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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο της τον βίο, κοινωνικό και
μουσικό, του Βαγγέλη Δασκαλούδη, ενός από τους σημαντικότερους δημοτικούς
τραγουδιστές του 20ου αιώνα. Ο Βαγγέλης Δασκαλούδης γεννήθηκε το 1923 στην
Νικήσιανη του νομού Καβάλας. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την Βυζαντινή
μουσική και την ψαλτική, την οποία και εξασκούσε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Παράλληλα, είχε έντονη μουσική δραστηριότητα ως τραγουδιστής τόσο σε τοπικό
όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Για αρκετά χρόνια συνεργάστηκε με την Δόρα Στράτου συμμετέχοντας στις
μουσικοχορευτικές παραστάσεις οι οποίες λάμβαναν χώρα στο θέατρό της. Έχει
λάβει μέρος στην ηχογράφηση δίσκων, στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας,
ερμηνεύοντας το μουσικό ρεπερτόριο της περιοχής του Παγγαίου και όχι μόνο. Στις
ηχογραφήσεις αυτές ερμηνεύει και ρεπερτόριο με τη συνοδεία ζουρνάδων, γεγονός το
οποίο αποτελεί καινοτομία στα μέχρι τότε δεδομένα της δισκογραφίας της ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής.
Σε πρώτο επίπεδο, θα προσπαθήσω να αποτυπώσω μία ευκρινή εικόνα της
πολιτισμικής ιδιαιτερότητας η οποία χαρακτηρίζει την περιοχή της Μακεδονίας
γενικότερα. Οι διάφορες πληθυσμιακές μεταβολές, που απορρέουν από τις πολεμικές
συρράξεις στις αρχές του 20ου αιώνα, διαμορφώνουν έναν πολιτισμικό πλουραλισμό
σε όλη την Μακεδονία, καθώς και στην περιοχή του Παγγαίου. Ο πλουραλισμός
αυτός διαμορφώνει και την μουσική του τόπου αυτού, στην οποία και εστιάζουμε.
Στη συνέχεια θα παρατεθεί ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα του Β.Δ. με
ιδιαίτερη μνεία στα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του, της επαγγελματικής και
όχι μόνο. Από τα νεανικά του χρόνια στην Νικήσιανη, την τριβή του με την ψαλτική
και το δημοτικό τραγούδι έως και την μετάβαση του στην Αθήνα, την καλλιτεχνική
καταξίωση και εν τέλει την επιστροφή στον τόπο του. Όλα αυτά τα στάδια της ζωής
του θα παρουσιαστούν τόσο με βάση τις καταγεγραμμένες πηγές όσο και υπό το
πρίσμα του ίδιου του Β.Δ., μέσω της συνέντευξης που μου παραχώρησε.
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Στο τελικό, και βασικότερο στάδιο, θα γίνει ακριβής καταγραφή και έπειτα
μουσικολογική/

τροπική

ανάλυση

επιλεγμένου

μέρους

του

συνολικού

δισκογραφημένου ρεπερτορίου του Β.Δ. Μέσα από αυτήν την διαδικασία φιλοδοξώ
να αποτυπώσω, να ερμηνεύσω και να αναλύσω τις φωνητικές ικανότητες, την
εκφραστική ιδιοσυγκρασία καθώς και την ερμηνευτική του ποικιλομορφία. Στο
παράρτημα της εργασίας αυτής θα παρατεθεί και οι συνεντεύξεις που μου
παραχώρησαν ο Βαγγέλης Δασκαλούδης και ο Αθιανός Απόστολος.

Λέξεις - κλειδιά: Νικήσιανη, Παγγαίο Όρος, Μακεδονία, Ψαλτική, Βυζαντινή
Μουσική, Δημοτικό τραγούδι, τροπική ανάλυση, μουσική καταγραφή,
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ABSTRACT

The subject of this thesis is the social and musical life of Vangelis
Daskaloudis, one of the most important traditional folk music singers of the 20th
century. Vangelis Daskaloudis was born in 1923 at Nikisiani, Kavala. From an early
age, he started studying Byzantine Music and Psaltiki (the art of singing hymns of the
Eastern Orthodox Christian Church), which he continued practicing until his death. At
the same time his musical career as a singer expanded both locally and nationwide.
For many years, he collaborated with Dora Stratou by participating in the
musical and dancing performances that took place in her theater. Under the auspices
of this collaboration, he has participated in studio recordings by singing folk songs of
the Paggaion mountain region, among others. Amongst these recordings we notice
him performing songs accompanied by zurnas; an innovation, regarding the
discography of Greek folk music at that time.
In the first place, I will try to explicate the cultural uniqueness of the area of
Macedonia, in general. The various changes in population, that occur due to the
regional conflicts of the early 20th century, develop a cultural pluralism throughout
Macedonia, as well as the region of Paggaion mountain. This pluralism gives form to
the music of this land, in which we want to focus.
Furthermore, a full scale biography of Vangelis Daskaloudis will be exhibited,
focusing on the paramount events of his professional and personal life; his youth at
Nikisiani, his affair with Psaltiki and the traditional folk music until his relocation to
Athens, the artistic recognition and finally his return to his hometown. All these
phases of his life will be explicated based on documented sources as well as through
the eyes of Vangelis Daskaloudis himself, thanks to an interview he gave me.
At the last and most crucial part of my thesis, I will display an accurate
transcription and musicological/modal analysis of a selected portion of the totality of
Vangelis Daskaloudis's recorded repertoire. Through this process, I intend to
illustrate, explain and analyze the vocal skills, the expressional temperament as well

x

as his rendition diversity. In this thesis' appendix I will display the interviews that
Vangelis Daskaloudis and Athianos Apostolos gave to me.

Key - words: Nikisiani, Mountain Paggaio, Macedonia, Psaltiki, Byzantine Music,
Traditional Folk Music, modal analysis, transcription.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1. Συγκέντρωση υλικού

Η έρευνα, η οποία συντελέστηκε για την περάτωση του παρόντος κειμένου,
μπορεί να κατανεμηθεί σε τρία κομμάτια, αυτό της βιβλιογραφικής έρευνας, της
συλλογής οπτικοακουστικού υλικού και τέλος, της επιτόπιας έρευνας.
Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής μου έρευνας απευθύνθηκα κατά κύριο λόγο
στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και του τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά χρήσιμα
αποδείχθηκαν και τα Τετράδια από τις Εκδόσεις του Τμήματος Λαϊκής και
Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Η έρευνά μου επιμερίστηκε στα εξής
πεδία ενδιαφέροντος: α) σε ιστορικά-λαογραφικά θέματα της περιοχής του Παγγαίου
και γενικότερα της Μακεδονίας, β) σε αμιγώς μουσικολογικά συγγράμματα, άρθρα
και ανακοινώσεις και γ) σε συγγράμματα εθνομουσικολογικού περιεχομένου.
Η διαδικασία αναζήτησης και συλλογής του οπτικοακουστικού υλικού, στο
οποίο υπάρχει συμμετοχή του Βαγγέλη Δασκαλούδη, ήταν σχετικά εύκολα
υλοποιήσιμη και απλή. Σε πρώτο στάδιο το αρχείο του τμήματος Μουσικών Σπουδών
της σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτέλεσε την
βασική πηγή άντλησης του ακουστικού υλικού. Σε αυτό βρέθηκαν οι λιγοστές
επίσημες δισκογραφικές συμμετοχές του Β.Δ. οι οποίες και αποτέλεσαν το βασικό
αντικείμενο της έρευνας μου.
Παράλληλα συγκέντρωσα αρκετό ακουστικό υλικό από τα προσωπικά αρχεία
διαφόρων συναδέλφων μουσικών. Σημαντικό μέρος αυτού του υλικού μου
παραχωρήθηκε από τον Γιώργο Ψάλτη. Το υλικό αυτό όμως κατά βάση αποτελείται
από ανέκδοτες ζωντανές ηχογραφήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια
διαφόρων μουσικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε ο Β.Δ.
Τέλος,

«η

επιτόπια

έρευνα

συνιστά

την

κρισιμότερη

φάση

της

εθνομουσικολογικής έρευνας - είναι η αναφορά του αυτόπτη μάρτυρα, ο θεμέλιος λίθος
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πάνω στον οποίο βασίζονται όλα τα συμπεράσματα. Κατά την επιτόπια έρευνα ο
εθνομουσικολόγος συλλέγει πρωτογενές υλικό: παρατηρήσεις υπό τη μορφή
σημειώσεων πεδίου, ηχογραφημένη μουσική και συνεντεύξεις, φωτογραφίες και άλλο
οπτικοακουστικό υλικό (φιλμ και βίντεο)» (Καλλιμοπούλου, Ε. Μπαλάντινα, Α.
Μπαχάρας, Δ., 2014). Από τις παραπάνω πρακτικές επέλεξα ως πιο αποδοτική και
χρήσιμη την διαδικασία των συνεντεύξεων. Ευτυχώς είχα την δυνατότητα να
συνομιλήσω προσωπικά με τον Β.Δ. και να μου παραχωρήσει μία συνέντευξη την
απομαγνητοφώνηση της οποίας παραθέτω στο παράρτημα της παρούσας εργασίας.
Μέσα από αυτήν την διαδικασία άντλησα πληροφορίες για την ζωή του Β.Δ., τους
διάφορους σταθμούς στην ζωή του καθώς και αρκετές προσωπικές πληροφορίες, οι
οποίες έδωσαν φως και αιτιολογία σε διάφορες εξελίξεις της ζωής του. Προς το τέλος
της ερευνητικής μου αυτής διαδικασίας είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και με τον
Αθιανό Απόστολο, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων νέων
τραγουδιστών - ψαλτών της Νικήσιανης και είχε για αρκετά χρόνια προσωπική
επαφή με τον Β.Δ.
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1.2. Οι ηχογραφήσεις και οι επιλογές των κομματιών

Όπως ανέφερα προηγουμένως, το ακουστικό υλικό το οποίο μελετήθηκε στα
πλαίσια της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας αντλήθηκε κατά κύριο λόγο από τις
επίσημες δισκογραφικές συμμετοχές του Β.Δ. Η επιλογή αυτή έγινε με κριτήριο την
προσπάθεια η μελέτη να αναδείξει την πιο πλήρη, από τεχνικής φύσεως, πτυχή των
εκφραστικών ικανοτήτων του Β.Δ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα ήθελα με αυτήν
την επιλογή μου να ευτελίσω την αξία των ζωντανών ηχογραφήσεων εν γένει. Ο
αυθορμητισμός και η πρωτοτυπία που συναντούμε, συνήθως, σε ζωντανές
ηχογραφήσεις προφανώς και έχουν ανεκτίμητη αξία σε τέτοιου είδους ερευνητικές
προσπάθειες. Η επιλογή μου όμως κινείται στα πλαίσια ίσως ενός συντηρητικού και
ασφαλούς μοτίβου ενεργειών με σκοπό την μέγιστη εγκυρότητα της παρούσας
εργασίας αλλά και την κατά το δυνατότερο εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Η πρώτη συμμετοχή του Β.Δ. στην επίσημη δισκογραφία, τουλάχιστον μεταξύ
αυτών που εγώ συνέλεξα, συμβαίνει το 1993 με την κυκλοφορία του δίσκου «Είκοσι
Μακεδονικοί χοροί» από το Θέατρο Δόρας Στράτου. Από τον τίτλο συμπεραίνουμε
εύκολα πως πρόκειται για έναν δίσκο με περιεχόμενο που καλύπτει όλη την
Μακεδονία και εστιάζει στους χορευτικούς σκοπούς της ευρύτερης αυτής περιοχής.
Η συμμετοχή του Β.Δ. περιορίζεται σε τρία τραγούδια, δύο από την πατρίδα του την
Νικήσιανη και ένα από την περιοχή των Σερρών.
Ο επόμενος δίσκος του, ο οποίος είναι και πιο προσωποκεντρικός, κυκλοφορεί
το 1999 και πάλι από το Θέατρο Δόρας Στράτου με τίτλο: «Όρος Παγγαίο. 30 χοροί
και τραγούδια». Σε αυτόν τον δίσκο περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο τραγούδια και
όχι οργανικά χορευτικά κομμάτια όπως στον προηγούμενο. Ένα μεγάλο μέρος αυτών
των τραγουδιών είναι σε ελεύθερο ρυθμό ενώ στα υπόλοιπα συναντούμε αρκετούς
ρυθμούς με συχνή παρουσία στο υπό μελέτη μουσικό ιδίωμα.
Της τελικής επιλογής των μουσικών αποσπασμάτων προηγήθηκε μία
στατιστική κατανομή του συνολικού δισκογραφημένου ρεπερτορίου με βασικούς
άξονες αφενός την ρυθμική διάσταση αφετέρου τα τροπικά φαινόμενα τα οποία
εντοπίζονται. Συνεπώς η τελική αυτή επιλογή σκοπό είχε να αναδείξει, από ρυθμικής
άποψης, την πλειοψηφία των ρυθμικών σχημάτων τα οποία εντοπίζονται στο
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ρεπερτόριο αυτό. Όσον αφορά δε τα τροπικά φαινόμενα τα οποία συναντούμε έγινε
προσπάθεια να επιλεγούν τα κομμάτια έτσι ώστε να γίνει αναφορά σε όλες τις
πιθανές διαφορετικές περιπτώσεις.
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1.3. Επιλογή συστήματος καταγραφής

Είναι γνωστό, μεταξύ των κοινωνών της μουσικής μας παράδοσης, ότι αυτή
στερείται ενός ολοκληρωμένου μουσικού συστήματος με κοινά αποδεκτό τρόπο
σημειογραφίας και εννοιολόγιο. Σε οποιαδήποτε προσπάθεια μουσικής καταγραφής
και τροπικής ανάλυσης και αν προβούμε θα καταλήξουμε αναγκαστικά στο να
δανειστούμε όρους και τεχνικά μέσα από άλλα μουσικά ιδιώματα.
Όσον αφορά την μουσική καταγραφή υπάρχουν κατά βάση δύο επιλογές στις
οποίες μπορούμε να καταλήξουμε. Από την μία μπορούμε να καταγράψουμε τις
μελωδίες μας στο δυτικότροπο σύστημα3 και να προβούμε σε ανάλυση δανειζόμενοι
ορολογία είτε από το μουσικό σύστημα της λόγιας οθωμανικής μουσικής, γνωστό πιο
εύκολα ως σύστημα των Μακάμ ή απλά μακάμ, είτε από το υβριδικό σύστημα των
λαϊκών δρόμων4. Η δεύτερη επιλογή την οποία έχουμε είναι η χρήση της
παρασημαντικής, του συστήματος δηλαδή μουσικής καταγραφής που χρησιμοποιεί το
εκκλησιαστικό μέλος, ευρύτερα πιο γνωστό ως βυζαντινή μουσική. Σε αυτήν την
επιλογή συνεπώς και η ανάλυση θα γινόταν στα πλαίσια του ολοκληρωμένου
συστήματος της μουσικής αυτής.
Μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων επέλεξα την πρώτη επιλογή για τους
εξής δύο λόγους. Αφενός, το δυτικότροπο σύστημα καταγραφής είναι σαφέστατα ένα
πιο εύχρηστο και διαδεδομένο μέσο σε σχέση με την παρασημαντική. Συνεπώς τα
ευρήματα της έρευνάς μου θα γίνουν αντιληπτά σε αρκετά περισσότερο αριθμό
ανθρώπων και με πιο εύκολο τρόπο. Αφετέρου, η παρασημαντική, καθώς αποτελεί
ένα σύστημα καταγραφής μίας φωνητικής λατρευτικής μουσικής, στερείται βασικών
εργαλείων με βασικότερο αυτών, την ακριβή και εύχρηστη καταγραφή των ρυθμικών
σχημάτων.

3

«Η μουσική σημειογραφία(της δυτικής μουσικής) ακολούθησε διακριτές φάσεις εξέλιξης: στην αρχή
ήταν τα νεύματα, που έδωσαν της θέση τους στη λεγόμενη "τετράγωνη" σημειογραφία με χρήση γραμμών
·ακολούθησε η μετρική σημειογραφία, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τον 14ο αιώνα, και η οποία
σταδιακά μετεξελίχθηκε, στους νέους χρόνους, στην κοινή μοντέρνα σημειογραφία» (Βλαγκόπουλος,
2007)
4
Βλ. Ενδεικτικά, Ανδρίκος Ν. (2010). Το υβριδικό σύστημα των λαϊκών δρόμων και η ανάγκη
εναλλακτικής επαναδιαχείρισής του, στο Μουσική (και) θεωρία, Τετράδιο 5. Άρτα: Εκδόσεις
Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου.
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Η επιλογή λοιπόν του δυτικότροπου συστήματος καταγραφής μας οδηγεί στην
ανάλυση των υπό μελέτη μουσικών ακροαμάτων με τη χρήση εννοιών και εργαλείων
είτε της λόγιας οθωμανικής μουσικής είτε του συστήματος των λαϊκών δρόμων.
Καθώς το μουσικό ιδίωμα το οποίο μελετάμε θέτει σε χρήση διαστήματα πέραν του
τόνου και του ημιτονίου η επιλογή του συστήματος των μακάμ αποτελεί μονόδρομο.
Στα πλαίσια της εφαρμογής αυτής της επιλογής μου συμβουλεύτηκα αρκετά
εγχειρίδια τα οποία παρέχουν μία οπτική στο ευρύτερο αυτό φάσμα της λόγιας
οθωμανικής μουσικής. Κατά βάση όμως άντλησα πληροφορίες και ορολογία από το
έργο του Αυντεμίρ Μουράτ «Το Τούρκικο Μακάμ». Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες
ως προς την αναγνωστική διευκόλυνση των αναγνωστών του παρόντος κειμένου θα
ακολουθήσουν στην συνέχεια, σε επόμενο κεφάλαιο.
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1.4. Λογισμικά καταγραφής

Είναι τουλάχιστον κοινότυπο να αναφέρουμε ότι τα σύγχρονα τεχνολογικά
μέσα είναι χρήσιμα, αν όχι και απαραίτητα, σε τέτοιου είδους μελετών της μουσικής.
Από την ηχογράφηση των συνεντεύξεων, την αναπαραγωγή και επεξεργασία του
οπτικοακουστικού υλικού, έως και την τελική καταγραφή του μουσικού και όχι μόνο
κειμένου, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και άλλα διάφορα μέσα καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση επιστημονικών κειμένων, με αντικείμενο την συστηματική μελέτη της
μουσικής μας παράδοσης, και όχι μόνο.
Η μελέτη του ακουστικού υλικού κατέστη δυνατή μέσα από την χρήση του
προγράμματος transcribe, το οποίο επιτρέπει και την επιβράδυνση της ταχύτητας
αναπαραγωγής, προσδίδοντας στον ερευνητή την μέγιστη δυνατότητα εντοπισμού
διαφόρων λεπτομερειών οι οποίες ίσως και να μας διαφεύγουν σε φυσιολογικές
ταχύτητες. Για την καταγραφή του μουσικού κειμένου τέθηκε σε χρήση το
πρόγραμμα Sibelius ενώ το κυρίως κείμενο συντάχτηκε με την βοήθεια του
προγράμματος Microsoft Office Word 2007.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1. Η Μακεδονία κατά τον 20ο αιώνα: τα ιστορικά γεγονότα που
διαμορφώνουν το πολιτισμικό πλαίσιο της περιοχής του Παγγαίου

Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο την μελέτη, επεξεργασία και
ενδεικτική απεικόνιση ενός ικανοποιητικού αποσπάσματος του ηχογραφημένου
ρεπερτορίου του Β.Δ., ο οποίος γεννήθηκε και δραστηριοποιήθηκε στην Νικήσιανη
του νομού Καβάλας. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω το
ευρύτερο ιστορικό - πολιτισμικό και λαογραφικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η
περιοχή αυτή.
Η Νικήσιανη είναι κωμόπολη του Δήμου Παγγαίου και βρίσκεται στο νομό
Καβάλας, σχεδόν στα όρια με τον Νομό Σερρών. Βρίσκεται σε υψόμετρο 350μ στις
Βορειοανατολικές παρυφές του όρους Παγγαίου. Τόσο η Νικήσιανη όσο και
γενικότερα ο νομός Καβάλας, ανήκουν διοικητικά στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης ενώ γεωγραφικά, μαζί με τον νομό Σερρών και Δράμας,
συναποτελούν την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας.
Μία πλήρης ιστορική αναδρομή της πολυπαθούς αυτής περιοχής στα πλαίσια
αυτής της εργασίας θα ήταν εξαιρετικά υπερβολική ίσως και ανούσια. Ωστόσο θα
πρέπει να αναφερθούμε στα βασικά γεγονότα τα οποία κατά την διάρκεια του
ιστορικού

χρόνου

συνετέλεσαν

στο

να

διαμορφωθεί

η

παρούσα

κοινωνικoπολιτισιμική κατάσταση στην υπό μελέτη περιοχή.
Το αρχαίο βασίλειο της Μακεδονίας αποτελεί παγκόσμια γνώση και
κληρονομιά καθώς επίσης και η κατάλυσή του, μετά τον θάνατο του Μ. Αλέξανδρου,
όπως και η κατάκτηση του βασιλείου από τις ρωμαϊκές λεγεώνες. Η ρωμαϊκή
κυριαρχία στην περιοχή της Μακεδονίας διατηρείται για πολλούς αιώνες και
αντικαθίσταται από την οθωμανική, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές του
20ου αιώνα.
Σε αυτό το χρονικό σημείο ξεκινούν να εξελίσσονται τα κομβικά ιστορικά
γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την σημερινή κατάσταση που
επικρατεί στην περιοχή από πολιτισμικής και λαογραφικής σκοπιάς. Είναι μία εποχή
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στην οποία η οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία αποτελεί μήλον της έριδος μεταξύ των
χριστιανικών βασιλείων της Ελλάδος, της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Για αυτήν την
συγκυρία αναφέρει ο George Frederick Abbot (2009): «Στη Μακεδονία εξελίσσεται,
αυτή τη περίοδο, ένας ακήρυκτος πόλεμος ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς, που
αντιμετωπίζουν την ένταξη της περιοχής στην εθνική τους επικράτεια ως τεκμήριο της
εθνικής τους δικαίωσης» (σ. 11). Η αντιπαλότητα αυτή ουσιαστικά τερματίζεται με
την Συνθήκη του Βουκουρεστίου η οποία πραγματοποιείται στο διάστημα μεταξύ 28
Ιουλίου και 10 Αυγούστου του 1913 και σηματοδοτεί αφενός την λήξη του Β'
Βαλκανικού πολέμου καθώς και την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο Ελληνικό
βασίλειο (Κολιόπουλος, 1993).
Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί αυτόματα και μετακινήσεις πληθυσμών τόσο
προς την Μακεδονία όσο και εκτός αυτής. Ελληνόφωνοι πληθυσμοί των γειτονικών
περιοχών της Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας, οι οποίες βρίσκονται ακόμα υπό
οθωμανική κυριαρχία, μετακινούνται στην ελληνική πλέον Μακεδονία ενώ
σλαβόφωνοι και τουρκόφωνοι πληθυσμοί της Μακεδονίας την εγκαταλείπουν προς
διαφόρους προορισμούς. Πριν καν δοθεί ο χρόνος και η ευημερία ώστε να επιτευχθεί
η ενσωμάτωση της Μακεδονίας στην Ελλάδα ξεσπά ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος, η
εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν οδηγεί στον εθνικό διχασμό για να ακολουθήσουν
έπειτα η Μικρασιατική εκστρατεία και εν τέλει η καταστροφή. «Πρόσφυγες περίπου
1,5 εκατομμυρίων σε απόλυτη φτώχεια και πραγματική αθλιότητα, την οποία μόνο η
πένα ιδιοφυή λογοτέχνη και όχι ιστορικού μπορεί να περιγράψει, γέμισαν τις πόλεις και
την ύπαιθρο χώρα άστεγοι, γυμνοί ασθενείς ζητώντας άσυλο και προστασία και από το
κράτος και από την ελληνική κοινωνία» (Παπαρηγόπουλος, 1994). Η υποχρεωτική
ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας επιφέρει τεράστιες
δημογραφικές μεταβολές στην ελληνική ύπαιθρο, κυρίως δε στην περιοχή της
Μακεδονίας. Από αυτήν, κατά βάση αποχωρούν μουσουλμάνοι με προορισμό την
Τουρκία ενώ η Μακεδονία κατακλύζεται από πρόσφυγες από την Μ. Ασία και τον
Πόντο. Η εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτής ανταλλαγής των πληθυσμών μηδένισε
σχεδόν το ποσοστό του μουσουλμανικού στοιχείου της Μακεδονίας, που είχε
παραμείνει σε αυτή από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων και που κατά την
απελευθέρωση ανέβαινε στο 39,4% του συνολικού πληθυσμού έναντι 42,6% του
ελληνικού (Κολιόπουλος, 1993). Έπειτα από το σύντομο διάστημα του μεσοπολέμου
ακολουθεί το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η περίοδος αυτή επιφύλασσε
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για το χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης και άλλες δυσάρεστες ιδιαιτερότητες με
την τριπλή κατοχή με την γερμανική ζώνη στο κέντρο, την Ιταλική στη Δυτική
Μακεδονία και τη Βουλγαρική στην Ανατολική Μακεδονία (Κολιόπουλος, 1993). Οι
φρικαλεότητες της Βουλγαρικής κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία είναι
εμπεριστατωμένα καταγεγραμμένες και ευτυχώς αυτές λαμβάνουν τέλος με την
αποχώρηση των Βουλγαρικών στρατευμάτων στις 26 Οκτωβρίου 1944.
Η λήξη της Βουλγαρικής κατοχής κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου μπορεί να σηματοδοτηθεί ως ένα νοερό χρονικό σημείο, κατά το οποίο η
περιοχή της Μακεδονίας, και συγκεκριμένα της Ανατολικής Μακεδονίας,
επανέρχεται σε κατάσταση κάποιας ευημερίας, ώστε να διαχειριστεί τις εσωτερικές
της μεταβολές. Κατά την χρονική περίοδο, όταν συντελούνται αυτές οι μεταβολές,
δηλαδή μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, η ερημωμένη Μακεδονική ύπαιθρος,
λόγω των οργανωμένων και μη μετακινήσεων των μουσουλμανικών γηγενών
πληθυσμών, αποτελεί τον βασικό στόχο της ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκατάστασης
Προσφύγων) για την εγκατάσταση των προσφύγων (Βακαλόπουλος, 2005). Τα
αστικά κέντρα της Μακεδονίας υποδέχονται πρόσφυγες που ασκούσαν στις πατρίδες
τους αστικά επαγγέλματα (έμποροι, βιοτέχνες κτλ) ενώ οι αγροτικοί πληθυσμοί, οι
οποίοι αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία, εγκαθίστανται σε χωριά και
κωμοπόλεις, κοντά σε γαίες εγκαταλειμμένες από τους μουσουλμανικούς
πληθυσμούς,

που

αποχώρησαν.

Στις

περιπτώσεις

των

αστικών

κέντρων

δημιουργούνται κατά βάση προσφυγικές γειτονιές, με πρόχειρα παραπήγματα, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις επιτάσσονται από την ΕΑΠ εγκαταλελειμμένα σπίτια. Στην
ύπαιθρο οι πρόσφυγες εγκαθίστανται είτε σε υπάρχοντα χωριά είτε σε κάποιες
περιπτώσεις δημιουργούνται καινούργιοι οικισμοί.
Οι ραγδαίες αυτές πληθυσμιακές μεταβολές διαμορφώνουν και ένα ιδιαίτερο
πολιτισμικό μωσαϊκό στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Οι πρόσφυγες από την
Μ. Ασία μεταφέρουν, πέρα από τα ελάχιστα υπάρχοντά τους, και ένα διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις πραγματώνεται στα πλαίσια
διαφορετικών γλωσσών ή και διαλέκτων της ελληνικής. Οι Ελληνόφωνοι, αλλά και
Τουρκόφωνοι, πληθυσμοί αυτοί προέρχονται από τα παράλια της Μ. Ασίας (Σμύρνη,
Αϊβαλί κ.α.), αλλά και από την ενδοχώρα (Καππαδοκία), από την Ανατολική Θράκη
και από τα παράλια του Ευξείνου Πόντου και την ενδοχώρα αυτού.
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Η επαφή των πληθυσμών αυτών με τους γηγενείς κατοίκους γίνεται πιο άμεση
στα αστικά κέντρα αλλά και στις περιπτώσεις όπου πρόσφυγες εγκαθίστανται σε ήδη
υπάρχοντα χωριά. Από την μεριά τους οι γηγενείς κάτοικοι των περιοχών αυτών είναι
κατά κύριο λόγο τουλάχιστον προβληματισμένοι, αν όχι αρνητικοί, με την έλευση
των προσφύγων κυρίως για οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς λόγους.
Στην περιοχή του Παγγαίου όρους καταφθάνουν Θρακιώτες από την
Ανατολική Θράκη, Μικρασιάτες διάφοροι (Σμυρνιοί, Καραμανλήδες, Προυσαλήδες
κλπ), Πόντιοι και Έλληνες από την Ανατολική Ρωμυλία. Αυτοί εγκαθίστανται κυρίως
στα χωριά που πρώτα έμεναν Τούρκοι ενώ τα εντόπια5 χωριά ( Παλαιοχώρι,
Νικήσιανη, Μουσθένη, Μεσορώπη κτλ)

δέχτηκαν λίγους (Σκαλίδης, 1981).

Σύμφωνα με τον Blacking (1981) «Το πιο σημαντικό στοιχείο στην πολιτιστική
παράδοση κάθε εποχής είναι ο τρόπος με τον οποίο συσχετίζεται το ανθρώπινο
δυναμικό που περικλείεται μέσα της» (σ.80). Με αυτήν την διαπίστωση ο Blacking
αναφέρεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό σε ατομικό επίπεδο, το πώς δηλαδή
κάθε ανθρώπινη μοναδικότητα συνδράμει στην διαμόρφωση της πολιτισμικής
ολότητας. Σαφέστατα η ρήση αυτή βρίσκει εφαρμογή και ισχύ και στις περιπτώσεις
όπου πληθυσμιακές ομάδες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο βρίσκονται στον
ίδιο χώρο, αλληλεπιδρούν, αναδιαμορφώνονται και εν τέλει παράγουν ίσως και κάτι
καινούργιο.
Αυτές, συνεπώς, οι ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές
διαμορφώνουν την περιοχή του Παγγαίου, και της Νικήσιανης ειδικότερα, στις αρχές
του εικοστού αιώνα. Κατά την διάρκεια αυτού του αιώνα και μέσα από τις μεγάλες
κακουχίες και καταστροφές που αυτός επιφυλάσσει για την περιοχή θα διαμορφωθεί
το πολιτισμικό μωσαϊκό μέσα στο οποίο μεγάλωσε, ανδρώθηκε και έδρασε ο Β.Δ.

5

«Στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μακεδονίας, ο όρος ντόπιοι έχει κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί
σαν αυτοπροσδιορισμός από περισσότερες από μία πληθυσμιακές κατηγορίες και έχει συνδεθεί με
ποικίλους εθνοτικούς συμβολισμούς. Σήμερα, ορισμένοι από τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται
με τον συγκεκριμένο όρο δηλώνουν ότι, τόσο οι ίδιοι όσο και οι προγονοί τους, υπήρξαν πάντα
ελληνόφωνοι και υποστηρικτές της ελληνικής εθνικής υπόθεσης» (Ρόμπου-Λεβίδη, 2016).
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2.2. Η μουσική στο Παγγαίο: το μουσικό ιδίωμα της Νικήσιανης

Η περιοχή του Παγγαίου ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας,
το μεγαλύτερο σε έκταση σε όλη την Ελλαδική επικράτεια. Σε μία τέτοια μεγάλη
έκταση είναι δύσκολο να εντοπίσουμε μία κοινή, αναλλοίωτη μουσική παράδοση,
παρόλαυτα είναι εφικτό να διακρίνουμε διάφορες ομοιότητες.
Θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε αυτές τις ομοιότητες εξετάζοντας
επιμεριστικά διάφορα μουσικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το οργανολόγιο, τα
μουσικά όργανα δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται. Η βασική ζυγιά6 της
Μακεδονίας είναι οι δύο ζουρνάδες με το νταούλι (Ράφτης, 1993). «Είναι γνωστό ότι
από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα άρχισαν να συμμετέχουν στις κατά τόπους
παραδοσιακές ορχήστρες και διάφορα πνευστά όργανα, πέρα από την πατροπαράδοτη
φλογέρα, τον ζουρνά και την γκάιντα» (Κωνστάντζος, 2000). «Το κλαρίνο και το βιολί
είναι όργανα ευρωπαϊκά, που πολιτογραφήθηκαν στην λαϊκή μας κομπανία7, το μεν
βιολί πριν από το 1800, το δε κλαρίνο το τελευταίο μισό του δεκάτου ενάτου αιώνα»
(Μπαζιάνας, 1997). Σε αυτήν την λαϊκή μας κομπανία συμμετέχουν επίσης το
λαούτο, το τουμπελέκι και σπανίως το σαντούρι. Άλλο όργανο που χρησιμοποιείται
είναι ο «νταχαρές η νταϊρές, ,μεγάλο ντέφι χωρίς ζίλια με διάμετρο μέχρι 40εκ. Στην
Δυτική Μακεδονία επικρατούν οι μεγάλες κομπανίες με χάλκινα όργανα: τρομπέτα,
τρομπέτα, κορνέτα κ.α. Στην Χαλκιδική συνηθίζεται και το βιολί, ενώ παλαιότερα η
λύρα ήταν διαδεδομένη στην Μακεδονία όπως και σε όλη την Ελλάδα» (Ράφτης, 1993).
Εντοπίζουμε λοιπόν δύο βασικά χαρακτηριστικά στο οργανολόγιο της
Μακεδονικής μουσικής. Αφενός την ζυγιά με τους ζουρνάδες και το νταούλι
συναντούμε στην πλειοψηφία των επιμέρους μουσικών ιδιωμάτων της Μακεδονικής
υπαίθρου. Αφετέρου, τόσο σε αυτά (τα ιδιώματα), όσο και σε αυτά στα οποία ο
6

«Μαζί με το τραγούδι και τα παλαμάκια, ο ελληνικός λαός χρησιμοποιεί από παλιά κάθε δυνατό
συνδυασμό οργάνων για να συνοδέψει το τραγούδι και το χορό του. Εκτός όμως από τους όποιους
περιστατικούς συνδυασμούς, που υπαγορεύονται συνήθως από το κέφι των γλεντοκόπων και τα
υπάρχοντα όργανα, μερικοί συνδυασμοί οργάνων καθιερώθηκαν με τον καιρό ως οργανικά
συγκροτήματα, χαρακτηριστικά της μουσικής ζωής σε ορισμένες περιοχές, όπως π.χ. η αχλαδόσχημη
λύρα και το μεγάλο ντέφι(νταχαρές) στη Μακεδονία και τα τελευταία χρόνια η αχλαδόσχημη λύρα και το
λαγούτο στη Κρήτη. Από τα λαϊκά αυτά συγκροτήματα, τα πιο γνωστά, πανελλήνια, είναι η νησιώτικη
ζυγιά βιολί και λαγούτο, η ζυγιά ζουρνάς και νταούλι, της ηπειρωτικής Ελλάδας…» (Ανωγειανάκης,
1991).
7
«Μαζί (εννοείται το κλαρίνο), αρχικά με το βιολί και το λαγούτο αργότερα και με το σαντούρι αποτελούν
την κομπανία ή κουμπανία, το κατεξοχήν λαϊκό μουσικό συγκρότημα που αντικαθιστά σιγά-σιγά την
πατροπαράδοτη ζυγιά νταούλι-ζουρνά» (Ανωγειανάκης, 1991).
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ζουρνάς δεν είναι βασικό όργανο, εισέρχεται πολύ δυναμικά το κλαρίνο το οποίο
αφομοιώνεται τόσο γρήγορα και εύστοχα από τους λαϊκούς οργανοπαίκτες και
υποτάσσεται απόλυτα στις ανάγκες της ελληνικής μουσικής, ώστε σήμερα να είναι
αδιανόητη η εκτέλεση στεριανού δημοτικού τραγουδιού χωρίς αυτό (Μπαζιάνας,
1997).
Ένα ακόμα στοιχείο της μουσικής παράδοσης της Μακεδονίας στο οποίο
μπορούμε να εστιάσουμε για να βρούμε ομοιότητες είναι ο χορός, ο οποίος είναι
άμεσα συνυφασμένος με τον ρυθμό8. «Σήμερα η Μακεδονία είναι η περιοχή με τους
περισσότερους χορούς. Πολλοί από αυτούς είναι μιμητικοί και πιθανότατα
αποτελούσαν μέρος κάποιας τελετουργίας...ένα μέρος συναντιέται και σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας» (Κωνστάντζος, 2000). «Το πρώτο χαρακτηριστικό των χορών της
Μακεδονίας είναι ο έντονος ρυθμός συχνά με σύνθετο μέτρο» (Ράφτης, 1993).
Οι χοροί των επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων που κατοικούν στην
Μακεδονία στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται από έντονη και γρήγορη ρυθμική
αγωγή. Η μεγάλη ποικιλία σε διαφορετικά ρυθμικά σχήματα αποτελεί ίσως το πιο
ιδιαίτερο γνώρισμα της μακεδονικής μουσικής. Συναντούμε από τις συνηθισμένες,
έως και τετριμμένες, εκδοχές του τετράσημου, επτάσημου και εννεάσημου ρυθμού
μέχρι και τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις του εντεκάσημου (πατρούνινο), του
δεκαπεντάσημου

(πουσνίτσα)

και

του

δεκαεξάσημου

ρυθμού

(λεβέντικος,

πουστσένο) (Τυροβόλα, 2003).
Εξετάζοντας την συγκεκριμένη και ιδιαίτερη περίπτωση της περιοχής του
Παγγαίου διαπιστώνουμε την ύπαρξη ενός δυισμού, τουλάχιστον όσον αφορά το
κομμάτι του μουσικού ρεπερτορίου. «Από τη μία έχουμε τα αφηγηματικά τραγούδια,
θαυμαστά δείγματα μελικής τέχνης, που θυμίζουν μακρόσυρτα βυζαντινά τροπάρια και
έχουν τεράστιες ερμηνευτικές απαιτήσεις. Ο αντίποδας είναι τα κατάλοιπα μιας
μουσικής κληρονομιάς που συνεχίζουν να παίζουν οι αθίγγανοι μουσικοί της περιοχής
και μετά την αποχώρηση των Τούρκων, μια και ήτανε αγαπητοί και στο ελληνικό
στοιχείο» (Κωνστάντζος, 2000). Τα αφηγηματικά τραγούδια είναι κατά βάση
καθιστικά ενώ εκτελούνται ακόμα και χωρίς την συνοδεία μουσικών οργάνων.
8

«Ο ρυθμός ως από τη φύση του είναι από τα πρωταρχικά στοιχεία της μουσικής. Προκύπτει από τη
μεγάλη ποικιλία της διάρκειας των φθόγγων, από τον τρόπο διαδοχής και συνδυασμού τους καθώς και
από τα διάφορα συμπλέγματα που γεννούν οι μετρικές αξίες» (Καλογερόπουλος, 1998). Σύμφωνα με τον
Πλάτωνα ρυθμός ονομάζεται η τάξη της κινήσεως ενώ ο Αριστείδης αναφέρει ότι ο ρυθμός είναι ένα
σύστημα χρόνων που τοποθετούνται με κάποια τάξη (Μιχαηλίδης, 1989).
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Αντίθετα στην άλλη περίπτωση έχουμε κυρίως οργανικά κομμάτια που εκτελούνται
από την βασική ζυγιά ζουρνάδων και νταουλιού.
Βάζοντας στο ερευνητικό μικροσκόπιο την περιοχή του Παγγαίου και πάλι
δεν εντοπίζουμε ένα αυτούσιο, ατόφιο πολιτισμικό υπόβαθρο σε όλες τις κωμοπόλεις
και τα χωριά. «Όσο πλησιάζουμε την περιοχή των Σερρών, η επίδραση των
απαράμιλλών μουσικών της Τζουμαγιάς και του Φλάμπουρου, πλουτίζει τις τοπικές
παραδόσεις με χορούς σε ασύμμετρους ρυθμούς. Αντίθετα από την βορειοδυτική πλευρά
έχουμε την επίδραση των χωριών της Δράμας με τις χαρακτηριστικές λύρες και γκάιντες
αλλά και τις δεκάδες χιλιάδες προσφύγων από τη Μ. Ασία και Α. Θράκη»
(Κωνστάντζος, 2000).
Η Ρόμπου - Λεβίδη συγκεκριμένα για τους Ρομά οργανοπαίκτες της
Τζουμαγιάς9 και του Σιδηροκάστρου μας αναφέρει την πολύ συχνή παρουσία τους
στα μουσικά δρώμενα των Σερρών και της Δράμας. Στην περιοχή αυτή, η οποία δεν
εκτείνεται σε μία ακτίνα παραπάνω των 30 χιλιομέτρων, διαπιστώνουμε την ύπαρξη
της ίδιας πολυπολιτισμικότητας και πολιτιστικού πλουραλισμού που συναντούμε σε
όλη την Μακεδονική ύπαιθρο. Από χωριό σε χωριό, ανάλογα με την πληθυσμιακή
του υπόσταση ή την γειτνίαση του με κοντινά μουσικά ιδιώματα, παρατηρούμε αυτή
την κατάσταση. Ωστόσο τα χωριά με κατά βάση ντόπιο πληθυσμό (αυτά δηλαδή στα
οποία δεν εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Μ. Ασία και την Α. Θράκη), όπως η
Νικήσιανη, η Πρώτη, το Παλαιοχώρι κ.α., μοιράζονται ένα κοινό ρεπερτόριο
τραγουδιών (Κουλεντιανός, χ.χ.).
Ο χορός, ως έκφραση της λαϊκής ψυχής, συνδέεται άμεσα με τη μουσική,
τόσο με τη ρυθμική όσο και την μελωδική υπόστασή της. Η σχέση αυτή είναι
αμφίδρομη, αναπόφευκτη και αποτέλεσε, και εξακολουθεί να αποτελεί, κινητήριο
μοχλό στην μουσική δημιουργία. Για τον χορό στην περιοχή του Παγγαίου μας
αναφέρει η Τόσκα-Καμπά (1999) ότι «οι χοροί και τα τραγούδια της περιοχής του
Παγγαίου παρουσιάζουν ως προς το ρυθμό και το περιεχόμενό τους ένα ξεχωριστό
χρώμα και ύφος. Οι κινήσεις τους είναι απαλές, ρυθμικές και ιδιαίτερα εκφραστικέ …»
(σ.49-50). Ο Αθιανός Απόστολος αναφέρει πως οι χοροί στο Παγγαίο θυμίζουν
9

«Οι Ρομά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Ηράκλειας (παλαιότερη ονομασία
Τζουμαγιά), χωρίς όμως αυτό να αποτυπώνεται στις επίσημες γραπτές πηγές. Η τοπική ελίτ που
προέρχεται κυρίως από τους Βλάχους, έχοντας την δυνατότητα της αναπαράστασης της ιστορίας αγνοεί
παντελώς τους Ρομά και το ρόλο τους στη μικτή κοινότητα και περιορίζεται σε γενικόλογες αναφορές,
κυρίως σε σχέση με τη μουσική» ( Παπακώστας, 2007).

