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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας πραγματείας σχετικά με τη θεωρία
της Ελληνικής Παραδοσιακής Δημοτικής Μουσικής (ΕΠΔΜ). Μέσα από την υπάρχουσα
βιβλιογραφία, δισκογραφία, αλλά και την ίδια την εμπειρία της παραδοσιακής μουσικής,
γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθεί και να οργανωθεί ένα θεωρητικό υλικό που να
παρέχει τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το σώμα της ΕΠΔΜ. Αρχικά παρουσιάζονται
οι έννοιες «παράδοση» και «παραδοσιακή μουσική» και μελετώνται μέσα από τη σκοπιά
της εθνομουσικολογίας και της λαογραφίας, καθώς επίσης και οι τρόποι εξέλιξης και
μετάδοσης τους. Έπειτα γίνεται αναφορά σε βασικά στοιχεία του ρυθμού, των τροπικών
συστημάτων και των οργάνων της ΕΠΔΜ. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση
στις κατηγορίες δημοτικών τραγουδιών και σκοπών της ΕΠΔΜ.
Λέξεις-Κλειδιά: Παράδοση, Παραδοσιακή μουσική, Δημοτικό τραγούδι, τροπικότητα,
Ρυθμός.
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ABSTRACT
This project regards the production of a cohesive dissertation about the theory of Greek
Traditional Folk Music (GTFM). Through the extant bibliography, discography, and the
experience itself of the traditional music, the writer attempts to collect and organize a
theoretical material which provides the basic elements that form the “body” of GTFM.
Initially, the terms “tradition” and “traditional music” are presented and studied through
the view of the ethnomusicology and folklore, as well as the ways of its development and
transmission. Consequently, there is a reference to the basic elements of the rhythm, the
modal systems and the instruments of GTMF. Finally, there is an extensive reference and
analysis of the categories of the folk songs and tunes of GTFM.
Key words: Tradition, Traditional Music, Folk singing, Modality, Rhythm.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ολοκληρώνοντας
(Δημοτικής)

το

προπτυχιακό
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Τμήματος
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Κατεύθυνσης
Επιστήμης

και

Παραδοσιακής
Τέχνης

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας κλήθηκα να διδάξω το μάθημα «Ελληνική Παραδοσιακή
Μουσική» σε κάποιο μουσικό σχολείο της χώρας. Όντας ο ίδιος μαθητής μουσικού
σχολείου, συνειδητοποίησα ότι το μάθημα υπήρχε από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης των
μουσικών σχολείων. Για ανεξήγητους λόγους όμως παραφραζόταν ως «Βυζαντινή
Μουσική». Μετά από πρόχειρη έρευνα στις οδηγίες του Υπουργείου για το μάθημα
ανακάλυψα πως το μάθημα εκφράζει τη διδασκαλία της κοσμικής και εκκλησιαστικής
μουσικής μεν, αλλά συγκεκριμένη ύλη διδασκαλίας υπήρχε μόνο για το εκκλησιαστικό
κομμάτι. Στην ύλη της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής υπήρχαν γενικές οδηγίες χωρίς
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και κυρίως χωρίς προτεινόμενο υλικό διδασκαλίας
με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία διδασκαλίας της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής να
μοιάζει χαοτική. Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι του υπουργείου δεν είχαν σαφείς
οδηγίες για το θέμα και μου πρότειναν να φτιάξω μια δική μου ύλη διδασκαλίας. Τότε
γεννήθηκε η σκέψη ότι ενώ έχουν γραφτεί βιβλία για την Ελληνική παραδοσιακή μουσική,
με έρευνες από τα μισά του 19ου αι., δεν υπήρχε συγκεντρωμένο το υλικό (πολλά βιβλία
καταγραφών που εστιάζουν με διαφορετική σκοπιά στην παραδοσιακή μουσική) ενώ όταν
υπήρχε σε κάποιο βαθμό, η μορφή του ήταν αποθαρρυντική (κείμενα στην καθαρεύουσα
και κείμενα με αυθαίρετες θεωρίες). Βέβαια η παραδοσιακή μουσική στην Ελλάδα δεν
επιβίωσε λόγω της θεωρητικοποίησής της. Πρόκειται για μια προφορική παράδοση η
οποία μάλιστα μέχρι το 19ο αι. δεν είχε καταγραφεί και όμως επιβίωσε από στόμα σε
στόμα. Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει στη σημερινή εποχή και αποδεδειγμένα με τον
όγκο και την ταχύτητα που έχει η πληροφορία, καθώς επίσης και με κοινωνικά φαινόμενα
όπως η παγκοσμιοποίηση, οι προφορικές παραδόσεις καθίστανται σχεδόν αδύνατες να
μεταδοθούν χωρίς την λόγια παρέμβαση. Έτσι έχει προκύψει μια σειρά από στοιχεία όπως
ηχογραφήσεις, επιτόπιες έρευνες, βιντεοσκοπήσεις που «αποτυπώνουν» την άγραφη ως
ένα χρονικό σημείο παράδοση. Μέσα από τις εξελίξεις στο χώρο της μουσικής προέκυψε
και η ανάγκη της διδασκαλίας της παραδοσιακής μουσικής στη δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρχε η ανάγκη γιατί απλά η επαφή
με την παραδοσιακή μουσική ήταν καθημερινή διαδικασία). Έτσι, στα πλαίσια του
παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος, άδραξα την ευκαιρία να εντρυφήσω παραπάνω
σ’ αυτό το κομμάτι της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, τόσο μέσα από την μελέτη
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της βιβλιογραφίας, όσο και από την πρακτική ενασχόληση στα μαθήματα του κύκλου
σπουδών. Η παρούσα εργασία- η οποία ελπίζω να αποτελέσει ένα βοήθημα στην
διδασκαλία της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής- δημιουργήθηκε σε συνδυασμό με τις
προπτυχιακές σπουδές και την πολυετή τριβή μου με την παραδοσιακή μουσική.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου κύριο Ηλία Παπαδόπουλο και
κύριο Σωκράτη Σινόπουλο, για την καθοδήγηση και τις πολύτιμες συμβουλές τους, την
Κατερίνα Θεοφιλίδου για την επιμέλεια των κειμένων, καθώς επίσης και τους γονείς μου
που χωρίς αυτούς η πραγματοποίηση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών δε θα ήταν
δυνατή.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του

Μεταπτυχιακού

Προγράμματος "Μουσικές Τέχνες", κατεύθυνση "Ελληνικός Λαϊκός Μουσικός Πολιτισμός:
Ερμηνεία & Εκτέλεση, Ποιητική (σύνθεση)" λειτουργεί συμπληρωματικά με την "Παράσταση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης".
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε έναν τόπο που ο μουσικός πολιτισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
χαρακτηριστικά του, η οργανωμένη διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής δεν
αποτελούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια ανάγκη για τα εκπαιδευτικό σύστημα. Τα
μαθήματα παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής αποτελούσαν κυρίως υπόθεση
ιδιωτικής πρωτοβουλίας: ιδιώτες δάσκαλοι μουσικής, σύλλογοι και μουσικές σχολές, που
εφάρμοζαν ο καθένας ένα δικό του άτυπο πρόγραμμα διδασκαλίας. Τα τελευταία χρόνια η
παραδοσιακή μουσική έχει εισαχθεί ως οργανωμένο μάθημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
στις σχολές μουσικής, καθώς επίσης και στη δευτεροβάθμια στα μουσικά σχολεία ως
υποχρεωτικό μάθημα. Στις σχολές γίνονται προσπάθειες να οργανωθεί και να
συστηματοποιηθεί η διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο. Οι σχετικές εθνομουσικολογικές και λαογραφικές έρευνες έχουν παράσχει αρκετό
υλικό που σταδιακά με αργούς ρυθμούς οργανώνεται και συστηματοποιείται για
διάφορους ερευνητικούς σκοπούς.
Στην εργασία γίνεται μια προσπάθεια να σχηματιστεί αρχικά ένας σκελετός με
βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στην διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής και
έπειτα η ανάλυση τους σε θεωρητικό πάντα επίπεδο. Πρόκειται για ένα συνδυασμό
βιβλιογραφικής συγγραφής και συμπερασμάτων μέσα από πολυετή δράση στο χώρο της
παραδοσιακής μουσικής. Το εγχείρημα αποτελεί κομμάτι μιας μεγαλύτερης ιδέας, καθώς
έχουν τεθεί αρκετά όρια για να περιοριστεί ο όγκος των πληροφοριών που αφορούν τα
κεφάλαια που πραγματεύεται η εργασία:


Καταρχάς, το χρονολογικό φάσμα που ερευνάται είναι περίπου από τον 8 ο αι μ.Χ.
μέχρι και τις αρχές του 20ου. Η εργασία συνεπώς δεν ασχολείται με μουσική της
αρχαίας Ελλάδας ή μουσικά είδη του 20ου αι.



Το κάθε κεφάλαιο θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας,
καθώς το επίπεδο βάθους της μελέτης του μπορεί να ποικίλει. Στην παρούσα
εργασία αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που σκιαγραφούν τις έννοιες του κάθε
κεφαλαίου.



Η προσέγγιση της εργασίας είναι περισσότερο θεωρητική, παρά μουσικολογική,
συνεπώς αφορά περισσότερο την προετοιμασία και την δομή ενός θεωρητικού
υπόβαθρου και όχι την διδασκαλία της μουσικής πράξης.



Η εργασία αφορά σε μία γενική ανασκόπηση της Ελληνικής Παραδοσιακής
Μουσικής σε πανελλαδικό επίπεδο. Συνίσταται περεταίρω μελέτη και ανάλυση
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στις κατά τόπους παραδόσεις ούτως ώστε να μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος η
παραδοσιακή μουσική.


Σε αρκετά κεφάλαια η εργασία αναφέρεται σε στοιχεία πεδίων διαφόρων
επιστημών (εθνογραφία, μουσικολογία, λαογραφία κτλ.), που όμως είναι τόσο
μεγάλος ο όγκος πληροφοριών που είναι αδύνατον να εξαντληθούν στα πλαίσια
της.



Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ειδικά συγκεκριμένοι τίτλοι έχουν αποτελέσει τη
βάση σε αρκετές μεταγενέστερες έρευνες και μελέτες, αλλά ταυτόχρονα έχουν
τεθεί υπό αμφισβήτηση, όσον αφορά στην επιστημονική τους εγκυρότητα. Στην
εργασία γίνεται προσπάθεια για όσο το δυνατόν περισσότερο κριτική θεώρηση των
στοιχείων που μελετώνται.



Η εργασία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παιδαγωγική προσέγγιση της ΕΠΔΜ.
Συγκεντρώνεται και αναλύεται το υλικό που μπορεί να διδαχθεί. Συνεπώς τα
κεφάλαια δεν είναι δομημένα με βάση κάποιο διδακτικό πλάνο ή μελετώντας τους
τρόπους διδασκαλίας της ΕΠΔΜ. Γι’ αυτό το λόγο σκοπίμως και δεν υπάρχει
μουσικολογικό υλικό για το Γ μέρος (Δημοτικά τραγούδια και σκοποί). Χρειάζεται
διαφορετική προσέγγιση με βάση άλλα κριτήρια για να συνταχθεί ένα τέτοιο υλικό,
διαδικασία που ξεπερνά τα ερευνητικά σύνορα της παρούσας εργασίας.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου διδασκαλίας Ελληνικής
Παραδοσιακής Δημοτικής Μουσικής. Η εργασία αφορά στην οργάνωση και πρόταση του
θεωρητικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του αντικειμένου.
Δεν αφορά σε παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές, αλλά σε κείμενα που μαζί με
επιπρόσθετο υλικό (ήχο, εικόνα κτλ.) θα αποτελέσουν το υλικό διδασκαλίας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας έγινε χρήση βιβλιογραφίας αλλά και
συμπερασμάτων από τη μελέτη της παραδοσιακής μουσικής, είτε μέσω των μαθημάτων
του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου, είτε με την ιδιότητα του μουσικού σε
διάφορες εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής από το 2002. Η βιβλιογραφία που
χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ερευνητών που ασχολήθηκαν με την
Ελληνική Παραδοσιακή Δημοτική Μουσική. Από τα παλαιότερα έργα που υπάρχουν για
11

το αντικείμενο, είναι αυτά των C.Fauriel και S. Bod-Bovy με καταγραφή και σχολιασμό
των ελληνικών τραγουδιών και των εθίμων που τα συνοδεύουν. Κατόπιν τη βιβλιογραφία
συμπληρώνουν με το έργο τους οι Γ. Σπυριδάκης και Σ. Περιστέρης, όπως επίσης και ο Κ.
Μάρκου με μία μουσικολογική έρευνα και καταγραφή δημοτικών τραγουδιών και ο Σ.
Κυριακίδης με τη συγγραφή ενός βιβλίου που συγκεντρώνει πληροφορίες για την
ελληνική παραδοσιακή μουσική. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται κείμενα σχετικά με το
δημοτικό τραγούδι από συγγραφείς της λαογραφίας, όπως ο Α. Πολίτης, Γ. Ιωάννου και Γ.
Λαμπρινός. Για κείμενα σχετικά με την παράδοση και την εξέλιξη της χρησιμοποιήθηκαν
πέρα των παραπάνω ο τρίτος εκπαιδευτικός τόμος «Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και
Χορού» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με συγγραφείς τους Ν. Γράψα, Μ.
Δραγούμη, Δ. Λέκκα και Χ. Σαρρή, καθώς επίσης και κείμενα των Π. Κάβουρα και Λ.
Φλωράκη σχετικά με την παράδοση και το φολκλόρ. Τα βιβλία των Γ.Μ. Σηφάκη, Γ.
Κιουρτσάκη και Δ. Μαζαράκη προσέφεραν πολύτιμα στοιχεία σχετικά με την προφορική
μουσική παράδοση της Ελλάδας καθώς επίσης -σε συνδυασμό με το έργο του Φ.
Ανωγειανάκη- άφθονες πληροφορίες σχετικά με τα ελληνικά μουσικά όργανα. Από το
βιβλίο του B. Nettl αντλήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη μουσική στους πρωτόγονους
πολιτισμούς, ενώ στα κείμενα του Δ. Θέμελη στοιχεία σχετικά με την μετάδοση της
μουσικής μέσα στο χρόνο. Για το κομμάτι της διδακτικής και οργάνωσης του υλικού όπως
επίσης και στοιχεία που αφορούν τα τραγούδια και την οργανική μουσική
χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τα κείμενα και βιβλία των Μ. Ρούμπου-Λεβίδη, Γ.
Ζαρία, Κ. Μόσχου, Ν. Τουμπακάρη & Μ. Τόμπλερ. Για το κομμάτι του των τροπικών
συστημάτων και του ρυθμού χρησιμοποιήθηκαν κείμενα των Μ. Μαυροειδή και

Σ.

Μιχαηλίδη, τα βιβλία του Δ. Μπάρμπα και κατά κύριο λόγο σημειώσεις από τα μαθήματα
«Μουσικά Ζητήματα Ιθαγένειας» και «Τροπικά Μουσικά Συστήματα & Αυτοσχεδιασμός»
του παρόντος μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.
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ΜΕΡΟΣ Α: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Τροπικότητα και Ρυθμός

ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο όρος «παράδοση» είναι ένας ευρέως χρησιμοποιημένος όρος- όχι πάντα με
σαφήνεια- και αναφέρεται σε οτιδήποτε περνάει από γενιά σε γενιά και διατηρείται για
κάποιο απροσδιόριστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολλούς βέβαια αυτή η συνθήκη
αποτελεί αναγκαίο άλλα όχι απαραίτητο παράγοντα. Η αντιμετώπιση αυτής της εκδοχής
σχετικά με την παράδοση έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη διατήρησης της και
την έννοια του «ανήκειν», στοιχεία τα οποία έχουν περάσει απ’ το μικροσκόπιο μελετητών
και έχουν τεθεί διάφορα ερωτήματα σχετικά με την παράδοση και τις εκδηλώσεις που
περιλαμβάνει. Τέτοια είναι: Αρκεί η παλαιότητα; Πόσο παλιό και ως προς τι; Πως
διατηρείται και με ποιο τρόπο; Αν το παραδοσιακό συνδέεται με τις συνθήκες, τότε όταν
αυτές αλλάζουν τι γίνεται; Κατά πόσο οι παράγοντες επηρεάζουν τη διαμόρφωση της
παράδοσης και σε ποιο σημείο μπορεί να προσαρμοστεί;
Όλες αυτές οι όψεις της παράδοσης και τα ερωτήματα που προκύπτουν, είναι
προβληματισμοί που έχουν απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα. Είναι σαφές
παρόλα αυτά ότι η παράδοση είναι μια έννοια η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια
δυναμική κατάσταση που προσλαμβάνει και αφομοιώνει στοιχεία της εκάστοτε εποχής
(ιστορικά, πολιτικά, κτλ.) και να αποφεύγεται η στατική αντιμετώπιση της, για παράδειγμα
η μουσειακή διατήρηση της ή ζητήματα αυθεντικότητας κτλ. Ο λόγος είναι ότι
αντιμετωπίζοντας την έτσι είναι εύκολο να βρεθεί κάποιος σε αδιέξοδο. Βεβαίως η εξέλιξη
των κοινωνικών συνθηκών και της τεχνολογίας έχει επηρεάσει κατά πολύ την παράδοση
ως έννοια και ως πραγματική συνθήκη. Οι ηχογραφήσεις και οι βιντεοσκοπήσεις έχουν
«κόψει» το νήμα της συνέχειας και εξέλιξης αυτού που λέμε παράδοση, μιας και πλέον
υπάρχει σημείο αναφοράς πολλές φορές ετεροχρονισμένης και σταματάει το στοιχεία της
μετάδοσης όπως ίσχυε παλαιότερα. Επίσης οι κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες
επιτρέπουν και πολλές φορές «επιβάλλουν» τη γνώση και την ανταλλαγή απόψεων σε
μεγάλο βαθμό, συνθήκη η οποία δεν υπήρχε παλαιοτέρα, με αποτέλεσμα την σταδιακή
απώλεια τοπικής ταυτότητας και συνάμα την αλληλεπίδραση παραδόσεων. Παρατηρείται
λοιπόν μια σειρά από συνθήκες, οι οποίες περιορίζουν την ζωντανή διατήρηση της
παράδοσης και την αναγκαστική, αρκετές φορές, στατική αντιμετώπιση της. Το ιδανικό
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ίσως είναι κριτική αντιμετώπιση της παράδοσης και η επιλογή των παραγόντων που θα
μελετηθεί και θα αναπαραχθεί (Λέκκας, 2003).
Το βασικότερο στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας μιας κοινότητας, είναι η μουσική
της παράδοση. Στην πραγματικότητα γύρω από τη μουσική παράδοση σχηματίζεται ένα
σύμπλεγμα στοιχείων που όλα μαζί αλληλοεπηρεάζονται, με κυρίαρχο το «ανήκειν». Τα
χαρακτηριστικά που διέπουν την Ελληνική παραδοσιακή μουσική και το χορό έχουν
υποστεί αρκετές μεταβολές και ανατροπές. Έτσι αρχικά, έχουν αρθεί σε μεγάλο βαθμό οι
συνθήκες που δημιούργησαν και διατήρησαν αυτές τις τέχνες, άλλα και τις υπόλοιπες
εκφάνσεις της Ελληνικής μουσικής παράδοσης, όπως οι κλειστές τοπικές κοινωνίες, η
εσωτερική οργάνωση τους, ο συντηρητικός τρόπος ζωής κ.α. Επίσης υπάρχουν συνεχώς
επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον των κοινωνιών που εκμηδενίζουν το βασικό λαϊκό
στοιχείο,

το

οποίο

γίνεται

ευρωπαϊκό,

λόγω

μόδας,

ακουσμάτων

αλλά

και

κοινωνικοψυχολογικών καταστάσεων που θέλουν την αποδοχή του νέου σε σχέση με το
παλαιό. Οι πληροφορίες μεταδίδονται «ακαριαία» και παντού και έχουν δημιουργηθεί
σύνθετες σχέσεις που αφορούν τη μουσική και το χορό, διασπώντας τους φορείς τους σε
θεατές, ακροατές, εκτελεστές, παραγωγούς, διοργανωτές κτλ. Έτσι μέσα στο
συνονθύλευμα μουσικών παραδόσεων και άλλων στοιχείων η λειτουργεία του «ανήκειν»
και της τοπικότητας, ατονεί και στη θέση του κυριαρχούν η έκφραση, η πληροφόρηση, το
γούστο, η νεωτερικότητα κ.α., με αποτέλεσμα την ισοπέδωση των τοπικοτήτων και πολλές
φορές την αλλοτρίωση των ιδιαίτερων τεχνικών και υφολογικών χαρακτηριστικών μιας
μουσικής παράδοσης. Έτσι μια μουσική παράσταση που εξυπηρετεί τα παραπάνω
κριτήρια αποτελεί μια αναπαράσταση της μουσικής παράδοσης η οποία μπορεί να είναι
από πολύ έως λίγο αληθοφανής και το κύριο στοιχείο που το ορίζει αυτό είναι το κοινό
που απευθύνεται. Έτσι η μουσική παράδοση οδηγείται σταδιακά στο φολκλόρ (Κάβουρας,
2010). Οποιαδήποτε μουσική παράδοση περιλαμβάνει ένα σύνολο παραγόντων και αξιών
που συντελούν στη δημιουργία και την διατήρηση της. Ένα παραδοσιακό δρώμενο λόγου
χάρη, έχει συγκεκριμένες συνθήκες για την επιτέλεση του. Αν κάποιες από αυτές
αλλάξουν, τότε αντίστοιχα αλλάζει ολόκληρο το αποτέλεσμα της επιτέλεσης και
δημιουργούνται νέα δεδομένα. Έτσι σε μια αναπαράσταση ενός παραδοσιακού γάμου, δεν
υπάρχει γαμπρός και νύφη, συγγενείς, τόπος επιτέλεσης του παραδοσιακού γλεντιού κτλ.
Επιπρόσθετα η κατεύθυνση της επιτέλεσης αλλάζει και από εσωστρεφής μετατρέπεται σε
εξωστρεφής, μη μπορώντας να διατηρήσει σχεδόν κανένα στοιχείο εσωστρέφειας. Είναι
εμφανής η μεταβολή των συνθηκών και συνεπώς και το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα
που θα λάβει ο αποδέκτης (Φλωράκη, 2010). Μέσα σ’ αυτή τη ροή των εξελίξεων
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προκύπτουν διάφορες εμπλοκές σχετικά με την αυθεντικότητα, τις «φυσιολογικές»
συνθήκες αναπαραγωγής της παράδοσης, καθώς επίσης και την απομόνωση της από το
σύγχρονο περιβάλλον, που αποτελούν κίνδυνο για την διατήρηση της δυναμικότητας της.
Γι’ αυτό το λόγο καθίσταται απαραίτητη η περεταίρω επιστημονική μελέτη για τη
διαλεύκανση τέτοιων ζητημάτων (Λέκκας, 2003).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Η μουσική παράδοση είναι μια έννοια που πολλές φορές συγχέεται και
παραλληλίζεται με την έννοια της παραδοσιακής μουσικής. Η πρώτη αφορά στη μουσική
διάσταση μιας παράδοσης και εμπεριέχει ένα σύμπλεγμα μουσικών εκφράσεων και
λειτουργιών μέσα σε μια ομάδα, έχοντας κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως τον λόγο,
τη μουσική και το χορό. Η δεύτερη έννοια αφορά στην έρευνα, μελέτη και ανάλυση του
μουσικολογικού μέρους μιας μουσικής παράδοσης και αφορά τους σκοπούς και τα
τραγούδια που περιλαμβάνει αυτή. Βασική διαφορά των δύο εννοιών είναι ότι η πρώτη
μελετάται ως ενιαίο σώμα και από όλες τις οπτικές που μπορεί να προκύψουν κατά τη
μελέτη της. Η δεύτερη δεν έχει απαραίτητο παράγοντα στην ανάλυση της όλα τα
χαρακτηριστικά της πρώτης (Λέκκας, 2003). Στις πρώτες μελέτες για την Ελληνική
παραδοσιακή μουσική έγιναν προσπάθειες να δοθεί ένας ορισμός γι’ αυτή. Το
χαρακτηριστικό όμως που επικράτησε στη μελέτη και παγίωση της αντιμετώπισης της
παραδοσιακής μουσικής και του τραγουδιού, ήταν η προσήλωση στο στίχο. Το δημοτικό
τραγούδι αντιμετωπίστηκε, κυρίως, φιλολογικά ως κείμενο (Θέμελης, 2009). Βεβαίως
υπάρχουν και κάποιες μελέτες που προσεγγίστηκαν μουσικολογικά, όμως η πλειοψηφία
του όγκου μελέτης για το δημοτικό τραγούδι είναι φιλολογικής προσέγγισης. Αυτό φυσικά
είχε και ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια σειρά από μελέτες και αναλύσεις στο
φιλολογικό κομμάτι του δημοτικού τραγουδιού, αφήνοντας πίσω το μουσικολογικό μέρος.
Η τάση αυτή εισήλθε και στην εκπαίδευση με αποτέλεσμα το δημοτικό τραγούδι να
διδάσκεται ως κείμενο στα πλαίσια του μαθήματος της Ελληνικής γλώσσας (βλ. Κείμενα
Ελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Γυμνασίου). Παρόλα αυτά όμως αντίθετα με ότι συμβαίνει στη
σύγχρονη μουσική σύνθεση, όπου ο έτοιμος ποιητικός λόγος μελοποιείται, στο δημοτικό
τραγούδι, αυτά τα δύο γεννιούνται ταυτόχρονα. Η δε μελωδία έχει κυρίαρχο ρόλο στη
μορφολογική οργάνωση του τραγουδιού. Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν πως στο
δημοτικό τραγούδι η μουσική παίζει πρωτεύοντα ρόλο, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και
15

περισσότερο του κειμένου και η μελέτη του δεν θα έπρεπε να γίνει απομονώνοντας τη
μουσική ή το κείμενο. Κάποια από αυτά τα στοιχεία αναφέρει ο μελετητής Alexander
Sydow:


Το κείμενο στα περισσότερα τραγούδια δεν απαγγέλλεται αλλά τραγουδιέται (όπως
στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας).



