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Πρόλογος

Επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα μιας και κατά το ήμισυ κατάγομαι από την Κύπρο 

και μεγάλωσα εκεί. Έτσι τα ακούσματα της Κυπριακής Παραδοσιακής Μουσικής μου 

είναι πολύ γνώριμα και τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, αφού έχουν μια μελωδικότητα 

μοναδική,  όπως  μοναδική  είναι  και  η  διάλεκτος  της  Κυπριακής  γλώσσας  που 

χρησιμοποιείται στα δημοτικά τραγούδια του νησιού.

 Επιλέγοντας αυτό το θέμα θα ήθελα να προβάλλω τη Μουσική του νησιού και 

τους δύο εξέχοντες συνθέτες που διάλεξα, αφού και οι δύο εμπνεύστηκαν σε πολλές από 

τις  συνθέσεις  τους,  από την  Κυπριακή  Παραδοσιακή  Μουσική.  Επιπλέον δεν  έχουν 

ακόμη γραφτεί πολλές εργασίες για το συγκεκριμένο θέμα και έτσι πιστεύω η μελέτη 

αυτή θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα Χαραλάμπους για τη βοήθειά του και 

το υλικό που μου παρείχε,  όπως επίσης και το «Ίδρυμα Νικόλας Οικονόμου» για τη 

χορήγηση των μουσικών παρτιτούρων του συνθέτη.  Είμαι ευγνώμων στην καθηγήτριά 

μου κυρία Ευγενία Τσόπελα που είχε την καλοσύνη να με φέρει σε επαφή με τον συνθέτη 

Ανδρέα Χαραλάμπους, όπως επίσης και για την καθοδήγηση και την υποστήριξή της. Θα 

ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη λέκτορα κυρία Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, για τη βοήθειά 

της, ιδιαίτερα, για τις συμβουλές της στη συγγραφή και τη δομή της εργασίας.  

                                                            

Εισαγωγή
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Με  αυτήν  την  εργασία  έχω  σαν  στόχο  να  προβάλλω  τη  μουσική  της  Κύπρου 

ιδιαίτερα δε τα έργα για πιάνο των δυο Κυπρίων συνθετών Ανδρέα Χαραλάμπους και 

Νικόλα Οικονόμου. Ο λόγος που επέλεξα να αναλύσω έργα για πιάνο και κατόπιν της 

συμβουλής της καθηγήτριάς μου κυρίας Ε. Τσόπελας, είναι ότι είμαι και εγώ πιανίστρια. 

Για την εργασία βασίστηκα περισσότερο σ’ αυτά που έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής 

στο διαδίκτυο, λόγω του ότι γενικά δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το 

θέμα  και  το  λεξικό  Μουσικής  του  Τάκη  Καλογερόπουλου.  Επίσης  πήρα  πολλές 

πληροφορίες,  σχετικά  με  την  Κυπριακή  Παραδοσιακή  Μουσική  από  βιβλία  που 

υπάρχουν  στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  της  Κύπρου.  Πολύ  σημαντικές  ήταν  επίσης  οι 

συναντήσεις μου με τον κύριο Ανδρέα Χαραλάμπους, που μου μίλησε για τα έργα του. 

Τελειώνοντας, πολύ υλικό για το έργο και την πορεία του συνθέτη Νικόλα Οικονόμου 

πήρα από την ιστοσελίδα του ιδρύματος «Νικόλας Οικονόμου».

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: είναι χωρισμένη σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο μιλώ γενικά για την Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική της Κύπρου και την 

Ελληνικότητά της, όπως και για τη θέση της λόγιας Μουσικής στο νησί. Επίσης δίνω 

ιδιαίτερη έμφαση στα έργα για πιάνο, που θα αναλύσω σ’ αυτή την εργασία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνω ανάλυση σε κάποια από τα έργα για πιάνο, των δύο 

συνθετών. Η ανάλυση που κάνω περιέχει στοιχεία για τη Μορφολογική διάρθρωση, το 

μέτρο,  το  τέμπο,  τη  μελωδία,  το  ρυθμό,  την  τονικότητα  και  την  αρμονία  που 

χρησιμοποιείται, τη δυναμική και την πιανιστική συνοδεία κάθε κομματιού. 

Στο τρίτο κεφάλαιο βγάζω κάποια συμπεράσματα για τις αναλύσεις που έχω κάνει 

για τα συγκεκριμένα κομμάτια που διάλεξα από τον κάθε συνθέτη ξεχωριστά και μετά 
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κάνω μια σύγκριση ανάμεσα στα έργα των δύο συνθετών. Προσπαθώ να παρουσιάσω 

κοινά στοιχεία ανάμεσα στα έργα των δύο ή και κάποιες διαφορές στον τρόπο σύνθεσης.

Τέλος αυτή η εργασία περιέχει παράρτημα με φωτογραφικό υλικό,  όπως και τις 

παρτιτούρες, των κομματιών που θα αναλύσω. 
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1. Κεφάλαιο πρώτο – Γενικά 

               1.1 Κύπρος και Μουσική

Ο Κυπριακός χώρος παρ’ όλους τους κατακτητές, διατήρησε την ελληνικότητά του 

στη μουσική. Από τα πανάρχαια χρόνια βρίσκουμε δείγματα σε αρχαία γραπτά κείμενα 

που αναφέρονται σε όργανα της αρχαίας Ελλάδας (λύρες, βάρβυτους κ.τ.λ)1.

Η Κύπρος άλλαξε χέρια πολλές φορές πριν από τη μεσαιωνική εποχή και ήταν μια 

σημαντική εμπροσθοφυλακή του Χριστιανισμού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, κατά τη 

διάρκεια των Σταυροφοριών. Η θυελλώδης ιστορία της εισήγαγε μια ποικιλία από στυλ, 

με μουσική από την Αρμενία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τους Άραβες.

Στο  Μεσαίωνα  η  Κυπριακή  Μουσική  ακολούθησε  την  πορεία  της  κοσμικής 

Βυζαντινής μουσικής που ήταν συνέχεια της αρχαίας Ελληνικής μουσικής, καθώς επίσης 

και της εκκλησιαστικής Βυζαντινής μουσικής.2

Στα  νεότερα  χρόνια  παρατηρούμε  ότι  οι  χοροί,  τα  τραγούδια  και  γενικά  τα 

ακούσματα έχουν την καταγωγή τους από τη Μικρά Ασία, αφού οι Μικρασιάτες ήταν οι 

πιο γνήσιοι απόγονοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Στη μακραίωνη ιστορία της η Κύπρος πέρασε από αντίξοες συνθήκες και πολλούς 

κατακτητές. Οι συνθήκες αυτές δεν επέτρεπαν μεγάλη ανάπτυξη μουσικού πολιτισμού. 

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, το ελληνικό στοιχείο διατηρήθηκε. Η 

Βυζαντινή μουσική και η παραδοσιακή μουσική είναι τα δύο σημαντικότερα είδη που 

1 Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τόμος πρώτος, Φιλόκυπρος, Λευκωσία 1989, σ. 5.
2 Θ. Καλλίνικος, Κυπριακή Λαϊκή Μούσα, εταιρία Κυπριακών Σπουδών, Κύπρος 1951, σ. 8.
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αποτελούν στοιχεία της εθνομουσικολογικής ταυτότητας του νησιού. Και τα δυο αυτά 

είδη είναι επηρεασμένα από την αρχαία Ελληνική μουσική. 

Έκτοτε επιρροές και επιδράσεις από τον ελλαδικό χώρο συναντάμε ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τη μετρική [7/8 (3+2+2),5/8 (3+3+2) και 9/8 (3+2+2+2)] αλλά και σε ότι αφορά 

τη θεματολογία καθώς επίσης και στο θέμα της χρήσης κοινών μουσικών οργάνων. 

Η Κυπριακή μουσική παραδοσιακά βασίζεται στις κλίμακες που είναι γνωστές ως 

«τρόποι», όρος που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελληνική μουσική. Ο τρόπος έχει 

χαρακτηριστικά διαστήματα  και  η  χρήση ενός συγκεκριμένου τρόπου υποδεικνύει  τη 

χρήση συγκεκριμένων φραστικών καταλήξεων, μελωδικών γραμμών και κυρίως νοτών 

(δηλαδή, οι βασικές νότες του τρόπου χωρίς τις ομώνυμες χρωματικές). Επιπρόσθετα, 

κάποιες κυπριακές μελωδίες βασίζονται σε ευρωπαϊκές κλίμακες (μείζονα και ελάσσονα) 

και έχουν αφομοιωθεί στην παραδοσιακή μουσική κουλτούρα.

Στα  παλιά  χρόνια  η  Κυπριακή  μουσική  ήταν  καθαρά  φωνητική,  αφού  τα 

προβλήματα που είχαν οι Κύπριοι λόγω των πολλών κατακτητών, δεν τους έδιναν τη 

δυνατότητα να εξελίξουν και να εμπλουτίσουν τη μουσική τους.  Με την πάροδο του 

χρόνου όμως άρχισαν να χρησιμοποιούν μουσικά όργανα, για να πάρει τελικά η λαϊκή 

μουσική της Κύπρου τη μορφή που έχει σήμερα.3

Τα μουσικά όργανα, που μαζί με τη φωνή του Κύπριου τραγουδιστή συντέλεσαν 

στο  σημερινό  ήχο  της  Κυπριακής  μουσικής,  ήταν  το  πιθκιαύλι-αυλός,  η  φλογέρα,  η 

ταμπουτσιά (κρουστό), ενώ αργότερα εισήχθηκαν το βιολί και το λαούτο. 

Το πιθκιαύλι είναι το κατ’ εξοχήν όργανο το οποίο υπήρξε στην Κύπρο από την 

αρχαιότητα.  Το  πιθκιαύλι  θεωρείται  ποιμενικό  (βουκολικό)  όργανο.  Από  τα  αρχαία 

χρόνια  μέχρι  σήμερα  παιζόταν  από  τους  βασκούς  κυρίως  σε  μοναχικές  στιγμές. 

Αργότερα άρχισε να συνοδεύεται ρυθμικά σε διάφορες εκδηλώσεις από τη ταμπουτσιά 

3 Ζ. Τομπόλη, Κυπριακοί Ρυθμοί και Μελωδίες, Ζάβαλλη, Λευκωσία 1966, σ. 22.
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που ήταν στην ουσία οικιακό σκεύος μεταφοράς αγαθών (π.χ.  δημητριακών κλπ.).  Το 

βιολί υπολογίζεται ότι εισήχθηκε στην Κύπρο από  τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και 

τη Μικρά  Ασία.  Το λαούτο αντικατέστησε βασικά τη τραμουτσιά,  παίζοντας  αρχικά 

απλά ισοκρατήματα και αργότερα πλούσιες αρμονίες.4

1.1.1. Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική

Ο ρυθμός μαζί με τη μελωδία και το στίχο είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν 

ένα τραγούδι και μπορούν να δονήσουν τη ψυχή του ακροατή και να ξυπνήσουν μέσα 

του αισθήματα χαράς, αγάπης, λύπης ή πόνου. 

Το παραδοσιακό τραγούδι της Κύπρου είναι τροπικό και μονόφωνο. Το ύφος και ο 

χαρακτήρας του στηρίζονται πάνω στην αρχαία και τη βυζαντινή παράδοση. Οι αρχαίοι 

τρόποι (modes) όπως ο Δώριος, ο Υποδώριος, ο Φρύγιος, ο Λύδιος, ο Αιολικός και άλλοι 

καθώς και οι βυζαντινές κλίμακες των διαφόρων ήχων κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος 

της Κυπριακής παραδοσιακής μουσικής.5

Παρ’ όλον ότι οι πιο πολλοί φωνητές και συλλέκτες έχουν αποδώσει τη μελωδική 

γραμμή των δημοτικών μας τραγουδιών με την ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία, όμως 

πιο κατάλληλη για να αποδώσει τα διαστήματά της είναι μόνο η βυζαντινή μουσική. Και 

αυτό γιατί η παραδοσιακή μουσική χρησιμοποιεί πληθώρα διαστημάτων μικρότερων του 

ημιτονίου, που είναι το μικρότερο διάστημα στην ευρωπαϊκή μουσική. 

Το  μεγαλύτερο  μέρος  της  παραδοσιακής  μουσικής  της  Κύπρου  χρησιμοποιεί 

σύνθετα μέτρα όγδοων, χωρίς να λείπουν φυσικά και τα απλά μέτρα. Μέτρα όπως  5/8, 

7/8 και 9/8 έχουν έντονα την παρουσία τους στο δημοτικό τραγούδι.

4 Δημοτικά τραγούδια και χοροί της Κύπρου, Ζ. Τόμπολη, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 1980, 
σ. 27.
5 Milem, Διεθνής Έκθεση Μουσικής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γαλλία, 2005, σ. 11.
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Η γλώσσα που χρησιμοποιεί το κυπριακό τραγούδι είναι η κυπριακή διάλεκτο, μια 

διάλεκτο που αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής αρκαδοδωρικής διαλέκτου, που 

έφεραν στην Κύπρο οι έμποροι Μυκηναίοι πολύ πριν από τον 5ο αιώνα προ Χριστού, 

περίοδο που καθιερώθηκε το ελληνικό αλφάβητο.6

1.1.2. Η Ελληνικότητα της Κυπριακής Παραδοσιακής Μουσικής

Η χαρακτηριστικότερη απόδειξη  της  Ελληνικότητας  της  Κύπρου είναι  η  μακρά 

συνέχεια ηθών και  εθίμων,  αρκετά από τα  οποία έχουν τις  ρίζες  τους στα βάθη της 

Ιστορίας και επιζούν ως σήμερα. Παραδειγματική άλλωστε εκδήλωση της ενότητας της 

φυλής είναι οι Εθνικοί χοροί. 

Για  παράδειγμα  ο  «συρτός» (πανάρχαιος  κυκλικός  χορός).  Αναπαράστασή  του 

βρέθηκε και στην Κύπρο σε εικόνα του 1ου π.Χ. αιώνα. Παράσταση του ίδιου χορού 

υπάρχει  και  στη  βάση  του  οβελίσκου  του  Θεοδοσίου  Β΄  και  στην  παράσταση  του 

«Αικείτε τον Κύριον» της Μονής Λαύρας (Άθως)7.

Άλλο  παράδειγμα  παρόμοιου  χορού  είναι  το  «άρμα» μικτός  χορός  ανδρών-

γυναικών (δεν έχει σχέση βέβαια ούτε με όπλα). Είναι ειρηνικός χορός των γάμων και 

των  πανηγυριών  (εικόνα  που  παρουσιάζουν  ορισμένα  ειδώλια  του  Αρχαιολογικού 

Μουσείου Βόλου, που βρέθηκαν στον τάφο της Δημητριάδας). Είναι ο ίδιος χορός που 

παρουσιάζεται από τον Λουκιανό ως μικτός χορός εφήβων και παρθένων ο λεγόμενος 

«ορμός». Αλλά και ο Ηρόδοτος το αναφέρει στον 5ο τόμο του, γράφοντας για τον πόλεμο 

των  Κορινθίων  και  των  Σπαρτιατών  κατά  των  τύραννων.  Μετά  από  τόσους  αιώνες, 

χορεύεται ο ίδιος χορός στην Κύπρο με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο περίπου όνομα. Αυτό 

6 Γ. Αβέρωφ, Τα δημοτικά τραγούδια και οι λαϊκοί χοροί της Κύπρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 
Λευκωσία 1989, σ. 17.
7 Τ. Καλογερόπουλος, Το λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, τόμος 3, Γιαλλέλη, Αθήνα, 1998, σ. 362.
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είναι  μια  αδιάψευστη  απόδειξη  της  συνέχειας  των  ηθών,  των  εθίμων  και  των 

παραδόσεων της φυλής. 

Έχουν  επίσης  περισωθεί  αρχαίες  τοπικές  μελωδίες  όπως:  του  «τραγουδιού  του 

Γάμου»,  η «Καρπασιτιτζή»,  η  «Παφιτιτζή»,  η «Μεσαριτιτζή» ή  του  τραγουδιού  της 

σούστας «(αιώρας)» ή του Μάη ή του «Κλίδωνα» κ.τ.λ. Κάθε μια απ’ αυτές τις μελωδίες, 

απαιτεί δύσκολους λαρυγγισμούς που δεν αποδίδονται από γραπτή μουσική. 

Κάποιοι χοροί της Κύπρου συνδέονται με την καθημερινότητα της αγροτικής ζωής, 

όπως το  «δρεπάνι» ή η  «μαντήλα».8 Αλλά ως προς τα Κυπριακά τραγούδια, αυτά ήταν 

ανέκαθεν  ερωτικά.  Ας  μη  ξεχνάμε  ότι  η  Κύπρος  φέρει  τον  τίτλο  «το  νησί  της 

Αφροδίτης». 

Ο  Ευριπίδης  ονόμασε  την  Κύπρο «νήσον,  ην  οι  θελξίφρονες  νέμονται  τοις  

βροτούσιν έρωτες» δηλαδή αυτοί οι «θελξίφρονες έρωτες των θνητών» που δημιούργησαν 

μαζί  με  τα  Ακριτικά  και  τα  Κυπριακά  έπη  ιδιοφυή  δίστιχα,  που  μπορούν  να 

παρομοιαστούν με κρητικές μαντινάδες ή τα λιανοτράγουδα άλλων ελληνικών τόπων.  

