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Πρόλογος
Ξεκινώντας την εξερεύνηση αυτού του, ομολογουμένως πολύ πλούσιου σε
συστατικά, κόσμου της μουσικής, ένιωσα από την αρχή πώς αυτό από μόνο του
αποτελεί ένα ατέρμονο μικρόβιο και μία ατελείωτη αναζήτηση ταυτόχρονα. Οι αρχικές
μου αναζητήσεις είχαν ως αντικείμενο τις περισσότερες φορές το τονικό ύψος όσον
ήχων ή μελωδιών ήμουν σε θέση να συλλάβω. Όντας μικρός στην ηλικία των 7 και από
ενστικτώδεις περισσότερο επιρροές αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα βιολιού, όργανο
που ως τότε δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να έρθω σε επαφή μαζί του, παρά μόνο οπτικά
αφού αποτελούσε ασχολία ενός μακροχρόνιου φίλου, πράγμα που είχε συμβεί με άλλα
έγχορδα όπως το μπουζούκι, ο μπαγλαμάς και η κιθάρα.
Τα πρώτα μαθήματα που παίρνω αφορούν αμιγώς τη δυτική μουσική τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και με αυτά θα πορευτώ για πάνω από 15
χρόνια ακόμη. Η περιέργειά μου για τη παραδοσιακή μουσική μεγάλη και η πρόσβαση
στα ενδότερά της ακόμα δυσκολότερη αφού ο κύριος δρόμος που ακολουθούν και
προτείνουν τα περισσότερα ωδεία είναι αυτός της ευρωπαϊκής μουσικής παιδείας.
Εγκλωβισμένος σε όλο αυτό αποφασίζω πριν κατακτήσω το πτυχίο του
κλασικού βιολιού να αναζητήσω τα μονοπάτια της παραδοσιακής μουσικής αρχικά με
το να ακούσω αυτό το είδος. Από τις πρώτες κιόλας ηχογραφήσεις που φτάνουν στα
χέρια μου περίπου στα 18 μου,ηχογραφήσεις βιολιστών όπως ο Στάθης Κουκουλάρης,
ο Γιώργος Κόρος και ο Νίκος Χατζόπουλος– αντιλαμβάνομαι το μεγάλο βαθμό
δυσκολίας της αλλά και τον πλούσιο και με πολύ ενδιαφέρον χώρο της που καλείται
κανείς να διαβεί. Αυτό αποτέλεσε και το εφαλτήριο για την ενασχόλησή μου με τη
παραδοσιακή μουσική στην αρχή τελείως εμπειρικά αλλά στη συνέχεια μέσω του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου και του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής μουσικής.
Θα έλεγα πώς για εμένα αποτέλεσε πρόκληση η διαδρομή μου στο τμήμα αυτό
αφού προερχόμενος από έναν εκ διαμέτρου αντίθετο μουσικά χώρο είχα τις αμφιβολίες
μου από τη μία ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να αντιληφθώ και να
αφομοιώσω όσο πιο ομαλά γίνεται τις ιδιαιτερότητες των πολλών ιδιωμάτων που μας
περικλείουν,λόγω και γεωγραφικής θέσης– και από την άλλη ως προς τον τρόπο με τον
οποίο θα κάμψω τις αντιστάσεις μου σε βασικά πιο μουσικοκεντρικά αλλά και ιστορικά
ζητήματά τους που λόγω της κλασσικής παιδείας είχα άγνοια για την ύπαρξη αλλά και
τη διαχείρισή τους.
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Παρόλα αυτά με τους κατάλληλους, έμπειρους καθηγητές, τη πολυετή πορεία
τους στο συγκεκριμένο χώρο αλλά και τη σωστή καθοδήγησή τους διευθετήθηκαν και
εν τέλει λύθηκαν πολύ από τους προβληματισμούς μου τόσο σε θεωρητικό όσο και
πρακτικό επίπεδο. Μεγάλο μερίδιο σε αυτό φέρουν και αρκετοί συμφοιτητές με τους
οποίους συναναστράφηκα και συζητήσαμε πολλές ώρες για διάφορα θέματα που μάς
απασχολούσαν στο εν λόγω αντικείμενο.
Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή και επόπτη της
πτυχιακής μου εργασίας Γιώργο Κοκκώνη για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια,
το γενικότερο έργο του στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της σχολής, τις
πολύτιμες συμβουλές του αλλά και την αμέριστη βοήθειά του ειδικότερα σε σημεία
αυτής της εργασίας στα οποία οδηγήθηκα σε αδιέξοδο και ήταν αναγκαία μία πιο
έμπειρη ματιά όπως η δική του για να με κάνει να πορευτώ με μεγαλύτερη ασφάλεια
προς το στόχο που είχα θέσει. Πιστοί φίλοι αλλά και συμπαραστάτες όλα αυτά τα
χρόνια οι συμφοιτητές μου Ανδρέας Ανδρέου, Ηλίας Μαντικός, Μιχάλης Σκόρδος και
Ηλίας Μίσκας. Τους ευχαριστώ για την υπομονή τους, τις πολύωρες συζητήσεις πάνω
στο αντικείμενο μελέτης που επέλεξα στην παρούσα εργασία αλλά και τις γενικότερες
απόψεις τους για μουσικά ζητήματα, που μου κατέθεταν αφειδώς, με μεγάλη
ειλικρίνεια και θέληση.
Τέλος να ευχαριστήσω όλο το διδακτικό προσωπικό του τμήματος για τη
συνεργασία που είχαμε τα χρόνια φοίτησής μου εκεί. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ
στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης αλλά και σε αυτό του Αρχείου Μουσικής του
Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.
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Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αποτελεί τη τελευταία και σημαντικότερη ίσως εργασία που
ανέλαβα σε αυτά τα χρόνια που φοίτησα στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής
Μουσικής. Οι γνώσεις που είχα ήδη από την κλασσική μουσική αλλά πολύ
περισσότερο αυτές που μού μεταδόθηκαν μέσω των μαθημάτων της σχολής και
αφορούσαν το λαϊκό πολιτισμό του τόπου μας αλλά και των γύρω περιοχών που μας
περικλείουν ένιωσα πώς είχε ήρθε η ώρα να κατατεθούν.
Την ευκαιρία αυτή μού έδωσε η συγκεκριμένη σχολή αφού όντας απαραίτητη η
συγγραφή και ανάπτυξη πτυχιακής εργασίας, αποτέλεσε για μένα το επιστέγασμα των
σπουδών μου στο τμήμα. Τα ερεθίσματα που αποκόμισα σε αυτά τα χρόνια ήταν
αρκετά και οι ιδέες για το τι ήθελα να πραγματευτώ στη παρούσα εργασία αναμφίβολα
πολλές. Ένα από τα πρώτα ερεθίσματα όμως, ίσως και λόγω της ιδιαιτερότητας της
έδρας του τμήματος που βρίσκεται ανάμεσα σε πόλεις που είχαν και συνεχίζουν να
έχουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής, που κέντρισε το ενδιαφέρον μου,
αφορούσε ένα τόσο πλούσιο ιδίωμα που ανάλογό του δεν είχα συναντήσει. Λίγα χρόνια
μετά την έλευσή μου στην Άρτα και αφού έχω πλέον μία πιο σαφή εικόνα για τα
γειτονικά

ιδιώματα

των

περιοχών

Ζαγορίου,

Ιωαννίνων,

Πρέβεζας,

Άρτας,

Μεσολογγίου και Αγρινίου νιώθω πώς από όλα αυτά το ξηρομερίτικο χρώμα είναι και
αυτό που με ελκύει περισσότερο. Από τότε η αναζήτηση ηχογραφήσεων από την
περιοχή του Ξηρόμερου και της Πρέβεζας ήταν αδιάκοπη. Παράλληλα το ενδιαφέρον
και οι αναζητήσεις μου είχαν στραφεί και σε οργανοπαίκτες που είχαν ενστερνιστεί το
ρεπερτόριο αλλά και το ξεχωριστό αυτό ιδίωμα της περιοχής. Μουσικούς που μέσα από
αυτό το ιδίωμα σμίλεψαν το παίξιμό τους και μέσω αυτού πλέον γίνονταν στις διάφορες
περιστάσεις που έπαιζαν πολύ εύκολα αντιληπτοί από το κοινό.
Η σε βάθος μελέτη του ξηρομερίτικου ιδιώματος από μεριάς μου εξελίχθηκε
κατά κάποιο τρόπο σε προβληματισμό. Σε συζήτηση που είχα αναπτύξει με τον
αγαπημένο φίλο και συμφοιτητή Μιχάλη Σκόρδο και γνωρίζοντας και την ιδιαίτερη
1

αγάπη του για τον Καρναβά αλλά και το χρώμα της περιοχής όπου κυρίως αυτός
έδρασε, με παρότρυνε να ψάξω και να ασχοληθώ ίσως, με οργανικά κομμάτια της γύρω
περιοχής. Η ελλιπής και πολύ μικρότερη παρουσία οργανικών σκοπών σε σχέση με
1 Πιο κάτω γίνεται αναφορά και στη δική του εργασία.
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τίτλους κομματιών που περιείχαν στίχο ήταν η σοβαρότερη αιτία που με έκανε να
στραφώ προς εκείνη τη πτυχή του θέματος. Παράλληλα με αυτή, μία ακόμα σοβαρή
αιτία ήταν και το γεγονός ότι ελλιπής ήταν κατ’ εμέ και η προβολή των μουσικών της
περιοχής σε σχέση με το έργο που άφησαν. Η άποψή μου αυτή έχει να κάνει και με το
γεγονός ότι οι περισσότεροι φίλοι του είδους της δημοτικής μουσικής εστιάζουν και
γνωρίζουν τις περισσότερες φορές μόνο τον τραγουδιστή ή σε καλύτερη περίπτωση και
τον κλαρινίστα. Σαν μουσικός ένιωσα την ανάγκη να εκφράσω από εδώ το παράπονό
μου για την ελλιπή αναγνώριση στο έργο των μουσικών παλαιότερων γενεών που παρά
τις αντιξοότητες της εποχής τους μπόρεσαν και διαμόρφωσαν με κόπο και θυσίες. Προς
την ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η μη αναφορά των ονομάτων τους στους
περισσότερους δίσκους όπου συνοδεύουν σημαντικούς τραγουδιστές, από τη δεκαετία
του ’60 κι έπειτα.
Βασικό λοιπόν θέμα της εν λόγω εργασίας αποτελεί η εύρεση, η καταγραφή
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αλλά και μουσικολογική ανάλυση οργανικών σκοπών που απαντώνται στο Ξηρόμερο .
Από την έρευνα μέσω της δισκογραφίας φάνηκε πως δεν ήταν δυνατή να η καταγραφή
όλων των οργανικών σκοπών που βρέθηκαν και αφορούσαν όλο το δυτικό μέρος της
χώρας. Επιλέχθηκαν οι οργανικοί εκείνοι σκοποί οι οποίοι ήταν πιο συχνοί στο
ορθογώνιο που σχηματίζεται αν κοιτάξουμε το χάρτη μεταξύ των πόλεων Αγρινίου,
Κανδήλας, Πρέβεζας και Άρτας.
Στόχος μας ήταν η όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής καταγραφή τους και η
ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως οι μακρόσυρτες
μουσικές φράσεις, η τροπική τους συμπεριφορά αλλά και ο διαστηματικός τους
κόσμος. επίσης πρόκληση αποτέλεσε για εμάς, η μελέτη των οργανικών σκοπών σε
τέτοιο σημείο ώστε να δούμε αν ακολουθούν κάποιους από τους τρόπους και τις
συνήθειες της θεωρίας των λαϊκών δρόμων ή ακόμα και των μακάμ. Πρόβλημα και
παράλληλα άλλη μία πρόκληση αποτέλεσε και το σύστημα σημειογραφίας που θα
επιλέγαμε καθώς παρά τη πληθώρα επιλογών που έχουμε πλέον δεν έχει εφευρεθεί
ακόμη εκείνο το σύστημα σημειογραφίας που να αποτελεί το μέσο που θα μπορέσει με

2

Και σε αυτή τη περιοχή τον πρώτο ρόλο σε μία ζυγιά κατέχει το κλαρίνο. Πολύ λίγα κομμάτια παίζει

μόνο του το βιολί. Οπότε όπως γίνεται αντιληπτό οι καταγραφές μας αφορούν το μέρος του κλαρίνου.
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απόλυτη ακρίβεια να ανταποκριθεί σε κάθε λεπτομέρεια που απαιτούν τέτοιου είδους
3

καταγραφές ή μεταγραφές σε κάποιες περιπτώσεις .
Τέλος και πριν περάσουμε στην επιγραμματική ανάλυση των κεφαλαίων της
εργασίας, μεγαλύτερη από όλες δυσκολία αποτέλεσε η έλλειψη βιβλιογραφικών πηγών
και ταυτόχρονα η αναζήτηση έμμεσης βιβλιογραφίας ή προφορικών μαρτυριών.
Περνώντας στα κεφάλαια που απαρτίζουν την εργασία μας το 1ο κεφάλαιο έχει
εισαγωγικό χαρακτήρα. Αποτελεί μία ομαλή προσέγγιση ή εισαγωγή αν θέλετε στο
χώρο της λαϊκής μουσικής και κυρίως σε αυτόν του δημοτικού τραγουδιού. Εδώ
αναλύουμε ως ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο το κλαρίνο εισήλθε στις
παραδοσιακές ορχήστρες παίρνοντας τη θέση του βιολιού, τη προέλευσή του αλλά και
τους χώρους στους οποίους εισήλθε. Επίσης γίνεται αναφορά σε οργανοπαίκτες του
κλαρίνου που και αυτοί με τον τρόπο παιξίματος κυρίως διαδραμάτισαν σημαντικό
ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξή του.
Στο 2ο κεφάλαιο θεωρήσαμε απαραίτητο να αναλύσουμε την έννοια «οργανικό
κομμάτι» αφού δεν είναι ευρέως γνωστή και για τον μέσο ακροατή ίσως πολλές φορές
να μη γίνεται άμεσα αντιληπτή. Παράλληλα αναλύσαμε και ως ένα βαθμό τι εννοούμε
με τον όρο τροπικότητα και πώς πρόκειται να τη χρησιμοποιήσουμε στο αμέσως
επόμενο κεφάλαιο.
Το 3ο κεφάλαιο αποτελεί και το κυρίως μέρος της παρούσας εργασίας. Σε αυτό
ο μεγαλύτερος όγκος αφορά τις παρτιτούρες που παρατίθενται αλλά και την ανάλυσή
τους τόσο τροπικά όσο και μορφολογικά. Προσπαθήσαμε μέσα από αυτό το κεφάλαιο
να αναλύσουμε κάθε πτυχή των οργανικών σκοπών, των ρυθμών αλλά και των
τροπικών συμπεριφορών τους και όπου ήταν δυνατόν κάναμε συγκρίσεις με άλλες
εκτελέσεις ή με ομώνυμα κομμάτια.
Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν από ολόκληρη την
εργασία σε σχέση πάντα με τους αρχικούς στόχους και τους προβληματισμούς.
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Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στη δημιουργία μεθόδου εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, στην οργάνωση

του υλικού που είναι προς διδασκαλία αλλά και στην αναγνώριση από το κράτος των λαϊκών οργάνων.
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Κεφάλαιο 1
1.1 Δημοτικό και νεοδημοτικό τραγούδι
Στην παρούσα εργασία όπως γίνεται αντιληπτό η ενασχόλησή μας αφορά
γενικότερα τη λαϊκή μουσική της υπαίθρου και ειδικότερα κάποιες επιμέρους
ιδιαιτερότητές της. Η μελέτη της λαϊκής μας μουσικής είναι ένα από τα πιο δυσπρόσιτα
και πολλές φορές απροσπέλαστα εγχειρήματα είτε πρόκειται για ερευνητές ή
ιστορικούς, είτε πρόκειται για εγγράμματους μουσικούς ή πρακτικούς οργανοπαίκτες.
Πολλοί θα αναρωτηθούν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αλλά αν ανατρέξουν σε
βιβλιογραφικές πηγές που να αφορούν το συγκεκριμένο είδος μουσικής δε θα βρουν
παρά μόνο θεωρητικές αναφορές και προσεγγίσεις που έχουν γίνει κυρίως από
ιστορικούς και όχι τόσο από μουσικολόγους ερευνητές ή πρακτικούς μουσικούς. Η
λαϊκή μας μουσική δε διέθετε μέχρι πρότινος κάποιο σύστημα σημειογραφίας με το
οποίο να τής επιτρέπεται να μεταδίδει γραπτώς κάποια από τα πλούσια χαρακτηριστικά
της. Μοναδικό εφόδιο για να γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελούσε και αποτελεί
σε μεγάλο βαθμό η προφορικότητα που χρησιμοποιείται κατά κόρον από όλους όσους
ασχολούνται με αυτό το είδος. Πλέον με τη πάροδο του χρόνου την ανάδειξη
σπουδαίων μουσικολόγων, τη συγγραφή βιβλίων από όσους από αυτούς ασχολούνται
με τη λαϊκή μουσική αλλά και την εξέλιξη της τεχνολογίας που μάς επιτρέπει να
βιντεοσκοπούμε ή να ηχογραφούμε στοιχεία που δεν μπορούν να αποτυπωθούν
γραπτώς, και είναι προς διερεύνηση, η μελέτη του συγκεκριμένου είδους έχει γίνει πιο
ομαλή, όχι όμως σε σημείο που να επιτρέπεται πάντα η εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσουμε στην παρούσα εργασία να
4

φωτίσουμε κάποιες ιδιαίτερες παραμέτρους του δημοτικού τραγουδιού που δεν έχουν
μέχρι στιγμής διερευνηθεί και συζητηθεί, όσο κατά τη γνώμη μας θα άρμοζε.
Σε αυτό το πλαίσιο και αφού πρώτα αναφερθούμε σε αυτό που επικράτησε ως
«δημοτικό τραγούδι», στις ημέρες μας αναφέρεται και ως «παραδοσιακή μουσική»,
νομίζω πώς είναι απαραίτητο να δούμε τη πορεία που αυτό είχε και την εξέλιξή του με
τη πάροδο του χρόνου. Από το 19ο αιώνα το δημοτικό τραγούδι συνδέθηκε με την
4

Γιώργος Κοκκώνης, Το «ταυτόν» και το «αλλότριον» της (νεο) δημοτικής μουσικής και ο ρόλος της

δισκογραφίας, τετράδιο 4, Ετερότητες και Μουσική στα Βαλκάνια. Τα κείμενα (Τετράδιο 4),Τμήμα
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου, ΚΕΜΟ, Άρτα 2008, σελ. 100.
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διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Η ταύτισή του με την επανάσταση του ’21, αλλά
και μεταγενέστερα με τη δικτατορία που επέβαλε τον τσάμικο ως τον κατεξοχήν
ελληνικό χορό

5

- ήταν αρκετή για να τού προσδώσει μία ισχυρή, αυστηρή και

μνημειώδη υπόσταση. Για πολλούς ακόμη και σήμερα αυτό είναι το αυθεντικό
δημοτικό τραγούδι. Πως όμως να αναφερόμαστε στο δημοτικό τραγούδι ως
αυθεντικότητα όταν αποκόπτουμε σημαντικά του παρακλάδια όπως η προφορικότητα η
οποία του επιτρέπει να μεταδίδεται; Πως γίνεται να αναφερόμαστε σε αυτό δίνοντας
τόση σημασία στο στίχο ο οποίος πραγματεύεται θέματα της κοινωνικής ζωής εκάστοτε
περιόδου και όχι τόσο στη μουσική που το περιβάλλει, πράγμα που έκανε η
εγγράμματη κουλτούρα; Ερωτήματα τέτοιου περιεχομένου προκύπτουν και αν
ανατρέξουμε σε συλλογές δημοτικών τραγουδιών. Όπως αναφέρει και ο Κοκκώνης «η
εξιδανίκευση του δημοτικού τραγουδιού έκανε τη ζώσα παράδοση να αποδεικνύεται
λιγότερο ελκυστική από την επινοημένη, η οποία χρησιμοποιώντας μια σειρά από
στερεότυπα συγκρότησε τη στιβαρή εικόνα μιας μνημειακής μουσικής που επιβλήθηκε
ως το «ταυτόν» της παράδοσης».
Στην πραγματικότητα οι παραπάνω αναφορές αποτελούν περισσότερο θέμα της
λαογραφίας και λιγότερο σχετίζονται με τη μουσική καθεαυτή και τη μουσική πράξη.
Αν ίσχυε κάτι τέτοιο απλώς θα αναφερόμασταν στο δημοτικό τραγούδι για καθαρά
φιλολογικούς λόγους και με μοναδικό ενδιαφέρον την ποιητική του. Με την πάροδο
του χρόνου λοιπόν και κατά τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα κάνει την εμφάνισή του
το νεοδημοτικό το οποίο αποτελεί θα λέγαμε μετεξέλιξη του δημοτικού για διάφορους
λόγους που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Παρότι ο όρος δε γίνεται αποδεκτός από
ερευνητές, λόγω της απαξιωτικής του έννοιας έναντι του αυθεντικού δημοτικού, ως
προς την έκπτωση της ποιότητας και την ταύτιση του περισσότερο με τη μουσική
έκφραση, εν τούτοις οι διαφοροποιήσεις που έφερε δεν άργησαν να φανούν αλλά και να
κριθούν. Η πιο σημαντική από τις αλλαγές που επέφερε, αφορούσε την εξέλιξη της
τεχνολογίας και κατ’ επέκταση των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για
την ηλεκτρική ενίσχυση τόσο των οργάνων όσο και των φωνών. Η εξέλιξη αυτή θα
καταστήσει δυνατή την ενίσχυση των ακουστικών οργάνων αλλά ταυτόχρονα θα
ανοίξει το δρόμο για τα αμιγώς ηλεκτρικά όργανα και την είσοδό τους στην ορχήστρα,

5

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 10 Αυγούστου 1997,

http://www.hri.org/E/1997/97-08-10.dir/keimena/art/art2.htm (επίσκεψη 18/03/15).
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6

αρμόνιο τα ντραμς και η ηλεκτρική κιθάρα . Οι όγκοι που παράγουν πλέον τα μουσικά
όργανα και δη τα ηλεκτρικά, είναι πολύ μεγαλύτεροι και πιο σαφείς στο ευρύ κοινό,
που δεν αρκείται πλέον στο βιολί ή το ντέφι και αναζητά την ένταση της κιθάρας και τα
διαφορετικά ηχοχρώματα των ντραμς. Σύντομα αυτά τα νεοεισαχθέντα όργανα
αποκτούν φανατικούς οπαδούς και μαζί με τα εφέ που χρησιμοποιούν ανάγονται σε
κυρίαρχα μέρη μιας ορχήστρας. Ο ήχος πλέον της στεριανής ορχήστρας, Κλαρίνο,
Βιολί, Λαούτο, Κρουστά, έχει αλλάξει άρδην. Κατά τον Καρακάση αυτή η αλλαγή στο
7

οργανολόγιο αποτέλεσε τη νοθεία του αγνού ύφους της δημοτικής μουσικής .
Μία ακόμη διαφοροποίηση που εισάγει το νεοδημοτικό «ρεύμα» έχει να κάνει
με τον στίχο. Μπορεί τα ρυθμικά πρότυπα να μην άλλαξαν αλλά οι θεματικές του
παρελθόντος εγκαταλείφθηκαν. Στο επίκεντρο τώρα είναι κάθε έκφανση της
κοινωνικής ζωής. Σημαντικό σε αυτή την αλλαγή είναι το γεγονός ότι ο στίχος φέρει
όνομα και υπογραφή. Όπως τα ηλεκτρικά όργανα έτσι και ο στίχος κερδίζει ταχέως
μεγάλη μερίδα του κοινού. Με την ίδια αρνητική αντιμετώπιση που έκριναν οι
υπερασπιστές του «αυθεντικού» δημοτικού τα νέα όργανα που εισήλθαν στην
ορχήστρα, έτσι ακριβώς τάχθηκαν και έναντι αυτής της αλλαγής στο στίχο φτάνοντας
και σε σημείο απαξίωσής του. Σημαντική η τοποθέτηση του Κοκκώνη εδώ που
συσχετίζει επιτυχώς την αντίδραση αυτή με «εκείνες τις ρητορικές που είχαν
καλλιεργηθεί έναντι του αμανέ και των ανατολίτικων μουσικών στοιχείων αλλά και του
8

ρεμπέτικου εννοούμενου ως υπόκοσμου» .
Η μεγαλύτερη και ίσως πιο ενοχλητική θα λέγαμε αλλαγή,για τους λάτρεις του
μνημειακού και στατικού δημοτικού τραγουδιού– που έφερε το νεοδημοτικό, αφορά
μία ξεκάθαρα μουσικολογικής φύσεως διαφοροποίηση. Οι νέες συνθέσεις που
εμφανίζονται με ή χωρίς στίχο θα βρεθούν και αυτές στο στόχαστρο των «ειδικών».
Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν έχοντας πλούσιο διαστηματικό αλλά
και αρμονικό κόσμο, λόγω αδυναμίας αναγνώρισης και ανάγνωσης αυτών των
χαρακτηριστικών από τους λαογράφους δε θα τύχουν της προσοχής που θα άρμοζε και
6

Στις ημέρες μας συναντά κανείς σε ορχήστρες κυρίως της υπαίθρου ακόμα και ηλεκτρικές συσκευές

(Pads) που διαθέτουν μνήμη με καταγεγραμμένους πολλούς και διαφορετικούς ήχους που παράγονται
από κρουστά όργανα. Έτσι κάποιες φορές καταργούνται ακόμη και τα ακουστικά ντραμς. Πολύ σύνηθες
πλέον είναι και το φαινόμενο εμφάνισης ηλεκτρικού μπάσου.
7

Σταύρος Καρακάσης, Ελληνικά μουσικά όργανα, εκδόσεις Δίφρος, Αθήνα.

8

Γιώργος Κοκκώνης, Το «ταυτόν» και το «αλλότριον»…ό.π., σελ. 102.
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στοιχεία όπως η φόρμα, ο ρυθμός αλλά και τα μακάμια που χρησιμοποιούνται θα
μείνουν στη σκιά. Οι νέες αυτές συνθέσεις οι οποίες είναι πλούσιες σε ρυθμικά αλλά
και μελωδικά μοτίβα και συχνά τυχαίνουν μεγάλης αποδοχής από το ευρύ κοινό θα
αποτελέσουν το επόμενο «σουξέ» θα λέγαμε, της δισκογραφίας.
Αυτές είναι και οι βασικότερες αλλαγές που διαμορφώθηκαν από το 1960 κι
έπειτα στο χώρο της λαϊκής μουσικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οπτική από την
9

οποία παρατηρεί και σχολιάζει το συγκεκριμένο θέμα και ο Κοντογιάννης . Σε άρθρο
του στο περιοδικό «Λαϊκό τραγούδι» αναδεικνύει τρία είδη που αφορούν το δημοτικό
τραγούδι. Τα νεοδημοτικά, τα δημοτικολαϊκά και τα λαϊκοδημοτικά. Για τα πρώτα
σχολιάζει πώς βασίζονταν σε παλιές αλλά πρωτότυπες μελωδίες και σε νέους στίχους
που κρατούσαν τις περισσότερες φορές τη θεματολογία και τη φόρμα του δημοτικού
τραγουδιού. Σαν δημοτικολαϊκά ονομάζει συρτά, τσιφτετέλια και καλαματιανά των
οποίων η μουσική είχε δάνεια από το δημοτικό τραγούδι αλλά και εμφανή στοιχεία από
μουσικές χωρών της ευρύτερης ανατολικής Μεσογείου λόγω και των τσιγγάνων
μουσικών που προτιμούσαν τις μουσικές των Αράβων. Εμείς θεωρούμε αυτή τη
δεύτερη κατηγορία που αναφέρει ο Κοντογιάννης ως παρακλάδι της πρώτης, αυτής των
νεοδημοτικών. Συνεχίζοντας, καταλήγει στη τρίτη κατηγορία όπως αναφέρει και στον
τίτλο του άρθρου του, τα λαϊκοδημοτικά. Δικαιολογεί τον όρο επισημαίνοντας ότι
τέτοιου είδους τραγούδια γράφτηκαν από λαϊκούς μουσικούς και κυρίως μπουζουξήδες.
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πώς υπήρξαν και περιπτώσεις μουσικών οι οποίοι
υπηρέτησαν με επιτυχία τόσο το λαϊκό πάλκο όσο και το δημοτικό. Τέτοιοι ήταν οι
βιολιστές Γιώργος Κόρος και Λευτέρης Ζέρβας. Δε θα μπορούσαν από τη σχετική
λίστα να λείπουν κλαρινίστες που συνυπήρχαν και στα δύο είδη ταυτόχρονα. Ο λόγος
για τον Κυριάκο Ντομάτα αλλά και τους πιο σύγχρονους Σταύρο Παζαρέντση και
Θανάση Βασιλόπουλο. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πώς πρωταγωνίστησαν επίσης σε
μεγάλο όγκο πρώιμων ηχογραφήσεων σε δημοτικοφανείς συνθέσεις οι οποίες
τραγουδήθηκαν από τραγουδιστές αστικού λαϊκού χώρου κλαρινίστες όπως οι
Καρακώστας, Ρέλιας, Γιαούζος κ.ά.
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι λόγω των νέων διαφοροποιήσεων που επέφερε το
νεοδημοτικό και ακολούθως των απαιτήσεων του κοινού, έχει αλλάξει σε πολλές
9

Γ.Ι. Κοντογιάννης, Νεοδημοτικά, Δημοτικολαϊκά και Λαϊκοδημοτικά, περιοδικό Λαϊκό τραγούδι,

τεύχος 15, σελ. 14-15, Μάιος 2005.
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περιπτώσεις σχεδόν εξ ολοκλήρου και η σύσταση της στεριανής ζυγιάς, ορχήστρας., Η
νέα αυτή πραγματικότητα δηλαδή αλλά και η απαξίωση από τη μεριά του κοινού, όπως
10

διακρίνει η Βαμβακά , δείχνει ότι η δημοτική μουσική εκτιμάται λιγότερο πλέον και
παύει να αποτελεί προτίμηση του κοινού. Παράλληλα και οι μουσικοί που ασχολούνται
με το συγκεκριμένο ρεπερτόριο μπαίνουν στο περιθώριο αποκαλούμενοι πολλές φορές
ως γύφτοι. Πράγμα που γίνεται έως και τα μέσα του ’70 όπου στρέφεται το ενδιαφέρον
των ερευνητών στη δημοτική μουσική και την καλλιέργειά της και από το ναδίρ
φαίνεται σιγά, σιγά πώς οδεύει προς το ζενίθ της και από την περιθωριοποίηση και την
υποτίμησή της να αποτελεί πλέον πολύτιμο αντικείμενο του κράτους που
χρησιμοποιήθηκε και «προστατεύτηκε» με σκοπό την αποφυγή της εξαφάνισής του
ειδικότερα και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα.

