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Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με 
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Α. Αποστολίδης - Τεχνικές συνοδείας 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του πρώτου (1ου) 

κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με την γενική ονομασία "Μουσικές Τέχνες". Υπό την επίβλεψη του καθηγητή του τμήματος 

Τσικουρίδη Ελευθέριου επιχειρείται μια μελέτη επικεντρωμένη στον ρόλο της κιθάρας στις λαϊκές ορχήστρες 

από το 1930 έως το 1955. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται, κατηγοριοποιούνται και αναλύονται οι τεχνικές 

συνοδείας που χρησιμοποιήθηκαν στην προαναφερθείσα περίοδο.  

 Το έναυσμα για την υλοποίηση αυτής της έρευνας αποτέλεσε η προσωπική μου ενασχόληση με το 

αστικό τραγούδι του μεσοπολέμου εδώ και μια εικοσαετία. Ως κιθαρίστας λοιπόν, ανέκαθεν επιζητούσα την 

αποκρυπτογράφηση του τρόπου σκέψης αλλά και επιτέλεσης των μουσικών αυτής της περιόδου. Η έρευνα αυτή 

μου έδωσε την δυνατότητα να πραγματοποιήσω αυτόν τον στόχο και να δώσω απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό 

στους προβληματισμούς μου περί του τρόπου παιξίματος της λαϊκής κιθάρας. Είναι γεγονός ότι εκείνη την εποχή  

διαμορφώθηκε ένας ιδιαίτερος τρόπος παιξίματος που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αναβιώνει στους κύκλους 

των φανατικών οπαδών αυτής της μουσικής. 

 Ύστερα από σχολαστική ακρόαση δυο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) συνθέσεων της περιόδου 1930-1955 

οι τεχνικές συνοδείας κατηγοριοποιήθηκαν αρχικά σε τρεις μεγάλες ομάδες. Οι ομάδες αυτές είναι: α) τσιμπητή 

κιθάρα, β) ρυθμικός ισοκράτης και γ) αρμονική συνοδεία.  Οι δυο τελευταίες ομάδες που περιέχουν και την 

πλειονότητα των ηχογραφήσεων της συγκεκριμένης εποχής διαχωρίζονται σε επιπλέον υποομάδες οι οποίες 

είναι: 

 Ρυθμικός ισοκράτης 

1. σταθερός ρυθμικός ισοκράτης 

2. μετακινούμενος ρυθμικός ισοκράτης 

3. ρυθμικός ισοκράτης με μπασογραμμές της μελωδίας 

 Αρμονική συνοδεία 

1. αρμονική συνοδεία με την χρήση της τονικής συγχορδίας 

2. πλήρης αρμονική συνοδεία 

3. ειδικές περιπτώσεις αρμονικές και ρυθμικές 

4. νεωτερισμοί (χρωματικές κινήσεις, αναλύσεις συγχορδιών κ.α.) 

 Μέσα από την καταγραφή και μουσικολογική ανάλυση τριάντα (30) μουσικών κειμένων (παρτιτούρες) 

αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τεχνικής και αποκαλύπτεται εν τέλει η διαδρομή της λαϊκής 

κιθάρας στην ελληνική αστική μουσική και ο ρόλος που διαδραμάτισε σ' αυτήν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

 Η λαϊκή κιθάρα εμφανίστηκε στην αστική ελληνική μουσική στα τέλη του δέκατου ένατου (19ου) αιώνα 

(Μυστακίδης, 2013:4) και από την πρώτη στιγμή διαδραμάτισε έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτές. Υπηρέτησε πιστά 

και συνεχίζει να υπηρετεί ως στις μέρες μας όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής. Στην χρονική περίοδο στην 

οποία αναφέρεται και επικεντρώνεται η συγκεκριμένη μελέτη η λαϊκή κιθάρα είχε εξέχουσα θέση καθώς 

αποτελούσε το κύριο μουσικό όργανο συνοδείας. Είχε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στις σμυρνέικες ορχήστρες 

μιας και αντικατέστησε σταδιακά το ούτι, το σαντούρι αλλά και το κανονάκι. Σημαντικό ρόλο όμως 

διαδραμάτισε και στην πειραιώτικη ορχήστρα συνοδεύοντας μπουζούκια και μπαγλαμάδες. Θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δυο αυτούς τύπους ορχήστρας διευκολύνοντας την 

μετάβαση από τον ένα τύπο στον άλλο. Βέβαια, αυτή η μετάβαση από την σμυρνέικη στην πειραιώτικη 

ορχήστρα είχε ως αναπόφευκτη συνέπεια τον παραγκωνισμό και τελικά την πλήρη εξαφάνιση της πρώτης από 

τα πάλκα της εποχής. 

 Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ανάδειξη και η καθιέρωση της κιθάρας ως ένα από τα 

σημαντικότερα μουσικά όργανα της λαϊκής ορχήστρας πραγματοποιήθηκε από τους Σμυρνιούς μουσικούς που 

εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και τον Πειραιά λίγο πριν ή μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Οι 

σπουδαιότεροι από αυτούς ήταν κατά γενική ομολογία ο Κώστας Σκαρβέλης και ο Σπύρος Περιστέρης. Φυσικά 

υπήρχαν κι άλλοι κιθαρίστες όπως ο Βαγγέλης Παπάζογλου, ο Κώστας Καρίπης, ο Αντώνης Διαμαντίδης ή 

Νταλγκάς, ο Γρηγόρης Ασίκης και πολλοί άλλοι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κώστας Σκαρβέλης πρώτος διετέλεσε 

καλλιτεχνικός διευθυντής στην δισκογραφική εταιρία Columbia το 1930 (Κουνάδης Τόμος β΄, 2003:89). Την 

ίδια θέση ανέλαβε αργότερα ο Σπύρος Περιστέρης αλλά και πολλοί άλλοι εξαίρετοι μουσικοί της Σμύρνης και 

της Πόλης. Από την θέση αυτή είχαν την δυνατότητα να επιλέγουν το ρεπερτόριο της εποχής και να 

ενορχηστρώνουν τα τραγούδια που επρόκειτο να ηχογραφηθούν στην συγκεκριμένη εταιρία. Με άλλα λόγια 

υπήρξαν οι διαμορφωτές του νεότερου μουσικού ύφους της αστικής μουσικής του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα 

(Κουνάδης Τόμος β΄, 2003:89). 

 Από τεχνικής άποψης η λαϊκή κιθάρα διέγραψε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία. Στ ην πρώτη περίοδο 

της εξελικτικής πορείας της, ο τρόπος παιξίματος επικεντρωνόταν σε έναν ρυθμικό ισοκράτη που πολύ συχνά 

διανθιζόταν με φράσεις της μελωδίας. Με την πάροδο του χρόνου και την καθιέρωση των συγκερασμένων 

οργάνων ο τρόπος παιξίματος στηρίχθηκε στην αρμονική συνοδεία αρχικά μόνο με την βοήθεια της τονικής 

συγχορδίας που εξελίχθηκε τελικά σε μια πλήρη αρμονική συνοδεία υποβοηθούμενη από φράσεις της μελωδίας 

ή φράσεις ξένες προς αυτήν. Οι μουσικές αυτές φράσεις είχαν σαν κύριο στόχο την στήριξη της μελωδίας και 

την σύνδεση των συγχορδιών μεταξύ τους (Μυστακίδης, 2013:382).    

 Παράλληλα με τις τεχνικές συνοδείας που αναφέρθηκαν παραπάνω μια τρίτη τεχνική αναπτύχθηκε στην 

Αμερική από Έλληνες μετανάστες. Σαφώς επηρεασμένοι από τον μουσικό πολιτισμό της Αμερικανικής ηπείρου 

ανέπτυξαν την τεχνική της τσιμπητής κιθάρας με κύριους εκπροσώπους της, τον Κώστα Δούσα και τον Γιώργο  
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Θεολογίτη ή Κατσαρό. Ο τρίτος εκπρόσωπος της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ο Κώστας Μπέζος ή Α. Κωστής 

ο οποίος ζούσε στην Ελλάδα, αλλά οι ηχογραφήσεις του σε αυτό το είδος κυκλοφορούσαν στην Αμερική. Στην 

τεχνική αυτή ο μουσικός χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά του έπαιζε ένα ρυθμικό μοτίβο στις τρεις τελευταίες 

χορδές της κιθάρας, ενώ την ίδια στιγμή με τον δείκτη, τον μέσο και ενδεχομένως τον παράμεσο έπαιζε στις 

πρώτες την μελωδία, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο άκουσμα. Σε αυτήν την τεχνική, επίσης, οι 

κιθαρίστες χρησιμοποιούσαν ανοιχτά κουρδίσματα με βασικό το σολ ματζόρε (από κάτω προς τα πάνω ρε – σι – 

σολ – ρε – σολ - ρε ) και άλλα όπως  το μι – σι – σολ – ρε – λα - ρε ή το ρε – σι – σολ – ρε – λα - ρε . 

 Εκτός, όμως, από τον συνοδευτικό της ρόλο της κιθάρας ιδιαίτερα την δεκαετία του 1930 αξιοσημείωτος 

ήταν και ο σολιστικός της ρόλος. Τον ρόλο αυτό ανέδειξε με τον πληρέστερο τρόπο ο Σπύρος Περιστέρης,  

αποδεικνύοντας ότι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου οργάνου δεν περιορίζονταν μόνο στην συνοδεία. Το 

οξύμωρο σε αυτό το γεγονός είναι ότι ενώ είναι ξέκαθαρο πως αυτές οι συνθέσεις παίζονται με δυο κιθάρες, σε 

κάποιες από αυτές ακούγεται η φωνή του τραγουδιστή ή της τραγουδίστριας να επιδοκιμάζει τον Σπύρο 

Περιστέρη για τις επιτελεστικές ικανότητές του στο μπουζούκι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ζαχαρίας 

Κασιμάτης ο οποίος στο τραγούδι "ο τεκετζής" του Περιστέρη ακούγεται στο χρονικό σημείο 02:10 να 

λέει:"γειά σου ρε Σπυράκη με το μπουζουκάκι σου". Επίσης η Ρόζα Εσκενάζυ στο "Ζωνάρι" των Περιστέρη - 

Καρανόπουλου- Μακρή στο 02:51 ακούγεται να λέει : "γειά σου Σπύρο μου με το μπουζούκι σου". Η ικανότητα 

του Περιστέρη να κάνει τον ήχο της κιθάρας να μοιάζει με αυτόν του μπουζουκιού ίσως αποτελεί μία πιθανή 

εκδοχή εξήγησης της συγκεκριμένης τακτικής. Η καλλιτεχνική αξία του, περικλείεται στην φράση του Σχορέλη 

ότι "...μόνο η λέξη μεγαλοφυΐα μπορεί να χαρακτηρίσει τον Περιστέρη σαν μουσικό." (Σχορέλης τόμος γ΄, 

1983:141). 

 Βέβαια, είχαν προηγηθεί ανάμεσα σε άλλους ο Μανώλης Καραπιπέρης το 1929 (Κουρούσης, 2013:87)  

και ο Ιωάννης Χαλικιάς (Κουρούσης, 2013:88) στις αρχές του 1932, οι οποίοι ηχογράφησαν τραγούδια με 

μπουζούκι στην Αμερική. Ο Θανάσης Μανέτας το 1931 ηχογραφεί στην Αθήνα δυο τραγούδια με μπουζούκι 

ανοίγοντας τον δρόμο για τον Μάρκο Βαμβακάρη ο οποίος τον Νοέμβριο του 1932 ηχογραφεί τον πρώτο του 

δίσκο.  

 Ηχογραφήθηκαν, λοιπόν, αρκετά τραγούδια, αλλά και οργανικές συνθέσεις στις οποίες τον πρώτο ρόλο 

είχε η λαϊκή κιθάρα. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές "ο μάγκας του βοτανικού", "το κουτσαβάκι" 

βασισμένο στην μελωδία του "μυστήριου ζεϊμπέκικου" και με στίχους του Μίνου Μάτσα, "ο τεκετζής" και το 

"ούζο χασίς". Εκτός από τα δικά του τραγούδια ο Περιστέρης, συμμετείχε σε ηχογραφήσεις άλλων συνθετών 

όπως στην "νέα μερακλού" του Κώστα Τζόβενου, στο "σαν πεθάνω" του Ιάκωβου Μοντανάρη, στους "δυο 

σερέτες" του Μανώλη Χρυσαφάκη και σε πολλές άλλες.  

 Ο σολιστικός χαρακτήρας της λαϊκής κιθάρας επανήλθε στο προσκήνιο μετά τον πόλεμο, από τον 

Μανώλη Χιώτη, ο οποίος ηχογράφησε έναν μικρό αριθμό τραγουδιών με δύο ή τρεις κιθάρες. Σαφώς 

επηρεασμένος από τον δεξιοτέχνη της κιθάρας Django Reinhardt στην manouche gypsy jazz, προσέδωσε σε 



 
4  

Α. Αποστολίδης - Τεχνικές συνοδείας 
 

αυτά τα κομμάτια ένα διαφορετικό "χρώμα" στις μελωδικές γραμμές, αλλά και στην αρμονική συνοδεία 

επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά τον πολυσχιδή ρόλο της λαϊκής κιθάρας. Ενδεικτικά αναφέρονται το "να 

γλυτώσουμε κι οι δυο" των Χιώτη- Κολοκοτρώνη και το "βουνό με το βουνό" του ίδιου. Επίσης, κάποια από 

αυτά τα τραγούδια έχουν έντονο το ανατολίτικο στοιχείο όπως η "τζεμιλέ" του ίδιου και η "μακπουλέ" των 

Χιώτη - Μητσάκη. 

 Στην αναβίωση του ρεμπέτικου την δεκαετία του '80 η λαϊκή κιθάρα σιγά σιγά ανακτά την παλιά της 

αίγλη χάρις στις προσπάθειες διαφόρων καλλιτεχνών - νεότερων λαϊκών κιθαριστών. Μεταξύ άλλων 

αξιοσημείωτες μπορούν να χαρακτηρισθούν οι προσπάθειες ενός καταξιωμένου μουσικού και καθηγητή μου 

στην ειδίκευση του μεταπτυχιακού, του Δημήτρη Μυστακίδη. Προσπάθειες οι οποίες συνέβαλαν στο να δοθεί η 

απαιτούμενη ώθηση, ώστε η λαϊκή κιθάρα να επανέλθει στο προσκήνιο και να κερδίσει την σημασία και 

προσοχή που της αρμόζει. Από το 2001 ο Δημήτρης Μυστακίδης διδάσκει λαϊκή κιθάρα στο Τμήμα Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, ενώ το 2007 κυκλοφόρησε έναν ψηφιακό δίσκο (cd) με τίτλο "16 

ρεμπέτικα τραγούδια με κιθάρα". Ακολούθησαν άλλοι τρεις ψηφιακοί δίσκοι (cd) στα οποία τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η κιθάρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Η μεθοδολογία της έρευνας στην συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία βασίστηκε στην ενδελεχή 

ακρόαση δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) μουσικών συνθέσεων της υπό μελέτης  περιόδου. Κύριος στόχος της 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας ήταν ο εντοπισμός των διαφορών στον τρόπο συνοδείας και η κατηγοριοποίηση 

του τρόπου επιτέλεσης της λαϊκής κιθάρας σ' όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες. Μετά από την ακρόαση 

αυτή επιλέχθηκαν από όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες συνολικά τριάντα (30) αντιπροσωπευτικές 

συνθέσεις, ώστε να παρουσιαστούν και ν' αναλυθούν εκτενέστερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 Ένα από τα προβλήματα που ανέκυψαν στην πορεία υλοποίησης αυτής της έρευνας και μάλλον το 

μεγαλύτερο ήταν η ελλιπής βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο. Παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν πολλά 

βιβλία με τα μουσικά τεκταινόμενα της περιόδου 1930-1955 εντούτοις κανένα από αυτά, πλην του βιβλίου του 

Δημήτρη Μυστακίδη, δεν εμβαθύνει στις τεχνικές συνοδείας. Επίσης, η κακή ποιότητα των ηχογραφήσεων 

δυσχέρανε σημαντικά την αποτύπωση του ηχητικού υλικού στο πεντάγραμμο. 

 Η επιλογή των καταγεγραμμένων συνθέσεων έγινε με γνώμονα τον τρόπο επιτέλεσης κατά κύριο λόγο, 

αλλά και την ποικιλία στην ρυθμολογία. Με άλλα λόγια επιδιώχθηκε να καταγραφούν συνθέσεις με όσο το 

δυνατόν διαφορετικούς ρυθμούς ώστε να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα επί του θέματος. Επίσης, έγινε 

προσπάθεια ώστε να καταγραφούν συνθέσεις από όσο το δυνατόν περισσότερους συνθέτες της εποχής για τον 

ίδιο ακριβώς λόγο.  

 Παρακάτω δίνεται πίνακας με τον αριθμό των συνθέσεων ανά δημιουργό: 

Α/α Όνοματεπώνυμο συνθέτη Αριθμός συνθέσεων 

1 Παραδοσιακά 4 

2 Δ. Σέμση 2 

3 Κ. Μπέζου 2 

4 Α. Νταλγκά 1 

5 Μ. Βαμβακάρη 1 

6 Γ. Εϊζηρίδη 1 

7 Σπ. Περιστέρη 3 

8 Π. Τούντα 1 

9 Β. Παπάζογλου 2 

10 Στ. Παντελίδη 1 

11 Ι. Δραγάτση 1 

12 Κ. Σκαρβέλη 2 

13 Κ. Καρίπης 1 

14 Απ. Χατζηχρήστος 2 

15 Γ. Μητσάκης 2 

16 Γ. Ροβερτάκης 1 

17 Ι. Μοντανάρης 1 

18 Μ. Μάτσας 1 

19 Μ. Χιώτης 1 
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 Όπως προαναφέρθηκε οι τεχνικές συνοδείας κατηγοριοποιήθηκαν αρχικά σε τρεις μεγάλες ομάδες. Οι 

ομάδες αυτές είναι: α) τσιμπητή κιθάρα, β) ρυθμικός ισοκράτης και γ) αρμονική συνοδεία.  Οι δυο 

τελευταίες ομάδες διαχωρίζονται σε επιπλέον υποομάδες οι οποίες είναι: 

 Ρυθμικός ισοκράτης 

1. σταθερός ρυθμικός ισοκράτης 

2. μετακινούμενος ρυθμικός ισοκράτης 

3. ρυθμικός ισοκράτης με μπασογραμμές της μελωδίας 

 

 Αρμονική συνοδεία 

1. αρμονική συνοδεία με την χρήση της τονικής συγχορδίας 

2. πλήρης αρμονική συνοδεία 

3. ειδικές περιπτώσεις αρμονικές και ρυθμικές 

4. νεωτερισμοί (χρωματικές κινήσεις, αναλύσεις συγχορδιών κ.α.) 

 

 Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται ο αριθμός των συνθέσεων που καταγράφηκαν σε αντιστοιχία με 

τις κατηγορίες των τεχνικών συνοδείας:  

 

Είδος συνοδείας 

 

Αριθμός τραγουδιών 

Τσιμπητή κιθάρα 6 

Ρυθμικός ισοκράτης 5 

Μετακινούμενος ρυθμικός ισοκράτης 2 

Ρυθμικός ισοκράτης με μπασογραμμές της μελωδίας 3 

Αρμονική συνοδεία με την χρήση της τονικής συγχορδίας 4 

Πλήρης αρμονική συνοδεία 4 

Ειδικές περιπτώσεις αρμονικές και ρυθμικές 3 

Νεωτερισμοί 3 

 

 Αναλυτικά οι τίτλοι των συνθέσεων που επιλέχθηκαν να καταγράφουν από κάθε κατηγορία είναι οι εξής: 

 

 Τσιμπητή κιθάρα  

1. Το μωρό μου (Παραδοσιακό) 

2. Ο παραπονιάρης (Παραδοσιακό) 

3. Εγώ για σένα ξενυχτώ (Δ. Σέμση - Γ. Πετροπουλέα) 

4.  Μας πήγαν εξορία (Παραδοσιακό σε στίχους Γ. Κατσαρού) 

5. Κάηκε κι ένα σχολείο (Α. Κωστής) 

6. Τουμπελέκι τουμπελέκι (Α. Κωστής) 
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 Σταθερός ρυθμικός ισοκράτης 

7. Ελένη ελενάρα μου (Αντ. Νταλγκά) 

8. Στο φάληρο που πλένεσαι (Μ. Βαμβακάρη) 

9. Σπάστα φως μου για τα μένα (Δ. Σέμση - Γ. Πετροπουλέα) 

10. Γιοβάν τσαούς (Γ. Εϊζηρίδη) 

11. Αγαπώ μια παντρεμένη (Ε. Μωραΐτης) 

 Μετακινούμενος ρυθμικός ισοκράτης 

12.  Το σαλβάρι του Κιόρογλου (Στ. Παντελίδη) 

13. Η παλιοτρεχαντήρα (Παραδοσιακό) 

 Ρυθμικός ισοκράτης με μπασογραμμές της μελωδίας 

14.  Για μια χήρα (Π. Τούντα) 

15. Η φωνή του αργιλέ (Β. Παπάζογλου) 

16. Τουρκολιμανιώτισσα (Κ. Σκαρβέλη) 

 Αρμονική συνοδεία με την χρήση της τονικής συγχορδίας 

17. Τα χανουμάκια (Κ. Καρίπη) 

18. Μαρίκα χασικλού (Β. Παπάζογλου) 

19. Θα σε κλέψω θα σε πάρω (Κ. Σκαρβέλη - Μ. Μάτσα) 

20. Μεθυσμένος (Ι. Δραγάτση) 

 Πλήρης αρμονική συνοδεία  

21. Ο καϊξής (Απ. Χατζηχρήστου - Γ. Φωτίδα) 

22. Παλαμάκια (Γ. Μητσάκη) 

23. Επιάσανε τον μπάτη (Γ. Ροβερτάκη - Αιμ. Σαββίδη) 

24. Νέα χήρα (Ι. Μοντανάρη) 

 Ειδικές περιπτώσεις αρμονικές και ρυθμικές 

25. Ούζο χασίς (Τσάμας) 

26. Ζωνάρι (Σπ. Περιστέρη - Κ. Μακρή και Δ. Καναρόπουλου) 

27. Σερβικάκι (Σπ. Περιστέρη) 

 Νεωτερισμοί (χρωματικές κινήσεις, αναλύσεις συγχορδιών κ.α. ) 

28. Βαρβάρα (Απ. Χατζηχρήστου - Κ. Γόντικα) 

29. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω (Μ. Χιώτη) 

30. Δεν είμαι ο Γιώργος (Γ. Μητσάκη) 
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ΚΕΦ. 3  ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 

3.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάγνωση και η κατανόηση των παρακάτω τριάντα (30) μουσικών 

κειμένων επιβάλλεται να γίνουν ορισμένες παραδοχές, κυρίως σ' ότι αφορά στην αποτύπωση της έκτασης 

των διαφόρων μουσικών οργάνων στο πεντάγραμμο. Οι παραδοχές αυτές είναι οι εξής : 

α) Οι ανοιχτές χορδές από την χαμηλότερη στη ψηλότερη (ρε – λα - ρε) του τρίχορδου μπουζουκιού και 

του μπαγλαμά θα σημειώνονται όπως φαίνεται στο παρακάτω πεντάγραμμο : 

 

 

β) Αντίστοιχα, οι ανοιχτές χορδές της κιθάρας από την χαμηλότερη στη ψηλότερη (μι – λα – ρε – σολ – 

σι - μι) θα σημειώνονται όπως φαίνεται στο πεντάγραμμο που ακολουθεί:  

 

 

 

γ) Οι ανοιχτές χορδές του βιολιού από την χαμηλότερη στη ψηλότερη (σολ – ρε – λα – μι) θα 

σημειώνονται όπως φαίνεται στο πεντάγραμμο που ακολουθεί:  

 

 

2. Το σύμβολο  σημαίνει το μπάσο της συγχορδίας ενώ το  σημαίνει το άκουσμα ολόκληρης της 

συγχορδίας. 

3.  Στα μουσικά κείμενα αποτυπώνεται ο πρώτος κύκλος του οργανικού και φωνητικού μέρους κάθε 

σύνθεσης εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που η οποιαδήποτε παραλλαγή σε οποιοδήποτε όργανο της 

ορχήστρας είναι άξια αναφοράς. Π.χ. η δεύτερη εισαγωγή στο κείμενο του "Σπάστα φως μου για τα 

μένα" των Δ. Σέμση και Γ. Πετροπουλέα, καθώς και η παραλλαγή της εναλλαγής του μπάσου στην 

κιθάρα στην οργανική σύνθεση του Σπ. Περιστέρη "Σερβικάκι". 
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4.  Τα μουσικά κείμενα βασίστηκαν στην πρώτη ηχογράφηση της εκάστοτε σύνθεσης πλην ελάχιστων 

εξαιρέσεων. 

