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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  
Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ ασχολείται με τον Έλληνα συνθέτη Γιάννη 

Κωνσταντινίδη. Όπως φανερώνεται και από τον τίτλο, στην εργασία μελετώνται τα 

έργα 9, 10 και 11 από τη δωδεκανησιακή σουίτα για πιάνο του προαναφερθέντα 

συνθέτη. Η επιλογή των συγκεκριμένων έργων έγινε με βάση το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη σουίτα αποτέλεσε ένα από τα πρώτα έργα του συνθέτη, ενώ είναι και 

το έργο στο οποίο βασίστηκε για να γράψει πολλά από τα μελλοντικά του έργα. 

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

σύντομη βιογραφική ανασκόπηση της ζωής του Γιάννη Κωνσταντινίδη, πληροφορίες 

δηλαδή για τη ζωή του συνθέτη. Γίνονται αναφορές τόσο για όλους τους σημαντικούς 

σταθμούς της ζωής του: την Σμύρνη (1903-22), την Δρέσδη (1922-23), το Βερολίνο 

(1923-31) και τέλος την Αθήνα (1903-84), όσο και για τις σπουδές του στις πόλεις 

αυτές αλλά και τους μουσικούς στους οποίους μαθήτευσε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται η Εθνική Σχολή, οι κύριοι 

εκπρόσωποι της σχολής, ο τρόπος προσέγγισης της δημοτικής μουσικής από τους 

Έλληνες λόγιους συνθέτες αλλά και η κατάταξη του Γιάννη Κωνσταντινίδη σε αυτή. 

Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου γίνεται μια σύντομη αναφορά στην 

εργογραφία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπου κατηγοριοποιούνται τα έργα του σε 

έργα για συμφωνική ορχήστρα, έργα για πιάνο, έργα για φωνή και πιάνο, έργα για 

χορωδία και έργα μουσικής δωματίου.      

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, που αποτελεί και το μεγαλύτερο σε 

έκταση κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση των κομματιών. Η ανάλυση αυτή γίνεται 

ξεχωριστά για το κάθε μέρος και ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Αρχικά 

παρουσιάζεται το αρχικό κομμάτι, από τις καταγραφές που έκανε ο Samuel Baud- 

Bovy κατά την έρευνα που διεξήγαγε στα νησιά από την περιοχή των Δωδεκανήσων,  

από το οποία αντλεί υλικό ο Γιάννης Κωνσταντινίδης για τις συνθέσεις του. Αφού 

γίνει μια αναφορά στα χαρακτηριστικά των κομματιών αυτών και μια μορφολογική 

ανάλυση, στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση των κομματιών του Γιάννη Κωνσταντινίδη 

σε τρείς άξονες: μορφολογική, μελωδική και τονική. Κατά την μορφολογική ανάλυση 

γίνεται ο διαχωρισμός του έργου σε ενότητες, με γνώμονα το μελωδικό υλικό. Στην 

μελωδική ανάλυση γίνεται σύγκριση της μελωδίας από το αρχικό κομμάτι με τη 

μελωδία που χρησιμοποιεί ο Γιάννης Κωνσταντινίδης στα έργα του. Τέλος, στην 

τονική ανάλυση, εντοπίζεται ο τρόπος στον οποίο είναι γραμμένο το κομμάτι, αλλά 

επισημαίνονται σημεία που προκαλούν ενδιαφέρον με τις αποκλίσεις που 

εμφανίζουν.  

 Στη συνέχεια του 2ου κεφαλαίου γίνεται σύγκριση με έργα του Γιάννη 

Κωνσταντινίδη όπου εμφανίζονται τα κομμάτια 9, 10 και 11. Κατά την σύγκριση 

αυτή μελετώνται τυχόν αποκλίσεις όσον αφορά την έκταση των έργων, αλλά και 

προσαρμογές που προκύπτουν κατά την μεταγραφή.          

 Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μεταγεγραμμένα 

κομμάτια. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι παρτιτούρες από τη μεταγραφή για δύο 

βιολιά, αλλά και επισημαίνονται οι αλλαγές που προέκυψαν από το αρχικό έργο του 

Γιάννη Κωνσταντινίδη. 

 Στο παράρτημα, στο τέλος της εργασίας, παρατίθενται οι επεξεργασμένες 

παρτιτούρες από τη δωδεκανησιακή σουίτα για πιάνο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, οι 

παρτιτούρες που προέκυψαν από τη μεταγραφή των έργων 9, 10 και 11, οι 

παρτιτούρες από τη δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο του Γιάννη 
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Κωνσταντινίδη (το μέρος του σόλο βιολί και το μέρος του πιάνου) και οι παρτιτούρες 

από τη δωδεκανησιακή σουίτα για συμφωνική ορχήστρα του Γιάννη Κωνσταντινίδη 

(η πλήρης παρτιτούρα του μαέστρου). 

 Στο κεφάλαιο της ηχογράφησης παρατίθεται η ηχογράφηση σε 

ψηφιοποιημένη μορφή (CD). Στο CD περιέχονται τα τρία έργα (9, 10 και 11) σε 

μεταγραφή για δύο βιολιά. Η ηχογράφηση δεν έγινε με κάποια συγκεκριμένη τεχνική 

ηχογράφησης, αλλά τα δύο βιολιά ήταν το ένα απέναντι στο άλλο έχοντας το κάθε 

βιολί ξεχωριστό μικρόφωνο.          

 Στόχοι της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι, αρχικά να εμπλουτιστεί το 

ρεπερτόριο μουσικής δωματίου με έργα για δύο βιολιά. Στο παγκόσμιο ρεπερτόριο 

μουσικής δωματίου λίγα είναι τα έργα για δυο βιολιά, ενώ είναι ακόμη λιγότερα στο 

ελληνικό ρεπερτόριο. Φάνηκε επομένως επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιηθεί ένα 

τέτοιο πρότζεκτ. Επιπλέον, ένα μέρος της εργασίας ασχολείται με τα παραδοσιακά 

τραγούδια που κατέγραψε ο μουσικός-εθνομουσικολόγος Samuel Baud-Bovy στην 

περιοχή των νησιών των Δωδεκανήσων. Είναι σημαντικό να γνωστοποιηθεί το 

τεράστιο έργο που διετέλεσε ο Baud-Bovy με τις εντόπιες καταγραφές, αλλά και να 

φανερωθεί ο τεράστιος μουσικός πλούτος που υπάρχει κατά τόπους σε όλο τον 

ελλαδικό χώρο.   

 Οι δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπισθούν κατά την διάρκεια 

περάτωσης του συγκεκριμένου πρότζεκτ ήταν αρκετές· μερικές αντιμετωπίσθηκαν 

και μερικές όχι. Αρχικά, ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε από πολύ νωρίς 

είναι ότι οι παρτιτούρες των έργων του Γιάννη Κωνσταντινίδη είναι αρκετά 

δυσεύρετες, για τον λόγο αυτό επισκέφτηκα την Μεγάλη Μουσική βιβλιοθήκη της 

Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» στην Αθήνα. Επιπλέον όλες οι παρτιτούρες αποτελούν 

φωτογραφίες από τα χειρόγραφά του, αυτός είναι και ο λόγος που έγινε επεξεργασία 

των έργων του, τα οποία και περάστηκαν στο πρόγραμμα επεξεργασίας μουσικών 

κειμένων ‘Finale 2014’ (οι επεξεργασμένες παρτιτούρες παρατίθενται στο παράρτημα 

στο τέλος της εργασίας). Έπειτα, μια ακόμα δυσκολία προέκυψε κατά την ανάλυση 

των έργων του Κωνσταντινίδη. Τα συγκεκριμένα έργα βασίζονται σε παραδοσιακά 

τραγούδια- κομμάτια· επομένως δεν ακολουθούν τους κανόνες της κλασικής 

αρμονίας. Για τον λόγο αυτό η ανάλυση θα περιοριστεί σε μορφολογική. Να 

σημειωθεί ότι στην παράγραφο 2.3.3, πραγματοποιείται μια αναφορά σε λειτουργική 

σχέση βαθμίδων, όμως αυτό γίνεται πολύ επιφανειακά και χωρίς να εμβαθύνω 

περισσότερο.  

 Κατά την διάρκεια της μεταγραφής προέκυψαν τρία σημαντικά προβλήματα. 

Το πρώτο αφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει η μεταγραφή. 

Όπως και η ανάλυση, η μεταγραφή έγινε εμπειρικά· βασίστηκε δηλαδή αποκλειστικά 

στην παρατήρηση και ενδοσκόπηση του μουσικού υλικού, αποφεύγοντας τη χρήση 

συστηματικής μεθοδολογίας. Αυτό σημαίνει ότι η μεταγραφή έγινε με γνώμονα το 

καλύτερο και πιο ορθό ακουστικό αποτέλεσμα. Αν και δεν χρησιμοποιήθηκε 

συγκεκριμένο εργαλείο κατά την μεταγραφή, το γεγονός ότι η μουσική του Γιάννη 

Κωνσταντινίδη βασίζεται σε ελληνικές μελωδίες, βοήθησε στο να με καταστήσει 

ακροατή έμπειρο στο μουσική του, αφού αποτελεί ελληνικό μουσικό ιδίωμα. Η 

δεύτερη δυσκολία που χρειάστηκε να αντιμετωπισθεί έχει να κάνει με τη φύση του 

βιολιού. Σαν μονοφωνικό όργανο δεν μπορεί να καλύψει στο έπακρο τη μουσική που 

παράγεται από το πιάνο. Ήταν επομένως επιτακτική η ανάγκη να αφαιρεθούν νότες 

όπου είχαν λιγότερη σημασία στην μελωδία και αρμονία του έργου. Κατά αυτήν την 

αφαιρετική μέθοδο, τα έργα έγιναν πιο φτωχά. Το τελευταίο πρόβλημα που προέκυψε 

έχει να κάνει με την απόδοση των μεταγραμμένων κομματιών από δύο βιολιά. Λόγω 

του χαρακτήρα των έργων και της πολύπλοκης γραφής του Γιάννη Κωνσταντινίδη, 
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υπάρχουν σημεία στα έργα όπου είναι δύσκολο το κούρδισμα των δύο βιολιών στην 

ταυτόχρονη αναπαραγωγή των έργων.  

 Για μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις θα πρότεινα την εξ ολοκλήρου 

μεταγραφή των δυο τευχών της Δωδεκανησιακής σουίτας για πιάνο του Γιάννη 

Κωνσταντινίδη για δύο βιολιά. Ακόμα πιο ενδιαφέρον θα είχε η μεταγραφή των 

κομματιών για δυο βιολιά και ένα μπάσο έγχορδο (βιόλα, βιολοντσέλο ή 

κοντραμπάσο). Τέλος σημαντική θα ήταν και η αρμονική ανάλυση των έργων αυτών, 

με χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας και εργαλείων, όπως έχουν παρουσιάσει 

πολλοί Έλληνες μουσικολόγοι στο παρελθόν.  
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1. Γιάννης Κωνσταντινίδης: Η ζωή και το έργο του 
 

 Πριν την ανάλυση και μεταγραφή των κομματιών του Γιάννη Κωνσταντινίδη 

σκόπιμο είναι να γίνει μια σύντομη αναφορά στην ζωή και την εργογραφία του. 