Κείμενα που δεν είναι εύκολα κατανοητά απ’ το λαό, γίνονται πιο προσιτά με τη
μελωδία.



Κείμενα σε διάλεκτο μεταδίδονται μέσω της μελωδίας εύκολα και εκτός της
περιοχής που χρησιμοποιείται η διάλεκτος.



Τραγούδια ξένων εθνοτήτων τραγουδιούνται, χωρίς να υπάρχει απόλυτη
κατανόηση του κειμένου.



Τραγούδια με κείμενα κατώτερης ποιητικής αξίας έχουν επιβιώσει εξαιτίας της
μουσικής τους.



Αρκετές φορές η μελωδία επιβιώνει ακόμα και αν το κείμενο μεταπλαστεί.



Αρκετά κείμενα παρεφθαρμένα συνεχίζονται να τραγουδιούνται παρότι το κείμενο
δεν βγάζει ολοκληρωτικό νόημα, ενώ στις περιπτώσεις που είναι ελλιπής η
μελωδία, είναι αδύνατο να τραγουδηθούν.

Είναι ξεκάθαρο πως η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τραγουδιού και δεν
είναι ορθή η απομονωμένη μελέτη του κειμένου (Θέμελης, 2009).
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας να οριστεί τι είναι Ελληνική παραδοσιακή
δημοτική μουσική και τραγούδι, είναι απαραίτητο να αναφερθούν τα αποτελέσματα των
παλαιότερων μελετών πάνω στο αντικείμενο. Η δημοτική μουσική αποτελεί μαζί με το
ποιητικό κείμενο και τον χορό, το βασικό τρίπτυχο που θεμελιώνει την Ελληνική μουσική
παράδοση. Με το τρίπτυχο αυτό εκδηλώνει ο άνθρωπος τα συναισθήματα του σε διάφορες
ειδικές περιστάσεις και στην καθημερινότητά του, σε ατομικές και ομαδικές εκδηλώσεις
έντονων συγκινήσεων (Κυριακίδης, 1990). Η μουσική συνοδεύει όλες αυτές τις
εκδηλώσεις συναισθημάτων που συνδέονται με το υλικό περιβάλλον του, το κοινωνικό
και το πνευματικό. Είναι συνδεμένη με το λαϊκό στρώμα πολιτισμικά και είναι δυνατό να
κατανοηθεί και να ερμηνευθεί σωστά μέσα σ’ αυτό. Η ομαδικότητα αποτελεί και το
χαρακτηριστικότερο στοιχείο αυτής της μουσικής σε αντίθεση με την νεότερη η οποίο
εστιάζει στην ατομική σύνθεση. Είναι εθνική μουσική και είναι άρρηκτα συνδεμένη με τον
Ελληνικό λαό από την εποχή του μεσαίωνα, ενώ έχει αρκετά στοιχεία από την αρχαιότητα
(Σπυριδάκης, 1999). Στη μουσική και τα τραγούδια αυτά αποτυπώνεται η πολιτισμική
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ταυτότητά του λαού καθώς συνοδεύουν όλες τις περιστάσεις έντονων συγκινήσεων, ακόμα
και ατομικές, που είναι όμως στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Συνοδεύουν τη
γέννηση, το θάνατο, την εργασία, την αγάπη, το γάμο, τον αποχωρισμό και όλες τις
περιστάσεις που προκύπτουν στη ζωή ενός ανθρώπου. Η ποικιλία είναι τέτοια όσες και οι
ανάγκες έκφρασης που δημιουργούνται στον άνθρωπο (Κυριακίδης, 1990).
Η θεματική υποδιαίρεση της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής είναι ένα ζήτημα
που έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα, από την πρώτη στιγμή της μελέτης
της. Η επιστήμη της Εθνομουσικολογίας χρησιμοποιεί διαφορά κριτήρια για την
υποδιαίρεση της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σε κατηγορίες. Τα αποτελέσματα
ποικίλουν ανάλογα με το κριτήριο κατηγοριοποίησης, τις προτεραιότητες που θα δοθούν
και το βάθος της υποδιαίρεσης που θα ορίσει ο μελετητής. Η ιστορική υποδιαίρεση δεν
απέφερε καρπούς διότι είναι εξαιρετικά ρευστή η χρονολόγηση του υλικού. Οι πιο δόκιμοι
τρόποι υποδιαίρεσης του σε κατηγορίες είναι:


Υποδιαίρεση με βάση το περιεχόμενο του κειμένου και την περίσταση που
εκτελούνται τα τραγούδια και οι σκοποί.



Μορφική υποδιαίρεση ανάλογα με το κείμενο.



Μορφική υποδιαίρεση ανάλογα με τη μουσική.



Λειτουργική υποδιαίρεση.



Γεωγραφική υποδιαίρεση.

Όποιος τρόπος υποδιαίρεσης και να χρησιμοποιηθεί, τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα
εφόσον ορισθούν τα κριτήρια μελέτης και ο αποδέκτης της κατηγοριοποίησης. Συνεπώς,
εάν η οπτική μελέτη προσανατολίζεται στο φιλολογικό κομμάτι του κειμένου των
τραγουδιών, είναι χρήσιμη η μορφική υποδιαίρεση με βάση το κείμενο, αναλύοντας τον
στίχο την ομοιοκαταληξία, τον μετρικό λόγο κτλ., ενώ εάν η οπτική προσανατολίζεται στο
καθαρά μουσικολογικό κομμάτι της δομής, της τροπικότητας του ρυθμού κτλ., τότε είναι
καταλληλότερη η κατηγοριοποίηση ανάλογα με τα μορφολογικά στοιχεία των τραγουδιών
και των σκοπών (Ζαρίας, 2015). Η λειτουργική υποδιαίρεση μπορεί να λειτουργήσει
ωφεληματικά, εφόσον οριστούν τα πλαίσια μελέτης της μουσικής, καθώς ενώ υπάρχουν
τραγούδια που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς και λειτουργίες της κοινωνίας,
λόγου χάρη τα κάλαντα και τα γαμήλια τραγούδια, υπάρχουν τραγούδια και σκοποί που,
ενώ δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό, περάσαν είτε αυτούσια, είτε
παραλλαγμένα στην γενική χρήση του λαού, σε γλέντια και γιορτές. Έτσι δεν είναι
απίθανο να ακουστούν σε ένα γλέντι μοιρολόγια, εργατικά τραγούδια ή τραγούδια που
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σχετίζονται με έθιμα, ενώ η περίσταση δεν είναι τέτοια. Επίσης, πολλά απ’ τα τραγούδια
έχουν μετατραπεί σε οργανικούς σκοπούς και αρκετά από αυτά που ήταν καθιστικά,
μετατρέπονται σε χορευτικά ανάλογα με την περίσταση. Κατά συνέπεια, η λειτουργική
κατηγοριοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει, καθώς οι παράγοντες εκτέλεσης του
τραγουδιού, μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του. Χρησιμοποιώντας την
γεωγραφική υποδιαίρεση της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής προκύπτουν επίσης
διάφορες κατηγορίες, όπως στεριανά, νησιώτικα, μικρασιάτικα, ηπειρώτικα κ.α.,
κατηγοριοποίηση που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι υποδιαιρέσεις που
προκύπτουν, περιλαμβάνουν ιδιώματα περιοχών ή ακόμα και μεμονωμένων χωριών. Η
γεωγραφική υποδιαίρεση συνδέεται άμεσα με την τοπικότητα της παράδοσης και
δημιουργεί ένα σύνθετο σύμπλεγμα χαρακτηριστικών που είναι δύσκολο να συγκριθεί.
Είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων μελέτης σε κάθε αντικείμενο
έρευνας. Τέλος, χρησιμοποιώντας την θεματολογική υποδιαίρεση, δηλαδή σύμφωνα με το
περιεχόμενο του κειμένου και την περίσταση που τα τραγούδια λέγονται, προκύπτουν
διάφορες κατηγορίες, όπως ιστορικά, παραλογές, ερωτικά κτλ., όμως αρκετά από αυτά δεν
περιορίζονται σε ένα θέμα. Υπάρχουν τραγούδια λόγου χάρη που μιλούν για την αγάπη
και τον πόλεμο, την ξενιτιά και την αγάπη, τραγούδια που μιλούν για ακρίτες αλλά έχουν
και έντονα στοιχεία παραλογών κ.α. Αυτό γίνεται γιατί τα τραγούδια δεν δημιουργήθηκαν
για να εξυπηρετήσουν κάποια κατηγορία, αλλά για να διασκεδάσουν ή να εκφράσουν
συναισθηματικές καταστάσεις (Δραγούμης, 2003). Η πιο παλιά υποδιαίρεση που
πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε από τους ίδιους τους δημιουργούς της μουσικής είναι αυτή
των αφηγηματικών τραγουδιών, καθώς υπήρξε ξεχωριστή κατηγορία από εκείνη των
κυρίων τραγουδιών και ονομαζόταν «περιλοή». Επιπροσθέτως υπήρξε από τους ίδιους
τους εκτελεστές η λειτουργική κατηγοριοποίηση, δηλαδή τραγούδια της τάβλας,
χορευτικά, πατινάδες κτλ. (Κυριακίδης, 1990). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, λόγω
του ότι μελετάται η Ελληνική παραδοσιακή μουσική σε ένα γενικό σύνολο, μέσα από την
υπάρχουσα παλαιότερη και νεότερη βιβλιογραφία, θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός
κατηγοριοποίησης με βάση την θεματολογική υποδιαίρεση, έχοντας σαν βασικό κριτήριο,
την όσο το δυνατόν σφαιρικότερη προσέγγιση της Ελληνικής Παραδοσιακής Δημοτικής
Μουσικής.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Στην Ελληνική μουσική παράδοση υπάρχουν συνθέσεις οι οποίες έχουν τις ρίζες
τους σε παλαιότερες εποχές που ξεκινούν από την αρχαιότητα. Αξίζει να ρίξουμε μια
ματιά στον τρόπο σύνθεσης στις πρωτόγονες κοινωνίες για να οδηγηθεί το νήμα στη
σύνθεση της λαϊκής δημοτικής μουσικής, η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την
αρχαία. Η μουσική και ο έρρυθμος λόγος συνόδευε τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή σε
πολλές εκδηλώσεις του, ατομικές και ομαδικές. Εκτός από ψυχαγωγία και αισθητική
απόλαυση, εξυπηρετεί και έναν ειδικό σκοπό. Συνδυάζεται αδιαμφισβήτητα με την
απόλαυση των δημιουργών και ακροατών, όμως πολλές φορές έχει και εξωτερική
σκοπιμότητα. Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο είναι η χρήση της μουσικής και του χορού
στις θρησκευτικές τελετές, κάτι το οποίο παρατηρείται σε πολλές πρωτόγονες μουσικές
ανά τον κόσμο, όπως επίσης και η μελωδική απαγγελία ιστορικών γεγονότων. Οι μέθοδοι
για τη σύνθεση μελωδιών μπορεί να είναι υποσυνείδητες διαδικασίες και αυτοσχεδιασμοί
της στιγμής, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δεξιοτεχνικές, που μπορούν να συγκριθούν με
τις μεθόδους των δυτικών συνθετών (Nettl, 1967/1986). Οι ανθρωπολογικές και
λαογραφικές θεωρίες έχουν δώσει ένα πιθανό σενάριο για τη διαδικασία σύνθεσης της
μουσικής. Τα πρώτα τραγούδια είναι άμεσα συνδεμένα με τις ρυθμικές κινήσεις του
σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας και του χορού και αποτελούνταν από διάφορες
αυτοσχέδιες, φράσεις της στιγμής, οι οποίες επαναλαμβάνονται, π.χ. όταν κάποιος φεύγει
για μακριά οι υπόλοιποι τραγουδούν «Γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω. Ω!». Η μελωδία των
αυτοσχέδιων φράσεων ήταν φτωχή και κινούνταν σε μικρά διαστήματα από το τονικό
κέντρο. Ο ρυθμός είναι αυστηρός και ενισχύεται με την κρούση των χεριών και των
ποδιών, καθώς επίσης και με αυτοσχέδια κρουστά όργανα, μια διαδικασία που μοιάζει
πολύ με τη δημιουργία των αυθόρμητων τραγουδιών που κάνουν τα παιδιά παίζοντας. Τα
δε τραγούδια δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια της κοινής εργασίας και του χορού ως
εξής: Ο επικεφαλής αυτοσχεδιάζει μια φράση από τα γεγονότα της στιγμής ή της ημέρας
και σύμφωνα με την προσωπική του διάθεση και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
επαναλαμβάνουν τον αυτοσχεδιασμό είτε αυτούσιο είτε παραλλαγμένο ελαφρώς,
προσθέτοντας επιφωνήματα. Η διαδικασία ενισχύεται ρυθμικά με κρούση, θόρυβο και
ρυθμικά επιφωνήματα λόγω της συναισθηματικής διέγερσης. Η διαδικασία δεν είναι
καθόλου άγνωστη. Ακόμα και σε σημερινά δεδομένα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει τον
ίδιο τρόπο σύνθεσης κατά την διάρκεια της αποκριάς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπου
άντρες γύρω από ένα φανό χορεύουν και τραγουδούν με τον ίδιο τρόπο. Επίσης αυτό το
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σενάριο σύνθεσης δικαιολογεί τις επιφωνηματικές φράσεις που δεν βγάζουν πάντα νόημα ,
αλλά υπάρχουν στα δημοτικά μας τραγούδια. Πρόκειται για τις επιφωνηματικές
επαναλήψεις που έκανε η ομάδα μιμούμενη τον αυτοσχεδιαστή (Κυριακίδης, 1990).
Το βασικό συστατικό στη δημιουργία της μουσικής, σε όλες τις περιπτώσεις
μουσικής σύνθεσης, είναι ένα «ταλαντούχο» πρόσωπο, προικισμένο με την ικανότητα της
μουσικής δημιουργικής ευχέρειας. Στην δυτική ευρωπαϊκή μουσική αυτή η διαδικασία
ακολουθεί κάποιους τύπους και νόρμες, στην παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας όπως και
σε μουσικές άλλων λαών, ο δημιουργός έχει την ικανότητα να συνθέσει μουσική, χωρίς
όμως κάποια θεωρητική κατάρτιση και φιλοδοξία να γίνει γνωστός. Η μελωδία του, εάν
αρέσει στους αποδέκτες, θα περάσει από στόμα σε στόμα και θα γίνει γνωστή σε όλη την
κοινότητα. Από κει μπορεί να περάσει μέσω ταξιδιωτών σε μακρινότερες περιοχές και να
προσαρμοστεί στα μέτρα του νέου τόπου που θα φιλοξενήσει την μελωδία (Δραγούμης,
2003). Η μελωδία όσο ταξιδεύει τόσο παραλλάσσεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με
την αυτοσχεδιαστική ευχέρεια του μουσικού που την αναπαράγει. Αυτή η διαδικασία
μπορεί να διαρκεί χρόνια και η μελωδία να έχει σημαντικές αλλαγές, από την πρώτη της
μορφή. Είναι πλέον προϊόν συνολικής σύνθεσης του λαού και δεν ανήκει στον δημιουργό
του (Μόσχος, Τουμπακάρη & Τόμπλερ, 2003). Διάφοροι

παράγοντες μπορούν να

επηρεάσουν την πορεία και διαμόρφωση της μουσικής. Ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές
αλλαγές, επηρέασαν τη σύνθεση και την μετάδοση της μουσικής. Ακόμα και η
γεωγραφική θέση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μουσικής. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι οι παραθαλάσσιες περιοχές έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και
αντίστοιχα οι ορεινές, ούτε το ότι οι μουσικές της Ελλάδας ανά περιοχή μοιάζουν με τις
μουσικές των γειτονικών χωρών. Σημαντικό ρόλο στη διάδοση και διαμόρφωση της
μουσικής έπαιξαν οι νομάδες, οι οποίοι αναφέρονται ως «μεταφορείς» και εν μέρει
«διαμορφωτές» πολιτισμού. Αυτοί οι πλανόδιοι επαγγελματίες μουσικοί είχαν το
χαρακτηρισμό των Γύφτων/Τσιγγάνων/Ρομά και συγκέντρωναν ένα κράμα από
προελεύσεις, καταβολές και επιρροές. Έχοντας αφομοιώσει τη μουσική παράδοση
διαφόρων περιοχών της κεντρικής Ευρώπης και των βορείων Βαλκανίων, έφεραν στα
νότια βαλκάνια και τη Μικρά Ασία το κράμα των μουσικών παραδόσεων που
αφομοιώσανε και το επιδείξανε με την εκεί παράδοση. Το αποτέλεσμα ήταν η προσθήκη
δρόμων, ρυθμών και μελωδιών στην υπάρχουσα τοπική μουσική παράδοση της κάθε
περιοχής που ταξιδέψαν. Εκεί οφείλονται πολλές «παραδοσιακές», αλλά κυρίως
σμυρναίικες και αστικολαϊκές μελωδίες και ρυθμοί που μοιάζουν με αντίστοιχες της
κεντρικής Ευρώπης (Δραγούμης, 2003).
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Η ελληνική παραδοσιακή μουσική αποτελεί μια προφορική παράδοση η οποία δεν
δημιούργησε- τουλάχιστον στο κοσμικό κομμάτι της- κάποιο γραπτό τρόπο απεικόνισης,
πάρα μόνο μεταδόθηκε «από στόμα σε στόμα». Στις παραδοσιακές κοινωνίες η μουσική
και γενικότερα οι τέχνες δημιουργούν τις μορφές με τις οποίες διατυπώνεται η συλλογική
γνώση και μνήμη. Πριν δηλαδή αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη οποιαδήποτε
πληροφορία πρέπει να περάσει από ένα φίλτρο και να διαμορφωθεί έτσι ούτως ώστε να
είναι κατανοητό, αποδεκτό και πρόσφορο προς απομνημόνευση από όλους. Αυτή η
διαδικασία φυσικά γίνεται με βάση ένα σύνολο κανόνων-συμβάσεων οι οποίοι εκφράζουν
το γενικό σύνολο και η διαδικασία χρειάζεται ολόκληρες γενεές για να παγιωθεί. Το κύριο
χαρακτηριστικό που κινεί τους ανθρώπους να δημιουργήσουν τέχνη, είναι η μίμηση με την
έννοια όχι της απεικόνισης της πραγματικότητας, αλλά της αναπαράστασης που
«μορφοποιεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει μορφοποιώντας» (Σηφάκης, 1998). Η
προφορική παράδοση έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, όσον αφορά στη μετάδοσή της: τη
μνήμη. Λόγω του ότι οι πληροφορίες δεν είναι αποτυπωμένες πουθενά, υπάρχουν άγραφοι
κανόνες και στερεότυπα για να μπορέσει να αποτυπωθεί και να διατηρηθεί η πληροφορία.
Η μετάδοση της μουσικής γίνεται με τον ίδιο τρόπο στις προφορικές παραδόσεις. Η
γνώση μεταδίδεται μέσω της ανθρώπινης επαφής και της μνήμης και όχι μέσω του
γραπτού κειμένου. Αυτό προϋποθέτει έναν «δάσκαλο» και ένα «μαθητή», με τον δεύτερο
να προσλαμβάνει τη γνώση μέσω της μίμησης του πρώτου (Κιουρτσάκης, 1983). Αυτό
κάποιες φορές γίνεται εκούσια, αλλά όχι απαραίτητα, καθώς αρκετές φορές, ο «μαθητής»
μαθαίνει μιμούμενος τον «δάσκαλο», χωρίς αυτό καν να το ξέρει. Από κει και πέρα είναι
θέμα της προσωπικής ευαισθησίας, κινήτρων και προσωπικής ενασχόλησης του
μαθητευόμενου, για την εξέλιξη του στον τομέα της μουσικής (Μαζαράκη, 1959/1984).

ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Όπως έχει μελετηθεί

σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο, οι μουσικές

παραδόσεις, λόγω του ότι συνδέονται άμεσα με ένα σύμπλεγμα συνθηκών (κοινωνικών,
πολιτικών, ιστορικών κτλ.), εξελίσσονται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Η δε εισαγωγή νέων
στοιχείων συναντά εμπόδια, ειδικότερα όταν αυτά συγκρουστούν με μια κλειστή
κοινωνική ομάδα. Θα μπορούσε ίσως και να μείνει ανεπηρέαστη θεωρητικά μια μουσική
παράδοση, σε πολιτισμούς μόνιμης εγκατάστασης και ιδιαίτερα σε απομονωμένες
περιοχές. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν διάφορες μεταβλητές που επηρεάζουν το
περιβάλλον ενός πολιτισμού και άμεσα την μουσική παράδοση. Μετακινήσεις,
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νομαδισμοί, εισβολές και κατακτήσεις, αποικισμοί και διάφορα άλλα δεδομένα, μπορούν
να φέρουν ραγδαίες μεταβολές στους πολιτισμούς που εμπλέκονται είτε εκούσια, είτε
ακούσια. Διασταυρώσεις, προσαρμογές, υποκαταστάσεις, γεννήσεις, αλλά και θάνατοι
παραδόσεων έχουν ερευνηθεί και αναλυθεί από μελετητές κατά καιρούς. Όσον αφορά
στην μουσική, οι μετεξελίξεις, διασταυρώσεις και προσαρμογές τείνουν, όπως δείχνουν
σύγχρονες επιστήμες της Ιστορίας της Τέχνης, της Ανθρωπολογίας, της Ψυχολογίας κ.α.,
να συμβαίνουν κατά τρόπο οργανωμένο, συγκροτημένο και αιτιολογήσιμο και όχι τυχαίο
και χαώδη. Αρκετές φορές δε αυτές οι μεταβολές στη μουσική είναι προβλέψιμες και
χρονολογήσιμες. Στην περίπτωση της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, υπάρχουν δύο
μεγάλοι πυλώνες που επηρέασαν την διαμόρφωση και εξέλιξη της. Αυτοί είναι:


Ο περισσότερο δυτικός ανημίτονος πεντατονισμός, με ροπές για την ανάπτυξη της
πολυφωνίας μέσω του ίσου και την αντίστιξης, ενδείξεις του οποίου υπάρχουν από
την αρχαία Ελλάδα



Το περισσότερο ανατολικό σύστημα τετραχόρδων και παρεμβαλόμενων τόνων, με
ροπή προς την μονοφωνία και το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Σύστημα τρόπων, ήχων ή μακάμ που διαμορφώνεται μέσα από τις μελωδικές
φόρμουλες και τα τονικά κέντρα
β. Επτατονισμός
γ. Διατονισμός ο οποίος υπάρχει από αρχαιοτάτους χρόνους και οδήγησε σταδιακά
στο χρωματικό και στο εκλιπόν εναρμόνιο σύστημα, με τις παραλλαγές και
συνθέσεις τους.
Η ελληνική μουσική λόγω της γεωγραφικής και ιστορικής θέσης της, έχει

αναπτύξει και χρησιμοποιήσει διάφορες κλίμακες, προϊόν διαφόρων καταβολών,
προϊστορικών, αρχαίων, ελληνιστικών και βυζαντινών, όπως επίσης και στοιχείων όπως:
τοπικά ιδιώματα και ακούσματα από γειτονικούς λαούς της ανατολής και της δύσης.
Επίσης ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της εξέλιξης της Ελληνικής
μουσικής, είναι η ανάπτυξη της λόγιας άσκησης της και θεωρητικής μελέτης της κατά
τόπους και κατά καιρούς ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα (Λέκκας, 2003).
Εστιάζοντας λίγο παραπάνω στην μουσική και στον τρόπο που λειτουργούν τα
τροπικά συστήματα στην Ελληνική μουσική, είναι εύκολο για κάποιον να παγιδευτεί σε
ένα σύμπλεγμα συστημάτων με δικές του ορολογίες, σύμβολα και μετρήσεις το καθένα,
που όλα όμως απαντώνται στην Ελληνική μουσική, πολλές φορές ακόμα και
διασταυρωμένα. Η ελληνική μουσική ανάλυση έχει προσεγγισθεί και αποδοθεί με διάφορα
συστήματα απεικόνισης, που το καθένα από αυτά έχει τα προτερήματα και τα
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μειονεκτήματα. Αρχαιοελληνικό, Ευρωπαϊκό, Βυζαντινό, Τούρκικο και Αραβοπέρσικο
είναι τα τροπικά συστήματα που επικρατήσαν στις μουσικές παραδόσεις στην περιοχή της
Μεσογείου, στη δε Ελλάδα, δεν παρατηρείται μια πάγια τακτική χρήσης κάποιου από τα
συστήματα, λόγω του ότι η Ελληνική παραδοσιακή μουσική ανήκει κατά κύριο λόγο σε
μια προφορική παράδοση και κατ’ επέκταση η θεωρητικοποίηση της δεν υπήρχε σαν
ανάγκη τα παλαιότερα χρόνια, αλλά και ότι κατά καιρούς οι μελετητές χρησιμοποίησαν
αυτά τα συστήματα για την ανάλυση της μουσικής ο καθένας όμως το έκανε με βάση τις
προσωπικές προτιμήσεις και ευκολίες που είχε στο εκάστοτε σύστημα, κάποιες φορές
επηρεάζοντας πιθανότατα και την αναπαραγωγή της μουσικής. Μολαταύτα η μελέτη της
Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός συνδυασμού και
συγκριτικής μελέτης αυτών των συστημάτων, είναι όμως απαραίτητο να υπάρχουν κάποιες
βασικές γνώσεις μουσικής, καθώς η μουσική αυτή καθαυτή δεν είναι μια θεωρητική
διαδικασία, αλλά μια πρακτική και ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται μυημένους
ανθρώπους για να γίνει ορθά η προσέγγισή της (Μαυροειδής, 1999 & Λέκκας, 2003).
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω υπάρχουν αρκετά συστήματα μουσικής ανάλυσης
για να μελετηθεί η ελληνική παραδοσιακή μουσική και όλα τους έχουν τα αδύνατα και
ισχυρά τους σημεία. Αυτό δε που επικρατεί στην πλειοψηφία των μουσικών της
παραδοσιακής μουσικής είναι μια μίξη ορολογιών από διάφορα συστήματα με αποτέλεσμα
πολλές φορές να δημιουργούνται παρεξηγήσεις σχετικά με την ορθή χρήση της ορολογίας
ή του συστήματος. Ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει στην ανάλυση της Ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής, είναι ότι όλα τα συστήματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως ή
πολλές φορές καθόλου σε όλα τα όργανα εφαρμογής της μουσικής. Έτσι ενώ ένα σύστημα
είναι εύχρηστο για την μελέτη και ανάλυση της φωνητικής μουσικής, μπορεί να είναι
ιδιαίτερα δύσχρηστο στην οργανική, ένα σύστημα να εξυπηρετεί καλά τα ασυγκέραστα
όργανα, αλλά να μην ανταποκρίνεται στα συγκερασμένα κτλ. Η μουσική αυτή καθαυτή
όμως είναι μια πρακτική διαδικασία και το αποτέλεσμα της είναι μοναδικό. Με όποιο
σύστημα και να αποδοθεί, το αρχικό ακουστικό αποτέλεσμα που πυροδοτεί την ανάλυση
της δεν αλλάζει. Συνεπώς μπορεί ο καθένας να την προσεγγίσει με όποιο σύστημα θεωρεί
ότι εξυπηρετεί καλύτερα. Υπάρχουν παρόλα αυτά κάποια βασικά στοιχεία που είναι κοινά
σε όλα τα συστήματα και θα βοηθήσουν στην ομαλότερη εξοικείωση με το εκάστοτε
σύστημα.
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ΚΛΙΜΑΚΑ,ΤΡΟΠΟΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΤΡΑΧΟΔΡΑ,ΓΕΝΗ
Το πρώτο συστατικό στην κατανόηση, μελέτη και ανάλυση της μουσικής, είναι οι
φθόγγοι και σχέσεις μεταξύ τους. Στα διάφορα μουσικά συστήματα, οι φθόγγοι έχουν
διάφορες ονομασίες, τις περισσότερες φορές με ξεχωριστό νόημα για την κάθε ονομασία,
οι διαστηματικές σχέσεις δε μεταξύ των φθόγγων ποικίλει από σύστημα σε σύστημα και
από περιοχή σε περιοχή εκτέλεσης της μουσικής. Η πρώτη προσπάθεια επίσημης
καταγραφής και μέτρησης των φθόγγων και των διαστημάτων μεταξύ αυτών, ξεκίνησε
από την αρχαιότητα με μεγάλο πυλώνα επιρροής το έργο του γεωμέτρη Ευκλείδη, την
κατατομή του κανόνος. Σ αυτό το έργο σημειώθηκε ο πρώτος διαχωρισμός διαστημάτων
μεταξύ των φθόγγων και από τότε ακολούθησε μια μεγάλη πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης
αυτού του συστήματος. Χρησιμοποιήθηκαν δε διάφορα αριθμητικά μεγέθη για να
αποδώσουν τα διαστήματα μεταξύ των φθόγγων, κάτι το οποίο έχει επικρατήσει και στις
μέρες μας (Μαυροειδής, 1999). Παρόλα αυτά όποιο αριθμητικό μέγεθος και να
χρησιμοποιήσει κάποιος, στο μεγαλύτερο ποσοστό θα χρησιμοποιήσει τα ίδια διαστήματα
στην εφαρμογή της μουσικής. Μέσα από αυτή την εξέλιξη στην μέτρηση και καθορισμό
των διαστηματικών μεγεθών προέκυψαν δύο μεγάλες «σχολές», η «δυτική» ή
συγκερασμένη και η «ανατολική» ή ασυγκέραστη. Κάθε μια από αυτές διαμόρφωσε όλη
τη μουσική ανάπτυξη, επηρεάζοντας από τον τρόπο που εκφέρεται η μουσική, μέχρι τον
τρόπο που κατασκευάζονται και παίζονται τα μουσικά όργανα. Στη δυτική μουσική τα
διαστήματα έχουν δύο βασικά μεγέθη τον Τόνο και το Ημιτόνιο τα οποία έχουν
συγκεκριμένο προκαθορισμένο μέγεθος ανάμεσα στους φθόγγους. Στην ανατολική
μουσική τα διαστηματικά μεγέθη είναι περισσότερα και άλλες φορές συμπίπτουν με αυτά
της ευρωπαϊκής μουσικής, άλλες φορές όχι. Σε κάθε δε πολιτισμό αυτής της «μουσικής
σχολής», τα διαστήματα μπορούν να διαφέρουν αισθητά (Περιστέρης, 1999).
Το επόμενο συστατικό για την κατανόηση της μουσικής είναι η κλίμακα. Ορίζεται
δε ως εξής:
Μουσική κλίμακα είναι μια διαδοχή οκτώ διαφορετικών μουσικών φθόγγων τέτοια, ώστε ο
χαμηλότερος ή βαρύτερος (η βάση της κλίμακας) και ο ψηλότερος ή οξύτερος (η κορυφή
της κλίμακας) να έχουν το ίδιο όνομα και να δίνουν το ίδιο μουσικό άκουσμα, να
αναγνωρίζονται δηλαδή ως ‘’ίδιες’’ νότες. όλοι οι άλλοι φθόγγοι να βρίσκονται ανάμεσα
τους και ανάμεσα στη βάση και την κορυφή να μην είναι δυνατόν να βρεθεί και τρίτη νότα με
το ίδιο όνομα της βάσης και της κορυφής.
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Συμπληρωματικά στον ορισμό, αξίζει να αναφερθεί ότι ο όρος «ίδιο μουσικό άκουσμα»
αναφέρεται σε φθόγγους που έχουν την ίδια ονομασία, δεν είναι όμως ίδιοι στο άκουσμα,
καθώς ο ένας είναι οξύτερος από τον άλλο κατά μία οκτάβα, έχουν όμως αισθητικά την
ίδια μουσική αξία. Επίσης από το όνομα του φθόγγου της βάσης παίρνει και η κλίμακα το
όνομα της. Όπως είναι κατανοητό, μπορούν να υπάρξουν τόσες κλίμακες, όσοι και οι
διαφορετικοί φθόγγοι του κάθε συστήματος.
Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει τους φθόγγους μιας κλίμακας ως βάσεις για την
δημιουργία καινούργιων κλιμάκων, θα διαπιστώσει ότι η σειρά των διαστημάτων διαφέρει
σε κάθε κλίμακα και έτσι εκτός του διαφορετικού τονικού κέντρου της, θα έχει και
διαφορετικό άκουσμα λόγω της διαφορετικής σειράς των διαστημάτων που προέκυψαν.
Αυτό ονομάζεται τρόπος και ορίζεται ως εξής:
Μουσικός Τρόπος είναι η σειρά των διαστημάτων που προκύπτουν από τη διαδοχή των
φθόγγων μια κλίμακας. Ο τρόπος καθορίζει την ποιότητα της κάθε κλίμακας και συνοδεύει
σαν όρος το όνομα της.
Χρησιμοποιώντας τη σειρά των διαστημάτων που προέκυψαν από την κατατομή
του κανόνος (βλ. Μαυροειδής, 1999) δημιουργήθηκαν οι πρώτοι επτάφθογγοι τρόποι που
χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Αυτοί οι πρώτοι τρόποι διαμορφώθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν στην Δυτική και Ανατολική μουσική. Στους πρώτους αυτούς τρόπους
μπορεί να παρατηρηθεί μια εσωτερική διαίρεση η οποία ακολουθεί συγκεκριμένες
διαδοχές. Έτσι ευκολά μπορεί κάποιος να δει ότι οι τρόποι έχουν δύο όμοια τετράχορδα (4
διαδοχικοί φθόγγοι – στην αρχαία Ελλάδα χορδή σήμαινε φθόγγος) και έναν συνδετικό
διάστημα το οποίο μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στα τετράχορδα (διαζευκτικό) ή στην
αρχή ή το τέλος (προσλαμβανόμενο). Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι μια κλίμακα και ένας
τρόπος έχει μια εσωτερική λειτουργική δομή η οποία, όπως παρατηρείται στη μελέτη της
Ανατολικής μουσικής (όπου και ανήκει η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική), δεν είναι ένα
θεωρητικό σχήμα, αλλά λειτουργεί πρακτικά σαν ένα αυτόνομο μουσικό μικροσύστημα.
Στην πραγματικότητα, τόσο η σύνθεση όσο και ο αυτοσχεδιασμός πραγματοποιείται σε
διαδοχικές φάσεις, καθεμιά από τις οποίες πραγματώνεται μέσα στα πλαίσια ενός
συγκεκριμένου τετραχόρδου και σε συνεχή αναφορά προς τη βάση του. Παρατηρείται
μάλιστα σε αρκετά τραγούδια της Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής να μην ξεπερνάνε
τα όρια του τετραχόρδου ή του πεντάχορδου που κινούνται. (Περιστέρης, 1999). Συνεπώς
ένα βασικό συστατικό στην μελέτη της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής είναι το
τετράχορδο το οποίο μπορεί να οριστεί ως έξης:
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Τετράχορδο είναι η διαδοχή τεσσάρων διαδοχικών φθόγγων. Κάθε τετράχορδο έχει
συγκεκριμένη τονική βαρύτητα, χαρακτηρίζεται δε από σταθερούς και μεταβλητούς
φθόγγους.
Όπως είναι φυσικό κάθε τετράχορδο μπορεί να έχει τρία διαστήματα των οποίων τα
μεγέθη μπορούν να ποικίλουν αρκετά.
Η σειρά και το μέγεθος των διαστημάτων ενός τετραχόρδου καθορίζει και την ακουστική
του ποιότητα, η οποία ονομάζεται γένος.
Και ενώ αυτή η διαδικασία της σειράς των διαστημάτων μοιάζει θεωρητικά τυχαία και
χαοτική, στην πραγματικότητα επειδή όλες αυτές οι θεωρίες ανταποκρίνονται στην φυσική
ακουστική και στην πρόσληψη του ήχου από το ανθρώπινο αυτί, τα διαστήματα που
χρησιμοποιούνται στην ελληνική αλλά και στις περισσότερες μουσικές της Μεσογείου,
είναι συγκεκριμένα και καθορισμένα και προέρχονται κατά κύριο λόγο από την «φυσική
κλίμακα» που προέκυψε από την κατατομή του κανόνος. Η φυσική κλίμακα «όρισε» την
τονική θέση των φθόγγων και αντίστοιχα τα διαστήματα μεταξύ τους. τα διαστήματα που
ορίστηκαν ήταν τα εξής: τρεις τόνοι, ο Μείζονας, ο Ελάσσονας και ο Ελάχιστος και δύο
ημιτόνια το σκληρό και το μαλακό. Από τις θέσεις των φθόγγων της φυσικής κλίμακας,
προέκυψαν τα πρώτα τετράχορδα και πεντάχορδα και κατ’ επέκταση οι φυσικοί τρόποι και
κλίμακες. Κατόπιν με την μετάθεση των τρόπων σε άλλα τονικά κέντρα και την αλλοίωση
των φυσικών φθόγγων δημιουργήθηκαν διαφορετικά μεγέθη διαστημάτων τα οποία με τη
σειρά τους δημιούργησαν καινούργια τετράχορδα και κλίμακες. Από την μελέτη και
ανάλυση των τετραχόρδων προέκυψε μια ταξινόμηση των τετραχόρδων σε γένη ανάλογα
με τα διαστήματα που περιέχουν (Μαυροειδής, 1999). Έτσι τα τετράχορδα που
εμπεριέχουν μόνο τόνους, θεωρούνται ότι ανήκουν στο διατονικό γένος, τα τετράχορδα
που εμπεριέχουν διάστημα μεγαλύτερο του μείζονα τόνου, θεωρούνται ότι ανήκουν στο
χρωματικό γένος, ενώ τα τετράχορδα που εμπεριέχουν μείζονες τόνους και σκληρά
ημιτόνια, θεωρούνται ότι ανήκουν στο εναρμόνιο γένος (ένας όρος ο οποίος στην αρχαία
Ελλάδα συμβόλιζε άλλα διαστηματικά μεγέθη, όμως έχει επικρατήσει στα περισσότερα
συστήματα να αντιμετωπίζεται έτσι. Εναλλακτική ονομασία θα μπορούσε να είναι
σύντονο διατονικό ή σκληρό διατονικό) (Μιχαηλίδης, 1981/1989). Σε κάθε περιοχή ο
τρόπος που εκφέρονται τα διαστήματα μπορεί να είναι διαφορετικός καθώς η μουσική
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Έτσι η μουσική της Δυτικής Ευρώπης
χρησιμοποιεί εξ ολοκλήρου πεντάτονες ανημίτονες και εναρμόνιες ή σκληρές χρωματικές
κλίμακες και τα όργανα που χρησιμοποιούνται κουρδίζονται και παίζονται σύμφωνα με
αυτά τα διαστήματα. Οι αντίστοιχες περιοχές της Ελληνικής μουσικής που επηρεάστηκαν
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από τη δυτική Ευρωπαϊκή, μεταχειρίζονται τα αντίστοιχα διαστήματα και κλίμακες. Με
παρόμοιο τρόπο οι περιοχές που επηρεάστηκαν μουσικά από το «ανατολικότερο» μουσικό
ρεύμα, είτε αυτό σημαίνει την Βυζαντινή θρησκευτική μουσική ή την οθωμανική μουσική
ή ακόμα και την διατήρηση αρχαίων μουσικών καταβολών, διαχειρίζονται τα αντίστοιχα
διαστήματα και κλίμακες που χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Στην επέκταση της
χρήσης των τετραχόρδων και πεντάχορδων, προέκυψαν συνδυασμοί και μίξεις
διαφορετικών

τετραχόρδων,

με

αποτέλεσμα

να

δημιουργηθούν

κλίμακες

που

παρουσιάζουν ανόμοια τετράχορδα στην εσωτερική δομή τους (Μαυροειδής, 1999). Αυτό
οδήγησε στην δημιουργία ενός πολύπλοκου συστήματος κλιμάκων που η ποικιλία τους
είναι τέτοια όσοι και οι πιθανοί συνδυασμοί όμοιων και ανόμοιων τετραχόρδων,
πεντάχορδων κτλ. Κάθε μουσικό σύστημα το ονόμασε διαφορετικά με επικρατέστερους
στην Ελληνική μουσική τους όρους: Ήχοι, Μακάμ και Δρόμοι.
Ήχοι, Μακάμ και Δρόμοι είναι κλίμακες που στην εσωτερική δομή τους περιέχουν όμοια ή
ανόμοια τετράχορδα. Ανάλογα την μελωδική κίνηση της μουσικής το τονικό κέντρο μπορεί
να μετατίθεται σε συγκεκριμένους φθόγγους της κλίμακας και επιπρόσθετα η ονομασία της
κλίμακας εξαρτάται άμεσα από την μελωδική κίνηση και το τονικό κέντρο.
Οι διαφορετικές ονομασίες σχετίζονται με την μουσική που εξυπηρετούσε το αντίστοιχο
σύστημα. Έτσι στην εκκλησιαστική μουσική και στις επιρροές που αυτή είχε στην
κοσμική μουσική, χρησιμοποιείται ο όρος «Ήχος». Στην καθαρά κοσμική και οργανική
μουσική, μιας και η θρησκευτική μουσική της Ελλάδας απαγόρευε την χρήση οργάνων,
χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Μακάμ», ενώ στην αστικολαϊκή μουσική που τα διαστήματα
των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συγκερασμένα, χρησιμοποιήθηκε μια
προσαρμοσμένη εκδοχή των μακαμιών που ονομάζεται «Δρόμοι» (Λέκκας, 2003).
Συνοψίζοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο, είναι καλό να αναφερθούν οι χρήσεις
των όρων που εξετάστηκαν σε πρακτικό επίπεδο και όχι τόσο σε θεωρητικό, από την
πλειοψηφία της Ελληνικής Μουσικής.
Η έννοια της Κλίμακας είναι όρος που συναντιέται σε όλη την επικράτεια της Ελληνικής
μουσικής. Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποια Ευρωπαϊκή συγκερασμένη
κλίμακα που χρησιμοποιείται στην Ελληνική μουσική.
Η έννοια του Τρόπου χρησιμοποιείται ελάχιστες φορές στην Ελληνική παραδοσιακή
μουσική, μιας και οι αρχαιοελληνικοί τρόποι, τρόπον τινά συμπεριλήφθηκαν στο σύστημα
των Ήχων – Μακάμ. Ο όρος παρόλα αυτά, εμφανίστηκε στην Ελληνική μουσική
πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια με την μίξη της παραδοσιακής μουσικής και της
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Ευρωπαϊκής Τζαζ η οποία χρησιμοποιεί ένα διαμορφωμένο σύστημα τρόπων τα Mods.
Κάτι παρόμοιο με την έννοια του Δρόμου.
Η έννοια του Ήχου χρησιμοποιείται στην Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική- αλλά και
μεγάλο βαθμό στην φωνητική κυρίως Ελληνική παραδοσιακή μουσική- ιδίως σε είδη και
περιοχές που έχουν επιρροές της εκκλησιαστικής μουσικής.
Η έννοια του Μακάμ, χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλη την επικράτεια της Ελληνικής
Παραδοσιακής Μουσικής, με κάποιες συμβάσεις τις περισσότερες φορές. Οι
επικρατέστερες είναι ότι η χρήση του συστήματος των Μακάμ δεν είναι αποκλειστική
(Χρησιμοποιούνται και όροι Ευρωπαϊκής μουσικής) και ότι χρησιμοποιούνται συνήθως οι
βασικές ονομασίες των Μακάμ και όχι τα παρακλάδια που υπάρχουν ανάλογα με την
μελωδική κίνηση. Βέβαια σε μουσικές παραδόσεις που είναι έντονη η επιρροή της
οθωμανικής μουσικής, χρησιμοποιούνται πιο εξεζητημένοι όροι τους συστήματος των
Μακάμ.
Η έννοια των Δρόμων χρησιμοποιείται κατά πλειοψηφία στην ελληνική αστικολαϊκή
μουσική, η οποία δεν ανήκει η ίδια στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, όμως τις
περισσότερες φορές οι μουσικοί της μίας παίζουν σκοπούς και τραγούδια της άλλης οπότε
είναι και αναπόφευκτη η χρήση των Δρόμων.
Τέλος είναι κοινώς αποδεκτό πως η χρήση συστημάτων απεικόνισης των φθόγγων,
των διαστημάτων τους και των κλιμάκων, γίνεται για λόγους μελέτης ανάλυσης και
συνεννόησης μεταξύ των μουσικών. Σε καμία περίπτωση οι αριθμοί των διαστημάτων και
οι ονομασίες δεν είναι απόλυτοι μιας και η μουσική βασίζεται στην αίσθηση. Κάθε
σύστημα είναι αποδεκτό αρκεί να υπάρχει συνέπεια στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
ούτως ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες. Στο παράρτημα Α’ παρουσιάζονται οι
βασικές κλίμακες που χρησιμοποιούνται ως επί τω πλείστων στην Ελληνική Παραδοσιακή
Μουσική (Μαυροειδής, 1999).

