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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εξέλιξη της παραδοσιακής θρακιώτικης μουσικής 

μέσω συγκεκριμένων οργανοπαικτών της περιοχής του Έβρου που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο 

κλαρίνο. Η επιλογή των συγκεκριμένων μουσικών έγινε αφενός για λόγους αμεσότητας, καθώς 

υπήρχε η δυνατότητα της άμεσης επαφής που επέτρεψε τις συνεντεύξεις και τη συλλογή 

πληροφοριακού υλικού. Ένας δεύτερος λόγος ήταν η ύπαρξη δισκογραφίας που επέτρεψε την 

εξέταση του μουσικού έργου και την ανάλυση του παιξίματος των συγκεκριμένων οργανοπαικτών. 

Έτσι επιλέχτηκαν οι Νίκος Αλβανόπουλος, Χρήστος Κουρούδης, Βαγγέλης Παπαναστασίου και 

Γιώργος Μπουρμάς. Η επαφή τους με το κλαρίνο αλλά και ο τρόπος που μελέτησαν το 

συγκεκριμένο όργανο, μέσα κι από βιωματικές εμπειρίες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, την 

καθημερινότητα, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης 

έρευνας.  

Η επιλογή των τεσσάρων οργανοπαικτών στερέωσε τη θέση της υποκειμενικής προσέγγισης 

στο παίξιμο του κλαρίνου και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας αντιλαμβανόταν τις δυνατότητες 

του οργάνου και το ρόλο του μέσα στην ορχήστρα. Ο Νίκος Αλβανόπουλος με τον ιδιαίτερο τρόπο 

παιξίματός του, άλλαξε τον καθιερωμένο ρόλο του κλαρίνου μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι, 

επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό του ρόλο. Ο Χρήστος Κουρούδης από την άλλη, έδειξε το πώς το 

προσωπικό μεράκι και η αγάπη για το όργανο μπορεί να οδηγήσει κάποιον στην κορυφή και να τον 

καταξιώσει ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές. Ο Βαγγέλης Παπαναστασίου, ο νεότερος 

από τους τέσσερις, φέρνει μια επιστημονική διάσταση στην παραδοσιακή παρουσία του κλαρίνου 

στη θρακιώτικη μουσική, ενώ τέλος, ο Γιώργος Μπουρμάς αξιοποιώντας την επαφή του με διεθνείς 

μουσικούς διεύρυνε την ποικιλία στο παίξιμο του κλαρίνου, εμπνέοντας πολλούς από τους 

νεότερους κλαρινίστες της Θράκης. Αυτό που τους συνδέει κι αποτέλεσε βασικό λόγο της έρευνας, 

είναι η αγάπη για το όργανο, η πολύχρονη παρουσία τους στα μουσικά δρώμενα, η καταξίωσή τους 

στο χώρο της θρακιώτικης μουσικής και η συμβολή τους στη θρακιώτικη μουσική κουλτούρα. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: κλαρίνο, κλαρινίστες, Έβρος, Θράκη, παραδοσιακή μουσική. 
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Abstract 

 

This paper is about the evolution of the traditional music of Thrace, by using as case studies 

certain musicians on the area of Evros who dedicated their lives to the clarinet. The choice of these 

musicians was made firstly because of the proximity and secondly because of the discography that 

permits the analysis of their way of playing the clarinet. The musicians of choice are: Nikos 

Alvanopoulos, Christos Kouroudis, Vangelis Papanastasiou and Giorgos Mpourmas. Their 

interrelationship with the clarinet and the way they studied the instrument influenced by their life 

experiences in addition with the customs and culture of Thrace are the main reasons for this 

dissertation. 

The choice of the four musicians had to do with their role in the orchestras they were 

involved with. Nikos Alvanopoulos had a special way of playing the clarinet which changed the 

role of the clarinet in a piece of music. On the other hand, Christos Kouroudis showed that with 

willpower and dedication to the specific instrument, somebody can reach the top and become a 

point of reference for the next generations. Vangelis Papanastasiou is the youngest musician of the 

four and brings a more scientific approach to the role of the clarinet in traditional orchestras of 

Thrace. Finally, Giorgos Mpourmas, by introducing to the musicians of Thrace an unknown way of 

playing the clarinet, inspired a lot of younger clarinet players. The qualities that connect these 

musicians and become the reason for this dissertation are their love for the clarinet, their significant 

role in the musical events of Thrace, the recognition they won and lastly, their contribution to the 

musical culture of Thrace. 

 

 

 

Keywords: clarinet, clarinet players, Evros, Thrace, traditional music. 
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Εισαγωγή 

 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος “ΠΤΥΧΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ” της ειδίκευσης Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών, της κατεύθυνσης Παραδοσιακής- 

Δημοτικής Μουσικής, του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, της σχολής Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και τεχνών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Η επιλογή του θέματος έγινε για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, εξαιτίας της προσωπικής 

μου καταγωγής και της άμεσης πρόσβασης στον τόπο και τους ανθρώπους  του που μου προσέφερε 

αυτή. Δεύτερον, Το θέμα επιλέχτηκε λόγω της έλλειψης βιβλιογραφίας αναφορικά με τις 

βιογραφίες των μουσικών του Έβρου και την ανάλυση του παιξίματός τους, αλλά και τα 

προσωπικά βιώματα και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν το παίξιμο. Τρίτον, η εργασία είναι 

βασισμένη πάνω σε κλαρινίστες, λόγω της προσωπικής μου σχέσης με το όργανο και την 

εξειδίκευση που έλαβα μέσα από τα μαθήματα μου με τον Μάνο Αχαλινωτόπουλο. Χάρη σε αυτές 

τις γνώσεις και την αντίληψη που απέκτησα πάνω στο όργανο στο πλαίσιο και του μαθήματος του 

κ. Μάνου Αχαλινωτόπουλου, μου είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσω με μουσικούς του ίδιου 

οργάνου, συγκριτικά με κάποιον που δεν έχει σχέση με το κλαρίνο.  

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, η σημασία της εργασίας αυτής ως προς την επιστημονική 

κοινότητα φαίνεται μέσα από τρεις στόχους.  Πρώτον, περιέχει βιογραφίες κλαρινίστων που έχουν 

διαμορφώσει το θρακιώτικο ιδίωμα και έχουν καθιερώσει τον τρόπο παιξίματος των θρακιώτικων 

σκοπών στο κλαρίνο, γεγονός που δείχνει την ανάγκη να μείνουν στην ιστορία τουλάχιστον με 

αυτόν τον τρόπο, ώστε να υπάρξει μια πρώτη καταγραφή των ιδίων και του έργου τους. Δεύτερον, 

περιέχει ανάλυση του παιξίματος αυτών των μουσικών και σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο το 

παίξιμο του καθενός συνδυάζεται με τα βιώματα και τις καταστάσεις που έχει ζήσει, στοιχείο 

απαραίτητο να αναλυθεί για έναν μουσικό παραδοσιακής μουσικής. Τρίτον,  λόγω της έλλειψης 

βιβλιογραφίας, αποσκοπεί στην παρακίνηση άλλων ερευνητών που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν 

τα βιβλιογραφικά δεδομένα από τη συγκεκριμένη έρευνα, αλλά και να ασχοληθούν με τη 

διερεύνηση του έργου μουσικών που θα αναδειχθούν μέσα από την εργασία. Ειδικά για την 

περιοχή του Έβρου, η έρευνα που έχει γίνει για τους μουσικούς του είναι σχεδόν ανύπαρκτη και 

περιορίζεται σε πολύ περιληπτικά βιογραφικά στοιχεία για τον καθένα από αυτούς. Καθοριστικό 

παράγοντα, τέλος, στην παρούσα εργασία αποτελεί η αλληλεπίδραση της ζωής με το παίξιμο και 

στόχος της είναι η ανάδειξη και η ανάλυση αυτής της σχέσης. 

 Οι τέσσερις μουσικοί που επιλέχθηκαν προς διερεύνηση είναι,  με τη σειρά που θα 

παρουσιαστούν, οι περιπτώσεις των: Νίκος Αλβανόπουλος, Χρήστος Κουρούδης (Κούρος), 
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Βαγγέλης Παπαναστασίου και  Γιώργος Μπουρμάς (Βούλγαρος). Η επιλογή των μουσικών αυτών 

έγινε για διάφορους λόγους. Προσπάθησα να αποφύγω μουσικούς όπως ο Χρήστος Κανακίδης 

(Ζαχαρδέλας) ή ο Θανάσης Μάντζαρης που ήταν από τους πρώτους κλαρινίστες στην Θράκη διότι 

πρώτον, δεν υπάρχει αρκετό δισκογραφικό υλικό για να αναλυθεί το παίξιμο τους και δεύτερον, 

όσα βιογραφικά στοιχεία τους υπάρχουν σε βιβλιογραφικές πηγές είναι ελάχιστα και πολύ 

γενικευμένα για να γίνουν αντιληπτά πράγματα που καθόρισαν τη ζωή τους, έτσι ώστε να βγει ένα 

ασφαλές συμπέρασμα για τη σχέση της ζωής με το παίξιμο τους. Παρόλα αυτά, θα αναφερθούμε 

παρακάτω σε αυτούς τους δύο μουσικούς, γιατί με την παρουσία τους ενέπνευσαν πολλούς 

νεότερους να ασχοληθούν με το κλαρίνο και έστω και περιληπτικά είναι σωστό να αναφερθούν ως 

θρακιώτες κλαρινίστες.  

Ένας άλλος λόγος που επιλέχθηκαν οι τέσσερις αυτές περιπτώσεις είναι ότι ο καθένας από 

αυτούς άφησε το δικό του στίγμα στη θρακιώτικη μουσική παράδοση και έχει εμπνεύσει με τη 

σειρά του άλλους νέους να ασχοληθούν με το κλαρίνο και την παραδοσιακή μουσική. Τρίτος και 

κυριότερος κατά τη γνώμη μου λόγος είναι το ότι οι μουσικοί  αυτοί είναι ζώντες. Εξαιρέσεις 

αποτελούν ο Γιώργος Μπουρμάς, για τον οποίο όμως έχει εκπονηθεί μια άλλη πτυχιακή εργασία 

στο ΤΕΙ Ηπείρου (Σπανός, 2009) όπου εκεί αναγράφεται πολύ λεπτομερώς η ζωή του από τα 

παιδικά του χρόνια μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, και  ο Χρήστος Κουρούδης, για 

τον οποίο είχα την τύχη να πάρω συνέντευξη από τον γιο του, Αλέκο Κουρούδη, μουσικό που 

έπαιζε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του με τον πατέρα του και μου είπε με λεπτομέρεια πολλά 

στοιχεία για τη ζωή του πατέρα του, τις συνήθειες του, τα βιώματα του και τη μουσική του. 

Όσον αφορά τους ζώντες μουσικούς, ο Νίκος Αλβανόπουλος υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος 

για εμένα στο κλαρίνο και το γεγονός ότι η “φύσα” (το φύσημα, ο ήχος του κλαρίνου) του και ο 

τρόπος παιξίματος του είναι διαφορετικά από τους υπόλοιπους κλαρινίστες του Έβρου τον καθιστά 

άξιο και ενδιαφέροντα προς διερεύνηση. Τέλος, ο Βαγγέλης Παπαναστασίου, παρότι μικρότερος σε 

ηλικία από τους υπόλοιπους οργανοπαίκτες, έχει γίνει ένας από τους πιο διάσημους θρακιώτες 

μουσικούς, λόγω της τρομερής δεξιοτεχνίας του στο κλαρίνο. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να τον 

μελετήσουμε και λόγω της συνεισφοράς του όχι μόνο στη μουσική της Θράκης αλλά και της 

υπόλοιπης Ελλάδας μέσω των βιβλίων παραδοσιακής μουσικής που έχει γράψει ο ίδιος. 

 Αφού λοιπόν το θέμα και οι υποψήφιοι μουσικοί είχαν επιλεγεί, επιχειρήθηκε αρχειακή 

έρευνα σε υποστηρικτική βιβλιογραφία σε σχετικά θέματα, όπως οι μουσικοί της Θράκης, η 

μουσική της Θράκης και το κλαρίνο καθεαυτό. Παράλληλα, πήρα συνεντεύξεις από τους 

μουσικούς Νίκο Αλβανόπουλο, Βαγγέλη Παπαναστασίου και Αλέκο Κουρούδη ενώ πιο πριν είχα 

προετοιμάσει έναν οδηγό ερωτήσεων για τον καθένα τους ξεχωριστά. Μετά την αποδελτίωση των 
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συνεντεύξεων η κατεύθυνση της εργασίας έγινε πιο σαφής, χάρη στις πληροφορίες τις οποίες είχα 

συγκεντρώσει. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως όλοι οι μουσικοί μου έχουν δώσει την 

άδεια τους να χρησιμοποιήσω το υλικό των συνεντεύξεων τους στην εργασία αυτή, και είχαν 

πλήρη άποψη για το πλαίσιο της συνέντευξης. Παράλληλα, συγκεντρώθηκε ηχητικό υλικό, το 

οποίο θα χρησιμοποιούσα στη συνέχεια για την ανάλυση του παιξίματος του κάθε μουσικού, αφού 

αυτός ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες για τον οποίο επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι 

μουσικοί. Τέλος, αφού όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν συλλεγεί και διασταυρωθεί, ξεκίνησε η 

συγγραφή αυτής της εργασίας . 
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Εισαγωγικές πληροφορίες για την Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) μουσική 

 

 Ξεκινώντας την εργασία θεώρησα απαραίτητο να αναφερθούν κάποια κύρια στοιχεία για 

την παραδοσιακή (δημοτική) μουσική που αποτελούν βασικές πληροφορίες οι οποίες θα 

βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει ευκολότερα έννοιες και καταστάσεις που θα 

αναφερθούν αργότερα στην εργασία. Το ερευνητικό υλικό βασίστηκε στις διαλέξεις του μαθήματος 

Εισαγωγή στην Παραδοσιακή-Δημοτική μουσική Ι και ΙΙ που διεξήχθησαν κατά το στο 

ακαδημαϊκό έτος 2013 -2014, με διδάσκοντα καθηγητή τον Μάνο Αχαλινωτόπουλο. 

 Τα παραδοσιακά τραγούδια δεν έχουν καταγεγραμμένο δημιουργό. Αυτό συμβαίνει διότι ο 

αρχικός δημιουργός δεν ενδιαφερόταν για την υστεροφημία του. Μιλάμε για μια εποχή προ 

δισκογραφίας όταν το να είναι κανείς δημιουργός ενός τραγουδιού δεν του προσέφερε πολλά. 

Άλλος, πολύ βασικός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό ήταν το ότι τα κομμάτια 

παραλλάσσονταν συνεχώς, και μάλιστα από διαφορετικά άτομα. Μέσα από τα βιώματα της 

παραδοσιακής μουσικής και όσο παιζόταν ένα κομμάτι οι ενεργοί ακροατές έκαναν αλλαγές, από 

το στίχο του τραγουδιού έως και τη μελωδία του. Οι ακροατές είχαν άποψη επί του θέματος γιατί 

είχαν τα βιώματα με τα οποία μπορούσαν να υποστηρίξουν τις αλλαγές που πρότειναν. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει δημιουργός για ένα τραγούδι που ακούμε σήμερα διότι δεν 

ξέρουμε αν έχει υποστεί αλλαγές και από πόσα άτομα. Βλέποντας τώρα τι σημαίνει η διαρκής αυτή 

παραλλαγή των τραγουδιών, στοιχείο που ακόμα και σήμερα δεν έχει σταματήσει να συμβαίνει 

παρά την δισκογραφία που αποτέλεσε “οδηγό” για πολλούς, καταλαβαίνουμε πως ο 

αυτοσχεδιασμός είναι στη φύση της παραδοσιακής μουσικής δίνοντας της μια αδιάλειπτο ροή. 

 Επόμενο σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να αναφερθεί είναι αυτό της παραδοσιακής 

ορχήστρας. Οι δύο τύποι ορχήστρας που υπήρξαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι η ζυγιά και η 

κομπανία. Η ζυγιά αποτελεί το παλαιότερο μουσικό σύνολο και αποτελείται από διαφορετικά 

όργανα. συνήθως δύο ή τρία, ανάλογα με την περιοχή που εμφανίζεται.  

