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I. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

 

Ρν ειιελφθσλν πνιπθσληθφ ηξαγνχδη ζηελ Ήπεηξν ζπλαληάηαη: 

1) ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο επαξρίαο Ξσγσλίνπ, ήηνη ζε ρσξηά ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ (Γεξφπνιε, Πσηήξα, Θνζνβίηζα, Ιφγγνο, Άλσ Ξσγψλη, Βνπζξσηφ, 

Σεηκάξα, Γξπκάδεο, Σισκφ, Ξνιχηζαλε, Κπέληζα, Ρζανχζη, Βνδξίηζα, Άλσ 

Δπηζθνπή, Γξάςε, Γιχλα θ.α.) θαη ζε ρσξηά ηνπ βνξεηνδπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

λνκνχ Ησαλλίλσλ (Θηίζκαηα, Ξαξαθάιακνο), 

2) ζε ρσξηά πνπ αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ, 

ζηελ επαξρία ηεο Θφληηζαο, 

3) ζε ρσξηά ηνπ βνπλνχ ηεο Κνπξγθάλαο ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

λνκνχ Θεζπξσηίαο (Ρζακαληάο, Ιηάο, Βαβνχξη, Ξφβια). 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε εζηηάδεηαη ζηε κνπζηθνινγηθή αλάιπζε θαη ζηελ παξνπζίαζε 

(ζρήκαηα, δηζθνγξαθία, βηβιηνγξαθία) ηνπ ειιελφθσλνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ φπσο 

ζπλαληάηαη ζην λφηην ηκήκα ηεο επαξρίαο Ξσγσλίνπ, ήηνη ζηα ρσξηά ηνπ βνξεηνδπηηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. 
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II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Ρα πνιπθσληθά ηξαγνχδηα, σο είδνο ιατθνχ πξνθνξηθνχ κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ, 

δηέπνληαη απφ παξακέηξνπο ζεκαληηθέο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ρξεζηηθφηεηά ηνπο σο 

κεισδηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ηζηνξηθή θαη θνηλσληθν-πνιηηηθή έθθξαζε ιφγνπ, κέζσ ηεο 

κνπζηθήο θαη πνηεηηθήο γιψζζαο είλαη εκθαλήο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο σο ηξφπνο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ 

πνιπθσληθή νκάδα θαη θαη' επέθηαζε ζηελ θνηλφηεηα είλαη ζεκαληηθή. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

εθηειεζηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο ηνπο αλάγεη ζε θνηλσλνχο κίαο 

θνηλήο θαη ζπιινγηθήο "θαηά παξάδνζε" κλήκεο. 

Ν πνιπθσληθφο ηξφπνο ηξαγνπδίζκαηνο ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνηθηιία ηξαγνπδηψλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ζε πςειφ πνζνζηφ ηα εζηκηθά 

δξψκελα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο1 θαη ηνπ θχθινπ ηνπ ρξφλνπ2. πάξρνπλ πνιπθσληθά ηξαγνχδηα: 

κε ζξεζθεπηηθφ θαη ιαηξεπηηθφ πεξηερφκελν, κε ζέκα ηνπο ηνλ έξσηα, ην γάκν, ηνλ μεληηεκφ 

θαη ηελ εξγαζία ζηε γε θαη ζηε ζάιαζζα, κε γλσκηθή, δηδαθηηθή, ζαηπξηθή θαη ζξελεηηθή 

δηάζεζε, εζηηαζκέλα ζην δήηεκα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο απψιεηαο. Πην ξεπεξηφξην 

ησλ επεηξψηηθσλ πνιπθσληθψλ ζπλαληψληαη επίζεο ηξαγνχδηα κε ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, φπσο 

ηα θιέθηηθα θαη ζπαληφηεξα αθξηηηθά θαη ηκήκαηα παξαινγψλ. 

Ζ ζπλήζεο παξνπζίαζε θαη ρξήζε ησλ πνιπθσληθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη "θαζηζηηθή", 

έζησ θη αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ξπζκηθφ ζρήκα πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέιημεο ζηε βαζηθή κεισδία. Ν φξνο "θαζηζηηθφο" ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απεηθνλίδεη  

φηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηξαγνπδηψλ δελ είλαη αλαγθαίν λα παξνπζηάδεηαη ζε παξαιιειηζκφ 

κε ρνξεπηηθά κνηίβα. Ππλήζσο, ε "παξέα" (νκάδα ηνπ πνιπθσληθνχ ζρήκαηνο) θάζεηαη 

θπθιηθά ή εκηθπθιηθά γχξσ απφ έλα ηξαπέδη ή ζηέθνληαη φξζηνη, ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Πηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θάιπςε κε κηθξνθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ε δηάηαμε ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ηηο αλάγθεο ηηο ερνγξάθεζεο. Ν ζπλδπαζκφο ρνξεπηηθψλ 

δξσκέλσλ θαη πνιπθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο (δηθσλίεο θαη ηξηθσλίεο) ήηαλ δηαδεδνκέλνο ζε 

πεξηνρέο πνπ ήηαλ δχζθνιε ε αλεχξεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ. Ρηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ζπλεζίδεηαη ν ζπλδπαζκφο επεηξψηηθεο θσλεηηθήο πνιπθσλίαο κε ζπλνδεία απφ επεηξψηηθε 

θνκπαλία. 

                                                      
1 Ζ εζηκνηππία ηνπ θχθινπ ηεο δσήο πεξηιακβάλεη ηηο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν σο 
θνηλσληθφ ππνθείκελν θαη εζηηάδνληαη ζηα θνκβηθά ζεκεία "κεηάβαζεο" ζηε θπζηθή (γέλλεζε, ελήβσζε, 
εγθπκνζχλε, ζάλαηνο) θαη ζηελ θνηλσληθή (βάθηηζε, αξξαβψλαο, γάκνο, μεληηεκφο) δσή ηνπ.  
2 Ρα έζηκα ηνπ θχθινπ ηνπ ρξφλνπ είλαη ηειεηνπξγίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε δσή (ζξεζθεπηηθή, επαγγεικαηηθή) ησλ 
αλζξψπσλ σο θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. 
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Απφ ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα γίλνληαη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο γλσζηνπνίεζεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ ειιελφθσλνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ ηεο Ζπείξνπ. Κέζσ άξζξσλ θαη 

επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, ζπλεδξίσλ θαη ζπλαπιηψλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ε επεηξψηηθε 

πνιπθσλία απνθηά επξχ αζηηθφ θνηλφ, θαζψο επίζεο θαη λεφηεξνπο εθηειεζηέο κε 

ζρεηηδφκελνπο κε ηελ Ήπεηξν. Γηαθεθξηκέλνη θνξείο, φπσο ην Κνπζείν Διιεληθψλ Ιατθψλ 

Κνπζηθψλ Νξγάλσλ ηνπ Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ εζλνκνπζηθνιφγνπ 

Ιάκπξνπ Ιηάβα, ην Κνπζηθφ Ρκήκα ηνπ Ιπθείνπ ησλ Διιελίδσλ Αζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηεο εθφξνπ Σξηζηίλαο Γξαγαηάθε θαη ην Δξεπλεηηθφ Θέληξν Διιεληθνχ 

Ρξαγνπδήκαηνο ππφ ηε δηδαθηηθή επηκέιεηα ηεο κνπζηθνιφγνπ Βηβήο Γ. Θαλειιάηνπ έρνπλ 

ηδξχζεη ηκήκαηα δηδαζθαιίαο πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη θαλεξή ε 

πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη δηάδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνπζηθνχ είδνπο, ην νπνίν 

απνηειεί κία ηδηάδνπζα κνξθή ηξαγνπδίζκαηνο ζηνλ ειιελφθσλν κνπζηθφ ράξηε. 
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III. ΜΟΤΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

III.1. ΒΑΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρν επεηξψηηθν πνιπθσληθφ ηξαγνχδη ζπλαληάηαη κε δχν κνξθέο: α) ζρήκαηα πνπ 

ηξαγνπδνχλ πνιπθσληθά "a cappela" (ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθψλ νξγάλσλ) θαη β) 

πνιπθσληθέο εθηειέζεηο ηξαγνπδηψλ κε ζπλνδεία επεηξψηηθεο θνκπαλίαο (θιαξίλν, βηνιί, 

ιανχην, ληέθη). Ρα πνιπθσληθά ηξαγνχδηα κε ζπλνδεία κνπζηθψλ νξγάλσλ είλαη λεψηεξν 

κνπζηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν παξαηεξείηαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. 

Ν ραξαθηεξηζκφο ελφο ηξαγνπδηνχ σο πνιπθσληθφ πξνυπνζέηεη φηη ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθνί θσλεηηθνί ξφινη.3 Ζ αξηηφηεξε φκσο εηθφλα ηεο πνιπθσλίαο 

ζηελ Ήπεηξν επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θσλεηηθψλ 

ξφισλ. Νη ξφινη πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ειιελφθσλα πνιπθσληθά ηξαγνχδηα ηεο Ζπείξνπ είλαη 

νη: παξηήο, γπξηζηήο, θιψζηεο, ηζνθξάηεο, ξίρηεο θαη πξνινγηζηήο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

πεξηγξάθεηαη εθηελψο ζηελ επφκελε ελφηεηα (IV). πάξρνπλ πνιπθσληθέο εθηειέζεηο 

δίθσλεο: κφλν κε παξηή θαη γπξηζηή, θαζψο επίζεο θαη κφλν κε παξηή θαη ηζνθξάηεο. Πηηο 

ηξίθσλεο εθηειέζεηο ζπλαληψληαη νη ζπλδπαζκνί: παξηήο, γπξηζηήο θαη/ή θιψζηεο4, 

Ηζνθξάηεο. Πηηο ηεηξάθσλεο αλαπηχζζνληαη κε: παξηή, ξίρηε, γπξηζηή θαη/ή θιψζηε, 

ηζνθξάηεο. Ρέινο ζηηο πεληάθσλεο πνπ είλαη θαη ε πην αλαπηπγκέλε κνξθή πνιπθσλίαο 

ππάξρνπλ φινη νη ξφινη: πξνινγηζηήο, παξηήο, ξίρηεο, γπξηζηήο θαη/ή θιψζηεο, ηζνθξάηεο. 