ΡΥΘΜΟΣ
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής είναι το ότι
ακολουθεί, όπως αναφέρεται και από αρχαία κείμενα, ένα τρίπτυχο: Αρμονία-ΡυθμόςΛόγος. Αυτά τα τρία συστατικά αποτελούν τη βάση στην παραγωγή της μουσικής και
καθένα από αυτά έχει τις δικές του ιδιότητες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το
αποτέλεσμα της μουσικής (Κυριακίδης, 1990). Στα περισσότερα παραδείγματα της
ελληνικής παραδοσιακής μουσικής είναι παρόντα και τα τρία χαρακτηριστικά, ενώ δεν
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είναι λίγες οι περιπτώσεις οργανικής μουσικής, όπου εκεί μπορεί να απουσιάζει ο λόγος.
Από τα τρία αυτά χαρακτηριστικά ο ρυθμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της μουσικής
και έχει συντονιστικό ρόλο στο συνολικό ακουστικό αποτέλεσμα. Μιας και η μουσική δεν
είναι ένα θεωρητικό ζήτημα το οποίο απλώς γράφεται και διαβάζεται, αλλά μια πρακτική
διαδικασία η οποία σχετίζεται με αισθητηριακούς παράγοντες, ο τρόπος που θα εκτελεστεί
από τον εκτελεστή θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πρόσληψη της από τον ακροατή και
αντίστοιχα, και ιδιαίτερα στην Ελληνική παραδοσιακή μουσική, θα επηρεάσει και το χορό
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής μουσικής παράδοσης
(Παπαδόπουλος, 2016).
Από άποψη ρυθμού τα τραγούδια και οι σκοποί της Ελληνικής παραδοσιακής
μουσικής μπορούν να καταταγούν σε τρείς κατηγορίες: Ελεύθερη μουσική, Έρρυθμη
μουσική, Ρυθμοειδής μουσική. Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή του ελεύθερου ρυθμού,
υπάγονται κυρίως τα καθιστικά τραγούδια και σκοποί ή αλλιώς της τάβλας και του
τραπεζιού, ονομασία που πήραν λόγω της εκτέλεσης τους γύρω απτό τραπέζι του
συμποσίου σε περιπτώσεις γιορτών, γάμων κτλ. Οι μελωδίες αυτής της κατηγορίας
εκτελούνται με τρόπο ελεύθερο προς το ρυθμό, σύμφωνα με τις δυνατότητες των
οργανοπαιχτών και των τραγουδιστών κάτι που κάνει εξαιρετικά δύσκολο-ίσως και λάθοςνα καταγραφούν στα πλαίσια ενός περιοδικού ρυθμικού μέτρου. Σε αυτήν την κατηγορία
ανήκουν κλέφτικα τραγούδα και σκοποί της τάβλας, ιστορικά τραγούδια, μοιρολόγια
καθώς επίσης και κάποια κομμάτια άλλων κατηγοριών που παίζονται σε ανάλογες
περιστάσεις. Είναι δε πολύ πιθανό τραγούδια και σκοποί αυτής της κατηγορίας ρυθμού,
να έχουν στην κατάληξη τους κάποιο ρυθμικό κομμάτι (Περιστέρης, 1999).
Στην δεύτερη κατηγορία, όπου ανήκει ο μεγαλύτερος όγκος των κομματιών της
Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, απαντώνται τραγούδια και σκοποί απ’ όλες τις
περιοχές της Ελληνικής μουσικής παράδοσης. Συνήθως τα έρρυθμα τραγούδια και σκοποί
συνοδεύουν το χορό ή κάποια κίνηση όταν πρόκειται για τελετουργική διαδικασία, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις ρυθμικά τραγούδια παίζονται όπως τα τραγούδια της τάβλας, χωρίς
να υπάρχει δηλαδή απαραίτητα πρόθεση για χορό. Εξάλλου ο σκοπός της κατάταξης είναι
η διευκόλυνση στη μελέτη και κατανόηση της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και όχι
στον ορισμό κανόνων κατάταξης, συνεπώς το βασικό στοιχείο αυτής της κατηγορίας, είναι
ότι τα τραγούδια και οι σκοποί, ακολουθούν έναν περιοδικό ρυθμό (Περιστέρης, 1999).
Η βασική αρχή στη μελέτη των έρρυθμων κομματιών της ελληνικής παραδοσιακής
μουσικής, είναι η κατανόηση των βασικών ρυθμικών σχημάτων που με βάση αυτά
συνθέτονται τα τραγούδια και οι σκοποί (όσον αφορά στο ρυθμό). Αυτά είναι η βραχεία
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και η μακρά της αρχαίας ελληνικής μετρικής, μονάδες οι οποίες μπορούν να
μεταφραστούν σε ένα όγδοο και ένα τέταρτο (

)

ευρωπαϊκής μουσικής

σημειογραφίας αντίστοιχα. Με αυτές τις μονάδες δημιουργούνται αρχικά κάποια βασικά
ρυθμικά σχήματα, τα οποία όταν συνδυαστούν θα δώσουν το τελικό μέτρο του κομματιού
που μελετάται. Είναι βασική η αναγνώριση και κατανόηση των ρυθμικών σχημάτων που
συνθέτουν ένα μέτρο, για να αποδοθεί ορθά ο ρυθμός, καθώς υπάρχουν εσωτερικές
«ισορροπίες» που πρέπει να διατηρηθούν ούτως ώστε να εξυπηρετήσει ο ρυθμός το σκοπό
του, λόγου χάρη τα βήματα του χορού. Έτσι όταν μελετάται ένα μέτρο π.χ. 5/8 ή 5σημος
(σημείο λέγεται η μετρική μονάδα ενός μέτρου), θα πρέπει να μελετηθεί η εσωτερική
δομή του μέτρου καθώς όλα τα σημεία δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και έτσι να
προκύψουν «θολά» σημεία στην απόδοση. Έτσι το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορούσε να
έχει διάφορες περιπτώσεις εσωτερικής δομής όπως

ή

κτλ. (η

διακεκομμένη γραμμή δείχνει τα δύο βασικά σχήματα βαρύτητας του κάθε ρυθμού)
(Baud-Bovy, 1984/2005).
Επιπρόσθετα, η μελέτη του ρυθμού κάποιου μουσικού κομματιού δεν περιορίζεται
μόνο στην ανάλυση των ρυθμικών αξιών του βασικού ρυθμικού μέτρου, αλλά και στην
ταχύτητα, όπως επίσης και στην εσωτερική και εξωτερική δομή του. Η ταχύτητα (tempo
στην ευρωπαϊκή μουσική) που θα παιχτεί ένα κομμάτι μουσικής, επηρεάζει συνολικά την
πρόσληψη του κομματιού, αλλά και την εσωτερική διάρθρωσή του, τόσο ρυθμικά όσο και
μελωδικά. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα του ρυθμού.
Παράγοντες όπως η περιοχή, ο χορός, ή περίσταση που παίζεται, ακόμα και η ώρα της
ημέρας, μπορούν να επηρεάσουν την ταχύτητα. Όσον αφορά στην εσωτερική δομή, εκτός
από τα ρυθμικά σχήματα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η «άρρυθμη» βαρύτητα που
υπάρχει σε πολλούς ελληνικούς ρυθμούς, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις της
ελληνικής παραδοσιακής μουσικής ενώ ο περιοδικός ρυθμός είναι σταθερός, οι εσωτερικές
ρυθμικές μονάδες, δεν είναι μετρονομημένες, κάτι που κάνει και ιδιαίτερο το άκουσμα της
μουσικής από περιοχή σε περιοχή. Έτσι μπορεί κάποιος να ακούσει ένα μπάλο στο βόρειο
Αιγαίο και αντίστοιχα στις Κυκλάδες και ενώ ο ρυθμός και τα ρυθμικά σχήματα είναι ίδια,
η αίσθηση να μην είναι η ίδια καθώς υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην εσωτερική
δομή του μέτρου. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην εξωτερική δομή του ρυθμικού μέτρου,
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δύο βασικά σημεία: στην αλλαγή της ταχύτητας
ή/και ρυθμού και στην άθροιση των μέτρων μιας μουσικής φράσης. Στην πρώτη
περίπτωση, θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που πιθανόν να
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υπάρχουν στο ρυθμό μέσα σε ένα κομμάτι μουσικής, καθώς είναι αρκετά τα κομμάτια τα
οποία παρουσιάζουν αλλαγές στο ρυθμό. Τέτοιες μπορεί να είναι:
 Περιοδική αλλαγή στην ταχύτητα του κομματιού
 Αλλαγή στην ταχύτητα και μόνιμη παραμονή σ’ αυτήν
 Περιοδική αλλαγή στην εσωτερική δομή του μέτρου
 Μόνιμη αλλαγή στην εσωτερική δομή του μέτρου
 Περιοδική αλλαγή στο ρυθμικό μέτρο
 Μόνιμη αλλαγή στο ρυθμικό μέτρο
Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των μέτρων
σε μια μουσική φράση. Στα περισσότερα τραγούδια και σκοπούς ο αριθμός των μέτρων
που απαρτίζουν μια μελωδική φράση είναι συγκεκριμένος και συνήθως είναι τετράμετρα ή
οκτάμετρα, δεν είναι λίγα όμως και τα κομμάτια στα οποία οι μελωδικές φράσεις είναι
τρίμετρες, πεντάμετρες και εξάμετρες και μάλιστα κάποιες φορές αυτό μπορεί να αλλάζει
περιοδικά (σε κομμάτια της ανατολικής Ρωμυλίας π.χ. το μέρος του τραγουδιού είναι
πεντάμετρο ενώ το μέρος της οργανικής εισαγωγής είναι τετράμετρο) (Δραγούμης, 2003)
Στην τρίτη κατηγορία ρυθμού, δηλαδή αυτή των ρυθμοειδών κομματιών, ανήκουν
τραγούδια και σκοποί των οποίων η ρυθμική υπόσταση άπτεται και του περιοδικού και του
ελεύθερου ρυθμού. Σε αυτά τα κομμάτια ορισμένα σημεία παρουσιάζουν σχετική ρυθμική
περιοδικότητα, ενώ σε άλλα μέρη υπάρχει ελεύθερος ρυθμός. Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ
είναι αισθητοί οι χρόνοι του ρυθμού, η εσωτερική δομή δεν έχει σταθερά ρυθμικά
σχήματα. Είναι μια ενδιάμεση κατηγορία καθώς κάποια κομμάτια που μπορούν να
υπαχθούν σ’ αυτή, δύνανται να ανήκουν και σε κάποια από τις άλλες, ανάλογα με την
εκτέλεση του κομματιού. Έτσι παρατηρείται κομμάτια με σταθερό ρυθμό να παίζονται
κρατώντας «αυστηρά» το ρυθμό, όταν εξυπηρετούν το χορό, ενώ τα ίδια κομμάτια να
παίζονται πιο «ελεύθερα» όταν είναι καθιστικά. Αντίστοιχα, σε κομμάτια της τάβλας να
παρατηρείται ελεύθερος ρυθμός όταν τραγουδιούνται από ένα άτομο, ενώ όταν
τραγουδιέται από ομάδα να υπάρχει

μια υποδειγματική ρυθμική αγωγή για τον

συντονισμό της ομάδας (Περιστέρης, 1999).
Η ρυθμική κατηγοριοποίηση και η ανάλυση του ρυθμού στην Ελληνική
παραδοσιακή μουσική δεν γίνεται για λόγους ορισμού και παγίωσης όρων, αλλά για τη
διευκόλυνση στην προσέγγιση την μουσικής σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος. Η Ελληνική
παραδοσιακή μουσική, έχει σαν κεντρικό χαρακτηριστικό την πολυμορφία, κάτι που στην
περίπτωση του ρυθμού σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια ποικιλία ρυθμικών μέτρων και
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σχημάτων. Στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής μουσικής παράδοσης βρίσκονται ρυθμοί
από 2σημους μέχρι και 16σημους σε διάφορες ταχύτητες και εσωτερικές δομές. Για να
γίνει ορθή πρακτική μελέτη του ρυθμού, χρειάζεται προσέγγιση από περιοχή σε περιοχή
ούτως ώστε να προσλαμβάνονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο ρυθμός στην
καθεμιά από αυτές (Δραγούμης, 2003). Στο παράρτημα Β’ παρουσιάζονται κάποια βασικά
ρυθμικά σχήματα που συναντώνται σε διαδεδομένους χορούς ανά την Ελλάδα
(Μπάρμπας, 2006).
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ΜΕΡΟΣ Β: Τα όργανα στην Ελληνική Παραδοσιακή Δημοτική Μουσική
Ένα απ’ τα σημαντικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής
είναι η χρήση των οργάνων, είτε για να συνοδεύσουν τη φωνή, είτε για να εκτελέσουν ένα
οργανικό σκοπό. Τα όργανα φαίνεται να υπήρχαν ανέκαθεν στην μουσική παράδοση του
λαού, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην θρησκευτική μουσική. Ο μεγαλύτερος
προβληματισμός που υπάρχει σχετικά με τα μουσικά όργανα στην Ελληνική μουσική
παράδοση είναι κατά πόσο όλα τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται στη σημερινή εποχή
για την εκτέλεση παραδοσιακής μουσικής, θα έπρεπε να θεωρούνται παραδοσιακά και
αυτό δεν αφορά απλώς τον τίτλο «παραδοσιακό» όργανο, αλλά γενικώς το αν είναι θεμιτή
η χρήση κάποιων οργάνων στην παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας.
Η παραδοσιακή μουσική στην Ελλάδα, εκτός του ότι είναι ένα προϊόν το οποίο
διαμορφώθηκε σε μια μεγάλη χρονική περίοδο και άρα έχει περάσει από πολλά στάδια
εξέλιξης, παρουσιάζει και μια έντονη ποικιλομορφία, κυρίως λόγω του ότι οι διάφορες
περιοχές της Ελλάδας διαμόρφωσαν τη μουσική τους παράδοση δεχόμενες επιρροές από
τους γειτονικούς λαούς, με τους οποίους ζούσαν μαζί κατά την περίοδο της
τουρκοκρατίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει ένα «πολύχρωμο» μωσαϊκό μουσικής
στην επικράτεια της Ελλάδας το οποίο λόγω της διαφορετικής φύσης της κάθε μουσικής
παράδοσης, έχει επηρεάσει και την χρήση των μουσικών οργάνων. Διάφοροι παράγοντες
κοινωνικοί, ιστορικοί, πολιτικοί κ.α. παγίωσαν ή «εξαφάνισαν» τη χρήση κάποιων
οργάνων από περιοχή σε περιοχή, ενώ παράλληλα η τάση προς την δυτική μουσική τον
προηγούμενο αιώνα, βοήθησε στην αντικατάσταση πολλών οργάνων της παραδοσιακής
μουσικής. Το αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι κάποια από τα όργανα που αντικατέστησαν
τα παλαιότερα, αντιμετωπίζονται ως παραδοσιακά από την πλειοψηφία των μουσικών, ενώ
κάποια άλλα χαρακτηρίζονται ανάρμοστα για την παραδοσιακή μουσική. Μολαταύτα η
παραδοσιακή μουσική είναι μια ζωντανή πραγματικότητα η οποία κινείται μέσα στο χρόνο
και υπόκειται, αναπόφευκτα, σε διαμόρφωση. Βεβαίως και θα ήταν ακραίο να ισχυριστεί
κάποιος ότι η μουσική θα πρέπει να ακούγεται όπως ακουγόταν τον καιρό που
κατασκευάστηκε, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε και «μουσειακή» αντιμετώπιση, όπως
αντίστοιχα θα ήταν ακραίο να εγκαταλειφθούν όλες οι τεχνικές και τα όργανα της
παραδοσιακής μουσικής και να αντικατασταθούν με σύγχρονα. Αυτό ίσως να είχε κάποιο
ενδιαφέρον, αλλά σίγουρα θα μιλούσαμε για άλλη μουσική. Η μουσική παράδοση
διαμορφώνεται μέσω της υποκειμενικότητας των φορέων της και παίρνει μορφή μέσα στο
χρόνο. Καθώς αυτό είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, αυτό που μπορεί να γίνει όσον αφορά
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το θέμα των οργάνων, είναι μια ευρύτερη κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το ηχόχρωμα και
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων και το κομμάτι της «παραδοσιακότητας» τους να
μείνει ως ανοιχτό ερώτημα, καθώς πρώτον, οι απόψεις διίστανται και δεύτερον, κάθε
περιοχή της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής έχει διαμορφώσει την μουσική της
παράδοση σύμφωνα με όλους του παράγοντες που επηρέασαν τον τόπο και τον πληθυσμό
της, έτσι και έχει οδηγηθεί στη χρήση των συγκεκριμένων οργάνων. Συνεπώς, η ολιστική
αντιμετώπιση των οργάνων πανελλαδικά θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Έτσι προτείνεται
η κατά περιοχή μελέτη των οργάνων της κάθε μουσικής παράδοσης (Σαρρής, 2003 &
Baud-Bovy, 1984/2005)
Παρακάτω γίνεται μια παρουσίαση των γενικών κατηγοριών των οργάνων που
χρησιμοποιούνται στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, σύμφωνα με τον τρόπο
παραγωγής του ήχου τους και κάποια χαρακτηριστικά κατασκευής και παιξίματος
(Ανωγιεανάκης, 1976/1991 & Σαρρής 2003 & Μαζαράκη 1959/1984).

Ι. ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Α. Νυκτά
Στην κατηγορία ανήκουν τα όργανα που παίζονται με πένα και σπανιότερα με τα νύχια και
στηρίζονται στα πόδια των εκτελεστών. Λόγω της τεχνικής, αλλά και των μουσικών
παραδόσεων που υπηρετούν ή υπηρετήσαν (καθώς κάποια από αυτά εμφανίζονται
σπανιότερα), κατατάσσονται σε υποκατηγορίες:


Οικογένεια του ταμπουρά

Στην υποκατηγορία ανήκουν όλα τα όργανα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά
κατασκευής και παιξίματος με τον ταμπουρά όπως το σάζι, το μπουλγκαρί κ.α. Ως
χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας μπορεί να θεωρηθεί η μακριά (σχετικά) ταστιέρα
και οι κινητοί μπερντέδες, κάτι που επιτρέπει στα όργανα αυτής της κατηγορίας την
απόδοση με ακρίβεια των κινητών φθόγγων ενός μακάμ-ήχου. Έχουν διάφορα
κουρδίσματα και τεχνικές και κάποια από αυτά χρονολογούνται ως κατάλοιπα
αρχαιοελληνικών οργάνων.


Ούτι

Στην υποκατηγορία ανήκουν τα ούτια διαφόρων κουρδισμάτων όπως επίσης και το
τούρκικο τζουμπούς (cumbus), το οποίο εμφανίζεται κυρίως στην τούρκικη και σπανίως
στην ελληνική μουσική παράδοση. Χαρακτηριστικό της υποκατηγορίας είναι ο παίξιμο με
πένα, το μεγάλο σκάφος και το άταστο μανίκι, κάτι που σημαίνει ότι ο εκτελεστής παίζει
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τους φθόγγους σύμφωνα με την εμπειρία του. Τα όργανα μπορούν αποδώσουν τους
φθόγγους των μακάμ-ήχων.


Λαούτο

Στην υποκατηγορία ανήκουν δυο διαφορετικά από άποψη κατασκευής και τεχνικής
όργανα, τα οποία όμως μοιράζονται το ίδιο όνομα και σχήμα. Σαν γενικά χαρακτηριστικά
θα μπορούσαν να θεωρηθούν το παίξιμο με πένα, το μακρύ μανίκι και οι μπερντέδες. Στην
πρώτη ομάδα, τα λαούτα, οι χορδές είναι μεταλλικές, οι μπερντέδες είναι σταθεροί, τα
διαστήματα είναι συγκερασμένα και έχουν επικρατήσει δύο τύποι κουρδίσματος (και
ελαφρώς διαφορετική κατασκευή) το κρητικό και το στεριανό. Το στεριανό
χρησιμοποιείται κυρίως για συνοδεία άλλων οργάνων και ενίοτε σολιστικό παίξιμο, ενώ το
κρητικό λαούτο συναντάται να παίζει συνοδεία, αλλά και μελωδία αρκετές φορές. Στη
δεύτερη ομάδα λαούτων ανήκει το πολίτικο λαούτο ή όπως έχει επικρατήσει η τουρκική
ονομασία του λαύτα (lauta) και χαρακτηρίζεται από μπερντέδες κινητούς και συνεπώς
αποδίδει κινητούς φθόγγους των μακάμ-ήχων και πλαστικές χορδές, όπως στο ούτι, και
παίζει μελωδικά και σπανιότερα συνοδευτικά.


Μπουζούκι, Κιθάρα, Μαντολίνο

Στην υποκατηγορία ανήκουν τα όργανα τα οποία μοιράζονται κάποια χαρακτηριστικά,
όπως σταθερά μεταλλικά τάστα, συγκερασμένα διαστήματα και χρήση τους σε σχετικά
μεταγενέστερες μουσικές παραδόσεις. Από αυτή την κατηγορία η οικογένεια του
μπουζουκιού

χρησιμοποιείται

κυρίως

σολιστικά

(ο

μπαγλαμάς

σολιστικά

και

συνοδευτικά), η κιθάρα κυρίως συνοδεύει, δεν είναι όμως λίγες οι φορές που παίζει
σολιστικά και το μαντολίνο κυρίως παίζει σολιστικά άλλες φορές σαν κύριο όργανο, άλλες
σαν συμπληρωματικό.
Β. Τοξωτά
Στην κατηγορία ανήκουν τα όργανα που χρησιμοποιείται δοξάρι για την παραγωγή του
ήχου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της κατηγορίας είναι ότι σε όλα τα όργανα δεν υπάρχουν
τάστα η μπερντέδες, δηλαδή ο εκτελεστής τοποθετεί τα δάχτυλα του σύμφωνα με την
εμπειρία του και συνεπώς τα όργανα μπορούν να αποδώσουν τους ασυγκέραστους
φθόγγους.


Αχλαδόσχημες λύρες

Οι αχλαδόσχημες λύρες συναντώνται σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου με
παραλλαγές στην εμφάνιση, τα υλικά κατασκευής και το ηχόχρωμα. Σαν κοινό
χαρακτηριστικό έχουν ότι όλες στηρίζονται στα πόδια του εκτελεστή, οι περισσότερες
έχουν τρεις χορδές, άλλες εντέρινες, άλλες μεταλλικές και το κυριότερο χαρακτηριστικό
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είναι ότι ο εκτελεστής παίζει ακουμπώντας τα νύχια τον δαχτύλων στις χορδές. Το
κούρδισμα ποικίλει από περιοχή σε περιοχή και υπάρχουν παραλλαγές στα δοξάρια,
καθώς σε κάποιες περιοχές προσθέτουν κουδούνια. Το παίξιμο γίνεται τις περισσότερες
φορές με την συνήχηση δύο χορδών (η μια ισοκράτης και η άλλη μελωδία), αλλά και σε
μία χορδή. Οι αχλαδόσχημες λύρες θεωρούνται από τα παλαιότερα είδη μουσικών
οργάνων στην Ελληνική μουσική παράδοση.


Φιαλόσχημες λύρες

Στην υποκατηγορία ανήκουν η ποντιακή λύρα ή κεμεντζές και η Καππαδοκική λύρα ή
κεμανές. Οι δύο τύποι λύρας μοιράζονται αρκετά χαρακτηριστικά, όσον αφορά στα υλικά
κατασκευής και την τεχνική παιξίματος. Σαν γενικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να
θεωρηθούν οι μεταλλικές (παλαιότερα εντέρινες) χορδές, το κράτημα στα πόδια του
εκτελεστή, το πάτημα των χορδών με την ψίχα των δαχτύλων και την ταυτόχρονη
συνήχηση των χορδών απ’ το δοξάρι (είτε σαν ισοκράτης, είτε με το πάτημα και των δύο
χορδών). Διαφέρουν στο κούρδισμα, την ποσότητα των χορδών ( η Ποντιακή έχει τρεις
ενώ η Καππαδοκική έξι), καθώς επίσης και στην μουσική που υπηρετούν (ο κεμανές
υπάρχει στην ποντιακή παράδοση, συναντάται σε κομμάτια που συγγενεύουν με τα
καππαδοκικά).


Βιολί

Πρόκειται για όργανο το οποίο μπήκε στην ελληνική μουσική παράδοση μεταγενέστερα
και είναι δανεισμένο από τη δυτική μουσική. Εκτόπισε σε πολλές περιοχές τα παλιά
όργανα (λύρες, τσαμπούνες κτλ.) λόγω των τεχνικών και εκφραστικών δυνατοτήτων του
και η χρήση του διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της παράδοσης σε κάποιες
περιοχές. Χρησιμοποιούνται δύο κύρια κουρδίσματα, το «αλά τούρκα» και το «αλά
φράνκα» και από την ίδια οικογένεια συναντάται, κυρίως σε σμυρναίικα κομμάτια η
χρήση του βιολοντσέλου.
Γ. Ψαλτήρια
Στην κατηγορία των ψαλτηρίων ανήκουν τα όργανα τα οποία έχουν πολλές χορδές
στερεωμένες σε μια ξύλινη βάση με ηχείο σε σχήμα ορθογώνιο. Οι χορδές είναι σταθερά
κουρδισμένες και για κάθε φθόγγο υπάρχουν αντίστοιχες χορδές. Με άλλα λόγια ο
εκτελεστής δεν καθορίζει τον φθόγγο κουνώντας τα δάχτυλα του κατά μήκος της χορδής,
αλλά χτυπάει ή τσιμπάει την ομάδα χορδών που αντιστοιχούν στον φθόγγο.


Κανονάκι

Πρόκειται για ένα όργανο που στηρίζεται στα πόδια του εκτελεστή. Το παίξιμο γίνεται με
το τσίμπημα των χορδών με την χρήση ειδικών «νυχιών», δηλαδή πεννών που
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προσαρμόζονται στα δάχτυλα του εκτελεστή. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι παρότι
οι χορδές κουρδίζονται σε ένα συγκεκριμένο τονικό ύψος, το όργανο έχει στην άκρη κάθε
χορδής ένα κινητό έλασμα το οποίο επιτρέπει στον εκτελεστή να ανεβάσει ή να μειώσει το
τονικό ύψος της χορδής, επιτρέποντας του έτσι να παίξει ασυγκέραστα διαστήματα.


Σαντούρι

Πρόκειται για όργανο που κυρίως στηρίζεται σε βάση μπροστά στον εκτελεστή, αλλά και
κάποιες φορές, όταν το μέγεθος και η περίσταση το επιτρέπει κρεμιέται από το λαιμό του
εκτελεστή. Οι χορδές είναι σταθερά κουρδισμένες και ο εκτελεστής χρησιμοποιεί δύο
ξύλινες μπακέτες τυλιγμένες με κλωστή, ύφασμα ή δέρμα. Λόγω του σταθερού του
κουρδίσματος δεν μπορεί να αποδώσει διαφορετικούς φθόγγους από αυτούς που είναι
κουρδισμένο. Έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το βαλκανικό τσίμπαλο και έχει ρόλο
σολιστικό και συνοδευτικό.