1.2 Το λαϊκό κλαρίνο, η εμφάνιση και η προέλευση του
Έχοντας ως εδώ μία «εικόνα» για το λαϊκό τραγούδι και τον τρόπο με τον οποίο
αυτό εξελίχτηκε από τα μέσα του 20ου αιώνα κι έπειτα και πριν αναφερθούμε στο
κυρίως θέμα της παρούσας εργασίας, θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούμε στο
όργανο, κλαρίνο, που άλλαξε άρδην τη δομή και κυρίως τον ήχο της στεριανής
κομπανίας αλλά και να σχολιάσουμε τη θέση του στη χώρα και τις λαϊκές μουσικές της.
Για την εμφάνιση και την ακριβή εποχή άφιξης του οργάνου στη χώρα μας, υπάρχουν
πολλές και διαφορετικές απόψεις. Σε μία από αυτές η Δέσποινα Μαζαράκη

11

μάς δίνει

στοιχεία για την εμφάνιση του κλαρίνου ανά περιοχή και μαζί με αυτό προσθέτει και
κάποια ονόματα μουσικών που έμελλε στο μέλλον να αποτελέσουν σημαντικούς
εκπροσώπους του οργάνου. Πιο συγκεκριμένα για τις περιοχές που μάς απασχολούν
περισσότερο,την Ήπειρο αλλά και τη Δυτική Ρούμελη ή Ξηρόμερο– αναφέρει τα εξής:
από τις πρώτες κομπανίες με κλαρίνο που σημειώνει είναι αυτή της οικογένειας των

10

Δέσποινα Βαμβακά,

α

δοση και νεοτε ικ τητα

ε ί τ ση του αουτι η

ήστου

του,

τυχιακή ε γασία, ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Άρτα 2007, σελ. 31-35.
11

Δέσποινα Μαζαράκη, Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα, σελ. 24, Κέδρος, 1985.
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Τσουταίων από την Κόνιτσα. Με καταγωγές από το Λιεσκοβίκι Αλβανίας
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ο Παύλος

Τσούτας (1834-1944), έγινε κλαρινίστας λόγω του ότι παντρεύτηκε στα 17 του και
πήρε προίκα ένα μονό,με λίγα κλειδιά– κλαρίνο όπως αναφέρεται. Πιο παλιοί από
αυτόν βρέθηκαν οι Θωμάς Αναστασίου και ο Τουρκαλβανός Μπεκίρ περί τα 10 χρόνια
μεγαλύτεροι από τον Τσούτα. Για την Πρέβεζα κάνει αναφορά στον γνωστό Νίκο
Τζάρα (1892-1942) και στον μαθητή του Βασίλη Μπεσίρη ή Τουρκοβασίλη (19071971), όπως είναι το προσωνύμιό του λόγω του ότι είχε έφεση στο να αποδίδει πολύ
καλά ανατολίτικους σκοπούς. Η Μαζαράκη σημειώνει -για τη συγκεκριμένη περιοχή
και τη Δυτική Ελλάδα γενικότερα– πώς από μία και μοναδική γραπτή μαρτυρία από τα
Απομνημονεύματα του Βαυαρού στρατιώτη Χριστόφορου Νέεζερ

13

μπορεί να

τοποθετήσει χρονικά την εμφάνιση του κλαρίνου. Όλες αυτές οι πληροφορίες αφορούν
14

το κλαρίνο σχεδόν στην τελειοποιημένη του μορφή . Αν παρατηρήσουμε καλά και τις
χρονολογίες που έζησαν οι παραπάνω κλαριτζήδες θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα
ότι το συγκεκριμένο όργανο εμφανίστηκε στις προαναφερθείσες περιοχές στα μέσα
περίπου του 19ου αιώνα.
Όπως σημειώνει ο Κοκκώνης ζουρνάδες εντοπίζονταν σε όλη την επικράτεια
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, πράγμα που μαρτυρούν γκραβούρες από από τη
περιοχή της Αττικής αλλά και της Ρούμελης. Για την Ήπειρο σημειώνει πώς το όργανο
εμφανίζεται σε γκραβούρες του 19ου αιώνα αλλά και σε τοιχογραφία του 15ου στη
Μονή Φιλανθρωπηνών στο νησί των Ιωαννίνων. Σημαντική είναι η γραπτή μαρτυρία
του Άγγλου περιηγητή W. M. Leake που επισκέφτηκε την Ήπειρο στις αρχές του 19ου
15

αιώνα . Σε αυτή αναφέρεται σε μία λαϊκή ορχήστρα γύφτων μουσικών που εντόπισε
στα Τζουμέρκα και αποτελούνταν από δύο βιολιά, δύο ζουρνάδες και άλλο ένα πνευστό
για το οποίο ο περιηγητής δεν δίνει επαρκή στοιχεία. Ακόμη αναφέρει πώς στην

12

Από το συγκεκριμένο μέρος προέρχεται και το οργανικό κομμάτι Λιεσκοβίκι ή Λιασκοβίκος που

περιέχεται και στον δίσκο «Μακάμικα και Ασίκικα τραγούδια της Ηπείρου», που εξέδωσε ο
Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων, το έτος 2010.
13

Γιώργος Κοκκώνης, Μουσική από την Ήπειρο, εκδόσεις Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, σελ. 66-

67, Αθήνα 2008.
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Η σημερινή μορφή του κλαρίνου με τα κλειδιά. Θα αναφερθούμε παρακάτω σε όργανα που

θεωρούνται πρόγονοι του κλαρίνου.
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Leake W.M., Travels in Nothern Greece 1-4 (Amsterdam 1967).
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ορχήστρα υπήρχε και ένα fifre . Πιθανώς σαν fifre να εννοεί το νέι ή τη τζαμάρα,
όργανο που ανήκει στη κατηγορία της φλογέρας. Πριν από αυτή την αναφορά του
Άγγλου περιηγητή έχουμε κάποιες αναφορές ξένων περιηγητών για την ύπαρξη
ζουνρνάδων στις αρχές του 18ου αιώνα, χωρίς όμως να μάς δίνουν λεπτομέρειες για το
σχήμα ή το μέγεθός τους. Όπως αναφέρει η Μαζαράκη

17

η τζαμάρα ανήκει στην

κατηγορία των φλαουτόφωνων ή φλογερόφωνων, αφού έχει σχήμα μονοκόμματου
κυλινδρικόυ σωλήνα και κάπου στο στόμιό της υπάρχει μία τρύπα κατάλληλη για να
εκπνεύσει πάνω της ο εκάστοτε παίκτης, πράγμα που ισχύει για όλα τα πνευστά τύπου
φλογέρας. Αυτό που κάνει τη τζαμάρα να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα πνευστά είναι οι
18

μεγαλύτερες από της φλογέρας διαστάσεις της περί τα 57-85 εκατοστά . Αυτό της
προσδίδει ένα πιο μπάσο συχνοτικά ηχόχρωμα, βραχνό όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν όσοι γνωρίζουν το όργανο ή ασχολούνται με αυτό, και ένα ταυτόχρονα
μεγαλύτερο ηχείο. Αντίστοιχοι τύποι οργάνων εντοπίζονται και σε χώρες των
Βαλκανίων όπως Αλβανία, Σερβία, Κροατία και Βουλγαρία. Επίσης ιδίου τύπου
όργανο αποτελεί και το αραβικό νάι όπως αναφέρεται το οποίο χρησιμοποιούσαν
δερβίσηδες κατά τον 17ο αιώνα μαζί με ντέφι για τη συνοδεία τελετουργικού χορού.
Τελειώνοντας την αναφορά μας στη τζαμάρα η Μαζαράκη μας πληροφορεί για την
ύπαρξη της στη Θεσσαλία, αλλά και στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με
τη διαφορά ότι σε αυτά τα μέρη οι μεγάλες αυτές φλογέρες λέγονταν καβάλες και δεν
αποτελούνταν από ένα μονοκόμματο σωλήνα αλλά από 3 συναρμολογούμενα μέρη.
Όσον αφορά την προέλευση του οργάνου, πολλές απόψεις κάνουν λόγο για
ερχομό του κλαρίνου στη χώρα μας από την Ιταλία και γενικότερα τη Δυτική Ευρώπη,
ή μέσω των οθωμανικών στρατιωτικών ορχηστρών και των φιλαρμονικών. Να
σημειώσουμε επίσης ότι στα μέρη μας ιδρύθηκαν φιλαρμονικές μετά την
19

απελευθέρωση από την Οθωμανική αυτοκρατορία .
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Όργανο που ανήκει στην κατηγορία του πλαγίαυλου. Πρόγονος ίσως του φλάουτου.
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Δέσποινα Μαζαράκη, «Η τζαμάρα μια ηπειρώτικη φλογέρα, Πρακτικά του Α’ Συμποσίου Λαογραφίας

του Βορειοελλαδικού Χώρου, Θεσσαλονίκη ΙΜΧΑ, σελ. 172-173, Απρίλιος 1974.
18

Διαθέτει 7 τρύπες στο μπροστινό μέρος που αρχίζουν περίπου από τη μέση του σωλήνα και

καταλαμβάνουν περίπου το ¼ του οργάνου σε χώρο.
19

Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική Μουσική: συμβολή εις την ιστορίαν της, Αθήνα, 1958.
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Από την εμφάνισή του το 19ο αιώνα και έπειτα, το κλαρίνο, όντας ένα τελείως
άγνωστο όργανο, είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης, πράγμα που έγινε με
πολύ γρήγορους ρυθμούς, τόσο κατασκευαστικά όσο και τεχνικά στα χέρια των
οργανοπαικτών που ασχολούνταν με αυτό. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα όμως, το
βιολί αποτελούσε το κυρίαρχο όργανο της λαϊκής ορχήστρας. Παρά τη μεγάλη
δυσκολία εκμάθησής του αλλά και το σαφώς ελλιπέστερο από άποψη όγκου και
έντασης ήχο του, σε σχέση πάντα με αυτόν του κλαρίνου, έμελλε να είναι το όργανο με
το οποίο διαμορφώθηκαν σε μία αρχική μορφή και εδραιώθηκαν ως ένα βαθμό στο
ρεπερτόριο της λαϊκής μουσικής πολλά από τα οργανικά, και όχι μόνο, κομμάτια που
με τη σειρά τους αργότερα, αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης αλλά και αναγνώρισης
των κλαριτζήδων από το ευρύ κοινό. Γνωστοί βιολιστές στην περιοχή της Ηπείρου και
της Δυτικής Ρούμελης ήταν ο Τάκης Τζέμος,Πρεβεζιάνος βιολιστής για τον οποίο
ακόμα και σήμερα όσοι τον έχουν ακούσει μιλούν με διθυραμβικά σχόλια- και ο Λάλος
Φάκος, βιολιστής ο οποίος έδρασε περισσότερο στη περιοχή των Ιωαννίνων και
φέρεται σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες να είναι δημιουργός πολλών οργανικών
κομματιών που παίζονται ακόμη και σήμερα.
Παρόλα αυτά το κλαρίνο θα πάρει από το βιολί τον κυρίαρχο ρόλο στη σύνθεση
της παραδοσιακής ορχήστρας και θα διαφοροποιήσει κατά πολύ τον μέχρι τότε
διαμορφωμένο από βιολιά, ζουρνάδες και νταούλια ήχο. Αν και με λιγότερα κλειδιά
από το κλασικό κλαρίνο ή κλαρινέτο, στην Ήπειρο θα είναι το όργανο το οποίο χάρη
στο δεξιοτεχνικό του χαρακτήρα αλλά και τις ηχοχρωματικές του ιδιαιτερότητες,συχνά
20

οι οργανοπαίκτες χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τοποθέτησης των χειλιών

στο επιστόμιο άλλαζαν τον ήχο του οργάνου ή εκτελούσαν μεγάλα γλιστρήματα– θα
αποτελέσει το κυριότερο σημείο αναφοράς και έκφρασης στην ηπειρώτικη κομπανία
και θα είναι αυτό που πρόσθεσε στο τοπικό μουσικό ιδίωμα την πιο πρόσφατη και
ανεξίτηλη όπως φαίνεται πινελιά.
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Την τοποθέτηση των χειλιών ονομάζουν συνήθως και «μάσκα» εννοώντας το σχήμα που παίρνει το

πρόσωπο εξαιτίας αυτής της στάσης.
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1.3 Το λαϊκό κλαρίνο, η θέση του στις λαϊκές μουσικές της χώρας και
οι σημαντικότεροι εκπρόσωποί του τον 20ο αιώνα
Πριν περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, θα ήταν παράλειψη να μην
αναφερθούμε στους χώρους τους οποίους έδρασε αλλά και σε πολύ σημαντικούς
οργανοπαίκτες που με τον τρόπο παιξίματος, τη διαφορετική αισθητική τους
προσέγγιση, τις συνεργασίες αλλά και τις τεχνικές τους εξέλιξαν σε μεγάλο βαθμό το
όργανο, αλλά ταυτόχρονα επηρέασαν και την πορεία του.
Ξεκινώντας από το τελευταίο σκέλος αυτής της υποενότητας, θα ήταν πρέπον
να ορίσουμε τον τόπο κυρίως -και λιγότερο το χρόνο- που έδρασαν οι οργανοπαίκτες οι
οποίοι μάς απασχόλησαν. Στην εργασία αυτή η βασική μας ενασχόληση αφορά τη
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με την περιοχή της
Ηπείρου και του Ξηρόμερου

21

ιδιαίτερα. Λόγω του μεγάλου αριθμού οργανοπαικτών

που αναδείχθηκαν παίζοντας κλαρίνο περίπου στα μέσα του 19 ου αιώνα και
περισσότερο τον 20ο , θα περιορίσουμε την αναφορά μας σε οργανοπαίκτες που
κινήθηκαν και εδραιώθηκαν στις δύο προαναφερθείσες περιοχές. Οι περισσότεροι για
τους οποίους θα γίνει λόγος κατάγονται από την Αιτωλοακαρνανία ή από γειτονικούς
νομούς. Μεγάλο μερίδιο της έρευνάς μας αλλά και συνολικά της εργασίας μας
καταλαμβάνουν οι Νίκος Τζάρας και Βασίλης Σούκας. Ο πρώτος με καταγωγή από την
Πρέβεζα και ο δεύτερος με καταγωγή από το Κομπότι της Άρτας. Ο Νίκος Τζάρας
αποτελεί σύμβολο για την ξηρομερίτικη και πρεβεζιάνικη μουσική. Ο πατέρας του είχε
καταγωγές από την Πόλη

22

ενώ αυτός γεννήθηκε στο νομό Ιωαννίνων. Έδρασε κυρίως

στην περιοχή της Πρέβεζας και δίπλα του μαθήτευσαν παίκτες που αργότερα διέπρεψαν
όπως ο Τουρκοβασίλης. Στο όνομα του Τζάρα είναι γραμμένα στη δισκογραφία πολλά
δημοτικά τραγούδια. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τζάρας ήταν
λάτρης του άλα τούρκα τρόπου παιξίματος αλλά στην πραγματικότητα το παίξιμό του

21

Ως Ξηρόμερο, εκτός του Μεσολογγίου του Αγρινίου και της Άρτας εννοούμε και την περιοχή της

Πρέβεζας.
22

Βασίλης Τριάντης, Η δημοτική μουσική στην Πρέβεζα τα τελευταία τριάντα χρόνια της ακμής του

λιμανιού (1930 -1960), πτυχιακή εργασία ΤΛΠΜ, σελ. 34, Άρτα 2002.
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είναι απολύτως συγκερασμένο και γρήγορο με πολλές κοφτές νότες, πράγμα που στην
Πρέβεζα δε συναντούσε κανείς συχνά.
Σημαντική εξέλιξη για τον Τζάρα αποτέλεσε η συνεργασία του με τη λαογράφο
Μέλπω Μερλιέ η οποία τον εντόπισε και τον κάλεσε στην Αθήνα για να δισκογραφήσει
23

τα πρώτα δημοτικά τραγούδια περί το 1931 . Οι δίσκοι αυτοί ηχογραφήθηκαν για το
«Μουσικό Λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ» ή όπως ονομαζόταν παλαιότερα από
τον «Σύλλογο Δημοτικών τραγουδιών».
Ο έτερος κλαρινίστας που αναφέραμε πιο πάνω, με καταβολές από το Κομπότι
Άρτας προέρχεται από τη γνωστή μουσική οικογένεια των Σουκαίων. Από μικρός
ασχολήθηκε με τη μουσική και μέχρι τα είκοσί του χρόνια μελέτησε διάφορα όργανα
24

όπως το λαούτο, η κιθάρα, το σαντούρι και το τσίμπαλο . Ο Σούκας στα 28 του
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και παρέμεινε σε αυτή περισσότερα χρόνια από ότι ο
Τζάρας, πράγμα που του επέτρεψε να ηχογραφήσει σε πολύ περισσότερους δίσκους και
να συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες του χώρου. Σημαντική στιγμή για τον Σούκα
αποτελεί η συμμετοχή και παρουσία του τόσο σε ραδιοφωνικές όσο και σε τηλεοπτικές
εκπομπές της ΕΡΤ οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονται στο αρχείο της και αποτελούν
αντικείμενο μελέτης για τους σημερινούς αλλά και τους εκκολαπτόμενους μουσικούς.
Παρότι στην εργασία μας ασχολούμαστε αμιγώς με οργανική μουσική και δε
συμπεριλαμβάνουμε καθόλου κομμάτια που να περιέχουν στίχο δε μπορούμε να
παραλείψουμε τη συνεργασία του Βασίλη Σούκα με τον κατά πολλούς αρτιότερο
τραγουδιστή του 20ου αιώνα, Τάκη Καρναβά. Οι δυο τους συνεργάστηκαν για πολλά
χρόνια τόσο σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και στη
δισκογραφία όπου οι περισσότεροι δίσκοι που ηχογράφησαν αποτέλεσαν επιτυχία.
Ένας έτερος μουσικός της γενιάς του Βασίλη Σούκα, έμελλε να μάς
απασχολήσει σε ένα μέρος της εργασίας, αποτελώντας εξαίρεση σε σχέση με τους
υπόλοιπους καθώς δεν ήταν κλαρινίστας. Έδρασε και αυτός στο Ξηρόμερο, από όπου
και προέρχεται, αλλά και σε αρκετά άλλα μέρη της ηπειρωτικής χώρας όπως τα
Γιάννενα και το Ζαγόρι, η Θεσσαλία αλλά και η Ρούμελη. Ο λόγος για το Χρήστο
Ζώτο, λαουτιέρη που όχι απλώς έπαιζε ένα συνοδευτικό, στη συγκεκριμένη μουσική
23

CD Τραγούδια από τα Γιάννινα με την κομπανία του Νίκου Τζάρα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,

Φίλοι Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπως Μερλιέ, 2002, Διάρκεια 62:12, 24 ηχογραφήσεις 1930,
ένθετο 9 σελίδων, Γενική επιμέλεια, έρευνα, κείμενα, Μάρκος Δραγούμης, Γρηγόρης Μπενέκος.
24

Γιώργος Παπαδάκης, Περιοδικό Λαϊκό τραγούδι, τεύχος 4, σελ. 53, Ιούλιος 2003.
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όργανο, αλλά ήταν από τους πρώτους που πειραμαστίστηκε και μελέτησε σε βάθος το
εν λόγω όργανο. Η αποδόμηση από μέρους του της δημοτικής μουσικής αλλά και οι
ώρες ενασχόλησής του με το λαούτο ήταν τέτοιες που του επέτρεψαν να αναδείξει το
σολιστικό χαρακτήρα του οργάνου, που μέχρι πρότινος κανείς δεν είχε τολμήσει, και να
δημιουργήσει μία νέα τεχνική που αφορά το κάθετο παίξιμο

25

. Αυτή η ιδιαίτερη

τεχνική θα τού πιστωθεί εξ ολοκλήρου. Παρά τις συνθήκες που επικρατούν σε μία
παραδοσιακή κομπανία σήμερα και δεν επιτρέπουν την ανάδειξη του οργάνου, πόσο
μάλλον του σολιστικού του ρόλου, πράγμα που καταλαβαίνουμε και από το κούρδισμα
που διαθέτει και στα ¾ του μοιάζει με αυτό του βιολιού, ο Ζώτος καταφέρνει με αυτή
του τη κίνηση, που προσδίδει την οξυδέρκεια και ικανότητα που είχε σαν μουσικός - να
αναβαθμίσει γενικότερα το ρόλο του λαούτου. Είναι ίσως ο μόνος που ηχογράφησε
δίσκο με οργανικά ως επί το πλείστον κομμάτια που παίχτηκαν από δύο λαούτα ένα
σολιστικό και ένα με συνοδευτικό ρόλο. Στις ημέρες μας αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα κίνητρα για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το λαούτο, η μελέτη της
τεχνικής του Ζώτου.
Αφού αναφερθήκαμε στα πρόσωπα που θα αποτελέσουν το κύριο θέμα αυτής
της εργασίας και στο ιδιαίτερο ταλέντο τους δε μπορούμε να μη κάνουμε λόγο για το
κλαρίνο καθεαυτό και τους χώρους τους οποίους άρχισε να εμφανίζεται. Παρότι δεν
έχουμε ακριβή ημερομηνία κατά την οποία εισέβαλλε στη χώρα μας και τη λαϊκή
μουσική το ευρωπαϊκό κλαρίνο, εντούτοις από τις περισσότερες μαρτυρίες
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό έγινε μέσα στον 19ο αιώνα. Μπορεί το κλαρίνο
στην Ήπειρο να εισήλθε γρήγορα στις λαϊκές μουσικές και τα καφέ αμάν που υπήρξαν
εκεί, στην Αθήνα όμως δε φαίνεται να έγινε το ίδιο. Όπως αναφέρει και ο
Χατζηπανταζής οι οργανοπαίκτες των καφέ αμάν διακρίνονται από όλους τους άλλους
26

μόνο όταν κατέχουν τη θέση του πρώτου βιολιού . Για το σπάνιο κλαρίνο και τα
υπόλοιπα όργανα της ορχήστρας όπως αναφέρει, μάς πληροφορεί λέγοντας ότι σπάνια
έδιναν ευκαιρίες να αναδειχτεί κάποιος μουσικός μέσα από αυτά και να ξεχωρίσει.
25

Με τον όρο κάθετο παίξιμο εννοούμε τον τρόπο παιξίματος που εστιάζει στην εναλλαγή χορδών με

σκοπό τη διευκόλυνση τόσο σε γρήγορα κομμάτια όσο και σε θέματα εναρμόνισης μελωδιών. Ο
αντίθετος τρόπος παιξίματος χαρακτηρίζεται ως οριζόντιο παίξιμο και εστιάζει στην ανάπτυξη μίας ή και
περισσότερων φράσεων σε μία μόνο χορδή.
26

Θόδωρος Χατζηπανταζής, Της ασι τιδος μούσης ε ασταί.

της βασι είας του Γε

ακμή του αθηναϊκού καφ αμ ν στα χ νια

γίου Α’, σελ. 64, Εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα 1986.
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Βέβαια αυτό συνέβαινε στα καφέ αμάν, ή αλλιώς «ωδικά καφενεία» όπως
ονομάστηκαν αργότερα λόγω αρχής του εξευρωπαϊσμού του λαϊκού μας πολιτισμού,
της Αθήνας για το οποία μιλά σε αυτό το βιβλίο του ο Χατζηπανταζής.

27

Στην Ήπειρο

με τα δύο σημαντικά κέντρα τα Ιωάννινα αλλά και την Πρέβεζα το κλαρίνο ήταν μαζί
με το βιολί τα όργανα που πρωτοστατούσαν στις ορχήστρες.
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Ειδικότερα στην

Πρέβεζα η οποία διέθετε και μεγάλο λιμάνι που ευνοούσε τις συχνές ανταλλαγές
πληθυσμών και άρα πολιτισμικών στοιχείων, τα καφέ αμάν που βρίσκονταν στα στενά
της πόλης και το Σαιτάν Παζάρ, είχαν γίνει πόλος έλξης για μουσικούς από τα
Βαλκάνια, την Τουρκία αλλά ακόμη και την Αρμενία. Από αυτά τα καφέ αμάν έχουν
περάσει και οι προαναφερθέντες μουσικοί, Β. Σούκας, Ν. Τζάρας, Μ. Βασιλειάδης, Β.
Μπεσίρης ή Τουρκοβασίλης αλλά και άλλοι πολύ σημαντικοί οργανοπαίκτες που δεν
αναφέρονται στην εργασία μας, όπως ο μεγάλος Μαργαριτιώτης

29

βιολιστής Τάκης

(Δημήτρης) Τζέμος.
Εδώ και πριν προχωρήσουμε δε μπορούμε να παραλείψουμε τη πληροφορία που
μάς δίνει ο Ζερβούλιας για τον Σταύρο Παζαρέντση και το γεγονός ότι άκουγε και
θαύμαζε οργανοπαίκτες όπως ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο Βασίλης Σούκας αλλά και ο
30

Βασίλης Σαλέας τον οποίο και θεωρεί το αρτιότερο κλαρίνο στον ελλαδικό χώρο .
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Δε θα πρέπει να ξεχνάμε πώς παρά τη χρησιμότητά τους, τα καφέ αμάν, απέτρεπαν λόγω του κλειστού

χώρου την εμφάνιση οργάνων με περίσσια ένταση όπως ο ζουρνάς και το νταούλι πράγμα που έφερε
διαχωρισμό σε όργανα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
28

Σπάνια αναφορά του Ζερβούλια, μάς πληροφορεί για την ύπαρξη προπολεμικά εγχόρδων οργάνων

στη περιοχή της Νάουσας όπως το ούτι και το βιολί από την οικογένεια των «Ατσήδων». Παρόμοια
αναφορά για ύπαρξη εγχόρδων οργάνων στις κομπανίες γίνεται και από τον Χρήστο Ζάλιο τόσο για την
περιοχή της Νάουσας όσο και για αυτή της Βέροιας.
Πηγή: http://zaliosparadosi.blogspot.gr/2008/10/blog-post_05.html
29

Ο μεγάλος αυτός βιολιστής γεννήθηκε στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας το 1905 και εγκαταστάθηκε το

1927 στην Πρέβεζα για αρκετά χρόνια. Στην Πρέβεζα αλλά και τα γύρω μέρη έπαιζε με την κομπανία
του Νίκου Τζάρα. Πηγή: http://www.mousapolytropos.gr/index.php/rebetiko/138-rebetiki2
30

Παναγιώτης Ζερβούλιας,

Γουμ νισσα του
α η ε ιδ

ε μηνεία του

ι κίς και στη

ουσα

α αδοσιακού κ α ίνου στις κοιν τητες τ ν

μαθίας α

το

ς σήμε α.

στη

ετασχηματισμοί και

σεις, Πτυχιακή εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και

Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 25.
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Κεφάλαιο 2
2.1 Εισαγωγή: Οργανικά κομμάτια και τροπικότητα
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό μέρος αυτής της
εργασίας. Ο τίτλος της 1ης υποενότητας του κεφαλαίου δίνει το στίγμα για το τι θα
ακολουθήσει παρακάτω. Έχοντας παρουσιάσει και αναλύσει τόσο σε παρτιτούρα όσο
και πιο περιγραφικά τα κομμάτια που επιλέχτηκαν ως αντικείμενο μελέτης στην
πτυχιακή αυτή, θεωρήσαμε πώς σε αυτό το κεφάλαιο είναι αναγκαίο να
προσδιορίσουμε κάποιους από τους όρους στους οποίους αναφερθήκαμε σε
προηγούμενα κεφάλαια αλλά δεν δόθηκε μεγάλη βάση στη σημασία και την λειτουργία
31

τους. Όρους στους οποίους δεν αναφέρονται συχνά πλέον οι οργανοπαίκτες . Θα
ακούσει κανείς πιο εύκολα κάποιον ερευνητή, μουσικολόγο να μιλάει για αυτούς παρά
έναν μουσικό. Άραγε έχει γίνει πλέον η παραδοσιακή μουσική μας τόσο
«στιχοκεντρική»;
Πράγματι αν παρατηρήσουμε γύρω μας στις διάφορες περιστάσεις της
κοινωνικής ζωής που συνοδεύονται από ζωντανή μουσική, θα διαπιστώσουμε πώς σε
πολλές περιπτώσεις το μουσικό προϊόν που αναπαράγεται περνά αδιάφορο ακόμα και
στα αυτιά του μέσου ακροατή. Το γεγονός στο όλον του δεν μπορεί να αιτιολογηθεί
στην παρούσα εργασία αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο μεμονωμένο άρθρο, αφού η πηγή
του προβλήματος δεν είναι αμιγώς μουσικολογικής φύσεως. Για το μη μουσικοκεντρικό
προϊόν που κυκλοφορεί γύρω μας ευθύνονται πολλοί και πολυδιάστατοι τομείς. Ο πιο
σημαντικός είναι ίσως αυτός των ιδεολογικών ταμπού θα λέγαμε που κατακλύζουν
στην εποχή μας ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινούνται και οι μουσικοί, και συζητούν
περί αυθεντικότητας της παράδοσης, ιστορικής συνέχειας ακόμη και για δόμηση της
εθνικής ταυτότητας, πράγματα που δεν έχουν παρά ελάχιστη σχέση με το καθαρά
μουσικό προϊόν τις πηγές του και την έκφραση αυτού. Άλλοι τομείς που επηρεάζουν,
άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, το μη μουσικοκεντρικό προϊόν είναι η
τεχνολογία, η αισθητική προσέγγιση του καθενός μουσικού, οι γνώσεις του, σε κάποιες
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Πολλές φορές συμβαίνει, μουσικοί, να μην ασχολούνται με αυτούς τους όρους θεωρώντας τους

δεδομένους και αντιληπτούς από το κοινό. Επίσης δε συνηθίζεται πλέον οι μουσικοί να συζητούν μεταξύ
τους ή ακόμη να εμβαθύνουν, μαθαίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τα οργανικά κομμάτια,
πράγμα που απεικονίζει τη προσήλωσή τους στο εκτελεστικό μέρος της μουσικής.
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περιπτώσεις ακόμη και οι συνεργασίες τις οποίες συνάπτει. Στον παρόν κεφάλαιο
λοιπόν δεν θα επιχειρήσουμε να πραγματευτούμε το συγκεκριμένο θέμα και τις
προεκτάσεις του αλλά θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε ένα μέρος του που δεν έχει
τύχει της αναγνώρισης και προσοχής που του αξίζει κατά την άποψή μας.