 

III.2. ΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Ζ έλλνηα ηεο "πνιπθσλίαο" ζηα ειιελφθσλα πνιπθσληθά ζρήκαηα ηεο Ζπείξνπ δε 

ζπκπίπηεη κνξθνινγηθά θαη κνπζηθνινγηθά κε ηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ ηεο ζηνπο ηξφπνπο 

ζχλζεζεο ηεο Γπηηθήο Θιαζζηθήο Κνπζηθήο. Πηελ επεηξψηηθε πνιπθσλία ππάξρεη ε βαζηθή 

κεισδία (ε κεισδία ηνπ παξηή), ε νπνία εθηειείηαη είηε απφ αληξηθή, είηε απφ γπλαηθεία θσλή, 

είηε ελαιιαζζφκελα απφ άληξα θαη γπλαίθα. Ξάλσ ζηε βαζηθή κεισδία ζπλερνχλ νη κεισδηθνί 

απηνζρεδηαζκνί ηνπ γπξηζηή θαη ηνπ θιψζηε. Νη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη αλαπηχζζνπλ ηηο 

                                                      
3 πάξρνπλ νκνθσληθέο (ίδηνο ηφλνο θαη ίδηα κεισδηθή γξακκή) εθηειέζεηο νκαδηθψλ ηξαγνπδηψλ κε ζηνηρεία 
πνιπθσλίαο. Πηε ζπγθεθξηκέλε "ελ δπλάκεη πνιπθσλία" δελ ππάξρνπλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ξφινη θαη δελ 
αθνινπζείηαη ε αξρή ηεο επεηξψηηθεο πνιπθσληθήο κνπζηθήο κνξθνινγίαο. Απιά, θάπνηνη απφ ηνπο εθηειεζηέο ηνπ 
νκνθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζηαζηαθά ηζνθξάηεκα ή γχξηζκα/θιψζηκν σο ζπλνδεπηηθφ ηεο 
βαζηθήο κεισδίαο. 
4 Νη ξφινη ηνπ γπξηζηή θαη ηνπ θιψζηε κνπζηθά είλαη ζπγγεληθνί. Ν θιψζηεο ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο κεισδηθέο 
ζηάζεηο θαη ηνπο ίδηνπο δεζπφδνληεο θζφγγνπο κε ην γπξηζηή αιιά κία νθηάβα πςειφηεξα. Γηα ην ιφγν απηφ 
θσλεηηθά ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο είλαη θνηλή. 
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κεισδηθέο ηνπο γξακκέο θαηά ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ ζπλερήζεηο κε ηε 

κεισδηθή γξακκή ηνπ παξηή δηαζηεκάησλ 2εο Κεγάιεο θαη 7εο κηθξήο, αιιά θαη 4εο θαη 5εο 

θαζαξήο. Θαζνξηζηηθφο θσλεηηθφο ξφινο ζηελ επεηξψηηθε πνιπθσλία είλαη απηφο ηνπ 

ηζνθξάηε. Πε ζπλδπαζκφ κε ηε κεισδία ηνπ παξηή θαη αλάινγα κε ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξνπζηάδνληαη δηαζηήκαηα 2εο Κεγάιεο 3εο κηθξήο, 4εο θαζαξήο θαη 5εο 

θαζαξήο. Νη θσλέο ηνπ ξίρηε θαη ηνπ πξνινγηζηή ζπλήζσο δελ ζπλερνχλ κε ηνπο ηέζζεξηο 

πξναλαθεξφκελνπο. Ν ξίρηεο θξνληίδεη ε ηειηθή ηνπ πηψζε λα βξίζθεηαη έλα δηάζηεκα 8εο 

θαζαξήο θάησ απφ ηνλ ελαξθηήξην θζφγγν ηνπ παξηή (ζρεηηθή απεηθφληζε: γξάθεκα 2ν) ή λα 

ζπκπίπηεη ηνληθά κε ηελ ηνληθή ηνπ ηζνθξαηήκαηνο πνπ έπεηαη (ζρεηηθή απεηθφληζε:  γξάθεκα 

3ν). Ν πξνινγηζηήο κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ν θσλεηηθφο ξφινο, πνπ κνπζηθά ηνλίδεη ην χθνο ηνπ 

ειάζζνλνο ηξφπνπ, αθνχ ε βαζηθή ηνληθή ηνπ ζηάζε είλαη ε ΗΗΗ βαζκίδα, ήηνη κία 3ε κηθξή άλσ 

ηεο ηνληθήο. 

Νη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη δνκηθήο κνξθνινγίαο ζηελ πνιπθσλία ηεο Ζπείξνπ είλαη 

ηξεηο.5 Ν πξψηνο ηξφπνο, ζηελ θαηεγνξία ηεο ηξηθσλίαο, ζε έλα πιήξσο αλεπηπγκέλν 

κεισδηθφ κνηίβν αλαπηχζζεηαη σο εμήο: 

 

Γράθεμα 1ο: α΄ ηρόπος 

Μεθηλάεη ν παξηήο, ζηε ζπλέρεηα κπαίλεη ν γπξηζηήο, κεηά νη ηζνθξάηεο θαη ζε θάπνηα ζεκεία 

ηεο κνπζηθήο πινθήο ελδέρεηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη ν θιψζηεο. Ν θιψζηεο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα εκθαλίδεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδήκαηνο.  

  

                                                      
5 Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δίθσλεο εθηειέζεηο. 

Παρτής 

Γυριστής 

Κλώστης 

Ισοκράτες 



ERKET e-Journal, Vοl.:1                                                                                               Βιβή Γ. Κανελλάτου                                                                                                                                               
Το ελληνόφωνο πολυφωνικό τραγούδι ςτο νότιο τμήμα τησ επαρχίασ Πωγωνίου ςτην Ήπειρο 

2010 

 

COPYRIGHT © ERKET E-JOURNAL & ΒΗΒΖ Γ. ΘΑΛΔΙΙΑΡΝ  //  ISSN: 2241-0589 
 

Σ
ελ

ίδ
α

 7
 

Ν δεχηεξνο ηξφπνο, ζηελ θαηεγνξία ηεο ηεηξαθσλίαο έρεη ηελ παξαθάησ αλάπηπμε: 
 

 

Γιάγραμμα 2ο: β΄ ηρόπος 

 

Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε μεθηλάεη ν παξηήο αιιά ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηνλ 

δηαθφπηεη θαη παξεκβάιιεηαη ν ξίρηεο. Κεηά ην ξίμηκν κπαίλνπλ παξηήο, γπξηζηήο θαη 

ηζνθξάηεο, ελψ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη θαη θαηά πεξηφδνπο ν θιψζηεο. 

Ν ηξίηνο ηξφπνο, ζηελ θαηεγνξία ηεο πεληαθσλίαο δηαξζξψλεηαη φπσο θάησζη: 
 

 

Γράθεμα 3ο : γ΄ ηρόπος 

Παρτής 

Ρίχτης 

Γυριστής 

Κλώστης 

Ισοκράτες 

Προλογιστής 

Ρίχτης 

Παρτής 

Γυριστής 

Κλώστης 

Ισοκράτες 
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Πηελ πεξίπησζε ηεο πεληαθσλίαο, πξψηνο μεθηλάεη ν πξνινγηζηήο κε ηε κνπζηθή απαγγειία 

ηνπ ζηίρνπ πνπ ζα αλαπηπρζεί κεισδηθά απφ ηνλ παξηή. Αθνινπζεί ν ξίρηεο θαη έπεηηα έπνληαη 

νη ππφινηπνη θσλεηηθνί ξφινη, φπσο έρνπλ ήδε πξναλαθεξζεί. 

Δίλαη εκθαλέο φηη νη κεισδηθέο γξακκέο φισλ ησλ ξφισλ δνκνχληαη κε βάζε ηε 

κεισδηθή γξακκή πνπ αθνινπζεί ν παξηήο θαη αλαπηχζζνληαη αιιεινεμαξηψκελεο απφ απηή. 

Ρν ζηνηρείν απηφ απνδεηθλχεη φηη ε πνιπθσληθή αξκνλία ζηελ Ήπεηξν δνκείηαη "θάζεηα". 

Θνηλψο, πάλσ ζηελ αλάπηπμε ηεο βαζηθήο κεισδίαο απφ ηνλ παξηή δνκείηαη ε κνπζηθή πινθή 

ησλ ππφινηπσλ θσλεηηθψλ ξφισλ. 
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III.3. ΚΛΙΜΑΚΔ ΚΑΙ ΔΚΣΑΗ 

Ρν πνιπθσληθφ ηξαγνχδη ζηεξίδεη ηε κεισδηθή ηνπ αλάπηπμε ζε πεληαηνληθέο 

(πεληάθζνγγεο) θιίκαθεο6. Ππλαληψληαη δχν εηδψλ πεληαηνληθέο θιίκαθεο: ε ειάζζσλ θαη 

ζπαληφηεξα ε κείδσλ. Πηελ ειάζζνλα θιίκαθα ζεκεηνγξαθηθά ρξεζηκνπνηνχληαη νη βαζκίδεο: 

I, III, IV, V θαη VII. Ζ δηαζηεκαηηθή ηεο δηαδνρή ζηεξίδεηαη ζηνλ "Ρξφπν ηνπ Οε"7 θαη 

αλαπηχζζεηαη σο εμήο: 3ε κηθξή, 4ε θαζαξή, 5ε θαζαξή θαη 7ε κηθξή. Πεκεηνγξαθηθά, ε 

ειάζζσλ πεληαηνληθή θιίκαθα κε βάζε ην Οε δχλαηαη λα απεηθνληζηεί κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

 

                      1,5 ΡΝΛΝΠ    ΡΝΛΝΠ     ΡΝΛΝΠ    1,5 ΡΝΛΝΠ    ΡΝΛΝΠ 

Πηε κείδνλα θιίκαθα αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνχληαη νη βαζκίδεο: I, II, IV, V θαη VI, κε 

δηαζηήκαηα 2ε Κεγάιε, 4ε θαζαξή, 5ε θαζαξή θαη 6ε Κεγάιε. Ζ δηαδνρή ησλ δηαζηεκάησλ ηεο 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ "Ρξφπν ηνπ Λην"8 θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην Λην: 

 

                         ΡΝΛΝΠ      ΡΝΛΝΠ    1,5 ΡΝΛΝΠ   ΡΝΛΝΠ     1,5 ΡΝΛΝΠ  

 

Ππάληα, θάπνηνο απφ ηνπο θσλεηηθνχο ξφινπο ηνπ ζρήκαηνο ρξεζηκνπνηεί φιε ηελ έθηαζε ηεο 

θιίκαθαο. Θάζε ξφινο ρξεζηκνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο: ηξίρνξδν, ηεηξάρνξδν ή 

πεληάρνξδν. Γηαγξακκαηηθά ζηελ ειάζζνλα θιίκαθα, ε έθηαζε εθάζηεο θσλήο θαη νη ηειηθέο 

πηψζεηο ηνπο δχλαηαη λα απνηππσζνχλ δηαγξακκαηηθά κε ηνλ θάησζη ηξφπν: 

 

                                                      
6 Νη πεληαηνληθέο (πεληάθζνγγεο) θιίκαθεο είλαη αλεκίηνλεο θιίκαθεο, ήηνη δελ ππάξρεη ζηε δηαζηεκαηηθή ηνπο 
δηαδνρή ην δηάζηεκα ηνπ εκηηνλίνπ. Πηε δηαδνρή ησλ θζφγγσλ ζε ζχγθξηζε κε ηεο επηαηνληθέο θιίκαθεο ιείπνπλ 
δχν βαζκίδεο. 
7 Ν Ρξφπνο ηνπ Re είλαη ηξφπνο ειάζζσλ κε φμπλζε ζηελ έθηε ηνπ βαζκίδα. Ξξαθηηθά, είλαη ε θπζηθή θιίκαθα 
(ρσξίο αιινηψζεηο) πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ θζφγγν Οε ηνπ πηάλνπ. Ν Ρξφπνο ηνπ Οε ζπκπίπηεη δηαζηεκαηηθά κε ηνλ 
Φξχγην Ρξφπν ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Κνπζηθήο Θεσξίαο, κε ηνλ Ξξψην Ρξφπν ή Απζεληηθφ Ξξψην ή Γψξην Ρξφπν 
ηεο Κεζαησληθήο Γξεγνξηαλήο Νθηαερίαο κε ηνλ Ρέηαξην Πθιεξφ Γηαηνληθφ ηεο Βπδαληηλήο Κνπζηθήο, κε ην Γψξην 
(Γσξηθφ) Ρξφπν ηνπ Διιεληθνχ Ρξνπηθνχ Κνπζηθνχ Ππζηήκαηνο θαη κε ηα Καθάκο Ληαβέλη θαη Κπνπζειίθ ηνπ 
Ρνπξθηθνχ θαη Αξαβηθνχ Κνπζηθνχ Ρξνπηθνχ Ππζηήκαηνο. 
8 Ν Ρξφπνο ηνπ Λην είλαη ηξφπνο κείδσλ, νπνίνο ζπκπίπηεη κε ηε θπζηθή κείδνλα θιίκαθα ηεο Θιαζζηθήο Γπηηθήο 
Κνπζηθήο. Ν Ρξφπνο ηνπ Λην ζπκπίπηεη δηαζηεκαηηθά κε ην Ιχδην Ρξφπν ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Κνπζηθήο 
Θεσξίαο, κε ηνλ Έθην Ρξφπν ή Ξιάγην ηνπ Ρξίηνπ ή πνιχδην Ρξφπν ηεο Κεζαησληθήο Γξεγνξηαλήο Νθηαερίαο, κε 
ηνλ Ξιάγην ηνπ Ρεηάξηνπ ηεο Βπδαληηλήο Κνπζηθήο, κε ηνλ Ηψλην (Ησληθφ) Ρξφπν ηνπ Διιεληθνχ Ρξνπηθνχ 
Κνπζηθνχ Ππζηήκαηνο θαη κε ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ καθάκ Οαζη ηνπ Ρνχξθηθνπ θαη Αξαβηθνχ Κνπζηθνχ 
Ρξνπηθνχ Ππζηήκαηνο. 
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Γράθεμα 4ο : Απεικόνιζε Έκηαζες Φωνεηικών Ρόλων 

