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Μουσικοί  Λητώ Φλωράκη 

 

 

Ο Γιώργος Παπαδάκης (1947-2013) συνθέτης, μουσικολόγος και ερευνητής, από 

το 1982 μέχρι το 1999, οργάνωνε και επιμελούνταν τις καταγραφές παραδοσιακής 

μουσικής του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ), δράση από 

την οποία έχουμε σήμερα 3.650 μουσικά κομμάτια (καταγραφές), από διακόσιους 

περίπου μουσικούς. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός επιμελήθηκε μεταξύ άλλων, τις 

εκπομπές «Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίχτες» στο Γ’ πρόγραμμα, που περιλαμβάνουν μοναδικές 

αφηγήσεις παλιών μουσικών, μέρος των συνεντεύξεων της οποίας εκδόθηκε το 1983 στο ομώνυμο 

βιβλίο (βλ. φωτογραφία). 



Μουσικοί  Λητώ Φλωράκη 

 

 

Ο Δημήτριος Σέμσης ή Σαλονικιός (1883-1950) ήταν βιρτουόζος παραδοσιακός βιολιστής, συνθέτης και 

άνθρωπος-κλειδί στη δισκογραφική βιομηχανία της Ελλάδας από τα μέσα του 1920 ως το 1950. Από τη 

Στρώμνιτσα μετανάστευσε το 1919 στη Θεσσαλονίκη κι έπειτα (1927) μόνιμα στην Αθήνα, όπου έλαβε 

το προσωνύμιο Σαλονικιός. Επί τριάντα περίπου χρόνια ήταν Διευθυντής Ηχογράφησης στις 

δισκογραφικές εταιρείες His Master's Voice και Columbia, θέσεις με μεγάλη επιρροή, ενώ συμμετείχε σε 

εκατοντάδες ηχογραφήσεις παραδοσιακών, σμυρνέικων και ρεμπέτικων τραγουδιών και γύρω στο 1928 

παρουσίασε τα πρώτα του τραγούδια. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για έναν από τους μεγαλύτερους 

βιολιστές στο χώρο του ρεμπέτικου/σμυρνέικου. Στο βιβλίο αυτό, η συγγραφέας Lisbet Torp, βασισμένη 

σε χειρόγραφες σημειώσεις του Σαλονικιού και σχόλια, παρουσιάζει τη βιογραφία του σε συνδυασμό με 

τους καταλόγους δίσκων των δισκογραφικών εταιρειών της εποχής, δίνοντας χρήσιμα στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά με τη δισκογραφία του ρεμπέτικου.



Όργανα   Λητώ Φλωράκη 

 

 

Ο Φοίβος Ανωγειανάκης (1915-2003) ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη 

μουσικολογική έρευνα και μελέτη της ελληνικής λαϊκής μουσικής, με έμφαση 

στα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα. Η συλλογή του Φοίβου 

Ανωγειανάκη από ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα, καρπός σαραντάχρονης 

έρευνας, περιλαμβάνει 1200 περίπου όργανα, δωρήθηκε το 1978 από τον ίδιο 

στο ελληνικό δημόσιο και μέρος της εκτίθεται στο «Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών 

Μουσικών Οργάνων», που με την επίβλεψή του ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1991. Το βιβλίο του 

«Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα», υπήρξε κυριολεκτικά «σταθμός» για το αντικείμενο και 

περιλαμβάνει  εξαιρετικές φωτογραφίες, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, περιγραφή του τρόπου 

παιξίματος και των ειδών κάθε οργάνου, για περισσότερα από 60 διαφορετικά ιδιόφωνα, 

μεμβρανόφωνα, αερόφωνα και χορδόφωνα όργανα και ηχητικά αντικείμενα. 



Όργανα   Λητώ Φλωράκη 

 

Το βιβλίο της Δέσποινας Μαζαράκη «Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα» (α’ εκδ. 1959, β’ εκδ. 1984) 

αποτελεί ορόσημο στη βιβλιογραφία σχετικά με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Πιάνοντας 

το νήμα από τους κλαριτζήδες και τις μουσικές οικογένειες (σκλήθρες) που δραστηριοποιήθηκαν 

στις διάφορες περιοχές, η Δέσποινα Μαζαράκη εξετάζει πώς, πού (ανά γεωγραφικό διαμέρισμα) 

και πότε εμφανίστηκε το κλαρίνο στην Ελλάδα. Συζητάει, ακόμη, για το όργανο και για τον 

πρακτικό οργανοπαίχτη (τον επαγγελματία μουσικό, το πώς μαθαίνει να παίζει, την τεχνική, την 

αισθητική αντίληψη του ήχου), περιγράφει στολίδια και μελίσματα (που χρησιμοποιούνται για 

τη διαποίκιλση μιας μελωδίας) και δημοσιεύει είκοσι καταγραφές σκοπών, στην τραγουδιστική 

απόδοση, αλλά και μια οργανική παραλλαγή τους. Στο βιβλίο αναδεικνύονται ιστορικά στοιχεία 

και για τη χρήση του βιολιού, αλλά και το συνδυασμό του με άλλα όργανα στις διάφορες 

περιοχές.