Τι είναι το οργανικό κομμάτι;
Είναι γεγονός πώς όταν αναφερόμαστε στη μουσική και τη μουσική πράξη πρέπει
να είμαστε ακριβείς και αντικειμενικοί. Για τον ακροατή οποιοδήποτε είδος μουσικής
αφουγκράζεται, είναι ένα και ενιαίο. Για ένα μουσικό όμως δεν ισχύει το ίδιο αφού
αυτός έχει την δυνατότητα, ιδιότητα να μελετά τις λεπτομέρειες κάθε είδους που τον
απασχολεί, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα πολλές πτυχές ή υποκατηγορίες αν θέλετε οι
οποίες στο άκουσμα και μόνο της μουσικής δεν έρχονται στην επιφάνεια. Αυτός είναι
ένας λόγος για τον οποίο η οργανική μουσική δε μπορεί παρά να περνά απαρατήρητη
από ένα μεγάλο ποσοστό των μέσων ακροατών. Με τον όρο «οργανικό» εννοούμε κάθε
κομμάτι που δεν περιέχει στίχο και η εκτέλεσή του εξαρτάται από τα εκάστοτε μουσικά
όργανα. Αν ανατρέξουμε σε παλαιότερες πηγές θα δούμε ότι η οργανική μουσική
αποτελεί ένα από τα παλαιότερα είδη μουσικής τόσο στη λαϊκή μας μουσική όσο και
στη κλασική μουσική της Δύσης. Επίσης η ύπαρξη οργανικών κομματιών χωρίς τη
συνοδεία ποιητικού κειμένου ή ρυθμού δε σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα οργανικά
μπορούν να χορογραφηθούν αφού μπορεί οργανική υπόσταση να έχουν διάφοροι
ποιμενικοί σκοποί όπως το μοιρολόι ή ο σκάρος από τη μία ή ένα ταξίμι από την άλλη.
Από αυτό το συλλογισμό καταλαβαίνεις κανείς πώς ο λόγος, η μουσική και ο χορός δε
32

συνυπάρχουν πάντα . Στη χώρα μας και τις λαϊκές μουσικές παρά την ύπαρξη πολλών
και διαφορετικών μεταξύ τους οργανικών συνθέσεων το κοινό, και ιδιαίτερα αυτό της
τελευταίας γενιάς, έχει μάθει να γλεντά περισσότερο με τραγούδια και κυρίως με
τραγούδια ίδιου ρυθμού των οποίων ο στίχος πλέον έχει επωνυμία. Δε πρέπει να
ξεχνάμε όμως το γεγονός ότι τον χορό προκαλεί ο ρυθμός και όχι ο στίχος. Όλοι
χορεύουν χάρη στο ρυθμό που δίνεται από τα συνοδευτικά όργανα της μπάντας. Αυτό
μπορούμε καλύτερα να το αντιληφθούμε ακόμη και αν δίπλα από τα κρουστά ή τα
ντραμς αφαιρέσουμε το λαούτο ή την κιθάρα αντίστοιχα. Κάποια από τα οργανικά που
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Απόστολος Κώστιος,

ουσική, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 349, Αθήνα 2007.
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μελετήσαμε έχουν γίνει πιο εύκολα αποδεκτά και αντιληπτά ως ένα βαθμό και από τους
νέους. Το πιο αγαπητό και αναγνωρίσιμο από αυτά που καταγράψαμε

είναι το

οργανικό «Κλάματα», το ότι είναι τσιφτετέλι το κάνει πολύ πιο προσιτό για το κοινό.
Είναι αλήθεια ότι τα τσιφτετέλια και τα συρτοτσιφτετέλια ειδικά τα τελευταία 20
περίπου χρόνια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου που παίζεται σε
πανηγύρια. Αιτία αυτού θα τολμούσαμε να πούμε πώς είναι αποκλειστικά το κοινό που
33

στις ημέρες μας πια έχει εθιστεί στους ρυθμούς του τσιφτετελιού και της ρούμπας .

2.3 Περί Τροπικότητας
Είναι γεγονός πως η χώρα μας για αρκετές γενιές αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη
ένα από τα μεγαλύτερα γεωπολιτισμικά σταυροδρόμια. Οι επιρροές που δέχτηκε λόγω
γεωγραφικής

34

της θέσης είναι αρκετές, με πιο έντονες αυτή της οθωμανικής

αυτοκρατορίας και του Αλή Πασά στα Γιάννενα αλλά και αυτή της ανταλλαγής
πληθυσμών λόγω Μικρασιατικής καταστροφής το 1922. Γεγονότα σαν και αυτά, παρά
τη φθορά που προξένησαν, άφησαν πίσω τους ή έφεραν αν θέλετε και θετικά στοιχεία.
Στοιχεία που μπορεί από τη μία να ήταν άγνωστα στον ελλαδικό χώρο και τους έλληνες
μουσικούς αλλά από την άλλη βοήθησαν πολύ στην εξέλιξη τόσο της μουσικής πράξης
35

όσο και της θεωρίας μετέπειτα .
Ένα από αυτά τα στοιχεία που έχει άμεση σχέση με τη μουσική και πιο
συγκεκριμένα με την τροπικότητα αυτής, είναι ο κώδικας τον οποίο χρησιμοποιούν οι
μουσικοί αφενός για να αποτυπώσουν στο χαρτί ένα κομμάτι, και επομένως ένα γραπτό
κείμενο, και αφετέρου για να μπορέσουν να το αναγνώσουν. Ως κώδικα εννοούμε κάθε
κατασκεύασμα που παραπέμπει στους μουσικούς δρόμους. Κάθε εργαλείο με το οποίο
μπορεί ένας μουσικός να διαχειριστεί τον διαστηματικό κόσμο αλλά και τις ιδιαίτερες
33

Και οι δύο είναι ρυθμοί που προκύπτουν από την ίδια αριθμητική «ρίζα» η οποία είναι τα 4/4. Η

διαφορά τους έγκειται στο ότι η ρούμπα έχει διαφορετικούς τονισμούς τους οποίους για να πετύχουμε
διαιρούμε τον υπάρχοντα χρόνο σε μικρότερες υποδιαιρέσεις δημιουργώντας το μέτρο των 8/8, με τους
τονισμούς να έρχονται συνήθως στον πρώτο τον τέταρτο και τον έβδομο χρόνο του μέτρου.
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Lisbert Torp, Salonikios: the best violin in the Balkans, University of Copenhagen, 1993, σελ. 23.
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Για τους πρακτικούς οργανοπαίκτες οι οποιεσδήποτε ιδέες τους ή αλλαγές στο μουσικό τους

περιβάλλον αποτυπώνονταν πρώτα πάνω στο όργανο. Ειδικά την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
και του Πασά στα Γιάννενα, τα θεωρητικά ζητήματα απασχολούσαν μόνο τους εγγράμματους.
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συμπεριφορές διάφορων κομματιών και ιδιωμάτων. Και αν για για τη κλασική μουσική
έχει βρεθεί ο κατάλληλος αυτός κώδικας και τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία
αποτυπώνεται στο χαρτί κάθε είδους μελωδία με μεγάλη λεπτομέρεια, σε προφορικές
παραδόσεις θα τολμούσαμε να πούμε πώς αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα μεγάλο
στοίχημα η διαμόρφωση και η επικράτηση ενός τέτοιου υβριδικού συστήματος,
συστήματος σημειογραφίας. Και επειδή έχουν δοκιμαστεί διάφορες λύσεις σε αυτή τη
κατεύθυνση θα σταθώ σε αυτό που επιλέξαμε να πορευτούμε και στην εργασία μας. Ως
τέτοιο μπορεί να χαρακτηριστεί το σύστημα θεωρίας των μακάμ τα οποία δεν
αποτελούν κλίμακα με ίδια ή σταθερά διαστήματα μεταξύ των φθόγγων όπως πολλοί τα
36

εκλαμβάνουν . Από την άλλη αν και τα μακάμ των Τούρκων και των Αράβων είναι τα
πιο κοντινά για τη χώρα μας

37

ακόμη και αυτά δεν είναι ικανά να αποτυπώσουν με

ακρίβεια συμπεριφορές και γυρίσματα του προφορικού μας αν μη τι άλλο ιδιώματος,
πράγμα που ισχύει ακόμα περισσότερο σε μοτίβα ή ρεπερτόρια με επίκεντρο την
ανθρώπινη φωνή. Μέσα από αυτή τη συνάφεια των παραδόσεων, χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου με την ελληνική, επηρεάστηκε και ο Ζαρίας πράγμα που τον
έκανε να υιοθετήσει διάφορες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη σημειογραφία
38

δικών τους μουσικών ιδιωμάτων .
Παρόμοια σύγχυση παρατηρείται και με τους μουσικούς δρόμους μεταξύ
μουσικών και αυτό γιατί πολλοί μουσικοί εκλαμβάνουν τους δρόμους ως κλίμακες με
συγκεκριμένη αρχή και τέλος, αδιαφορώντας για σημαντικότερα γνωρίσματα των όπως
αυτά του τονικού κέντρου ή του ανοίγματος

39

, των διαστημάτων, της τροπικής

συμπεριφοράς ή σεγίρ όπως αναφέρεται και πιο κάτω ή ακόμη και των έλξεων που
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Σκούλιος Μάρκος, «Η θέση και η σημασία της έννοια της κλίμακας στα ανατολικά
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του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σελ 124, Άρτα 2010.
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Σινόπουλος Σωκράτης, «Η χρήση του μακάμ στην καταγραφή, ερμηνεία και διδασκαλία της ελληνικής
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Με τον όρο «άνοιγμα» εννοούμε τη βάση θεμελίωσης ενός μακάμ ή ενός δρόμου αντίστοιχα.
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παρουσιάζουν . Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες προσπαθήσαμε στο επόμενο κεφάλαιο
να καταγράψουμε και να κάνουμε διακριτά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που
νομίζουμε πώς είναι απαραίτητα τόσο για πιο ορθολογική ανάγνωση ενός οργανικού
κομματιού σε μια παρτιτούρα όσο και για την κατανόηση των χαρακτηριστικών που
παρουσιάζει το μακάμ στο οποίο θεμελιώνεται ο εκάστοτε σκοπός.
Πριν από αυτό παραθέτουμε εδώ κάποια από τα σύμβολα σημειογραφίας που
χρησιμοποιήθηκαν. Πιθανόν να μην είναι γνωστή σε όλους η λειτουργία τους για αυτό
και κάναμε μία πιο λεπτομερή επεξήγηση:

Legato
Λεγκάτο: σημάδι που δένει νότες μεταξύ τους ώστε να παίζονται
στην ίδια κίνηση του δοξαριού ή στην ίδια αναπνοή
ανάλογα το όργανο στο οποίο αναφερόμαστε.
Επικρατεί συνεχής ήχος μεταξύ των φθόγγων.

Stacatto
Στακάτο: νότες που παίζονται ξεχωριστά μεταξύ τους και
κοφτά, με πολύ μικρή διάρκεια.

Glissando
Γκλισάντο: γλίστρημα από ένα φθόγγο σε έναν άλλο γειτονικό.

40

Ανδρίκος Νίκος, «Το υβριδικό σύστημα των «λαϊκών δρόμων» και η ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσής

τους», στο Μουσική και θεωρία τα κείμενα, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου, σελ. 96-97, Άρτα 2010.
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Trill
Τρίλια: γρήγορη εναλλαγή ενός φθόγγου με τον υπερκείμενό του.
Έτσι γράφεται:
Έτσι παίζεται:

Ornament/Appoggiatura
Αποτζιατούρα: στολίδι που αποτελεί ξένο φθόγγο μικρής διάρκειας. Εμφανίζεται είτε
πριν από μία βασική νότα της μελωδίας, είτε εμβόλιμα μεταξύ δύο βασικών φθόγγων
αυτής. Καταλαμβάνει χρόνο συνήθως από τη βασική νότα που προηγείται.

Mordent
Μορντάντ: ποίκιλμα μεταξύ της βασικής νότας της μελωδίας και της υπερκείμενής της.
Έτσι γράφεται:

Έτσι παίζεται:

Inverted Mordent
Ανάστροφο μορντάντ: ποίκιλμα μεταξύ της βασικής νότας της μελωδίας και της
υποκείμενής της.
Έτσι γράφεται:

Έτσι παίζεται:
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Turn
Περιστροφή της μελωδίας γύρω από μία βασική νότα ως εξής:
Έτσι γράφεται:

Έτσι παίζεται:

Inverted Turn
Περιστροφή της μελωδίας γύρω από μία βασική νότα ως εξής:
Έτσι γράφεται:

Έτσι παίζεται:

Accent
Αξάντ: σημάδι που επισημαίνει τον τονισμό και τοποθετείται πάνω από τη νότα που
τονίζεται.

Επαναλήψεις
Οι πλαϊνές διπλές διαστολές με τις βούλες μάς υποδεικνύουν ποια ακριβώς μέτρα
επαναλαμβάνονται.

Οι αριθμοί 1 και 2 πάνω από τις νότες μάς υποδεικνύουν ποια είναι η πρώτη και ποια η
δεύτερη βόλτα. Για να περάσουμε στη δεύτερη βόλτα απλώς παραλείπουμε όλο το
πρώτο μέρος.
26

Διπλή διαστολή
Η διπλή διαστολή τοποθετείται στο τελευταίο μέτρο και υποδεικνύει το τέλος του
κομματιού.

Segno
Σένιο: το σημάδι αυτό ή η ένδειξη D.S. (Dal Segno) μάς οδηγεί στο σημείο που υπάρχει
το σύμβολο

.

Coda
Ουρά: η τελευταία φράση ενός κομματιού.

Τα περισσότερα σημάδια από τα παραπάνω είναι χαρακτήρες ποιότητας και τα
χρησιμοποιούμε για να δείξουμε κάποιες ιδιαίτερες κινήσεις της μελωδίας ή
τσαλκάντζες που κάνουν συχνά τόσο οι οργανοπαίκτες όσο και οι τραγουδιστές. Επίσης
μέσω αυτής της έκθεσης γίνεται προσπάθεια να γίνει αντιληπτός και ο τρόπος με τον
οποίο εκτελούνται κάποιες από αυτές τις ενδείξεις, αφού σε μεγάλο μέρος μουσικών
της παραδοσιακής μουσικής είναι άγνωστες. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα της
προφορικής παράδοσης αλλά και της προφορικής μετάδοσης των γνώσεων πολλές
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φορές και το συναντάμε κυρίως σε άτομα τα οποία πρώτα ασχολήθηκαν με το εκάστοτε
όργανο και το πώς θα βγάλουν ήχο σε αυτό και αργότερα με την εκμάθηση της
μουσικής γραφής και την ανάγνωσή μουσικού κειμένου.
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Κεφάλαιο 3
3.1 Καταγραφή και μουσικολογική ανάλυση οργανικών σκοπών
Όπως μαρτυρά και ο τίτλος του κεφαλαίου σε αυτό το μέρος της εργασίας
ασχολούμαστε με τη καταγραφή, ή μεταγραφή σε κάποιες περιπτώσεις

41

- των

οργανικών σκοπών που επιλέχθηκαν. Εκτός από τροπική αναλυσή, για το κάθε κομμάτι
που αναλύσαμε προσπαθήσαμε να δώσουμε και κάποια επιπλέον απαραίτητα στοιχεία
όπως ο τύπος ορχήστρας, το ρυθμικό μοτίβο αλλά και κάποια ιδιωματικά
χαρακτηριστικά τα οποία είναι αδύνατο να αποτυπωθούν στη παρτιτούρα. Σε όποια
ήταν εφικτό και αναγκαίο επιχειρήσαμε και σύγκριση μεταξύ δύο εκτελέσεων. Σε
κάποια άλλα απλώς κάναμε μία περιληπτική περιγραφή όσον αφορά τη δομή τους. Το
μεγαλύτερο μέρος της εργασίας καταλαμβάνουν οργανικοί σκοποί που προέρχονται
από τη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια από αυτά,
εκτός από το Ξηρόμερο, ακούγονται πολύ συχνά και σε χωριά της περιοχής Ζαγορίου
Ιωαννίνων, το Ζαγόρι περί τα τέλη του 19ου αιώνα γνώριζε μεγάλη πολιτισμική και
πνευματική άνθηση επηρεαζόμενο από κοντινά αστικά κέντρα όπως τα Γιάννενα και η
Πρέβεζα αλλά και από πιο μακρινά μεγάλα οικονομικά κέντρα της εποχής, πράγμα που
αποτυπώθηκε τόσο στην κοινωνία όσο και στη μουσική και τον αστικό χαρακτήρα που
42

αυτή απέκτησε . Τα οργανικά κομμάτια που θα αναλυθούν παρακάτω είναι τα εξής:
Ραστ, Παπαδιά, Μαριγάμπα, Νέο αράπικο, Κλάματα, Χειμαριώτικο, Φυσούνι, Άρτα.

3.1.1 Εισαγωγή στο Ραστ
Το «Ραστ», δε γνωρίζουμε για ποιο λόγο και από που πήρε την ονομασία του.
Αυτό όμως που μπορούμε να καταλάβουμε μελετώντας το είναι ότι η μελωδική του
ανάπτυξη δεν παρουσιάζει καμία ομοιότητα με αυτή του ομώνυμου μακάμ. Μία
ενδιαφέρουσα εκδοχή για το πώς πήρε το όνομά του το κομμάτι δίνει ο Ν. Αγγούσης.
Από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του κλαρίνου στη χώρα μας και δη από την εποχή που

41

Μεταγραφή και όχι καταγραφή έγινε σε κάποια κομμάτια των οποίων η ηχογράφηση ήταν πολύ κακή

ποιοτικά και με δυσκολία μπορούσαμε να διακρίνουμε την ακριβή κίνηση της μελωδικής γραμμής.
42

αγο ίσιο ιαφ τι με τον Λευτ η Σα

α, Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων, 2002, 76:36 λεπτά,

ένθετο σελ. 56, κείμενα Γιώργος Κοκκώνης.

29

δέσποζαν τα κλαρίνα τονικότητας ντο, έχει επικρατήσει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι
43

παίζεται από θέση ρε , με κλειστή την ψυχή ή θέση σολ με όλες τις τρύπες του
οργάνου, 6 μπροστά και μία πίσω, κλειστές. Η συγκεκριμένη θέση είναι αυτή του ρε
ματζόρε, ραστ με φυσικά διαστήματα. Δηλαδή αν παίξει στο κλαρίνο κάποιος από θέση
44

ρε , θα σχηματίσει μια κλίμακα ραστ. Από την ίδια θέση παίζεται όμως και το μαλακό
χρώμα

45

στο κλαρίνο, τα διαστήματα του οποίου προκύπτουν όπως και του ραστ με

όξυνση ή βάρυνση συγκεκριμένων φθόγγων από τα χείλη του εκάστοτε κλαρινίστα,
οπότε ο Αγγούσης υποθέτει ότι λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας πήρε το κομμάτι την
46

ονομασία αυτή .
Σε ό,τι αφορά τώρα στο ομώνυμο κομμάτι πρέπει να πούμε πως πρόκειται για
έναν από τους πιο γνωστούς τσάμικους οργανικούς σκοπούς που αναπτύσσεται σε
μακάμ χιτζάζ και τον εντοπίζουμε σε περιοχές κυρίως της κεντρικής Ελλάδας. Λόγω
ευρείας απήχησης του συγκεκριμένου κομματιού σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής
κυρίως χώρας, θα ασχοληθούμε παρακάτω και θα εξετάσουμε τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά που παρουσιάζει από περιοχή σε περιοχή αλλά και τις διαφορετικές
του εκφάνσεις από έναν μουσικό σε έναν άλλο. Αξιοσημείωτο πριν ασχοληθούμε με

43

Όταν λέμε από θέση ρε εννοούμε από μία συγκεκριμένη δακτυλοθεσία η οποία στην περίπτωση αυτή

δε χρησιμοποιεί καθόλου κλειδιά ή πλήκτρα. Αυτός είναι και ο λεγόμενος φλογερίσιος τρόπος
παιξίματος.
44

Η δακτυλοθεσία της θέσης ρε ισχύει για όλων των τονικοτήτων τα κλαρίνα και ανάλογα με το

εκάστοτε όργανο βρίσκεται ένα τόνο πάνω από το κούρδισμά του.
45

Χιτζάζ πεντάχορδο με πιο μαλακά διαστήματα που χρησιμοποιείται συχνά στο κομμάτι Ραστ. Επίσης

σε νεότερες εκδοχές του το Ραστ, σχηματίζει από την 5η του βαθμίδα 4χορδο χιτζάζ πράγμα που
δημιουργεί την ακολουθία των διαστημάτων ενός χιτζαζκιάρ τρόπου.
46

Το συμπέρασμα του Αγγούση προκύπτει από προφορική μαρτυρία και μετέπειτα από έρευνα του ίδιου

στο θέμα. Υποθετικά μιλώντας, φαίνεται πώς αυτή η εξήγηση έχει μία βάση όσον αφορά αυτή τη
σύνθεση και όχι μόνο. Αφού αν αναζητήσουμε αυτό το φαινόμενο, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα το
βρούμε και σε άλλα κομμάτια με τέτοιου είδους ονομασίες. Όπως για παράδειγμα γίνεται και με το
βιολιτζίδικο κομμάτι «Χουζάμ» που συναντάμε στις Κυκλάδες. Η ονομασία του δεν έχει ιδιαίτερη σχέση
με το μακάμ στο οποίο κινείται η μελωδία του και αυτό γιατί η όλη συμπεριφορά της παραπέμπει πολύ
περισσότερο σε ραστ παρά σε χουζάμ. Αν σε αυτό προσθέσουμε ότι ίσως οι τσαμπούνες, που ήταν το
κατεξοχήν μουσικό όργανο των νησιών του Αιγαίου, να έπαιζαν το σκοπό αυτό από θέση χουζάμ ή
σεγκιά τότε θα γίνει αντιληπτό ότι δεν είναι το κομμάτι που αναλύουμε εδώ το μοναδικό παράδειγμα που
παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο.

30

την εκτέλεση του Ζώτου είναι το γεγονός ότι όπως αναφέρει και ο Ανωγειανάκης το
λαούτο αποτελούσε παλαιότερα σολιστικό όργανο πράγμα που μαρτυρά το μακρύ
47

μανίκι και οι μπερντέδες του που φτάνουν στα περισσότερα όργανα μέχρι τη ροζέτα .
Τίτλος: Ραστ
Εκτελεστής: Χρήστος Ζώτος
Όργανα-Τύπος ορχήστρας: στα δύο λαούτα

48

ο Χρήστος Ζώτος και ο Βασίλης

Τριάντης και στο νταούλι ο Ανδρέας Παππάς
Στοιχεία δίσκου:

ήστος

τος. Ε ηνική

α αδοσιακή μουσική, Music Corner,

Αθήνα 2009 (αρ. δίσκου: MC1970)
49 50

Βασικό ρυθμικό μοτίβο

:

Παράθεση ολόκληρης της καταγραφής πριν την ανάλυση:

47

Φοίβος Ανωγειανάκης, Ε ηνικ

Λαϊκ

ουσικ

Ό γανα, Χορδόφωνα. Το λαούτο, Εκδόσεις

ΜΕΛΙΣΣΑ, σελ. 236 Αθήνα, 1991. Εκτός αυτού δε πρέπει να παραλειφθεί πώς το λαούτο λόγω του
ιδιόμορφου κουρδίσματος αλλά και της έλλειψης χαμηλών συχνοτικά περιοχών εκτοπίστηκε από τη
κιθάρα η οποία είναι ένα πιο μπάσο συχνοτικά αλλά και πιο άρτιο αρμονικά όργανο. Αυτό είχε ως
συνέπεια πολλοί λαουτιέρηδες να μείνουν χωρίς δουλειά και άλλοι να μεταπηδήσουν στη λαουτοκιθάρα
ή απευθείας στη κιθάρα. Φοίβος Ανωγειανάκης, ο.π., σελ. 255.
48

Αναφέρω λαούτα γιατί στην ηχογράφηση υπάρχουν δύο, ένα που παίζει τη μελωδία του κομματιού

και άλλο ένα που συνοδεύει το πρώτο.
49

Μοτίβο (=έκφραση από την αργκό διάλεκτο των λαϊκών μουσικών, που υποδηλώνει εκλεπτυσμένη

υφολογικά και τεχνικά μελισματική εκφορά), εδώ ο όρος χρησιμοποιείται με διαφορετική έννοια και η
φράση ρυθμικό μοτίβο σημαίνει το ρυθμικό σχήμα που εμφανίζεται στη σύνθεση. Νίκος Ανδρίκος,
Ένθετο δίσκου MOTIVASYON, Μυτιλήνη, Νοέμβριος 2013.
50

Μοτίβο μπορούμε επίσης να χαρακτηρίσουμε όπως αναφέρει και ο Ζαρίας μία μικρή αυτοτελή

μουσική ιδέα με αναγνωρίσιμο ρυθμό και μελωδία.

31

32

3.1.2 Ανάλυση φόρμας:
Η φόρμα του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απλή, αν σταθούμε μόνο στην
παρτιτούρα της καταγραφής την οποία θα αναλύσουμε πιο διεξοδικά παρακάτω. Αυτό
όμως είναι και ένα σημείο που πρέπει να προσέξει κάποιος, αφού το Ραστ είναι ένα
33

πολύ δεξιοτεχνικό και συνάμα αυτοσχεδιαστικό κομμάτι. Παρόλα αυτά, θα δείξουμε τα
θέματα που το απαρτίζουν και ακόμη θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε σαφή τον
τρόπο με τον οποίο ο Ζώτος αντιλαμβάνεται το κομμάτι και το πώς το αναπτύσσει
πάνω στο λαούτο. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση τα τρία όργανα μπαίνουν στο κομμάτι
51

ταυτόχρονα, tutti , όπως συνηθίζεται να λέγεται στη μουσική ορολογία, στο θέμα Α το
οποίο αποτελεί και την εισαγωγή του κομματιού. Αυτό διαρκεί 8 μέτρα και
επαναλαμβάνεται μία ακόμη φορά προετοιμάζοντας έτσι το Β, όπως φαίνεται
παρακάτω. Να σημειωθεί ότι ο Ζώτος κρατάει αυστηρά τη φόρμα του θέματος Α κάθε
φορά που το παίζει.

Πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα και βλέποντας πώς αναπτύσσεται το
πρώτο, να σημειώσουμε πώς στη συγκεκριμένη εκτέλεση με βασικό πρωταγωνιστή το
Ζώτο, δε θα συναντήσουμε μεγάλες κατέντζες

52

ή δύσκολα φραζαρίσματα τόσο
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Tutti (=όλοι μαζί, όταν μιλάμε για ορχήστρα).

52

Cadenza (= αυτοσχεδιαστική συνήθως, γρήγορη φράση με πολλές νότες που προδίδει στοιχεία του

δεξιοτεχνικού τρόπου παιξίματος ενός σολίστα).