 

Ηπειρωτική Ελλάδα : Δυο ζουρνάδες και νταούλι. 

Νησιώτικη Ελλάδα : Λύρα με λαούτο ή βιολί με λαούτο ή τσαμπούνα με τουμπί 

 

 Όταν ήρθαν στην Ελλάδα όργανα όπως το κλαρίνο, ο ήχος τη ζυγιάς ξεκίνησε να αλλάζει. 

Μέσα από διάφορες παικτικές τεχνικές ο ήχος των παλαιών οργάνων πέρασε στα καινούρια. Το 

κλαρίνο απέκτησε τεχνικές με τις οποίες  μιμούνταν τον ήχο της γκάιντας και της φλογέρας αλλά 

και τεχνικές, όπως την κυκλική αναπνοή, που χρησιμοποιούσαν οι ζουρνατζήδες. Το βιολί 



7 
 

χρησιμοποίησε διαφορετικά κουρδίσματα από αυτό που ήταν καθιερωμένο και εξέλιξε την τεχνική 

του “διπλόχορδου” έτσι ώστε ο ήχος του να παραπέμπει σε αυτόν της λύρας. Η κομπανία απέκτησε 

και άλλα όργανα και εξελίσσεται μέχρι και σήμερα ακόμα και με ηλεκτρικά όργανα όπως το 

αρμόνιο ή το μπάσο. Η βασική κομπανία στην εποχή που γινόταν η μεταρρύθμιση αυτή ήταν η 

εξής: 

 

Ηπειρωτική Ελλάδα : βιολί με κλαρίνο, λαούτο, σαντούρι και τουμπερλέκι 

Νησιώτικη Ελλάδα : βιολί με λαούτο και σαντούρι 

 

 Ο τρόπος επιλογής ανάμεσα στην ζυγιά και την κομπανία γινόταν ανάλογα τον εργοδότη 

και βασιζόταν σε παράγοντες που δεν ήταν πάντα μουσικοί. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός 

γλεντιού που ο εργοδότης ήταν η εκκλησία, διατηρούνταν η ζυγιά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπως 

αυτές των “καφέ αμάν” και “καφέ σαντάν” προωθήθηκε η κομπανία. Η επικράτηση της κομπανίας 

σφραγίστηκε με την έλευση της δισκογραφίας, μια και με τις ζυγιές υπήρχαν αρκετά μουσικά 

θέματα, καθώς ο ήχος της είναι δυσαρμονικός και δεν ενδείκνυται για τον καθαρό ήχο τον οποίο 

προσπαθούσε να προωθήσει η δισκογραφία. Διαφορετικοί όμως ήταν και οι οργανοπαίκτες των δύο 

αυτών μουσικών σχημάτων. Στην περίπτωση της ζυγιάς, οι οργανοπαίκτες ήταν είτε χωρικοί είτε 

τσιγγάνοι, οι οποίοι είχαν μια κανονική δουλειά για να βιοποριστούν και συμπλήρωναν 

μεροκάματα με τη μουσική. Στην περίπτωση της κομπανίας, οι μουσικοί ήταν επαγγελματίες 

σπουδασμένοι και εκπαιδευμένοι πάνω στη μουσική.  

 Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο αναπόσπαστο κομμάτι της παραδοσιακής 

μουσικής που αποτελεί ο αυτοσχεδιασμός. Ο αυτοσχεδιασμός χωρίζεται κατά βάση σε τρεις 

τύπους, τα ταξίμια, τα μοιρολόγια και τους σκάρους. Λόγω του ότι δεν βρέθηκαν σκάροι και 

μοιρολόγια στις περιπτώσεις μουσικών που μελετήθηκαν και θα αναλυθούν παρακάτω, θα 

επικεντρωθούμε στον τύπο των ταξιμιών. Τα ταξίμια είναι ανατολικοπρεπή μουσικά μέρη που είναι 

είτε άρρυθμα με ελεύθερο παίξιμο και λειτουργούν ως εισαγωγικά μέρη πριν ξεκινήσει ένα 

τραγούδι, είτε είναι ρυθμικά με ελεύθερο ή ρυθμικό παίξιμο και λειτουργούν ως “outro” ενός 

κομματιού. Τα ρυθμικά ταξίμια που έχουν ρυθμικό παίξιμο ονομάζονται “βέρσα” (verso)  και στην  

περίπτωση μας συνηθίζονται να ακολουθούν τα τραγούδια ζωναράδικου χορού, ενός από τους πιο 

διαδεδομένους χορούς της Θράκης. Παρότι η δισκογραφία έπληξε τρομερά τον αυτοσχεδιασμό 

στην παραδοσιακή μουσική, κόβοντας όλα τα αυτοσχεδιαστικά της μέρη στις πρώτες ηχογραφήσεις 

καθώς δεν χωρούσαν στις κασέτες, ο αυτοσχεδιασμός παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά 

στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής μέχρι και σήμερα. Αυτό φαίνεται από την εξέλιξη μερικών 
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τραγουδιών και των μελωδιών τους, την διαρκή εξέλιξη της παραδοσιακής ορχήστρας αλλά και 

από τις νέες τεχνικές ενορχήστρωσης που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από μεγάλο 

πλήθος μουσικών που παίζουν ελληνική παραδοσιακή μουσική. 
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Μερικά Λόγια για το Κλαρίνο 

 

 Μια εργασία που έχει ως κύριο θέμα της το κλαρίνο και τους εκτελεστές του, δεν θα 

μπορούσε να μην περιέχει μερικά βασικά στοιχεία για το κλαρίνο, έτσι ώστε ακόμα και οι 

αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό να μπορούν να παρακολουθήσουν και να 

αντιληφθούν τι ακολουθεί. Το κλαρίνο, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης οργάνων των HORN-

BOSTELL και SACHS, ανήκει στα αερόφωνα όργανα, δηλαδή  αυτά στα οποία η παραγωγή του 

ήχου γίνεται με την παλλόμενη κίνηση του αέρα στο εσωτερικό μέρος του οργάνου. Πιο 

συγκεκριμένα, το κλαρίνο ανήκει στην κατηγορία αερόφωνων οργάνων με μονό γλωσσίδι 

(καλάμι), όπου ο ήχος παράγεται από τον παλμό του καλαμιού με τον αέρα. (Κωτσίνης, 2013, 20)  

(Κατάταξη οργάνου 422.211.2 σύμφωνα με HB & S) 

 Το όργανο πρωτοεμφανίστηκε το 1710 και από τότε εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου. 

Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει να εισάγουμε το σύστημα κατασκευής καθώς θα αναφερθούμε σε 

διάφορες παραλλαγές του οργάνου, οι οποίες θα έχουν μεταξύ τους διαφοροποιήσεις όσον αφορά 

τη θέση των δαχτύλων, το μέγεθος του οργάνου, τον αριθμό των κλειδιών του και το υλικό 

κατασκευής. Ξεκινώντας από το αρχαιότερο σύστημα κατασκευής κλαρίνου, κατασκευαστής του 

ήταν ο J.C.Denner το 1710 και ονομαζόταν chalumeau. Θύμιζε μια μεγάλη φλογέρα με λίγα 

κλειδιά, έως την επόμενη αναβάθμιση το 1812 από τον Iwan Müller που δημιούργησε το ομότιτλο 

σύστημα κλαρίνου, αλλιώς γνωστό ως “δεκατριάρι”. Το συγκεκριμένο σύστημα εξέλιξε ραγδαία τις 

δυνατότητες του οργάνου, δίνοντας του πολύ μεγαλύτερη έκταση.  

Λίγα χρόνια αργότερα, ο γάλλος κλαρινετίστας Hyacinthe Klosè, μαζί με την 

κατασκευαστική εταιρία οργάνων Buffet που συνεργαζόταν, δημιούργησαν το κλαρίνο συστήματος 

Böhm το 1839, το οποίο είχε περισσότερα κλειδιά από το Müller και απαιτούσε πιο χοντρό καλάμι 

για να κουρδίσει σωστά. Το 1870 ο Eugene Albert, βασισμένος στο κλαρίνο συστήματος Müller 

δημιούργησε μια παραλλαγή, η οποίο ονομάζεται κλαρίνο συστήματος Albert και έχει ροδέλες στα 

κλειδιά που χειρίζονται τα μικρά δάχτυλα του χεριού. Η τελευταία παραλλαγή του κλαρίνου έγινε 

το 1900 από τον Oskar Oehler, βασισμένη και αυτή στα κλαρίνα συστήματος Müller. Ο τελευταίος 

δημιούργησε ένα όργανο που είχε περισσότερα κλειδιά ακόμα και από τα κλαρίνα συστήματος 

Böhm. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως οι πρώτοι κλαρινίστες έπαιζαν με το καλάμι να 

ακουμπάει το πάνω χείλος του στόματος, αντίθετα δηλαδή με το πως γίνεται σήμερα. Αυτό άλλαξε 

όταν ο βιρτουόζος κλαρινίστας Baermann, τη ρομαντική εποχή επιχείρησε αυτή την αλλαγή ώστε 

να έχει μεγαλύτερο έλεγχο του ήχου από το καλάμι. Η εξέλιξη του κλαρίνου φαίνεται αναλυτικά 

στην παρακάτω εικόνα. (Mari Carmen Garzás, 2015) 



 

 

 

 

 Τα δύο βασικά συστήματα που

παραδοσιακή μουσική είναι όργανα συστήματος M

ότι και οι άλλες παραλλαγές δεν μπορούν να αποδώσουν το ρεπερτόριο της Ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής.

 Σύμφωνα μ

μαρτυρίες ότι το κλαρίνο εμφανίζεται στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα δεν 

αργεί να δημιουργήσει κομπανίες στις οποίες είναι βασικό όργανο. Στην περίπτωση της περιοχής 

που θα αναλύσουμε, στη Θράκη όπως και στη Μικρά Ασία το κλαρίνο ήταν κύριο όργανο της 

κομπανίας μαζί με το βιολί, το ούτι, το κανονάκι και το τουμπερλέκι. (Κωτσίνης, 2013, 26)

 Η εποχή του κλαρίνου στη Θράκη, σύμφωνα με μαρτυρίες, (Αυδίκος, Παπαδάκης και 

Γκουβέντα, 2002, 60) ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα με γενάρχη των κλαρινετίστων τον Θανάση 

Μαντζάρη. Δυστυχώς, τα βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν για τον ίδιο είναι αυτά που λένε οι 

Τα δύο βασικά συστήματα που

παραδοσιακή μουσική είναι όργανα συστήματος M

ότι και οι άλλες παραλλαγές δεν μπορούν να αποδώσουν το ρεπερτόριο της Ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής.

Σύμφωνα με τη μελέτη της  Δέσποινας Μαζαράκη (Μαζαράκη, 1959, 23), μαθαίνουμε από 

μαρτυρίες ότι το κλαρίνο εμφανίζεται στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα δεν 

αργεί να δημιουργήσει κομπανίες στις οποίες είναι βασικό όργανο. Στην περίπτωση της περιοχής 

ου θα αναλύσουμε, στη Θράκη όπως και στη Μικρά Ασία το κλαρίνο ήταν κύριο όργανο της 

κομπανίας μαζί με το βιολί, το ούτι, το κανονάκι και το τουμπερλέκι. (Κωτσίνης, 2013, 26)

Η εποχή του κλαρίνου στη Θράκη, σύμφωνα με μαρτυρίες, (Αυδίκος, Παπαδάκης και 

ουβέντα, 2002, 60) ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα με γενάρχη των κλαρινετίστων τον Θανάση 

Μαντζάρη. Δυστυχώς, τα βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν για τον ίδιο είναι αυτά που λένε οι 

Τα δύο βασικά συστήματα που

παραδοσιακή μουσική είναι όργανα συστήματος M

ότι και οι άλλες παραλλαγές δεν μπορούν να αποδώσουν το ρεπερτόριο της Ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής. 

ε τη μελέτη της  Δέσποινας Μαζαράκη (Μαζαράκη, 1959, 23), μαθαίνουμε από 

μαρτυρίες ότι το κλαρίνο εμφανίζεται στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα δεν 

αργεί να δημιουργήσει κομπανίες στις οποίες είναι βασικό όργανο. Στην περίπτωση της περιοχής 

ου θα αναλύσουμε, στη Θράκη όπως και στη Μικρά Ασία το κλαρίνο ήταν κύριο όργανο της 

κομπανίας μαζί με το βιολί, το ούτι, το κανονάκι και το τουμπερλέκι. (Κωτσίνης, 2013, 26)

Η εποχή του κλαρίνου στη Θράκη, σύμφωνα με μαρτυρίες, (Αυδίκος, Παπαδάκης και 

ουβέντα, 2002, 60) ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα με γενάρχη των κλαρινετίστων τον Θανάση 

Μαντζάρη. Δυστυχώς, τα βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν για τον ίδιο είναι αυτά που λένε οι 

Τα δύο βασικά συστήματα που χρησιμοποιούν πλέον οι κλαρινίστες στην Ελληνική 

παραδοσιακή μουσική είναι όργανα συστήματος M

ότι και οι άλλες παραλλαγές δεν μπορούν να αποδώσουν το ρεπερτόριο της Ελληνικής 

ε τη μελέτη της  Δέσποινας Μαζαράκη (Μαζαράκη, 1959, 23), μαθαίνουμε από 

μαρτυρίες ότι το κλαρίνο εμφανίζεται στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα δεν 

αργεί να δημιουργήσει κομπανίες στις οποίες είναι βασικό όργανο. Στην περίπτωση της περιοχής 

ου θα αναλύσουμε, στη Θράκη όπως και στη Μικρά Ασία το κλαρίνο ήταν κύριο όργανο της 

κομπανίας μαζί με το βιολί, το ούτι, το κανονάκι και το τουμπερλέκι. (Κωτσίνης, 2013, 26)

Η εποχή του κλαρίνου στη Θράκη, σύμφωνα με μαρτυρίες, (Αυδίκος, Παπαδάκης και 

ουβέντα, 2002, 60) ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα με γενάρχη των κλαρινετίστων τον Θανάση 

Μαντζάρη. Δυστυχώς, τα βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν για τον ίδιο είναι αυτά που λένε οι 

χρησιμοποιούν πλέον οι κλαρινίστες στην Ελληνική 

παραδοσιακή μουσική είναι όργανα συστήματος Müller 

ότι και οι άλλες παραλλαγές δεν μπορούν να αποδώσουν το ρεπερτόριο της Ελληνικής 

ε τη μελέτη της  Δέσποινας Μαζαράκη (Μαζαράκη, 1959, 23), μαθαίνουμε από 

μαρτυρίες ότι το κλαρίνο εμφανίζεται στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα δεν 

αργεί να δημιουργήσει κομπανίες στις οποίες είναι βασικό όργανο. Στην περίπτωση της περιοχής 

ου θα αναλύσουμε, στη Θράκη όπως και στη Μικρά Ασία το κλαρίνο ήταν κύριο όργανο της 

κομπανίας μαζί με το βιολί, το ούτι, το κανονάκι και το τουμπερλέκι. (Κωτσίνης, 2013, 26)

Η εποχή του κλαρίνου στη Θράκη, σύμφωνα με μαρτυρίες, (Αυδίκος, Παπαδάκης και 

ουβέντα, 2002, 60) ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα με γενάρχη των κλαρινετίστων τον Θανάση 

Μαντζάρη. Δυστυχώς, τα βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν για τον ίδιο είναι αυτά που λένε οι 

χρησιμοποιούν πλέον οι κλαρινίστες στην Ελληνική 

üller και Albert χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει 

ότι και οι άλλες παραλλαγές δεν μπορούν να αποδώσουν το ρεπερτόριο της Ελληνικής 

ε τη μελέτη της  Δέσποινας Μαζαράκη (Μαζαράκη, 1959, 23), μαθαίνουμε από 

μαρτυρίες ότι το κλαρίνο εμφανίζεται στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα δεν 