 

Νη ηνληθέο βάζεηο ησλ πνιπθσληθψλ ηξαγνπδηψλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ηνπ ζρήκαηνο, αιιά θαη ην θχιν ηνπ παξηή. Δπηηπγράλνληαη θαη ζπληεξνχληαη 

βάζεη ηεο ζπιινγηθήο ηνληθήο κλήκεο ησλ εθηειεζηψλ. Πηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηα ηξαγνχδηα, κε 

αληξηθφ, γπλαηθείν ή κηθηφ πάξζηκν εθηεινχληαη επί ην πιείζηνλ κεηαμχ ησλ δηαζηεκάησλ Ια-

Λην9. Πηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηα αληξηθά παξζίκαηα ηνληθά θνπξδίδνληαη κεηαμχ Πνι-Λην, ηα 

γπλαηθεία κεηαμχ Mη-Φα θαη ηα κηθηά ζην Πνι. 

                                                      
9 Do ηεο κεζαίαο πεξηνρήο ηνπ πηάλνπ. 
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ΙΙΙ.4. ΡΤΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Ζ ξπζκηθή αγσγή ησλ πνιπθσληθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη πνηθίιε θαη δίλεηαη άκεζα απφ 

ηνλ παξηή ηνπ ζρήκαηνο. πάξρνπλ παξζίκαηα κε ξπζκηθή αγσγή 3/4, 4/4, 5/4 (2-3 ή 3-2),  

 

θαζψο επίζεο θαη παξζίκαηα κε κηθηφ ξπζκφ, δειαδή κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ξπζκηθψλ 

ζρεκάησλ. Ξνιπθσληθά ηξαγνχδηα, ηα νπνία δελ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλν ξπζκηθφ ζρήκα, 

είλαη ζπλήζσο ηα θαζηζηηθά ή ηεο ηάβιαο ή νη ζξήλνη. Ζ ηαρχηεηα ηεο ξπζκηθήο αγσγήο 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δηάζεζε ή ηε κνπζηθή έκπλεπζε ηνπ παξηή ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ζρήκαηνο. Ζ ηαρχηεηα αξθεηά ζπρλά 

απμνκεηψλεηαη. 

 

III.5. ΓΙΑΣΑΞΗ ΥΗΜΑΣΟ ΣΟ ΥΩΡΟ 

Ζ δηάηαμε ησλ κειψλ ελφο πνιπθσληθνχ ζρήκαηνο ζην ρψξν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αθνπζηηθή ηνπ ζπλφινπ. Ππληειεί ζην ζσζηφ θνχξδηζκα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

ζρήκα, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αίζζεζε ζπκπαγνχο θσλεηηθνχ φγθνπ ζην αθξναηήξην. Ν 

πξνζθηιήο ζρεκαηηζκφο πνιπθσληθψλ ζρεκάησλ είλαη ην "πέηαιν", κέζα ζηνλ νπνίν δχλαηαη 

λα γίλνπλ πιείζηνη ζπλδπαζκψλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ 

θσλεηηθψλ ξφισλ ζην ζρήκα. Αλ ην ζρήκα είλαη πνιπκειέο (8-12 άηνκα) νη εθηειεζηέο 

ηνπνζεηνχληαη πάιη ζε κνξθή πεηάινπ αιιά ζε δχν ζεηξέο. Πηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ 

δηάθνξνη δπλαηνί ζρεδηαζκνί ηνπνζεηήζεσλ. 
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ΠΔΝΣΑΦΩΝΙΔ 

 

 

 

ΙΟΚΡΑΣΗ ΙΟΚΡΑΣΗ 

ΣΕΣΡΑΦΩΝΙΕ 
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IV. ΓΟΜΗ ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ: 

 

Ρα ζρήκαηα ειιελφθσλνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ 

ηέζζεξα έσο δψδεθα κέιε. Γηαζέηνπλ ζχζηαζε, είηε ακηγψο αλδξηθή ή γπλαηθεία, είηε κηθηή 

(άλδξεο θαη γπλαίθεο). Νη εζσηεξηθνί ξφινη πνπ δηαθξίλνληαη ζε έλα πνιπθσληθφ ζρήκα είλαη 

νη εμήο: 

1) Παρηής ή Πάρηες ή εκωηής: ν έρσλ ηε βαζηθή κεισδηθή γξακκή ηνπ 

ηξαγνπδηνχ "απηφο πνπ παίξλεη ην ηξαγνχδη". Ρν ξφιν ηνπ παξηή ζηα 

ειιελφθσλα πνιπθσληθά ηεο Ζπείξνπ δχλαηαη λα ηνλ έρεη ζπλήζσο έλα 

άηνκν (άληξαο ή γπλαίθα) ή δχν κε ελαιιαζζφκελν πάξζηκν10 (άληξαο θαη 

γπλαίθα). Ν παξηήο αξθεηά ζπρλά είλαη απηφο πνπ "βάδεη" (μεθηλάεη) ην 

θνκκάηη. Δίλαη ν ξφινο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απηνζρεδηάζεη θαη λα 

παξαιιάμεη ηε κεισδηθή εμέιημε ηνπ παξζίκαηνο ηνπ, κε βαζηθή φκσο 

πξνυπφζεζε λα κελ μεθχγεη απφ ην κεισδηθφ πεξηβάιινλ ηεο κνπζηθήο 

θιίκαθαο (ηξφπνπ) ζηελ νπνία αλήθεη ην θνκκάηη. Ρν κνπζηθφ πξνθίι ηνπ 

παξηή ζην ζρήκα θαζνξίδεηαη απφ ηε θσλεηηθή ηνπ δεμηφηεηα, ηε ξπζκηθή 

ηνπ θαη ηελ ηνληθή ηνπ ζηαζεξφηεηα, ηελ γλψζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο, ηνπ 

κνπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζηίρσλ ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηέινο ηελ 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ 

ζρήκαηνο. Ζ κεισδηθή θίλεζε ηνπ παξηή είλαη ζπλήζσο ελαιιαζζφκελε ήηνη 

αληνχζα θαη θαηηνχζα (μεθηλψληαο απφ ηελ ηνληθή, θάλνληαο ζηάζεηο ζηελ 

IV θαη ζηελ V βαζκίδα θαη θαηαιήγνληαο μαλά ζηελ ηνληθή) ή θαηηνχζα, 

μεθηλψληαο απφ ηελ V βαζκίδα ηεο θιίκαθαο θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ηνληθή. 

Ζ έθηαζε ηεο κεισδίαο ηνπ παξηή ζπλήζσο δελ ππεξβαίλεη ην δηάζηεκα "5εο 

θαζαξήο" (3 ηφλνη & 1 εκηηφλην),  κε ζπλεζέζηεξε εζσηεξηθή δηαζηεκαηηθή 

δηάηαμε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ: 3ε κηθξή (1,5 ηφλνο), 2ε Κεγάιε (1 ηφλνο) & 

2ε Κεγάιε (1 ηφλνο). Ππάληα, ν παξηήο ρξεζηκνπνηεί θαη δηάζηεκα 2εο 

Κεγάιεο θάησ απφ ηελ ηνληθή (ππνηνληθή). Πεκεηνγξαθηθά, κε ηνληθή ηνλ 

θζφγγν ηνπ Λην ε κεισδία ηνπ παξηή εθηείλεηαη: 

                                                      
10 Έρνπλ παξαηεξεζεί δχν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ελαιιαζζφκελα παξζίκαηα. Πηνλ πξψην ηξφπν νη δχν παξηήδεο 
(άληξαο θαη γπλαίθα) εξκελεχνπλ ζηελ ίδηα ηνληθή βάζε. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηνληθή 
ηνπ Λην. Πην δεχηεξν ηξφπν νη δχν παξηήδεο εξκελεχνπλ κε ηνληθή δηαθνξά κίαο 4εο θαζαξήο. Πε απηή ηελ 
πεξίπησζε ν αληξηθφο ηφλνο εζηηάδεηαη θνληά ζηελ ηνληθή ηνπ Πνι, ελψ ν γπλαηθείνο ζηελ ηνληθή ηνπ Λην. 



ERKET e-Journal, Vοl.:1                                                                                               Βιβή Γ. Κανελλάτου                                                                                                                                               
Το ελληνόφωνο πολυφωνικό τραγούδι ςτο νότιο τμήμα τησ επαρχίασ Πωγωνίου ςτην Ήπειρο 

2010 

 

COPYRIGHT © ERKET E-JOURNAL & ΒΗΒΖ Γ. ΘΑΛΔΙΙΑΡΝ  //  ISSN: 2241-0589 
 

Σ
ελ

ίδ
α

 1
7
 

 

2) Γσριζηής: ν απφιπηα απηνζρεδηαζηηθφο ηξαγνπδηζηηθφο ξφινο, ε αλάπηπμε 

ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε κεισδία πνπ αθνινπζεί ν παξηήο. Ρν 

ξφιν ηνπ γπξηζηή ζην ζρήκα ηνλ θαηέρεη έλα κφλν άηνκν θαη ζπλήζσο 

άληξαο. Ν γπξηζηήο κπαίλεη ζην θνκκάηη, αθνχ πξψηα ην έρεη βάιεη ν 

παξηήο. Ρα ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηεί, είηε ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, είηε παξεκβάιεη θαη ρξεζηκνπνηεί απηνζρεδηαζηηθέο ζπιιαβέο. 