27

θρησκευτική ιεροτελεστία. Μάλιστα μας πληροφορεί ότι οι χοροί με αργό και
επιβλητικό ρυθμό, καθώς και τα τραγούδια που σχετίζονται με αυτούς, λέγοντα
παπίτικοι, και τα τραγούδια αντίστοιχα παπίτικα. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Γιατί
για να χορέψεις ας πούμε το παπίτικο , εμείς λέγαμε ότι το νταούλι πρέπει να πάει με
την πατινιά, με την πατούσα του πρωτοχορευτή. Το νταούλι με τον δυνατό του και αργό
ρυθμό σε τραβάει συνοδευόμενο με τους ζουρνάδες σε ένα κόσμο μαγευτικό. Αληθινός
κυρίαρχος του χορού το νταούλι, υποτάσσει με τα κοφτά του χτυπήματα, βήματα του
χορευτή». Επίσης ξεκαθαρίζει ότι οι χοροί και τα τραγούδια αυτά εντοπίζονται
γενικότερα στην περιοχή του Παγγαίου, μέχρι και την Νιγρίτα, και όχι αποκλειστικά
στην Νικήσιανη.
Συγκεκριμένα για την Νικήσιανη ο Αντώνης Ανδρέογλου, δεξιοτέχνης του
κλαρίνου από την Αδριανή Δράμας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον
Κουλεντιανό Αθανάσιο, στα πλαίσια εργασίας του ως φοιτητής στο τμήμα Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναφέρει ότι πρόκειται για
ένα χωριό το οποίο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα χωριά του Παγγαίου. Οι κάτοικοί του
έχουν υψηλό μουσικό αισθητήριο αλλά και ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους
μουσικούς. Παραθέτω το εν λόγω εδάφιο από την εργασία του Α. Κουλεντιανού:
««είναι πολύ μερακλήδες», «ο κόσμος καταλάβαινε πολύ από μουσική», «η Νικήσιανη
θέλει ταξίμι», «σέβονταν τους μουσικούς», «είχε «καλό μπερμπουάρ στα όργανα» είναι
λίγα από τα λόγια που σκιαγραφούν το μουσικό περιβάλλον της Νικήσιανης, όπου δρα
για περισσότερο από 30 χρόνια ο Ανδρέας Ανδρεόγλου.»»
Σημαντικότατο πολιτιστικό και λαογραφικό γεγονός, με έντονο μουσικό
χαρακτήρα αποτελεί αναμφισβήτητα το πανάρχαιο έθιμο των αράπηδων που γίνεται
κάθε χρόνο στις 7 - 8 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον Σ. Κοψαχείλη (1998) «το έθιμο
των αράπηδων είναι λείψανο των χειμερινών Διονυσιακών γιορτών». Το έθιμο αυτό
συναντούμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μέσα στην διάρκεια του εορταστικού
δωδεκαημέρου. «Εις την Καστοριάν, εις τον Βώλακαν, Ξηροπόταμον, Μοναστηράκι
και Πετρούσα Δράμας (ονομάζονται οι τελούντες το έθιμο) Γκέλιγκες, εις Νικήσιανην
του Παγγαίου, τους έλεγαν αράπηδες (αράμπηδες)» (Γκισδαβίδης, 1973). Το έθιμο
αναβιώνει ανήμερα των Θεοφανείων και στα πλαίσιά του οι άνδρες του χωριού
μεταμφιέζονται φορώντας μαύρες κάπες, μάσκες από δέρμα τράγου και κρεμώντας
στο λαιμό τους μεγάλα κουδούνια.
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««Αρχίζουν με φωνές και εκκωφαντικό θόρυβο να επισκέπτονται τα σπίτια του
χωριού. Απ' όλους δέχονται κεράσματα. Μαζεύουν κότες, κουλούρια, φρούτα και μ'
αυτά το βράδυ όλη η παρέα θα γλεντήσει στο καφενείο του χωριού. Ο μάγειρας
μαγειρεύει, τα νταούλια και οι ζουρνάδες παίζουν και οι «αραπάδες» τρώνε,
τραγουδούν και χορεύουν»» (Κονδυλίδου-Φλώρου, 2007).
Οι αράπηδες χορεύουν υπό την συνοδεία των δύο ζουρνάδων και του
νταουλιού, οι οποίοι παίζουν διάφορες μελωδίες, τόσο οργανικές όσο και
τραγουδιστικά κομμάτια. Το τραγούδι, σίγουρα και λόγω των εξωτερικών συνθηκών,
απουσιάζει ενώ οι χορευτές χορεύουν κατά κύριο λόγο το βασικό χορευτικό
ρεπερτόριο της περιοχής. Όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, σε μία τέτοια
εκδήλωση έχουμε την πρώτη εμφάνιση του Β.Δ. στο πανελλήνιο, στα πλαίσια της
εκπομπής ΕΡΤ «Μουσικό Οδοιπορικό» το 1977 με αφιέρωμα στα Καρναβάλια του
Δωδεκαημέρου στην Ανατολική Μακεδονία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1. Βιογραφία Δασκαλούδη Βαγγέλη

Ο Βαγγέλης Δασκαλούδης γεννήθηκε το 1923 στη Νικήσιανη Καβάλας, όπου
και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Από μικρός άκουγε και εντύπωνε στο
μυαλό του τα τραγούδια που άκουγε στο οικιακό του περιβάλλον, από τους γονείς
του, καθώς και στο ευρύτερο περιβάλλον του χωριού του, από τους γέροντες του. Σε
ηλικία 18 χρονών σπούδασε Βυζαντινή Μουσική και έγινε ψάλτης, απασχόληση που
διατήρησε ασταμάτητα μέχρι και το τέλος της ζωής του. Στον πόλεμο υπέστη
τραυματισμό ο οποίος κατέστη αρκετός ώστε να του παραχωρηθεί από το ελληνικό
κράτος άδεια περιπτέρου. Παρά το γεγονός ότι βιοποριζόταν τόσο από το περίπτερο
όσο και από την ψαλτική παρέμεινε ενεργός μουσικά συμμετέχοντας σε ιδιωτικές
αλλά και δημόσιες εκδηλώσεις στην Νικήσιανη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Συνεργαζόταν μάλιστα με συγκεκριμένους μουσικούς, με τους οποίους είχε
σχηματίσει μουσικό σχήμα, στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος παίζοντας ακορντεόν.
Στα πλαίσια μίας περιοδείας του στην Μακεδονία ο Σίμων Καράς ηχογραφεί
τον Βαγγέλη Δασκαλούδη και εντυπωσιάζεται από τις φωνητικές δυνατότητές του.
Έπειτα από κάποια χρόνια γίνεται γνωστός σε πανελλαδικό επίπεδο συμμετέχοντας
σε αποκριάτικη εκπομπή της ΕΡΤ. Σε αυτό το σημείο καλείται από την Δόρα Στράτου
να συμμετάσχει στο θέατρό της, συμμετοχή η επιτυχία της οποίας επιφέρει την
παράταση αυτής της συνεργασίας για πέντε συνεχόμενες σεζόν. Η συνεργασία αυτή
φέρει ως αποτέλεσμα την ηχογράφηση σε δίσκους ενός μικρού μέρους από το κατά
τα άλλα ογκώδες μουσικό ρεπερτόριο του Βαγγέλη Δασκαλούδη. Η κυκλοφορία των
δίσκων αυτών βοηθάει τα μέγιστα στην πανελλήνια αναγνώριση του Βαγγέλη
Δασκαλούδη η συμμετοχή του οποίου σε κάθε είδους εκδηλώσεων και κέντρων
διασκέδασης απαιτείται από το μουσικόφιλο κοινό όλης της χώρας. Πολλές είναι και
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Βαγγέλης Δασκαλούδης καλείται και στο εξωτερικό,
κυρίως στην Γερμανία, να συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις Ελλήνων ομογενών.
Σοβαροί οικογενειακοί λόγοι επιβάλλουν όμως στον Βαγγέλη Δασκαλούδη να
επιστρέψει στην Νικήσιανη και να τερματίσει την καριέρα του στο απαύγασμά της.
Αποτελεί έκτοτε αντικείμενο πολλών ερευνητών στα πλαίσια είτε λαογραφικών
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μελετών είτε απλών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο ίδιος παρέμενε διατεθειμένος να
μας παρέχει ακόμα με ένα μεγάλο μέρος του αστείρευτου μουσικού πλούτου τον
οποίο διέθετε μέχρι και τον θάνατό του, στις 22 Νοεμβρίου 2016, σε ηλικία 93
χρόνων.
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3.2. Βιωματική και οργανωμένη μουσική εκπαίδευση

Ο Β.Δ. μεγάλωσε στη Νικήσιανη, ένα περιβάλλον κυρίως αγροτικό καθώς η
πλειοψηφία των χωρικών, όπως και οι γονείς του, ήταν αγρότες στο επάγγελμα. Οι
γονείς του ήταν καπνοπαραγωγοί και μέρος αυτής της αγροτικής δραστηριότητας
ήταν και το «παστάλιασμα», η διαλογή δηλαδή φύλλων καπνού ανάλογα με το
μέγεθος και την ποιότητά τους και η μετατροπή τους σε δέματα. Κατά την διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, όταν ο Β.Δ. ήταν δώδεκα ή δεκατριών χρόνων, ξεκινά κατά τα
λεγόμενα του ίδιου η πρακτική ενασχόληση με το τραγούδι εν γένει. «Εγώ δώδεκα ή
δεκατριών χρονών, ήμουνα σε ένα ντιβάνι ξαπλωμένος και για να μην νυστάζουν οι
γονείς μου σιγοτραγουδούσα αυτά τα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια τα οποία εγώ
δεν γνώριζα ότι ήταν παραδοσιακά». Η πρόταση αυτή μάλλον μας παροτρύνει να
συμπεράνουμε ότι το ρεπερτόριο αυτό καλλιεργήθηκε από τον Β.Δ. ακούσια μέσω
της διαδικασίας της μίμησης των τραγουδιών που έφταναν στα αυτιά του κατά πάσα
πιθανότητα σε μουσικές δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, ελλείψει τεχνικών
μέσων αναπαραγωγής ηχογραφημένης μουσικής. Ο ίδιος μας αναφέρει ότι η
ακουστική του μνήμη ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένη, χαρακτηριστικό το οποίο του
έδωσε την δυνατότητα να διατηρεί στη μνήμη του μεγάλο όγκο τραγουδιών, τόσο
μελωδικά όσο και στιχουργικά. O Απόστολος Αθιανός, στην συνέντευξη που μου
παραχώρησε, αναφέρει ότι ο Β.Δ. από μικρός άκουγε και αποτύπωνε στο μυαλό του,
τα τραγούδια που έλεγαν οι γονείς του, η μάνα του δηλαδή και οι καλλίφωνοι
κάτοικοι της Νικήσιανης.
Οι καλλίφωνοι αυτοί κάτοικοι της Νικήσιανης και τα τραγούδια τους
αποτελούν ίσως τον πλέον σημαντικό παράγοντα της βιωματικής εκπαίδευσης του
Β.Δ. αλλά και των υπολοίπων ψαλτάδων και τραγουδιστών της Νικήσιανης. Αξίζει
σε αυτό το σημείο να παραθέσω αυτούσια την γνώση και μνήμη του Α.Α.10 «Στα
χωριά του Παγγαίου το πιο συνηθισμένο ήταν οι χοροί να γίνονται χωρίς όργανα . Οι
ίδιοι οι χορευτές ήταν και οι τραγουδιστές. Αυτοί που τραγουδούσαν τέλεια ήταν και
τέλειοι χορευτές... Πιασμένοι χέρι χέρι τραγουδούσαν και χόρευαν σε αλώνια και αυλές.
Εμένα η προγιαγιά μου, μου έλεγε η γιαγιά μου, όταν τραγουδούσε στον κάμπο ,εμείς
είχαμε τα καπνά, όταν έσπαζαν τα καπνά και τραγουδούσε η γιαγιά μου σταματούσαν
10

Η συντομογραφία Α.Α. αναφέρεται στον Αθιανό Απόστολο
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όλοι μες στον κάμπο ακούγονταν η προγιαγιά μου». Στην εξέλιξη της συνέντευξης
αναφέρεται και στην δική του προσωπική τριβή με την μουσική παράδοση του τόπου
η οποία κατά βάση περιελάμβανε την «παθητική» συμμετοχή, ίσως και ενεργητική
ακρόαση, σε μουχαπέτια και διάφορες άλλες μουσικές εκδηλώσεις. «Μην νομίζεις ότι
κάθονταν να μας μάθουν ας πούμε τα τραγούδια. Όπως έμαθαν αυτοί μάθαμε και
εμείς». Εξάγουμε συνεπώς το συμπέρασμα πως τόσο στην γενιά του Β.Δ. όσο και
στου Α.Α., εκλείπει το στοιχείο της οργανωμένης μουσικής εκπαίδευσης, η οποία
γίνεται άτυπα και άμορφα, χρησιμοποιώντας κατά βάση ως εργαλείο την συμμετοχή,
παρατήρηση και διάδραση κατά τις διάφορες μουσικές δραστηριότητες, γεγονός το
οποίο δεν αποτελεί την εξαίρεση αλλά τον κανόνα όσον αφορά την ελληνική
παραδοσιακή μουσική.
Όπως μας πληροφορεί και ο ίδιος ο Β.Δ. στα δεκαοκτώ του χρόνια ξεκινάει η
μαθητεία του στην ψαλτική και την βυζαντινή μουσική. Την τάση του αυτή προς την
ψαλτική την αιτιολογεί υπογραμμίζοντας τις εν γένει ομοιότητες της με την τέχνη του
δημοτικού τραγουδιού. Ως δάσκαλό του αναφέρει (ο Β.Δ.) τον Λεωνίδα Τσακίρη,
από το Παλαιοχώρι, τον οποίο και χαρακτηρίζει ως ωραίο μουσικό. Επίσης μας
παραθέτει τα ονόματα των «συμμαθητών» του, τον Ζαχαρία Πασχαλίδη, τον Οδυσσέα
Μοδέστου και κάποιον Θανάση το επίθετο του οποίου δεν το αναφέρει. Η αλήθεια
είναι ότι δεν γνωρίζουμε τα πλαίσια στα οποία πραγματώθηκε αυτή η μαθητεία, αν
δηλαδή αυτή είχε τα χαρακτηριστικά μίας τυπικής σχέσης μαθητείας, είτε σε ατομικό
επίπεδο είτε σε επίπεδο ενός ολιγομελούς τμήματος. Ο Α.Α. πάντως αναφέρεται στην
μαθητεία του Β.Δ. στην ψαλτική ως μία σχέση η οποία βασίστηκε κυρίως στην
διαδικασία της μίμησης. «…ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική, μη νομίζεις ότι ήταν
καταρτισμένος πολύ, απλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε φοβερή μουσική
αντίληψη, τα έπαιρνε ακόμα και εξ ακοής». Με την διατύπωση του αυτή ο Α.Α.
μάλλον μας προτρέπει να αντιληφθούμε ότι ο Β.Δ. ήταν σε θέση λόγω της εξαιρετικά
ανεπτυγμένης ακουστικής του ικανότητας να ανταπεξέρχεται στο πρακτικό μέρος της
ψαλτικής υστερούσε όμως, όπως το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ, στις
θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την βυζαντινή μουσική.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει θεωρώ μία σύντομη αναφορά στην
παράδοση που υπάρχει στην περιοχή αυτή ως προς την τέχνη της ψαλτικής. «Είναι
αναμφίβολο ότι από πολύ παλιά χρόνια στη Νικήσιανη υπήρχε και υπάρχει σχολή
βυζαντινής μουσικής. Βέβαια αυτή η σχολή δεν ήταν και δεν είναι δυστυχώς κρατική,
33

ούτε είχε καμία επιχορήγηση από κανέναν και ούτε ιδιόκτητο οίκημα… Αφού έπαιρναν
τα βασικά μαθήματα της σημειογραφίας, ορθοφωνίας, χρόνων και οτιδήποτε χρειάζεται
η θεωρία της μουσικής αυτής των Βυζαντινών μας, απ΄την οποία αργότερα προήλθε η
ευρωπαϊκή μουσική, ακολουθούσε η εφαρμογή στην πράξη, στο αναλόγιο, στο ψαλτήρι
για πολλά χρόνια, οπότε τελικά η όλη αυτή εκπαίδευση δημιουργούσε έναν
ολοκληρωμένο από κάθε πλευρά νέο ψάλτη, έτοιμο πλέον να αναλάβει το στασίδι του
ψάλτη μιας εκκλησίας» (Θωμάς, 1991).
Από την ίδια αυτή πηγή αντλούμε και τα ονόματα διαφόρων ψαλτών με
καταγωγή από την Νικήσιανη: «Μεγάλοι ψάλτες, που δε ζουν πια, ήταν οι περίφημοι
Μπεκιάρης, Σαμαράς, Μαυρουδής, Νικολαΐδης, Μπουρλέτσικας κ.α. Μεγάλοι και
γνωστοί ψάλτες που ζουν σήμερα, είναι ο περίφημος Καραμάνης Αθανάσιος, που
μαθήτευσε για αρκετά χρόνια εδώ στη Νικήσιανη, κοντά στον αείμνηστο Μπεκιάρη και
που διατέλεσε για αρκετά χρόνια ψάλτης της Νικήσιανης. Σημερινοί Νικησιανιώτες
ψάλτες με μεγάλο ταλέντο στη φωνή τους είναι ο Μπαντής Βασίλειος, έξοχος και
μελωδικός ιεροψάλτης στον ιερό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου Νικήσιανης,
δάσκαλος της μουσικής και μαθητής του Μπάρμπα Αθανασίου, άλλου μεγάλου
ιεροψάλτη και δασκάλου της μουσικής στον Τίμιο Σταυρό Σερρών. Άλλοι γνωστοί και
ταλαντούχοι ψάλτες απ΄τη Νικήσιανη, είναι ο Πασχαλίδης Ζαχαρίας, στη μητρόπολη
Θεσ/νίκης, ο Δασκαλούδης Κυριαζής στη μητρόπολη Λαρίσης, ο Μυγδαλιάς Χρήστου
στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου Θεσ/νίκης, ο Χράντας Δημήτριος στον Προφήτη Ηλία
Καβάλας, ο Ζαχαρούδης Άγγελος στον άγιο Σίλα Καβάλας, ο Μανώλης Θεόδωρος σε
εκκλησία της Ξάνθης, ο Δασκαλούδης Ευάγγελος στη Νικήσιανη, ο Κοτσαμπασούδης
Πασχάλης στη Νέα Μπάφρα, ο Μήτιος Χρίστος στον Άγιο Χριστόφορο και ο
Ταμπακούδης Κων/νος στη Γεωργιανή. Επίσης γνωστοί ιεροψάλτες σε διάφορες
εκκλησίες του εσωτερικού και εξωτερικού είναι οι Γκαμπράνης Νικόλαος, Σωτηρούδης
Σωτήριος, Μόδεστος Οδυσσέας, Ζαχαρούδης Αχιλλέας, Ζαχαρούδης Γεώργιος και
άλλοι χωρίς όμως στασίδι, όπως ο καλός Βεργούδης Απόστολος, συνταξιούχος τώρα,
που ποτέ δεν απουσίασε σαν ψάλτης απ΄την εκκλησία».
Ωστόσο ο Α.Α μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλλαν στην ανεπτυγμένη
παράδοση της τέχνης της ψαλτικής και της βυζαντινής μουσικής στην περιοχή
συγκαταλέγει και το μοναστήρι της Εικοσιφοινίσσης. «Υπήρχε η άτυπη πατριαρχική
σχολή που πήγαιναν εκεί απ' τα γύρω χωριά και αυτά που ήταν ορφανά, που δεν είχαν
να τα θρέψουν, τα έπαιρνε το μοναστήρι. Αυτοί μέσα μάθαιναν γραφή μάθαιναν
34

βυζαντινή μουσική μάθαιναν παραδόσεις ήθη και έθιμα παραδόσεις κουλτούρες»
(Αθιανός, συνέντευξη).

35

3.3. Μουσική δραστηριότητα: από την Νικήσιανη μέχρι και την
Αθήνα
Όπως προαναφέρθηκε, ο Β.Δ. τραυματίστηκε στο πόλεμο και για αυτό το
λόγο το κράτος του παραχώρησε άδεια περιπτέρου. Αν και δεν αποσαφηνίζεται από
καμία από τις πηγές μου, με βάση τα ηλικιακά δεδομένα του Β.Δ. με πάσα επιφύλαξη
πιστεύω πως ο Β.Δ. έλαβε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο και όχι στον ελληνοϊταλικό
πόλεμο του 1940. Ο Α.Α. μας πληροφορεί πάντως πως η άδεια για το περίπτερο του
δόθηκε μεταξύ των ετών 1976-1978.
Παρά τον βιοπορισμό του από το περίπτερο ο Β.Δ. ασχολήθηκε ενεργά και με
το τραγούδι σε μία θα λέγαμε ημι-επαγγελματική κατάσταση11. Σχημάτισε μάλιστα
και το προσωπικό του συγκρότημα και όπως ο ίδιος αναφέρει: «Ήμασταν πενταμελές
συγκρότημα. Εγώ ακορντεόν, είχαμε ένα μπουζούκι, μια κιθάρα, μία ντραμς και μία
ταραμπούκα. Εγώ βέβαια έπαιζα και ευρωπαϊκά και ρεμπέτικα, έπαιζα διάφορα
τραγούδια και πολλές φορές τραγουδούσα και Ηπειρώτικα, τσάμικα κ.λπ. και εκεί
ήμουν, απ΄όλα είχα μέσα στο πρόγραμμά μου να τραγουδάω.» Η διατύπωση αυτή
πάντως μας παραπέμπει σε έναν ικανό και μελετημένο μουσικό τον οποίο
χαρακτηρίζει ιδιαίτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα όσον αφορά το ρεπερτόριό
του, στοιχείο που επιτρέπει το μέγιστο δυνατό μουσικό ακροατήριο.
Πρώτο στάδιο χρονολογικά στην πορεία του Β.Δ. προς την πανελλήνια
αναγνώρισή του αποτελεί η συνάντηση με τον Σίμωνα Καρά, η οποία έγινε στα
πλαίσια περιοδείας του στην Μακεδονία. Ακολουθεί φυσικά η επαφή του με τη
Δόμνα Σαμίου και η βιντεοσκόπηση του εθίμου των «αράπηδων» για λογαριασμό της
ΕΡΤ. Ο ίδιος ο Β.Δ. στην συνέντευξη που μου παραχώρησε αναφέρεται εκτενώς σε
αυτήν την περίσταση.
Η Δόμνα Σαμίου βρισκόταν στο Παλαιοχώρι Καβάλας, στα πλαίσια κάποιας
έρευνας προφανώς, όπου και αναζητούσε αυθεντικά παραδοσιακά τραγούδια της
περιοχής. Την στρέψανε συνεπώς προς την Νικήσιανη για να βρει τον Β.Δ., πράγμα
το οποίο και συνέβη. Από την πρώτη αυτή επαφή η Δόμνα Σαμίου εντυπωσιάστηκε
από τις φωνητικές ικανότητες του Β.Δ. και με πρωτοβουλία του ίδιου οργανώθηκε η
κινηματογράφηση του εθίμου με συμμετοχή και του ιδίου.
11

Ο όρος ημι - επαγγελματική κατάσταση αναφέρεται κυρίως στο γεγονός ότι το τραγούδι δεν
αποτελούσε την βασική πηγή εσόδων του Β.Δ.
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«Του Αγιαννιού εμείς εδώ κάνουμε πανηγύρι τους αράπηδες, και είχαμε
ειδοποιήσει από την Ηράκλεια Σερρών ζουρνατζήδες για να χορέψουμε τα Μακεδονικά
τραγούδια με Μακεδονικές στολές. Όντως θα κάνετε λέει μια πρόβα με τους ζουρνάδες
για να χορέψετε εδώ στην πλατεία και να σας πάρουμε με τις κάμερες. Πράγματι εγώ
μπροστά μπροστά, πήγα σε ένα σπίτι ακριανό απάνω εδώ προς την αγία Άννα.
Μπήκαμε μέσα με τους ζουρνατζήδες, τους έκανα πρόβα τους έβαλα στο λούκι μου
όπως ήθελα εγώ, πως θα πάρουν την εισαγωγή τις ανταποκρίσεις κ.λπ. Και αφού τους
έβαλα στα πατήματά μου πάνω στα χνάρια μου, λέω τώρα είμαστε εντάξει, θα
κατεβούμε στην πλατεία το πρωί και θα κάνουμε αυτό το χορό που κάνουμε κάθε
χρόνο».
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο με αφορμή την παραπάνω ρύση του Β.Δ. να
γίνουν οι παρακάτω παρατηρήσεις. Αφενός το έθιμο των «αράπηδων», στο οποίο
αναφερθήκαμε εκτενώς και προηγουμένως, συμβαίνει κάθε χρόνο περιλαμβάνει όμως
κατά κύριο λόγω οργανική μουσική, χωρίς τραγούδι, από ζουρνάδες και νταούλι.
Επομένως η συμμετοχή του Β.Δ. συντελείται κατά εξαίρεση και αποτελεί και
πρωτοτυπία την δεδομένη χρονική στιγμή. Η σύμπραξη ζουρνάδων με τραγουδιστή
δεν είχε επιχειρηθεί, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο μέρος. Αφετέρου μπορούμε να
βγάλουμε και κάποια μικρά συμπεράσματα για το πώς λειτουργούσε ο Β.Δ. ως
μουσικός μέσα σε ένα σύνολο, πράγμα το οποίο θα το συναντήσουμε και αργότερα.
Όπως λέει και ο ίδιος έφερε στα μέτρα του τους ζουρνατζήδες, τους «επέβαλε» θα
λέγαμε τις μουσικές φράσεις12 που θα χρησιμοποιήσουν καθώς και υπαγόρευσε την
δομή τους.
Την εκπομπή αυτή θα παρακολουθήσει από τον τηλεοπτικό της δέκτη η Δόρα
Στράτου και θα εντυπωσιαστεί. Σύμφωνα με τον Β.Δ. τον επισκέφτηκε ο Ανδρέας
Τσαούσης, ο οποίος συνεργαζόταν με την Δ.Σ.13, για να τον ηχογραφήσει κατά
παράκλησή της. Την επόμενη ημέρα επέστρεψε ο ίδιος στην Νικήσιανη και μετέφερε
την πρόθεση της Δ.Σ. να ενσωματώσει τον Β.Δ. στο έμψυχο δυναμικό του θεάτρου
της.

12

«Η πρόταση διαιρείται στα συστατικά της μέρη ή φράσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη μελωδία. Μία
μουσική φράση , επομένως, όπως και στη γλώσσα, κομίζει ένα ακέραιο μήνυμα μέσα σε μία μεγαλύτερη
κατασκευή» ( Machlis,Forney,Πυργιώτης,1996).
13
Η συντομογραφία Δ.Σ. αναφέρεται στην Δόρα Στράτου.
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Αφού συνδιαλέχτηκε με την σύζυγό του και ζύγισαν τα θετικά και τα
αρνητικά της μετακόμισης στην Αθήνα τελικά ο Β.Δ. πήρε να την απόφαση να
αφήσει την Νικήσιανη και να εργαστεί στο θέατρο της Δόρας Στράτου. Στην
συνέντευξη που μου παραχώρησε ο Β.Δ. περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες την
πρώτη φόρα που πήγε στο θέατρο και γνώρισε την Δ.Σ. Μας δίνει και μία
πληροφορία για τους χορευτές του θεάτρου οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο νεαροί σε
ηλικία και ως επί το πλείστον φοιτητές.
Από την πρώτη αυτή μεταξύ τους επαφή υπήρξε επικοινωνία και εμπιστοσύνη
η οποία φάνηκε και στην άμεση εκκίνηση της ενσωμάτωσης του Β.Δ. στην ομάδα του
θεάτρου. Από τις περιγραφές που μας παραθέτει ο Β.Δ. για την πρώτη επαφή του με
το θέατρο αξίζει να αναφέρουμε δύο εδάφια από την απομαγνητοφώνηση της
συνέντευξης που μου παραχώρησε.
«…μου λέει τώρα θα πάμε στα καμαρίνια των μουσικών… Όταν ανεβήκαμε
πάνω, άκουσα κάποιον που τραγουδούσε, ένα τραγούδι επιτραπέζιο. Αυτός
τραγουδούσε καμπίσια τραγούδια, ήταν δάσκαλος, δημοδιδάσκαλος. Μου λέει η Δόρα
Στράτου ρωτάς ποιος είναι αυτός; Είναι ο καλύτερός μου τραγουδιστής εδώ στο
θέατρο. Μόλις άκουσα εγώ ο καλύτερος τραγουδιστής, λέω με το μυαλό μου, αν είναι
αυτός ο καλύτερος τραγουδιστής εγώ ποιος πρέπει να είμαι τώρα; Γιατί ήξερα τι
πνευμόνια έχω μέσα μου, ήξερα το φωνητικό μου όργανο, την τέχνη μου τα πάντα»
Η διατύπωση αυτή έχει αν μη τι άλλο δύο αναγνώσεις οι οποίες μας οδηγούν
ίσως και σε διαφορετικά συμπεράσματα για το ήθος και τον χαρακτήρα του Β.Δ.
Εύκολα μπορεί κανείς να εξάγει το συμπέρασμα ότι ο Β.Δ. μάλλον διακατεχόταν από
έπαρση και αλαζονεία. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ηλικία του Β.Δ. και η
χαλαρότητα της στιγμής της συνέντευξης. Από την άλλη μας δείχνει και την πίστη
που είχε ο ίδιος την δεδομένη στιγμή στις δυνατότητές του αλλά και την
ψυχοσύνθεση του. Παρόλο που βρισκόταν πολύ μακριά από τον τόπο του και
ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν γνώριζε ήταν γεμάτος αυτοπεποίθηση και σιγουριά
για την επικείμενη επιτυχία του.
«Τέλος πάντων, λέω τον Αντώνη14 που έπαιζε κλαρίνο, άκουσε εδώ ότι θα
κάνω με το στόμα την εισαγωγή θα την κάνεις και συ, άλλα όχι ολοκληρωτικά γιατί έχει
14

Αναφέρεται στον Αντώνη Ζώρα (γνωστός και με το προσωνύμιο Ρίγκος), ο οποίος εργαζόταν ως
κλαριντζής στο θέατρο την δεδομένη χρονική στιγμή.
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και μερικά που μπορείς να βάλεις και δικά σου μέσα και θα έχει και καμιά ανταπόκριση
μέσα». Παρατηρούμε εδώ το ίδιο φαινόμενο που σημειώσαμε και στην περίπτωση
της βιντεοσκόπησης του εθίμου των «αράπηδων». Ο Β.Δ. μας δείχνει ότι γνωρίζει το
πώς πρέπει να φορμαριστεί οργανικά το ρεπερτόριό του, παίρνει την πρωτοβουλία
και την υλοποιεί. Σαν πρακτική ίσως φαίνεται απόλυτη και αυταρχική στα δικά μας
μάτια, από την άλλη δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μία άλλη εποχή στην
οποία σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής οι πρεσβύτεροι άνθρωποι
αντιμετωπίζονταν με περισσότερο σεβασμό και αποδοχή.
Σε αυτήν την περίοδο της ζωής του Β.Δ. θα συντελεστεί και ένα μέρος της
συνολικής του δισκογραφικής δουλειάς. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Β.Δ. οι
ηχογραφήσεις ξεκίνησαν δύο μήνες μετά την πρώτη άφιξή του στην Αθήνα. Ο ίδιος
μας αναφέρει ότι συμμετείχε στην ηχογράφηση τεσσάρων δίσκων την εποχή εκείνη η
έρευνα όμως που έχω κάνει εντόπισε δύο επιβεβαιωμένες περιπτώσεις για την
περίοδο εκείνη.
Πρόκειται αφενός για τον δίσκο «Όρος Παγγαίο. 30 Χοροί και τραγούδια» του
Θεάτρου Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου», στα πλαίσια της οποίας συμμετέχουν
δύο ορχήστρες. Ένα μέρος του δίσκου ηχογραφήθηκε από τον Β.Δ. με την συνοδεία
της ορχήστρας του θεάτρου, η οποία την δεδομένη στιγμή αποτελείτο από τους:
Αντώνη Ζώρα (κλαρίνο), Αλέκο Τζούμα (βιολί), Μαθιό Βεντούρη (λαούτο),
Παναγιώτη Ζουμπά (σαντούρι) και Γιώργο Γευγελή (τουμπελέκι). Στην ηχογράφηση
αυτή σε κάποιο μέρος του ρεπερτορίου συμμετέχουν και οι: Μήτσος Χίτζος
(ζουρνάς), Ζήσης Χίτζιος (ζουρνάς) και Αντώνης Δολαπλής (νταούλι). Αφετέρου
υπάρχει ο δίσκος «Είκοσι Μακεδονικοί Χοροί» του Θεάτρου Ελληνικών Χορών
«Δόρα Στράτου» στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάποια κομμάτια τα οποία είχαν ήδη
ηχογραφηθεί στον προαναφερθέντα δίσκο.