Λατέρνα

Πρόκειται για ιταλικής προέλευσης μηχανικό όργανο το οποίο έφτασε στα μεγάλα αστικά
κέντρα της Κων/πολης και της Σμύρνης. Είναι όργανο το οποίο παιζόταν μόνο του (ή με
συνοδεία ντεφιού) και ο ήχος του παράγεται από έναν μηχανισμό με γρανάζια και
σφυράκια τα οποία χτυπούν τις τεντωμένες χορδές μέσα στο όργανο. Τα μεγέθη ποικίλουν
και αντίστοιχα και ο τρόπος παιξίματος. Σε μικρό μέγεθος μια λατέρνα μπορούσε να
κουβαληθεί στην πλάτη του εκτελεστή, ενώ οι μεγαλύτερες σε καρότσι με ρόδες. Ο
μηχανισμός παιξίματος λειτουργεί με μανιβέλα, η οποία παίζεται με συγκεκριμένο ρυθμό
για να παραχθεί «ισορροπημένο» ηχητικό αποτέλεσμα.

ΙΙ. ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Α. Ανοιχτοί αυλοί
Στην κατηγορία των ανοιχτών αυλών ανήκουν φλογέρες από διάφορες μουσικές
παραδόσεις της ελληνικής μουσικής που δεν έχουν κάποιο επιστόμιο. Για να παραχθεί ο
ήχος τους θα πρέπει ο εκτελεστής να χρησιμοποιήσει ειδική τεχνική, συνήθως φυσώντας
πλάγια και κατόπιν κλείνοντας και ανοίγοντας τις τρύπες του οργάνου. Τα μεγέθη και τα
υλικά κατασκευής αλλάζουν από περιοχή σε περιοχή και αντίστοιχα διαφορετικό είναι το
ηχόχρωμα και τα διαστήματα τους. Οι πιο χαρακτηριστικοί αυλοί της κατηγορίας αυτής
είναι: Φλογέρες από καλάμι, ξύλο, κόκαλο, μέταλλο και πλαστικό, τζαμάρες, καβάλια και
νέι. Στην κατηγορία μπορούν να προστεθούν και οι ανοιχτοί αυλοί με ράμφος οι οποίοι
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διαφέρουν στον τρόπο φυσήματος από τους προηγούμενους (αυτοί έχουν επιστόμιο το
μετατρέπει το φύσημα σε ήχο). Τέτοιοι είναι το σουραύλι, θιαμπόλι, πιναύλι και πιθκιαύλι.
Β. Μονόγλωττοι αυλοί
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν αυλοί των οποίων ο ήχος παράγεται με τον παλμό ενός
καλαμιού στην άκρη του αυλού. Ο αέρας που ενεργοποιεί τον ήχο μπορεί να προέρχεται
κατευθείαν από το στόμα του εκτελεστή, από κάποιο ασκό, ή από μηχανικά μέσα. Έτσι
προκύπτουν τρείς υποκατηγορίες:


Μαντούρα, Κλαρίνο

Όσον αφορά στη μαντούρα, το όργανο είναι μια μικρή ξύλινη φλογέρα με ένα μικρό
κοφτό γλωσσίδι που μπαίνει στο στόμα του εκτελεστή και πάλλεται με το φύσημα.
Συναντάται στην περιοχή της Κρήτης. Όσον αφορά στο κλαρίνο (στην περιοχή της
δυτικής Μακεδονίας και σε μεταγενέστερους χρόνους, το σαξόφωνο) το όργανο
εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και αντικατέστησε σε περιοχές τις φλογέρες, λόγω
της έντασης και των τεχνικών δυνατοτήτων που διέθετε. Έχει περάσει στη συνείδηση του
λαού ως ηγετικό όργανο στην παραδοσιακή μουσική κάποιων περιοχών της Ελλάδας.


Άσκαυλοι

Πρόκειται για μια κατηγορία οργάνων που παρατηρείται από την αρχαία Ελλάδα. Είναι
ένας ή δύο μονόγλωττοι αυλοί κολλημένοι μεταξύ τους και προσαρμοσμένοι σε ένα ασκό
από δέρμα ζώου. Ο εκτελεστής φυσάει μέσα στον ασκό ο οποίος λειτουργεί σαν αποθήκη
αέρα και βοηθάει τον εκτελεστή να ξεκουράσει την αναπνοή του, χωρίς να σταματάει ο
ήχος. Εμφανίζεται σε διάφορες μουσικές παραδόσεις της ελληνικής μουσικής κυρίως με
δύο τύπους: Με ισοκρατικό σωλήνα ή μπουρί και χωρίς. Οι πιο γνωστές ονομασίες κατά
περιοχές είναι: τσαμπούνα, ασκομαντούρα, κλωτσοτσάμπουνο, αγγείον, τουλούμ και
γκάιντα.


Πληκτροφόρα

Πρόκειται για «μηχανικά» όργανα τα οποία διαθέτουν στο εσωτερικό τους μεταλλικά
γλωσσίδια τα οποία πάλλονται από τον αέρα και παράγουν ήχο. Η παροχή του αέρα
γίνεται είτε από κάποια φυσούνα που χειρίζεται ο εκτελεστής με τα χέρια του, είτε από
ηλεκτρικό ρεύμα. Το παίξιμο γίνεται από πλήκτρα τα οποία «καθοδηγούν» ποιο γλωσσίδι
πάλλεται. Στην κατηγορία ανήκουν όργανα μεταγενέστερης εποχής που όμως
χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα στην δημοτική μουσική, όπως το ακορντεόν και η αρμόνικα.
Γ. Δίγλωττοι αυλοί
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα όργανα που ο ήχος τους παράγεται μέσω ενός διπλού
γλωσσιδίου από καλάμι. Έχουν ιδιαίτερο άκουσμα και συναντώνται σε διάφορα μεγέθη
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και ηχοχρώματα κατά περιοχές. Οι πιο γνωστές ονομασίες για τους δίγλωττους αυλούς
είναι: ζουρνάς, καραμούζα και πίπιζα.
Δ. Σάλπιγγες
Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στη Μακεδονία και την Λέσβο, έχει
επικρατήσει η χρήση χάλκινων πνευστών με επιστόμιο σάλπιγγας, όπως τρομπέτες,
κορνέτες, τρομπόνια, τούμπες κ.α. Πρόκειται για όργανα τα οποία εισήχθησαν στην
παράδοση μέσω στρατιωτικών μπαντών, έχουν όμως διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την
παράδοση των περιοχών που παίζονται. Συναντώνται με τη γενική ονομασία «χάλκινα»
και παίζονται συνήθως με ομάδες άλλων πνευστών (κλαρίνα, σαξόφωνα κτλ.)

ΙΙΙ. ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ
Στην κατηγορία ανήκουν κρουστά όργανα που διαθέτουν μεμβράνη, η οποία πάλλεται
δημιουργώντας ήχο. Ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο παιξίματος προκύπτουν
κάποιες υποκατηγορίες:
Α. Μεμβρανόφωνα με πλαίσιο
Στην υποκατηγορία αυτή ανήκει μια μεγάλη ποικιλία οργάνων, τόσο σε μέγεθος όσο και
σε ηχόχρωμα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κατηγορία και με τον αδόκιμο όρο
«ταψιά» λόγω του σχήματος των οργάνων. Το χαρακτηριστικό της ομάδας είναι ένα
κυκλικό ξύλινο πλαίσιο σε σχήμα ταψιού το οποίο έχει στη μία πλευρά μια τεντωμένη
μεμβράνη. Ο εκτελεστής χτυπάει τη μεμβράνη με τα χέρια ή με μπακέτα. Κάποια από τα
όργανα έχουν ζίλια ή και κουδούνια. Όργανα αυτής της ομάδας είναι το ηπειρώτικο ντέφι,
ο νταχαρές, ο νταϊρές, το νταφ, το ρεκ κ.α.
Β. Μεμβρανόφωνα κυλινδρικά
Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τα κρουστά σε σχήμα κυλίνδρου και διαθέτουν δυο
μεμβράνες τεντωμένες στις δύο ανοιχτές πλευρές του κυλίνδρου. Ο εκτελεστής ανάλογα
το όργανο μπορεί να παίζει στη μία ή και στις δύο μεμβράνες. Χαρακτηριστικά όργανα
της κατηγορίας είναι το νταούλι και το τουμπί, ενώ στην κατηγορία μπορούν να ενταχθούν
και κάποια ευρωπαϊκά τυμπάνια (Drums) τα οποία χρησιμοποιούνται με έναν ιδιαίτερο
τρόπο στην μουσική παράδοση της Μακεδονίας.
Γ. Τουμπελέκι και Νταρμπούκα
Είναι όργανα τα οποία κατασκευαστικά θα μπορούσαν να ανήκουν στην πρώτη
υποκατηγορία, όμως η τόσο διαφορετική τεχνική όσο το ηχόχρωμά τους συνιστούν μια
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ξεχωριστή κατηγορία. Τα υλικά κατασκευής ποικίλουν και το παίξιμο ακολουθεί δύο
διαφορετικές τεχνικές, αυτή των δαχτύλων και αυτή των χεριών, ανάλογα με το όργανο.

IV. ΙΔΙΟΦΩΝΑ
Στην κατηγορία ανήκουν τα όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται από την παλμική
κίνηση ολόκληρου του σώματος του οργάνου. Τα όργανα αυτά κατασκευάζονται από
διάφορα υλικά, όπως μέταλλο, ξύλο , κόκαλο, πέτρα, γυαλί κτλ. και ίσως αποτελούν τα
πρώτα όργανα που συνόδευσαν την ανθρώπινη φωνή, μιας και τα περισσότερα είναι
εργαλεία της καθημερινότητας που συνοδεύαν ρυθμικά τη μουσική, όπως κουτάλια,
ποτήρια, μπουκάλια κ.α. Φυσικά με το πέρασμα του χρόνου κάποια από αυτά
συγκεκριμενοποιήθηκαν και πέρασαν σαν αυτούσια μουσικά όργανα στην μουσική
παράδοση. Χαρακτηριστικά είναι: κουδούνια (μικρά αλλά και μεγάλα), σήμαντρα (ξύλινα
και μεταλλικά), ζίλια (δεμένα στα χέρια ή σε άλλα σκεύη), κουτάλια (ξύλινα και
μεταλλικά), ποτηράκια κ.α.
Στο Παράρτημα Γ υπάρχει φωτογραφικό υλικό με τα πιο αντιπροσωπευτικά
δείγματα των οργάνων της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. Για τεχνικά
χαρακτηριστικά των οργάνων βλ. Ανωγειανάκης (1976/1991).
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ΜΕΡΟΣ Γ: Κατηγορίες Δημοτικών Τραγουδιών και Σκοπών
ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Κάνοντας μια προσπάθεια να βρεθεί η άκρη του νήματος στη μελέτη της
παραδοσιακής μουσικής, είναι βέβαιο πως όσο το μικροσκόπιο κοιτάξει πίσω στο χρόνο,
θα βρεθεί στα ακριτικά τραγούδια και τις παραλογές. Πρόκειται για τα παλαιότερα ήδη
δημοτικού τραγουδιού που σώζονται μέχρι σήμερα και ανήκουν σε έναν ιδιαίτερο κύκλο
μουσικής δημιουργίας. Χαρακτηρίζεται από τους μελετητές ως διηγηματική μουσική. Για
να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία δημοτικής μουσικής,
είναι απαραίτητο να μελετήσει τις συνθήκες, (κοινωνικές, πολιτικές κλπ.), που
επικράτησαν κατά την περίοδο δημιουργίας και μετάδοσης των τραγουδιών αυτών, καθώς
κάποια στοιχεία τους δεν συναντώνται σε μεταγενέστερες συνθέσεις, πολύ πιθανόν επειδή
σταμάτησαν να ισχύουν τα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα που συντέλεσαν στη δημιουργία
τους. Με τα ακριτικά τραγούδια και τις συνθήκες δημιουργίας τους, έχουν ασχοληθεί
διάφοροι μελετητές. Οι απόψεις συγκλίνουν σε αρκετά σημεία, όμως δεν είναι λίγα τα
στοιχεία τα οποία διαφέρουν κατά κόρον.
Ξεκινώντας την μελέτη των ακριτικών τραγουδιών είναι καλό να δοθεί το ιστορικό
πλαίσιο της εποχής. Βρισκόμαστε περίπου στον 10ο -11ο αι. μ.Χ. και η Βυζαντινή
αυτοκρατορία βρίσκεται εξαπλωμένη ως τα βάθη της Μικράς Ασίας. Η αυτοκρατορία
περιλαμβάνει μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις και όπως είναι φυσικό υπάρχει μεγάλη
ποικιλία εθνικοτήτων που κατοικούν στις περιοχές αυτές. Επιπρόσθετα, σ’ όλο το μήκος
των μικρασιατικών συνόρων της βυζαντινής αυτοκρατορίας γίνονται σε μόνιμη βάση
κατακτητικές επιδρομές Αράβων. Η βυζαντινή κυβέρνηση υιοθετεί την πολιτική των
Ακριτών, όπου διορίζει διάφορους στρατιωτικούς άρχοντες, από διάφορα μέρη της
αυτοκρατορίας, στις συνοριακές αυτές περιοχές, δίνοντας οικονομικά και πολιτικά
προνόμια με την υποχρέωση να αμύνονται στις επιδρομές των Αράβων. Σταδιακά οι
Άραβες εγκαθίστανται μόνιμα στις περιοχές των βυζαντινών συνόρων που διεκδικούν.
Ταυτόχρονα δημιουργείται και μια ακόμα κατηγορία πολεμιστών της περιοχής, οι
Απελάτες, οι οποίοι δε δηλώνουν υπακοή στους Άραβες αλλά ούτε και στην βυζαντινή
κυβέρνηση, οι οποίοι βρίσκονται κρυμμένοι σε διάφορες περιοχές και επιτίθενται σε
αραβικά και βυζαντινά στρατεύματα, ληστεύοντας και κάνοντας επιδρομές σε μέρη που
μπορούν. Για να δημιουργηθεί μια συνολική εικόνα, αρκεί να δούμε τη φυλετική παλέτα
της περιοχής. Από ιστορικούς της εποχής μαρτυρείται ότι υπήρχε μεγάλη ποικιλία
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εντόπιων φυλών στις περιοχής της Καππαδοκίας, του Πόντου και της Μικράς Ασίας
(Κύλικες, Λυκάονες, Κατάονες κτλ.) αλλά και ξένων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί με το
καθεστώς των Ακριτών (Γότθοι, Αρμένιοι, Θράκες, Κούρδοι κτλ.) (Λαμπρινός, 1981). Σε
αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως δεν υπήρχε στις περιοχές αυτές αίσθημα
εθνικής ενότητας. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ενότητα των λαών που κατοικούν
τις περιοχές, είναι η θρησκεία και η γλώσσα. Αυτά είναι και τα στοιχεία που δίνουν
ενότητα και σύμπνοια στον αγώνα τους κατά των κατακτητών. Οι Άραβες εκφράζουν μια
άλλη κουλτούρα η οποία δε διαφέρει στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, αλλά στη
θρησκεία και τη γλώσσα. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και από την πλευρά των Αράβων.
Πέρα από το ιστορικό πλαίσιο, μπορούμε να δούμε και πολιτιστικά στοιχεία της
εποχής. Στον τομέα της μουσικής υπάρχουν σαν συνέχιση της μουσικής παράδοσης των
προηγούμενων χρόνων, οι πλανόδιοι μουσικοί, συνέχεια των ραψωδών. Αυτοί συνθέτουν
μακροσκελή συνήθως ποιήματα που αφορούν την επικαιρότητα της εποχής και τα
απαγγέλουν σε έμμετρη μορφή με τη συνοδεία οργάνου και πολλές φορές
διαδραματίζοντας κάποιες σκηνές των τραγουδιών (Γράψας, 2003). Αυτό εξάλλου μπορεί
να παρατηρήσει κανείς και σε άλλες περιοχές του τότε γνωστού κόσμου. Οι τροβαδούροι
της Ιταλίας, αλλά και οι ερωτοτραγουδιστές της Γερμανίας έχουν πολλά κοινά στοιχεία με
αυτή τη μορφή μουσικής παράδοσης. Σ αυτό το πλαίσιο λοιπόν μπορούμε να
σκιαγραφήσουμε τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης της μουσικής σε εκείνη την περίοδο.
Επίσης παρατηρείται από τον 8ο αι. μ.Χ. ακόμα, ότι ο όρος «τραγούδι» έχει αρχίσει να
υπάρχει με την έννοια τη σημερινή καθώς και τα παράγωγά της και ότι δεν έφερε πλέον
καμία σχέση με την λέξη «τραγωδία» της αρχαίας Ελλάδας (Fauriel, 1824/2000). Έτσι
μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και κοινωνικής ζωής των περιοχών της Καππαδοκίας και
του Πόντου, γεννιούνται τα ακριτικά τραγούδια. Πρόκειται για πολύστιχα αφηγηματικά
τραγούδια που περιγράφουν τα κατορθώματα των ηρώων της περιοχής κατά των Αράβων.
Αντίστοιχα τραγούδια δημιουργούνται και από την πλευρά των Αράβων και των απελατών
(Λαμπρινός, 1981) Στα τραγούδια είναι χαρακτηριστική η χρήση του υπερβολικού
στοιχείου στο στίχο, καθώς οι ήρωες παρουσιάζονται να έχουν υπεράνθρωπες ικανότητες
και δυνάμεις. Τα ακριτικά τραγούδια διαδόθηκαν σε όλες τις άκρες της ανατολικής
βυζαντινής αυτοκρατορίας, από τον Πόντο και την Καππαδοκία, μέχρι τα νησιά του
Ιονίου, ιδιαίτερα αυτά της Καππαδοκίας και της Κύπρου που ήταν πλούσια σε επικά
στοιχεία (Κυριακίδης,1990). Ο πιο γνωστός από τους Ακρίτες στον κύκλο των Ακριτικών
τραγουδιών, είναι ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας. Σώζονται αρκετά τραγούδια που
αναφέρονται στον Διγενή ακρίτα και μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά αρκετές
42

πληροφορίες για στοιχεία εκείνης της περιόδου. Άλλα πάλι θα πρέπει να τα υποθέσουμε
καθώς δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες. Κατ’ αρχάς το όνομα του Διγενή Ακρίτα, αλλά
και η ιστορία της δημιουργίας του μέσα από τα τραγούδια, μαρτυράει την αρμονική
ύπαρξη του Ελληνικού με το Αραβικό στοιχείο μέσα σε ένα πρόσωπο. Ο Διγενής Ακρίτας
είναι γόνος Σαρακινού πατέρα και βυζαντινής μητέρας. Φυσικά υπό την σκέπη της
θρησκείας, καθώς ο Σαρακινός πατέρας εκχριστιανίζεται για να μπορέσει να παντρευτεί τη
μητέρα του Διγενή. Οι απόψεις διίστανται για την διττή προσωπικότητα του Διγενή. Άλλοι
λένε ότι σαν χριστιανός εκφράζει την αδιάκοπη μάχη του Χριστιανισμού με τον
Μουσουλμανισμό (Κυριακίδης, 1990), άλλοι πως δεν υπήρχε κανένας εθνικός ή ιερός
πόλεμος. Βυζαντινοί και Άραβες ζούσαν ειρηνικά ή μάχονταν ανάλογα με τις πολιτικές
που εφαρμόζονταν στην περιοχή και κατά διαστήματα αυτή η κατάσταση άλλαζε
(Λαμπρινός, 1981). Αξίζει να αναφέρουμε ότι την τάση της ακριτικής μουσικής
ακολουθούν και τα δύο βασικά ρεύματα μουσικής σύνθεσης, Η λόγια και η λαϊκή. Τα
λαϊκά τραγούδια δεν μας διηγούνται ολόκληρη της ιστορία του Διγενή όπως μας τη
διηγείται το Λόγιο έπος. Απ’ τα τραγούδια μαθαίνουμε τον έρωτα του, την απαγωγή της
συζύγου του, τους άθλους κατά των απελατών και των Σαρακηνών. Η δύναμη του είναι
υπεράνθρωπη και οι διαστάσεις του τιτάνιες. Κανείς δε μπορεί να τον νικήσει πέρα από το
Χάρο, με τον οποίο παλεύει γενναία ώσπου στο τέλος να νικηθεί και να κατέβει να
συναντήσει στον Άδη τη γυναίκα του (Κυριακίδης, 1990). Στις ιστορίες που διηγούνται τα
ακριτικά τραγούδια πρωταγωνιστούν και άλλοι ακρίτες με υπεράνθρωπες δυνάμεις που
πολεμάνε κατά των εχθρών τους. Τα χαρακτηριστικά ονόματα που συναντάμε είναι:
Κωστάντζας, Σκληρόπουλος, Πορφύρης, Ανδρόνικος, Φωκάς, Τσαμαδός και άλλοι. Τα
ακριτικά τραγούδια είχαν μεγάλη διάδοση όχι μόνο στις περιοχές του Ελληνισμού, αλλά
και σε περιοχές των γειτονικών λαών. Κάποιες φορές μάλιστα υιοθετήθηκε η ακριτική
μουσική σε τόσο μεγάλο βαθμό που δημιουργήθηκαν αντίστοιχα έπη. Χαρακτηριστικά
είναι τα παραδείγματα της Ρωσίας, Σερβίας και Βουλγαρίας που δημιουργήσαν δικά τους
ηρωικά έπη που έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτά των ακριτικών (Κυριακίδης, 1990 &
Λαμπρινός, 1981).
Για το κομμάτι της μουσικής και του ρυθμού της ακριτικής μουσικής τα δεδομένα
που έχουμε είναι λίγα. Η μουσική σημειογραφία δεν είχε αναπτυχθεί εκείνη την περίοδο
στη λαϊκή μουσική και επομένως δεν υπάρχει κάποιο μουσικό κείμενο που να σώζεται.
Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία από τα δεδομένα που έχουμε και να
εξάγουμε συμπεράσματα. Η καινούργια μορφή του στίχου είναι ο δεκαπεντασύλλαβος, ο
οποίος

δημιουργείται

για

τις

ανάγκες
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έκφρασης

των

νέων

τραγουδιών

που

δημιουργούνται. Ο δεκαπεντασύλλαβος – ο οποίος γίνεται πλέον η πιο διαδεδομένη μορφή
στίχου στα δημοτικά τραγούδια- προέκυψε από τη συγχώνευση δύο αρχαϊκών μέτρων, του
ιαμβικού και του τροχαϊκού τετράμετρου, τα οποία είχαν ξεπεραστεί από την εποχή τους.
Η λαϊκή παράδοση τα παρέλαβε, τα επεξεργάστηκε και δημιούργησε το νέο
δεκαπεντασύλλαβο στίχο για να φιλοξενήσει την έμπνευση της εποχής (Λαμπρινός, 1981).
Όσον