5. Οι αυτοσχεδιασμοί (ταξίμια) δεν καταγράφονται παρά μόνο το ρυθμικό σχήμα που επιλέγει να 

ακολουθήσει ο κιθαρίστας προκειμένου να συνοδεύσει τον εκάστοτε σολίστα. 

6. Οι συνθέσεις είναι γραμμένες στην πραγματική τους τονικότητα και όχι σ’ αυτήν που ακούγεται στην 

ηχογράφηση. Π.χ. το "Σπάστα φως μου για τα μένα" στο αρχείο ήχου ακούγεται στην τονικότητα Μι
b
, 

ενώ είναι προφανές ότι η ορχήστρα παίζει στην τονικότητα της Ρε. Όπως επίσης η                                      

" Τουρκολιμανιώτισσα" είναι ηχογραφημένη στην τονικότητα της Λα ενώ ακούγεται σ' αυτήν της Λα
b
. 

7. Οι συνθέσεις "Το μωρό μου", "Εγώ για σένα ξενυχτώ", "Στο φάληρο που πλένεσαι", "Τα χανουμάκια", 

"Μαρίκα χασικλού", "Ούζο χασίς" και "Ζωνάρι" είναι γραμμένες για λόγους ευανάγνωσης σε ρυθμική 

αγωγή 9/4, αντί 9/8 που είναι στην πραγματικότητα, λόγω της ταχύτητάς τους (άνω των 80 bpm). 

8. Η σύνθεση "Νέα χήρα" ενώ είναι γραμμένη στην Ντο ματζόρε αποτυπώθηκε στο πεντάγραμμο με τον 

οπλισμό της Φα μινόρε για λόγους ευανάγνωσης. 
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 Πρόκειται για ένα παραδοσιακό τραγούδι στο οποίο παίζει κιθάρα και τραγουδάει ο Κώστας Δούσας. Η 

ηχογράφηση έγινε στην Αμερική το 1931. Είναι γραμμένο σε μέτρο 9/4 και η μελωδία του κινείται στην 

τονικότητα της Λα μινόρε με μόνιμα χαμηλωμένο κατά μια ύφεση τον φθόγγο ρε και μετακινούμενο τον άνω λα  

όπως φαίνεται παρακάτω :  

 

 Η μελωδία χωρίζεται σε τέσσερα (4) μέρη. Το μέρος Α (μέτρα 1-4), το μέρος Β (μέτρα 5-8), το μέρος Γ 

(μέτρα 9-12) και τέλος το μέρος Δ (μέτρα 13-16).  

 Στο πρώτο μέτρο του μέρους Α η μελωδία κινείται στο πρώτο τετράχορδο (λα – ρεb) μέχρι τον έβδομο 

χρόνο του μέτρου, όπου από την έβδομη βαθμίδα (σολ) με βηματική καθοδική κίνηση καταλήγει πάλι στην 

έβδομη, αλλά μια οκτάβα χαμηλότερα. Το δεύτερο μέτρο είναι όμοιο με το πρώτο μέχρι τον έβδομο χρόνο. Στο 

μέτρο αυτό η καθοδική γραμμική κίνηση ξεκινά από την έκτη βαθμίδα (φα) και καταλήγει στην τονική στο 

τέλος του μέτρου. Τα δυο επόμενα μέτρα αποτελούν επανάληψη των δυο πρώτων μέτρων. Το μέρος Α 

ακούγεται μόνο στην αρχή της σύνθεσης και δεν επαναλαμβάνεται ξανά καθ’ όλη την διάρκεια της. 

 Το μέρος Β ξεκινά από την πέμπτη βαθμίδα (μι) και στο τέλος του μέτρου 5, ο φθόγγος άνω λα 

εμφανίζεται για πρώτη φορά αλλοιωμένος κατά μία ύφεση. Σε μία μινόρε κλίμακα με τις προαναφερθείσες 

αλλοιώσεις (μετακινούμενες και μή) η κίνηση αυτή αποτελεί μια χαρακτηριστική συμπεριφορά της τονικής στην 

οκτάβα, όταν έχουμε καθοδική κίνηση ή όταν βρισκόμαστε στην μέση μιας μουσικής φράσης, όπως στο 

συγκεκριμένο θέμα. Στο μέτρο 6 έχουμε την ίδια κίνηση, όπως και με το προηγούμενο μέτρο, με την διαφορά ότι 

καταλήγει η μελωδία στην τονική (λα). Τα μέτρα 7 και 8 αποτελούν επανάληψη των δυο πρώτων μέτρων του 

μέρους Β. 

 Στο μέρος Γ ξεκινά το φωνητικό μέρος που κινείται από την χαμηλή έβδομη βαθμίδα (σολ) ως την 

τέταρτη (ρεb). Τα μέτρα 11 και 12 αποτελούν την οργανική απάντηση στην μελωδία του φωνητικού μέρους. Η 

μελωδία στην οργανική απάντηση είναι διανθισμένη με ποικιλματικές κινήσεις, αλλά κατά βάση ακολουθεί την 

μελωδία που προηγήθηκε. 

 Τα δυο πρώτα μέτρα του μέρους Δ (13 και 14) αποτελούν το δεύτερο φωνητικό μέρος όπου η μελωδία 

ξεκινά από την πέμπτη βαθμίδα (μι) και φτάνει μέχρι τον άνω λα στην αλλοιωμένη του μορφή. Στο τέλος του 

πρώτου μέτρου η μελωδία στέκεται στην τρίτη βαθμίδα (ντο) ενώ στο τέλος του δεύτερου στην τονική (λα). Τα 

δυο επόμενα μέτρα (15 και 16) αποτελούν την οργανική απάντηση του φωνητικού μέρους με την διαφορά ότι 

στο τέλος του μέτρου 13 η μελωδία με μια βηματική ανοδική κίνηση από την τρίτη βαθμίδα καταλήγει στον 

φθόγγο άνω λα χαμηλωμένο. Στο μέτρο 16 η μελωδία καταλήγει στην τονική.  

  Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε πέντε (5) κύκλους. Στον πρώτο παίζονται όλα τα μέρη (Α-Β-Γ-Δ) ενώ 

στον δεύτερο το Γ και το Β. Στον τρίτο παίζονται το Γ και το Δ χωρίς στίχους, ενώ στον τέταρτο και τα δυο μέρη 

(Γ και Δ) με στίχους. Ο πέμπτος κύκλος περιλαμβάνει τα μέρη Γ και Δ χωρίς στίχους και η σύνθεση κλείνει με 

το μέρος Γ. 
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 Στους στίχους της σύνθεσης περιγράφεται ο πόθος ενός άντρα για μια γυναίκα, την οποία «συλλογιέται» 

και την βλέπει στα όνειρά του, ενώ αυτή είναι θυμωμένη μαζί του.  Οι στίχοι του κομματιού είναι οι εξής :  

Άιντε, το μωρό μου, το μωρό μου, δεν το είδα απόψε στ' όνειρο μου 

Άιντε, συλλογιέμαι το μωρό μου, που μ' άφησε, αχ, μοναχό μου 

 

Άιντε, έλα, έλα, αχ, να 'σαι, να 'σαι, βρε, να σου στρώνω, αχ, να κοιμάσαι 

 

Άιντε, το πουλί μου, το πουλί μου, βρε, κακιωμένο, είναι μαζί μου 

 

Άιντε, κακιωμένο είναι μαζί μου, βρε, το μικράκι μου πουλί μου 

Άιντε, πέρδικα μου πουπουλάτη, αχ, μια ψυχή έχω κι έλα πάρ' τη 

 

 Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα παιξίματος της τσιμπητής κιθάρας. Ο κιθαρίστας και τραγουδιστής 

Κώστας Δούσας παίζει την μελωδία με τον δείκτη και τον μέσο στις τρεις πρώτες χορδές (μι - σι - σολ) την ίδια 

στιγμή που με τον αντίχειρα παίζει στις τρεις τελευταίες χορδές της κιθάρας (ρε - λα - μι) το ρυθμικό μοντέλο με 

το οποίο την συνοδεύει . Το μπάσο ακούγεται στον πρώτο, τρίτο, πέμπτο και έβδομο χρόνο του μέτρου. Πρέπει 

να επισημάνουμε ότι η έκτη χορδή (μι) είναι κουρδισμένη έναν τόνο χαμηλότερα (ρε).  

 Ιδιαίτερη ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του καλλιτέχνη να υποστηρίξει την μελωδία με την χρήση 

στο μπάσο της νότας ρε και στις δυο οκτάβες. Μια νότα, η οποία εξ' ορισμού δεν υπάρχει αφού η τέταρτη 

βαθμίδα είναι μόνιμα χαμηλωμένη κατά μια ύφεση (ρεb). Την επιλογή του αυτή την συναντάμε πρώτη φορά στο 

τετράμετρο που ορίσαμε προηγουμένως ως Α και συγκεκριμένα στο μέτρο 4 όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

απόσπασμα : 
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Είναι μία σύνθεση αγνώστου δημιουργού γραμμένη σε μέτρο 2/4 και η μελωδία του κινείται στην 

τονικότητα της Σολ ματζόρε με μόνιμα αλλοιωμένους τους φθόγγους λα και μι κατά  μία ύφεση, όπως φαίνεται 

παρακάτω : 

 

Ηχογραφήθηκε το 1931 στις Η.Π.Α. από τον Κώστα Δούσα και θυμίζει έντονα τον σκοπό της 

Κωνσταντινούπολης με τίτλο "έχει γειά πάντα γειά". Διαιρείται σε δύο (2) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 17 έως 74), 

το μέρος Β (μέτρα 1 έως 16 και μέτρα 75 έως 90). Η σύνθεση ξεκινά με την οργανική απόδοση της μελωδίας του 

μέρους Β η οποία κινείται στο πεντάχορδο σολ - ρε. 

Η μελωδία στα τέσσερα πρώτα μέτρα του μέρους Α (μέτρα 17 έως 20) κινείται ομοίως στο πεντάχορδο 

σολ - ρε και κλείνει με την συγχορδία της τονικής (σολ ματζόρε). Στα επόμενα τέσσερα μέτρα ξεκινά από την 

τέταρτη (ντο) και μετά από μία σύντομη χρωματική κίνηση ανεβαίνει έως την έβδομη βαθμίδα. Από εκείνο το 

σημείο με κινείται καθοδικά και καταλήγει στην τρίτη (σι) στην αρχή του μέτρου 24 το οποίο κλείνει με την 

συγχορδία της τονικής.   

Η μελωδία στα μέτρα 25 έως 32 κινείται ομοίως στο πεντάχορδο σολ - ρε κάνοντας μία στάση στην 

τέταρτη βαθμίδα (ντο) στο μέτρο 29 ενώ η μελωδία κλείνει στο μέτρο 33 με έναν αρπισμό της τονικής 

συγχορδίας. Στα μέτρα 26,30,34 και 38 η πέμπτη βαθμίδα (σολ) εμφανίζεται χαμηλωμένη κατά μία ύφεση, ένα 

συχνό φαινόμενο στην ματζόρε κλίμακα με τις συγκεκριμένες αλλοιώσεις που η μελωδία της κινείται καθοδικά. 

Αφού προηγηθεί ένα μέτρο ρυθμικού σχήματος της τονικής συγχορδίας σολ ματζόρε ξεκινά στο μέτρο 

42 η φωνητική απόδοση της μελωδίας των μέτρων 17 έως 24 γεγονός που επαναλαμβάνεται και στα μέτρα 50 

έως 57. Τα μέτρα 58 έως 74 αποτελούν αντίστοιχα την φωνητική απόδοση των μέτρων 25 έως 41 

Το φωνητικό μέρος συνεχίζεται και στο μέρος Β από το μέτρο 75 έως το 82 με την μελωδία να κινείται 

στο για ακόμη μία φορά στο πεντάχορδο σολ – ρε. Το μέρος Β κλείνει με την οργανική απόδοση των παραπάνω 

μέτρων.    

Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τέσσερις (4) κύκλους. Στον πρώτο κύκλο παίζονται τα δύο μέρη ως έξής : 

Β - Α - Β. Στον δεύτερο κύκλο το φωνητικό μέρος του Α και το Β αποδίδεται οργανικά. Στον τρίτο κύκλο 

παίζεται πρώτα το Α και μετά το Β ενώ στον τέταρτο παίζεται το φωνητικό μέρος του Α και η σύνθεση κλείνει 

με το Β. Στους στίχους ο αγνώστων στοιχείων στιχουργός εκφράζει τα παράπονα του για την γυναίκα που αγαπά 

την οποία δεν βλέπει όσο θα ήθελε ενώ αμφισβητεί και τον τρόπο που αυτή εκδηλώνει την αγάπη της. Οι στίχοι 

είναι οι εξής :    

Όλος ο κόσμος χαίρεται μα εγώ παραπονιούμαι 

Για σένα κι όχι γι’ άλληνε την μάνα μου αρνιούμαι 

Για σένα κι όχι γι’ άλλονε τους φίλους μου αρνιούμαι 

Στο ‘πα μια κι άλλη μια τα μιλήσαμε 

Όνειρα ήτανε τα συμφωνήσαμε 
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Το μόνο μου παράπονο είναι που δεν σε βλέπω 

Και μόνος μου το απορώ τον νου μου πως τον έχω 

 

Πάψε καρδιά μου να αγαπάς δεν αγαπούνε τώρα 

Κι αν αγαπούν το κάμουνε για να περνάει η ώρα 

Κι αν αγαπούν το κάμουνε για να περνούν την ώρα 

Στο ‘πα μια κι άλλη μια το γιαλό γιαλό 

Στο ‘πα μια κι άλλη μια ψαράκια κυνηγώ 

 

Αφού δεν ξεύρεις να αγαπάς καρδιές μην αγκυλώνεις 

Και σαν αρχίζεις μια δουλειά να την ετελειώνεις 

Στο ‘πα μια κι άλλη μια τα μιλήσαμε 

Όνειρα ήτανε τα συμφωνήσαμε 

 

 Η ιδιαιτερότητα αυτού του παραδείγματος της τσιμπητής κιθάρας έγκειται στο γεγονός ότι η κιθάρα είναι 

κουρδισμένη σε ανοιχτό σολ κούρδισμα δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό άκουσμα που βασίζεται στην 

χρήση των ανοιχτών χορδών. Αναλυτικά η κιθάρα από την πρώτη προς την έκτη χορδή είναι κουρδισμένες ως 

εξής : Ρε - Σι - Σολ - Ρε - Σολ - Ρε. 

 Στα οργανικά μέρη της σύνθεσης η μελωδία παίζεται στις τρεις πρώτες χορδές, με τον δείκτη και τον 

μέσο και ίσως τον παράμεσο, ενώ με τον αντίχειρα ο κιθαρίστας χρησιμοποιεί ένα είδος ισοκράτη με την τονική 

ή την πέμπτη βαθμίδα (ρε), τις οποίες έχει στην διάθεση του ως ανοιχτές χορδές. Άλλοτε ο ισοκράτης παίζεται 

στην θέση των δύο χρόνων του μέτρου, άλλοτε στην θέση των χρόνων αυτών ενώ σε ορισμένα σημεία της 

μελωδίας συνδυάζονται και οι δύο αυτές επιλογές.   

 Στα φωνητικά μέρη της σύνθεσης πλην των μέτρων 75 έως 82 ο κιθαρίστας συνοδεύει σύμφωνα με το 

παρακάτω ρυθμικό σχήμα : 

 

 Χρησιμοποιεί την συγχορδία της τονικής (σολ ματζόρε) αλλά και την συγχορδία της πέμπτης βαθμίδας 

μεθ' εβδόμης (ρε ματζόρε εβδόμης) όταν η μελωδία στέκεται στην τέταρτη βαθμίδα.  
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Γιώργος Κατσαρός 
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 Πρόκειται για μια διασκευή της σύνθεσης των Σέμση - Πετροπουλέα από τον Γιώργο Κατσαρό. Η 

σύνθεση ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1937 με την φωνή της Σούλας Πασαλάρη (ή Τασία Βρυώνη) και ο 

αρχικός της τίτλος ήταν "Η αριστοκράτισσα". Η σύνθεση είναι γραμμένη σε μέτρο 9/4 ενώ μελωδικά κινείται 

στην τονικότητα Ρε ματζόρε με μετακινούμενους φθόγγους τους μι, σολ και ντο όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 

 

  Η σύνθεση χωρίζεται σε δύο μέρη, το οργανικό (μέτρα 1 και 3) και το φωνητικό (μέτρα 4-9). Η μελωδία 

στο πρώτο μέτρο ξεκινά από την τρίτη βαθμίδα (φα#) και κινείται στο πεντάχορδο (ρε - λα) κάνοντας μία στάση 

στην πέμπτη βαθμίδα στον τέταρτο και έβδομο χρόνο του μέτρου. Το δεύτερο μέτρο είναι όμοιο με το πρώτο ως 

τον έκτο χρόνο με διαφορετική κατάληξη. Μετά από μια καθοδική κίνηση καταλήγει με βηματική ανοδική 

κίνηση στην τονική (ρε). Το οργανικό μέρος κλείνει με ένα μέτρο 2/4 όπου ο καλλιτέχνης παίζει την συγχορδία 

της ρε μείζονα προτού ξεκινήσει το φωνητικό μέρος. Καθ' όλη την διάρκεια αυτού του μέρους η δεύτερη 

βαθμίδα είναι αυξημένη κατά μία δίεση. 

 Σε κάθε μέτρο του φωνητικού μέρους η μελωδία ξεκινά πάντα με παύση ογδόου. Στο τέταρτο μέτρο μετά 

την παύση υπάρχει μελωδική κίνηση στο πρώτο τετράχορδο, ενώ από τον πέμπτο χρόνο και μετά, μεταφέρεται 

στην έβδομη χαμηλωμένη και καταλήγει στην πέμπτη (λα). Στο μέτρο 5 η μελωδία ξεκινά από την πέμπτη 

βαθμίδα (λα), κατεβαίνει ως την τονική με την τέταρτη βαθμίδα στην φυσική της κατάσταση (σολ αναίρεση) και 

κλείνει με την ίδια κίνηση όπως αυτή του προηγούμενου μέτρου. Στην συνέχεια (μέτρο 6) η μελωδία από την 

έβδομη βαθμίδα (ντο#) ανεβαίνει βηματικά στην δεύτερη στην φυσική της κατάσταση (μι αναίρεση). Από εκείνο 

το σημείο κατεβαίνει βηματικά ως την τρίτη στο τέλος του μέτρου με την δεύτερη και πέμπτη βαθμίδα 

αυξημένες κατά μία δίεση (μι# και σολ#) ενώ την έβδομη να βρίσκεται στην φυσική της κατάσταση (ντο 

αναίρεση). Στο επόμενο μέτρο η μελωδία από την πέμπτη βαθμίδα (λα) ανεβαίνει γραμμικά στην τονική και 

κατεβαίνει γραμμικά ως την τρίτη (φα#) με την χρήση της έβδομης στην φυσική της κατάσταση. Η μελωδία στο 

σημείο αυτό στέκεται στην πέμπτη βαθμίδα στον έβδομο χρόνο του μέτρου. Το μέτρο 8 είναι όμοιο με το 6 και 

το μέτρο 9 είναι όμοιο με το 7 με την διαφορά ότι η μελωδία καταλήγει στην τονική.    

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τέσσερις κύκλους και κλείνει τελικά με το οργανικό μέρος. Οι στίχοι, 

γραμμένοι από τον Γιώργο Πετροπουλέα, περιγράφουν τον ανεκπλήρωτο έρωτα ενός άντρα προς μια γυναίκα 

αριστοκρατικής καταγωγής . Ο άντρας θαμπωμένος από την ομορφιά της είναι διατεθειμένος να φτάσει στα 

άκρα προκειμένου να την «αποκτήσει». Οι στίχοι είναι οι εξής  :  

 

Εγώ για σένα ξενυχτώ στην πόρτα σου απ’ έξω 

Μα δεν με καταδέχεσαι βρ’ αμάν αμάν 

Μαζί σου να τα μπλέξω 
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Τα μαύρα τα μαλλάκια σου καθημερνώς τα φτιάχνεις 

Και σαν αριστοκράτισσα βρ’ αμάν αμάν 

Κάθεσαι και ποζάρεις 

 

Στα χέρια σου δυο ψεύτικα έβαλες δαχτυλίδια 

Και είσαι όλο πείσματα βρ’ αμάν αμάν 

Ναζάκια και παιχνίδια 

 

Με τα μαχαίρια θα μπλεχτώ το αίμα μου θα χύσω 

Για σένα βρε μικρούλα βρ’ αμάν αμάν 

Για να σε αποκτήσω 

 

 Σε αυτό το παράδειγμα τσιμπητής κιθάρας, όπως και στα δύο προηγούμενα του Κώστα Δούσα, ο 

Κατσαρός παίζει με τον αντίχειρα το μπάσο με το οποίο θα στηρίξει την μελωδία του κομματιού, την οποία 

παίζει με τον δείκτη και τον μέσο. Παρατηρούμε ότι στην εισαγωγή το μπάσο έχει, ως επί το πλείστον, τις ίδιες 

ρυθμικές αξίες με την μελωδία, όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα : 

 

 Στο φωνητικό μέρος συνοδεύει την φωνή παίζοντας το μπάσο και την συγχορδία ακολουθώντας τα δυο 

ρυθμικά μοτίβα του ζεϊμπέκικου 

 

   

Στο μέτρο 7 και από τον πρώτο ως τον τέταρτο χρόνο ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την παρακάτω 

μπασογραμμή για να συνοδεύσει την μελωδία. Η συγκεκριμένη μπασογραμμή επαναλαμβάνεται στα μέτρα 8 και 

9.  
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 Είναι μια σύνθεση αγνώστου δημιουργού στην οποία ο Γιώργος Κατσαρός προσάρμοσε τους δικούς του 

στίχους. Η ίδια μελωδία με διαφορετικούς στίχους ηχογραφήθηκε το 1946 από τον Βασίλη Τσιτσάνη και την 

φωνή του Στράτου Παγιουμτζή με τον τίτλο «Βάρκα γιαλό»  Είναι γραμμένη σε μέτρο 2/4 και κινείται στην 

τονικότητα της Ρε ματζόρε : 

 

 Αποτελείται από δυο μέρη, το μέρος  Α (μέτρα 10-17) και το μέρος Β (μέτρα 1-9). Τα μέτρα 18 έως 33 

αποτελούν την φωνητική απόδοση του μέρους Β. Η σύνθεση ξεκινά με την οργανική απόδοση του μέρους Β η 

μελωδία του οποίου κινείται γραμμικά και καθοδικά από την διφωνία σολ – σι ως την ρε - φα#, στέκεται στην 

φα# - λα για να καταλήξει στην διφωνία ρε - φα# στο μέτρο 8. Το μέρος Β κλείνει στο μέτρο 9 όπου ο 

καλλιτέχνης παίζει το ρυθμικό μοτίβο.  

   Η μελωδία του μέρους Α ξεκινάει από την τρίτη βαθμίδα (φα#) ανεβαίνει βηματικά ως την έκτη (σι), με 

πήδημα πέφτει στην δεύτερη και από εκεί στην τονική για να σταθεί τελικά στην τρίτη.  

Η σύνθεση αυτή ολοκληρώνεται σε τέσσερις κύκλους. Στην ηχογράφηση μαζί με τον Γιώργο Κατσαρό 

τραγουδά και μια γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων, που κατά πάσα πιθανότητα παίζει και κρουστά. Στους 

στίχους, τους οποίους έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός, περιγράφεται η καθημερινότητα των αντικαθεστωτικών που 

εξορίστηκαν μακριά από την Αθήνα κατά την δικτατορία του Μεταξά: 

 

Δεν το πίνουμε το γάλα, βάρκα γιαλό  

δεν το πίνουμε το γάλα, ούτε και τη μαρμελάδα,  

αχ να σε χαρώ, βάρκα γιαλό.  

 

Και μας πήγαν εξορία, βάρκα γιαλό  

και μας πήγαν εξορία, μακριά από την Αθήνα,  

αχ να σε χαρώ, βάρκα γιαλό.  

 

Και μας δίνανε μπιζέλια, βάρκα γιαλό  

και μας δίνανε μπιζέλια, που τα ‘ρίχναν στα κουνέλια,  

αχ να σε χαρώ, βάρκα γιαλό.  