34

μελωδικά όσο και ρυθμικά. Ένας λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι η φύση του
οργάνου. Βέβαια αυτό δε συμβαίνει πάντα αφού σε συνέντευξή του έχει τοποθετηθεί
λέγοντας πώς παρά τη φύση οργάνου που δε του επιτρέπει να κάνει γκλισάντα όπως
του βιολιού ή του κλαρίνου, ο ίδιος προσπαθεί στο βαθμό που είναι εφικτό να μιμηθεί
53

ιδιωματικά χαρακτηριστικά άλλων οργάνων .
Το Β θέμα είναι μεγαλύτερο από το πρώτο και αποτελείται από 10 μέτρα. Είναι
σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα 4 πρώτα μέτρα του Β θέματος στην ουσία
«διπλώνουν», επαναλαμβάνονται παραλλαγμένα. Έτσι μόνο τα δύο τελευταία μέτρα 17
και 18 μας δίνουν καινούρια πληροφορία όσον αφορά στις νότες του κομματιού.
Φτάνοντας σε αυτό το σημείο, ο Ζώτος ξαναπαίζει το κομμάτι από την αρχή, χωρίς να
πραγματοποιήσει την επανάληψη του Α θέματος, αλλά παίζοντας κανονικά μόνο τα 8
πρώτα μέτρα του Β θέματος. Στα εναπομείναντα δύο μέτρα του Β κρατάει τη βάση του
κομματιού Λα κάνοντας και αρπίσματα, μέχρι να συνεχίσει. Εδώ και πριν προχωρήσω
παρακάτω, παραθέτω και ολόκληρο το δεύτερο θέμα:

53

Σταύρος Παπασταύρου, Ο αουτι ης

ήστος

τος: Ιδιαίτε α χα ακτη ιστικ

της εκτε εστικής

ακτικής του, Πτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης,
σελ. 49.
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Το ιδιαίτερο αυτής της εκτέλεσης έγκειται στο ότι με τη συγκεκριμένη
αισθητική προσέγγιση, δείχνει το πόσο πολύ σημασία δίνει ο Ζώτος στη πολύ
συγκεκριμένη φόρμα. Αυτό δε το κάνει μόνο εδώ αλλά και σε άλλα οργανικά κομμάτια
της περιοχής, που έχει δισκογραφήσει και με τον τρόπο αυτό μας βοηθά να
κατανοήσουμε πολύ καλά τη δομή του κομματιού, πράγμα που δε συμβαίνει πάντα,
αφού κάθε οργανοπαίκτης και δη σολίστας, διαχειρίζεται διαφορετικά ένα κομμάτι σαν
και αυτό, που έχει πολλά περιθώρια παραλλαγής των φράσεων και επίσης μεγάλη
ελευθερία χειρισμού η οποία αφορά τη σειρά με την οποία θα παίξει τα θέματα. Πάνω
σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε πώς τα δύο προαναφερθέντα μέρη
είναι και αυτά που αποτελούν θα λέγαμε τη βάση αυτού του οργανικού. Συνήθως το
κομμάτι παίζεται δύο ή και παραπάνω φορές ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες
επιτέλεσης οι οποίες είναι διαφορετικές ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται,
είτε αναφερόμαστε σε ένα πανηγύρι με τη συμμετοχή χορευτών, είτε σε γλέντι ενός
γάμου. Διαφορετικές επίσης είναι οι συνθήκες επιτέλεσης και σε εκδηλώσεις
Πολιτιστικών Συλλόγων με τη συμμετοχή χορευτικών τμημάτων αλλά και σε
περιπτώσεις όπου ηχογραφείται κάποιο κομμάτι με σκοπό να δισκογραφηθεί.
Ο Ζώτος επιλέγει μετά από αυτά τα δύο θέματα να μη καταφύγει αμέσως στον
αυτοσχεδιασμό αλλά να προσθέσει δύο ακόμη καινούρια, τα οποία κινούνται στο ίδιο
μακάμ με τα προηγούμενα. Πρόκειται για δύο νέα θέματα με τα οποία ο Ζώτος κάνει
μία μελωδική παραλλαγή. Τα δύο αυτά θέματα αποτελούν δύο αναπτυγμένες μελωδίες
οι οποίες είναι αλληλένδετες αφού τις ενώνει μία συνδετική φράση ή γέφυρα. Τα νέα
θέματα Γ και Δ που επιλέγει να παίξει διαρκούν 20 μέτρα, 2 περισσότερα από το Α και
το Β μαζί Αυτή η μικρή φόρμα παίζεται μία φορά και ακολούθως έπεται ο
αυτοσχεδιασμός

54

ο οποίος διαρκεί 22 μέτρα. Τέλος, ξαναπαίζει το θέμα Γ ολόκληρο,

πριν κλείσει το κομμάτι με ολόκληρο το θέμα Β. Η παρτιτούρα από τα δύο τελευταία
θέματα έχει ως εξής:

54

Δεν καταγράφεται ο αυτοσχεδιασμός γιατί δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης στη προκειμένη

περίπτωση.
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3.1.3 Ρυθμική αγωγή, Ρυθμικά μοτίβα και ανάλυσή τους:
55

Ο εσωτερικός ρυθμός ενός τσάμικου 3/4 , όπως και στην περίπτωσή μας, έχει
ως εξής:

Αυτή είναι και η πιο απλή μορφή του τρίσημου αυτού ρυθμού, που πλέον δεν
συναντά κανείς εύκολα αφού οι πρακτικοί οργανοπαίκτες παίζουν και «φραζάρουν»
56

πάνω σε μικρότερες αξίες . Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκτέλεσης αυτού του
οργανικού, τα ρυθμικά σχήματα εναλλάσσονται συνεχώς που σημαίνει πως τόσο στη
συγκεκριμένη εκδοχή, όσο και στο σχετικό ρεπερτόριο, ο κρουστός έχει την ελευθερία
να κινείται δεξιοτεχνικά και παράλληλα με το σολιστικό όργανο, πράγμα που
αναδεικνύει τον ίδιο αλλά και το ρόλο του στην μπάντα έστω και σε μικρότερο βαθμό
ορισμένες φορές. Αυτό στην περίπτωσή μας γίνεται από το νταούλι και όχι τόσο από το
δεύτερο λαούτο που αρκείται σε παθητικό ρόλο κρατώντας το βασικό ρυθμικό μοτίβο
και κινούμενο οριζόντια σε ελάχιστες περιπτώσεις. Σημαντικό είναι να πούμε πώς τα
περισσότερα τσάμικα δομούνται σε δίμετρα και κατ’ αυτό τον τρόπο θα δείξουμε και
τα διαφορετικά ρυθμικά μοτίβα που παίχτηκαν. Από τη παρούσα εκτέλεση
καταγράφηκαν αρκετές παραλλαγές του βασικού ρυθμικού σχήματος οι οποίες είναι οι
εξής:

1.
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Μιχάλης Σκόρδος,

υθμο ογική συγκ τηση του νεοδημοτικού:

ε ί τ ση τ ν ηχογ αφήσε ν του

Τ κη α ναβα, Πτυχιακή εργασία ΤΛΠΜ, Άρτα, Μάιος 2012, σελ. 17.
56

Αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που εισήλθαν στο χώρο τα τύμπανα/ντράμς και τα ροτοτόμ, όργανα

που έχουν πολύ άμεση ατάκα αλλά όχι και μεγάλη διάρκεια, πράγμα που απαιτεί περισσότερα χτυπήματα
για να αποδοθεί ο εκάστοτε ρυθμός.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Οι πρώτες 6 παραλλαγές καταγράφηκαν από το Α μέχρι και το μεγαλύτερο μέρος του Β
θέματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 6 αυτά, διαφορετικά μεταξύ τους- ρυθμικά
σχήματα δεν έχουν μπει τυχαία σε αυτή τη σειρά. Η σειρά τους, μας δείχνει πώς
ακριβώς διαχειρίστηκε ο κρουστός τα πρώτα 6 δίμετρα του κομματιού. Το έβδομο
ρυθμικό σχήμα καταγράφεται στα μέτρα 15 και 16 του θέματος Β μόνο κατά την
επανάληψή του. Οι συγκεκριμένες παραλλαγές εμφανίζονται κατά την πρώτη βόλτα
των θεμάτων Α και Β. Χαρακτηριστικό των περισσότερων είναι η απουσία
παρεστιγμένου ογδόου στον πρώτο χρόνο, όπως συνηθίζεται στο τσάμικο και η
τοποθέτηση αντ’ αυτού ενός ογδόου και δύο δεκάτων έκτων. Αυτό είναι κάτι που έχει
να κάνει με την αισθητική και τον τρόπο που φραζάρει ο εκάστοτε οργανοπαίκτης.
Στην αρχή της δεύτερης βόλτας των θεμάτων καταγράφηκαν επίσης οι ακόλουθες
παραλλαγές:

39

1.

2.

3.

Αυτές οι τρεις νέες παραλλαγές έχουν σαν χαρακτηριστικό τους, τους
περισσότερους τονισμούς που βάζει ο κρουστός. Επίσης, αν παρατηρήσουμε την τρίτη,
από τις νέες, παραλλαγή, γίνεται αντιληπτό ότι μοιάζει αρκετά με την έβδομη από τα
πρώτα ρυθμικά σχήματα, τόσο στις αξίες όσο και στους τονισμούς.

3.1.4 Δομή, Τροπικότητα, ρυθμική αγωγή, σχολιασμός, σύγκριση
Ξεκινώντας το τρίτο σκέλος ανάλυσης του κομματιού, επιλέξαμε να
ασχοληθούμε πρώτα με τα τρία τελευταία μέρη του, τη ρυθμική αγωγή, το σχολιασμό
και τη σύγκριση. Όπως προείπαμε, πρόκειται για ένα τσάμικο οργανικό κομμάτι που
εκτός από λίγες εξαιρέσεις, εκτελείται αργά. Παρά το αργό της ταχύτητάς του, αποτελεί
ένα δεξιοτεχνικό

57

κομμάτι, αφού δίνεται η ευκαιρία σε κάθε σολίστα, να διαχειριστεί

με το δικό του, ξεχωριστό ο καθένας, τρόπο την ιδιαίτερη αυτή σύνθεση. Σε αυτό το
σημείο μάς δίνεται η ευκαιρία να πούμε πώς η ταχύτητα δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη
στοιχείο δεξιοτεχνίας. Ένας από αυτούς τους τρόπους, είναι να γεμίσουν με
περισσότερες νότες τα βασικά θέματα του κομματιού, πράγμα που γίνεται πολύ συχνά
και από τους πολλούς, κυρίως παίκτες του κλαρίνου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως
δεν υπάρχει οργανοπαίκτης, γνώστης του είδους που να μην έχει στο ρεπερτόριό του το
57

Είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι όταν αναφερόμαστε στη λέξη δεξιοτεχνία δεν εννοούμε μόνο το

πόσο γρήγορος ή το πόσο καλός τεχνικά είναι κάποιος οργανοπαίκτης. Θα αναφερθούμε παρακάτω στον
τομέα δεξιοτεχνία διεξoδικότερα.

40

«Ραστ» κυρίως στις περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, όλης της Στερεάς Ελλάδας
και λιγότερο της Πελοποννήσου. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μία
58

εκτέλεση από ζωντανή ηχογράφηση σε πανηγύρι , του Βασίλη Σαλέα, του νεότερου,
που καταγράφουμε εδώ:

58

Η εκτέλεση στην οποία βασιστήκαμε

αποτελεί πηγή του διαδικτύου και αναγράφεται ως εξής:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΕΑΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΟ ΡΑΣΤ, Ζωντανή ηχογράφηση το καλοκαίρι του 2011 στα
Μούσουρα Μεσολογγίου, https://www.youtube.com/watch?v=GG19hKzPjcU.
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Η παραπάνω καταγραφή είναι και αυτή στην οποία θα επικεντρωθούμε για να
δείξουμε ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με την εκτέλεση του Ζώτου. Ο λόγος που
επιλέχτηκε η συγκεκριμένη εκτέλεση, ανάμεσα σε πολλές, αφού πλέον υπάρχει πλήθος
καλοπαιγμένων εκτελέσεων από σολίστες του είδους, είναι διότι αντικατοπτρίζει σε
μεγάλο βαθμό τα ποιοτικά και ποσοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που κάνουν δύο
εκτελέσεις του ίδιου κομματιού τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Η χαμηλή ταχύτητα, οι
πολλές νότες που βάζει ο Σαλέας σε κάποια σημεία αλλά και η ρευστότητα του ρυθμού
που παρουσιάζεται, είναι στοιχεία που δεσπόζουν στη δεύτερη εκτέλεση σε
αντιδιαστολή με την πρώτη, η οποία λειτουργεί περισσότερο θα λέγαμε σαν οδηγός και
λιγότερο αυτοσχεδιαστικά. Πιο διεξοδικά, όσον αφορά στη ταχύτητα, η εκτέλεση του
Σαλέα μπορεί να χαρακτηριστεί από τις πιο αργές μιας και το beat ανά τέταρτο (μονάδα
μέτρησης) ήταν 50-55. Αυτή η ταχύτητα ήταν η πιο αργή που συναντήσαμε στο
συγκεκριμένο κομμάτι μεταξύ άλλων εκτελέσεων και σίγουρα σε αυτό έπαιξαν ρόλο οι
συνθήκες

τη

στιγμή

της

επιτέλεσης,

αφού

πρόκειται

για

ζωντανή

ηχογράφηση,«πανηγύρι στα Μούσουρα Μεσολογγίου» όπως αναφέρεται στον τίτλο
του βίντεο, που σημαίνει ότι μάλλον υπήρχαν χορευτές πράγμα που με τη σειρά του
καθορίζει αποφασιστικά την ταχύτητα εκτέλεσης. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο και το
ότι το πανηγύρι εντοπίζεται στην Αιτωλοακαρνανία και όχι σε κάποια από τις άλλες
περιοχές της Στερεάς Ελλάδας με παρόμοιο ρεπερτόριο. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο και
το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκδοχή του τσάμικου μοιάζει αρκετά με τον
59

αποκαλούμενο ως «τσάμικο Ηπείρου ή Τσακιστό» .

59

Λευτέρης Παύλου, Το τουμ ε κι και οι

υθμοί: μ σα α

τους χο ούς τα τ αγούδια και τους

ο γανικούς σκο ούς, agotto/Εκδόσεις Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου,
σελ. 34, Αθήνα, 2006.
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Να πούμε εδώ ότι άλλες εκτελέσεις του «Ραστ» που λήφθηκαν υπόψη ήταν του
Βασίλη Σούκα και του Μάκη Βασιλειάδη που ήταν ηχογραφημένες σε στούντιο.
Μετρήθηκαν περίπου στα 75-77 beat με μονάδα μέτρησης και πάλι το τέταρτο.
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η ρυθμική αγωγή στο κομμάτι, παρουσιάζει ένα εύρος που
κυμαίνεται από 50 έως και 85 beat. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως και παραπάνω,
ανάλογα και τη περιοχή στην οποία εντοπίζεται το κομμάτι. Και επειδή αναφερόμαστε
στον τσάμικο ρυθμό μπορούμε να δούμε ακόμη γι αυτόν, διαφορετικές τοποθετήσεις
όπως του Πραντσίδη

60

ο οποίος ορίζει το τσάμικο Στερεάς Ελλάδας στα 84 beat και της

61

Τυροβολά , η οποία τον οριοθετεί για την ίδια περιοχή από 84-115 beat. Βέβαια, αυτό
προκύπτει κυρίως από μετρήσεις συνθέσεων οι οποίες περιέχουν στίχο. Στον τσάμικο
αναφέρεται και ο Κούρτης

62

ο οποίος ορίζει το εύρος της ρυθμικής αγωγής από 68 έως

100 beat, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τις εκδοχές που μελετήσαμε. Μπορεί η
τοποθέτηση του Κούρτη να αναφέρεται σε κομμάτια που περιέχουν στίχο, αλλά η
ιδιαιτερότητα των αργών σχετικά εκτελέσεων ίσως να αποτελεί καινοτομία του
νεοδημοτικού ρεύματος. Τέλος, για τη ρυθμική αγωγή, να σημειώσουμε ότι οι τέσσερις
εκδοχές του «Ραστ» που μετρήσαμε, Β. Σούκα, Μ. Βασιλειάδη, Β. Σαλέα και Χ.
Ζώτου, δε μπορούν να αποτελέσουν αντιπροσωπευτικό δείγμα γενικότερα για τον
τσάμικο και τη ρυθμική αγωγή του αλλά μας δείχνουν δύο στοιχεία. Από τη μία, όταν
μιλάμε για οργανικό κομμάτι οι συνθήκες είναι πολύ πιο ιδιαίτερες για όλους τους
συντελεστές, από οργανοπαίκτες, χορευτές έως ερευνητές. Και για τους τρεις το
πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται την εκάστοτε φορά παίζει τον πιο σπουδαίο ρόλο όπως
προαναφέραμε. Για τους οργανοπαίκτες πιο συγκεκριμένα, ένα οργανικό κομμάτι είναι
μία ευκαιρία επίδειξης των ικανοτήτων τους, αφού δεν υπάρχει τραγούδι και
βρίσκονται οι ίδιοι στο επίκεντρο. Αυτό τους βάζει αυτόματα στη θέση του ερμηνευτή
και ειδικά τον σολίστα ο οποίος πλέκει τις φράσεις του κομματιού με τον δικό του

60

Πραντσίδης Γιάννης, Ο χορός στην ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του, σελ. 306, Εκδοτική

Αιγινίου, Αιγίνιο, 2004.
61

Τυροβολά Βασιλική, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χορευτικοί Ρυθμοί, σελ. 95,

T

, Αθήνα

1998.
62

Πέτρος Κούρτης, Η Ελλάδα των κρουστών του χθες και του σήμερα, Μαθαίνοντας και εξερευνώντας:

Τουμπελέκι 1, σελ. 93, Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας, Αθήνα.
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ξεχωριστό τρόπο και είναι ελεύθερος να παίξει τα θέματα όσες φορές επιθυμεί, όταν
δεν παίρνουν μέρος χορευτές. Με παραπλήσιο τρόπο λειτουργούν και οι χορευτές μόνο
που τότε είναι αυτοί που «διευθύνουν» την ορχήστρα για το πώς και ποιο θέμα θα
φραζάρει. Η αλληλεπίδραση μεταξύ κίνησης και μουσικής είναι αυτή που προσπαθεί
κάθε χορευτής να επιτύχει και που καθιστά το χορό, μία αλληλένδετη με τη μουσική
τέχνη. Για τους ερευνητές όμως, είναι μάλλον πολύ πιο περίπλοκες οι συνθήκες, αφού
στο πεδίο της ερευνάς τους μπορεί να περιλαμβάνονται και οι δύο προηγούμενες
ιδιότητες, του μουσικού αλλά και του χορευτή. Ο ερευνητής όταν βρεθεί σε αυτή τη
θέση χρειάζεται να έχει σαφή στόχο για το αντικείμενο της έρευνάς του. Είτε αυτό
έγκειται στη μουσικολογική οπτική ενός οργανικού σκοπού, άρα και στη μελέτη της
ορχήστρας, της δεξιοτεχνίας και των δεξιοτήτων των μελών της, είτε αυτό έγκειται
στους χορευτές και το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται αυτή την διαφορετική συνθήκη.
Ακόμη μπορεί για τον ερευνητή να αποτελεί αντικείμενο διεργασίας ο τρόπος με τον
οποίο το κοινό γενικότερα διαχειρίζεται την περίπτωση των οργανικών σκοπών. Εδώ η
ιδιαιτερότητα που παρουσιάζεται έχει να κάνει με το ότι ένα μεγάλο ποσοστό του
κοινού δεν γνωρίζει τόσο τα οργανικά κομμάτια όσο τα κομμάτια που περιέχουν στίχο.
Από την άλλη, όταν αναφερόμαστε σε τραγούδι καταλαβαίνουμε ότι στο είδος και το
ρεπερτόριο του νεοδημοτικού πλέον, ο τσάμικος εκτελείται σε πιο αργές ταχύτητες από
63

ότι παλαιότερα, για τη συγκεκριμένη πάντα περιοχή του Ξηρόμερου .
Όσον αφορά λοιπά στοιχεία του κομματιού, χαρακτηριστικός είναι και ο τίτλος
64

του, που αναγράφεται ως «Μεσολογγίτικο Ραστ»

και όχι απλά ως «Ραστ». Αυτό μας

παραπέμπει από τη μία στη «καρδιά» του Ξηρόμερου ως τόπο και από την άλλη
έρχεται να μας υπενθυμίσει πώς στη τοποθεσία αυτή κάποια χρόνια πριν δέσποζε η
ζουρνατζίδικη ζυγιά (ζουρνάδες - νταούλια) και όχι το κλαρίνο. Πάντως, ο Σαλέας
δείχνει με τη φρασεολογία του και τον τρόπο του να παίζει με τους ήχους του οργάνου
με δάνεια από το ζουρνατζίδικο παίξιμο. Επιπρόσθετα αποδεικνύεται ότι είναι ένας
πολύ καλός σολίστας, γνώστης του οργάνου αλλά και της περιοχής και των μουσικών

63

Βλ. Δισκογραφία Καρναβά.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΕΑΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΟ ΡΑΣΤ, Ζωντανή ηχογράφηση το καλοκαίρι του 2011 στα

Μούσουρα Μεσολογγίου, https://www.youtube.com/watch?v=GG19hKzPjcU
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65

της ιδιωμάτων εξίσου.

Τέτοιο είναι το δέσιμο πολλών φθόγγων και η αναπαραγωγή

τους με μία μόνο ανάσα που φαίνεται και στο παραπάνω απόσπασμα.

66

Οι μεγάλες του

φράσεις, είναι ένα ακόμη στοιχείο που δανείζεται από τη παράδοση του ζουρνά όπως
και οι αρμονικοί φθόγγοι που αφήνει σκόπιμα να ακουστούν. Σίγουρα πέραν αυτών η
εκτέλεση του κομματιού -κατά ένα μεγάλο μέρος στην υψηλή συχνοτικά περιοχή του
οργάνου- δεν μπορεί παρά να είναι ένας λόγος για τον οποίο ακούμε αυτό το οξύ
ηχόχρωμα από το κλαρίνο του Σαλέα. Για την οξύτητα αυτή ίσως να ευθύνεται σε
μικρότερο βαθμό και η χρήση κάποιου μικροφώνου ως ηλεκτρική ενίσχυση από τον
Σαλέα, πράγμα για το οποίο δεν είμαστε εντελώς σίγουροι αλλά το υποθέτουμε μέσα
67

από κάποια αποσπάσματα του ακουστικού υλικού που έχουμε στη διάθεσή μας .
Παράλειψη θα ήταν να μην αναφέραμε και το γεγονός ότι τον ισοκράτη του κλαρίνου,
δηλαδή το ρόλο του δεύτερου ζουρνά αν αναφερόμασταν σε ζουρνατζίδικη ζυγιά, έχει
στη περίπτωσή μας το αρμόνιο που και αυτό ακούγεται να συνοδεύει σε υψηλή
συχνοτικά περιοχή.

65

Ο τρόπος με τον οποίο και τα υπόλοιπα μέλη της ορχήστρας παίζουν και αφήνουν το σολίστα να τους

καθοδηγήσει δείχνει ότι γνωρίζουν ο καθένας το ρόλο του. Επίσης όπως και στη ζουρνατζίδικη ζυγιά που
ο ένας ζουρνάς συνήθως παίζει τις μελωδικές γραμμές και ο άλλος ισοκρατεί, έτσι και εδώ το αρμόνιο
που ακούγεται κρατά τη τονική, συνήθως σε υψηλή συχνοτικά περιοχή.
66

Τα μέτρα 2 και 3 όπως και τα μέτρα 7 και 8 είναι δεμένα μεταξύ τους και εκτελούνται με μία ανάσα.

Όσο για τα υπόλοιπα, το μέτρο 4 είναι δεμένο μόνο με την πρώτη νότα του πέμπτου μέτρου πράγμα που
ισχύει για τη συνέχεια του μέτρου 5 και την αρχή του μέτρου 6. Φαίνεται λοιπόν εδώ, πώς ο τρόπος με
τον οποίο διαχειρίζεται τις φράσεις ο Σαλέας, του αφήνει περιθώριο να πάρει ανάσα σε συγκεκριμένα
σημεία και μόνο στις αρχές των μέτρων ή πριν από αυτές.
67

Αρκετές δεκαετίες πιο πίσω πολλοί οργανοπαίκτες του κλαρίνου συνήθιζαν να εμφανίζονται

κρατώντας κλαρίνο Ντο και όχι Σι μπεμόλ ή λα τα οποία κυριαρχούν πλέον. Αυτό γινόταν τόσο για
λόγους πιο επαρκούς έντασης, αφού ο ήχος ενός μικρότερου σε μήκος κλαρίνου είναι πολύ πιο οξύς και
διαπεραστικός, όσο και για μεγαλύτερη ευκολία στην απόδοση όλων των τονικοτήτων με ένα μόνο
όργανο. Στη δική μας περίπτωση πιο πιθανό είναι ο Σαλέας να χρησιμοποιεί κλαρίνο τονικότητας Λα.

47

3.1.5 Δομή και Τροπικότητα
Όσον αφορά τη δομή, όπως προαναφέρθηκε, μπορούμε να πούμε πως το
κομμάτι αποτελείται από δύο κυρίως θέματα τα οποία από τις εκτελέσεις που λήφθηκαν
υπόψη, έγινε προσπάθεια να καταστούν σαφή και διακριτά. Σε αυτά τα δύο θέματα
προστίθεται από τους οργανοπαίκτες συνήθως, αυτοσχεδιασμός, πράγμα που σε
ελάχιστες περιπτώσεις συμβαίνει στην αρχή του κομματιού. Πέρα από τον
αυτοσχεδιασμό όμως, υπάρχει και το ενδεχόμενο ο σολίστας να τοποθετήσει μετά τα
δύο αρχικά θέματα κάποιο βέρσο, όπως είδαμε στη περίπτωση του Ζώτου μετά τον
68

αυτοσχεδιασμό του και πριν το κλείσιμο του κομματιού με το Β θέμα .
69

Γενικότερα, η μελωδία κινείται σε μακάμ χιτζάζ . Σχηματίζει, από τη βάση
ντουγκιά (λα), ένα πεντάχορδο χιτζάζ, ενώ από το χουσεϊνί, τη πέμπτη δηλαδή, μέχρι
την οκτάβα κάνει ακόμα ένα τετράχορδο χιτζάζ. Επίσης, πάνω από την οκτάβα και
κάτω από αυτή συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Βλέπουμε, λοιπόν ότι η μελωδία
κινείται σε μακάμ Ζιργκιουλελί χιτζάζ. Κάνει καταλήξεις κυρίως στην τονική, ντουγκιά
(λα) και στο βέρσο μόνο μία ημιτελή στην τέταρτη, νεβά (ρε). Για την τέταρτη
μπορούμε ακόμα να πούμε, ότι στο τέλος του θέματος Α και στο μέτρο 17, ο Ζώτος
περαστικά την οξύνει κάνοντάς την προσαγωγέα της πέμπτης και με το που την
ξαναπαίζει την επαναφέρει στη φυσική της θέση, πριν κλείσει το θέμα. Αυτή η
χρωματική κίνηση συναντάται σε πολλά οργανικά και μη, τραγούδια της λαϊκής
παράδοσης.
Σε αντίθεση με τον Ζώτο, ο Σαλέας διαχειρίζεται τις φράσεις του οργανικού
αυτού κομματιού πολύ διαφορετικά, προσπαθώντας να μας δώσει σαν σημείο
αναφοράς την πέμπτη, χουσεϊνί, αλλά κάνοντας μισή κατάληξη στο ντο# πού είναι η
δεύτερη, νιμ χιτζάζ, πριν καταλήξει στην τονική. Όπως γίνεται αντιληπτό, όσον αφορά
την τροπικότητα και περισσότερο τη πορεία της μελωδίας, είναι θέμα οργανοπαίκτη το
πώς θα χειριστεί τις όντως πλούσιες φράσεις αυτής της σύνθεσης και που θα κάνει
καταλήξεις. Κάτι όμως που δε μπορεί σε αυτές τις δύο εκτελέσεις να περάσει
68

Για να βρει κανείς βέρσο στο «Ραστ» θα πρέπει να ψάξει παλαιότερες εκτελέσεις, αφού πλέον οι

περισσότεροι σολίστες καταφεύγουν στον αυτοσχεδιασμό, παρόλο που το βέρσο παρουσιάζει
μεγαλύτερη μουσικότητα.
69

Να σημειωθεί ότι στην οικογένεια του μακάμ χιτζάζ εντάσσονται και τα μακάμ χιτζάζ χουμαγιούν,

ουζάλ και ζιργκιουλελί χιτζάζ.
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απαρατήρητο είναι η εκ διαμέτρου διαφορετική διαπραγμάτευση του διαστηματικού
κόσμου. Δύο σημαντικοί εκπρόσωποι της λαϊκής μουσικής παράδοσης με καταγωγή
από το Ξηρόμερο, οι οποίοι έφεραν τεχνοτροπίες και εξέλιξαν τον τρόπο παιξίματος
των οργάνων τους μέσα από αυτό το ρεπερτόριο, μας δείχνουν εδώ δύο διαφορετικές
σκοπιές για το πώς μπορεί να αποδώσει κανείς με διαφορετικές προσεγγίσεις ένα
κομμάτι. Από τη μία έχουμε το απολύτως συγκερασμένο σε διαστήματα παίξιμο του
Ζώτου που λόγω και της φύσεως του οργάνου που παίζει δεν του δίνεται η δυνατότητα
να το αποδώσει διαφορετικά. Και από την άλλη παρατηρούμε την εκτέλεση του Σαλέα
στην οποία τα διαστήματα συνεχώς τροποποιούνται. Στην αρχή του κομματιού
διακρίνουμε μία σκληρή διαστηματική διαχείριση από τον Σαλέα. Αυτό όμως γίνεται
μόνο για τα πρώτα 30΄΄ που αποτελούν και την πρώτη βόλτα του θέματος Α. Από την
δεύτερη βόλτα του ίδιου θέματος, ο Σαλέας αρχίζει και χρησιμοποιεί πιο μαλακά
διαστήματα ξεφεύγοντας από τα κοινά των ημιτονίων, των τόνων και των τριημιτονίων.
Η χρήση τους μπορεί να γίνει εμφανής κυρίως σε καθοδικές φράσεις και καταλήξεις
όπου ο Σαλέας, δημιουργεί μεγάλες έλξεις, «τραβώντας» θα λέγαμε, με γκλισάντα κάθε
φορά, τον εκάστοτε φθόγγο και φέρνοντάς τον κοντά στον φθόγγο κατάληξης. Αυτό
δεν παρατηρείται τόσο έντονα στην ηχογράφηση του Ζώτου λόγω μικρότερης
διάρκειας του ήχου του οργάνου του.
μαλακού διαστηματικού κόσμου
επηρεάζει και τη συνοδεία.
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Αυτό το φαινόμενο της διαχείρισης ενός

ή του ασυγκέραστου παιξίματος όμως, πολλές φορές

Στις περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό τα μελωδικά

συνοδευτικά όργανα χρειάζεται να αλλάξουν τελείως λογική όσον αφορά τις βαθμίδες
70

Εν κατακλείδι η εκτέλεση του Ζώτου γίνεται πιο εύκολα αναγνώσιμη και κατανοητή ως αντικείμενο

μελέτης από κάποιον που πρώτη φορά ακούει το κομμάτι και θέλει να αφομοιώσει τόσο τη φόρμα όσο
και τις φράσεις του. Σε σχέση με αυτή του Ζώτου η εκτέλεση του Σαλέα περιέχει περισσότερη
πληροφορία, δυσκολότερο φρασεολόγιο αλλά και πολλές τσαλκάντζες, οι οποίες θα δυσκολέψουν
κάποιον όχι τόσο μυημένο στο είδος να το ακούσει.
71

Ασυγκέραστα παιξίματα μπορούμε να ακούσουμε μόνο από ορισμένα όργανα που έχουν αυτή τη

δυνατότητα. Τέτοια στη παραδοσιακή μας μουσική είναι το ούτι το κλαρίνο το βιολί και το κανονάκι.
Από αυτά το ούτι και το βιολί χαρακτηρίζονται ως «τυφλά όργανα», αφού διαθέτουν μία ταστιέρα χωρίς
κάποιο σημάδι που να οριοθετεί το που θα πατήσει ο εκάστοτε οργανοπαίκτης. Στο κλαρίνο για το
ασυγκέραστο παίξιμο ευθύνεται περισσότερο η τοποθέτηση των χειλιών και λιγότερο τα δάκτυλα. Ενώ
στο κανονάκι οι διαχωρισμοί σε πιο ευέλικτα διαστήματα γίνονται με τα μαντάλια που διαθέτει στην
αριστερή του πλευρά.
72

Στην περίπτωσή μας δε συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

49

τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν σε ένα κομμάτι που
διαθέτει πολλές ασυγκέραστες νότες να συνοδέψουν παίζοντας μόνο τους δεσπόζοντες
του εκάστοτε μακάμ που παραμένουν ακέραιοι.