αφορά στη μουσική αυτών των τραγουδιών μπορούν να υπάρξουν κάποιες

υποθέσεις σχετικά με την παλαιότητα και τη μορφή των μελωδιών. Κατ’ αρχάς τα κείμενα
περιέχουν παρεμβολές και επωδούς σε φόρμα τραγουδιού, συνεπώς είναι εύλογο ότι
αρχικά τραγουδήθηκαν στο μουσικό ιδίωμα της περιοχής δημιουργίας τους (Δραγούμης,
2003). Επιπροσθέτως η σχετικά ακριβής μετάδοση του λόγου, ιδιαίτερα όταν είναι τόσο
μακροσκελής, γίνεται τις περισσότερες φορές με τη χρήση της μουσικής. Αυτό εξάλλου
παρατηρείται σε πολλές προφορικές μουσικές παραδόσεις, θρησκευτικές και κοσμικές.
Συνεπώς, μάλλον χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι αρχικοί σκοποί της περιοχής που
δημιουργήθηκαν τα τραγούδια και στη συνέχεια παραλλάχτηκαν και προσαρμόστηκαν
ανάλογα με τα ιδιαίτερα ιδιωματικά χαρακτηριστικά της περιοχής που διαδιδόταν, σε
κάποιες περιπτώσεις διατηρώντας κάποια στοιχεία από την αρχική μελωδία ή υιοθετώντας
κάποια τοπική μελωδία που μπορούσε να φιλοξενήσει το στίχο. Αυτή την άποψη μπορεί
να την ενισχύσουν κάποια δεδομένα, όπως κάποιες μουσικές ιδιαιτερότητες που
παρατηρούνται σε ακριτικά τραγούδια που δεν υπάρχουν σε άλλα τραγούδια της περιοχής,
ή κάποιες ομοιότητες στη μορφή κάποιων ακριτικών τραγουδιών με το ίδιο κείμενο που
όμως τραγουδιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές μεταξύ τους. Επίσης είναι συχνό, τα
ακριτικά τραγούδια να χρησιμοποιούν ρυθμούς και ιδιώματα που εκφράζουν σε μεγάλο
βαθμό την περιοχή της δημιουργίας τους. Παράδειγμα αποτελεί το ποντιακό «Η αρπαγή
της συζύγου του Διγενή» που χρησιμοποιεί τον εννεάσημο ρυθμό «ομάλ», ένα ρυθμικό
μοτίβο ευρύτατα χρησιμοποιούμενο στην περιοχή του Πόντου. Αντίστοιχα το κυπριακό
«Ο Διγενής και ο Χάρος» τραγουδιέται με τη μορφή της εμμελούς απαγγελίας όπως
παρατηρείται στις περιοχές της Κύπρου και της Κρήτης σε πολλά αφηγηματικά τραγούδια.
Με ανάλογο τρόπο μπορούν να σημειωθούν αντίστοιχα στοιχεία σε ακριτικά τραγούδια
των Κυκλάδων της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας. Φυσικά αρκετές φορές δε λείπει
και το έντονο μικρασιάτικο εκκλησιαστικό στοιχείο των ακριτικών τραγουδιών. Έτσι στο
«Τώρα τα πουλιά», μεταχειρίζεται τον β’ μαλακό ήχο της βυζαντινής μουσικής, ενώ στην
πλειοψηφία τους τραγουδιούνται σε αργή χρονική αγωγή με σύντομα μελίσματα σε
καίριες συλλαβές του κειμένου (Δραγούμης, 2003)
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ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ
Η δεύτερη κατηγορία αφηγηματικών τραγουδιών που συναντάται στη μελέτη της
Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής, είναι οι παραλογές. Πρόκειται για έναν τεχνητό όρο
που υιοθετήθηκε από διάφορους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού και περιγράφει μια
ιδιαίτερη κατηγορία διηγηματικών τραγουδιών των οποίων η δημιουργία εκτιμάται από
τον 9ο αι. μ.Χ. Σ’ αυτή τη κατηγορία ανήκουν τραγούδια που συναντώνται σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας και των Βαλκανίων, όπως «Το γεφύρι της Άρτας», «Του νεκρού
αδερφού», «Η φόνισσα» κ.α. Παράλληλα λοιπόν με τα ακριτικά τραγούδια
δημιουργούνται τραγούδια που έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με αυτά, όμως δε
μπορούν να χαρακτηριστούν έπη –όπως τα ακριτικά- και παρουσιάζουν κάποιες βασικές
διαφορές. Φυσικά αρκετά ακριτικά τραγούδια μπορούν να χαρακτηριστούν παραλογές και
σε πολλές παραλογές υπάρχουν ονόματα ακριτών. Παρόλα αυτά, ο διαχωρισμός έγινε για
λόγους μελέτης και κατάταξης και όχι για να χαρακτηρίσει ένα πάγιο διαχωρισμό των
τραγουδιών στην εποχή τους (Ιωάννου, 2013).
Ένας πρώτος ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί για τις παραλογές είναι ο εξής:
«Πολύστιχα αφηγηματικά τραγούδια που διηγούνται δραματικές ιστορίες της ζωής,
αληθινές ή φανταστικές. Μέσα σ’ αυτές υπάρχει έντονο το παραμυθικό στοιχείο, γι’ αυτό
τα τραγούδια ονομάζονται και «πλαστά». Οι υποθέσεις των παραλογών στηρίζονται σε
λαϊκές παραδόσεις της εποχής ή είναι τελείως πλαστές (Κυριακίδης, 1990). Θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν και ως μια έντεχνη μουσική διασκευή ενός παραμυθιού (Ιωάννου,
2013). Τα τραγούδια αυτά χαρακτηρίζονται από τη χρήση υπερβολικών στοιχείων και τη
χρήση διαλόγων. Διαδόθηκαν σε όλη τη Βυζαντινή επικράτεια και παρουσιάζουν
ομοιότητες με διάφορα τραγούδια ευρωπαϊκών λαών. Οι διαφορές των παραλογών σε
σχέση με τα ακριτικά τραγούδια, που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν, αφορούν κυρίως
το κείμενο. Διακρίνονται σε σχέση με τα ακριτικά για τη δύναμη της φαντασίας στις
περιγραφές και η γραφικότητα στη γλώσσα. Δεν έχουν την ηρωική πνοή των ακριτικών
τραγουδιών (Κυριακίδης, 1990). Η διήγηση δεν είναι συνεχής, καθώς υπάρχουν πολλά
διακοπτόμενα σημεία αφήνοντας τις λεπτομέρειες να εννοηθούν. Αυτό προσδίδει
ταχύτητα στην αφήγηση και δραματικότητα. Επίσης υπάρχει έντονο το στοιχείο του
διαλόγου, που πολλές φορές όταν δεν υπάρχει συνομιλητής εμφανίζεται ένα φανταστικό
στοιχείο (πουλιά) για να καταστεί ικανός ο διάλογος (Ιωάννου, 2013).
Οι παραλογές έχουν καταγραφεί από διάφορους ερευνητές που μελετήσαν την
παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας. Μπορούν να βρεθούν σε όλες τις τοπικές μουσικές
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παραδόσεις της Ελλάδας. Αναπόφευκτα γίνεται αναφορά στην προέλευση και τη
διαμόρφωση των συνθηκών που οδήγησαν στη δημιουργία τους. Κατ’ αρχάς ο όρος
παραλογή χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει τη γενικότερη κατηγορία διηγηματικών
τραγουδιών και συναντάται και στην Κύπρο με το όνομα «περιλοή» (Ιωάννου, 2013). Ο
όρος προήλθε από την αρχαία λέξη «παρακαταλογή», η οποία αναφερόταν σε
μελοδραματική απαγγελία κάποιων μερών της αρχαίας τραγωδίας με τη συνοδεία
μουσικού οργάνου. Μάλιστα ήταν ένα ενδιάμεσο μέρος ανάμεσά στην «καταλογή»,
δηλαδή της απαγγελίας και της «ωδής» δηλαδή του κυρίως τραγουδιού(Κυριακίδης,
1990). Επιπρόσθετα, οι υποθέσεις αρκετών παραλογών φέρουν πολλές ομοιότητες με
μύθους της αρχαιότητας που ήταν συνηθισμένοι και αγαπητοί στο αρχαίο θέατρο. Έτσι το
τραγούδι του νεκρού αδερφού παρουσιάζει συνάφεια με την επιστροφή του Αδώνιδος
κοντά στη Αφροδίτη ή την επιστροφή της Περσεφόνης στη μητέρα της, το τραγούδι του
Κολυμπητή με το μύθο σχετικά με την έριδα ανάμεσα στον Μίνωα και το Θησέα κτλ.
(Ιωάννου, 2013). Επίσης ο τρόπος που διαδίδονταν οι παραλογές ήταν με τη χρήση
αρκετών θεατρικών στοιχείων (παντομίμοι), κάτι το οποίο οδηγεί στους «ομηριστές»,
εξέλιξη των ραψωδών που τραγουδούσαν παίζοντας θέατρο (Γράψας, 2003. Κυριακίδης,
1990). Εξάλλου σε πολλά από αυτά τα δημοτικά τραγούδια παρατηρούνται κατάλοιπα
στου αρχαίου πολιτισμού, τα οποία υπήρχαν υποσυνείδητα πιθανόν στο μυαλό των
δημιουργών και δεν θα δικαιολογούνταν η ύπαρξή τους αλλιώς. Τέτοια είναι κάποια
ειδωλολατρικά κατάλοιπα και δεισιδαιμονίες που δεν συνάδουν με τη θρησκευτική
φιλοσοφία της εποχής. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο της ανθρωποθυσίας στο τραγούδι
«Το γεφύρι της Άρτας» για να συμβάλει στην επιτυχία του εγχειρήματος ή η επιστροφή
από τον κάτω κόσμο κ.α. (Fauriel, 1824/2000).
Ο

ρυθμός

των

στίχων

των

παραλογών

είναι

ως

επί

το

πλείστων

δεκαπεντασύλλαβος και προκύπτει από το ιαμβικό καταληκτικό τετράμετρο της αρχαίας
(Κυριακίδης, 1990). Οι μελωδίες και οι ρυθμοί των παραλογών δε μπορούν με ακρίβεια να
επιβεβαιωθούν ότι ήταν οι ίδιοι με αυτούς που φτάσανε σε μας σήμερα (Δραγούμης,
2003). Είναι λογικό να γίνουν υποθέσεις για δύο στοιχεία σχετικά με τη μελωδία και τον
ρυθμό των παραλογών. Πρώτον, οι μελωδίες που χρησιμοποιήθηκαν είχαν σαν βάση
κάποια μελωδία ή το μουσικό ύφος της περιοχής που δημιουργήθηκαν. Δεύτερον, οι
μελωδίες είχαν ρόλο συνοδευτικό σε σχέση με το κείμενο, μιας και η χρήση πολλών
«στολιδιών» και πλατειάσματος της μελωδίας θα οδηγούσε με τόσους πολλούς στίχους σε
τραγούδια που διαρκούσαν ώρες, κάτι το οποίο είναι και δυσλειτουργικό. Οπότε θα
μπορούσε να υποτεθεί ότι υπήρχε κάτι σαν μουσική απαγγελία με τη χρήση του μουσικού
46

ιδιώματος της περιοχής. Εξάλλου, υπάρχουν ακόμα και στις μέρες μας περιοχές που
χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική (Ιωάννου, 2013 & Δραγούμης, 2003). Παραλογές με ίδιο
θέμα παρατηρούνται σε διάφορα μέρη της Ελληνική παραδοσιακής μουσικής, με
διαφορετική μελωδία και στίχο, κάτι που ομολογεί τη μεγάλη διάδοση που είχε το είδος.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Η κατηγορία αυτή αποτελεί μαζί με τα τραγούδια της εργασίας την πιο άμεσα
συνδεδεμένη με αρχέγονες μουσικές διαδικασίες. Σ αυτή την κατηγορία ανήκουν τα
κάλαντα, τα αποκριάτικα τραγούδια, τα τραγούδια του αγερμού, τα τραγούδια για τη
βροχή και τα τραγούδια που τραγουδούσε ο λαός σε διάφορες εορταστικές περιστάσεις
κατά τη διάρκεια του χρόνου. Πολλά από αυτά έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα και
συνοδεύαν σημαντικές ημερολογιακές καταστάσεις, όπως ο ερχομός της άνοιξης, το
ξύπνημα της φύσης κτλ. Αργότερα με την καθιέρωση του χριστιανισμού προστέθηκαν και
άλλα που συνοδεύαν σημαντικές θρησκευτικές εορτές (Κυριακίδης, 1990). Αρκετά από
αυτά τα τραγουδούσαν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων (παιδιά και νέοι, μόνο γυναίκες,
συνδυασμός νεών ανδρών και γυναικών κ.α.) ανάλογα με την περίσταση. Άλλα
τραγουδιόντουσαν από πόρτα σε πόρτα, άλλα συνοδεύαν κάποια τελετή ή ένα έθιμο, άλλα
σε ναούς (Μάρκου, 2011). Θα μπορούσε κάθε μία από τις υποκατηγορίες να αποτελεί
κατηγορία από μόνη της, όμως υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει αυτά τα
τραγούδια. Δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένη περίσταση και
τραγουδιόντουσαν σχεδόν πάντα μόνο για την περίσταση που εξυπηρετούσαν. Πολλές
φορές μάλιστα το να τραγουδηθεί ένα τέτοιο τραγούδι σε άλλη περίσταση από αυτή που
εξυπηρετούσε, πιθανό να ήταν στην καλύτερη περίπτωση αστείο.
Η πιο διαδεδομένη υποκατηγορία τραγουδιών σχετικά με γιορτές και έθιμα, είναι η
κατηγορία των καλάντων. Τα κάλαντα είναι τραγούδια που αφορούν μια μεγάλη γιορτή
του έτους. Τραγουδιούνται συγκεκριμένες μέρες και συνήθως από παιδιά και νέους να
περιφέρονται από σπίτι σε σπίτι. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα κάλαντα των
Χριστουγέννων, της πρωτοχρονιάς, των Φώτων, του Λαζάρου και των Βαΐων, καθώς
επίσης και κάποια λιγότερο διαδεδομένα, όπως του Ευαγγελισμού, της Μεγάλης Πέμπτης,
της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σάββατου, του αγίου Κωνσταντίνου και άλλα
(Κυριακίδης, 1990). Η ονομασία «κάλαντα» υποστηρίζεται ότι προέρχεται από τη λέξη
«Calendae dies», δηλαδή «καλάντων ημέρες», που σήμαινε κατά τους Ρωμαίους «οι
πρώτες μέρες του κάθε μήνα». Μάλιστα επειδή τις πρώτες μέρες του μήνα γινόταν η
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εξόφληση των χρεών, το βιβλίο των χρεών ονομάζονταν «καλαντάριο». Κατά τις πρώτες
μέρες του μήνα γινόταν ανταλλαγές δώρων και ευχών με σημαντικότερη την πρώτη
Ιανουαρίου. Αυτή η συνήθεια συνοδευόταν από τραγούδια τα οποία αφορούσαν την ημέρα
και την περίσταση. Η συνήθεια αυτή πέρασε και στο Βυζάντιο, ενώ υπάρχουν αναφορές
στην αρχαία Ελλάδα ότι τα παιδιά επισκέπτονταν σπίτια επιφανών πολιτών και
τραγουδούσαν ευχές και παρακλήσεις για το γενναίο φιλοδώρημα που μπορούσαν να
αποσπάσουν από το νοικοκύρη (Μάρκου, 2011)
Το περιεχόμενο των καλάντων αφορά κυρίως στην περίσταση που απευθύνεται.
Είναι συνήθως ευχετικά, αφηγηματικά και διδακτικά. Εξιστορούν τον σχετικό μύθο στον
οποίο απευθύνονται και πολλές φορές μάλιστα η εξιστόρηση μπορεί να περάσει και σε
στοιχεία που αφορούν άλλες γιορτές (βλ. ποντιακά κάλαντα Χριστουγέννων). Συνήθως
ακολουθούν παινέματα και ευχές προς τον οικοδεσπότη και την οικογένεια του και έπειτα
στίχοι που ζητούν ένα καλό φιλοδώρημα, είτε αυτό είναι χρήματα, είτε αλλά αγαθά
(Κυριακίδης, 1990). Τα κάλαντα συνήθως συνοδεύονταν από ηχητικά αντικείμενα, όπως
κουδούνια, μασιές, τρίγωνα και άλλα που σύμφωνα με λαϊκές δοξασίες έδιωχναν το κακό
(Μόσχος, Τουμπακάρη & Τόμπλερ, 2003). Επίσης τα κάλαντα συνοδεύονται και από άλλα
αντικείμενα, όπως ξύλινα ομοιώματα καραβιών, κλαδιά και φανάρια, ενώ δεν είναι λίγες
οι φορές που το τραγούδι συνοδεύεται από θεατρική αναπαράσταση του τραγουδιού από
τους τραγουδιστές. Μια τέτοια περίπτωση αποτελούν τα κάλαντα του Λαζάρου στη Κύπρο
που μαζί με το τραγούδι γίνεται και η αναπαράσταση της νεκρανάστασης τους Λαζάρου
(Κυριακίδης, 1990). Τα κάλαντα συνήθως τραγουδιούνται την παραμονή της γιορτής
(Χριστούγεννα,

Πρωτοχρονιά)

ή

ανήμερα

(Μεγάλης

Παρασκευής).

Κάποια

τραγουδιόντουσαν από παιδιά, κάποια αποκλειστικά από κορίτσια και νέες, όπως τα
κάλαντα του Λαζάρου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και άλλα από ενήλικες γυναίκες,
όπως τα μοιρολόγια της Μεγάλης Παρασκευής (Μάρκου, 2011).
Μια άλλη υποκατηγορία της γενικής κατηγορίας τραγουδιών σχετικά με έθιμα και
εορτές είναι τα τραγούδια του αγερμού που αφορούν ημερολογιακές συνθήκες σε σχέση
με τη φύση, το κύκλο του χρόνου και της ζωής. Χαρακτηριστικά είναι τα τραγούδια που
τραγουδιόντουσαν την πρώτη Μαρτίου για να καλωσορίσουν τον ερχομό της άνοιξης
(Κυριακίδης, 1990). Τραγουδιόντουσαν από πόρτα σε πόρτα από παιδιά που κρατούσαν
ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού. Τα τραγούδια ονομάζονται χελιδονίσματα και η μέρα
θεωρούνταν μεγάλης σημασίας μιας και συμβόλιζε την αναζωογόνηση της φύσης με τον
ερχομό της άνοιξης (Faurriel, 1824/2000). Τα φιλοδωρήματα ήταν συνήθως προϊόντα
αγροτικού βίου και το έθιμο καθώς επίσης και το τραγούδι που υπάρχει στις μέρες μας
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έχει πολλές ομοιότητες με ένα της αρχαίας Ελλάδας από την περιοχή της Ρόδου (Μάρκου,
2011).
Σ’ αυτή την κατηγορία μπορούμε να κατατάξουμε και τα τραγούδια για τον ερχομό
της βροχής, τα τραγούδια της περπερούνας, έθιμο το οποίο συναντάται σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Κατ’ αυτό σε περίοδο αναβροχιάς, συνήθως κατά το μήνα Μάιο ή
το Σεπτέμβριο, μαζεύονταν τα παιδιά του χωριού και εκλέγανε ένα, το στόλιζαν με χόρτα
και λουλούδια και περνούσαν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας το τραγούδι της
περπερούνας, παρακαλώντας το θεό να βρέξει. Το έθιμο υπαγόρευε να βγει η νοικοκυρά
του σπιτιού, να χύσει στο κεφάλι του παιδιού νερό και κατόπιν να δώσει κάποιο νόμισμα ή
φαγώσιμο (Μόσχος, Τουμπακάρη & Τόμπλερ, 2003)). Παρομοίως υπάρχουν και
τραγούδια για την αλλαγή των εποχών, που μοιρολογούν την μέρα που λιγοστεύει το
φθινόπωρο και την υμνούν που μεγαλώνει την άνοιξη (Κυριακίδης, 1990), όπως επίσης
και τα τραγούδια της κούνιας, κατάλοιπο της «αιώρας» των αρχαίων Ανθεστηρίων, όπου
τις μέρες μετά το Πάσχα νέοι και νέες έβγαιναν στην εξοχή, κρεμούσαν στα κλαδιά
δέντρων μια κούνια και τραγουδούσαν κουνώντας την, αναπαριστώντας το ξύπνημα της
φύσης (Μόσχος, Τουμπακάρη & Τόμπλερ).
Προχωρώντας στις υποκατηγορίες των εποχιακών παραδοσιακών τραγουδιών,
είναι αναπόφευκτο να παραληφθούν τα αποκριάτικα τραγούδια. Πρόκειται για τραγούδια
και σκοπούς που συνοδεύουν τα έθιμα της αποκριάς. Συνήθως συναντώνται κατά το
τελευταίο τριήμερο του τριωδίου, όμως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των εθίμων που
γίνονται στις αρχές του τριωδίου ή και στις 7 Ιανουαρίου (Ραγκουτσάρια, Μωμόγεροι). Οι
περισσότερες περιοχές της Ελλάδας έχουν δική τους τοπική παράδοση στην αποκριά με
ιδιαίτερα έθιμα και τραγούδια. Σε κάποιες μπορεί να δει κανείς στοιχεία που παραπέμπουν
σε αρχαίες τελετές (προβιές ζώων, κουδούνια, ζουρνάδες, νταούλια κτλ.), ενώ σε άλλες
στοιχεία μεταγενέστερα (Γενίτσαροι και Μπούλες, Ραγκουτσάρια κτλ.) (Μόσχος,
Τουμπακάρη & Τόμπλερ). Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στους σκοπούς και τα τραγούδια κατά
περιοχή και είναι ανώφελο να κατηγοριοποιηθούν. Μια γενική κατηγοριοποίηση όμως που
θα ήταν χρήσιμη στη μελέτη, θα ήταν η εξής: Υπάρχουν τα τραγούδια και οι σκοποί που
συνοδεύουν ένα έθιμο, τα οποία μπορεί να είναι τραγούδια και σκοποί αποκλειστικά
αποκριάτικα ή και τραγούδια για άλλη περίσταση που διακωμωδείται (π.χ. τραγούδια του
γάμου, της εργασίας κτλ.), ακόμα και παρωδίες εκκλησιαστικών τραγουδιών με
σατυρικούς στίχους. Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε τραγούδια τα οποία μπορεί να
συνοδεύουν ένα έθιμο ή μπορεί να ακούγονται στο γλέντι και το χαρακτηριστικό τους
είναι η σκληρή γλώσσα, πολλές φορές με βρισιές και ερωτικά υπονοούμενα. Υπάρχει
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έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού στη δημιουργία στίχων ανάλογα με την
περίσταση. Τα παλαιότερα χρόνια αυτά τα τραγούδια τραγουδιόνταν σχεδόν αποκλειστικά
από άντρες και σε περασμένη ώρα, ούτως ώστε να μην υπάρχουν παιδιά στο ακροατήριο
(Κυριακίδης, 1990). Τα τραγούδια και οι σκοποί της αποκριάς είναι τα κομμάτια που δεν
ακολουθούν τόσο αυστηρά την περίσταση που εξυπηρετούν. Είναι πολύ πιθανό να
παιχτούν και κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού εκτός αποκριάς. Ο λόγος είναι ότι, κάποιες
φορές, οι μελωδίες είναι δανεισμένες από άλλα κομμάτια, αλλά και το γεγονός ότι αρκετές
φορές το έθιμο που συνοδεύουν είναι κάτι σαν παιχνίδι το οποίο μπορεί να αναπαρασταθεί
και εκτός αποκριάς (πιπέρι, σκούπα κτλ.).

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Σπουδαίας αξίας και μεγάλης προσοχής από διάφορες απόψεις είναι τα παιδικά
τραγούδια. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τραγούδια που τραγουδιόντουσαν από παιδιά
και τραγούδια που τραγουδιόντουσαν από τους μεγάλους για τα παιδιά. Μέσα σ’ αυτά
εντοπίζεται ολόκληρη η παιδική ψυχή με όλες τις ιδιότητες και διαθέσεις, καλές και κακές.
Χρειάζεται δε προσεκτική παρατήρηση σ’ αυτά τα τραγούδια, διότι κουβαλούν μέσα τους
ίχνη αιώνων, καθώς πολλά από αυτά συναντιούνται στην αρχαιότητα και φτάσανε στις
μέρες μας μέσω της προφορικής παράδοσης αλλοιωμένα και παραλλαγμένα μέσα στο
φίλτρο του χρόνου. Στα παιδικά τραγούδια αποτυπώνεται ο βίος των μεγάλων, καθώς οι
πράξεις των παιδιών είναι μια μικρογραφία της ζωής των μεγάλων: όπλα, εργαλεία,
κοινωνικές συνήθειες, ήθη και έθιμα έχουν περιέλθει μέσω της μίμησης των μεγάλων στα
παιδικά τραγούδια τα οποία έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας (Κυριακίδης, 1990).
Ένας διαχωρισμός που θα μπορούσε να γίνει στα παιδικά τραγούδια, είναι τα
τραγούδια που τραγουδιούνται από τα παιδιά και τα τραγούδια που τραγουδιούνται από
τους μεγάλους. Φυσικά οι δυο κατηγορίες δεν είναι διακριτές, καθώς πολλά από τα
τραγούδια μπορούν να ανήκουν και στις δύο πλευρές ανάλογα με την περίσταση, όμως
σαν αναγνωριστικό στοιχείο μπορεί να καταλογιστεί η χρήση του τραγουδιού. Έτσι
υπάρχουν τραγούδια που συνοδεύουν το παιχνίδι των παιδιών, αρκετά εκ των οποίων
εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα, με χαρακτηριστικότερο το τραγούδι της «τυφλόμυγας»
και άλλα. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι όλες συλλαβές σ’ αυτά τα τραγούδια είναι
οκτώ. Ακόμα κι όταν δεν είναι τόσες, μετατρέπονται παρατείνοντας κάποιες συλλαβές
(Baud-Bovy, 1984/2005). Επιπλέον, σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τραγούδια που
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αρχικά χρησιμοποιούνταν από μεγάλους και περάσαν στα παιδιά. Τέτοια είναι κάποια
εργατικά, κωπηλατικά, του αγερμού και αρκετά φυσιολατρικά (Κυριακίδης, 1990).
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τραγούδια τα οποία δημιουργήθηκαν από τους
μεγάλους για τα παιδιά, συνήθως για να εξυπηρετήσουν κάποια περίσταση, ή για να
διδάξουν. Έτσι, υπάρχουν τραγούδια με θρησκευτική και φιλοσοφική διδασκαλία,
αλφαβητάρι και αριθμητήρια, δηλαδή τραγούδια που το παιδί μέσα απ’ το τραγούδι και το
παιχνίδι μάθαινε την αλφαβήτα και τους αριθμούς, τραγούδια που εξασκούσαν την μνήμη
των παιδιών, αλλά και προσευχές. Χαρακτηριστικότερα όμως τραγούδια αυτής της
κατηγορίας, είναι τα νανουρίσματα. Σε αυτά αποτυπώνεται όλη η τρυφερότητα της
μητέρας προς το παιδί της, η οποία τραγουδάει για να το κοιμίσει. Επιπρόσθετα υπάρχουν
και τα ταχταρίσματα, τραγούδια δηλαδή που οι μητέρες παίζουν με τα παιδιά/ μωρά τους,
τα οποία δεν διαφέρουν πολύ από τα νανουρίσματα, πέρα από το ότι έχουν εντονότερο
ρυθμό. Παρομοίως σ’ αυτή τη κατηγορία ανήκουν όλα τα τραγούδια που συνοδεύουν
διαδικασίες και δραστηριότητες που κάνει η μητέρα με το παιδί της, το τάισμα, το
παιχνίδι, το μπάνιο κτλ., όπως επίσης και τραγούδια με τα οποία το παιδί ανακαλύπτει τον
κόσμο (τραγούδια που περιγράφουν τα ζώα και τους ήχους της φύσης). Παρόλη τη
σημασία των παιδικών τραγουδιών, το υλικό που έχει διασωθεί στις μέρες μας είναι
αρκετά φτωχό, μιας και η μελέτη και καταγραφή τέτοιων τραγουδιών προϋποθέτει έναν
άρτιο πληροφοριοδότη, κάτι που στην περίπτωση αυτή δεν είναι και τόσο εύκολο
(Κυριακίδης, 1990).