αργεί να δημιουργήσει κομπανίες στις οποίες είναι βασικό όργανο. Στην περίπτωση της περιοχής 

ου θα αναλύσουμε, στη Θράκη όπως και στη Μικρά Ασία το κλαρίνο ήταν κύριο όργανο της 

κομπανίας μαζί με το βιολί, το ούτι, το κανονάκι και το τουμπερλέκι. (Κωτσίνης, 2013, 26)

Η εποχή του κλαρίνου στη Θράκη, σύμφωνα με μαρτυρίες, (Αυδίκος, Παπαδάκης και 

ουβέντα, 2002, 60) ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα με γενάρχη των κλαρινετίστων τον Θανάση 

Μαντζάρη. Δυστυχώς, τα βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν για τον ίδιο είναι αυτά που λένε οι 

χρησιμοποιούν πλέον οι κλαρινίστες στην Ελληνική 

και Albert χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει 

ότι και οι άλλες παραλλαγές δεν μπορούν να αποδώσουν το ρεπερτόριο της Ελληνικής 

ε τη μελέτη της  Δέσποινας Μαζαράκη (Μαζαράκη, 1959, 23), μαθαίνουμε από 

μαρτυρίες ότι το κλαρίνο εμφανίζεται στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα δεν 

αργεί να δημιουργήσει κομπανίες στις οποίες είναι βασικό όργανο. Στην περίπτωση της περιοχής 

ου θα αναλύσουμε, στη Θράκη όπως και στη Μικρά Ασία το κλαρίνο ήταν κύριο όργανο της 

κομπανίας μαζί με το βιολί, το ούτι, το κανονάκι και το τουμπερλέκι. (Κωτσίνης, 2013, 26)

Η εποχή του κλαρίνου στη Θράκη, σύμφωνα με μαρτυρίες, (Αυδίκος, Παπαδάκης και 

ουβέντα, 2002, 60) ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα με γενάρχη των κλαρινετίστων τον Θανάση 

Μαντζάρη. Δυστυχώς, τα βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν για τον ίδιο είναι αυτά που λένε οι 

χρησιμοποιούν πλέον οι κλαρινίστες στην Ελληνική 

και Albert χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει 

ότι και οι άλλες παραλλαγές δεν μπορούν να αποδώσουν το ρεπερτόριο της Ελληνικής 

ε τη μελέτη της  Δέσποινας Μαζαράκη (Μαζαράκη, 1959, 23), μαθαίνουμε από 

μαρτυρίες ότι το κλαρίνο εμφανίζεται στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα δεν 

αργεί να δημιουργήσει κομπανίες στις οποίες είναι βασικό όργανο. Στην περίπτωση της περιοχής 
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επόμενες γενιές για αυτόν, στο βιβλίο «Μουσική και Μουσικοί της Θράκης» (2002). Εκεί 

παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος απλός, που ζούσε για τη μουσική του. Μάγευε τους πάντες με το 

κλαρίνο του και στην εποχή του υπήρξε πρωτεργάτης στη δημιουργία κομπανίας, κατορθώνοντας 

μάλιστα να εκτοπίσει την γκάιντα από την κορυφή της θρακιώτικης παραδοσιακής μουσικής.. 

Ο Θανάσης Μαντζάρης αποτέλεσε δάσκαλο για πολλούς από τους πιο γνωστούς θρακιώτες 

οργανοπαίκτες στο κλαρίνο, όπως ο Χρήστος Κανακίδης (1920) η αλλιώς Ζαχαρδέλας. Ο ίδιος ο 

Ζαχαρδέλας αναγνωρίζει τον Θανάση Μαντζάρη ως δάσκαλο του αλλά τονίζει ότι δεν έμεινε μόνο 

σε αυτά που ήξερε αλλά εξελίχθηκε στα χρόνια που έζησε στην Αθήνα με άλλα ακούσματα αλλά 

και δίπλα στο Νίκο Ρέλια στην Στρατιωτική μπάντα της Θεσσαλονίκης. Πηγαίνοντας στην Αθήνα, 

ήταν από τους πρώτους που έδειξαν τη θρακιώτικη μουσική έξω από τη Θράκη. Καταλαβαίνουμε 

λοιπόν και το ρόλο του στη διάδοση της θρακιώτικης παραδοσιακής μουσικής.  

Επίσης, και ο Ζαχαρδέλας αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τόπου γιατί βοήθησε 

πολλούς νέους μουσικούς να ξεκινήσουν, τόσο ως δάσκαλος όσο και ως οργανοπαίκτης. Μάλιστα, 

ένας από αυτούς ήταν και ο Νίκος Αλβανόπουλος στον οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Είναι 

αναγκαίο όμως να κατανοήσουμε την οικογενειακή κατάσταση στην οποία μεγάλωσε ο 

Ζαχαρδέλας. Ο πατέρας του τραγουδούσε και ο αδερφός του έπαιζε βιολί. Έπειτα, ο ίδιος έπαιζε 

στη Στρατιωτική Μπάντα της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Ρέλια και μάλιστα είχε μάθει και άλλα 

όργανα, όπως η θρακιώτικη λύρα την οποία κατασκεύαζε και ο ίδιος. Μιλάμε λοιπόν για έναν 

άνθρωπο, ο οποίος είχε μια μουσική παιδεία ανώτερη από αυτή των άλλων μουσικών της εποχής 

του, είτε τυπική, είτε άτυπη. Το μεγαλείο του ταλέντου του και της  καλοσύνης του φαίνεται από 

νεότερους μουσικούς που εξελίχθηκαν σε μεγάλα ονόματα όπως ο Νίκος Αλβανόπουλος ο οποίος 

στη όταν μιλούσε για τον Ζαχαρδέλα στη συνέντευξη του, το έκανε με πολύ σεβασμό στο πρόσωπο 

του και την ικανότητα του στο όργανο. Επίσης, ο Χρήστος Κουρούδης στο βιβλίο «Μουσική και 

Μουσικοί της Θράκης», μας λέει για το Ζαχαρδέλα τα εξής λόγια: 

 

“Εμείς πιο παλιά ήταν εδώ στον Χανδρά αυτός ο Χρήστος Ζαχαρδέλας, ήταν το μόνο κλαρίνο τότε 

στην περιοχή εδώ. Οι υπόλοιποι που έβγαιναν, ήταν και μικροί αλλά και δεν είχαν δυνατότητες.  

Αυτός ήταν πρώτος στην περιοχή μας”. 

 

  

  



 

 

 Πριν ξεκινήσουμε με το κύριο μέρος της εργασίας αυτής, πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση 

όσον αφορά ένα μελωδικό μοτίβο που συνηθίζεται στη θρακιώτικη μουσική και πιο συγκεκριμένα 

στους ζωναράδικους χορούς, το οποίο είναι το “τά

Κωτσίνη (Κωτσίνης, 2013, 39), το τά

 

 

 Στο βιβλίο του ο Γιώργος Κωτσίνης λέει πως η καταγραφή αυτή είναι απλουστευμένη και 

εξαρτάται από τον οργανοπαίκτη, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να καταγραφεί και με έναν 

εξιδικευμένο τρόπο.

πρόκειται για ένα σύνολο δύο βασικών φθόγγων μαζί με μια αποτζιατούρα πριν τον δεύτερο 

φθόγγο. Το πρόβλημα με την καταγραφή αυτή βρίσκεται τόσο στο ότι μας δίνεται χωρί

πλαίσιο (τραγούδι η έστω ένα ρυθμικό μέτρο) ώστε να καταλάβουμε ακριβώς πώς τονίζεται μέσα 

στο μέτρο, όσο και στο ότι ο ζωναράδικος ρυθμός, 

συναντάται αυτό το μοτίβο είναι εξάσημος ρυθμός με χτυπήματα σε όλα τα όγδοα του μέτρου 

εκτός από το δεύτερο, κάτι που δε συμφωνεί με τα παραπάνω σχήματα. Αν ακούσουμε προσεκτικά 

τις ηχογραφήσεις κλαρινίστων όπως ο Ζαχαρδέλας, ο Κουρούδης, ο Αλβανόπουλος κ.α., 

παρατηρούμε ότι η κίνηση τά

πριν το δεύτερο φθόγγο. Ο κάθε φθόγγος έχει το ρόλο του μέσα στην κίνηση αυτή. Ο πρώτος 

φθόγγος τονίζει την κίνηση, ο δεύτερος λειτουργεί μεταβατικά ώστε να φτάσουμε στον τρίτο 

φθόγγο, ο οποίος έχει ρόλο κατάληξης.  Η αποτζιατούρα έχει και αυτή μεταβ

είναι τονισμένη όπως ο δεύτερος φθόγγος, και για αυτό το λόγο δεν υπολογίζεται και ρυθμικά. 

Μάλιστα, ο πρώτος βασικός φθόγγος γίνεται σε μια κίνηση legato με τον δεύτερο σταματώντας 

στην ουσία στον τρίτο φθόγγο για να τονιστεί η κατά
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φθόγγος τονίζει την κίνηση, ο δεύτερος λειτουργεί μεταβατικά ώστε να φτάσουμε στον τρίτο 

φθόγγο, ο οποίος έχει ρόλο κατάληξης.  Η αποτζιατούρα έχει και αυτή μεταβ

είναι τονισμένη όπως ο δεύτερος φθόγγος, και για αυτό το λόγο δεν υπολογίζεται και ρυθμικά. 

Μάλιστα, ο πρώτος βασικός φθόγγος γίνεται σε μια κίνηση legato με τον δεύτερο σταματώντας 
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συναντάται αυτό το μοτίβο είναι εξάσημος ρυθμός με χτυπήματα σε όλα τα όγδοα του μέτρου 

από το δεύτερο, κάτι που δε συμφωνεί με τα παραπάνω σχήματα. Αν ακούσουμε προσεκτικά 
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Η περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου 
 

Στοιχεία για τη ζωή του 

 

 Ο Νίκος Αλβανόπουλος γεννήθηκε το 1947 στον Καναδά Έβρου. Ο Καναδάς Έβρου είναι 

ένα από τα χωριά του Δήμου Ορεστιάδος στην περιοχή του Βόρειου Έβρου.  Ο Νίκος 

Αλβανόπουλος είχε από μικρός σχέση με τη μουσική, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι 

έφτιαχνε φλογέρες από μασούρια (ένα είδος καλαμιού που φυτρώνει στους παραπόταμους του 

ποταμού Άρδα, 2 μέτρα περίπου σε μέγεθος και κούφια από μέσα). Χάραζε 6 τρύπες και σχημάτιζε 

στην άκρη κάτι σαν επιστόμιο. Ξεκίνησε να παίζει μόνος του χωρίς να του δείξει κάποιος.  Από το 

οικογενειακό του περιβάλλον ο μόνος που είχε σχέση με τη μουσική ήταν ο παππούς του, ο οποίος 

έπαιζε γκάιντα.  

 Σε ηλικία δέκα ετών έφυγε από τον Καναδά για να πάει στην Καβύλη από όπου καταγόταν 

η μητέρα του. Εκεί αγόραζε ξύλινες φλογέρες πάνω στις οποίες σιγά σιγά άρχισε να βγάζει μουσικά 

κομμάτια. Μάλιστα, τις αγαπούσε τόσο πολύ που τις έπαιρνε κρυφά μαζί στο σχολείο, παρότι 

απαγορεύονταν, και στις εκδρομές τις έβγαζε για να παίξει. Όπως λέει ο ίδιος, στην περιοχή του 

Έβρου δεν υπήρχαν πολλά κλαρίνα. Αφού πήγε στην Καβύλη του δόθηκε ένα κλαρίνο συστήματος 

Böhm, γερμανικής κατασκευής. Σε ηλικία δεκατεσσάρων χρονών συνάντησε τον Χρήστο 

Ζαχαρδέλια σε ένα γλέντι που γινόταν στο χωριό, ο οποίος μόλις έμαθε ότι ο Αλβανόπουλος είχε 

κλαρίνο του είπε να το φέρει να το δει. Το είδε και του είπε πως δεν κάνει για να παίξει 

παραδοσιακό ρεπερτόριο και πρέπει να το αλλάξει και να πάρει ένα κλαρίνο σαν το δικό του, 

δηλαδή συστήματος Müller. Ο ίδιος ο Νίκος Αλβανόπουλος χαρακτηρίζει τον Χρήστο Ζαχαρδέλα 

ως πολύ καλό άνθρωπο και πως για την εποχή έπαιζε πολύ καλά τα τραγούδια της περιοχής της 

Θράκης. 

 Αργότερα, άρχισε να καταλαβαίνει τις διαφορές ανάμεσα στους τύπους κλαρίνων και 

γνώριζε ποιον τύπο έπρεπε να αγοράσει, αλλά δεν είχε τα χρήματα. Το 1970 όταν πήγε στην 

Γερμανία, αγόρασε ένα κλαρίνο  συστήματος Müller και μάρκας Buffet σε B< τονικότητα. Αφού 

γύρισε στην Ελλάδα, καταπιάστηκε με το όργανο, αναγνωρίζοντας ως δάσκαλο του τον Γιώργο 

Γκουρμίδη, ο οποίος παρότι έπαιζε μπουζούκι συνεργαζόταν συχνά με κλαρίνα, και είχε μάθει τις 

βασικές νότες του οργάνου. Είχε, λοιπόν, ζωγραφίσει ένα κλαρίνο και έδειχνε στον Αλβανόπουλο 

ποιες τρύπες έπρεπε να κλείνει για να παίζει τον κάθε δρόμο. Ο Αλβανόπουλος μελετούσε πολύ και 

από εκεί και πέρα άρχισε να βελτιώνεται σιγά σιγά. Έπειτα ο Γκουρμίδης κατά τη διδασκαλία του 
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άλλαζε τονικότητες για να τον βοηθήσει να εξοικειωθεί ακόμα περισσότερο με το όργανο. 

 Από εκείνη την περίοδο θα λέγαμε ότι άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με το κλαρίνο, 

ενώ παράλληλα ήταν και υπάλληλος στον ΟΣΕ. Τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί και ζει από τη 

μουσική, αν και οι εποχές δεν είναι τόσο καλές όπως παλιά, σύμφωνα με τα λεγόμενα του. Παρόλα 

αυτά, πλέον χαίρεται περισσότερο που παίζει γιατί είναι πιο εύκολο από ότι παλιά λόγω της 

καθιέρωσης της μουσικής παιδείας, η οποία έχει δημιουργήσει περισσότερους και υψηλότερου 

επιπέδου μουσικούς. Μεγάλη βοήθεια προσφέρει και η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηχητικών 

συστημάτων που διευκολύνει την δουλειά των  μουσικών και επιτρέπει την ανάπτυξη πιο τεχνικού 

και λεπτού φυσήματος και ήχου. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να μην ακουστεί το όργανο σε 

κάποιο γλέντι. Παλαιότερα, και τα τρία όργανα της ορχήστρας είχαν ένα μόνο μικρόφωνο για να 

ακουστούν, ενώ τώρα τα ηχητικά συστήματα έχουν εξελιχθεί και έχουν βοηθήσει πολύ τους 

μουσικούς, κυρίως ώστε να ακούν τους υπόλοιπους και να μπορούν να κουρδίζουν σωστά και τα 

δικά τους όργανα.  

 Όσον αφορά το  θέμα του  ρεπερτορίου, έπαιζε κυρίως κομμάτια της περιοχής της Θράκης 

και λίγο της Μακεδονίας. Για τα άλλα τραγούδια, η “φύσα” (ο τρόπος φυσήματος στο όργανο) που 

πρέπει να έχει ο κλαρινετίστας είναι διαφορετική. Ο ίδιος λέει “Για να παιχτεί σωστά ένα κομμάτι 

πρέπει να είναι πρώτα μέσα στο χρώμα και μετά σωστό το παίξιμο.” Όπως φαίνεται και από τη 

προηγούμενη φράση, η δεξιοτεχνία πάνω στο όργανο δεν είναι το παν για τον ίδιο. Αντίθετα το να 

ακούς τοπικούς οργανοπαίκτες και να προσπαθείς να μιμηθείς το παίξιμο και το φύσημα τους στο 

αντίστοιχο τοπικό ρεπερτόριο του καθενός είναι αυτό που έχει περισσότερη σημασία και αξία για 

τον ίδιο. Η γρήγορη εναλλαγή δακτυλισμών και η τεχνική πάνω στο όργανο είναι μικρότερης 

σημασίας και πιο εύκολο να αποκτηθούν. 