Τα Κυπριακά αυτά δίστιχα τραγουδιούνται ακόμα στις μέρες μας σε γάμους και 

διασκεδάσεις  ή  σε  πρόχειρους  ποιητικούς  διαγωνισμούς,  τα  γνωστά  «Τσατίσματα». 

Τραγουδιούνται πάνω σε διάφορα,  απλά μοτίβα ή σκοπούς όπως συμβαίνει και στην 

Ελλάδα και  εντάσσονται  σε πολλές νοηματικές  κατηγορίες,  όπως ερωτικά,  σατυρικά, 

πατριωτικά, γνωμικά κτλ.  

8 Τ. Καλογερόπουλος, Το λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, τόμος 3, Γιαλλέλη, Αθήνα, 1998, σ. 362.

8



1.1.3. Κυπριακή Λόγια Μουσική

Αντίθετα με την παραδοσιακή μουσική, ο λόγιος μουσικός χώρος δεν αναπτύχθηκε 

όπως θα έπρεπε, παρότι η Κύπρος γέννησε σημαντικούς μουσικούς (που όμως λίγο πολύ 

διέπρεψαν μακριά της . Ακόμα δεν έχει ιδρυθεί κάποια κρατική Σχολή Μουσικής, όμως 

το  υψηλό  βιοτικό  επίπεδο  των  Κυπρίων  και  το  μεράκι  για  μάθηση  και  ενασχόληση 

οδήγησαν  τις  δυο  τελευταίες  δεκαετίες  στο  άνοιγμα  πολλών  ιδιωτικών  σχολών 

Μουσικής, ιδίως στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και 

το Τμήμα Μουσικής, έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής σε 

θέματα μουσικής.  Επιπλέον,  παρέχει στήριξη μέσα από ένα σύστημα χορηγήσεων σε 

μουσικούς και πολιτιστικά ιδρύματα με ενεργό δράση σε μουσικές δραστηριότητες στην 

Κύπρο και το εξωτερικό.9

Επίσης η Κρατική Ορχήστρα Κύπρου που ιδρύθηκε το 1987, έχει διαδραματίσει 

ανεκτίμητο  ρόλο  στην  πολιτιστική  αναβάθμιση.  Όχι  μόνο  υπηρετεί  τις  ανάγκες  της 

κοινότητας,  αλλά  αποτελεί  ταυτόχρονα  και  σημαντικό  παράγοντα  στη  δημιουργία 

επαγγελματικών  ευκαιριών.  Επιπλέον  λειτουργεί  ως  κίνητρο  για  νεαρά  ταλαντούχα 

άτομα που επιθυμούν να επιδιώξουν επαγγελματική μουσική εκπαίδευση και καριέρα. 

Ακόμα  έχει  ιδρυθεί  η  Κρατική  Ορχήστρα  Νέων  Κύπρου  που  λειτουργεί  σαν 

φυτώριο  για  την  ανάδειξη  νέων  ταλαντούχων  μουσικών, οι  οποίοι  στο  μέλλον  θα 

μπορούν  να  ενταχθούν  στην  Συμφωνική  Ορχήστρα  Κύπρου.  Από  την  ίδρυσή  της,  η 

Κρατική Ορχήστρα Κύπρου λειτουργεί μέσα από τις δομές του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Σύμφωνα ωστόσο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το λειτουργικό καθεστώς 

της Κρατικής Ορχήστρας και της Ορχήστρας Νέων αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2007, 

9 Milem, Διεθνής Έκθεση Μουσικής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 2005, σ. 23. 
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όπου  η  Κρατική  Ορχήστρα  Κύπρου  μετατρέπεται  σε  ανεξάρτητο  Οργανισμό  και 

μετονομάζεται σε «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου».

 Επιπρόσθετα η μουσική στα σχολεία της Κύπρου παίζει σημαντικότατο ρόλο όχι 

μόνο  σαν  ένα  σχολικό  μάθημα  που  διεκπεραιώνεται  με  όλες  τις  ανέσεις  (αίθουσες 

μουσικής,  μέσα  τηλεκπαίδευσης,  μουσικά  όργανα),  αλλά  έχει  μεγάλη  σημασία  η 

συμβολή  στις  σχολικές  εορτές  όπως  θρησκευτικές  ή  εθνικές  επετείους,  το  σχολικό 

θέατρο κλπ. Σε πολλά σχολεία υπάρχει η υποδομή, για να έχει το σχολείο φιλαρμονική 

που παρουσιάζεται στις διάφορες παρελάσεις.

Κάποιοι μεγάλοι Κύπριοι Μουσικοπαιδαγωγοί και μουσικοί που έπαιξαν ρόλο στην 

διαμόρφωση  της  μουσικής  Κυπριακής  Παιδείας  είναι:  ο  Μιχάλης  Σταυρίδης 

(μουσικοπαιδαγωγός, διευθυντής ορχήστρας), Δημήτρης Τιρίμος (βιολιστής), Θεόδωρος 

Ρωσσίδης (πιανίστας), Γιάγκος Μιχαηλίδης (διευθυντής ορχήστρας, ίδρυσε το Μουσικό 

σύλλογο  «Μότσαρτ»  στην  Κύπρο,  συνθέτης),  Θεόδουλος  Καλλίνικος  (εξέδωσε  τη 

συλλογή του «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα» 10’’ 1951), Σώτζος Τόμπολης (εξέδωσε το 1966 

τη συλλογή «Κυπριακοί ρυθμοί και μελωδίες»), Μάριος Τόκκας (συνθέτης) και ο Σόλων 

Μιχαηλίδης ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες10.

Ο  Σόλων  Μιχαηλίδης  ανήκει  αναμφισβήτητα  στις  εκλεκτές  μουσικές 

προσωπικότητες όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας, όπου διέπρεψε. Από το 

1957 είχε αναλάβει τη διεύθυνση του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Ως μαέστρος, 

εκτός από την Ελλάδα, διεύθυνε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως επίσης και στη 

Βόρεια  Αμερική.  Ως  μουσικολόγος  εξέδωσε  πολλά  συγγράμματα  και  ως  συνθέτης 

ασχολήθηκε σχεδόν με  όλα  τα  είδη  σύνθεσης, όπως  μπαλέτο,  όπερα,  κοντσέρτο  για 

πιάνο,  χορωδιακή  μουσική,  μουσική  δωματίου,  υπόκρουση  για  τραγωδίες  κλπ.  Έχει 

μελοποιήσει ποιήματα μεγάλων ποιητών της Ελλάδας όπως του Ρίτσου και του Σολομού. 

10 Η Μουσική στην Κύπρο τον καιρό της Αγγλοκρατίας, Λευκωσία 1990. 
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Κάποια από τα σπουδαιότερα έργα του είναι:  «Ο Οδυσσεύς» τρίπρακτη όπερα 1951, 

«Κυπριακά Ελευθέρια» με χορωδία.11

Ο  Σόλωνας  Μιχαηλίδης  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  μια  πολύπλευρη 

προσωπικότητα.  Ανέπτυξε διάφορους τομείς στη μουσική ως συνθέτης, αρχιμουσικός, 

συγγραφέας  Θεωρητικών  και  Μουσικολογικών  συγγραμάτων,  αλλά  βέβαια  και  ως 

Παιδαγωγός  της  Μουσικής.  Μόρφωσε  πολλούς  νέους  μουσικούς  στην  Κύπρο  και 

ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη στα ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής και της Σύνθεσης

 Ένας από τους μαθητές του ήταν και ο Αντρέας Χαραλάμπους.  Επίσης ήταν ο 

πρώτος που ανακάλυψε το ταλέντο του Νικόλα Οικονόμου και παρότρυνε την οικογένεια 

του να τον στείλουν στο εξωτερικό για σπουδές.  

Η δραστηριότητά του ως συνθέτης, αρχίζει το 1933. Ακολούθησε, όπως και άλλοι 

‘Έλληνες Συνθέτες, πρότυπα της Εθνικής Σχολής χρησιμοποιώντας τροπικές μελωδίες με 

στοιχεία από τη Βυζαντινή μουσική, ιδιαιτέρως αυτά της Κύπρου. Το ύφος του είναι λιτό 

και επηρεασμένο από το Γαλλικό Ιμπρεσιονισμό.

 

1.2   Ανδρέας Χαραλάμπους  (Βιογραφικά Στοιχεία)

11 Ε. Λάσκαρη, Σόλων Μιχαηλίδης η Ζωή και το Έργο του, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, Λευκωσία 1993, σ. 15.
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Ο Ανδρέας Χαραλάμπους γεννήθηκε στην Κύπρο στην Ευρύχου Σολέας το 1940. 

Το  1961  αποφοιτά  από  την  Παιδαγωγική  Ακαδημία  της  Κύπρου  και  για  τέσσερα 

χρόνια διδάσκει σε σχολεία της Κύπρου.

Το 1964 η  αγάπη του  για  τη  μουσική  τον  κερδίζει  και  πηγαίνει  για  μουσικές 

σπουδές  στο  Κρατικό  Ωδείο  Θεσσαλονίκης  όπου  μαθητεύει  κοντά  στον  μεγάλο 

Κύπριο  μουσουργό  τότε  και  διευθυντή  του  Ωδείου,  τον  Σόλωνα  Μιχαηλίδη.  Εκεί 

αριστεύει στα εξής πτυχία: Ωδικής, Αντίστιξης, Αρμονίας, Ενοργάνωσης. Φούγκας και 

Ενορχήστρωσης. Επίσης παρακολουθεί μαθήματα Εθνομουσικολογίας και  Σύνθεσης 

για δυο χρόνια. Αφού ολοκληρώνει τις σπουδές του με τα πιο πάνω πτυχία, διδάσκει για 

δύο χρόνια (1968 - 1970) ανώτερα θεωρητικά στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Κατά 

τη διάρκεια των μουσικών του σπουδών στη Θεσσαλονίκη παίρνει επίσης το 1969, το 

δίπλωμα  για  Διεύθυνση  Ορχήστρας  με  Άριστα  και  διάκριση  Βραβείου.  Την  ίδια 

χρονιά παίρνει το Έπαθλο του Συνδέσμου Αποφοίτων Θεσσαλονίκης και υποτροφία 

και έτσι παρακολουθεί μαθήματα στο Μοτζαρτέουμ του Σάλτζμπουργκ κοντά στο Bruno 

Μaterna.

Κατά την περίοδο 1970 - 1974 βρίσκεται στην Κύπρο και διδάσκει στο Ωδείο του 

Λυκείου  Ελληνίδων  Αμμοχώστου  και  στην  Παιδαγωγική  Ακαδημία.  Παράλληλα  το 

1971 δημιουργεί τη Χορωδία “Pro Musica” Αμμοχώστου και ανεβάζει το Ορατόριο 

του «Δεύτε Αυτόν» και την Όπερα «Άλκηστη» του Γκλουκ. Επίσης δημιουργεί και την 

Ορχήστρα Εγχόρδων Αμμοχώστου, με την οποία δίνει  συναυλίες  σε όλη την Κύπρο, 

καθώς και στην τηλεόραση.

Ακόμα  εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα «Cyprus Folk Music» στο  Greek 

Institute of London και  πήρε  τo Fellow Diploma στη  Μουσικολογία  (1971). 

Για  το  μακροχρόνιο  έργο  του  και  την  προσφορά  του  στη  μουσική  το  1991  του 
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απονέμεται από τους Lion’ s Αμμοχώστου το Χρυσό Μετάλλιο των Διεθνών Lion’ s . 

Άλλο μετάλλιο του απονέμεται από την Χ.Ο.Ν. για την προσφορά του στη Μουσική 

Παιδεία. Την ίδια χρονιά ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι  διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και λέκτορας  Μουσικοπαιδαγωγικών στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, τμήμα Νηπιαγωγών.

 Κατόπιν συνομιλίας που είχα με τον συνθέτη μου αναφέρει ότι:

 «Στο χώρο της σύνθεσης έργων σε κλασική φόρμα επιθυμούσα οι στόχοι μου 

να είναι  περισσότεροι  του ενός.  Έκτός  από την  ίδια  τη δημιουργία,  επιθυμούσα να 

υπάρχει  και  η  εθνική  προσφορά,  ώστε  κάθε  έργο  να  μετατρέπεται  σ'  ένα  μικρό 

πρεσβευτή, δηλαδή όπου κι αν παίζεται, όπου κι αν ταξιδεύει να φέρνει μαζί τη μικρή 

μου Πατρίδα. Να μετατρέπεται σε πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία,  που στο 

ταξίδι της μέσα στο χρόνο κρατά όρθια και ζωντανή την Κύπρο. Μ’ αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται  η  βάση  μιας  Εθνικής  Σχολής  στη  μουσική,  στην  οποία  θα  ήθελα  να 

εντάξω τον εαυτό μου».

Ο  Ανδρέας  Χαραλάμπους  έχει  ασχοληθεί  με  τα  περισσότερα  είδη  σύνθεσης. 

Συγκεκριμένα έχει συνθέει:

Μουσική  για  θεατρικά  έργα:  "Όμηρος"  του  Λ.  Ακρίτα,  "Οι  δύσκολοι"  του 

Μένανδρου.  "Οθέλλος"  του  Σαίξπηρ,  "Ειρήνη"  του  Αριστοφάνη,  "Γήταυρος"  του 

Χουτζουμή   και "Τρωάδες" του Ευριπίδη.

Έργα  για  ορχήστρα:  "Κυπριακά  Σκίτσα"  συμφωνικό  ποίημα,  "Αυξεντίου" 

συμφωνικό  ποίημα,  "Κυπριακή  συμφωνία"  για  σολίστ,  χορωδία  και  ορχήστρα,  σε 

στίχους του Θ. Πιερίδη.

 Έργα για  χορωδία:  Το "τραγούδι του γάμου" για βαρύτονο, χορωδία και πιάνο, 

"Κύπρος  Πατρίδα  μου"  για  μικτή  χορωδία  και  πιάνο,  "Φυλακισμένα  μνήματα  "  για 
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μικτή χορωδία και πιάνο σε στίχους του Μάνου Κράλη (αφιερωμένο στους ήρωες που 

απαγχονίστηκαν  και  θάφτηκαν  στις  κεντρικές  φυλακές),  "9η Ιουλίου"  καντάδα  για 

βαρύτονο,  χορωδία,  ορχήστρα  και  αφηγητή,  (η  πρώτη  εκτέλεση  έγινε  στο  Διεθνές 

Φεστιβάλ  Λεμεσού,  1980),  Χαίρε  Κύπρος"  ,  ύμνος  της  Κύπρου,  σε  στίχο  του  Θ. 

Πιερίδη. (η πρώτη εκτέλεση έγινε στα Τριαντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον 

Οκτώβριο  του  1990),  "Αινείτε...."  για  μικτή  χορωδία,  “DONA NOBIS 

PACEM”-CHORAL- για  σολίστ,  χορωδία,  ορχήστρα,  (αφιερωμένο στο  Σόλωνα 

Μιχαηλίδη), "Ισαάκ Σολωμός" για βαρύτονο, χορωδία και ορχήστρα, "Με βιολί των 

20 χρόνων" για χορωδία και πιάνο.

Έργο  για  κιθάρα:   Έξι  ζωγραφιές  της  Τηλλυρίας"  (βασισμένο  σε  φόρμα  και 

Παραλλαγές).

Έργο  για  σόλο  φωνή:  "Το πουλί  με  τη  σπασμένη  φτερούγα"  (κύκλος 

τραγουδιών  για  φωνή  και  πιάνο,  σε  ποίηση  Παντελή  Μηχανικού),  ΄΄Ίτε  Παίδες 

Ελλήνων" για υψίφωνο, χορωδία και ορχήστρα.

Ο  Αντρέας  Χαραλάμπους  έχει  εκδώσει  τα  εξής  θεωρητικά  βιβλία:  226 

ερωτήσεις και απαντήσεις της θεωρίας της μουσική. Η αρμονία της Μουσικής και η 

Αισθητικής  της  Α'  και  Β'  τόμος,  Γνωριμία  με  την  αντίστιξη,  Η  θεωρία  της 

μουσικής, Μελωδικές ασκήσεις Solfege  Α' και Β' τόμος, Ο Bach και τα χορικά του.