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην κατηγορία των κυρίως τραγουδιών της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής,
αυτά που μοιάζουν να είναι κοντά στον πρωτόγονο επιφωνηματικό και ρυθμικό
χαρακτήρα του τραγουδιού, είναι τα τραγούδια της εργασίας. Το τραγούδι συνήθως
συνοδεύει διάφορες διαδικασίες της καθημερινότητας και είναι λογικό σε μια διαδικασία
όπως η εργασία, η οποία τις παλαιότερες εποχές ήταν ως επί τo πλείστoν ομαδική
δραστηριότητα, να υπάρχει το τραγούδι. Η μουσική μπορούσε να συνοδέψει ρυθμικά τις
κινήσεις της εργασίας, να ανακουφίσει τον εργαζόμενο, να καθοδηγήσει το σύνολο μιας
ομαδικής κίνησης κτλ. Η δημιουργία τους μπορεί να προήλθε από επιφωνήματα τα οποία
συντόνιζαν τις εργατικές κινήσεις- λόγου χάρη τραγούδια της κωπηλασίας- όπου ο ρυθμός
τραγουδιού και οι επιφωνηματικοί στίχοι συντόνιζαν τις κινήσεις των κωπηλατών.
Αντίστοιχα άλλο παράδειγμα- όχι τόσο αυστηρό στην ρυθμική του σε σχέση με τις
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κινήσεις εργασίας- είναι τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι γυναίκες στο άλεσμα του
σιταριού στο μύλο. Επίσης υπάρχουν τραγούδια για το θέρο, τον τρύγο, για την
περισυλλογή καρπών, υφαντικά και άλλα. Είναι φυσικό βέβαια όλα τα τραγούδια τα οποία
είναι γνωστά στις μέρες μας να μην συνοδεύουν ρυθμικά την εργασία, αλλά να
τραγουδιόντουσαν και σε άλλες περιστάσεις (Κυριακίδης, 1990).

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
Μεγάλης σπουδαιότητας και ενδιαφέροντος είναι η κατηγορία των μοιρολογιών.
Τα μοιρολόγια είναι τραγούδια πολυάριθμα, τραγουδημένα από γυναίκες που θρηνούν το
θάνατο ενός φίλου ή συγγενή. Πρόκειται για κυρίως θρηνητικά τραγούδια που είναι
ευρέως διαδεδομένα σε όλους τους λαούς και συνδέονται με την παγκόσμια λατρεία των
νεκρών από αρχαιοτάτους χρόνους. Βέβαια εκτός των μοιρολογιών που συνδέονται με το
θάνατο, υπάρχουν και άλλα για την απώλεια κάποιου πράγματος, όμως ο κύριος πυρήνας
της κατηγορίας και τα πιο αξιόλογα τραγούδια είναι αποτέλεσμα της οδύνης που προκαλεί
ο θάνατος. Όπως και σε άλλες κατηγορίες τραγουδιών που έχουν τις ρίζες τους στην
αρχαιότητα και σε μια πιο πρωτόγονη κοινωνία, τα μοιρολόγια δημιουργούνται από
κάποια επιφωνηματική φράση πόνου, συνεχώς επαναλαμβανόμενη, λόγου χάρη «αδερφέ
μου, αδερφέ μου» η οποία παίρνει μελωδική μορφή και συμπληρώνεται με κάποια επωδό
του τύπου «δε θα σε ξανάιδω πια». Όπως συνέβη σταδιακά και σε άλλα είδη της
δημοτικής μουσικής, αυτές οι φράσεις εμπλουτίστηκαν με διάφορα στοιχεία που αφορούν
το θάνατο. Έτσι στις επιφωνηματικές φράσεις προστέθηκαν περιγραφές της θλιβερής
μοίρας που περιμένει τους επιζώντες που θρηνούν τον πεθαμένο, εικόνες του χάρου και
του βασιλείου του Κάτω κόσμου, αλλά και έπαινοι για τις αρετές και τα κάλλη του
πεθαμένου (Κυριακίδης, 1990). Και επειδή το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού είναι
κυρίαρχο στην Ελληνική μουσική παράδοση, η τέχνη της δημιουργίας των μοιρολογιών
εξελίχθηκε από τις γυναίκες που τραγουδούσαν, καιρό με τον καιρό. Έτσι έχοντας
αποθηκευμένες στις μνήμες τους πολυάριθμα μοιρολόγια και μελωδικές φράσεις,
ανέπτυξαν τη δεξιότητα να διασκευάζουν κατάλληλα κάποιο μοιρολόι για να ταιριάζει σε
κάθε περίσταση δημιουργώντας έναν μεγάλο όγκο τραγουδιών και

μια ιδιαίτερη

τεχνοτροπία (Fauriel, 19824/2000).
Το τραγούδισμα και η σύνθεση των μοιρολογιών ανήκει αποκλειστικά στις
γυναίκες, καθώς δεν παρατηρείται από τους ερευνητές κανένας άντρας να τραγουδάει
μοιρολόγια. Αυτό βέβαια έχει τις ρίζες του σε μια κοινωνικοθρησκευτική συνθήκη, όπου η
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γυναίκα που πενθεί «απαγορεύεται» να τραγουδήσει, να χορέψει και γενικότερα να έχει
οποιαδήποτε εκδήλωση διασκέδασης για ένα χρόνο από το θάνατο του συγγενή της. Έτσι
το μοιρολόι αποτελεί μια διέξοδο απελευθέρωσης συναισθημάτων, μιας και το κοινωνικό
πλαίσιο δεν επιτρέπει κάτι άλλο. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας δε, η τέχνη του
μοιρολογίσματος έγινε επαγγελματική με την έννοια, ότι υπήρχαν γυναίκες που
μισθώνονταν για να μοιρολογήσουν τους νεκρούς Fauriel, 1824/2000). Το μοιρολόγισμα
πήρε μια συγκεκριμένη εθιμοτυπία η οποία ακολουθεί αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς
κατά τη διάρκεια του μοιρολογίσματος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των
μοιρολογιστρών της Μάνης που είναι γνωστές ακόμα και στις μέρες μας. Στην περιοχή
αυτή μόλις μαθευτεί ο θάνατος κάποιου, μαζεύονται οι γυναίκες του χωριού, κάθονται στο
έδαφος γύρω-γύρω και αρχίζουν ένα είδος διαλόγου στον οποίο τονίζουν τις αρετές του
πεθαμένου, τα του θανάτου του, εάν πρόκειται για φόνο μιλούν για εκδίκηση κτλ.
Μάλιστα θεωρείτο ντροπή για κάποια γυναίκα να μην ξέρει να μοιρολογεί, κάτι το οποίο
οδήγησε στο να εκπαιδεύονται από μικρά τα κορίτσια στην τέχνη του μοιρολογίσματος.
Πολλές φορές στη διαδοχή του «μοιρολογικού» διαλόγου παίρνουν μέρος και άλλοι
παρευρισκόμενοι του χωριού οι οποίοι εμβόλιμα θα μοιρολογήσουν και τους δικούς τους
νεκρούς (Κυριακίδης, 1990).
Τα μοιρολόγια αποτελούν μία από τις πιο ωραίες και γεμάτες πάθος κατηγορίες
τραγουδιών. Η ποιητική τους αξία πολλές φορές αγγίζει επίπεδα υψηλής αισθητικής. Ίσως
τα μανιάτικα υστερούν ποιητικά, καθώς περιορίζονται σε διαλογικούς πεζούς
οκτασύλλαβους. Τα περισσότερα από τα μοιρολόγια είναι αυτοσχέδια, τα οποία μπορεί να
είναι αυτούσια ή να αποτελούν μέρος διαλόγου. Υπάρχουν δε κάποιοι προοιμιακοί στίχοι
οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά μοιρολόγια στα οποία η συνέχει
διαμορφώνεται ανάλογα με την περίσταση του θανάτου. Η εισαγωγή στοιχείων από άλλα
τραγούδια δεν είναι απίθανη σε ένα μοιρολόι, όπως λόγου χάρη ο θάνατος του Διγενή,
αλλά και το αντίθετο, η χρήση των μοιρολογιών σε άλλα τραγούδια, όπως ιστορικά ή της
ξενιτειάς (Κυριακίδης, 1990). Έτσι και αλλιώς η μουσική παράδοση της Ελλάδας
χαρακτηρίζεται από το «πάντρεμα» στοιχείων από το ένα είδος στο άλλο, γι’ αυτό πολλές
φορές είναι υπό αμφισβήτηση και η κατηγοριοποίηση των τραγουδιών (Δραγούμης, 2005).

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Μια από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες δημοτικών τραγουδιών είναι τα τραγούδια
της αγάπης. Ανήκουν σε ένα ξεχωριστό κύκλο τραγουδιών, όχι μόνο για τη θεματολογία
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τους, αλλά και για κάποια γενικά χαρακτηριστικά που συναντώνται σ’ αυτή την
κατηγορία. Σε αρκετά από αυτά υπάρχουν καθορισμένοι στίχοι, σε αρκετά όμως υπάρχει η
νοοτροπία της προσθήκης ομοιοκατάληκτων δίστιχων. Πολλά από αυτά χορεύονται - το
ρυθμικό μέτρο του στίχου δεν ακολουθεί απαραίτητα το δεκαπεντασύλλαβο που υπάρχει
σε άλλες κατηγορίες. (Κυριακίδης, 1990). Η κατηγορία βέβαια των ομοιοκατάληκτων
δίστιχων θα μπορούσε να είναι ξεχωριστή κατηγορία, καθώς τα δίστιχα μπορεί να βρεθούν
και σε άλλη θεματική ενότητα (μοιρολόγια, φυσιολατρικά κτλ.). Παρόλα αυτά αποτελούν
βασικό πυρήνα των τραγουδιών της αγάπης, ιδίως στη νησιώτικη Ελλάδα και γι’ αυτό
αναφέρονται εδώ. Η ομοιοκαταληξία πέρασε στους Έλληνες δημιουργούς σαν
τεχνοτροπία, περίπου στα τέλη του 14ου αι. μ.Χ. από τους Φράγκους, αρχικά στη
νησιωτική Ελλάδα και σταδιακά στην ηπειρωτική (Baud-Bovy, 1984/2005).
Το περιεχόμενο των τραγουδιών της αγάπης είναι ποικίλο και διαφέρει από
περιοχή σε περιοχή, επίσης οι μελωδίες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Υπάρχουν
σκωπτικά, γνωμικά, παινέματα κτλ., τα περισσότερα είναι κυρίως ερωτικά. Όσον αφορά
στο μουσικολογικό κομμάτι τα τραγούδια παρουσιάζουν την εξής ιδιαιτερότητα: υπάρχουν
κομμάτια που συναντώνται σε διάφορες μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας ίδια ή ελαφρώς
παραλλαγμένα, συνήθως με καθορισμένο στίχο και δομή και επίσης υπάρχουν ερωτικά
τραγούδια της κάθε τοπικής παράδοσης που έχουν έντονο αυτοσχεδιαστικό στοιχείο.
Μπορούμε να τα συναντήσουμε σε διάφορες περιοχές ως λιανοτράγουδα, μανέδες,
κοτσάκια, μαντινάδες κ.α. Το χαρακτηριστικό στοιχείο τους είναι ότι το τραγούδι μπορεί
να ξεκινήσει

με κάποιο καθορισμένο στίχο και στη συνέχεια οι διάφοροι που

συμμετέχουν στο γλέντι ή την αντίστοιχη περίσταση, συνθέτουν αυτοσχέδια δίστιχα,
κάνοντας το τραγούδι μακροσκελές και πρωτότυπο, καθώς την επόμενη φορά που θα
παιχτεί δεν θα έχει τους ίδιους στίχους απαραίτητα (Κυριακίδης, 1990). Σε πολλές
περιοχές μάλιστα οι κάτοικοι μαθαίνουν από μικροί να εκπαιδεύουν την αυτοσχεδιαστική
τους ευχέρεια, ούτως ώστε να περνάει στην πολιτιστική τους φιλοσοφία. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα της Νάξου με τα ονομαστά κοτσάκια στα οποία υπάρχουν εσωτερικές
ομοιοκαταληξίες που λειτουργούν κάπως ανορθόδοξα: κάποιες λέξεις κόβονται στη μέση,
ούτως ώστε η συλλαβή που κόπηκε να κάνει ομοιοκαταληξία με την κατάληξη του
επόμενου στίχου (Δραγούμης, 2003).
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία παραδοσιακών τραγουδιών και σκοπών που
παίζονταν κατ’ αποκλειστικότητα στην περίοδο της προετοιμασίας, ανήμερα, αλλά και τις
επόμενες μέρες ενός γάμου. Τα τραγούδια του γάμου μοιάζουν πολύ με τα τραγούδια της
αγάπης, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα είναι τα ίδια τραγούδια με διαφορετικό στίχο. Τα
περισσότερα είναι δίστιχα που με την ίδιο φιλοσοφία που υπάρχει στα δίστιχα της αγάπης,
ο τραγουδιστής και οι άλλοι συμμετέχοντες συνέθεταν δίστιχα που ταίριαζαν στην
περίσταση (Κυριακίδης, 1990). Τα θέματα των τραγουδιών ποικίλουν ανάλογα με την
περίσταση που συνοδεύουν. Συνήθως είναι επαινετικά για το ζευγάρι που παντρεύεται και
τους συγγενείς τους. Δε λείπουν και τραγούδια - μοιρολόγια για τον αποχαιρετισμό της
νύφης από τη μητέρα της.
Τα τραγούδια και οι σκοποί του γάμου παρότι ανήκουν σε μία κατηγορία,
διαφέρουν κατά πολύ από περιοχή σε περιοχή. Ο κύριος λόγος είναι ότι επενδύουν
μουσικά κάποια διαδικασία που σχετίζεται με το γάμο. Σε κάθε σημείο της γαμήλιας
ιεροτελεστίας αντιστοιχεί και ένα τραγούδι ή σκοπός. Έτσι όσο περισσότερα είναι τα
έθιμα και οι συνήθειες της τοπικής παράδοσης για το γάμο, τόση ποικιλία μπορεί να
βρεθεί στην αντίστοιχή μουσική. Έτσι υπάρχουν τραγούδια για τους αρραβώνες, για το
ξύρισμα του γαμπρού, για το ντύσιμο και στόλισμα της νύφης. Ακόμα υπάρχουν
τραγούδια για τον αποχαιρετισμό των νέων και για την συνοδεία τους από τους συγγενείς
και φίλους στην εκκλησία. Ειδικά τραγούδια υπάρχουν και για όλες τις ιδιαίτερες κατά
περιοχές εθιμικές περιστάσεις, όπως το ξύπνημα των νεόνυμφων την επομένη του γάμου,
για τη στιγμή που η νύφη έβγαζε το πέπλο της μπαίνοντας στο καινούργιο σπίτι της, για
τους χορούς της τρίτης μέρας του γάμου γύρω από τη βρύση του χωριού κ.α. (Fauriel,
1824/2000).

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ
Ιδιαίτερη κατηγορία τραγουδιών μέσα στα δημοτικά τραγούδια της Ελλάδας,
αποτελούν τα τραγούδια της ξενιτιάς. Είναι από τα θλιβερότερα τραγούδια της Ελληνικής
μουσικής παράδοσης και έχουν της ρίζες του στην εποχή του Βυζαντίου. Τα περισσότερα
δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, υπάρχουν όμως ενδείξεις και για
την ύπαρξή τους κατά τους τελευταίους βυζαντινούς χρόνους από όπου προέρχεται και το
«Περί ξενιτείας ποίημα», ένα έργο για την ξενιτιά κατά την τελευταία βυζαντινή περίοδο.
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Τα χαρακτηριστικότερα όπως αναφέρθηκε ήταν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας,
καθώς οι συνθήκες της τούρκικης κατάκτησης ιδίως τους πρώτους αιώνες, κατέστρεψε την
ευημερία της χώρας. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος οι οικογένειες αδυνατούσαν να θρέψουν
τα μέλη τους και καθότι κατά παράδοση οι Έλληνες ήταν από παλαιότερα φιλοτάξιδοι,
πολλοί αποφάσιζαν να αναζητήσουν την τύχη τους σε ξένες χώρες. Προορισμοί όπως η
Αυστρία, η Ρωσία και ιδίως η Ρουμανία έγιναν δημοφιλείς στους Έλληνες μετανάστες.
(Κυριακίδης, 1990).
Ο ξενιτεμός γινόταν για οικονομικούς λογούς κυρίως, άλλα δεν ήταν και λίγες οι
περιπτώσεις ξενιτιάς για παντρειά ή για εξορία. Θεωρούνταν δε η χειρότερη μοίρα από
τους συγγενείς και τον ονόμαζαν «ζωντανό θάνατο», καθώς ο γυρισμός του ξενιτεμένου
ήταν σχεδόν αδύνατος. Οι ευκολίες της σημερινής εποχής δεν υπήρχαν, τα ταξίδια ήταν
μεγάλα και με πολλούς κινδύνους. Από τη στεριά υπήρχε κίνδυνος ληστών και από τη
θάλασσά πειρατών οι οποίοι πολλές φορές εκτός από ληστείες, έπαιρναν τα θύματα τους
σκλάβους στις χώρες τους. Αλλά και αυτοί που καταφέρναν να φτάσουν στον προορισμό
τους, συνήθως αναπτύσσονταν οικονομικά και δημιουργούσαν περιουσίες. Ήταν λοιπόν
εξαιρετικά σπάνιο, να αφήσει κάποιος την ελευθερία του, την περιουσία του και να
περάσει ξανά τις κακουχίες του ταξιδιού για να επιστρέψει στην πατρίδα του (Μόσχος,
Τουμπακάρη & Τόμπλερ).
Η διαδικασία του αποχωρισμού του ξενιτεμένου από τον τόπο του ακολουθούσε
μια τελετουργία, η οποία σε όλες της τις φάσεις συνοδευόταν από τραγούδια και σκοπούς.
Την ημέρα της αποχώρησης, συγγενείς και φίλοι μαζεύονταν στο σπίτι του ξενιτεμένου
για ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα και αφού τρώγανε ξεκινούσε ο ξενιτεμένος με όλη την
παρέα που τον συνόδευε για αρκετά χιλιόμετρα. Υπάρχουν τραγούδια και σκοποί για το
τραπέζι του αποχαιρετισμού, για την συνοδεία του ξενιτεμένου, τραγούδια από τους
φίλους και συγγενείς τους αλλά και από τους ίδιους τους ξενιτεμένους. Μέσα στα
τραγούδια εκφράζονται όσα συναισθήματα προκαλούνται τότε, οι καημοί και η θλίψη και
η αγωνία αυτών που φεύγουν, αλλά και αυτών που μένουν, καθώς αυτό το άγνωστο που
δεν ξέρει ο ξενιτεμένος είναι ίδιο με αυτό που δεν ξέρουν οι συγγενείς του που τον
αποχωρίζονται (Fauriel, 1824/2000). Τα τραγούδια και οι σκοποί συναντώνται σε όλη της
Ελλάδα, με κατά τόπους εντονότερη παραγωγή αυτών των τραγουδιών λόγω της
ιδιαιτερότητας της περιοχής. Έτσι στην ηπειρωτική Ελλάδα έχουμε μεγάλη παραγωγή
στην περιοχή της Ηπείρου, η οποία υπήρξε περιοχή με μεγάλη μετανάστευση, κυρίως
λόγω των μαστόρων και στα νησιά αντίστοιχη παραγωγή τραγουδιών λόγω των ναυτικών
που έφευγαν και πολλές φορές δεν επιστρέφαν πίσω. Από τα τραγούδια πολλά είναι παλιά
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και καθορισμένα σε στίχο και δομή και άλλα αυτοσχέδια. Στο ύφος πολλά από αυτά
μοιάζουν με τα μοιρολόγια (Κυριακίδης, 1990).

ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Ιδιαίτερης σημασίας για την εξέλιξη της νεότερης Ελλάδας, μετά την
απελευθέρωση της από τους Τούρκους, αποτελεί η τελευταία χρονολογικά κατηγορία που
αφορά το Ελληνικό δημοτικό τραγούδι, αυτή των κλέφτικων τραγουδιών. Τα τραγούδια
αυτά αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και σαν κύριο λόγο αναφοράς
έχουν κατορθώματα ηρώων της Ελληνικής επανάστασης. Αποτελεί τη νοτερή κατηγορία
δημοτικών τραγουδιών και ίσως την πλουσιότερη καθώς τα τραγούδια που διασώζονται
είναι πολλά (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 2005). Όπως έχει αναφερθεί και σε
προηγούμενο κεφάλαιο όμως, στη δημιουργία του τραγουδιού πρέπει να υπάρχουν
συνθήκες που να το γεννήσουν. Συνθήκες που να ευνοούν στη δημιουργία του, στη
διάδοση, αλλά και στην επιβίωση του. Επίσης το τραγούδι μεταδίδεται και
προσλαμβάνεται διαφορετικά από ομάδα σε ομάδα και οι σκοποί που μπορεί να
εξυπηρετήσει ποικίλουν, έτσι μπορεί να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην κατηγορία
των κλέφτικων τραγουδιών: τα τραγούδια που γράφτηκαν από τους ίδιους τους κλέφτες
και παίζονταν στα στρατόπεδα και τα λημέρια των αρματολών και κλεφτών και τα
τραγούδια που διαδόθηκαν στις ευρύτερες περιοχές από τους περιπλανώμενους ραψωδούς
της εποχής. Οι δύο υποκατηγορίες έχουν πολλά κοινά στοιχεία και δεν είναι ευδιάκριτη η
διαφορά τους, ωστόσο ο τρόπος χρήσης τους και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, κάνουν
αισθητή την ύπαρξη των δύο υποκατηγοριών (Πολίτης, 2010).
Αρχικά είναι καλό να σκιαγραφηθεί το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που
δημιουργήθηκε το κλέφτικο τραγούδι ούτως ώστε να δοθεί μια όσο το δυνατόν
καθαρότερη εικόνα για τις συνθήκες δημιουργίας και διάδοσης των τραγουδιών. Οι
χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν στην κλέφτική μουσική είναι ο Κλέφτης και ο
Αρματολός, δύο χαρακτήρες που πολεμούν με τα στρατεύματα των Τούρκων, όμως δεν
είναι και λίγες οι φορές που πολεμούν και μεταξύ τους (Πολίτης, 2010). Κατά την
κατάκτηση της Ελλάδας από τους Τούρκους, υπήρξε κατά περιοχές διαφορετική
αντιμετώπιση των κατακτητών. Έτσι ενώ σε κάποιες περιοχές ο πληθυσμός υποτασσόταν
αμάχητος, σε κάποιες άλλες, κυρίως ορεινές που το επέτρεπε η γεωγραφική θέση,
προέβαλε αντίσταση. Ομάδες πολεμιστών στρατοπέδευαν στα ορεινά και έκαναν
επιδρομές στις κατακτημένες περιοχές ληστεύοντας τους Τούρκους, αλλά και τους
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Έλληνες Προεστούς. Αυτοί ήταν οι κλέφτες οι οποίοι στα στρατεύματα τους είχαν μια
αυστηρή ιεραρχία που αποτελούνταν από τον αρχηγό του στρατεύματος,, τον
«καπετάνιο», τους αξιωματικούς του με ανώτερο το «πρωτοπαλίκαρο» και τους απλούς
στρατιώτες, του κλέφτες που προσχώνονταν μεταξύ τους «παλικάρια» (Fauriel,
1824/2000). Ανάμεσα στους κλέφτες τιμητική θέση είχε ο ραψωδός, ο οποίος ήταν
υπεύθυνος για τη διασκέδαση των υπολοίπων. Πολλές φορές ήταν ο ίδιος ο καπετάνιος ή
κάποιος από τους αξιωματικούς του, ο ραψωδός (Πολίτης, 2010). Η κυβέρνηση των
κατακτητών θέλοντας να διευθετήσει το πρόβλημα των επιδρομών των κλεφτών, θέσπισε
τα σώματα των αρματολών, τα οποία ήταν σώματα κλεφτών που ερχόταν σε συνεννόηση
με τις τουρκικές αρχές και διατηρούσαν τις περιοχές κυριαρχίας τους, προστατεύοντάς τες
από ληστές, με την υποχρέωση να παρέχουν φόρο στου Τούρκους. Μετέπειτα, με
διάφορες πολιτικές ανακατέψεις από περιοχή σε περιοχή αυτά τα σώματα εκδιώχθηκαν
από τις περιοχές τους από τους πασάδες της τουρκικής κυβέρνησης. Όπως μπορεί να
καταλάβει κανείς αυτό το τρίγωνο τουρκικού στρατού, κλεφτών και αρματολών,
βρισκόταν σε μια συνεχή μάχη για την εδαφική κυριαρχία της περιοχής που δρούσαν.
Μεταξύ δε των κλεφτών και αρματολών δεν υπήρχε αισθητή διαφοροποίηση,
συμμαχούσαν ή πολεμούσαν ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούσαν. Επίσης κάθε
στράτευμα χρησιμοποιούσε και ομάδες πολεμιστών που υπήρχαν στις περιοχές, με
συχνότερα αναφερόμενη στα τραγούδια αυτή των αρβανιτών μουσουλμάνων (Fauriel,
1824/2000).
Στη δημοτική μουσική σπάνια δημιουργείται κάτι εντελώς αυθεντικό. Είναι
εξάλλου και η συνθετική φιλοσοφία τέτοια που ο κυρίαρχος λόγος της σύνθεσης είναι η
διασκέδαση και η έκφραση συναισθημάτων και όχι απαραίτητα η αναγνώριση. Γι’ αυτό το
λόγο τα τραγούδια είναι ανώνυμα, αλλά και καθώς περνάνε από στόμα σε στόμα
υπόκεινται σε παραλλαγές. Παρομοίως και η αρχική σύνθεση πολλών δημοτικών
τραγουδιών μπορούσε να έχει στοιχεία άλλων παλαιότερων τραγουδιών, είτε στη μουσική
είτε στο στίχο. Στη μνήμη του δημιουργού υπάρχουν γνωστές μελωδίες, ποιητικές
τεχνοτροπίες και το συναίσθημα από το περιβάλλον που βρίσκεται. Αυτά φτάνουν για να
συναρμολογήσουν ,ένα τραγούδι που να βασίζεται σε μια γνωστή μελωδία με στίχους που
αφορούν τα γεγονότα της στιγμής και μορφή που συμφωνεί με την τεχνοτροπία της εποχής
(Κυριακίδης, 1990). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, γεννιέται το κλέφτικο τραγούδι, το οποίο
αποτελεί το βασικό και επίσημο τρόπο να περιγράφει και να αναμεταδοθεί κάποιο
σημαντικό γεγονός της εποχής, όπως η σύγκρουση του κλέφτη-αρχηγού με τον προσωπικό
του αντίπαλο. Ωστόσο η περιγραφή των περιστατικών ανταποκρίνονταν από τη μία στο
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περιγραφόμενο γεγονός και από την άλλη στις τεχνικές της ποίησης και της μουσικής
σύνθεσης που υπήρχαν ούτως ώστε να γίνει το τραγούδι αποδεκτό από τον περίγυρο του.
Έτσι η αφήγηση της σύγκρουσης, έπαιρνε «επικό» χαρακτήρα (σύντομα επεισόδια, το ένα
μετά το άλλο), ενώ ο θάνατος «δραματικό» (το κύριο γεγονός χρησιμοποιώντας
διαλόγους). Η δε οπτική των τραγουδιών ,είναι τέτοια που υμνεί τους ήρωες που
περιγράφει, έτσι ώστε μέχρι και ο θάνατος να μην οφείλεται σε μια ισότιμη μάχη, αλλά σε
προδοσία ή έστω ηρωική μάχη. Είναι ωστόσο εξαιρετικά επίφοβο να ισχυριστεί κάνεις ότι
γνωρίζει τα δημοτικά τραγούδια που γράφονταν και τραγουδιόντουσαν στα λημέρια των
κλεφτών. Τα τραγούδια αυτά στην πλειοψηφία τους είναι θνησιγενή, καθώς θα
ξεχνιόντουσαν μετά από λίγο, είτε γιατί το γεγονός που περίγραφαν έπαψε να ανήκει στην
επικαιρότητα, είτε γιατί το ίδιο το τραγούδι δεν ήταν «ικανό» να ξεπεράσει το στενό
κύκλο των κλεφτών του λημεριού για να γνωρίσει ευρύτερη διάδοση. Επίσης η παραγωγή
τέτοιων τραγουδιών εξυπηρετούσε κυρίως τη διασκέδαση των ίδιων των κλεφτών στο
λημέρι τους, ανακουφίζοντας τους πνευματικά μετά από μια δύσκολη μέρα και δίνοντας
τους κουράγιο για την επόμενη που θα ερχόταν. Είναι λογικό ότι μόλις απομακρυνθούμε
από το περιβάλλον του λημεριού, το ενδιαφέρον για τα γεγονότα της επικαιρότητας
γειώνεται δραματικά στις ομάδες που δε συμμετέχουν. Αντίθετα όμως τα τραγούδια που
περιγράφουν το θάνατο ενός Καπετάνιου, ευκολά συγκινούν τα ευρύτερα στρώματα, γι’
αυτό και γνωρίσαν μεγαλύτερη διάδοση. Μέσα σ’ αυτά τα στοιχεία διαφαίνεται ένα
χαρακτηριστικό. Ότι το τραγούδι ενώ στην αρχική του σύνθεση αποβλέπει περισσότερο
στην περιγραφή, παρά στο δράμα, για να ξεπεράσει τα όρια του γενετικού του πυρήνα και
να αποκτήσει διάδοση, πρέπει να έχει μια δραματικότερη μορφή που θα το καταστίσει
ικανό να συγκινήσει τα ευρύτερα ακροατήρια (Πολίτης, 2010). Σ’ αυτό συμβάλει σε
μεγάλο βαθμό η ύπαρξη περιπλανώμενων μουσικών της εποχής που γυρνάνε από χωριό σε
χωριό και τραγουδάνε τα τραγούδια. Αυτοί γνωρίζοντας τα στοιχεία που συγκινούν
περισσότερο τα ακροατήρια που παίζουν, διαμορφώνουν ή συνθέτουν βασιζόμενοι σε
παλαιότερα, πλήθος τραγουδιών δίνοντας βάση περισσότερο στην δραματοποίηση παρά
στην εξιστόρηση γεγονότων. Ταυτόχρονα η ύπαρξη μοιρολογιών στις περιοχές βοηθάει
στην σύνθεση καθιστικών κλέφτικων μοιρολογιών. Θεωρείτο δε μεγάλη τιμή για κάποιον
κλέφτη να βγάλουν τραγούδι στο όνομα του, κάτι που συνετέλεσε επίσης στην παραγωγή
πολλών κλέφτικων τραγουδιών (Κυριακίδης, 1990).
Από τη μελέτη των κλέφτικων τραγουδιών που έχουν καταγραφεί από διάφορους
ερευνητές εκείνης, αλλά και μεταγενέστερης εποχής προκύπτει μια χαρακτηριστική
τεχνοτροπία. Τα κλέφτικα τραγούδα, παρότι αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, δεν έχουν
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τα χαρακτηριστικά των διηγηματικών τραγουδιών. Είναι κυρίως τραγούδια και όχι έπη
όπως χαρακτηρίζονται τα ακριτικά τραγούδια. Από το γεγονός που έχουν ως υπόθεση,
χρησιμοποιούν μόνο τον πυρήνα και το πολύ τις κύριες γραμμές και τα περιγράφουν
εισάγοντας άφθονα λυρικά στοιχεία, υπερβολικές εκφράσεις, χρησιμοποιώντας λιτή
απέριττή γλώσσα με πάθος και δραματικότητα. Για να επιτευχθούν αυτά ο συνθέτης
χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, όπως ο διάλογος, ακόμα και η εμψύχωση της φύσης. Τα
βουνά , τα δάση και κυρίως τα πουλιά αναγγέλλουν τα συμβάντα (Κυριακίδης, 1990).
Τα κλέφτικα τραγούδια θεωρούνται σήμερα πανελλαδικά τραγούδια, καθώς
χρησιμοποιήθηκαν και διαδόθηκαν και μετά το τέλος την επανάστασης κατά των
Τούρκων. Παρόλα αυτά η παραγωγή τους και η διάδοσή τους την εποχή της δημιουργίας
τους, ήταν περιορισμένη στις περιοχές που δρούσαν οι κλέφτες και οι Αρματολοί. Η
Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Νότια Μακεδονία και η Χαλκιδική είναι
από τις χαρακτηριστικές περιοχές που διαδόθηκε το κλέφτικο τραγούδι με τοπικά
χαρακτηριστικά από περιοχή σε περιοχή. Αντίθετα στα νησιά στη Θράκη και τη Μικρά
Ασία τα τραγούδια αυτά δε γνώρισαν καμιά ανάπτυξη σε αντίθεση με τα ακριτικά και τις
παραλογές που διαδόθηκαν σε όλο τον Ελλαδικό χώρο (Ιωάννου, 1994). Χρονολογικά τα
κλέφτικα

τραγούδια

είναι

περιορισμένα.

Γεννήθηκαν

κατά

την

περίοδο

της

Τουρκοκρατίας. Φυσικά όπως έχει ήδη ειπωθεί κανένα δημοτικό τραγούδι δεν προκύπτει
από μόνο του, ούτε οι κατηγορίες υπήρχαν διακριτές την εποχή της σύνθεσης τους. Τα
τραγούδια δημιουργήθηκαν βασιζόμενα σε παλαιότερα και σύμφωνα με τις συνθήκες που
επικρατούσαν στις περιοχές που δρούσαν οι κλέφτες. Τα τραγούδια σταμάτησαν να
παράγονται σταδιακά όταν έπαψε να υπάρχει η τουρκική κυριαρχία. Σαν κατάλοιπα των
κλέφτικων τραγουδιών συνέχισαν να δημιουργούνται τα ληστρικά τραγούδια τα οποία
αναφέρονταν σε μάχες ληστών κατά της νέας κυβέρνησης της Ελλάδας, κυρίως στις
περιοχές που ήταν πιο κοντά στα Τουρκικά σύνορα και το κλεφταρματολίκι διατηρήθηκε
περισσότερο, όπως στη Θεσσαλία και την Μακεδονία, που όμως σταδιακά μειώθηκαν.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Παράλληλα με τα κλέφτικα τραγούδια υπήρξε παραγωγή ιστορικών τραγουδιών
από τον ελληνικό λαό. Πρόκειται για τραγούδια στα οποία περιγράφονται σημαντικά
γεγονότα που συγκίνησαν την κοινή γνώμη, συνήθως γεγονότα που ξεπερνούσαν την
τοπικότητα τους στην επικαιρότητα. Τέτοια ήταν πολιορκίες και αλώσεις πόλεων,
επιδρομές ληστών και πειρατών, λεηλασίες, καταστροφές, φόνοι, αιχμαλωσίες, σεισμοί,
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επιδημίες κ.α. Σπάνια γράφτηκαν τραγούδια για κάποιο ευχάριστο γεγονός (Ιωάννου,
1994). Είναι δε τα ιστορικά τραγούδια αρκετά όχι όμως σε τέτοια ποσότητα όσο τα
κλέφτικα. Πολλά συναντώνται στην Κρήτη και την Κύπρο, οπού λόγω της σχέσης των
Τούρκων και των Ελλήνων αγάδων υπήρξε κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων
τραγουδιών. Η τεχνοτροπία των τραγουδιών αυτών δεν είναι πάντοτε όμοια με αυτήν των
κυρίως τραγουδιών που συναντώνται στον ελλαδικό χώρο. Μοιάζουν περισσότερο με
διηγηματικά . Ειδικά αυτά της Κρήτης και τη Κύπρου έχουν σχεδόν εξολοκλήρου
διηγηματική μορφή. Επιπρόσθετα, στην κατηγορία των ιστορικών τραγουδιών, μπορούν
να καταταχθούν και σατυρικά τραγούδια, τα οποία δημιουργούνταν και τραγουδιόντουσαν
σε πολιτικές περιστάσεις. Διάφορες καταστάσεις που αντιμετώπιζε ο ελληνικός λαός από
την εποχή του Βυζαντίου που οφείλονταν σε πολιτικές ή κοινωνικές αλλαγές, δίναν
έμπνευση για τη δημιουργία τέτοιων τραγουδιών (Κυριακίδης, 1990). Χαρακτηριστικά
είναι αυτά που σατιρίζουν πολιτικούς, αυτοκράτορες, εκλογές, φόρους, αλλά και άλλα που
αφορούν νέες κοινωνικές τάσεις και τεχνολογίες. Τα περισσότερα από αυτά τραγουδιόταν
σε γνωστές μελωδίες ή ακόμα και εκκλησιαστικούς ύμνους που προσαρμόζονταν ανάλογα
τον στίχο (Baud-Bovy, 1984/2005).

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Εκτός από την κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το περιεχόμενο του στίχου και την
περίσταση που παιζόταν η μουσική, υπάρχει και μια πολύ σημαντική κατηγορία η οποία
είχε και συνεχίζει να έχει κυρίαρχο ρόλο στις εκφάνσεις την Ελληνικής μουσικής
παράδοσης, η οργανική μουσική. Η ξεχωριστή αυτή κατηγορία είναι δύσκολο να
συγκριθεί με τις προηγούμενες κατηγορίες, καθώς τα κριτήρια είναι καθαρά τεχνικά (δεν
υπάρχει τραγούδι και στίχος). Επίσης, η ύπαρξη της οργανικής μουσικής είναι αποτέλεσμα
διαφόρων παραγόντων από περιοχή σε περιοχή και συνεπώς οι περιστάσεις που παιζόταν
διαφέρουν. Η κατηγορία περιέχει όλους τους οργανικούς σκοπούς που χρησιμοποιούνται
στην επιτέλεση της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής ανά περιοχή και μπορούν να
διαχωριστούν σε όσες κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν τα δημοτικά τραγούδια.
Κοινώς μπορεί η οργανική μουσική να είναι από μόνη της μια κατηγορία, όμως οι σκοποί
παιζόντουσαν σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως ακριβώς και τα δημοτικά τραγούδια.
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Έτσι υπάρχουν οργανικά μοιρολόγια, οργανικά αποκριάτικοι σκοποί, της φύσης κ.α.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη της οργανικής μουσικής από περιοχή σε περιοχή της
Ελληνικής μουσικής παράδοσης. Μελετώντας το συνολικό κοινωνικοιστορικό πλαίσιο της
κάθε περιοχής, προκύπτουν στοιχεία τα οποία δείχνουν να διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό
τόσο το βαθμό ύπαρξης οργανικής μουσικής, όσο και την επικράτηση συγκεκριμένων
οργάνων. Ειδικά σε ορισμένες περιοχές η ύπαρξη οργανικής μουσικής, καθώς επίσης και η
επικράτηση συγκεκριμένων οργάνων αποτελεί αντικείμενο μελέτης από επιστήμονες τους
είδους.
Ένας πιθανός διαχωρισμός- χωρίς να σημαίνει κατηγοριοποίηση- είναι αυτός της
αμιγώς οργανικής μουσικής και της οργανικής μουσικής τραγουδιών. Στην πρώτη ομάδα
ανήκουν σκοποί που δημιουργήθηκαν αρχής εξαρχής οργανικοί για να εξυπηρετήσουν
τους εκφραστικούς σκοπούς του μουσικού. Πολλοί από αυτούς είναι ρυθμικοί
αυτοσχεδιασμοί που σταθεροποιήθηκε η δομή τους με τον καιρό και επικράτησαν σαν
αυτόνομοι σκοποί. Αρκετοί από αυτούς είναι επηρεασμένοι από μελωδίες τραγουδιών της
ίδιας ή και άλλης μουσικής παράδοσης, καθώς επίσης και διασκευές άλλων κομματιών.
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν σκοποί οι οποίοι είναι αρχικά τραγούδια τα οποία δεν
τραγουδιούνται. Δεν είναι απαραίτητο ότι το κομμάτι δεν μπορεί να παίζεται με τραγούδι,
αλλά με τον καιρό επικράτησε σαν οργανικός σκοπός και το τραγούδι εγκαταλείφθηκε. Οι
λόγοι είναι πολλοί και διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, όπως επίσης διαφέρει και η
«αυστηρότητα» της οργανικής ή φωνητικής εκτέλεσης. Στην περιοχή της δυτικής και
κεντρικής βόρειας Μακεδονίας από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα απαγορευόταν από
το ελληνικό κράτος να τραγουδιούνται τραγούδια στην τοπική διάλεκτο και να παίζονται
συγκεκριμένα όργανα, όπως λύρες και γκάιντες. Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα τραγούδια να
παίζονται οργανικά με όργανα διαφορετικά από αυτά που υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια,
έτσι η μουσική παράδοση διαμορφώθηκε έτσι ούτως ώστε σήμερα να υπάρχει ένα
ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη μουσική της Μακεδονίας με μπάντες χάλκινων πνευστών και
ζυγιές ζουρνάδων που παίζουν εξ ολοκλήρου οργανική μουσική (Ρούμπου-Λεβίδη, 2016).
Κατά αντίστοιχο τρόπο αρκετοί οργανικοί σκοποί των νησιών του Αιγαίου είναι τραγούδια
της χερσαίας Ελλάδας ή τραγούδια άλλων χωρών που έχουν προσαρμοστεί στο νησιώτικο
ιδίωμα και έχει παγιωθεί να παίζονται σχεδόν αποκλειστικά οργανικά, πιθανό διότι ο
στίχος δεν ταίριαζε με την «ιδιοσυγκρασία» των νησιωτών μουσικών. Σε όλες τις
περιπτώσεις και οποιοιδήποτε να είναι οι λόγοι, το σίγουρο είναι πως η δημιουργία της
μουσικής εξαρτάται από την πρώτη ύλη, δηλαδή τον μουσικό. Σε κάθε οργανική
παράδοση βρίσκεται από πίσω ένας ταλαντούχος μουσικός, ο οποίος δημιουργεί και
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διαμορφώνει την τοπική παραδοσιακή μουσική. Ο ίδιος μεταλαμπαδεύει είτε άμεσα είτε
έμμεσα τη γνώση του στους μαθητές του και έτσι μένει ζωντανή η τοπική παράδοση. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε ότι δεν έχουν ακόμα και στις μέρες μας όλες οι περιοχές έντονη
μουσική παράδοση. Συνήθως υπάρχει μια περιοχή που εδρεύει ο τοπικός μουσικός που
«τρέφονται» και οι γύρω περιοχές από αυτήν. Γι’ αυτό το λόγο και δημιουργήθηκαν
συντεχνίες-οικογένειες μουσικών που κρατούσαν κλειστό τον κύκλο της τέχνης τους τα
παλαιότερα χρόνια (Ζαρίας, 2015).
Στο παράρτημα Δ επισυνάπτεται μία εργασία του συγγραφέα σχετικά με την
οργανική μουσική της περιοχής των Δωδεκανήσων. Πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη
σε σκοπούς και τραγούδια που ερμηνεύτηκαν από γνωστούς εκπροσώπους της
παραδοσιακής δημοτικής μουσικής. Το παράρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
ενδεικτική προσέγγιση στο κομμάτι της οργανικής μουσικής κάποιας περιοχής. Με
αντίστοιχο τρόπο θα μπορούσαν να μελετηθούν σκοποί και τραγούδια διαφόρων
περιοχών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Στο παρόν παρουσιάζονται προσεγγιστικά οι βασικές κλίμακες που συναντώνται στην ΕΠΔΜ. Είναι
πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι το παρών δε μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των
κλιμάκων, καθώς τα διαστήματα μεταξύ των φθόγγων αλλά και η ίδια η κλίμακα σαν σύνολο
εκφέρονται με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κάθε περιοχή και σε κάθε όργανο αναφοράς. Επίσης
στην πράξη οι κλίμακες παρουσιάζουν διάφορες αλλαγές ανάλογα με την κίνηση της μελωδίας.
Συνιστάται περεταίρω μελέτη σε έργα που εξειδικεύονται στον τομέα και κυρίως πρακτική εξάσκηση.
Υπόμνημα: Οι λευκοί φθόγγοι συμβολίζουν τους σταθερούς φθόγγους και οι μαύροι τους μεταβλητούς.
Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη αλλοίωσης ή και η απουσία αλλοίωσης σε μαύρο φθόγγο σημαίνει
διαφορετική διαστηματική σχέση από την ευρωπαϊκή που συμβολίζεται.

Μακάμ Ραστ
Ήχος Πλάγιος του Δ’
Μακάμ Ουσάκ
Ήχος Α’
Μακάμ Κιουρντί
Ήχος Πλάγιος Α’ σκληρός
διατονικός
Μακάμ Σεγκιάχ
Λέγετος
Μακάμ Χουζάμ
Χρωματικός Λέγετος
Μακάμ Χιτζάζ
Ήχος Πλάγιος του Β’

Μακάμ Χιτζακάρ

Μακάμ Νικρίζ
Σκληρός Χρωματικός
Πλάγιος του Δ’
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Μακάμ Σαμπά

Μακάμ Νιχαβέντ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Στο παρών παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά ρυθμικά σχήματα που παρουσιάζονται στην ΕΠΔΜ.
Σκοπός είναι η παρουσίαση της ποικιλίας των ρυθμών που συναντώνται. Τα παρακάτω σχήματα
παρουσιάζονται σε διάφορες περιοχές με πολλές παραλλαγές και διαφορετικές ονομασίες, όπως επίσης με
διαφορές ταχύτητας και εσωτερικής ισσοποπίας. Σινύσταται ππερεταίρω μελέτη κυρίως σε πρακτικό επίπεδο
για την κατανόηση και αφομίωση των ρυθμικών σχημάτων.
2σημοι
Χασαπιά

Μπάλος

Σούστα

3σημοι
Ηπειρώτικος 3σημος

Τσάμικο

Τσάμικο
4σημοι
Πωγωνίσιο

Τσιφτετέλι
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Συρτό

5σημοι
Μπαϊντούσκα

Τικ

Ζαγορίσιο
6σημοι
Ζωναράδικο

Τας/Αζέρικο

7σημοι
Καλαματιανό

Μαντηλάτος
Τικ Τρομαχτό

9σημοι
Καρσιλαμάς

Αργιλαμάς
Διπάτ
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Ζεϊμπέκικο παλιό

Ζεϊμπέκικο νέο

11σημος (7+4)
Πατρούνινο

15σημος (8+7)
Πουσνίτσα

16σημος (9+7)
Πουστσένο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ

Εικόνα 1 Ταμπουράς

Εικόνα 2 Λαούτο

Εικόνα 3 Λαύτα

Εικόνα 4 Ούτι
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Εικόνα 5 Μπουζούκι

Εικόνα 6 Κιθάρα

Εικόνα 7 Μαντολίνο
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Εικόνα 8 Θρακιώτικη Λύρα

Εικόνα 9 Κρητική Λύρα

Εικόνα 10 Δωδεκανησιακή Λύρα

Εικόνα 11 Πολίτικη Λύρα
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Εικόνα 12 Κεμεντζέ

Εικόνα 13 Κεμανές

Εικόνα 14 Βιολί
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Εικόνα 15 Σαντούρι

Εικόνα 16 Κανονάκι

Εικόνα 17 Λατέρνα
Εικόνα 18 Ρομβία
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ΑΕΡΟΦΩΝΑ

Εικόνα 19 Σουραύλι

Εικόνα 20 Μαντούρα

Εικόνα 21 Διάφοροι αυλοί
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Εικόνα 22 Τσαμπούνα

Εικόνα 23 Γκάιντα
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Εικόνα 24 Ζουρνάδες

Εικόνα 25 Κλαρίνο
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ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ – ΙΔΙΟΦΩΝΑ

Εικόνα 26 Νταχαρές

Εικόνα 27 Ντέφι

Εικόνα 28 Νταούλια
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Εικόνα 29 Τουμπερλέκι

Εικόνα 30 Νταρμπούκα

Εικόνα 31 Ξύλινα κουτάλια

Εικόνα 31 Ζίλια

Εικόνα 32 Κουδούνια

Εικόνα 33 Κουδουνάκια

Εικόνα 34 Μασιά
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