Επιπλέον, δεν θα ήταν ορθό να εξεταστεί έξω από τα όρια της Εθνικής μουσικής 

σχολής, καθώς αποτέλεσε και ο ίδιος κομμάτι της. 

 

1.1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1903 στη Σμύρνη1. 

Γόνος εύπορης οικογένειας, ήρθε από μικρή ηλικία σε επαφή με τη μουσική. Στη 

Σμύρνη πήρε και τα πρώτα μαθήματα μουσικής –κυρίως πιάνου- με διάφορους 

δασκάλους, αλλά και μαθήματα αρμονίας από τον Δημοσθένη Μιλανάκη.  

Παροτρυνόμενος από τον πατέρα του, λόγω τον τεταμένων πολιτικών 

συνθηκών που επικρατούσαν στη Σμύρνη, εγκαταλείπει τη Σμύρνη και φεύγει στο 

εξωτερικό. Οι σπουδές του ξεκίνησαν στη Δρέσδη (Γερμανία) το 1922, όπου πήρε 

μαθήματα από τον Joseph Gustav Mraczek2. Συνεχίζει τις σπουδές του στο Βερολίνο, 

μέχρι το 1931, παρακολουθώντας μαθήματα πιάνου με τον Karl Rössler και 

μαθήματα ανώτερων θεωρητικών με τον Paul Juon3. Την περίοδο που διέμενε στο 

Βερολίνο του δόθηκε η ευκαιρία να φοιτήσει στην τάξη διεύθυνσης ορχήστρας του 

Sternsches Konservatorium με καθηγητή τον Carl Ehrenberg4, ενώ παράλληλα 

                                                           
1 Γιώργος Σακαλλιέρος, «Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984) : ζωή, έργο και συνθετικό ύφος», 

(Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2010). 
2 Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians’, (London : New York 

: Macmillan Publishers, 1995). Joseph Gustav Mraczek (Γεννήθηκε στο Μπρνό στις 12 Μαρτίου 1878-

Απεβίωσε στη Δρέσδη στις 24 Δεκεμβρίου 1944). Γερμανοτσέχος συνθέτης, αρχιμουσικός και 

παιδαγωγός του βιολιού. Σπούδασε στο Ωδείο της Βιέννης και διετέλεσε μουσικός διευθυντής της 

ορχήστρας του Γερμανικού Θεάτρου του Brno (1897-1902), παιδαγωγός του βιολιού στη 

Musikvereinschule της ίδιας πόλης και καθηγητής σύνθεσης στο Ωδείο της Δρέσδης (1919-1924), 

όπου και διηύθυνε συχνά τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης. Έγραψε κυρίως σκηνικά έργα, στα 

οποία αναγνωρίζεται η επίδραση των Wagner και R. Strauss. Γνωστότερο έργο του, η συμφωνική 

Burlewque Max und Moritz (1911). 
3 Stanley (ed.), The New Grove Dictionary. Paul Juon (Γεννήθηκε στη Μόσχα στις 6 Μαρτίου 1872- 

Απεβίωσε στην Βεβέ στις 21 Αυγούστου 1940). Γερμανός συνθέτης, γεννημένος στη Ρωσία, με 

ελβετικές καταβολές. Αφού ολοκλήρωσε το γερμανικό γυμνάσιο στη Μόσχα, εισήχθη στο 

Αυτοκρατορικό Ωδείο (Imperial Conservatory) για να σπουδάσει βιολί, θεωρητικά και σύνθεση. 

Δάσκαλοί του ήταν, μεταξύ άλλων, οι Arensky και Taneyev, ενώ ήταν συμμαθητής με τον 

Rachmaninov. Κέρδισε το βραβείο “Mendelssohn” για σύνθεση το 1895, πράγμα που τον έκανε να 

εγκατασταθεί στο Βερολίνο από το 1897. Το 1906 άρχισε να διδάσκει στη Hochschule όπου έγινε 

μόνιμος καθηγητής το 1911. Μαθητές του υπήρξαν, μεταξύ άλλων, οι Philipp Jarnach και Stefan 

Wolpse. Το 1919 έγινε μέλος της Πρωσικής Ακαδημίας των Τεχνών. Το ύφος του θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως όψιμο ρομαντικό, ενώ στο ύστερο του έργο εμφανίζει νεοκλασικά στοιχεία. Για τη 

μουσική δωματίου του είχε χαρακτηρισθεί ως ο «Ρώσος Brahms». Έγραψε αρκετά συμφωνικά έργα, 

κονσέρτα (3 για βιολί), μουσική θεάτρου, έργα για πιάνο, φωνητικά και χορωδιακά κομμάτια. 
4Stanley (ed.), The New Grove Dictionary. Ehrensberg, Carl Emil Theodor (Γεννήθηκε στη Δρέσδη 

στις 6 Απριλίου 1987- Απεβίωσε στο Μόναχο στις 26 Φεβρουαρίου 1962.) Γερμανός συνθέτης, 

μαέστρος και καθηγητής. Κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του στο Dresden Conservatory, 

διορίζεται ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο Dortmund (1898) και Würzburg (1899- 1900). Από το 

1900 έως το 1904 διετέλεσε χρέη βοηθού μαέστρου στον γερμανικό οίκο όπερας Munich Hofoper, και 

καλλιτεχνικός διευθυντής στις πόλεις Posen (1905- 6), Augsburg (1906- 7) και Metz (1908- 9). 
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έπαιρνε μαθήματα ενορχήστρωσης από τον συνθέτη Kurt Weil5 για διάστημα ενός 

έτους (1923).  

Την περίοδο κατά την οποία ο Γιάννης Κωνσταντινίδης έμενε στο Βερολίνο 

ήρθε σε επαφή με πολλά μουσικά ακούσματα αλλά και αποκόμισε πολλές εμπειρίες. 

Αναγκασμένος από την κακή οικονομική κατάσταση της οικογένειας του μετά την 

Μικρασιατική καταστροφή, δούλεψε ως πιανίστας σε καμπαρέ, σε ραδιοφωνικό 

σταθμό, σε θέατρα και στον βουβό κινηματογράφο, ώστε να εξασφαλίσει τα προς το 

ζην. 

Στο διάστημα της παραμονής του στο Βερολίνο γνωρίζει τον συμπατριώτη 

του Νίκο Σκαλκώτα6. Ανάμεσα στους δύο αυτούς νέους μουσικούς αναπτύσσεσαι 

βαθιά εκτίμηση, που θα οδηγήσει στη δημιουργία αδερφικής φιλίας.  

Το φθινόπωρο του 1931 ο Γιάννης Κωνσταντινίδης εγκαταλείπει το Βερολίνο 

και εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα, όπου και ασχολείται με το μουσικό θέατρο και 

το ελαφρύ τραγούδι, υπογράφοντας με το όνομα Κώστας Γιαννίδης (αντιστροφή του 

ονόματος του). Στο χώρο της λαϊκής μουσικής σημειώνει μεγάλες επιτυχίες, δίνοντάς 

του τη δυνατότητα να ασχοληθεί με την έντεχνη μουσική και συνθέτοντας με το 

πραγματικό του όνομα, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης δεν 

                                                                                                                                                                      
Επιστρέφει στο Augsburg ως καλλιτεχνικός διευθυντής στην όπερα (1916- 18), και διευθύνει τα 

συμφωνικά έργα στο Bad Homburg (1918- 20). Μετακομίζει στο Βερολίνο το 1922, όπου και διδάσκει 

διεύθυνση στο Stern Conservatory. Το 1925 μετακομίζει στην Κολωνία, όπου είναι και καθηγητής στο 

Hochschule für Musik. Το 1935, ο Ehrensberg επιστρέφει στο Μόναχο για να διδάξει στην Academy 

of Music. Από το 1945 συνταξιοδοτείται και ζει στο Μόναχο μέχρι το θάνατο του.       
5 Stanley (ed.), The New Grove Dictionary. Weil Kurt (Julian) (Γεννήθηκε στο Ντεσάου στις 2 

Μαρτίου 1900- Απεβίωσε στη Νέα Υόρκη στις 3 Απριλίου 1950). Γερμανός συνθέτης και Αμερικάνος 

πολίτης από το 1943. Ο Weil άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για τη σύνθεση από την ηλικία των 12 

ετών. Τον Απρίλιο του 1918 πηγαίνει στο Βερολίνο και κάνει εγγραφή ως μαθητής στο Hochschule für 

Musik, στις τάξεις των Humperdink (σύνθεση), Friedrich Koch (αντίστιξη) και Rudolf Krasselt 

(διεύθυνση). Λόγω βιοποριστικών αιτιών, εγκαταλείπει της σχολή, μετά το εαρινό εξάμηνο το 1919 

και επιστρέφει στο Ντεσάου. Εκεί αναλαμβάνει τη διεύθυνση της νεοσύστατης δημοτικής όπερας στο 

Λουντενσάιντ. Το 1920, γίνεται δεκτός από το Ferrucio Busoni στην Prussian Academy of Arts, όπου 

μαθήτευσε για 3 χρόνια. Από το 1923, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα θεωρίας και σύνθεσης σε νέους 

μουσικούς όπως οι Claudio Arrau, Νικόλαος Σκαλκώτας, Maurice Abravanel. Επιπλέον, από το 1924 

γράφει εβδομαδιαία άρθρα με θέμα τη μουσική και την λογοτεχνία στο Der deutsche Rundfunk. Από 

το 1929 αφιερώνεται εξ’ ολοκλήρου στη σύνθεση. Φοβούμενος για τη ζωή του, φεύγει για το Παρίσι 

στις 14 Μαρτίου 1933. Το 1935, λόγω της συνεργασίας του με τους Franz Werfel και Max Reinhardt, 

στο έργο Der weg der Verheissung, εγκαταλείπει το Παρίσι και φεύγει για τη Νέα Υόρκη. Από το 1937 

ξεκινάει τη διαδικασία να γίνει Αμερικανός πολίτης. Στην Αμερική εργάζεται ως συνθέτης στο 

Broadway, όπου μετρά πολλές επιτυχίες αλλά και κριτική αποδοχή. Πεθαίνει από μακροχρόνια 

καρδιακή νόσο, τρεις μήνες μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα του έργου του, σε συνεργασία με τον 

Maxwell Anderson, Lost in the Stars.              
6 Stanley (ed.), The New Grove Dictionary. Νικόλαος Σκαλκώτας (Γεννήθηκε στην Εύβοια- Χαλκίδα 

στις 21 Μαρτίου 1904- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 20 Σεπτεμβρίου 1949). Έλληνας συνθέτης και 

βιολιστής. Σε ηλικία 2 ετών μετακομίζει με την οικογένεια του στην Αθήνα. Μετά από 3 χρόνια 

ξεκινάει μαθήματα βιολιού στο Ωδείο Αθηνών από όπου και αποφοιτά το 1920. Το 1921 φεύγει με 

υποτροφία στο Βερολίνο, στο Hochschule für Musik, όπου μελετά βιολί στις τάξεις του Willy Hess. Το 

1925 αποφασίζει να εγκαταλείψει μια υποσχόμενη καριέρα σα σολίστας και επικεντρώνεται στη 

σύνθεση. Από το 1925 έως το 1927 παίρνει μαθήματα σύνθεσης από τον Jarnach και αργότερα από τον 

Schoenberg (1927- 31). Παίρνει επίσης ορισμένα μαθήματα από τον Weill (1928- 9). Βιοποριστικά και 

ερωτικά προβλήματα, του δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας και κατάθλιψης, οπότε και επιστρέφει 

στην Αθήνα το Μάιο του 1933. Καταβεβλημένος από ασθένειες και οικονομικά προβλήματα, 

εργάζεται την υπόλοιπη ζωή του ως βιολιστής σε ορχήστρες. Παντρεύεται το 1948 και πεθαίνει 3 

χρόνια μετά από περισφιγμένη κήλη, όπου είχε αμελήσει να αντιμετωπίσει.   
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υπήρξε διχασμένος, όσον αφορά τη διπλή συνθετική του ταυτότητα. Αντίθετα 

υπηρέτησε και τις δύο με την ίδια συνέπεια και αγάπη, μολονότι η δημοτικότητά του 

Κώστα Γιαννίδη ήταν πολύ μεγαλύτερη. Απεβίωσε στις 17 Ιανουαρίου 1984, 

νικημένος από τον καρκίνο.  