 Αγαπημένοι του μουσικοί και τραγουδιστές είναι ο Μανώλης Παπαγεωργίου, η Νίτσα 

Τσίτρα, ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Βασίλης Σούκας και ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος. Στον 

Παπαγεωργίου θαυμάζει το καθαρό παίξιμο του, παίξιμο το οποίο δεν έχει κανείς σήμερα όμοιο 

όπως λέει. Η Νίτσα Τσίτρα τραγουδούσε τα μακεδονίτικα τραγούδια καλύτερα από όλους, όπως 

αντίστοιχα ο Αηδονίδης τραγουδάει τα καθιστικά τραγούδια της Ανατολικής Θράκης. 

Χαρακτηρίζει τον Βασίλη Σούκα εξαίρετο μουσικό με ολοκληρωμένες μουσικές γνώσεις. Για τον 

Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο  η χαρακτηριστική φράση που είπε, δείχνοντας σεβασμό και θαυμασμό 

προς το πρόσωπο του, ήταν “για να γίνουμε εμείς Αρκαδόπουλοι, πρέπει να γεννηθούμε 200 

φορές”. Πέρα από το δεξιοτεχνικό κομμάτι του καθενός από τους μουσικούς που αναφέρθηκαν, 

ιδιαίτερη μνεία κάνει και στην ταπεινότητα που διέπει τον καθένα ξεχωριστά, κάτι που έχει ως 

αρχή και ο ίδιος στη ζωή του. 
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 Οι πιο στενοί συνεργάτες του ήταν ο Χρόνης Αηδονίδης μαζί με τον Γιώργο Γιαρένη. 

Μάλιστα ο Χρόνης Αηδονίδης λέει πως ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που γνώρισε, δεν τους 

στεναχώρησε ποτέ και πάντα όταν ήταν να παίξουν μαζί, είχε χαρτί με τα τραγούδια και τους 

τόνους για να προετοιμαστούν από πριν. Μαζί έπαιξαν σε τοπικές εκδηλώσεις στην περιοχή του 

Έβρου, σε αφιερώματα ιστορικών εορτών, συναυλίες μεγάλου βεληνεκούς, δίσκους και cd ενώ 

μαζί με άλλους συνεργάτες του έχει παίξει και σε γάμους και πανηγύρια σε όλη τη Θράκη. 

 Ο ίδιος έχει δικές του μουσικές δημιουργίες οι οποίες καλλιεργήθηκαν πάνω στο πατάρι. 

Αυτές είναι φράσεις από versa, αυτοσχεδιαστικά ταξίμια αλλά και μελωδικές φράσεις. “Τα ταξίμια 

θέλουν πολύ δουλειά για να τα κάνεις” λέει ο ίδιος, ενώ προσθέτει ότι ναι μεν τα versa είναι μέσα 

στη ροή του χορού και περνάνε γρήγορα χωρίς να τα προσέχει ο κόσμος πολύ, αλλά “οι φράσεις 

που είναι δικές σου αναγνωρίζονται τελικά από τον κόσμο. Επίσης, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η 

φύσα που χρησιμοποιείς είναι διαφορετική όταν παίζεις τα δικά σου κομμάτια”. Αυτή η πρόταση 

έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει πως ακόμα και για μουσικούς που πλέον χρησιμοποιούν 

διάφορους τρόπους φυσήματος ανάλογα με το ρεπερτόριο της περιοχής που θέλουν να αποδώσουν, 

υπάρχει το ατομικό φύσημα του καθενός που δεν ακολουθεί το φύσημα της παραδοσιακής 

μουσικής. 

 Όσον αφορά τη νέα γενιά, λέει πως κρατάει το ύφος παρά τη δυσκολία της εποχής, η οποία 

απαιτεί από τον μουσικό να παίζει το ρεπερτόριο όλης της Ελληνόφωνης μουσικής και οδηγεί κατά 

συνέπεια πολλούς μουσικούς στο να μπλέκουν το ύφος διαφορετικών περιοχών. Παρόλα αυτά, 

αναφέρει πως τα νέα παιδιά μαθαίνουν σωστά τη μουσική θεωρία, η οποία είναι σημαντική, αλλά 

μόνη της δεν είναι αρκετή για να γίνει κανείς σωστός μουσικός. Απαραίτητη είναι και η μουσική 

πράξη, δηλαδή η ενασχόληση με το όργανο. Το ταλέντο βοηθάει άμα το έχει κανείς αλλά το 

βασικότερο είναι η μελέτη πάνω στο όργανο και η ταπεινότητα του χαρακτήρα. Όπως λέει 

χαρακτηριστικά “το όργανο δε μαθαίνεται ποτέ”, επισημαίνοντας τις ανεξάντλητες δυνατότητες της 

μουσικής και της παράδοσης. 
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Ανάλυση παιξίματος 

 

 Πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να αναλυθεί είναι η μουσική αντίληψη του  

Νίκου Αλβανόπουλου. Για τις ανάγκες της μελέτης, ας δώσουμε στον όρο “αντίληψη” μια 

ερμηνεία μέσα από τη συνεργασία με τους μουσικούς, την αναγνώριση του ρόλου του σε κάθε 

ορχήστρα, το πώς θα ακούγεται σε σχέση με τα άλλα όργανα, δίνοντας σημασία όχι μόνο το δικό 

του μέρος αλλά και στην απόδοση όλης της ορχήστρας. Για παράδειγμα, όταν ένας τραγουδιστής 

τραγουδάει έναν στίχο π.χ. Φράση Α, ο κλαρινετίστας που δεν παίζει την ίδια μελωδική γραμμή της 

Φράσης Α μαζί με τον τραγουδιστή την ώρα που τραγουδάει, έχει ένα επίπεδο μουσικής αντίληψης. 

Ξέρει ότι αν το κάνει αυτό είτε θα τον καλύψει, είτε θα δημιουργήσει μια “χάβρα”, ένα μπέρδεμα 

από διαφορετικές χροιές που παίζουν την ίδια μελωδική γραμμή, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο 

ακροατής να μην μπορεί να παρακολουθήσει ούτε τον τραγουδιστή, ούτε τον κλαρινετίστα. Όσον 

αφορά το κούρδισμα, το παίξιμο του στηρίζεται στους βασικούς φθόγγους του κάθε δρόμου που 

εκτελεί και  οι φθόγγοι που αλλοιώνονται λόγω της τροπικότητας του δρόμου, δεν ξεπερνούν την 

αλλοίωση των 2/8ων του τόνου. 

  Πέρα από αυτό, στην αντίληψη ανήκει και ο τρόπος που συνεργάζεται με τους μουσικούς 

πάνω στην ώρα της μουσικής επιτέλεσης. Δηλαδή το γεγονός ότι σε φράσεις η versa του κομματιού 

αφήνει άλλα μελωδικά όργανα να φανούν και να πάρουν πρωταρχικό μελωδικό ρόλο, δηλώνει την 

καλή συνεργασία και συνεννόηση που έχει προηγηθεί μεταξύ των μουσικών. Επίσης η αντίληψη  

σημαίνει ότι ο κλαρινετίστας γνωρίζει τον ρόλο του μέσα σε μια ορχήστρα και ότι το κλαρίνο δεν 

είναι το μόνο όργανο που πρέπει να ακουστεί για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε ορχήστρες 

που υπάρχουν και άλλα μελωδικά όργανα όπως βιολί, ούτι και άλλα, αναγνωρίζει ότι τον 

πρωταρχικό μελωδικό ρόλο δεν τον έχει μόνο ο ίδιος και ότι ανάλογα με την ενορχήστρωση των 

φράσεων που έχει κανονιστεί, όταν έρθει η σειρά του να κάνει ένα verso ή να πάρει πρωτεύοντα 

ρόλο σε μια εισαγωγή, θα το κάνει έτσι ώστε να δηλώσει την παρουσία και την κυριαρχία του 

κλαρίνου μέχρι το τέλος της φράσης. Αντίστοιχα σε μια ορχήστρα όπως αυτή που συνηθίζεται στα 

γλέντια, που περιέχει λιγότερα όργανα, παίζει πιο “ατομικά” γιατί δεν υπάρχουν άλλα μελωδικά 

όργανα και πρέπει να βγάλει όλο το πρόγραμμα ο ίδιος.  

 Όσον αφορά τεχνικά μέρη του παιξίματος του, το φύσημα του είναι περισσότερο legato 

παρά stacatto, με ελαφρούς τονισμούς των ισχυρών σημείων μιας φράσης. Οι αναπνοές του είναι 

διαρκείς, δηλαδή  σε μια οκτάμετρη φράση ζωναράδικου δεν θα πάρει αναπνοή μέχρι να τελειώσει 

η φράση. Συνηθίζει να παίρνει αναπνοές εκεί που σταματάει η μελωδία, στο τέλος μιας 

επανάληψης και σε σημεία που έτσι κι αλλιώς θα σταματούσαμε γιατί ξεκινάει τραγουδιστικό 



 

μέρος. 
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τραγουδιστικό ενδιάμεσα , θα κάνει κάποιο γέμισμα που θα οδηγεί στον πρώτο φθόγγο της νέας 

την περίπτωση που δεν υπάρχει ένα 
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ς μελωδικές φράσεις που παίζει, τις διατηρεί λιτές, αρκετά κοντά 

στην απλούστερη μορφή της μελωδίας με μερικά τοπικά ποικίλματα και χρωματισμούς, σε στάσεις 

 

ίναι τραγουδιστικά. Σε σημεία 

δηλαδή ενός κομματιού στο οποίο το couple με το έχουν ένα μέτρο κενό το οποίο είναι μη 

τραγουδιστικό ενδιάμεσα , θα κάνει κάποιο γέμισμα που θα οδηγεί στον πρώτο φθόγγο της νέας 

την περίπτωση που δεν υπάρχει ένα 



 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

των φθόγγων. Είναι κάτι που  χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος στην περιοχή και είναι 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

βηματική η κίνηση της μελωδίας αλλά κίνηση με άλμα.

 

  

 Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

απαραίτητα να τα ακολουθεί και να κάνει στάσεις πάνω σε αυτά

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

τέσσερα μέτρα 

 Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

φρασεολογία

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

φθόγγων (Βλέπε Track 2: Φίλοι μ’ καλοσωρίσατε).

 Τέλος της ανάλυσης του παιξίματος του απ

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

παίζει την πρώτη φορά στην χαμ

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

των φθόγγων. Είναι κάτι που  χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος στην περιοχή και είναι 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

βηματική η κίνηση της μελωδίας αλλά κίνηση με άλμα.

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

απαραίτητα να τα ακολουθεί και να κάνει στάσεις πάνω σε αυτά

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

τέσσερα μέτρα (Βλέπε Track 1: ΜΗΛΙΤΣΑ).

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

φρασεολογίας που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

(Βλέπε Track 2: Φίλοι μ’ καλοσωρίσατε).

Τέλος της ανάλυσης του παιξίματος του απ

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

παίζει την πρώτη φορά στην χαμ

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

των φθόγγων. Είναι κάτι που  χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος στην περιοχή και είναι 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

βηματική η κίνηση της μελωδίας αλλά κίνηση με άλμα.

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

απαραίτητα να τα ακολουθεί και να κάνει στάσεις πάνω σε αυτά

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

(Βλέπε Track 1: ΜΗΛΙΤΣΑ).

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

ς που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

(Βλέπε Track 2: Φίλοι μ’ καλοσωρίσατε).

Τέλος της ανάλυσης του παιξίματος του απ

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

παίζει την πρώτη φορά στην χαμ

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

των φθόγγων. Είναι κάτι που  χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος στην περιοχή και είναι 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

βηματική η κίνηση της μελωδίας αλλά κίνηση με άλμα.

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

απαραίτητα να τα ακολουθεί και να κάνει στάσεις πάνω σε αυτά

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

(Βλέπε Track 1: ΜΗΛΙΤΣΑ). 

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

ς που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

(Βλέπε Track 2: Φίλοι μ’ καλοσωρίσατε).

Τέλος της ανάλυσης του παιξίματος του απ

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

παίζει την πρώτη φορά στην χαμηλή οκτάβα του οργάνου και την επανάληψη της στην μεσαία ή 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

των φθόγγων. Είναι κάτι που  χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος στην περιοχή και είναι 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

βηματική η κίνηση της μελωδίας αλλά κίνηση με άλμα.

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

απαραίτητα να τα ακολουθεί και να κάνει στάσεις πάνω σε αυτά

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

 

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

ς που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

(Βλέπε Track 2: Φίλοι μ’ καλοσωρίσατε). 

Τέλος της ανάλυσης του παιξίματος του αποτελεί η μελική κίνηση που χρησιμοποιεί και ο 

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

ηλή οκτάβα του οργάνου και την επανάληψη της στην μεσαία ή 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

των φθόγγων. Είναι κάτι που  χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος στην περιοχή και είναι 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

βηματική η κίνηση της μελωδίας αλλά κίνηση με άλμα. 

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

απαραίτητα να τα ακολουθεί και να κάνει στάσεις πάνω σε αυτά

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

ς που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

οτελεί η μελική κίνηση που χρησιμοποιεί και ο 

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

ηλή οκτάβα του οργάνου και την επανάληψη της στην μεσαία ή 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

των φθόγγων. Είναι κάτι που  χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος στην περιοχή και είναι 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

απαραίτητα να τα ακολουθεί και να κάνει στάσεις πάνω σε αυτά. Οι μελωδικές φράσεις που 

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

ς που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

οτελεί η μελική κίνηση που χρησιμοποιεί και ο 

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

ηλή οκτάβα του οργάνου και την επανάληψη της στην μεσαία ή 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

των φθόγγων. Είναι κάτι που  χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος στην περιοχή και είναι χαρακτηριστικό του 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

. Οι μελωδικές φράσεις που 

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

ς που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

οτελεί η μελική κίνηση που χρησιμοποιεί και ο 

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

ηλή οκτάβα του οργάνου και την επανάληψη της στην μεσαία ή 

19

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

χαρακτηριστικό του 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

συνηθίζει να ξεκινάει πηγαίνοντας σε έναν βασικό φθόγγο του δρόμου όπου βρίσκεται και από εκεί 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

. Οι μελωδικές φράσεις που 

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

ς που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

οτελεί η μελική κίνηση που χρησιμοποιεί και ο 

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

ηλή οκτάβα του οργάνου και την επανάληψη της στην μεσαία ή 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιξίματος του που χρησιμοποιεί αρκετά είναι το σύρσιμο 

χαρακτηριστικό του 

παιξίματος του. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν μια σκάλα από νότες που παίζονται όλες σε full legato, 

μέχρι να καταλήξει στην νότα που θέλει. Παρότι όμως είναι σκάλα από νότες, δεν θεωρείται 

Έπειτα, αναλύοντας το παίξιμο του σε έρρυθμα και άρρυθμα ταξίμια βλέπουμε μερικά 

χαρακτηριστικά που έχει ο αυτοσχεδιασμός του Νίκου Αλβανόπουλου. Σε έρρυθμα ταξίμια, 

από εκεί 

κάνει μελωδικές κινήσεις, βηματικές ή όχι, ώστε να κάνει στάσεις σε δεσπόζοντες φθόγγους. Όσον 

αφορά το ρυθμικό κομμάτι, δεν υπολογίζει τα ισχυρά μέρη του μέτρου με την έννοια ότι πρέπει 

. Οι μελωδικές φράσεις που 

δημιουργεί ανάμεσα σε 2 στάσιμους φθόγγους είναι μικρές και διαρκούν συνήθως περίπου ένα με 

Σε άρρυθμα εισαγωγικά ή αλλιώς ελεύθερα ταξίμια παρατηρούμε ομοιότητες στην δομή της 

ς που χρησιμοποιεί με αυτή των έρρυθμων ταξιμιών του. Το δεξιοτεχνικό παίξιμο έχει 

περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γρηγορότερα ποικίλματα και πιο γρήγορη εναλλαγή των 

οτελεί η μελική κίνηση που χρησιμοποιεί και ο 

χώρος ο οποίος κινείται συνήθως πάνω στο όργανο. Ο κυρίως χώρος παιξίματος εκτείνεται από τη 

χαμηλή ΣΟΛ (177 Hz) έως τη ψηλή ΣΙ (882 Hz). Συνηθίζει σε εισαγωγές δυο επαναλήψεων να 

ηλή οκτάβα του οργάνου και την επανάληψη της στην μεσαία ή 
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στην ψηλή ανάλογα τη μελική κίνηση της φράσης και αν επιτρέπει αυτές τις κινήσεις. Αυτό το 

κάνει για να δώσει ένταση στην εισαγωγή, να αλλάξει το ηχόχρωμα του κομματιού μέχρι να 

αρχίσει το τραγουδιστικό μέρος και να αλλάξει η φάση που βρίσκεται δομικά το κομμάτι. 