39

3.4. Μουσική δραστηριότητα: η επιστροφή στην Νικήσιανη

Ο Β.Δ. παρέμεινε στην Αθήνα για συνολικά πέντε χρόνια. Σε όλη αυτήν την
διάρκεια εργαζόταν στο θέατρο της Δόρας Στράτου και παρέμεινε εκεί παρά το
γεγονός ότι είχε αρκετές και δελεαστικές χρηματικά προτάσεις από κέντρα
διασκεδάσεως, όπως ο ίδιος αναφέρει. Δυστυχώς όμως ο θάνατος του 29χρονου τότε
υιού του τον αναγκάζει να επιστρέψει στην Νικήσιανη. Η Δόρα Στράτου θα
επιχειρήσει πολλές φορές να μεταπείσει τον Β.Δ. ώστε να επιστρέψει στην Αθήνα
όμως αυτός δεν θα πειστεί και θα παραμείνει στον τόπο του. Ο ίδιος ο Β.Δ. αναφέρει
ότι τρεισήμισι μήνες μετά τον θάνατο του γιου του θα επιχειρήσει να εμφανιστεί σε
κάποιο τοπικό κέντρο διασκέδασης όμως πολλές φορές κατά την διάρκεια αυτής της
εμφάνισης θα δακρύσει προκαλώντας την απορία του κοινού. Δυστυχώς για τον ίδιο
μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα χάσει αλλά δύο οικεία του πρόσωπα, την νύφη του
(γυναίκα του άλλου του υιού) αλλά και την κόρη του, η οποία ήταν παντρεμένη στην
Αγία Παρασκευή Δράμας.
Με την επιστροφή του στην Νικήσιανη ο Β.Δ. θα επιστρέψει στην ψαλτική
αλλά και στο τραγούδι για να βιοποριστεί, παράλληλα βέβαια με το περίπτερο το
οποίο εξακολούθησε να λειτουργεί άμα τη επιστροφή του. Όσον αφορά το κομμάτι
της ψαλτικής, έχει περάσει από τα αναλόγια αρκετών ενοριών. Βασικός λόγος για
αυτήν την κινητικότητα ήταν σίγουρα το οικονομικό κίνητρο. Όπως μας αναφέρει και
ο Α.Α. οι ψαλτάδες της Νικήσιανης, ίσως και όχι αποκλειστικά αυτοί., είχαν την τάση
να μετακινούνται σε ενορίες με τις οποίες μπορούσαν να συνάψουν πιο επικερδείς
συμφωνίες. Όσον αφορά το τραγούδι και τις εμφανίσεις σε διάφορες μουσικές
εκδηλώσεις ο Β.Δ. επανήλθε σε αυτές με την πενταμελή ορχήστρα που είχε
σχηματίσει πριν ακόμα από την κάθοδό του στην Αθήνα.
«Είχα ένα μπουζουξή τα λεγόμενα Ρωασάκια δυο Ρωσάκια τον έναν τον έλεγαν
Χαλκίδη Βάνια και Μελίδης Αντώνιος κιθαρίστας, ο άλλος ήτανε που έπαιζε ντραμς
μάγειρας από το Παλιοχώρι και κάποτε είχαμε και ένα παιδί το οποίο συγχωρέθηκε
έπαιζε καλή κορνέτα μάλιστα ήτανε και συγγενικό μου πρόσωπο και εγώ ένας 5. Ο
μάγειρας έπαιζε και βιολί εγώ μάγειρα τον ήξερα έτσι τον φωνάζανε. Εγώ είχα το
ακορντεόν αλλά εγώ ήμουν ο μαέστρος». Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις όπου ο Β.Δ.
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καλείτο να εμφανιστεί σε άλλα μέρη, εκτός των στενών πλαισίων του Παγγαίου και
των χωριών της Δράμας, συνεργαζόταν και με άλλους μουσικούς εκτός Νικήσιανης.
Ο Α.Α. μας καταθέτει την προσωπική του άποψη σχετικά με την επίδραση
που άσκησε στον Β.Δ. η διαμονή του στην Αθήνα. «Αυτός τώρα όταν πήγε στην
Αθήνα και είδε και διαφορετικές κουλτούρες τότε εκεί στο θέατρο της Δόρας Στράτου,
μη νομίζεις ότι δεν πήρε! Αποτυπώθηκαν αρκετά πράγματα στο μυαλό του οπότε όταν
γύρισε εδώ , επειδή στα πανηγύρια ήθελαν ρεπερτόριο , αυτός προσάρμοσε στη δική του
μουσική έκφραση , έπαιρνε δηλαδή λέξεις από διαφορετικά τραγούδια και τα έκανε δικά
του».
Σε άλλη ερώτηση ωστόσο που έκανα στον Β.Δ. για τα μουσικά όργανα που
χρησιμοποιούνταν στις ορχήστρες που έπαιζαν μουσική στους γάμους η απάντηση
ήταν η εξής: «Ως επί το πλείστον,(έπαιζαν στους γάμους) κλαρίνα κανονάκια, ούτια,
ταραμπούκες, λαούτα, από όλα τα όργανα, οι γάμοι γινότανε έτσι». Η αλήθεια είναι ότι
η πληροφορία αυτή δεν διασταυρώνεται από κάποια άλλη πηγή και γενικότερα δεν
συνάδει με τις πληροφορίες που απέσπασα από την συνέντευξή που μου παραχώρησε
ο Β.Δ. Ίσως σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ένα εδάφιο από της
απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης του Α.Α.
«Μου έδειχνε το τετράδιο το δικό του, αυτού κάνουμε εκείνο εκεί έκανα εκείνο ,
όταν πήγα στην Αθήνα έκανα αυτό, έκανα εκείνο, και όντως δηλαδή σε αυτά που έλεγε
σε κάποιο σημείο είχαν μια υπερβολή αλλά τα περισσότερα ευστοχούσαν έστεκαν. Είναι
λογικό δηλαδή όταν κάποιος φεύγει όταν μεσουρανούσε στην Αθήνα για το λόγο ότι
πεθαίνει το παιδί του να 'ρθει ας πούμε πίσω τρώει μια πίκρα , τρώει μια άλλη πίκρα
χάνει νύφη του , χάνει την κόρη του κλπ. Φαντάσου τώρα αυτός ο άνθρωπος ήταν
αδικημένος».
Ο Α.Α., στο παραπάνω απόσπασμα, απαντάει σε ερώτησή μου για το αν
υπήρξε μαθητής του Β.Δ. αναφέροντας ότι είχε καθημερινή επαφή μαζί του καθώς
έμεναν σε πολύ κοντινά μεταξύ τους σπίτια. Θα συμφωνούσα και εγώ πάντως με την
διατύπωση αυτή σχετικά με την υπερβολή που εντοπίζεται στον λόγο του Β.Δ. Σε
αυτό το γεγονός μάλλον εντοπίζεται η παραπάνω αναντιστοιχία πληροφοριών
σχετικά με το οργανολόγιο των ορχηστρών.
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3.5. Ψαλτική και δημοτικό τραγούδι

Είναι προφανές στον οποιονδήποτε αναγνώστη του παρόντος κειμένου, ακόμα
και στους μη μυημένους στην ελληνική μουσική παράδοση, ότι ο Β.Δ. βρισκόταν σε
όλη τη διάρκεια της ζωής μεταξύ δύο καλλιτεχνικών αντικειμένων, της ψαλτικής και
του δημοτικού τραγουδιού. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται σε όλη
την ελληνική επικράτεια αρκετά πιο έντονα όμως στην Νικήσιανη, δεδομένης της
ψαλτικής παράδοσης που υπάρχει στην περιοχή αυτή. Η σχέση μεταξύ αυτών των
δύο μουσικών ιδιωμάτων έχει αναχθεί και σε μείζον ακαδημαϊκό ζήτημα ήδη ίσως
και από τα πρώτα χρόνια της σύστασης του νεοελληνικού κράτους. Η ρήση ότι η
ελληνική παραδοσιακή μουσική αποτελεί την κοσμική εκδοχή του εκκλησιαστικού
μέλους, ή τουλάχιστον ότι οι εγγενείς ομοιότητές τους είναι υπεράριθμες, έχει
ριζώσει στην ρητορική τόσο της επίσημης ελληνικής μουσικολογίας όσο και των
περισσότερων μετεχόντων στην ελληνική παραδοσιακή μουσική.
Τα αφηγηματικά τραγούδια, χαρακτηριστικό δείγμα της μουσικής παράδοσης
του Παγγαίου, όπως προανέφερα, συχνά αναφέρονται από τους μετέχοντες της
ελληνικής παραδοσιακής μουσικής ως «ψαλτοτράγουδα». Ο χαρακτηρισμός αυτός
πιθανώς να επιλέχθηκε και να επικράτησε λόγω των ανθρώπων που τα ερμηνεύουν.
Οι περιπτώσεις των ανθρώπων αυτών μοιάζουν αρκετά με την περίπτωση του Β.Δ.
Είναι δηλαδή άνθρωποι κατά βάση ιεροψάλτες, οι οποίοι όμως έχουν τα μουσικά
βιώματα αλλά και την θέληση να ασχολούνται με το δημοτικό τραγούδι. Ωστόσο δεν
βρίσκονται σε θέση να διαχωρίσουν εκφραστικά και τεχνικά τα δύο αυτά κατά γενική
ομολογία διακριτά μουσικά ιδιώματα.
Στην περίπτωση όμως του Β.Δ. υπάρχουν αρκετές απόψεις ανθρώπων, οι
οποίοι θεωρούν πως ο Β.Δ. είχε την οξυδέρκεια και την ικανότητα να μπορεί να
διαφοροποιεί το προσωπικό του τραγουδιστικό ύφος ανάλογα με το ιδίωμα το οποίο
κάθε φορά υπηρετούσε. Ο ίδιος ο Β.Δ. αναφέρει ότι ο Θανάσης Καραμάνης, άρχων
πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου με καταγωγή από την Κρηνίδα
Σερρών, σε συγκέντρωση με ιεροψάλτες από την Νικήσιανη ανέφερε πως ο Β.Δ. είχε
την εν λόγω ικανότητα σε αντίθεση με πολλούς άλλους.
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Για το θέμα αυτό ρώτησα και τον Α.Α. συγκεκριμένα για το ποια είναι η
γνώμη του για τον Β.Δ. ως ψάλτη και ως τραγουδιστή. Απάντησε ως εξής: «κοίταξε,
στους παλιούς δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάποιος καταρτισμένος τραγουδιστής.
Αυτοί είχαν άλλη νοοτροπία από αυτή που έχουμε τώρα εμείς, αυτό που έχουμε εμείς
τώρα απ' το να ψάχνουμε να μαθαίνουμε όργανα να μαθαίνουμε κουλτούρες κλπ είναι
τα τελευταία τουλάχιστον 50-60 χρόνια. είναι αδόκιμο να μπούμε σε τέτοια διαδικασία.
Σαν ψάλτης φαντάσου ότι παραδεχόταν τον αδερφό του. Σαν τραγουδιστής και ο ίδιος
έλεγε ότι εγώ να τραγουδάω ξέρω ψαλτική δεν ξέρω πολλά πράγματα αλλά με βοηθάει
η φωνή. Και ο Κυριαζής15 έλεγε το ίδιο πράγμα, εγώ έλεγε σε φτάνω τον Βαγγέλη στα
τραγούδια είναι ανώτερος από μένα, φαντάσου όπου και τον Κυριαζή αν τον ακούσεις
να τραγουδά...».

15

Ο Κυριαζής Δασκαλούδης, αδελφός του Β.Δ., είναι άρχων πρωτοψάλτης του Ι. Μητροπολιτικού
Ναού Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4.1. Μουσικογλωσσικές διευκρινίσεις

Άμεσα συνυφασμένο με την πολύπλευρη φύση της παραδοσιακής μουσικής16
είναι φυσικά το δημοτικό τραγούδι, «ένας όρος ο οποίος επικράτησε από τον 19ο
αιώνα έναντι του όρου λαϊκό τραγούδι» (Κοκκώνης, 2008). «Τα δημοτικά τραγούδια
αποτελούν έκφραση του λαού της υπαίθρου, των αγροτικών κυρίως και κτηνοτροφικών
πληθυσμών, που συνεχίζουν μία παράδοση χιλίων και πάνω χρόνων» (Καψωμένος,
1999). «Ιστορικά το δημοτικό τραγούδι χωρίζεται σε δύο κύκλους: τον ακριτικό και τον
κλέφτικο, που γεννιούνται στα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου, μέχρι και το 1821 κι
εκφράζουν τη ζωή του νεώτερου ελληνισμού: αγώνες για λευτεριά, ήθη - έθιμα, χαράθάνατο, αγάπη» (Αδαμοπούλου, 1976). Για πολλούς η ιστορία του δημοτικού
τραγουδιού τελειώνει με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους άποψη όμως που
αμφισβητείται καθώς το δημοτικό τραγούδι συνεχίζει να υπάρχει και αναγεννιέται με
αφορμή σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως τον Μακεδονικό Αγώνα, τη
μικρασιατική καταστροφή (Αδαμοπούλου, 1976).
Όσον αφορά την ταξινόμηση των δημοτικών τραγουδιών ο Ν. Πολίτης
εφαρμόζει μία μικτή βάση ταξινόμησης, θεματική και λειτουργική, σύμφωνα με την
οποία ξεχωρίζει τις ακόλουθες κατηγορίες τραγουδιών: α. ιστορικά, β. κλέφτικα, γ.
ακριτικά, δ. παραλογές, ε. ερωτικά, στ. νυφιάτικα, ζ. νανουρίσματα (και
ταχταρίσματα), η. κάλαντα, ι. μοιρολόγια, ια. τραγούδια του κάτω κόσμου και του
χάρου, ιβ. γνωμικά, ιγ. εργατικά - βλάχικα (ποιμενικά) και ιδ. περιγελαστικά
(σατυρικά) (Καψωμένος, 1999). Πέρα της θεματολογίας εφαρμόζει και έναν
διαχωρισμό των δημοτικών τραγουδιών με κριτήριο τον μουσικό ρυθμό, αφενός σε
τραγούδια ελεύθερου ρυθμού, δηλαδή χωρίς κανονικό περιοδικό ρυθμό, όπως είναι
γενικά τα τραγούδια της τάβλας (κλέφτικα, του τραπεζιού, ιστορικά, ριζίτικα) που
τραγουδιούνταν χωρίς συνοδεία οργάνου, αφετέρου σε τραγούδια ρυθμοειδή, δηλαδή
τραγούδια που η μελωδία τους σε ορισμένα σημεία παρουσιάζει σχετική ρυθμική
περιοδικότητα ενώ σε άλλα γίνεται χαλαρή μεταπηδώντας στον τύπο των μελωδιών

16

«ή αλλιώς οι λαϊκές μουσικές παραδόσεις της υπαίθρου, κατά κύριο λόγο, με κάποια διάσπαρτα
σπαράγματα αστικών παραδόσεων που συναντώνται στον ελληνικό χώρο» (Σινόπουλος, 2009).
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ελεύθερου ρυθμού. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν βασικά τα τραγούδια της στράτας,
καθώς και αφηγηματικά, της τάβλας που τραγουδιούνται με ένα είδος μουσικής
απαγγελίας (Καψωμένος, 1999).
«Στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους η
απελευθερωμένη Ελλάδα επιχειρεί εναγώνιες αναγωγές στο ένδοξο αρχαίο και
μεσαιωνικό (βυζαντινό) παρελθόν, με καθολική απόρριψη του οθωμανικού/ τουρκικού
παράγοντα, και ταυτόχρονη οικειοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτισμικών προτύπων»
(Κοκκώνης, 2017). Αυτή η πολιτική θα εφαρμοστεί και στο κομμάτι της ελληνικής
μουσικής, τόσο της κοσμικής, αστικής και λόγιας μουσικής όσο και της
παραδοσιακής μουσικής, όπως αυτή ορίστηκε προ ολίγου. «Η απουσία λόγιας
μουσικής παράδοσης κοσμικού τύπου στο νέο ελληνικό κράτος επιβάλλει την defacto
υιοθέτηση της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής γλώσσας, η οποία γίνεται το όχημα όχι
απλώς της μουσικής έκφρασης, αλλά της συμβολικής πολιτισμικής αναφοράς της
εγγράμματης τοπικής κουλτούρας, που διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο στο πλαίσιο του
αστικού βίου» (Κοκκώνης, 2017). Στο κομμάτι δε της ελληνικής παραδοσιακής
μουσικής αυτή τίθεται υπό την ευρύτερη σκέπη της βυζαντινής μουσικής και της
ψαλτικής παράδοσης, ως μικρό της παρακλάδι. Σαφέστατα τα αρκετά κοινά
χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο αυτών μουσικών ιδιωμάτων (χρήση μαλακών
διαστημάτων, τροπικότητα κ.α.) οδηγούν με περίσσια ασφάλεια στο παραπάνω
αποτέλεσμα. Ο Samuel Baud-Bovy (1996) σημειώνει πως κοινό τους γνώρισμα
(εκκλησιαστικών ασμάτων και δημοτικών τραγουδιών) είναι ο τρόπος που
προσαρμόζουν το μέλος στο κείμενο. Και στα δύο ο ίδιος σκελετός παρουσιάζεται
πότε σκέτος πότε στολισμένος με λογιώ - λογιώ μελίσματα.
Αυτή βέβαια η επικυριαρχία της βυζαντινής μουσικής επί της παραδοσιακής
διατηρείται κυρίως σε θεωρητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο καθώς οι πραγματικοί
λειτουργοί της δημοτικής μουσικής δεν χρησιμοποιούν ούτε τα παραστατικά
εργαλεία ούτε όμως και τις θεμελιώδεις έννοιες του εκκλησιαστικού μέλους. Την
ουσιαστικότερη σχέση μεταξύ των δυο αυτών μουσικών ιδιωμάτων εντοπίζουμε στην
προαναφερθείσα πληθώρα των ψαλτών - τραγουδιστών, που ναι μεν είναι αρκετοί δεν
αποτελούν όμως τον κανόνα. Η παραδοσιακή μουσική, στα χρονικά πλαίσια από την
ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους έως και το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα,
τόσο στην επιτέλεσή της όσο και στην διαδικασία μεταφοράς της στην επόμενη γενιά

45

μουσικών, την διδασκαλία δηλαδή, βασίζεται σχεδόν καθ' ολοκληρία στην
διαδικασία της μίμησης και της προφορικότητας.
Η πρακτική αυτή, τα τελευταία 35 περίπου χρόνια, οδηγείται σε τροποποίηση
ή και μετασχηματισμό καθώς η διδασκαλία παραδοσιακών μουσικών οργάνων και η
ενασχόληση με την παραδοσιακή μουσική έχει ενταχθεί στην οργανωμένη δημόσια
αλλά και ιδιωτική εκπαίδευση. Αναμφίβολα η ίδρυση των μουσικών σχολείων αλλά
και η λειτουργία πολλών ιδιωτικών μουσικών σχολών επιφέρουν τον διανθισμό
μάλλον της διαδικασίας της μίμησης από ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιγραφής,
καταγραφής και ανάλυσης της παραδοσιακής μουσικής. Παράλληλα στον
ακαδημαϊκό χώρο, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της
Βορειοανατολικής

Μεσογείου,

καλλιεργείται

ο

θεωρητικός

κλάδος

που

επικεντρώνεται στην πολυδιαστηματικότητα των διαφόρων μουσικών ιδιωμάτων της
και προτείνει συστηματικές προσεγγίσεις τους (Σκούλιος, 2007).
Στο ευρύτερο μουσικό ιδίωμα της ελληνικής λαϊκής μουσικής οι παραπάνω
συνθήκες επιφέρουν ««την καθιέρωση του «συστήματος των λαϊκών δρόμων», ενός
υβριδικού δηλαδή μοντέλου, που θα φιλοδοξούσε καταρχήν να ταξινομήσει και στη
συνέχεια να περιγράψει φαινόμενα θεωρητικής φύσεως, προερχόμενα από το πεδίο της
ελληνικής λαϊκής μουσικής»» (Ανδρίκος, 2010). Το σύστημα αυτό τίθεται σε χρήση
και από κοινωνούς της παραδοσιακής μουσικής, κυρίως από μουσικούς που παίζουν
όργανα με ισοσυγκερασμένα διαστήματα όπως το λαούτο και η κιθάρα. Όπως
ανέφερα και στο κεφάλαιο 1.3. το σύστημα αυτό αναφέρεται και λειτουργεί με
ισοσυγκερασμένα διαστήματα, συνεπώς δεν μπορεί να αποτελέσει πλήρες και
ολοκληρωμένο εργαλείο για την ερμηνεία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
Πέραν αυτής του της αδυναμίας, ένα ««βασικότερο στοιχείο το οποίο ορίζει τη
φυσιογνωμία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ο απόλυτος «κλιμακοκεντρισμός», ο
οποίος αποτελεί τον αποκλειστικό γνώμονα και παράλληλα το κρισιμότερο στοιχείο
ερμηνευτικής αναφοράς των εκάστοτε θεωρητικών φαινομένων»» (Ανδρίκος, 2010).
«Από τα πρώτα χρόνια της ιστορίας της θεώρησης της τροπικότητας μέχρι
σήμερα, το μοντέλο των κλιμάκων οκτάβας αποτέλεσε τον πλέον δημοφιλή τρόπο
συνοπτικής περιγραφής του φαινομένου σ' Ανατολή και Δύση... Το μοντέλο των τρόπων
- κλιμάκων οκτάβας δίνει μια πολύ παραπλανητική εικόνα των τροπικών μορφωμάτων
που υπάρχουν στις παραδόσεις αυτές» (Σκούλιος, 2010). «Στις παραδόσεις αυτές, της
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ευρύτερης δηλαδή ανατολικής Μεσογείου, της Εγγύς και Μέσης Ανατολής,
χρησιμοποιούνται μουσικά συστήματα τα οποία μοιράζονται μεν πολλά κοινά στοιχεία
ορολογίας, πράγμα απόλυτα φυσιολογικό εφ' όσον πρόκειται για παραλλαγές του ίδιου
μοντέλου, διαφοροποιούνται δε το ένα από το άλλο σε διακριτό βαθμό, τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο, πρακτικό επίπεδο» (Σινόπουλος, 2009). Τα
συστήματα αυτά περιγράφονται από τον όρο «μακάμ» και τα σημαντικότερα και
πλησιέστερα στον ελληνικό χώρο είναι το τούρκικο και το αραβικό. Η χρήση του
όρου μακάμ στον ελληνικό χώρο παραπέμπει ωστόσο αυτόματα σε αυτό της πρώην
οθωμανικής και νυν τουρκικής κλασσικής μουσικής (Σινόπουλος, 2009). «Στη
διαμόρφωση της λόγιας οθωμανικής μουσικής παράδοσης σημαντικότατο ρόλο έπαιξαν
η ντόπια λαϊκή και λόγια μουσική των Ρωμιών και οι μουσικές παραδόσεις των
Εβραίων, των Αρμενίων, των Αράβων και των Περσών» (Τσιαμούλης, 1998).
Το σύστημα, συνεπώς, του τούρκικου μακάμ χρησιμοποιείται από μία
πληθώρα μουσικών, μουσικολόγων και ακαδημαϊκών ως εργαλείο στην διαδικασία
περιγραφής, ανάλυσης και διδασκαλίας της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ο
Σινόπουλος περιγράφει περιεκτικά και αποδοτικά την λειτουργία του τούρκικου
μακάμ λέγοντας: «Επτάτονες κλίμακες (παρατηρούμε στο μακάμ) που προκύπτουν από
την σύνθεση τετράχορδων και πεντάχορδων δομών, συγκεκριμένη μελωδική κίνηση και
ανάπτυξη, συγκεκριμένα και ορισμένα σε μεγάλο βαθμό μη συγκερασμένα διαστήματα
και χρήση μη συγκερασμένων μουσικών οργάνων» (2009). Ο Μαυροειδής, διακρίνει
τριών ειδών υπομονάδες κλίμακας, συνδυασμοί των οποίων επιφέρουν τον
σχηματισμό κλιμάκων, όχι απαραιτήτως επτάφωνων. Τα τρία αυτά είδη υπομονάδων
κλίμακας είναι το τρίχορδο, το τετράχορδο και το πεντάχορδο.
Στην ανάλυση του ρεπερτορίου του Β.Δ., η οποία θα ακολουθήσει, τα
διάφορα τροπικά φαινόμενα θα περιγράφονται με την χρήση των υπομονάδων
κλίμακας όπως τις αναφέρει ο Μ. Μαυροειδής και ο Μ. Αυντεμίρ. «Η καταγραφή
γίνεται στο πεντάγραμμο το οποίο χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά σημάδια υφέσεων και
διέσεων17. Επίσης δεν καταγράφεται το πραγματικό τονικό ύψος της μουσικής. Όλο το
σύστημα των μακάμ καταγράφεται σε μία μόνο θέση στο πεντάγραμμο, με αποτέλεσμα
συχνά οι μουσικοί να διαβάζουν την παρτιτούρα σε μεταφορά, εκτελώντας το μουσικό
κείμενο μία τέταρτη ή και μία έβδομη χαμηλότερα» (Σινόπουλος, 2009). Επομένως θα
17

Πληροφορίες για τις υφέσεις και διέσεις που χρησιμοποιούμε στο υπό συζήτηση σύστημα θα βρείτε
στο βιβλίο «Το Τούρκικο μακάμ» του Aydemir, M. σ. 22
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πρέπει να είναι σαφές ότι οι καταγραφές που θα ακολουθήσουν δεν θα αποτυπώνουν
το απόλυτο τονικό ύψος της εκάστοτε υπό μελέτη ηχογράφησης. Ανάλογα με το
μακάμ, στα πλαίσια του οποίου κινείται η κάθε μελωδία, θα γίνεται και η καταγραφή
στην αντίστοιχη θέση του, όπως αυτή ορίζεται από τον Μ. Αυντεμίρ.
Τα μουσικά κείμενα τα οποία θα ακολουθήσουν στην συνέχεια έχουν ως
σκοπό να αποτυπώσουν, στο μέτρο που αυτό καθίσταται εφικτό, την ακριβή πορεία
και μελισματική κίνηση της φωνής του Β.Δ. στις επιλεγμένες ηχογραφήσεις.
Πρόκειται για ένα εγχείρημα εξαιρετικά απαιτητικό η επιτυχία και λειτουργικότητα
του οποίου, ως ένα βαθμό, αν μη τι άλλο δεν είναι δεδομένες. Ο διαστηματικός
πλούτος, το προσωπικό ύφος και χρώμα, καθώς και η μοναδική έκφραση του Β.Δ.,
όπως και γενικότερα οποιουδήποτε τραγουδιστή, είναι εξαιρετικά απίθανο να
αποθηκευτούν σε έντυπη μορφή και μέσω αυτής να αναπαραχθούν κάποτε
επακριβώς. Μας δίνουν όμως μία εικόνα, τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά,
των φωνητικών δυνατοτήτων του Β.Δ. και το μουσικό αποτέλεσμα που αυτές
μπορούν να επιφέρουν.
Στην προσπάθεια αυτή της αυστηρής και λεπτομερής καταγραφής των
διαφόρων μουσικών φράσεων, μαζί με τις ιδιαίτερες εκφραστικές εκφάνσεις και
στολισματικές παραλλαγές, γίνεται χρήση τεχνικών καλλωπισμού της δυτικής
μουσικής (όπως τοvibrato και το glissando). Σε πολλές όμως περιπτώσεις, όπου δεν
υπάρχουν τέτοιες, ήδη γνωστά κωδικοποιημένες τεχνικές καλλωπισμού, επιλέχθηκε η
προσπάθεια απόδοσης των διαφόρων τσακισμάτων και λυγισμάτων με την
αναλυτική, σε μεγάλο βαθμό, καταγραφή.
Στις περιπτώσεις καταγραφής των τραγουδιών ελεύθερου ρυθμού, τα οποία
κα αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνολικού ρεπερτορίου, εφάρμοσα μία
προσέγγιση με συγκριτικά και χρονικά χαρακτηριστικά. Το γενικό σκεπτικό
ακολουθεί την λογική της χρήσης μεγαλύτερων χρονικών αξιών σε νότες όπου η
φωνή παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα και αντίστοιχα για τα σημεία με
μικρότερη χρονική διάρκεια επιλέγεται η χρήση μικρότερων χρονικών αξιών. Στην
προσπάθεια η επιλογή των εκάστοτε χρονικών αξιών να γίνεται με την μέγιστη
δυνατή ακρίβεια προς την πραγματικότητα, κατέληξα στην χαρτογράφηση των
φράσεων με την χρήση μετρονόμου και αρχικά την ποσοτική κατανομή νοτών σε
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κάθε χτύπο του. Σε επόμενο στάδιο, επεξεργάζοντας τον κάθε χτύπο μεμονωμένα
ήμουν σε ευκολότερη θέση να επιλέξω τις πλέον σωστές χρονικές αξίες.
Θεωρώ πως μέχρι στιγμής, έγιναν οι απαραίτητες αποσαφηνίσεις και
διευκρινίσεις ώστε οι αναγνώστες του παρόντος κειμένου να βρίσκονται σε θέση
παρακολουθήσουν την μουσικολογική και τροπική ανάλυση που θα ακολουθήσει. Σε
κάθε περίπτωση, από το συνολικό ρεπερτόριο που θα αναλυθεί, θα προηγείται το
επεξηγηματικό κείμενο της μουσικής καταγραφής.
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4.2. Μια γαλάζια περιστέρα
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Πρόκειται για τραγούδι με προέλευση την Νικήσιανη του Νομού Καβάλας.
Πρώτη καταγραφή του τραγουδιού αυτού συμβαίνει στα πλαίσια της εκπομπής της
ΕΡΤ «Μουσικό Οδοιπορικό» το 1977 με αφιέρωμα στα Καρναβάλια του
Δωδεκαημέρου στην Ανατολική Μακεδονία. Στην καταγραφή αυτή το τραγούδι
ερμηνεύει ο Βαγγέλης Δασκαλούδης. Η καταγραφή την οποία μελέτησα συνέβη στα
πλαίσια υλοποίησης του δίσκου «Όρος Παγγαίο. 30 Χοροί και τραγούδια» του
Θεάτρου Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου. Στην ερμηνεία αυτή συνοδεύουν τον
Β.Δ. οι μουσικοί: Μήτσος Χίτζος (ζουρνάς), Ζήσης Χίτζος (ζουρνάς) και Αντώνης
Δολαπλής (νταούλι).
Είναι ένα χορευτικό κομμάτι, το οποίο χορεύεται με συγκεκριμένο,
αποκλειστικά συνδεδεμένο με αυτή τη μελωδία, χορό (ιδιοτοπικός χορός). Ο χορός
αυτός ουσιαστικά είναι μία παραλλαγή του συρτού χορού18 ή και συρτού
Μακεδονίας. Ο ρυθμός του είναι τετράσημος εμφανίζει όμως την εξής ιδιοτροπία.
Στην υπό μελέτη εκτέλεση το ρυθμικό μοτίβο είναι το εξής:

ενώ

στην προαναφερθείσα εκτέλεση του 1977 είναι το εξής:

. Το

πρώτο ρυθμικό μοτίβο είναι ταχύτερο και ευνοεί περισσότερο τον χορό ενώ το
δεύτερο παραμένει μεν χορευτικό ευνοεί όμως ταυτόχρονα την μη τήρηση της
χρονικής ισορροπίας.
Η μελωδία στο σύνολό της κινείται στα πλαίσια του μακάμ Σαμπά. Η ρυθμική
αγωγή είναι τέτοια που επιτρέπει εξαιρετική ποικιλία στην διάνθηση των κατά τα
άλλα απλών μελωδικών φράσεων. Το τραγούδι συνολικά αποτελείται από δύο
μελωδικές φράσεις. Η φράση Α ξεκινά από τον φθόγγο τσαργκιάχ, ο οποίος έχει ρόλο
3ης βαθμίδας στο βασικό τετράχορδο Σαμπά από θέση(ντουγκιάχ), στον οποίο
θεμελιώνεται ένα τρίχορδο Χιτζάζ. Η φράση αυτή κάνει μισή κατάληξη στον φθόγγο
τσαργκιάχ με ανοδική βηματική κίνηση από το ντουγκιάχ. Το δεύτερο μισό της
φράσης Α ξεκινά πανομοιότυπα καταλήγει όμως αυτή τη φορά στο ντουγκιάχ, βάση
του τετραχόρδου Σαμπά. Η φράση Β εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά καθώς και

18

«Στο ευρύ πανελλήνιο πλαίσιο έχει αποκτήσει και μια δεύτερη ονομασία. Λέγεται και καλαματιανός,
δηλαδή χορός τοπικά προσδιοριζόμενος και συνδεόμενος με μια περιοχή της Κάτω Ελλάδας» (ΡόμπουΛεβίδη, 2016). ««Ο χαρακτηρισμός «Συρτός» είναι επίσης αρχαϊκής προέλευσης. Τον βρίσκει κανείς σε
μια βοιωτική επιγραφή του 1ου μ. Χ. αιώνα, σαν γενικόν όρο, για τέτοιους παραδοσιακούς κυκλικούς
χορούς»» (Αδαμοπούλου, 1976).
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πάλι εμφανίζεται μισή κατάληξη στον φθόγγο τσαργκιάχ ενώ η φράση καταλήγει και
πάλι στο ντουγκιάχ. Σημαντική διαφοροποίηση έχουμε στην αρχή τόσο του πρώτου
όσο και του δευτέρου μέρους της φράσης Β όπου η μελωδία κάνει ένα πέρασμα,
σχεδόν μικρή στάση, στον φθόγγο σεγκιάχ από τον οποίο με γλίστρημα μεταπηδά στο
ντουγκιάχ.
Οι ενορχηστρωτικές δυνατότητες της συνηθισμένης ζυγιάς του ρεπερτορίου
της Αν. Μακεδονίας, η οποία αποτελείται από δύο ζουρνάδες και ένα νταούλι, είναι
αν μη τι άλλο περιορισμένες. Οι ζουρνάδες παίζουν την μελωδία ταυτόχρονα στην
ίδια προφανώς συχνότητα, σιωπούν όμως όταν υπάρχει τραγούδι. Παράλληλα το
νταούλι εξακολουθεί να επαναλαμβάνει το μοτίβο του συνεχώς παρουσιάζοντας
μικρές διαφοροποιήσεις στην εκφορά του μοτίβου αυτού.
Εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το τραγούδι αυτό εντάσσεται στην
κατηγορία των ερωτικών τραγουδιών. Παρακάτω παραθέτω τους στίχους του
τραγουδιού αυτού:

Μια γαλά – σεβντίμ αμάν αμάν, μια γαλάζια περιστέρα
αχ, μια γαλάζια περιστέρα αχ, πέταξι και πάει ’σια πέρα.
Το ιβουνό – σεβντίμ αμάν αμάν το ιβουνόπιτούσι
αχ το ιβουνόπιτούσι αχ, και το ταίρι της ζητούσι.
Ταίρι μου – σεβντίμ αμάν αμάν, ταίρι μου αγαπημένο
αχ ταίρι μου αγαπημένο πες μου πώς να περιμένω.
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4.3. Περιπλεγμένη Λεμονιά

Πρόκειται για ένα καθιστικό, μη χορευτικό, τραγούδι σε ελεύθερο ρυθμό το
οποίο συναντούμε γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία. Αν και υπάρχει απουσία
αυστηρής ρυθμικής αγωγής το τραγούδι δεν είναι αυτοσχεδιαστικό όσον αφορά την
πορεία της μελωδίας. Το τραγούδι αποτελείται από δύο μελωδικές φράσεις εκ των
οποίων η πρώτη επαναλαμβάνεται με διαφορετική ανάπτυξη στο πρώτο της μέρος. Η
καταγραφή την οποία μελέτησα βρίσκεται στο Βινύλιο 2. Τραγούδια της Μακεδονίας.

53

Το τραγούδι συνολικά φαίνεται να ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του
μακάμ Μπουσελίκ. Συγκεκριμένα στην πρώτη εκδοχή της πρώτης φράσης (Α1) η
μελωδία ξεκινά με άνοιγμα στον φθόγγο χουσεϊνί στον οποίο και κάνει σύντομη
στάση. Η στάση αυτή διανθίζεται και με μία κυκλική κίνηση γύρω από το χουσεϊνί
χρησιμοποιώντας το τρίχορδο Κιουρντί με βάση το χουσεϊνί καθώς και το τρίχορδο
Τσαργκιά από θέση. Στην επανάληψη της φράσης (Α2) η μελωδία κινείται άμεσα
στον φθόγγο μουχαγιέρ και έπειτα καταλήγει πάλι στο χουσεϊνί με τον ίδιο τρόπο
όπως και στην πρώτη εκδοχή της πρώτης φράσης. Στην δεύτερη φράση (Β) η
μελωδία εμφανίζει δειλά την τονική μας, τον φθόγγο ντουγκιάχ, από τον οποίο
κινείται ανοδικά προς το νεβά όπου και θα σταθεί. Έπειτα με βηματική κίνηση από το
τσαργκιάχ, ανεβαίνει εκ νέου στο χουσεϊνί για να κατέβει έπειτα στον φθόγγο
μπουσελίκ όπου και θα σταθεί για λίγο χρόνο. Η φράση κλείνει με κατάληξη στον
ντουγκιάχ έπειτα από μία βηματική κατάβαση από το χουσεϊνί.
Παρόλο την έλλειψη αυστηρού ρυθμικού πλαισίου η ορχήστρα που συνοδεύει
τον Β.Δ. έχει αρκετά ενεργό ρόλο. Αυτή αποτελείται από κλαρίνο, βιολί και λαούτο.
Η καταγραφή ξεκινά με το κλαρίνο το οποίο μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα του
μακάμ Μπουσελίκ δίνοντάς μας και τον προσαγωγέα (νιμ ζιρκγιουλέ). Το βιολί και
το λαούτο υποστηρίζουν το κλαρίνο με ισοκράτημα ενώ η φράση αυτή καταλήγει στη
τονική μας όπου και δίνεται ο «χώρος» για να ξεκινήσει ο στίχος. Στην διάρκεια
αυτού το ισοκράτημα συνεχίζεται με πιο προφανές το λαούτο παρά το βιολί. Στις
στάσεις μεταξύ των Α1 - Α2 και Α2 - Β το ισοκράτημα του λαούτου συνεχίζεται ενώ
το βιολί απαντά με μία κίνηση γύρω από το χουσεϊνί παρόμοια με αυτή της φωνής.
Κατά την διάρκεια του Β τα ισοκρατήματα συνεχίζουν και στο τέλος αυτού
ολοκληρώνεται και η δομή του τραγουδιού.
Ο στίχος του τραγουδιού έχει σαφές ερωτικό περιεχόμενο πραγματεύεται
όμως και τον χωρισμό. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι κάτωθι:

Περιπλεγμένη λεμονιά (δις), μες στ' άνθη στολισμένη
Η ώρα που σ' αγάπησα (δις), ήταν ευλογημένη
Και τώρα που χωρίζουμε (δις), είναι καταραμένη.
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4.4. Τα νταούλια κρουν βρε Στέργιο
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Το τραγούδι αυτό προέρχεται και αυτό από την ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μακεδονίας. Η παρούσα καταγραφή έγινε μελετώντας την εκτέλεση του
τραγουδιού αυτού από τον Β.Δ. στον δίσκο «Τραγούδια του Παγγαίου. Με τον
Βαγγέλη Δασκαλούδη». Τον Β.Δ. συνοδεύουν οι μουσικοί: Ζήσης Χίντζιος (ζουρνάς),
Γρηγόρης Γκόρας (ζουρνάς) και Ιωάννης Δράμαλης (νταούλι).
Το τραγούδι χορεύεται με ιδιαίτερο χορό (ιδιοτυπικός χορός) και το
συναντάμε στην Νικήσιανη Καβάλας και στην Νιγρίτα Σερρών. «Σύμφωνα με τον Γ.
Μελίκη το τραγούδι προέρχεται από την Θράκη. Η σημερινή του εκδοχή αποτελεί
συνένωση δύο μελωδιών, μίας θρακιώτικης και μίας μακεδονίτικης» (Κωνστάντζος).
Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι επτάσημος με εσωτερική διάταξη ρυθμού
3+2+2. Η ρυθμική αγωγή του τραγουδιού είναι σχετικά αργή χωρίς όμως να
δυσκολεύει την χορευτική του διάσταση.
Από άποψη τροπικότητας η μελωδία εντάσσεται κατά βάση στο πλαίσιο του
μακάμ Ουσάκ. Διακρίνουμε τρεις μελωδικές φράσεις εκ των οποίων η πρώτη φράση
(Α1 και Α2) και η τρίτη (Γ1 και Γ2) επαναλαμβάνονται με μικρές διαφοροποιήσεις.
Συνεπώς η δομή του τραγουδιού έχει ως εξής: Α1 - Α2 - Β - Γ1 - Γ2.
Στη φράση Α1 η μελωδία ξεκινά στον φθόγγο χουσεϊνί με βηματική κίνηση
από τον νεβά. Στο χουσεϊνί η μελωδία κινείται ανοδικά προς το γκερντανιέ στα
πλαίσια του τριχόρδου Ουσάκ από χουσεϊνί και στη συνέχει κινείται καθοδικά προς
το νεβά με καθοδική κίνηση ενός τετραχόρδου Ραστ από νεβά. Το τετράχορδο αυτό
απομονωμένο μπορεί να θεωρηθεί και τετράχορδο Μπουσελίκ καθώς έχουμε πτωτική
πορεία της μελωδίας επομένως και εμφάνιση του φθόγγου ατζέμ. Η φράση Α1
κλείνει στον φθόγγο τσαργκιάχ με καθοδική κίνηση του τετραχόρδου Τσαργκιάχ στο
τσαργκιάχ. Στην φράση Α2 η μελωδία διαφοροποιείται στην κατάληξή της και
ολοκληρώνεται με στάση στο νεβά η οποία μάλιστα γίνεται με χρήση του φθόγγου
νιμ χιτζάζ, σε ρόλο προσαγωγέα προς το νεβά, για να δοθεί έμφαση στον νεβά. Εδώ
αξίζει να σημειωθεί ότι ο ζουρνάς στο συγκεκριμένο σημείο δεν επιλέγει απλά αυτή
την κίνηση αλλά χρησιμοποιεί το τρίχορδο Σαζκιάρ με βάση τον φθόγγο ντικ
κιουρντί για να καταλήξει στο νεβά.
Στη φράση Β έχουμε μία μελωδική αλυσίδα της οποίας το πρώτο μοτίβο
καταλήγει στο τσαργκιάχ με καθοδική κίνηση τριχόρδου Τσαργκιά. Συνεπώς το
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δεύτερο μοτίβο καταλήγει στον σεγκιάχ με καθοδική κίνηση τριχόρδου Σενγκιά και
το τρίτο μοτίβο καταλήγει στον φθόγγο ντουγκιάχ με καθοδική κίνηση τριχόρδου
Ουσάκ. Η φράση ολοκληρώνεται με καθοδική κίνηση ενός πενταχόρδου Ραστ στο
ραστ. Ουσιαστικά και αυτό (το πεντάχορδο Ραστ) ανήκει στην αλυσίδα ίσως όμως
μπορεί να θεωρηθεί εκτός αυτής καθώς δεν κινείται στο τρίχορδο αλλά στο
πεντάχορδο πλαίσιο.
Η φράση Γ1, όπως και η Γ2, ξεκινούν στον φθόγγο ντουγκιάχ ο οποίος
έρχεται με γλίστρημα της φωνής από το σεγκιάχ. Αμέσως η μελωδία μας εμφανίζει
και παραμένει για λίγο στον νεβά, μετά από ένα πολύ σύντομο πέρασμα από το
χουσεϊνί. Από το νεβά η μελωδία κινείται καθοδικά με χρήση τετραχόρδου Ουσάκ
στην βάση του οποίου (ντουγκιάχ) και κάνει στάση ακριβώς στη μέση της φράσης (μ.
14). Στο υπόλοιπο μισό της φράση Γ1 εμφανίζεται ο φθόγγος νεβά, πάλι με σύντομη
παρουσία του χουσεϊνί, από τον οποίο ξεκινά μία καθοδική κίνηση με χρήση
πενταχόρδου Ραστ η οποία και καταλήγει στο ραστ. Στην περίπτωση της φράσης Γ2 η
κατάληξη που περιγράφτηκε προηγουμένως στο δεύτερο μέτρο της φράσης Γ1 (μ.14)
μετατοπίζεται στην αρχή του τρίτου μέτρου (μ.19) και η μελωδία παραμένει στον
ντουγκιάχ μέχρι και την ολοκλήρωση της φράσης (μ.20).
Όσον αφορά την ενορχηστρωτική κατάσταση της συγκεκριμένης εκτέλεσης
αυτή υπόκειται για άλλη μία φορά στους περιορισμούς που θέτει η ζυγιά των δύο
ζουρνάδων με το νταούλι. Η ηχογράφηση ξεκινά με την ζυγιά να παίζει την μελωδία
ακριβώς με την δομή που περιέγραψα παραπάνω. Οι ζουρνάδες παίζουν την μελωδία
με αρκετή ομοιότητα και πειθαρχία η οποία βέβαια σπάει σε διάφορα σημεία, κυρίως
στο τέλος τον φράσεων. Κατά την διάρκεια του στίχου ο ένας ζουρνάς μάλλον δεν
παίζει ενώ ο πρώτος, ας τον θεωρήσουμε βασικό, παίζει την μελωδία εμφανίζοντας
όμως αποκλίσεις σε σχέση με την μελωδική γραμμή που ακολουθεί ο τραγουδιστής.
Ως ανταπόκριση οι μουσικοί επιλέγουν να επαναφέρουν εξαρχής όλο το κομμάτι με
την ίδια προαναφερθείσα δομή όπου και πάλι ακολουθεί ο στίχος κατά την διάρκεια
του οποίου παρουσιάζεται το ίδιο φαινόμενο με πριν. Η ηχογράφηση κλείνει με την
ορχήστρα και πάλι να παίζει όλη τη δομή του τραγουδιού στο τέλος της οποίας το
κλείσιμο έρχεται απλά με επανάληψη της τονικής αμέσως μετά το πέρας της φράση
Γ2.
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Ο στίχος του τραγουδιού αυτού, ίσως με μικρές διαφοροποιήσεις, συναντάται
και στην Θράκη με διαφορετική μελωδία και ρυθμό. Θεματολογικά ανήκει στην
ευρύτερη κατηγορία τραγουδιών με θέμα τον γάμο και συγκεκριμένα αναφέρεται
στην απροθυμία του γαμπρού να προχωρήσει στον γάμο. Οι στίχοι του τραγουδιού
αυτού είναι οι εξής:

Τα νταούλια κρούν' βρε Στεργιου μ' κι όλου του σόι χουρεύ'
χουρεύ' κι η Μπάκους με τ'νκοκκιν' σαλβάρα, αχ! κι σέρνει του χουρό αμάν, αμάν, αμ!
κι σέρνει του χουρό
«Κατέβα Στέργιου μ' για να αλλάξεις, γαμπρός για να γενείς»
«Δεν κατηβαίνου, δεν αλλάζου, αχ! γιατί πεισμάνιψα αμάν, αμάν αχ! γιατί πεισμάνιψα»
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4.5. Σήμερα ντούνα μ' πασχαλιά
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Το τραγούδι αυτό είναι ένα από τα πολλά τραγούδια σε ελεύθερο ρυθμό τα
οποία συναντούμε στην δισκογραφία του Β.Δ. Πρόκειται για ένα παλιό, κλέφτικο,
επιτραπέζιο Μακεδονικό τραγούδι το οποίο συναντούμε σε όλη σχεδόν την περιοχή
της Μακεδονίας. Έχει καταγραφτεί από την Καστοριά και τις πλαγιές του Βοΐου
Κοζάνης έως και το Παγγαίο, τα Δαρνακοχώρια Σερρών και τη Δράμα. Συνηθίζονταν
να ερμηνεύονται στην αρχή είτε στο τέλος του γλεντιού καθώς ακόμη και στα
ενδιάμεσα χορευτικά διαλείμματα. Την συγκεκριμένη καταγραφή βρίσκουμε στον
δίσκο «Όρος Παγγαίο. 30 Χοροί και τραγούδια» του Θεάτρου Ελληνικών Χορών
«Δόρα Στράτου». Σε αυτήν την εκτέλεση τον συνοδεύουν οι μουσικοί: Αντώνης
Ζώρας (κλαρίνο), Αλέκος Τζούμας (βιολί) και Μαθιός Βεντούρης (λαούτο).
Το τραγούδι αυτό εκτελείται ελεύθερα ως προς την ρυθμική του διάσταση.
Με σκοπό την βελτιστοποίηση της τροπικής ανάλυσης η οποία θα ακολουθήσει
μπορούμε να διακρίνουμε κατά βάση δύο μελωδικές φράσεις. Η πρώτη εξ αυτών
επαναλαμβάνεται σχετικά διαφοροποιημένη συνεπώς στην παρτιτούρα θα τις
εντοπίζουμε με την υποσημείωση Α1 και Α2 αντίστοιχα. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί
ότι η φράση Α2 θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτόνομη φράση παρατηρούμε όμως ότι
στην τρίτη και τέταρτη στροφή ουσιαστικά αντικαθιστά την φράση Α1 η οποία
παραλείπεται πλήρως. Η φράση Β θα μπορούσε και αυτή να επιμεριστεί σε μικρότερα
τμήματα αυτό όμως δεν επιλέχθηκε καθώς κατά την διάρκειά της δεν παρεμβάλλεται
η ορχήστρα με ανταπόκριση όπως συμβαίνει μεταξύ των φράσεων Α1 και Α2.
Από τροπικής πλευράς είναι ξεκάθαρο ότι η μελωδία κινείται στα πλαίσια του
μακάμ Ραστ και συγκεκριμένα μέσα στα στενά πλαίσια του βασικού πενταχόρδου
Ραστ από θέση. Η φράση Α1 ξεκινά με ανοδική βηματική κίνηση από τον φθόγγο
ραστ στον σεγκιάχ όπου και παραμένει για μικρό χρονικό διάστημα. Στο υπόλοιπο
κομμάτι της φράσης αυτής η μελωδία κινείται ανοδικά μέχρι και τον νεβά από τον
οποίο η μελωδία κινείται εκ νέου καθοδικά με ποικιλματικές κινήσεις και καταλήγει
στην βάση του πενταχόρδου Ραστ, στον φθόγγο ραστ.
Η φράση Α2 ξεκινά με την ίδια ανοδική βηματική κίνηση η οποία όμως αυτή
τη φορά φτάνει μέχρι τον νεβά όπου και παραμένει. Στην συνέχεια και πάλι με
βηματικές διαδοχικές κινήσεις η μελωδία κινείται πρώτα καθοδικά προς το
ντουγκιάχ, χωρίς να δίνει σε αυτό αρκετό χρόνο, επανέρχεται προς το νεβά για να
καταλήξει εντέλει και πάλι βηματικά στον σεγκιάχ.
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Στην φράση Β η μελωδία παραμένει στον νεβά έπειτα από σύντομο πέρασμα
από τον φθόγγο χουσεϊνί. Έπειτα ακολουθεί μία καθοδική ποικιλματική κίνηση προς
τον ντουγκιάχ στην διάρκεια της οποίας δίνεται μία πολύ μικρή έμφαση στον φθόγγο
τσαργκιάχ. Η στάση στον φθόγγο ντουγκιάχ επισημαίνεται με βηματική καθοδική
κίνηση ενός τριχόρδου Ουσάκ στο ντουγκιάχ, φαινόμενο το οποίο συναντούμε συχνά
στην πλοκή του μακάμ Ραστ. Η στάση αυτή όμως στο ντουγκιά δεν κρατεί πολύ
καθώς έχουμε μικρή εκ νέου στάση στο ραστ με καθοδική ποικιλματική κίνηση από
το νεβά στο ραστ με χρήση του πενταχόρδου Ραστ. Τέλος η φράση Β ολοκληρώνεται
με ένα μέρος το οποίο θυμίζει αρκετά την φράση Α1 με τη μελωδία να παραμένει με
έμφαση στον σεγκιάχ από τον οποίο θα καταλήξει στο ραστ με ποικιλματική χρήση
του τριχόρδου Ραστ.
Το μοτίβο της ενορχήστρωσης που επιλέγεται σε αυτήν την καταγραφή το
έχουμε ξανασυναντήσει σε προηγούμενο τραγούδι με παρόμοια ρυθμική υπόσταση.
Τα όργανα που συνοδεύουν στον Β.Δ. είναι το κλαρίνο, το βιολί και το λαούτο. Το
λαούτο σε όλη την διάρκεια της ηχογράφησης διατηρεί το ρόλο του ισοκράτη. Η
ηχογράφηση ξεκινά με το κλαρίνο να παίρνει το πρώτο ρόλο παίζοντας τρεις μικρές
φράσεις εκ των οποίων η πρώτη και η τρίτη προσομοιάζουν την φράση Α1 ενώ η
δεύτερη φράση διαφοροποιείται ελαφρώς. Σε αυτό το σημείο ισοκράτημα κάνει και
το βιολί. Κατά την διάρκεια του στίχου το λαούτο διατηρεί το ισοκράτημα ενώ το
βιολί απαντά με ανταποκρίσεις στα κενά που αφήνει ο στίχος, συγκεκριμένα μεταξύ
των φράσεων Α1 και Α2 καθώς και μεταξύ των φράσεων Α2 και Β. Ως ανταπόκριση
μεταξύ πρώτης και δεύτερης στροφής παρουσιάζεται το ίδιο φαινόμενο με την αρχή
το κλαρίνο όμως παίζει μόνο την πρώτη από τις τρεις φράσεις που έπαιζε αρχικά.
Στην συνέχεια, μεταξύ δηλαδή των υπολοίπων στροφών απουσιάζει αυτή η
ανταπόκριση η οποία αντικαθίσταται με ελάχιστα κενά δευτερόλεπτα τα οποία
καλύπτει το ισοκράτημα του λαούτου. Τέλος η ηχογράφηση κλείνει με το πέρας της
ανταπόκρισης από την ορχήστρα με παραμονή στον τελευταίο φθόγγο και σταδιακή
εξασθένηση του ήχου.
Ως προς το ποιητικό κείμενο διακρίνεται η εξής ασάφεια. Στην καταγραφή
την οποία μελετώ αναφέρεται ο στίχος «σήμερα Ντούνα μ' πασχαλιά». Σε άλλες όμως
περιοχές της Μακεδονίας, για παράδειγμα στον Σοχό Θεσσαλονίκης, η ίδια μελωδία
χρησιμοποιεί τον ίδιο στίχο με το όνομα «Ντούλα μ'». Και στις δύο περιπτώσεις,
όμως, το νόημα παραμένει το ίδιο καθώς το τραγούδι αναφέρεται στο εν λόγω
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πρόσωπο, πολύ πιθανόν να μην είναι και πραγματικό, το οποίο βρίσκεται
φυλακισμένο και απουσιάζει από την γιορτή, την πασχαλιά, την Κυριακή δηλαδή της
Ανάστασης. Οι στίχοι στην υπό μελέτη αυτή καταγραφή είναι οι εξής:

Σήμερα Ντούνα μ' πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι
ωρε σήμερα αλλάζουν τα παιδιά
Σήμερα αλλάζουν τα παιδιά, και οι πεθερές τις νύφες
ε ρε και εσύ Ντούνα μ' στις φυλακές
Στης Λαρσας τα μπουντρούμια
ωρέ Ντούνα μ' θε(ς) να 'ντιώνεσαι
Τη φυλακή να σπάσεις
ώρε να πάρεις δίπλα τα βουνά
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4.6. Πέρασε ο Γιώργος πέρασε

Την συγκεκριμένη καταγραφή βρίσκουμε στον δίσκο «Όρος Παγγαίο. 30
Χοροί και τραγούδια» του Θεάτρου Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου». Σε αυτήν
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την εκτέλεση τον συνοδεύουν οι μουσικοί: Αντώνης Ζώρας (κλαρίνο), Αλέκος
Τζούμας (βιολί) και Μαθιός Βεντούρης (λαούτο).
Το τραγούδι αυτό υπακούει στο τετράσημο ρυθμό και συγκεκριμένα το
ρυθμικό μοτίβο που εκτελείται είναι το εξής:

. Συνήθως αυτό το ρυθμικό

μοτίβο χρησιμοποιείται στον χορό «συρτό στα τρία», γνωστό και ως απλά «στα τρία»,
ο οποίος βέβαια συναντάται κυρίως στην Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.
Η μελωδία του τραγουδιού αυτού αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια του μακάμ
Νικρίζ του οποίου ελάχιστα δείγματα έχουμε στο υπό μελέτη ρεπερτόριο. Στο
τραγούδι μπορούμε να διακρίνουμε δύο μελωδικές φράσεις εκ των οποίων η πρώτη
επαναλαμβάνεται με μία ελαφρά διαφοροποίηση. Στην πρώτη φράση λοιπόν (Α1, 2)
η μελωδία ξεκινά στο ασθενές μέρος του μέτρου με τον φθόγγο ραστ τον οποίο
ακολουθεί στην θέση του επόμενου μέτρου ο νεβά στον οποίον και παραμένει για
λίγο η μελωδία. Έπειτα η μελωδία κινείται βηματικά και ποικιλματικά προς τον
φθόγγο ραστ χρησιμοποιώντας το βασικό πεντάχορδο Νικρίζ από το ραστ στο οποίο
και παραμένει. Στην διάρκεια αυτής της πτωτικής κίνησης μπορεί να παρατηρηθεί
μία μικρή έμφαση-στάση στον ντικ κιουρντί χωρίζοντας ίσως την συνολική κίνηση
σε δύο μέρη: σε μία καθοδική κίνηση από το νεβά στο ντικ κιουρντί με χρήση
τρίχορδου Σαζκιάρ και σε μία συναπτόμενη καθοδική βηματική κίνηση από το ντικ
κιουρντί στο ραστ με χρήση τριχόρδου Νικρίζ. Έπειτα η μελωδία κινείται ανοδικά
βηματικά από τον ντουγκιάχ στον νεβά, δίνοντας την αίσθηση ενός τετραχόρδου
Χιτζάζ από ντουγκιάχ, από τον οποίο και πάλι θα κινηθεί καθοδικά καταλήγοντας
στον ραστ με χρήση πενταχόρδου Νικρίζ από ραστ. Στις διάφορες παραλλαγές της
φράσης Α που κατέγραψα η ανάλυση αυτή διαφοροποιείται σε μικρές λεπτομέρειες
που δεν αλλάζουν κατά βάση την μελωδική πορεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε
αρκετές ερμηνείες της φράσης Α η τελευταία προαναφερθείσα ανοδική βηματική
κίνηση φθάνει έως και τον χουσεϊνί προτού σταθεί στον νεβά ενώ η καθοδική κίνηση
που ακολουθεί καταλήγει σε μία περίπτωση (μ. 33) στο ραστ με χρήση του
προσαγωγέα ιράκ.
Στην φράση Β η μελωδία ξεκινά από το ραστ, όπου είχε καταλήξει στο τέλος
της προηγούμενης φράσης, και κινείται ανοδικά στο τρίχορδο Νικρίζ από ραστ στο
οποίο και καταλήγει και πάλι χωρίς όμως να παραμένει σε αυτό (στο ραστ). Αμέσως,
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συναπτά από τον ραστ, η μελωδία κινείται καθοδικά βηματικά και ποικιλματικά από
το ραστ στον φθόγγο χουσεϊνί ασιράν με χρήση τριχόρδου Ουσάκ από χουσεϊνί
ασιράν. Έπειτα η μελωδία επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο που περιγράψαμε στην αρχή
της Β φράσης, δηλαδή στο τρίχορδο Νικρίζ με βάση το ραστ στο οποίο και πάλι
καταλήγει η μελωδία. Στη συνέχεια όμως η μελωδία από το ραστ μας εμφανίζει
άμεσα με πήδημα της φωνής τον φθόγγο τσαργκιάχ στον οποίο παραμένει για λίγο
έως ότου να κατευθυνθεί και πάλι καθοδικά στον ραστ. Εν τέλει η φράση Β
καταλήγει στο ραστ με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο αυτό συμβαίνει και στην
φράση Α.
Θα πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο ειδική αναφορά στην εμφάνιση του
φθόγγου τσαργκιάχ στην φράση Β καθώς αυτός δεν ανήκει εξ ορισμού στην κλίμακα
του μακάμ Νικρίζ. Στο σημείο αυτό τονικοποιείται ο φθόγγος τσαργκιά και η
μελωδία παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα σε αυτόν. Τόσο τα διάφορα
ποικίλματα όσο και το ίδιο το vibrato στον τσαργκιάχ γίνονται με χρήση του φθόγγου
νιμ χιτζάζ ο οποίος μας βοηθά να επανέλθουμε στην ατμόσφαιρα του μακάμ Νικρίζ.
Η καθοδική κίνηση από το τσαργκιάχ προς το ραστ στην συγκεκριμένη αυτή
περίπτωση γίνεται με χρήση ενός ιδιότυπου θα λέγαμε πενταχόρδου με βάση το ραστ
και κορυφή το νιμ χιτζάζ. Το πεντάχορδο αυτό βέβαια δεν είναι τέλειο, δεν
σχηματίζεται δηλαδή διάστημα 5ης καθαρής μεταξύ βάσης και κορυφής.
Οι ρόλοι των οργάνων της ορχήστρας που συνοδεύουν τον Β.Δ. είναι για άλλη
μία φορά ευκρινείς και διακριτοί. Η ηχογράφηση ξεκινά με την απόδοση από την
ορχήστρα της Β φράσης με το κλαρίνο και το βιολί να παίζουν την μελωδία, το
λαούτο να συνοδεύει ρυθμικά και αρμονικά και το τουμπελέκι τέλος να υποστηρίζει
ρυθμικά με ένα αρκετά μονότονο μοτίβο. Κατά την διάρκεια του στίχου το λαούτο
και το τουμπελέκι συνεχίζουν κανονικά έως και το τέλος της ηχογράφησης. Το βιολί
παίζει τη μελωδία παράλληλα με τη φωνή ενώ το κλαρίνο εμφανίζεται μόνο στο
τέλος των φράσεων με την εκτέλεση των καθιερωμένων στερεοτυπικών σχεδόν
καταληκτικών σχολιασμών. Ως ανταπόκριση η ορχήστρα παίζει κάθε φορά μία φορά
την φράση Β ενώ το κλείσιμο γίνεται χωρίς επιβράδυνση απλά με επανάληψη της
βάσης μετά το τέλος της φράσης Β. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι εξής:

Πέρασε ο Γιώργος πέρασε, από μια ψηλή ραχούλα
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Πάει να βαπτίσει ένα παιδί, να βάλει το όνομά του
Τον λέν οι κούκοι στα(ι) βουνά, οι πέρδικες στα πλάγια
Τον λέει και ο πετροκόσυφας, στα κλέφτικα λημέρια
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4.7. Μαύρα μάτια είδα απόψε

Η ηχογράφηση η οποία μελετήθηκε εμπεριέχεται στον δίσκο «Όρος Παγγαίο.
30 Χοροί και τραγούδια» του Θεάτρου Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου». Σε αυτήν
την εκτέλεση συνοδεύουν τον Β.Δ.

οι μουσικοί: Αντώνης Ζώρας (κλαρίνο),
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Παναγιώτης Ζούμπας (Σαντούρι), Γιώργος Γευγελής (τουμπελέκι) και Μαθιός
Βεντούρης (λαούτο).
Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι επτάσημος με εσωτερική ρυθμική δομή
3+2+2. Το ρυθμικό σχήμα το οποίο κατά βάση κυριαρχεί είναι το εξής:
. Πρόκειται για χορευτικό τραγούδι του οποίου το άκουσμα
επιβάλλει τον πανελλαδικά διαδεδομένο συρτό χορό, ευρέως γνωστό και ως
καλαματιανό. Ωστόσο οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας δεν χρησιμοποιούν
αυτήν ονομασία για να προσδιορίσουν τον χορό αυτό. «Χρησιμοποιούν είτε τον όρο
συρτό είτε τις σλαβικές ονομασίες starsco ή bobohorosi που σημαίνουν γέρικος χορός.
Μάλιστα, αυτός ο μεταφρασμένος στα ελληνικά όρος απαντά εκτεταμένα στην περιοχή
της Νικήσιανης και του Παγγαίου, δηλαδή ανάμεσα σε ελληνόφωνους ντόπιους που
τραγουδούν με συνοδεία ζουρνά» (Ρόμπου - Κεβίδη, 2016).
Όσον αφορά τις τροπικές εκφάνσεις του τραγουδιού αυτές εμφανίζονται στα
πλαίσια του μακάμ Σεγκιάχ19. Συνολικά η μελωδία του τραγουδιού συναπαρτίζεται
από δύο μελωδικές φράσεις οι οποίες εκτελούνται με επανάληψη κατά την οποία η
κατάληξη της φράσης διαφοροποιείται ελαφρώς.
Η φράση Α ξεκινά με τον φθόγγο νεβά στον οποίο και καταλήγει στο μισό της
φράσης αυτής (μ.2) έχοντας διαγράψει μία κυκλική μελωδική πορεία γύρω από το
νεβά χρησιμοποιώντας τους φθόγγους χουσεϊνί, τσαργκιάχ και μπουσελίκ. Στο μ.3 η
μελωδία κινείται ανοδικά από το νεβά προς το γκερντανιέ και επιστρέφει και πάλι
στο νεβά με χρήση τετραχόρδου Μπουσελίκ. Στο μ.4 η φράση ολοκληρώνεται με την
μελωδία να κινείται από το νεβά στο ντουγκιάχ με χρήση τετραχόρδου Ουσάκ με
βάση το ντουγκιάχ. Στην επανάληψη της φράσης αυτή διαφοροποιείται ελαφρώς
καθώς καταλήγει στον φθόγγο νεβά χωρίς την κατάληξη που ανέφερα προηγουμένως
(αυτήν με χρήση τετραχόρδου Ουσάκ).
Η φράση Β ξεκινά και αυτή από το νεβά στον οποίο και είχαμε καταλήξει στο
τέλος της φράσης Α. Κινείται ανοδικά βηματικά στο χουσεϊνί από το οποίο θα
κινηθεί καθοδικά προς το ντουγκιάχ με χρήση πενταχόρδου Μπουσελίκ από το

19

Ο Αυντεμίρ Μουράτ για την περίπτωση του μακάμ Σεγκιάχ παραθέτει πολλές περιπτώσεις
διαφορετικών κλιμάκων. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις περιγράφεται και η συγκεκριμένη κλίμακα
όπως περιγράφεται στην ανάλυση.
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ντουγκιάχ. Στην κατάβαση αυτή δίνεται μικρή έμφαση στο τσαργκιάχ. Στο μ.8
εμφανίζεται και πάλι ο φθόγγος τσαργκιάχ από τον οποίο η μελωδία κινείται
βηματικά καθοδικά έως και τον προσαγωγέα ατζέμ ασιράν ο οποίος λύνεται αμέσως
στο ιράκ. Τέλος η φράση Β καταλήγει με τη μελωδία να κινείται βηματικά ανοδικά
από το ιράκ στο νεβά αρχικά με τρίχορδο Σεγκιάχ από το ιράκ στο ντουγκιάχ και
έπειτα συναπτά με τετράχορδο ραστ από το ντουγκιά στο νεβά. Στην επανάληψη της
φράσης Β η μελωδία παραμένει στο ιράκ, στην βάση δηλαδή, και σηματοδοτεί την
ολοκλήρωση της φράσης.
Στην ηχογράφηση αυτή εντοπίζουμε ένα καινούργιο στοιχείο ως προς την
ορχήστρα των οργάνων που συνοδεύουν τον Β.Δ. καθώς και το ρόλο που εξυπηρετεί
το καθένα από αυτά. Είναι το πρώτο από τα επιλεγμένα τραγούδια στο οποίο
συμμετέχει και το σαντούρι. Όσον αφορά τον ρόλο του παρατηρούμε ότι κατά κύριο
λόγο εξυπηρετεί συνοδευτικό ρόλο με ρυθμική χρήση συγχορδιών. Ωστόσο από την
δεύτερη στροφή και έπειτα παρατηρείται το σαντούρι να παίζει και αυτό την μελωδία
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η ηχογράφηση ξεκινά με το κλαρίνο το οποίο αποδίδει μία οργανική μελωδία,
η οποία δεν θα τραγουδηθεί μετά και αποτελεί οργανικό μέρος, και ξεκινά με ελλιπές
μέτρο. Το σαντούρι, το λαούτο και το τουμπελέκι συνοδεύουν το κλαρίνο και
υποστηρίζουν την μελωδία αρμονικά και ρυθμικά. Εκτελείται οργανικά ολόκληρη η
δομή του τραγουδιού (2Α - Β1 - Β2) και έπειτα ξεκινά ο στίχος. Κατά την διάρκεια
του στίχου η ορχήστρα διατηρεί τους ρόλους που είχε ήδη με το κλαρίνο να υποχωρεί
ελαφρώς σε ένταση. Ως ανταπόκριση χρησιμοποιείται από την ορχήστρα η οργανική
μελωδία που παίχτηκε στην αρχή της ηχογράφησης. Έπειτα, η ίδια δομή διατηρείται
και στις δύο εναπομείνουσες στροφές τις οποίες διαδέχεται αυτοσχεδιασμός του
κλαρίνου με την υπόλοιπη ορχήστρα να υποστηρίζει και πάλι αρμονικά και ρυθμικά.
Κατά την διάρκεια του αυτοσχεδιασμού η ηχογράφηση φτάνει στο τέλος της με
χρήση του γραμμικά φθίνοντος επιπέδου της έντασης (fadeout). Οι στίχοι του
τραγουδιού είναι οι εξής:

Μαύρα μάτια είδα απόψε στη δεξιά μου τη μεριά
σηκώνομαι και δεν τα βρίσκω κάθομαι και σιλογώ
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Με τα ρούχα μου μαλώνω και το στρώμα μου ρωτώ
- Στρώμα μου που πάει η κυρά σου πάει στη βρύση για νερό
- Βρύση μου κρύα μου βρύση πως βαστάς κρύο νερό
- Ετς βαστώ και γω ο καημένος της αγάπης τον καημό
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4.8. Τώρα που στήσαν το χορό

Πρόκειται για ένα από τα πλέον γνωστά και πολυτραγουδημένα τραγούδια
του ρεπερτορίου της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Την συγκεκριμένη
καταγραφή βρίσκουμε στον δίσκο "«Όρος Παγγαίο. 30 Χοροί και τραγούδια» του
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Θεάτρου Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου». Σε αυτήν την εκτέλεση συνοδεύουν
τον Β.Δ. οι μουσικοί: Αντώνης Ζώρας (κλαρίνο), Παναγιώτης Ζούμπας (Σαντούρι),
Γιώργος Γευγελής (τουμπελέκι) και Μαθιός Βεντούρης (λαούτο).
Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι επτάσημος με εσωτερική ρυθμική δομή
3+2+2. Το ρυθμικό σχήμα το οποίο κατά βάση κυριαρχεί είναι το εξής:
. Πρόκειται για χορευτικό τραγούδι του οποίου το άκουσμα
επιβάλλει τον πανελλαδικά διαδεδομένο συρτό Μακεδονίας γνωστό, με μικρές
παραλλαγές, και ως καλαματιανό.
Όσον αφορά την τροπικότητα της μελωδίας αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των
διαφόρων περιπτώσεων του μακάμ Χιτζάζ. Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί σε αυτή
τη περίπτωση, πως αυτό και πολλά άλλα τραγούδια της Μακεδονίας κινούνται πιο
κοντά στο δεύτερο ήχο με μαλακά διαστήματα και τις σχετικές καταλήξεις. Στο
τραγουδιστικό μέρος του τραγουδιού αυτού διακρίνουμε τρεις ξεχωριστές μελωδικές
φράσεις εκ των οποίων η πρώτη εκτελείται με επανάληψη. Στην πρώτη φράση (Α1,
2) η μελωδία ξεκινά άμεσα με τον φθόγγο νεβά, στον οποίο και παραμένει για ένα
μέτρο, και στη συνέχεια κινείται βηματικά προς το νιμ χιτζάζ. Από το νιμ χιτζάζ η
μελωδία κινείται αρχικά ανοδικά στα πλαίσια του Χιτζάζ πενταχόρδου με βάση το
ντουγκιάχ έως την κορυφή αυτού δηλαδή το χουσεϊνί. Χωρίς στάση στο χουσεϊνί η
μελωδία επιστρέφει στο νιμ χιτζάζ όπου και παραμένει σχεδόν κάνοντας μισή
κατάληξη. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η φράση Α1 (μ.3) η μελωδία ολοκληρώνει το
προαναφερθέν πεντάχορδο Χιτζάζ κινούμενη βηματικά καθοδικά από το νιμ χιτζάζ,
όπου είχε παραμείνει για λίγο χρόνο, στο ντουγκιάχ.
Στη φράση Β η μελωδία ξεκινά και πάλι από το νεβά από τον οποίον όμως
κινείται βηματικά καθοδικά με έναν περίεργο σχετικά τρόπο. Εκ πρώτης όψεως
φαίνεται να κινείται βηματικά καθοδικά με χρήση τριχόρδου Ουσάκ από μπουσελίκ
στον οποίον και παραμένει για μικρό χρονικό διάστημα (μ. 7). Θα πρέπει όμως σε
αυτό το σημείο να γίνουν δύο βασικές παρατηρήσεις. Αρχικά η δεύτερη βαθμίδα του
τριχόρδου Ουσάκ που προαναφέρθηκε αν και η μελωδία κινείται πτωτικά αυτή δεν
φθίνει σε συχνότητα τόσο όσο την έχουμε συνηθίσει σε άλλες περιπτώσεις. Επιπλέον
είναι λίγο ασαφές το κατά πόσο η φωνή παραμένει στον φθόγγο μπουσελίκ και όχι
στον φθόγγο σεγκιάχ. Σε άλλες καταγραφές του τραγουδιού αυτού από διάφορους
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ερμηνευτές η μελωδία στο συγκεκριμένο σημείο τείνει να παραμένει στον φθόγγο
μπουσελίκ. Στην συγκεκριμένη όμως καταγραφή τόσο η αίσθηση όσο και οι
μετρήσεις που έλαβα από το λογισμικό επεξεργασίας που χρησιμοποίησα μου δίνουν
την εντύπωση πως η μελωδία κινείται σε χαμηλότερη συχνότητα σε σχέση με τον
φθόγγο μπουσελίκ.
Στη συνέχεια, η μελωδία δίνει έμφαση στον φθόγγο ντουγκιάχ γλιστρώντας
από το μπουσελίκ προς το ντουγκιά με χρήση τόσο του σεγκιάχ όσο και του ντικ
κιουρντί. Σε αυτό το σημείο, κυρίως βέβαια με την χρήση του ντικ κιουρντί,
επανερχόμαστε στιγμιαία στο κλίμα του μακάμ χιτζάζ. Στη συνέχεια όμως η μελωδία
ξεκινά από τον φθόγγο νιμ χιτζάζ και κινείται ανοδικά βηματικά προς το χουσεϊνί,
στα πλαίσια ενός πενταχόρδου ραστ από το ντουγκιάχ, και επιστρέφει στο νιμ χιτζάζ
χωρίς να επιμένει σε αυτό. Η φράση Β ολοκληρώνεται με τη μελωδία από το νιμ
χιτζάζ να καταλήγει στο μπουσελίκ βηματικά χρησιμοποιώντας και το ντουγκιάχ ως
προσαγωγέα προς το μπουσελίκ, τονικοποιώντας το προς στιγμήν.
Όσον αφορά την φράση Γ θα πρέπει να επισημάνω ότι ως μουσικό νόημα η
φράση Γ δεν υφίσταται καθώς αποτελεί την φυσική εξέλιξη της φράσης Β της οποίας
το τέλος θυμίζει περισσότερο μισή κατάληξη μίας φράσης. Για λόγους όμως
ανάλυσης και σημειογραφικής αναπαράστασης θεώρησα πιο χρήσιμο να θεωρηθούν
ως δύο διακριτές μελωδικές φράσεις. Στη φράση Γ συνεπώς η μελωδία ξεκινά από το
ραστ το οποίο είχε διαδεχθεί το μπουσελίκ από το τέλος της φράσης Β. Άμεσα η
μελωδία εμφανίζει το ντουγκιάχ με χρήση μάλιστα του φθόγγου ντικ κιουρντί
επαναφέροντάς μας, αυτήν την φορά για τα καλά, στο κλίμα του μακάμ Χιτζάζ. Αυτό
γίνεται ακόμα πιο προφανές στη συνέχεια όπου η μελωδία κινείται στο χουσεϊνί από
το οποίο κατευθύνεται καθοδικά βηματικά προς το ντουγκιάχ με χρήση του βασικού
πενταχόρδου Χιτζάζ από ντουγκιάχ στο οποίο και καταλήγει η φράση αυτή. Κατά την
εξέλιξη αυτής της καθοδικής πορείας δίνεται έμφαση στο νιμ χιτζάζ πράγμα το οποίο
γίνεται ακόμα πιο προφανές με την κατάληξη της φράσης στο μ. 28 όπου η μελωδία
κινείται καθοδικά από το νιμ χιτζάζ στο ντουγκιά με χρήση τριχόρδου χιτζάζ από
ντουγκιάχ.
Όσον

αφορά

τις

ενορχηστρωτικές

επιλογές

αυτές

ακολουθούν

τις

καθιερωμένες νόρμες, όπως αυτές σκιαγραφήθηκαν στις προηγούμενες αναλύσεις.
Συγκεκριμένα η ηχογράφηση ξεκινά με το τουμπελέκι το οποίο παίζει το ρυθμό επί
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δύο μέτρα. Μετά το πέρας αυτών ξεκινά και η υπόλοιπη ορχήστρα παίζοντας την
εισαγωγική μελωδία ή οποία θα χρησιμεύσει και ως ανταπόκριση στη συνέχεια. Σε
αυτή τη φράση κλαρίνο και βιολί μοιράζονται τον ρόλο του σολιστικού οργάνου και
παίζουν ταυτόχρονα την μελωδία σε διαφορετικές κατά βάση οκτάβες. Κατά τη
διάρκεια του στίχου λαούτο και τουμπελέκι διατηρούν τον ρόλο τους καθώς και το
βιολί επιμένει να παίζει την μελωδία παράλληλα με τη φωνή. Το κλαρίνο εμφανίζεται
στις μικρές ανταποκρίσεις-γεμίσματα ή γέφυρες αυτήν την φορά στην ίδια συχνότητα
με το βιολί. Μεταξύ των στροφών εμφανίζεται η ανταπόκριση η οποία κάθε φορά
εκτελείται όπως περιγράφθηκε παραπάνω. Με το πέρας της τελευταίας στροφής
λαούτο και τουμπελέκι διατηρούν τους ρόλους τους καθώς το κλαρίνο παίρνει
αυτοσχεδιαστικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού από το κλαρίνο το
βιολί παίζει ρυθμικά χρησιμοποιώντας την μελωδική βάση του κομματιού. Η
ηχογράφηση τελειώνει με χρήση του γραμμικά φθίνοντος επιπέδου της έντασης
(fadeout). Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι παρακάτω:

Τώρα που στη Μαρία μου, τώρα που στήσαν το χορό
τώρα που στήσαν το χορό, να 'μαν κι εγώ να τραγουδώ
Να 'μαν κι εγώ Μαρία μου, να 'μαν κι εγώ να τραγουδώ
να 'μαν κι εγώ να τραγουδώ, όλες οι βέργες είναι εδώ
Όλες οι βέ Μαρία μου, όλες οι βέργες είναι εδώ
όλες οι βέργες είναι εδώ,
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4.9. Τώρα τα πούλια
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Το τραγούδι αυτό είναι ευρέως γνωστό καθώς το συναντάμε σε διάφορες
περιοχές της χώρας ενώ επίσης έχει ερμηνευτεί και από καλλιτέχνες που δεν ανήκουν
άμεσα στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον
διαδικτυακό τόπο domnasamiou.gr το τραγούδι αυτό έχει προέλευση από την
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Πελοπόννησο. Η καταγραφή την οποία μελέτησα βρίσκεται στο Βινύλιο 2. Τραγούδια
της Μακεδονίας.
Πρόκειται για ένα τραγούδι κατά βάση σε ελεύθερο ρυθμό ο οποίος όμως στις
οργανικές ανταποκρίσεις μεταξύ των στροφών μετατρέπεται σε τετράσημο. Το
ρυθμικό σχήμα το οποίο χρησιμοποιείται στην ανταπόκριση αυτή συναπαρτίζεται
από δύο ρυθμικά μοτίβα τα οποία χρησιμοποιούνται εξίσου και είναι τα εξής:

και

. Από πλευράς τροπικής τεχνοτροπίας το

τραγούδι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του μακάμ Χιτζάζ. Το τραγουδιστικό μέρος
του τραγουδιού αποτελείται κατά βάση από τρεις μελωδικές φράσεις. Η τρίτη φράση,
χάριν ευκολίας στην ανάλυση, θα πρέπει να χωριστεί σε δύο μέρη τα οποία θα
συμβολίζονται έπειτα ως φράση Γ1.1 και Γ1.2 αντίστοιχα.
Στην πρώτη φράση (Α) η μελωδία κατευθύνεται στο νεβά, με πήδημα από το
ντουγκιά, στο οποίο και παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια η
μελωδία κινείται γύρω από το νεβά στα πλαίσια ενός πενταχόρδου Χιτζάζ από
ντουγκιάχ κυρίως όμως στην τρίτη του βαθμίδα (νιμ χιτζάζ) και άνω. Αφού
παραμείνει για πολύ λίγο στο νεβά θα καταλήξει στο νιμ χιτζάζ με χρήση του
τριχόρδου Σεγκιάχ από νιμ χιτζάζ. Η φράση Α ολοκληρώνεται με την μελωδία να
κινείται αρχικά βηματικά ανοδικά από το νιμ χιτζάζ στο χουσεϊνί από το οποίο θα
ξεκινήσει καθοδική ποικιλματική πορεία προς το ντουγκιάχ όπου και θα καταλήξει η
φράση Α. Η κατάληξη αυτή στο ντουγκιάχ χρωματίζεται και με τη χρήση του
προσαγωγέα ραστ.
Η φράση Β ξεκινά με άλμα της φωνής από το ντουγκιάχ στο χουσεϊνί αυτή τη
φορά όπου και θα παραμείνει. Σύντομα όμως η μελωδία κινείται από το ατζέμ προς
το νεβά με χρήση τριχόρδου μπουσελίκ από νεβά στο οποίο και θα παραμείνει για
λίγο. Έπειτα η φωνή κατευθύνεται βηματικά προς το ντουγκιά με χρήση τετραχόρδου
Χιτζάζ από ντουγκιά στο οποίο θα παραμείνει για πολύ λίγο. Στο σημείο αυτό
εμφανίζεται ο φθόγγος μπουσελίκ με την φωνή να κινείται στο τρίχορδο Τσαργκιάχ
από ραστ στο οποίο γίνεται μικρή στάση για να ακολουθήσει έπειτα η εμφάνιση ενός
τριχόρδου Σεγκιάχ από ιράκ. Στα πλαίσια αυτού η μελωδία αρχικά κινείται ανοδικά
προς το ντουγκιάχ και από εκεί κινείται καθοδικά προς το ιράκ στο οποίο θα γίνει
κατάληξη.
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Στην φράση Γ1.1 η μελωδία μας επαναφέρει στο κλίμα του μακάμ Χιτζάζ με
χρήση του τριχόρδου Νικρίζ από ραστ το οποίο και τονικοποιεί προσωρινά με τη
χρήση του προσαγωγέα, στο ραστ, ιράκ. Στη συνέχεια η μελωδία κινείται στο
ντουγκιάχ με χρήση του τριχόρδου Χιτζάζ από ντουγκιά στο οποίο καταλήγει με
χρήση του προσαγωγέα ραστ και παραμένει σε αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα.
Από το ντουγκιάχ η φωνή κινείται άμεσα στο χουσεϊνί από το οποίο σχηματίζεται μία
καθοδική ποικιλματική πορεία προς το ντουγκιάχ με χρήση πενταχόρδου Χιτζάζ από
ντουγκιάχ. Η κίνηση όμως αυτή εντέλει καταλήγει στο ραστ, το οποίο τονικοποιείται
προσωρινά με χρήση του προσαγωγέα σεγκιάχ, δίνοντας έτσι την αίσθηση ενός
πενταχόρδου Νικρίζ από νεβά.
Από το ραστ, όπου είχε σταθεί, στην φράση Γ1.2 η φωνή κινείται ανοδικά
βηματικά με χρήση πενταχόρδου Νικρίζ από ραστ προς το νεβά στο οποίο και θα
παραμείνει. Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της φράσης αυτής η μελωδία κινείται
στα πλαίσια του πενταχόρδου Χιτζάζ από ντουγκιάχ στο οποίο εντέλει θα καταλήξει.
Αρχικά κινείται ανοδικά από το νιμ χιτζάζ στο χουσεϊνί και από εκεί καθοδικά στο
ντουγκιάχ στο οποίο η κατάληξη γίνεται κατά βάση με χρήση του τριχόρδου Χιτζάζ
από ντουγκιάχ. Στις διάφορες παραλλαγές αυτής της φράσης τις οποίες κατέγραψα
παρατηρούμε στο σημείο αυτό η μελωδία να παραμένει σε μία περίπτωση
περισσότερο στο χουσεϊνί (μ. 8) με την βασική όμως πλοκή της μελωδικής γραμμής
να παραμένει σταθερά ίδια.
Η συγκεκριμένη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού γίνεται με την συνοδεία της
συνηθισμένης σε όλο το υλικό το οποίο μελετήθηκε ορχήστρας η οποία αποτελείται
από κλαρίνο, βιολί και λαούτο. Οι ενορχηστρωτικές επιλογές που γίνονται σε αυτήν
την ηχογράφηση δεν παρεκκλίνουν από αντίστοιχα παραδείγματα τραγουδιών του
υπό μελέτη ρεπερτορίου με ελεύθερο ή και μη ρυθμό. Η ηχογράφηση ξεκινά με την
ανταπόκριση των οργάνων, η οποία γίνεται σε τετράσημο ρυθμό όπως
προαναφέρθηκε. Κλαρίνο και βιολί παίζουν την βασική μελωδία, στην ίδια μάλιστα
συχνότητα, ενώ το λαούτο συνοδεύει ρυθμικά με συγχορδίες. Κατά την ερμηνεία του
στίχου λαούτο και βιολί συνοδεύουν με ισοκράτημα ενώ στα κενά που υπάρχουν
μεταξύ των τραγουδιστικών φράσεων το βιολί κάνει σχόλια μέσα στα πλαίσια της
υπάρχουσας τροπικότητας. Η ανταπόκριση παίζεται από τα όργανα κάθε φορά με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο. Μετά το πέρας της τρίτης στροφής η ορχήστρα δεν παίζει την
ανταπόκριση αλλά παραμένει σε ελεύθερο ρυθμό με το κλαρίνο να ερμηνεύει την
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μελωδία της φωνής. Η ηχογράφηση ολοκληρώνεται με σβήσιμο του ήχου στην
τονική βαθμίδα του τρόπου.
Το τραγούδι αυτό όπως προαναφέρθηκε προηγουμένως προέρχεται από την
Πελοπόννησο. Ο ίδιος διαδικτυακός τόπος (domnasamiou.gr) κατατάσσει το
τραγούδι σε δύο διαφορετικά είδη τραγουδιού. Το κατατάσσει τόσο μεταξύ των
ακριτικών όσο και μεταξύ των τραγουδιών του γάμου. Σύμφωνα με τον Άρη Φακινό
(domnasamiou.gr) «λόγω του ιδιαίτερου του θέματος (της ανάπαυσης του πολεμιστή
στην αγκαλιά της αγαπημένης του) και του έντονου συναισθήματος που προκαλείται
από αυτή την πολύ ωραία μελωδία, αυτό το ακριτικό τραγούδι κατέληξε να είναι
επιθαλάμιο (γαμήλιο) τραγούδι που τραγουδάει σήμερα μετά το γάμο πριν από την
είσοδο στη νυφική παστάδα». Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι παρακάτω:

Tώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια
τώρα οι πέρδικες συχνολαλούν και λένε.
– Ξύπνα αφέντη μου, ξύπνα καλέ μ’ αφέντη,
ξύπνα αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο
κι άσπρονε λαιμό, βυζάκια σαν λεμόνια,
σαν το κρύο νερό πο ’ρχεται από τα χιόνια.
– Ας με λυγερή λίγον ύπνο να πάρω
γιατί αφέντης μου στη βάρδια μ’ έχει απόψε
για να σκοτωθώ ή σκλάβο να με πάρουν.
Mα ’δωσ’ ο Θεός κι η Παναγιά η παρθένα
και ξεσπάθωσα το διμισκί σπαθί μου
χίλιους έκοψα, χίλιους σκλάβους επήρα
κι ένας μου ’φυγε και κείνος λαβωμένος.
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4.10. Καλλούδα μ' δεν παντρεύεσαι

Το τραγούδι αυτό είναι μία από τις πολλές παραλλαγές της «Επιστροφής του
ξενιτεμένου» ή της «Αναγνώρισης» (Κωστάντζος, 2000). Είναι ένα τραγούδι σε
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ελεύθερο ρυθμό το οποίο συναντούμε στον δίσκο «Τραγούδια του Παγγαίου. Με τον
Βαγγέλη Δασκαλούδη». Τον Β.Δ. συνοδεύουν οι μουσικοί: Βαγγέλης Γευγελής
(κλαρίνο), Κυριάκος Κουβέντας (βιολί), Βασίλης Κασούρας (ούτι) και Στέλιος
Κατσιάνης (λαούτο).
Όσον αφορά τα τροπικά φαινόμενα που συναντούμε στο συγκεκριμένο
τραγούδι αυτά αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια του μακάμ Καρτσιγιάρ. Η φράση Α
ξεκινά με την μελωδία στο νεβά στο οποίο και παραμένει για μικρό χρονικό
διάστημα. Στη συνέχεια η μελωδία ανεβαίνει στο χουσεϊνί από το οποίο θα κινηθεί
καθοδικά βηματικά προς το σεγκιάχ με χρήση τετραχόρδου Σεγκιάχ από σεγκιάχ στο
οποίο και θα παραμείνει. Από το σεγκιάχ η φωνή πηγαίνει στο τσαργκιάχ στο οποίο
θα παραμείνει για λίγο και να καταλήξει εν τέλει στο νεβά για αρκετό χρονικό
διάστημα. Πάνω στο νεβά θα σχηματιστεί μία ποικιλματική κίνηση, ανοδική και
καθοδική, στα πλαίσια ενός τριχόρδου μπουσελίκ κίνηση η οποία θα καταλήξει στο
νεβά όπου και θα ολοκληρωθεί η φράση. Στο σημείο που αναφέρθηκε πιο πριν όπου
η μελωδία παραμένει στο σεγκιάχ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η φωνή παραμένει
σε ένα κατά ολίγον ψηλότερο σε συχνότητα σεγκιάχ, ίσως να προσεγγίζει το
Μπουσελίκ.
Στη φράση Β η μελωδία ξεκινά από το νεβά, όπου είχε καταλήξει η φράση Α,
κινείται καθοδικά προς το σεγκιάχ για να ανέβει στο χουσεϊνί όπου θα παραμείνει. Η
κίνηση αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός πενταχόρδου Ουσάκ με βάση το ντουγκιάχ και
κορυφή το χουσεϊνί. Στη συνέχεια η μελωδία κινείται καθοδικά από το ατζέμ προς το
νεβά με χρήση τριχόρδου Μπουσελίκ από νεβά. Αυτό το τρίχορδο βέβαια ίσως θα
πρέπει να χαρακτηριστεί αλλιώς καθώς η δεύτερη βαθμίδα του είναι σχετικά
βαρυμένη προοικονομώντας την εμφάνιση του τετραχόρδου Χιτζάζ που θα
ακολουθήσει. Η κίνηση αυτή όπως και να χει καταλήγει στο νεβά για λίγο πάνω στο
οποίο θα σχηματιστεί έπειτα το προαναφερθέν τετράχορδο Χιτζάζ με βάση το νεβά.
Η φωνή θα κινηθεί αρχικά ανοδικά προς το γκερντανιέ για να ακολουθήσει στη
συνέχεια καθοδική πορεία προς το νεβά στο οποίο και θα καταλήξει με χρήση
μάλιστα του προσαγωγέα τσαργκιάχ.
Η μελωδία στη φράση Γ ξεκινά από το νεβά από το οποίο κατευθύνεται
καθοδικά, ανοδικά και έπειτα καθοδικά στα πλαίσια ενός τετραχόρδου Ουσάκ από
ντουγκιάχ. Στην καθοδική αυτή κίνηση η μελωδία κάνει μικρές στάσεις στην τρίτη
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(τσαργκιάχ), δεύτερη (σεγκιάχ) και πρώτη (ντουγκιάχ) βαθμίδα του τετραχόρδου. Στο
ντουγκιάχ η μελωδία παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα ενώ σε μία περίπτωση
(μ.3) χρησιμοποιείται και ο προσαγωγέας ραστ. Μετά από μία μικρή παύση η φωνή
κάνει άμεσο άλμα στο χουσεϊνί πάνω στο οποίο σχηματίζεται μία μικρή ανοδική
κίνηση έως το γκερντανιέ από το οποίο θα κατευθυνθεί καθοδικά προς το νεβά όπου
θα κάνει μικρή στάση. Αυτή η κίνηση γίνεται στα πλαίσια ενός τετραχόρδου
μπουσελίκ από νεβά. Από το νεβά εκ νέου η μελωδία θα κινηθεί πάλι καθοδικά προς
το σεγκιάχ, όπου θα παραμείνει για πολύ λίγο, με χρήση τριχόρδου Σεγκιάχ από
σεγκιάχ. Σε μία από τις παραλλαγές της φράσης που έχω καταγράψει (μ. 6) έχουμε
κίνηση από το χουσεϊνί προς το σεγκιάχ με χρήση τετραχόρδου Σεγκιάχ από σεγκιάχ.
Πλησιάζοντας προς το τέλος της φράσης Γ η μελωδία κινείται καθοδικά από το νεβά
προς το ντουγκιάχ στο οποίο θα γίνει και η τελική κατάληξη με χρήση τετραχόρδου
Ουσάκ από ντουγκιάχ. Η τελική κατάληξη στο ντουγκιάχ γίνεται μέσα στην όλη
κίνηση της φωνής με ιδιαίτερη έμφαση στην καθοδική κίνηση από το τσαργκιάχ στο
ντουγκιάχ μέσα στο πλαίσιο ενός τριχόρδου Ουσάκ από ντουγκιάχ.
Από άποψη ενορχήστρωσης η ορχήστρα που συνοδεύει τον Β.Δ. είναι σχετικά
πολυμελής (κλαρίνο, βιολί, ούτι, λαούτο) και μας δίνει ποικίλα ηχοχρώματα στα
σολιστικά μέρη. Το λαούτο, το ούτι και κατά διαστήματα το βιολί στην διάρκεια
απόδοσης του στίχου παραμένουν στην πλαισίωση της φωνής με ισοκράτημα. Η
ηχογράφηση ξεκινά με το κλαρίνο να παίρνει το ρόλο που συνήθως έχει, αυτόν
δηλαδή του σολιστικού οργάνου, και να εκτελεί έναν αυτοσχεδιασμό. Έπειτα
ακολουθεί η πρώτη στροφή με το πέρας της οποίας το ρόλο του σολιστικού οργάνου
παίρνει το ούτι το οποίο και αυτό εκτελεί έναν αυτοσχεδιασμό. Το μοτίβο αυτό θα
συνεχιστεί και μετά την δεύτερη στροφή αυτή τη φορά με το βιολί να παίρνει το
σολιστικό-αυτοσχεδιαστικό ρόλο. Η ηχογράφηση ολοκληρώνεται με σβήσιμο του
ήχου μετά και το πέρας της τρίτης στροφής.
Όπως ανέφερα και παραπάνω το τραγούδι αυτό είναι μία από τις πολλές
παραλλαγές της «Επιστροφής του ξενιτεμένου» ή της «Αναγνώρισης». Ο Γιώργος
Κωστάντζος, επιμελητής του ένθετου του δίσκου στον οποίο βρίσκεται η
ηχογράφηση που μελέτησα, μας πληροφορεί: ««Υπάρχουν τρία σκηνικά όπου
εξελίσσεται το περιστατικό: ή ένας νέος ζητά νερό από μια κόρη σε κάποια πηγή, οπότε
αναγνωρίζεται το αντρόγυνο. Συνήθως το τραγούδι αυτό ξεκινάει με το στίχο «Εχάραξε
η Ανατολή κι ερόδισεν η Δύση». Στη δεύτερη εκδοχή, μια κόρη υφαίνει ή κάνει κάποια
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άλλη εργασία, οπότε την πλησιάζει ένας διαβάτης, που αναγνωρίζεται ως ο σύζυγός της.
Αυτές οι παραλλαγές συνήθως ξεκινούν με τον στίχο: «Μαλαματένιος αργαλειός…». Το
τρίτο σκηνικό ξεκινάει μέσα από τα ακριτικά τραγούδια οπότε ο ακρίτης επιστρέφει και
βρίσκει τη γυναίκα του που είχε εμπιστευτεί στη μάνα του, κακοπερασμένη να βόσκει
πρόβατα. Αλλά και η σκηνή της αναγνώρισης παρουσιάζει πολλές παραλλαγές: Ο νέος
για να τη δοκιμάσει της λέει ότι ο άντρας της σκοτώθηκε, ή της λέει διάφορα σημάδια
του σπιτιού και του κορμιού της ώστε να γίνει πιστευτός. Ποιητικές παραλλαγές
περιλαμβάνουν στα βιβλία τους οι Γούσιος, Πέτσης, Βασιλάκης, Θέρος, κ.α. Στη
Νικήσιανη το τραγούδι περιλαμβάνει μόνο τη σκηνή της αναγνώριση»». Οι στίχοι του
τραγουδιού είναι οι παρακάτω:

Καλλούδα μ' δεν παντρεύεσαι να πάρεις παλληκάρι
Αχ! τα ΄γω χ' άντρα στην ξενητειά που λείπει δέκα χρόνια,
Αχ! κι αν δε φανεί κι αν δεν έρθει καλόγρια θα γίνω.
Αχ! εγώ ειμ' Καλλούδα μ' ο άντρας σου εγώ είμαι κι ο καλός σου.
Δείξε σημάδια του σπιτιού, και τότε να πιστέψω
Έχεις μηλιά στην πόρτα σου και κλήμα στην αυλή σου
Διαβάτης ήσουν, πέρασες, τα είδες και τα ξέρεις.
Δείξε σημάδια του κορμιού και τότε να πιστέψω
Έχεις ελιά στα στήθεια σου κι ελιά στον ομοσχάλη
Εσ' είσ' λεβέντη μ' ο άντρας μου, εσ' είσαι κι ο καλός μου.
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4.11. Ξένος ήμουν

Το τραγούδι αυτό ανήκει στην πολυπληθή κατηγορία των τραγουδιών
ελεύθερου ρυθμού του ευρύτερου ρεπερτορίου της Ανατολικής Μακεδονίας. Την
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συγκεκριμένη ηχογράφηση τη βρίσκουμε στον δίσκο «Όρος Παγγαίο. 30 Χοροί και
τραγούδια» του Θεάτρου Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου». Στην ερμηνεία αυτή
συνοδεύουν τον Β.Δ.

οι μουσικοί: Μήτσος Χίτζος (ζουρνάς), Ζήσης Χίτζος

(ζουρνάς) και Αντώνης Δολαπλής (νταούλι).
Τα τροπικά φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται στο τραγούδι αυτό είναι αρκετά
ιδιαίτερα και αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του ευρύτερου χώρου στον
οποίο εκτυλίσσεται το μακάμ Σαμπά. Στην αρχή της φράσης Α εμφανίζεται η
χαρακτηριστική βηματική ανοδική κίνηση από το ντουγκιάχ στο τσαργκιάχ με χρήση
τριχόρδου Ουσάκ από ντουγκιάχ. Στο τσαργκιάχ θα παραμείνει η μελωδία κάποιο
χρονικό διάστημα για να σχηματιστεί έπειτα πάνω σε αυτό τρίχορδο Χιτζάζ στα
πλαίσια του οποίου η φωνή θα κινηθεί πρώτα ανοδικά προς το ντικ χισάρ και
καθοδικά πάλι προς το τσαργκιάχ στο οποίο θα γίνει μικρή στάση. Στη συνέχεια η
μελωδία θα κινηθεί καθοδικά προς το ντουγκιάχ με χρήση τριχόρδου Ουσάκ από
ντουγκιάχ, δεν θα παραμείνει όμως σε αυτό η φωνή αλλά θα μεταπηδήσει στο
σεγκιάχ όπου και θα σταθεί. Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της φράσης Α
ακολουθεί μία μελωδική πλοκή με πολύ μικρά σημεία στάσης για την φωνή. Αρχικά
στα πλαίσια αυτής (της πλοκής) η φωνή από το σεγκιάχ, όπου βρισκόταν, μεταπηδά
στο ντικ χισάρ από το οποίο ξεκινά καθοδική κίνηση προς το τσαργκιάχ στα πλαίσια
του τριχόρδου Χιτζάζ από τσαργκιάχ. Έπειτα από το χιτζάζ η φωνή κινείται καθοδικά
ποικιλματικά προς το ντουγκιάχ με χρήση του τετραχόρδου Σαμπά από ντουγκιάχ. Η
φωνή θα σταθεί έπειτα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα πρώτα στο τσαργκιάχ και
έπειτα στο σεγκιάχ για να ολοκληρωθεί αυτή η χρήση τριχόρδου Ουσάκ από
ντουγκιάχ με την κατάληξη σε αυτό να έρχεται με βηματική κίνηση από το τσαργκιάχ
στο ντουγκιάχ στα πλαίσια του τριχόρδου αυτού.
Η φράση Β ξεκινά με τον ίδιο τρόπο όπως και η φράση Α, με την βηματική
κίνηση δηλαδή από το ντουγκιάχ στο τσαργκιάχ στα πλαίσια του τριχόρδου Ουσάκ
από ντουγκιάχ. Στο τσαργκιάχ αυτή τη φορά θα σχηματιστεί πεντάχορδο χιτζάζ στα
πλαίσια του οποίου η φωνή θα κινηθεί βηματικά ανοδικά και έπειτα καθοδικά για να
κάνει μικρή στάση στο σεγκιάχ και εκ νέου να κινηθεί ανοδικά προς το χιτζάζ όπου
και θα καταλήξει. Η φράση Β θα ολοκληρωθεί με τη φωνή να κινείται βηματικά
καθοδικά από το ντικ χισάρ στο τσαργκιάχ στα πλαίσια του τριχόρδου Χιτζάζ από
τσαργκιάχ.
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Από το τσαργκιάχ, στη φράση Γ1.1, η φωνή κινείται ανοδικά βηματικά προς
το ντικ χισάρ με χρήση τριχόρδου Χιτζάζ από τσαργκιάχ. Από το ντικ χισάρ η
μελωδία ανεβαίνει στο ατζέμ από το οποίο θα κινηθεί καθοδικά βηματικά προς το
νεβά στα πλαίσια ενός τριχόρδου μπουσελίκ από νεβά στο οποίο θα παραμείνει. Στη
συνέχεια η φωνή με άλμα κινείται στο γκερντανιέ το οποίο εναλλάσσεται με
γλίστρημα με το εβίτς και έπειτα κινείται στο χουσεϊνί όπου θα σταθεί ελάχιστα. Η
κίνηση αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός τριχόρδου Ουσάκ από χουσεϊνί. Από το
χουσεϊνί η φωνή μεταβαίνει στο χιτζάζ και επανερχόμαστε στο τοπίο του μακάμ
Σαμπά. Από το χιτζάζ ξεκινά μία κίνηση στα πλαίσια του τετραχόρδου σαμπά από
τσαργκιάχ η οποία είναι αρχικά ανοδική έως και το ντικ χισάρ από το οποίο θα
ακολουθήσει η φωνή καθοδική ποικιλματική πορεία με μικρές στάσεις στο τσαργκιάχ
και στο σεγκιάχ για να ολοκληρωθεί η φράση με κατάληξη στο ντουγκιάχ με χρήση
τριχόρδου Ουσάκ/Σαμπά από ντουγκιάχ.
Στη φράση Γ1.2 η μελωδία σκαρφαλώνει στο χουσεϊνί από το οποίο κινείται
βηματικά καθοδικά στο νεβά στο οποίο και θα παραμείνει αρκετά. Από το νεβά η
φωνή μεταπηδά στο ατζέμ από το οποίο θα ξεκινήσει μία βηματική καθοδική πορεία
η οποία θα καταλήξει στο ραστ. Η κίνηση αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός
πενταχόρδου Ραστ από ραστ καθώς όμως η κίνηση αυτή ξεκινά από το ατζέμ, το
οποίο δεν ανήκει στο πεντάχορδο που ανέφερα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι
υπάρχει καθοδική κίνηση από το ατζέμ στο νεβά με χρήση τριχόρδου Μπουσελίκ από
νέβα από το οποίο και άμεσα ξεκινά η καθοδική πορεία με χρήση πενταχόρδου Ραστ
προς το ραστ. Στη συνέχεια η φωνή θεμελιώνει το ντουγκιάχ ως βάση με βηματική
κίνηση από το ραστ στο ντουγκιάχ και παραμονή σε αυτό. Πάνω στο ντουγκιάχ θα
σχηματιστεί έπειτα τετράχορδο σαμπά στα πλαίσια του οποίου η φωνή θα κινηθεί
αρχικά ανοδικά και μετά καθοδικά όπου θα κάνει μία μικρή κατάληξη στο τσαργκιάχ
και μία έπειτα στο σεγκιάχ. Φτάνοντας προς το τέλος της φράσης η μελωδία θα
καταλήξει οριστικά στο ντουγκιάχ με χρήση τριχόρδου Σαμπά/Ουσάκ από ντουγκιάχ.
Η κατάληξη αυτή θα διανθιστεί με εκ νέου βηματική κίνηση γύρω από το ντουγκιάχ
με ενδιάμεσο σταθμό το σεγκιάχ και επιστροφή στο ντουγκιάχ και πάλι με χρήση
τριχόρδου Ουσάκ από ντουγκιάχ.
Στην ερμηνεία αυτού του καθιστικού τραγουδιού τον Β.Δ. συνοδεύει η
συνηθισμένη μακεδονική ζυγιά αποτελούμενη από δύο ζουρνάδες και ένα νταούλι.
Αν και το τραγούδι αυτό κινείται σε ελεύθερο ρυθμό το νταούλι χρησιμοποιείται. Για
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την ακρίβεια ο νταουλτζής στο τραγουδιστικό μέρος χρησιμοποιεί αποκλειστικά
prima χτυπήματα, αυτά δηλαδή που παράγονται με την κρούση της βίτσας, και αυτά
συνεχή και μικρής χρονικής διάρκειας δημιουργώντας μία ψευδαίσθηση ίσως
ισοκρατήματος. Όταν οι φράσεις τείνουν να ολοκληρωθούν ή όταν ο τραγουδιστής
επιλέγει στακάτες νότες και μικρές συλλαβές παρατηρείται αυτά τα χτυπήματα να
είναι μεγαλύτερης διάρκειας και πιο διακριτά σε σχέση με πριν.
Οι ζουρνάδες από την άλλη ερμηνεύουν αρχικά το μη τραγουδιστικό μέρος
κατά το οποίο παίζουν όλες τις μελωδικές φράσεις τις οποίες θα τραγουδήσει στη
συνέχεια ο Β.Δ. Κυρίως αυτές τις εκτελούν σε ταυτοφωνία αν και αυτό δεν
επιτυγχάνεται πάντοτε και ίσως και να μην υπάρχει αυτή η σκοπιμότητα. Συνεπώς σε
πολλά σημεία ακούμε τους δύο ζουρνάδες να παίζουν κατά βάση την ίδια μελωδία με
διαφορετική πλοκή και στολίδια. Σε άλλα σημεία των φράσεων αυτών ο ένας ζουρνάς
αναλαμβάνει ρόλο ισοκράτη ενώ ο άλλος συνεχίζει να παίζει την βασική μελωδία. Τα
ισοκρατήματα αυτά γίνονται συνήθως στο ντουγκιάχ και το τσαργκιάχ όταν
σχηματίζονται πάνω σε αυτά τετράχορδα/τρίχορδα Σαμπά και Χιτζάζ αντίστοιχα. Στο
οργανικό αυτό μέρος ο νταουλτζής χρησιμοποιεί και τον κόπανο, εξαιρετικά σπάνια
βέβαια, με τον αντίστοιχο τρόπο όπως και τα μακράς διάρκειας χτυπήματα με την
βίτσα που ανέφερα προηγουμένως. Ως ανταποκρίσεις μεταξύ των στροφών η ζυγιά
επιλέγει να παίξει μία μελωδική φράση η οποία δεν έχει παιχτεί ή τραγουδηθεί ήδη
και είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το αρχικό οργανικό μέρος. Τέλος η
ηχογράφηση ολοκληρώνεται με σβήσιμο του ήχου κατά το πέρας της τρίτης στροφής.
Το τραγούδι αυτό έχει ηχογραφήσει και ο Χρόνης Αηδονίδης στο δίσκο του
Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης» με τίτλο «Τραγούδια
της ξενιτειάς και του αποχωρισμού». Πέρα από αυτό ο ίδιος ο στίχος μας οδηγεί στο
να κατατάξουμε το τραγούδι αυτό σε αυτήν την κατηγορία δημοτικών τραγουδιών.
Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι εξής:

Ξένος ήμαν κι ήρθα τώρα, από μέρος μακρινό
και κανέναν δε γνωρίζω, αϊντε ρε που να πάω να κοιμηθώ
Έμεινα μες στη σπουλιά (σπηλιά) μες, μες τα έρημα πουλιά
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χάμω τα πουλιά γειτόνους, αίντεωρέ και τα δέντρα συντροφιά
Και τα πετροχελιδόνια, τραγουδούσαν και έλεγαν
τραγουδούνε και μου λένε, αϊντεωρέ μη πας ξένε μ' σηξενητειά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1. Επίλογος - Συμπεράσματα

Μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας για το παρόν κείμενο αλλά και
μετά την περάτωση αυτού μπορώ να πω μετά παρρησίας ότι ο Β.Δ. ήταν ένας
άνθρωπος ο οποίος, τουλάχιστον επαγγελματικά και μουσικά, ζούσε στο μεταίχμιο
μεταξύ δύο κόσμων. Από την μία, η σπουδή του στην βυζαντινή μουσική και ο
βιοπορισμός του, σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, από την ψαλτική των εντάσσει
δικαιωματικά στην σφαίρα του κόσμου της ψαλτικής και της βυζαντινής μουσικής.
Από την άλλη υπήρξε ενεργός στον τομέα της δημοτικής μουσικής, τόσο στα χρόνια
του στην Αθήνα όσο και στην Νικήσιανη, και έλαβε μέρος σε αρκετές δισκογραφικές
ηχογραφήσεις, αφήνοντας και αυτός το λιθαράκι του στην διαμόρφωση ενός
ογκώδους ηχητικού αρχείου για εμάς, τις επόμενες γενιές μουσικών.
Αυτός βέβαια ο δυισμός, τον οποίον εντοπίζουμε στην ζωή του Β.Δ.,
χαρακτήριζε και μεγάλο ποσοστό των μουσικών αυτής της περιόδου, ίσως ακόμα και
των μουσικών μέχρι και πρότινος. Το φαινόμενο τραγουδιστές και οργανοπαίκτες να
μην βιοπορίζονται αποκλειστικά από τις μουσικές δραστηριότητές τους αλλά να
ασχολούνται παράλληλα και με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, αποτελούσε
μάλλον τον κανόνα σε αυτήν την εποχή. Με επιχείρημα αυτήν την κατάσταση θα
μπορούσε ο σύγχρονος ερευνητής να κατατάξει ίσως αυτούς τους μουσικούς ως μη
επαγγελματίες ή και ημι - επαγγελματίες, χωρίς βέβαια, σε καμία περίπτωση, να
νοείται ο χαρακτηρισμός αυτός ως έλλειψη ικανοτήτων ή επαρκής μουσικής
δραστηριότητας υψηλού επιπέδου.
Αντιθέτως οι ικανότητες του Β.Δ. ήταν εξαιρετικές τόσο σε επίπεδο μουσικής
αντίληψης όσο και στο επίπεδο των φωνητικών δυνατοτήτων. Η εξαιρετική του
μουσική μνήμη του έδινε την δυνατότητα να αφομοιώνει εύκολα μελωδίες αλλά και
να αποτυπώνει στο μυαλό του και τους στίχους των τραγουδιών, γεγονός που τον
βοήθησε στην διεύρυνση του ρεπερτορίου του. Επέμβαινε, όπως αναφέρθηκε και
νωρίτερα, και στους μουσικούς ως προς την διάρθρωση και τον τρόπο εκτέλεσης των
δικών τους μουσικών φράσεων, των ανταποκρίσεων.
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Οι φωνητικές του ικανότητες είναι εμφανείς και αντιληπτές ακόμα και σε
ανθρώπους μη μυημένους στο συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα. Η πολυπλοκότητα των
μουσικών του φράσεων, όπως αυτή αναλύθηκε, αλλά και ο μεστός, πηγαίος και
αυθεντικός τρόπος με τον οποίο εκτελούνται, οι φράσεις αυτές, συνηγορούν στην
παραπάνω διαπίστωση. Όσον αφορά συγκεκριμένα την ανάπτυξη των μελωδικών
φράσεων παρατηρείται εξαιρετική ποικιλία στους τρόπους κατά τους οποίους αυτή
συντελείται, πράγμα το οποίο αποδεικνύει την αστείρευτη μουσική φαντασία του
Β.Δ. Βρίσκουμε πολλές παραλλαγές των ίδιων φράσεων σε όλες τις περιπτώσεις του
υπό μελέτη ρεπερτορίου. Παράλληλα εντοπίζεται και το φαινόμενο, σύνηθες στην
ελληνική δημοτική μουσική, η επανάληψη κάποιας μελωδικής φράσης να εκτελείται
διαφορετικά και κατά προτίμηση περισσότερο διανθισμένη. Αυτή η πρακτική ήταν
προσφιλής και στον Β.Δ. καθώς την εφαρμόζει σε όλα τα τραγούδια τα οποία
κατεγράφησαν.
Οι μελωδικές φράσεις του Β.Δ. διανθίζονται και από ένα σύνολο μουσικών
διαστημάτων το οποίο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα πρότυπα ούτε του δημοτικού
τραγουδιού ούτε του εκκλησιαστικού μέλους. Πρόκειται ίσως για μία συνένωση των
δύο είτε και όχι. Ίσως πρόκειται για κάτι που εν τέλει που χαρακτηρίζει αποκλειστικά
των Β.Δ. και προέκυψε ως δική του κατασκευή μέσα από την τριβή του με τα δύο
αυτά διακριτά είδη μουσικής.
Δυστυχώς οι διάφορες ατυχείς συγκυρίες στην ζωή του Β.Δ. δεν του έδωσαν
την δυνατότητα και την ευκαιρία να επιχειρήσει περισσότερη καλλιτεχνική
δραστηριότητα σε πανελλαδικό επίπεδο. Αναγκάστηκε να επιστρέψει αρκετά νωρίς
στον τόπο του, γεγονός που αν δεν είχε καταστεί αναγκαίο ίσως να είχαμε σήμερα
περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό στα χέρια μας για την εκπόνηση αυτής της
εργασίας.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο να μας παρουσιάσει τον Β.Δ. ως
προσωπικότητα, ως άνθρωπο και ως μουσικό. Μας δίνει τα βασικά χαρακτηριστικά
του τόπου στον οποίο ο Β.Δ. γεννήθηκε, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και
εν τέλει απεβίωσε. Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες για τα βασικά, κομβικά
γεγονότα τα οποία σμίλεψαν την πορεία της ζωής του καθώς και την πορεία του ως
τραγουδιστή. Εν τέλει, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, γίνεται λεπτομερής
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μουσικολογική ανάλυση ενδεικτικού μέρους του καταγεγραμμένου ακουστικού
υλικού του Β.Δ.
Ο Βαγγέλης Δασκαλούδης αποτέλεσε, και εξακολουθεί να αποτελεί, μία πηγή
αστείρευτης ερμηνευτικής έμπνευσης για όλους όσους ασχολούνται με το δημοτικό
τραγούδι, είτε έμπρακτα είτε σε ερευνητικό επίπεδο. Η επίδρασή του στην νέα γενιά
τραγουδιστών, κυρίως βέβαια αυτών της περιοχής του, είναι αναμφίβολα
δυσθεώρητη.
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Παράρτημα 1
Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης Βαγγέλη Δασκαλούδη 20-4-12 στο σπίτι του
στη Νικήσιανη Καβάλας, από τον Τουρνά Παναγιώτη.