73

Κατά τον ίδιο τρόπο συνοδεύονται

κομμάτια οθωμανικής μουσικής που είναι γραμμένα σε μακάμ και όχι σε
συγκερασμένες κλίμακες.
Τέλος και για να επιστρέψουμε στο «Ραστ», δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής του, το κομμάτι συνοδεύεται συνήθως από ισοκράτη της
τονικής, οπότε αυτό είναι κάτι που δυσκολεύει τον σολίστα να παρεκκλίνει από το
βασικό τονικό κέντρο του και να κάνει κατάληξη σε έτερη βαθμίδα.
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Αυτή η μέθοδος συνοδείας χρησιμοποιείται κυρίως από μπασίστες.
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3.2.1 Εισαγωγή στη Παπαδιά
Η «Παπαδιά», αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές οργανικές συνθέσεις
ολόκληρης θα λέγαμε της Δυτικής Ελλάδας, αφού μπορεί να τη συναντήσει κανείς από
74

το Ξηρόμερο μέχρι το Ζαγόρι . Ο πεντάσημος αυτός δεξιοτεχνικός σκοπός που είναι
ιδιαίτερα αγαπητός, ιδίως στους μερακλήδες γλεντιστές και χορευτές του είδους,
λειτουργεί σαν ένα μέσο για τους κλαρινίστες, το οποίο τους επιτρέπει να γίνουν
αναγνωρίσιμοι και να εδραιωθούν τόσο στο χώρο των μουσικών όσο και σε αυτόν του
ακροατηρίου.
Παράθεση ολόκληρης της καταγραφής του Τζάρα πριν την ανάλυση:
Τίτλος: Παπαδιά
Εκτελεστής: Νίκος Τζάρας
Όργανα - Τύπος ορχήστρας:
Κλαρίνο: Νίκος Τζάρας
Λαούτο: Λάζαρος Ρούβας
Σαντούρι: δεν αναφέρεται
Στοιχεία δίσκου: Τα

ο ο εμικ δημοτικ , Αθήνα, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ,
75

-/-/-, αρ. δίσκου Νο. 185, αρ. μήτρας δεν αναγράφεται .
Ρυθμικό μοτίβο:
Η συγκεκριμένη ηχογράφηση του Τζάρα (1933), μαζί με αυτή του Κίτσου
76

Χαρισιάδη (1931), είναι από τις παλαιότερες αν όχι οι παλαιότερες .
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Χρήστος Τζιτζιμίκας, Παραδοσιακή Μουσικής της Ηπείρου, Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα, ένθετο

δίσκου, εκδόσεις Ίαμβος, σελ. 2, 1995.
75

Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι κυκλοφόρησε πριν το 1950 χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η

ακριβής ημερομηνία. Πηγή: http://www.palko.gr/index.php/2011-09-11-08-25-51.
76

Βασίλης Τριάντης, Η δημοτική μουσική στην Πρέβεζα τα τελευταία τριάντα χρόνια της ακμής του

λιμανιού (1930 -1960), πτυχιακή εργασία ΤΛΠΜ, Άρτα, σελ. 49, 2002.
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Το στοιχείο που έχει δώσει στη συγκεκριμένη σύνθεση μια ιδιαίτερη θέση έχει
να κάνει με τη δομή του. Αυτός ο οργανικός σκοπός, έχει την τάση να επαναλαμβάνει
αρκετές φορές, μέρη των θεμάτων του ή και ολόκληρα θέματα, με αποτέλεσμα να
μπαίνει σε δοκιμασία η μνήμη του εκάστοτε οργανοπαίκτη για το ποιο θέμα ακολουθεί.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζονται σαφείς διαφορές, ανάμεσα στις
ομολογουμένως πολλές ηχογραφήσεις που υπάρχουν πλέον για αυτό το κομμάτι. Ας
δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τη φόρμα του:
52

3.2.2 Ανάλυση φόρμας:
Πρόκειται για μία εκδοχή της «Παπαδιάς», αρκετά διαφορετική από αυτή που
παίζεται τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια, ίσως και περισσότερα, με εμφανή
στοιχεία από τον τρόπο παιξίματος πού είχαν οι οργανοπαίκτες τα πρώτα 50 χρόνια του
20ού αιώνα. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ο Νίκος Τζάρας και ο Νίκος Καρακώστας των
οποίων το παίξιμο μοιάζει αρκετά θα λέγαμε καθώς και οι δύο χρησιμοποιούν αρκετές
κοφτές νότες στις εκτελέσεις τους. Κάτι ακόμα που κάνει παρόμοιο το παίξιμο των δύο
αυτών σπουδαίων κλαριντζήδων αποτελεί η επιθετικότητα που δείχνουν κυρίως στους
τονισμένους φθόγγους.
Η παραπάνω μουσική καταγραφή λοιπόν, αποτελεί ολόκληρη τη σύνθεση την
οποία ο Τζάρας παίζει συνολικά τρεις φορές. Κύριο χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής
όπως φαίνεται, ήταν οι πολλές κοφτές και γρήγορες νότες και όχι τόσο τα γκλισάντα.
Αυτό θα διαπιστώσουμε αν προσέξουμε τη «Παπαδιά» του Τζάρα, στην οποία τα
staccato κάνουν συχνά την εμφάνισή τους και δίνουν στο κομμάτι αυτό το ιδιαίτερο για
τότε χρώμα.
Όσον αφορά τη δομή, παρουσιάζεται αρκετά μπερδεμένη, αφού επαναλαμβάνει
αρκετές φορές τα πρώτα 4 μέτρα του Β, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η διαίρεση
και η ανάδειξη συγκεκριμένων θεμάτων της μελωδίας. Το μόνο που μπορούμε να
πούμε είναι ότι γίνονται διακριτά δύο θέματα. Το Α πού αποτελείται από τα πρώτα 10
μέτρα και το Β πού αποτελείται από τα υπόλοιπα 6 της σύνθεσης. Τροπικά το κομμάτι
κινείται στο μακάμ ουσάκ

77

όπου και είναι γραμμένο, αλλά στην πράξη ο Τζάρας

παίζει αμιγώς συγκερασμένα οπότε μπορούμε να πούμε πώς παίζει με διαστήματα
κιουρντί.
Η κυριότερη όμως διαφορά μεταξύ αυτών των δύο εκτελέσεων έχει να κάνει με
το ρυθμό. Μπορεί και στις δύο περιπτώσεις το μέτρο να είναι 5/4, αλλά διαφέρει
αρκετά τόσο η διαίρεση των χρόνων όσο και οι τονισμοί αυτών. Πιο αναλυτικά στην
εκτέλεση του Τζάρα το βασικό ρυθμικό μοτίβο πού κρατάει το λαούτο

78

στο κομμάτι

είναι το εξής:

77

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται συγκεκριμένος τρόπος γραφής και τροπικής ανάλυσης με

πολλά δάνεια από το βιλίο του Murat Aydemir «Το τουρκικο μακάμ».
78

Δεν ακούγεται κάποιο κρουστό όργανο σε αυτή την εκτέλεση.
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Ένα πολύ πιο απλοϊκό ρυθμικό μοτίβο σε σχέση με αυτό πού συναντάμε στην
περίπτωση του Σούκα και τις παραλλαγές του. Επίσης, με αυτό το απλό ρυθμικό σχήμα,
μπορούσαν να καθυστερήσουν αρκετά τον τελευταίο χρόνο πράγμα πού βοηθούσε στο
να υπάρχει μία αίσθηση ευελιξίας στο ρυθμό, παρότι έπαιζαν το κομμάτι πιο γρήγορα
79

με βάση τη μετρονομική ένδειξη 98, με μονάδα μέτρησης το τέταρτο .
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι μέχρι και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα τα
παιξίματα ήταν πολύ πιο απλά, κυρίως όσον αφορά τις φόρμες, παρότι αυτή η εκτέλεση
λόγω και της κακής ποιότητας ήχου που παρουσιάζει δε μπορεί να αποτελέσει
αντιπροσωπευτικό δείγμα ώστε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Επίσης μέχρι
να εμφανιστεί ο Βασίλης Σούκας οι οργανοπαίκτες του κλαρίνου αλλά και του βιολιού
-το οποίο παλαιότερα κατείχε πρωταρχική θέση στις παραδοσιακές μπάντεςπαρουσίαζαν μόνο ένα τρόπο παιξίματος όσον αφορά τα διαστήματα, τον
συγκερασμένο. Το γεγονός, δεν πέρασε απαρατήρητο για τους επερχόμενους σολίστες
οι οποίοι άδραξαν την ευκαιρία και άρχισαν να ενσωματώνουν και τον ασυγκέραστο
τρόπο στο παίξιμο και την φρασεολογία τους. Σε αυτή την εξέλιξη οφείλονται σε
μεγάλο βαθμό και οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών εκδοχών, που μας
δείχνουν το πώς και το πόσο εξελίχθηκε ο τρόπος διαχείρισης των οργάνων από τους
οργανοπαίκτες αλλά και το πώς τα κομμάτια άλλαξαν μορφή με το πέρασμα των
χρόνων. Βέβαια όλο αυτό έχει άμεση συνάφεια και με τη χρονολογία που έγινε η
εκάστοτε

ηχογράφηση

και

τα

διαφορετικής

τονικότητας

κλαρίνα

που

χρησιμοποιούνταν ανά εποχή. Τα πρώτα κλαρίνα που χρησιμοποιήθηκαν στη χώρα μας
και τη παραδοσιακή μουσική ειδικότερα, ήταν τα κλαρίνα τονικότητας ντο,
80

τουλάχιστον 125 χρόνια πριν, όπως αναφέρει και η Μαζαράκη . Τότε που η ηλεκτρική
ενίσχυση δεν είχε εφευρεθεί ακόμη, οι οργανοπαίκτες έπρεπε να ακούγονται όσο το
δυνατόν πιο δυνατά και ένας τρόπος ήταν αυτός, της χρησιμοποίησης μικρών σε μήκος
79

Στο χώρο των μουσικών συνηθίζουμε να λέμε ότι ένα κομμάτι είναι κουνημένο (ρευστότητα του

ρυθμού) όταν η μελωδία με το ρυθμό δεν είναι σε άμεση συνάρτηση και όταν το ένα από αυτά, συνήθως
ο ρυθμός, έπεται με μικρή καθυστέρηση. Στη παγκόσμια μουσική ορολογία αυτό το φαινόμενο
αναφέρεται ως flam ή flam drag.
80

Μαζαράκη Δέσποινα, Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα, εκδόσεις Κέδρος, σελ. 32, Αθήνα ,1985.
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οργάνων αλλά με αυξημένες δυνατότητες τόσο στην οξύτητα, όσο και στην ένταση
λόγω χρήσης της υψηλής περιοχής συχνοτήτων. Όλα αυτά μέχρι να εδραιωθεί στις
αρχές του 20ου αιώνα το κλαρίνο τονικότητας σι μπεμόλ. Αργότερα και κατά τη
δεκαετία του ’50 εμφανίστηκαν και κλαρίνα κουρδίσματος λα με σκοπό να δώσουν
στους οργανοπαίκτες τη δυνατότητα να αποδώσουν πιο εύκολα ορισμένες τονικότητες
που τους δυσκόλευαν από άποψη δακτυλοθεσίας στο σι μπεμόλ, καθώς και να
εξυπηρετήσουν καλύτερα τις τονικότητες των τραγουδιστών.
Το κλαρίνο όμως που διαφοροποίησε την κατάσταση όσον αφορά τον
ασυγκέραστο τρόπο παιξίματος ήταν το κλαρίνο κουρδίσματος σολ. Με τέτοιο έπαιζαν
81

γνωστοί Τούρκοι σολίστες όπως ο Sukru Tunar και ο Mustafa Kandirali . Στη Τουρκία
αποτελεί το κατεξοχήν όργανο όταν αναφερόμαστε στο κλαρίνο. Στη χώρα μας
χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο όργανο λίγοι οργανοπαίκτες και κυρίως
εκπρόσωποι της μουσικής του Ξηρόμερου, όπως ο Βασίλης Σούκας, ο Μάκης
Βασιλειάδης και ο Γιώργος Βασιλάρης. Η περίοδος κατά την οποία το σολ κλαρίνο
ήταν στο επίκεντρο ορίζεται από τη δεκαετία του 1970 έως και το έτος 1990 περίπου.
Αυτή την εικοσαετία ηχογραφήθηκαν με το συγκεκριμένο όργανο, αρκετοί δίσκοι με
πρωταγωνιστές τους Σούκα και Βασιλειάδη κυρίως. Σήμερα χρησιμοποιείται από
λίγους και κυρίως στη Θράκη, όπως ο πρόσφατα χαμένος Ουζούνογλου Χασάν που είχε
το προσωνύμιο «Σολ» Χασάν.
Επανερχόμενοι όμως στην Παπαδιά και κλείνοντας αυτή τη μικρή παρένθεση,
αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Τζάρα ακούγεται δύο
φορές μία φωνή που προσφωνεί στο 1:05 το κλαρίνο λέγοντας «Γεια σου Τζαρόπουλε!
με το κλαρίνο» και στο 2:45 το λαούτο λέγοντας «Γεια σου Λάζαρε Ρούβα με το
82

λαούτο» .
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Συνεργάστηκε με το Βασίλη Σούκα και τον Μάκη Βασιλειάδη συμμετέχοντας μαζί και σε τηλεοπτικές

εκπομπές.
82

Κοκκώνης Γιώργος, Μουσική από την Ήπειρο, εκδόσεις ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,

σελ. 101, Αθήνα, 2008.

55

3.2.3 Νεότερη εκδοχή του οργανικού σκοπού «Παπαδιά»
Τίτλος: Παπαδιά
Εκτελεστής: Βασίλης Σούκας
Όργανα, Τύπος ορχήστρας:
Κλαρίνο: Βασίλης Σούκας
Σαντούρι: δεν αναφέρεται
Λαούτο: δεν αναφέρεται
Κρουστά: δεν αναφέρεται
Στοιχεία δίσκου: Βασίλης Σούκας, Η τέχνη του κλαρίνου, LY A, Αθήνα 1995 αρ.
δίσκου CD 4802/3, αρ. μήτρας δεν αναγράφεται.
Ρυθμικό μοτίβο:
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3.2.4 Ανάλυση φόρμας:
Η καταγραφή

83

που βλέπουμε εδώ, απεικονίζει το θέμα Α1 το οποίο

αποτελείται μόνο από 6 μέτρα. Και λέμε μόνο, αφού όπως θα δούμε και παρακάτω,
χαρακτηριστικό της εκτέλεσης του Σούκα είναι το γεγονός, ότι όλα τα θέματα
αποτελούνται από μονοψήφιο μικρό αριθμό μέτρων.
Εδώ όπως και στο «Ραστ», η ορχήστρα μπαίνει tutti χωρίς να δώσει κάποιος
μέτρα. Επίσης, άξιο προσοχής είναι ότι το σαντούρι που ακούγεται έχει διττό ρόλο.
Αυτό που περιμένει κανείς από το σαντούρι είναι, να συνοδεύει με αρπίσματα κυρίως,
συμπληρώνοντας το λαούτο με τη διάρκεια και τον όγκο του. Αυτό όμως που δε
περιμένει κάποιος, ακούγοντας τον πεντάσημο αυτό κλαριντζίδικο σκοπό, είναι να
παίζει το σαντούρι τη βασική μελωδία σε κάποια σημεία μαζί με το κλαρίνο, όπως
γίνεται σε ολόκληρο το πρώτο μέτρο και στο πρώτο μισό του τέταρτου μέτρου.
Το θέμα που ακολουθεί μετά το Α1, είναι και αυτό που κάνει πιο σύνθετη τη
φόρμα αυτής της οργανικής σύνθεσης. Αυτό γίνεται γιατί επαναλαμβάνεται, σε κάποιες
περιπτώσεις ακόμη και μετά από κάθε νέα φράση. Γενικότερα το θέμα Α2, είναι αυτό
που ακούγεται τις περισσότερες φορές μέσα στο κομμάτι και επίσης αποτελεί θα
λέγαμε μία δίοδο μέσω της οποίας οι οργανοπαίκτες περνούν στα άλλα μέρη της
«Παπαδιάς». Στην περίπτωσή μας, το Α2 εμφανίζεται σε δύο σημεία. Στα μέτρα 7, 12,
ακριβώς μετά το Α1 όπως προείπαμε και στα μέτρα 19, 21, ακριβώς μετά το Γ θέμα.
Ενδιάμεσα βρίσκεται και το Β θέμα που αποτελείται από 4 μέτρα και μόλις το παίξει, ο
Σούκας ξεκινά το κομμάτι πάλι από την αρχή, για να φτάσει αυτή τη φορά μέχρι το
τέλος του.
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Ολόκληρη η καταγραφή παρατίθεται σε συγκεντρωτικό παράρτημα στο τέλος.

57

Θα παρατηρήσουμε, ότι τη δεύτερη φορά που εμφανίζεται το Α2, διαρκεί
λιγότερο, για την ακρίβεια παίζεται μόνο το πρώτο μισό του. Η εξήγηση σε αυτό έχει
να κάνει, όπως είπαμε και πιο πάνω, με το ότι λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ των
μουσικών φράσεων της «Παπαδιάς» και πιο συγκεκριμένα εδώ, ενώνει το τελευταίο
θέμα με το γύρισμα που γίνεται συνήθως σε τσάμικο ρυθμό με ελαφρώς πιο γρήγορη
ρυθμική αγωγή, όπως φαίνεται και στην μουσική καταγραφή.

58

59

3.2.5 Ρυθμική αγωγή, Ρυθμικά μοτίβα:
Το βασικό ρυθμικό μοτίβο που συναντάμε σε αυτή την εκτέλεση, πού θα
μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και σαν εξωτερικό ρυθμό είναι το εξής:

Πέραν αυτού όμως, καταγράφηκαν αρκετές παραλλαγές στον πεντάσημο αυτό
σκοπό από τον κρουστό που παίζει στην εν λόγω ηχογράφηση, την ταυτότητα του
οποίου δε γνωρίζουμε. Οι παραλλαγές που θα τεθούν παρακάτω, ακούγονται κατά τη
διάρκεια των θεμάτων Α1, Α2, Β, Γ και κατά την επανάληψή τους.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

Όπως φαίνεται, το μακρόσυρτο αυτό μέτρο των πέντε τετάρτων, σε συνδυασμό
και με την αργή ταχύτητά του, δίνει τη δυνατότητα στον κρουστό να διαχειριστεί με
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους

84

τις μεγάλες αξίες του πεντάσημου αυτού ρυθμού,

ακόμα και να μεταφέρει αλλού τα ισχυρά και τα ασθενή μέρη του μέτρου, πράγμα που
γίνεται στο πρώτο μισό της 5ης παραλλαγής. Ακόμη, αξίζει αναφοράς ότι και στα πρώτα
δίμετρα του τσάμικου αυτοσχεδιαστικού μέρους, με το οποίο το κομμάτι κλείνει, το
τουμπελέκι δε κρατά το γνωστό στερεοτυπικό ρυθμικό μοτίβο του τσάμικου, αλλά
προβαίνει σε παραλλαγές του:

1.

2.

3.

84

Υπάρχει η τάση από τον οργανοπαίκτη να παίξει με περισσότερες και μικρότερες σαφώς

υποδιαιρέσεις του χρόνου.
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3.2.6 Μετρονομικές ενδείξεις
Όσον αφορά στη ρυθμική αγωγή και πιο συγκεκριμένα στη ταχύτητα, πρέπει να
επισημάνουμε ότι η «Παπαδιά» ήταν ανέκαθεν ένα αργό, δεξιοτεχνικό κομμάτι, τόσο
για τους οργανοπαίκτες όσο και για τους χορευτές, εκ των οποίων οι πιο επιδέξιοι
συνήθιζαν να χορεύουν το σκοπό αυτό, πάνω σε τρία αναποδογυρισμένα ποτήρια. Η
μετρονομική ένδειξη στην ηχογράφηση που καταγράφηκε είναι περίπου στο 65 για την
αξία του τετάρτου στο πεντάσημο μέτρο. Και λέμε περίπου, αφού ακούγοντας το
κομμάτι γίνεται αντιληπτό πώς δεν υπάρχει στην πράξη ρυθμική κανονικότητα. Αυτό
δημιουργείται από την καθυστέρηση που συνήθως εκτελείται στον πέμπτο και
τελευταίο χρόνο του μέτρου και έτσι αργεί ελαφρώς να παιχτεί ο πρώτος χρόνος του
επόμενου. Το φαινόμενο αυτό μεταφράζεται αλλιώς και ως ρευστότητα του ρυθμού.
Τέλος, στο γύρισμα που γίνεται με αυτοσχεδιασμό σε τσάμικο, η μετρονομική
ένδειξη της ρυθμικής αγωγής η οποία σταθεροποιείται μετά τα πρώτα -μεταβατικά από
τον ένα στον άλλο ρυθμό- μέτρα είναι περίπου στο 70, με μονάδα μέτρησης και εδώ όπως και στις προηγούμενες μετρήσεις- το τέταρτο.

3.2.7 Τροπικότητα, σχολιασμός, σύγκριση
Το

κομμάτι

γενικότερα,

κινείται

σε

μακάμ

ουσάκ,

εκτός

από

το

αυτοσχεδιαστικό του μέρος στο τέλος, πού συνήθως εκτελείται σε νικρίζ με βάση τη
βαθμίδα ραστ (σολ) που αποτελεί και τον προσαγωγέα του ουσάκ, ξεκινώντας την
ανάπτυξη κάτω από τη βάση. Η φράση με την οποία ο Σούκας κάνει άνοιγμα
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αποτελείται από τα δύο πρώτα μέτρα. Είναι τέτοια η φράση πού από τις πρώτες κιόλας
νότες τις, μας δίνει αρκετό μελωδικό υλικό όσον αφορά τη συμπεριφορά του τρόπου
στον οποίο βρισκόμαστε. Το πρώτο μέτρο αποτελείται από ένα πεντάχορδο ραστ, το
οποίο στο μακάμ ουσάκ συνηθίζεται μία πέμπτη κάτω από τη βάση του, στο γεγκιάχ,
χαμηλό ρε δηλαδή. Το μέτρο κλείνει με κατάληξη στο ρε, μία οκτάβα πάνω από το
γεγκιάχ, δηλαδή στη 4η βαθμίδα του ουσάκ, στη βαθμίδα νεβά. Στην αρχή του δεύτερου
μέτρου και βλέποντας τη μελωδία να κινείται καθοδικά από το νεβά, φτάνουμε στα

85

Με τη έκφραση αυτή (κάνει άνοιγμα) εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο εκάστοτε οργανοπαίκτης

εισάγει ένα κομμάτι.
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μισά του μέτρου όπου παρατηρούμε να κάνει τελική κατάληξη στη βάση ντουγκιάχ του
μακάμ, με τη δεύτερη βαθμίδα ελαφρώς χαμηλωμένη, δίνοντας έτσι και στον ακροατή
την απαραίτητη αυτή πληροφορία για να καταλάβει το μακάμ στο οποίο βρισκόμαστε.

Παρακολουθώντας την πορεία της μελωδίας και στα επόμενα μέτρα, μπορούμε
να συμπεράνουμε γενικότερα ότι στο κομμάτι συνηθίζεται η μισή κατάληξη στη
βαθμίδα νεβά (ρε), όπως φαίνεται στα μέτρα 3, 5, 7, 9 και 17 και εντελή κατάληξη στη
86

βάση του ντουγκιάχ . Πριν γίνει το γύρισμα για το αυτοσχεδιαστικό μέρος σε ρυθμό
τσάμικο στο μέτρο 21, πραγματοποιείται μία στάση στον προσαγωγέα η οποία λύνεται
θα λέγαμε στην τονική.
Αναλύοντας την μουσική καταγραφή, είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε τη
προσοχή μας σε κάποια σημεία της. Ένα τέτοιο σημείο είναι αυτό μεταξύ των μέτρων 7
και 8. Σε αυτό θα περιμέναμε -σύμφωνα με τις επιταγές της θεωρίας- να κινηθεί η
μελωδική ανάπτυξη ανοδικά μετά τη στάση στο νεβά, με πεντάχορδο μπουσελίκ μέχρι
την οκτάβα. Όμως κάτι τέτοιο δε γίνεται, αφού μετά τη στάση στο νεβά, η μελωδία
κινείται διατονικά μέχρι τη βαθμίδα γκερντανιέ (σολ) περνώντας με κίνηση μι φα φα#
σολ όπως φαίνεται. Στο επόμενο μέτρο και έχοντας καθοδική πλέον πορεία η μελωδία,
επιστρέφει στη βάση με τις νότες πού οξύνθηκαν πριν να έχουν επανέλθει στις φυσικές
τους θέσεις, ολοκληρώνοντας έτσι το φαινόμενο της διατονικής συμπεριφοράς. Το ίδιο
φαινόμενο συναντάται και μεταξύ των μέτρων 13 και 14.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως πέραν της διατονικής
συμπεριφοράς συναντάμε συχνότερα τα γκλισάντα που κάνει ο Σούκας μεταξύ κάποιων
φθόγγων, και συγκεκριμένα στα μέτρα 4, 8, 12, 14, 17 και 20.
86

87

Άλλα ποιοτικά στοιχεία

Δεν αναφέρονται οι καταλήξεις από το μέτρο 18 και μετά, αφού αποτελούν επανάληψη προηγούμενων

θεμάτων, για τα οποία έχουμε τοποθετηθεί.
87

Τα γκλισάντα συμβολίζονται μόνο στην μουσική καταγραφή με δύο βέλη, ένα κάτω από τη νότα πού

ξεκινάει και ένα κάτω από τη νότα που τελειώνει το γκλισάντo και τη συντομογραφία της μουσικής

63

της μουσικής καταγραφής που δείχνουν κάποιες λεπτομέρειες για το παίξιμο του Σούκα
είναι οι τονισμοί, τα μικρά ποικίλματα, τα staccato

88

και τα legato

89

πού χρησιμοποιεί.

Με την αξιοποίηση των δύο αυτών τρόπων απόδοσης των φθόγγων, ο Σούκας δείχνει
ακόμη περισσότερο το πώς τοποθετείται στο κομμάτι, πράγμα πού έχει να κάνει με την
αισθητική του κάθε μουσικού. Το staccato ο Σούκας το χρησιμοποιεί μόνο μία φορά
και αυτή είναι στο μέτρο 5. Ενώ η πιο χαρακτηριστική φράση στην οποία χρησιμοποιεί
legato, είναι στο Γ θέμα πού το παίζει εξ’ ολοκλήρου σχεδόν με μία αναπνοή. Τέλος, θα
ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι στο γοργό τσάμικο, στο αυτοσχεδιαστικό
μέρος στο τέλος δηλαδή, το κομμάτι αλλάζει τονικό κέντρο και από λα ουσάκ περνάει
σε σολ νικρίζ με το οποίο και κλείνει.
Φτάνοντας εδώ αξίζει να αναφέρουμε για την «Παπαδιά» πού ηχογράφησε ο
Σούκας, πως είναι η εκτέλεση την οποία μελέτησαν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι
μεταγενέστεροι σολίστες του κλαρίνου. Ειδικά όταν μιλάμε για λαϊκές μουσικές
παραδόσεις, σαν αυτή που μελετάμε στη παρούσα εργασία, μεγάλο ρόλο παίζει και το
πόσο καλά προσεγγίζει, αποδίδει και κυρίως αποδομεί το εκάστοτε ιδίωμα ένας
μουσικός, πράγμα που εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της δεξιοτεχνίας. Επίσης, σε
αρκετά ιδιώματα της μουσικής παράδοσης διαφορετικών περιοχών της χώρας, δεν έχει
τόσο μεγάλη σημασία η πυκνότητα των φθόγγων που θα παιχτούν αλλά η ακρίβεια, η
ακολουθία και η σωστή τοποθέτηση αυτών πράγμα που σχετίζεται άμεσα, όπως
προαναφέραμε με την αποδόμηση των υφολογικών και μουσικολογικών στοιχείων.
Συμπληρωματικά σε αυτό το μέρος της εργασίας και πριν προχωρήσουμε
παρακάτω, θα παραθέσουμε ακόμη έναν οργανικό σκοπό με το ίδιο όνομα ο οποίος
εντοπιζόταν όμως σε περιοχές της Ρούμελης. Μπορεί πλέον να παίζεται σπάνια έως
καθόλου από τους σημερινούς σολίστες και να μην είναι ευρέως γνωστός αλλά
αποτελεί και αυτός μέρος των οργανικών της στεριανής χώρας.

ορολογίας glissando (=γλίστρημα), gliss. Ο κανονικός συμβολισμός αυτής της κίνησης αναδεικνύεται και
επεξηγείται στην έκθεση που αναρτήθηκε πιο πάνω.
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Staccato (=για φθόγγους που παίζονται κοφτά, απότομα, ξεχωριστά μεταξύ τους, συμβολίζεται μία

τελεία κάτω από κάθε φθόγγο).
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Legato (=για φθόγγους πού παίζονται ενωμένοι μεταξύ τους με συνεχή ήχο, συμβολίζεται με σύζευξη

πάνω ή κάτω από τους ενωμένους φθόγγους).
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3.2.8 Παπαδιά Καλαματιανή σε σύγκριση με Παπαδιά ζαγορίσια
Τίτλος: Παπαδιά ή Παπαδιά καλαματιανή
Εκτελεστής: Αριστείδης Βασιλάρης
Όργανα, Τύπος ορχήστρας:
Κλαρίνο: Αριστείδης Βασιλάρης
Λαούτο: Νεοκλής Σγούρος ή Σγούρας
Σαντούρι: Αριστείδης Μόσχος
Ντραμς: Ηλίας Βασιλ
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Στοιχεία δίσκου: ΞΕ ΑΓ Σ σΤην ΕΛΛΑΔΑ Δ
το συγκ τημα της ΕΛΕ

Σ

Ο Ο

ΟΤΙ

ΟΡΓΑ Ι

ΟΥΣΙ

με

Δ . Η ηχογράφηση προέρχεται από δίσκο

βινυλίου LPΜΩΡ 4 του 1980, ΠΛΕΥΡΑ Α’.
Επιμέλεια

δίσκου:

Μουσικές

ιδέες, ενορχήστρωση και

επιμέλεια ΕΛΕΝΗ

91

ΚΟΝΟΜΟΔΗ, όπως αναφέρεται στο ένθετο που βρήκαμε .

Ρυθμικό μοτίβο:
Παρακάτω παρατίθεται ολοκληρωμένη η παρτιτούρα αυτού του οργανικού:

90

Με αυτή τη συντομογραφία εννοείται το επώνυμο Βασιλάρης. Έτσι αναγράφεται και στο ένθετο.