Γενικότερα, επιδιώκει τις συνεχείς εναλλαγές του ηχοχρώματος της ορχήστρας όπου και να 

βρίσκεται. Αυτές οι πρωτοβουλίες και κρίσεις που κάνει συνδέονται άμεσα με την μουσική 

αντίληψη που αναλύσαμε προηγουμένως.  

 Αν έκανα μια κριτική για το λόγο που ο συγκεκριμένος άνθρωπος θεωρείται ένας από τους 

πιο γνωστούς Θρακιώτες σήμερα, θα έλεγα ότι είναι όχι εξαιτίας του πολύ υψηλού δεξιοτεχνικού 

επιπέδου που έχει πάνω στο όργανο, αλλά εξαιτίας της όλης μουσικής του εμπειρίας, αντίληψης και 

δεξιοτεχνίας που διαθέτει. Επίσης πλέον η Ελληνική παραδοσιακή μουσική έχει γίνει πιο 

προσεγμένη και πιο εκλεπτυσμένη από ότι ήταν μερικές δεκαετίες παλαιότερα. Μέσα σε μια 

περίοδο κατά την οποία οι εναρμονίσεις και οι ενορχηστρώσεις στους παραδοσιακούς σκοπούς της 

Θράκης ήταν σε πρωτόγονο στάδιο, αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε είτε ασυναίσθητα είτε 

εσκεμμένα τεχνικές που τον βοηθούσαν να βελτιώσει το σύνολο της μουσικής και όχι μόνο το δικό 

του μέρος, τεχνικές με τις οποίες δήλωνε ότι ήξερε πώς να παρουσιάσει τον εαυτό του σε μια 

ορχήστρα αλλά και πώς να κάνει το όργανο του να ξεχωρίζει σε κάθε διαφορετική περίσταση που 

έπαιζε. 
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Η περίπτωση του Χρήστου Κουρούδη 

 
Στοιχεία για τη ζωή του 

 

 Ο Χρήστος Κουρούδης γεννήθηκε το 1939 και μεγάλωσε στη Μεγάλη Δοξυπάρα, χωριό 

του βόρειου Έβρου και ανήκει στον Δήμο Ορεστιάδας. Βασική περιοχή που έμενε μέχρι το τέλος 

της ζωής του ήταν η περιοχή του Βόρειου Έβρου μέχρι το τέλος της ζωής του το 2012. Ο γιος του 

Αλέκος Κουρούδης αναφέρει την κακή κατάσταση της υγείας του, καθώς είχε πρόβλημα με την 

καρδιά του για είκοσι χρόνια. Παρόλες τις δυσκολίες του όμως, δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει.  

 Από μικρός έκανε μεροκάματα σε πολλές διαφορετικές δουλειές. Είχε πολύ μεράκι για τη 

μουσική, παρότι δεν είχε κάποιον συγγενή που να είχε σχέση με αυτήν και ήθελε να μάθει να 

παίζει. Το πρώτο όργανο που αγόρασε ήταν μια φλογέρα με χρήματα που κέρδισε από τα 

μεροκάματα. Με αυτήν έβγαζε μουσικά κομμάτια και μελετούσε μέχρι που ο θείος του αγόρασε το 

πρώτο του κλαρίνο. Μάλιστα, επρόκειτο για κλαρίνο με ανάποδο σύστημα για να βολεύει τον 

Χρήστο Κουρούδη που ήταν αριστερόχειρας. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε να παίζει και 

διατήρησε το σύστημα αυτό μέχρι το τέλος της ζωής του.  

 Σε ηλικία δεκαπέντε χρονών ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά πηγαίνοντας σε γάμους μαζί 

με τους στενούς του συνεργάτες, τον Φαρμάκα Κωνσταντίνο ο οποίος ήταν τραγουδιστής και 

έπαιζε τσιμπή, και τον Ζήση Αραμπατζή ο οποίος ήταν βιολιστής. Ο γιος του Αλέκος μπήκε και 

αυτός στο σχήμα από μικρή ηλικία. Με το πέρασμα των χρόνων, στην ορχήστρα μπήκαν και άλλα 

πιο σύγχρονα όργανα, όπως το αρμόνιο. Ήταν ένας άνθρωπος που ακολουθούσε την εποχή του και 

ήθελε να δοκιμάσει τις νέες δυνατότητες που του προσέφερε η τεχνολογία. Στο τέλος η ορχήστρα 

του ήταν μια οικογενειακή ορχήστρα. Η ορχήστρα αυτή συνεργάστηκε με γνωστούς καλλιτέχνες 

της εποχής, όπως ο Σωτήρης Παπάζογλου και η Λίτσα Ουλιανούδη. Μαζί έκαναν πολλές 

ηχογραφήσεις αλλά και δουλειές με χορευτικά συλλόγων, γλέντια, πανηγύρια και γάμους. Ο ίδιος 

είχε φτιάξει μια πολύ καλή φήμη για τον ίδιο και την ορχήστρα του στην περιοχή του Έβρου. 

 Είχε πολύ όρεξη για αυτό που έκανε, σηκωνόταν από τα χαράματα πήγαινε στο 

οικογενειακό παντοπωλείο και ξεκινούσε να παίζει κλαρίνο για τρεις με τέσσερις ώρες μέχρι να 

ανοίξει το μαγαζί. Μελετούσε και το πρωί και το απόγευμα. Την εποχή που ο Γιώργος Μπουρμάς 

ήρθε στην Ελλάδα, ο Χρήστος Κουρούδης τον πλησίασε γιατί είδε κάτι διαφορετικό σε αυτόν.  

Ενώ όλοι τον ονόμαζαν βούλγαρο και τον είχαν στο περιθώριο, ο Χρήστος Κουρούδης πήγαινε και 

τον άκουγε. Μετά τη γνωριμία του με τον Μπουρμά, το ύφος του Κουρούδη άλλαξε. Άρχισε να 
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μελετάει ακόμα περισσότερο. Του άρεσε πολύ να ακούει άλλους οργανοπαίκτες και να μαθαίνει 

πράγματα από αυτούς, “κλέβοντας” τεχνικές. Κάθε φορά που κατέβαινε στην Αθήνα πήγαινε σε 

μαγαζιά που έπαιζαν κλαρινίστες που του άρεσαν όπως ο Κωστούλας και ο Βασιλόπουλος. Ο 

Κουρούδης είχε το χάρισμα του καλού μουσικού αυτιού, όπως μας αναφέρει ο γιος του. Μπορούσε 

να θυμάται ό,τι άκουγε και να το δουλεύει ώστε να το βγάλει. Δημιούργησε και δικά του κομμάτια, 

οργανικά μέρη χορών τα οποία πλέον έχουν γίνει μέρος της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης.   

 Μελετούσε σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Ξεκίνησε σιγά σιγά να μελετάει και ταξίμια,  

ακούγοντας τα και αναλύοντας τον τρόπο παιξίματος των άλλων κλαρινίστων που άκουγε. Ήταν 

πολύ πρόθυμος να μάθει οποιοδήποτε κομμάτι δεν ήξερε και του ζητούσαν. Συμμετείχε σε δίσκους, 

εκπομπές, εκδηλώσεις συλλόγων και παραστάσεις σε Αθήνα και Ξάνθη. Έκανε πολλές ζωντανές 

ηχογραφήσεις, ενώ θεωρούσε την νέα γενιά μουσικών καλύτερη από αυτόν και πίστευε πως δεν 

είχε να τους δείξει κάτι που δεν ξέρουν ήδη. Στο τέλος, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα δικό 

του χρώμα μέσα από τα ακούσματα και τα βιώματα του. 
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Ανάλυση παιξίματος 

 

 Πριν αναλύσουμε το τεχνικό μέρος του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη, είναι 

απαραίτητο να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους εξελίχθηκε στο άτομο τέτοιου 

βεληνεκούς. Κύριο συστατικό ήταν τα ακούσματα που απέκτησε πέρα από τα τοπικά που 

διατηρούσε από τα παιδικά του χρόνια. Επιδίωκε συνεχώς να ακούει διαφορετικούς μουσικούς, 

τοπικούς και μη αλλά και διαφορετικά μουσικά είδη. Έμαθε πολλά πράγματα από τα ταξίδια του 

στην Αθήνα, όπου διευρύνθηκαν οι μουσικοί του ορίζοντες αναφορικά με τις δυνατότητες του 

οργάνου, μέσα από τη μελέτη ταξιμιών και διαφορετικών δρόμων. Στην Θράκη, τα ταξίμια δεν 

ήταν διαδεδομένα, ήταν ένα πεδίο στο οποίο οι θρακιώτες κλαρινίστες μιμήθηκαν τους κλαρινίστες 

της Νότιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Μελετούσε συνεχώς τη δομή και τη ροή των ταξιμιών, όπως 

επίσης δούλευε πάνω στην τροπικότητα των δρόμων και του κούρδισμα τους. Στο κούρδισμα 

κέρδισε πολλά πράγματα από τον Γιώργο Μπουρμά, ο οποίος ήταν ένας μουσικός που γνώριζε 

θεωρία της μουσικής σε αντίθεση με τους υπόλοιπους οργανοπαίκτες της περιοχής του. Ο 

Μπουρμάς τον ενέπνευσε να μελετήσει περισσότερο και να ψαχτεί ακόμα περισσότερο πάνω στο 

όργανο. Η αφοσίωση του άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι έφτιαχνε μόνος του τα καλάμια 

που χρησιμοποιούσε.  

 Συνεχίζοντας, βλέπουμε πως από την αρχή που ξεκίνησε να δουλεύει επαγγελματικά 

υπήρξε κυρίαρχος της ορχήστρα στην οποία συμμετείχε, αρχικά με τραγουδιστή και συνοδεία και 

στη συνέχεια ως πρώτο όργανο στο οικογενειακό του σχήμα. Σχετικά με την ανάλυση του 

παιξίματος του από άποψη τεχνικής, βλέπουμε ότι το φύσημα του είναι συνεχές με πολλούς 

τονισμένους φθόγγους από τη γλώσσα σε ισχυρά και ημί-ισχυρά μέρη του μέτρου. Οι αναπνοές του 

είναι κοφτές και γρήγορες. Το παίξιμο του είναι πολύ δεξιοτεχνικό, με γρήγορους δακτυλισμούς 

και στολισμούς της βασικής μελωδίας. Χαρακτιριστική κίνηση που χρησιμοποιεί ο ίδιος και 

χρησιμοποιείται κατά κόρον σε τραγούδια δυτικής Θράκης είναι το “τά-ι-τα”. 



 

 Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

έτσι ώστε να μπορεί να απ

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

νότες δεν έχει μεγ

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονικ

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

δεσπόζοντες φθόγγους του δρόμου που βρίσκεται, αλλά δε μένει αρκετά σε α

θεωρείται ότι κάνει στάσεις. Βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση 

πουλί, Track 4: Όσα κάστρα και αν επήγα).

  Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

παρουσιάστηκε ένα ζωναρ

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 

Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

έτσι ώστε να μπορεί να απ

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

νότες δεν έχει μεγαλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονικ

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

δεσπόζοντες φθόγγους του δρόμου που βρίσκεται, αλλά δε μένει αρκετά σε α

θεωρείται ότι κάνει στάσεις. Βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση 

πουλί, Track 4: Όσα κάστρα και αν επήγα).

Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

παρουσιάστηκε ένα ζωναρ

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 

Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

έτσι ώστε να μπορεί να αποδώσει τους αλλοιωμένους φθόγγους του κάθε δρόμου. Το φύσημα του 

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

αλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονικ

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

δεσπόζοντες φθόγγους του δρόμου που βρίσκεται, αλλά δε μένει αρκετά σε α

θεωρείται ότι κάνει στάσεις. Βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση 

πουλί, Track 4: Όσα κάστρα και αν επήγα).

Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

παρουσιάστηκε ένα ζωναράδικο μουσικό κομμάτι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 

Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

οδώσει τους αλλοιωμένους φθόγγους του κάθε δρόμου. Το φύσημα του 

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

αλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονικ

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

δεσπόζοντες φθόγγους του δρόμου που βρίσκεται, αλλά δε μένει αρκετά σε α

θεωρείται ότι κάνει στάσεις. Βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση 

πουλί, Track 4: Όσα κάστρα και αν επήγα). 

Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

άδικο μουσικό κομμάτι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 

Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

οδώσει τους αλλοιωμένους φθόγγους του κάθε δρόμου. Το φύσημα του 

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

αλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονικ

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

δεσπόζοντες φθόγγους του δρόμου που βρίσκεται, αλλά δε μένει αρκετά σε α

θεωρείται ότι κάνει στάσεις. Βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση 

Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

άδικο μουσικό κομμάτι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 

Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

οδώσει τους αλλοιωμένους φθόγγους του κάθε δρόμου. Το φύσημα του 

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

αλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονικ

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

δεσπόζοντες φθόγγους του δρόμου που βρίσκεται, αλλά δε μένει αρκετά σε α

θεωρείται ότι κάνει στάσεις. Βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση 

Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

άδικο μουσικό κομμάτι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 

Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

οδώσει τους αλλοιωμένους φθόγγους του κάθε δρόμου. Το φύσημα του 

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

αλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονικ

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

δεσπόζοντες φθόγγους του δρόμου που βρίσκεται, αλλά δε μένει αρκετά σε α

θεωρείται ότι κάνει στάσεις. Βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση (Βλέπε Track 3: Ξενιτεμένο μου 

Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

άδικο μουσικό κομμάτι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 

Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

οδώσει τους αλλοιωμένους φθόγγους του κάθε δρόμου. Το φύσημα του 

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

αλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονικ

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

δεσπόζοντες φθόγγους του δρόμου που βρίσκεται, αλλά δε μένει αρκετά σε αυτούς έτσι ώστε να 

(Βλέπε Track 3: Ξενιτεμένο μου 

Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

άδικο μουσικό κομμάτι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 
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Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

οδώσει τους αλλοιωμένους φθόγγους του κάθε δρόμου. Το φύσημα του 

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

αλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

τόνου). Χρονικά, τα ταξίμια του  είναι μικρά και τονικά περιστρέφονται γύρω από την τονική. Στα 

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

υτούς έτσι ώστε να 

(Βλέπε Track 3: Ξενιτεμένο μου 
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άδικο μουσικό κομμάτι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 
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Ακολουθεί πιστά την τροπικότητα των κομματιών, κουρδίζοντας το όργανο με το φύσημα 

οδώσει τους αλλοιωμένους φθόγγους του κάθε δρόμου. Το φύσημα του 

από κοφτό και γρήγορο, αλλάζει στα ταξίμια και γίνεται απλωτό και συνεχές με κοφτούς 

χρωματισμούς. Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Αλβανόπουλου, η αλλοίωση που κάνει στις 

αλύτερη απόκλιση από τα 2/8 του τόνου, εκτός από τις περιπτώσεις μερικών 

εισαγωγικών ταξιμιών του, στις οποίες αλλοιώνει τις νότες σε μεγαλύτερο βαθμό (3/8, 3,5/8 του 

ή. Στα 

εισαγωγικά ταξίμια μάλιστα, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καν τον φθόγγο της τονικής μέχρι τη 

στιγμή που θα καταλήξει σε αυτήν στο τέλος τους. Κινείται γρήγορα συνήθως γύρω από  

υτούς έτσι ώστε να 

(Βλέπε Track 3: Ξενιτεμένο μου 

Παραπάνω, πριν την ανάλυση του παιξίματος του Χρήστου Κουρούδη σε ταξίμια του, 

άδικο μουσικό κομμάτι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης και εκτελείται με τον τρόπο παιξίματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Παρουσιάζοντας όμως 



 

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

κάπως διαφορετικό.