Τ.Π. Και όποτε κουραστείτε θα μας πείτε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Β.Δ. Όχι, κάντε μου ερωτήσεις και εγώ θα σας απαντάω σε ότι μου πείτε.
Τ.Π. Ωραία, θέλω να μου πείτε πως ξεκινήσατε και για την οικογένειά σας αν
υπήρχαν άλλοι μουσικοί, από πού κατάγεστε, ποιοι σας βοήθησαν, για τη
δισκογραφία και το πότε μπήκε στη ζωή σας, απλά πραγματάκια θα σας τα ρωτάω
ένα ένα.
Β.Δ. Αυτά θα ηχογραφούνται κιόλας;
Τ.Π. Ναι, και θα ηχογραφούνται και θα έχουμε πλάνα με την κάμερα και θα μείνουνε
αρχείο όλα αυτά. Για εμάς τους νεότερους είναι μεγάλη υπόθεση όλο αυτό γιατί είστε
μεγάλο κεφάλαιο.
Β.Δ. Τι να σας πω από εδώ περάσανε όλα τα κανάλια από την Ελλάδα και με πήραν
συνεντεύξεις, αλλά ιδιαίτερα στα τραγούδια τα οποία έδωσα σ' αυτούς δεν, δηλαδή
έτσι σας μιλάω ειλικρινά, δεν ευχαριστήθηκα, δεν τα άκουσα … κοιτάζουνε να
αρπάζουνε λοιπόν και να μην, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα ρε παιδιά,
τους λες αυτά τα τραγούδια που έδωσα τα θέλω σώα και αβλαβές, να τα δίνεται ας
υποθέσουμε ολοκληρωτικά. Δίνω δέκα τραγούδια και παρουσιάζετε ύστερα μέσα στα
κανάλια σας δυο, τρία τραγούδια τ' άλλα που είναι; Γιατί δεν τα παρουσιάσατε;
Δηλαδή από αυτό δεν θέλω να παρουσιαστεί στο σπίτι μου ξανά ούτε ένα κανάλι
είναι … , λοιπόν στο δικό μας το θέμα. Θέλετε τώρα εσείς το παρελθόν μου έτσι; Από
πού κατάγομαι πώς ξεκίνησα το δημοτικό τραγούδι.
Τ.Π. Ακριβώς αυτά!
Β.Δ. Θα σας τα πω όλα ρε παιδιά παρότι έτσι τώρα ακόμα ζαλίζομαι, να σας
ορκίζομαι στη ζωή μου, τρόμαξα να βγάλω τη λειτουργία γιατί μην ξεχνάτε εγώ
ψάλω στο μοναστήρι του Αγιαννιού, εδώ και είμαι και δεξιός και αριστερός και τα
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δύο. Δεν έχουμε δύο και κουράζομαι πάρα πολύ. Εάν με ρωτήσετε για την ηλικία μου
δεν πιστεύω να το πιστέψετε.
Τ.Π. Πόσο χρονών είστε δάσκαλε;
Β.Δ. Για πέστε μου περίπου στο έτσι και έτσι;
Τ.Π. Περίπου 75 χρονών.
Β.Δ. Παιδιά πέσατε πολύ έξω, σε τρείς μήνες μέσα μπαίνω στα 90. Πολλές φορές
αυτοί … που πέρασαν από εδώ που με έκαναν συνεντεύξεις, πιο μπροστά ας
υποθέσουμε που ήμουν γύρω στα 82/ 83 περίπου τότε με λέγανε, να πούμε πόσο
χρονών είσαι; Δεν χρειάζεται να με πείτε πόσο χρονών είμαι, εγώ θα το πω πόσο
είμαι δε διστάζω ούτε ντρέπομαι, είμαι 83/ 84/ 85 κ.λπ. Όχι μερικοί τα κρύβουν τα
χρόνια τους, εγώ δεν τα κρύβω τα χρόνια μου, γεννηθείς το ΄23 είμαι, γεγονός αυτό
που σας λέω, λοιπόν αφήστε αυτά τώρα και απορούνε μερικοί τώρα. Ψες το βράδυ
εκάναμαν μια προβίτσα για απόψε να τραγουδήσουμε, στην Ελευθερούπολη.
Πελαγώσανε όλοι, δηλαδή δεν είχε πιστέψει κανένας την ηλικία μου. Σ΄ αυτήν την
ηλικία λέει αυτό το φωνητικό όργανο, αυτή η τέχνη, δεν μετριέται με τίποτα. Κι όμως
δοξάζω το Κύριο, διότι σ' αυτήν την ηλικία εγώ να είμαι και ψάλτης και δεξιός και
αριστερός και να τραγουδάω όπου με καλούν. Καθώς αυτός που σας λέω τώρα που
ήρθε και αυτός, πήρε εχθές το απόγευμα τηλέφωνο, τον κατάλαβα, ψάλτης είναι κι
αυτός. Αυτοί ήρθανε από τη Δράμα και τραγουδήσανε εδώ, εμένα με ακούγανε
μοναχά, Δασκαλούδη, αλλά προσωπικά δεν με ήξερε κανένας από αυτούς. Και όταν
ήρθαν, τον έλεγαν για τραγουδιστή, δεν ήταν τραγουδιστής, ήταν της σειράς
τραγουδιστής, εγώ πήγα να τους ακούσω εκεί που καθόμουν. Αυτόν που τον είχαν για
τραγουδιστή εκεί με κατάλαβε και τους λέει εγώ θα πάω μέχρι κάτω μια στιγμή, έχει
ένα δάσκαλο εδώ, να τον παρακαλέσω να μας πει κανένα τραγούδι. Είχα ένα
συνάδελφο δίπλα μου και του λέω κοίταξέ τον αυτός έρχεται για μένα. Και πράγματι
ήρθε και μου λέει δάσκαλε θα σε παρακαλέσουμε και εμείς και όλο το συγκρότημα
να σ' ακούσουμε να μας πεις ένα τραγούδι. Λέω ευχαρίστως. Φωνάξτε στο
μικρόφωνο λέω, παρακαλούμε τον κύριο Δασκαλούδη Βαγγέλη να έρθει απάνω να
μας πει ένα τραγούδι. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση πήγα και τους τραγούδησα ένα
τραγούδι και στο τραγούδι αυτό λέω και έναν αμανέ απάνω εκεί και στον αμανέ
απάνω άρχισα λοιπόν ένα ποτ πουρί από συρτά. Αυτοί οι μουσικοί, κάνα δυο δεν
παίζανε σταμάτησαν, χαζεύανε. Ένας με τον άλλο συζητάγανε τώρα, εγώ
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καταλάβαινα τι έλεγαν. Τι είναι αυτός λέει, αυτός είναι ο Δασκαλούδης λέει ένας
στον άλλον. Εγώ τα χάρηκα τα παιδιά, δηλαδή έδωσαν μεγάλη προσοχή στο
φωνητικό μου όργανο, στην τέχνη που είχα πάνω στο τραγούδι, αυτά τα πράγματα
μετράνε σε όλα μέσα σε ένα συγκρότημα.
Τ.Π. Δάσκαλε εσείς πότε ξεκινήσατε και από πού;
Δ.Β. Λοιπόν εγώ ξεκίνησα 12/13 ετών όταν ήμουν. Εκείνα τα χρόνια ήμουν παιδάριο
ακόμα, θεός σχωρέστον η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, ήμασταν χρόνια
καπνοπαραγωγοί, γεωργοί και πασταλιάζαμε καπνά αυτή ήταν η παραγωγή μας εδώ.
ΑΧ.. αυτοί σηκωνόταν η ώρα 4/5 το πρωί και είχανε ένα κασόνι και βάζανε μια
γκαζόλαμπα, δεν είχαν τότε φωτισμό, και με τη γκαζόλαμπα αυτή πασταλιάζανε το
πρωί τα καπνά. Εγώ 12/13 χρονών παιδί, ήμουνα σε ένα ντιβάνι ξαπλωμένος και για
να μη νυστάζουν οι γονείς μου σιγοτραγουδούσα αυτά τα παραδοσιακά δημοτικά
τραγούδια τα οποία εγώ δεν γνώριζα ότι ήταν παραδοσιακά. Αλλά ο θεός με χάρισε
αυτό το χάρισμα. Το μυαλό μου ήταν σαν μαγνητόφωνο, ότι τραγούδι
τραγουδούσανε ότι έμπαινε δεν ξεχνούσε, δεν έβγαινε από μέσα. Δεν έγραφα τίποτα,
να πω ότι ήθελα να γράψω αυτό το τραγούδι επειδή μου αρέσει, όχι. Πράγματι ας
υποθέσουμε τραγουδούσα κι εγώ αφού έμαθα μερικά τραγούδια, ξεκίνησα στα 18
χρόνια, ήμουν και συμπαθών στη βυζαντινή μουσική. Με τραβούσε κι αυτό, γιατί
εγώ νομίζω ότι η βυζαντινή μουσική με το δημοτικό τραγούδι αν δεν είναι αδέρφια
είναι πρώτα ξαδέρφια, τόσο δηλαδή έλκονται. Και έμαθα και τη βυζαντινή μουσική
και ήξερα και την ψαλτική μου. Λοιπόν είχα παντρευτεί στα 19/ 20 χρόνια μου. Το
ζωντάνεψα το τραγούδι. Από εκεί έρχεται θεός σχωρέστηνα, στα άγια η ψυχή της, η
Δόμνα Σαμίου. Ήτανε απάνω στη Θράκη, αυτή ξέρεις πήγαινε και μάζευε δημοτικά
τραγούδια. Κατέβαινε εδώ στο Παλαιοχώρι. Στο Παλιοχώρι που κατέβηκε ρώτησε,
ρε παιδιά ήρθα εδώ μήπως ξέρετε κάτι δημοτικά τραγούδια από τα παλιά. Αυτά από
τις ρίζες των παππούδων, προπαππούδων κ.λπ. Λέει ακούστε εδώ κυρία θα πάτε στη
Νικήσιανη, εκεί έχει ένα τραγουδιστή που λέει τέτοια τραγούδια, λέγεται Βαγγέλης
Δασκαλούδης, με ξέρανε αυτοί από εκεί. Σε εκείνη την ηλικία έπαιζα και ακορντεόν,
ήμουν ακορντεονίστας, είχα κάνει και συγκρότημα.
Τ.Π. Δάσκαλε σε τι ηλικία ήσασταν τότε;
Β.Δ. Τότε ήμουν 25 - 27 χρονών, όταν λέω αυτά τα πράγματα για τότε, παντρεμένος
ήμουνα.
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Τ.Π. Το συγκρότημα πόσα άτομα είχε και τι όργανα;
Β.Δ. Ήμασταν πενταμελές συγκρότημα. Εγώ ακορντεόν, είχαμε ένα μπουζούκι, μια
κιθάρα, μία ντραμς και μία ταραμπούκα. Εγώ βέβαια έπαιζα και ευρωπαϊκά και
ρεμπέτικα, έπαιζα διάφορα τραγούδια και πολλές φορές τραγουδούσα και
Ηπειρώτικα, τσάμικα κ.λπ. και εκεί ήμουν, απ΄όλα είχα μέσα στο πρόγραμμά μου να
τραγουδάω. Εγώ ήμουν ανάπηρος πολέμου. Πριν τρία με τέσσερα χρόνια ήμουν
γενικός τροφοδότης και σύνδεσμος των εθνικών στρατών εδώ στο Παγγαίο. Και
μετά αφού πήγα στρατιώτης έκανα τρία χρόνια δηλαδή 36 μήνες, τραυματίστηκα
τελευταία μέρα της επιχειρήσεως στο Βίτσι κάτω από τη μεγάλη Βίγλα, στη
Φλώρινα. Από εκεί παίρνω και τη σύνταξή μου από το κράτος. Όταν πήγα στην
Καβάλα, βρήκα τον έφορο και τον είπα τυγχάνω ανάπηρος πολέμου, μπορείτε να μου
δώσετε μια άδεια περιπτέρου; Ευχαρίστως λέει και με παραχώρησε την άδεια. Ήρθα
εδώ στο χωριό με ρωτήσανε που ήθελα το περίπτερο, και μου δώσανε την άδεια.
Όταν ήρθαν να μου πούνε έλα στην κοινότητα ήρθε μια γυναίκα, δεν την ήξεραν τη
Δόμνα Σαμίου κανένας, σε ζητάει να σε δει. Και πράγματι το βραδάκι πήγα και
βρεθήκαμε. Μου λέει εσύ είσαι εδώ ο Δασκαλούδης ο Βαγγέλης; Λέω εγώ. Μου λέει
τραγουδάς δημοτικά τραγούδια; Ε, κάτι λίγα πράγματα λέω. Είχα ρεπερτόριο εγώ
τότε άλλο πράμα. Ούτε και εγώ θυμάμαι, δεν μπορώ να σας τα μετρήσω όλα τα
τραγούδια μου, που έχω λανσάρει σ' αυτήν την κοινωνία. Λέω κάτι ξέρω, μου λέει δε
μας λες κάνα δύο τραγούδια τώρα να σε ακούσω; Ευχαρίστως λέω. Την είπα ένα
τραγούδι επιτραπέζιο. Μου λέει κανένα συρτουδάκι; Και κάνα συρτουδάκι λέω και
κανένα αμανέ. Για να ακούσω λίγο. Και αρχίζω που λες να τραγουδάω. Αυτή
δάγκωσε τα χείλη της. Της είπα: αύριο είναι τ' Αγιαννιού. Του Αγιαννιού εμείς εδώ
κάνουμε πανηγύρι τους αράπηδες, και είχαμε ειδοποιήσει από την Ηράκλεια Σερρών
ζουρνατζήδες για να χορέψουμε τα Μακεδονικά τραγούδια με Μακεδονικές στολές.
Όντως θα κάνετε λέει μια πρόβα με τους ζουρνάδες για να χορέψετε εδώ στην
πλατεία και να σας πάρουμε με τις κάμερες. Πράγματι εγώ μπροστά μπροστά, πήγα
σε ένα σπίτι ακριανό απάνω εδώ προς την αγία Άννα. Μπήκαμε μέσα με τους
ζουρνατζήδες , τους έκανα πρόβα τους έβαλα στο λούκι μου όπως ήθελα εγώ, πως θα
πάρουν την εισαγωγή τις ανταποκρίσεις κ.λπ. Και αφού τους έβαλα στα πατήματά
μου πάνω στα χνάρια μου, λέω τώρα είμαστε εντάξει, θα κατεβούμε στην πλατεία το
πρωί και θα κάνουμε αυτό το χορό που κάνουμε κάθε χρόνο. Πράγματι είχαν τις
κάμερες, εμείς από πάνω με τους ζουρνάδες κατεβαίνουμε, με τα τσαχπινιά, με τις
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βράκες όπως ήταν τότε εκείνα τα χρόνια, με τα κομπολόγια και τις μουστάκες,
μεγάλοι σαν γέροντες. Μόλις κατεβήκαμε αρχίζουμε το χορό και τα συρτά. Ένας
συνάδελφός μου ο Μπαντής Βασίλειος, ψάλτης και αυτός, εκείνη τη στιγμή αυτόν
τον πήρανε μέσα στην εκκλησία να ψάλει το δοξαστικό του Ιωάννου του
πρωτοψάλτη. Εκείνον τον είχαν στην εκκλησία τα ξέρει αυτά, εμένα με είχαν στο
χορό και στο τραγούδι. Αφού τελειώσαμε αυτά τα πράγματα, αυτοί είδαν ένα κοπάδι
γίδια εκεί ψηλά στο εξωκλήσι του Αη Γιάννη και ήθελαν να πάρουν με τις κάμερες
τα γίδια που βοσκάνε εκεί. Μας λέει η Δόμνα Σαμίου θα έρθετε και εσείς εκεί πάνω
τώρα και θα πείτε κάνα δυο τραγούδια. Ένα ύψωμα ήτανε είχε θέα πολύ μεγάλη
μέχρι τη Δράμα. Απάνω από τον αυχένα κοιτάζεις τα πάντα προς τα κάτω, εκεί ψάλω
εγώ κάμποσα χρόνια. Πράγματι λοιπόν αρχίσαμε να τραγουδάμε, ένα εγώ ένα ο
συνάδελφός μου αντίστοιχα. Η Δώρα η Στράτου είχε ανοιχτή την τηλεόρασή της
στην Αθήνα και έπαιρνε αυτά τα γεγονότα από την Νικήσιανη. Στέλνει έναν
καθηγητή Τσαούσης λεγόμενος ο οποίος αυτός στη Δώρα Στράτου είχε συγκρότημα
Σαρακατσάνικο και του λέει θα πάς αύριο στη Νικήσιανη και θα ζητήσεις αυτόν, που
έχει την καμπάδικια τη φωνή την πιο ζωηρή, είναι ο Βαγγέλης Δασκαλούδης. Ο
Μπαντής φορούσε και τραγιάσκα, εγώ δεν είχα και δεν έβαλα. Λέει σε εκείνον που
δεν είχε τραγιάσκα σε εκείνον θα πάς. Ήρθε με βρήκε στο περίπτερο, εν τω μεταξύ το
περίπτερο το δικό μου δεν ήταν όπως όλα τα περίπτερα, το δικό μου ήταν σαν
κάμαρα 3 επί 3, μεγάλο με ντιβάνια μέσα, κάτω στο συνοικισμό γινόταν αυτά. Είχα
και τρία τέσσερα άτομα που είχα μέσα εκεί και κουβεντιάζαμε. Μπαίνει μέσα αυτός.
Καλημέρα λεβέντες λέει. Καλημέρα λέω εγώ. Λέω σε τι οφείλεται η επίσκεψή σου;
Μου λέει μπορούμε να συζητήσουμε κάτι μεταξύ μας; Πως δε μπορούμε, τα παιδιά
κατάλαβαν και βγήκαν έξω απ' το περίπτερο. Και μου λέει είμαι σταλμένος από τη
Δώρα Στράτου απ' την Αθήνα. Λέω δεν την έχω υπόψη μου ποια γυναίκα είναι; Που
να ήξερα εγώ τη Δώρα Στράτου.
Τ.Π. Δάσκαλε τι χρονολογία έγιναν αυτά;
Β.Δ. Η χρονολογία ήτανε το 1975. Με έστειλε η Δώρα Στράτου που σε άκουσε εδώ
στη Νικήσιανη και μου έδωσε ένα μαγνητόφωνο αν έχεις την καλοσύνη να μας πεις
κάνα δυο τραγούδια. Ευχαρίστως και η γυναίκα μου εκεί ήταν εκείνη την ημέρα.
Αυτός ήταν αρραβωνιασμένος. Είχε και την αρραβωνιαστικιά του μέσα στο αμάξι,
και της λέει Φωτεινούλα φέρε το μαγνητόφωνο μέσα λίγο. Και λέει τώρα να ακούσεις
τι τραγούδια θέλουμε, λέει παραδοσιακά. Ε, είδα εγώ τώρα νιά νιά νιά κάτι
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κλαψιάρικα κάτι νανουρίσματα. Εγώ είπα με την ιδέα

μου τώρα, εγώ τέτοια

τραγούδια που λέω θα σε πάρω το μυαλό. Λέω σταμάτα τα τραγούδια αυτά και
άνοιξε το μικρόφωνό σου να ακούσεις και εμένα που θέλεις. Και τον αρχίζω που λες
ένα επιτραπέζιο. Να σας πω κανένα στίχο;
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:
Άιντε μη με μαλώνεις μάνα μου και μη με παραπαίρνεις
Θα φύγω μάνα μ', μάνα μ' και θα κλαίς.
Τ.Π. Αυτό Δάσκαλε ήταν τραγούδι του γάμου;
Β.Δ. Επιτραπέζια είναι αυτά τραγουδιούνται ας υποθέσουμε σε γάμους σε γλέντια,
παντού.
Τ.Π. Να σας ζητήσω μία ακόμη χάρη; Μπορείτε να μας πείτε το Όσα βουνά και αν
πέρασα;
Β.Δ. Ψες το είπαμε
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:
Όσα βουνά και αν πέρασα όλα τα παραγγέλνω
Βουνά μ' να μη χιονίσετε.
Τ.Π. Μπράβο δάσκαλε
Β.Δ. Είμαι βραχνός παιδιά είμαι χάλια. Αφού τρόμαξα να βγάλω τη λειτουργία. Αυτά
τα τραγούδια τώρα εγώ που λέω, τα λέω για να μη σας χαλάσω τα χατίρια σας μιλάω
ειλικρινά. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος έτσι όπως τα λέω. Έχουν θέσεις αυτά τα
τραγούδια άλλο πράμα.
Τ.Π. Δάσκαλε έχουν περάσει τα χρόνια καταλαβαίνουμε είστε κουρασμένος, αλλά
για εμάς είναι μεγάλη υπόθεση είστε η γνησιότητα των τραγουδιών αυτών.
Β.Δ. Κοιτάξτε πέρασαν καθηγητές από εδώ, καθηγητές οι οποίοι δεν ήταν τυχαίοι
άνθρωποι. Ξέρεις τι μου είπε ο καθένας που πέρασε από εδώ μέσα; Είσαι η πρώτη
φωνή της Ελλάδος, δεν είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής του δημοτικού τραγουδιού,
αυτό μου λέγανε όλοι. Εγώ αν δεν είχα αυτή την κούραση πάνω από την εκκλησία
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που έψαλα, λοιπόν τι να σας πω θα απορούσατε και εσείς οι ίδιοι ακόμα. Διότι αυτό
το τραγούδι που ακούσατε τώρα για μένα είναι μηδαμινό. Διότι δεν έχω την ευχέρεια
φωνής αυτή τη στιγμή, η πίεσή μου είναι 9 με 4. Λοιπόν θέλω να επανέλθω στο θέμα
της Δώρας Στράτου. Αφού με άκουσε αυτός μου λέει το εξής: με αυτό το
τραγούδημα, με αυτό το φωνητικό όργανο, με αυτή την τέχνη που ακούσαμε τώρα,
κάθεσαι μέσα στο περίπτερο και μαζεύεις πενταροδεκάρες; Του λέω τι να κάνω να
κατέβω στην Αθήνα; Να πάω σε μια εταιρία και να τους πω ξέρεται εγώ είμαι ο
Δασκαλούδης ο Βαγγέλης τραγουδιστής, ποιος θα με πιστέψει; Κάποιος πρέπει να με
προωθήσει για να γίνει αυτή η δουλειά. Πρέπει να έχεις ένα παραθεό για να βάλει το
χέρι του μέσα για να γίνει αυτή η δουλειά. Μου λέει έχεις το λόγο μου, εγώ αυτά που
άκουσα εδώ, αύριο το πρωί θα με ξαναστείλει η Δώρα Στράτου εδώ. Πράγματι την
επόμενη ήρθε και μου λέει, εντολή της Δώρας Στράτου, να μαζέψεις τις βαλίτσες σου
να πάρεις το αεροπλάνο και να κατεβείς στο θέατρο της Δώρας Στράτου σε περιμένει.
Από εκεί και πέρα θα τα βρείτε. Τι λέω τη γυναίκα μου, εγώ θα κατεβώ θα
μιλήσουμε, θα δω αν με συμφέρει και θα καθίσω, θα νοικιάσεις το περίπτερο και συ
και θα σε πάρω κάτω. Στην Αθήνα είχαμε τρία παιδιά παντρεμένα. Και πράγματι
αυτό έγινε, κατέβηκα. Αυτοί κάνανε πρόβες μέσα εκεί, είχε 23/ 24 νέα παιδιά, 23/ 24
κοπέλες οι περισσότερες φοιτήτριες. Την ημέρα πήγαιναν στα πανεπιστήμια και το
βράδυ ερχόταν και χορεύανε. Και κάνανε πρόβες που λες. Ρωτάω κάποιον εκεί, ρε
παιδιά ποια είναι η Δώρα Στράτου; Λέει αυτή που είναι στη μέση και κάνει το
κουμάντο. Λέω κυρία Στράτου καλησπέρα σας. Ποιος είστε λέει; Είμαι αυτός που
ζήτησες να κατεβεί στο θέατρό σας, είμαι ο Βαγγέλης Δασκαλούδης, που άκουσες τα
τραγούδια μου χθες. Εσύ είσαι ο Δασκαλούδης, με αγκάλιασε μία φορά που λες.
Συνεχίστε λέει τις πρόβες εγώ θα πάρω το Δασκαλούδη να πάμε στο γραφείο μια
στιγμή να συζητήσουμε και το βράδυ θα τα πούμε. Πήγαμε στο γραφείο συζητήσαμε
μερικά πράγματα και μου λέει τώρα θα πάμε στα καμαρίνια των μουσικών, εκεί θα
πεις δυο τρία τραγούδια να τα προβάρεις και το βράδυ στο ρινγκ έτσι μου είπε.
Ακόμα δεν ήρθα τη λέω αμέσως στην εξέδρα απάνω. Δεν έχεις ανάγκη εσύ σε
άκουσα εγώ. Δεξιά ήταν τα καμαρίνια των μουσικών. Μέσα είχε δυο γυναίκες που
τραγουδούσαν και τρείς άντρες. Όταν ανεβήκαμε πάνω, άκουσα κάποιον που
τραγουδούσε, ένα τραγούδι επιτραπέζιο. Αυτός τραγουδούσε καμπίσια τραγούδια,
ήταν δάσκαλος, δημοδιδάσκαλος. Μου λέει η Δώρα Στράτου ρωτάς ποιος είναι
αυτός; Είναι ο καλύτερός μου τραγουδιστής εδώ στο θέατρο. Μόλις άκουσα εγώ ο
καλύτερος τραγουδιστής, λέω με το μυαλό μου, αν είναι αυτός ο καλύτερος
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τραγουδιστής εγώ ποιος πρέπει να είμαι τώρα; Γιατί ήξερα τι πνευμόνια έχω μέσα
μου, ήξερα το φωνητικό μου όργανο, την τέχνη μου τα πάντα. Πήγα με μεγάλο
θάρρος. Λέει η Δώρα Στράτου σας έφερα παιδιά Μακεδόνα τραγουδιστή, από τη
Νικήσιανη Καβάλας, σταματήστε την πρόβα και θα κάνετε πρόβα με τον κύριο
Δασκαλούδη εδώ αμέσως. Ο κλαρινίστας ήταν από την Ηγουμένισσα Αντώνης
Ζιόβας και απάνω τον έλεγαν Ρίγκο.
Τ.Π. Ποιοι άλλοι ήτανε οι μουσικοί εκεί;
Β.Δ. Ρε παιδιά τι να σας πω εκεί είχε από χίλιες καρυδιές καρύδια, εκεί δεν ήξερες
κανέναν και είχα αυτό το καλό δε ρωτούσα από πού είσαι εσύ. Έναν ήξερα μονάχα,
έναν που συνόδεψε την Ελπίδα στη Γιουροβίζιον και ήτανε Ηπειρώτης, τι έπαθε
αυτός με εμένα. Τέλος πάντων, λέω τον Αντώνη που έπαιζε κλαρίνο, άκουσε εδώ ότι
θα κάνω με το στόμα την εισαγωγή θα την κάνεις και συ, άλλα όχι ολοκληρωτικά
γιατί έχει και μερικά που μπορείς να βάλεις και δικά σου μέσα και θα έχει και καμιά
ανταπόκριση μέσα. Και θυμάμαι σε ΣΟΛ ματζόρε του λέω πιάσε το κλαρίνο σου και
αρχίζω εγώ:
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:
Τιρι τιρι… Διάφορες θέσεις. Τίποτε άλλο από αυτό κι αυτός μαγνητόφωνο ήταν, ότι
πήρα αμέσως το πήρε κι αυτός.
Άσπρα μου περιστέρια και μαύρα μου πουλιά
Πολύ ψηλά πετάτε για χαμηλώσετε.
Οι ανταποκρίσεις είναι λεπτά πράγματα, δεν μπορείς τα γεμίσματα αυτά να τα κάνεις
το τραγούδι το κόβεις, τι να σε πω το κάνεις χάλια. Εγώ ακούω δικά μου τραγούδια
που μερικοί τα τραγουδάνε, κάνουν τον τραγουδιστή αλλά δεν κάνουν τίποτα. Δεν
μπορούν να πατήσουν στο δικό μου αχνάρι τελείωσε. Κανένας ως τώρα ότι άκουσα.
Δεν λέω ποιος είμαι ξέρει ο κόσμος. Παρότι είμαι σε αθλία κατάσταση αυτή τη
στιγμή, αλλά έστω και με αυτό που έχω πάλι όπου να πάω θα βγάλω πρόγραμμα.
Έστω και με αυτά τα χάλια που είμαι. Το βράδυ μπαίνουμε είπα και κάνα δυο συρτά
σ' αυτά επάνω, είχα πει θυμάμαι τα δώδεκα ευζωνάκια. Δεν ήξερε την εισαγωγή, την
κάνω εγώ. Ταμ τιρι τιρι…
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:
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Δώδεκα ευζωνάκια αποφασίσανε
Στον πόλεμο να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε
Στο δρόμο που πηγαίναν στη μαύρη θάλασσα
Μαύρη φουρτούνα πιάνει παναγιά μου σχίζονται τα πανιά.
Πέντε στίχους έχει αυτό το τραγούδι, εγώ στο δίσκο μέσα έχει τρείς. Αλλά ύστερα
ένας σε άλλο συγκρότημα που έβγαλε σιντί, έβαλε και τους πέντε στίχους μέσα. Το
βράδυ μπήκα στο πρόγραμμα της Δώρας Στράτου, τι να σας πω; Αποθέωση. Πρώτη
φορά τραγούδησα εκεί. Είχε τρείς και τρεισήμισι χιλιάδες κόσμο κάθε βράδυ χαμός.
Όταν τραγουδούσα εγώ ο κόσμος απ' έξω δεν ήθελε να σταματήσω. Τραβούσα και
κάτι αμανέδες μέσα άλλο πράμα.
ΑΜΑΝΕΣ:
Τιρι ριρι…
Αμάν όλος ο κόσμος χαίρετε, όλος διασκεδάζει
Αμάν, αμάν, μόν' η δική μου η καρδιά
Κλαίει κι αναστενάζει αμάν, αμάν.
Τούτος ο ντουνιάς δεν είναι πια για εμάς.
Τα έρημα τα ξένα ν' ανάψουν να καούν
Πηγαίν' τα παλικάρια και πίσω δε γυρνούν.
Πέτρα στο σιτάρι και λίρα στη φακή
Κορίτσι φιλημένο δεν έχει πια ντροπή.
Αέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα
Θεός να τα φιλάει τα ελληνόπουλα.
Τ.Π. Δάσκαλε την περίοδο εκείνη είχατε δισκογραφία, πότε μπαίνει στη ζωή σας;
Β.Δ. Τη δισκογραφία εγώ την έκανα, όπως πήγα μετά δυο μήνες. Και μου λέει το
εξής κύριε Δασκαλούδη έχεις ρεπερτόριο πολύ; Ρεπερτόριο αστείρευτη πηγή. Ούτε
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και εγώ ξέρω τι ρεπερτόριο έχω. Μου λέει να κάνουμε ένα δίσκο. Όποτε θέλεις λέω.
Θα μου δώσεις τα όργανα τα οποία με συνοδεύουν τώρα, αυτά τα όργανα θα κάνουν
πρόβα μία εβδομάδα και μπαίνουμε στούντιο. Α, κύριε Δασκαλούδη εδώ κάνουν 80100 ώρες οι τραγουδιστές για να κάνουν ένα δίσκο και συ μου λες σε πέντε μέρες
μέσα θα κάνεις δίσκο. Εγώ λέω τι μέρα έχουμε σήμερα Δευτέρα; Την άλλη Δευτέρα
θα κάνουμε στούντιο. Θα έρθω και θα σε δω. Τους έκανα πρόβες εγώ τους
μουσικούς, αφού τους είδα ότι με συνοδεύανε καλά ξεκινήσαμε για στούντιο.
Τ.Π, Ποια ήταν η εταιρία;
Β.Δ. Την ξεχνάω τώρα.
Τ.Π. Κλαρίνο ήτανε ο Ρίγκος;
Β.Δ. Κλαρίνο είχα το Ρίγκο βέβαια δεν υπήρχε άλλο θέμα. Τώρα δε θυμάμαι τη
φίρμα, τώρα τελευταία ξεχνάω κάπου κάπου τέτοια ονόματα. Άκουσε δυο τρία
τραγούδια η Δώρα Στράτου εκεί πέρα και είχα κάτι παραπονιάρικα τραγούδια, με τον
μηχανικό μαζί ήτανε εγώ τους έβλεπα, τζαμαρία ήτανε μπροστά εκεί. Σε ένα
τραγούδι που σταμάτησα λέει κύριε Δασκαλούδη ήρθα για επιμελήτρια εδώ, εσύ λέει
τα έχεις όλα επιμελητής θα είσαι ο ίδιος και ο εκφραστής και ο επιμελητής και τα
πάντα είναι δικά σου. Εγώ λέει φεύγω δε μπορώ να αντέξω άλλο εδώ. Ήμουν εγώ
υπεύθυνος σε όλα αυτά και είχα βγάλει τέσσερις δίσκους από τότε σ' αυτή την
εταιρία. Ο μηχανικός ξέρεις τι είπε; Ξέρεις από άλλους τραγουδιστάς που περάσανε
από εδώ, εσύ μπήκες δυο και τρείς φωνές ψηλότερα. Τα μηχανήματα εδώ βουίζανε,
είχα ένταση μεγάλη. Για να σκεφτείτε τότε σε τι ηλικία ήμουνα, είχα ευχέρεια φωνής
και τα πάντα και η τέχνη μου. Έβαζα και δικές μου θέσεις μέσα δεν περίμενα τώρα
εγώ σε ένα τραγούδι, επιτραπέζιο εκεί που ήθελα να αλλάξω το μέρος που δεν με
έκανε που ήταν πολύ συγκινητικό, το γύριζα από κάτω μεριά και το έκανα πιο
συγκινητικό. Αυτά τα πράγματα είναι λεπτά και θέλουν πήρα. Γι' αυτό όσοι ακούγανε
τα τραγούδια μου δεν μπορούσανε, μόνο ο Καραμάνης ο καθηγητής βυζαντινής
μουσικής είπε την αλήθεια. Μία μέρα συζητούσανε όλοι οι ψαλτάδες της Νικήσιανης
και άλλους που είχε εκεί και μιλούσανε για το δημοτικό τραγούδι και την ψαλτική.
Τους λέει το εξής: Ακούστε να σας πω σας ακούω τόση ώρα, εγώ δεν ήμουν εκεί
αλλά ήταν κάποιος άλλος θεός σχωρέστον σκοτώθηκε με τ αμάξι που μου τα είπε.
Σήμερα μου λέει άκουσα ένα πράμα από τον Καραμάνη το Θανάση τον καθηγητή.
Μην πάτε να μιμηθείτε το Βαγγέλη το Δασκαλούδη, θα σπάσετε τα μούτρα σας, σου
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λέει δεν πιάνεται. Εδώ μέσα στη Νικήσιανη ο Καραμάνης ήρθε πολλές φορές και
κάναμε γλέντια. Κι όταν μια μέρα ήρθε από την Αμερική στην Καβάλα στο σύλλογο
Ψαλτών. Από εκεί έστειλε έναν Ζαχαρία και του είπε στις 7:00