Ζ κεισδία ηνπ γπξηζηή, ε νπνία θάζε ζηηγκή πξνζαξκφδεηαη ζηε κεισδία 

ηνπ παξηή, έρεη ζπλήζσο έθηαζε ην δηάζηεκα "4εο θαζαξήο" (2 ηφλνη θαη 1 

εκηηφλην), θηλείηαη κε θαηηνχζα θνξά θαη εθηείλεηαη απφ ηελ ηνληθή έσο θαη 

κία 4ε θαζαξή ππφ ηεο ηνληθήο κε εζσηεξηθή δηαζηεκαηηθή δηάηαμε απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ 2ε Κεγάιε (1 ηφλνο) θαη 3ε κηθξή (1,5 ηφλνο). Νη θχξηεο 

ηνληθέο ζηάζεηο ηνπ γπξηζηή είλαη ε ηνληθή [I], ε ππνηνληθή [VII] (δηάζηεκα 

2εο Κεγάιεο θάησ απφ ηελ ηνληθή)  θαη ε [V] (δηάζηεκα 4εο θαζαξήο θάησ 

απφ ηελ ηνληθή). Πεκεηνγξαθηθά, κε ηνληθή ηνλ θζφγγν Λην ε κεισδία ηνπ 

γπξηζηή εθηείλεηαη: 

 

Ρν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεισδίαο ηνπ γπξηζηή είλαη φηη ζηηο θχξηεο 

ζηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαηάιεμε ηεο κεισδίαο ηνπ παξζίκαηνο, δελ 

θαηαιήγεη ζηελ ηνληθή αιιά ζηελ ππνηνληθή (VII) θαη ζπαληφηεξα ζηελ V 

βαζκίδα κία 4ε θαζαξή ππφ ηεο ηνληθήο. Ζ θαηάιεμε απηή ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ραξαθηεξηζηηθά απφηνκε δηαθνπή ηνπ ηξαγνπδίζκαηνο ηνπ γπξηζηή (κε 

παξάβιεςε ησλ θσλεέλησλ ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο), ε νπνία ζηε 

ζεκεηνινγία ηνπ πνιπθσληθνχ ζρήκαηνο αλαθέξεηαη σο "θφςηκν" ή σο 

"ηζάθηζκα" ηνπ γπξηζηή. 

3) Κλώζηες: ηξαγνπδηζηηθφο ξφινο αληίζηνηρνο ηνπ γπξηζηή αιιά ζε ηνληθή 

πεξηνρή αλάπηπμεο κίαο νθηάβαο πςειφηεξα. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ξφινο ηνπ 

θιψζηε απαηηεί θσλεηηθή έθηαζε είηε ηελφξνπ ζε άληξα είηε κεζνθψλνπ ή 

πςηθψλνπ ζε γπλαίθα. Ρν ξφιν ηνπ θιψζηε ζην ζρήκα ηνλ θαηέρεη έλα κφλν 

άηνκν, ζπλήζσο άληξαο, αλ θαη ππάξρνπλ καξηπξίεο θισζίκαηνο απφ 
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γπλαίθεο. Ν θιψζηεο θηλείηαη απηνζρεδηαζηηθά ζε ζρέζε κε ηε κεισδία ηνπ 

παξηή αιιά θαη ηνπ γπξηζηή. Ν θιψζηεο ζπάληα ρξεζηκνπνηεί απηνηειέο ην 

πνηεηηθφ θείκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ρηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαπηχζζεη ηε 

κεισδία ηνπ πάλσ ζε θσλήεληα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πνηεηηθφ 

θείκελν, ηηο ρξνληθέο θάζεηο πνπ ζπκκεηέρεη κε ην ηξαγνχδηζκά ηνπ. Ζ 

κεισδηθή παξνπζία ηνπ θιψζηε δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ παξζίκαηνο. Ζ κεισδία ηνπ θιψζηε έρεη αλνδηθή πνξεία θαη 

εθηείλεηαη ζε πςειή ηνληθά πεξηνρή θαη έρεη κεγαιχηεξν ηνληθφ εχξνο απφ 

ηελ αληίζηνηρε έθηαζε ηεο κεισδηψλ ηνπ παξηή θαη ηνπ γπξηζηή. Έρεη 

ζπλνιηθή έθηαζε ην δηάζηεκα ηεο "7εο κηθξήο" (5 ηφλνη θαη 1 εκηηφλην) θαη 

εθηείλεηαη απφ ηελ ηνληθή ηνπ θνκκαηηνχ έσο θαη κία 7ε κηθξή άλσζελ ηεο 

ηνληθήο, κε εζσηεξηθή δηαζηεκαηηθή δηάηαμε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 5ε 

θαζαξή (3,5 ηφλνη) θαη 3ε κηθξή (1,5 ηφλνο). Νη θχξηεο ηνληθέο ζηάζεηο ηνπ 

θιψζηε είλαη ε ππνηνληθή [VII] (δηάζηεκα 7εο κηθξήο πάλσ απφ ηελ ηνληθή), 

ε ιεγφκελε "ιαιηά"  θαη ζπαληφηεξα ε δεζπφδνπζα πέκπηε βαζκίδα ηεο 

θιίκαθαο [V] (δηάζηεκα 5εο θαζαξήο πάλσ απφ ηελ ηνληθή). Πεκεηνγξαθηθά, 

κε ηνληθή ηνλ θζφγγν Λην ε κεισδία ηνπ θιψζηε εθηείλεηαη: 

 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ζην ξφιν ηνπ "θιψζηε" ηα πνιπθσληθά ζρήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ θαη ην ξφιν ηνπ γπξηζηή. 

4) Ιζοκράηες ή Γεμιζηής: ν ξφινο πνπ απνηειεί ηε βάζε θαη ηελ νπζηαζηηθή 

ηζρχ ηνπ πνιπθσληθνχ ζρήκαηνο, εθηειψληαο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ηζνθξάηεκα ζηελ ηνληθή ηνπ θνκκαηηνχ. Πε ζπγθεθξηκέλα πνιπθσληθά 

ηξαγνχδηα παξαηεξείηαη νη ηζνθξάηεο λα μεθηλάλε απφ ηελ ππνηνληθή (VII) 

θαη λα θαηαιήγνπλ κε ηελ ηερληθή ηνπ "γιπζηξίκαηνο" (glissando) ζηελ 

ηνληθή. Πεκεηνγξαθηθά, κε ηνληθή ηνλ θζφγγν Λην ε κεισδία ηνπ ηζνθξάηε 

εθηείλεηαη: 

 

Ν ηχπνο ηνπ ηζνθξαηήκαηνο, φζνλ αθνξά ηελ εθθνξά ηνπ, πνηθίιεη αλάινγα 

κε ηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην ζρήκα θαη ην είδνο ηνπ ξπζκνχ, 
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κε βάζε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη. πάξρνπλ νη 

εμήο ηχπνη ηζνθξαηεκάησλ: α) λα πξνθέξεηαη θαλνληθά ην πνηεηηθφ θείκελν, 

ρσξίο φκσο λα "παηνχλ" (πξνθέξνπλ) μεθάζαξα  νη ηζνθξάηεο ζηα ζχκθσλα, 

β) λα πξνθέξνληαη κφλν ηα θσλήεληα ηνπ θεηκέλνπ θαη γ) λα θξαηηέηαη ην 

ηζνθξάηεκα ζε έλα κφλν θσλήελ (ζπλήζσο ην "ε" αιιά δελ απνθιείνληαη θαη 

ηα θσλήεληα "α, η, ν"), ηερληθή ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο 

πνιπθσληθψλ θνκκαηηψλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλν ή ζηαζεξφ 

ξπζκηθφ ζρήκα. Ρν ηζνθξάηεκα κπαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ 

πνιπθσληθνχ θνκκαηηνχ. Ππλήζσο, νη ηζνθξάηεο μεθηλνχλ κεηά απφ 

ζπγθεθξηκέλε ηζρπξή ζηάζε ηνπ παξηή ζηελ ηνληθή ηνπ θνκκαηηνχ ή κεηά 

απφ πξνιφγηζκα ή ξίμηκν ζε ηξαγνχδηα πνπ ην ππαγνξεχνπλ. Νη ηζνθξάηεο 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηε ξπζκηθή αγσγή ηνπ παξηή θαη λα 

ζπληαπηίδνληαη κε απηφλ ζηηο βαζηθέο ζηάζεηο "θνςίκαηα" πνπ 

πξαγκαηνπνηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεισδηθήο αλάπηπμεο ηνπ παξζίκαηνο. 

Ξαξάιιεια φκσο, θαιχπηνπλ δηαζηήκαηα αλαπλνψλ ηνπ παξηή, 

δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο ζην 

πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα. Ρν ξφιν ηνπ ηζνθξάηε δχλαληαη λα θαηέρνπλ θαη 

άληξεο θαη γπλαίθεο, κε απνηέιεζκα ε ζχζηαζε ηεο ππννκάδαο ησλ 

ηζνθξαηψλ λα είλαη είηε κηθηή, είηε αληξηθή ή γπλαηθεία. Ν αξηζκφο ησλ 

ηζνθξαηψλ ζε έλα πνιπθσληθφ ζρήκα πνηθίιεη απφ 2 έσο θαη 10 άηνκα. Ν 

κεγάινο αξηζκφο ησλ ηζνθξαηψλ επηηπγράλεη αμηφινγν φγθν ζην ζρήκα, ηε 

ιεγφκελε "βξνληαξηά". Ν ξφινο ηνπ ηζνθξάηε είλαη ζεκαληηθφο ζηελ 

πνιπθσληθή νκάδα, δηφηη: α) είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

θνπξδίζκαηνο ηνπ ζρήκαηνο θαη β) απνηειεί ηνλ θχξην ηξφπν κχεζεο θαη 

εθκάζεζεο ησλ λεψηεξσλ κειψλ ηνπ ζρήκαηνο, φζνλ αθνξά ηελ γλψζε 

(κνπζηθή θαη πνηεηηθή) ησλ θνκκαηηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κέζα ζην ζρήκα 

(εληάζεηο, ηνληθή ζηαζεξφηεηα ζηηο ζπλερήζεηο, επηκειή θνςίκαηα). 

5) Ρίτηες: ξφινο επί ην πιείζηνλ αληξηθφο, πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηνλ επσκίδεηαη ζπλήζσο ή έλαο απφ ηνπο 

άληξεο ηζνθξάηεο ή ν θιψζηεο.11 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ξημίκαηνο έπεηαη, είηε 

κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ελφο εκηζηηρίνπ απφ ηνλ παξηή, είηε κεηά απφ 

πξνιφγηζκα νιφθιεξνπ ηνπ θπξίσο ζηίρνπ. Πηελ πξψηε πεξίπησζε 

ιεηηνπξγεί σο ζηάζε αλάπαπιαο γηα ηνλ παξηή. Πηε δεχηεξε πεξίπησζε έρεη 

                                                      
11 Πηελ πεξίπησζε ησλ πνιπθσληθψλ εθηειέζεσλ κε ζπλνδεία κνπζηθψλ νξγάλσλ ν ξφινο ηνπ ξίρηε πνιιέο θνξέο 
θαιχπηεηαη έσο θαη απφ ηξία άηνκα. 
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ην ξφιν "απερήκαηνο" γηα ην πνιπθσληθφ ζρήκα, βνεζψληαο ζην ηνληθφ 

θνχξδηζκα ησλ κειψλ ηνπ ζρήκαηνο. πάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

ξημίκαηνο. Ν πξψηνο θαη ζπλεζέζηεξνο είλαη κεισδηθή θίλεζε πνπ μεθηλάεη 

απφ ηελ V βαζκίδα [κία 4ε θαζαξή θάησ απφ ηελ ηνληθή], ζπλερίδεη κε ζηάζε 

ζηελ ππνηνλνληθή [2ε Κεγάιε] θαη ηειηθή πηψζε μαλά ζηνλ δεζπφδνληα 

θζφγγν κία 4ε θαζαξή ππφ ηεο ηνληθήο. Πην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ξημίκαηνο 

παξαηεξείηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ "γιπζηξίκαηνο" (glissando), ηξφπνο 

ηξαγνπδίζκαηνο κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζηα πνιπθσληθά ηξαγνχδηα. Ν 

ηξφπνο πνπ εθθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κεισδηθή γξακκή ζηεξίδεηαη ζηα 

επηθσλήκαηα: "αρ σρ σρ", "άηληε βξε", "άηληε ληε", "άηληε κπξε". Νη δχν 

έηεξνη ηχπνη ξημίκαηνο ζπλαληψληαη ζπλήζσο ζε πνιπθσληθά ηξαγνχδηα, ηα 

νπνία ζπλνδεχνληαη απφ κνπζηθά φξγαλα. Ν πξψηνο ηχπνο ξημίκαηνο 

πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ κε ζπλνδεία νξγάλσλ είλαη κεισδηθή γξακκή 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 3εο κηθξήο είηε άλσ ηεο ηνληθήο, κε θχξηα ζηάζε θαη 