Ερευνητικές εργασίες  Λητώ Φλωράκη 

 

 

 

Ο Γιάννης Ζαρίας (1975-) είναι βιολιστής (δυτικοευρωπαϊκού κλασικού, 

τζαζ, παραδοσιακού και ρεμπέτικου είδους), ερευνητής σχετικά με το 

ελληνικό παραδοσιακό βιολί και από το 2007 καθηγητής παραδοσιακού 

βιολιού στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Στη διδακτορική του διατριβή (2013) διερευνά έναν τεράστιο 

όγκο ελληνικής παραδοσιακής βιολιστικής τέχνης (πάνω από 1000 μουσικά 

παραδείγματα, τα οποία καταγράφονται και μελετώνται αναλυτικά) και προτείνει ένα 

σύστημα κατηγοριοποίησης της διαποίκιλσης, δηλαδή των ‘στολιδιών’ με τα οποία οι 

παραδοσιακοί μουσικοί εμπλουτίζουν σε κάθε κομμάτι τη βασική μελωδική γραμμή. Το 

βιβλίο περιλαμβάνει cd με τα μουσικά παραδείγματα, αλλά και πλούσιο παράρτημα με 

βιογραφικά και δισκογραφικά στοιχεία για πάνω από 1700 ερμηνευτές ελληνικού 

παραδοσιακού βιολιού.



Θεωρία Ανατολικής Μουσικής & Ρυθμός          Λητώ Φλωράκη 

 

 
 

Ο Μάριος Μαυροειδής (1950-1997) υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του 

πρώτου Μουσικού Σχολείου, του Πειραματικού Γυμνασίου Παλλήνης, υπεύθυνος 

για την οργάνωση και λειτουργία του Τομέα Παραδοσιακής Μουσικής για πέντε 

συνεχή χρόνια και μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των Μουσικών Γυμνασίων 

της χώρας. Δίδαξε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενώ στο τελευταίο διετέλεσε υπεύθυνος του Τομέα 

Παραδοσιακής Μουσικής. Στο βιβλίο του «οι Μουσικοί Τρόποι στην Ανατολική Μεσόγειο» 

(Fagotto, 1999), που αποτελεί ως σήμερα ορόσημο για τη μουσική θεωρία της ανατολικής 

Μεσογείου, παρουσιάζει αναλυτικά αλλά και συνδέει τρία μουσικά θεωρητικά συστήματα: τον 

Βυζαντινό Ήχο, το Αραβικό Μακάμ και το Τουρκικό Μακάμ. 

  



Θεωρία Ανατολικής Μουσικής & Ρυθμός          Λητώ Φλωράκη 

 

 

Ο Ευγένιος Βούλγαρης παίζει ούτι και yayli tanbur, είναι συνθέτης, έχει 

εστιάσει στη μελέτη των μακάμ και τον αυτοσχεδιασμό, ενώ ιδιαίτερα τον 

απασχολεί η διδασκαλία. Έχει διδάξει στη Σχολή Ελληνικής Μουσικής του 

Δημοτικού Ωδείου Πατρών, στα Μουσικά Σχολεία του Βαρθολομιού και της 

Πάτρας, στο Μουσικό Εργαστήρι «Λαβύρινθος», το «Μουσικό Χωριό», 

καθώς και το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα. Το βιβλίο 

του (σε συνεργασία με τον Βασίλη Βανταράκη) με τίτλο «Το Αστικό Λαϊκό Τραγούδι του 

Μεσοπολέμου: Σμυρναίικα και Πειραιώτικα Ρεμπέτικα» (Fagotto, 2007), εκτός από το πλούσιο 

σχετικό ρεπερτόριο (με δυνατότητα ανάγνωσής του ανά συνθέτη, αλλά και ανά μακάμ), 

περιλαμβάνει μια χρησιμότατη εισαγωγή με θέμα Μακάμ και Τροπικότητα. 