 

1.2 Ελληνική Εθνική Σχολή  

 

1.2.1 Εκφραστές και χαρακτηριστικά της Ελληνικής Εθνικής Σχολής 

Οι εθνικές μουσικές σχολές απαντώνται ιστορικά κατά την περίοδο του 

ρομαντισμού (19ος αιώνας). Το νέο αυτό ρεύμα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

μιας αισθητικής κατά την οποία κάθε χώρα αναπτύσσει δικιά της μουσική γλώσσα 

και ταυτότητα. «Πράγματι, μόλις γύρω στα μέσα του περασμένου αιώνα γεννήθηκαν 

στον ευρωπαϊκό χώρο, από τη σύγκρουση δύο βασικών μουσικών ρευμάτων, εθνικές 

μουσικές σχολές. Το ένα ρεύμα έρχεται από τα βάθη των αιώνων και αντιπροσωπεύει 

τη μουσική αντίληψη και τέχνη, που διαμορφώθηκε από την κυριαρχία των μεγάλων 

μουσικών σχολών και το άλλο είναι δημιούργημα του 19ου αιώνα και αντιπροσωπεύει 

την κίνηση και προσπάθεια δημιουργίας μιας μητρικής γλώσσας, σύμφωνα με 

μουσικές ιδιοτυπίες κι ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με την ιστορία, τον πνευματικό 

πλούτο και τις παραδόσεις, που ενώνουν τους ανθρώπους σε ενότητες»7. 

 Στις αρχές του 20ου αιώνα γίνεται η πρώτη απόπειρα δημιουργίας εθνικής 

σχολής στην Ελλάδα. Βασικοί εκφραστές και πρωτεργάτες αυτού του κινήματος ήταν 

οι: Γεώργιος Λαμπελέτ, Διονύσης Λαυράγκας, Σπυρίδων Σαμάρας, και 

μεταγενέστερα οι: Μανώλης Καλομοίρης, Μάριος Βάρβογλης, Πέτρος Πετρίδης, 

Αιμίλιος Ριάδης. Η δημιουργία Εθνικής Μουσικής Σχολής στην Ελλάδα έρχεται με 

καθυστέρηση περίπου μισού αιώνα σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Η 

καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε σημαντικές, για τον ελληνικό χώρο, κοινωνικές και 

ιστορικές αιτίες8. 

Όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες εθνικές σχολές της Ευρώπης, έτσι και 

η Ελληνική Εθνική Σχολή επιχείρησε τη σύνδεση της ελληνικής παραδοσιακής, 

βυζαντινής και δημοτικής μουσικής μέσα από το πρίσμα του ευρωπαϊκού μουσικού 

συστήματος. Οι οραματιστές του κινήματος αυτού επιχείρησαν τη δημιουργία  

ελληνικής λόγιας μουσικής με συγκεκριμένα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά και 

γνωρίσματα: 

1. προσπάθεια μεταφοράς μελωδιών από τη δημοτική και βυζαντινή μουσική 

στο συγκερασμένο μουσικό σύστημα, πράγμα απαραίτητο τόσο για την 

καταγραφή, όσο και για την απόδοση των μελωδιών από συγκερασμένα 

μουσικά όργανα, 

                                                           
7 Δημήτριος Χαμουδόπουλος, «Η Ανατολή της Έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα και η δημιουργία της 

Εθνικής σχολής», (Αθήνα: Εστία, 1980), 62-63. 
8 Είναι λογικό, ένα κράτος που μόλις πριν 70-80 χρόνια έχει απελευθερωθεί από μια μακραίωνη 

τουρκική κυριαρχία, ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εξοικείωση αρχικά 

και δημιουργία αφετέρου ρευμάτων όπως οι Εθνικές μουσικές σχολές.    
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2. προσπάθεια συνδυασμού δημοτικών και βυζαντινών μελωδιών με το 

αρμονικό σύστημα και τους κανόνες της δύσης,  

3. προσπάθεια ενορχήστρωσης των μελωδιών αυτών με τη χρήση δυτικών 

συγκερασμένων οργάνων, 

4. χρήση των ρυθμών που συναντώνται στην παραδοσιακή μουσική (μέτρα 5/8, 

7/8, 9/8) 

 

1.2.2 Ελληνική Εθνική Σχολή και Γιάννης Κωνσταντινίδης  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι σαφές ότι το έργο του Γιάννη Κωνσταντινίδη 

μπορεί να ενταχθεί στις τάσεις της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής. Σύμφωνα 

με τον Κώστα Τσούγκρα9, είναι δυνατός ο εντοπισμός τριών τάσεων από τους 

συνθέτες της Ελληνικής Εθνικής Σχολής στην αντιμετώπιση της παραδοσιακής 

μελωδίας:  

1. Η εναρμόνιση αυθεντικών παραδοσιακών μελωδιών, με χρήση ποικιλίας 

αρμονικών συστημάτων και ιδιωμάτων (διατονικό-τροπικό, υστερο-

ρομαντικό, ιμπρεσιονιστικό, πολύ-τονικό, κλπ). 

2. Η σύνθεση με αφετηρία την επεξεργασία παραδοσιακών μελωδιών, με 

χαρακτηριστικά το μετασχηματισμό του μελωδικού υλικού ή τον κερματισμό 

του και τη μετάθεση των θραυσμάτων μέσω τεχνικών αντίστιξης.  

3. Η ελεύθερη σύνθεση εμπνευσμένη από το χαρακτήρα της παραδοσιακής 

μουσικής, όπου δεν χρησιμοποιούνται αυτούσιες παραδοσιακές μελωδίες, 

αλλά το γενικότερο ύφος τους, δηλαδή οι τρόποι και τα ρυθμικά/αρμονικά 

στοιχεία της, επεξεργασμένα μέσα από το προσωπικό φίλτρο του συνθέτη. 

 Οι δύο πρώτες κατηγορίες διατηρούν τη μορφή της παραδοσιακής μουσικής, 

ενώ η τρίτη το ύφος της. Όλα τα έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη ανήκουν στην 

πρώτη κατηγορία. 

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης επιλέγει να διαφοροποιηθεί από το ρομαντικό 

ύφος του Μανώλη Καλομοίρη, επηρεασμένος από το ιμπρεσιονιστικό ύφος του 

Ravel10 11. Αποτελεί το μοναδικό εκπρόσωπο της Ελληνικής εθνικής μουσικής 

σχολής που η μελωδία αποτέλεσε αναλλοίωτο βασικό στοιχείο των συνθέσεων του. Ο 

Γιάννης Κωνσταντινίδης επιλέγει να επέμβει στην αρχική μελωδία αρμονικά και με 

την προσθήκη ποικιλμάτων στο ύφος των παραδοσιακών εκτελεστών.   

 

1.3 Εργογραφία 

Το κύριο συνθετικό έργο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, αν και δεν είναι μεγάλο 

σε όγκο, αποτελείται από συνθέσεις για σόλο πιάνο, έργα μουσικής δωματίου, 

φωνητικής μουσικής και έργα για συμφωνική ορχήστρα. Πεμπτουσία των κομματιών 

του και βασικό μελωδικό υλικό, αποτελούν μελωδίες από τραγούδια και χορούς της 

                                                           
9 Κώστας Τσούγκρας, Τα 44 παιδικά κομμάτια του Γιάννη Κωνσταντινίδη: ανάλυση με χρήση της 

γενετικής θεωρίας της τονικής μουσικής, (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003), 42. 
10 Τσούγκρας, Τα 44 παιδικά τραγούδια, 304-405. 
11 Πληροφορίες περιέχονται και στο εισαγωγικό σημείωμα του μουσικολόγου Λάμπρου Λιάβα, στο 

βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντινίδη «22 chants et dances du Dodecanese». 
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δημοτικής μουσικής, προερχόμενες κατά κόρον από τα Δωδεκάνησα και τα παράλια 

της Μικράς Ασίας. Παρακάτω παρουσιάζεται ο κατάλογος των καταγεγραμμένων 

συνθέσεων του Γιάννη Κωνσταντινίδη: 

  

Έργα για πιάνο:    

 22 τραγούδια και χοροί από τα Δωδεκάνησα σε 2 τεύχη (1943-1946) 

 44 παιδικά κομμάτια πάνω σε ελληνικούς σκοπούς σε 3 τεύχη (1950-1951) 

 3 σονατίνες για πιάνο (1952. 1η: σε κρητικούς χορούς, 2η: σε ηπειρώτικους 

σκοπούς, 3η: σε δωδεκανησιακούς σκοπούς 

 8 ελληνικοί νησιώτικοι χοροί (1954) 

 8 ελληνικοί νησιώτικοι χοροί μεταγραφή για δυο πιάνα (1971) 

 6 σπουδές σε ελληνικούς λαϊκούς ρυθμούς (1956-1958) 

 

Έργα για φωνή και πιάνο: 

 5 τραγούδια της προσμονής σε ποίηση Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ (1924-1980) 

 5 τραγούδια της αγάπης σε στίχους δημοτικών τραγουδιών (1930-1931) 

 Μοιρολόι σε στίχους κεφαλλονίτικου μοιρολογιού (1946) 

 20 τραγούδια του ελληνικού λαού σε 4 τεύχη (1937-1947) 

 

Έργα για χορωδία: 

 8 Δωδεκανησιακά τραγούδια (1972) 

 8 Μικρασιάτικα τραγούδια (1972) 

 

Έργα για μουσική δωματίου: 

 Μικρή σουίτα πάνω σε δωδεκανησιακές μελωδίες για βιολί και πιάνο (1947)  

 10 ελληνικοί σκοποί για κουιντέτο πνευστών (1972) 

 

Έργα για συμφωνική ορχήστρα: 

 Δωδεκανησιακή σουίτα αρ.1 (1948-1949)  

 Δωδεκανησιακή σουίτα αρ.2 (1948-1949) 

 Μικρασιατική ραψωδία (1950-1965) 

 3 ελληνικοί χοροί (1950. Τσάμικος, Τσακώνικος, Συρτός)  
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2. Κριτική μελέτη και ανάλυση των κομματιών 9,10,11 
  

 Το βασικό μελωδικό υλικό που παίρνει τη μορφή θέματος στα έργα του 

Γιάννη Κωνσταντινίδη προέρχεται –αυτούσια μεταφερόμενο τις περισσότερες φορές- 

από δημοτικά τραγούδια και χορούς του ελλαδικού χώρου με βασικές τεχνικές 

εξέλιξης της μουσικής, τη συνεχή επανάληψη του θέματος, την αρμονική 

επεξεργασία, το ρυθμό, το μέτρο, την τονικότητα, τους τρόπους. Στο κεφάλαιο αυτό 

θα γίνει ανάλυση των παραμέτρων αυτών στα κομμάτια 9,10 και 11 ή αλλιώς τις 

ενότητες vi,vii από το 1ο τεύχος του βιβλίου του Γιάννη Κωνσταντινίδη 22 Τραγούδια 

και χοροί από τα Δωδεκάνησα. 