 

  

 Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

ανάλαφρος σε ύφος και πηδηχτός σε βήματα. Οπότε, για να ταιριάξει το παίξιμο του με

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

κοινά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τις τρίλιες στον πρώτο χρ

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

όλους τους σκοπούς αλλά ανάλογα τη

το χορό και το ύφος του. 

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

παίξει πιο απλά. Η βασική έκταση που φαίνεται ότι παίζει είναι από το χα

το ψηλό ΛΑ (796 Hz) που είναι εκτάσεις που συνηθίζονται στην περιοχή της Θράκης.

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

κάπως διαφορετικό. 

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

ανάλαφρος σε ύφος και πηδηχτός σε βήματα. Οπότε, για να ταιριάξει το παίξιμο του με

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

κοινά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τις τρίλιες στον πρώτο χρ

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

όλους τους σκοπούς αλλά ανάλογα τη

το χορό και το ύφος του. 

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

παίξει πιο απλά. Η βασική έκταση που φαίνεται ότι παίζει είναι από το χα

το ψηλό ΛΑ (796 Hz) που είναι εκτάσεις που συνηθίζονται στην περιοχή της Θράκης.

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

ανάλαφρος σε ύφος και πηδηχτός σε βήματα. Οπότε, για να ταιριάξει το παίξιμο του με

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

κοινά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τις τρίλιες στον πρώτο χρ

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

όλους τους σκοπούς αλλά ανάλογα τη

το χορό και το ύφος του.  

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

παίξει πιο απλά. Η βασική έκταση που φαίνεται ότι παίζει είναι από το χα

το ψηλό ΛΑ (796 Hz) που είναι εκτάσεις που συνηθίζονται στην περιοχή της Θράκης.

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

ανάλαφρος σε ύφος και πηδηχτός σε βήματα. Οπότε, για να ταιριάξει το παίξιμο του με

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

κοινά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τις τρίλιες στον πρώτο χρ

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

όλους τους σκοπούς αλλά ανάλογα την περίσταση παραλλάσσει το παίξιμο του για να ταιριάζει με 

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

παίξει πιο απλά. Η βασική έκταση που φαίνεται ότι παίζει είναι από το χα

το ψηλό ΛΑ (796 Hz) που είναι εκτάσεις που συνηθίζονται στην περιοχή της Θράκης.

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

ανάλαφρος σε ύφος και πηδηχτός σε βήματα. Οπότε, για να ταιριάξει το παίξιμο του με

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

κοινά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τις τρίλιες στον πρώτο χρ

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 
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Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

παίξει πιο απλά. Η βασική έκταση που φαίνεται ότι παίζει είναι από το χα

το ψηλό ΛΑ (796 Hz) που είναι εκτάσεις που συνηθίζονται στην περιοχή της Θράκης.

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

ανάλαφρος σε ύφος και πηδηχτός σε βήματα. Οπότε, για να ταιριάξει το παίξιμο του με

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

κοινά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τις τρίλιες στον πρώτο χρόνο του τελευταίου μέτρου της κάθε 

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

ν περίσταση παραλλάσσει το παίξιμο του για να ταιριάζει με 

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

παίξει πιο απλά. Η βασική έκταση που φαίνεται ότι παίζει είναι από το χα

το ψηλό ΛΑ (796 Hz) που είναι εκτάσεις που συνηθίζονται στην περιοχή της Θράκης.

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

ανάλαφρος σε ύφος και πηδηχτός σε βήματα. Οπότε, για να ταιριάξει το παίξιμο του με

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

όνο του τελευταίου μέτρου της κάθε 

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

ν περίσταση παραλλάσσει το παίξιμο του για να ταιριάζει με 

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

παίξει πιο απλά. Η βασική έκταση που φαίνεται ότι παίζει είναι από το χαμηλό ΣΟΛ (177 Hz) έως 

το ψηλό ΛΑ (796 Hz) που είναι εκτάσεις που συνηθίζονται στην περιοχή της Θράκης.

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

ανάλαφρος σε ύφος και πηδηχτός σε βήματα. Οπότε, για να ταιριάξει το παίξιμο του με το χορό και 

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

όνο του τελευταίου μέτρου της κάθε 

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

ν περίσταση παραλλάσσει το παίξιμο του για να ταιριάζει με 

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

μηλό ΣΟΛ (177 Hz) έως 

το ψηλό ΛΑ (796 Hz) που είναι εκτάσεις που συνηθίζονται στην περιοχή της Θράκης. 
25

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

το χορό και 

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

όνο του τελευταίου μέτρου της κάθε 

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

ν περίσταση παραλλάσσει το παίξιμο του για να ταιριάζει με 

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

Δυτικής Θράκης, παρότι όπως είπαμε ο ίδιος μελετούσε κομμάτια από όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

μηλό ΣΟΛ (177 Hz) έως 

25 

τώρα αυτό το μαντηλάτο που έχει τις ρίζες του στην γενέτειρα του, βλέπουμε ότι το παίξιμο είναι 

Οι δακτυλισμοί και τα στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ δεν είναι τόσο έντονα σε συχνότητα. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει γιατί ο μαντηλάτος είναι ένας χορός αντικρυστός, 

το χορό και 

το ύφος, χρησιμοποιεί λιγότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό ύφος από 

αυτό που χρησιμοποιεί για το ζωναράδικο χορό. Οι δυο τρόποι παιξίματος αυτοί έχουν μερικά 

όνο του τελευταίου μέτρου της κάθε 

φράσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να τα ταυτοποιήσουμε. Αυτό δηλώνει για τον ίδιο πως έχει καλή 

χορευτική αντίληψη και μας δείχνει ότι δεν χρησιμοποιεί μονάχα το δικό του προσωπικό ύφος για 

ν περίσταση παραλλάσσει το παίξιμο του για να ταιριάζει με 

Το ρεπερτόριο που υπάρχει δισκογραφικά περιέχει τραγούδια και σκοπούς της περιοχής της 

της 

Ελλάδας. Από τις ηχογραφήσεις καταλαβαίνουμε ότι επιδιώκει συνεχώς το πιο δεξιοτεχνικό 

παίξιμο, έχοντας φυσικά στο μυαλό του πού πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο έπακρον και πού να 

μηλό ΣΟΛ (177 Hz) έως 
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 Ο Χρήστος Κουρούδης συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δημιουργία και εξέλιξη του 

θρακιώτικου ιδιώματος για το κλαρίνο. Είναι από τους πιο γνωστούς θρακιώτες κλαρινίστες και το 

παίξιμο του θεωρείται πολύ δεξιοτεχνικό και άξιο μίμησης ειδικά για τους σκοπούς της Δυτικής 

Θράκης. Προσωπικά όμως, θεωρώ πως το αξιότερο όλων που έκανε ήταν το γεγονός ότι ξεκίνησε 

από το μηδέν, χωρίς κάποια βοήθεια ή κάποιον να τον παροτρύνει να ασχοληθεί με τη μουσική και 

δημιούργησε μια μουσική οικογένεια που πλέον είναι ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή της 

Θράκης. Αυτό φανερώνει πρώτον την αγάπη του για τη μουσική και δεύτερον την αγάπη του για τη 

νέα γενιά στην οποία μεταλαμπάδευσε την άυλη κληρονομιά του. 
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Η περίπτωση του Βαγγέλη Παπαναστασίου 

 
Στοιχεία για τη ζωή του 

 

 Ο Βαγγέλης Παπαναστασίου γεννήθηκε το 1973 και έχει καταγωγή από το νομό Έβρου. 

Σήμερα κατοικεί ακόμα στο χωριό Απαλός της Αλεξανδρούπολης. Στην οικογένεια του δεν υπήρχε 

κάποιος οργανοπαίκτης πριν από τον ίδιο, αλλά η μητέρα του τραγουδούσε συνεχώς, συν το 

γεγονός ότι είχε πολλά βιώματα. Μεγάλη επιρροή πάνω του είχε ο πολιτιστικός σύλλογος του 

Απαλού μέσω του οποίου άκουγε και χόρευε παραδοσιακούς σκοπούς, αλλά και το ότι γινόντουσαν 

εμφανίσεις ζωντανής ορχήστρας που ερχόταν εβομαδιαία στο χωριό. Η οικογένεια του τον στήριξε 

από τα παιδικά του χρόνια στο δρόμο της μουσικής. Από τα σχολικά του χρόνια είχε έφεση στη 

φλογέρα και έτσι πρώτη γυμνασίου πήρε το πρώτο του κλαρίνο. Πιο πριν είχε ασχοληθεί λίγο με το 

αρμόνιο, όργανο το οποίο έπαιζε ο αδερφός του.  

 Είχε διάφορους δασκάλους κατά τα χρόνια στο κλαρίνο όπως τον Ζουπίδη Παναγιώτη, τον 

Νίκο Αλβανόπουλο και  Κυριάκο Κωστούλα.. Πέρα από αυτούς βέβαια έχει μελετήσει και άλλους 

οργανοπαίκτες και όλοι έχουν συμβάλει στον τρόπο παιξίματος και τον ήχο του σήμερα. Έχει κάνει 

θεωρητικές μουσικές σπουδές μέχρι το επίπεδο της Φυγής και είναι διπλωματούχος Βυζαντινής 

μουσικής. Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας οργανοπαίκτης κατά τον ίδιο είναι το 

μεράκι, η μελέτη, η υπομονή και η τύχη.  

 Αγαπημένοι οργανοπαίκτες εκτός από τους δασκάλους του είναι ο Μίντογλου και ο 

Μπουρμάς για τη Θράκη, ο Γιαούζος και ο Καρακώστας και από πιο σύγχρονους οργανοπαίκτες ο 

Τάσος Χαλκιάς , ο Μπαντζής και ο Σαλέας. Για το φύσημα του κλαρίνου και τον ήχο ο ίδιος λέει 

το εξής: “Το φύσημα και ο ήχος του κλαρίνου είναι προσωπική υπόθεση του καθενός και αλλάζει 

ανάλογα το ρεπερτόριο , την περιοχή αλλά και το κομμάτι καθεαυτό.” 

  Το 1994 ξεκινά να ασχολείται επαγγελματικά με το κλαρίνο και τη μουσική μέσα από τη 

συνεργασία του με το Θέατρο Ελληνικών χορών Δώρα Στράτου ενώ παράλληλα μελετούσε 

πάμπολλες ώρες πάνω στο όργανο. Μαζί με το σημερινό του σχήμα το ΕΠΤΑΣΗΜΟ έχει δουλέψει 

ρεπερτόριο από όλη την Ελλάδα. Έχει παίξει σε κάθε είδους εκδήλωση από ένα γλέντι και ένα 

γάμο σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές συναυλίες και στο εξωτερικό σε γλέντια και 

εκδηλώσεις των Ελλήνων της διασποράς. Συμμετοχή του στη δισκογραφία είναι τα CD η «Θράκη», 

«Η Θράκη του σήμερα», και έχει συμμετάσχει και σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών όπως «Τ’ αη 

Κουσταντή πανγκύρ’ θα γεν’» και «Πετρωτιώτικα ζάφτια». 
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 Πέρα από τη δισκογραφία της παραδοσιακής μουσικής, ο Βαγγέλης Παπαναστασίου έχει 

συμβάλλει και στη διάσωση και εκμάθηση της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με τα βιβλία 

που έχει γράψει και εκδόσει, τα οποία περιέχουν παρτιτούρες διάφορων σκοπών γραμμένες από τον 

ίδιο για σκοπούς από περιοχές της Ελλάδας όπως Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και 

Μοριά. Πέρα από αυτά, έχει γράψει και δυο βιβλία με μια θεματική όπως τα Κάλαντα ή τα 

Αποκριάτικα τραγούδια. 

 Πιστεύει στη νέα γενιά μουσικών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να μελετούν το 

θέμα πιο επιστημονικά είτε σε μουσικές σχολές είτε σε πανεπιστήμια, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

έχουν το βίωμα των παραδοσιακών δασκάλων. “Η κάθε γενιά βάζει το λιθαράκι της και εξελίσσει 

την παραδοσιακή μουσική με νέες μελωδίες χρησιμοποιώντας όμως τη συναγή των παλαιότερων.”  
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Ανάλυση Παιξίματος 

 

 Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα τεχνικά στοιχεία του παιξίματος του Βαγγέλη 

Παπαναστασίου πρέπει να μελετήσουμε τις μουσικές γνώσεις που έχει και πως τις χρησιμοποιεί  

την ώρα που παίζει. Όπως προείπαμε είναι κάτοχος θεωρητικών πτυχίων της μουσικής και 

διπλωματούχος Βυζαντινής μουσικής, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζει από θέματα 

ενορχήστρωσης, εναρμόνισης αλλά και θέματα τροπικότητας μέσω των ήχων της βυζαντινής 

μουσικής, η οποία συγγενεύει με τους δρόμους της παραδοσιακής μουσικής. Αποτελεί μουσικό 

μιας γενιάς μετά από τον Νίκο Αλβανόπουλο, τον Γιώργο Μπουρμά και τον Χρήστο Κουρούδη, 

και πράττει αυτό που λέει να πράξουν οι νέοι μουσικοί. Μελετάει το όργανο και την παραδοσιακή 

μουσική με πιο επιστημονική διάθεση, αρχικά μελετώντας πάνω στο όργανο ατέλειωτες ώρες μέχρι 

να αρχίσει να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική. Ακόμα και μετά την αρχή της 

επαγγελματικής του καριέρας, μελέτησε, έγραψε βιβλία και ηχογράφησε δικές του συνθέσεις σε 

δίσκο, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα την περίπτωση. Όπως και οι άλλοι μουσικοί, έχει δημιουργήσει 

δικά του versa και οργανικές φράσεις μέσα σε ένα ρυθμικό πλαίσιο αλλά έχει δημιουργήσει και 

δικά του κομμάτια εξ ολοκλήρου, τα οποία είναι κυρίως οργανικά, όπως το “Συγκαθιάρικο”. Τα 

κομμάτια αυτά θα μπορούσε κανείς να πει πως αποτελούν μια εξέλιξη της παραδοσιακής μουσικής 

όπως αυτή δημιουργείται και μεταβάλλεται μέσα από τους ίδιους της τους μουσικούς.  

 Μιλώντας για τον ρόλο του στην ορχήστρα και τη συνεργασία του με τους συνεργάτες του, 

παρατηρούμε ένα αρχηγικό μοντέλο όπως στην περίπτωση του Χρήστου Κουρούδη, με την 

διαφορά ότι βελτιώνει το σύνολο της μουσικής. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω της γενικότερης 

μουσικής του παιδείας, το γεγονός δηλαδή ότι επιδιώκει ένα καλύτερο μουσικό αποτέλεσμα, κάτι 

που φαίνεται ειδικά στα δικά του κομμάτια όπου χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά όργανα, το 

καθένα με διαφορετικές μελωδικές φράσεις και διαφορετικό ρόλο όσον αφορά το στόχο του 

τελικού αποτελέσματος. Όσον αφορά το ρόλο του σε ορχήστρες γλεντιών, έχει αρχηγικό ρόλο 

καθορίζοντας της σειρά των τραγουδιών και ποιο verso θα ακολουθήσει το τραγούδι. Παρόλα 

αυτά, αφήνει χώρο να φανούν και τα άλλα όργανα και δεν καλύπτει τον τραγουδιστή. 