91

Ελένη Κονομήδη, Αριστείδης Βασιλάρης, Ξεν γηση στην Ε

συγκ τημα της Ε νης ονομήδη, Εκδόσεις «ΜΩΡΙΑΣ» 1980.
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δα Δημοτική ο γανική μουσική με το

Πρόκειται για έναν κλασικό καλαματιανό σκοπό ο οποίος ρυθμικά δε
παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα. Η μελωδία αναπτύσσεται σε ένα μινόρε περιβάλλον
παρά το ματζόρε μπάσιμό της και συχνά κινείται χρωματικά. Αυτό διαδραματίζεται
μέχρι και το μέτρο 7 γιατί στο μέτρο 8 και από την 5η του μινόρε και τη νότα λα,
66

σχηματίζεται 5χορδο νικρίζ το οποίο και διατηρείται μέχρι το μέτρο 10. Στα επόμενα
δύο μέτρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μελωδία δείχνει να δανείζεται συμπεριφορά
ματζόρε κλίμακας που σχηματίζεται από την 7η της βάσης ρε, του κομματιού. Στο
μέτρο 13 βαρύνεται η τρίτη του ματζόρε και οξύνεται ταυτόχρονα η τέταρτή του
πράγμα που δημιουργεί νικρίζ από την ίδια βάση, ντο και δίνει την αίσθηση νέου
τονικού κέντρου για 2 μόνο μέτρα. Έπειτα η μελωδία επιστρέφει σε ένα ματζόρε θέμα
που αποτελεί και το Δ μέρος της. Να σημειώσουμε πώς με αυτό κλείνει και το κομμάτι,
το πόσες φορές θα παιχτούν αυτά τα τέσσερα θέματα είναι στη διακριτική ευχέρεια του
σολίστα, αλλά το συνηθέστερο είναι να παίζονται δύο τουλάχιστον φορές κάτι που
προκύπτει από τις λίγες εκτελέσεις που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτό τον οργανικό
σκοπό.
Τέλος, η δομή και οι μετρονομικές ενδείξεις είναι δύο στοιχεία που δε θα πρέπει
κατά την γνώμη μας να απουσιάζουν. Όσον αφορά το πρώτο μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε τη δομή της «Παπαδιάς» ως απλή αφού διακρίνονται εύκολα τα
τέσσερα θέματα που απαρτίζουν τη μελωδία. Φαίνεται ότι αυτός ο οργανικός σκοπός, η
92

«Παπαδιά Καλαματιανή» όπως αναφέρεται και στο ένθετο του δίσκου , μάς δίνει
τροφή θα λέγαμε περισσότερο για ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν το στόλισμα
της μελωδικής γραμμής όπως οι τσαλκάτζες και τα ποικίλματα παρά για τη δομή του.
Δείγμα και αυτό του ότι οι οργανικοί σκοποί ήταν συνθέσεις οργανοπαικτών. Για τις
μετρονομικές ενδείξεις δε μπορούμε να πούμε και πολλά. Οι εκτελέσεις που βρήκαμε
είναι λίγες στο σύνολό τους και προέρχονται από τον Α. Βασιλάρη, από τον Κ.
Καραγιάννη και από τον Γ. Κοτσίνη. Πέραν αυτού οι συγκεκριμένες εκτελέσεις
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ταχύτητα όπως ακριβώς διαφέρουν και αυτές του
Βασιλάρη. Από τις δύο εκτελέσεις του Βασιλάρη αυτή που καταγράψαμε μετρήθηκε
στα 230 beat με μονάδα μέτρησης το όγδοο ενώ ή έτερη στα 205, 210 beat. Κατά τον
ίδιο τρόπο και με παρόμοιες μετρήσεις βρέθηκαν και αυτές των Καραγιάννη

93

και

Κοτσίνη με την εκτέλεση του πρώτου να είναι πιο γρήγορη.
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Βλ. Ένθετο δίσκου ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΝΟΜΗΔΗ, ό.π.

93

Ο συγκεκριμένος οργανικός σκοπός έχει επικρατήσει και ως «Παπαδιά Καραγιάννη ή Παπαδιά αλά

Καραγιάννη». Κάτι τέτοιο ισχυροποιεί από τη μία την πιθανότητα να του ανήκει η σύνθεση και από την
άλλη δείχνει τον ιδιαίτερο τρόπο που είχε ο Καραγιάννης στο παίξιμό του.
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3.3.1 Εισαγωγή στα «Νέο αράπικο», «Μαριγάμπα», «Φυσούνι»
Τίτλοι κομματιών: Μαριγάμπα, Νέο Αράπικο, Φυσούνι
Εκτελεστές: Βασίλης Σούκας, Φίλιππος Ρούντας
Τύπος ορχήστρας: Στεριανή ζυγιά
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Στοιχεία δίσκων: Βασί ης Σούκας

τ χνη του κ α ίνου LY A, Αθήνα 1995, αρ.

δίσκου: CD4802/3, επιμέλεια: Λάμπρος Λιάβας.
Φίλιππος Ρούντας, Δίσκος 78 και 45 στροφών, Νοέμβριος 1959, idelity, αρ. δίσκου:
95

77047 & 7047, επιμέλεια: Δόμνα Σαμίου .

3.3.2 Εισαγωγικό σημείωμα
Μαριγάμπα, Νέο Αράπικο, Φυσούνι. Τα τρία αυτά οργανικά κομμάτια
αποτελούν μέρος της μελέτης που γίνεται στην παρούσα εργασία. Πρόκειται για τα τρία
πιο γρήγορα, όσον αφορά την ταχύτητα εκτέλεσής τους, κομμάτια που παίζονταν στη
περιοχή που εκτείνεται από το Μεσολόγγι έως τα Γιάννενα, για αυτό και επιλέξαμε να
σχηματίσουμε μία υποενότητα η οποία θα αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτά. Τα δύο
πρώτα οργανικά τα βρήκαμε δισκογραφημένα μόνο από τον Βασίλη Σούκα.

3.3.3 Πληροφορίες προέλευσης κομματιού και ανάλυση της φόρμας
του
Η Μαριγάμπα όπως αναφέρει και η Δέσποινα Μαζαράκη
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, ήταν μία

«βορειοηπειρώτισσα» χορεύτρια την οποία είχε μαζί του ο ηπειρώτης βιολιστής Λάλος
Φάκος, ο οποίος έζησε την εποχή μεταξύ 1854-1934. Φαίνεται πώς η Μαριγάμπα, ήταν
μία περιζήτητη χορεύτρια την οποία συναντούμε αρχικά στην ορχήστρα του Δημήτρη
Κάμψη, προπάππου του Τάσου Χαλκιά και αργότερα στην κομπανία του γνωστού
94

Θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στην ορχήστρα για κάθε κομμάτι ξεχωριστά.
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Στοιχεία δίσκων: εδώ αναφέρονται τόσο τα στοιχεία δίσκου του Σούκα που ηχογράφησε το «Νέο

αράπικο» και τη «Μαριγάμπα», όσο και τα στοιχεία του δίσκου του Φίλιπου Ρούντα που ηχογράφησε το
«Φυσούνι».
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Δέσποινα Μαζαράκη, Το αϊκ κ α ίνο στην Ε

δα, ο.π., σ. 50.
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κλαριντζή Νικολάκη Σουλεϊμάνη. Όπως γίνεται αντιληπτό η Μαριγάμπα έχει ένα χορό
97

ή ακόμα και κάποιο τραγούδι στο όνομά της . Ο συγκεκριμένος σκοπός επιβιώνει
ακόμα και σήμερα στο ρεπερτόριο των λαϊκών πρακτικών οργανοπαικτών μόνο λόγω
δισκογραφίας
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. Ένας από αυτούς ήταν και ο Βασίλης Σούκας, ο οποίος το

συμπεριέλαβε σε έναν από τους προσωπικούς του δίσκους με οργανικά κομμάτια μόνο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε ηχογραφήσεις που έχουν γίνει για το αρχείο της ΕΡΤ,
περιέχεται το συγκεκριμένο κομμάτι, έχοντας όμως σαν σολιστικό όργανο το βιολί.
Επίσης, σε αυτές τις ηχογραφήσεις κάποια μέρη της μελωδίας διαφέρουν σε σχέση με
αυτά της εκτέλεσης του Β. Σούκα. Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε το κομμάτι και
ακολούθως θα ασχοληθούμε με τη δομή του:
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Εκπομπή «Σε ήχο ελεύθερο», επιμέλεια Γιώργος Παπαδάκης, Αρχείο της ΕΡΤ, Αθήνα 1988. Μέσα

από το αρχείο της Ε.Ρ.Τ. και τις εκπομπές που ηχογραφήθηκαν και αφορούσαν τη παραδοσιακή μας
μουσική και την προβολή κάποιων εκ των σημαντικότερων μουσικών της, μπορούμε να αναγνωρίσουμε
τη δύναμη που έχουν ακόμη αυτά τα κομμάτια και το πόσο πολύ κινούν το ενδιαφέρον σπουδαίων
οργανοπαικτών έτσι ώστε να τα εντάξουν στο ρεπερτόριό τους. Πρόκειται για οργανοπαίκτες όπως ο Γ.
Κόρος και ο Σ. Κουκουλάρης, μουσικοί που έχουν υπηρετήσει τα πανηγύρια της δημοτικής μουσικής και
κατάγονται από Εύβοια και Νάξο αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν και τις ικανότητες να μελετήσουν
ρεπερτόρια διαφορετικών περιοχών και να τα αποδώσουν το ίδιο καλά όπως και ντόπιοι μουσικοί του
Ξηρόμερου ή της Ηπείρου αντίστοιχα. Πηγή: Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ, εκπομπή «ΣΕ ΗΧΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ», επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Παπαδάκης.
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Λέμε πώς επιβιώνει ο συγκεκριμένος σκοπός μόνο χάρη στη δισκογραφία, αφού τα τελευταία χρόνια

σπάνια ακούγεται από τους οργανοπαίκτες σε πανηγύρια.
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Τα πρώτα 19 μέτρα είναι αυτά πού αποτελούν ολόκληρο το Α μέρος της
Μαριγάμπας η οποία ξεκινά με λεβάρε από το δεύτερο μέτρο. Το Α μέρος, χωρίζεται σε
Α1 και Α2. Ως Α1 θεωρούνται τα μέτρα 1 έως 12 και ως Α2 τα μέτρα 13 έως 19. Το Α2
θα μπορούσαμε να πούμε πώς αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την επανάληψή του Α1. Και
λέμε κατά κάποιο τρόπο, αφού ο Σούκας από το μέτρο 13 και κάτω παίζει στην ουσία,
71

το Α1 παραλλαγμένο, με σκοπό να εισάγει ακολούθως το Β το οποίο ξεκινά από το
δεύτερο μισό του μέτρου 19.

Όπως είναι φανερό, το δεύτερο μέρος του κομματιού είναι μικρής έκτασης και
στο σύνολό του αριθμεί 5 μέτρα. Αρχίζει από το δεύτερο μισό του μέτρου 19, όπως
προαναφέραμε και τελειώνει στο πρώτο μισό του μέτρου 24, έχοντας επαναληφθεί
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ακόμη μία φορά. Βλέποντάς το κανείς, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι παίζει τον
99

ρόλο της γέφυρας , μεταξύ των θεμάτων Α και Γ στην προκειμένη περίπτωση.

Στο δεύτερο μισό του μέτρου 24 ξεκινά το Γ μέρος της Μαριγάμπας και
τελειώνει στο μέτρο 40. Συνολικά το τρίτο μέρος αποτελείται από 16 μέτρα. Και αυτό
όμως, όπως και το Α μέρος χωρίζεται σε Γ1 και Γ2. Το Γ1 εκτείνεται από το μέτρο 24
μέχρι το μέτρο 33, ενώ το Γ2 αποτελείται από τα εναπομείναντα 7 μέτρα, 34 - 40. Θα
μπορούσε το Γ2 να εντάσσεται στα πλαίσια του υπόλοιπου Γ και έτσι να μη προκύψει
αυτή η διαίρεση, αλλά η διαφοροποίησή του μετά τα δύο πρώτα του μέτρα
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και η

προσωρινή αλλαγή τονικού κέντρου, πριν ακουστεί ξανά το Β μέρος, είναι στοιχεία που
δε μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Το Γ2 είναι και το τελευταίο θέμα της
Μαριγάμπας. Γενικότερα και έχοντας μία εικόνα πλέον για το πώς αναπτύσσεται το
κομμάτι, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη φόρμα του απλή, με συχνό χαρακτηριστικό
εκείνο των επαναλήψεων.
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Όταν στη μουσική αναφερόμαστε στον όρο «γέφυρα», εννοούμε ότι ένα σκέλος του κομματιού

αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ δύο ή και περισσότερων μουσικών φράσεων.
100

Τα δύο πρώτα μέτρα του Γ2 μοιάζουν αρκετά με το Α θέμα της Μαριγάμπας, πράγμα που δε

συμβαίνει και με τα υπόλοιπα όμως μέτρα του και έτσι το χωρίζουμε σαν αυτόνομο θέμα.
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3.3.4 Ενορχηστρωτικά σχόλια και παρατηρήσεις στην μουσική
καταγραφή. Ρυθμική ανάλυση
Η ορχήστρα σε αυτό το κομμάτι αποτελείται από τα εξής όργανα: κλαρίνο,
σαντούρι, κιθάρα, τουμπελέκι. Εκτός του Σούκα στο κλαρίνο, στον οποίο ανήκει και
ολόκληρος ο δίσκος, δεν αναγράφεται καμία άλλη πληροφορία για τους υπόλοιπους
οργανοπαίκτες που συμμετέχουν. Και σε αυτό το κομμάτι το κλαρίνο έχει τον πρώτο
ρόλο, αφού είναι το μοναδικό όργανο που παίζει τα θέματα, όπως απεικονίζονται στη
παρτιτούρα. Η κιθάρα εδώ έχει πάρει τη θέση του λαούτου, ίσως για λόγους καλύτερης,
πιο άμεσης, ατάκας και μεγαλύτερου όγκου από αυτό. Ο μεγαλύτερος όγκος που μπορεί
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να προσδώσει η κιθάρα, οφείλεται στην απόδοση πιο μπάσων συχνοτήτων

101

. Ο

κρουστός συνοδεύει λιτά χωρίς πολλά περιττά χτυπήματα. Έχει και εδώ τον πιο
διακριτικό και συνάμα σημαντικό ρόλο, αποτελεί τη βάση της ορχήστρας και οι
υπόλοιποι οργανοπαίκτες, τον χρησιμοποιούν σαν οδηγό, για να μπορέσουν
τοποθετηθούν τόσο στον ρυθμό όσο και στις μελωδικές γραμμές του κομματιού και να
το αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Το σαντούρι που ακούγεται στη
συγκεκριμένη εκτέλεση της Μαριγάμπας, έχει διττό ρόλο. Από τη μία, τις περισσότερες
φορές το ακούμε να συνοδεύει
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συμπληρώνοντας κενά της κιθάρας, πολλές φορές και

με αρπίσματα. Από την άλλη, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο και το σαντούρι παίζει τη
βασική μελωδική γραμμή, αλλά μία οκτάβα χαμηλότερα από ότι το κλαρίνο. Αυτό
γίνεται στα μέτρα 24-28, δηλαδή στο πρώτο μισό του θέματος Γ1. Αξιοσημείωτο είναι
επίσης, το γεγονός, ότι σαντούρι και κιθάρα δε συνοδεύουν με το ίδιο ρυθμικό σχήμα,
πράγμα που βοηθά ώστε να καλύπτονται χωρίς να γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά, τα
ρυθμικά κενά τους.
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Σταύρος Παπασταύρου, Ο λαουτιέρης Χρήστος Ζώτος: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκτελεστικής

πρακτικής του, ό.π., σελ.37.
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Ως γνωστόν το σαντούρι δε μπορεί να παίξει κάθετα τρίφωνες και τετράφωνες συγχορδίες. Έτσι όταν

δε κάνει αρπισμούς συνοδεύει με διφωνίες ή παίζει τις συγχορδίες σε δύο κινήσεις. Στη μία, συνήθως στη
μπάσα περιοχή παίζει την πρώτη της συγχορδίας και στην άλλη κίνηση μας δίνει την τρίτη και την
πέμπτη αυτής.

75

Αυτό που μπορούμε να πούμε παρατηρώντας τις διαφορετικές αυτές ρυθμικές
γραμμές που ακολουθούν κιθάρα και σαντούρι, είναι ότι το σαντούρι κρατά το ρυθμό
με λιγότερες αλλά πιο μεγάλες σε διάρκεια νότες. Σε αυτό τον τρόπο συνοδείας,
βοηθάει και η μεγάλη διάρκεια που βγάζει το όργανο από τη φύση του. Όπως το
σαντούρι, έτσι και η κιθάρα συνοδεύει και αυτή με δύο διαφορετικά ρυθμικά μοτίβα
στο κομμάτι. Και τα δύο ρυθμικά της σχήματα όμως, περιέχουν περισσότερες και
μικρότερες σε διάρκεια αξίες, από ότι του σαντουριού. Αυτό δίνει και την δυνατότητα
στον κιθαρίστα να έχει στη διάθεσή του περισσότερες επιλογές όσον αφορά τους
τονισμούς και το που θα τους τοποθετήσει, σε σχέση πάντα με το εκάστοτε ρυθμικό
σχήμα και με το αν υπάρχει άλλο συνοδευτικό όργανο, όπως εδώ το σαντούρι. Να μη
ξεχάσουμε να αναφέρουμε, πώς η μετρονομική ένδειξη σε αυτό το κομμάτι ήταν στα
185 beat, με μονάδα μέτρησης το τέταρτο.

3.3.5 Σχολιασμός
Έχοντας πλέον μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη Μαριγάμπα, θα
προσπαθήσουμε πιο κάτω να συγκρίνουμε αυτή την εκτέλεση του Σούκα με μία άλλη
εκτέλεση από το αρχείο της ΕΡT. Σκοπός αυτού του εγχειρήματος, είναι να
εντοπίσουμε μέσα από τη σύγκριση τις κυριότερες μεταξύ τους υφολογικές και όχι
μόνο διαφορές. Τα όργανα πού ακούγονται σε αυτή την έτερη εκτέλεση της
Μαριγάμπας είναι τα ίδια, εκτός από το σολιστικό και τη προσθήκη ενός λαούτου. Τη
θέση του κλαρίνου στη παρούσα ηχογράφηση παίρνει το βιολί. Ο μουσικός που παίρνει
τη θέση αυτή είναι ο Ηλίας Σούκας. Η παρουσία του βιολιού ως μοναδικού σολιστικού
οργάνου δίνει σε αυτή την ορχήστρα άλλο ηχητικό χρώμα και εύκολα θα μπορούσε
κανείς να χαρακτηρίσει τη ζυγιά αυτή ως νησιώτικη. Είναι σημαντικό να τονίσουμε,
χωρίς να γνωρίζουμε κάτι που να αποδεικνύει του λόγου το αληθές, ότι η Μαριγάμπα
είναι πιθανόν να μπήκε και στο ρεπερτόριο μη στεριανών μουσικών και να έφτασε
μέχρι τις Κυκλάδες.
Πέραν αυτών όμως, για να μην υποβαθμίσουμε και το ρόλο των υπόλοιπων
οργάνων, να αναφέρουμε πώς λαούτα παίζουν ο Βασίλης Κατράκος και ο Κώστας
Παπαπροκοπίου. Νταραμπούκα παίζει ο Ανδρέας Παππάς, ο οποίος είναι και ο
κρουστός που έχει λάβει μέρος στον μεγαλύτερο όγκο των ηχογραφήσεων της ΕΡΤ.
Μόνο για το σαντούρι που ακούγεται δεν γίνεται λόγος. Την επιμέλεια της
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ηχογράφησης όπως και όλων των άλλων επεισοδίων της εκπομππής «Σε ήχο ελεύθερο»
έχει ο Γιώργος Παπαδάκης. Παρακάτω παραθέτουμε τη Μαριγάμπα από το αρχείο της
ΕΡΤ:
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3.3.6 Σύγκριση
Ξεκινώντας τη σύγκριση, θα αναφερθούμε πρώτα στα κοινά στοιχεία που
παρουσιάζουν οι δύο αυτές εκτελέσεις. Επειδή σε αυτή την εργασία μελετάμε λαϊκά
103

μουσικά ιδιώματα

και οι καταγραφές που παρουσιάζονται εδώ είναι βασισμένες σε

λαϊκούς πρακτικούς κυρίως οργανοπαίκτες, υπάρχουν στοιχεία τα οποία σε κάποια
άλλα είδη μουσικής θεωρούνται αυτονόητα ενώ σε αυτό που μελετάμε όχι, για αυτό και
θα αναλυθούν διεξοδικότερα.
Να πούμε ότι η έκταση της δεύτερης εκτέλεσης της Μαριγάμπας, είναι σχεδόν η
ίδια με αυτή της πρώτης, πράγμα που σπάνια συμβαίνει σε αυτό το είδος μουσικής και
αυτό γιατί μιλάμε για μουσικούς οι οποίοι μάθαιναν τα κομμάτια μόνο ακούγοντάς τα
από παλαιότερες εκτελέσεις. Ακόμη κάθε ένας μουσικός έβαζε και δικές του ιδέες σε
αυτά, οπότε είναι αρκετά δύσκολο έως απίθανο κάποιες φορές να παίξουν δύο
πρακτικοί οργανοπαίκτες ένα κομμάτι κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ακόμα και σήμερα.
Συνεχίζοντας, αυτό που λέγαμε πιο πάνω, ένα ακόμη χαρακτηριστικό που συναντάμε
και στις δύο εκτελέσεις έχει να κάνει με τη φόρμα του κομματιού. Μπορεί η
Μαριγάμπα με σολιστικό όργανο το βιολί που καταγράφηκε από το αρχείο της ΕΡΤ, να
είναι πιο πλούσια σε μουσικές φράσεις αλλά η γενικότερη φόρμα της είναι ίδια με
αυτής του Β. Σούκα. Αντικατοπτρίζοντάς τη σε ένα σχεδιάγραμμα για να είναι
ευκολονόητη, είναι κάπως έτσι:

Αυτοσχεδιασμός

Θέματα

Κλείσιμο με
συγκεκριμένο θέμα
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Βασικό είναι να πούμε πώς η λαϊκή μουσική αποτελεί προφορική παράδοση, για την εκμάθηση αλλά

και τη μετάδοση της οποίας δεν υπήρχε άλλο μέσο εκτός από τη προφορικότητα. Ειδικά τα χρόνια που
ηχογραφήθηκαν κάποια από τα κομμάτια (1930 η πιο παλαιά ηχογράφηση αυτή της «Παπαδιάς» που
καταγράψαμε) στα οποία βασίστηκαν οι καταγραφές που παρατίθενται εδώ, ήταν το μοναδικό μέσο
μετάδοσης. Ακόμη και στις μέρες μας, η προφορικότητα χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις αφού
δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος, πιο κατανοητός, τρόπος εκμάθησης των πλούσιων λαϊκών μας ιδιωμάτων.
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Ως «Κλείσιμο με συγκεκριμένο θέμα» έχουμε ορίσει το τέλος του κομματιού
που και στις δύο περιπτώσεις κλείνει με την ίδια ακριβώς μουσική φράση.
Εκτός της φόρμας, ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό των δύο εκτελέσεων
αποτελεί και η ταχύτητα. Η μετρονομική ένδειξη με μονάδα μέτρησης το τέταρτο και
στις δύο περιπτώσεις, μας δείχνει ότι υπάρχει μικρή διαφορά, με την εκτέλεση του Β.
Σούκα να είναι λίγο πιο γρήγορη. Τοποθετούμε όμως αυτό το χαρακτηριστικό στα
κοινά μεταξύ τους στοιχεία, αφού και οι δύο μετρήσεις που έγιναν έδειξαν ταχύτητες
πάνω από 150 beat.
Φυσικά και οι δύο μετρήσεις έγιναν κατά προσέγγιση και αυτό γιατί οι δύο
ηχογραφήσεις που μελετάμε, έχουν γίνει σε στούντιο αλλά όχι με τους κανόνες αυτού,
όπως πλέον συνηθίζεται.
Και οι δύο ορχήστρες παίζουν χωρίς να οδηγούνται από κάποια μετρονομική
κανονικότητα και είναι φυσιολογικό στο συγκεκριμένο είδος μουσικής να υπάρχουν
σημεία στα οποία η κάθε ορχήστρα αποκλίνει ελαφρώς σε σχέση με τη μέτρηση που
κάναμε. Σε αυτό εδώ το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στο πόσο καλή επικοινωνία,
αντίληψη και ομοιογένεια είχαν για την εποχή τους οι μουσικοί των συγκεκριμένων
ηχογραφήσεων. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε τόσο από τις ηχογραφήσεις όσο
και από τις αποκλίσεις που εντοπίσαμε. Σε αυτές, δεν υπάρχει ένας εκ των μουσικών ο
οποίος κρατάει τους άλλους πίσω ή τρέχει λίγο πιο γρήγορα από αυτούς, αλλά αυτό
γίνεται, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, αρμονικά από όλη την ορχήστρα. Κάτι ακόμη
που είναι φανερό λόγω ταχύτητας αλλά και της επικότητας και στις δυο ηχογραφήσεις,
είναι ότι δεν εντοπίζουμε μεγάλα γκλισάντα, παρά μόνο κάποια ανεπαίσθητα θα
λέγαμε, σε ελάχιστα σημεία, κυρίως στη περίπτωση του Β. Σούκα.
Έχοντας αναφέρει τις σημαντικότερες ομοιότητες, ας περάσουμε τώρα στις
διαφορές που εντοπίζονται στις εν λόγω καταγραφές. Η μεγαλύτερη και πιο σαφής
διαφορά είναι η πληθώρα μουσικών φράσεων που παρουσιάζεται στη δεύτερη
καταγραφή μας. Τη δεύτερη καταγραφή απαρτίζουν 7 θέματα, τα περισσότερα εξ
αυτών είναι καινούρια σε σχέση με αυτά της πρώτης καταγραφής. Αυτός είναι και ο
βασικός λόγος για τον οποίο εντοπίζουμε αυτή ως τη μεγαλύτερη μεταξύ τους διαφορά.
Σε κάποιες περιπτώσεις τα θέματα της δεύτερης εκτέλεσης που μοιάζουν με αυτά της
πρώτης φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί και με διαφορετική σειρά. Κάτι τέτοιο
συμβαίνει στην αρχή του κομματιού, αφού ναι μεν μιλάμε για την ίδια σύνθεση και στις
δύο περιπτώσεις, αλλά φαίνεται πώς ο Ηλίας Σούκας έχει προσθέσει στην αρχή ένα
ακόμη θέμα και έτσι τα δύο κομμάτια δεν ξεκινούν με την ίδια φράση. Εκτός αυτής της
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διαφοράς, εντοπίζουμε άλλη μία η οποία είναι εξίσου σημαντική και έχει να κάνει με το
ρυθμό. Είναι εμφανές αν ακούσει κανείς τις δύο εκτελέσεις, πώς οι δύο κομπανίες
αντιλαμβάνονται με τελείως διαφορετικό τρόπο τη διαίρεση των 4 χρόνων του μέτρου.
Η μεν κομπανία με πρώτο σε ιεραρχία όργανο το κλαρίνο αντιλαμβάνεται το
κομμάτι ως συρτό σε 8/8, ενώ η δε με πρώτο όργανο το βιολί εκτελεί το κομμάτι σαν
ένα νησιώτικο μπάλο
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.

Συρτός 8/8 =

Μπάλος 2/4 =

Ίσως αυτό να γίνεται για το λόγο που αναφέραμε και πιο πριν. Η δεύτερη ζυγιά
φαίνεται να θέλει να προσδώσει στο κομμάτι ένα πιο νησιώτικο χρώμα κρατώντας τις
υποδιαιρέσεις του μπάλου, παρότι το βιολί δε παίζει με δοξαριές δύο ή τεσσάρων
φθόγγων όπως συνηθίζεται από βιολιστές σε νησιώτικους σκοπούς, αλλά με πολλές
ξεχωριστές δοξαριές για κάθε νότα. Αντίθετα η πρώτη εκτελεί το κομμάτι ως ρούμπα,
ρυθμό που επικρατεί σε σχεδόν ολόκληρη τη στεριανή Ελλάδα, εκτός της Θράκης. Το
ρυθμικό αυτό μοτίβο συναντάμε συχνά και σε πολλές από τις υπόλοιπες περιοχές των
Βαλκανίων και κυρίως στη Βουλγαρία, με την ονομασία κιουτσέκ.