Επίσης με την πολύχρονη πείρα του ως Μουσικοπαιδαγωγός έχει γράψει τα εξής 

μουσικοπαιδαγωγικά  βιβλία:  Η  Μουσική  στο  Δημοτικό  Σχολείο,  Μουσικά 

Παιχνίδια -  Το Κόκκινο (με  cd),  Μουσικά Παιχνίδια -  το Κίτρινο (με  cd),  Μουσικά 

Παιχνίδια - Το Πράσινο (με  cd), Μουσική - Το πρώτο ξύπνημα. Μουσικοπαιδαγωγικά, 

Ανοιχτό   σχέδιο  εργασίας.     Μουσικοπαιδαγωγικά-   Α'   τόμος - σχέδιο   εργασίας, 
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Μουσικοπαιδαγωγικά  Β΄  τόμος  –  Μουσικές  ακροάσεις,  Μουσικοπαιδαγωγικά  –  Γ΄ 

τόμος – Μουσική: Η Παιδαγωγική της και η Αισθητική της.12

Τελειώνοντας  θα  αναφέρω ψηφιακούς  δίσκους  που  κυκλοφορούν,  με  έργα  του 

συνθέτη:  «Ακριβή  μου  Πατρίδα»  έργα  για  Πιάνο,  φωνή,  χορωδία  και  ορχήστρα  – 

δισκογραφική  εταιρία  John Modi Records.  «Ισαάκ-Σολωμός:  Requiem για  ήρωες, 

αφιερωμένο  στους  δυο  νέους  ήρωες  της  Κύπρου,  προσωπική  έκδοση  του  Ανδρέα 

Χαραλάμπους.  «Έρως  της  Αφροδίτης»:  Μουσική  μπαλέτου  σε  3  σκηνές  (Bulgaria 

Symphony Orchestra,  διευθύνει  ο  Deryan Pavlon),  προσωπική  έκδοση  του   Ανδρέα 

Χαραλάμπους.  «Τραγουδώ  και  Παίζω»:  25  τραγούδια  με  συνοδευτικό  βιβλίο, 

προσωπική έκδοση του Ανδρέα Χαραλάμπους, ηχογράφηση: Studio Απολλώνιο. «Ελάτε 

να τραγουδήσουμε»: παίζει πιάνο και τραγουδά ο Ανδρέας Χαραλάμπους, προσωπική 

έκδοση του Ανδρέα Χαραλάμπους. «Έρως της Αφροδίτης»: Μουσική μπαλέτου, παίζει 

πιάνο ο  Sockol Georgier, προσωπική έκδοση του Ανδρέα Χαραλάμπους. «Το παιδικό 

τραγούδι»: τραγουδά η παιδική χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου, προσωπική έκδοση του 

Ανδρέα Χαραλάμπους.

1.2.1 Τα Έργα Για Πιάνο του Συνθέτη

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσω κάποια έργα από τη συλλογή  «Κύπρος 

Πατρίδα  μου».  Η  συγκεκριμένη  συλλογή  έχει  εκδοθεί  από  τον  εκδοτικό  οίκο 

12 www.charalambous-andreas.gr
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Φίλιππο  Νάκα  στην  Αθήνα  το  1996.  Ο  συνθέτης  αφιερώνει  αυτά  τα  έργα  στην 

παρτίδα του και ιδιαίτερα στο χωριό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε την Ευρίχου.

1) «Έξι ζωγραφιές της Τυλλιρίας»

Πρόκειται για έξι διαφορετικές εικόνες πάνω στο ίδιο θέμα, είναι γραμμένο στη 

φόρμα  θέμα  και  παραλλαγές.  Αυτή  η  φόρμα  εξυπηρετεί  πάρα  πολύ  στο  να  δείξει 

διαφορετικές διαθέσεις και εικόνες για την περιοχή. Το έργο είναι βασισμένο σ'  ένα 

από  τα  ωραιότερα  και  πιο  γνωστά  δημοτικά  της  Κύπρου,  την  «Τυλλιρκότισσα»13. 

Ονομάστηκε  έτσι  επειδή  ξεκίνησε  να  τραγουδιέται  στην  περιοχή  της  Τυλλιρίας. 

(βλέπε παράρτημα σελ. 56)

Ο συνθέτης εμπνεύστηκε στο να γράψει αυτό το έργο όταν το 1964 οι βόμβες 

του  εχθρού έκαψαν την περιοχή. Το γεγονός αυτό τον συγκλόνισε και αμέσως έκατσε 

στο πιάνο και σύνθεσε αυτό το κομμάτι Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ύφος, η δομή, η 

κλίμακα  και  οι  βαθμίδες  αυτού  του  δημοτικού  τραγουδιού  είναι  καθαρά  Ελληνική 

Μουσική και ότι  αυτά τα στοιχεία μας πάνε πίσω στην Αρχαία Ελλάδα Με τις έξι 

διαφορετικές ζωγραφιές ο συνθέτης επιδιώκει να δείξει τα διαφορετικά πρόσωπα της 

περιοχής, όπως το σκληρό πρόσωπο ή την ρομαντική διάθεση.

2) « Ό Τοίχος ο Παλιότοιχος »

 Κι αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο σε φόρμα και παραλλαγές. Χωρισμένο σε 

έντεκα μέρη -  δηλαδή έντεκα διαφορετικές παραλλαγές. Το έργο είναι βασισμένο στο 

θαυμάσιο δημοτικό τραγούδι «Ό Τοίχος ο Παλιότοιχος», ο οποίο στηρίζεται σε δύο 

όμοιες  φράσεις,  στις  οποίες  η  πρώτη  έχει  ερωτηματικό  χαρακτήρα  και  η  δεύτερη 

απαντητικό (βλέπε παράρτημα,  σελ.58).  Ο συνθέτης εμπνεύστηκε το κομμάτι από 

αυτό  το  δημοτικό  τραγούδι,  λόγω  του  ότι  αποτελεί  ένα  από  τα  πιο  αγαπητά 

ακούσματα της παιδικής του ηλικίας. Όπως θυμάται ο ίδιος «Συνόδευα, τον πατέρα 

13 Α. Χαραλάμπους, Κύπρος Πατρίδα μου, Φίλιππος Νάκας, Αθήνα 1996, σ. 6.
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μου,  Ευελθων  Χαραλάμπους,  ξακουστό  βιολάρη  και  τον  παππού  μου  Χαράλαμπο 

Γιαμανή,  ξακουστό  λαουτάρη,  στους  Κυπριακούς  γάμους.  Αυτοί  οι  ηχητικοί 

θησαυροί, σημάδεψαν τα πρώτα μου χρόνια και με κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. 

Αργότερα,  όταν  σπούδασα  μουσική  και  απέκτησα  αρκετές  γνώσεις,  τα 

χρησιμοποίησα  σε  διαφορές  μουσικές  φόρμες.  Από  τόπο  σε  τόπο,  τα  άκουγα  να 

τραγουδιούνται  και  να  χορεύονται  από  απλούς  ανθρώπους,  γεμάτους  ομορφιά  και 

χάρη. Έτσι,  όταν τα ακούω να εκτελούνται,  νιώθω την ίδια συγκίνηση που ένιωθα 

τότε, όταν τα έπαιζα για πρώτη φορά στους γάμους.»

3) Prelude Νο 1 Θλίψη, Νο 2 Αγωνία, Νο 3  Ιριδισμοί.

Κύκλος  από  τρία  πρελούδια.  Ο  τίτλος  κάθε  μέρους  δίνει  το  περιεχόμενο  του 

έργου. Τα κομμάτια είναι γραμμένα σε ελεύθερη φόρμα, η οποία βοηθά τον ηχητικό 

χρωστήρα να αποδώσει τη διάσταση μιας ρομαντικής σκηνής. Όπως μου διηγήθηκε 

ο ίδιος: «Αυτά τα τρία πρελούδια, αποτελούν μια ενότητα, η οποία έχει να κάνει με τη 

σχέση  του  συνθέτη  με  τη  Μούσα  του.  Το  ύφος  και  ο  χαρακτήρας  του  κάθε 

πρελούδιου  δείχνει  τις  συναισθηματικές  μεταπτώσεις  κάθε  πρελούδιου  της  σχέσης 

αυτής. Φυσικά και η  ονομασία του κάθε πρελούδιου, χαρακτηρίζει  το περιεχόμενο 

του.  Εκείνο  που  αποτελεί  πραγματικά προσωπική  υπόθεση του και  δεν μπορεί  σε 

καμιά  περίπτωση να  δώσει  την ευκαιρία στον ακροατή,  να σκεφτεί  το  πραγματικό 

συμβάν, που θέλει να  περιγράψει μουσικά ο συνθέτης, είναι το δεύτερο πρελούδιο - η 

Αγωνία.  Η  Αγωνία  είναι  μια  εντελώς  ιδιόμορφη  περίπτωση  κατά  την  οποία,  η 

έμπνευση  πρέπει  να  κοινοποιείται,  έστω  να  μπορούν  να  την  αντιληφθούν  και  οι 

ακροατές.  Αυτό  όμως  εδώ,  είναι  αδύνατο  να  γίνει.  Η  έμπνευση  και  τα  κίνητρα 

άλλωστε, ενδιαφέρουν μόνο το δημιουργό».

Προσωπικά το τρίτο πρελούδιο μου κίνησε την προσοχή για τις εικόνες που μου 

δημιούργησε. Όπως ένα σώμα που στην επιφάνεια του παρουσιάζει τα χρώματα της 
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ίριδας  όταν  πέφτει  πάνω  του  το  φως,  έτσι  και  εγώ,  όταν  το  πρωτοάκουσα, 

φαντάστηκα τα καταγάλανα νερά των θαλασσών της Κύπρου, που πέφτει πάνω τους ο 

λαμπερός Ήλιος.

Επίσης  η  συγκεκριμένη  συλλογή  για  Πιάνο  περιλαμβάνει  τα  εξής  κομμάτια 

4) ΄΄Μικρές Παραλλαγές΄΄

Γραμμένο σε φόρμα και Παραλλαγές, βασισμένο στο Κυπριακό τραγούδι « Η 

αγία η κότσινη».

(Σε  πολλούς  έγινε  γνωστό  από  τον  ερευνητή  Θεόδουλο  Καλλίνικο.  Είναι 

δημοτικοφανές  τραγούδι  λόγω  του  ότι  ο  δημιουργός  ήταν  επηρεασμένος  από  την 

Ευρωπαϊκή Μουσική.)

5) «Από το Άλμπουμ της Λεωνόρας»

Άλμπουμ με μικρά παιδικά κομμάτια.(εμπνευσμένο από τις παιδικές αναμνήσεις 

του συνθέτη από τα τοπία του χωριού του.)

Ο Κύκλος περιλαμβάνει: «Με παράπονο», «με την Κούκλα»,  «Καληνύχτα», 

«Βαλς στον άνεμο».

6) “Invention”  του αποχωρισμού. 

Έργο γραμμένο στο ύφος Μπαρόκ.

Άλλα έργα για Πιάνο του συνθέτη από άλλες συλλογές είναι:

Φωνές της Άνοιξης - ο κύκλος περιλαμβάνει:  α) Ανατολή στη Σιηλλερή, β) τα 

αηδόνια στην Κακοησιάν, γ) Ο Φάλτσος κούκος του Σιαλή, δ) Καταιγίδα στο Λαχάνη, ε) 

Βαλς της Νεράιδας στον άνεμο, στ) Ηλιοβασίλεμα στον Αϊ- Γιώργη.

Επίσης ένα από τα πιο πρόσφατα έργα του συνθέτη είναι το Μπαλέτο «Έρως 

Τας  Αφροδίτας», το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: α' χορός ανδρών, β' χορός γυναικών 

και γ' χορός του θανάτου.14

14 www.charalambous-andreas.gr
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1.3.    Νικόλας Οικονόμου  (Βιογραφικά  Στοιχεία)

Ο Νικόλας Οικονόμου γεννήθηκε το 1953 στη Λευκωσία της Κύπρου και ήταν το 

πρώτο παιδί της οικογένειας του. Οι γονείς του, που αγαπούσαν την κλασική μουσική 

αποφάσισαν να τον μυήσουν στη μουσική ως μια δημιουργική διέξοδο παρά για να κάνει 

καριέρα. Στην ηλικία των πέντε, άρχισε να παίρνει μαθήματα με την Ρίτσα Οικονόμου 

και πολύ σύντομα αποκαλύφθηκε το εξαιρετικό ταλέντο του στο να αυτοσχεδιάζει στο 

πιάνο και να συνθέτει μικρά κομμάτια μουσικής. Όταν ο Σόλων Μιχαηλίδης  ο οποίος 
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ήταν φίλος της οικογένειας, τον άκουσε να παίζει για πρώτη φορά, όταν δεν ήταν ακόμη 

ο συνθέτης επτά ετών, δήλωσε: «Αυτό το παιδί είναι μια ευλογία για τους  γονείς του, 

για την Κύπρο και τον Κόσμο».

Στη συνέχεια σπούδασε από επτά ετών στην Ακαδημία Λευκωσίας με δάσκαλο του 

τον Γιώργο Αρβανιτάκη.

Το  σημείο  καμπής  του  συνθέτη  ήρθε  στην  ηλικία  των  12  όταν  έπρεπε  να 

αποφασίσει,  αν  τελικά  θα  ασχολούταν  με  τη  μουσικήεπαγγελματικά.  Ξανά  ο  Σόλων 

Μιχαηλίδης,  ο  οποίος  παρακολουθούσε  την  πρόοδο του  συνθέτη  στη  μουσική, 

εισηγήθηκε ότι η εκπαίδευση του θα έπρεπε να συνεχιζόταν έξω από την Κύπρο, όπου θα 

είχε μεγαλύτερες ευκαιρίες.15

Το Σεπτέμβριο του 1964, μετά από ακρόαση έγινε δεκτός στην Ειδική Μουσική 

Σχολή, το Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, στην Αθήνα, 

κέρδισε  το  Α'  βραβείο  στο  Β'  Πανελλήνιο  Διαγωνισμό για  νέους  μουσικούς  «Καίτη 

Παπαϊωάννου» δημιουργώντας μεγάλη αίσθηση.

Μετά από τρία χρόνια μελέτης, στο ωδείο ο δάσκαλός του τού πρότεινε ότι θα 

έπρεπε  να  πάρει  μέρος  στο  διεθνούς  φήμης  διαγωνισμό  Tchaikovsky.  Μετά από  ένα 

χρόνο  προετοιμασίας  και  στην  ηλικία  των  δεκαέξι,  συμμετείχε  στο  διαγωνισμό, 

κερδίζοντας θετικές κριτικές από τον Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Το 1973 αποφοίτησε με ειδική διάκριση (σπούδασε επίσης σύνθεση και διεύθυνση 

ορχήστρας).  Κατόπιν,  άρχισε  τη λαμπρή του σταδιοδρομία  ως  σολίστ,  με  διαδοχικές 

εμφανίσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική.

Σπούδασε  επίσης  στη  Μουσική  Ακαδημία  του  Μονάχου  με  καθηγητή  τον 

Λούντβιχ Χόφμαν. Με κέντρο το Μόναχο (όπου εγκαταστάθηκε το 1972) δεν έπαψε να 

εμφανίζεται  στο ραδιόφωνο και  την τηλεοράση,  πότε ως  εκρηκτικός  δεξιοτέχνης  και 

15 www.nicolaseconomou.com.cy.
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πότε ως επικεφαλής αυτοσχεδιαστικών Συνόλων Μουσικής Δωματίου.  Πολλές φορές 

τον είδαμε ακόμα να συμπράττει σε έργα για δύο πιάνα με τα διασημότερα ονόματα του 

παγκόσμιου πιάνου όπως τη Μάρθα Άργκεριχ, τον Τσικ Κορήα, τον Σβιατοσλάβ Ρίκτερ, 

το Μάικολ Μπέροφ κ.ά. ή τον είδαμε να κερδίζει βραβεία και διακρίσεις με την ίδια 

ευκολία που εκτελούσε τους τρομερούς αυτοσχεδιασμούς του.16

Ως συνθέτης έγραψε μουσική για πιάνο, για μικρά μουσικά σύνολα, συμφωνική και 

κινηματογραφική μουσική. Πολλά από τα θέματα του έχουν θέματα και ρυθμούς από την 

Κύπρο και την Μεσόγειο.

Το  1978,  με  τη  συνεργασία  της  πόλεως  του  Μονάχου,  ο  Νικόλας  Οικονόμου 

οργάνωσε μια «Εβδομάδα για την Κύπρο» στο Μόναχο με καλλιτέχνες από την Κύπρο 

όπως  ηθοποιούς,  μουσικούς,  ζωγράφους,  γλύπτες  και  την  τελευταία  ερμηνεία,  σκιάς 

Raphias.  Ήταν επίσης  ο ιδρυτής  τoy “Solisten Ensemble”  στο Μόναχο,  με  τo οποίo 

εκτέλεσε ορισμένες από τις συνθέσεις του και κάποιες άλλων συνθετών.

Επίσης ήταν ο συνιδρυτής στο καλό θεμελιωμένο «Θερινό Φεστιβάλ Πιάνου του 

Μονάχου». Το Φεβρουάριο του 1992, οργάνωσε στη Βενετία το πρώτο, από μια σειρά 

φεστιβάλ για Πιάνο και  είχε  την πρόθεση να τον θεμελιώσει  στην Ευρώπη με τίτλο 

“Pianisti non Solo.”

Ως  μαέστρος  διεύθυνε  την  ορχήστρα  Δωματίου  της  Μόσχας,  τη  Συμφωνική 

Ορχήστρα της Βαυαρίας, την ορχήστρα Νέων της Γερμανίας και τη La Fenice Orchestra 

της Βενετίας.

Ο Νικόλας Οικονόμου ήταν ακόμα ένας στοχαστής και εξέφρασε  πολλές από τις 

σκέψεις και τις ιδέες του στο λογοτεχνικό έργο, την ποίηση και την πεζογραφία. Ήταν 

ένας πολίτης του κόσμου και αρνήθηκε να αποδεχθεί σύνορα, είτε με την γεωγραφική 

έννοια,  είτε  με  την  καλλιτεχνική  έκφραση  ιδεών.  Είναι  αναμενόμενο  ότι  μόλις  το 

16 Γιαλλέλη, Το λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, τόμος 4, Αθήνα 1989, σ. 451.
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λογοτεχνικό  έργο  εκτιμηθεί  και  ταξινομηθεί,  ότι  θα  δημοσιευτεί  από  το  ίδρυμα 

«Νικόλας Οικονόμου».