 

Και θα βάλω σημαδούρα, βάρκα γιαλό  

και θα βάλω σημαδούρα, κι έτσι θα το σκάσω ζούλα,  

αχ να σε χαρώ, βάρκα γιαλό. 
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 Ο τρόπος συνοδείας που επιλέγει ο Γιώργος Κατσαρός αποτελεί μία μίξη ρυθμικού ισοκράτη και 

πλήρους αρμονικής συνοδείας. Συγκεκριμένα στην εισαγωγή επιλέγει το μοντέλο του ρυθμικού ισοκράτη με τις 

ίδιες χρονικές αξίες της μελωδίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα : 

 

 Στην αρχή του φωνητικού μέρους επιλέγει μια κίνηση στο μπάσο της συγχορδίας ρε ματζόρε από την 

πέμπτη στην έκτη βαθμίδα που θυμίζει έντονα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα συνοδείας της blues 

μουσικής. Ο Γιώργος Κατσαρός ταξίδεψε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. το 1911 αλλά εγκαταστάθηκε μόνιμα 

εκεί το 1914 (Κουνάδης τόμος β΄, 2003:99). Τις δεκαετίες του 1920 και 1930 υπήρξε ο πιο πολυταξιδεμένος 

Έλληνας καλλιτέχνης (Κουνάδης τόμος α΄,2000:224) γεγονός που επιβεβαιώνει τις επιρροές του από τον 

μουσικό πλούτο της αμερικάνικης ηπείρου.  

 

 Στο υπόλοιπο του φωνητικού μέρους επιλέγει την αρμονική συνοδεία με την χρήση των συγχορδιών της 

τέταρτης βαθμίδας (σολ ματζόρε), της πέμπτης (λα ματζόρε) και της τονικής (ρε ματζόρε). Στα μέτρα 21 και 30, 

32 χρησιμοποιεί σύντομες μπασογραμμές προκειμένου να διανθίσει το ρυθμικό μοτίβο. 
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28  

Α. Αποστολίδης - Τεχνικές συνοδείας 
 

 

 

Α. Κωστής ή Κώστας Μπέζος 
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 Η σύνθεση του Α. Κωστή είναι γραμμένη σε μέτρο 4/4 και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Ρε 

μινόρε όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1930 με την φωνή του Α. Κωστή που παίζει την μία από τις δύο κιθάρες που 

συμμετέχουν στην ηχογράφηση. Το όνομα Α. Κωστής αποτελεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κώστα Μπέζου 

(Κουνάδης Τόμος β΄, 2003:118) που υπήρξε ένας από τους τρεις εκπροσώπους της τσιμπητής κιθάρας. 

Διαιρείται σε δύο μέρη, το οργανικό (μέτρα 1-12) και το φωνητικό (13-22) που βασίζονται ακριβώς στην ίδια 

μελωδία. Ο κύκλος κλείνει με την οργανική επανάληψη των μέτρων 9 έως 12. 

 Η μελωδία ξεκινά από την τέταρτη βαθμίδα μετά από μία παύση τετάρτου και κινείται στο πεντάχορδο 

ρε - λα στα τέσσερα πρώτα μέτρα. Στο μέτρο 5 μετά από μία παύση τετάρτου από την πέμπτη (λα) η μελωδία 

κινείται ως την έβδομη (ντο) ενώ στη συνέχεια με μία καθοδική κίνηση καταλήγει στην τονική στο μέτρο 7 για 

να σταθεί στο τέλος του ίδιου μέτρου στην τέταρτη βαθμίδα (φα). Στο επόμενο μέτρο η μελωδία στέκεται στην 

τέταρτη (σολ) και με μία βηματική καθοδική κίνηση καταλήγει στην έβδομη στο μέσο του μέτρου 

δημιουργώντας την τέλεια πτώση στο τέλος του. Τα μέτρα 9 έως 12 αποτελούν διπλή επανάληψη των μέτρων 7 

έως 8 με ελαφρώς παραλλαγμένη την μελωδία στα μέτρα 9 και 11. Όπως προαναφέρθηκε το φωνητικό μέρος 

έχει ακριβώς την ίδια μελωδική δομή. 

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε πέντε κύκλους με την εξής δομή : Οι δύο πρώτοι κύκλοι παίζονται μαζί 

χωρίς την ενδιάμεση οργανική απάντηση (μέτρα 1-12) ενώ οι υπόλοιποι τρεις παίζονται με αυτήν. Η σύνθεση 

κλείνει με το οργανικό μέρος. Επίσης στον πρώτο κύκλο απαντά στην μελωδία της φωνής παίζοντας μία φορά 

τα μέτρα 23 και 24 ενώ στους υπόλοιπους κύκλους δύο φορές. Στους στίχους περιγράφονται οι τραγικές 

συνέπειες της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς στο Γαλαξίδι που είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Οι 

στίχοι είναι οι εξής : 

 

Κάηκε κι ένα σχολείο κάηκε κι ένα σχολείο 

κάηκε κι ένα σχολείο που ήταν παρθεναγωγείο 

κάηκε το Γαλαξίδι κάηκε το Γαλαξίδι 

κάηκε το Γαλαξίδι που ήταν όμορφο στολίδι 

 

Κάηκε και η δασκάλα κάηκε και η δασκάλα 

κάηκε και η δασκάλα που 'ταν άσπρη σαν το γάλα 

 

Ρε 'καψε τον  'ρηνοδίκη ρε 'καψε τον 'ρηνοδίκη 

ρε 'καψε τον 'ρηνοδίκη που ήταν σοβαρός στην δίκη 
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Κάηκε κι ο 'σαγγελέας κάηκε κι ο 'σαγγελέας 

κάηκε κι ο 'σαγγελέας που 'ταν τσίφτης της παρέας 

 

 Στην ηχογράφηση συμμετέχουν δύο κιθάρες, μία σολιστική και μία ρυθμική. Η σολιστική πιθανότατα 

έχει την πρώτη της χορδή (μι) κουρδισμένη κατά έναν τόνο χαμηλότερα ενώ η ρυθμική έχει την έκτη χορδή της 

(μι) ομοίως έναν τόνο χαμηλότερα.  

 Η ρυθμική κιθάρα συνοδεύει σύμφωνα με το παρακάτω ρυθμικό σχήμα : 

 

 

 Το σχήμα αυτό το χρησιμοποιεί καθ' όλη την διάρκεια της σύνθεσης πλην των σημείων όπου παίζει μόνο 

στις άρσεις του μέτρου όπως συμβαίνει στα μέτρα 6, 7 και 19. Π.χ. 
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Ο Κώστας Μπέζος (δεύτερος από αριστερά) με το συγκρότημα του. 
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 Είναι άλλη μια σύνθεση του Α. Κωστή (Κώστας Μπέζος) ο οποίος υπογράφει και τους στίχους της. Είναι 

γραμμένη σε μέτρο 2/4 και 9/8 ενώ η μελωδία κινείται στην τονικότητα της Ντο ματζόρε αλλά και της Λα 

μινόρε με μετακινούμενο φθόγγο τον σι όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

 

 

 

  

 Η σύνθεση χωρίζεται σε τρία μέρη, το Α (μέτρα 1-8), το Β (μέτρα 9-14) και το Γ (μέτρα 33-36). Τα 

μέτρα 15-23 και 24-32 αποτελούν την φωνητική απόδοση των μερών Α και Β αντίστοιχα. 

 Το μέρος Α είναι γραμμένο σε μέτρο 2/4 και κινείται στην τονικότητα της ντο ματζόρε. Πριν την έναρξη 

της μελωδίας προηγούνται δύο μέτρα της ρυθμικής κιθάρας. Μετά από μια παύση ογδόου η μελωδία ξεκινά από 

την πέμπτη βαθμίδα (σολ) κάτω από το πεντάγραμμο, κινείται ως την μι μέσα στο πεντάγραμμο και καταλήγει 

στην τονική.  

 Το μέρος Β είναι γραμμένο επίσης σε μέτρο 2/4 αλλά η μελωδία του μετατονίζεται στην τονικότητα της 

λα μινόρε με μετακινούμενο φθόγγο τον σι. Μετά από μια παύση ογδόου η μελωδία κινείται από τον φθόγγο 

άνω λα βηματικά και καθοδικά ως τη τονική. Η μελωδική γραμμή επαναλαμβάνεται με την διαφορά ότι η 

κάθοδος αυτή την φορά περιλαμβάνει μια χρωματική κίνηση από την τρίτη βαθμίδα (ντο) ως την τονική. Στην 

φωνητική απόδοση του μέρους αυτού δεν περιλαμβάνεται η παραπάνω χρωματική κίνηση. 

 Το μέρος Γ είναι γραμμένο σε 9/8 με την ρυθμική δομή να διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ενώ μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Λα μινόρε. Η μελωδία ξεκινάει από την πέμπτη βαθμίδα (μι) και με 

καθοδική κίνηση καταλήγει στο πρώτο μέτρο στην τέταρτη (ρε) ενώ στο δεύτερο στην τονική. Τα δυο τελευταία 

μέτρα (35 και 36) αποτελούν επανάληψη των δυο προηγούμενων. 

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε πέντε κύκλους. Στην ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 1931 εκτός 

από τον συνθέτη - στιχουργό που τραγουδά και παίζει κιθάρα συμμετέχει και ένας ακόμα κιθαρίστας αγνώστων 

λοιπών στοιχείων.  

 Οι στίχοι γραμμένοι από τον συνθέτη περιγράφουν την περιπέτεια κάποιου που έκλεψε ένα σακκάκι το 

οποίο σκόπευε να το πουλήσει στο Μοναστηράκι. Στην τέταρτη στροφή ακούγεται η λέξη «κασόμπρα» η οποία 

σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό παραγωγό - ερευνητή του ρεμπέτικου και συλλέκτη δίσκων 45 στροφών Πάνο 

Σαββόπουλο (Ράδιο Άλφα 989, εκπομπή ρεμπέτικα στον Alpha νο. 132) χαρακτηρίζει την γυναίκα χαμηλής 

κοινωνικής τάξης και μόρφωσης. Επίσης, η λέξη «λεγένι» που ακούγεται στο ρεφραίν του κομματιού κατά μια 
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εκδοχή προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη λάγυνος που σημαίνει πήλινο δοχείο για νερό (Μπαμπινιώτης, 

2002: 983) και κατά προέκταση αναφέρεται στο τουμπελέκι. Η άλλη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από την 

τούρκικη λέξη legen που σημαίνει, επίσης, λεκάνη για νερό (Μπαμπινιώτης, 2002: 996 ). Οι στίχοι είναι οι εξής: 

Η τύχη μου το έριξε, να κλέψω ένα σακάκι 

το βάσταγα και τράβαγα, για το Μοναστηράκι 

τούμπα, τούμπα το λεγένι βρε  ‘κείνο που ‘παμε θα γενεί 

τουμπελέκι  τουμπελέκι  βρε που μας κάνεις το λεβέντη 

 

Κατά διαβόλου σύμπτωση, να και τα’ αφεντικό του 

με τράβαγε και μου ‘λεγε, πως ήτανε δικό του 

τουμπελέκι τουμπελέκι  βρε που μας κάνεις το λεβέντη 

τούμπα, τούμπα το λεγένι βρε που μας κάνεις το λεβέντη 

 

Αχ, η ζωή των Γιάννηδων, μες την απελπισία 

πότε στα κρατητήρια και πότε σ’ ευτυχία 

τουμπελέκι  τουμπελέκι  βρε που μας κάνεις το λελέκι 

τούμπα, τούμπα το λεγένι βρε που μας κάνεις το λεβέντη 

 

Βρε ποιά κυρία ποιά κουρέλω βρε ποιά κασόμπρα του συρμού 

βρε ένα κόμητα τοιούτο, να τον περάσει γι' αλεπού 

τουμπελέκι  τουμπελέκι  βρε που μας κάνεις το λεγένι βρε 

τούμπα, τούμπα το λεγένι βρε που μας κάνεις το λεβέντη 

 

Βρε  το κουστούμι που φοράω, βρε σ’ ένα φίλο το χρωστάω 

και δεν το δίνω  δεν το δίνω  βρε μα τον Άγιο Κωνσταντίνο 

τουμπελέκι  τουμπελέκι βρε που μας κάνεις το λελέκι 

τούμπα, τούμπα το λεγένι βρε ‘κείνο που ‘παμε θα γενεί 

 

  Ο Κώστας Μπέζος υπήρξε ένας από τους τρεις εκπροσώπους της τσιμπητής κιθάρας. Ωστόσο, σ’ αυτήν 

την σύνθεση είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο ήχος παράγεται με την χρήση πένας και από τις δυο κιθάρες. Ο ρυθμικός 

κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει τον σολίστα με την χρήση της τονικής συγχορδίας. Στο πρώτο ισχυρό μέρος 

του μέτρου χρησιμοποιείται στο μπάσο η τονική ενώ στο δεύτερο (τρίτος χρόνος) η πέμπτη βαθμίδα κάτω από 

το πεντάγραμμο. Ακολουθούν τα δυο ρυθμικά μοτίβα της σύνθεσης : 
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 Ο πρώτος κιθαρίστας κατά την διάρκεια του φωνητικών μερών Α και Β δεν παίζει. Στο μέρος Β κατά την 

καθοδική μελωδική κίνηση ο ρυθμικός κιθαρίστας επιλέγει να παίξει την ίδια ακριβώς μελωδική γραμμή με την 

φωνή και να επιστρέψει στο ρυθμικό μοτίβο στο τρίτο μέτρο της φράσης : 

 

 

 Εξαίρεση αποτελεί το οργανικό μέρος της φράσης αυτής πριν την τρίτη στροφή όπου ο κιθαρίστας 

επιλέγει να συνοδεύσει με το ρυθμικό μοτίβο για το πρώτο μισό της φράσης (μέτρα 8-10). 

 Στο εννεάσημο τμήμα της σύνθεσης ο ρυθμικός κιθαρίστας εκτός από το ρυθμικό μοτίβο που έχει 

καταγραφεί στο μουσικό κείμενο επιλέγει να παίξει τις εξής παραλλαγές : 

Παραλλαγή πρώτη (στην δεύτερη στροφή) 

 

Παραλλαγή δεύτερη (στην τρίτη στροφή) 

 

Παραλλαγή τρίτη (στην τέταρτη στροφή) 

 

Παραλλαγή τέταρτη (πέμπτη στροφή) 
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 Η σύνθεση του Αντώνη Διαμαντίδη ή Νταλγκά είναι γραμμένη σε μέτρο 4/4 και μελωδικά κινείται στην 

τονικότητα της Λα μινόρε με μετακινούμενους φθόγγους τους σι και φα (σιb και φα# αντίστοιχα) όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1929 με την φωνή του Γρηγόρη Ασίκη συνοδεία σμυρνέικης ορχήστρας η οποία 

απαρτίζεται από ένα βιολί, ένα μπάντζο και μια κιθάρα.  

 Αποτελείται από δύο μέρη το οργανικό μέρος (μέτρα 1-8) και το φωνητικό μέρος (μέτρα 9-16).  Η 

μελωδία του φωνητικού μέρους ξεκινά από την πέμπτη βαθμίδα και στα δυο πρώτα μέτρα κινείται στο 

τετράχορδο (μι - άνω λα) ενώ στα υπόλοιπα μέτρα εκτός του τελευταίου (μέτρο 8) κινείται στο πεντάχορδο     

(λα  – μι) . Στο μέτρο 5 ο φθόγγος σι εμφανίζεται για πρώτη φορά χαμηλωμένος κατά μια ύφεση ενώ στο μέτρο 

8 η μελωδία φτάνει μέχρι την νότα φα που εμφανίζεται για πρώτη φορά αλλοιωμένη κατά μια δίεση. 

 Η μελωδία του φωνητικού μέρους κινείται ομοίως στο πεντάχορδο (λα – μι) με τον φθόγγο σιb να 

εμφανίζεται στα μέτρα 13 και 15. Το μέρος αυτό κλείνει με την ίδια μελωδική κίνηση με την οποία κλείνει και η 

εισαγωγή δηλαδή την ανοδική γραμμική κίνηση από τον φθόγγο φα# στον λα. 

 Η σύνθεση αποτελείται από πέντε κύκλους (οργανικό και φωνητικό μέρος). Μετά τον πέμπτο κύκλο 

ακολουθεί ένας αυτοσχεδιασμός από το βιολί και τελειώνει η σύνθεση με το οργανικό μέρος. Στους στίχους που 

είναι γραμμένοι από τον ίδιο τον συνθέτη περιγράφεται ο πόθος ενός άντρα για μια γυναίκα ονόματι Ελένη η 

οποία προφανώς τον έχει παρατήσει και διασκεδάζει με άλλους άντρες. Συν τοις άλλοις ο άντρας αυτός έχει να 

αντιμετωπίσει και την μάνα της συγκεκριμένης γυναίκας που μάλλον δεν εγκρίνει την σχέση τους αυτή. Οι 

στίχοι είναι οι εξής: 

 

Ελένη ελενάρα μου εσύ είσαι η μπαρμπουνάρα μου 

Κι αν δε σε αποκτήσω τι μ’ ωφελεί να ζήσω 

 

Με άλλους παίζεις και γελάς και μένανε με παρατάς 

Σκέψου και συλλογίσου τα νιάτα μου λυπήσου 

 

Τη μάνα σου τη μάγισσα θα ‘ρθω να την μεθύσω 

 

Να πέσει να αποκοιμηθεί να σε γλυκοφιλήσω 

 

Για να σου πω τον πόνο μου ελένη ζηλεμένη 

Που ‘χω στα σωθικά μου και καίγεται η καρδιά μου. 
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 Το ρυθμικό μοντέλο που επιλέγει να ακολουθήσει ο κιθαρίστας είναι ο ρυθμικός ισοκράτης με την 

χρήσης της πρώτης και της πέμπτης βαθμίδας ως εξής :  

 

 Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο κιθαρίστας επιλέγει να παίξει κάποιες φράσεις της μελωδίας 

αυτούσιες για να τις ενισχύσει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο τελευταίο μέτρο της εισαγωγής και του φωνητικού 

μέρους (μέτρα 8 και 16 αντίστοιχα) αλλά και στο μέτρο 14 που η μελωδία κινείται ανοδικά για να καταλήξει 

στην τέταρτη βαθμίδα (ρε).  

 

 

 

Στον αυτοσχεδιασμό επιλέγει έναν διαφορετικό ρυθμικό μοντέλο προκειμένου να συνοδεύσει το βιολί 

και επανέρχεται στο αρχικό μοντέλο όταν το βιολί επιστρέφει στο οργανικό μέρος της σύνθεσης. Το μοντέλο 

του αυτοσχεδιασμού είναι το παρακάτω: 

 

 

Αντώνης Διαμαντίδης ή Νταλγκάς 
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 Η σύνθεση αυτή του Μάρκου Βαμβακάρη ρυθμικά είναι γραμμένη σε μέτρο 9/4 και μελωδικά είναι 

γραμμένη στην τονικότητα Ρε ματζόρε με την δεύτερη βαθμίδα μόνιμα αλλοιωμένη κατά μια δίεση (μι#) και 

μετακινούμενους φθόγγους τους σολ και ντο όπως φαίνεται στο παρακάτω πεντάγραμμο: 

 

 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1937 με τις φωνές του Μάρκου Βαμβακάρη και της Έλλης Πετρίδου. Η ορχήστρα 

απαρτίζεται από ένα μπουζούκι, έναν μπαγλαμά και μια κιθάρα. 

 Διαιρείται σε δύο μέρη, το οργανικό μέρος, (μέτρα 1-4) και το φωνητικό μέρος (μέτρα 5-8). Η μελωδία 

του οργανικού μέρους κινείται από την πέμπτη βαθμίδα (λα) ως την έβδομη στην φυσική της κατάσταση (ντο 

αναίρεση) και στην συνέχεια με μια καθοδική γραμμική κίνηση φτάνει στην δεύτερη. Από εκείνο το σημείο 

κινείται ανοδικά και γραμμικά ως την πέμπτη για να καταλήξει μ’ έναν αρπισμό της ρε ματζόρε στη τονική στο 

τέλος του πρώτου μέτρου. Το επόμενο μέτρο είναι όμοιο με το πρώτο ως τον έβδομο χρόνο. Το μέτρο αυτό 

κλείνει με μια καθοδική κίνηση από την πέμπτη βαθμίδα στην τονική. Τα δυο επόμενα μέτρα (3 και 4) 

αποτελούν επανάληψη των δυο προηγούμενων. 

 Το φωνητικό μέρος κινείται στο πεντάχορδο (ρε – λα) και η μελωδία του ξεκινά από την τρίτη βαθμίδα 

(φα#) στέκεται στην πέμπτη και καταλήγει στην τρίτη στο τέλος του μέτρου. Στο μέτρο 6 με παρόμοια κίνηση 

καταλήγει στην τονική αυτή την φορά. Τα δυο επόμενα μέτρα (7 και 8) αποτελούν επανάληψη των δυο 

προηγούμενων.   

 Η σύνθεση αυτή ολοκληρώνεται σε τέσσερις κύκλους. Στους στίχους περιγράφεται η απόγνωση ενός 

άντρα που βλέπει το αντικείμενο του πόθου του στην παραλία του Φαλήρου να αδιαφορεί πλήρως για την 

παρουσία του. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από τον ίδιο τον συνθέτη και είναι οι εξής: 

 

Στο φάληρο που πλένεσαι περιστεράκι γένεσαι 

Σε είδα χθες με το μαγιό γεια σου τσακπίνα μου μαριώ 

 

Στης θάλασσας στην αμμουδιά μ’ άλλον ήσουν αγκαλιά 

Και μένα ούτε μια ματιά δεν μου ‘ριξες σκληρή καρδιά 

 Ο κιθαρίστας στο συγκεκριμένο τραγούδι επιλέγει ν' ακολουθήσει το μοντέλο του ρυθμικού ισοκράτη 

όπως καταγράφεται στο παρακάτω πεντάγραμμο:  
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι είτε έχει κουρδίσει την έκτη χορδή της κιθάρας (μι) έναν τόνο χαμηλότερα (ρε) 

είτε πρόκειται για μια εννεάχορδη κιθάρα. Ένα είδος κιθάρας που πολύ συχνά χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο 

λόγο από τους Σμυρνιούς μουσικούς όπως ο Κώστας Σκαρβέλης, ο Βαγγέλης Παπάζογλου και ο Αντώνης 

Διαμαντίδης ή Νταλγκάς.  

 Χρησιμοποιεί στο πρώτο, τέταρτο και όγδοο χρόνο του μέτρου την νότα ρε ως μπάσο ενώ στον έκτο 

χρόνο την λα. Στο δεύτερο μέτρο του οργανικού μέρους και πιο συγκεκριμένα στον έβδομο χρόνο χρησιμοποιεί 

έναν αρπισμό αντί να παραμείνει στην τονική. 

 

 

 

 

 

Μάρκος Βαμβακάρης 
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 Πρόκειται για μια σύνθεση γραμμένη σε μέτρο 4/4 και η μελωδία του κινείται στην τονικότητα της Ρε 

μινόρε με μετακινούμενο φθόγγο τον μι όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1936 με την φωνή της Ρίτας Αμπατζή συνοδεία σμυρνέικης ορχήστρας η οποία 

αποτελείται από ένα βιολί, ένα κανονάκι, ένα ούτι και μια κιθάρα. Η σύνθεση χωρίζεται σε τρία μέρη, το μέρος 

Α (μέτρα 1-4), το μέρος Β (5-20) και το μέρος Γ (μέτρα 21-25). Το πρώτο μέρος αποτελεί το πρώτο οργανικό 

θέμα και η μελωδία του ξεκινάει από την πέμπτη βαθμίδα (λα) ανεβαίνει γραμμικά ως την έβδομη και από 

εκείνο το σημείο με καθοδική κίνηση καταλήγει στην τονική. Στην συνέχεια κινείται ως την πέμπτη βαθμίδα για 

να σταθεί στο τέλος του μέρους στην τονική. Η δεύτερη βαθμίδα καθ' όλη την διάρκεια του μέρους αυτού είναι 

χαμηλωμένη κατά μια ύφεση εκτός από τον πρώτο χρόνο του τέταρτου μέτρου για να επανέλθει στον επόμενο 

χρόνο στην αλλοιωμένη κατάσταση της.  

 Το μέρος Β αποτελεί το φωνητικό μέρος της σύνθεσης και η μελωδία του κινείται στο τετράχορδο σολ-

ντο. Στο όγδοο μέτρο η μελωδία στέκεται στην τέταρτη βαθμίδα. Τα επόμενα τέσσερα μέτρα (9 έως 12) 

αποτελούν επανάληψη των μέτρων 5 έως 8. Στο μέτρο 13 η μελωδία ξεκινάει από την τέταρτη βαθμίδα και 

καθοδικά κατεβαίνει ως την έβδομη. Στην συνέχεια (μέτρο 15) από την έβδομη βαθμίδα (άνω ντο) με καθοδική 

κίνηση καταλήγει στην τονική για να σταθεί στο τέλος του μέτρου στην τέταρτη. Τα μέτρα 17 έως 20 αποτελούν 

επανάληψη των μέτρων 13 έως 16 με την διαφορά ότι στο μέτρο 16 η μελωδία καταλήγει στην τονική. Η 

δεύτερη βαθμίδα καθ' όλη την διάρκεια αυτού του μέρους είναι μόνιμα αλλοιωμένη (μιb). 