 

2.1 Οι τρόποι της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής 

 Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να γίνει μια αναφορά στην έννοια του τρόπου 

και του τροπικού συστήματος που χρησιμοποιείται στην ελληνική παραδοσιακή 

μουσική.  

 Ο όρος τρόπος (modus) ιστορικά κάνει την εμφάνιση του τρεις φορές: στο 

γρηγοριανό μέλος (οκτώ εκκλησιαστικοί τρόποι), στην πολυφωνία την περίοδο της 

Αναγέννησης (δώδεκα εκκλησιαστικοί τρόποι) και στη μουσική από τον 17ο αιώνα 

(μείζονα και ελάσσονα τονικότητα). Ο όρος τρόπος, ως σύγχρονος μουσικολογικός 

όρος, περιλαμβάνει εκτός από τους φθόγγους της κλίμακας, χαρακτηριστικές 

μελωδικές κινήσεις, φθογγική ιεραρχία, καταληκτικά φθογγικά σχήματα, 

διακοσμητικά σχήματα κλπ12. 

 Μελέτες,13 που έχουν γίνει για το τροπικό σύστημα της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής, συγκλίνουν ως προς τα γενικά τους συμπεράσματα. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής βασίζεται σε επτατονικούς 

τρόπους, όπου παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τους βυζαντινούς ήχους. Οι 

επτατονικοί αυτοί τρόποι μπορεί να είναι διατονικοί (αποτελούμενοι από τόνους και 

ημιτόνια) ή χρωματικοί (με ένα ή περισσότερα τριημιτόνια), αποτελούμενοι από 

συνημμένα ή διαζευγμένα τετράχορδα ή πεντάχορδα. Σημαντικοί φθόγγοι είναι, εκτός 

από τον κεντρικό φθόγγο (τονική), η υποτονική (VII βαθμίδα, έναν τόνο κάτω από 

την τονική) και η IV βαθμίδα (ένα διάστημα 4ης καθαρό προς τα πάνω από την 

τονική). 

 Στη συγκεκριμένη εργασία, στο πλαίσιο της ανάλυσης θα χρησιμοποιηθεί το 

τροπικό σύστημα όπως περιγράφει ο    Henricus Glareanus14 στο σύγγραμμά του 

                                                           
12 Τσούγκρας, Τα 44 παιδικά κομμάτια, 44- 45. 

,13 Τέτοιες μελέτες έγραψαν οι: Γεώργιος Λαμπελέτ (Η εθνική μουσική, 1901- Η ελληνική δημώδης 

μουσική, 1934), ο Μανώλης Καλομοίρης (Περί της εναρμονίσεως των δημοτικών ασμάτων, 1948), 

Σπύρος Περιστέρης (Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, 1968), Samuel Baud-Bovy (Δοκίμιο για το 

ελληνικό δημοτικό τραγούδι, 1994).     
14 Stanley (ed.), The New Grove Dictionary. Henricus Glareanus (Γεννήθηκε στο Mollis τον Ιούνιο του 

1488- Απεβίωσε στο Freiburg στις 26 Μαρτίου 1563). Σουηδός θεωρητικός μουσικός, γεωγράφος, 

ποιητής και ανθρωπιστής. Ως παιδί, πήρε μαθήματα μουσικής και άλλων αντικειμένων στη Βέρνη από 

τον Michael Rubellus. Τον Ιούνιο του 1506 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας· όπου αρχικά 

μελετάει φιλοσοφία και θεολογία και αργότερα μαθηματικά και μουσική (με καθηγητή τον Johannes 
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Dodecachordon15. Στο σύγγραμμα του Glareanus παρουσιάζονται δώδεκα διατονικοί 

τρόποι, εκ των οποίων στην εργασία χρησιμοποιούνται οι 6 κύριοι τρόποι. Οι τρόποι 

αυτοί προκύπτουν από τη χωρίς οπλισμό διατονική κλίμακα με θεώρηση του κάθε 

φθόγγου νέα τονική αφετηρία (εκτός του φθόγγου σι). Έτσι έχουμε: Ιωνικός (ντο), 

Δώριος (ρε), Φρύγιος (μι), Λύδιος (φα), Μιξολύδιος (σολ), Αιολικός (λα).       

 

2.2 Κομμάτι 9ο  

 

2.2.1 Τραγούδι «Έλα να πάμεν Όξω» 

 Το 9ο μέρος από το πρώτο τεύχος του βιβλίου «22 τραγούδια και χοροί από τα 

Δωδεκάνησα», προέρχεται από την καταγραφή του Samuel Baud-Bovy στα νησιά της 

Δωδεκανήσου. Είναι το 6ο κομμάτι από την καταγραφή του στο νησί της Λέρου και 

ονομάζεται «Έλα να πάμεν Όξω»16 (εικ.2.1). Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του 

Samuel Baud-Bovy, το τραγούδι είναι στον τρόπο του ρε αιολικού και έχει ρυθμική 

αγωγή allegro moderato. Το τραγούδι έχει μέτρο σε κίνηση 2/4 και αποτελείται από 

24 μέτρα, ξεκινώντας με ελλιπές μέτρο ενός ογδόου. Το τραγούδι αποτελείται από 

δύο βασικές μελωδίες α και β. Η α μελωδία αποτελείται από 4 μέτρα και εμφανίζεται 

4 φορές με παραλλαγές (ποικίλματα, γέφυρες, κτλ.), δηλαδή α1 (μ. 1-4), α2(μ. 5-8), 

α3 (μ. 9-12), α4 (μ. 13-16). Η δεύτερη μελωδία αποτελείται από 2 μέτρα και ξεκινάει 

από το 4ο όγδοο του μέτρου 16 και επαναλαμβάνεται εξίσου 4 φορές, κατά τον ίδιο 

τρόπο όπως και η μελωδία α, δηλαδή β1 (μ. 17-18), Β2 (μ. 19-20), β3 (μ. 21-22), β4 

(μ. 23-24). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Samuel Baud-Bovy έχει αρχικά μια εισαγωγή 

20 μέτρων, όπου η μελωδία παίζεται από βιολί και στο 21 μέτρο μπαίνει και η φωνή, 

για την οποία έχει ξεχωριστό πεντάγραμμο. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Cochlaens), όπου και αποφοιτά το 1510. Το 1514 πηγαίνει στην πόλη Basel, όπου γνωρίζει τον 

Desiderius Erasmus, όπου έγινε η κυρίαρχη προσωπικότητα που θα επηρέαζε τον Glareanus. Το 1522 

διδάσκει στο πανεπιστήμιο της Basel. Το 1529 μετακομίζει στο Freiburg, όπου διδάσκει ποίηση, και 

αργότερα θεολογία στο Πανεπιστήμιο. Τα χρόνια μεταξύ του 1530 και 1536 επισκέπτεται το 

Βενεδικτίνο μοναστήρι St George, όπου και μελετάει τα έργα Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων. 

Από τα συγγράμματα αυτά πήρε την ώθηση να αναπτύξει το δικό τροπικό σύστημα, αποτελούμενο από 

12 τρόπους. Το έτος 1547 εκδίδει την διατριβή του Dodecachordium, έργο το οποίο δούλευε για πάνω 

από 20 χρόνια.         
15 Δημήτρης Γιάννου, « Ιστορία της μουσικής: σύντομη γενική επισκόπηση», (Θεσσαλονίκη: 

University Studio Press, 1995), 264. Στο Dodecachordon (1547) οι εκκλησιαστικοί τρόποι από οκτώ 

γίνονται δώδεκα μέσω της προσθήκης του ιωνικού, του αιολικού και των αντίστοιχων πλάγιων 

τρόπων. 
16Samuel Baud-Bovy, «Τραγούδια των Δωδεκανήσων», (Αθήνα 1938), 31-32. 



12 
 

Εικ.2.1 

 

 

 

2.2.2 Δομή/ Μορφολογική ανάλυση 

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ακολουθεί με σεβασμό το μελωδικό σκελετό του 

τραγουδιού (εικ.2.1) προσθέτοντας ξένες νότες (αποτζατούρες), χρησιμοποιώντας 

δυναμικές, χρωματισμούς και αρθρώνοντας ρυθμικά το κομμάτι, με τη χρήση 
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κορώνας. Μολονότι φαίνεται έντονος ο σεβασμός με τον οποίο προσεγγίζει το 

κομμάτι, δομεί το έργο του (εικ.2.2, 2.3, 2.4) κατά διαφορετικό τρόπο από το αρχικό 

τραγούδι από το οποίο είναι παρμένη η μελωδία. 

Ξεκινάει με το θέμα Α, το οποίο εμφανίζεται δύο φορές με παραλλαγή, στα 

μέτρα 1-4, 5-8. Συνεχίζει με το θέμα Β, το οποίο εμφανίζεται επίσης δύο φορές στα 

μέτρα 9-10, 11-12. Στο επόμενο δίμετρο, δηλαδή στα μέτρα 13-14 χρησιμοποιεί μια 

γέφυρα, στο τέλος της οποίας πραγματοποιεί ρυθμική άρθρωση με τη χρήση 

κορώνας. Με έναυσμα αυτή τη διακοπή που πραγματοποιείται στη μουσική, ο 

συνθέτης ξεκινάει τη μουσική από το αρχικό θέμα Α, μια οκτάβα χαμηλότερα (Α΄). 