να είναι στην

ταβέρνα του Σώφρον. Θα έρθουμε να γλεντήσουμε και όποτε ερχόταν ο Καραμάνης
με είχε δίπλα του. Με άρεζε στα τραγούδια μου, γι' αυτό είπε το εξής, εμείς οι
ψαλτάδες τραγουδάμε μερικά τραγούδια του Βαγγέλη Δασκαλούδη, αλλά το κακό με
εμάς είναι ένα, εμείς το γυρίζουμε το τραγούδι στην ψαλτική μας νικάει η βυζαντινή
μουσική. Ο Δασκαλούδης όταν ανεβαίνει στο πατάρι είναι τραγουδιστής, όταν πάει
στο αναλόγιο είναι ψάλτης. Ξεχωρίζει το ένα από το άλλο, έχουν σημασία αυτά τα
πράγματα.
Τ.Π. Δάσκαλε εσείς έχετε παίξει και σε πανηγύρια;
Β.Δ. Αν έχω παίξει σε πανηγύρια, αν έχω παίξει σε γάμους, αν έχω παίξει σε γλέντια
ιδιωτικά, δηλαδή πέντε δέκα αντρόγυνα μαζεμένα, πληρώνανε και έκανα το κέφι
όλων. Με κάλεσε η Γερμανία τρείς φορές, πήγα στη Γερμανία. Με κάλεσε η
Αίγυπτος η Αλεξάνδρεια, αυτοί ξέρεις είναι πάρα πολύ πάνω στο δικό μου ύφος.
Όταν πήγα εκεί είδα τον κόσμο να δακρύζει που με άκουγαν ν τραγουδάω. Επιτέλους
ήρθε ένας από την Ελλάδα να ακούσουμε τα Ελληνικά τραγούδια. Η Αλεξάνδρεια
έχει πολλούς έλληνες. Εγώ έμεινα περίεργος, είδα κόσμο να κλαίει άλλο πράμα. Εγώ
εάν είχε ένα πονετικό τραγούδι συγκινούμε που το τραγουδάω και θέλω να κλαίω,
αυτός είναι ο Βαγγέλης Δασκαλούδης. Όπου και αν πήγα κανένας δεν έμεινε
δυσαρεστημένος. Ένας καθηγητής από την Αθήνα που δε γνωριζόμασταν με έψαξε
και μου είπε σε μια επικοινωνία μας απ το τηλέφωνο, μου λέει κάτι θα μου κάνεις, σε
ακούω και σε κάποια από τα τραγούδια σου θέλω δε θέλω δακρύζω. Από τηλεφώνου
λέει θα μας τραγουδήσεις, έχω σύνδεση και από το τηλέφωνό σου θα τραγουδάς και
θα ακούνε όλοι αυτοί που έχω εδώ μέσα. Θα πεις κανένα επιτραπέζιο και μετά θα το
γυρίσεις στα συρτά για να χορέψει η νεολαία. Ξέρεις τι θα πει να τραγουδάς από
τηλεφώνου και να ακούγεσαι στην Αθήνα μέσα; Άλλο πράμα. Αυτό που έγινε εδώ
δεν έγινε καμιά φορά στην Αθήνα μέσα. Αυτός είναι ο Βαγγέλης ο Δασκαλούδης
παιδιά.
Τ.Π. Είχατε κάτσει πολλά χρόνια στην Αθήνα;
Β.Δ. Έκατσα 5 χρόνια, αλλά δυστυχώς. Ξέρεις πόσοι ήρθαν από κάτω από την
Αθήνα; Η Δώρα Στράτου με πέρασε από εφημερίδες. Ήρθε ένας από τη Μακεδονία,
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έτρεξε ο κόσμος. Οι μαγαζάτορες αυτοί που είχαν τα μαγαζιά με τα κλαρίνα, πόσες
φορές ήρθαν να με πάρουν από το θέατρο για να με πάρουν να τραγουδάω στα
μαγαζιά τους με πολλά λεφτά. Δεν μπορούσα να την αφήσω τη Δώρα Στράτου γιατί
αυτή ήταν η αιτία που με κατέβασε στην Αθήνα, δεν μπορούσα να το κάνω αμέσως
αυτό το πράγμα. Λέω ας περάσει ο καιρός και μετά βλέπουμε και κάνουμε. Αλλά είχα
μια ατυχία. Το 1980 τρία παιδιά είχα παντρεμένα τα δύο αγόρια. Αυτός που με έφερε
εδώ είναι ο μεγάλος. Ο δεύτερος και αυτός παντρεμένος και οι δύο από δυο παιδιά
είχανε. Ο ένας είχε δυο κορίτσια και αυτός είχε δυο αγόρια. Μου πεθαίνει ο δεύτερος
γιος μου 29 χρονών παντρεμένος με δυο κορίτσια. Τα μαζεύω και φεύγω, ήρθα στη
Νικήσιανη. Η Δώρα Στράτου πάνω από 20 φορές με πήρε τηλέφωνο. Με έκλισες το
θέατρό μου λέει. Σε παρακαλώ κατέβα το παιδί σου δε γυρίζει. Λέω κυρία Στράτου
αδυνατώ. Θα τραγουδάω και να κλαίω λέω; Δεν μπορώ να το κάνω, 29 χρονών παιδί
έχασα. Και πάλι σε ξαναλέω, το παιδί σου δε γυρνάει Βαγγέλη μου, γύρνα σε
παρακαλώ, το θέατρό μου έχει πένθος από την απουσία σου. Δεν μπορούσα να πάω.
Κι όμως πλησίαζαν Χριστούγεννα. Με το συγκρότημα που έπαιζα προτού πάω στη
Δόρα Στράτου, μας καλούνε στο θέατρο να παίξουμε όλο το δωδεκαήμερο. Λέω ρε
παιδιά πώς να τραγουδήσω; Με τι όρεξη, με τι κέφι; Είναι περίπου τρεισήμισι μήνες
περίπου. Με παρακάλεσαν, με παρακάλεσαν και το κατάστημα ακόμα και εκείνος.
Άντε λέω, θα έρθω και πήγα. Πήγα ρε παιδιά αλλά ο κόσμος με κατάλαβε.
Εκεί που τραγουδούσα άρχιζα και δάκρυζα. Μόλις γινόταν αυτό το πράγμα
σταματούσα δεν μπορούσα. Και λέει ο κόσμος, καλός ο τραγουδιστής αλλά αυτός
δακρύζει κάτι έχει. Και ο καταστηματάρχης ύστερα τους είπε, παιδιά με το δίκιο του
ο άνθρωπος, τον φέραμε με πολλά ζόρια εδώ. Είχε ένα παιδί και συγχωρέθηκε, γι ΄
αυτό είναι σ ΄ αυτή την κατάσταση. Σε ένα χρόνο και κάτι πεθαίνει και του άλλου του
γιού μου η γυναίκα από αιφνίδιο θάνατο. Με δύο παιδιά, ο ένας σήμερα είναι
στρατιωτικός και ο άλλος δούλευε εδώ στα σοβατζίδικα… Έρχονται με ειδοποιούν,
λένε τρέξε η νύφη σου ζαλίστηκε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δε ζαλίστηκε είχε
τελειώσει. Εγώ παπούτσια δε φορούσα με τις κάλτσες έτρεξα να φωνάξω το γιατρό
αλλά ήταν αδύνατον, μου λέει κυρ Βαγγέλη η νύφη σου πέθανε. Μετά από δύο
χρόνια χάνω και μία κοπέλα 34 χρονών παντρεμένη στην Αγία Παρασκευή από
καρκίνο. Αυτά παιδιά που σας λέω και είμαι έτοιμος να κλάψω. Να χάσεις τρείς
ανθρώπους μέσα από το σπίτι σου σε τέτοια ηλικία, τρία λιοντάρια έχασα. Και αυτό
που κάνω σήμερα εγώ, απορεί και ο κόσμος. Ξέρεις πόσοι με λένε, κυρ Βαγγέλη ο
Δασκαλούδης το Λιοντάρι; Το λιοντάρι της Νικήσιανης. Εγώ στα 40 του γιού μου
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έψαλα. Ρώτησα τον παπά - Φίλιππα αν μπορώ να ψάλω, έχω του λέω κάποιο
κουράγιο. Μου λέει ψάλε δεν είναι αμάρτημα. Εμένα που με βλέπεται έψαλα στα 40
του γιού μου. Αυτό το κουράγιο είχα. Και απορεί ο κόσμος ύστερα από τρείς
θανάτους τον βλέπεις ούτε την ψαλτική σταμάτησε ούτε το δημοτικό τραγούδι.
Συνεχίζει ο άνθρωπος τις παραδόσεις που πήγα στη Δόρα Στράτου εγώ, κατάλαβες;
Και ύστερα γυρίζει αυτή που γυρίζει η Κυριακή στο χωριό κ.λπ. Ως τότε δε φαινόταν
τίποτα, όλα ήταν νεκρά. Πράγματι ας υποθέσουμε τις ρίζες εγώ τις κρατάω εδώ, όσο
να βγει η ψυχή μου.
Τ.Π. Δάσκαλε να αναφέρουμε κάποια ονόματα; Με ποιους έχετε συνεργαστεί αλλά
και για την οικογένειά σας τα ονόματα των γονιών σας και αν είχατε αδέρφια που
ασχολούνται και αυτοί με τη μουσική;
Β.Δ. Αδέρφια ήμασταν τέσσερις σε αυτό το σπίτι. Ο μεγαλύτερος εγώ. Δεύτερος ο
αδερφός μου ο Πασχάλης, τρίτος ο αδερφός μου ο Παναγιώτης και τέταρτος ο
πρωτοψάλτης της Ελλάδος, της Λαρίσης, ο Κυριαζής Δασκαλούδης. Έχει βραβευτεί
στο Πατριαρχείο Κων/πόλεως. Θα σας πω για τον τελευταίο. Πέρασε μία επιτροπή
από το Πατριαρχείο εδώ στην Ελλάδα όλης της μεγάλης μητροπόλεως και άκουσαν
τους ψαλτάδες. Αριστούχο βγάλανε τον αδερφό μου και τον καλέσανε στο
Πατριαρχείο τρείς βδομάδες με τη γυναίκα του και πήγε να ψάλει εκεί. Και όταν
γύρισε πέρασε από το πατρικό το σπίτι. Και έφερε μια εφημερίδα εδώ και διάβασα σε
ένα στύλο μέσα, στα χρονικά της Κων/πόλεως δεν πέρασε ανώτερος ψάλτης εκτός
του κυρίου Δασκαλούδη Κυριαζή. Σκεφτείτε τι έβγαλε η Νικήσιανη; Εγώ ο
μεγαλύτερος και αυτός ο μικρότερος, δεκαέξι χρόνια μικρότερος αυτός. Τα άλλα τα
δυο αδέρφια μου πεθάνανε. Ο δεύτερος και ο τρίτος πεθάνανε. Ζω εγώ και ο αδερφός
μου ο οποίος είναι 72 χρονών γιατί όταν γεννήθηκε αυτός εγώ ήμουν παλικάρι,
γάμπριζα τότε, για σκεφτείτε τι διαφορά είχαμε. Η μάνα μου πέθανε στα 65-66
χρονών , ο μπαμπάς μου στα 73-74, τότε ο κόσμος πέθαινε πολύ νέος απ' ότι
θυμάμαι, τώρα έχει μακροζωία ο κόσμος, που οφείλετε δεν ξέρω. Εμένα που με
βλέπεται έχω κάνει δύο μπαλονάκια στη Θες/νίκη στον Αθανασιάδη. Και τα δύο τα
μπαλονάκια δεν μπόρεσαν να με κρατήσουν ας υποθέσουμε το καρδιακό εδώ.
Σταματάω δύο χρόνια την ψαλτική, είπα θα σταματήσω. Εγώ έψελνα 13 χρόνια και
εκεί λιποθύμησα από αυτά εδώ. Έκτοτε στο μοναστήρι εδώ που πάω, ακριβώς εκεί
κατάλαβα τι κουράγιο είχα, κατάλαβα τον εαυτό μου. Προτού φτάσω στο κοινωνικό,
κατάλαβα ότι δεν πάω καλά, δεν αισθανόμουν καλά. Έκανα κουράγιο να τελειώσω το
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κοινωνικό να τελειώσω την εκκλησία, μην την αφήσω στη μέση, γιατί δεν είχε άλλο
ψάλτη, δεξιός και αριστερός εγώ. Λέω αν σταματήσω εγώ τώρα θα σταματήσει η
εκκλησία. Θα διαλυθεί η εκκλησία δεν μπορεί θα φύγει ο κόσμος. Έκανα κουράγιο,
ότι δυνάμεις είχα και δεν είχα τις έδωσα, έβγαλα το κοινωνικό όλα ας υποθέσουμε
και μόλις τελείωσα τη λειτουργία σταμάτησα. Λέω δόξα το θεό, έβγαλα τη
λειτουργία και μόλις το είπα αυτό, σέκος καταγής εγώ. Κατέβηκε η πίεσή μου όπως
κατέβηκε σήμερα. Σήμερα ήμουν 9 με 4, κατάλαβα τον εαυτό μου, γι' αυτό και πήρα
αμέσως το πιεσόμετρο και μετρήθηκα . Γι' αυτό και είμαι σε αυτήν την κατάσταση
τώρα, που δεν μπορώ ας υποθέσουμε να φέρω το τραγούδι εκεί που θέλω εγώ.
Ευτυχώς τώρα το φάρμακο αυτό είναι η πορτοκαλάδα. Ήπια ένα ποτήρι πορτοκαλάδα
και συνήρθα λιγάκι τώρα. Τώρα πρέπει να πέρασα και το 10 ας υποθέσουμε. Έτσι
αισθάνομαι. Και από εκεί με σήκωσαν με πήγαν στην Καβάλα, αμέσως στην εντατική
και κάθομαι δύο μέρες. Τον γιατρό τον γνώριζα, είχα πάει κι άλλες φορές να
γιατρευτώ, Συμεωνίδης. Ψάλτη μου πώς είσαι εδώ; Τι έγινε; Λέω γιατρέ αφού είμαι
ζωντανός και ήρθα εδώ δοξάζω το θεό. Μου λέει μη στεναχωριέσαι εγώ εδώ είμαι.
Θα σου βάλω καινούρια καρδιά. Τι καρδιά θα με βάλεις ρε γιατρέ; Με είδε που λες,
πλησίαζαν Χριστούγεννα, μου λέει θα πας στην εκκλησία σου θα βγάλεις τα
Χριστούγεννα και θα 'ρθεις τη Δευτέρα εδώ θα σε βάλω λέει τσαπράζια εδώ, κάτι
καλώδια που λες με μια ταμπακέρα, θα κοιμηθείς και το πρωί να δει ο γιατρός τι
έγραψε η καρδιά και σίγουρα να πράξει. Πράγματι το πρωί μου τα έβγαλε, μου λέει
κάποιος από την Καβάλα, φιλαράκος μου ήταν έφορος και έφερνε σαλάμια και
κασέρια στη Νικήσιανη γνωριζόμασταν και τους τραγουδούσα, μαζεύονταν μέσα στο
δωμάτιο να ο κόσμος. Ο Δασκαλούδης τραγουδάει μέσα, ο Δασκαλούδης ψέλνει
μέσα, όλοι με ήξεραν. Μου λέει Βαγγέλη έρχεται η νοσοκόμα με μια άσπρη πιζάμα
και στο χειρουργείο λέει. Μου λέει ο γιατρός μη διστάσεις τώρα εδώ που ήρθες, ο
γιατρός σου εδώ είναι. Ένα καλώδιο μου έβαλαν εδώ στη μύτη και συζητούσαμε,
αυτός έκανε τη δουλειά έσκισε το μέρος της καρδιάς και τοποθέτησε μηχάνημα. Εγώ
είμαι με μηχάνημα, 5 χρόνια μου λέει το μηχάνημα που σε βάλαμε εδώ θα αντέξει και
όταν έχεις χρόνια και ζήσεις στα 5 χρόνια θα το αλλάξουμε. Και πράγματι παιδιά
σήμερα ψάλλω με καρδιά μηχανική. Δόξα να χει ο Κύριος και ψάλλω και τραγουδάω
άνετα. Εγώ εχθές το βράδυ που πήγα και έκανα πρόβα στην Ελευθερούπολη είχανε
σαστίσει όλοι τους. Είχα ένα κέφι ρε παιδιά. Πως έβγαινε το φωνητικό μου όργανο
ούτε και εγώ κατάλαβα πάρα πολύ καλά ήταν, αλλά σήμερα είμαι χάλια.
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Τ.Π. Δάσκαλε με ποιους άλλους έχετε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και στην
ψαλτική και στο τραγούδι;
Β.Δ. Στην ψαλτική είχαμε ένα δάσκαλο από το Παλιοχώρι, ωραίος μουσικός
Λεωνίδας Τσακίρης, ο θεός να τον αναπαύσει, ο θεός να τον έχει στα δεξιά. Εις εξ
ημών τους τρείς ο ένας πέθανε, Ζαχαρίας Πασχαλίδης, καθότανε εδώ από πάνω
γειτονάκια ήμασταν, αυτοί ήταν μικρότεροι από μένα ήταν ο ένας ο μπαμπάς ο
Θανάσης, ο οποίος έψαλε πολλά χρόνια στο Σταυρό Σερρών και ο Οδυσσέας
Μοδέστου είναι αριστερός ψάλτης και αυτός μαθητής ήτανε από τη Νικήσιανη.
Αυτός 80 ετών σταμάτησε, με αυτούς είχα συνεργαστεί τότε στα μαθήματα. Ύστερα
θυμάμαι τα πρώτα μου χρόνια πιάστηκα ψάλτης εδώ κάτω στη Γεωργιανή στο άλλο
το χωριό από εκεί ξεκίνησα. Ήταν το μισθό μου πενιχρό γύρω στα 700 φράγκα, τότε
τους ζήτησα ένα κατοστάρι αύξηση να μου δώσουν και δε μου το έδωσαν και
σταμάτησα. Η Δράμα δεν είχε ψάλτη, έμαθε ότι εγώ ήμουν φευγάτος, άνεργος και
ήρθε λοιπόν ο παπά - Άγγελος. Από την Πλέβνα ήταν αυτός με ήξερε μου λέει,
στερούμαστε από ψάλτη. Να σε πάρουμε; Να με πάρετε λέω, λέω τι θα μου δώσετε;
Το κύριο θέμα ήταν το χρήμα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Όπου
ζητούσανε ας υποθέσουμε ψάλτη έπρεπε να δώσουν κάτι. Με επτά κατοστάρικα
έψελνα εκεί πέρα είχα και ένα γέρο, ένας ήταν 92-93 ετών. Λέω πάτερ - Άγγελε θα
έρθω λέω στο περίπου; Λέει θα σου δώσουμε ενάμιση χιλιάρικο. Λέω έφτασα, που το
700 που το 1.500. Όταν μάθαν αυτοί οι δικοί μας εδώ η επιτροπή, με είδε όμως αυτός
ο ταμίας ότι πήγαινα κάτω με το λεωφορείο και σου λέει που πηγαίνει αυτός; Δεν
ήξερε ύστερα το έμαθε. Και έμαθε το ποσό που με πληρώσανε εκεί πέρα. Έκατσα
εκεί ίσα με 4 χρόνια στους Αγίους Αναργύρους Δράμας ακριβώς κάτω από τις
γραμμές. Μετά τους ζήτησα κανένα πεντακοσάρικο αύξηση να το κάνουνε δύο
χιλιάρικα. Τον λένε το δεσπότη τον ψάλτη δεν το δίνουμε τίποτα να τον δώσουμε
κανένα πεντακοσάρικο. Ήταν σκληρός τότε ο Δεσπότης ο Διονύσιος. Ούτε δραχμή
θέλει ας κάτσει, θέλει ας φύγει. Αυτοί ησύχασαν τσιμουδιά. Είχαμε ένα ταμία και
λέει τι ρωτήσαμε ρε παιδιά το Δεσπότη, το πεντακοσάρικο αυτό η ενορία θα το έδινε,
τι τον αφήσαμε και έφυγε; Έφυγα από εκεί και με καλεί τώρα η μητρόπολη Ζιχνών.
Πήγα δοκιμάστηκα εκεί άσε με ήξεραν εκεί όλοι τους. Είχε έναν που έκοβε εισιτήρια
ήξερε από ψαλτάδες και από τραγουδιστές τα πάντα, και ρώτησαν αυτόν. Πήγαινε
δίπλα στο ιερό κάθισε και θα σου λέμε πια απολυτίκια θα μας ψάλεις. Είπα το πρώτο,
το δεύτερο, το τρίτο, όλα τα απολυτίκια τα ήξερα απ' έξω. Λέει ο δεσπότης ο Τάσος
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ήταν ένας, κύριε ψάλτη ως εδώ τα πήγαμε καλά. Δεν ανεβαίνεις και στο αναλόγιο να
μας πεις και κανένα άξιον εστί; Κατά βούληση λέει όπιο θέλεις. Πήγα και εγώ είπα,
ρωτούν αυτόν που άκουγε με τα μεγάφωνα από έξω, τον είχαν αυτόν για γερό
μουσικό, λέει τι λέει ο ψάλτης που ήρθε να δοκιμαστεί; Αυτός ρε λέει βγάζει
φουσκάλες ο λαιμός του, ρωτάτε ακόμα; Πιάστε τον να μη σας φύγει. Τέτοιον δε θα
βρείτε και πράγματι με πιάσανε. Έκανα και εκεί 5 - 6 χρόνια. Στη Ζίχνη 11 εκκλησίες
άλλαξα, όπου με έδιναν παραπάνω πήγαινα. Τελευταία τώρα που έπαθα το ατύχημα
με την καρδιά ας υποθέσουμε, πήγα μια μέρα να ανάψω ένα κερί στις 29 Αυγούστου
όπου είναι του Ιωάννη προδρόμου. Πάω και βράζανε 5-6 καζάνια φασόλια έθιμο,
μόλις πήγα εκεί βρήκα μια κοπελίτσα έψελνε και αυτή ήταν αχάριστη δεν ήξερε
τίποτα, μόλις πήγα με είδε. Αμάν κύριε Βαγγέλη σώσε με. Γιατί να σε σώσω κορίτσι
μου, από τι; Τι να ψάλω εγώ τώρα ποιόν να ακούσουν εδώ τώρα; Εδώ έχει 500 άτομα
από έξω. Λέω κάνε στην άκρη, έκανε και περίλαβα εγώ. Ήμουν και διστακτικός γιατί
δυο χρόνια δεν έψαλα, πρόσεχα. Κι όμως έβγαλα τη λειτουργία άνετα, ξεκούραστα.
Έρχεται ο παπάς, ωραίος χαρακτήρας από την Κύπρο ήταν, μου λέει μην ψάχνεσαι
εύγε χαλάλι σου. Μετά με παίρνει η κοπέλα τηλέφωνο, όπου η θυγατέρα της ήταν
παντρεμένη στη Σταυρούπολη Καβάλας, μου λέει κυρ Βαγγέλη κάνε μου ένα καλό,
να ψάλεις αυτήν την Κυριακή γιατί θέλω να βαφτίσω το εγγονάκι μου. Από εκεί με
παίρνει πάλι τηλέφωνο και μου λέει αμάν κυρ Βαγγέλη τι έπαθα; Τι έπαθες ρε
Χρυσούλα; Το εγγόνι μου αρρώστησε και το έχουμε στο νοσοκομείο δεν μπορώ να
έρθω, να μου κάνεις τη χάρη να ψάλεις σήμερα. Άντε θα ψάλω και σήμερα.
Περιμένουμε την ύψωση του τιμίου Σταυρού, λέει ο παπάς, Βαγγέλη ύψωση του
Τιμίου Σταυρού αυτή δεν μπορεί να ψάλει τίποτα, θα σε παρακαλέσω θα σε πληρώσω
όσο θέλεις να έρθεις να ψάλεις και πήγα έψαλα. Έβγαλα τη λειτουργία και μου λέει
δεν θα πάς πουθενά βήμα από εδώ, θα πιαστείς ψάλτης εδώ σε μένα και θα σε
πληρώσω με το παραπάνω. Και πράγματι ο άνθρωπος με πλήρωνε αδρά. Έκανα εκεί
δυο τρία χρόνια, ύστερα διώξανε αυτόν και ήρθαν άλλοι πέντε τώρα από την αγία
τριάδα, εκεί δεν είμαι ευχαριστημένος από τα λεφτά αλλά ψάλω και να ξεσκάζω
κιόλας, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω τώρα ούτε το τραγούδι ούτε την ψαλμωδία.
Τ.Π. Στο τραγούδι με ποιους έχετε συνεργαστεί, υπήρχε καμιά γυναίκα συνάδελφός
σας και αν ναι ποιος ο ρόλος της και η αντιμετώπισή της;
Β.Δ. Με γυναίκες τραγούδησα πολλές φορές, όταν είχαμε τα κέντρα εδώ στη
Νικήσιανη, ήμουν και εδώ καλός τραγουδιστής είχαμε 4-5 κέντρα. Μαλώνανε για το
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ποιος θα με πάρει. Είχα όνομα και χάρη, και πραγματικά τραγουδούσα εδώ. Έφερνα
και κάποιες κουκέτες, έλεγαν τα δικά τους, δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν σαν
εμένα, άλλο το φωνητικό όργανο το γυναικείο και άλλο το αντρικό. Κατάλαβες με
άλλους όμως για να έχω ένα συνάδελφο τραγουδιστή δεν είχα όπου και αν πήγαινα
ήμουν μόνος μου. Είχα το συγκρότημα με συνόδευε και τα έβγαζα μια χαρά μόνος
μου.
Τ.Π. Ονομαστικά μπορούμε να τους αναφέρουμε;
Β.Δ. Με ψαλτάδες εγώ είχα πολλά δώσε πάρε με το Βασίλη τον Μπαντή αυτός που
είναι εδώ ψάλτης ύστερα είχα εκεί στη νέα Ζίχνη έναν Οδυσσέα και ο αδερφός του
ήτανε ιερέας μάλιστα και με αυτόν είχαμε καλή παρέα τα πηγαίναμε καλά, στη
Μάχου δυστυχώς που έκανα 13 χρόνια ήμουν δεξιός και αριστερός ψάλτης εκεί και
εδώ τώρα που ήρθα πάλι ο Βαγγέλης Μον και μοναχός, δεν έχω άλλον.
Τ.Π. Στο πρώτο συγκρότημα ποιοι συμμετείχαν;
Β.Δ. Είχα ένα μπουζουξή τα λεγόμενα Ρωασάκια δυο Ρωσάκια τον έναν τον έλεγαν
Χαλκίδη Βάνια και Μελίδης Αντώνιος κιθαρίστας, ο άλλος ήτανε που έπαιζε ντραμς
μάγειρας από το Παλιοχώρι και κάποτε είχαμε και ένα παιδί το οποίο συγχωρέθηκε
έπαιζε καλή κορνέτα μάλιστα ήτανε και συγγενικό μου πρόσωπο και εγώ ένας 5. Ο
μάγειρας έπαιζε και βιολί εγώ μάγειρα τον ήξερα έτσι τον φωνάζανε. Εγώ είχα το
ακορντεόν αλλά εγώ ήμουν ο μαέστρος. Τι γάμους κάναμε, τι πανηγύρια άλλο πράμα,
φτάναμε μέχρι τη Θες/νίκη. Η Θες/νίκη με κάλεσε πολλές φορές, τελευταίο που
έκανα ήταν στο θέατρο Βορείου Ελλάδος με το σημερινό Πάρις λέγεται αυτός με
κατέβασε. Ένας Ηπειρώτης Σιάτρας, Σαραγούδας με τη γυναίκα του τη Γιασεμή,
ήταν ο Δοϊτσίδης με τις κόρες του και εγώ ως Θεσσαλονικιός στο Μακεδονίτικο.
Εκεί είδα τη Γιασεμή με τον άντρα της που καθότανε όταν έκανα εγώ πρόβες και ένα
κλαρίνο καλό από τη Βέροια το Σταύρο Παζαρέτζη. Κάναμε που λες, δοκιμές και
πρόβες και θυμάμαι τραγουδούσα το «Εγέρασα και πέρασα τους ανθισμένους
χρόνους». Η Γεύση ήταν δίπλα και άκουγε και λέει τον άντρα της, Νίκο έλα να
ακούσεις τι λέει αυτός. Έρχεται ο Σαραγούδας, τι φωνάζεις καλέ; Έλα να ακούσεις τι
λέει αυτός, λέει ο Σαραγούδας χαχαχα αυτός είναι η πρώτη φωνή της Ελλάδος και
απορείς τώρα τον ακούς; Και είπε μην τελειώσετε κύριε Δασκαλούδη αυτό που
τραγουδάς τώρα για να φωνάξει τον άντρα της να με ακούσει, ο Σαραγούδας εμένα
με ήξερε από χρόνια, δηλαδή απορεί η γυναίκα του που έλεγα αυτό το τραγούδι.
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Αυτά τα πράγματα θέλουν εισαγωγή για να μπει ο τραγουδιστής θέλει να μπει το
κλαρίνο μπροστά να κάνει τιρι τιρι…
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:
Εγέρασα και πέρασα τους ανθισμένους χρόνους
Τίποτες δεν κατάλαβα μόνο καημούς και πίκρες/πόνους.
Σαν το σβησμένο κάρβουνο εμαύρισε η καρδιά μου
Αχ απ' τα πολλά μου βάσανα και από τα δάκρυά μου.
Τ΄ αχείλι μου δεν γέλασε δεν χάρηκε η καρδιά μου
Πίκρες μεγάλα βάσανα λιώνουν τα σωθικά μου.
Όταν γεράσει ο άνθρωπος δεν έχει σωτηρία
Μοιάζει σαν το γραμμάτιο που λήγει η προθεσμία.
Τ.Π. Δάσκαλε τι έχει αλλάξει από παλιά στη μουσική της Μακεδονίας, στα όργανα
στο ρεπερτόριο στο πως γλεντάει ο κόσμος και ποια είναι η γνώμη σας για τους
συναδέλφους που ήταν και αυτοί στη δισκογραφία και τι θα συμβουλεύατε σε έναν
νέο τραγουδιστή που ασχολείται με την παράδοση;
Β.Δ. Εγώ λέω το εξής, βλέπω κάτι πράγματα σήμερα που δεν ήταν όπως πριν, βλέπω
πολύ νέο κόσμο σήμερα όπως είστε εσείς τα νέα τα παιδιά που ακούγανε συνέχεια
τον Α και το Β τραγουδιστή. Πέρασαν καλές φωνές καλοί τραγουδιστές οι οποίοι ο
καθένας είχε το δικό του μοτίβο, άλλος τραγουδούσε του Αττίκ τραγούδια, άλλος
τραγουδούσε ρεμπέτικα άλλος αλέγκρα κάθε ένας είχε το δικό του πόστο στο κάθε
τραγούδι. Εδώ όμως παρατηρώ το εξής. Δεν το λέω αυτό εγώ τώρα σαν
Δασκαλούδης γιατί είμαι δημοτικός τραγουδιστής όχι. Για χαρά τους αυτοί που
τραγούδησαν τα ρεμπέτικα τραγούδια, τα έξαλα τραγούδια και διάφορα άλλα ας
υποθέσουμε. Εγώ τραγουδάω και τραγούδια του Αττίκ, τραγουδάω διάφορα
τραγούδια αν ακούσετε εμένα να τραγουδάω αυτά τα τραγούδια θα πέσετε από τα
σύννεφα, τέτοιος τραγουδιστής είμαι εγώ. Δεν είμαι μόνο στο δημοτικό τραγούδι
είμαι και σε άλλα τραγούδια αλλά σήμερα όμως θα μιλήσω όχι ότι θέλω να επαινέσω
το δικό μας το τραγούδι τις ρίζες μας γιατί είναι ρίζες μας αυτά τα τραγούδια αλλά
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θέλω να πω τα εξής. Έρχονται κάτι μπαμπάδες από τη Θεσ/νίκη με τα παιδιά τους. Τα
παιδιά τους με ακούνε ας υποθέσουμε από τις τηλεοράσεις σε βίντεο μέσα, σε
εκδηλώσεις που κάνω δεξιά και αριστερά και λένε μπαμπά εσύ από τη Νικήσιανη
είσαι ποιος είναι αυτός ο Δασκαλούδης ο Βαγγέλης που τραγουδάει; Καμιά μέρα αν
θα πάμε στη Νικήσιανη θα σου τον δείξω. Και έρχεται κάποιος εδώ και τον λέει με
είδε έξω ήμουν στο ΚΑΠΗ γιατί εγώ συνήθως πηγαίνω στο ΚΑΠΗ και του λέει έλα
εδώ γιέ μου να δεις ποιος τραγουδάει αυτά τα τραγούδια. Κοίταξέ τον λέει αυτόν να
ακούς αυτός είναι ο τραγουδιστής από εδώ από τη Νικήσιανη. Έρχεται το παιδί Αμάν
ρε θείο λέει τι είναι αυτά που μας κάνεις; Εγώ λέει πολλές φορές δεν μπορώ να
κοιμηθώ από τα δικά σου τα τραγούδια. Δηλαδή αγαπάς το δημοτικό τραγούδι του
λέω; Μόνο εγώ λέει, ξέρεις πόσα παιδιά έχει; Και λέω εγώ ότι έχει μια μερίδα κόσμο
που έχει γυρίσει στο Δημοτικό τραγούδι το νιώθω το βλέπω, το αισθάνομαι αυτό το
πράγμα γιατί μπροστά από δέκα χρόνια δεν το είδα αυτό το πράγμα αυτό που βλέπω
σήμερα. Να σας πω τώρα μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο ένας καθηγητής
τραγουδιστής δεν ξέρω αν τον ξέρεται, είναι δυο αδέρφια καθηγητές είναι.
Παπαεμμανουήλ ο Γρηγόρης και ο Πέτρος αυτοί όταν ήρθαν εδώ να τραγουδήσουν,
ήρθαν με ένα συγκρότημα από τη Θες/νίκη και μια κοπέλα που έπαιζε ταραμπούκα.
Ζήτησαν εμένα, να πας να πεις το Δασκαλούδη ότι τον ζητάει ο Γιώργος ο Ψάλτης με
το συγκρότημα. Πηγαίνω τους βρίσκω όλους μέσα στο σχολείο αγκαλιές φιλιά, και
με λέει

Ψάλτης που έπαιζε το βιολί τι εκδηλώσεις έχουμε κάνει εκεί στα

πανεπιστήμια πόσες φορές τραγούδησα.
Τ.Π. Στο Αριστοτέλειο;
Β.Δ. Ναι, δηλαδή στα πανεπιστήμια. Μια τέτοια ταμπέλα 5 μέτρων σε πανί. Απόψε
τραγουδάει ο καλύτερος τραγουδιστής του δημοτικού τραγουδιού ο Βαγγέλης
Δασκαλούδης, η ώρα τάδε κλπ. Βλέπω εγώ λέω μπα μεγάλο πράματα, κι όμως αυτά
είναι μεγάλο πράμα. Λοιπόν ο Γρηγόρης αυτός όταν με άκουσε εκεί και με είπε ο
βιολίστας, μια μαυροφόρα στέκονταν στην άκρη της θαλάσσης και τους το είπα. Ο
Γρηγόρης με τον Πέτρο ακούν τώρα και λένε εδώ απάνω τι παίρνει κυρ Βαγγέλη και
αρχίζω έναν αμανέ... Από τότε γνωριστήκαμε γιατί μετά τη λήξη του τραγουδιού
πήγαμε και φάγαμε σε ένα εστιατόριο εκεί δίπλα στο Μιχάλη τον Κεχαγιά. Και εκεί
με παρακάλεσαν που καθίσαμε να φάμε να τους τραγουδήσω. Λοιπόν λέω θα σας πω
τραγούδια όσα θέλετε θα πάτε θα φέρεται τα όργανά σας για να με συνοδέψετε
αλλιώς γκουχ δε βγάζω. Αμέσως σηκώθηκαν οι οργανοπαίχτες πήραν τα όργανά τους
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και ήρθαν εκεί. Πες μας κι αυτό, πες μας και το άλλο είχα αρχίσει το χαβιάρι μου
εγώ. Τους έκανα πελάγωσαν τα παιδιά από τότε σταμάτησαν με μένα. Αυτός λέει δεν
πιάνεται, ο Γρηγόρης τακτικά έρχεται εδώ. Με πήρε τηλέφωνο ο Γρηγόρης και λέει
Βαγγέλη τώρα το μεσημέρι έχεις επισκέπτες, ποιους ρε λέω τι; Ε θα δεις είναι ένας
πατέρας με την κόρη του κι εγώ. Ανοιχτή η πόρτα λέω όποιος θέλει ας έρθει λέω, και
τους φέρνει. Έρχεται εδώ τη βλέπω την κοπελίτσα, αυτή ποια να είναι κάπου την έχω
δει. Και ξέρεις τι γυρίζει και μου λέει εδώ που ήρθαμε εγώ τους έφερα, ρώτησα το
Γρηγόρη αυτή είναι η Νικήσιανη λέω δεν ξέρω τι θα κάνεις θα με πας να γνωρίσω
προσωπικά το Βαγγέλη Δασκαλούδη. Ήταν αυτή η…
Τ.Π. Η Αρετή Κετιμέ;
Β.Δ. Αυτή εγώ όμως δεν τη γνώριζα… Ξέρεις τι μου λέει η Αρετή όπως με κάνατε
ερωτήσεις έτσι με έκανε κι αυτή, κυρ Βαγγέλη σε άκουσα σε πολλά κανάλια που
τραγουδούσες και εγώ ήρθα να σε γνωρίσω. Λέω κοίταξε κορίτσι μου τα κανάλια τα
… γιατί πέρασαν όλα τα κανάλια από εδώ με πήραν συνεντεύξεις έπαιρναν από 5
τραγούδια και άκουγα τα 2. Άλλοι έπαιρναν 10 και εγώ άκουγα τα 2/ 3, ....
Συγκεκριμένα προψές την περασμένη Κυριακή πήγαμε και με κάλεσε η Πρώτη του
Καραμανλή το χωριό για εκδήλωση, είχα ένα συγκρότημα ωραίο. Τους είπα 2 - 3
τραγούδια ωραία και στα τραγούδια απάνω τους είπα και έναν αμανέ. Αυτός ο οποίος
ήταν υπεύθυνος που έπαιρνε με τις κάμερες αυτά του είπα, όλα κόψ' τα δε θέλω να
μου κόψεις ιδίως τον αμανέ. Μια επιτυχία ένα πράμα. Ίσα, ίσα εγώ τους αμανέδες
μέσα στην ψυχή μου τους έχω. Κι όμως παιδιά ένα στίχο και κόψιμο. Όταν το
άκουσα εγώ ρε παιδιά πήγα να τρελαθώ. Γιατί εγώ δίνω το είναι μου, δίνω την ψυχή
μου, όπου και αν πηγαίνω θέλω να ικανοποιώ τις ορέξεις του κόσμου. Γιατί λένε θα
πάμε να ακούσουμε το Βαγγέλη Δασκαλούδη, δεν μπορώ εγώ να λέω ότι φτάσει.
Λέω τραγούδια με νόημα, να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέω. Βάζω όλο το είναι μου
την τέχνη μου για να ικανοποιήσω το κοινό, και αυτοί να μου τα κόβουν. Ο Γρηγόρης
εκείνη τη στιγμή ξέρεις τι μου είπε; Βαγγέλη αυτό το τραγούδι που είπες στην Πρώτη
και τον Αμανέ, μπορούμε να το ακούσουμε; …Ο Γρηγόρης μια λεμονάδα ήπιε μόνο
τα ίδια και η Αρετή ένα αναψυκτικό. Λέω να σας πω. Εγώ ο καημένος να σας το πω
λέω ρε παιδιά και το τραγούδι και τον αμανέ… Και εκείνη τη μέρα ρε παιδιά είχα μια
όρεξη για τραγούδι άλλο πράμα. Και θα σας πω λίγο τώρα από αυτό το τραγούδι. Αν
και δεν είναι καλά το φωνητικό μου όργανο, αλλά θα σας πω όσο μπορώ.
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ:
Τάρα ρα ρα, (εδώ μέσα μπαίνουν τα κλαρίνα)
Άιντε μη με μαλώνεις μάνα μου
Και μη με παραπαίρνεις
Θα φύγω μάνα, μάνα μ' και θα κλαίς
(τιρι ρι) (Αυτά εδώ μέσα γεμίζουνε τα πράγματα)
Θα φύγω μάνα μ' μάνα μ' και θα κλαίς
Και θα παραπονιέσαι θα κάνεις χρόνια μάνα μ' να με δεις.
Θα κάνεις χρόνια μάνα μ' να με δεις
Και θα μαυροφορέσεις ν' αλλάξ' μάνα μ'
Ν' αλλάξ' μάνα μ' να στολιστείς
Ν' αλλάξ' μάνα μ' αχ να στολιστείς
Στην εκκλησιά να πάγεις να δεις τον
Να δεις τον τόπο μάνα μ' αδειανό.
(Και αρχίζω)
Αμάν όλος ο κόσμος χαίρεται
Όλος διασκεδάζει αμάν, μόνον η δική μου
Η δική μου η καρδιά κλαίει κλαίγει κλαίει κι αναστενάζει
Αμαν Γιαρέι αμαν γιαρέι.
Η Αρετή μου λέει, δάσκαλε επίτρεψέ μου να σε φιλήσω και να σε αγκαλιάσω. Να με
φιλήσεις λέω. Μου λέει είσαι η πρώτη φωνή της Ελλάδος, άλλο δε λέω τίποτα είσαι
άπιαστος, ποιόν να βάλουμε μπροστά. Αλλά είχα ευχέρεια φωνής εκείνη την ημέρα.
Έκανα κάτι κορόνες κάτι πράματα διαφορετικότερα από ότι είπα τώρα εδώ. Τώρα
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λίγο περιορισμένα συγκρατημένα. Γιατί δεν είναι η φωνή που είχα τότε εκείνη την
ημέρα. Ύστερα είπαμε έπεσε και η πίεσή μου στο 9 - 4.
Τ.Π. Για εμάς είναι θησαυρός αυτό το πράγμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Β.Δ. Κοιτάξτε παιδιά, είμαι ένας άνθρωπος που μέχρι σήμερα και άρρωστος που
ήμουν πολλές φορές, δεν μπορούσα να πω το όχι. Αν δεν ήσασταν εσείς τώρα έτσι
και ήταν κάποιοι άλλοι που έρχονται, δεν ξέρω λοιπόν δε θα σας έβαζα εδώ, δεν θα
σας έκανα τα χατίρια αυτά. Το όχι δεν το είπα πουθενά σε κανένα μπορούσα δεν
μπορούσα. Έψαλα μπορούσα δε μπορούσα, τραγουδούσα όσο μπορούσα και σήμερα
όσο μπόρεσα έκανα. Άλλο παραπάνω δε γινότανε. Καλά θα ήταν στο φωνητικό μου
όργανο να ήμουν λίγο καλύτερα, θα τα κάναμε ακόμη καλύτερα τα πράγματα, αλλά
αυτό μπόρεσα αυτό έκανα.
Τ.Π. Θα ξαναβρεθούμε δάσκαλε.
Β.Δ. Κοιτάξτε ρε παιδιά τα βουνά δε σμίγουν, οι άνθρωποι σμίγουν έτσι είπα και την
Αρετή. Η Αρετή όταν έφυγε από εδώ είπε στη γυναίκα μου, εγώ τώρα κυρία Μαρία
τώρα έφερα τη μαμά μου και θα φέρω και τη μάνα μου εδώ να σε γνωρίσει, ποιοι
είστε τι άνθρωποι είστε…Όταν πήγε στην εκδήλωση, αυτά που μαγνητοφώνησε εδώ,
έξω από τη Δράμα στον Ξηροπόταμο ήτανε, λέει έρχομαι από του Βαγγέλη του
Δασκαλούδη το σπίτι, ακούστε ποιος είναι ο Δασκαλούδης ο Βαγγέλης. Και πήρε το
μαγνητόφωνο και εκεί ήταν και η δημοσιογράφος από το χωριό μας, η Βάσω Μόρλη
και μου τα έλεγε ο άντρας της όταν γύρισε από εκεί. Μου λέει τι έκανες πάλι, η
Αρετή τρέλανε τον κόσμο εκεί πέρα είχε λέει το μαγνητόφωνο. Πέρασε από τη
Θεσ/νικη φεύγοντας από εδώ και με πέρασε στην εφημερίδα. Και έγραφε η
εφημερίδα μέσα, ότι με το Βαγγέλη Δασκαλούδη θα κάνουμε συναυλία … Ακριβώς
σε μια περίπτωση άκουσα τη Δόρα Στράτου που τη έπαιρναν συνέντευξη πάνω στο
θέατρό της. Και ένα πράμα άκουσα μονάχα, τυχαία δηλαδή, θα μας πεις κυρία
Στράτου αν έχεις κανένα νεότερο για το θέατρό σου. Ακούω και λέει αυτή, απόκτησα
έναν τραγουδιστή από τη Νικήσιανη Καβάλας, τέτοιος ούτε πέρασε από την Ελλάδα,
ούτε πρόκειται να περάσει, ο Βαγγέλης ο Δασκαλούδης. Ελαφρύ το χώμα που τη
σκέπασε. Μου έδωσε φτερά και πετάω ακόμα. Η αρχή ήταν της Δόμνα Σαμίου,
ελαφρύ το χώμα που τη σκέπασε, η αρχή γιατί αυτή ήταν η αιτία που ξεκίνησα και
έγινα ύστερα στύλος ακλόνητος στη Δόρα Στράτου. Αλλά με είχε, όπου πατούσε το
πόδι της μιλούσε για μένα. Όταν πέθανε το παιδί μου και έφυγα εγώ, το έριξε ρε
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παιδιά. Τσιγάρο δεν έπινε, ποτό δεν έπινε. Όταν έφυγα … και τότε η κόρη μου είναι
στην Αθήνα, ακόμα εκεί είναι παντρεμένη, πήγα να δω την κόρη μου μετά το θάνατο
του παιδιού μου. Κι από εκεί θα πάω τώρα να δω τη Δόρα Στράτου. Πηγαίνω στο
θέατρό της ήταν μεταξύ ακροπόλεως και Φιλοπάππου, αυτή ήταν σε ένα μπαράκι που
πηγαίναμε και πίναμε καμιά μπράτσα και τρώγαμε κανένα τοστ. Και ρωτάω έναν ρε
συ η Δόρα Στράτου που είναι; Αχ μου λέει τη Δόρα Στράτου την έφαγες, γιατί ρε λέω
τι έκανα; Όπως έφυγες … Πραγματικά πήγα ρε παιδιά, αυτό το πράγμα δεν ήλπιζα να
το δω στα μάτια μου αυτό που είδα εκεί. Πηγαίνοντας μόλις έφτασα στα 5 μέτρα, ένα
πράμα, ήταν καθισμένη έτσι και σήκωσε το κεφάλι μια στιγμή και με είδε. Δεν
πιστεύω να με γελούν τα μάτια μου, ο Βαγγέλης ο Δασκαλούδης πρέπει να είσαι
εσύ... Λέω ναι κυρία Στράτου, ο Βαγγέλης ο Δασκαλούδης. Έρχεται ρε παιδιά όπως
ήταν καθισμένη, εγώ όρθιος, πέφτει κάτω με αγκαλιάζει τα πόδια και αρχίζει να
κλαίει. Εκεί δίπλα στα χρόνια που είχα φύγει εγώ από εκεί, ήρθανε και κάτι
καινούριες χορεύτριες, είχε όμως και δυο παλιές. Αυτές με ήξεραν εδώ και χρόνια,
λέει η μια ποιος είναι αυτός και του αγκαλιάζει τα πόδια η κυρία Στράτου; Γυρίζει
και της λέει, αυτός είναι ο αίτιος που πίνω το ποτήρι αυτό και το τσιγάρο. Ήταν εδώ
στο θέατρο μου αυτός που βλέπεις, ότι 5 χρόνια τέτοιος άνθρωπος όχι μόνο
τραγουδιστής, αλλά σαν άνθρωπος συνειδητός δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα ρε
παιδιά, με έπιασε μια συγκίνηση, ήμουν έτοιμος να ξεσπάσω στο κλάμα στην
κατάσταση που είδα τη Δόρα τη Στράτου. Γιατί αυτή ήταν ο σωτήρας μου. Αυτή
ένιωθε το τραγούδι. Όταν τραγουδούσα εγώ παιδιά, καθόταν γύρω στα 5 μέτρα σε
ένα παγκάκι και τα δάκρυα τρέχανε, από το τραγούδι που τραγουδούσα πολλές φορές
κάτι παραπονιάρικα, δεν μπορούσε να κρατηθεί έκλεγε. Μου λέει μια μέρα έτσι όπως
σας τα λέω. Βρε παλιοκερατά, εάν πάθω λέει κάτι θα είσαι η αιτία εσύ, διότι δεν
μπορώ να σε αντέξω αν δεν κλάψω. Λέω κυρία Στράτου αν θέλεις να με ακούσεις θα
κάνεις το εξής, όταν τραγουδάω εγώ να πάς επάνω στο καμαρίνι τω μουσικών να με
ακούς από εκεί όχι από εδώ. Δεν σε μπορώ μου λέει πρέπει να σε βλέπω, δεν σε
αντέχω δεν μπορώ να μη δε σε βλέπω. Είχε μεγάλη αδυναμία σε μένα. Αλλά οι
χορευτές, οι χορεύτριες θυσίες κάνανε για μένα. Πραγματικά λέει κυρ Βαγγέλη η
παρουσία σου στο θέατρο ήτανε ένα θαύμα. Πράγματι με αγαπούσε όλος ο κόσμος
και με αγαπάει. Εχθές το βράδυ όταν τους είπα ότι σε τρείς μήνες μέσα μπαίνω στα
90, γυρίζει και λέει ο συνάδελφός μου ο ψάλτης δεν σας κοροϊδεύει λέει την αλήθεια
αυτός είναι. Τέτοιο φωνητικό όργανο, τέτοια απόδοση δεν το πίστευαν. Και είχα
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ρέντα εχθές το βράδυ, άλλο πράμα. Και το βράδυ η ώρα 8 έχουμε στο Δημαρχείο
στην Ελευθερούπολη. Ας είμαι έτσι θα τραγουδήσω πάλι εκεί.
Τ.Π. Εκείνα τα χρόνια εδώ στο Παγγαίο, στους γάμους και στα πανηγύρια τι όργανα
είχατε;
Β.Δ Ως επί το πλείστον, κλαρίνα κανονάκια, ούτια, ταραμπούκες, λαούτα, από όλα τα
όργανα, οι γάμοι γινότανε έτσι. Αλλά εγώ έβγαλα χιλιάδες γάμους, έβγαλα πολλά
λεφτά εγώ από τους γάμους, όταν είχα το ακορντεόν. Τότε δεν υπήρχε το ακορντεόν,
κανένας εδώ μέσα και σε όλη την περιοχή. Ο μόνος ο Δασκαλούδης.
Τ.Π. Ζουρνάδες είχε;
Β.Δ. Και ζουρνάδες είχε έχω βγάλει λεφτά εγώ από ζουρνάδες, γιατί και ένα cd έχω
βγάλει στην Ηράκλεια Σερρών.
Τ.Π. Οι μουσικοί ήταν ντόπιοι από εδώ από το χωριό;
Β.Δ. Από εδώ γνήσιοι. Εγώ τραγουδάω τις ρίζες μας. Αυτά τα δημοτικά τραγούδια
είναι παμπάλαια. Ο αδερφός μου ο οποίος είναι πρωτοψάλτης Λαρίσης, ξέρεις τι μου
είπε μια μέρα; Ήθελα να ξέρω Βαγγέλη αδερφέ, ποιοι άνθρωποι γράψανε τις
μουσικές αυτών των τραγουδιών. Έμεινε περίεργος, είχα μέσα θέσεις, τις οποίες δεν
τις άκουσε μέχρι τώρα στα τραγούδια. Εδώ είναι θησαυρός αυτά τα τραγούδια που
λες.
Τ.Π. Σήμερα έχουν αλλάξει οι ζυγιές;
Β.Δ Μερικές έχουν αλλάξει. Εμείς οι Νικησιανοί εδώ είχαμε μια μουσική με 36
όργανα. Έφυγαν αυτοί οι παλιοί τέλειωσαν οι μουσικές. Έχουμε μουσικές τώρα κάτι
εμβατήρια, δεν έχουμε κλαρίνα, βιολιά, λαούτα δεν έχουμε τίποτα. Εγώ παίρνω ξένα
συγκροτήματα. Με κάλεσε η Ξάνθη και τους είπα κιόλας, ρε σεις στην Ξάνθη έχετε
τον Αηδονίδη το Χρόνη στα θρακιώτικα. Άσε τα θρακιώτικα μόνο ζωναράδικα ξέρει
να λέει. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε Δασκαλούδη, τραγούδια του. Έχει τώρα καμιά
5 - 6 μήνες που πήγα εκεί, με συγκροτήματα από τη Θεσ/νίκη.
Τ.Π. Εδώ το χωριό είναι ντόπιων οι προσφύγων κατοίκων;
Β.Δ. Καθαυτού εντόπιοι είμαστε. Δεν έχουμε κανένα ξένο εδώ, είμαστε γνήσιοι
εντόπιοι.
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Τ.Π. Μου κάνει εντύπωση, η μουσική εδώ είναι διαφορετική, από τη μουσική
απέναντι στα βουνά που και εκεί είναι εντόπιοι, στο Μοναστηράκι;
Β.Δ. Ο καθηγητής ο Παπουτσής ξέρεις πόσες φορές με κάλεσε να τραγουδήσω εκεί;
Ξέρεις που πήγαμε στην Αλεξάνδρεια με τον Παπουτσή; Η Γερμανία με κάλεσε τρείς
φορές, η Αίγυπτος μια φορά, η Ελβετία μια φορά, δεν μπόρεσα να πάω συγχωρέθηκε
η θυγατέρα μου και το άφησα δεν πήγα και έστειλα τον συνάδελφό μου τον Μπαντή
το Βασίλη και πήγε στη θέση μου. Τραγούδησε αυτός εκεί. Διάνοια ο Δασκαλούδης.
Τι να σας πω, ποιοι πέρασαν από εδώ. Όλες οι προσωπικότητες της Ελλάδος έχουνε
περάσει από εδώ. Μέχρι πρυτάνεις έχουνε περάσει από εδώ.
Τ.Π. Το Παγγαίο πως χωρίζεται;
B.Δ. Από τη μία Νικήσιανη, η Μουσθένη η Σορώπη, αυτά είναι τα άλλα τα χωριά.
Τ.Π. Έχουμε διαφορές;
Β.Δ. Όχι διαφορές ως προς τη γλώσσα, ντόπιοι είναι και αυτοί.
Τ.Π. Τέτοια τραγούδια έχουνε;
Β.Δ. Ναι αλλά όχι τα δικά μου τραγούδια, άλλο πράμα. Κοίταξε δεν μπορούν να τα
καλλωπίσουν εκεί και να μάθουνε. Εγώ ακούω τραγουδιστές που τραγουδάνε, ακούω
τον Ζαήνη που ψάλει στη Θες/νικη στη μητρόπολη ακούω και έναν από τις Σέρρες
στην Ευαγγελίστρια, έρχεται και ψάλει έχω ακούσει πολλούς που κάνουν τον
τραγουδιστή. Δικά μου τραγούδια που λένε, αλλά το αφτί το δικό μου δεν το γελάει
κανένας, Το αφτί το δικό μου, μου το χάρισε ο θεός, να είμαι ψάλτης και
τραγουδιστής. Στην πρώτη θέση όχι άρτσι μπούρτσι και λουλάς. Γιατί όταν ακούω
ένα δικό μου τραγούδι βάζει μια δική του θέση δήθεν να το καλλωπίσει το τραγούδι
το κάνει χειρότερο το κάνει χάλια. Εγώ το ακούω τώρα που είμαι ο εκδότης, που
είμαι η κορυφή του δημοτικού τραγουδιού, δεν θέλω να παινευτώ ο κόσμος έχουν
αφτιά και κρίνουν. Ο Χρόνης Αηδονίδης, όταν έβγαλα ένα CD στη Θεσ/νικη ήρθε με
τον Κωνστάντζο τον καθηγητή, παραγωγό. Αυτοί συνεργάζονται κάτω στην Αθήνα,
ήρθε στο στούντιο και με άκουσε ο Χρόνης σε ένα τραγούδι που τραγουδούσα. Είδα
πρώτη φορά το Χρόνη που ανατρίχιασε. Και τον ρώτησα ύστερα, γιατί ρε Χρόνη
έκανες τα χέρια σου έτσι δε σου άρεσε; Ανατρίχιασα λέει ρε Δασκαλούδη, τι
τραγούδι ήτανε αυτό. Ήταν σε πλ. β' ήχο, παραπονιάρικο και ξέρεις τι μου είπε; Θέλω
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λέει να ακούσω και μία ψαλμωδία από σένα. Και του είπα ένα κομμάτι ψαλτικής σε
τρίτο ήχο. Με λέει εσύ δεν είσαι μόνο καλός τραγουδιστής, είσαι και καλός ψάλτης.
Λέει τον Κυριαζή τι τον έχεις; Το βράδυ δεν θα πάς με το συγκρότημα και τον
Κωνστάντζο να φας θα σου κάνω εγώ το τραπέζι. Όχι θα σου το κάνω εγώ που είμαι
Μακεδόνας εσύ είσαι Θρακιώτης λέω. Όχι θα σου το κάνω εγώ μου λέει για να
συζητήσουμε γύρο από το δημοτικό τραγούδι. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο, καθίσαμε
φάγαμε και ήπιαμε. Ξέρεις τι μου είπε. Βαγγέλη, κάτι μουσικοί στην Αθήνα με κάτι
αφτιά τέτοια μεγάλα, κάτι βιολιστές κάτι κλαρινίστες, κάτι μπουζουχτσίδες με
λαούτα, ξέρεις τι με ρώτησαν; Με ρώτησαν για σένα, και αν σε γνωρίζω τι άνθρωπος
είσαι. Εγώ Βαγγέλη τους είπα το εξής, πρώτη ημέρα είναι που σε γνωρίζω, πρώτη
μέρα σε ακούω εδώ στο στούντιο ποιος είσαι κατάλαβα, τι κάνεις κατάλαβα, έτσι
ανοιχτά. Εγώ του απάντησα, εγώ δεν τον είδα προσωπικά δεν ξέρω τι χαραχτήρας
είναι, τι έχει τι κρύβει μέσα του, αλλά τέτοιος δεν πέρασε από εδώ από την Ελλάδα,
ανοιχτά χαρτιά. Και εγώ τραγουδιστής είμαι… έμαθε στα ζωναράδικα που ξέρουνε
εκεί στην Ξάνθη. Γι' αυτό με σέβονται και με εκτιμούνε ο κόσμος. Δηλαδή ότι έχω
μέσα μου στην καρδιά μου το δείχνω και στον κόσμο. Είμαι πάντοτε εύθυμος
χαρακτήρας. Όχι περήφανος να λέω εγώ είμαι και κανένας άλλος. Αυτοί... Λέω στον
κόσμο, ότι μπορώ κάνω το κατά δύναμιν, άλλο δε λέω τίποτα. Αυτά τα βαθμολογεί ο
κόσμος. Ποιος είμαι και ποιος δεν είμαι.
Τ.Π. Θέλετε να μας πείτε κανένα τραγούδι που το έχετε καημό που δεν το γράψατε
στο στούντιο και που σας αρέσει πολύ
Β.Δ. Αγόρι μου πόσα τραγούδια ξέρω που δεν τα έχω γραμμένα, ούτε και εγώ
θυμάμαι αυτή τη στιγμή, πολλά τραγούδια. Προχθές μου ήρθε ένα τραγούδι που το
είχα γράψει και το ξέχασα, δεν το πολύ τραγουδούσα. Ένα τραγούδι μιας ορφανής
κοπέλας.
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:
Είμαι ορφανή και δύστυχη σαν έρημο πουλάκι
Κλαίω και χύνω δάκρυα που είναι όλο φαρμάκι
Έναν και γω αγάπησα το μέλλον μου για να βρω
Δεν τόλπιζα η άμοιρη στα βάσανα που θα μπω
120