 Το μέρος Γ αποτελεί το δεύτερο οργανικό θέμα της σύνθεσης και η μελωδία μια πιο ποικιλματική 

παραλλαγή της μελωδίας των μέτρων 13 ως 16. Στο μέρος αυτό η δεύτερη βαθμίδα είναι μόνιμα χαμηλωμένη 

(μιb) εκτός από τον πρώτο χρόνο του μέτρου 24 όπου επανέρχεται στην φυσική της κατάσταση. Στον δεύτερο 

χρόνο του μέτρου επιστρέφει στην αλλοιωμένη της μορφή. 

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τέσσερις (4) κύκλους. Τα δυο οργανικά θέματα παίζονται εναλλάξ και 

μετά το τέλος της τέταρτης στροφής ακολουθεί ένας αυτοσχεδιασμός από το βιολί που καταλήγει στο πρώτο 

οργανικό θέμα.  

 Στους στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα περιγράφεται η παρότρυνση ενός άντρα προς την αγαπημένη 

του να γλεντήσει, να χορέψει και να τα σπάσει όλα χωρίς να την ενδιαφέρει το παραμικρό. Οι στίχοι είναι οι 

εξής: 

 

Σπάστα φως για τα μένα κάντα όλα ρημαδιό 

και 'γω τα 'χω άμαν πληρωμένα για τα μάτια σου τα δυο 

 

Τα λεφτά μην σε σκοτίζουν κάνε τα γυαλιά καρφιά 

οι  παράδες άμαν τι αξίζουν μπρος στην τόση εμορφιά (τσακπινιά) 
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Για τον κόσμο μην σε μέλλει τι θα πει στην γειτονιά 

χόρεψε ένα (άμαν) τσιφτετέλι για το πείσμα του ντουνιά 

 

Τίποτα άλλο να μην κάνεις γλέντα φως μου την ζωή 

μια βραδιά έλα μαζί μου κι ας πεθάνω στην στιγμή 

 

 Ο κιθαρίστας επιλέγει ένα συγκεκριμένο ρυθμικό μοντέλο που βασίζεται στην χρήση της πρώτης και 

πέμπτης βαθμίδας προκειμένου να συνοδεύσει την υπόλοιπη ορχήστρα διατηρώντας το καθ' όλη την διάρκεια 

της πλην του αυτοσχεδιασμού. Το ρυθμικό αυτό σχήμα είναι : 

 

 Στον αυτοσχεδιασμό το ρυθμικό μοτίβο ολοκληρώνεται σε δύο μέτρα λαμβάνοντας την παρακάτω 

μορφή : 

 

  

 

 

 

Ρίτα Αμπατζή 
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 Η σύνθεση του Γιάννη Εϊτζιρίδη ή Γιοβάν Τσαούς όπως ήταν ευρύτερα γνωστός είναι γραμμένη σε 

μέτρο 9/8 με την εξής ρυθμική δομή :  

 

 

 Η μελωδία της κινείται στην τονκότητα Ρε ματζόρε με μετακινούμενους φθόγγους τους μι, φα, σολ και 

ντο όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1935 με την φωνή του Αντώνη Καλυβόπουλου. Η ορχήστρα απαρτίζεται από τον ίδιο 

τον συνθέτη που παίζει μπουζούκι και μια κιθάρα.  

 Διαιρείται σε δυο μέρη, το οργανικό (μέτρα 1-6) και το φωνητικό (μέτρα 7-18). Στα δύο πρώτα μέτρα 

του οργανικού μέρους η μελωδία ξεκινά από την τέταρτη βαθμίδα αυξημένη κατά μία δίεση (σολ#) και κινείται 

στο μεν πρώτο στο πεντάχορδο λα – μι ενώ στο δε δεύτερο σε όλη την έκταση της τονικότητας Ρε για να σταθεί 

στο τέλος του μέτρου στην τονική. Στα δύο επόμενα μέτρα (3 και 4) η μελωδία ξεκινά από την έκτη βαθμίδα (σι) 

και κινείται στο μεν τρίτο ως την δεύτερη βαθμίδα για να σταθεί στο τέλος του μέτρου στην τονική ενώ στο δε 

τέταρτο ανεβαίνει ως την τονική για να σταθεί στην τρίτη. Στο πέμπτο μέτρο η μελωδία από την τέταρτη 

αυξημένη βαθμίδα (σολ#) ανεβαίνει ως την τονική για να σταθεί στην τρίτη ενώ στο τελευταίο μέτρο του 

οργανικού μέρους από την πέμπτη βαθμίδα καταλήγει με μια καθοδική κίνηση στην τονική. 

 Στο φωνητικό μέρος η μελωδία από το μέτρο 7 έως το 11 κινείται στο πεντάχορδο λα – μι.. Τα μέτρα 12 

και 13 αποτελούν μια λιγότερο ποικιλματική εκδοχή των μέτρων 4 και 5. Στα μέτρα 14 και 15 η μελωδία 

κινείται στο πεντάχορδο λα – μι.. Τα μέτρα 16 έως 17 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 11 έως 13. Το 

τελευταίο μέτρο του φωνητικού μέρους είναι όμοιο με αυτό του οργανικού. 

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τρεις κύκλους (οργανικό και φωνητικό μέρος). Στους στίχους 

περιγράφεται η εικόνα του Γιοβάν Τσαούς να παίζει με έναν κιθαρίστα ένα ζεϊμπέκικο και οι παρευρισκόμενοι 

να πίνουν και να χορεύουν. 

Το μπουζούκι μου βαστάω το ζεϊμπέκικο βαρώ 

εμπρός φίλοι σηκωθείτε και αρχίστε τον χορό 

 

Ο γιοβάν τσαούς βαράει το μπουζούκι του γλυκά 

η κιθάρα ακολουθάει το ζεϊμπέκικο σιγά 

 

Βάλε κάπελα ρετσίνα στου Τσαούση την υγειά 

για να παίξει το μπουζούκι να χορέψουν τα παιδιά 
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 Ο κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει κάνοντας χρήση του ρυθμικού ισοκράτη. Το ρυθμικό μοτίβο 

περιλαμβάνει την πρώτη και την πέμπτη βαθμίδα όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 

 Στο παραπάνω ρυθμικό σχήμα ως μπάσο στον πρώτο και πέμπτο χρόνο χρησιμοποιείται η τονική ενώ 

στον τρίτο και έβδομο η νότα λα. Επισημαίνουμε ότι η έκτη χορδή της κιθάρας (μι) είναι κουρδισμένη κατά έναν 

τόνο χαμηλότερα (ρε).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιοβάν Τσαούς 
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 Πρόκειται για μία σύνθεση του Ε. Μωραΐτη, ψευδώνυμο του Σπύρου Περιστέρη (Ταμπούρης, 2008:53) 

είναι γραμμένη σε μέτρο 2/4 και κινείται μελωδικά στην τονικότητα της Μι μινόρε με μετακινούμενο φθόγγο 

τον φα όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1957 με την φωνή της Ρόζας Εσκενάζυ (στην ετικέτα του δίσκου αναφέρεται ως Λίνα 

Σαμπάχ) συνοδεία σμυρνέικης ορχήστρας η οποία απαρτίζεται από ένα κλαρίνο, ένα βιολί, μία κιθάρα και 

κρουστά. Η σύνθεση χωρίζεται σε δύο μέρη, το μέρος Α (μέτρα 9-16) και το μέρος Β (μέτρα 1-8). Τα μέτρα 17 

έως 24 αποτελούν την φωνητική απόδοση των μέτρων 1 έως 8. Η σύνθεση ξεκινά με το μέρος Β του οποίου η 

μελωδία κινείται στα δύο πρώτα μέτρα στο τετράχορδο μι – λα. Στο τρίτο μέτρο από την έβδομη χαμηλή (ρε) με 

πήδημα ανεβαίνει στην τρίτη, κατεβαίνει καθοδικά για να σταθεί στην τονική στην αρχή του επόμενου μέτρου. 

Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται για πρώτη φορά η δεύτερη βαθμίδα (φα) στην φυσική κατάσταση της (φα 

αναίρεση). Στην συνέχεια με πήδημα για άλλη μια φορά ανεβαίνει στην έκτη και με καθοδική κίνηση στέκεται 

στην τέταρτη (λα). Τα μέτρα 5 έως 8 είναι όμοια με τα 1 έως 4 με την διαφορά ότι στο όγδοο μέτρο η μελωδία 

μετά από μια ποικιλματική κίνηση καταλήγει στην τονική. 

  Στα μέτρα 9 έως 12 του μέρους Α η μελωδία κινείται ομοίως στο πεντάχορδο μι - λα. Στο τέλος του 

μέτρου 10 στέκεται στην τέταρτη βαθμίδα (λα) ενώ στο τέλος του μέτρου 12 στην τονική. Στο μέτρο 12 η 

δεύτερη βαθμίδα εμφανίζεται στην φυσική της κατάσταση (φα αναίρεση). Τα μέτρα 13 έως 16 αποτελούν 

επανάληψη των 9 έως 12. Τα μέτρα 17 έως 24 όπως προαναφέρθηκε είναι όμοια με τα μέτρα 1 έως 8.  

 Η σύνθεση περιλαμβάνει τέσσερις (4) κύκλους (Β-Α-Β). Μετά τον τέταρτο κύκλο ακολουθεί 

αυτοσχεδιασμός από το βιολί και ένας ρυθμικός αυτοσχεδιασμός από το κλαρίνο. Στους στίχους περιγράφεται ο 

έρωτας ενός άντρα για μια διαζευγμένη γυναίκα εξαιρετικής ομορφιάς. Οι στίχοι είναι οι εξής: 

Αγαπώ μια παντρεμένη  

Απ’ τον άντρα της διωγμένη κούκλα ζηλεμένη 

 

Μες στην Κοκκινιά που μένει  

Όποιον και να ιδεί τρελαίνει η διαβολεμένη 

 

Πήγαμε μαζί σεργιάνι  

Κόντεψε να με πεθάνει στο Πασαλιμάνι 

 

Ξαπλωμένη στο ντιβάνι  
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Τη φιλώ μου λέει φτάνει σπαραγμός με πιάνει 

 

 Ο κιθαρίστας επιλέγει για την συνοδεία το μοντέλο του ρυθμικού ισοκράτη. Το ρυθμικό σχήμα 

περιλαμβάνει την χρήση της πρώτης και πέμπτης βαθμίδας όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 

 Το ίδιο ρυθμικό σχήμα διατηρείται κατά τον αυτοσχεδιασμό τόσο του βιολιού όσο και του κλαρίνου. 

 

 

 

 

 

Σπύρος Περιστέρης 
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 Η σύνθεση του Κώστα Σκαρβέλη είναι γραμμένη σε μέτρο 9/8 με την εξής ρυθμική δομή :  

 

και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Λα μινόρε με μετακινούμενους φθόγγους τους σι, μι και φα όπως 

φαίνεται παρακάτω:                                       

 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1932 με την φωνή του Γρηγόρη Ασίκη συνοδεία σμυρνέικης ορχήστρας η οποία 

απαρτίζεται από ένα βιολί, ένα μπάντζο, μια κιθάρα και κρουστά (στην συγκεκριμένη περίπτωση κουτάλια). Η 

σύνθεση χωρίζεται σε δύο (2) μέρη, το οργανικό (μέτρα 1-8) και το φωνητικό (μέτρα 9-26). Στα τέσσερα πρώτα 

μέτρα του οργανικού μέρους η μελωδία κινείται ανοδικά από την έκτη βαθμίδα στην αλλοιωμένη κατάσταση της 

(φα#) έως την τρίτη (άνω ντο) και στέκεται στο δεύτερο μέτρο στην τονική ενώ στο τέταρτο στην πέμπτη. Η 

δεύτερη και η πέμπτη βαθμίδα εμφανίζονται στην φυσική τους κατάσταση.  

 Στα επόμενα τέσσερα μέτρα η μελωδία κινείται σε όλη την έκταση της λα και από το μέτρο 6 έως το 8 η 

πέμπτη βαθμίδα (μι) εμφανίζεται στην αλλοιωμένη της μορφή.  

 Το φωνητικό μέρος ξεκινά από την πέμπτη βαθμίδα (μι) και κινείται καθοδικά για να σταθεί στο τέλος 

του μέτρου 10 στην τονική. Η δεύτερη βαθμίδα εμφανίζεται και στις δύο μορφές της. Στο μέτρο 11 η μελωδία 

από την έκτη βαθμίδα στην αλλοιωμένη της μορφή (φα#) κινείται ανοδικά για να κατέβει τελικά στην πέμπτη 

βαθμίδα στο τέλος του μέτρου 12. Η έκτη βαθμίδα εμφανίζεται και στις δύο της μορφές. Το μέτρο 13 είναι μία 

ενδιάμεση οργανική απάντηση που κινείται στο τετράχορδο λα - μι. Τα μέτρα 14 έως 17 αποτελούν επανάληψη 

των μέτρων 9 έως 12 ενώ το μέτρο 18 ακόμα μια ενδιάμεση οργανική απάντηση που κινείται ανοδικά από την 

έκτη βαθμίδα στην αλλοιωμένη της μορφή έως την τονική. 

 Η μελωδία στο μέτρο 19 στέκεται στον άνω λα και από το επόμενο μέτρο κινείται καθοδικά για να 

σταθεί στο τέλος του μέτρου 22 στην τέταρτη βαθμίδα (ρε). Σε αυτά τα τέσσερα μέτρα η έκτη και η πέμπτη 

βαθμίδα εμφανίζονται στις αλλοιωμένες τους μορφές. Στα επόμενα δύο μέτρα η μελωδία κινείται σε όλη την 

έκταση της λα και οι βαθμίδες πέντε και έξι εμφανίζονται στην φυσική τους κατάσταση ενώ η δεύτερη στην 

αλλοιωμένη της. Στα δύο τελευταία μέτρα η μελωδία κινείται καθοδικά από την έβδομη βαθμίδα για να σταθεί 

στην τονική στο τέλος του  μέτρου 26. Οι βαθμίδες δύο, πέντε και έξι εμφανίζονται στην αλλοιωμένη τους 

μορφή. 

 Μετά από τρεις κύκλους (οργανικό και φωνητικό μέρος) ακολουθεί ένας αυτοσχεδιασμός του βιολιού 

και η σύνθεση ολοκληρώνεται με την επανάληψη των μέτρων 5 έως 8. Στους στίχους περιγράφεται ο θυμός και 

η αγανάκτηση ενός άντρα για μια γυναίκα από το Τουρκολίμανο. Ο άντρας έχει ανεχτεί πάρα πολλά από την 

συγκεκριμένη γυναίκα σε σημείο που είναι διατεθειμένος να της κάνω κακό αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Οι 

στίχοι είναι οι εξής :  
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Θα 'ρθω στο Τουρκολίμανο μια μέρα βρε κακούργα,  

και θα στα κάνω θάλασσα, βρε ψεύτρα και πανούργα. 

 

Σα να μου τα 'κανες πολλά, φτάνει δεν παίρνει άλλο,  

κοίταξε να συμμορφωθείς, γιατί θα σε ξεκάνω. 

 

Θα σου ανοίξω μια πληγή στο στήθος το βαμμένο,  

βρε Τουρκολιμανιώτισσα και ότι μου μέλλει ας γίνω. 

 

 Καθ' όλη την διάρκεια της σύνθεσης ο κιθαρίστας (που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο ίδιος ο συνθέτης) 

επιλέγει το μοντέλο του ρυθμικού ισοκράτη με την χρήση της τονικής και της πέμπτης όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

  Σε πολλά σημεία της σύνθεσης ο κιθαρίστας παίζει αυτούσιες τις φράσεις της μελωδίας όπως για 

παράδειγμα στα μέτρα 7 και 8 : 

 

 Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο κιθαρίστας χρησιμοποιεί εννεάχορδη κιθάρα αφού στο μέτρο 22 παίζει την 

φράση της μελωδίας και στέκεται στην τέταρτη βαθμίδα (ρε) αλλά μια οκτάβα χαμηλότερα. Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί ότι παίζει όλες τις οργανικές απαντήσεις σε ταυτοφωνία με τα υπόλοιπα όργανα της ορχήστρας. Κατά 

τον αυτοσχεδιασμό του βιολιού παραλλάσσει το ρυθμικό σχήμα ως εξής : 

 

 

Ο Κώστας Σκαρβέλης παίζει μία εννεάχορδη κιθάρα 
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 Είναι μια σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα γραμμένη σε μέτρο 9/8 με την εξής ρυθμική δομή : 

 

και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Ρε ματζόρε με μόνιμα αλλοιωμένο φθόγγο τον μι και μετακινούμενο 

τον σι όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

αλλά και στην Ρε μινόρε με μόνιμα αλλοιωμένο φθόγγο τον σολ και μετακινούμενο τον  άνω ρε όπως φαίνεται 

παρακάτω:  

 

 Ηχογραφήθηκε το 1934 με την φωνή της Μαριώς Καναροπούλου ή Σαλονικιάς συνοδεία σμυρνέικης 

ορχήστρας αποτελούμενη από ένα βιολί, ένα μπάντζο, μια κιθάρα και κρουστά. Διαιρείται σε τέσσερα (4) μέρη, 

το μέρος Α (μέτρα 1-4), το μέρος Β (μέτρα 5-14), το μέρος Γ (μέτρα 15-22) και το μέρος Δ (μέτρα 23-30).  

  Το μέρος Α αποτελεί το πρώτο οργανικό μέρος και η μελωδία του στο πρώτο, τρίτο και τέταρτο μέτρο 

κινείται στο πεντάχορδο ρε - λα ενώ στο δεύτερο στο ντο - σολ. Σε όλα τα μέτρα αυτού του μέρους η έκτη 

βαθμίδα (σι) εμφανίζεται στην φυσική της κατάσταση. 

 Το μέρος Β αποτελεί το πρώτο φωνητικό μέρος και η μελωδία του κινείται στο πεντάχορδο ρε - λα με 

την μελωδία της φωνής να στέκεται στην πέμπτη βαθμίδα (λα) ενώ της οργανικής απάντησης στο μέτρο 5 στην 

τονική. Στο μέτρο 6 η οργανική απάντηση κινούμενη καθοδικά και βηματικά καταλήγει στην έβδομη (ντο). Τα 

μέτρα 7 και 8 αποτελούν επανάληψη των 5 και  6 αντίστοιχα. Η οργανική απάντηση στο μέτρο 8 κινείται 

καθοδικά αλλά καταλήγει στην πέμπτη βαθμίδα. Σε όλα τα μέτρα η έκτη βαθμίδα εμφανίζεται στην αλλοιωμένη 

της κατάσταση (σιb). 

 Στο μέτρο 9 η μελωδία από την πέμπτη βαθμίδα (λα) ανεβαίνει στην έβδομη και κινείται καθοδικά ως 

την τονική. Στο επόμενο μέτρο από την δεύτερη βαθμίδα (μιb) η μελωδία της φωνής κινείται ως την τρίτη για να 

σταθεί στην  τονική ενώ η οργανική απάντηση με ανοδική βηματική κίνηση στέκεται στην πέμπτη. Τα μέτρα 11 

και 12 αποτελούν επανάληψη των 9 και 10 αντίστοιχα με την διαφορά ότι η οργανική απάντηση στο μέτρο 12 

κινείται καθοδικά και γραμμικά από την πέμπτη βαθμίδα στην τονική. Σε αυτά τα μέτρα η έκτη βαθμίδα 

εμφανίζεται στην αλλοιωμένη της μορφή. Τα μέτρα 13 και 14 αποτελούν μια ενδιάμεση οργανική απάντηση 

πριν την έναρξη του μέρους Γ και η μελωδία της απάντησης αυτής κινείται στο τετράχορδο λα - άνω ρε. Η έκτη 

βαθμίδα εδώ εμφανίζεται και στις δύο της μορφές. 

 Το μέρος Γ αποτελεί το δεύτερο φωνητικό μέρος και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Ρε μινόρε 

με τις αλλοιώσεις που προαναφέρθηκαν. Η μελωδία στα μέτρα 15 έως 19 κινείται σε όλη την έκταση της 

κλίμακας με την άνω ρε να εμφανίζεται και στις δύο μορφές της στο μέτρο 15 ενώ στα υπόλοιπα μόνο στην 

αλλοιωμένη της.  
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 Το μέρος Δ αποτελεί το δεύτερο οργανικό μέρος και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Ρε μινόρε 

όπως και το Γ με εξαίρεση τα δύο τελευταία μέτρα (29 και 30) που αποτελούν επανάληψη των μέτρων 3 και 4. 

Στα μέτρα 23 και 24 η μελωδία κινείται στο πεντάχορδο ρε - λα με την ορχήστρα στους δύο πρώτους χρόνους 

των μέτρων να παίζει παραλλαγές της κίνησης από την τονική στην πέμπτη βαθμίδα. Στο μέτρο 25 για πρώτη 

και μοναδική φορά κινείται στο τετράχορδο σι - άνω μι με την άνω ρε να εμφανίζεται στην αλλοιωμένης της 

κατάστασης ενώ στο επόμενο μέτρο κινείται κυρίως καθοδικά από τον άνω ρε (ρεb) έως τον μι. Τα δύο επόμενα 

μέτρα αποτελούν επανάληψη των μέτρων 23 και 24 με την διαφορά ότι η ορχήστρα παίζει διαφορετικές 

παραλλαγές αυτή την φορά της κίνησης ρε - λα. Τα μέτρα 29 και 30 όπως προαναφέρθηκε είναι όμοια με τα 

μέτρα 3 και 4 του μέρους Α. 

 Τα τέσσερα μέρη της σύνθεσης ακούγονται με την εξής σειρά : Α Β Γ Δ - Β Γ Δ. Αμέσως μετά 

ακολουθεί ένας αυτοσχεδιασμός του βιολιού και η σύνθεση κλείνει με την επανάληψη των μέτρων 3 και 4. 

Στους στίχους περιγράφεται η ο έρωτας ενός άντρα για μια νεαρή χήρα "παιχνιδιάρα" για την οποία υποφέρει 

και αγρυπνά αλλά διαισθάνεται ότι τελικά θα την "κατακτήσει". Οι στίχοι είναι οι εξής : 

 

Σ’ ένα μαχαλά βρήκα ένα μπελά 

με μια χήρα παιχνιδιάρα μπλέχτηκα τρελά 

αχ μ’ αυτή δε δίνει δυάρα παίζει και γελά 

Αχ χήρα μαυροφορεμένη 

με το μέλι ζυμωμένη 

έλα μάνα μ' να φιλήσω τ' αχειλάκι σου 

έχω στην καρδιά μου λαύρα 

θα σου βγάλω πια τα μαύρα 

κι όλο κόκκινα θα ντύσω το κορμάκι σου 

 

Μες σ’ένα στενό νύχτες αγρυπνώ 

για μια χήρα παιχνιδιάρα είκοσι χρονώ 

είναι κούκλα και χαδιάρα μάνα μου πονώ 

Αχ χήρα μαυροφορεμένη 

με το μέλι ζυμωμένη 

έλα μάνα μ' να φιλήσω τ' αχειλάκι σου 

έχω στην καρδιά μου λαύρα 

θα σου βγάλω πια τα μαύρα 

κι όλο κόκκινα θα ντύσω το κορμάκι σου 
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 Ο κιθαρίστας στην σύνθεση αυτή επιλέγει το μοντέλο του μετακινούμενου ρυθμικού ισοκράτη 

χρησιμοποιώντας παράλληλα αυτούσιες φράσεις της μελωδίας αλλά και αρπισμούς. Το ρυθμικό σχήμα στο 

οποίο βασίζεται κυρίως η συνοδεία είναι το εξής : 

 

 Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί την πρώτη και την πέμπτη βαθμίδα της συγχορδίας ακολουθώντας την 

αρμονία της σύνθεσης όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στα μέτρα 9 και 10  όπου το ρυθμικό σχήμα από την 

τονική μεταφέρεται στην έβδομη βαθμίδα: 

 

 Επίσης χρησιμοποιεί αρπισμούς των κύριων συγχορδιών και φράσεις ταυτοφωνίας όπως για παράδειγμα 

στο μέτρο 18 : 

 

 Το βασικό ρυθμικό σχήμα διατηρείται επίσης κατά την διάρκεια του αυτοσχεδιασμού του βιολιού. 