  



Θεωρία Ανατολικής Μουσικής & Ρυθμός          Λητώ Φλωράκη 

 

 

Ο Χρίστος Τσιαμούλης (1961-) παίζει ούτι, κιθάρα (και πολλά ακόμα μουσικά 

όργανα), είναι συνθέτης και θεωρητικός της παραδοσιακής μουσικής. Το 1985 ίδρυσε 

(μαζί με τους Γράψα, Ζευγόλη και Κλαπάκη) το συγκρότημα «Δυνάμεις του Αιγαίου», 

που υπήρξε πρωτοπόρο στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής εντάσσοντας στις 

ερμηνείες του ξεχασμένα όργανα όπως το ούτι, το σάζι, ο ταμπουράς, το νέι, τα 

κρουστά κ.ά. Με το «Αριθμητικό Τροπικό Σύστημα της Ελληνικής Μουσικής», που 

κυκλοφόρησε το 2010, ο Χρίστος Τσιαμούλης κάνει μια πρόταση θεωρητικής συστηματοποίησης 

και περιγραφής των τροπικών δομών που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές μουσικές παραδόσεις. 

Ακολούθησαν δύο ακόμα βιβλία με τίτλο «Τα μελωδικά μοτίβα της παράδοσης» (τεύχος α’ και β’) 

στα οποία περιλαμβάνεται ρεπερτόριο κατηγοριοποιημένο ανά μουσικό τρόπο (βλ. παρακάτω). 

  



Θεωρία Ανατολικής Μουσικής & Ρυθμός          Λητώ Φλωράκη 

 
 

Ο Λευτέρης Παύλου (1968-) είναι κρουστός με μεγάλο καλλιτεχνικό και 

δισκογραφικό έργο και καθηγητής στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 

(νυν Τμήμα Μουσικών Σπουδών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όπως ο ίδιος 

σημειώνει για το βιβλίο του: «‘‘Το τουμπελέκι και οι Ρυθμοί’’ (Fagotto, 2006) είναι 

μία προσπάθεια καταγραφής των γνωστότερων ρυθμών του ρεπερτορίου της 

ταρμπούκας, όπως συναντώνται ανά την Ελλάδα. Η καταγραφή αυτή στηρίζεται κυρίως στην 

προφορική παράδοση και είναι αποτέλεσμα τόσο πολύχρονης μελέτης, όσο και  πολυετούς 

συνεύρεσης  με  μουσικούς. Ο στόχος του συγγράμματος αυτού δεν είναι μία απλή παρουσίαση 

των ρυθμών αυτών, αλλά κυρίως μία μύηση στον πλούτο και την γοητεία της παράδοσης. Η έκδοση 

αυτή περιλαμβάνει και ένα cd στο οποίο παρατίθενται όλα τα ρυθμικά μοτίβα που αναφέρονται 

στο βιβλίο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να έχει κάθε αναγνώστης άκουσμα των ρυθμών».



Μέθοδοι               Λητώ Φλωράκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Ο Γιώργος Φλούδας είναι παραδοσιακός βιολιστής τέταρτης γενιάς με καταγωγή από την 

Άρτα. Παράλληλα με την επαγγελματική του ενασχόληση με το παραδοσιακό βιολί, 

σπούδασε κλασικό βιολί και βυζαντινή μουσική. Έχει λάβει μέρος στη δισκογραφία, σε 

εκπομπές της κρατικής και ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ενώ δίδαξε στο τμήμα 

Λαϊκής και Παραδοσιακής μουσικής (νυν Τμήμα Μουσικών Σπουδών) του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων βιολί, οργανολογία και Μουσικά Σύνολα. 

  



Μέθοδοι               Λητώ Φλωράκη 

     
 

     
 

Ο Γιώργος Βασιλάκης είναι μουσικός τέταρτης γενιάς με καταγωγή από τη Νάξο. Ξεκίνησε 

να παίζει βιολί επαγγελματικά σε ηλικία 15 χρονών. Έχει σπουδάσει κλασικό βιολί, 

βυζαντινή μουσική και αρμονία και έχει συνεργαστεί με ονομαστούς παραδοσιακούς 

μουσικούς και τραγουδιστές, αλλά και φορείς. Έχει ηχογραφήσει δύο προσωπικούς 

δίσκους, ενώ διδάσκει πολλά χρόνια παραδοσιακό βιολί σε μουσικά σχολεία.



Παρτιτούρες/Μουσικές Καταγραφές Λητώ Φλωράκη 

   
 

 

    
  



Παρτιτούρες/Μουσικές Καταγραφές Λητώ Φλωράκη 

    
    

 

    
 

 

 



Παρτιτούρες/Μουσικές Καταγραφές Λητώ Φλωράκη 

    
 

 

    
 

 

 

 



Παρτιτούρες/Μουσικές Καταγραφές Λητώ Φλωράκη 

 

    
 

 

    
   

 

 

 

 



Παρτιτούρες/Μουσικές Καταγραφές Λητώ Φλωράκη 

 

    
 

 

     