Ως αναγνώριση των υπηρεσιών του και τη συμβολή του στον Πολιτισμό και στην 

Τέχνη γενικότερα, ο συνθέτης τιμήθηκε σε διάφορες περιπτώσεις από πολλούς φορείς. Η 

πόλη του Μονάχου το 1979, τον τίμησε για την προσφορά του ως συνθέτη και ερμηνευτή 

της κλασικής και σύγχρονης μουσικής με το βραβείο “Best Interpeter of the Year”.   Το 

1983,  η  Βαυαρική  τηλεόραση  παρουσιάζει  ένα  τηλεοπτικό  πορτρέτο  του  συνθέτη, 

διάρκειας  περισσότερο  από  μια  ώρα,  με  το  οποίο  πρόβαλλε  όλες  τις  πτυχές  της 

δημιουργικής του ζωής. Για την εξαιρετική συνεισφορά του στη μουσική το 1992 έγινε 

δεκτός  στην  Ευρωπαϊκή  Ακαδημία  Επιστημών  και  Τεχνών,  μέλη  των  οποίων  είναι 

νομπελίστες,  πολιτικοί,  καλλιτέχνες,  αξιωματούχοι  της  εκκλησίας  κλπ.  Στην  Κύπρο 

τιμήθηκε με το βραβείο «Τέφκρος Άνθιας και Θεοδόση Πιερήδη».

Είχε πολλούς φίλους και γνωστούς, όχι μόνο μουσικούς αλλά και πρόσωπα που 

προέρχονταν  από  ποικίλους  πνευματικούς  τομείς.  Ανάμεσά  τους  ως  το  τέλος,  ο 

φιλόσοφος  και  θεατρικός  συγγραφέας  Friedrich Durrenmatt,  με  τον  οποίο  είχε  ένα 

εξαιρετικό δέσιμο. Άλλοι ήταν ο Arthur Miller και η οικογένεια του, ο Rodion Shchedrin 

και η Maja Plisestkaya, η Maria Schell, ο Volker Schlondorff και η Margarette von Trotta. 

Στην Ελλάδα είχε στενούς δεσμούς με τον αείμνηστο Σόλων Μιχαηλίδη και το Μάνο 

Χατζιδάκι.17

Παρόλο που ο ίδιος πέρασε σχεδόν όλα  τα χρόνια της ζωής του μακριά από τη 

γενέτειρα του, βαθιά μέσα του παρέμεινε ένας Κύπριος με όλα τα χαρακτηριστικά των 

μεσογειακών  λαών.  Ποτέ  δεν  έχασε  επαφή  με  το  νησί  και  κατά  τη  διάρκεια  των 

επισκέψεων  του  στην  Κύπρο  χαιρόταν  να  συζητά  για  την  πολιτική  και  με 

ενεργητικότητα προέτρεπε τη συζήτηση σε θέματα φιλοσοφικά και σχετικά με τη ζωή.

17 www  .  en  .  wikipedia  .  org  ./  Wiki  /  Nicolas   economou
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Ήταν πάντα ειλικρινής και άμεσος και  δεν είχε αναστολές στο να εκφράσει  τη 

γνώμη του, η οποία ήταν πολύ σεβαστή από όλους. Δε λείπει μόνο από τους φίλους και 

τους συνεργάτες του, αλλά και από εκείνους τους ανθρώπους που τον γνώριζαν μέσα 

από  τη  Μουσική,  την  τηλεόραση,  το  ραδιόφωνο  και  τις  πολλές  καλλιτεχνικές  του 

εμφανίσεις.

Δυστυχώς  το  μοιραίο  αυτοκινητιστικό  δυστύχημα το  1993  στον  εθνικό  δρόμο 

Λευκωσίας -Λεμεσού στέρησε από το πιανιστικό στερέωμα και την Ελληνική Μουσική, 

ένα  λαμπερό  ταλέντο.  Ο  Νικόλας  Οικονόμου  ήταν  μια  μοναδική  μουσική 

προσωπικότητα που θα μείνει για πάντα στις μνήμες των φιλότεχνων της Υφηλίου.

Το  1995  δημιουργήθηκε  το  ίδρυμα  Νικόλας  Οικονόμου  που  αποτελεί  ένα  μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό, που φιλοδοξεί να δημοσιεύσει εργασίες του συνθέτη, όπως και 

να φέρει εις πέρας τα όνειρά του. Η ιδέα για την ίδρυση του ιδρύματος προήλθε από την 

οικογένεια και τους φίλους του συνθέτη, αμέσως μετά την τραγική απώλεια.

«Το ίδρυμα επιδιώκει να δημιουργήσει στην Κύπρο ένα κέντρο οπού οι Τέχνες και 

οι Επιστήμες θα συναντιούνται και ένα νέο έδαφος για τους νέους θα  αναπτύσσεται. 

Όπως πίστευε και ο συνθέτης: Για μικρές κοινωνίες όπως η Κύπρος, η καλύτερη άμυνα 

κατά των πολιτιστικών και στρατιωτικών απειλών είναι η ανάπτυξη του πνεύματος παρά 

η ανάπτυξη της στρατιωτικής δύναμης. Η ανάπτυξη του δικού της πολιτισμού, που θα 

αποτελέσει ένα κοινό δίαυλο επικοινωνίας, μεταξύ των λαών»18.  

Ο  συνθέτης  ως  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ακαδημίας  Τεχνών  και  Επιστημών, 

σχεδίαζε να συνδέσει την Κύπρο με την Ευρώπη, διαπραγματεύοντας το κέντρο με αυτό 

τον διάσημο Ευρωπαϊκό οργανισμό. Προσπαθούσε να προσελκύσει την προσοχή των 

Ευρωπαίων, προβάλλοντας το πλούσιο ταλέντο αυτού του νησιού της Μεσογείου. Με 

18 www.neFcy.com

23



αυτό  τον  τρόπο  φιλοδοξούσε  και  οραματιζόταν  να  κάνει  την  Κύπρο,  πολιτιστικό 

σταυροδρόμι της περιοχής.

Ο  Νικόλας  Οικονόμου  έχει  ασχοληθεί  με  αρκετά  είδη  σύνθεσης.  Μέσα  στις 

συνθέσεις του συγκαταλέγονται:

Μουσική για σκηνή:  «Ο Πύργος» (Rock όπερα),  λιμπρέτο του  Mike Reynolds, 

“Minotauros”, μουσική για μπαλέτο, “Winter Dream”, μουσική μπαλέτου για το σχέδιο 

της ταινίας, “The Civil Wars”  Act one:  project For the Olympics Games 1984  in Los 

Angeles by R. Wilson.

Μουσική  για  τις  εξής  ταινίες:  “Die Bleirne Zeit”,  (ταινία  του  Margarethe von 

Trotta, Γερμανία 1981). 

“Schwestern oder die Balance du Clucks”  (ταινία  του  Margarethe von Trotta, 

Γερμανία  1981),  “Heller Wahn,  Friendsand Husbandns“  (ταινία  του  Margarethe von 

Trotta, Γερμανία 1983). 

“Unerreichbare Nohe”,  (ταινία  του  Dapmar Hirtz,  German 1984),  “Marlene” 

(ταινία του Maximilian Schell, Ελβετία 1984), « Ο Τσέχοφ και η ζωή του», (ταινία του 

Vadim GlowMargna,  Γερμανία  1985),  “Rosa Luxemburg”,  (ταινία  του  Nico Hofmann, 

Γερμανία1986), «Η Καραντίνα», (ταινία του Nico Hofmann, Γερμανία 1989).

Μουσική  δωματίου:  «Κυπριακές  Εικόνες»,  οχτέτο  για  κλαρινέτο,  φαγκότο, 

τρομπέτα,  τρομπόνι, βιολί, κοντραμπάσο, κρουστά και πιάνο. «Κυπριακοί Χοροί», για 

κλαρινέτο, φαγκότο, τρομπέτα, βιολί,, κοντραμπάσο και κρουστά. “Diverdimento Nr. 

1  –  Bachiana”,  για ορχήστρα δωματίου,  “Diverdimento Nr.  2 –  Im Stile Mazarts”  για 

έγχορδα.

24



Τραγούδια  και  άλλες  μικρές  συνθέσεις:  «Συνομιλία  με  τον  εαυτό  μου  (για 

φλάουτο σόλο), “Natasa”, chanson, “Marina”, chanson. «Τραγούδι χωρίς λόγια», op. 3 Νο- 

1, για βιολί και πιάνο.

Επίσης  ο  συνθέτης  έχει  κάνει  τις  εξής  διασκευές:  “Nutcracker Suit”,  του 

Ρ.Tchaikovsky,  διοργανωμένο  για  2  πιάνα.  “Le Quattro stapions”,  του  Α.  Vivaldi, 

διοργανωμένο για 2 πιάνα.

1.3.1 Τα έργο για Πιάνο τoυ συνθέτη

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσω κάποια παιδικά κομμάτια από το Άλμπουμ 

“Kinderlaunen”  (Kinder –  Etuden).  Η  συγκεκριμένη  συλλογή  έχει  εκδοθεί  από  τον 

εκδοτικό οίκο  Modern στο Μόναχο το 1982. Τα κομμάτια γράφτηκαν τον Ιανουάριο 

του 1972, όταν ο συνθέτης τελείωνε τις σπουδές τους στο κονσερβατόριο της Μόσχας. 

Τα κομμάτια είναι αφιερωμένα στην τότε δασκάλα του Rimma Α. Hananina.

Ο  παιδικός  τους  τίτλος,  παίρνοντας  θέση  στην  παράδοση  του  λεγόμενου 

«παιδικού» ρεπερτορίου δεν είναι παρά μια παραπλάνηση σ’ ότι αφορά τη τεχνική και 

την  ωριμότητα της  μουσική αυτής,  έτσι  που  να  δείχνει  ένα  ελεύθερο και  ευδιάθετο 

παίξιμο.  Οι  τεχνικές  και  ερμηνευτικές  απαιτήσεις  των  μινιατούρων  αυτών  δεν 

επιτρέπουν καμιά υποτίμηση. Δηλαδή, ότι με τον όρο «παιδικά» σημαίνει ότι είναι και 

εύκολα και μπορούν να παιχτούν από παιδιά μικρών ηλικιών. Ο ερμηνευτής θα πρέπει 

να νιώθει ελεύθερα σε θέματα τεχνικής όσον αφορά την εκτέλεση των πιο απαιτητικών 

συγχορδιών και πηδημάτων. Ακόμα για μια σωστή ερμηνεία, ο πιανίστας θα πρέπει να 

25



παρουσιάζει εξαίρετες ικανότητες σε θέματα δεξιοτεχνίας και  ταχύτητας εάν θέλει να 

κρατήσει το χρόνο που οι συνθέσεις απαιτούν.

 Αυτός  ο  κύκλος  προσφέρεται  για  το  μάθημα  πιάνου  μόνο  για  αρκετά 

προχωρημένους μαθητές. Μεγάλη χαρά βρίσκει ο ερμηνευτής στα διάφορα μέρη  του 

κύκλου  αυτού.  Αυτό  γιατί  η  συνθετική  παλέτα  παρουσιάζει  κομμάτια  με  χορευτικό 

ρυθμό, σε στυλ χορωδιακό ή τραγουδιστικό, σε στυλ ηρεμίας ή μιας κινηματογραφικής 

μουσικής.19 Επίσης υπάρχουν παραδοσιακές προσαρμογές και  πειραματικοί ρυθμοί. Η 

παρεμβολή  σύγχρονων  τεχνικών,  όπως  ο  σχηματισμός  “Clusters”  ή  του  ελεύθερου 

μέτρου παραμένει περιορισμένη σ' ένα κομμάτι στο φάσμα ολόκληρου του κύκλου και 

δρα σαν ένα ξένο σώμα.

Η  Μελωδία  στα  συγκεκριμένα  κομμάτια  είναι  συνήθως  ομόφωνη  με  πλούσια 

μοτίβα.  Η  Αρμονία  παραμένει  στο  μεγαλύτερο  μέρος  παραδοσιακή  -  κλασική. 

Ορισμένοι  φολκλοριστικοί  τόνοι  (όπως  στο  caprice,  που  θα   αναλυθεί  πιο  κάτω) 

θυμίζουν τον  «Μικρόκοσμο»  του  Bartok.  Μπορούμε  να  πούμε  ότι  έχουν  συνταχθεί 

αυτοσχεδιαστικά,  δίνοντας  ένα  ζωντανό,  γοητευτικό,  αλλά  και  συγχρόνως  σοβαρό 

χαρακτήρα.  Τα  κομμάτια  εκτείνονται  από  κάπως  απλά  και  εύκολα  κρατώντας  το 

δεύτερο  τίτλο  τους  «παιδικές  σπουδές»,  σε  βιρτουόζικες  πιανιστικές  σπουδές 

προσδίδοντας το παίξιμο ενός μεγάλου και ευαίσθητου καλλιτέχνη.

Διαλέγοντας  τέτοιους  φανταστικούς  και  διεγερτικούς  τίτλους  όπως  “Question”, 

“Lullaby”,  “Toy shop”,  “Curiosity”,  “Melancholy” και “Answer” σχεδόν πάντα  δίνει 

έμφαση στο διδακτικό προσανατολισμό των κομματιών. Ο συνθέτης παίρνει  θέση σε 

μια μακριά και ένδοξη σειρά που ξεκινά από το άλμπουμ του Schumann για τους νέους 

(Schumann’ s album for the youth), στα παιδικά κομμάτια του Tchaikovsky, στη Παιδική 

19 Jan Rolf Mūller, Kinderlaunen Chidhood Whims, modern, Μόναχο 1982, σ. 1.
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γωνιά  του  Debussy (Children’  s Corner),  στον  Prokofiev (Musique d’  enfants),  στο 

Bussoni (For the Young) και τέλος στο Μικρόκοσμο του Bartok. Αυτή η συλλογή μπορεί 

ισάξια  να ταιριάξει  για το μάθημα του πιάνου  αλλά και  για  μια  συναυλία,  αφού τα 

κομμάτια αποτελούν μια πρωτότυπη και σφαιρική συλλογή.

Άλλα κομμάτια για πιάνο που έχει γράψει ο συνθέτης είναι:

«Ορθοδοξία», Σονάτα για πιάνο σε τέσσερεις κινήσεις, “Encore”, τρία κομμάτια για 

τον Chick Corea, “Notturno”, κομμάτι σε ελεύθερη σύνθεση, «Εξίσωσις»,  Passacaglia, 

“Scherzo”,  «Δύο κομμάτια χωρίς τίτλο», «Αυτοσχεδιασμός σε τέσσερα μέρη για πιάνο», 

“Fur Mausi”,   μικρή σύνθεση για πιάνο,  “Prelude”,  «κομμάτι  σε σι  μείζονα», “Corelli 

Variations” για σόλο πιάνο, “8 Nocturnes”, “Walzer in d-moll”, “Improvisation” (σουίτα σε 4 

κινήσεις), “Pictures for piano”, “Hommape a J.S. Bach”, “Refiections”, “Novelette im Stil 

von Robert Shumann”, “Allegro strepitoso im stil von Serpe Prokofiev”, “Espana im stil 

von Isaak Albeniz”,  “Sonata D.  Dui m stil von Joseph Haydn”,  “Adagio im stil von 

Ludwig von Beethoven”, “Unparsche Rapsodie im stil von France List”. « Το τραγούδι της 

Ελευθερίας», μικρή σύνθεση η οποία είναι αφιερωμένη στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον 

τρίτο.

Ο κύκλος Kinderlaunen, από τον οποίο θα αναλύσω πέντε κομμάτια γι’ αυτή την 

εργασία,  περιέχει  16 παιδικά κομμάτια,  που στην ουσία είναι  16 μικρές μινιατούρες. 

Αυτά τα 16 κομμάτια είναι τα εξής:

1) Frage 2) Walzer a la Prokofiev 3) Wiegenlied 4) Griechicher Tanz  5) Psalmus 

6)  Mexikanischer Tanz  7)  Traumerei  8)  Fur Chopin and Tchaikovsky von Prokofiev 

9)Spielzeuglden 10)Meeres-Elude ll)Etude 12)Caprice 13)Neugier 14)Melancholie 

15)Imrovisation in Schwarz/weiss l6)Antwort
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Από  αυτά  τα  παιδικά  κομμάτια,  εγώ  διάλεξα  να  αναλύσω  τα  εξής:  “Frage” 

“Phalmus”    “Mexicanicher Tanz”    “Caprice”    και  “Melancholie”.   Διάλεξα  τα 

συγκεκριμένα λόγω του ότι με γοήτευσαν οι μελωδικές γραμμές τους και επειδή ήθελα να 

διαλέξω πέντε κομμάτια αυτό το άλμπουμ, να είναι διαφορετικά μεταξύ τους στο στυλ, 

στη συνοδεία και στα αισθήματα που προκαλούν σε κάποιον όταν τα ακούει.

2. Κεφάλαιο Δεύτερο - Ανάλυση πιανιστικών έργων

2.1 Ανδρέα Χαραλάμπους - Από τη συλλογή «Κύπρος Πατρίδα μου»

               2.1.1    «Έξι ζωγραφιές της Τυλλιρίας»

Με τη φόρμα Θέμα και  Παραλλαγές,  ο  συνθέτης παίρνει  το βασικό θέμα,  το 

παραμορφώνει, το επεξεργάζεται με διάφορους τρόπους όπως παραλλάσσοντας  την 

αρμονία, το ρυθμό ή χρησιμοποιώντας σμίκρυνση και μεγέθυνση του θέματος. Αυτός 

είναι ένας έξυπνος τρόπος για να παρουσιάσει το θέμα παραλλαγμένο, αλλά κάποιος 
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που  το  ακούει,  να  μπορεί  να  το  ξεχωρίσει.  Είναι  ένας  τρόπος,  για  να  δείξει  τα 

διάφορα  πρόσωπα  της  περιοχής,  ή  για  να  δημιουργήσει  ρομαντικές  και  αργές 

διαθέσεις ή να δώσει στον εκτελεστή τη δυνατότητα για ένα πιο δεξιοτεχνικό παίξιμο. 