 

 

 

Παναγιώτης Τούντας 
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 Πρόκειται για μια σύνθεση του Βαγγέλη Παπάζογλου που είναι γραμμένη σε μέτρο 9/8 με την εξής 

ρυθμική δομή: 

 

και κινείται μελωδικά στην τονικότητα της Ρε ματζόρε με τον φθόγγο ντο να βρίσκεται μόνιμα στην φυσική του 

κατάσταση (ντο αναίρεση) και τους φθόγγους μι και σι μόνιμα χαμηλωμένους κατά μια ύφεση όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1934 με την φωνή του Στελλάκη Περπινιάδη συνοδεία σμυρνέικης ορχήστρας η οποία 

αποτελείται από ένα βιολί, ένα κανονάκι, ένα μπάντζο και μία κιθάρα. Η σύνθεση χωρίζεται σε δύο μέρη, το 

οργανικό (μέτρα 1-4) και το φωνητικό (μέτρα 5-16). Η μελωδία του οργανικού μέρους ξεκινά από τον άνω λα 

και κινείται από την έβδομη έως την τρίτη βαθμίδα κάνοντας μια στάση στην πέμπτη βαθμίδα στο τέλος του 

δεύτερου μέτρου. Τα δύο επόμενα μέτρα είναι όμοια με τα δύο πρώτα με την διαφορά ότι η μελωδία στο τέλος 

του τέταρτου μέτρου στέκεται στην τονική. 

 Στα δύο πρώτα μέτρα του φωνητικού μέρους (μέτρα 5 και 6) η μελωδία κινείται στο τετράχορδο φα# - 

σιb και στέκεται στο τέλος του μέτρου 6 στην πέμπτη βαθμίδα. Τα δύο επόμενα (7 και 8) αποτελούν επανάληψη 

των 5 και 6. Στα μέτρα 9 και 10 κινείται από την τρίτη βαθμίδα (φα#) έως την έβδομη (ντο) ξεκινώντας από την 

πέμπτη (λα) στο μέτρο 9 και καταλήγοντας στην ίδια βαθμίδα στο τέλος του μέτρου 10. Τα μέτρα 11 και 12 

αποτελούν επανάληψη των μέτρων 9 και 10. 

 Η μελωδία στα μέτρα 13 και 14 κινείται στο πεντάχορδο σι – φα# κάνοντας μια στάση στην τρίτη 

βαθμίδα (φα#) και στην τονική αντίστοιχα. Η νότα σι και στα δύο αυτά μέτρα εμφανίζεται στην φυσική της 

κατάσταση (σι αναίρεση). 

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τρεις (3) κύκλους. Στους στίχους περιγράφεται η διέξοδος ενός πρώην 

κρατούμενου των φυλακών του Γεντί Κουλέ στην χρήση του αργιλέ προκειμένου να παρηγορηθεί για τον 

γεγονός ότι η γυναίκα που αγαπούσε τον «ξέχασε». Οι λέξεις «βλάχοι» και «μολιτσμάνοι» αποτελούν 

υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς τους δεσμοφύλακες (Κουνάδης Τόμος β΄, 2003:58). Οι στίχοι είναι οι εξής:  

Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο Γεντί Κουλέ 

από το πολύ σεκλέτι το `ριξα στον αργιλέ 

Φύσα, ρούφα, τράβα τονε, πάτα τονε κι άναφτονε 

Φύλα τσίλιες για τους βλάχους, κείνους τους δεσμοφυλάκους 

 

Κι άλλα πέντε ξεχασμένος από σένανε καλέ 

για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργιλέ 

Φύσα, ρούφα, τράβα τονε, πάτα τονε κι άναφτονε 
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Φύλα τσίλιες για τους βλάχους, κείνους τους δεσμοφυλάκους 

 

Τώρα που `χω ξεμπουκάρει μέσα απ’ το Γεντί κουλέ 

γέμωσε τον αργιλέ μας να φουμάρουμε καλέ 

Φύσα, ρούφα, τράβα τονε, πάτα τονε κι άναφτονε 

Φύλα τσίλιες απ’ τ’ αλάνι κι έρχονται δυο μολιτσμάνοι 

 

 Ο κιθαρίστας κατά πάσα πιθανότητα είναι ο ίδιος ο συνθέτης αφού η παρουσία του κατά την 

ηχογράφηση επιβεβαιώνεται από τον διάλογο με τον τραγουδιστή Στελλάκη Περπινιάδη στην έναρξη της 

σύνθεσης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί εννεάχορδη κιθάρα. Το ρυθμικό σχήμα που 

επιλέγει ο καλλιτέχνης για την συνοδεία είναι το εξής: 

 

 Το ρυθμικό μοτίβο ακολουθεί την αρμονία της σύνθεσης όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στα τέσσερα 

τελευταία μέτρα του μουσικού κειμένου όπου τονίζεται η συγχορδία της έβδομης βαθμίδας (ντο μινόρε)  

 

 Εκτός όμως από το ρυθμικό μοτίβο στα μέτρα 2,4 και 10 χρησιμοποιεί σύντομες μπασογραμμές 

ακολουθώντας την μελωδία 

 

 ενώ στα μέτρα 6 και 8 παίζει αυτούσια την μελωδία 

 

 

Ο Βαγγέλης Παπάζογλου με μία εννεάχορδη κιθάρα 
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 Είναι μια σύνθεση του Σμυρνιού συνθέτη Σταύρου Παντελίδη γραμμένη σε μέτρο 5/8. Η ρυθμική δομή 

του μέτρου φαίνεται παρακάτω: 

 

 Η μελωδία κινείται στην τονικότητα της Ρε μινόρε με μετακινούμενους φθόγγους τους μι, λα και σι όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

 

αλλά και στην λα μινόρε με την έκτη βαθμίδα μόνιμα αλλοιωμένη: 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1933 με την φωνή της Ρόζας Εσκενάζυ συνοδεία σμυρνέικης ορχήστρας. Η ορχήστρα 

αποτελείται από ένα βιολί, ένα ούτι και μία κιθάρα. Η σύνθεση χωρίζεται σε δυο μέρη, το οργανικό (μέτρα 1-14) 

και το φωνητικό (μέτρα 15-41). Η μελωδία του οργανικού μέρους στα μέτρα 1 έως 5 κινείται σχεδόν σε όλη την 

έκταση της ρε μινόρε με τους φθόγγους μι και λα στην φυσική τους κατάσταση. Από το μέτρο 6 ως το τέλος του 

οργανικού μέρους η μελωδία κινείται ομοίως σε όλη την έκταση της Ρε μινόρε με την διαφορά ότι ο φθόγγος λα 

εμφανίζεται στην αλλοιωμένη του μορφή ενώ ο σι στην φυσική του κατάσταση. Ο φθόγγος λα επανέρχεται στην 

φυσική του κατάσταση στο τελευταίο μέτρο του μέρους αυτού. 

 Το φωνητικό μέρος ξεκινά με μία στάση στην έβδομη βαθμίδα και η μελωδία του από το μέτρο 15 έως 

24 κινείται στο τετράχορδο λα - άνω ρε με την έκτη βαθμίδα να εμφανίζεται στην φυσική της κατάσταση. Από 

το μέτρο 25 έως το 32 η μελωδία μετατονίζεται στην λα μινόρε με την αλλοίωση που προαναφέρθηκε και 

κινείται από την έκτη βαθμίδα (φα#) έως την τρίτη (ντο).  

 Στο μέτρο 33 η μελωδία επιστρέφει στην ρε μινόρε και κινείται σε όλη την έκταση της ενώ για πρώτη 

φορά η δεύτερη βαθμίδα (μι) εμφανίζεται και στις δύο μορφές της. Επίσης στο μέτρο 38 η έκτη βαθμίδα (σι) 

εμφανίζεται στην φυσική της κατάσταση.  

 Η σύνθεση μετά από τρεις (3) κύκλους ολοκληρώνεται με το οργανικό μέρος. Στους στίχους 

περιγράφεται η νοσταλγία ενός άντρα για ένα συγκεκριμένο σαλβάρι για το οποίο τον ζηλεύανε και τον 

καμαρώνανε όλα τα κορίτσια ειδικά όταν χόρευε. Οι στίχοι είναι οι εξής : 

Σαν φορούσα το σαλβάρι 'κείνον τον καιρό 

τα κορίτσια με κοιτούσαν μέσα στα χορό 

ήμουν μερακλής σε όλα, ας τα θυμηθώ 

τα ωραία 'κείνα χρόνια δεν τα λησμονώ 
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Σαν περνούσ’ από την πιάτσα, με χαζεύανε 

όλο έμορφα κορίτσια με ζηλεύανε 

το σαλβάρι μου κοιτούσαν όλες βρε παιδιά 

αχ!...κι αυτό το γελεκάκι που 'μουν λεβεντιά 

 

Παίξτε μου, για να χορέψω, παίξτε βρε βιολιά 

Κιόρογλου για να χορέψω παίξτε βρε παιδιά 

για να θυμηθώ ο καημένος 'κείνα τα παλιά 

να ξεχάσω τους καημούς μου όπ’ όχω στην καρδιά 

 

 Ο κιθαρίστας επιλέγει το μοντέλο του μετακινούμενου ρυθμικού ισοκράτη με την χρήση της πρώτης και 

πέμπτης βαθμίδας της εκάστοτε συγχορδίας. Για τον λόγο αυτό η έκτη χορδή της κιθάρας (μι) είναι κουρδισμένη 

έναν τόνο χαμηλότερα (ρε). Το ρυθμικό σχήμα είναι το εξής : 

 

 Πιο συγκεκριμένα στα ισχυρά μέρη του μέτρου δηλαδή στον πρώτο και τρίτο χρόνο χρησιμοποιεί ως 

μπάσο την πρώτη και την πέμπτη βαθμίδα αντίστοιχα της συγχορδίας ενώ στα ασθενή την τονική αλλά μια 

οκτάβα ψηλότερα. Π.χ. στα τρία πρώτα μέτρα του οργανικού μέρους συνοδεύει με την συγχορδία της τονικής 

(Ρε) ενώ στο τέταρτο μέτρο με την συγχορδία της τρίτης βαθμίδας (Φα) : 

 

 Επίσης χρησιμοποιεί την συγχορδίας της έβδομης βαθμίδας (Ντο) και φυσικά κατά τον μετατονισμό της 

μελωδίας στην Λα την συγχορδία της τονικής (λα μινόρε). Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέτρα 9 και 13 διατηρεί 

το ρυθμικό σχήμα αλλά στους τρεις τελευταίους χρόνους χρησιμοποιεί μια χρωματική καθοδική κίνηση από την 

τρίτη βαθμίδα (Φα) που τον οδηγεί τελικά στην τονική (Ρε) : 
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 Πρόκειται για μια σύνθεση αγνώστου δημιουργού που είναι γραμμένη σε μέτρο 2/4 και μελωδικά 

κινείται στην τονικότητα της Σι μινόρε με μετακινούμενο φθόγγο τον σολ όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1940 με τις φωνές του Δημήτρη Περδικόπουλου, του Μάρκου Βαμβακάρη και του 

Απόστολου Χατζηχρήστου. Η ορχήστρα αποτελείται από ένα μπουζούκι και μια κιθάρα.  

 Η σύνθεση μπορεί να διαιρεθεί σε τρία (3) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 5-16), το μέρος Β (μέτρα 1-4) και το 

μέρος Γ (μέτρα 33-46). Τα μέτρα 13 έως 32 και 47 έως 62 αποτελούν επανάληψη του μέρους Α. 

 Η σύνθεση ξεκινά με το μέρος Β του οποίου η μελωδία κινείται στο πεντάχορδο σι - φα# και 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά την διάρκεια της σύνθεσης.   

 Τα μέτρα 6 έως 12 του μέρος Α αποτελούν το πρώτο φωνητικό μέρος της σύνθεσης η μελωδία του 

οποίου κινείται στο πεντάχορδο λα - μι. Τα μέτρα 13 έως 16 αποτελούν την οργανική απόδοση της μελωδίας 

αυτής. 

 Τα μέτρα 32 έως 42 του μέρους Γ αποτελούν το δεύτερο φωνητικό μέρος της σύνθεσης και η μελωδία 

του κινείται στο πεντάχορδο σι - φα#. Τα μέτρα 43 έως 46 αποτελούν την οργανική απόδοση της μελωδίας 

αυτής.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκτη βαθμίδα στην αλλοιωμένη της μορφή εμφανίζεται σε μια σύντομη 

οργανική απάντηση στα μέτρα 20, 24, 28, 32, 50, 54 και 58. 

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε δύο (2) κύκλους. Στους στίχους περιγράφονται εικόνες από την 

καθημερινότητα των ναυτικών και κυρίως των σφουγγαράδων. Γι' αυτό τον λόγο συναντάμε πολλές λέξεις του 

ναυτικού λεξιλογίου όπως "παλαμίσω", "κολαουζέρης" και "μανταρόλια". Οι στίχοι είναι οι εξής : 

 

Ανάθεμα τη θάλασσα που έβγαλε το δίχτυ 

και πήγε και μπερδεύτηκε η έρημη μου τύχη. 

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, 

όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει. 

Την παλιοτρεχαντήρα μου ψηλά θα την τραβήξω, 

θα πάρω πίσσα και στουπί για να την παλαμίσω 

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, 

όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει. 

 

Η τρεχαντήρα μας θέλει πανιά και παλικάρια, 

να πάνε να βουτήξουνε να βγάλουνε σφουγγάρια. 

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, 

όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει. 
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Μέτρα κουλαουζέρη μου καλά τα μανταρόλια, 

γιατί βουτώ στη θάλασσα σαρανταπέντε χρόνια. 

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, 

όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει. 

 

 Ο κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει με την χρήση του μετακινούμενου ρυθμικού ισοκράτη. Το ρυθμικό 

σχήμα περιλαμβάνει την βάση της εκάστοτε συγχορδίας στις δύο οκτάβες και είναι το εξής για παράδειγμα στην 

τονική (σι) : 

 

 Επίσης χρησιμοποιεί το προαναφερθέν ρυθμικό σχήμα στην συγχορδία της τρίτης βαθμίδας (ρε) όπως για 

παράδειγμα στο μέτρο 8 αλλά και της έβδομης (λα) όπως για παράδειγμα στο μέτρο 33. 

 

 

 

 

Δημήτρης Περδικόπουλος 
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 Η σύνθεση του Κώστα Καρίπη είναι γραμμένη σε μέτρο 9/4 και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της 

Ντο ματζόρε με μετακινούμενους φθόγγους τους ρε, φα και σι όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

  Ηχογραφήθηκε το 1935 με την φωνή της Ρίτας Αμπατζή. Η ορχήστρα αποτελείται από ένα βιολί, ένα 

μπάντζο και μία κιθάρα. Διαιρείται σε δύο μέρη, το οργανικό μέρος (μέτρα 1 και 2) και το φωνητικό (μέτρα 3-

10). Η μελωδία του οργανικού μέρους ξεκινά από τον φθόγγο σολ και με αρπισμό φτάνει στην τονική. Από 

εκείνο το σημείο ανεβαίνει στην τρίτη βαθμίδα (μι) και κινείται στο τετράχορδο ρε -σολ για να σταθεί στο τέλος 

του μέτρου στον άνω σολ. Στο δεύτερο μέτρο κινείται περίπου με τον ίδιο τρόπο όπως και στο πρώτο με την 

διαφορά ότι στέκεται στην τρίτη βαθμίδα (μι). Ο φθόγγος ρε εμφανίζεται στην αλλοιωμένη του κατάσταση ενώ 

ο φα εμφανίζεται και στις δυο μορφές της. 

 Στα δύο πρώτα μέτρα του φωνητικού μέρους (μέτρα 3 και 4) η μελωδία κινείται στο τετράχορδο σολ - 

ντο και στέκεται στο τέλος κάθε μέτρου στην πέμπτη βαθμίδα (σολ). Τα μέτρα 5 και 6 αποτελούν επανάληψη 

των μέτρων 3 και 4. Η έβδομη βαθμίδα (σι) εμφανίζεται και στις δύο μορφές της.  

 Στα μέτρα 7 και 8 κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας και στο τέλος του μέτρου 7 στέκεται στην 

τρίτη βαθμίδα (μι) ενώ στο τέλος του 8 στην πέμπτη (σολ). Σε αυτά τα δύο μέτρα οι φθόγγοι ρε και σι 

εμφανίζονται στην αλλοιωμένη τους μορφή ενώ ο φα και στις δύο μορφές του. Τα μέτρα 9 και 10 αποτελούν 

επανάληψη των μέτρων 7 και 8. 

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τρεις (3) κύκλους (οργανικό και φωνητικό μέρος). Στους στίχους 

περιγράφεται η εικόνα ενός άντρα που συναντάει δύο χανουμάκια τα οποία τον προσκαλούν να "φουμάρει το 

τσιγαρλίκι του" και να τους παίξει μπαγλαμά. Οι στίχοι είναι οι εξής : 

Στης θάλασσας την αμμουδιά είχες το τεκεδάκι 

Κι ερχόμουνα κάθε πρωί κι έσπαγα νταλκαδάκι 

Δυο χανουμάκια έμορφα, μαστούρια, τα καημένα 

Ένα πρωί τα τράκαρα στην άμμο καθισμένα 

 

Πλησίασε ντερβίση μου, και κάθισε κοντά μας 

Και άκου τραγούδια του σεβντά βγαλμένα απ’ τη καρδιά μας 

Πάρ’ το μπαγλαμαδάκι σου λίγο να μας γουστάρεις 

άναψ’ το τσιγαρλίκι σου, μαζί μας να φουμάρεις. 

 

Γεμίσατε μου ναργιλέ να πιω να μαστουριάσω 

Κι έπειτα, χανουμάκια μου, το μπαγλαμά θα πιάσω 

θα σου πατήσουμε ναργιλέ με τουμπεκί σπαχάνι 

Στου Μπάρμπα Γιάννη τον τεκέ μες στο Πασαλιμάνι 
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 Ο κιθαρίστας στη σύνθεση αυτή επιλέγει να συνοδεύσει την υπόλοιπη ορχήστρα με την χρήση της 

τονικής συγχορδίας (Ντο ματζόρε) και σύμφωνα με το παρακάτω ρυθμικό σχήμα :  

 

 Στο ρυθμικό σχήμα ως μπάσο στον πρώτο και πέμπτο χρόνο χρησιμοποιείται η νότα ντο ενώ στον τρίτο 

και έβδομο χρόνο η νότα σολ. 

 

 

 

 

 

 

 

Κώστας Καρίπης 



 
93  

Α. Αποστολίδης - Τεχνικές συνοδείας 
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 Είναι μία σύνθεση του Βαγγέλη Παπάζογλου που είναι γραμμένη σε μέτρο 9/4 και μελωδικά κινείται 

στην τονικότητα της Σι ματζόρε  

 

 Ηχογραφήθηκε το 1934 με την φωνή του Κώστα Ρούκουνα και δύο κιθάρες. Η μελωδία από την 

σολιστική κιθάρα παίζεται στις τρεις πρώτες χορδές εκ των οποίων η τρίτη (σολ) είναι κουρδισμένη χαμηλότερα 

κατά ένα ημιτόνιο (φα#). Αποτελείται από τρία (3) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 1-4), το μέρος Β (μέτρα 5-8) και το 

μέρος Γ (μέτρα 9-12). Η μελωδία του μέρους Α από τον φθόγγο άνω σι κινείται καθοδικά και γραμμικά ως την 

τονική. Από εκείνο το σημείο και ως το τέλος του μέτρου η μελωδία κινείται στο πεντάχορδο σι - φα#. Τα δύο 

επόμενα μέτρα αποτελούν επανάληψη του πρώτου μέτρου. Το τέταρτο μέτρο αποτελεί επίσης επανάληψη του 

πρώτου με την διαφορά ότι στο τέλος του μέτρου η μελωδία στέκεται στην τονική.  

 Στο μέρος Β η μελωδία στα δύο πρώτα μέτρα (5 και 6) ξεκινά από την τρίτη βαθμίδα (ρε#) και κινείται 

στο πεντάχορδο σι - φα#. Στο μέτρο 5 στέκεται στην πέμπτη βαθμίδα (φα#) ενώ στο μέτρο 6 στην τονική. Τα 

μέτρα 7 και 8 αποτελούν οργανική απόδοση των 5 και 6. 

 Στο μέρος Γ η μελωδία ξεκινά από την δεύτερη βαθμίδα (ντο#) και ανεβαίνει έως την έκτη. Από εκείνο 

το σημείο κινείται καθοδικά με τους φθόγγους να διασταυρώνονται έως την έβδομη βαθμίδα (λα#) και στο τέλος 

του μέτρου ανεβαίνει γραμμικά έως την πέμπτη. Στο επόμενο μέτρο με την ίδια κίνηση η μελωδία καταλήγει 

στην τονική. Τα δύο επόμενα μέτρα (11 και 12) αποτελούν οργανική απόδοση των 9 και 10. 

  Στο σύνολο της σύνθεσης τα τρία ακούγονται με την εξής σειρά : Α Β Γ - Β Γ - Β Γ - Β Γ - Β (μόνο το 

οργανικό θέμα) Α. Στους στίχους περιγράφεται η απόγνωση ενός άντρα για την γυναίκα που αγαπάει η οποία 

ξενυχτάει με πολλούς άντρες, γυρνάει στους τεκέδες και του δημιουργεί προβλήματα. Παρ' όλα αυτά βέβαια 

αυτός θέλει να την παντρευτεί έστω και χωρίς προίκα. Οι στίχοι είναι οι εξής : 

Για τα σένα βρε Μαρίκα πάλι το μπελά μου βρήκα 

Γιατί αμολάς τα βράδια και γυρνάς μ’ όλα τ’ αλάνια 

 

Πας Μαρίκα στους ντεκέδες και φουμάρεις αργελέδες 

Αχ, κι όταν πας στο Γκαζοχώρι τους χορεύεις καλέ μου το Μποχώρη 

 

Αλανιάρα με τους μάγκες κάθε βράδυ ξενυχτάς 

κι όλο με μπαγλαμαδάκια αχ, και με μαύρο την περνάς 

 

Βάλε γνώση βρε Μαρίκα αχ, και ‘γω δεν ζητάω προίκα 

Θέλω ταίρι να σε κάνω και μαζί σου καλέ μου ας πεθάνω 
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 Ο ρυθμικός κιθαρίστας επιλέγει για την συνοδεία την τονική συγχορδία (Σι ματζόρε) σύμφωνα με το 

παρακάτω ρυθμικό σχήμα : 

 

 Στο παραπάνω ρυθμικό σχήμα ως μπάσο στον πρώτο και πέμπτο χρόνο χρησιμοποιείται η τονική (σι) 

ενώ στον τρίτο και έβδομο χρόνο η πέμπτη βαθμίδα (φα#). 

 

 

 

 

 

 

Κώστας Ρούκουνας 
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Πρόκειται για μια σύνθεση του Κώστα Σκαρβέλη σε στίχους του Μίνου Μάτσα. Η μελωδία των στίχων 

είναι βασισμένη στον σκοπό της Μικράς Ασίας που φέρει τον τίτλο «Αλατσατιανή». Είναι γραμμένη σε μέτρο 

9/8 με την εξής ρυθμική δομή : 

 

και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Μι ματζόρε με μετακινούμενους φθόγγους τους φα και ρε όπως 

φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1940 με τις φωνές των Απόστολου Χατζηχρήστου και Μάρκου Βαμβακάρη συνοδεία 

λαϊκής ορχήστρας αποτελούμενης από ένα μπουζούκι, έναν μπαγλαμά και μία κιθάρα. 

 Η σύνθεση διαιρείται σε τρία (3) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 1-4), το μέρος Β (μέτρα 5-8) και το μέρος Γ 

(μέτρα 9-24). Στα δύο πρώτα μέτρα του μέρους Α η μελωδία κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας για να 

σταθεί στο τέλος του μέτρου 2 στην πέμπτη βαθμίδα (σι). Στη συνέχεια κινείται με παρόμοιο τρόπο για να 

καταλήξει στο τέλος του μέτρου 4 στην τονική. Στα τέσσερα αυτά μέτρα ο φθόγγος φα εμφανίζεται με διπλή 

δίεση, ο φθόγγος ρε στην φυσική του κατάσταση ενώ στο μέτρο 2 εμφανίζεται ο λα αλλοιωμένος κατά μία δίεση 

συνέπεια μιας χρωματικής κίνησης της μελωδίας. 

 Το μέρος Β αποτελεί το πρώτο φωνητικό μέρος και η μελωδία του  κινείται κυρίως στο τετράχορδο σι – 

μι και στέκεται στο μέτρο 5 στον άνω μι ενώ στο μέτρο 6 στον σι. Στο μέτρο 5 ο φθόγγος ρε εμφανίζεται στην 

αλλοιωμένη του μορφή ενώ στο επόμενο μέτρο στην φυσική του κατάσταση. Επίσης η δεύτερη βαθμίδα στο 

μέτρο 6 εμφανίζεται με μία δίεση (άνω φα#).  Τα μέτρα 6 και 7 αποτελούν επανάληψη των 5 και 6. 