Αρχικά εμφανίζεται αυτούσιο το θέμα Α΄ και στην επανάληψη του με παραλλαγή και 

πυκνότερη υφή στα μέτρα 15-18, και 19-22 αντίστοιχα. Συνεχίζει με το θέμα Β, μια 

οκτάβα χαμηλότερα (Β΄), στα μέτρα 23-24, 25-26. Στα μέτρα 27-29 χρησιμοποιεί μια 

γέφυρα που τελειώνει με ρυθμική άρθρωση με τη χρήση κορώνας. Όταν ξεκινήσει η 

μουσική, στο μέτρο 30, εμφανίζεται το θέμα Α, δύο οκτάβες χαμηλότερα (Α΄΄). 

Εμφανίζεται δύο φορές το θέμα Α΄΄,  έως ότου σπάει η αλυσίδα που έχει 

δημιουργήσει και κάνει την κορώνα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη εμφάνιση του 

θέματος Α΄΄ στο μέτρο 37. Μετά την κορώνα εμφανίζεται το δεύτερο μισό του 

θέματος Α΄΄. Ακολουθεί γενική παύση στο μέτρο 40 και στη συνέχεια άλλη μια 

γενική παύση στο μέτρο 42 με τη χρήση και κορώνας. Στο μέτρο 43 εμφανίζεται και 

πάλι το δεύτερο μισό του θέματος Α΄΄, όπου και τελειώνει το κομμάτι.  
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Εικ.2.2 
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Εικ.2.3 
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Εικ.2.4

 

 

2.2.3 Μελωδία- Τονικότητα 

 Όπως συμβαίνει και στα περισσότερα έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη, η 

μελωδία παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη σε σχέση με το πρωτογενές υλικό από το 

οποίο είναι παρμένη. Έτσι και στο κομμάτι 917 η μελωδία από το αρχικό τραγούδι18 

παραμένει αυτούσια κατά διάστημα 4ης καθαρό ψηλότερα. Επιπλέον, ο Γιάννης 

Κωνσταντινίδης, θέλοντας να αποδώσει το ιδιαίτερο «χρώμα» της μελωδίας, που 

προκύπτει από τον αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα των οργανοπαιχτών των 

παραδοσιακών οργάνων, παραλλάσσει τη μελωδία προσθέτοντας επιπλέον νότες, τα 

λεγόμενα ποικίλματα, διατηρώντας πάντα το βασικό μελωδικό σκελετό. Τέτοια 

σημεία παρουσιάζονται παρακάτω στις εικόνες 2.5, 2.6: 

Εικ.2.5                                               Εικ.2.6 

          

Οι παραπάνω εικόνες συναντώνται στο ίδιο σημείο της μελωδίας, αλλά φαίνεται 

ξεκάθαρα η πρόθεση του συνθέτη να δώσει έναν αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα στο 

κομμάτι. 

                                                           
17 Από το πρώτο τεύχος του βιβλίου «22 Chants et dances du Dodecanese». 
18 Στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου «22 Chants et dances du Dodecanese» που επιμελήθηκε ο 

Λάμπρος Λιάβας, το τραγούδι από το οποίο είναι παρμένη η μελωδία για το κομμάτι 9 ονομάζεται 

χορευτικός σκοπός (Λέρος), ενώ στο βιβλίο του Samuel Baud-Bovy «Τραγούδια των Δωδεκανήσων» 

το τραγούδι ονομάζεται Έλα να πάμεν Όξω. 
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι το αριστερό χέρι στα μέτρα 1-14 και 30-37, παίζει 

συνεχώς το ίδιο ρυθμομελωδικό μοτίβο· κάτι σαν «ρυθμομελωδικό οστινάτο». Αυτό 

το επίμονο μοτίβο δε μπορεί να θεωρηθεί σαν αρμονικό υπόβαθρο, αλλά σαν 

ρυθμομελωδικός ισοκράτης.  

 Όσον αφορά την τονικότητα στην οποία είναι γραμμένο το κομμάτι 919, 

αρχικά μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί το τονικό σύστημα της δύσης, οπότε 

μπορούμε να πούμε ότι είναι γραμμένο στη Σολ ελάσσονα τονικότητα. Όντας 

βαθύτατα επηρεασμένος όμως από το ρεύμα της Εθνικής Μουσικής Σχολής20 και 

θέλοντας να κρατήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που παρουσιάζουν τα ελληνικά 

παραδοσιακά τραγούδια, γράφει το κομμάτι 9 στον αιολικό τρόπο του Σολ (εικ.2.7). 

Εικ.2.7 

 

Αυτό φαίνεται εύκολα από την ολική απουσία του προσαγωγέα, στην 

προκειμένη περίπτωση φα#. Αντίθετα όσες φορές εμφανίζεται ο φθόγγος φα, είναι 

φυσικός και χωρίς ιδιαίτερη αρμονική-μελωδική βαρύτητα. Τέτοια σημεία 

εμφανίζονται στις εικόνες 2.8 και 2.9: 

Εικ.2.8                                         Εικ.2.9 

                       

 

2.2.4 Το κομμάτι 9 στη δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σύγκριση του 9ου κομματιού από τη 

δωδεκανησιακή σουίτα για πιάνο με την ενότητα IV της δωδεκανησιακής σουίτας για 

βιολί και πιάνο21. 

 Όπως φαίνεται και από το κεφάλαιο 1.3, το έργο του Γιάννη Κωνσταντινίδη 

«22 τραγούδια και χοροί από τα Δωδεκάνησα» αποτελεί ένα από τα πρώτα του έργα 

και το πρώτο έργο που ασχολείται με μουσική από τα Δωδεκάνησα, επομένως το 

                                                           
19 Βλέπε υποσημείωση 14. 
20 Βλέπε κεφάλαιο 1.2. 
21 Οι παρτιτούρες παρατίθενται στο παράρτημα. 
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έργο αυτό αποτέλεσε τη βάση για να γράψει όλες τις συνθέσεις που χρησιμοποιούν 

δωδεκανησιακές μελωδίες22.  

 Αρχικά, η συγκεκριμένη μελωδία εμφανίζεται στην ενότητα IV, της 

δωδεκανησιακής σουίτας για βιολί και πιάνο, ενώ στην σουίτα για πιάνο εμφανίζεται 

στην ενότητα VI. Όσον αφορά μορφολογικά, αρμονικά και μελωδικά στοιχεία, ο 

Γιάννης Κωνσταντινίδης δεν κάνει αλλαγές (εικ.2.10). Οι μόνες αλλαγές που κάνει, 

ουσιαστικά αποτελούν προσαρμογές, λόγω της μεταγραφής του κομματιού για βιολί 

και πιάνο.            

Εικ.2.10 

 Δωδεκανησιακή 

σουίτα για πιάνο 

(μέτρα) 

Δωδεκανησιακή 

σουίτα για βιολί και 

πιάνο (μέτρα) 

Α 1-4 1-4 

Α 5-8 5-8 

Β 9-10 9-10 

Β 11-12 11-12 

Γέφυρα 13-14 13-14 

Α΄ 15-18 15-18 

Α΄ 19-22 19-22 

Β΄ 23-24 23-24 

Β΄ 25-26 25-26 

Γέφυρα 27-29 27-29 

Α΄΄ 30-33 30-33 

Α΄΄ 34-35 34-35 

Codetta 36-45 36-45 

 

2.3 Κομμάτι 10ο  

 

2.3.1 Τραγούδι του γάμου 

 To 10ο κομμάτι (εικ. 2.13) από τη δωδεκανησιακή σουίτα του Γιάννη 

Κωνσταντινίδη για πιάνο προέρχεται από την εντόπια καταγραφή του Samuel Baud-

Bovy23 στη Ρόδο. Το ενδιαφέρον με αυτό το τραγούδι είναι ότι λόγω της μικρής του 

μελωδικής έκτασης, διάστημα 5ης καθαρό από το βασικό φθόγγο και μια 

προσλαμβανόμενη VII, δε μπορούμε να το κατατάξουμε σε μία τροπική οικογένεια 

φθόγγων, αλλά σε δύο πιθανές. Οι δύο πιθανές τροπικές κλίμακες στις οποίες 

μπορούμε να κατατάξουμε το τραγούδι, είναι ο σολ Δώριος (εικ.2.11) ή ο σολ 

Αιολικός (εικ.2.12), ως ακολούθως: 

                                                           
22 Όπως αναφέρει και ο μουσικολόγος, Λάμπρος Λιάβας, στο εισαγωγικό σημείωμα που επιμελήθηκε, 

στο βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντινίδη «22 Chants et dances du Dodecanese».  
23 Samuel Baud-Bovy, «Τραγούδια των Δωδεκανήσων», (Αθήνα, 1935), 35-36. 
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Εικ.2.11                                               Εικ.2.12 

    

Είναι διακριτό επομένως ότι από τη στιγμή που δεν εμφανίζεται στο κομμάτι ο 

φθόγγος μι, δε μπορούμε να το κατατάξουμε σε συγκεκριμένη τροπική κλίμακα. 

  Το μέτρο του τραγουδιού βρίσκεται σε κίνηση 6/8, έχει ρυθμική αγωγή 

moderato και αποτελείται από 8 μέτρα. Το τραγούδι έχει δύο βασικές μελωδίες, τη 

μελωδία α και τη μελωδία β. Και οι δύο μελωδίες είναι δίμετρες και 

επαναλαμβάνονται από μία φορά. Δηλαδή, μέτρα 1-2 και 3-4 μελωδία α, και μέτρα 5-

6 και 7-8 μελωδία β. 

Εικ. 2.13 

 

 

2.3.2 Δομή/ Μορφολογική ανάλυση 

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, στο συγκεκριμένο κομμάτι, επιλέγει να παρέμβει 

όσο το δυνατόν λιγότερο μπορεί. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η μελωδία 

παραμένει ακριβώς η ίδια με τη μελωδία του αρχικού τραγουδιού και στην ίδια 

τονικότητα. 

 Όσον αφορά τη μορφολογική δομή του κομματιού (εικ.2.14), είναι της 

μορφής ΑΑΒΒΑΑ [ή εναλλακτικά αβα, όπου α- (ΑΑ) και β- (ΒΒ)] με μία 

τετράμετρη εισαγωγή στην αρχή. Επομένως έχουμε την εισαγωγή στα μέτρα 1-4. Στη 

συνέχεια, μέτρα 5-6 και 7-8, είναι το μέρος α, που αποτελείται από την πρώτη 

μελωδία επαναλαμβανόμενη δύο φορές. Έπειτα, έρχεται το β μέρος, μέτρα 9-12, 

όπου εμφανίζεται η μελωδία Β δύο φορές  και τέλος επανεμφανίζεται το α στα μέτρα 

13-16, δηλαδή η δίμετρη μελωδία Α που επαναλαμβάνεται δύο φορές αυτούσια. Στο 

συγκεκριμένο κομμάτι, φαίνεται ο Γιάννης Κωνσταντινίδης να θέλει να κρατήσει τον 

ήπιο και ρομαντικό χαρακτήρα του, καθώς πέρα από ελάχιστες ξένες νότες που 

προσθέτει στην αρχική μελωδία (αποτζατούρες), δεν προσθέτει επιπλέον δυναμικές 
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και χρωματισμούς, ζητώντας από τον εκτελεστή να ερμηνεύσει τραγουδιστά και με 

σοβαρότητα (cantando24, piu sonoro25).   