Το κομμάτι είναι γραμμένο σε δύο τέταρτα στην κλίμακα Λα ελάσσονα.

Στις πρώτες τέσσερις εικόνες στο β΄  θέμα των παραλλαγών συναντάμε αλλαγή 

μέτρου.

Από τα δύο τέταρτα πηγαίνει στα τρία τέταρτα και επανέρχεται αμέσως μετά το 

τέλος του μέτρου.

1) Η Πρώτη Παραλλαγή:

Moderato= at a moderate speed, (σε μέτριο τέμπο)

Η μελωδία σ’  αυτή την παραλλαγή βρίσκεται στις νότες που παίζει το δεξί χέρι, 

ενώ το αριστερό συνοδεύει με τις συγχορδίες της τονικής, της υποδεσπόζουσας και της 

πέμπτης μεθ’ εβδόμης σε Τρίτη αναστροφή (με την έβδομη στη βάση). Με τονισμό στο 

ισχυρό μέρος του μέτρου, η μελωδία ακούγεται καθαρή, σταθερή και μεγαλοπρεπής. Το 

κομμάτι μπορεί να χωριστεί σε δύο θέματα, σε α΄  και β΄ . Το α΄  είναι από το μέτρο 1 

ως 9 και το β΄  από το μέτρο 9 ως 15 (βλέπε παράρτημα σελ.    ). Στο α΄  μέρος το θέμα 

παίζεται δύο φορές, αλλά τη δεύτερη φορά η κατάληξη διαφοροποιείται στο μέτρο 8 με 

appoggiatura στο κάθε ισχυρό κτύπημα του μέτρου, όπως και με ξένους φθόγγους. Στο 

β΄  θέμα  κυριαρχούν  τα  δέκαταέκτα  που δίνουν μια  πιο ζωντανή αίσθηση.  Στο  τέλος 

υπάρχει  rallentando -  δηλαδή σταδιακά γίνεται πιο αργό.  D.C.  (Da Capo)  = το κομμάτι 

επαναλαμβάνεται  από  την  αρχή.  Όλη  η  δυναμική  της  παραλλαγής  είναι  mf που 

σημαίνει ότι ο εκτελεστής πρέπει να παίζει μέτρια προς δυνατά.
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2) Η Δεύτερη Παραλλαγή: 

Allegro con brio = γρήγορο με ζωντάνια και σθένος.

Μ' αυτό  το τέμπο η δεύτερη παραλλαγή κάνει αντίθεση από την πρώτη. Στο α΄ 

θέμα η μελωδία βρίσκεται στο δεξί χέρι, μια οκτάβα ψηλότερα, παίζοντας Forte δηλαδή 

δυνατά,  μ'  ένα  παιχνιδιάρικο  και  ζωντανό  τρόπο.  Ανάμεσα  στην  κύρια  μελωδία 

παρεμβάλλεται η νότα λα που είναι και η τονική της κλίμακας. Το αριστερό  και εδώ 

συνοδεύει με συγχορδίες τονισμένες με το σύμβολο > , δηλαδή πολύ δυνατά. Στο β΄ 

θέμα  η  μελωδία  μοιράζεται  και  στα  δύο  χέρια  (με  σπάσιμο  των  συγχορδιών,  που 

εναλλάσσονται  στα  δύο  χέρια).  Επίσης  στο  τέλος  υπάρχει  σταδιακή  επιβράδυνση. 

(rallentando). Στο τέλος κάθε φράσης υπάρχουν κάποιες ψηλές νότες  της πέμπτης μεθ’ 

εβδόμης, που μας δίνουν την ψευδαίσθηση απόηχου. Η δεύτερη φράση παίζεται μέτρια 

δυνατά (mf).

3)   Η Τρίτη Παραλλαγή:

Andante = αργά, at a Walking speed.

Αλλάζοντας διάθεση σ' αυτή την αργή, μελαγχολική και ρομαντική παραλλαγή του 

κομματιού, ο συνθέτης, κρατά πάλι την μελωδία στο δεξί χέρι, αλλά το αριστερό αντί να 

συνοδεύει  με  συγχορδίες  όπως  στις  προηγούμενες  παραλλαγές,  συνοδεύει  με 

αρπίσματα. Στο μέτρο 9 (βλέπε  παράρτημα σελ.60) που  τελειώνει το α΄ θέμα έχουμε 

παράλληλη κίνηση των δυο χεριών, δηλαδή και τα δύο χέρια παίζουν τις ίδιες νότες, αλλά 

στο αριστερό η νότα παίζεται  διπλά σε απόσταση οκτάβας.  Το β΄ θέμα σ’ αυτή την 

παραλλαγή παίζεται  Fortissimo δηλαδή πολύ δυνατά. Τέλος η μελωδία στο αριστερό 

μπαίνει στο δεύτερο χρόνο του τονισμένου κτύπου και παίζει ενωμένα.
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4)   Η Τέταρτη Παραλλαγή

Allegro non troppo e’ Leggiero = όχι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά με ζωντάνια.

Aυτή η παραλλαγή λειτουργεί παραπάνω ως γέφυρα πού μας οδηγεί σιγά σιγά  στην 

επόμενη μεγαλόπρεπη παραλλαγή. Σ΄ αυτή την παραλλαγή, στο δεξί χέρι  κυριαρχούν 

οι  μικρές  τρίλιες  (Mordent).  Από  το  πρώτο μέτρο  της  παραλλαγής  ως  το  δέκατο η 

μελωδία  στο  δεξί  χέρι  παίζεται  μια  οχτάβα  ψηλότερα  έτσι  ο  ήχος  ακούγεται  πιο 

ανάλαφρος. Το α΄ θέμα αυτή της παραλλαγής μπορούμε να πούμε  ότι είναι τα πρώτα 

δώδεκα μέτρα (βλέπε παράρτημα) και δυναμικές της, κυμαίνονται από  p (σιγά) ως  ff 

(πολύ δυνατά). Το β΄ θέμα της παραλλαγής είναι από το  μέτρο δεκατρία ως το τέλος 

και υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή γιατί οι  νότες της  μελωδίας,  παίζονται  στο αριστερό 

χέρι. Η μελωδία παίζεται στο αριστερό με δέκαταέχτα και η κάθε νότα που αποτελεί τη 

μελωδία επαναλαμβάνεται, με  απόσταση οκτάβας. Το δεξί συνεχίζει να συνοδεύει με 

μικρές τρίλιες.

Piu Lento = πιο αργά

Poco a poco cresc, e accel =σταδιακά δυναμώνει και επιταχύνεται.

Στο μέτρο δεκαέξι  υπάρχει  αλλαγή μέτρου,  σε τρία τέταρτα,  αλλά στο επόμενο 

μέτρο επανέρχεται στο αρχικό που είναι τα δύο τέταρτα.

Σ’ αυτή την παραλλαγή μπορούμε να διακρίνουμε μεγέθυνση του β΄ θέματος στο 

αριστερό χέρι.

                   5) Η Πέμπτη Παραλλαγή:

Moderato = at a moderate speed  (σε μέτριο τέμπο).
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Το α΄ θέμα της παραλλαγής παίζεται πολύ δυνατά και δυναμικά λόγω του ότι τα 

δύο χέρια παίζουν με πέμπτες (π.χ λα-μι). Στα τρία πρώτα μέτρα, στο πρώτο κτύπο του 

κάθε μέτρου, του πρώτου μέρους της παραλλαγής,  στο δεξί υπάρχει παύση δέκατου-

έκτου παρεστιγμένου, ενώ το αριστερό παίζει την τονική της κλίμακας σε οκτάβα με 

accend. Στο τέταρτο μέτρο υπάρχει και πάλι αλλαγή μέτρου σε τρία τέταρτα και στο 

επόμενο μέτρο επανέρχεται.

Στο β΄ θέμα της παραλλαγής το τέμπο γίνεται πιο ζωντανό και λίγο πιο γρήγορο 

(piu mosso).  Το  δεξί  με  το  αριστερό  παίζουν  σε  απόσταση  πέμπτης  καθαρής  και  η 

μελωδία βρίσκεται στο δεξί χέρι μια οκτάβα ψηλότερα.

 Ο εκτελεστής πρέπει να βάλει παραπάνω αίσθημα παρόλο που στην αρχή πρέπει 

να παίζει πολύ σιγά (pp) και σταδιακά να δυναμώσει. Οι νότες του τελευταίου μέτρου 

παίζονται πολύ σιγά. Αυτή η παραλλαγή επαναλαμβάνεται από την αρχή.

Οι  Πέμπτες  που  δημιουργούνται  μεταξύ  των  νότων  σ’  όλη  την  Παραλλαγή 

παραπέμπουν στην Αρχαία Ελλάδα (αρχαία Ηλιροία γι’ αυτό λέγεται και Τυλλιρία). 

6) Η Έκτη Παραλλαγή:

Σ’ αυτή την Παραλλαγή αναγνωρίζουμε πιο γρήγορα το α΄ θέμα.

 Meno mosso – legiero = less animated, and motional – light nimble (με λιγότερο αίσθημα, 

πάθος - ελαφριά ευκίνητο). Πιο γρήγορη από την προηγούμενη παραλλαγή, η έκτη και 

τελευταία παραλλαγή αυτού του κομματιού έρχεται να συνοψίσει την μελωδική κίνηση 

αυτού του όμορφου και μεγαλοπρεπή σκοπού. Το α΄ θέμα είναι από το μέτρο 1-11 και 

παίζεται δύο φορές.

Το β΄ θέμα είναι από το μέτρο 12-23.
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Η μελωδία παίζεται και από τα 2 χέρια, από τις πάνω φωνές των 2 χεριών, ενώ 

παίζουν ταυτόχρονα και άλλες νότες σε σχέση 8ης στο αριστερό και 3ης και 5ης στο δεξί.

Στη μέση του β΄ θέματος ο εκτελεστής πρέπει σταδιακά να δυναμώσει και να επιταχύνει.

Το α΄ θέμα παίζεται δυνατά ενώ το β΄ ξεκινά σιγά και καταλήγει fortissimo.

Η μελωδία μπερδεύεται ανάμεσα στα χέρια στο β΄ θέμα, μια και παίζουν εναλλάξ 

σε όγδοοα πολύ γρήγορα (δηλαδή παίζει το ένα, ενώ στο άλλο υπάρχει παύση). 

2.1.2 «Ο τοίχος ο Παλιότοιχος»

Το κομμάτι είναι γραμμένο σε δύο τέταρτα στην κλίμακα Λα μείζονα.

 1)  Η Πρώτη Παραλλαγή:

 Moderado → σε μέτριο ρυθμό

Η μελωδία σ' αυτή την παραλλαγή βρίσκεται στις νότες που παίζει το δεξί χέρι, 

ενώ  το  αριστερό  συνοδεύει  με  συγχορδίες  της  τονικής,  τονικής  σε  αναστροφή  και 

πέμπτης. Την δεύτερη φορά ο συνθέτης γράφει τη μελωδία μια οχτάβα ψηλότερα από 

εκεί  που μας  την παρουσιάζει  την πρώτη φορά που την  ακούμε.  Όλη η παραλλαγή 

παίζεται μέτρια δυνατά, ενώ στα τελευταία μέτρα δυνατά.

 Τη δεύτερη φορά που ακούμε το θέμα ο συνθέτης συνοδεύει με το αριστερό με 

τρίφωνες συγχορδίες της τονικής ή της τονικής σε δεύτερη αναστροφή. Στο τέλος του 

τέταρτου  μέτρου  υπάρχουν  σημεία  επανάληψης,  όπως  και  στο  όγδοο  και στο 

προτελευταίο μέτρο. Στα τελευταία μέτρα υπάρχει ένα μικρό diminuendo.

2) Η Δεύτερη Παραλλαγή

Sostenuto   →  sustained (υποστηριγμένο, επίμονο).
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Sempre    →    always

Πιο αργή και  μεγαλοπρεπής  αυτή  η παραλλαγή,  έχει  συνεχόμενες  εναλλαγές 

στους χρωματισμούς από pianissimo σε fortissimo. Η μελωδία παίζεται από το δεξί χέρι 

στην πάνω φωνή, ενώ οι υπόλοιπες φωνές καθιστούν την συγχορδία που υπάγεται η 

συγκεκριμένη  νότας  της  μελωδίας.  Ενδιάμεσα  παίζονται  τριακοστά  δεύτερα  που 

είναι τις περισσότερες φορές, ξένοι φθόγγοι.

3)  Η Τρίτη Παραλλαγή

Vivace → γρήγορο και εύθυμο, με ζωντάνια. 

Σ’ αυτή την παραλλαγή δεν παίζουν σε κανένα σημείο ταυτόχρονα και  τα δύο 

χέρια,  γι'  αυτό  και  ο  συνθέτης  γράφει στην παρτιτούρα ποιες νότες το καθένα.  Η 

παραλλαγή αυτή καλύπτει μεγάλη έκταση του πιάνου και στα δύο κλειδιά του φα και 

του  σολ.  Όλη  η  παραλλαγή  παίζεται  δυνατά.  Βλέπουμε  ένα  ανεβοκατέβασμα  των 

χεριών που μεταφέρει την μελωδία από το ένα χέρι στο άλλο.   Αυτή η παραλλαγή, 

όπως και η επόμενη, μπορεί να χαρακτηριστεί  σαν μια γρήγορη γέφυρα που μας 

οδηγεί στο κύριο θέμα αυτού του δημοτικού σκοπού, που μπορούμε να ξεχωρίσουμε 

πιο εύκολα όταν το ακούμε.   Η μελωδία υπάρχει αλλά είναι σπασμένη σε μεγάλους 

αρπισμούς.

 4)   Η Τέταρτη Παραλλαγή

Largo espress → αργό και σταθερό με έκφραση.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη παραλλαγή, αυτή είναι πολύ πιο αργή και δίνει 

ένα άλλο πιο ήρεμο τόνο στο κομμάτι. Το δεξί παίζει συνέχεια ως το τέλος μια οκτάβα 
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ψηλότερα,  έτσι  ο  ήχος  ακούγεται  ακόμα  πιο  ανάλαφρος  και  γλυκός.  Το  κομμάτι 

παίζεται  μέτρια  δυνατά  και  μόνο  στο  προτελευταίο  μέτρο  υπάρχει  ένα  σύντομο 

diminuendo. Οι νότες της μελωδίας μοιράζονται και στα δύο χέρια. Αυτή η παραλλαγή 

κρύβει  το  β΄  θέμα  αυτού  του  χαρούμενου  δημοτικού  σκοπού.  Το  αριστερό  έχει 

περισσότερο συγχορδίες ενώ στο δεξί παρεστιγμένο τέταρτο και στον τελευταίο κτύπο, 

στο ανίσχυρο μέρος δεκαταέχτα.

5) Η Πέμπτη Παραλλαγή

Allegro  →  γρήγορο,  (πάλι βλέπουμε μια μεγάλη αντίθεση στην ταχύτητα με την 

προηγούμενη παραλλαγή).

Εδώ επανέρχεται το πρώτο θέμα του σκοπού που ακούσαμε καθαρά στην πρώτη 

παραλλαγή, αλλά πιο σύντομα και γρήγορα, μιας και το δεξί παίζει συνέχεια δεκαταέχτα 

με εξάηχα.  Ανάμεσα στη μελωδία στο δεξί  χέρι,  παρεμβάλλονται  και  ξένοι φθόγγοι, 

(ποικίλματα).  Το  αριστερό  συνοδεύει  με  μια  νότα  κάθε  φορά,  που  υπάγεται  στην 

συγχορδία της μελωδίας. Η παραλλαγή επαναλαμβάνεται. Όλη η  παραλλαγή παίζεται 

δυνατά. Στο τέλος ακούγεται όλη η συγχορδία της τονικής της  κλίμακας στο αριστερό 

χέρι με τονισμό.

6) Η Έκτη Παραλλαγή   

Largo  →  αργό

Αυτή η παραλλαγή είναι  τόσο σύντομη,  γιατί  είναι  σμίκρυνση του β΄ θέματος 

Παίζεται πολύ σιγά.  Παίζει  μόνο το αριστερό χέρι.  Οι τέταρτες και οι  πέμπτες που 
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δημιουργούνται ανάμεσα σε δύο νότες κάθε φορά, παραπέμπουν σε μια πιο σύγχρονη 

εναρμόνιση. Όλες οι νότες παίζονται ενωμένα και απαλά. Ο ρυθμός σε όλα τα χέρια 

είναι ο ίδιος, δηλαδή παρεστιγμένο όγδοο και δεκαταέχτα και πετά πάλι δυο όγδοα.