ηειηθή πηψζε ζηνλ θζφγγν ηεο ηνληθήο βάζεο ηνπ θνκκαηηνχ, είηε ππφ ηεο 

ηνληθήο κε θχξηα ζηάζε θαη ηειηθή πηψζε ηελ V βαζκίδα [κία 4ε θαζαξή 

θάησ απφ ηελ ηνληθή]. Πηε ζπγθεθξηκέλε κεισδηθή γξακκή 

επαλαιακβάλεηαη ην πνηεηηθφ θείκελν ηνπ εκηζηηρίνπ πνπ είρε εθζέζεη ν 

παξηήο. Ν δεχηεξνο ηχπνο ξημίκαηνο έρεη θαζνδηθή θίλεζε, είλαη έθηαζεο 2εο 

Κεγάιεο ππφ ηεο ηνληθήο κε ηειηθή πηψζε ζηελ ηνληθή, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερληθή ηνπ "γιπζηξίκαηνο" θαη θσλεηηθά εθθέξεηαη ζπλήζσο κε ην θσλήελ 

"α". Πεκεηνγξαθηθά, κε ηνληθή ηνλ θζφγγν Λην ε κεισδία ζηνπο ηξεηο 

ηχπνπο ξημίκαηνο ηνπ ξίρηε εθηείλεηαη: 

 

6) Προλογιζηής: ξφινο επί ην πιείζηνλ αληξηθφο, ν νπνίνο εθηειείηαη απφ 

έλαλ απφ ηνπο ηζνθξάηεο ή κεξηθέο θνξέο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παξηή. Ν 

πξνινγηζηήο κε ηελ ηερληθή ηεο κνπζηθήο απαγγειίαο εθζέηεη ηνλ εθάζηνηε 

ζηίρν πνπ ζα εξκελεπζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ παξηή. Ζ κεισδηθή ηνπ 

θίλεζε έρεη έθηαζε 4εο θαζαξήο άλσ ηεο ηνληθήο κε θχξηα ζηάζε θαη ηειηθή 

πηψζε ζηελ ΗΗΗ βαζκίδα ηεο θιίκαθαο (3ε κηθξή άλσ ηεο ηνληθήο). 

Πεκεηνγξαθηθά, κε ηνληθή ηνλ θζφγγν Λην ε κεισδηθή απαγγειία ηνπ 

πξνινγηζηή εθηείλεηαη: 
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Ν ξφινο ηνπ πξνινγηζηή απαηηεί θαιή κλήκε ζρεηηθά κε ην πνηεηηθφ θείκελν 

ηνπ εθάζηνηε ηξαγνπδηνχ.  
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V. ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΑ ΥΗΜΑΣΑ 

 

1. "Ασραγόνιο" 

Ρν Ξνιπθσληθφ Πρήκα Ζπεηξψηηθνπ Ρξαγνπδηνχ "Απξαγφλην"  

είλαη κία επέιηθηε λεαληθή νκάδα πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ 

ππφ ηελ επηζηεκνληθή θαη θαιιηηερληθή επηκέιεηα ηεο 

κνπζηθνιφγνπ Βηβήο Γ. Θαλειιάηνπ. Ζ θαιιηηερληθή ηνπ 

πνξεία μεθηλάεη απφ ην έηνο 2008. Πην ελεξγεηηθφ ηνπ έρεη 

ζπκκεηνρέο α) ζηελ παξάζηαζε [γελ. ηεο γπλαίθαο θαη ηεο 

γπλαηθφο] ζην ακθηζέαηξν Κίθεο Θενδσξάθεο ζηηο 

25/05/2008, β) ζηελ παξάζηαζε ηνπ θεζηηβάι Αζελψλ "Ραιάλησλ, Ρπκπάλσλ θαη Σνξψλ 

Δγθψκηνλ" ζην ζέαηξν Ζξψδνπ ηνπ Αηηηθνχ ζηηο 18/07/2008 θαη γ) ζην 1ν Φεζηηβάι 

Ξνιπθσληθνχ Ρξαγνπδηνχ ζηνλ ρψξν ηέρλεο "Κνξθέο Έθθξαζεο" ζηηο 31/05/2009. 

 

 

 

2. Ήνορο 

Ρν πνιπθσληθφ ζρήκα Ήλνξν, δεκηνπξγήζεθε ην 2001. 

Απνηειείηαη απφ λένπο κνπζηθνχο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε 

δηάζσζε θαη δηάδνζε ηνπ επεηξψηηθνπ πνιπθσληθνχ 

ηξαγνπδηνχ. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζρήκαηνο είλαη ε ηζνξξνπία 

πάλσ ζηελ ιεπηή γξακκή ηεο απζεληηθήο παξαδνζηαθήο 

έθθξαζεο ζε κηα απφπεηξα λα αλαδεηρηεί ε αιεζηλή νκνξθηά 

ηεο. 
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3. Κηίζμαηα Πωγωνίοσ  

Ρα Θηίζκαηα Ξσγσλίνπ είλαη ζρήκα κε ζεκαληηθέο εκθαλίζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 

ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Ζ πξψηε ηνπο δηζθνγξαθηθή 

παξνπζία σο νξγαλσκέλν ζρήκα μεθηλάεη ην 1984 ζηε Γαιιία 

κε ην δίζθν βηλπιίνπ "CHANTS POLYPHONIQUES ET 

MUSIQUE D' EPIRE", κε επηκέιεηα ηνπ Άξε Φαθίλνπ θαη ηεο 

Γφκλαο Πακίνπ. Ρν 1995 θπθινθφξεζε ν δεχηεξνο δίζθνο ηνπ 

ζρήκαηνο "ΣΟ ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΟ ΣΗ ΗΠΔΙΡΟΤ". Ρα βαζηθά 

κέιε ηνπ ζρήκαηνο είλαη θαηά πεξηνδηθέο ηνπο εκθαλίζεηο νη: Πσθξάηεο Ρζηάβνο, Πνθία 

Γεκίξε, Αλζνχια Θψηζνπ, Γεκήηξεο Κάηζηαο, Γηψξγνο Ξαπάο, Γεκεηξνχια Ρζηάβνπ θαη 

Βαγγέιεο Θψηζνπ. 

 

4. Μελιά (Αμέροσ) Μεηζόβοσ 

 

Ρν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα απνηειείηαη απφ νκάδα γπλαηθψλ απφ ην βιάρηθν ρσξηφ Κειηά 

(Ακέξνπ) ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. Ιακβάλνπλ κέξνο ζε 

ζπλαπιίεο πνιπθσληθψλ ηξαγνπδηψλ, θαζψο επίζεο 

έρνπλ θηινμελεζεί ζε ρψξνπο ηέρλεο. Ρν ξεπεξηφξην ηνπ 

ζρήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηξαγνχδηα ειιελφθσλα θαη 

βιαρφθσλα. Βαζηθά κέιε ηνπ είλαη νη: Ξαξαζθεπή 

Ππάρνπ, Πηακαηία Πνχιηνπ, Καξία Ληηζνηφιε θαη Μαλζή Καγεηξεία. 

 

 

5. "Οι Κεραηδήδες" 

Ρν Ξνιπθσληθφ Πρήκα Ζπεηξψηηθνπ Ρξαγνπδηνχ "Νη Θεξαηδήδεο" 

είλαη νκάδα πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ ελειίθσλ ππφ ηελ 

επηζηεκνληθή θαη θαιιηηερληθή επηκέιεηα ηεο κνπζηθνιφγνπ Βηβήο 

Γ. Θαλειιάηνπ. Ζ θαιιηηερληθή πνξεία ηνπ ζρήκαηνο μεθηλάεη απφ 

ην έηνο 2007. Πην ελεξγεηηθφ ηνπ έρεη ζπκκεηνρή ζην 1ν Φεζηηβάι 

Ξνιπθσληθνχ Ρξαγνπδηνχ ζηνλ ρψξν ηέρλεο "Κνξθέο Έθθξαζεο" 
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ζηηο 31/05/2009. Βαζηθά κέιε ηνπ ζρήκαηνο θαηά πεξηφδνπο είλαη νη: Άλλα Αξγπξνπνχινπ, 

Σξηζηίλα Βαζζάινπ, Καξία Γειακάλε, Βάζσ Γεκεηξνπνχινπ, Δηξήλε Θαξχδε, Λίθνο 

Θαηζαξφο, Γηνλπζία Θηνιεΐδε, Εαλίλ Κπάεη, Σξηζηφδνπινο Ξαπαζηάζεο. 

6. Όμιλος Άνω Γερόπολες 

Ν φκηινο ηξαγνπδηζηψλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Γεξφπνιεο ζηε 

Βφξεηα Ήπεηξν απαξηίδεηαη απφ θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ  Πσηήξα, 

Θνζνβίηζα θαη Ιφγγνο. Δκθαλίδεηαη κε πνηθίιεο ζπλζέζεηο. κηινο 

απφ ηε Πσηήξα ζπκκεηείρε ζην δίζθν ςεθηαθήο αθηίλαο 

"ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΗΠΔΙΡΟΤ". Βαζηθά κέιε 

ηνπ νκίινπ Άλσ Γεξφπνιεο είλαη νη: Διπηλίθε Γθφγθα, Ξελειφπε Γθφγθα, Αθξνδίηε Ληξάιην, 

Κειπνκέλε Ιψιε, Ξαλαγηψηεο Κπάξθαο, Βαγγέιεο Γθφγθαο θαη Αλαζηάζεο Κάξθνο. 

 

7. Ομοζπονδία Μοσργκάνας 

Ζ νκνζπνλδία ηεο Κνπξγθάλαο είλαη κηθηφο φκηινο, ν 

νπνίνο απνηειείηαη απφ ηηο αδειθφηεηεο ησλ απνδήκσλ 

απφ ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο ζην βνπλφ ηεο Κνπξγθάλαο 

(Ρζακαληάο, Ξφβια, Ιηάο), ζην λνκφ Θεζπξσηίαο. Ρα κέιε 

ηεο νκνζπνλδίαο έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε ζπλαπιίεο 

πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ. Πηε δηζθνγξαθία ππάξρεη έλαο 

δίζθνο ςεθηαθήο αθηίλαο κε ηίηιν "ΣΡΑΓΟΤΓΩΝΣΑ ΣΗ ΓΗ ΣΟΤ ΠΤΡΡΟΤ". πεχζπλνο ηνπ 

ζρήκαηνο είλαη ν Γηψξγνο Πηεξγίνπ. 