Εικ.2.14 

 

 

2.3.3 Μελωδία- Τονικότητα 

 Στο κομμάτι  1026, ή όπως το ονομάζει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης «Andante 

lento», χρησιμοποιείται η μελωδία από το τραγούδι «Το τραγούδι του Γάμου» χωρίς 

να αλλάξει καθόλου. Είναι φανερός ο σεβασμός με τον οποίο προσεγγίζει τις 

                                                           
24Stanley (ed.), The New Grove Dictionary. Η ορολογία «cantando» έχει ίδια σημασία με την ορολογία 

«cantabile», και σημαίνει τραγουδιστά.  
25 Stanley (ed.), The New Grove Dictionary. H ορολογία «sonoro» έχει τη σημασία του «sonoramente», 

όπου σημαίνει και σοβαρά. Επομένως «piu sonoro» σημαίνει «πιο σοβαρά».  
26 Γιάννης Κωνσταντινίδης, «22 Τραγούδια και χοροί από τα Δωδεκάνησα τεύχος 1ο», (Αθήνα : 

Θεσσαλονίκη : Παπαγρηγορίου – Νάκας, 1993), 20. 
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παραδοσιακές αυτές μελωδίες από τον τρόπο που διαχειρίζεται το μελωδικό τους 

υλικό και ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπου δεν πραγματοποιεί καμία αλλαγή. 

Πέρα από τη μελωδία, όπου παίζεται από το δεξί χέρι πάντα, στο αριστερό χέρι 

εμφανίζει ένα ρυθμομελωδικό μοτίβο, όπως και στο κομμάτι  927, ένα ρυθμομελωδικό 

ισοκράτη δηλαδή, που παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια του κομματιού.    

 Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο του συγκεκριμένου κομματιού, είναι πως 

παρ’ όλο που το αρχικό τραγούδι είναι γραμμένο στον τρόπο του σολ (Δώριου, 

Αιολικού),  ο Γιάννης Κωνσταντινίδης επιλέγει να εναρμονίσει το κομμάτι στον 

τρόπο του λα Φρύγιου (εικ.2.15).  

Εικ.2.15 

 

 Κάτι που πολύ επιδέξια επιτυγχάνει το δεξί χέρι παίζει τη μελωδία, όπου εξαιτίας 

φράσεων (τάση των φράσεων να καταλήγουν στο φθόγγο σολ, στάση διάρκειας 

τετάρτου παρεστιγμένου στο φθόγγο σολ) εμφανίζεται ένας σολ Δώριος, Αιολικός 

τρόπος αλλά το κομμάτι  βρίσκεται ουσιαστικά στον τρόπο του λα Φρύγιου. Κάθε 

φράση που καταλήγει στο φθόγγο σολ, με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το κομμάτι  ο 

Γιάννης Κωνσταντινίδης, σημαίνει και μια ημιτελή πτώση στην έβδομη. Αυτό 

συμβαίνει καθώς στο Φρύγιο τρόπο, πτώσεις πραγματοποιούνται από τις συνδέσεις 

II-I και VII-I28. Κάθε φορά που ξεκινάει μια μελωδική φράση και καταλήγει στο 

φθόγγο σολ (δηλαδή την VII βαθμίδα του λα Φρύγιου), πραγματοποιείται μια 

ημιτελής πτώση, έως ότου στο μέτρο 17, που ξεκινάει το μέρος 11, επιτυγχάνεται η 

τέλεια αυθεντική πτώση στον λα Φρύγιο. 

 

 

2.3.4 Το κομμάτι 10 στη δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο και στη 

δωδεκανησιακή σουίτα για ορχήστρα 

 Στη δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο, το 10ο κομμάτι εμφανίζεται 

στην ενότητα VI, αντί για την ενότητα VII που εμφανίζεται στη σουίτα για πιάνο. 

Πέρα από αυτήν τη διαφοροποίηση, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης δεν πραγματοποιεί 

καμία άλλη αλλαγή. Κρατάει τον ίδιο αριθμό μέτρων και φράσεων όπως στη σουίτα 

για πιάνο. 

 Στη δωδεκανησιακή σουίτα για ορχήστρα, πραγματοποιεί κάποιες αλλαγές σε 

σχέση με τη σουίτα για πιάνο. Το κομμάτι εμφανίζεται στην αρχή της ενότητας VI. 

Όσον αφορά την έκταση του μέρους, ενώ στη σουίτα για πιάνο και στη σουίτα για 

πιάνο και βιολί, το κομμάτι αποτελείται από 16 μέτρα, στη δωδεκανησιακή σουίτα 

για ορχήστρα το κομμάτι αποτελείται από 24 μέτρα. Αυτό πραγματοποιείται με την 

                                                           
27 Βλέπε κεφάλαιο 2.1.3. 
28 Δημήτρης Πυργιώτης, «Αρμονία στην Πράξη», (Αθήνα: Faggoto, 2006), 32-33. 
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επανάληψη των μελωδιών Α και Β29, από δύο φορές η κάθε φράση διαδοχικά. 

Δηλαδή προστίθενται στο κομμάτι οι φράσεις ΑΑΒΒ. Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας 

με τις παραπάνω παρατηρήσεις (εικ.2.16).   

 

Εικ.2.16 

 Δωδεκανησιακή 

σουίτα για πιάνο 

(μέτρα) 

Δωδεκανησιακή 

σουίτα για βιολί 

και πιάνο (μέτρα) 

Δωδεκανησιακ

ή σουίτα για 

ορχήστρα  

(μέτρα) 

Εισαγωγή 1-4 1-4 1-4 

Α 5-6 5-6 5-6 φλάουτο 

Α 7-8 7-8 7-8 φλάουτο 

Β 9-10 9-10 9-10 κόρνο 

Β 11-12 11-12 11-12 κόρνο 

Α 13-14 13-14 13-14 

φλάουτο-όμποε 

Α 15-16 15-16 15-16 

φλάουτο-όμποε 

Β - - 17-18 κόρνο 

Β - - 19-20 κόρνο 

Α - - 21-22 

φλάουτο- 

όμποε- 

κλαρινέτο 

Α - - 23-24 

φλάουτο- 

όμποε- 

κλαρινέτο 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Βλέπε κεφάλαιο 2.2.2. 
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2.4 Κομμάτι 11ο  

 

2.4.1 Κομμάτι «Σούστα χορευτή» 

 To κομμάτι αυτό αποτελεί χορευτικό σκοπό της Ρόδου και αποτελείται από 

μια μεγάλη σε έκταση καταγραφή από τον Samuel Baud-Bovy30. Η συγκεκριμένη 

σούστα ονομάζεται και «Σούστα του Χατζή- Νικόλαου»31 και λόγω της μεγάλης της 

έκτασης δε μπορεί να σημειωθεί ο τρόπος στον οποίο είναι γραμμένη η σούστα, αφού 

ο τρόπος μπορεί να αλλάζει από το ένα  «τσάκισμα»32 στο επόμενο.  

 Όσον αφορά τη μελωδική γραμμή της σούστας, δεν εμφανίζεται κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα, αλλά πολλά με γρήγορη και αδιάκοπη ροή φθόγγων. Η ύπαρξη 

πολλών θεμάτων σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη παραλλαγή τους και την πολύ 

μεγάλη έκταση του κομματιού φανερώνουν τον έντονα αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα 

της σούστας. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, πέρα από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στους 

τρόπους, γίνονται και αλλαγές από το διατονικό στο χρωματικό γένος. 

 

2.4.2 Δομή/ Μορφολογική ανάλυση     

 Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, στο συγκεκριμένο μέρος, κρατάει το συνθετικό 

του ύφος, δηλαδή το σεβασμό στο πρωταρχικό υλικό με μια διαφορά σε σχέση με τα 

υπόλοιπα έργα του. Λόγω της τεράστιας έκτασης του παραδοσιακού κομματιού στο 

οποίο βασίζεται, δεν κρατάει τη μελωδική γραμμή αυτούσια, αλλά φροντίζει να 

κρατήσει αυτούσιο το χαρακτήρα του κομματιού. Δηλαδή, παρόλο που δεν εμφανίζει 

μελωδικό υλικό αυτούσιο από το αρχικό παραδοσιακό κομμάτι, προσδίδει στο έργο 

του χαρακτήρα αυτοσχεδιαστικό και ελεύθερο. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να γίνει 

ανάλυση στη μορφολογία του κομματιού όπως έγινε στα προηγούμενα έργα33, αφού 

κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και λειτουργικό.  

 

2.4.3 Μελωδία- Τονικότητα 

 Στο κομμάτι 11 ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, κατ΄ εξαίρεση, δεν εντάσσει 

αυτούσιο το μελωδικό υλικό από την αντίστοιχη καταγραφή του Samuel Baud-Bovy, 

αλλά δημιουργεί δικές του μελωδικές γραμμές, διατηρώντας τον παραδοσιακό τους 

χαρακτήρα. Παρακάτω ακολουθεί μια δομική ανάλυση του κομματιού, με βάση τις 

μελωδίες που χρησιμοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης στο συγκεκριμένο κομμάτι.  

 Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, εμφανίζει στο 11ο κομμάτι 5 χαρακτηριστικές 

ενότητες. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: 

                                                           
30 Samuel Baud-Bovy, «Τραγούδια των Δωδεκανήσων», (Αθήνα, 1935), 224- 235. 
31 Όπως αναφέρει ο Samuel Bayd-Bovy, ο Χατζής-Νικόλαος ήταν περίφημος λυράρης στην 

Αρχάγγελο. Ο Ποντίκας, ήταν μαθητής του Χατζή-Νικόλα για 4-5 μήνες όπου έμαθε την τέχνη και τα 

κομμάτια του. Ένα από αυτό τα κομμάτια είναι η συγκεκριμένη σούστα.   
32 Samuel Baud-Bovy, «Τραγούδια των Δωδεκανήσων», (Αθήνα, 1935), 224. Τσάκισμα λέγεται μια 

μικρή φράση, από 2,4 ή 8 μέτρα που επαναλαμβάνονται συνέχεια.  
33 Βλέπε κεφάλαια 2.2.2. και 2.3.2. 
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1) Ενότητα Α, εικ.2.17: ξεκινάει με λεβάρε χρονικής αξίας ογδόου 

παρεστιγμένου, και αποτελείται από εφτά μέτρα.  

 

Εικ.2.17 

 

 

2) Ενότητα Β, εικ.2.18: αποτελείται συνολικά από 6 μέτρα. Στα τέσσερα πρώτα 

μέτρα έχουμε την ίδια δίμετρη μελωδία να επαναλαμβάνεται δύο φορές και 

στα δύο τελευταία μέτρα της ενότητας εμφανίζεται ρυθμομελωδικός 

ισοκράτης με τις νότες λα- μι.  

 
Εικ.2.18 

 

 
3) Ενότητα Γ, εικ.2.19: αποτελείται από συνολικά οχτώ μέτρα, όπου εμφανίζεται 

η ίδια τετράμετρη μελωδία δύο φορές.   