7) Η Έβδομη Παραλλαγή

Allegro Barbaro → γρήγορα και δυναμικά

Όλη αυτή η παραλλαγή παίζεται πολύ δυνατά εκτός από το τελευταίο μέτρο, που 

είναι pianissimo. Σ’ αυτή την παραλλαγή παρατηρούμε ότι το αριστερό χέρι, παραμένει 

ακριβώς το ίδιο, όπως ήταν στην έκτη παραλλαγή  (δηλαδή την προηγούμενη). Στο δεξί 

βρίσκεται η μελωδία του α΄ θέματος του δημοτικού σκοπού,  αλλά με παραλλαγμένο 

κατά πολύ το ρυθμό, σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές που περιέχουν το α΄ 

θέμα. Η παραλλαγή τελειώνει σε σι ελάσσονα. Lento → αργά (προτελευταίο μέτρο).

8) Η Όγδοη Παραλλαγή

Largetto → αργά, αλλά λίγο πιο γρήγορα από το Largo.

Η παραλλαγή αλλάζει και γράφεται στα έξι όγδοα.

Συνέχεια  υπάρχει  εναλλαγή  χρωματισμών,  όπως  συμβαίνει  και  στην  δεύτερη 

παραλλαγή.

Η μελωδία ακούγεται ξεκάθαρα στο δεξί χέρι. Το αριστερό συνοδεύει με νότες της 

συγχορδίας σε διάστημα τέταρτης μεταξύ τους. Στο τελευταίο μέτρο υπάρχει ralledando 

σταδιακή επιβράδυνση). Σ αυτή τη παραλλαγή μπορούμε να διακρίνουμε ένα συνεχόμενο 

και επίμονο ostinato στο αριστερό χέρι. Το θέμα αυτής της παραλλαγής είναι το β΄. Τα 

τριακοστάδεύτερα λειτουργούν σαν διπλό ποίκιλμα.
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9) Η Ένατη Παραλλαγή

Gragioso → graceful  (με χάρη)

Η παραλλαγή αλλάζει και πάει στα τρία όγδοα.

Σ’ αυτή την παραλλαγή συναντάμε το α΄ θέμα με τη μελωδία στο δεξί. Το θέμα 

παραλλάσσεται  με τις τρίλιες που μπαίνουν στο ισχυρό κτύπο, του κάθε μέτρου. Οι 

νότες  τις  μελωδίας  παίζονται  μια  οχτάβα  ψηλότερα,  από  ότι  συναντήσαμε  στις 

προηγούμενες  παραλλαγές.  Όλη  η  παραλλαγή  παίζεται  σιγά  και  στο  τέλος 

επαναλαμβάνεται από την αρχή. Το αριστερό παίζει ένα επίμονο ostinato σε πέμπτες με 

τις νότες λα-μι, που είναι νότες της τονικής.

10) Η Δέκατη Παραλλαγή

Allegro → γρήγορο

Η παραλλαγή επανέρχεται στα δύο δεύτερα, που είναι και αρχικός ρυθμός.

Όλη  η  παραλλαγή  παίζεται  δυνατά  και  τα  δύο  χέρια  παίζονται  μια  οχτάβα 

ψηλότερα.

Το θέμα αυτής της παραλλαγής είναι το β΄.  Η μελωδία βρίσκεται στο δεξί χέρι με 

παρεμβολή  ξένων  φθόγγων,  ενώ  το  αριστερό  επαναλαμβάνει  νότες  της  μελωδίας, 

δημιουργώντας  διαφωνία  με  τη  νότα  που  κρατά.  Ανά  δύο  μέτρα  επικρατεί  το  ίδιο 

ρυθμικό  σχήμα,  που  εκθέτει  ο  συνθέτης  στα  δύο  πρώτα  μέτρα.  Η  παραλλαγή 

επαναλαμβάνεται από την αρχή.

11) Η Ενδέκατη Παραλλαγή

 Moderato → σε μέτριο ρυθμό.
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Αυτή  η  παραλλαγή  είναι  η  πιο  μεγάλη  σε  έκταση,  σ'  αυτό  το  κομμάτι.  Η 

παραλλαγή στην αρχή είναι ακριβώς η ίδια όπως και στην πρώτη. Ακούμε πάλι καθαρά 

και ξεχωρίζουμε για τελευταία φορά, αυτό το χαρούμενο και μεγαλόπρεπο σκοπό. Αντί 

να επαναληφθεί από την αρχή όπως η πρώτη , ο συνθέτης  επαναλαμβάνει το α΄ θέμα 

παραλλάσσοντάς  το  (μέτρα  16-29).  Και  τα  δύο  χέρια  παίζουν  την  μελωδία  πολύ 

δυνατά σε σχέση οκτάβας. Τα δεξί παίζει  μια οκτάβα  ψηλότερα για να μην υπάρξει 

ταυτοφωνία μεταξύ των χεριών. 

Piu lento → πιο αργά (μέτρο 33)

Maestoso → μεγαλοπρέπεια 

Το  δεξί  από  το  μέτρο  30  αλλάζει  και  παίζει  με  συγχορδίες.  Το  αριστερό 

επαναλαμβάνει  συνέχεια τον ίδιο ρυθμό και  τις  ίδιες  νότες  ως το τέλος.  Τα παίξιμο 

μεταξύ των δύο χεριών δημιουργεί την αίσθηση συγκοπής. Στα τελευταία μέτρα οι νότες 

στο δεξί χέρι λιγοστεύουν και η μελωδία φτάνει κλιμακωτά στο τέλος.

2.1.3. “Prelude Νο 1-θλίψη”

Andante doloroso → σε μέτρια ταχύτητα και λυπημένα.

 Το κομμάτι είναι γραμμένο σε τρία τέταρτα.

Το κομμάτι είναι γραμμένο σε Σολ ελάσσονα, αλλά στο δεύτερο μέρος πηγαίνει 

στη  Σολ  μείζονα,  όπου  το  κομμάτι  αλλάζει  διάθεση  και  θέλει  να  αναδείξει  άλλα 

συναισθήματα. Ότι δηλαδή πάντα υπάρχει η ελπίδα και ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. 

Στα τελευταία επτά μέτρα όμως γυρίζει και πάλι στο πρώτο μέρος, το πιο θλιμμένο, που 
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μας κάνει να αισθανόμαστε το αίσθημα του πόνου και της  δυστυχίας. Για να πετύχειο 

συνθέτης την αναλαμπή της αισιοδοξίας,  χρησιμοποιεί ένα πιο αργό και ήρεμο τέμπο 

(Lento).  Επιπρόσθετα,  δίνει  οδηγίες  στον  εκτελεστή  για  το  δεύτερο  μέρος  να  παίξει 

ήρεμα και με εκφραστικότητα (tranquilo espressivo).

Ο  συνθέτης  σ’  αυτό  το  κομμάτι  χρησιμοποιεί  κλασική  αρμονία.  Η  μελωδία 

βρίσκεται  στο  δεξί  χέρι  ενώ το  αριστερό  συνοδεύει  περισσότερο με  συγχορδίες  και 

συνηχήσεις  νότων.  Στο  πρώτο  μέρος  χρησιμοποιεί  περισσότερο  τις  συγχορδίες  της 

πρώτης σε αναστροφή, της πέμπτης σε αναστροφή, όπως και της έκτης. Επίσης και στο 

δεύτερο μέρος, η μελωδία βρίσκεται στο δεξί χέρι ενώ το αριστερό συνοδεύει με  τις 

συγχορδίες της πρώτης, της πρώτης σε αναστροφή, της πέμπτης μεθ’ εβδόμης με την 

έβδομη  στη  βάση,  την  πέμπτη  και  την  έκτη.  Επιπρόσθετα  στο  δεύτερο  μέρος 

χρησιμοποιεί τρίλιες και πεντάηχα για να δώσει ένα πιο ανάλαφρο και χαρούμενο ύφος. 

Στο πρώτο μέρος χρησιμοποιεί πολλούς τονισμούς (>) για να δείξει   ένα πιο σοβαρό 

ύφος.

Οι χρωματισμοί κυμαίνονται από δυνατά (F) μέχρι πολύ σιγά (pp), σε πολλά μέτρα 

δυναμώνει ή σιγανώνει σταδιακά. 

Ritenuto  →   held back

morendo (μέτρο 16) →  dying away (σιγά, σιγά σβήνει). 

Piu lento e stringendo ( μέτρο 25)  →   πιο αργά, που σταδιακά όμως επιταχύνεται.

2.1.4.”Prelude Νο2-Αγωνία”

Allegro con spirito → quick but with spirit (γρήγορα αλλά με πνεύμα). 
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Το κομμάτι είναι γραμμένο σε τρία τέταρτα στο α΄ θέμα και σε δυο τέταρτα στο β΄ 

θέμα.

Ξεκινάει  στη  Σι  ύφεση  ελάσσονα,  αλλά  επειδή  είναι  γραμμένο  με  σύγχρονη 

αρμονία,  συνεχώς αλλάζει  τονικότητα.  Αυτό το  έργο  δεν  συμπίπτει  καθόλου με  την 

κλασική αρμονία, μιας και συνεχώς υπάρχουν αρμονικές  διαφωνίες που παραπέμπουν 

σε ένα πιο χρωματικό στυλ. Επίσης ο συνθέτης για να  μας κάνει να αισθανθούμε μια 

εγρήγορση  και  το  συναίσθημα  της  αγωνίας και  του  προβληματισμού,  χρησιμοποιεί 

διάφορα ρυθμικά σχήματα που παραπέμπουν σε μια στάση η οποία δεν είναι ήρεμη και 

φυσιολογική, σαν να προσμένουμε κάτι. Το κομμάτι ξεκινάει με εναλλαγές χεριών που 

παίζουν πολύ γρήγορα και ενωμένα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν σταδιακοί χρωματισμοί 

που  καταλήγουν  σε  Fortissimo αλλαγή  μέτρου  και  σε  συγχορδίες  σε  αναστροφή, 

πρώτης, έκτης και πέμπτης  μεθευδόμης, Σ' όλες τις συγχορδίες η βάση είναι το σολ. 

Στη συνέχεια το δεξί χέρι παίζει με τονισμούς σε κάθε ισχυρό κτύπο του μέτρου και με 

συνηχήσεις ενώ στο αριστερό διακρίνουμε τη μελωδία.

 Molto rit → σταδιακά γίνεται πιο αργό.

 Espress. Lento → εκφραστικά και αργά.

 Α tempo →  ξανά στην αρχική ταχύτητα.

Στο μέτρο 19 υπάρχει κορώνα και το αριστερό χέρι μας οδηγεί σ' ένα τρίτο θέμα 

που επιταχύνεται και δυναμώνει σταδιακά. Στο δεξί κυριαρχούν τα ενωμένα όγδοα ενώ 

το  αριστερό  συνοδεύει  με  μια  κρατημένη  νότα  που  την  ακολουθεί  μια  τονισμένη 

συνήχηση. Στο μέτρο 28 από πολύ σιγά το κομμάτι ξαφνικά δυναμώνει και γίνεται 

Fortissimo και ο εκτελεστής πρέπει να παίξει με αναταραχή (agitato) και με συγκοπές. 

Ακολουθεί  ο  όρος  Moderato που σημαίνει  ότι  το ύφος  αλλάζει  και  η  ταχύτητα  του 

κομματιού,  γίνεται  πιο αργή.  Αυτό εξυπηρετεί  και  τον εκτελεστή που  στο δεξί  χέρι 
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παίζει συνεχόμενα τρίηχα. Στο μέτρο 37 το κομμάτι καταλήγει στη Λα Μείζονα Από το 

μέτρο ξεκινά μια καινούρια μουσική ιδέα που είναι και η τελευταία καινούρια ιδέα του 

κομματιού, εφόσον και μετά υπάρχει επανάληψη των τριών πρώτων  μουσικών ιδεών. 

Στο μέτρο 48 υπάρχει εναλλαγή δεξιού χεριού με το αριστερό με εξάηχα που απαιτούν 

δεξιοτεχνικό παίξιμο.

Γενικά  αυτό  το  preludio θεωρείται  πολύ  δύσκολο  όχι  μόνο  για  τη  σύγχρονη 

εναρμόνιση, τους πολύπλοκους ρυθμούς και το πυκνό και χρωματικό γράψιμο, αλλά 

και  για  την  ταχύτητα  και  την  εναλλαγή  συναισθημάτων  που  απαιτούνται  από  τον 

εκτελεστή. Το κομμάτι τελειώνει με συγχορδίες συνηχήσεις, με τα δύο χέρια να παίζουν 

στο κλειδί του σολ. Οι ρυθμικές εναλλαγές που χρησιμοποιεί ο συνθέτης εξυπηρετούν 

σαν  μικρά  intermezzi και  είναι  ανάπαυλες  ψυχικές  που  δεν  αλλοιώνουν  όμως  το 

περιεχόμενο του έργου. Το κομμάτι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι φτάνει τα όρια της 

ατονικότητας  και  του  εξπρεσιονισμού  που  βγάζει  τα  συναισθήματα  και  την 

ιδιοσυγκρασία του συνθέτη προς τα έξω, όπως και το μοντέρνο κλίμα της εποχής. Ο 

μοντέρνος τρόπος γραφής αυτού του κομματιού θυμίζει πολύ την σύγχρονη εποχή με 

τους γρήγορους ρυθμούς, όπως και τα μπερδεμένα αισθήματα που διαδέχονται το ένα 

μετά το άλλο.

 

2.1.5 “Prelude No 3-Ιριδισμοί”    

Το κομμάτι είναι γραμμένο σε τρία τέταρτα και βρίσκεται στη Ρε ύφεση Μείζονα. 

Το τρίτο και τελευταίο πρελούδιο αυτού του κύκλου αποτελείται από δύο θέματα Το α΄ 

θέμα είναι  από το μέτρο 1-18.  Η ταχύτητα αυτού του μέρους  είναι  allegro,  δηλαδή 
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εύθυμα και γρήγορα. Στην αρχή η μελωδία εναλλάσσεται μεταξύ των δύων χεριών ενώ 

από το μέτρο 10 η μελωδία βρίσκεται στο δεξί χέρι παίζοντας όγδοα, με το αριστερό να 

συνοδεύει με νότες πέμπτης και της τέταρτης συγχορδίας. Επίσης από το μέτρο 15 έως 

το μέτρο 18 υπάρχει τονισμός στον ανίσχυρο κτύπο του μέτρου όπως και κράτημα της 

τελευταίας  νότας  ως  το  δεύτερο  κτύπο  του  επόμενου  μέτρου.  Έτσι  δημιουργούνται 

συγκοπές. Η δυναμική αυτού του μέτρου είναι piano, δηλαδή σιγά και μόνο στο μέτρο 

14  υπάρχει  μια  σταδιακή  ένταση που  οδηγεί  σε  Fortissimo. Το  α΄  θέμα  τελειώνει 

pianissimo.  Επίσης  στο  τελευταίο  μέτρο  αυτού  του  θέματος  υπάρχει  σταδιακή 

επιβράδυνση (ritardando). 

Το β΄ θέμα είναι από τα μέτρα 19-29. Η ταχύτητα αυτού του μέρους είναι πιο 

αργή  και  πιο  εκφραστική.  Η  μελωδία  παίζεται  από  το  δεξί  χέρι,  ενώ  το  αριστερό 

συνοδεύει με  legato, με νότες της τονικής, της δεύτερης της υποδεσπόζουσας και της 

έκτης. Οι δυναμικές αυτού του θέματος κυμαίνονται από μέτρια δυνατά ως και δυνατά 

με σταδιακή ένταση. Ταυτόχρονα στα τελευταία μέτρα αυτού του θέματος υπάρχει και 

σταδιακή  εγρήγορση  (accelerando).  Στα  τελευταία  δύο  μέτρα  αυτού  του  θέματος, 

βλέπουμε να οδηγούμαστε κλιμακωτά ξανά στο α΄ θέμα, μετά ξανά στο β΄ και τέλος 

πάλι  στο α΄ για τρίτη και τελευταία φορά, με το οποίο τελειώνει  το πρελούδιο.  Το 

πρελούδιο  τελειώνει  με  σπασμένη  τη  συγχορδία  της  τονικής  που  οδηγείται  και  μια 

οκτάβα  ψηλότερα.  Γενικά  αυτό  το  πρελούδιο  παραπέμπει  σε  ένα  ανάλαφρο  και 

χαρούμενο  γαλήνιο  ύφος  που  θυμίζει  ένα  ιμπρεσιονιστικό  στυλ.  Η  αρμονία  που 

χρησιμοποιείται είναι κλασική και πολύ ξεκάθαρη για τον ακροατή. Για ένα πιο πλούσιο 

και δυνατό ήχο ο εκτελεστής είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσει πεντάλ.

2.2 Νικόλας Οικονόμου-Από το Άλμπουμ “Kinderlaune”
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2.2.1 “Frage”

Allegretto → αρκετά γρήγορα, αλλά όχι τόσο γρήγορα, όσο το  allegro.  To κομμάτι 

είναι γραμμένο σε τρία τέταρτα στην κλίμακα Ρε ύφεση μείζονα.

 Οι δυναμικές του κυμαίνονται από pίanο- σιγά μέχρι mezzo piano - μέτρια σιγά. 