 

 

8. Παρακάλαμος Ιωαννίνων 

 

Νη εξκελεπηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο θαηάγνληαη απφ ην νκψλπκν θεθαινρψξη ηνπ 

Λνκνχ Ησαλλίλσλ. Ππλήζσο ην ζρήκα παξνπζηάδνληαη κε 

ακηγψο γπλαηθεία ζχλζεζε. Ρν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ζπκκεηείρε 

ζην δίζθν "ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ". Βαζηθά 

κέιε ηνπ ζρήκαηνο είλαη νη: Αιέμεο Ρζηάλνο, Πηακαηία Σάζθνπ, 

Θαηεξίλα Σάζθνπ, Γεκήηξεο Σάζθνο, Αιεμάλδξα Πθαξψλε, 

Πηαχξνο Βηξβίιεο θαη Σξήζηνο Γθφγθνο. 
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9. Πολσθωνικό Γερβιηζάνες 

 

Ρν ζρήκα "Ξνιπθσληθφ ηεο Γεξβηηζάλεο" απφ ην Αξγπξφθαζηξν απαξηίδεηαη θπξίσο απφ κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο Γέδε. Ρν ζρήκα έρεη εθηεηακέλε δηζθνγξαθία 

ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή, ζπκκεηέρνληαο ζηνπο δίζθνπο 

ςεθηαθήο αθηίλαο "ΗΠΔΙΡΟ" ηεο ζεηξάο Έιιελεο Αθξίηεο 

θαη "'ΚΟΤΓΩ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ ΚΙ ΑΥΑΔΙ" & "ΚΑΛΑΝΣΑ ΣΩΝ 

ΔΛΛΗΝΩΝ" ηνπ Αξρείνπ Διιεληθήο Κνπζηθήο. Βαζηθά κέιε 

ηνπ ζρήκαηνο είλαη νη: Γήκνο Γέδεο, Γηάλλεο Γέδεο, Βαζίιεο 

Γέδεο, Αζελά Γέδε, Αλησλία Γέδε θαη Γεκήηξεο Ρζάκεο. 

 

 

10. Πολσθωνικό ηες Ηπείροσ 

 

Ηδξπηήο θαη ππεχζπλνο δηδαζθαιίαο θαη δηεχζπλζεο ηνπ ζρήκαηνο "Ξνιπθσληθφ ηεο Ζπείξνπ" 

είλαη ην λεφηεξν κέινο ηνπ πνιπθσληθνχ ζπλφινπ 

ησλ Θηηζκάησλ Ξσγσλίνπ θαη δάζθαινο δεκνηηθνχ 

θαη πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ Βαγγέιεο Θψηζνπ. Ρα 

κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο πξνέξρνληαη απφ 

ηε ζπλεξγαζία ηνπ Βαγγέιε Θψηζνπ κε 

πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ καζεηέο ηνπ. Καδί ηνπο 

ζπκκεηέρεη ζπρλά θαη ε Αλζνχια Θψηζνπ, κεηέξα ηνπ Βαγγέιε, θαζψο θαη ε κεγάιε ηνπ θφξε 

Αλζνχια. Ρν ζρήκα έρεη ζπκκεηάζρεη ζπλαπιηαθά ζε ζπλαληήζεηο πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ 

ζην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελψλ, ζην Ξαιιάο, ζην Θέαηξν Ξέηξαο αιιά θαη ζε άιινπο 

ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο. Πηε δηζθνγξαθία ην ζρήκα παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο δίζθνπο ςεθηαθήο 

αθηίλαο απφ ζπλαπιίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Ξαιιάο θαη ζην Θέαηξν Ξέηξαο, θαζψο επίζεο θαη 

ζην έξγν "Η ΗΠΔΙΡΟ ΣΗ ΠΟΛΤΦΩΝΙΑ". Βαζηθά κέιε ηνπ ζρήκαηνο θαηά πεξηφδνπο είλαη 

νη: Θαλάζεο Γεσξγίνπ, Αιέμαλδξνο Ρζηκέθαο, Βεξφληθα Ζιηνπνχινπ, Λφηα Θαιηζνχλε, 

Θαηεξίλα Βιάρνπ, ιγα Γθιέθα, Αιέμαλδξνο Θπξίηζεο, Αγγειηθή Θαξαγεψξγνπ, Σξήζηνο 

Κάληδηνο, Θσλζηαληίλνο Ληέιιαο, Ρδνβάλλα Σξηζηνδνπιάθε, Βηβή Θαλειιάηνπ θ.α. 
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11. Πολσθωνικό Υιμάρας 

 

Ρν ζρήκα απνηειείηαη απφ θαηνίθνπο ηεο Σηκάξαο θαζψο θαη απφ κεηαλάζηεο ηνπ ρσξηνχ 

Γξπκάδεο (αλαηνιηθά ηεο Σηκάξαο) πνπ δνπλ πιένλ ζηελ 

Αζήλα. Ρν ζρήκα πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1993 ζην Κέγαξν 

Κνπζηθήο θαη ην 1997 ζην Άκζηεξληακ.  Ξνιπθσληθνί φκηινη 

απφ ηε Σηκάξα ζπκκεηείραλ ζηνπο δίζθνπο ςεθηαθήο αθηίλαο 

"ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΗΠΔΙΡΟΤ"  θαη 

"ΗΠΔΙΡΟ" ηεο ζεηξάο «Διιελεο Αθξίηεο. Βαζηθά κέιε είλαη 

νη: Θαηεξίλα Κπειηέξε, Φσηεηλή Λέηζνπ, Βαζίιεο Νηθνλφκνπ, Έιιε Λέηζνπ, Σξήζηνο Βάξθεο, 

Ληθεθφξνο Θνλφκεο, Γεκήηξεο Λέηζνο θαη Αιβέξηεο Γεκνγηάλλεο. 

 

 

12. Πολύθωνο 

 

Ρν ζρήκα απαξηίδεηαη απφ καζεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ξνιπθσλίαο, ηνπ Κνπζείνπ Διιεληθψλ 

Ιατθψλ Νξγάλσλ ππφ ηελ θαιιηηερληθή επηκέιεηα ησλ 

Αιέμαλδξνπ Ιακπξίδε, Αληψλε Έμαξρνπ θαη Καξίαο 

Ρζνπθαιά. Ρν ζρήκα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαπιίεο ζε 

Ήπεηξν, Ξάηξα, Γξεβελά θαη Φξαγθνθάζηειιν. Βαζηθά κέιε 

ηνπ ζρήκαηνο είλαη νη: Δχε Γεξνθψζηα, Βάζηα Γνπιέ, 

Θαηεξίλα Θσλζηαληίλνπ, Καξίλα Κπαιάθα, Σξήζηνο 

Κπίιεο, Φσηεηλή Ξαγψλα, Καξία Ρζνπθαιά θαη Καξηιίδα Σξνλέα. 

 

13.   Υαονία 

 

Ζ ίδξπζε ηνπ ζρήκαηνο αλάγεηαη ζην 1996 απφ καζεηέο ηνπ 

Βαγγέιε Θψηζνπ ζηα ζεκηλάξηα πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ ηνπ 

Κνπζείνπ Διιεληθψλ Ιατθψλ Νξγάλσλ. Ρν 1998, ην ζρήκα 

βξαβεχζεθε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνβνιή ηνπ 

πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ απφ ηελ Ξαλεπεηξσηηθή 

Ππλνκνζπνλδία Διιάδαο. Πηε δηζθνγξαθία ην ζρήκα 

παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο δίζθνπο ςεθηαθήο αθηίλαο απφ ζπλαπιίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Ξαιιάο 

θαη ζην Θέαηξν Ξέηξαο. Ρα βαζηθά κέιε ηνπ ζρήκαηνο είλαη νη: Αιέμαλδξνο Ιακπξίδεο, 
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Αληψλεο Έμαξρνο, Καξία Ρζνπθαιά, Δηξήλε Ρεληαθνχ, Μαλζνχια Ληαθνβάλνπ, Θαηεξίλα 

Θενδσξάηνπ θαη Κηράιεο Εάκπαο. 

 

 

14.   Υλωμό Πωγωνίοσ 

 

Απφ ην ρσξηφ Σισκφ Ξσγσλίνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζρήκαηα κε πνηθίιεο ζπλζέζεηο 

εξκελεπηψλ. Πρήκαηα απφ ην Σισκφ έρνπλ 

πξσηνεκθαληζηεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ '90 ζε Αζήλα θαη 

Ησάλληλα. Ζ δηζθνγξαθηθή ηνπο παξνπζία μεθηλάεη κε 

εξκελείεο ηνπο ζην δίζθν βηλπιίνπ "ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΗ 

ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ" θαη ζην δίζθν ςεθηαθήο αθηίλαο 

"ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΗΠΔΙΡΟΤ". 

Ξνιπθσληθνί φκηινη κε εξκελεπηέο απφ ην Σισκφ ζπλερίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπο 

πξαγκαηνπνηψληαο ζπλαπιίεο ζε γλσζηνχο ρψξνπο ηέρλεο. 
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VI. ΓΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. [1975] "ΡΟΑΓΝΓΗΑ ΡΖΠ ΖΞΔΗΟΝ" (Μέρος 1ον) {LP} 

 

Ξνιπθσληθφ ησλ Θηηζκάησλ απφ επηηφπηα θαηαγξαθή 

ηνπ Πίκσλνο Θαξξά 

2 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Πίκσλ Θαξξάο 

Έθδνζε: Πχιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ηεο Διιεληθήο 

Κνπζηθήο 

Αζήλα: 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. [1985] "ΡΟΑΓΝΓΗΑ ΡΖΠ ΖΞΔΗΟΝ" (Μέρος 2ον) {LP} 

Ξνιπθσληθφ ησλ Θηηζκάησλ απφ επηηφπηα θαηαγξαθή 

ηνπ Πίκσλνο Θαξξά 

1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

Δπηκέιεηα: Πίκσλ Θαξξάο 

Έθδνζε: Πχιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ηεο Διιεληθήο 

Κνπζηθήο 

Αζήλα: 1985 
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3. [1985] "CHANTS POLYPHONIQUES ET MUSIQUE D' 

EPIRE" 

                                                                                             

{LP} 

Ξνιπθσληθφ ησλ Θηηζκάησλ Ξσγσλίνπ, ζε 
ερνγξάθεζή ηνπ ην 1984 

7 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Άξεο Φαθίλνο, Γφκλα Πακίνπ 

Έθδνζε: OCORA / RADIO France 

Ξαξίζη: 1985 

  

 

 

 

 

4. [1989] "ΡΟΑΓΝΓΗΑ ΡΖΠ ΜΔΛΗΡΗΑΠ"  {CD} 

 Ξνιπθσληθή εθηέιεζε απφ ην πνιπθσληθφ ζρήκα ησλ 
Θηηζκάησλ ζε κία έθδνζε ηεο Γφκλαο Πακίνπ θαη ηεο 
Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ν.Ζ.Δ. γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

 
1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

 
Δπηκέιεηα: Γφκλα Πακίνπ 

 
Έθδνζε: Θαιιηηερληθφο Πχιινγνο Γεκνηηθήο Κνπζηθήο, 

Γφκλα Πακίνπ 
 

Αζήλα: 1989 
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5. [1991] "ΡΝ ΡΟΑΓΝΓΗ ΡΩΛ ΔΙΙΖΛΩΛ" {CD} 

 Εσληαλή ερνγξάθεζε απφ 2 ζπλαπιίεο ζην Ξαιιάο 29-

30/11/1991 

1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

Δπηκέιεηα: Γηάλλεο Καξθφπνπινο 

Έθδνζε: Κνξθή 

Αζήλα: 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. [1991] "ΖΞΔΗΟΩΡΗΘΖ ΚΝΠΗΘΖ ΞΑΟΑΓΝΠΖ" 1ο {LP} 

Ζρνγξάθεζε ηεο θνκπαλίαο ηνπ Θψζηα Βέξδε θαη ηνπ Ιεπηέξε Γθηψθα ην 1991 ζε 
πνιπθσληθέο εθηειέζεηο. 