 Τα μέτρα 9 έως 12 αποτελούν το δεύτερο φωνητικό μέρος της σύνθεσης και η μελωδίας τους κινείται σε 

όλη την έκταση της κλίμακας και στέκεται στο μέτρο 8 στην πέμπτη βαθμίδα ενώ στο τέλος του μέτρου 12 στην 

τονική. Στα μέτρα αυτά ο φθόγγος φα εμφανίζεται με διπλή δίεση ενώ ο ρε στην φυσική του κατάσταση. Τα 

μέτρα 13 έως 16 αποτελούν την οργανική απόδοση των μέτρων 9 έως 12 ενώ στα μέτρα 17 έως 24 

επαναλαμβάνεται η μελωδία των μέτρων 9 έως 16. 

 Στο σύνολο της σύνθεσης τα μέρη ακούγονται με την εξής σειρά : Α Β Γ - Β Γ – Α Β Γ  (επανάληψη των 

μέτρων 17-20) - Α. Στους στίχους περιγράφεται η πρόθεση ενός άντρα να «κλέψει» την γυναίκα που αγαπά, η 

οποία όμως δεν τον αγαπά και επιθυμεί να παντρευτεί έναν πλούσιο που θα της εξασφαλίζει όλα αυτά που 

χρειάζεται. Οι στίχοι είναι οι εξής :   

Το ξέρω πως δε μ’ αγαπάς 

και πως δε με γουστάρεις Ελενίτσα μου 

θέλεις πλούσιο να πάρεις βρε κουκλίτσα μου 

Άιντε κι αν σ’ αρέσουν πλούτη και ζητάς φλουριά 

θα σε κλέψω θα σε πάρω μα την Παναγιά 
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Παπούτσια θέλεις να φοράς 

σαν πολυκατοικία Ελενίτσα μου 

να σε λένε γκραν κυρία βρε κουκλίτσα μου 

Άιντε κι αν σ’ αρέσουν πλούτη και ζητάς φλουριά 

θα σε κλέψω θα σε πάρω μα την Παναγιά 

 

Στο φτωχικό σπιτάκι μου 

έλα να κατοικήσεις Ελενίτσα μου 

και τον πλούσιο ν’ αφήσεις βρε κουκλίτσα μου 

Άιντε κι αν σ’ αρέσουν πλούτη και ζητάς φλουριά 

θα σε κλέψω θα σε πάρω μα την Παναγιά 

Θα σε κλέψω θα σε πάρω μα την παναγιά 

άιντε κι αν σ’ αρέσουν πλούτη και ζητάς φλουριά 

 

Ο κιθαρίστας που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο ίδιος ο συνθέτης επιλέγει να συνοδεύσει την υπόλοιπη 

ορχήστρα με την χρήση της τονικής συγχορδίας (Μι ματζόρε) σύμφωνα με το παρακάτω ρυθμικό σχήμα :  

 

 Στον πρώτο και έκτο χρόνο ως μπάσο χρησιμοποιείται η τονική ενώ στον τρίτο και όγδοο χρόνο η 

πέμπτη βαθμίδα (σι). 

 

 

Κώστας Σκαρβέλης 
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Ιωάννης Δραγάτσης ή Ογδοντάκης 
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 Η σύνθεση του Ιωάννη Δραγάτση ή Ογδοντάκη είναι γραμμένη σε μέτρο 4/4 και μελωδικά κινείται στην 

τονικότητα της λα μινόρε με μετακινούμενους φθόγγους τους σι και ρε όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1931 με την φωνή του Κώστα Ρούκουνα συνοδεία σμυρνέϊκης ορχήστρας  η οποία 

απαρτίζεται από μία φωνή, ένα βιολί και μία κιθάρα.. Διαιρείται σε τρία (3) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 1-4), το 

μέρος Β (μέτρα 5-10) και το μέρος Γ (μέτρα 11-22). Το μέρος Α αποτελεί το οργανικό μέρος της σύνθεσης και η 

μελωδία του είναι γραμμένη στην λα μινόρε με μετακινούμενο φθόγγο τον σι και τον ρε στην φυσική του 

κατάσταση. Ξεκινά από την πέμπτη βαθμίδα (μι) και κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας καταλήγοντας 

στην τονική στο τέλος του μέτρου.  

 Το μέρος Β αποτελεί το πρώτο φωνητικό μέρος και είναι γραμμένο στην ίδια κλίμακα με το μέρος Α. 

Από το μέτρο 5 έως 8 η μελωδία του κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας και στέκεται στο τέλος του 

μέτρου 6 στην τονική ενώ στο τέλος του μέτρου 8 στην τέταρτη βαθμίδα (ρε). Τα μέτρα 9 και 10 αποτελούν 

επανάληψη των μέτρων 7 και 8 αντίστοιχα. 

 Το μέρος Γ είναι γραμμένο στην τονικότητα της λα μινόρε με μόνιμα χαμηλωμένο κατά μία ύφεση τον 

φθόγγο ρε και μετακινούμενο τον φθόγγο σι. Η μελωδία στα μέτρα 11 και 12 κινείται σε όλη την έκταση της 

κλίμακας και στέκεται στην τονική στο τέλος του μέτρου 12. Τα μέτρα 13 και 14 αποτελούν την οργανική 

απόδοση της μελωδίας των μέτρων 11 και 12 με την διαφορά ότι στο τέλος του μέτρου 14 στέκεται στην τρίτη 

βαθμίδα (ντο).  

 Η μελωδία στα μέτρα 15 και 16 κινείται στο πεντάχορδο λα – μι και στο τέλος του μέτρου 16 στέκεται 

στην τρίτη βαθμίδα (ντο).  Στα επόμενα δύο μέτρα (17 και 18) κινείται σε όλη την έκταση της λα μινόρε και με 

την ίδια ποικιλματική κίνηση καταλήγει στην νότα ντο. Τα μέτρα 19 έως 22 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 

15 έως 18. 

 Η σύνθεση μετά από τρεις (3) κύκλους (Α Β Γ ) κλείνει με το μέρος Α. Στους στίχους περιγράφεται ο 

καημός ενός άντρα που μέρα και νύχτα είναι μεθυσμένος για μία χήρα που «του κάνει πείσματα». Από τη  

υπερβολική αγάπη προς την χήρα είναι διατεθειμένος να μπει ακόμα και στην φυλακή. Οι στίχοι είναι οι εξής :  

 

Μέρα νύχτα μεθυσμένος και με πόνο στην καρδιά 

ξενυχτάω ο καημένος γιατί έχω καρασεβντά. 

Αμάν, αμάν, αχ, θα τρελαθώ για μια χήρα σκύλα 

που την αγαπώ 

αμάν, αμάν, αχ θα τρελαθώ για τα σένα, χήρα μου, 

φυλακή θα μπω 
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Σαν τη βλέπω να μου κάνει πείσματα με άλλονε 

η κακούργα θα με βάλει σε μπελά μεγάλονε. 

Αμάν, αμάν, αχ, θα τρελαθώ για μια χήρα σκύλα 

που την αγαπώ 

αμάν, αμάν, αχ θα τρελαθώ για τα σένα, χήρα μου, 

φυλακή θα μπω 

 

Σαν μεθώ την συλλογούμαι και με πόνο τραγουδώ 

κι όλοι με κατηγορούνε για τη χήρα π’ αγαπώ. 

Αμάν, αμάν, αχ, θα τρελαθώ για μια χήρα σκύλα 

που την αγαπώ 

αμάν, αμάν, αχ θα τρελαθώ για τα σένα, χήρα μου, 

φυλακή θα μπω 

 

 Ο τρόπος συνοδείας αποτελεί έναν συνδυασμό αρμονικής συνοδείας με την χρήση της τονικής 

συγχορδίας (λα μινόρε) και φράσεων της μελωδίας (ταυτοφωνία). Το ρυθμικό σχήμα στο οποίο βασίζεται η 

συνοδεία είναι το εξής:  

 

 Εκτός από το παραπάνω σχήμα ο κιθαρίστας χρησιμοποιεί κατά την συνοδεία ολόκληρες φράσεις της 

μελωδίας όπως για παράδειγμα στα μέτρα 3 και 4 αλλά και στα μέτρα 11 έως 14.  

Π.χ.  

 

 Επίσης  στα μέτρα 8, 18 και 20 χρησιμοποιεί σύντομες μπασογραμμές για να δώσει έμφαση στην στάση 

της μελωδίας στην τέταρτη βαθμίδα (μέτρο 8) και στην τρίτη (μέτρα 18 και 20). 

Π.χ.  
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Πρόκειται για μία σύνθεση του Απόστολου Χατζηχρήστου σε στίχους του Γιώργου Φωτίδα που είναι 

γραμμένη σε μέτρο 4/4 και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Ρε μινόρε : 

 

Ηχογραφήθηκε το 1948 με τις φωνές των Απόστολου Χατζηχρήστου, Ευάγγελου Χατζηχρήστου και 

Μάρκου Βαμβακάρη συνοδεία λαϊκής ορχήστρας. Η ορχήστρα απαρτίζεται από δύο κλαρίνα, δύο μπουζούκια 

και μία κιθάρα. Διαιρείται σε δύο (2) μέρη, το οργανικό (μέτρα 1-19) και το φωνητικό (μέτρα 20-39). Το 

οργανικό μέρος ξεκινά με δύο μέτρα στα οποία η κιθάρα παίζει το βασικό ρυθμικό σχήμα στην τονική 

συγχορδία. Τα δύο αυτά μέτρα δεν επαναλαμβάνονται ξανά. Η μελωδία παίζεται από δύο κλαρίνα και κινείται 

από την διφωνία φα – λα στην σολ – σιb για να σταθεί στο μέτρο 3 στην ρε – φα. Το μέτρο 4 παίζεται από τα 

μπουζούκια σε δύο φωνές και κινείται με διασταυρούμενους φθόγγους από την διφωνία ρε – φα έως την σολ – 

σιb. Στα μέτρα 7 έως 10 επαναλαμβάνεται η μελωδία των μέτρων 3-5 με την διαφορά ότι παίζεται μία οκτάβα 

ψηλότερα και διπλασιάζεται το τελευταίο μέτρο. 

Στο μέτρο 11 η μελωδία παιγμένη από δύο μπουζούκια κινείται ανοδικά και βηματικά από την διφωνία 

σιb – ρε στην ντο – λα με μια μικρή χρωματική κίνηση από το την σολ – σιb. Στα επόμενα τέσσερα μέτρα η 

μελωδία συνεχίζει να παίζεται από δύο μπουζούκια και ξεκινά μια γραμμικά καθοδική κίνηση ανά μέτρο από 

την σιb – ρε έως την φα – λα. Τα μέτρα 16 και 17 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 8 και 9 αντίστοιχα. Σ’ αυτά 

προστίθεται ένα ακόμη μέτρο της διφωνίας ρε – φα. Το οργανικό μέρος κλείνει με έναν αρπισμό της ρε μινόρε 

από την τονική έως την πέμπτη βαθμίδα και με μία ποικιλματική κίνηση από την τρίτη έως την τονική. 

Το φωνητικό μέρος ξεκινά από την άνω τρίτη βαθμίδα (άνω φα) και κινείται καθοδικά ανά μέτρο έως την 

τονική (μέτρα 20-22). Το μέτρο 23 αποτελεί επανάληψη του 6, τα μέτρα 24-26 επανάληψη των 20-22 με την 

διαφορά ότι διπλασιάζεται το τελευταίο μέτρο ενώ το μέτρο 28 επανάληψη του 11. Στο μέτρο 29 από τον 

φθόγγο άνω ρε η μελωδία κινείται καθοδικά για να σταθεί στο μέτρο 32 στην τέταρτη βαθμίδα (σολ). Στο ίδιο 

μέτρο ξεκινά η οργανική απάντηση παιγμένη από τα δύο μπουζούκια με διαφορά οκτάβας. Η μελωδία της 

απάντησης αυτής κινείται καθοδικά από την τονική σε όλη την έκταση της κλίμακας και στέκεται στο τέλος του 

μέτρου 33 στη τέταρτη βαθμίδα. Τα μέτρα 34 και 35 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 29 και 30 αντίστοιχα. 

Το φωνητικό μέρος κλείνει με την ανά μέτρο καθοδική κίνηση της διφωνίας φα – λα έως την ρε – φα και 

τον διπλασιασμό του τελευταίου μέτρου. 

Η σύνθεση μετά από δύο κύκλους (οργανικό και φωνητικό μέρος) κλείνει με το οργανικό. Στους στίχους 

του Γιώργου Φωτίδα που σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κουνάδη πρόκειται για ψευδώνυμο του Μίνου Μάτσα 

(Κουνάδης, 2007:20) περιγράφεται η προτροπή ενός άντρα προς έναν «καϊξή» να τον μεταφέρει στο χαρέμι για 

να απελευθερώσει μία όμορφη χανούμισσα. Οι στίχοι είναι οι εξής :  

Γκελ γκελ καϊξή γιαβάς γιαβάς μες της πόλης τ’ ακρογιάλι 

μες την σιγαλιά μες του χαρεμιού την λίμνη 

γκελ γκελ καϊξή 
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Να κλέψω την γκιουζέλ χανούμ σκλάβα μέσα στο κελί της 

κλαίει και θρηνεί και ζητάει την λευτεριά της 

γκελ γκελ καϊξή 

 

Ο κιθαρίστας σε αυτήν την σύνθεση επιλέγει να συνοδεύσει την υπόλοιπη ορχήστρα σύμφωνα με το 

παρακάτω ρυθμικό σχήμα :  

 

Στο πρώτο όγδοο του πρώτου χρόνου και στο δεύτερο όγδοο του τρίτου χρόνου ως μπάσο 

χρησιμοποιείται η τονική της συγχορδίας ενώ στο πρώτο όγδοο του τρίτου χρόνου η πέμπτη βαθμίδα της. 

Χρησιμοποιεί τις συγχορδίες της τονικής (Ρε μινόρε), της τρίτης βαθμίδας (φα ματζόρε), της τέταρτης (σολ 

μινόρε), της πέμπτης (λα ματζόρε) και της έκτης (σιb ματζόρε).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του κιθαρίστα να χρησιμοποιήσει την συγχορδία της 

πέμπτης βαθμίδας (λα ματζόρε) στα μέτρα 21,25 και 37 για να εναρμονίσει την διφωνία μι – σολ. 

 

 

 

 

Απόστολος Χατζηχρήστος και Γιώργος Κωνσταντινίδης 
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Γιώργος Μητσάκης 
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 Η σύνθεση του Γιώργου Μητσάκη είναι γραμμένη σε μέτρο 7/8 με την εξής ρυθμική δομή : 

 

και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της σι μινόρε με μετακινούμενους φθόγγους του ντο και σολ όπως 

φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1953 με τις φωνές της Μαρίκας Νίνου, του Γιάννη Τατασόπουλου και του Γιώργου 

Μητσάκη συνοδεία λαϊκής ορχήστρας. Η ορχήστρα αποτελείται από δύο μπουζούκια, ένα ακκορντεόν και μία 

κιθάρα.  

 Η σύνθεση μπορεί να διαιρεθεί σε τρία (3) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 17-22), το μέρος Β (1-8) και το 

μέρος  Γ (μέτρα 31-38). Τα μέτρα 9 έως 16, 23 έως 30 και 47 έως 54 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 1 έως 8 

ενώ τα μέτρα 39 έως 44 των 31 έως 38. Η σύνθεση ξεκινά με την οργανική απόδοση του μέρους Β, από τα δύο 

μπουζούκια με διαφορά οκτάβας, του οποίου η μελωδία κινείται στο πεντάχορδο μι - σι για να καταλήξει στο 

τέλος του μέτρου 4 στην τέταρτη βαθμίδα (μι). Η έκτη βαθμίδα (σολ) στο πρώτο μέτρο εμφανίζεται στην 

αλλοιωμένη της μορφή (σολ#) ενώ στα επόμενα τρία επανέρχεται στην φυσική της κατάσταση. Στο μέτρο 4 η 

δεύτερη βαθμίδα εμφανίζεται και στις δύο μορφές της. Τα μέτρα 5 έως 8 αποτελούν επανάληψη των 1 έως 4 με 

την διαφορά ότι η μελωδία στο τέλος του μέτρου 8 στέκεται στην τονική. Τα επόμενα οκτώ μέτρα αποτελούν 

επανάληψη των μέτρων 1 έως 8 με την διαφορά ότι τον πρώτο ρόλο στην απόδοση της μελωδίας αναλαμβάνει 

το ακκορντεόν. 

 Το μέρος Α αποτελεί το πρώτο φωνητικό μέρος της σύνθεσης και η μελωδία του ξεκινά από την τονική 

και κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας με την δεύτερη να εμφανίζεται στην αλλοιωμένη της κατάσταση 

και την έκτη βαθμίδα στην φυσική της. Τα μέτρα 21 και 22 αποτελούν την οργανική απόδοση των μέτρων 19 

και 20 ενώ τα μέτρα 23 έως 26 την φωνητική απόδοση των μέτρων 5 έως 8. Στα μέτρα 27 έως 30 

επαναλαμβάνεται  η μελωδία των 13 έως 16. 

 Το μέρος Γ ξεκινά με την φωνητική απόδοση της μελωδίας (μέτρα 31 έως 38) η οποία κινείται στο 

πεντάχορδο σι - φα# με την δεύτερη βαθμίδα να εμφανίζεται και στις δύο μορφές της. Τα μέτρα 39 έως 46 

αποτελούν την οργανική απόδοση των μέτρων 31 έως 38. Στα τελευταία μέτρα (47 έως 54) επαναλαμβάνεται η 

μελωδία των μέτρων 1 έως 8.  

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται μετά από τρεις (3) κύκλους. Στους στίχους περιγράφεται η εικόνα μιας 

όμορφης γυναίκας να χορεύει στο ρυθμό της μουσικής και ο άντρας που παίζει τον μπαγλαμά την προτρέπει να 

τα "σπάσει όλα" χωρίς να την ενδιαφέρει τίποτα. Οι στίχοι είναι οι εξής: 

Σύρμα πάνω σύρμα κάτω παίζω εγώ τον μπαγλαμά 

Και η βλάμισσα χορεύει όμορφο καρσιλαμά 

Παλαμάκια να χτυπούν τα τακουνάκια στο τσιμέντο στα πλακάκια 
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Με τρελλαίνεις με πεθαίνεις με τον όμορφο χορό 

Σπάστα όλα και θα τα πληρώσω εγώ 

Παλαμάκια να χτυπούν τα τακουνάκια στο τσιμέντο στα πλακάκια 

 

Να σε χαίρεται που σ’ έχει ‘κείνο τ’ όμορφο παιδί 

Και ο μπαγλαμάς που παίζω δυο στην μέση ας κοπεί 

Παλαμάκια να χτυπούν τα τακουνάκια στο τσιμέντο στα πλακάκια 

 

 Ο κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει την υπόλοιπη ορχήστρα σύμφωνα με το παρακάτω ρυθμικό σχήμα : 

 

 Ανάλογα με την συγχορδία που εναρμονίζει την μελωδία, το μπάσο στον πρώτο χρόνο μπορεί να είναι η 

πέμπτη βαθμίδα όπως για παράδειγμα στο μέτρο 2 ή η τρίτη βαθμίδα όπως συμβαίνει στο μέτρο 3 ή η τονική 

όπως συμβαίνει στο μέτρο 5. Στο πέμπτο χρόνο του μέτρου το μπάσο είναι στο σύνολο της σύνθεσης η τονική 

της εκάστοτε συγχορδίας.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του κιθαρίστα να χρησιμοποιήσει μόνο τον μπάσο της συγχορδίας 

της τέταρτης βαθμίδας (μι μινόρε) στο μέτρο 4 και να συνεχίσει την ρυθμική συνοδεία στο επόμενο μέτρο. 

Επίσης μετά από το πρώτο μπάσο της συγχορδίας της έβδομης βαθμίδας (λα μινόρε) το οποίο είναι η τονική (λα) 

το επόμενο μπάσο είναι η τρίτη βαθμίδα (ντο αναίρεση). Αυτές οι δύο κινήσεις επαναλαμβάνονται καθ' όλη την 

διάρκεια της σύνθεσης. Στο παρακάτω απόσπασμα απεικονίζονται όσα περιγράφηκαν παραπάνω : 
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 Πρόκειται για μία σύνθεση του Γιώργου Ροβερτάκη σε στίχους του Αιμίλιου Σαββίδη που είναι 

γραμμένη σε μέτρο 7/8 με την εξής ρυθμική δομή: 

 

και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της φα ματζόρε με τους φθόγγους σολ, ρε μόνιμα χαμηλωμένους κατά 

μία ύφεση και μετακινούμενο τον φθόγγο μι όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1936 με την φωνή του Γιώργου Κάβουρα συνοδεία σμυρνέικης ορχήστρας η οποία 

απαρτίζεται από ένα βιολί, ένα μπάντζο και μία κιθάρα. Διαιρείται σε δύο (2) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 7-27) και 

το μέρος Β (μέτρα 1-6). Τα μέτρα 28 έως 39 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 1 έως 6.  

 Η σύνθεση ξεκινά με την οργανική απόδοση του μέρους Β η μελωδία του οποίου από τον άνω φα 

κινείται καθοδικά ως την τονική στο τέλος του μέτρου 6. Η έβδομη βαθμίδα εμφανίζεται στην αλλοιωμένη της 

μορφή. 

 Στα μέτρα 7 έως 14  του μέρους Α η μελωδία από την έκτη βαθμίδα (ρεb) κινείται καθοδικά έως στην 

τονική στο τέλος του μέτρου 15. Στο μέτρο 13 η έβδομη βαθμίδα εμφανίζεται στην φυσική της κατάσταση. Τα 

μέτρα 16 έως 22 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 7 έως 14 ενώ τα μέτρα 24 έως 27 των 11 έως 14.  

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε δύο (2) κύκλους. Στους στίχους περιγράφεται η σύλληψη και η καταδίκη 

του Γιώργου Μπάτη και η προσπάθεια των φίλων του να τον απελευθερώσουν ζητώντας αμνηστία από τον 

υπουργό. Οι στίχοι είναι οι εξής : 

 

Κάτω στα παλιατζίδικα μπάφιασα με ντουμάνι 

κι εκεί που πίναν' ναργιλέ πλάκωσαν πολιτσμάνοι 

Μπλόκαρανε το μαγαζί του Μπάτη στον Περαία 

που μαστουρώνανε μαζί αυτός και η παρέα 

Τώρα στις μαύρες φυλακές, που λες βλέπεις το Μπάτη και του σιγολές 

τι έχεις Μπάτη κι όλο κλαις κι ακούς παραπονιάρικη φωνή 

μέσ’ απ’ τα σίδερα απ’ τη στενή τη φυλακή τη σκοτεινή 

 

Με φιλντισένιο μπαγλαμά με κάμες και με ζάρια 

θα πω στους καρφωτήδες μου σαν θα βγω, τι χαμπάρια 

Γι' αυτό ο Μάρκος βρε παιδιά κι εσείς χωρίς αστεία 

να τρέξετε στον υπουργό, να πάρω αμνηστία 
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Τώρα στις μαύρες φυλακές, που λες βλέπεις το Μπάτη και του σιγολές 

τι έχεις Μπάτη κι όλο κλαις κι ακούς παραπονιάρικη φωνή 

μέσ’ απ’ τα σίδερα απ’ τη στενή τη φυλακή τη σκοτεινή 

 

 Ο κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει την ορχήστρα σύμφωνα με το παρακάτω ρυθμικό σχήμα : 

 

 Στο συγκεκριμένο σχήμα στον πρώτο χρόνο ως μπάσο χρησιμοποιεί την τονική της εκάστοτε συγχορδίας 

ενώ στον τέταρτο χρόνο την πέμπτη βαθμίδα της συγχορδίας. Οι συγχορδίες που χρησιμοποιεί είναι αυτές της 

τονικής (φα ματζόρε) και της τέταρτης βαθμίδας (σιb μινόρε). Π.χ. το ρυθμικό σχήμα με την τονική συγχορδία 

απεικονίζεται παρακάτω :  

 

 Εκτός από το ρυθμικό σχήμα ο κιθαρίστας χρησιμοποιεί αρπισμούς ανάλογα με την κίνηση της 

μελωδίας. Π.χ. στο μέτρο 3 η μελωδία στέκεται στην έβδομη βαθμίδα στην χαμηλωμένη της μορφή (μιb) και 

χρησιμοποιεί το παρακάτω άρπισμα : 

 

 Επίσης χρησιμοποιεί αρπισμούς της τονικής συγχορδίας σε διάφορες παραλλαγές όπως για παράδειγμα 

στα μέτρα 4, 6, 14 και 15.  