Όλα τα  μέτρα παίζονται  ενωμένα.  Η μελωδία  βρίσκεται  στην  πάνω φωνή,  που 

κινείται για κάθε τρία μέτρα προς τα πάνω και μετά για ένα μέτρο προς τα κάτω.  Το 

κομμάτι  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  αποτελείται  σχεδόν  μόνο  από  τετράχορδες 

συγχορδίες που παίζουν κάποια  ρυθμικά μοτίβα,  με όγδοα τέταρτα και  παρεστιγμένα 

τέταρτα.  Κάποια  μελωδικά  μοτίβα  που  υπάρχουν  στην  αρχή  του  κομματιού, 

επαναλαμβάνονται ακριβώς τα ίδια και σε επόμενα μέτρα (π.χ μέτρο 5-7 με μέτρο 21- 

23). Ο συνθέτης χρησιμοποιεί πολλές συγχορδίες μεθ’ εβδόμης και πολλές συγχορδίες 

σε αναστροφή. Στο μέτρο 19-20 υπάρχει  ritemuto όπως και κορώνες. Αυτή η φράση 

τελειώνει σε πέμπτη μεθ’ εβδόμης. Το κομμάτι κάνει μετατροπία στο τελευταίο μέτρο 

και πάει στη σχετική ελάσσονα που είναι η Σι ύφεση. Το κομμάτι είναι ενιαίο, δηλαδή 

δεν  χωρίζεται  σε  θέματα.  Ο  συνθέτης  χρησιμοποιεί  κλασική  αρμονία  με  πολύ 

ενδιαφέρουσα  διάταξη  των  συγχορδιών  δημιουργώντας  το  αίσθημα  της  ερώτησης  - 

απάντησης, όπως και της κορύφωσης που οδηγεί τις πτώσεις στη λύση τους. Το πυκνό 

γράψιμο και το γρήγορο τέμπο κάνουν αυτό το μικρό σε έκταση κομμάτι  απαιτητικό 

δεξιοτεχνικά  και  ερμηνευτικά  ώστε  να  αποδοθεί  καθαρά  η  μελωδία.  Στο  κομμάτι 

βλέπουμε έντονα τη χρησιμοποίηση των “clusters” που σημαίνει ότι μικρά  και κοντινά 

ηχητικά  γκρουπ,  χρησιμοποιούνται  για  να  δημιουργήσουν  την  αίσθηση 

πεντατονικότητας, ταυτόχρονα με εντυπωσιακή χρήση μαύρων και άσπρων πλήκτρων. 
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2.2.2. “Psalmus”

Grandioso → grandly (με μεγαλοπρέπεια) 

Το κομμάτι είναι γραμμένο σε τέσσερα τέταρτα, στην κλίμακα Φα ελάσσονα.  Οι 

δυναμικές  του  κυμαίνονται  από  piano έως  και  fortissimo,  δυναμώνοντας  τον  ήχο 

σταδιακά  με  μεγάλο  crescendo  (μέτρα  7-9).  Οι  περισσότερες  φράσεις  στο  κομμάτι 

παίζονται  legato. δηλαδή ενωμένα. Το κομμάτι είναι πολυφωνικό και θυμίζει  μπαρόκ 

στυλ - όπως μια invention. Μπορούμε να διακρίνουμε τη μελωδία να κινείται, από το 

ένα χέρι στο άλλο, σαν ερώτηση - απάντηση. Στα περισσότερα όμως μέτρα η μελωδία 

βρίσκεται στο δεξί ενώ το αριστερό συνοδεύει με νότες της συγχορδίας που υπάγονται 

οι  νότες  της  μελωδίας.  Επίσης  ο  συνθέτης  χρησιμοποιεί  αντιστροφή  σε  ρυθμικά 

σχήματα.  Δηλαδή χρησιμοποιεί  τα ίδια  ρυθμικά μοτίβα,  αλλά τα βάζει  σε αντίθετες 

φωνές (π.χ μέτρο 3 σε σύγκριση με το μέτρο 11). Επίσης οι διαστημικές σχέσεις μένουν 

οι  ίδιες.  Ο  συνθέτης  για  να  μας  παραπέμψει  σε  ένα  πιο  τροπικό  κλίμα  που  να 

δικαιολογεί και τον τίτλο του κομματιού, χρησιμοποιεί πολύ κάθετα διαστήματα της 4ης 

και της 5ης.  Το κομμάτι τελειώνει σε τέλεια πτώση (5η-1η ) και στα τελευταία δύο μέτρα 

υπάρχει κορώνα και σύνδεση διαρκείας, όπως  και τονισμένες συγχορδίες. Ο συνθέτης 

χρησιμοποιεί  κλασική  αρμονία,  χωρίς  να  υπάρχουν  καθόλου  χρωματικές  κινήσεις. 

Επίσης  στο  κομμάτι  δεν  υπάρχει  καμιά  μετατροπία.  Το  κομμάτι  δεν  χωρίζεται  σε 

θέματα αλλά έχει  επαναληπτικές και  μελωδικές φράσεις. Η ταχύτητα του κομματιού 

που δίνει ενδεικτικά ο συνθέτης είναι μέτρια αργή, κάθε τέταρτο → 96.

2.2.3.  “Mexikanischer  Tanz”
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Vivace → lively, quick

Mexikanischer Tanz → Mexican dance

Το κομμάτι είναι γραμμένο σε οκτώ όγδοα και βρίσκεται στην κλίμακα Φα δίεση 

ελάσσονα.  Οι χρωματισμοί του κομματιού ξεκινούν από πολύ σιγά (pianissimo),  μέχρι 

δυνατά (forte).  Σε κάποια μέτρα υπάρχουν  crescedi και  diminuendi.  Ξεκινά  με τα  δύο 

χέρια  να  παίζουν  στο  κλειδί  του  Φα.  Η  μελωδία  στα  πρώτα  μέτρα  βρίσκεται  στο 

αριστερό χέρι το οποίο στα πρώτα τέσσερα παίζει το ίδιο  μοτίβο. Δηλαδή παίζει φα-

ντο-φα διάστημα  πέμπτης,  μετά  υπάρχει  συνήχηση  τεσσάρων νότων σε  διαστήματα 

τρίτης μεγάλης και τρίτης ελαττωμένης (ανά δύο νότες τα διαστήματα) και μετά παίζει 

με staccato, την πέμπτη (ντο) της κλίμακας 3 φορές σε διάστημα οκτάβας. Το δεξί χέρι 

για τα πρώτα τέσσερα μέτρα παίζει μόνο  στη συνήχηση. Κάθε νότα της μελωδίας σ' 

αυτά  τα  πρώτα  τέσσερα  μέτρα  έχει  αξία  ενός  ογδόου.  Τα  όγδοα  παίζονται  legato 

(δηλαδή ενωμένα) ανά δύο, τρία και μετά  πάλι δύο. Στο πέμπτο μέτρο μπαίνει και το 

δεξί χέρι έχοντας τη μελωδία, ενώ το αριστερό συνεχίζει με το ίδιο ρυθμικό σχήμα που 

είχε ως τώρα, παραλλάσσοντας κάποιες νότες. Τα μέτρα 5-8 στο αριστερό χέρι παίζουν 

ακριβώς το ίδιο μοτίβο.  Τα μέτρα έχουν 9-10 έχουν το ίδιο ρυθμικό σχήμα αλλά με 

διαφορετικές  διαστηματικές  σχέσεις.  Από  το  μέτρο  11  έως  το  μέτρο  20 

επαναλαμβάνονται  τα  ίδια  μουσικά και  ρυθμικά  μοτίβα  που  συναντήσαμε  ως  τώρα. 

Επίσης και το δεξί χέρι στα μέτρα 13-18 επαναλαμβάνει την ίδια μελωδία που είχε στα 

μέτρα 4-9. Αυτά τα πρώτα είκοσι μέτρα αποτελούν το α΄ θέμα αυτού του κομματιού. Η 

μελωδία στο δεξί χέρι τελειώνει με την τονική της κλίμακας.

Το β΄ θέμα αλλάζει ρυθμό και πάει στα δέκα όγδοα Στο μέτρο 21 τα δύο χέρια 

παίζουν  παράλληλα  και  ενωμένα  σε  αξία  ενός  ογδόου.  Το  αριστερό  χέρι  παίζει 
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χρωματικά κατεβαίνοντας. Επίσης σ’ αυτό το μέτρο υπάρχει crescendo  και diminuendo. 

Στο μέτρο 22 επανέρχεται ο αρχικός ρυθμός τα οκτώ όγδοα. Το αριστερό χέρι κρατά το 

ίδιο ρυθμικό οστινάτο που συναντήσαμε ως τώρα, αλλά με διαφορετικές διαστηματικές 

σχέσεις.  Το  μέτρο  24  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  με  το  μέτρο  21.  Στο  μέτρο  27 

επαναλαμβάνεται  το ίδιο χρωματικό μοτίβο αλλά μισό τόνο  ψηλότερα στο δεξί  και 

ενάμιση τόνο στο αριστερό. Στο μέτρο 30 πάλι διατηρείται η ίδια μελωδία με το μέτρο 

21  και  24  αλλά  μια  τέταρτη  ψηλότερα  στο  δεξί  και  μισό  τόνο  χαμηλότερα  στο 

αριστερό. Όλες αυτές οι παραλλαγές των μοτίβων δείχνουν πόσο έξυπνα ο συνθέτης 

χρησιμοποιεί τις μουσικές ιδέες του, κάνοντας πιο ενδιαφέρον και καθόλου μονότονο 

το κομμάτι. Από το μέτρο 31 το κομμάτι παίζεται πιο δυνατά.  Στα μέτρα 37-44 το δεξί 

χέρι  έχει  τη  μελωδία  που  είχε  και  στο  α΄  θέμα  αλλά  παραλλαγμένη,  προσθέτοντας 

κάποιες νότες.    Το ίδιο  συμβαίνει και στα μέτρα 45-50. Το κομμάτι τελειώνει όπως 

άρχισε με το ίδιο μοτίβο στο αριστερό. Στο μέτρο 57 ο συνθέτης εκθέτει τη συγχορδία 

της τονικής σπασμένη και μοιρασμένη στα δύο χέρια σε στακάτο. Το κομμάτι τελειώνει 

στην  τονική.  Το  κομμάτι  έχει  χορευτικό  και  ζωντανό  χαρακτήρα  επαναλαμβάνοντας 

συνέχεια τα ίδια μοτίβα που ο ακροατής μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει παρ’ όλες τις 

παραλλαγές και εναλλαγές. Επίσης η ελάσσονα κλίμακα που χρησιμοποιεί ο συνθέτης 

και ο επαναλαμβανόμενος ρυθμός δίνουν την αίσθηση του μυστηρίου που περιμένουμε 

να οδηγήσει στην αλλαγή.

2.2.4. “Caprice”

Caprice → short and lively instrumental piece
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Allegretto → fairly quick, but not quick as quick as allegro

Το κομμάτι είναι γραμμένο σε τρία τέταρτα στην κλίμακα Σολ δίεση ελάσσονα. 

Το κομμάτι αποτελείται από δύο θέματα. Το α΄ είναι από το πρώτο μέτρο έως το μέτρο 

32 και το β΄ θέμα είναι από το μέτρο 33 έως το μέτρο 51. Η μελωδία βρίσκεται στο δεξί 

χέρι  το  οποίο  παίζει  ενωμένα.  Επίσης  στο  πρώτο  μέτρο  όπως  και  σε  άλλα  μέτρα 

υπάρχει επέρειση (appοgiatura) δηλαδή ο μικρός φθόγγος δίπλα στον κύριο, παίρνει τη 

μισή αξία. Το α΄ θέμα του κομματιού παίζεται  mezzo piano. Στο τρίτο  μέτρο υπάρχει 

crescendo.  Η  μελωδία  των  τεσσάρων  πρώτων  μέτρων  επαναλαμβάνεται,  αλλά  τη 

δεύτερη φορά το τέταρτο μέτρο αλλάζει και η μελωδία πάει προς τα πάνω, οδηγώντας 

έτσι  σε  μια  καινούρια  μουσική  φράση  που  κρατά  τέσσερα  μέτρα.  Στη  συνέχεια 

επανέρχεται  πάλι  η  πρώτη  μελωδική  φράση  που  όμως  παραλλάσσεται  στα  δύο 

τελευταία μέτρα της και πάει στην έβδομη της κλίμακας κάνοντας τέλεια πτώση (μέτρο 

16). Το αριστερό χέρι παίζει τη συνοδεία του κομματιού με σπασμένες συγχορδίες της 

τονικής,  της τέταρτης και της πέμπτης σε  ευθεία θέση και σε αναστροφές. Ο πρώτος 

κτύπος κάθε μέτρου έχει δύο νότες από τη συγχορδία σε διάστημα πέμπτης ή τέταρτης 

ανάλογα. Όλες οι ρυθμικές αξίες στο αριστερό  χέρι αντιστοιχούν σε ένα τέταρτο. Τα 

διαστήματα στο αριστερό χέρι είναι αυτά της τρίτης, της πέμπτης και της έκτης. Από το 

μέτρο 17 έως 32 γίνεται επανάληψη των  πρώτων φράσεων σε μια οκτάβα ψηλότερα, 

αλλά με κάποιες μικροδιαφορές, όπως κάποιες νότες που παρεμβάλλονται (π.χ μέτρο 

18). Η συνοδεία στο αριστερό χέρι παραμένει η ίδια Το β΄ θέμα παίζεται mezzo forte. 

Το αριστερό χέρι συνεχίζει να παίζει με τον ίδιο ρυθμό συνοδεύοντας με broken chοrds 

(σπασμένες συγχορδίες) τiς νότες με όγδοα staccatto και δέκαταέκτα.  Στο μέτρο 39 η 

μελωδία περνά στο  αριστερό χέρι το οποίο παίζει  staccatto.  Στο μέτρο 43 και 45 η 

μελωδία  βρίσκεται  στην  πάνω  φωνή  ενώ  ο  συνθέτης  κάνει  διαφωνία  με  όγδοη 
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ελαττωμένη. Σ’ αυτό το μέτρο η φωνή της alto πρέπει να παιχτεί  Sf και μετά να σβήσει 

ο  ήχος,  χωρίς  όμως να καλύψει  τη φωνή της  soprano.  Από το μέτρο 45 το κομμάτι 

παίζεται Forte και το αριστερό συνεχίζει να συνοδεύει με νότες από τις συγχορδίες της 

μελωδίας. Από το μέτρο 52 το κομμάτι επανέρχεται με την αρχή του α΄ θέματος με το 

οποίο και  τελειώνει. Στο τέλος γίνεται τέλεια πτώση με την πέμπτη μεθ’ εβδόμης (τη 

δεσπόζουσα) να οδηγεί στην τονική. Τα τέσσερα τελευταία μέτρα του κομματιού με τη 

συγχορδία της τονικής ενώ στο τελευταίο μέτρο ο συνθέτης  γράφει για να ακουστεί σαν 

απόηχος  τη  δεύτερη  της  κλίμακας  σε  διάστημα  ένατης  από  το  μπάσο.  Το  κομμάτι 

διαθέτει  μια  πολύ  όμορφη και  ενδιαφέρουσα μελωδία  που  θα  μπορούσε  να  θυμίσει 

ακόμα και  ένα  παραδοσιακό σκοπό.  Αυτό λόγω των συνεχόμενων  διαστημάτων της 

πέμπτης  που  χρησιμοποιεί  ο  συνθέτης,  κάνοντας  το  κομμάτι  να  ακούγεται  τροπικό 

θυμίζοντας ήχους από την αρχαία Ελλάδα. Επίσης λόγω των μεγάλων διαστημάτων που 

παίζει το αριστερό χέρι τα μεγάλα αρπίσματα κατά μήκος  δύο οκτάβων, απαιτούν απ’ 

τον εκτελεστή από μέρους του εγρήγορση και δεξιοτεχνία.  

2.2.5 “Melancholie”

Melancholie → Μελαγχολία

Andante → at a medium speed

Το  κομμάτι  είναι  γραμμένο  στη Μι  ελάσσονα  σε  μέτρο  τρία  τέταρτα.  Οι 

χρωματισμοί κυμαίνονται από pianissimo μέχρι mezzo forte. Σε κάποια μέτρα υπάρχουν 

σταδιακά  crescendι  diminuendi, όπως  και  απότομες  αλλαγές  χρωματισμού.  Κάθε  δύο 

μέτρα του κομματιού αποτελούν μια φράση που παίζεται ενωμένα και από τα δύο χέρια. 

Το κομμάτι είναι ενιαίο, δεν χωρίζεται σε θέματα, αλλά από το μέτρο 17 έως το μέτρο 

30 γίνεται  επανάληψη των πρώτων μέτρων του κομματιού (μέτρα 1-16).  Η μελωδία 

βρίσκεται  στο  δεξί  χέρι,  ενώ  το  αριστερό  συνοδεύει  με  νότες  από  συγχορδίες  που 
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υπάγεται η μελωδία, όπως νότες της τονικής, της πέμπτης, της έβδομης που δίνουν ένα 

πιο λυπητερό ήχο της έκτης και της τέταρτης.  Στο κομμάτι ο συνθέτης χρησιμοποιεί 

αρμονικές  τεχνικές  με  ξένους  φθόγγους  όπως  προήγηση  (π.χ  μέτρο  34-35) 

ποικιλματικές  νότες  και  καθυστέρηση.  Στα  μέτρα  Ι6-17  πριν  την  επανάληψη  του 

μουσικού θέματος υπάρχει απότομη αλλαγή χρωματισμού του κομματιού. Μ’ αυτό τον 

τρόπο  το  κομμάτι  γίνεται  πιο  δραματικό.  Στα  τελευταία  πέντε  μέτρα,  ο  συνθέτης 

εκθέτει την τονική την πέμπτη και την δεύτερη σε διαστήματα 4ης καθαρής μεταξύ τους 

που οδηγούν σε τέλεια πτώση με την πέμπτη σε τρίτη αναστροφή (με το λα στην κάτω 

φωνή) που οδηγεί σε προήγηση και λύση της έβδομης προς τα πάνω. Στο τελευταίο μέτρο 

υπάρχει κορώνα και παίζεται pianissimo. Το μέτρο 33 βλέπουμε την αρχή της πτώσης με 

την  πρώτη  σε  δεύτερη  αναστροφή  (1c)  να  λύνεται  στη  δεσπόζουσα  και  πετά  στην 

τονική.  Το  κομμάτι  μπορεί  να  φαίνεται  απλό,  αλλά  έχει  μια  πολύ  εκφραστική  και 

ρομαντική μελωδία που δημιουργεί ένα πολύ εκφραστικό ηχόχρωμα.