 
2 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα κε ζπλνδεία κνπζηθψλ 

νξγάλσλ 
 

Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Ληηζηάθνο, Ξέξνο 
Κπέθιεο, Ιάκπξνο Ιηάβαο 

Έθδνζε: Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ 
Ησαλλίλσλ 

Ησάλληλα: 1993 

 
 
 
 
 

  



ERKET e-Journal, Vοl.:1                                                                                               Βιβή Γ. Κανελλάτου                                                                                                                                               
Το ελληνόφωνο πολυφωνικό τραγούδι ςτο νότιο τμήμα τησ επαρχίασ Πωγωνίου ςτην Ήπειρο 

2010 

 

COPYRIGHT © ERKET E-JOURNAL & ΒΗΒΖ Γ. ΘΑΛΔΙΙΑΡΝ  //  ISSN: 2241-0589 
 

Σ
ελ

ίδ
α

 3
1
 

7. [1993] "ΖΞΔΗΟΩΡΗΘΖ ΚΝΠΗΘΖ ΞΑΟΑΓΝΠΖ" 2ο {CD} 

 Ξνιπθσληθφ Πρήκα θαηνίθσλ απφ ηα ρσξηά Σισκφ θαη 
Ρζάηηζηα Ξσγσλίνπ θαη Γπλαηθείν Πρήκα 
Ξαξαθαιάκνπ απφ ερνγξαθήζεηο ην 1992 

5 + 3 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Ληηζηάθνο, Ξέξνο 
Κπέθιεο, Ιάκπξνο Ιηάβαο 

Έθδνζε: Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ 
Ησαλλίλσλ 

Ησάλληλα: 1993 

 

 

 

 

 

8. [1993] "ΡΝ ΞΝΙΦΩΛΗΘΝ ΡΖΠ ΖΞΔΗΟΝ" {CD} 

Ξνιπθσληθφ Πρήκα απφ ηα Θηίζκαηα Ξσγσλίνπ 

11 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Ιάκπξνο Ιηάβαο 

Έθδνζε: ΙΟΑ / ΞΑΞΗΓΘΝ 

Αζήλα: 1993 
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9. [1993] "ΡΝ ΚΝΗΟΝΙΝΗ ΡΖΠ ΞΟΔΚΔΡΖΠ"  {CD} 

Ξνιπθσληθέο εθηειέζεηο ρνξεπηηθψλ ηξαγνπδηψλ κε 
ζπλνδεία νξγάλσλ κε πνιπθσληθφ ζρήκα απφ ηελ 

Ξξεκεηή. 
 

1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 
 

Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Οάπηεο 
 

Έθδνζε: Γηεζλήο Νξγάλσζε Ιατθήο Ρέρλεο (ΓΝΙΡ) 
 

Αζήλα: 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  [1994] "ΑΘΔΛΡΗΘΑ ΖΞΔΗΟΩΡΗΘΑ (1926-1945)"  

{CD} 

Ζρνγξάθεζε ηνπ 1931 ζε δίζθν ηεο Ακεξηθήο 78 
ζηξνθψλ. Αθνχγεηαη πνιπθσληθφο φκηινο απφ ηελ 

Γιχλα Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ζπλνδεία νξγάλσλ 

1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

Έθδνζε: Αθνί Φαιεξέα 
 

Αζήλα: 1994 
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11. [1995] "ΞΝΙΦΩΛΗΘΑ ΡΟΑΓΝΓΗΑ ΒΝΟΔΗΝ 

ΖΞΔΗΟΝ"   {CD} 

Θαηαγξαθή πνιπθσληθψλ ηξαγνπδηψλ απφ ηε Βφξεην 
Ήπεηξν. Πηηο ερνγξαθήζεηο ζπκκεηέρνπλ φκηινη απφ ηα 

ρσξηά Σεηκάξξα, Ξνιχηζαλε, Σισκφ, Άλσ Δπηζθνπή, 
Γξάςε, Βφδξπζηα, Πσηήξα θαη Ρζανχζη-Θαξφθη. 

 
28 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Κελέιανο Εψηνο, Θψζηαο Ιψιεο, 
Ξαλαγηψηεο Ρδψθαο 

Έθδνζε: Ίδξπκα Βνξεηνεπεηξσηηθψλ Κειεηψλ 

Ησάλληλα: 1995 

 

 

 

 

 

12. [1996] "MOIROLOI, Muziek vit Epirus"  {CD} 

Ζρνγξαθήζεηο κνηξνινγηψλ (νξγαληθψλ & 
θσλεηηθψλ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Νιιαλδία 

κε ηηο θνκπαλίεο ηνπ Ξέηξνπ-Ινχθα Σαιθηά θαη ηνπ 
Λαπνιένληνο Γάκνπ. Πηηο ερνγξαθήζεηο απηέο 

εκπεξηέρνληαη κνηξνιφγηα απνδνζκέλα ζηε 
πνιπθσληθή ηνπο δηάζηαζε κε παξάιιειε ζπλνδεία 

κνπζηθψλ νξγάλσλ 
 

3 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 
 

Έθδνζε: Ligen 
 

Άκζηεξληακ: 1996 
 
 
 
 

  

http://www.polyphonic.gr/IBE.htm
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13. [1997] "Ζ ΖΞΔΗΟΝΠ ΡΖΠ ΞΔΛΡΑΡΝΛΗΑΠ"  {CD} 

Ξεηξακαηηθή πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο 
πεληαηνληθήο κνπζηθήο κνξθνινγίαο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Πηε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή 
ζπκκεηέρνπλ ην Ξνιπθσληθφ ηεο Ζπείξνπ θαη νκάδα 

γπλαηθψλ απφ ηνλ Ξχξγν Θφληηζαο 
 

7 ηξαγνχδηα (πνιπθσληθά & νκνθσληθά κε ζηνηρεία 
πνιπθσλίαο) 

 
Δπηκέιεηα: Λίθνο Ξαξίθνο 

 
Έθδνζε: Ria Music 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. [1998] "MUSIQUES TRADITIONNELLES D' éPIRE" 

                                                                                            {CD} 

Ζρνγξαθήζεηο επεηξψηηθσλ ηξαγνπδηψλ κε 
πνιπθσληθή εξκελεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 
Γαιιία, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ θνκπαλία ηνπ Ράθε 

Ινχθα (Σαιθηά) 
 

5 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 
 

Έθδνζε: Auvidis 
 

Ξαξίζη: 1996 
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15. [1998] "ΖΞΔΗΟΝΠ, Έλληνες Ακρίηες, Vol.8"  {CD} 

 
Ζρνγξαθήζεηο πνιπθσληθψλ ζρεκάησλ απφ ηα ρσξηά 

Γεξβηηζάλε θαη Σηκάξα 
 

9 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 
 

Δπηκέιεηα: Γηψξγνο Θσζηάληδνο 
 

Έθδνζε: FM Records 
 

Αζήλα: 1998 

 

 

 

 

 

 

 

16. [1998] "ΘΟΝΠΡΑ, Vol.4"  {CD} 

 
1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

 
Δπηκέιεηα: Ξέηξνο Ρακπνχξεο 

 
Έθδνζε: FM Records  

 
Αζήλα: 1998 
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17. [1998] "ΡΟΑΓΝΓΗΑ ΑΞΝ ΡΝ ΔΞΝΠ ΡΝ 

ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ"  {CD} 

Ζρνγξάθεζε πνιπθσληθνχ ζρήκαηνο απφ ην ρσξηφ 
Γεξβηηζάλε 

 
1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

 
Δπηκέιεηα: Γηψξγνο Θσζηάληδνο 

 
Έθδνζε: FM Records 

 
Αζήλα: 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. [1999] "ΡΑ ΘΑΙΑΛΡΑ ΡΩΛ ΔΙΙΖΛΩΛ"  {CD} 

Ζρνγξάθεζε θαιάλησλ απφ πνιπθσληθφ φκηιν ηνπ 
ρσξηνχ Γεξβηηζάλε 

 
1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

 
Δπηκέιεηα: Γηψξγνο Θσζηάληδνο 

 
Έθδνζε: FM Records 

 
Αζήλα: 1999 
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19. [1999] "'ΘΝΓΩ ΡΝΛ ΑΛΔΚΝ ΘΗ ΑΣΑΔΗ"  {CD} 

Ζρνγξαθήζεηο πνιπθσληθψλ ζρεκάησλ απφ ηα ρσξηά Γεξβηηζάλε θαη Σηκάξα 
 

4 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 
 

Δπηκέιεηα: Γηψξγνο Θσζηάληδνο, Σξφλεο Αεδνλίδεο, 
Σξπζφζηνκνο Κεηξνπάλνο 

 
Έθδνζε: FM Records 

 
Αζήλα: 1999 

 
 

 

 

 

 

 

 

20. [1999] "ΔΘΛΗΘΖ ΚΝΠΗΘΖ ΠΙΙΝΓΖ, ΓΖΚΝΡΗΘΑ 

ΡΟΑΓΝΓΗΑ" {CD} 

Δπηηφπηα θαηαγξαθή ηνπ 1951 απφ ζε δίζθν ηεο 
Ακεξηθήο 78 ζηξνθψλ. Αθνχγεηαη πνιπθσληθφο 

φκηινο απφ ηα Πνθξάηηθα Γεξφπνιεο Βνξείνπ 
Ζπείξνπ 

1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

Δπηκέιεηα: Γεψξγηνο Πππξηδάθεο, Πππξίδσλ 
Ξεξηζηέξεο 

Έθδνζε: ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΑΘΖΛΩΛ (ΘΔΔΙ) 
 

Αζήλα: 1999 
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21. [1999] "ΞΝΙΦΩΛΗΘΑ ΡΟΑΓΝΓΗΑ ΡΖΠ ΖΞΔΗΟΝ" 

                                                                                            {CD} 

 

Ξνιπθσληθέο εθηειέζεηο ηξαγνπδηψλ κε ζπλνδεία 
κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

 
Δπηκέιεηα: Κπάκπεο Ξξεκέηεο 

 
Έθδνζε: General Music 

 
Αζήλα: 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. [2000] "ΞΝΙΦΩΛΗΘΑ ΡΟΑΓΝΓΗΑ, ΕΩΛΡΑΛΖ 

ΖΣΝΓΟΑΦΖΠΖ ΠΡΝ ΞΑΙΙΑΠ" {CD} 

Ξνιπθσληθά ηξαγνχδηα απφ ειιελφθσλα, αξβαληηφθσλα θαη βιαρφθσλα ζπγθξνηήκαηα απφ 
ηελ πξψηε ζπλάληεζε βαιθαληθνχ πνιπθσληθνχ 

ηξαγνπδηνχ. Ππκκεηέρνπλ ηα ειιελφθσλα ζρήκαηα: 
Θηίζκαηα Ξσγσλίνπ, Ξαξαθάιακνο Ησαλλίλσλ, 

Σεηκάξξα, Ξσγψλη, Σανλία, Ξνιπθσληθφ ηεο Ζπείξνπ, 
Ξνιχθσλν 

15 ειιελφθσλα πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Αιέμαλδξνο Ιακπξίδεο, Αληψλεο Έμαξρνο 

 Έθδνζε: «Άπεηξνο 

 Αζήλα: 2000 

  

http://www.polyphonic.gr/Pallas2000.htm
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23. [2000] "ΞΖΟΑΛ ΡΖΛ ΞΝΙΗΛ ΞΖΟΑΛ ΡΖΛ" 
 

Ζρνγξάθεζε πνιπθσληθνχ ζρήκαηνο απφ ην ρσξηφ 
Γεξβηηζάλε 

 
1 πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

 
Δπηκέιεηα: Γηψξγνο Θσζηάληδνο 

 
Έθδνζε: FM Records 

 
Αζήλα: 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. [2001] "ΞΝΙΦΩΛΗΘΑ ΡΟΑΓΝΓΗΑ, ΞΑΙΙΑΠ 2001" 
                                                                                             {CD} 

Ξνιπθσληθά ηξαγνχδηα απφ ειιελφθσλα, αξβαληηφθσλα θαη βιαρφθσλα ζπγθξνηήκαηα απφ 
ηε δεχηεξε ζπλάληεζε βαιθαληθνχ πνιπθσληθνχ 

ηξαγνπδηνχ. Ππκκεηέρνπλ ηα ειιελφθσλα ζρήκαηα: 
Ξαξαθάιακνο, Σηκάξα, Κνπξγθάλα, Κειηά (Ακέξνπ) 

Κεηζφβνπ,  Σανλία, Ξνιπθσληθφ ηεο Ζπείξνπ, 
Ξνιχθσλν 

11 ειιελφθσλα πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Αιέμαλδξνο Ιακπξίδεο 

Έθδνζε: Άπεηξνο 

Αζήλα: 2001 

 

 

 

  

http://www.polyphonic.gr/Pallas2001.htm
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25. [2002] "ΡΟΑΓΝΓΩΛΡΑΠ ΡΖ ΓΖ ΡΝ ΞΟΟΝ" {CD} 

Ζρνγξαθήζεηο νκαδηθψλ ηξαγνπδηψλ κε ζπλνδεία 
κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ ηα κέιε ηνπ ρνξεπηηθνχ 

νκίινπ ηεο νκνζπνλδίαο Κνπξγθάλαο. Ρα 
πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα είλαη νκνθσληθά κε ζηνηρεία 

πνιπθσλίαο (ελ δπλάκεη πνιπθσλία) θαη νξηζκέλα 
είλαη δηθσληθά. 