104 Ο βιολιστής εδώ παίζει τη Μαριγάμπα βάζοντας πολλά ποικίλματα, κυρίως με την επόμενη νότα από αυτή που
παίζει, πράγμα που δεν βλέπουμε να κάνει το κλαρίνο στη πρώτη από τις καταγραφές μας.
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3.3.7 Ανάλυση φόρμας (ανάλυση της δεύτερης εκτέλεσης)
Όπως βλέπουμε και από τη παρτιτούρα που παραθέσαμε πιο πάνω, το κομμάτι
σε αυτή την δεύτερη εκδοχή του αποτελείται από 7 θέματα, που έχουν συμβολιστεί για
να είναι πιο διακριτά, με κεφαλαία γράμματα από το Α μέχρι το Ζ. Πριν αρχίσουμε να
αναλύουμε καθεαυτή τη φόρμα του κομματιού, επισημαίνουμε πως τα δύο μέτρα στην
αρχή του κομματιού που εμφανίζονται και στις δύο περιπτώσεις, αποτελούν τα μέτρα
που δίνει ο κρουστός. Στη πρώτη περίπτωση μπαίνει με λεβάρε
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το κλαρίνο, ενώ στη

δεύτερη μπαίνουν όλοι μαζί στον πρώτο χρόνο του 3ου μέτρου, όπου και ξεκινάει η
ανάπτυξη της μελωδίας. Επιστρέφοντας στην ανάλυση, ας επικεντρωθούμε στα θέματα
της Μαριγάμπας ένα προς ένα.
Το Α που είναι και το εισαγωγικό θέμα αποτελείται από τα πρώτα 10 μέτρα. Να
σημειώσουμε πώς τα θέματα Α, Β, Δ και Ε είναι θέματα καινούρια σε σχέση με αυτά
που έπαιξε ο Σούκας, πράγμα που μας δείχνει ότι από περιοχή σε περιοχή μπορεί να
διαφέρουν κατά πολύ οι βασικές μελωδίες του κομματιού μεταξύ τους. Ακολούθως του
Α, έρχεται το Β θέμα το οποίο ξεκινά από το τέλος του δέκατου μέτρου και
ολοκληρώνεται στο μέρος 16. Θα λέγαμε ότι το Β είναι και αυτό που προετοιμάζει το Γ
θέμα, που έχει και μία ιδιαιτερότητα. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που θέλουμε να
πούμε για το Γ θέμα, θα αναφερθούμε σε μία φόρμα που χρησιμοποιείται στη
Οθωμανική κλασική μουσική περισσότερο, στο σεμάι. Η φόρμα σε ένα οργανικό σεμάι,
το οποίο αποτελεί το τελευταίο μέρος ενός φασίλ, αποτελείται από τους 4 συνήθως
χανέδες ή οίκους, θέματα στη δική μας περίπτωση, και την υπακοή ή γύρισμα ή
τεσλίμ
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. Το τεσλίμ είναι ένα μέρος, το οποίο παίζεται μετά από κάθε χανέ συνήθως

και αυτό από μόνο του αρκεί για να γίνει το τεσλίμ φράση αναφοράς. Με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο λειτουργεί και το θέμα Γ στη περίπτωση της Μαριγάμπας. Ο Σούκας το
παίζει αρκετές φορές και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τη σειρά που επέλεξε να
τοποθετήσει τα θέματα. Είναι το θέμα με το οποίο βγαίνει σε verso και επίσης είναι το
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Λεβάρε(=levare). Η χρήση του όρου αυτού συνηθίζεται μεταξύ μουσικών για να υποδηλώσει την

επέκταση ή αύξηση του μέτρου, με νότες από το προηγούμενο όμως μέτρο. Συνήθως εκτελείται από έναν
οργανοπαίκτη ο οποίος δανείζεται τις τελεταίες νότες του προηγούμενου μέτρου με σκοπό να μπουν όλοι
μαζί στον πρώτο χρόνο του επόμενου.
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Χ. Τσιαμούλης & Π. Ερευνίδης, Ρ μηοί Συνθ τες της

291, Αθήνα, 1998.
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ης ( 7ος 2 ος αι.), Εκδόσεις Δόμος, σελ.

θέμα με το οποίο κλείνει το κομμάτι. Από την άλλη ο Η. Σούκας δεν το βάζει τόσες
φορές αλλά και σε αυτή την εκτέλεση ακούγεται τουλάχιστον δύο φορές. Εκτός από τα
μέτρα 17-21, αποτελεί και εδώ την φράση με την οποία γίνεται το φινάλε.
Προχωρώντας πιο κάτω, εντοπίζουμε τα δύο επόμενα θέματα, Δ και Ε, τα οποία θα
χαρακτηρίζαμε μικρά όσον αφορά την έκταση και χωρίς να κάποια ιδιαιτερότητα. Το
πρώτο αποτελείται από 5 και το δεύτερο από 6 μέτρα αντίστοιχα. Το Δ να σημειώσουμε
πώς επαναλαμβάνεται. Τα επόμενα δύο θέματα που βάζει ο Ηλίας Σούκας, αποτελούν
και τα δύο τελευταία θέματα της εκτέλεσης του Βασίλη Σούκα. Τα ΣΤ και Ζ εδώ,
αντιστοιχίζονται με τα Γ1 και Γ2 της πρώτης εκτέλεσης που καταγράψαμε. Μετά από
αυτά ο Σούκας επιλέγει να παίξει το Β θέμα πάλι πριν βγει σε αυτοσχεδιασμό, ενώ ο
Ηλίας Σούκας προτιμά να παίξει άλλη μία φορά ολόκληρο το κομμάτι πριν τον δικό του
αυτοσχεδιασμό του.

3.3.8 Μελωδική ανάπτυξη, Τροπικότητα
Έχοντας ως οδηγό τη εκτέλεση που καταγράψαμε, βλέπουμε ότι η μελωδία
αναπτύσσεται εξ’ ολοκλήρου σε μακάμ ραστ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα
πρώτα 24 μέτρα το κομμάτι κινείται μόνο στο πεντάχορδο που θεμελιώνεται στη βάση
του, σολ, με δύο στιγμιαίες εξαιρέσεις που φτάνει μέχρι την έκτη βαθμίδα, χουσεϊνί,
περαστικά, παρότι η μελωδική πορεία χαρακτηρίζεται ως ανιούσα. Αυτή η
συμπεριφορά μας δίνει να καταλάβουμε πόσο πλούσιο σε φράσεις είναι το γρήγορο
αυτό οργανικό κομμάτι. Ακόμη, σε αυτό έρχεται να προστεθεί και ότι το μακάμ ραστ
αναπτύσσεται κυρίως στη χαμηλή περιοχή του και για το λόγο αυτό συνηθίζει να
επεκτείνεται με ένα τετράχορδο ραστ κάτω από τη βάση του, στο γεγκιάχ, κίνηση που
καταγράφεται και στην σχετική βιβλιογραφία για την θεωρία των μακάμ
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.

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την τροπικότητα, το κομμάτι κινείται σε
αρκετές περιπτώσεις χρωματικά. Αυτό σημαίνει ότι περνάει από μία νότα σε μία άλλη
χρησιμοποιώντας διαστήματα ημιτονίου. Τέτοια σημεία είναι τα εξής: στο μέτρο 12
γίνεται δύο φορές, μία περίπτωση γύρω από τη βαθμίδα λα (ντουγκιά), όπου το τονίζει
με όξυνση της τονικής που εδώ γίνεται σολ# και άλλη μία γύρω από τη βαθμίδα ρε
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Μουράτ Αϋντεμίρ, Το τού κικο μακ μ, agotto books, μεταφρασμένο από την αγγλική γλώσσα από

την Σοφία Κομποτιάτη, Εκδόσεις agotto ooks, σελ. 31, Νοέμβριος 2012.
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(νεβά), όπου το τονίζει βάζοντας σαν προσαγωγέα θα λέγαμε ένα ντο#. Στην ουσία δεν
πρόκειται για νέα τονικά κέντρα, αλλά για περιστροφή της μελωδίας γύρω από κάποιες
νότες τις οποίες χρησιμοποιεί σαν δεσπόζουσες ούτως ώστε να καταλήξει στο βασικό
τονικό της κέντρο (ραστ). Σε αυτή την περίπτωση που μόλις σχολιάσαμε και
παρατηρώντας την μουσική καταγραφή, η εναρμόνιση προκύπτει πολύ εύκολα.
Πρόκειται για πέρασμα της μελωδίας από τη 2η και τη 5η βαθμίδα, χρησιμοποιώντας
την πρώτη ως μινόρε και τη δεύτερη ως ματζόρε αντίστοιχα με κατάληξη στην τονική.
Να επισημάνουμε πώς η ίδια κίνηση της μελωδικής γραμμής παρουσιάζεται και στα
μέτρα 15 και 16, όπου στο πρώτο κεντρική νότα είναι το σι (σεγκιάχ) και στο δεύτερο
σαν κέντρο γίνεται το ντουγκιάχ, μόνο για τρία μέτρα. Μέχρι αυτό το σημείο που
συζητάμε το κομμάτι κάνει ημιτελείς καταλήξεις στις βαθμίδες σεγκιάχ και ντουγκιάχ.
Συνεχίζοντας από τα τέλη του μέτρου 24 όπου ξεκινά το Γ1 θέμα, η μελωδία
του κομματιού αναπτύσσεται ακολουθώντας ανοδική πορεία πάνω από το ρε (νεβά),
χωρίς όμως να πραγματοποιεί κίνηση ραστ. Το φα# (εβίτς) αντικαθίσταται από το φα
(ατζέμ), λόγω κατιούσας έλξης. Αυτή η κίνηση ονομάζεται ατζεμλί ραστ. Με τη
βάρυνση του εβίτς διαμορφώνεται ανοδικά από το νεβά, ένα τετράχορδο μπουσελίκ.
Αυτή λοιπόν είναι μία άλλη εκδοχή του μακάμ και συνήθως χαρακτηρίζεται ως ραστ με
ατζέμ. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι η μία εκδοχή του ραστ συνεχίζει και πάνω από
τη βαθμίδα νεβά με τετράχορδο ραστ ενώ η άλλη κάνει τετράχορδο μπουσελίκ πάλι
από το νεβά. Κάτι ανάλογο συναντάμε και στα μέτρα 31 και 33, σημείο όπου η
μελωδεία έχει καθοδική πορεία. Πέφτοντας η μελωδεία κάτω από το νεβά και
φτάνοντας στο σεγκιάχ, ο Σούκας ρίχνει τη 3η βαθμίδα κι άλλο παίζοντάς τη σχεδόν σι
ύφεση. Αυτή η κίνηση προσδίδει έστω και περαστικά μια ατμόσφαιρα ουσάκ ή
κιουρντί όπως εδώ, από το ντουγκιάχ. Αυτή είναι και η τελευταία τροπική
ιδιαιτερότητα που συναντάμε στη Μαριγάμπα. Στη συνέχεια κι από το μέτρο 34 ξεκινά
το τελευταίο θέμα, το Γ2, που αποτελεί μία παραλλαγή του θέματος Α και κινείται εξ’
ολοκλήρου στο πρώτο πεντάχορδο του ραστ.
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3.4.1 Νέο αράπικο, Φυσούνι
Πρόκειται για δύο κομμάτια όχι εξίσου γνωστά, τόσο στο κοινό όσο και στους
λάτρεις του είδους της παραδοσιακής μουσικής, τα οποία παίζονταν κυρίως στην
περιοχή της Πρέβεζας και βορειότερα. Σήμερα, πολλοί από τους οργανοπαίκτες οι
οποίοι αποτελούν ίσως το πιο ενεργό κομμάτι της μουσικής παράδοσης και της
εξέλιξής της, δεν γνωρίζουν τους σκοπούς αυτούς. Η κυριότερη αιτία για αυτό είναι το
γεγονός, ότι αυτά τα κομμάτια δεν εντάχθηκαν σταθερά στο ρεπερτόριο των
ορχηστρών της περιοχής και έτσι δεν είχαν θέση ούτε στα γλέντια. Και για τα δύο
κομμάτια δεν έχουμε πολλές πληροφορίες που να μας δίνουν με σαφήνεια να
καταλάβουμε από που ακριβώς προέρχονται ή ποιανού σύνθεση αποτελούσαν. Για το
«Νέο αράπικο» γνωρίζουμε ότι έχει δισκογραφηθεί μόνο από το Βασίλη Σούκα,
εκτέλεση στην οποία βασιστήκαμε στην καταγραφή μας. Είναι ένα κομμάτι 4/4 που
παίζεται περίπου όπως η Μαριγάμπα από ρυθμολογικής απόψεως. Η μόνη διαφορά
είναι ότι παίζεται πιο αργά από αυτή με μετρονομική ένδειξη περίπου στο 160, 165 με
μονάδα μέτρησης το τέταρτο. Το κομμάτι κινείται σε μακάμ ραστ κατά το μεγαλύτερο
μέρος του. Αν χωρίζαμε το κομμάτι σε τρία μέρη, εκτός του πρώτου που αναπτύσσεται
σε ραστ θα βλέπαμε ότι στο δεύτερο μέρος κάνει ένα τρίχορδο σεγκιάχ στον
προσαγωγέα του, κάτω από τη βάση. Αυτό γίνεται για περίπου πέντε με έξι μέτρα, όπου
το κομμάτι επιστρέφει ξανά σε ραστ. Στο τρίτο μέρος του σχηματίζεται για τέσσερα
μέτρα ένα περιβάλλον ουσάκ από τη βαθμίδα χουσεϊνί, κάτω από τη βάση. Έπειτα το
κομμάτι περιστρέφεται ξανά στο τρίχορδο σεγκιάχ που προαναφέραμε πριν καταλήξει
πάλι στο ραστ με το οποίο και τελειώνει. Πριν βάλει ξανά το πρώτο μέρος της μελωδίας
ο Σούκας, πηγαίνοντας για κλείσιμο, κάνει αυτοσχεδιασμό σε ραστ μακάμ με συχνές
αναφορές και στο σεγκιάχ.
Από μαρτυρία του Χρήστου Ζώτου
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μαθαίνουμε ότι το κομμάτι προφανώς

παιζόταν μόνο στην Πρέβεζα και τα μουσικά της καφενεία. Ο ίδιος μαρτυρά πώς δεν
θυμάται να έχει παίξει το συγκεκριμένο σκοπό, πράγμα που μάς δείχνει ότι δεν
αποτελούσε κομμάτι του ρεπερτορίου της περιοχής. Βέβαια ως «Αράπικο»
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108

Από συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Χ. Ζώτος. (Μάρτιος 2015)
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Χρήστος Τζιτζιμίκας, Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα....ό.π. Πληροφορίες που μάς δίνονται στο ένθετο

του δίσκου: οργανικός σκοπός που παιζόταν από τους μουσικούς σαν πατινάδα. Προήλθε από το
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υφίσταται και ένα ακόμη οργανικό ηχογραφημένο από τον Γρηγόρη Καψάλη στο δίσκο
του Χρήστου Τζιτζιμίκα «Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα» το οποίο θα παραθέσουμε
παρακάτω. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πώς η Πρέβεζα στα χρόνια ακμής του
λιμανιού αποτελούσε μεγάλο μουσικό κέντρο όλης της Δυτικής Ελλάδας και από αυτή
και τα καφωδεία της έχουν περάσει πολλοί μουσικοί οι οποίοι κατείχαν σημαντικό
ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής και του ρεπερτορίου στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός
είναι και ο λόγος που ο Ζώτος δε γνωρίζει κάτι για αυτό το κομμάτι. Όντας η Πρέβεζα
σημαντικό λιμάνι δεχόταν πληθυσμούς από πολλά διαφορετικά μέρη. Αυτό σε
συνάρτηση και με το ότι η Πρέβεζα αποτελούσε και κέντρο των μουσικών εκείνη την
εποχή, βοήθησε ώστε να ακουστούν πολλά διαφορετικά ρεπερτόρια στα καφωδεία της.
Το έτερο κομμάτι, το Φυσούνι, είναι από τα λιγοστά 9άρια (9/8) που υπήρχαν
στη περιοχή. Αυτό και η Μπαζαργάνα
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είναι τα μοναδικά κομμάτια που συναντάμε

με το συγκεκριμένο ρυθμικό μοτίβο, τον καρσιλαμά. Όπως αναφέρει και ο Β. Τριάντης
στην πτυχιακή του εργασία, φαίνεται πώς και τα δύο κομμάτια προέρχονται από την
ανατολίτικη μουσική και την Κωνσταντινούπολη, λόγω και της σχέσης που είχε η αυλή
του Αλή Πασά στα Γιάννενα με τη μουσική της Πόλης. Και αυτό, όπως και το «Νέο
αράπικο», δεν εντάχθηκε σταθερά στο ρεπερτόριο των μουσικών της περιοχής και έτσι
δεν παιζόταν στα καφενεία ή τα πανηγύρια. Ο συγκεκριμένος σκοπός έχει αναδειχθεί
περισσότερο από πολιτιστικούς και λαογραφικούς συλλόγους της περιοχής ως χορός
της περιοχής που χορεύεται μόνο από γυναίκες, πράγμα που μαρτυρείται μόνο μέσω
πολιτιστικών εκδηλώσεων και όχι μέσω κάποιας πιο εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης.
Η εκτέλεση του Φίλιππου Ρούντα στην οποία και βασιστήκαμε είναι μία από τις
πιο παλιές ( idelity 77047 & 7047). Το κομμάτι αναπτύσσεται μακάμ χιτζάζ και τα
διαστήματα που χρησιμοποιούνται είναι σκληρά. Αποτελείται από πέντε διαφορετικά
μουσικά θέματα. Ο Ρούντας παίζει όλα τα θέματα με τη σειρά, κάποια από τα οποία
επαναλαμβάνονται κιόλας, και κλείνει με το θέμα Β. Το θέμα Β είναι αυτό που
παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο γιατί χρησιμοποιείται τις
περισσότερες φορές μέσα στο κομμάτι όσο και για λόγους τροπικότητας. Το
συγκεκριμένο μέρος έχει έκταση μία οκτάβα, όμως κατά την ανάπτυξή του δε
συμπεριφέρεται σαν χιτζάζ όπως οι υπόλοιπες πάρτες, αλλά δημιουργεί ένα περιβάλλον
πάντρεμα στοιχείων Ζαγορίτικων και επιρροών αραβικών εξαιτίας της τακτικής επικοινωνίας των
Ζαγορισίων με την Αραπιά (δηλ. τις αραβικές χώρες).
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Αναφέρεται και ως Μπαζαρκάνα, καθώς και Μπαζαργκάνα.
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χιτζασκάρ, οξύνοντας την 7η βαθμίδα και κάνοντας τον προσαγωγέα να απέχει
απόσταση ημιτονίου απο την τονική και όχι τόνου όπως στο χιτζάζ. Έτσι θα
μπορούσαμε να πούμε πώς χωρίζει την κλίμακα σε δύο μέρη, σε ένα πεντάχορδο χιτζάζ
από τη βάση, ντουγκιά, και σε ένα τετράχορδο χιτζάζ από τη βαθμίδα χουσεϊνί. Από τη
θεωρία προκύπτει ότι αυτή είναι ακριβώς και η ανάπτυξη του μακάμ Ζιργκιουλελί
χιτζάζ, μακάμ της οικογένειας του χιτζάζ. Σημαντικό είναι να πούμε πώς ως δεσπόζων
φθόγγος χρησιμοποιείται το χουσεϊνί, μι, πλέον, στον οποίο γίνεται και ημιτελής
κατάληξη με χιτζάζ. Επίσης μισή κατάληξη γίνεται σπανιότερα στο νεβά, ρε, στην αρχή
του κομματιού που ακόμα συμπεριφέρεται ως κανονικό χιτζάζ. Τέλος, όσον αφορά τη
μετρονομική ένδειξη, αυτή ήταν περίπου στο 140, με μονάδα μέτρησης κι εδώ το
τέταρτο.
Εδώ θα παραθεσουμε τις παρτιτούρες των κομματιών «Νέο Αράπικο», Αράπικο
και «Φυσούνι»:
Το πρώτο από τα 3 κομμάτια της υποενότητας όπως ακριβώς το δισκογράφησε
ο Βασίλης Σούκας:
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Εδώ παραθέτουμε το «Αράπικο» που μόνο σαν τίτλος μοιάζει με το
προηγούμενο κομμάτι. Το ρυθμικό του μοτίβο μάς δείχνει πώς αποτελεί ένα τσιφτετέλι:

89

90

91

92

3.5.1 Κλάματα, Χειμαριώτικο, Άρτα
Πρόκειται για τρία κομμάτια τα οποία έχουν εδραιωθεί με το πέρασμα των
χρόνων στο ρεπερτόριο της παραδοσιακής μουσικής της περιοχής, από το Μεσολόγγι
μέχρι την Άρτα και από τη Πρέβεζα έως τα Γιάννενα και το Ζαγόρι. Αποτελούν και τα
τρία σήμα κατατεθέν της μουσικής της Δυτικής Ελλάδας αλλά και μεγάλου μέρους της
υπόλοιπης στεριανής χώρας.
Τα «Κλάματα» είναι η πιο δημοφιλής ίσως οργανική σύνθεση του ρεπερτορίου,
αφού είναι γνωστή σε ένα αρκετά μεγάλο φάσμα ακροατών, νεότερων και μεγαλύτερων
ηλικιακά. Λόγω μεγάλης ζήτησης αλλά και αναγνώρισης μέσω αυτού, είναι από τα
πρώτα κομμάτια που μαθαίνει κάποιος μουσικός ειδικά αν δραστηριοποιείται στη
συγκεκριμένη περιοχή. Είναι και αυτό κομμάτι που κατατάσσεται στην οικογένεια του
μακάμ χιτζάζ. Θα λέγαμε ότι η δομή του είναι από τις πιο ξεκάθαρες σε σχέση και με
άλλα κομμάτια που αναλύσαμε σε προηγούμενες ενότητες. Αποτελείται από τρία
θέματα και στη συνέχεια συνήθως ακολουθεί αυτοσχεδιασμός με τον οποίο γίνεται και
το κλείσιμο του κομματιού.
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Το πρώτο θέμα αναπτύσσεται όλο σε μακάμ χιτζάζ. Η

έκτασή του είναι μία οκτάβα. Αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη ως εξής: σε ένα πεντάχορδο
χιτζάζ από τη βάση, ντουγκιά (λα) και σε ένα τετράχορδο ουσάκ από την πέμπτη,
χουσεϊνί. Η πέμπτη είναι η βαθμίδα που χρησιμοποιείται ως δεσπόζων φθόγγος και ως
φθόγγος στον οποίο γίνεται ημιτελής κατάληξη με Ουσάκ. Τα χαρακτηριστικά αυτά
των υπομονάδων αλλά και η κατάληξη που γίνεται μάς δείχνουν ότι το πρώτο θέμα ναι
μεν κινείται σε μακάμ χιτζάζ αλλά πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι αναπτύσσεται στο
μακάμ ουζάλ το οποίο ανήκει και αυτό στην οικογένεια του χιτζάζ. Σημαντικά επίσης
χαρακτηριστικά του Ουζάλ, είναι και η έλξη που παρουσιάζεται στο εβίτς από το
χουσεϊνί
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αλλά και η διατονική συμπεριφορά του εβίτς σε κατιούσες κινήσεις.

Πολλές φορές τυχαίνει να ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι με τα θέματα σε διαφορετική σειρά από

ότι αυτή που τα βάλαμε εμείς ακούγοντας την εκτέλεση που επιλέξαμε και πήραμε σαν αρχική μας. Αυτό
είναι στη διακριτική ευχέρεια του οργανοπαίκτη, αλλά συνηθίζεται να υπάρχει μία σειρά την οποία
ακολουθούν οι περισσότεροι που γνωρίζουν το κομμάτι. Επίσης, υπάρχουν φορές που το κομμάτι δε
κλείνει με τον αυτοσχεδιασμό αλλά με επανάληψη του πρώτου θέματος.
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Ευγένιος Βούλγαρης, Βασίλης Βαραντάκης, «Το αστικό τραγούδι στην Ελλάδα του μεσοπολέμου»,

Εκδόσεις Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, σελ. 41
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agotto books.

Το δεύτερο μέρος του κομματιού είναι βασισμένο πάνω στο τετράχορδο ουσάκ
πού αναπτύσσεται από τη βαθμίδα χουσεϊνί και πολλές φορές εκτείνεται έως την
πέμπτη ή και την έκτη βαθμίδα του. Κυρίως όμως η μελωδία περιστρέφεται γύρω από
την 4η βαθμίδα του ουσάκ δίνοντας ένα περιβάλλον ματζόρε, πράγμα που γίνεται
αμέσως μετά και στην 3η βαθμίδα, πριν την κατάληξη του ουσάκ στο χουσεϊνί και την
επιστροφή της μελωδίας στην αρχική της βάση, το χιτζάζ. Το τρίτο θέμα από την αρχή
του κάνει σαφή τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί. Αναπτύσσει ένα πεντάχορδο ράστ
από την 4η βαθμίδα του χιτζάζ δηλαδή από το νεβά, μέχρι την οκτάβα. Περιστρεφόμενη
η μελωδία γύρω από την 3η και 4η βαθμίδα του ραστ κάνει μία ημιτελή κατάληξη στην
4η δίνοντας παράλληλα ένα περιβάλλον ουσάκ από το χουσεϊνί, πράγμα που
προετοιμάζει την επιστροφή της μελωδίας στο χιτζάζ και την αρχική του βάση.
Για το συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχουν πλέον αρκετές εκτελέσεις από
αξιόλογους οργανοπαίκτες και γνώστες του συγκεκριμένου ρεπερτορίου. Οι
περισσότερες από αυτές παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ τους και αυτό
αφορά το διαστηματικό κόσμο. Τα διαστήματα συνήθως είναι πιο μαλακά και οι έλξεις
μαζί με τις μακρόσυρτες τσαλκάτζες πολύ πιο συχνές, πράγμα που συναντάμε κυρίως
στη τούρκικη μουσική. Σίγουρα το ότι οι περισσότεροι οργανοπαίκτες παίζουν κατά
αυτό τον τρόπο τα «Κλάματα» οφείλεται και στον Τζάρα, αφού έχει περάσει ένα
διάστημα της ζωής του στην Πόλη και προφανώς έχει επηρεαστεί από τον τρόπο
παιξίματος τούρκων μουσικών και έχει μεταφέρει αρκετούς σκοπούς από εκεί
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.

Επίσης ήταν από τους πρώτους που το έπαιξαν στον Ελλαδικό χώρο.
Όσον αφορά το εύρος της ρυθμικής αγωγής για τα «Κλάματα» ποικίλει και
ξεκινά από τα 100 μέχρι τα 120 περίπου beat με μονάδα μέτρησης το τέταρτο. Η
εκτέλεση που βασιστήκαμε μετρήθηκε περίπου στα 110 beat
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. Ο ρυθμός του

Σύμφωνα με το γιο του Νίκου Τζάρα, Τάσο, το κομμάτι ίσως να αποτελεί διασκευή τούρκικων

σκοπών από τους οποίους επηρεάστηκε ο Τζάρας το διάστημα παραμονής του στην Πόλη. Να σημειωθεί
ακόμη ότι παρά τις πολλές ηχογραφήσεις που έχουμε για το συγκεκριμένο οργανικό η πρώτη εκτέλεση
ανήκει και εδώ στον Νίκο Τζάρα και χρεώνεται ως δικιά του σύνθεση.
Βασίλης Τριάντης, Η δημοτική μουσική στην Πρέβεζα τα τελευταία τριάντα χρόνια της ακμής του
λιμανιού (1930 -1960), πτυχιακή εργασία ΤΛΠΜ, σελ. 54, Άρτα 2002.
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Ο αριθμός αυτός δε χαρακτηρίζει απόλυτα την εκτέλεση. Φαίνεται αν παρακολουθήσει κανείς

μετρονομικά το κομμάτι πώς υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με το μετρονόμο πράγμα που
μαρτυρά τη μέθοδο που επιλέχθηκε για την ηχογράφηση του δίσκου. Η συγκεκριμένη μέθοδος
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κομματιού είναι τα 4/4 και σύμφωνα με το πώς συνηθίζει το κοινό να το χορεύει θα
μπορούσαμε να το κατατάξουμε στα συρτά. Όμως είναι ξεκάθαρο και από τα ρυθμικά
μοτίβα που απαντώνται, πώς πρόκειται για ένα κατεξοχήν οργανικό τσιφτετέλι
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.