3. Κεφάλαιο Τρίτο - Συμπεράσματα 

3.1         Αντρέας Χαραλάμπους

3.1.1       Μορφολογική διάρθρωση

Στα κομμάτια που ανέλυσα πιο πάνω, είδαμε ότι ο συνθέτης είτε στις παραλλαγές 

που  ήταν  βασισμένες  σε  Κυπριακούς  παραδοσιακούς  σκοπούς  είτε  στα  αυτοτελή 

κομμάτια,  δηλαδή  τα πρελούδια που ανέλυσα προηγούμενα,  το  κομμάτι  ήταν  πάντα 

χωρισμένο σε δύο θέματα, τα οποία ο ακροατής μπορεί να ξεχωρίσει πολύ εύκολα. Τα 

δύο αυτά  θέματα που συναντούμε σε κάθε κομμάτι που αναλύσαμε μπορούμε να τα 

ονομάσουμε α΄ και β΄, μιας και το α΄ κάποιες φορές επαναλαμβάνεται στο τέλος του 
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κομματιού.  Με τη χρησιμοποίηση παραλλαγών στα δύο πρώτα κομμάτια ο συνθέτης 

καταφέρνει με συνθετικές τεχνικές όπως μεγέθυνση και σμίκρυνση να διευρύνει και να 

μεγαλώσει την έκταση των έργων του, όπως και να τα κάνει πολύ ενδιαφέροντα. Τέλος 

τα υπόλοιπα τρία έργα του που είναι πρελούδια, δείχνουν πως ο συνθέτης χρησιμοποιεί 

την πολυφωνία σε σχέση με την μοντέρνα γραφή και αρμονία (πρελούδιο no 2 - Αγωνία) 

όπως και την κλασική γραφή και αρμονία.

3.1.2 Tempo - Μέτρο -  Ρυθμός 

Ο συνθέτης στα περισσότερά του έργα χρησιμοποιεί  απλά μέτρα, όπως τα δύο 

τέταρτα και  τα τρία τέταρτα Σπάνια αλλάζει  το ρυθμό μέσα στο κομμάτι  και αν το 

κάνει  είναι  για  μερικά  μέτρα  και  μετά  επαναφέρει  τον  αρχικό  ρυθμό.  Συνήθως  ο 

τονισμός της μελωδίας βρίσκεται στον ισχυρό κτύπο του μέτρου. Σχετικά με το tempo, 

ο  συνθέτης  χρησιμοποιεί  κάθε  είδος  ταχύτητας  δίνοντας  πάντα  καθαρές  και 

συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο παιξίματος και το πώς να εκφραστεί ο εκτελεστής. 

Επίσης  κάποτε  χρησιμοποιεί  εναλλαγές tempo δίνοντας  διαφορετικό  χαρακτήρα  στο 

κομμάτι.

3.1.3 Μελωδία - Αρμονία

Η μελωδία σ' αυτά τα κομμάτια που ανέλυσα βρίσκεται τις περισσότερες φορές 

στο δεξί χέρι στην πάνω φωνή, ενώ το αριστερό χέρι συνοδεύει με διάφορους τρόπους, 

όπως συγχορδίες ή alberti basso κ.λ.π. Ο συνθέτης στις παραλλαγές, για να αλλάξει το 

άκουσμα  της  μελωδίας,  χρησιμοποιεί  ξένους  φθόγγους  όπως  ποικίλματα,  διπλά 

ποικίλματα,  τρίλιες,  modern,  acciacatures και  appogiatures.  Επίσης  πολλές  φορές 
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μεταφέρει τη μελωδία μια οκτάβα ψηλότερα δίνοντας άλλη αίσθηση στο κομμάτι. Με 

τα συχνά διαστήματα της τέταρτης και της πέμπτης που χρησιμοποιεί ο ήχος του  σε 

πολλά μοτίβα θυμίζει  τροπικότιτα και  αρχαία Ελλάδα. Η αρμονία που  χρησιμοποιεί 

εκτός από το δεύτερο πρελούδιο που το στυλ του είναι πιο χρωματικό και μοντέρνο, 

είναι  κλασική  με  τέλειες  πτώσεις  στο  τέλος  κάθε  φράσης.  Επιπλέον,  ο  συνθέτης 

επεξεργάζεται  τις  μελωδίες  των  θεμάτων  του  με  πολύ  έξυπνους  τρόπους  όπως  με 

εναλλαγές των χρωματισμών και τη χρησιμοποίηση  staccatto και  legato όπως επίσης 

αλλάζοντας  το  ύφος  του  κομματιού  με  ρομαντική,  μελαγχολική,  ανάλαφρη  ή  και 

δυναμική διάθεση. Τέλος, ανάλογα με τα συναισθήματα που θέλει να αναδείξει το κάθε 

κομμάτι, χρησιμοποιεί ελάσσονες και μείζονες κλίμακες, κάνοντας μετατροπίες εκεί που 

ταιριάζει.  Για την καλύτερη ανάδειξη της μελωδίας, ο συνθέτης σε κάποια κομμάτια 

προτείνει  τη  χρησιμοποίηση  πεντάλ.   Ως  προς  το  ισοκράτη  ο  συνθέτης  έχει  δεχθεί 

επίδραση από τη βυζαντινή μουσική.

3.2 Νικόλας Οικονόμου

3.2.1. Μορφολογική διάρθρωση

Τα  παιδικά  κομμάτια  που  ανέλυσα  λόγω  του  ότι  ήταν  μικρά  σε  έκταση,  δεν 

χωρίζονται  όλα σε δύο θέματα. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδικά κομμάτια που 

έγραψε  ο  συνθέτης  αποτελούνται  από  ένα  θέμα  όπου  τα  μουσικά  μοτίβα, 

επαναλαμβάνονται  αυτούσια  ή  με  κάποιες  ρυθμικές  και  μελωδικές  αλλαγές.  Ο 

συνθέτης  χρησιμοποιεί  περισσότερο  κλασική  αρμονία,  έτσι  είναι  πολύ ξεκάθαρες  οι 

πτώσεις και το που τελειώνει η κάθε φράση. Επίσης ο συνθέτης με έξυπνους τρόπους 

μεταφέρει ρυθμικά σχήματα ή μελωδικές φράσεις με τις ίδιες διαστηματικές σχέσεις, από 

το ένα χέρια στο άλλο (Ρsalmus). Γενικότερα, η μουσική γραφή του συνθέτη είναι λιτή 
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ώστε ο ακροατής να μπορεί εύκολα να ξεχωρίσει τη μελωδία ακόμα και αν το κομμάτι 

είναι πολυφωνικό. Μ’ αυτή την παιδική συλλογή ο συνθέτης βαδίζει στα  βήματα που 

χάραξαν παλαιότερα σημαντικοί συνθέτες όπως ο Shumann και ο Prokofiev. Μ' αυτές τις 

δεκαέξι μικρές αλλά και πολύ αξιόλογες μινιατούρες καταφέρνει να καλύψει διάφορες 

μουσικές συνθέσεις από χορούς μέχρι πιο ρομαντικά και ήρεμα κομμάτια.

3.2.2 Tempo-Μέτρο-Ρυθμός

Ο συνθέτης στα περισσότερα του έργα χρησιμοποιεί απλούς ρυθμούς όπως τρία 

τέταρτα, τέσσερα τέταρτα και οχτώ όγδοα. Οι ρυθμοί που χρησιμοποιεί ρυθμούς που 

να συνάπτουν και να εξυπηρετούν τα tempi που χρησιμοποιεί. Ανάλογα με το ύφος του 

κάθε κομματιού, χρησιμοποιεί και το κατάλληλο tempo που να ευνοεί την ταχύτητα και 

να  βοηθά  και  να  αναδεικνύει  το  παίξιμο  του  εκτελεστή.  Μόνο  στο  ένα  κομμάτι 

συναντήσαμε αλλαγή μέτρου και αυτό για λίγα μέτρα, αφού μετά επανέφερε τον αρχικό 

μέτρο. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί περισσότερο ρυθμικά σχήματα ογδόων και τετάρτων.

3.2.3 Μελωδία – Αρμονία

Ο συνθέτης τις περισσότερες φορές τοποθετεί τη μελωδία του κομματιού στο δεξί 

χέρι.  Εκτός όταν αυτό δεν παίζει, η μελωδία μεταφέρεται για λίγο στο αριστερό.  Στα 

κομμάτια του δεν περιορίζεται σε μια οκτάβα αλλά  χρησιμοποιεί μεγάλη έκταση του 

πιάνου.  Συνήθως οι μελωδικές του φράσεις είναι ενωμένες ανά ένα μέτρο.  Με τον 

τρόπο αυτό ο εκτελεστής μπορεί να πάρει ανάσα και να παίξει με το ηχόχρωμα του 

οργάνου.  Ο συνθέτης επίσης χρησιμοποιεί κλίμακες είτε ελάσσονες είτε μείζονες με 

πολλές  διαίσεις  και  υφαίσεις  με  αποτέλεσμα  τη  συχνή  χρησιμοποίηση  των  μαύρων 

πλήκτρων  του  πιάνου.   Για  να  εμπλουτίσει  τη  μελωδία  του  και  να  στολίσει  τις 

επαναλαμβανόμενες  μελωδικές  φράσεις  ο  συνθέτης  χρησιμοποιεί  ποικίλματα, 

52



καθυστερήσεις ή και το σχήμα της νότας καμπιάτας.  Η αρμονία που χρησιμοποιεί είναι 

κλασική αν και σε κάποια κομμάτια βλέπουμε ένα πιο μοντέρνο στυλ με διαφωνίες και 

χρωματική σειρά νότων (Mexikanischer Tanz).  Tελειώνοντας ο συνθέτης καταφέρνει 

πολύ πετυχημένα να μας δημιουργήσει μια διαφορετική διάθεση για κάθε κομμάτι, έτσι 

ώστε  να  την  συνδέσουμε  με  τον  τίτλο  κάποιου  κομματιού.   Όπως  και  ο  Αντρέας 

Χαραλάμπους  στα  δύο  κομμάτια  του  είναι  επηρεασμένος  από  την  παράδοση  της 

Κύπρου στη μουσική και σε συνέχεια από τους ήχους της Αρχαίας Ελλάδας.  Γι’ αυτό 

και  χρησιμοποιεί  συνεχόμενες  τέταρτες  (caprice).   Επίσης  ως  προς  τον  ισοκράτη  ο 

συνθέτης έχει δεχθεί επίδραση από τη Βυζαντινή μουσική.
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Επίλογος

Ελπίζω  μ’  αυτή  την  εργασία  ωα  σας  κατατόπισα  και  να  σας  κέντρισα  το 

ενδιαφέρον  σχετικά  με  την  Μουσική  της  Κύπρου,  την  Παραδοσιακή  καθώς  και  τη 

Δημοτική, είτε τη λόγια, για το ρόλο που παίζει στις μέρες μας στην Κύπρο. Επίσης μ' 

αυτήν  την  εργασία  ήθελα  να  επισημάνω  τις  προσπάθειες  που  κάνει  το  Υπουργείου 

Παιδείας  και  Πολιτισμού  για  την  ανάδειξη  της  Παραδοσιακής,  και  της  Κλασικής 

Μουσικής στο νησί, που αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών.

Πιστεύω  ότι  οι  δύο  Κύπριοι  συνθέτες,  που  αποτέλεσαν  το  κεντρικό  θέμα  της 

εργασίας αυτής,  είναι δύο από τους πιο αξιόλογους και ταλαντούχους καλλιτέχνες της 

Κύπρου τα τελευταία χρόνια.  Έτσι, η έρευνα για τη ζωή και το έργο τους, όπως και η 

μελέτη και η ανάλυση κάποιων συνθέσεών τους υπήρξε διδακτική και ενδιαφέρουσα. 

Με  την  ανάλυση  αυτών  των  πιανιστικών  κομματιών  τονίστηκε  πόσο  αρμονικά  και 

πετυχημένα μπορεί μια σύνθεση κλασικής μουσικής να εμπνευστεί από την Παράδοση 

του τόπου, όπως επίσης ότι μπορεί να βασιστεί πάνω σε δημοτικούς σκοπούς και ιδέες, 

για να πετύχει  ένα υπέροχο ηχητικό αποτέλεσμα με φολκλορικά στοιχεία.  Επιπλέον, 

τονίστηκε πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε γι’ αυτούς τους συνθέτες, η αγάπη για την 

πατρίδα  τους,  μιας  και  επηρέασε  τις  συνθέσεις  τους.  Συνεχίζοντας,  πρέπει  να 

επισημάνω ότι μεγάλη σημασία για την συγγραφή όλων των έργων τους έχει η αξιόλογη 

μουσική παιδεία τους, τα πιστεύω τους και τα βιώματα τους.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια κυρία Ευγενία Τσόπελα 

και την λέκτορα κυρία Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη για την ανεκτίμητη βοήθεια τους κατά 

την εκπόνηση αυτής της εργασίας.  Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω στην επιβλέπουσα 

καθηγήτρια  μου  κυρία  Τσόπελα  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  απ’ την  καρδιά  μου  για  την 
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στήριξη της και την ενθάρρυνση να ασχοληθώ ενδελεχώς με το έργο συνθετών από την 

ιδιαίτερη πατρίσα μου, την Κύπρο.

Βιβλιογραφία:

Αβέρωφ, Γ. (1978). Κυπριακοί λαϊκοί χοροί Λευκωσία: Δημοσιεύματα της  Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών.

Αβέρωφ,  Γ.  (1989).  Τα  Δημοτικά  Τραγούδια  και  οι  Λαϊκοί  Χοροί  της  Κύπρου. 
Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου.

Ζάρμας,  Π.  (1993).  Πηγές  της  Κυπριακής  Δημοτικής  Μουσικής.  Λευκωσία:  Κέντρο 
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκνου.

Ζάρμας, Π. (2005). Το δημοτικό τραγούδι στην Ακάνθου. Λευκωσία: Επιφανίου.

Καλλίνικος,  Θ.  (1951).  Κυπριακή  Λαϊκή  Μούσα.  Λευκωσία:  Εταιρία  Κυπριακών 
Σπουδών.

Καλογερόπουλος,  Τ.  (1998).  Το  λεξικό  της  Ελληνικής  Μουσικής  (τόμος  3,4  και  5). 
Αθήνα: Γιαλλέλη.

Λάσκαρη,  Ε.  (1993).  Σόλωνας  Μιχαηλίδης  η  Ζωή  και  το  έργο  του.  Λευκωσία: 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Μενελάου,  Ν.  (1987).  Κυπριακά  Δημώδη  Άσματα.  Λευκωσία:  Δημοσιεύματα  του 
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

Midem,  Διεθνής  Έκθεση  Μουσικής.  (2005).  Γαλλία.  Υπουργείο  Παιδείας  και 
Πολιτισμού. 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τόμος πρώτος. (1989). Λευκωσία: Φιλόκυπρος.

Οικονόμου, Ν. (1982). Kinder-Etuden. Μονακό: Modern Edition

Παπαδόπουλου, Σ. (1993). Παραδοσιακά Τραγούδια και Χοροί της Κύπρου. Λευκωσία: 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

55



Πρακτικά  Συνεδρίου.  (1996).  Η  Δημοτική|  Μουσική  στην  Κύπρο.  Λευκωσία: 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

Σαμποτίνοβ,  Ν.  (1995).  Κυπριακά  κατ  Ελληνικά  Χορωδιακά  Τραγούδια  Λευκωσία: 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

Τόμπολη, Ζ. (1980). Δημοτικά Τραγούδια και Χοροί της Κύπρου. Λευκωσία: Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού.

Τόμπολη,  Ζ.  (1966).  Κυπριακοί  Ρυθμοί  και  Μελωδίες.  Λευκωσία:  Ζάβαλλη. 

Χαραλάμπους, Α. (2001). Η Θεωρεία της Μουσικής. Αθήνα:

Χαραλάμπους,  Α.  (1996).  «Κύπρος  Πατρίδα  μου»  έργα για  πιάνο.  Αθήνα:  Φίλλιπος 
Νάκας.

www  .  en  .  Wikipedia  .  org  /  wiki  /  Nicolas     _Economou  

www.imdb.com/name/nm0248786/bio

www.nicolaseconomou.com/bio.htm

www.nefcy.com/Biography.htm

www.charalambous-andreas.gr/content/view

www.wiki.musicportal.gr/entex.php 

56

http://www.wiki.musicportal.gr/entex.php
http://www.charalambous-andreas.gr/content/view
http://www.nefcy.com/Biography.htm
http://www.nicolaseconomou.com/bio.htm
http://www.imdb.com/name/nm0248786/bio


57


	εξώφυλλο.pdf
	Mania.pdf