 
13 ηξαγνχδηα 

 
Δπηκέιεηα: Γηψξγνο Πηεξγίνπ 

 
Έθδνζε: General Music 

 
Αζήλα: 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. [2003] "ΞΝΓΓΝΟΗΑΛΖ, Θαηαγραθές Ρραγοσδιών 

ζηον Ξαρακάλαμο"  {CD} 

Ζρνγξαθήζεηο νκαδηθψλ ηξαγνπδηψλ κε ζπλνδεία 
κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ εξκελεπηέο ηνπ ρσξηνχ 

Ξαξαθάιακνο ζην Γήκν Άλσ Θαιακά, ζην λνκφ 
Ησαλλίλσλ. Ρα πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα είλαη 

νκνθσληθά κε ζηνηρεία πνιπθσλίαο (ελ δπλάκεη 
πνιπθσλία) θαη νξηζκέλα είλαη δηθσληθά. 

 
50 ηξαγνχδηα 

 
Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Οάπηεο 

 
Έθδνζε: MΒΗ 

 
Αζήλα: 2003 
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27. [2004] "ΞΩΓΩΛΗ - ΓΔΟΝΞΝΙΖ" {CD} 

 

Ξνιπθσληθφ ηεο Γεξβηηζάλεο 
Αξγπξνθάζηξνπ κε ζπκκεηνρή ηεο 

θνκπαλίαο ηνπ Θνδσξή Γεσξγφπνπινπ 

10 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Θνδσξήο Γεσξγφπνπινο 

Έθδνζε: Αδειθφηεηα Θάησ Ιάβδαλεο 
Ζπείξνπ 

Θάησ Ιάβδαλε: 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. [2004] "ΡΑ ΞΝΙΦΩΛΗΘΑ ΡΖΠ ΒΝΟΔΗΝ ΖΞΔΗΟΝ" 

                                                                                            {CD} 

Ππλνδεπηηθφο δίζθνο ζην βηβιίν ηνπ Ληθφιανπ Γεκεηξίνπ "ΒΟΡΔΙΟ ΗΠΔΙΡΟ / ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ 
     ΚΑΙ ΥΟΡΟΙ". Εσληαλή ερνγξάθεζε απφ 

   ρσξηά ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ 

18 πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Ιεπηέξεο Γεκεηξίνπ 

  Έθδνζε: Ρξνραιία / Ρκήκα Κνπζηθψλ  
                                                      Ππνπδψλ ηνπ Ηφληνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αζήλα: 2004 
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29. [2004] "ΦΩΛΔΠ ΡΖΠ ΞΔΡΟΑΠ, Κεγάλες Πσνασλίες 

Ξολσθωνικού Ρραγοσδιού 2002-2004"  {CD} 

Ξνιπθσληθά ηξαγνχδηα απφ ειιελφθσλα, αξβαληηφθσλα θαη βιαρφθσλα ζπγθξνηήκαηα απφ 
ηελ ηξίηε, ηέηαξηε θαη πέκπηε ζπλάληεζε πνιπθσληθνχ 
ηξαγνπδηνχ. Ππκκεηέρνπλ ειιελφθσλα ζρήκαηα απφ ηα 

ρσξηά: Άλσ Γεξφπνιε, Γεξβηηζάλε, Θεθαιφβξπζν, 
Ινχςηθν, Κνπξγθάλα, Ξαξαθάιακνο, Ξνιχηζαλε, 

Σηκάξα θαζψο θαη ην πνιπθσληθφ ζρήκα Σανλία 

15 ειιελφθσλα πνιπθσληθά ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Αιέμαλδξνο Ιακπξίδεο 

Έθδνζε: Άπεηξνο 

Αζήλα: 2004 

 

 

 

30. [2006] "ΡΝ ΖΞΔΗΟΩΡΗΘΝ ΞΝΙΦΩΛΗΘΝ ΡΟΑΓΝΓΗ" 

                                                                                            {CD} 

Ζρνγξαθήζεηο ειιελφθσλσλ πνιπθσληθψλ ηξαγνπδηψλ 
απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Ρα θνκκάηηα 

παξνπζηάδνληαη σο κνπζηθά παξαδείγκαηα θαη 
θαιχπηνπλ πνηθίιεο κνξθέο πνιπθσλίαο θαη νκνθσλίαο 

κε πνιπθσληθά ζηνηρεία. 

64 πνιπθσληθά θαη νκνθσληθά κε ζηνηρεία πνιπθσλίαο 
ηξαγνχδηα 

Δπηκέιεηα: Θψζηαο Ιψιεο 

Ησάλληλα: 2006 
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VII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΟΤ ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΟΤ 

ΣΡΑΓΟΤΓΙΟΤ 

 

BAUD-BOVY, SAMUEL 

1996 (1984), Γοκίμιο για ηο Δλληνικό Γημοηικό Σραγούδι, Λαχπιην: Ξεινπνλλεζηαθφ 

Ιανγξαθηθφ Ίδξπκα. 

ΓΖΚΖΡΟΗΝ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

2000, Βόρειος Ήπειρος: Σραγούδια και Υοροί, Αζήλα: Δθδφζεηο Ρξνραιία. 

ΕΩΡΝΠ, ΚΔΛΔΙΑΝΠ 

1974, Σο Γημοηικό Σραγούδι ηης Βορείοσ Ηπείροσ, Ησάλληλα. 

ΘΑΠΝΟΝΣΝ, Λ. 

2003, Με ηα Σραγούδια και ηοσς Υορούς ηης Γρόπολης, Ρίξαλα. 

ΘΑΡΠΑΙΗΓΑ, Γ. 

1994, Περιοτή Θεολόγοσ Αγίων αράνηα: Λαογραθία, Δθνολογία, Ηθογραθία, 

Ησάλληλα. 

ΘΝΘΘΩΛΖΠ, ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

2000, "Ζ Φσλή ηεο Ξαξάδνζεο ζηελ Ήπεηξν", δηάιεμε ζην δηεζλέο θεζηηβάι Sete Sois 

Sete Luas ζηελ Νληεκίξα ηεο Ξνξηνγαιίαο. 

ΙΑΒΓΑΠ, ΑΛΡΩΛΗΝΠ 

1957, Πενηάθθογγες Κλίμακες εν ηη Γημώδη Μοσζική ηης Ηπείροσ, ζην Ζπεηξσηηθή 

Δζηία. 

ΙΗΑΒΑΠ, ΙΑΚΞΟΝΠ 

1991, "Ζπεηξψηηθε Κνπζηθή Ξαξάδνζε" ζην έλζεην ηνπ δίζθνπ βπληιίνπ Ηπειρώηικη 

Μοσζική Παράδοζη, vol.:1, Ησάλληλα: Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ Ησαλλίλσλ. 

1998, "Ρα Ξνιπθσληθά Ρξαγνχδηα ηεο Ζπείξνπ" ζην Άπειρος, ηεχρνο 1ν. 

ΙΡΖΠ, ΛΗΘΝΠ 

1998, "Ρα Κνηίβα ηνπ Ξνιπθσληθνχ Ρξαγνπδηνχ" ζην Άπειρος, ηεχρνο 1ν. 

ΙΩΙΖΠ, ΘΩΠΡΑΠ 

1994, Οι Υοροί ηης Δλληνικής Μειονόηηηας ζηην Αλβανία, Θφληηζα: Γεκνηηθφ 

Ξλεπκαηηθφ Θέληξν. 

1995, "Ξνιπθσληθά Ρξαγνχδηα Βνξείνπ Ζπείξνπ", ζην έλζεην ηνπ δίζθνπ ςεθηαθήο 

αθηίλαο Πολσθωνικά Σραγούδια ηης Βορείοσ Ηπείροσ, Ησάλληλα: Ίδξπκα 

Βνξεηνεπεηξσηηθψλ Κειεηψλ. 
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1998, "Ρν Ξνιπθσληθφ Ρξαγνχδη, Αξραία θαη Ξξσηφηππε Κνπζηθή Ξαξάδνζε", ζην 

Άπειρος, ηεχρνο 1ν. 

2003, "Ηζνθξάηεο θαη Ηζνθξάηεκα", ζην Άπειρος, ηεχρνο 3ν. 

2006, Σο Ηπειρώηικο Πολσθωνικό Σραγούδι, Ησάλληλα. 

ΚΑΡΕΗΝΠ, ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

2003, "Ξαξάδνζε ή Ξαξαδφζεηο", ζην Άπειρος, ηεχρνο 3ν. 

ΚΑΡΠΗΑΠ, ΣΟΖΠΡΝΠ 

1985, Πωγώνι, Γερόπολη, Έθιμα, Σραγούδια, Αζήλα: Δθδφζεηο Γσδψλε. 

ΛΗΘΑΠ, ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

1988, Γημοηικά Σραγούδια ηης Δλληνικής Μειονόηηηας, Ρίξαλα. 

ΛΗΡΠΗΑΘΝΠ, ΒΑΠΗΙΖΠ 

1991, "Ζ Ήπεηξνο", ζην έλζεην ηνπ δίζθνπ βπληιίνπ Ηπειρώηικη Μοσζική Παράδοζη, 

vol.:1, Ησάλληλα: Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ Ησαλλίλσλ. 

1998, "Ξνιπθσληθφ Ρξαγνχδη, πξνο κία λέα Ξξνβιεκαηνζεζία" ζην Άπειρος, ηεχρνο 1ν. 

ΞΔΟΗΠΡΔΟΖΠ, ΠΞΟΗΓΩΛ 

1958, "Γεκνηηθά Ρξαγνχδηα Γξνπφιεσο Βνξείνπ Ζπείξνπ" ζηελ Δπεηηρίδα ηοσ 

Κένηροσ Δρεύνης ηης Δλληνικής Λαογραθίας, ηεχρνο: 9-10, Αζήλα: Αθαδεκία Αζελψλ. 

ΠΞΟΗΓΑΘΖΠ, ΓΔΩΟΓΗΝΠ & ΞΔΟΗΠΡΔΟΖΠ, ΠΞΟΗΓΩΛ 

1999 (1968), Μοσζική Δκλογή, Δλληνικά Γημοηικά Σραγούδια, Αζήλα: Αθαδεκία 

Αζελψλ. 

ΡΔΛΡΑ, ΓΔΩΟΓΗΑ 

1995, Γημοηικά Πολσθωνικά Σραγούδια Πολύηζανης Βορείοσ Ηπείροσ, Θεζζαινλίθε: 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζην Ρκήκα Κνπζηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 
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