 Στα σημεία της μελωδίας που εναρμονίζονται με την μινόρε συγχορδία της έβδομης βαθμίδας (μιb) 

χρησιμοποιεί αρπισμούς της ελαττωμένης συγχορδίας με βάση τον φθόγγο μιb καθώς επίσης και αναστροφές 

της. Π.χ. στα μέτρα 21 και 22  

 

αλλά και στα 25 και 26 

 

 Στον δεύτερο κύκλο της σύνθεσης στα προαναφερθέντα μέτρα η συνοδεία είναι ελαφρώς παραλλαγμένη 

όπως φαίνεται στα παρακάτω αποσπάσματα:  
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Γιώργος Ροβερτάκης 
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Ιάκωβος Μοντανάρης 
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 Η σύνθεση του Ιάκωβου Μοντανάρη είναι γραμμένη σε μέτρο 7/8 με την ρυθμική δομή 

 

και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Ντο ματζόρε με μόνιμα χαμηλωμένο κατά μία ύφεση τον φθόγγο ρε 

και μετακινούμενους τους λα και σι όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1931 με την φωνή της Μαρίκας Φραντζεσκοπούλου (Μαρίκα η Πολίτισσα) συνοδεία 

σμυρνέικης ορχήστρας η οποία απαρτίζεται από ένα βιολί, ένα ούτι και μία κιθάρα. Διαιρείται στο οργανικό 

μέρος (μέτρα 1-8) και το φωνητικό (μέτρα 9-32).  

 Στο οργανικό μέρος η μελωδία ξεκινά από την έκτη βαθμίδα στην αλλοιωμένη της μορφή (λαb) και 

κινείται καθοδικά στα δύο πρώτα μέτρα ενώ στην συνέχεια με μία ανοδική κίνηση στέκεται στην πέμπτη 

βαθμίδα (σολ) στο τέλος του μέτρου 4. Στα μέτρα 1 και 4 η έβδομη βαθμίδα εμφανίζεται στην φυσική της 

κατάσταση ενώ στο μέτρο 3 στην αλλοιωμένη της μορφή. Τα μέτρα 5 έως 7 είναι όμοια με τα 1 έως 3 ενώ στο 

μέτρο 8 η μελωδία του οργανικού μέρους κλείνει με έναν αρπισμό της τονικής συγχορδίας (ντο ματζόρε).  

 Η μελωδία στα δύο πρώτα μέτρα του φωνητικού μέρους ξεκινά από την πέμπτη βαθμίδα (σολ) και 

κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας με την έβδομη βαθμίδα (σι) στην φυσική της κατάσταση. Στα επόμενα 

δύο μέτρα κινείται με παρόμοιο τρόπο και στο τέλος του μέτρου 12 στέκεται στην τέταρτη βαθμίδα (φα). Η 

έβδομη βαθμίδα εμφανίζεται επίσης στην φυσική της κατάσταση. Στο μέτρο 13 η μελωδία κινείται ανοδικά από 

την πέμπτη βαθμίδα χρωματικά ως την έβδομη στην αλλοιωμένη της μορφή (σιb) και από εκείνο το σημείο 

κινούμενη καθοδικά καταλήγει στο τέλος του μέτρου 14 στην δεύτερη βαθμίδα (ρεb).  

 Στη συνέχεια από την έβδομη βαθμίδα στην αλλοιωμένη της μορφή (σιb) κινείται ανοδικά και στέκεται 

στο τέλος του μέτρου 16 στην τέταρτη βαθμίδα (φα). Τα μέτρα 17 και 18 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 13 

και 14 ενώ στο μέτρο 19 η μελωδία ξεκινά από την έβδομη βαθμίδα στην αλλοιωμένη της μορφή (άνω σιb) μια 

καθοδική πορεία για να σταθεί στο τέλος του μέτρου 20 στην τονική.  

 Τα μέτρα 21 έως 24 αποτελούν οργανική απόδοση των μέτρων 17 έως 20 με την διαφορά ότι στο μέτρο 

24 η μελωδία στον πέμπτο χρόνο από την τονική κινείται ανοδικά για να καταλήξει στην τέταρτη βαθμίδα (φα) 

στο επόμενο μέτρο. Από το μέτρο 25 η μελωδία από την τέταρτη βαθμίδα (φα) κινείται σε όλη την έκταση της 

κλίμακας για να σταθεί στο τέλος του μέτρου 28 στην τρίτη βαθμίδα (μι). Στο επόμενο μέτρο από την δεύτερη 

βαθμίδα (ρεb) ανεβαίνει με πήδημα στην πέμπτη (σολ) και κινείται καθοδικά ως την έκτη. Στο μέτρο 30 από την 

έβδομη βαθμίδα (σιb) κινείται ανοδικά ως την τέταρτη (φα) στο τέλος του μέτρου. Στα δύο τελευταία μέτρα της 

σύνθεσης (31 και 32) η μελωδία από την πέμπτη βαθμίδα κινείται καθοδικά ως την τονική. Στο μέτρο 31 η 

πέμπτη βαθμίδα εμφανίζεται χαμηλωμένη κατά μία ύφεση (σολb) ενώ στα μέτρα 26 έως 30 η έκτη στην φυσική 

της κατάσταση (λα). 
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 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους (οργανικό και φωνητικό μέρος).  Στους στίχους περιγράφεται 

ο πόθος ενός άντρα για μία πολύ όμορφη χήρα την οποία προτρέπει να βγάλει τα μαύρα και να "σβήσει της 

καρδιάς την λαύρα".  Οι στίχοι είναι οι εξής : 

 Χήρα μου όταν στολιστείς και στο σεργιάνι βγαίνεις 

Τρελαίνεις όποιον απαντάς και σκλάβο σου τον παίρνεις 

Ααααα χήρα μου με το καμάρι Ααααα χήρα μου ποιος θα σε πάρει 

 

Χήρα σου λέγω βγάλτα πια μην τα φορείς τα μαύρα 

Με πνίγουνε οι πόνοι μου και της καρδιάς η λαύρα 

Αααα χήρα μου βγάλε τα μαύρα Αααα σβήσε της καρδιάς την λαύρα     

 

 Ο κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει την υπόλοιπη ορχήστρα σύμφωνα με το παρακάτω ρυθμικό σχήμα :  

 

 Συγκεκριμένα στους τέσσερις πρώτους χρόνους του μέτρου χρησιμοποιεί ένα αρπισμό της εκάστοτε 

συγχορδίας με βάση την πρώτη βαθμίδα ενώ στον τελευταίο χρόνο ολόκληρη την συγχορδία. Οι συγχορδίες που 

χρησιμοποιεί είναι αυτές της τονικής (ντο ματζόρε), της τέταρτης (φα μινόρε) και της ελαττωμένης με βάση την 

έβδομη βαθμίδα στην αλλοιωμένη της μορφή (σιb).  Π.χ. το ρυθμικό σχήμα στην συγχορδία της τονικής (ντο 

ματζόρε) είναι το εξής : 

 

 Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο κιθαρίστας παίζει με εννεάχορδη κιθάρα προκειμένου να έχει σε ανοιχτή θέση 

τον φθόγγο ντο τον οποίο χρησιμοποιεί κατά κόρον στα αρπίσματα της τονικής συγχορδίας. Επίσης επιλέγει να 

παίξει αυτούσιες φράσεις της μελωδίας (ταυτοφωνία) μια οκτάβα χαμηλότερα προκειμένου να τις ενισχύσει 

όπως για παράδειγμα στο μέτρο 9 
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131  

Α. Αποστολίδης - Τεχνικές συνοδείας 
 

 Είναι μια σύνθεση του Τσάμα, ένα όνομα το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από ψευδώνυμο του Μίνου 

Μάτσα (Κουνάδης, 2007:19), γραμμένη σε μέτρο 9/4 που μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Μι μινόρε με 

μετακινούμενους φθόγγους τους φα και ντο όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1934 με την φωνή της Ρόζας Εσκενάζυ και ορχήστρας αποτελούμενης από δύο 

κιθάρες. Διαιρείται σε τέσσερα (4) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 1-4), το μέρος Β (μέτρα 5-8),  το μέρος Γ (μέτρα 9 

και 10) και το μέρος Δ (μέτρα 11 και 12).  

 Η μελωδία στο πρώτο μέτρο του μέρους Α κινείται στο τετράχορδο σι - άνω μι με την δεύτερη βαθμίδα 

να εμφανίζεται στην αλλοιωμένη μορφή της (φα#) ενώ η έκτη και στις δύο της μορφές. Τα μέτρα 3 και 4 

αποτελούν επανάληψη των μέτρων 1 και 2. 

 Τα δύο πρώτα μέτρα του μέρους Β αποτελούν την φωνητική απόδοση της μελωδίας η οποία κινείται στο 

πεντάχορδο μι - σι και στέκεται στο μέτρο 5 στην πέμπτη βαθμίδα (σι) ενώ στο μέτρο 6 στην τονική. Στα μέτρα 

αυτά η δεύτερη βαθμίδα (φα) εμφανίζεται και στις δύο μορφές της. Τα μέτρα 7 και 8 αποτελούν την οργανική 

απόδοση της μελωδίας των μέτρων 5 και 6. 

 Τα μέτρα 9 και 10 αποτελούν την φωνητική απόδοση της μελωδίας η οποία ξεκινά από την έκτη βαθμίδα 

στην αλλοιωμένη της μορφή (ντο#) και στέκεται στο τέλος του μέτρου στην τέταρτη βαθμίδα (λα) ενώ στο 

μέτρο 10 στέκεται στην τονική. Η δεύτερη βαθμίδα στα μέτρα αυτά εμφανίζεται και στις δύο μορφές της. Τα 

μέτρα 11 και 12 του μέρους Δ αποτελούν την οργανική απόδοση της μελωδίας των μέτρων 9 και 10. 

 Στο σύνολο της σύνθεσης τα μέρη της ακούγονται με την εξής σειρά : Α Β Γ Δ - Β Γ Α - Β Γ Δ - Β Γ Δ. 

Στους στίχους περιγράφεται ο θυμός και η αγανάκτηση μίας γυναίκας για έναν άντρα που παρ' όλη την αγάπη 

της προς αυτόν προσπαθεί να τον ξεχάσει μιας και αυτός της δημιουργεί μόνο προβλήματα. Η αρχική λύση στο 

πρόβλημα της ήταν η χρήση διαφόρων εθιστικών ουσιών αλλά τελικά την λύση έδωσε ένας άλλος άντρας που 

την "αγαπάει στ' αλήθεια". Οι στίχοι είναι οι εξής : 

Ούζο μορφίνη και χασίς ήπια για να ξεχάσω 

Μα δεν κατόρθωσα η φτωχιά κοντεύω να τα χάσω 

 

Τι τάχα μάγια μου ‘κανες αμάν αμάν και μ’ έχεις ξετρελάνει 

Μέχρι ψιλής μου τα ‘φαγες και ακόμα δεν σε φτάνει 

 

Αφού μιάν άλλην αγαπάς αμάν αμάν τι θέλεις πια με μένα 

Ούτε δεκάρα τσακιστή δεν έχω πια για σένα 

 

Βρήκα παιδάκι τσέτελμαν αμάν αμάν  να μ’ αγαπάει στ’ αλήθεια 

Είναι εργάτης ξακουστός και έχει καρδιά στα στήθια 
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 Ο ρυθμικός κιθαρίστας επιλέγει δύο ρυθμικά σχήματα προκειμένου να συνοδεύσει την σολιστική κιθάρα. 

Τα σχήματα αυτά απεικονίζονται παρακάτω : 

 

και 

 

 Στην περίπτωση που σε ολόκληρο το μέτρο εναρμονίζει μόνο με την τονική συγχορδία (μι μινόρε) στον 

πρώτο και πέμπτο χρόνο του μέτρου ως μπάσο χρησιμοποιείται η τονική (μι) ενώ στον τρίτο και έβδομο η 

πέμπτη βαθμίδα (σι).  

 

 Στην περίπτωση που εναρμονίζει την μελωδία με δύο συγχορδίες ανά μέτρο τα μπάσα διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το είδος της συγχορδίας. Π.χ. όταν χρησιμοποιεί την τονική και την συγχορδία της έβδομης (ρε 

ματζόρε) τα ρυθμικά σχήματα παραλλάσσονται ως εξής : 

 

 

 

ενώ στην περίπτωση που η μελωδία στέκεται στο τέλος του μέτρου στην τέταρτη βαθμίδα το ρυθμικό σχήμα 

διαμορφώνεται ως εξής : 

 

  

 Στο μέτρο 3 ακολουθεί την χρωματική κίνηση της μελωδίας ενώ στο τέλος του μέτρου 6 χρησιμοποιεί 

ένα αρπισμό στην τονική συγχορδία (μι μινόρε). Τέλος, στο μέτρο 12 χρησιμοποιεί μια μπασογραμμή που 

βασίζεται στην μελωδία του μέτρου.  
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και 

 

 Στους επόμενους κύκλους της σύνθεσης χρησιμοποιεί ως παραλλαγές των κύριων ρυθμικών σχημάτων 

τα εξής :  

 

και 

 

 

 

 

 

Μίνως Μάτσας 
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 Πρόκειται για μία σύνθεση του Σπύρου Περιστέρη σε στίχους των Κώστα Μακρή και Δημήτρη 

Καναρόπουλου είναι γραμμένη σε μέτρο 9/4 και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της φα# μινόρε με 

μετακινούμενους φθόγγους τους σι και ρε όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1935 με την φωνή της Ρόζας Εσκενάζυ συνοδεία ορχήστρας αποτελούμενης από δύο 

κιθάρες. Διαιρείται σε τρία (3) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 1-6), το μέρος Β (μέτρα 7-10) και το μέρος Γ (μέτρα 11 

και 12).  

 Στα δύο πρώτα μέτρα του μέρους Α η μελωδία κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας με την τέταρτη 

βαθμίδα μόνιμα αλλοιωμένη κατά μία ύφεση (σιb) και την έκτη βαθμίδα να εμφανίζεται και στις δύο μορφές 

της. Στα μέτρα 3 και 4 ξεκινά από την τρίτη βαθμίδα (λαb), κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας και 

στέκεται στο τέλος του μέτρου στην ίδια βαθμίδα στο μέτρο 3 ενώ στο μέτρο 4 κινούμενη κατά τον ίδιο τρόπο 

καταλήγει στην τονική. Τα μέτρα 5 και 6 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 3 και 4.Στα μέτρα 3 έως 6 η 

τέταρτη βαθμίδα εμφανίζεται χαμηλωμένη κατά δύο υφέσεις (σιbb) ενώ η έκτη βαθμίδα στην αλλοιωμένη της 

μορφή. 

 Στο μέτρο 7 από την τρίτη βαθμίδα (λαb) ξεκινά η μελωδία του φωνητικού μέρους η οποία κινείται 

κυρίως στο πεντάχορδο φα - ντο και στέκεται στην ίδια βαθμίδα στο τέλος του μέτρου. Η τέταρτη βαθμίδα 

εμφανίζεται με τις δύο υφέσεις ενώ η έκτη στην αλλοιωμένη της μορφή. Το μέτρο 8 αποτελεί επανάληψη του 

μέτρου 7 ενώ τα μέτρα 9 και 10 την οργανική απόδοση της μελωδίας των μέτρων 7 και 8. 

 Στο μέτρο 11 η μελωδία κινείται στο τετράχορδο φα - σιbb ξεκινώντας από την τέταρτη βαθμίδα ενώ στο 

μέτρο 12 από την τρίτη ανεβαίνει βηματικά στην έκτη για να κινηθεί καθοδικά ως την τονική στο τέλος του 

μέτρου.  

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τρεις (3) κύκλους. Στους στίχους περιγράφεται η πρόθεση ενός άντρα να 

φορέσει μακρύ ζωνάρι ώστε να το πατήσει ο "βλάμης" της γυναίκας που "γουστάρει". Οι στίχοι είναι οι εξής :  

 

Μακρύ ζωνάρι θα φορώ να σέρνεται στο δρόμο 

να το πατάει κι ο βλάμης σου κι ας μπλέξω με το νόμο. 

 

Θα τον εκαθαρίσω εγώ τον βλάμη που γουστάρεις 

γιατί βρε άσπλαχνο μικρό το νου μου θα τον πάρεις. 

 

Έχω μεράκι στην καρδιά και αλί σ’ αυτόν κυρά μου 

που θα αγαπήσεις, ω Χριστέ να μη βρεθεί μπροστά μου. 
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 Ο ρυθμικός κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει την σολιστική κιθάρα σύμφωνα με τα δύο παρακάτω 

ρυθμικά σχήματα : 

 

και 

 

 Συγκεκριμένα στον πρώτο και όγδοο χρόνο χρησιμοποιεί ως μπάσο την τονική της εκάστοτε συγχορδίας 

ενώ στον τέταρτο και έκτο χρόνο είτε την τονική είτε την πέμπτη της συγχορδίας. Οι συγχορδίες που 

εναρμονίζουν την μελωδία της σύνθεσης είναι αυτές της τονικής (φα μινόρε) και της τρίτης βαθμίδας (λαb 

ματζόρε). 

 

 

 

 

 

 

 

Σπύρος Περιστέρης 
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Σπύρος Περιστέρης 
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Η οργανική σύνθεση του Σπύρου Περιστέρη είναι γραμμένη σε μέτρο 2/4 και μελωδικά κινείται στην 

τονικότητα της Λα μινόρε με μετακινούμενο φθόγγο τον σι και μόνιμα αλλοιωμένους τους ρε και φα όπως 

φαίνεται παρακάτω :  

 

Ηχογραφήθηκε το 1937 και η ορχήστρα αποτελείται από μία αρμόνικα, ένα μαντολίνο και μία κιθάρα. 

Διαιρείται σε τέσσερα (4) μέρη, το μέρος Α (μέτρα 1-8), το μέρος Β (μέτρα 9-20), το μέρος Γ (μέτρα 21-48) και 

το μέρος Δ (μέτρα 49-56).  

Η μελωδία στο μέρος Α ξεκινά από την έκτη βαθμίδα (φα#) και κινείται σε όλη την έκταση της κλίμακας 

για να σταθεί στο τέλος του τέταρτου μέτρου στον φθόγγο άνω λα. Τα επόμενα τέσσερα μέτρα αποτελούν 

επανάληψη των μέτρων 1 έως 4 με την διαφορά ότι στο τέλος του μέτρου 8 η μελωδία στέκεται στην τονική. Στο 

μέρος Α η δεύτερη βαθμίδα εμφανίζεται στην φυσική της κατάσταση. Η μελωδία παίζεται μόνο από το αρμόνικα 

ενώ το μαντολίνο συνοδεύει με τη χρήση της τονικής ως ρυθμικό ισοκράτη. 

Στο μέρος Β η μελωδία ξεκινά από την τονική μία ανοδική γραμμική κίνηση με διασταυρούμενους 

φθόγγους που καταλήγει στο μέτρο 12 στην πέμπτη βαθμίδα (μι). Στο μέτρο 13 από τον φθόγγο άνω σολ 

κινείται καθοδικά, στέκεται στο μέτρο 14 στην πέμπτη (μι), συνεχίζει την καθοδική κίνηση από την έκτη 

βαθμίδα (φα#) για να σταθεί στο τέλος του μέτρου 16 στην πέμπτη. Τα μέτρα 17 έως 20 αποτελούν την 

επανάληψη των μέτρων 13 έως 16 με την διαφορά ότι η μελωδία καταλήγει στο μέτρο 16 στην τονική. Σε όλα τα 

προηγούμενα μέτρα η δεύτερη βαθμίδα εμφανίζεται στην φυσική της κατάσταση. Η μελωδία στα μέτρα 5 έως 8 

παίζεται από το μαντολίνο ενώ στα μέτρα 9 έως 20 από την αρμόνικα. 

Στο σύνολο του μέρους Γ η δεύτερη βαθμίδα εμφανίζεται και στις δύο μορφές της. Η μελωδία του ξεκινά 

από την έκτη βαθμίδα (άνω φα#) και κινείται στο πεντάχορδο άνω φα# - άνω ντο έως το μέτρο 24. Από το μέτρο 

25 ανά μέτρο επαναλαμβάνεται μία φράση η οποία κινείται από τον φθόγγο άνω σιb και καταλήγει στον άνω 

σολ. Στο μέτρο 29 η μελωδία κινείται καθοδικά από τον φθόγγο άνω σιb έως την τονική για να ανέβει τελικά 

στον ίδιο φθόγγο στην αρχή του μέτρου 32. Από εκείνο το σημείο κινείται καθοδικά για άλλη μια φορά για να 

καταλήξει στην τονική στο τέλος του μέτρου 34. Τα μέτρα 35 έως 48 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 21 έως 

34. Η μελωδία στα μέτρα 9 έως 20 παίζεται από το μαντολίνο ενώ στα μέτρα 21 έως 32 από την αρμόνικα. 

Στο μέρος Δ η μελωδία κινείται στο πεντάχορδο λα – μι στα μέτρα 49 και 50. Η μουσική φράση αυτή 

επαναλαμβάνεται στα μέτρα 51 έως 54. Στο μέτρο 55 από τον άνω λα η μελωδία κινείται καθοδικά και γραμμικά 

για να σταθεί στην τονική στο μέτρο 56. Η μελωδία παίζεται μόνο από την αρμόνικα. 

Ο κύκλος Α Β Γ Δ επαναλαμβάνεται δύο φορές στο σύνολο της σύνθεσης. Μετά το τέλος του μέρους Γ η 

ορχήστρα παίζει το μέρος Δ χωρίς επανάληψη και ολοκληρώνεται η σύνθεση. 
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Ο κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει την ορχήστρα με το παρακάτω ρυθμικό σχήμα : 

 

Στο ρυθμικό σχήμα αυτό ως μπάσο στο πρώτο όγδοο χρησιμοποιείται η τονική ενώ στο τρίτο όγδοο η 

πέμπτη βαθμίδα της συγχορδίας. Σε αρκετά σημεία της σύνθεσης όμως, η επιλογή αυτή αντιστρέφεται 

προκειμένου να δημιουργήσει την τέλεια πτώση από την συγχορδία της πέμπτης στην τονική. Αυτό συμβαίνει 

στα δύο τελευταία μέτρα κάθε μέρους αλλά και στα μέτρα 15 και 16. Π.χ.  

 

Στο μέρος Α ο κιθαρίστας ακολουθεί την μελωδία χρησιμοποιώντας ως μπάσο εκτός από τους φθόγγους 

του ρυθμικού σχήματος που αναφέρθηκε παραπάνω, φθόγγους της ελαττωμένης συγχορδίας με την οποία 

εναρμονίζει την μελωδία. Στα μέτρα 2 και 6 στο πρώτο όγδοο χρησιμοποιεί τον φθόγγο φα# και στον τρίτο την 

τονική ενώ στο πρώτο όγδοο του μέτρου 3 τον φθόγγο μιb και στον τρίτο την τονική. Επίσης στο μέτρο 4 παίζει 

αυτούσια την φράση της μελωδίας μία οκτάβα χαμηλότερα. Στο παρακάτω παράδειγμα απεικονίζονται τα 

τέσσερα πρώτα μέτρα του μέρους Α : 

 

Από μέτρο 25 έως 28, όπως προαναφέρθηκε, επαναλαμβάνεται ανά μέτρο μία συγκεκριμένη μουσική 

φράση τέσσερις (4) φορές . Σε αυτά τα μέτρα ο κιθαρίστας επιλέγει να εναρμονίσει με την ντο ματζόρε αλλά και 

την ντο μινόρε σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Την πρώτη φορά που παίζεται η μελωδία αυτή η αλλαγή 

από την ματζόρε στην μινόρε συγχορδία γίνεται στο τέταρτο μέτρο ενώ στην επανάληψη της στο τρίτο. Στην 

πρώτη φορά του δεύτερου κύκλου η αλλαγή συμβαίνει στο δεύτερο μέτρο ενώ στην επανάληψη της στο πρώτο. 

Για να ενισχύσει αυτή την αλλαγή ο κιθαρίστας χρησιμοποιεί στην μινόρε συγχορδία ως μπάσο την τονική και 

την τρίτη βαθμίδα της (μιb) όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα όπου απεικονίζεται η επανάληψη του 

πρώτου κύκλου : 
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 Πρόκειται για μία σύνθεση του Απόστολου Χατζηχρήστου σε στίχους του Κώστα Γόντικα η οποία είναι 

γραμμένη σε μέτρο 4/4 και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της Λα ματζόρε με μετακινούμενο φθόγγο τον 

σολ όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Ηχογραφήθηκε το 1953 με τις φωνές των Απόστολου Χατζηχρήστου και Ιωάννη Σταμούλη συνοδεία 

λαϊκής ορχήστρας η οποία απαρτίζεται από δύο μπουζούκια, ένα ακκορντεόν και μία κιθάρα. Αποτελείται από 

το οργανικό μέρος (μέτρα 1- 12) και το φωνητικό (μέτρα 13-28).  