Εικ.2.19 
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4) Ενότητα Δ, εικ.2.20: αποτελείται από δύο μέτρα. 

Εικ.2.20 

 

 

5) Ενότητα Ε, εικ.2.21: αποτελείται από τέσσερα μέτρα, όπου εμφανίζεται η ίδια 

δίμετρη μελωδία. 

 

Εικ.2.21 

 

Οι παραπάνω ενότητες αποτελούν το βασικό μελωδικό σκελετό, δηλαδή στο 

μουσικό κείμενο μπορεί να εμφανίζονται διανθισμένες· ιδιαίτερο γνώρισμα του 

Γιάννη Κωνσταντινίδη να παραλλάσσει τις μελωδίες που χρησιμοποιεί, έτσι ώστε να 

προσδίδει στο κομμάτι χαρακτήρα αυτοσχεδιαστικό34.   

Αρχικά, το κομμάτι 11 (εικ.2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26) ξεκινάει με ένα μέτρο 

εισαγωγή, όπου το αριστερό χέρι παίζει έναν ισοκράτη στη νότα λα. Έπειτα, 

εμφανίζεται η ενότητα Α μέχρι το μέτρο 935. Στο μέτρο 10, σαν απάντηση 

εμφανίζεται η ενότητα Β (μ. 10-15). Στα επόμενα 15 μέτρα (16-30) επαναλαμβάνει 

πιστά τα μέτρα 1-15, με τη διαφορά ότι η μελωδία Α εμφανίζεται μια οκτάβα πάνω. 

Στα μέτρα που ακολουθούν, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, χρησιμοποιεί μια δίμετρη 

γέφυρα (μ. 31-32), όπου εμφανίζει ξανά το δίφωνο ισοκράτη λα- μι. Αυτή η γέφυρα 

μπορεί να θεωρηθεί και σαν εισαγωγή για να εισάγει καινούργιο θεματικό υλικό, την 

ενότητα Γ. Η ενότητα Γ εμφανίζεται στα μέτρα 31- 4036. Στο μέτρο 40, η ενότητα Γ 

διακόπτεται από την ενότητα Δ, όπου και επαναλαμβάνεται 4 φορές (μ.40-48). Την 1η 

και 2η φορά η ενότητα Δ ξεκινάει από το g537, την τρίτη φορά που εμφανίζεται 

ξεκινάει μια οκτάβα πιο κάτω (g4) και την τελευταία φορά δύο οκτάβες πιο κάτω 

(g3). Η ενότητα Δ εμφανίζεται ως απάντηση στη ενότητα Γ38. Κατόπιν, 

αλληλοκαλύπτοντας την ενότητα Δ, εμφανίζεται η ενότητα Ε (μ. 48-51). Στα μέτρα 

52-53, εμφανίζεται η γέφυρα με το φθόγγο λα ισοκράτη και εισάγεται εκ νέου η 

                                                           
34 Βλέπε κεφάλαιο 2.2.3. 
35 Η αρίθμηση των μέτρων ξεκινάει από την αρχή του κομματιού 11 και όχι από την ενότητα VII στην 

οποία ανήκει το έργο. Το κομμάτι 11 ξεκινάει από το μέτρο 17 της ενότητας VII από το πρώτο τεύχος 

του έργου του Γιάννη Κωνσταντινίδη «22 Τραγούδια και χοροί από τα Δωδεκάνησα».    
36 Στην ενότητα Γ, τη δεύτερη φορά που εμφανίζεται η μελωδία, εμφανίζεται διανθισμένη και με 

ποικίλματα.    
37 Ως g5 θεωρείται η νότα σολ στο πρώτο διάστημα πάνω από το πεντάγραμμο.  
38 Η ενότητα Β εμφανίζεται ως απάντηση στην ενότητα Α και η ενότητα Δ εμφανίζεται ως απάντηση 

στην ενότητα Γ. 
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ενότητα Γ (μ. 54-61). Έπειτα επαναφέρει την ενότητα Ε (μ. 62-65)39. Καθώς, το 

κομμάτι πλησιάζει στο τέλος του, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης επαναφέρει την αρχική 

ενότητα Α (μ. 66-73), όπου και την επανεμφανίζει μια οκτάβα ψηλότερα, στα μέτρα 

74-81. Σαν απάντηση εμφανίζεται η ενότητα Β (μ. 82-58). Το κομμάτι τελειώνει με 

την εμφάνιση του ισοκράτη λα- μι, όπου εκτείνεται μέχρι το τέλος του κομματιού (μ. 

86- 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Και τις δύο φορές όπου εμφανίζεται η ενότητα Ε (μ. 49-51 και 62-65) στα μέτρα 51 και 65, ο 

Γιάννης Κωνσταντινίδης κάνει poco rall. 
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Εικ.2.22 
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Εικ.2.23 
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Εικ.2.24 
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Εικ.2.25
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Εικ.2.26 

 

Όσον αφορά την τονικότητα του κομματιού, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης 

βασισμένος στο χορευτικό σκοπό της Ρόδου «Σούστα χορευτή», εναλλάσσεται από 

διατονικό σε χρωματικό γένος. Το κομμάτι ξεκινάει και τελειώνει στον τρόπο του λα 

Φρύγιου (εικ.2.27), όπως φαίνεται και από τον ισοκράτη που εμφανίζεται καθ’ όλη 

την έκταση του κομματιού στον φθόγγο λα (ή λα- μι).  

Εικ.2.27 

 

Στα σημεία όπου εμφανίζονται οι ενότητες Γ και Δ, το κομμάτι από το 

διατονικό γένος περνάει στο χρωματικό. Στην παρούσα εργασία δε θα γίνει 

περαιτέρω ανάλυση της τροπικότητας του συγκεκριμένου κομματιού, καθώς αυτό 

απαιτεί επιπλέον εργαλεία που δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα.      
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2.4.4 Το κομμάτι 11 στη δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο, και στη 

δωδεκανησιακή σουίτα για συμφωνική ορχήστρα 

 Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στην παρούσα εργασία, η δωδεκανησιακή 

σουίτα για πιάνο αποτέλεσε κομμάτι στο οποίο βασίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης 

για να γράψει αρκετά από τα μετέπειτα έργα του. Το 11ο κομμάτι από τη 

δωδεκανησιακή σουίτα για πιάνο, εμφανίζεται και στην καταληκτική ενότητα της 

δωδεκανησιακής σουίτας για βιολί και πιάνο αλλά και στην τελευταία ενότητα της 

δωδεκανησιακής σουίτας για συμφωνική ορχήστρα40. Στο συγκεκριμένο κομμάτι 

επομένως, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης διατηρεί, πέρα από το μελωδικό υλικό, και τη 

θέση στην οποία το τοποθετεί. Επιπλέον, στο κομμάτι 11, πέρα από ορισμένες 

προσαρμογές που πραγματοποιεί, ώστε να προσαρμοστεί το κομμάτι στις 

ιδιαιτερότητες του κάθε οργάνου, κρατάει τον αριθμό των μέτρων αλλά και την 

εξέλιξη της μουσικής41, όσον αφορά την πορεία της μελωδίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Οι σχετικές παρτιτούρες παρατίθεντε στο παράρτημα.  
41 Όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2.4.3. 
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3. Μεταγραφή των κομματιών 9,10 και 11 για δύο βιολιά 

 
 Κατά τη διαδικασία της μεταγραφής των μερών 9, 10 και 11, από το πρώτο 

τεύχος της δωδεκανησιακής σουίτας για πιάνο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, το δεξί 

χέρι του πιάνου (η μελωδία τις περισσότερες φορές) παίζεται από το πρώτο βιολί, ενώ 

το αριστερό χέρι (δηλαδή η συνοδεία) παίζεται από το δεύτερο βιολί. Δε 

χρησιμοποιήθηκε κάποια συγκεκριμένη μέθοδος μεταγραφής, αλλά όπως και η 

ανάλυση έγινε εμπειρικά42.  

 

3.1 Μεταγραφή του κομματιού 9  

 Κατά τη μεταγραφή του 9ου κομματιού (εικ.3.1, 3.2, 3.3) δεν έγιναν ιδιαίτερες 

αλλαγές. Αλλαγές έγιναν μόνο στην αρχή, όπου προστέθηκαν 4 μέτρα εισαγωγής από 

το δεύτερο βιολί, έτσι ώστε να γίνει ένα ομαλό άνοιγμα της έντασης και σε όσα 

σημεία η μελωδία-συνοδεία έβγαιναν από την περιοχή που μπορεί να παίξει το βιολί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Τσούγκρας, «Τα 44 παιδικά κομμάτια, 5. Η εμπειρική ανάλυση βασίζεται αποκλειστικά στην 

παρατήρηση και ενδοσκόπηση του μουσικού υλικού αποφεύγοντας τη χρήση κάποιας συστηματικής 

αναλυτικής μεθοδολογίας. Βασικός εκφραστής της υπήρξε ο Βρετανός μουσικολόγος Donald Francis 

Tovey. 
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Εικ.3.1 
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Εικ.3.2 
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Εικ.3.3 

 

3.2 Μεταγραφή του κομματιού 10 

 Στο 10ο κομμάτι (εικ.3.4), έγιναν περισσότερες αλλαγές σε σύγκριση με το 9ο 

κομμάτι. Αρχικά, άλλαξε έκταση του κομματιού, όπου αρχικά αποτελούνταν από 16 

μέτρα, κατά τη μεταγραφή προστέθηκαν 8 μέτρα, οπότε το μεταγραμμένο κομμάτι 

αποτελείται από 24 μέτρα. Η προσθήκη αυτή έγινε με βάση τη δωδεκανησιακή 

σουίτα για συμφωνική ορχήστρα, κατά την οποία προστίθενται στο κομμάτι οι 

μελωδίες Α και Β43, από δύο φορές η καθεμία. 

 Όσον αφορά το πρώτο βιολί, δανείζεται αρκετά στοιχεία από τη 

δωδεκανησιακή σουίτα για συμφωνική ορχήστρα και κυρίως από το φλάουτο και τα 

έγχορδα, όπου αντιγράφει τις ανοδικές και καθοδικές κλίμακες. Τέτοια σημεία στο 

μεταγραμμένο κομμάτι είναι τα μέτρα 16 και 21-23.  

 Το δεύτερο βιολί δανείζεται επίσης κάποια στοιχεία από τη δωδεκανησιακή 

σουίτα για συμφωνική ορχήστρα. Τέτοια στοιχεία είναι τα συνεχόμενα «τρέμολι» 

(στα μέτρα 13-23 στο μεταγραμμένο κομμάτι), όπου τα δανείζεται από την ομάδα 

των εγχόρδων. 