Αξίζει να αναφέρουμε πώς για το συγκεκριμένο κομμάτι λάβαμε υπόψη μας τη
νεότερη δισκογραφημένη εκτέλεση από το δίσκο «μακάμικα και ασίκικα τραγούδια της
Ηπείρου», που περιέχει κομμάτια από την περιοχή της Πρέβεζας αλλά κυρίως από την
ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και του Ζαγορίου διασκευασμένα και με έντονο το
στοιχείο του αλα τούρκα παιξίματος.
Από τον ίδιο δίσκο επιλέξαμε και το έτερο κομμάτι της υποενότητας, το
«Χειμαριώτικο». Σύνθεση για την οποία δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για την
προέλευσή της αλλά πιθανολογούμε πώς προέρχεται από τη Χειμάρρα, πόλη της
νοτιοδυτικής Αλβανίας, και μεταδόθηκε προφορικά και στην Ήπειρο. Ο σκοπός αυτός
έχει εδραιωθεί τόσο στο ρεπερτόριο της δυτικής Ελλάδας όσο και σε αυτό της
υπόλοιπης στεριανής χώρας

116

. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί οργανοπαίκτες

έλκονται από τον «Χειμαριώτικο» και τον εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους. Ο ρυθμός
του είναι επτάσημος. Λόγω της αργής ρυθμικής του αγωγής όμως, που καταγράφηκε σε
αυτή την εκτέλεση, περίπου 150 beats με μονάδα μέτρησης το όγδοο εδώ, θα
μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως μπεράτι ή αργό καλαματιανό όπως και
χορεύεται
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. Πολύ σύνηθες φαινόμενο όταν παίζεται αυτός ο σκοπός, είναι η σύνδεσή

του με το κομμάτι «Μια μελαχρινή» το οποίο θα λέγαμε πώς είναι ίδιο με το
«Χειμαριώτικο» όσον αφορά το ρυθμό, το μακάμ στο οποίο κινείται και τη δομή. Η
μοναδική μεταξύ τους διαφορά είναι ότι το δεύτερο εμπεριέχει και στίχο.
Πριν αναφερθούμε στην τροπικότητα του κομματιού, δε θα μπορούσαμε να μη
σχολιάσουμε τη δομή του. Πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα όσον αφορά τη δομή

χρησιμοποιείται αρκετά σε λαϊκές μουσικές και χαρακτηριστικό της αποτελεί η ανά ομάδες και όχι η
ατομική εγγραφή.
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Μιχάλης Σκόρδος, Η ρυθμολογική συγκρότηση του νεοδημοτικού: Η περίπτωση των ηχογραφήσεων

του Τάκη Καρναβά, πτυχιακή εργασία ΤΛΠΜ, Άρτα, Μάιος 2012, σελ. 12-14.
116

Ως καλαματιανός που είναι απολύτως φυσιολογικό να έχει απήχηση σε μεγάλο μέρος της στεριανής

χώρας.
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Έλκονται από το συγκεκριμένο κομμάτι λόγω των πολλών και πλούσιων σε πληροφορία γυρισμάτων

του.
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κομμάτια, αφού αποτελείται από πολλά θέματα, 8 τον αριθμό, τα οποία διαφέρουν κατά
πολύ μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δυσκολεύει ακόμη και τους πιο
μυημένους οργανοπαίκτες τόσο στο να θυμούνται όλες τις μελωδικές φράσεις όσο και
στο να τις τοποθετούν με την κατάλληλη σειρά τη στιγμή της επιτέλεσης. Λίγες είναι οι
φορές που κάποιες από τις φράσεις που ακούγονται στην αρχή διπλώνουν με κάποιο
άλλο θέμα και ακούγονται ξανά.
Το πρώτο θέμα αναπτύσσεται σε μακάμ νικρίζ, μακάμ το οποίο χρησιμοποιείται
και στο τελευταίο θέμα του κομματιού. Η έκταση του θέματος είναι παραπάνω από μία
οκτάβα και αυτό γιατί χρησιμοποιείται και ο προσαγωγέας κάτω από τη βάση. Σε όλη
αυτή την έκταση του μακάμ αναπτύσσονται δύο υπομονάδες. Ένα πεντάχορδο νικρίζ
από θέση και ένα τετράχορδο μπουσελίκ από νεβά. Ημιτελείς καταλήξεις γίνονται στο
νεβά. Όλο το θέμα παίζεται δύο φορές. Το δεύτερο θέμα που ακολουθεί, γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί η ανάπτυξή του ξεκινά από το νεβά κι έχει ανοδική πορεία μέχρι την
οκτάβα και καθοδική από εκεί και έπειτα κάνοντας μισή κατάληξη πάλι στην πέμπτη
βαθμίδα πριν καταλήξει στην τονική. Και αυτό όπως και το πρώτο παίζεται δύο φορές.
Το τρίτο θέμα ξεκινά με μία ανοδική φράση από την τονική, σχηματίζοντας ένα
πεντάχορδο τσαργκιά. Από το νεβά και πάνω κινείται χρωματικά φτάνοντας μέχρι την
οκτάβα. Στην ουσία αυτή η φράση μας δείχνει την προσωρινή αλλαγή του τονικού
κέντρου το οποίο μετατίθεται στο χουσεϊνί και κάνει ραστ τετράχορδο ανοδικά και
σεγκιά από τη τέταρτη, τη βαθμίδα χιτζάζ. Εδώ γίνεται μία ημιτελής κατάληξη στην
οκτάβα και η μελωδία επιστρέφει στη βάση της χρησιμοποιώντας πάλι το πεντάχορδο
τσαργκιά που προσδίδει στο κομμάτι ένα περιβάλλον ματζόρε σε αυτό το σημείο. Και
αυτό το θέμα παίζεται δύο φορές. Το τέταρτο θέμα αρχίζει να αναπτύσσεται σε ένα
τετράχορδο ουσάκ από το ντουγκιά κάνοντας δύο μικρές φράσεις και με μία τρίτη
φράση η οποία ξεκινά από την τέταρτη του ουσάκ και κινείται χρωματικά ανοδικά και
με τσαργκιά καθοδικά από την πέμπτη της αρχικής μας βάσης, γυρνά τη μελωδία στο
ματζόρε περιβάλλον όπου ήταν και πριν. Το πέμπτο θέμα είναι μικρό και αποτελεί τη
γέφυρα μεταξύ του τέταρτου και του έκτου θέματος, αφού κινείται όπως το τέταρτο
αλλά εισάγει μινόρε περιβάλλον στις καταλήξεις του, που είναι και δείγμα ότι η
μελωδία επανέρχεται στο νικρίζ. Η επόμενη φράση που αποτελεί το δεύτερο μισό του
πέμπτου θέματος, ξεκινά από την οκτάβα κινούμενη καθοδικά με τετράχορδο
μπουσελίκ και κάνει μισή κατάληξη στο νεβά. Η ίδια φράση διπλώνει και μετά την
έτερη στάση στο νεβά, καταλήγει στην τονική, με νικρίζ πεντάχορδο.
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Το έκτο θέμα κινείται στο πεντάχορδο νικρίζ από τη βάση και στο τετράχορδο
μπουσελίκ από το νεβά. Έχει επιστρέψει δηλαδή η μελωδεία, ολοκληρωτικά, σε μακάμ
νικρίζ. Και σε αυτό το θέμα έχουμε καθοδική συμπεριφορά της μελωδείας. Ολόκληρο
το θέμα παίζεται δύο φορές. Το σημαντικό από αυτό το σημείο του κομματιού και
έπειτα είναι ότι δεν έχουμε πολλές αλλαγές που να αφορούν υπομονάδες πενταχόρδων
και τετραχόρδων αλλά έχουμε το φαινόμενο της θεμελίωσης θεμάτων, σε διαφορετικές
βαθμίδες παραγωγής. Στην ουσία έχουμε την εσωτερική μετάθεση του τονικού κέντρου
σε νέα βαθμίδα παραγωγής, πράγμα που στην τούρκικη θεωρία αναφέρεται σαν όρος
ως motivasyon
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. Στο παρόν θέμα όπου η μελωδία κινείται καθοδικά, ξεκινώντας από

την οκτάβα, αλλάζει τρεις φορές το τονικό κέντρο. Το άνοιγμα του θέματος στην
οκτάβα, ακολουθεί μια στάση στο νεβά, το οποίο γίνεται και βαθμίδα θεμελίωσης για
κάποια μέτρα. Η επόμενη μεταφορά τονικού κέντρου γίνεται στο εβίτς (προσαγωγέας)
αλλά με διάστημα τόνου από την οκτάβα. Η μελωδία εδώ χρησιμοποιεί την έβδομη
βαθμίδα ως έλξη προς την οκτάβα και με χρωματική κίνηση φτάνει σε αυτή. Το
κλείσιμο του θέματος γίνεται στη φυσική του βάση με καθοδικό πέρασμα της κλίμακας
του νικρίζ. Το επόμενο, έβδομο κατά σειρά θέμα, μετατοπίζει το τονικό κέντρο στο
ντουγκιά σχηματίζοντας πεντάχορδο χιτζάζ σε σχέση με τη νέα βάση. Στο τέλος της
μίας από τις δύο φράσεις του, κάνει ημιτελή κατάληξη βάση του χιτζάζ και αμέσως
μεταθέτει το τονικό κέντρο πάλι στη θέση του νικρίζ. Η δεύτερη φράση εκτελεί
ακριβώς την ίδια διαδρομή με παραλλαγμένο ελαφρώς σε νότες, το πρώτο μισό του
μουσικού αυτού θέματος.
Το όγδοο θέμα κινείται και αυτό σε περιβάλλον νικρίζ γενικότερα, αλλά στη
δεύτερη υπομονάδα του θεμελιώνει ένα πεντάχορδο χιτζάζ που εκτείνεται από το νεβά
μέχρι και δύο νότες πάνω από την οκτάβα. Στο τέλος του οξύνει κατά ένα ημιτόνιο την
τρίτη βαθμίδα από την αρχική βάση του νικρίζ, άνω της οκτάβας και καταλήγει στην
τονική, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ματζόρε. Το κομμάτι συνεχίζει αναπτύσσοντας
μία ακόμη φράση πάνω σε τσαργκιά και τελειώνει με μία καθοδική φράση η οποία στη
μέση της κάνει ημιτελή κατάληξη στο νεβά. Η συγκεκριμένη φράση επαναλαμβάνεται
και στο δεύτερο μισό του πέμπτου θέματος και χρησιμοποιεί τη δομή του νικρίζ που
συναντήσαμε από την αρχή του κομματιού, νικρίζ πεντάχορδο από τη βάση και
μπουσελίκ τετράχορδο από το νεβά.
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Νίκος Ανδρίκος, Ένθετο δίσκου «Motivasyon», Εκδόσεις ΙΔΙΩΤΙΚΗ, Ιανουάριος 2015.
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Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα κομμάτι πλούσιο σε πληροφορία,
πρόκληση για οποιονδήποτε μουσικό του είδους. Ιδιαίτερα η συγκεκριμένη εκτέλεση
έχει κάποια στοιχεία που θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν. Το οργανολόγιο είναι
ένα από αυτά, αφού στην εν λόγω ηχογράφηση συμμετέχουν εκτός του κλαρίνου, βιολί,
σαντούρι, λαούτο, κοντραμπάσο, τουμπελέκι και μπεντίρ. Μία πλήρης ορχήστρα από
όλες τις πλευρές η οποία βγάζει και τον αντίστοιχο όγκο που ακούμε εδώ. Επίσης η
συγκεκριμένη ορχήστρα είναι πολύ πλήρης σε σχέση με άλλες που εκτελούν το ίδιο
κομμάτι, όπως αυτή του Κυριακάτη στην οποία ακούμε κλαρίνο και σαντούρι ή όπως
αυτή του Καρακώστα στην οποία ακούμε κλαρίνο βιολί και λαούτο. Τέλος, να
σημειωθεί ότι και οι δύο αυτές εκτελέσεις έχουν πολύ πιο γρήγορη ρυθμική αγωγή περί
τα 240 έως 260 beats αντίστοιχα με μονάδα μέτρησης το όγδοο. Σε αυτή του
Κυριακάτη έχουμε και διαφορετικού είδους συνοδεία με το σαντούρι να συνοδεύει με
μεγαλύτερες αξίες ως εξής:

Για τελευταίο αφήσαμε έναν τσάμικο σκοπό πού αναφέρεται στην πόλη από την
οποία κατάγεται μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες μουσικών, αυτή των Σουκαίων,
την «Άρτα.» Πιο συγκεκριμένα, οι Σουκαίοι κατάγονται από το Κομπότι Άρτας, ένα
χωριό λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα της πρωτεύουσας του νομού. Πρόκειται για ένα από
τα πιο διαδεδομένα τσάμικα οργανικά κομμάτια ειδικότερα στην περιοχή της Άρτας και
της Αιτωλοακαρνανίας.
Η εκτέλεση που επιλέχθηκε να αναλυθεί ανάμεσα σε πολλές, είναι αυτή του
Βασίλη Σούκα από τον δίσκο «

τ χνη του κ α ίνου». Εκτός από τον δεξιοτέχνη στον

οποίο ανήκει και ο δίσκος, δεν γνωρίζουμε ποιοι παίζουν τα υπόλοιπα όργανα που
ακούγονται, σαντούρι, λαούτο και τουμπελέκι. Το κομμάτι κινείται σε μακάμ
καρτσιγιάρ αλλά η πληροφορία αυτή δεν μάς δίνεται από την αρχή αλλά σταδιακά μέσα
από τη πορεία της μελωδίας. Όσον αφορά τη δομή του αποτελείται από τρία
διαφορετικά μουσικά θέματα και στη συνέχεια εισάγεται βέρσο με το οποίο το κομμάτι
και κλείνει. Να σημειώσουμε πώς όλα τα θέματα παίζονται δύο φορές. Το πρώτο θέμα
κινείται στην αρχή του κάτω από τη βάση, σε ένα πεντάχορδο ραστ που θεμελιώνεται
μία πέμπτη κάτω από το ντουγκιά και στη συνέχεια περνά στο τετράχορδο ουσάκ. Σε
αυτό το θέμα δε φαίνεται τόσο το ουσάκ κλίμα που κανονικά εισάγει ένα κομμάτι που
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κινείται σε μακάμ καρτσιγιάρ, γιατί η μελωδία αρχίζει και τελειώνει με πέρασμα από το
πεντάχορδο ραστ που αναφέραμε. Στο δεύτερο θέμα το οποίο ανοίγει στην πέμπτη με
διάστημα πέμπτης καθαρής από θέση, η μελωδία κινείται καθοδικά και κυρίως στο
ουσάκ τετράχορδο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή από πλευράς τροπικότητας. Το τρίτο
θέμα, ομοίως με το δεύτερο, ανοίγει και αυτό στο χισάρ. Και εδώ η πέμπτη βαθμίδα
παίζεται φυσική, προσωρινά όμως, αφού ο Σούκας το κάνει αυτό με σκοπό να δείξει
την έλξη που υπάρχει σε αυτή τη βαθμίδα προς το νεβά και ταυτόχρονα να αναδείξει
και το πεντάχορδο χιτζάζ που σχηματίζεται και διαμορφώνει μαζί με το αρχικό
τετράχορδο ουσάκ, το μακάμ καρτσιγιάρ.
Όσον αφορά το ρυθμό υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που είναι
άξια αναφοράς. Ένα από αυτά αφορά τη συνοδεία, η οποία γίνεται από το σαντούρι, το
λαούτο και το τουμπελέκι. Φαίνεται πώς πλέον δεν υπάρχει χώρος για να πάρει και το
σαντούρι κάποια μέρη της μελωδίας, πράγμα που παλαιότερα γινόταν συχνά και έτσι
αρκείται σε συνοδευτικό, δευτερεύοντα για πολλούς ρόλο. Παρόλα αυτά έχει
ενδιαφέρον να δούμε σε δίμετρα, όπου αναπτύσσονται και οι μουσικές φράσεις του
κομματιού, κάποια από τα ρυθμικά σχήματα που μοιράζονται κυρίως το σαντούρι με το
τουμπελέκι:

1.

2.

3.

Παρατηρώντας, τα τρία αυτά διαφορετικά δίμετρα μπορούμε να αναγνωρίσουμε
ως κοινό τους στοιχείο τους ελάχιστους τονισμούς που παρουσιάζουν σε κάθε δεύτερο
μέτρο τους. Ακόμη εμφανείς είναι και οι διαφορετικές αξίες που χρησιμοποιούν συχνά,
από τη μία ο κρουστός και από την άλλη το λαούτο και το σαντούρι που έχουν την
ευχέρεια να συνοδεύουν και με αρπισμούς. Τέλος, η ρυθμική αγωγή στην οποία
εκτελούνται όλα αυτά μετρήθηκε περίπου στα 97 beats με μονάδα μέτρησης το
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τέταρτο. Η συγκεκριμένη ρυθμική αγωγή φαίνεται να είναι από τις γρηγορότερες που
συναντάμε για το κομμάτι αυτό αφού όλες οι υπόλοιπες που λάβαμε υπόψη μας είναι
πιο αργές. Αυτό το φαινόμενο πού μας δείχνει ότι η «Άρτα» εκτελείται σε αργή σχετικά
ταχύτητα, δε συμβαίνει και με άλλα οργανικά κομμάτια. Ένα τέτοιο εκ διαμέτρου
αντίθετο παράδειγμα αποτελεί ο «Ήλιος», γνωστό τσάμικο που μπορούμε να το
εντοπίσουμε σε πολλές εκδοχές με μεγάλη απόκλιση στις ταχύτητες εκτέλεσης.
Συνεχίζοντας για την Άρτα να πούμε πώς βρήκαμε και μετρήσαμε κάποιες ακόμη
εκδοχές της για να γίνει κατανοητό αυτό που μόλις αναφέραμε. Να σημειωθεί ότι όλες
οι εκτελέσεις, εκτός αυτής του Σούκα,αποτελούν ζωντανές ηχογραφήσεις από
παραστάσεις ή ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μία από τις τέσσερις εκτελέσεις της «Άρτας»
που λάβαμε υπόψη αποτελεί αυτή της μπάντας του Ηλία Πλαστήρα σε γλέντι, όπου
παρατηρείται η πιο αργή ταχύτητα που μεταφράζεται σε 62 beats. Δύο ακόμη
εκτελέσεις που εντοπίστηκαν από εκπομπή σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πρέβεζας
μετρήθηκαν στα 88 και 70 περίπου beats. Στην πρώτη κλαρίνο παίζει ο Παναγιώτης
Κοτρώτσος με καταγωγή από τη Ναύπακτο και στη δεύτερη αντίστοιχα ο Βασίλης
Μπακαγιάννης με καταγωγή από το χωριό Καλαρρύτες των Τζουμέρκων,
προερχόμενος μάλιστα από οικογένεια μουσικών. Η έτερη εκτέλεση που μετρήσαμε και
είχε στο κλαρίνο τον Μάνο Αχαλινωτόπουλο
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, κατατάσσεται ενδιάμεσα στις δύο

προηγούμενες με ρυθμική αγωγή περί τα 84 beats. Από αυτές τις μετρήσεις λοιπόν
βγήκε και το συμπέρασμα πώς η «Άρτα» ήταν και είναι ένα από τα αργά οργανικά
κομμάτια τόσο της μουσικής μας παράδοσης όσο και της παρούσας εργασίας.
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Απόσπασμα από παράσταση που έλαβε μέρος το 1988 στο θέατρο «Αμόρε» που βρίσκεται στην

Αθήνα. Από τον Απρίλιο του 1988 έδιναν στο συγκεκριμένο θέατρο παραστάσεις μικρά μουσικά σύνολα
με

καλλιτέχνες

της

παραδοσιακής

και

όχι

μόνο

https://www.youtube.com/watch?v=SkhhZQYztf4. (Επίσκεψη: 20/3/2015)
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μουσικής.

Πηγή:

Συμπεράσματα - Επίλογος
Φτάνοντας σε αυτό το σημείο καλούμαστε να καταθέσουμε όσο πιο απλά
γίνεται τις θέσεις αλλά και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Το δύσκολο έργο
που αναλάβαμε και το ρίσκο που εμπεριείχε, καθώς δεν έχει ασχοληθεί κάποιος σε
βάθος με τους συγκεκριμένους οργανικούς σκοπούς, ήταν και αυτό που μάς ώθησε σε
αυτή την ουσιώδη αναζήτηση. Αναζήτηση με πολλές και ενδιαφέρουσες παραμέτρους
τόσο ιστορικά όσο κυρίως μορφολογικά και τροπικά. Οι καταγραφές, αναλύσεις που
προηγήθηκαν μπορεί να αποτέλεσαν κάποιες στιγμές έναν δύσκολο λαβύρινθο και να
χρειάστηκαν ιδιαίτερους χειρισμούς, αλλά θεωρούμε πώς μέσα από αυτές εξάχθηκαν
χρήσιμα συμπεράσματα από τη μία για εμάς και τη μουσική κοινότητα και από την
άλλη για να αποτελέσει αυτή η εργασία μία αρχή όσον αναφορά την ενασχόληση
μουσικών και μουσικολόγων με τις οργανικές παραδόσεις του τόπου μας, που δεν είναι
και λίγες αλλά στους περισσότερους είναι άγνωστες.
Πιο συγκεκριμένα σημαντικό για εμάς ήταν το υλικό των ηχογραφήσεων που
εντοπίσαμε, που παρά τη συχνή ανωνυμία των καλλιτεχνών, και ικανοποιητικό ως προς
τη ποσότητά του. Βέβαια δε μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με την ποσότητα
των ηχογραφήσεων του ιδιώματος της περιοχής που περιέχουν στίχο αλλά δεν έχουμε
ως στόχο μια τέτοια σύγκριση. Πέρα από αυτό οι περισσότερες ηχογραφήσεις αξίζει να
αναφέρουμε πώς ήταν καθαρές και μπορέσαμε χάρη σε αυτό να αποδώσουμε όσο ήταν
εφικτό τις λεπτομέρειες που κατά την άποψή μας παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση του ύφους αυτού του ιδιώματος.
Το κυριότερο εργαλείο όμως χάρη στο οποίο μπορέσαμε να βγάλουμε τα
κυριότερα συμπεράσματα στην εν λόγω εργασία ήταν οι καταγραφές. Αυτές και οι
αναλύσεις τους αποτέλεσαν το μέσο με το οποίο διαχειριστήκαμε τους οργανικούς
σκοπούς που αναλύθηκαν τόσο ως προς τη τροπική συμπεριφορά τους όσο και ως προς
τη μορφολογία τους. Για εμάς η τροπικότητα των σκοπών που αναλύσαμε αποτέλεσε
κύριο ερευνητικό πεδίο αφού είχαμε ως στόχο να παρατηρήσουμε εάν οι οργανικοί
σκοποί ακολουθούν μέρος ή και ολόκληρη τη θεωρία ενός ή και περισσοτέρων
τροπικών συστημάτων. Πράγματι και μετά από εκτενή έρευνα παρατηρήσαμε ότι στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους οι οργανικοί σκοποί ακολουθούν όσον αφορά τη τροπική
τους συμπεριφορά ένα μέρος της θεωρίας των μακάμ. Αυτό δε σημαίνει πώς δεν
υπήρξαν και εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις που μπορεί να μην είχαν διαφορές μεγάλες ως προς
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την μελωδική συμπεριφορά τους αλλά κυρίως ως προς τη δομή τους. Τα βέρσα και οι
αυτοσχεδιαστικές φόρμες ήταν εμφανείς ακόμα και κατά τη διάρκεια της μελωδίας και
σε σημεία που δε περιμένει ο ακροατής να εισαχθεί κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά ως προς
τη γενικότερη εικόνα τους, οι δομές μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με αυτή των
τραγουδιών της περιοχής αλλά δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε πολύπλοκες εκτός
από ελάχιστα παραδείγματα για τα οποία έγινε εκτενής αναφορά.
Βέβαια όταν αναφερόμαστε σε μια τόσο ζωντανή παράδοση που συνεχώς
εντάσσει νέα στοιχεία στον κορμό της θα πρέπει να λαβαίνουμε υπόψη και τη θέση των
ανθρώπων σε σχέση με αυτό και ειδικότερα των εκάστοτε οργανοπαικτών. Και λέμε
των εκάστοτε αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν
τα οργανικά κομμάτια οι παλαιότεροι σολίστες που καταγράψαμε σε σχέση με αυτούς
των επόμενων γενιών. Και επίσης η κυριότερη διαφορά έχει να κάνει με το πώς
διαμορφώθηκε ο τρόπος παιξίματος ενός μουσικού της γενιάς του Τζάρα ή του Σούκα
σε σχέση με μουσικών νεότερης γενιάς. Με τους μεν να έχουν πολύ περιορισμένη
πρόσβαση στα παιδικά τους χρόνια σε διαφορετικά ακούσματα και ιδιώματα κλέβοντας
στοιχεία παρά μόνον από εμφανίσεις μουσικών της εποχής στις γύρω περιοχές, πράγμα
που οι νεότεροι μουσικοίπλέον μπορούν να το κάνουν από το σπίτι τους μέσω
διαδικτύου και με τη δυνατότητα να αναμείξουν πολλά διαφορετικά μοτίβα. Η ίδια
αιτία είναι αυτή για την οποία παρατηρήσαμε και διαφορετική διαχείρηση των
οργανικών σκοπών από κάποιους εξ αυτών. Φαίνεται πώς από διαφορετική οπτική
εκλαμβάνει ο κάθε οργανοπαίκτης τόσο τη τροπικότητα, το διαστηματικό κόσμο και τη
μελωδική συμπεριφορά όσο και την έννοια και τη χρήση των βέρσων. Για παράδειγμα
από τη μία δε μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη πλαστικότητα των διαστημάτων του
Σαλέα και από την άλλη το δωρικό πολλές φορές παίξιμο του Σούκα, παρά τη
μακαμική λογική που παρουσιάζει το παίξιμό του, κυρίως σε αυτοσχεδιασμούς.
Σε όλη αυτή την εργασία προσπαθήσαμε και ασχοληθήκαμε με αμιγώς
οργανικά κομμάτια. Αυτό όμως δε σημαίνει πώς εξαντλήσαμε όλες τις ιδιαιτερότητες
της οργανικής παραδοσιακής μουσικής. Σκάροι και μοιρολόγια αποτελούν παλιές,
σύνθετες και ανεξερεύνητες φόρμες με μοναδικά χαρακτηριστικά και ξεχωριστό
χειρισμό και ευελπιστούμε να αποτελέσουν στο μέλλον αντικείμενο μελέτης σε έτερη
εργασία. Συμπερασματικά και αυτό που δε θα πρέπει να ξεχάσουμε να καταθέσουμε
είναι ότι το μεγαλύτερο ρόλο στις διαρκείς μελέτες και έρευνες που διεξάγονται έχει ο
τρόπος. Το πώς διαχειρίζεται ο εκάστοτε μελετητής, μουσικολόγος ή μουσικός
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οποιοδήποτε ρεπερτόριο, ιδίωμα ή ρυθμό και με ποιο τρόπο έχει σκοπό να εξελίξει
αυτή του την τέχνη ή να προσθέσει τα δικά του στοιχεία σε αυτήν.
Τέλος και αυτό που δε θα πρέπει να ξεχάσουμε να καταθέσουμε είναι ότι το
μεγαλύτερο ρόλο στις διαρκείς μελέτες και έρευνες που διεξάγονται έχει ο τρόπος. Το
πώς διαχειρίζεται ο εκάστοτε μελετητής, μουσικολόγος ή μουσικός οποιοδήποτε
ρεπερτόριο, ιδίωμα ή ρυθμό και με ποιο τρόπο έχει σκοπό να εξελίξει αυτή του την
τέχνη ή να προσθέσει τα δικά του στοιχεία σε αυτήν.
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Σταύρος Παπασταύρου, Ο λαουτιέρης Χρήστος Ζώτος: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της εκτελεστικής πρακτικής του, πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2010.
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Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου, Αθήνα 2006.
19.

Γιάννης Πραντσίδης, Ο χο ς στην ε ηνική α

δοση και η διδασκα ία του,

Εκδοτική Αιγινίου, Αιγίνιο, 2004.
20.

Ζαγορίσιο Ζιαφέτι με τον Λευτέρη Σαρρέα, Πολιτιστικός Σύνδεσμος
Ζαγορισίων, 2002, 76:36 λεπτά, κείμενα Γιώργος Κοκκώνης.

21.

Μιχάλης Σκόρδος,

υθμο ογική συγκ τηση του νεοδημοτικού:

τ ν ηχογ αφήσε ν του Τ κη
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α ναβ , πτυχιακή εργασία ΤΛΠΜ, Άρτα Μάιος

2012.
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22. Σωκράτης Σινόπουλος,

χ ήση του μακ μ στην καταγ αφή

ε μηνεία και

διδασκα ία της ε ηνικής α αδοσιακής μουσικής, στο Μουσική και θεωρία τα
κείμενα, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα
2010.
23.

Μάρκος Σκούλιος,
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τ ο ικ συστήματα, στο Μουσική και θεωρία τα κείμενα, Τμήμα Λαϊκής και
Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα 2010.
24.

Χρήστος Τζιτζιμίκας, Παραδοσιακή Μουσική της Ηπείρου,

αγο ίσια και

Γιαννι τικα ένθετο δίσκου, εκδόσεις Ίαμβος, 1995.
25. Βασίλης Τριάντης,

δημοτική μουσική στην

βεζα τα τε ευταία τ ι ντα χ νια

της ακμής του ιμανιού ( 3 -1960), πτυχιακή εργασία ΤΛΠΜ, Άρτα 2002.
26. Χ. Τσιαμούλης & Π. Ερευνίδης, Ρωμηοί Συνθέτες της Πόλης (17ος, 20ος αι.),
Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1998.
27. Τυροβολά Βασιλική, Ε ηνικοί

α αδοσιακοί

ο ευτικοί Ρυθμοί, GUTENBERG,

Αθήνα 1998.
28. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Τ Σ ΑΣΙΑΤΙΔΟΣ

ΟΥΣ Σ ΕΡΑΣΤΑΙ...

αθηναϊκού καφ αμ ν στα χ νια της βασι είας του Γε
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Στιγμή, Αθήνα 1986.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
• Leake W.M., Travels in Nothern Greece 1-4 (Amsterdam 1967).
• Lisbert Torp, Salonikios: the best violin in the Balkans, Museum Tusculanum
Press, University of Copenhagen.
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Άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες
• Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 10 Αυγούστου 1997.
http://www.hri.org/E/1997/97-08-10.dir/keimena/art/art2.htm (επίσκεψη 18/03/15).

• Γ.Ι. Κοντογιάννης,

εοδημοτικ

Δημοτικο αϊκ

και Λαϊκοδημοτικ , περιοδικό

Λαϊκό τραγούδι, τεύχος 15, Μάιος 2005.
• Γιώργος Παπαδάκης, Βασί ης Σούκας
α

χ νια μετ

το τίμημα μιας μεγ ης

ειας Περιοδικό Λαϊκό τραγούδι, τεύχος 4, Ιούλιος 2003.

Πηγές από το Διαδίκτυο
•

http://zaliosparadosi.blogspot.gr/2008/10/blog-post_05.html

•

http://www.mousapolytropos.gr/index.php/rebetiko/138-rebetiki2

•

https://www.youtube.com/watch?v=GG19hKzPjcU

•

http://www.palko.gr/index.php/2011-09-11-08-25-51

•

Εκπομπή «Σε ήχο ε εύθε ο» επιμέλεια Γιώργος Παπαδάκης, Αρχείο

της
•

ΕΡΤ, Αθήνα 1988.
https://www.youtube.com/watch?v=SkhhZQYztf4

Παράρτημα πληροφοριών από Δισκογραφία
• Νίκος Ανδρίκος, Ένθετο δίσκου MOTIVASYON, Εκδόσεις ΙΔΙΩΤΙΚΗ,
Μυτιλήνη, Νοέμβριος 2013.
• Τάκης Καρναβάς, Τάκης

αρνα άς: Συνοδεία δημοτικής ο χήστ ας ‘Βασίλης

Σούκας’, MBI, Αθήνα 2000.
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• Ελένη Κονομήδη, Αριστείδης Βασιλάρης, ΞΕΝΑΓΗΣΗ σΤην ΕΛΛΑΔΑ,
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ με το συγκρότημα της ΕΛΕΝΗΣ
ΚΟΝΟΜΗΔΗ, Εκδόσεις «ΜΩΡΙΑΣ» 1980.
• CD Τραγούδια από τα Γιάννινα με την κομπανία του Νίκου Τζάρα, Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, Φίλοι Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπως
Μερλιέ, 2002, Διάρκεια 62:12, 24 ηχογραφήσεις 1930, ένθετο 9 σελίδων,
Γενική επιμέλεια, έρευνα, κείμενα, Μάρκος Δραγούμης, Γρηγόρης Μπενέκος.

Κατάλογος μουσικών καταγραφών
Εδώ θα παραθέσουμε τις παρτιτούρες των οργανικών συνθέσεων που καταγράψαμε με
τη σειρά που τα παρουσιάσαμε:
Ραστ
Παπαδιά
Νεότερη Παπαδιά
Παπαδιά Καλαματιανή
Νέο Αράπικο
Μαριγάμπα
Φυσούνι
Κλάματα
Χειμαριώτικο
Άρτα
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Ραστ από Χ. Ζώτο
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110

Ραστ Β. Σαλέα παλιού

111

112

Παπαδιά Ν. Τζάρα

113

Νεότερη εκδοχή Παπαδιάς από Β. Σούκα

114

115

116

Παπαδιά Καλαματιανή

117

Μαριγάμπα από Β. Σούκα

118

119

Μαριγάμπα από Ηλία Σούκα
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121

Νέο Αράπικο

122

123

Αράπικο ζαγορίσιο από Γ. Καψάλη

124

Φυσούνι από Φίλιππο Ρούντα

125

Παρόλο που δεν αποτέλεσαν κύριο μέρος της εργασίας μας θα
σάς παραθέσουμε εδώ και μουσικό κείμενο από τα τελευταία
οργανικά στα οποία αναφερθήκαμε:

126

Κλάματα από Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο

127

128

129

130

Κλάματα από Μάκη Βασιλειάδη

131

132

133

Χειμαριώτικος από Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο

134

135

136

137

138

139