 Στα μέτρα 1 έως 4 η μελωδία παίζεται από δύο μπουζούκια ξεκινώντας από την διφωνία ντο# - μι και 

κινείται στο πεντάχορδο λα – μι. Στην συνέχεια παίζεται από ένα μπουζούκι κινούμενη από τον χαμηλό μι η έως 

τον χαμηλό σολ για να σταθεί στην πέμπτη βαθμίδα στον τρίτο χρόνο του μέτρου 6. Με παρόμοιο τρόπο από 

εκείνο το σημείο με μία λιγότερη ποικιλματική κίνηση η μελωδία καταλήγει στην τονική στο τέλος του μέτρου 

8. Τα μέτρα 9 έως 12 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 5 έως 8 με την διαφορά ότι η μελωδία παίζεται από το 

ακκορντεόν.  

 Στα πρώτα τέσσερα μέτρα του φωνητικού μέρους (13 – 16) η μελωδία κινείται στο πεντάχορδο λα – μι. 

Ακολουθεί μία οργανική απάντηση παιγμένη από το ακκορντεόν και το δεύτερο μπουζούκι σε διφωνία που 

περιλαμβάνει διασταυρούμενη ανοδική κίνηση φθόγγων από την διφωνία λα – ντο# έως την μι – σολ# και 

καθοδική κίνηση έως την πέμπτη βαθμίδα (μι) στο τέλος του μέτρου 18. Στα επόμενα δύο μέτρα παίζεται από 

δύο μπουζούκια ελαφρώς παραλλαγμένη η μελωδία των μέτρων 17 και 18.  

 Στο μέτρο 21 η μελωδία του φωνητικού μέρους περιλαμβάνει δύο φωνές και ξεκινά από την διφωνία ρε – 

φα# κινούμενη καθοδικά έως την ντο – μι μία οκτάβα χαμηλότερα. Τα μέτρα 25 έως 28 αποτελούν επανάληψη 

των μέτρων 21 έως 24 με την διαφορά ότι στο τέλος του μέτρου 28 η μελωδία των μπουζουκιών κινείται 

χρωματικά από την πέμπτη βαθμίδα έως την τονική σε δύο οκτάβες.  

 Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τρεις (3) κύκλους. Στους στίχους περιγράφεται η εικόνα μιας γυναίκας 

ονόματι Βαρβάρα η οποία με την παρέα της βρίσκεται σε κάποιο κέντρο διασκέδασης γλεντώντας χωρίς να την 

ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Οι στίχοι είναι οι εξής: 

Διατάζει η Βαρβάρα το μπουζούκι βάρα 

και ότι σε στεναχωρά ρίχτο έναν παρά 

και δώσε μας κρασί και ρίχτο στην τρελλή μην το σκέφτεσαι πολύ 

γλέντα τον ντουνιά με διπλοπενιά κέφι και καλή καρδιά 

 

Στης Βαρβάρας το τραπέζι το μπουζούκι παίζει 

με το γέλιο την περνά πίνει και κερνά 

και δώσε μας κρασί και ρίχτο στην τρελλή μην το σκέφτεσαι πολύ 

γλέντα τον ντουνιά με διπλοπενιά κέφι και καλή καρδιά 
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Η Βαρβάρα διατάζει όξω το μαράζι 

θέλει γλέντι η ζωή βράδυ και πρωί 

και δώσε μας κρασί και ρίχτο στην τρελλή μην το σκέφτεσαι πολύ 

γλέντα τον ντουνιά με διπλοπενιά κέφι και καλή καρδιά 

 

 Ο κιθαρίστας επιλέγει κατά κύριο λόγο το παρακάτω ρυθμικό σχήμα για την συνοδεία της ορχήστρας : 

 

 Στο πρώτο και πέμπτο όγδοο του μέτρου ως μπάσο χρησιμοποιείται η βάση της συγχορδίας ενώ στο 

τρίτο και έβδομο όγδοο η πέμπτη της. Π.χ. 

 

 Το μοντέλο αυτό όμως αντιστρέφεται στα μέτρα 23, 24 και 27 προκειμένου  να δημιουργηθεί η τέλεια 

πτώση από την συγχορδία της πέμπτης στην τονική.  

 

 Επίσης σε αρκετά σημεία της σύνθεσης επιλέγει ως μπάσο την τρίτη της συγχορδίας όπως για 

παράδειγμα στο μέτρο 22 

 

  Στα μέτρα 13 και 15 ακολουθεί την μελωδία της φωνής σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα που 

περιλαμβάνει κινούμενη μπασογραμμή αλλά και την πλήρη αρμονική συνοδεία :  

 

 Στα μέτρα 8, 12, 14, 18, 20 και 24 όμως χρησιμοποιεί μπασογραμμές εκτός μελωδίας που μπορεί να 

περιλαμβάνουν ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις καθώς επίσης και χρωματικές. Ο βασικός λόγος χρήσης αυτών 

των μπασογραμμών είναι ο επιπλέον «χρωματισμός» της κύριας μελωδίας. Στα παρακάτω αποσπάσματα 

απεικονίζονται οι τρεις βασικές μπασογραμμές:  
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 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του τρόπου συνοδείας η προσέγγιση του μπάσου μέσω μίας σύντομης 

χρωματικής κίνησης προκειμένου να δώσει έμφαση στον συγκεκριμένο φθόγγο όπως συμβαίνει στα μέτρα 22, 

25 και 26 όπου με μία καθοδική χρωματική κίνηση προσεγγίζει στην πρώτη περίπτωση τον φθόγγο σι (μέτρα 22 

και 26) αλλά και τον μι (μέτρο 25). Π.χ. 

 

 Στα μέτρα 12, 16 και 28 χρησιμοποιεί έναν σύντομο αρπισμό της τονικής συγχορδίας όπως φαίνεται στο 

παρακάτω παράδειγμα :  

 

 

(Από αριστερά) Στ. Κερομύτης, Ιωαν. Σταμούλης και Γ. Μητσάκης 
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Η σύνθεση του Μανώλη Χιώτη είναι γραμμένη σε ρυθμό 2/4 και μελωδικά κινείται στην τονικότητα της 

Φα μινόρε με μετακινούμενο φθόγγο τον μι όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

Ηχογραφήθηκε το 1949 με τις φωνές του Ανδρέα Σπαγγαδώρου και του ίδιου του συνθέτη συνοδεία 

λαϊκής ορχήστρας αποτελούμενης από ένα μπουζούκι, ένα βιολί και μία κιθάρα. Διαιρείται στο οργανικό μέρος 

(μέτρα 1- 16) και το φωνητικό (μέτρα 17- 40). 

Η μελωδία του οργανικού μέρους ξεκινά από τον φθόγγο ντο κάτω από το πεντάγραμμο και με 

αρπισμούς της τονικής συγχορδίας (φα μινόρε) και ποικιλματικές κινήσεις στέκεται στον ντο πάνω από το 

πεντάγραμμο στο τέλος του μέτρου 4. Τα μέτρα 5 έως 8 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 1 έως με την 

διαφορά ότι στο μέτρο 8 η μελωδία κινείται χρωματικά με καθοδική φορά από τον φα έως τον ρεb σε διφωνία. Η 

μελωδία των μέτρων 1 έως 8 επαναλαμβάνεται στα μέτρα 9 έως 16 με την διαφορά ότι στο μέτρο 16 στέκεται 

στην τονική.  

Η μελωδία του φωνητικού μέρους ξεκινά από την άρση του δεύτερου χρόνου του μέτρου 16 με την 

διφωνία λα – ντο. Από εκείνο το σημείο με πήδημα ανεβαίνει στην ρε – φα, κινείται βηματικά και καθοδικά ως 

την σι αναίρεση – ρε, για να σταθεί τελικά στην πέμπτη βαθμίδα (ντο) στο μέτρο 19. Μετά από μία σύντομη 

οργανική απάντηση που περιλαμβάνει χρωματική καθοδική κίνηση η μελωδία των μέτρων 16-19 

επαναλαμβάνεται στα μέτρα 20-23 με την διαφορά ότι στέκεται στο μέτρο 23 στην διφωνία σιb – ρεb. 

Ακολουθεί μία σύντομη οργανική απάντηση που περιλαμβάνει χρωματικές κινήσεις και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. Στον δεύτερο χρόνο του μέτρου 24 ξεκινά η μελωδία των φωνών από την διφωνία λα – ντο η 

οποία κινείται στην αρχή ανοδικά και χρωματικά έως την ντο – μι. Στην συνέχεια κινούμενη καθοδικά στέκεται 

στην λα – ντο στην αρχή του μέτρου 31. Στα μέτρα 32 με 39 κινείται με παρόμοιο τρόπο και στέκεται τελικά 

στην διφωνία φα – λα. Η σύνθεση κλείνει με μία οργανική χρωματική κίνηση από την πέμπτη βαθμίδα (ντο) 

στον άνω φα. 

Η σύνθεση περιλαμβάνει δύο (2) κύκλους οργανικού  - φωνητικού μέρους, επανάληψη του οργανικού 

μέρους, έναν αυτοσχεδιασμό του μπουζουκιού, οργανική απόδοση των μέτρων 16 έως 23, επανάληψη των 

μέτρων 24 έως 40 και τέλος την επανάληψη του οργανικού μέρους. Στους στίχους περιγράφεται η απόγνωση 

ενός άντρα τον οποίο παράτησε η αγαπημένη του και τώρα την βλέπει να «γυρνά με άλλους». Γεγονός που 

μπορεί να τον οδηγήσει σε κάθε είδους «τρέλλα». Οι στίχοι είναι οι εξής: 

 

Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω γιατί με άφησες τον δυστυχή 

Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο 

Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω 

Δεν αντέχω να σε βλέπω μ’ άλλους να γυρνάς (πάψε πλέον να με τυραννάς) 
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Η μόνη μου λαχτάρα και ευτυχία και τ’ όνειρο μου είσαι εσύ 

Σε  αγαπώ πώς να στο πω μωρό μου πίσω έλα 

Μην με παρατάς και κάνω καμία τρέλλα 

Στο ‘χω πει χωρίς εσέ να ζήσω δεν μπορώ (γύρισε ξανά σε συγχωρώ) 

 

Ο κιθαρίστας επιλέγει να συνοδεύσει την υπόλοιπη ορχήστρα σύμφωνα με το παρακάτω ρυθμικό σχήμα : 

 

Στο πρώτο όγδοο χρησιμοποιεί ως μπάσο την τονική της εκάστοτε συγχορδίας ενώ στο τρίτο όγδοο την 

πέμπτη βαθμίδα της. Π.χ.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εναρμόνιση της σύνθεσης που περιλαμβάνει πολλές αλλαγές των 

συγχορδιών της κλίμακας γεγονός που συμβαίνει συχνά σε άλλα είδη μουσικής όπως για παράδειγμα στην τζαζ 

αλλά και στην κλασσική μουσική. Χρησιμοποιεί εκτός από την τονική συγχορδία (φα μινόρε), την συγχορδία 

της τρίτης (λαb ματζόρε), της τέταρτης (σιb μινόρε), της πέμπτης (ντο ματζόρε), της έκτης (ρεb ματζόρε) και την 

ελαττωμένη με βάση τον φθόγγο ντοb. Π.χ.  

 

Στο μέτρο 23 η μελωδία στέκεται στην τέταρτη βαθμίδα (σιb) και ο κιθαρίστας χρησιμοποιεί τον 

παρακάτω αρπισμό της συγχορδίας της συγκεκριμένης βαθμίδας προκειμένου να την εναρμονίσει. 

 

 

Μανώλης Χιώτης 
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 Πρόκειται για μία σύνθεση του Γιώργου Μητσάκη η οποία είναι γραμμένη σε μέτρο 9/4 και μελωδικά 

κινείται στην τονικότητα της Μι μινόρε αρμονικής όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Ηχογραφήθηκε το 1950 με την φωνή του ίδιου του συνθέτη και της Μαρίκας Νίνου συνοδεία λαϊκής 

ορχήστρας η οποία απαρτίζεται από δύο μπουζούκια και μία κιθάρα. Διαιρείται στο οργανικό μέρος (μέτρα 1-3) 

και το φωνητικό (μέτρα 4-9). Τα μέτρα 10 και 11 αποτελούν επανάληψη των μέτρων 2 και 3.  

Στο πρώτο μέτρο η μελωδία κινείται στην τονικότητα της σολ ματζόρε (σχετικής της μι μινόρε) 

ξεκινώντας από τον φθόγγο σολ με ανοδική φορά και με την χρήση χρωματικών κινήσεων καταλήγει στον άνω 

σολ στο τέλος του μέτρου. Ο φθόγγος ρε εμφανίζεται σε όλο το μέτρο στην φυσική του κατάσταση. Οι τρεις 

πρώτοι χρόνοι του επόμενου μέτρου είναι όμοιοι με αυτούς του πρώτου ενώ στην συνέχεια η μελωδία με την 

χρήση του φθόγγου ρε# και του σολ# ως τυχαίες αλλοιώσεις μετά από μία καθοδική γραμμική κίνηση η οποία 

παίζεται από δύο μπουζούκια στέκεται στην τέταρτη βαθμίδα (λα). Στο μέτρο 3 η μελωδία από την πέμπτη 

βαθμίδα (σι) κάτω από το πεντάγραμμο κινείται ανοδικά έως την τέταρτη για να καταλήξει στο τέλος του μέτρου 

στην τονική επίσης κάτω από το πεντάγραμμο.  

Το φωνητικό μέρος ξεκινά από την τρίτη (σολ) στην οποία παραμένει έως τον τέταρτο χρόνο του μέτρου 

4 και στέκεται στον έβδομο χρόνο στην τονική ενώ ακολουθεί οργανική απάντηση με παρόμοια κίνηση μία 

οκτάβα ψηλότερα. Το μέτρο 5 αποτελεί επανάληψη του μέτρου 4. Στο μέτρο 6 η μελωδία αποδίδεται από δύο 

φωνές και κινούμενη από την διφωνία μι – σολ έως την λα – ντο στέκεται στους τρεις τελευταίους χρόνους του 

μέτρου στην φα# - λα. Στο μέτρο 7 με αντίστοιχη κίνηση ξεκινά από την ρε# - φα# για να σταθεί στην μι – σολ. 

Τα μέτρα 8 και 9 αποτελούν επανάληψη των 6 και 7 ενώ τα 10 και 11 όπως προαναφέρθηκε των 2 και 3. 

Η σύνθεση ολοκληρώνεται σε τρεις (3) κύκλους με την διαφορά ότι το οργανικό μέρος ανάμεσα στον 

πρώτο και δεύτερο αλλά και δεύτερο και τρίτο κύκλο παίζεται από το μέτρο 2 έως 3 ενώ μετά τον τρίτο κύκλο 

παίζεται μόνο το μέτρο 3. Στους στίχους περιγράφεται η διαπίστωση ενός άντρα ονόματι Γιώργος ότι η γυναίκα 

που αγαπά δεν τον αισθάνεται τόσο δικό της άνθρωπο όπως παλιότερα και προφανώς γι’ αυτόν τον λόγο τον έχει 

εγκαταλείψει. Φοβούμενος να αντιμετωπίσει την μοναξιά της ζητά να γυρίσει πίσω στο «φτωχικό τους». Οι 

στίχοι είναι οι εξής : 

 

Δεν είμαι ο γιώργος που αγαπούσες μια φορά 

Και στο στόμα με φιλούσες τόσο τρυφερά 

Τα βάσανα μας λέγαμε και κάπου κάπου κλαίγαμε 

 

Τώρα της αγάπης μας το τζάκι είναι σβηστό 

Και το φτωχικό μας σπίτι δεν είναι ζεστό 

Δεν είμαι εγώ ο γιώργος σου που μου ‘λεγες τον πόνο σου 
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Όμως για έναν άλλον τον γιωργάκη σου ξεχνάς 

Και στο φτωχικό μας σπίτι δεν ξαναγυρνάς 

Έλα και είμαι μόνος μου να γιατρευτεί ο πόνος μου 

 

Ο κιθαρίστας επιλέγει το παρακάτω ρυθμικό σχήμα προκειμένου να συνοδεύσει την υπόλοιπη ορχήστρα:  

 

Στο συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα χρησιμοποιεί ως μπάσο μόνο την τονική της εκάστοτε συγχορδίας 

αλλά δίνοντας έμφαση σε αυτόν τον φθόγγο παίζοντας την πέμπτη βαθμίδα στην άρση του προηγούμενου 

χρόνου. Όπως για παράδειγμα στο μέτρο 1 

 

Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιεί σύντομες χρωματικές κινήσεις καθοδικές η ανοδικές προτού καταλήξει 

στο μπάσο της συγχορδίας. Π.χ. το μέτρο 5 

 

Στο τέλος του μέτρου 3 χρησιμοποιεί μία χρωματική κίνηση από την πέμπτη έως την τονική όπως 

φαίνεται παρακάτω:  

 

 

Επίσης στο τέλος του μέτρου 6 και στην επανάληψη του  (μέτρο 8) χρησιμοποιεί έναν αρπισμό της 

ελαττωμένης συγχορδίας με βάση τον φθόγγο ρε# όπως απεικονίζεται στο παρακάτω πεντάγραμμο: 

 

Τέλος στον δεύτερο και τρίτο κύκλο από τον τρίτο και τέταρτο χρόνο των μέτρων 6 και 8 χρησιμοποιεί 

για την εναρμόνιση την πρώτη αναστροφή της τονικής συγχορδίας  
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             Γιώργος Μητσάκης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η λαϊκή κιθάρα διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στις ορχήστρες της 

περιόδου 1930-1955. Αποτέλεσε το κύριο όργανο συνοδείας προτού εισαχθούν σε αυτές και άλλα όργανα όπως 

ο μπαγλαμάς και το ακκορντεόν . Αντικατέστησε σταδιακά τα όργανα συνοδείας της σμυρνέικης ορχήστρας, 

δηλαδή το ούτι, το κανονάκι και το σαντούρι κ.α. Οι κύριες τεχνικές συνοδείας είναι δύο (2), ο ρυθμικός 

ισοκράτης και η αρμονική συνοδεία. Ερευνώντας το υλικό της συγκεκριμένης περιόδου διαπιστώθηκε ότι ο 

ρυθμικός ισοκράτης και η αρμονική συνοδεία συνυπήρχαν στις σμυρνέικες ορχήστρες  ως τρόπος συνοδείας, 

ενώ η αρμονική συνοδεία επικράτησε στις πειραιώτικες. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες ηχογραφήσεις του 

Μάρκου Βαμβακάρη, όπως οι «στο φάληρο που πλένεσαι» και «στα σίδερα με βάλανε».  

 Η κύρια διαφορά του ρυθμικού ισοκράτη με την αρμονική συνοδεία είναι ότι στο μεν ρυθμικό ισοκράτη 

χρησιμοποιείται ένα ρυθμικό σχήμα που δεν περιλαμβάνει την χρήση συγχορδιών, ενώ η δε αρμονική συνοδεία 

βασίζεται στην χρήση τους. Και στους δύο τρόπους συνοδείας συναντάμε σύντομες μπασογραμμές που στόχο 

έχουν να διανθίσουν την κύρια μελωδία ή να δώσουν έμφαση σε κάποιες στάσεις της. Οι μπασογραμμές αυτές 

μπορεί να αποτελούν τμήμα της κύριας μελωδίας, αλλά μπορεί να μην σχετίζονται καθόλου με αυτήν. Οι 

παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν και με την χρήση ολόκληρων φράσεων της κύριας μελωδίας, μία 

συνηθισμένη τακτική στον ρυθμικό ισοκράτη, ενώ πιο σπάνια στην αρμονική συνοδεία.  

 Οι δύο αυτές τεχνικές υποδιαιρούνται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το αν περιλαμβάνουν 

μπασογραμμές της μελωδίας ή εκτός αυτής, αν ο ρυθμικός ισοκράτης είναι μετακινούμενος ή μη και αν 

χρησιμοποιούνται και άλλες συγχορδίες εκτός της τονικής.  

 Μία τρίτη τεχνική που αναπτύχθηκε κυρίως στις Η.Π.Α από Έλληνες μετανάστες ήταν αυτή της 

τσιμπητής κιθάρας. Ο κιθαρίστας παίζει με τα δάχτυλα την βασική μελωδία στις τρεις πρώτες χορδές της 

κιθάρας (μι – σι – σολ) αλλά και ένα ρυθμικό μοτίβο στις τρεις τελευταίες (ρε – λα – μι). Σ’ αυτήν την τεχνική 

χρησιμοποιούνταν διάφορα κουρδίσματα όπως το ανοιχτό σολ ματζόρε και άλλα. Οι κύριοι εκπρόσωποι της 

τσιμπητής κιθάρας ήταν ο Κώστας Δούσας, ο Γιώργος Θεολογίτης ή Κατσαρός και ο Α. Κωστής ή Κώστας 

Μπέζος. 

 Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο σολιστικός χαρακτήρας της λαϊκής κιθάρας τον οποίο ανέδειξε με 

τον πληρέστερο τρόπο ο Σπύρος Περιστέρης ηχογραφώντας πολλές συνθέσεις του, αλλά και άλλων δημιουργών 

με δύο κιθάρες, μία ρυθμική και μία σολιστική. Τον χαρακτήρα αυτόν επανέφερε στο προσκήνιο ο δεξιοτέχνης 

μουσικός Μανώλης Χιώτης την δεκαετία του 1940 με μία διαφορετική προσέγγιση που βασιζόταν στις επιρροές 

του από την jazz μουσική. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση ενός είδους κιθάρας το οποίο εγκαταλείφθηκε με την 

εδραίωση της πειραιώτικης ορχήστρας στα πάλκα της εποχής. Πρόκειται για την εννεάχορδη κιθάρα η οποία 

χρησιμοποιήθηκε σε πολλές ηχογραφήσεις Σμυρνιών δημιουργών. Το συγκεκριμένο όργανο είναι μία κανονική 

εξάχορδη κιθάρα στην οποία έχει προστεθεί πάνω από το μπράτσο της ένα δεύτερο, χωρίς τάστα, πάνω στο 
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οποίο είναι περασμένες τρεις χορδές. Οι χορδές αυτές είναι χαμηλής συχνότητας και κουρδίζονται ανάλογα με 

τις απαιτήσεις της εκάστοτε σύνθεσης. Έδιναν την δυνατότητα στον κιθαρίστα να χρησιμοποιεί ανοιχτές χορδές 

χαμηλών συχνοτήτων δημιουργώντας ένα πολύ χαρακτηριστικό άκουσμα.   

  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος επιτέλεσης της λαϊκής κιθάρας δεν εγκλωβίστηκε σε 

στερεότυπα και περιορισμούς δίνοντας την δυνατότητα στον λαϊκό μουσικό να εξαντλήσει την φαντασία του και 

τις τεχνικές του δυνατότητες κατά την επιτέλεση. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κληροδότηση στις 

επόμενες γενιές ενός αστείρευτου μουσικού πλούτου, του οποίου η εξερεύνηση δυστυχώς βρίσκεται ακόμα σε 

πολύ αρχικό στάδιο. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισα σαν ερευνητής, 

αφού η βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Από την άλλη μεριά, βέβαια, αυτό 

ήταν ένα από τα βασικότερα κίνητρα που με ώθησε στο να ασχοληθώ με το θέμα, ευελπιστώντας η 

μεταπτυχιακή εργασία μου να αποτελέσει ένα ελάχιστο βοήθημα για τους επόμενους ερευνητές. 

 Σε προσωπικό επίπεδο, η εμβάθυνση μου στην αστική μουσική της περιόδου 1930-1955 συνέβαλε στο να 

ενταθεί το πάθος μου για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο ρεπερτόριο και στην διεύρυνση του τρόπου 

σκέψης μου αλλά και των μουσικών μου οριζόντων.  

 Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τέχνης για όλες τις γνώσεις που αφειδώς προσέφεραν σε εμένα και τους 

συμφοιτητές μου. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή της ειδίκευσης Δημήτρη Μυστακίδη για 

όλες τις χρήσιμες και καθοριστικές συμβουλές του στον τρόπο επιτέλεσης της λαϊκής κιθάρας και τον 

επιβλέποντα καθηγητή Ελευθέριο Τσικουρίδη για τις πολύτιμες παρατηρήσεις του στην συγγραφή της 

συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και ιδιαιτέρως 

την σύζυγο μου Ελευθερία για την υποστήριξη που μου παρείχαν όλο αυτό το διάστημα που διήρκησε η 

υλοποίηση της εργασίας. 

        

Απόστολος Χ. Αποστολίδης 

               Φεβρουάριος 2017 
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