 

                                                           
43 Βλέπε κεφάλαιο 2.3.2. 
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Εικ.3.4 
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3.3 Μεταγραφή του κομματιού 11 

 Στη μεταγραφή του 11ου κομματιού (εικ.3.5, 3.6, 3.7, 3.8) από τη 

δωδεκανησιακή σουίτα για πιάνο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, ο αριθμός μέτρων 

παραμένει ο ίδιος. Η διαφορά με τα άλλα δύο κομμάτια είναι ότι σε αυτό υπάρχουν 

σημεία όπου η συνοδεία του δεύτερου βιολιού εξαφανίζεται και παίζει τη μελωδία 

μαζί με το πρώτο βιολί. Τέτοια σημεία είναι στα μέτρα 10-13, 25-28, 82-85. Επίσης, 

στα μέτρα 40-48, υπάρχει ένας διάλογος πρώτου με δεύτερο βιολί, όπου γίνεται 

εναλλαγή της μελωδίας Δ44 από το δεύτερο βιολί στο πρώτο. Επιπλέον, στα μέτρα 37-

40, δανειζόμενος στοιχεία από τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντινίδη από τη 

δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο, η μελωδία του πρώτου βιολιού είναι 

γραμμένη με τεχνητούς αρμονικούς. Πέρα από αυτές τις αλλαγές, η μεταγραφή για 

δύο βιολιά ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη δωδεκανησιακή σουίτα για πιάνο.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Βλέπε κεφάλαιο 2.4.3. 
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Εικ.3.5 
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Εικ.3.6 
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Εικ.3.7 
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Εικ.3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η σύνοψη των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει την 

περίληψη των στιλιστικών χαρακτηριστικών των έργων 9, 10 και 11 από τη 

Δωδεκανησιακή σουίτα για πιάνο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, αλλά και 

συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη μεταγραφή και ηχογράφηση των κομματιών.  

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης σέβεται πάντα τη μελωδική υπόσταση των 

αρχικών παραδοσιακών τραγουδιών-κομματιών που χρησιμοποιεί. Αυτό 

πραγματοποιείται άλλοτε με την πιστή ένταξη της αρχικής μελωδίας και άλλοτε με τη 

διατήρηση του βασικού μελωδικού σκελετού, αλλά με την αλλαγή τονικής αφετηρίας 

και εμπλουτίζοντας τη μελωδία με ξένες νότες. Υπάρχουν βέβαια και έργα, όπως το 

κομμάτι 11, όπου ο Κωνσταντινίδης κρατάει τη βασική θεματική ιδέα και χαρακτήρα 

και τα προσαρμόζει στη δική του δημιουργική διάθεση.  

 Επιπλέον, κρατάει αυτούσιο και το μέτρο και ρυθμό των κομματιών. Δηλαδή 

διατηρεί την ίδια ρυθμική αγωγή που εμφανίζονται στις καταγραφές του Samuel 

Baud-Bovy. 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο στα έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη είναι η 

εμφάνιση του ισοκράτη, καθώς εμφανίζεται και στα τρία έργα όπου αναλύονται. Ο 

ισοκράτης αυτός έχει είτε χαρακτήρα ρυθμομελωδικού μοτίβου (έργα 9 και 10) είτε 

χαρακτήρα απλού ισοκράτη (κομμάτι 11).  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι όπως σέβεται τη μελωδία σέβεται και τον 

ισοκράτη. Με μεγάλη μαεστρία κινεί τη μελωδία σε διαφορετικό τρόπο από τον 

ισοκράτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κομμάτι 10, όπου η μελωδία είναι στον 

τρόπο του σολ (Δώριου ή Αιόλιου), ο ρυθμομελωδικός ισοκράτης είναι στον τρόπο 

του λα φρύγιου (διτροπικότητα). 

Τέλος, όσον αφορά τα συμπεράσματα για τα στιλιστικά χαρακτηριστικά των 

κομματιών του, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο να μην 

αλλοιώσει το χαρακτήρα των παραδοσιακών τραγουδιών-κομματιών. Αυτό 

πραγματοποιείται με τον έντονα αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα και με τις ρυθμικές 

αγωγές που επιλέγει να δώσει στα έργα του. 

Όσον αφορά τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

μεταγραφής και ηχογράφησης των κομματιών. Τα μεταγεγραμμένα έργα, αν και δεν 

έχουν δύσκολα δεξιοτεχνικά μέρη είναι δύσκολα στην άρτια εκτέλεσή τους, καθώς ο 

συνθέτης διαχειρίζεται τα κομμάτια του με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζονται 

«περίεργα» αρμονικά φαινόμενα. Επιπλέον, η απουσία συνεχούς γραμμής μπάσου ή 

οργάνου σε χαμηλό ρετζίστρο, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το σωστό κούρδισμα 

των δύο βιολιών.  

Για τη σωστή απόδοση του χαρακτήρα των κομματιών είναι σημαντικό οι 

οργανοπαίκτες να έχουν ακούσματα από μουσική των ελληνικών νησιών. Αυτό 

συμβαίνει εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των χορευτικών αυτών τραγουδιών-κομματιών, 

όπου πολλές φορές η άρση είναι πιο μεγάλη, πιο αρθρωμένη και πιο δυνατή σε 
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ένταση από τη θέση, αντίθετα κάτι παρόμοιο δεν παρατηρείται συχνά στη μουσική 

της δυτικής Ευρώπης.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Γιάννου, Δημήτρης. Ιστορία της Μουσικής: σύντομη γενική επισκόπηση. 

Θεσσαλονίκη: University Studio Press: 1995. 

Καλομοίρης, Μανώλης. Αρμονία. Επιμ. Περικλής Κούκος. Αθήνα: Μουσικός 

Εκδοτικός Οίκος Παπαγρηγορίου – Νάκας, 2013. 

Κωνσταντινίδης, Γιάννης. Σουίτα πάνω σε λαϊκές μελωδίες των Δωδεκανήσων: για 

βιολί και πιάνο, Constantinidis, c.1952.    

Κωνσταντινίδης, Γιάννης. 22 Chants et Danses du Dodecanese: pour le piano, τεύχος 

Ι. Αθήνα: Μουσικός Εκδοτικός Οίκος Παπαγρηγορίου-Νάκας, 1993. 

Κωνσταντινίδης, Γιάννης. Δωδεκανησιακή σουίτα, no. 1: για ορχήστρα, Αθήνα: 

Παπαγρηγορίου – Νάκας, 1995.   

Κώστιος, Απόστολος. Μουσικολογικά Ι. Αθήνα: Μουσικός Εκδοτικός Οίκος 

Παπαγρηγορίου- Νάκας, 1999. 

Λιάβας, Λάμπρος. Γιάννης Κωνσταντινίδης: 22 τραγούδια και χοροί από τα 

Δωδεκάνησα για πιάνο, τεύχος Ι. εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης του έργου. 

Αθήνα: Μουσικός Εκδοτικός Οίκος Παπαγρηγορίου – Νάκας, 1985. 

Λιάβας, Λάμπρος. Τραγούδια και σκοποί από τα Δωδεκάνησα. Αθήνα: Βουλή των 

Ελλήνων, 1998.  

Πυργιώτης, Δημήτρης. Αρμονία στην Πράξη. Αθήνα: Faggoto, 2006. 

Ρωμανού, Καίτη. Εθνικής Μουσικής Περιήγησης 1901- 1912: Ελληνικά μουσικά 

περιοδικά ως πηγή έρευνας της Ιστορίας της Νεοελληνικής Μουσικής. Αθήνα: 

Εκδόσεις Κουλτούρα, 1996. 

Ρωμανού, Καίτη. Ιστορία της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής. Αθήνα: Εκδόσεις 

Κουλτούρα, 2000. 

Σακκαλιέρος, Γιώργος. Η Μικρασιατική ραψωδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη: ένα 

χαρακτηριστικό έργο ελληνικής συμφωνικής μουσικής με χρήση και επεξεργασία 

παραδοσιακού μουσικού υλικού. Διπλωματική εργασία στο Αριστοτέλειο 

πανεπιστήμια Θεσσαλονικής, στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1996. 

Σακαλλιέρος, Γιώργος. Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984) : ζωή, έργο και 

συνθετικό ύφος. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010. 

Τσούγκρας, Κώστας. Τα 44 παιδικά κομμάτια του Γιάννη Κωνσταντινίδη: ανάλυση με 

χρήση της γενετικής θεωρίας της τονικής μουσικής. Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press, 2003. 

Χαλκιά, Σοφία. “Γιάννης Κωνσταντινίδης: Μία προσέγγιση στο συνθετικό του ύφος 

και στην ερμηνεία της μουσικής του.” Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2013. 



46 
 

Χαμουδόπουλος, Δημήτριος. Η Ανατολή της Έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα και η 

δημιουργία της Εθνικής σχολής. Αθήνα: Εστία, 1980. 

Χαμουδόπουλος, Δημήτριος. Η Τέχνη των Ήχων: Κόσμοι του πραγματικού και του 

ασύλληπτου. Αθήνα: Μουσικός Εκδοτικός Οίκος Παπαγρηγορίου- Νάκας, 1997.  

Baud- Bovy, Samuel. Δοκίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι. Ναύπλιο: 

Πελλοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1994. 

Baud-Bovy, Samuel. Τραγούδια των Δωδεκανήσων. επιμ. Σύλλογος προς Διάσοσιν 

Ωφελίμων Βιβλίων (Ελλάδα). Τόμος 1. Αθήνα: 1935. 

Baud-Bovy, Samuel. Τραγούδια των Δωδεκανήσων. επιμ. Σύλλογος προς Διάσοσιν 

Ωφελίμων Βιβλίων (Ελλάδα). Τόμος 2. Αθήνα: 1938. 

Sadie, Stanley (ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London : 

New York : Macmillan Publishers, 1995. 

Schoenberg, Arnold. Θεωρητική Αρμονία. μτφ. Κ. Νάσος. Αθήνα: Νάσος, 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Οι επεξεργασμένες παρτιτούρες των έργων 9, 10 και 11. 

 

Έργο 9: 
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Έργο 10:
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Έργο 11: 
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Τα μεταγραμμένα έργα 9, 10 και 11 για δύο βιολιά. 

Έργα 9: 
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Κομμάτι 10: 
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Κομμάτι 11: 
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Το μέρος του βιολιού από τη Δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο: 
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Η Δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο. Η παρτιτούρα με το μέρος του πιάνου 

(φωτογραφικό υλικό).  
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Δωδεκανησιακή σουίτα για ορχήστρα. Οι παρτιτούρες με το full score 

του μαέστρου (φωτογραφικό υλικό).  
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ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ  

  Η ηχογράφηση των δύο βιολιών έγινε ταυτοχρόνως χρησιμοποιώντας 

ξεχωριστό μικρόφωνο για την εγγραφή του καθενός. Τα βιολιά τοποθετήθηκαν 

αντικριστά έχοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους. Το ρόλο του πρώτου βιολιού έχει ο 

γράφων της εργασίας Παπαγεωργίου Βασίλειος, ενώ το ρόλο του δεύτερου βιολιού η 

φοιτήτρια του τμήματος Βασιλική Κλεισιάρη. 

 Τα κομμάτια παρουσιάζονται με την εξής σειρά: 

1. Track 1: Κομμάτι 9 (Allegro con grazia)- 1:22 

2. Track 2: Κομμάτι 10 (Andante lento) και κομμάτι 11 (Allegro vivo ma non 

troppo)- 3:05 

 

 

 

 