 Ξεκινώντας την ανάλυση των τεχνικών στοιχείων του παιξίματος του, βλέπουμε πως το 

παίξιμο του έχει παλαιά στοιχεία των Θρακιωτών κλαρινίστων όπως την κίνηση“τά-ι-τα”. Ο ήχος 

του είναι legato, δεν αφήνει σχεδόν καθόλου κενό χρόνο στον οποίο δεν ακούγεται το όργανο 

κάνοντας έτσι έντονη την παρουσία του και δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ποιο όργανο οδηγεί την 

ορχήστρα. Χρησιμοποιεί χτυπήματα με τη γλώσσα για να τονίσει τα ισχυρά μέρη του μέτρου, όσο 

και για να τονίσει τα ποικίλματα που κάνει. Οι αναπνοές του είναι μεγάλες, κάτι που βοηθάει στη 



 

συνεχή ροή του ήχου του κλαρίνου. Μια από τις κινήσεις που συνηθίζει να κάνει είναι η τεχνική 

της καθυστέρησ

 

  

 Συνεχίζοντας με την ανάλυση των ταξιμιών του, βλέπουμε πως δεν υπάρχει αρκετό υλικό 

δισκογραφικά για τα ελεύθερα άρρυθμα ταξίμια όμως θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα 

ταξίμια αυτά βασισμένοι στο υλικό που υπάρχει γιατί τέτοιου είδους ταξίμια γίνονται σε 

εκδηλώσεις διάφορων περιστάσεων που καταγράφονται δισκογραφικά. Παρόλα αυτά, υπάρχει 

υλικό για τα έρρυθμα ελεύθερα ταξίμια, τα οποία δομικά δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Αντίθετα με τ
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  Η άλλη περίπτωση είναι αυτή των ρυθμικών φράσεων (verso). Χρησιμοποιώντας φράσεις 

δικές του αλλά και παλαιότερες παραδοσιακές, βλέπουμε ότι το παίξιμο του δεν διαφέρει από αυτό 

των τραγουδιών. Το κλαρίνο οδηγεί την ορχήστρα. Οι φράσεις αυτές βρίσκονται συνήθως στην 

ψηλή οκτάβα για να ξεσηκώνουν το κοινό, με συνεχείς αλλαγές τόνων έτσι ώστε το verso να μην 

γίνεται μονότονο και βαρετό, αλλά και ευκολότερη κίνηση πάνω στο όργανο και ευκαιρία για 

περισσότερα δεξιοτεχνικά στοιχεία (Βλέπε: Track 5 2ο verso από ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΑ Γ). 

 Εν κατακλείδι, ο Βαγγέλης Παπαναστασίου ανήκει σε μια γενιά πεπαιδευμένων μουσικών, 

από τις πρώτες για την περιοχή της Θράκης. Σπούδασε διάφορα όργανα και θεωρητικά της 

μουσικής και η παιδεία που απέκτησε από αυτές τις σπουδές φαίνεται σε διάφορα σημεία των 

συνθέσεων του. Αυτό φαίνεται και στην ενορχήστρωση των κομματιών όπως για παράδειγμα ο 

“Συγκαθιάρικος”, ο οποίος περιέχει στοιχεία όπως δεύτερες φωνές, πολλά διαφορετικά όργανα τα 

οποια παίζει ο ίδιος, όπως κλαρίνο και φλογέρα. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη σωστή 

διανομή των φράσεων και αυτοσχεδιασμών, η οποία γίνεται με τέτοιο τρόπο μέσα στο κομμάτι 

ώστε να αλλάζει το ύφος και να μην πλήττει ο ακροατής, αλλά να συνεχίζει να το ακούει με 

ενδιαφέρον. 

Από τη γενιά του Βαγγέλη Παπαναστασίου οι μουσικοί της παραδοσιακής μουσικής 

ξεκίνησαν να εκπαιδεύονται όπως και οι μουσικοί κλασσικής εκπαίδευσης με εγχειρίδια, ιδιαίτερα 

μαθήματα, θεωρητικές σπουδές, χωρίς όμως να χάνουν την επαφή τους με τους παραδοσιακούς 

δασκάλους. Η συνεισφορά του στη διάσωση της παραδοσιακής μουσικής είναι αδιαμφισβήτητη, αν 

όχι με τη δισκογραφία του, με τη βιβλιογραφία που δημιούργησε ο ίδιος. Έκτος όμως από αυτό, 

βοήθησε και στην εξέλιξη της παραδοσιακής μουσικής με μια νέα πρόταση, αυτή που παρουσιάζει 

στους δίσκους του και στα δικά του κομμάτια. Τέλος, μέσω των εγχειριδίων που δημιούργησε, 

πολλοί αρχάριοι και νέοι σε ηλικία οργανοπαίκτες βρήκαν το πάτημα που χρειάζονταν για να 

ξεκινήσουν να μελετούν την παραδοσιακή μουσική πάνω στο όργανο τους. Συμπερασματικά 

λοιπόν, καταλήγουμε πως ο Βαγγέλης Παπαναστασίου αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στην 

περιοχή της Θράκης με μεγάλη συνεισφορά στην παραδοσιακή μουσική, άξια για να ερευνηθεί. 
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Η περίπτωση του Γιώργου Μπουρμά 

 
Στοιχεία για τη ζωή του 

 

Ο Γιώργος Μπουρμάς γεννήθηκε το 1927 στο Θούριο Ορεστιάδας και απεβίωσε το 2015. 

Από μικρή ηλικία ξεκίνησε τα πρώτα του μουσικά βήματα μαθαίνοντας τρομπέτα στο σχολείο, ενώ 

αργότερα σε εφηβική ηλικία ασχολήθηκε με το κλαρίνο. Από μικρή ηλικία δούλευε για 

μεροκάματα ως τσοπάνης, με στόχο να αγοράσει ένα κλαρίνο. Τη χρονική περίοδο εκείνη, είχε την 

ευχέρεια να βρίσκεται στις βοσκές με άλλους νέους και να “αλληλοδιδάσκονται”. Το 1943 

πραγματοποιεί την αγορά ενός ελαττωματικού οργάνου που όμως για τον ίδιο είχε μεγάλη αξία. 

Μετά το τέλος του πολέμου το 1949, εγκαθίσταται στη Βουλγαρία, αρχικά στη Σόφια και μετά 

στην πόλη Πέρμιχ.  

Στα χρόνια του στη Βουλγαρία, έπειτα από τη δημιουργία οικογένειας και εύρεση μόνιμης 

επαγγελματικής αποκατάστασης, καταπιάνεται και πάλι με το κλαρίνο, που είχε αφήσει για 

περισσότερο από δέκα χρόνια. Από το 1960 περίπου μέχρι και το 1965 η ενασχόληση του με τη 

μουσική αποτελείται από διάφορες εκδηλώσεις  Ελλήνων πολιτικών προσφύγων και στη συνοδεία 

τοπικών βουλγάρικων χορευτικών συγκροτημάτων. Η ουσιαστική νέα του αφετηρία 

πραγματοποιείται το 1965, όπου εντάσσεται σε μια σχολή, μαθαίνει τα θεωρητικά της μουσικής και 

μορφώνεται γύρω από αυτήν. Εγκαινιάζει έτσι μια νέα περίοδο, στη διάρκεια της οποίας 

μεταβάλλεται από λαϊκός μουσικός σε γνώστης συστηματικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τη 

βουλγάρικη μουσική, μια και η ενασχόληση του με την ελληνική λαϊκή μουσική ήταν παροδική 

όπως προαναφέρθηκε.   

 Η μεγαλύτερη περίοδος δράσης της μουσικής πορείας του Μπουρμά ξεκινά το 1976 και 

διαρκεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Παρά τη μουσική του πρόοδο στη γείτονα χώρα, έχοντας 

συνεργαστεί με μεγάλους μουσικούς της εποχής μετά τη μεταπολίτευση του 1974, το γεγονός της 

επιστροφής του αποτελεί ένα περίεργο συνδυασμό συναισθημάτων, ώς και αποτελεί ένα 

πισωγύρισμα μουσικά για τον ίδιο, καθώς οι μουσικοί της περιοχής του Έβρου δεν είχαν μορφωθεί 

ακόμα και το επίπεδο ήταν χαμηλό. Την εποχή της επιστροφής του η τυπική κομπανία της περιοχής 

ήταν διαφορετική από αυτή που είχε αφήσει.. Όργανα όπως το μπουζούκι ήταν πλέον βασικό μέλος 

της ορχήστρας μιας και το ρεπερτόριο που ζητούσε ο κόσμος ήταν κατά βάση λαϊκό. Όργανα όπως 

το ούτι και το βιολί έδιναν τη θέση τους σε όργανα όπως το ακορντεόν, τις ακουστικές και 

ηλεκτρικές κιθάρες, τα οποία μπορούσαν να στηρίξουν καλύτερα το λαϊκο-δημοτικό ρεπερτόριο 
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που ζητούσε ο κόσμος. Από τα “παλαιότερα” όργανα της τυπικής κομπανίας, τη θέση του 

διατήρησε μόνο το κλαρίνο. 

 Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να επισημάνουμε εδώ, με αφορμή την περίπτωση του 

Γιώργου  Μπουρμά, είναι και οι μεγάλες διαφορές στο μουσικό προσανατολισμό και τη γενικότερη 

οπτική μεταξύ των μουσικών της περιοχής και του ίδιου. Οι “κλαριντζήδες”, πέραν του χαμηλού 

μουσικού επιπέδου τους, δεν διέθεταν θεωρητική εκπαίδευση και το παίξιμο τους χαρακτηριζόταν 

από έναν “ακανόνιστο” αυθορμητισμό. Συνεπώς, δεν είχαν εμπεδώσει την έννοια των ρυθμικών 

μέτρων για την εισαγωγή σε κάποιο τραγούδι και άλλα απαραίτητα στοιχεία για τους σύγχρονους 

μουσικούς της εποχής. Οι μουσικοί στα “νεότερα” όργανα όπως το μπουζούκι, είχαν κατά 

πλειοψηφία μια υποτυπώδη μουσική κατάρτιση, όπως γνώσεις των δρόμων και ρυθμική αγωγή.   

 Τον πρώτο καιρό της επιστροφής του βρισκόταν σε μια ορχήστρα στην οποία συνυπήρχε με  

άλλο “κλαριντζή” που προϋπήρχε, τον Βακαλόπουλο. Επιπλέον, ο Μπουρμάς δεν γνώριζε επαρκώς 

το “λαϊκό” ρεπερτόριο, όπως και άλλα κομμάτια του “δημοτικού” ρεπερτορίου, λόγω της απουσίας 

του από τον τόπο του. Υπήρχε λοιπόν η συμφωνία κατά το χρονικό διάστημα του ενός έτους 

περίπου, που μετείχαν στην ίδια ορχήστρα, να έχει ο καθένας το μουσικό του μέρος. Ο Μπουρμάς 

έπαιζε κυρίως θρακιώτικα, ενώ ο Βακαλόπουλος έπαιζε “δημοτικά” και “λαϊκά” τραγούδια. 

Φυσικά ο Μπουρμάς εξασκούνταν και στο ρεπερτόριο που δεν γνώριζε, ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί και μόνος του σε μελλοντικό χρόνο. Συνεργάζεται μαζί την ορχήστρα αυτή για ένα 

μικρό χρονικό διάστημα, αλλά οι διαρκείς προστριβές και συχνές εναλλαγές των μελών του, 

διαλύουν το σχήμα δημιουργώντας δύο νέα σχήματα, αυτό του μαθητή του Γιώργου Μπουρμά, 

Παναγιώτη Μπαρμπούδη και αυτό του Ντίνου Βασιλειάδη. 

 Δισκογραφικά ο Μπουρμάς είναι ενεργός από τα τέλη του 1970 μέχρι και τις αρχές του 

1980. Έκανε δίσκους μαζί με τον Παναγιώτη Νικίδη ο οποίος ήταν ένας από τους θεωρητικά 

“καλούς” τραγουδιστές της περιοχής, καθώς κατείχε γνώσεις βυζαντινής μουσικής από τους ψάλτες 

της Καρωτής. Επίσης έκανε ζωντανές ηχογραφήσεις με την γνωστή Βουλγάρα μουσικό Μαρία 

Στογιάννοβα που έπαιζε γκάιντα και καταγόταν από τη Φιλιππούπολη, με την οποία διατηρούσε 

επαφές και ερχόταν τακτικά στο σπίτι του στη Στέρνα Ορεστιάδας, συμπράττοντας μαζί του 

μουσικά σε  γλέντια της περιοχής του Έβρου.  

 Η παρακαταθήκη της μουσικής σταδιοδρομίας του Γιώργου Μπουρμά, η οποία είναι 

αξιέπαινη και αξίζει να σημειωθεί, είναι η “μουσική σχολή” που δημιούργησε μέσω της 

διδασκαλίας του κλαρίνου. Ο  Μπουρμάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους δασκάλους 

μουσικών οργάνων στο Βόρειο Έβρο και η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Παρότι το παίξιμο και 

το όργανο του δεν ήταν παραδοσιακό, μαθητές πήγαιναν σε αυτόν για ιδιαίτερα μαθήματα γιατί 
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έβλεπαν κάτι σε αυτόν που δεν έβλεπαν σε άλλους μουσικούς της περιοχής.  Διέθετε συστηματική 

μόρφωση πάνω στον τομέα της μουσικής, την οποία μετέδιδε σε αντίθεση με τους άλλους τοπικούς 

μουσικούς που είχαν “μυηθεί” στην τέχνη του κλαρίνου, με τη μέθοδο του “κλεψίματος από το 

δάσκαλο”. Πρώτος μαθητής του υπήρξε ο Παναγιώτης Μπαρμπούδης, ο οποίος παρότι δεν 

βρίσκεται στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς τοπικούς 

κλαρινίστες. 

 Είναι αδιαμφισβήτητη η επιρροή του Γιώργου Μπουρμά από τη βουλγάρικη μουσική και 

για αυτό πολλοί ανησυχούν πως το ιδίωμα αυτού και των μαθητών του ξεφεύγει από το θρακιώτικο 

ιδίωμα. Παρόλα αυτά, είναι επίσης γεγονός πως μέσω της σταδιοδρομίας του και της δισκογραφίας 

του η μουσική παράδοση του Βόρειου Έβρου ξεκίνησε να μεταλλάσσεται. Επίσης, μεγάλη ήταν η 

συνεισφορά του στον τομέα της διδασκαλίας του κλαρίνου με τη “σχολή” που άφησε πίσω του, τον 

τρόπο διδασκαλίας και τη νέα πιο εκλεπτυσμένη νοοτροπία της μουσικής διδασκαλίας που 

ενέπνευσε ο ίδιος στους μαθητές του. Το στίγμα του στην μουσική του τόπου είναι 

αδιαμφησβήτητο και θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω των μαθητών του. 
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Ανάλυση Παιξίματος 

 

 Αρχίζοντας και πάλι από θέματα μουσικής αντίληψης, βλέπουμε πως ο Γιώργος Μπουρμάς 

υπήρξε ο πιο μορφωμένος κλαρινίστας στην περιοχή του Έβρου στην εποχή του, όσον αφορά τη 

θεωρία της μουσικής αλλά και τη μελέτη πάνω στο κλαρίνο. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι να 

αναφερθεί ότι πρόκειται για ένα μουσικό που για να επιβιώσει ως μουσικός αναγκάστηκε να μάθει 

πολλών ειδών διαφορετικά ρεπερτόρια όπως το θρακιώτικο, το βουλγάρικο και το λαϊκό καθ’ όλη 

τη διάρκεια της καριέρας του. Όπως είναι αναμενόμενο, φυσικά το κάθε είδος άφησε το δικό του 

στίγμα πάνω στο χρώμα και τον ήχο του Γιώργου Μπουρμά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τον 

αποκαλούν “Βούλγαρο”. Στις ορχήστρες που συμμετείχε ήταν σχεδόν πάντα το κύριο μελωδικό 

όργανο χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν έδινε χώρο σε άλλα όργανα. Παρότι βρισκόταν σε 

ορχήστρες σύγχρονες για την εποχή του, με νέα όργανα όπως το μπάσσο και το αρμόνιο και δεν 

έπαιζε παράλληλα με άλλα μελωδικά όργανα, στην περίπτωση του δίσκου του με τον Πάτερ  

Παναγιώτη Νικίδη “Κυριακίτσα” όπου καλείται με τον μεγάλο βιολιστή Γιώργο Κόρο, 

συνεργάζεται έτσι ώστε να βγει ένα πολύ αξιοσέβαστο αποτέλεσμα. Παραχωρεί όλα τα 

αυτοσχεδιαστικά μέρη στον Κόρρο παίζοντας ο ίδιος στις χαμηλές συχνότητες, δηλώνοντας με 

αυτό τον τρόπο τρανταχτά την παρουσία του σε εισαγωγές κομματιών. Μάλιστα, χαρακτηριστικός 

είναι ο διάλογος μεταξύ των δύο μουσικών, στον οποίο λένε τα εξής (Σπανός, 2009, 80):  

 

“Κόρος: Βρε άνθρωπε, αυτά τα πράγματα που παίζεις, υπάρχει κάνα βιολί εκεί πάνω που να τα 

παίζει; 

Μπουρμάς: Όχι δεν μπορούν να τα παίξουν. 