Μήπως σε προξενεύουνε καμιά με τα προικιά της
Να στα χτυπάει στα μούτρα σου να λέει πως ειν δικά της.
Τα πλούτη θα ναι η αγάπη μας, πιστά θα σε λατρεύω
Πάντα θα είμαι σκλάβα σου θα σε νοικοκυρεύω.
Ποιος λαιμός μπορεί να πει τα τραγούδια αυτά με χάρη.
Τ.Π. Να σας ζητήσω μια τελευταία χάρη. Να πούμε μαζί το Να χαμηλώναν τα βουνά;
TΡΑΓΟΥΔΙ :
Β.Δ. Ερ ας χαμηλώναν τα βουνά αχ αμάν
Ερ να δώ τη Σαλονίκη τα μεσάνυχτα την πόρτας άνοιξα.
Τ.Π. Ερ να δω και την αγάπη μου βραμάν
Ερ με ποιόν τρώει και πίνει
Μήλο πράσινο κορμί για πιάσιμο
Μήλο της μηλιάς κορμί της αγκαλιάς
Β.Δ. Ερ με ένα τσαχπίνη κάθονταν βραμάν
Με ένα τσαχπίνη κάθονταν
Ερ μ΄ αυτόν τρώει και πίνει
Μήλο κόκκινο κορμί μου νόστιμο
Μήλο πράσινο κορμί για πιάσιμο.
Τ.Π. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τέλος συνέντευξης
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Παράρτημα 2
Απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης που πήρε ο Τουρνάς Παναγιώτης από τον
Αποστόλη Αθιανό με θέμα τη βιογραφία του Βαγγέλη Δασκαλούδη στις 17-1-20.

Α: …πραγματάκια απ' το βιογραφικό τα οποία ίσως έχεις βρει ούτως η άλλως, μέσα
απ' το ιντερνέτ
Τ: Ναι, κοίταξε να δεις... εγώ
Α: Και από εκεί και πέρα κάποια και κάποια που δεν ξέρεις.
Τ: Ωραία, οπότε είσαι έτοιμος εγώ γράφω
Α: Εγώ έτοιμος είμαι.
Ένα μικρό βιογραφικό, το οποίο ίσως να χεις και εσύ μέσα. Ο Βαγγέλης
Δασκαλούδης γεννήθηκε το 23. Έτσι; Όπου και έζησε τα περισσότερα χρόνια της
ζωής του. Από μικρός άκουγε και αποτύπωνε στο μυαλό του, τα τραγούδια που
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έλεγαν οι γονείς του, η μάνα του δηλαδή και οι καλλίφωνοι κάτοικοι της Νικήσιανης.
Εδώ γίνεται μια αναφορά μικρή στη Νικήσιανη, όντως είναι ένα χωριό το οποίο
φημίζεται για τη βυζαντινή μουσική και τα παραδοσιακά τραγούδια, για καλλίφωνους
δηλαδή που έζησαν εκεί και ακόμα ζουν. Τώρα, ασχολήθηκε με τη βυζαντινή
μουσική, μη νομίζεις ότι ήταν καταρτισμένος πολύ, απλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος,
ο οποίος είχε φοβερή μουσική αντίληψη, τα έπαιρνε ακόμα και εξ ακοή. Άπλα ήξερε
πέντε πραγματάκια. Έγινε ψάλτης που απασχόλησε μέχρι το τέλος της ζωής του, αυτό
ήταν στάνταρ, ότι έψελνε μέχρι το τέλος.
Στον πόλεμο τραυματίστηκε και το κράτος του χορήγησε άδεια περιπτέρου,
είχε πάθει ας πούμε ένα είδος αναπηρίας και τον έδωσαν τότε όταν γύρισε απ' την
Αθήνα, δηλαδή γύρω στο 76 - 77 - 78 κάπου εκεί.
Τ: Αποστόλη στην Αθήνα πότε είχε κατέβει για πρώτη φορά;
Α: Πρόσεξε κατέβηκε όταν τον πήρε ο Σίμων Καράς εκεί, θα σε πω τώρα δηλαδή
στον πόλεμο τραυματίστηκε και του χορήγησε άδεια περιπτέρου, δεν έχανε όμως την
ευκαιρία να τραγουδάει για φίλους αλλά και στις εκδηλώσεις των γύρω περιοχών,
αυτό ήταν μέχρι και το τέλος. Μάλιστα έφτιαξε το δικό του συγκρότημα, το δικό του
συγκρότημα μην νομίζεις, συγκρότημα ήταν αυτός, άιντε και κάνα δυο άλλοι να
ήταν, παραπάνω δεν ήταν. Ο ίδιος έπαιζε και ακορντεόν.
Τ: Δούλευε πήγαινε και σε δουλειές η μόνο σε παρεΐστικα πραγματάκια;
Α: Όχι κανονικά! Σε γάμους σε πανηγύρια σε αυτά, κανονικά με πληρωμή. Δηλαδή
έφτιαξε δικό του συγκρότημα και όπου έβρισκε τραγουδούσε και έπαιζε και
ακορντεόν, εγώ τον πρόλαβα. Σαν παιδάκι ας πούμε. Αλλά αυτός πρόσεξε τώρα, όταν
ο Σίμων Καράς περιόδευε στη Μακεδονία, τον έστειλαν να ηχογραφήσει εντός
εισαγωγικών το αηδόνι της Μακεδονίας, αυτός ήταν ούτως η άλλος, τον Βαγγέλη
Δασκαλούδη και εκείνος μόλις τον άκουσε έμεινε άφωνος απ' την τέχνη του διότι
ήταν ο άνθρωπος ρε παιδί μου το λέγε. Και μετά λέει οι εμφανίσεις του οι
καλλιτεχνικές επί σειρά ετών στο θέατρο της Δώρας στρατού στην Αθήνα και οι
εκδόσεις δίσκων με συλλογές τραγουδιών. Και πέθανε σε ηλικία 93 ετών, πλήρης
ημερών δηλαδή.
Τώρα πρόσεξε, όταν τον πήρε κ Σίμων Καράς κάτω, κατέβηκε οικογενειακώς.
Αυτός είχε 4 παιδιά. Δηλαδή τα δύο αγόρια και δυο κορίτσια, αλλά ο γιος του ο
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Αποστόλης που έχουμε το ίδιο όνομα, αυτός σκοτώθηκε στα καράβια. Κατάλαβες;
Αυτά δεν τα γράφουν βέβαια!
Και εξαιτίας αυτό του γεγονότος, έφυγε από εκεί, απ' την Αθήνα και ήρθε στη
Νικήσιανη. Το αυτό έγινε κάπου 76 - 77 κάπου εκεί μέσα λογικά, απ' ότι μπορώ να
σκεφτώ δηλαδή και απ' ότι θυμάμαι. Εγώ είμαι το 76 γεννηθείς και απ' ότι άκουγα
δηλαδή από εκεί απ' το χωριό, στάνταρ η αιτία ήταν που γύρισε αυτό το πράγμα. Και
όταν ήρθε εδώ άρχισε αυτή τη δουλειά και τις ψαλμωδίες και το τραγούδι να γυρνάει
δηλαδή από δουλειά σε δουλειά και να βγάζει τα προς το ζην γιατί με το περίπτερο
δεν. Εντάξει όσο μπορούσε ας πούμε με το περίπτερο έκανε, έτσι; Τα έβγαζε δηλαδή
πέρα αλλά ήταν μια εξαμελής οικογένεια έτσι; Υπολόγισε. Λοιπόν τώρα, αυτός κι ο
ίδιος ήταν τέσσερα αδέρφια και μάλιστα από τα τέσσερα αδέρφια ήταν πρώτος. Και
νομίζω απ' ότι μελέτης η μάνα μου, αυτός, και οι 4 ήταν αγόρια, αυτός ήταν πρώτος
και με τον Κυριαζή τον Δασκαλούδη που είναι Πρωτοψάλτης στη μητρόπολη
Λάρισας, έτσι; Απ' τους καλύτερους δηλαδή έτσι; Δεν υπάρχει δηλαδή καλύτερος,
είχαν 17 χρόνια διαφορά. Αυτός τον πήγε τότε στον Καραμάνη τον Κυριαζή κ.λπ.
κ.λπ. και έμαθε βυζαντινή και τον πήρε μετά ο Καραμάνης 20 - 21 χρόνων στη
Λάρισα και από τότε είναι εκεί μέχρι τα 80 που είναι τώρα.
Τ: Άρα ο Βαγγέλης τον προώθησε στους δασκάλους;
Α: Ο Βαγγέλης τον προώθησε τον Κυριαζή βέβαια. Τώρα, αυτός μόλις γύρισε να
ξέρεις ότι έχασε μια νύφη.
Τ: Από καρδιά...
Α:Μπράβο, και την άλλη κόρη του. Η άλλη κόρη του ήταν παντρεμένη εδώ σε ένα
χωριό της Δράμας την αγία παρασκευή η Γιώτα η Παναγιώτα την ξέρω εγώ τη
θυμάμαι πολύ καλά. Και τη νύφη του γιατί με τα εγγόνια του ήμασταν ίδια ηλικία την
ήξερα την κ. Γεωργία και ήταν πολύ καλή γυναίκα, δεν ξέρω από που ήτανε αυτή,
πάντως δεν ήταν απ' το χωριό δηλαδή. Έτσι έχασε τρεις οικείους ανθρώπους έτσι;
Και στο τέλος δηλαδή της ζωής του έχασε και τη γυναίκα του, την κυρά Μαρία.
Τ: Πέθανε δηλαδή πριν από τον Βαγγέλη;
Α: Πριν από αυτόν ναι! Και αρκετά πριν από αυτόν, δηλαδή καμία δεκαριά χρόνια
πριν;
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Τ: Κοίταξε εγώ το 2012 που τον πήρα συνέντευξη ζούσε η κυρά Μαρία.
Α: 12; Κάπου εκεί έφυγε. Δηλαδή αυτός αν πέθανε το 17 είχε φύγει η κυρά Μαρία.
Λοιπόν να σου πω τώρα για την τοπική παράδοση, θέλεις να σου πω για την τοπική
παράδοση;
Τ: Μπράβο!
Α: Ακούμε τώρα, άκου τώρα αυτά είναι αρκετά βασικά. Θα σου αρχίσω πρώτα από
αυτά που έχω γραμμένα εγώ και σιγά σιγά εσύ μετά μπορείς να τα μονταρεις.
Συνέχεια :
Α: Κάθε τόπος έχει τη δική του μουσική παράδοση. Στο τόπο μας, στο δικό μας τόπο
εδώ στο Παγγαίο δηλαδή στην περιοχή του Παγγαίου το μεγαλύτερο κομμάτι της
παράδοσης βασίζεται στη μουσική και στο χορό. Η μουσική είναι ένας τρόπος
έκφρασης των ανθρώπων. Στο δικό μας τόπο αποτελεί το βασικό κομμάτι της ζωής
του ανθρώπου. Η μουσική παράδοση του Παγγαίου δεν έχει ούτε αρχή ούτε και
τέλος. Για τους παγγαιοριτες είναι ένα βίωμα που ξεκινά απ' τα πρώτα μόλις χρόνια
της ζωής τους. Η εγώ θα έλεγα ακόμα, και εκ γεννηθείς έτσι; Γιατί μάλλον κάτι
τέτοιο γίνεται. Το ιερό και χρυσοφόρο Παγγαίο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο
της σημερινής Μακεδονίας. Βρέχεται νοτιοδυτικά από τα νερά του Στρυμονικού
κόλπου, ενώ ο παραπόταμος του Στρυμόνα ο Αγγίτης δηλαδή το κυκλώνει απ τη
βόρεια πλευρά. Ανατολικά βρίσκονται τα (τενα) των αρχαίων Φίλιππων και στα νότια
η Πιερική κοιλάδα και το μικρό όρος σύμβολο που είναι δηλαδή η συνέχεια του
Παγγαίου. Περίπου 30 χωριά βρίσκονται γύρω απ' τις ρίζες του Παγγαίου. Ρίζες έτσι;
Γιατί είναι πολλά περισσότερα. Στις ρίζες του Παγγαίου συνολικού πληθυσμού
30.000 περίπου κατοίκων, έτσι; Από τότε που ήταν καταγεγραμμένο. Τα 2 / 3 του
πληθυσμού αυτού είναι ντόπιοι ενώ οι υπόλοιποι είναι Πόντιοι Μικρασιάτες Βλάχοι
και Σαρακατσαναίοι που εγκαταστάθηκαν μετά το 1920. Δηλαδή δεν έχουμε πολλούς
πρόσφυγες. Κυρίως είναι ντόπια περιοχή. Ιστορικά και φυλετικά οι ντόπιοι των
οποίων τα τραγούδια και τους χορούς ανήκουν στη μεγάλη φυλή των Θρακών.
(Ηδωνες και Οδωμαντες) Πίερες και (Σάτρες) μας αναφέρει ο ίδιος ο Ηρόδοτος.
Κατοικούν γύρω απ' το ιερό όρος του Παγγαίου, πολεμικές θρακικές φυλές με
τρομερή φαντασία και μεγάλο θρησκευτικό ζήλο. Εδώ γεννιέται η θρησκεία του
Διονύσου με τις (Βάκχες) γι αυτό λέμε και στην αρχή ότι Παγγαίο ονομάζεται
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χρυσοφόρο Παγγαίο. Γιατί τα μεταλλεία που είχαν παλιά, επί μεγάλου Αλεξάνδρου
ακόμα ήταν στο Παγγαίο έτσι; Για αυτό τα λέει όλα αυτά εδώ. Εδώ γεννιέται η
θρησκεία του Διονύσου με τις Βάκχες τους Σάτυρους τους (Ιλινους) και το μαντείο
στις δασοσκέπαστες κορυφές του. Για το μαντείο έχουμε μια άποψη ας πούμε εμείς
προσωπική δηλαδή του χωριού, ότι κάπου πρέπει να είναι σε μια περιοχή αλλά δεν
είναι σίγουρο τώρα φαντάσου ότι τώρα για να πας εκεί αυτό έχει τώρα μπουκώσει
γιατί είναι λίγο ψιλά. εδώ ο Ορφέας διδάσκει στους μαθητές του τα θεία μυστήρια
του Απόλλωνα, εδώ (Θάμυρις) τυφλώνεται απ' τις μούσες. Είναι η πατρίδα του
γνήσιου βασιλιά της Θράκης με τα χρυσά (φαργια) και τα κατάλευκο άλογο που
σκοτώνεται απ' τον Διομήδη στην Τροία. Εδώ έζησε η Φιλίδα κόρη του (Σίθωνα) που
αυτοκτονεί περιμένοντας μάταια το ερχομό του γιου του Θησέα Δημοφώντα τον
οποίο ερωτεύτηκε στην επιστροφή του απ' τον τρωικό πόλεμο.
Τ: Αποστολή αυτά είναι από κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο;
Α: Όχι, αυτά είναι από έναν πρώην δήμαρχο Αμφίπολης.
Τ: Είναι άρθρο;
Α: Περίμενε να σου πω, να σου πω ακριβώς. Είναι βιβλίο. Τα κείμενα που
συνοδεύουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση που είχαμε κάνει είναι αποσπάσματα από
έρευνα που εχει εκπονήσει ο πρώην δήμαρχος Αμφίπολης, φίλος μας έτσι; Κ.
Γεώργιος Βογιατζής ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται επιμελώς εδώ και πολλά
χρόνια με την ιστορία και τη λαογραφία της ιστορίας του Παγγαίου και τον οποίο
ευχαριστούμε θερμά.
Συνέχεια:
Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα οι μυστηριώδεις αυτές πολεμικές φυλές των
Θρακών οι κάτοικοι του Παγγαίου συνεχίζουν τη μουσική τους παράδοση
τραγουδώντας τα πανέμορφα καθιστικά τους τραγούδια και χορεύοντας τους
πανέμορφους αργούς χορούς που θυμίζουν σε πολλά σημεία την εξέλιξη μιας
θρησκευτικής τελετής. έτσι ακόμα και σε δύσκολα χρόνια που η τουρκική σκλαβιά
πλακώνει όλη την Ελλάδα, οι κάτοικοι του Παγγαίου συνεχίζουν να πιάνονται χέρι
χέρι και να χορεύουν τους πανάρχαιους κυκλικούς χορούς τους με βήμα αργό και
περήφανο, αυτό έχει σημασία. Ακολουθώντας πιστά το βαρύ και μακρόσυρτο Ρυθμό
του πρωτοχορευτή .περιδιαβαίνοντας τα χωριά του Παγγαίου και ζώντας τις
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πανήγυρις τους θα δούμε ακόμη και σήμερα να χορεύουν κάτω απ' τους δυνατούς
ήχους του νταουλιού και του ζουρνά, αυτά είχαμε τότε εμείς , αυτούς τους υπέροχους
θρακιώτικους χορούς του Παγγαίου οι απόγονοι των ηδωνών και των σατρών. Αν
ζήσει κανείς από κοντά τα έθιμα που γιορτάζουν ακόμη θα δει στο Ροδολίβος ένα
χωριό δηλαδή, τις απόκριες θα δει να ξανά ζωντανεύει το άρμα του (θέσπιδος) με τη
σάτιρα να κυριαρχεί σε όλο της το μεγαλείο. Στην πρώτη Σερρών εκεί που ήταν ο
Καραμανλής, μεγάλες φωτιές (Δερβένες) στη Νικήσιανη τ Αη Γιαννιού τους
(μόρφους) κουδουνοφόρους τους αράπηδες και στο Παλαιοχώρι την Κυριακή πριν
την εορτή του προφήτη Ηλία τα (τσάνια). Θα ακούσεις ακόμη να μιλούν με εκείνη τη
χαρακτηριστική παγγαιορίτικη περιφορά την οποία έχω και εγώ, λέξεις πανάρχαιες
ελληνικές που δεν σώζονται ούτε στα λεξικά. Θα ακούσεις στα πανηγύρια τους να
τραγουδούν αυτά τα μελωδικότητα τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα το θάνατο
και την ξενιτιά.
Τ: Τα τραγούδια αυτά ακόμη και σήμερα συνεχίζονται δεν έχει αλλάξει κάτι;
Α: Τίποτα απολύτως. Ακόμα και οι χοροί δηλαδή είναι αυτά τα αργόσυρτα τα οποία
εμείς τα ονομάζουμε παπίτικα.
Τ: Ψαλτοτράγουδα καθιστικά.
Α: Τα ψαλτοτράγουδα τα έχουμε στα μουχαμπέτια .αυτά λέγονταν στα μουχαμπέτια,
δηλαδή σε μαζώξεις σε καφενέδες. Παλιά τώρα μη νομίζεις ότι συνεχίζονται.
Τ: Η ζυγιά η παραδοσιακή ήταν νταούλι ζουρνάδες έτσι;
Α: Αυτό, αυτό ήταν.
Τ: Υπήρχε τραγουδιστής;
Α: Ο ένας ο ζουρνάς ήταν αυτός που έπαιζε τη μελωδία, ο άλλος ήταν το ισοκράτημα
και το νταούλι, δεν τραγουδούσαν με αυτά εδώ. Απλά έλεγαν με τα νταούλια. Ο
μοναδικός που έκανε δίσκο με τους ζουρνάδες δεν ξέρω εάν είναι και πανελλήνια ο
πρώτος, είναι αυτός. με τον (Χίμτζο) που έκανε τον συγχωρεμένο, πέθανε τώρα ο
(Χίμτζος) από τη Τζουμαγιά που ήταν τότε μια, οι Χιμτζαίοι αυτοί ήταν δηλαδή
ξακουστοί παντού.
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Τ: Άρα και Βαγγέλης όταν γύρισε απ' την Αθήνα η ορχήστρα που έκανε ήταν
νεωτεριστική;
Α: Κοίταξε αυτός έκανε μια μεγάλη μαγκιά , ήταν αυτά τα οποία άκουσε τα οποία
ζυμώθηκε, έτσι ο καθένας ζυμώνεται με τη δική του παράδοση κ.λπ. κ.λπ. Αυτός
τώρα όταν πήγε στην Αθήνα και είδε και διαφορετικές κουλτούρες τότε εκεί στο
θέατρο της Δώρας στρατού, μη νομίζεις ότι δεν πήρε! Αποτυπώθηκαν αρκετά
πράγματα στο μυαλό του οπότε όταν γύρισε εδώ, επειδή στα πανηγύρια ήθελαν
ρεπερτόριο, αυτός προσάρμοσε στη δική του μουσική έκφραση, έπαιρνε δηλαδή
λέξεις από διαφορετικά τραγούδια και τα έκανε δικά του. Δηλαδή ακόμη και στα
τελευταία τραγούδια που έγραφε αυτός έκανε τα όργανα (τούτου τούτου..) και τα
όργανα έπαιζαν αυτή την εισαγωγή που νόμιζε ότι ήταν η σωστή.
Α: Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μουσικής του Παγγαίου ήταν ο αργός
και επιβλητικός Ρυθμός. Αυτό εμείς ονομάζουμε παπίτικο. Σε αντίθεση με τα
γρήγορα και έντονα τραγούδια της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας από τη μια
μεριά και της Θράκης απ' την άλλη, το Παγγαίο μας προσελκύει απ' τους ρυθμούς σε
χορούς που θυμίζουν θρησκευτική ιεροτελεστία. Όντως αυτό γίνεται. Γιατί για να
χορέψεις ας πούμε το παπίτικο, εμείς λέγαμε ότι το νταούλι πρέπει να πάει με την
πατινιά, με την πατούσα του πρωτοχορευτή. Το νταούλι με τον δυνατό του και αργό
Ρυθμό σε τραβάει συνοδευόμενο με τους ζουρνάδες σε ένα κόσμο μαγευτικό.
Αληθινός κυρίαρχος του χορού το νταούλι, υποτάσσει με τα κοφτά του χτυπήματα,
βήματα του χορευτή. Φαντάσου τώρα εμείς στα πανηγύρια μας παίρνουμε τον
καλύτερο νταουλτζή που είναι ο Δημάνος. Σκληρός και απόλυτος σαν να λέει πάτησε
εδώ, ούτε πιο εκεί ούτε παραπέρα. Απλός ρυθμός, εγώ θα έλεγα δωρικός. Απλός
ρυθμός σαν πυρωμένο σίδερο χαράζει την ψυχή σου και σε διαπερνάει ολόκληρο. Σε
ηλεκτρίζει και σε εκστασιάζει. Οι γρήγοροι ρυθμοί που παρατηρούμε σε διάφορα
τραγούδια και ρυθμούς είναι επιρροές δυτικής Μακεδονίας και ανατολικής Θράκης.
Ακόμα και σε εμάς αυτό που σε έλεγα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια πράματα, εμείς είχαμε
και καθιστικά, τα ψαλτοτράγουδα, και τα παπίτικα τα αργόσυρτα δηλαδή τραγούδια.
Αυτά ήταν τα τραγούδια μας. Όχι μόνο σαν Νικήσιανη, γενικά. Δηλαδή άμα πάρουμε
όλο το φάσμα αυτό του Παγγαίου που φτάνει μέχρι Νιγρίτα, αυτό ήταν, αυτά ήταν τα
τραγούδια δηλαδή. Στα χωριά του Παγγαίου το πιο συνηθισμένο ήταν οι χοροί να
γίνονται χωρίς όργανα. Οι ίδιοι οι χορευτές ήταν και οι τραγουδιστές. Αυτοί που
τραγουδούσαν τέλεια ήταν και τέλειοι χορευτές. Και ακόμα είναι. Ας πούμε ο
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Δασκαλούδης ήταν τέλειος χορευτής, ο Μπαντής ήταν τέλειος χορευτής. Οι
παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας που τραγουδούσαν ήταν τέλειες, πάρα πολύ
καλοί χορευτές. Πιασμένοι χέρι χέρι τραγουδούσαν και χόρευαν σε αλώνια και αυλές.
Εμένα η προγιαγιά μου, μου έλεγε η γιαγιά μου, όταν τραγουδούσε στον κάμπο, εμείς
είχαμε τα καπνά, όταν έσπαζαν τα καπνά και τραγουδούσε η γιαγιά μου σταματούσαν
όλοι μες στον κάμπο ακούγονταν η προγιαγιά μου. Σαν την προγιαγιά μου ήταν και οι
υπόλοιπες. Ήταν δυο τρεις τέσσερις πέντε δέκα γιαγιές που ήταν και επίσης είναι και
καταγεγραμμένες μερικές σε διάφορες συλλογές του Περιστέρη. Και όταν
σταματούσε ο χορός έπαιρναν τον λόγο οι τραγουδιστές των καθιστικών τραγουδιών,
οι γιαγιές μας οι παππούδες μας . Και πλέον οι πιο καλλίφωνοι παράβγαιναν ποιος θα
μαγέψει περισσότερο με τα σπασίματα της φωνής του. Οι πιο νέοι δε έπαιρναν τα
χαρακτηριστικά στενά γραφικά καλντερίμια του χωριού του Παγγαίου και κάτω απ'
το φως του φεγγαριού τραγουδούσαν τις αγαπημένες τους καντάδες. Η εκτός από
καντάδες τραγουδούσαν και καθιστικά. Εμείς δεν είχαμε καντάδες τότε. Οι καντάδες
ήρθαν πολύ αργότερα. Καθιστικά τραγούδια τραγουδούσαν: «απόψε δεν κοιμήθηκα
και σήμερα νυστάζω, για δύο ματούδια χαμηλά για δύο φρύδια γραμμένα, θε να τα
κλέψω μια βραδιά νύχτα με το φεγγάρι… κ.λπ. κ.λπ.».
Τ: Εσύ Αποστόλη τον Δασκαλούδη τον είχες δάσκαλο;
Α: Εγώ τον μπάρμπα Βαγγέλη τον ξέρω από τότε που γεννήθηκα, γιατί ήμασταν και
ίδια γειτονιά. Και επειδή είχαμε και το ίδιο το όνομα με τον συγχωρεμένο τον γιο του
υπήρχε όλως ιδιαιτέρως φοβερή αγάπη. Αυτό ήταν εγώ λέω κάτι τέτοιο. Η επαφή μου
με Βαγγέλη ήταν καθημερινή όσο ήμουν εκεί. Εμείς ως εγώ τουλάχιστον γύρω στα
45 που είμαστε μια γενιά αρκετά παλιά, λέμε ότι εμάς δε μας δίδαξε κανένας
τραγούδια, δε μας δίδαξε κάτι κάποιος. εμείς παίρναμε ότι ακούγαμε, από διάφορα
μουχαμπέτια από διάφορες συνάξεις από διάφορα δρώμενα τα οποία γίνονταν και
τραγουδούσαν, από διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορα χωριά που πηγαίναμε είτε με
τους γονείς μας είτε με διάφορους μερακλήδες από εδώ και από εκεί. Μην νομίζεις
ότι κάθονταν να μας μάθουν ας πούμε τα τραγούδια .όπως έμαθαν αυτοί μάθαμε και
εμείς. Οι αυτοί νομίζεις ότι έκατσαν και τα έμαθαν οι γονείς; Δεν έκαναν κάτι τέτοιο.
Είναι ότι ακούς, γι αυτό είναι και θέμα αντίληψης. Αυτό το χωριό είναι αυτό εδώ.
Εκτός ότι είναι ιδιαίτερα καλλίφωνοι, αυτό εδώ κατά κύριο λόγο βασίζεται στη
βυζαντινή μουσική. Γιατί φαντάσου ότι κοιτίδα του Παγγαίου στη μέση του
Παγγαίου δηλαδή είναι το αρχαιότερο μοναστήρι της Ευρώπης που είναι η
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(εικοσαφίνησα). Υπήρχε η άτυπη πατριαρχική σχολή που πήγαιναν εκεί απ' τα γύρω
χωριά και αυτά που ήταν ορφανά, που δεν είχαν να τα θρέψουν, τα έπαιρνε το
μοναστήρι. Αυτοί μέσα μάθαιναν γραφή μάθαιναν βυζαντινή μουσική μάθαιναν
παραδόσεις ήθη και έθιμα παραδόσεις κουλτούρες . Καταλαβαίνεις ότι επαφή με τον
κ Βαγγέλη ήταν καθημερινή. Αφού ήμασταν μια πόρτα. Πήγαινα πολλές φορές στο
σπίτι και με έδειχνε, αυτός είχε ένα τετράδιο και έγραφε τα δικά του. Μου έδειχνε το
τετράδιο το δικό του, αυτού κάνουμε εκείνο εκεί έκανα εκείνο, όταν πήγα στην
Αθήνα έκανα αυτό, έκανα εκείνο, και όντως δηλαδή σε αυτά που έλεγε σε κάποιο
σημείο είχαν μια υπερβολή αλλά τα περισσότερα ευστοχούσαν έστεκαν. Είναι λογικό
δηλαδή όταν κάποιος φεύγει όταν μεσουρανούσε στην Αθήνα για το λόγο ότι
πεθαίνει το παιδί του να 'ρθει ας πούμε πίσω τρώει μια πίκρα, τρώει μια άλλη πίκρα
χάνει νύφη του, χάνει την κόρη του κλπ. Φαντάσου τώρα αυτός ο άνθρωπος ήταν
αδικημένος. Αυτό που είχε δεν ξέρω αν βγει σε κανέναν άλλον! Αυτή η δωρική φωνή
η τόσο γλυκιά με τα τόσα τσαλίμια τόσες αναπνοές που είχε ας πούμε ακόμα και σε
μεγάλη ηλικία, αυτό δεν γίνεται. Ήταν θεού χάρισμα. Εγώ όταν πήγαινα κάπου και
πολλές φορές και όταν κάναμε και συναυλίες τον ανεβάσαμε πάνω και μας έλεγε
τραγούδια. Ακόμα κάναμε και κάτι σεμινάρια, το έπαιρνα τον κυρ Βαγγέλη.
Τ: Ποιοι άλλοι ψαλτάδες ήταν εκείνη την εποχή στο χωριό; Ο Βασίλης ο Μπαντής;
Άλλοι;
Α: Ναι Βασίλης ο Μπαντής, τότε αρκετά κι άλλοι πολλοί ας πούμε. ο Δασκαλούδης
και ο Μπαντής ήταν οι καλύτεροι. Οι άλλοι τραγουδούσαν μεν έψελναν, αλλά δεν
ήταν τόσο, εμείς τους ξέρουμε τώρα με τα παρατσούκλια. Έλεγαν για κάποιον
(Κυριαζής καλά,) αυτός δεν ήταν ψάλτης τραγουδούσε, η νεράιδα. Αυτοί δεν ήταν
ψαλτάδες τραγουδιστές ήταν και χόρευαν παρά πολύ ωραία. Τα παρατσούκλια σου
λέω δεν είναι τα πραγματικά τους ονόματα. είχε αρκετούς εκείνο τον καιρό αλλά
τώρα με διαφεύγουν απ' το μυαλό γιατί και γω έχω φύγει αρκετά χρόνια από εκεί.
Τ: Θυμάσαι τα ονόματα απ' τα παιδιά του; Η απ' τους γονείς του;
Α: Τα παιδιά θυμάμαι είναι ο απόστολος, η Γιώτα που πέθανε, η μια η κόρη του που
είναι στην Αθήνα στον Πειραιά δε θυμάμαι όνομα έμεινε εκεί η μικρή ήταν αυτή και
ένα γιο που είχε τον Δημήτρη ο οποίος ζει και έχει το περίπτερο που είχε ο μπαμπάς
του.
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Τ: Πρέπει να τον πέτυχα και εγώ όταν ήρθα.
Α: Αυτός ήταν, αυτός. Στο ίδιο σπίτι έμεναν.
Τ: Τον μπαμπά του και τη μαμά του;
Α: Δεν θυμάμαι θα πρέπει να ρωτήσω τον μπαμπά μου και την μαμά μου εγώ για να
μάθω. Να σου πω και τα αδέρφια δηλαδή θυμόταν και τα αδέρφια. Εγώ μόνο τον
Κυριαζή ξέρω που ήταν τελευταίος, τους ενδιάμεσους δεν θυμάμαι ποιοι ήταν οι
ενδιάμεσοι.
Τ: Θυμάσαι να μου πεις σε ποια ψαλτήρια ήτανε;
Α: Ήταν σε πολλά, κοίταξε να σε πω κάτι. Αυτονών το χούι γιατί περί χούι πρόκειται,
είναι ότι εάν τους έδινες και ένα χιλιάρικο παραπάνω άλλαζαν εκκλησία. Φαντάσου
ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν μέσο, τους έπαιρναν στα διπλανά χωριά
γιατί στη Νικήσιανη στο αναλόγιο μεσουρανούσαν μεγάλοι ψαλτάδες. Οπότε το
ψαλτήρι εκεί ήταν καλυμμένο. Οι υπόλοιποι εκεί που πήγαιναν ακόμα και ο μπάρμπα
Βαγγέλης είτε στη Μπάφρα πήγαινε στη Κορμίστα είτε από δω από εκεί είστε στο
Καλαμπάκι στην Αγία Παρασκευή και σε πολλά άλλα χωριά έφευγαν γιατί τους
έδιναν ένα φράγκο παραπάνω. Ούτε και εγώ θυμάμαι που έψαλε. Και εμένα με
έπαιρνε μαζί του στο αναλόγιο. Γι αυτό θυμάμαι και τα μουχαμπέτια που έκαναν,
γιατί μετά τον έπαιρναν τραγουδούσε, φαντάσου, εμείς δεν είχαμε το μυαλό να πάμε
να ηχογραφούμε γιατί το είχαμε στο μυαλό μας.
Τ: Ποια η γνώμη σου για το πώς ήταν σαν ψάλτης και πως ως τραγουδιστής;
Α: Κοίταξε, στους παλιούς δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάποιος καταρτισμένος
τραγουδιστής.
Αυτοί είχαν άλλη νοοτροπία από αυτή που έχουμε τώρα εμείς, αυτό που
έχουμε εμείς τώρα απ' το να ψάχνουμε να μαθαίνουμε όργανα να μαθαίνουμε
κουλτούρες κ.λπ. είναι τα τελευταία τουλάχιστον 50 - 60 χρόνια. Είναι αδόκιμο να
μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Σαν ψάλτης φαντάσου ότι παραδεχόταν τον αδερφό
του. Σαν τραγουδιστής και κ ίδιος έλεγε ότι εγώ να τραγουδάω ξέρω ψαλτική δεν
ξέρω πολλά πράγματα αλλά με βοηθάει η φωνή. Και ο Κυριαζής έλεγε το ίδιο
πράγμα, εγώ έλεγε σε φτάνω τον Βαγγέλη στα τραγούδια είναι ανώτερος από μένα,
φαντάσου όπου και τον Κυριαζή αν τον ακούσεις να τραγουδά...
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Τ: Σε ευχαριστώ πολύ Αποστόλη για όλα. Εάν χρειαστώ κάτι παραπάνω θα
επικοινωνήσουμε πάλι!
Α: Ωραία έγινε!
Τέλος συνέντευξης
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Παράρτημα 3

Η φωτογραφία αυτή λήφθηκε στις 20-04-2012 στα πλαίσια της συνέντευξης που μου
παραχώρησε στο σπίτι του ο Βαγγέλης Δασκαλούδης
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