Κόρος: Εγώ αν θες θα τα κεντήσω αλλά θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα” .  

  

 Άλλαξε πάρα πολλούς συνεργάτες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, γνώρισε πολλούς 

μουσικούς και απέκτησε πολλούς μαθητές. Με πολλούς μουσικούς απέκτησε καλές και αδελφικές 

σχέσεις, μερικοί από τους οποίους είναι ο Χρήστος Κουρούδης, και ο Παναγιώτης Μπαρμπούδης 

και με άλλους πιο απόμακρες. Παρόλα αυτά, κανείς δεν είπε ποτέ ότι το παίξιμο του ήταν κακό 

δεξιοτεχνικά. Αναγνώριζαν πως ήταν διαφορετικό από το παίξιμο από ότι συνιθιζόταν να έχει ένας  

κλαρινίστας στη Θράκη μέχρι εκείνη την εποχή, κάτι που και πάλι πρέπει να τονιστεί πως κανείς 

δεν είπε ότι δεν ήταν καλός δεξιοτέχνης. Από τη δισκογραφία του παρατηρούμε ότι οι μουσικοί της 

εποχής του που τον συνόδευαν σε τραγούδια της περιοχής δεν ήταν αντάξιοι του, και αυτό φαίνεται 

από τη μεγάλη διαφορά σε ποιότητα που έχουν οι πρώτοι του δίσκοι με αυτόν που παίζει με τον 
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Γιώργο Κόρο. Μάλιστα, αποδεικνύεται πως δίπλα σε αντάξιους μουσικούς μπορεί να παρουσιάσει 

καλύτερα το όργανο και την τεχνική του. 

 Αναζητώντας τη δισκογραφία του, παρατηρούμε πως δεν υπάρχουν οι κλασικές φόρμες του 

αυτοσχεδιασμού (ταξίμια, verso) αλλά ότι έχει γράψει πολλά δικά του οργανικά κομμάτια, πολλά 

από τα οποία σήμερα λειτουργούν ως versa διάφορων χορών όπως ο ζωναράδικος και ο 

καρσιλαμάς και έχουν ενταχθεί στην παραδοσιακή μουσική της Θράκης. Ας μην ξεχνάμε όμως το 

σύστημα κλαρίνου με το οποίο έπαιζε ο Γιώργος Μπουρμάς. Ένα κλαρίνο τύπου Böhm, όπως το 

πρώτο κλαρίνο που είχε αποκτήσει ο Νίκος Αλβανόπουλος. Στην περίπτωση του Νίκου 

Αλβανόπουλου παρουσιάστηκε ο Δημήτρης Ζαχαρδέλιας που τον παρότρυνε να αγοράσει κλαρίνο 

συστήματος Müller γιατί τα κλαρίνα συστήματος Böhm δεν μπορούν να αποδώσουν τα θρακιώτικα 

τραγούδια. Αυτό βέβαια δε στάθηκε εμπόδιο στο Γιώργο Μπουρμά, καθώς έπαιζε με κλαρίνα 

αυτού του συστήματος μέχρι και το τέλος της ζωής του.  

Υπενθυμίζοντας λοιπόν την ιδιαιτερότητα αυτού του οργανοπαίκτη σε σχέση με το όργανο 

του, μας είναι πλέον πιο εύκολο να εξετάσουμε χαρακτηριστικά της τεχνικής του. Χαρακτηριστικά 

σαν αυτά είναι οι τρίλιες πάνω  από τη νότα που βρίσκεται, καθώς είναι μια κίνηση που απαιτεί 

μόνο τη χρήση του μικρού δαχτύλου και συνήθως γίνεται στην μεσαία περιοχή. Αυτό φυσικά είναι 

ασυνήθιστο στοιχείο για τον καθολικό τρόπο παιξίματος του κλαρίνου, καθώς μια τρίλια σαν αυτή 

έχει πολύ λίγες εφαρμογές σε ένα κλαρίνο τύπου Müller. Αυτό το στοιχείο επίσης μας αποκαλύπτει 

το γεγονός ότι οι οργανοπαίκτες προσπαθούσαν να παίξουν τους σκοπούς με την τεχνική των 

παλαιοτέρων και το ύφος της περιοχής μεν αλλά υπήρχε και η ελευθερία της δημιουργίας του 

καθενός η οποία είναι αυτή που επέτρεψε αυτή την “παραλλαγή” στο παίξιμο του Μπουρμά. 

(Βλέπε: Track 6 Ξενιτεμένο μου πουλί). 

 Στις δισκογραφικές του δουλειές φαίνεται πως δεν αναζητεί την ποικιλία μελωδιών σε μια 

φράση ενός κομματιού. Παίζει προσεγμένα και με την ίδια τεχνική το κάθε κομμάτι, ώστε να μη 

γίνονται ατυχή λάθη στις ηχογραφήσεις.  Οι αναπνοές του είναι προσεγμένες και γίνονται  σε 

χρονικές περιόδους μιας αναπνοής ανά φράση, όπου η κάθε φράση αποτελείται από οχτώ μέτρα. 

 Αναλύοντας το παίξιμο του από τις ηχογραφήσεις, βλέπουμε πως το φύσημα του είναι 

περισσότερο κοφτό παρά συνεχές, όχι απόλυτα όμως καθώς υπάρχει διαφορά στο τεχνικό αυτό 

θέμα ανάλογα την περιοχή που βρισκόμαστε. Πιο συγκεκριμένα, ο ήχος του στην χαμηλή περιοχή 

του οργάνου είναι πιο συνεχής σε σχέση με τον ήχο του στην ψηλή περιοχή. Στην χαμηλή ο ήχος 

είναι πιο βαθύς και συνεχής κάτι που αλλάζει όσο ανεβαίνει ψηλότερα. Αξιοσημείωτο επίσης να 

αναφερθεί είναι ότι στα ψηλά δεν χτυπάει τόσες γλώσσες και ο λόγος κατά πάσα πιθανότητα είναι 

ότι τα κλαρίνα τύπου Böhm χρειάζονται μεγαλύτερο νούμερο καλαμιού από τα Müller για να 
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κουρδίσουν σωστά, που σημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ροή του αέρα για να βγει ο ήχος και 

ακόμα περισσότερος για να παιχτούν σωστά οι ψηλές νότες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε μια 

κίνηση που απαιτεί αρκετά χτυπήματα της γλώσσας, η ροή του αέρα χάνεται πολύ πιο εύκολα σε 

ένα κλαρίνο με χοντρό καλάμι παρά σε ένα με λεπτό. Η δυσκολία βρίσκεται στην επαναφορά της 

ροής του αέρα. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιεί χτυπήματα με γλώσσα στα ψηλά αλλά λόγω του 

προαναφερθέντος λόγου αυτό που λείπει από τον ήχο είναι η “ατάκα”. Το παίξιμο του δεν έχει 

τροπικό ύφος  κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει λόγω παραγόντων όπως το σύστημα κλαρίνου 

που χρησιμοποιούσε, το πάχος καλαμιού που απαιτεί για να κουρδίσει το όργανο αυτό, τα βιώματα 

του στη γείτονα χώρα Βουλγαρία αλλά και η ορχήστρα με την οποία έπαιζε όταν επέστρεψε στην 

Ελλάδα. 

 Σε αυτό το σημείο ταιριάζει να αναφερθούμε στους αυτοσχεδιασμούς του Γιώργου 

Μπουρμά. Αναλύοντας το παίξιμο από το εισαγωγικό ταξίμι (Βλέπε Track 7: ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟ – 

ΣΟΛΟ ΜΠΟΥΡΜΑ)  αναγνωρίζουμε  αρκετά βαλκανικά μοτίβα και άλλα στοιχεία, όπως τα σημεία 

που κάνει σταμάτημα και το γεγονός ότι βρίσκεται στην ψηλή οκτάβα κάτι που δε συνηθίζει σε 

περιπτώσεις που παίζει θρακιώτικο ρεπερτόριο. Όσον αφορά τα δικά του οργανικά κομμάτια, 

βλέπουμε ότι παίζει σε όλη την έκταση του οργάνου καθώς δεν έχει κάποιο άλλο μελωδικό όργανο 

να παίζει μαζί του και να τον περιορίζει συχνοτικά. 

 Εν κατακλείδι, ο Γιώργος Μπουρμάς ήταν ένας μουσικός διαφορετικός από τους άλλους 

μουσικούς της εποχής του για την περιοχή της Θράκης. Απέκτησε πολλά μουσικά βιώματα μέσα 

από τις καταστάσεις της ζωής του και τους μουσικούς που γνώρισε κάτι που φαίνεται άλλωστε και 

στον τρόπο παιξίματος του. Ίδρυσε τη δική του σχολή κλαρινίστων στη Θράκη και πλέον ζει μέσα 

από τους μαθητές αυτής, και των κομματιών που δημιούργησε, ενσωματωμένα πλέον στο 

ρεπερτόριο της θρακιώτικης παραδοσιακής μουσικής.  
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Μερικά συμπεράσματα που μπορούμε να αποκομίσουμε 
 

 Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα πάνω σε μια έρευνα 

η οποία δεν είναι συγκριτική και απλά παρουσιάζει τη ζωή και το παίξιμο ορισμένων ανθρώπων, 

αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να αποκομίσουμε μερικές πληροφορίες και γεγονότα που 

προαναφέρθηκαν και τις συνέπειες που είχαν τόσο στη θρακιώτικη μουσική παράδοση όσο και στο 

θρακιώτικο κλαρίνο καθεαυτό. Όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι οργανοπαίκτες που εξετάστηκαν 

έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην παράδοση του τόπου. Από την εποχή του Μαντζάρη εώς 

και τη σημερινή εποχή το κλαρίνο είναι το πρώτο όργανο στις κομπανίες της Θράκης και αυτό 

επιβεβαιώνεται αν όχι από μαρτυρίες, από τη δισκογραφία των μεγάλων τραγουδιστών που έχουν 

διαδώσει τη μουσική της Θράκης, Χρόνη Αηδονίδη και Καριοφύλλη Δοϊτσίδη, οι οποίοι από την 

αρχή μέχρι το τέλος χρησιμοποιούσαν κλαρίνο για τη δισκογραφία τους. Ο λόγος που αυτή η 

κατάσταση τείνει να αλλάξει στις μέρες μας είναι ένα άλλο θέμα προς ερεύνηση.  

 Επιστρέφοντας στις περιπτώσεις μας λοιπόν, στην περίπτωση του Γιώργου Μπουρμά, 

είδαμε έναν άνθρωπο καλλιεργημένο μουσικά, κάτι που για την εποχή του ήταν σπάνιο, που 

υπήρξε πρόσωπο αμφιλεγόμενων απόψεων όσον αφορά την “τοπικότητα” του παιξίματος του, που 

όμως τελικά πέτυχε σαν μουσικός και άφησε πολλούς μαθητές πίσω του για να μεταλαμπαδεύσουν 

το ύφος και την τεχνική του. Ο Χρήστος Κουρούδης από την άλλη, απεβίωσε ως ένας 

οργανοπαίκτης που ζούσε για να παίζει κλαρίνο, ακόμα και τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια που 

είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Είχε μεράκι το όργανο και ψαχνόταν συνεχώς, πετυχαίνοντας να 

γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον Έβρο. Στον Έβρο υπάρχει η φράση “Δεν έχεις 

μελετήσει Δυτική Θράκη αν δεν έχεις μελετήσει Κουρούδη”.  

Συνεχίζοντας, ο Βαγγέλης Παπαναστασίου, πέραν του ότι είναι ένας από τους καλύτερους 

δεξιοτέχνες στο κλαρίνο στην περιοχή της Θράκης, δεν περιορίστηκε με αυτό και μελέτησε 

σκοπούς από όλη την Ελλάδα τους οποίους κατέγραψε και διέσωσε στα βιβλία που έχει εκδώσει. Η 

συνεισφορά του λοιπόν δε μένει μόνο στην τεχνική του στο κλαρίνο αλλά και στη διάσωση και 

διάδοση της παραδοσιακής μουσικής σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, ο Νίκος Αλβανόπουλος κινεί το 

ενδιαφέρον γιατί εκτός από τον ξεχωριστό τρόπο παιξίματος του, ασχολήθηκε με ένα ρεπερτόριο 

που λίγοι κλαρινίστες στην περιοχή της Θράκης καταπιάστηκαν, το οποίο είναι αυτό της 

Ανατολικής Θράκης. Όντας λοιπόν ένας από τους λίγους που έπαιζε παλαιότερα αυτό το 

ρεπερτόριο καταλαβαίνουμε τη σημασία που είχε αυτό για το πρόσωπο και τη γκάμα της 

θρακιώτικης μουσικής που πολλοί ακόμα και σήμερα θεωρούν πως βασίζεται σε ζωναράδικα και 

μαντιλάτα. Το ρεπερτόριο αυτό περιέχει πολλά ιστορικά και καθιστικά τραγούδια, στοιχείο που 
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σπανίζει στα άλλα μέρη της Θράκης. Το γεγονός λοιπόν ότι πλέον υπάρχει ένας “οδηγός” για αυτά 

τα τραγούδια για το κλαρίνο είναι τουλάχιστον αξιόλογο και απαραίτητο να αναφερθεί.  

 Ένα άλλο πιο γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να αποκομίσουμε από τις πληροφορίες 

που αντλήσαμε και τις ηχογραφήσεις που ακούσαμε είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια και οι γενιές 

μουσικών εξελίσσονται, η παραδοσιακή μουσική γίνεται όλο και πιο εκλεπτυσμένη, αποκτά μια 

μορφή πιο λόγια, με καλύτερες και εξελιγμένες ορχήστρες, χρησιμοποιώντας τεχνικές 

ενορχήστρωσης, φρασεολογίας και οργανογνωσίας και παραλλάσσει διάφορους σκοπούς ώστε να 

συμβαδίζουν με την εποχή. Αυτό καθιστά την παραδοσιακή μουσική ως ένα είδος που δεν 

ακούγεται μόνο σε γιορτές και πανηγύρια, αλλά μπορεί να σταθεί σε ένα χώρο συναυλιών,  γεγονός 

που παλαιότερα θεωρείτο ανήκουστο. Φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε τη ρίζα της 

παραδοσιακής μουσικής και το λόγο δημιουργίας της που ήταν ο χορός, η διασκέδαση και το 

“κουτσομπολιό”, το γεγονός δηλαδή ότι στην Θράκη και όχι μόνο τα τραγούδια αυτά 

λειτουργούσαν σαν την εφημερίδα της εποχής.  

 Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της εθνομουσικολογίας για τη μουσική “Η μουσική είναι ο 

ανθρώπινα οργανωμένος ήχος.” (Blacking, 1973) μπορούμε να πούμε ότι η παραδοσιακή μουσική 

έχει εξελιχθεί σε ένα σημείο που είναι πιο “μουσική” από ποτέ άλλοτε.  
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