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Ομάδα εργαςίασ : 

Μάριοσ  Πριντίδθσ και Ηλίασ Μπερδζκλθσ 

                    

Ωσ μουςικι ορίηεται θ τζχνθ που βαςίηεται ςτθν οργάνωςθ ιχων με ςκοπό τθ 

ςφνκεςθ, εκτζλεςθ και ακρόαςθ/λιψθ ενόσ μουςικοφ ζργου. Με τον όρο εννοείται 

επίςθσ και το ςφνολο ιχων από το οποίο απαρτίηεται ζνα μουςικό κομμάτι. 

Γνωςτι και ωσ Απολλϊνια Τζχνθ, θ μουςικι παίρνει το όνομά τθσ από τισ 

εννζα Μοφςεσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ μυκολογίασ. Κακ' αυτι τθν ζννοια, θ μουςικι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82


διζφερε ςθμαςιολογικά τθσ ςθμερινισ χριςθσ του όρου, και περιελάμβανε το 

ςφνολο των τεχνϊν που βρίςκονταν υπό τθν προςταςία των Μουςϊν. Στθν Αρχαία 

Ελλάδα, ο όροσ εννοοφςε τθν Ροίθςθ, το Μζλοσ και τον Χορό ωσ μια αδιάςπαςτθ 

ενότθτα τεχνϊν θ οποία καλλιεργικθκε ιδιαίτερα ςτο Θζατρο, ενϊ τθ κεωρία τθσ 

Μουςικισ εξζφραηε ο κλάδοσ τθσ Αρμονικισ. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ υιοκετικθκε και 

αναπτφχκθκε από τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτιςμό. Ζτςι ςιμερα μποροφμε να 

ποφμε ότι θ μουςικι ωσ τζχνθ, ζρχεται να καλφψει τθν ανάγκθ του ανκρϊπου να 

εκφράςει με τουσ ιχουσ, τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ ψυχικζσ του 

καταςτάςεισ.  

Η μουςικι χρονολογεί και εξελίςςει τθν ιςτορία τθσ ωσ παράλλθλθ μ' εκείνθ 

τθσ Γλϊςςασ, κατ' ουςίαν ωσ παράλλθλθ με τθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ. Κακϊσ ο 

ζναρκροσ λόγοσ ωσ θχθτικό μζςο δεν δφναται να αποδϊςει το φάςμα των 

αποχρϊςεων των κειμενικϊν, προςωπικϊν ανκρϊπινων ςκζψεων και 

ςυναιςκθμάτων ο άνκρωποσ ανζπτυξε ζνα νζο θχθτικό μζςο ζκφραςθσ: τον 

Μουςικό Λόγο. Κακϊσ θ Γλϊςςα χρθςιμοποιείται ςτθν ζκφραςθ παραςτάςεων και 

εννοιϊν, ςτθν ονομαςία των πραγμάτων, ζτςι, και θ Μουςικι, αποδεικνφεται ωσ 

απαραίτθτθ ανάγκθ τθσ ηωισ ςτθ διερμθνεία τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθ ςτο ςφνολο 

των εκφάνςεϊν τθσ. 

), ο οποίοσ χαρακτθρίηει τθ μουςικι ωσ 'οργανωμζνο ιχο'.[2] Ωςτόςο, ο αμερικανόσ 

εκνομουςικολόγοσ Μπροφνο Νετλ αναφζρει πωσ "πολφ λίγοι λαοί ζχουν ζννοιεσ (κι 

επομζνωσ λζξεισ) αντίςτοιχεσ με αυτι τθσ Ευρωπαϊκισ 'μουςικισ'. 

 

τθν Αρχαία Ελλάδα 

Κατά τθν αρχαϊκι και κλαςικι εποχι, ο όροσ μουςικι εννοοφςε τον μουςικά 

προκακοριςμζνο ςτίχο, όπωσ εμφανιηόταν ςτα διάφορα ποιθτικά είδθ και κυρίωσ 

ςτθ λυρικι ποίθςθ. Με τθ ςθμερινι ςθμαςία του όρου, θ ενότθτα μουςικισ και 

λόγου άρχιςε να κλονίηεται κατά το δεφτερο μιςό του 5ου αιϊνα π.Χ. και ςε αυτό 

ςυνζτειναν διάφοροι παράγοντεσ όπωσ θ ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτθ ςφνκεςθ 

του μζλουσ, θ εκτεταμζνθ ανάπτυξθ τθσ δεξιοτεχνικισ οργανικισ εκτζλεςθσ, οι 

μεταβολζσ ςτον τρόπο εκφοράσ τθσ γλϊςςασ και θ μετζπειτα απϊλεια τθσ 

προςωδίασ τθσ. 

Η μουςικι τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ ιταν ζνα μείηον κομμάτι του αρχαιοελλθνικοφ 

κεάτρου - μεικτζσ χορωδίεσ τραγουδοφςαν για διαςκεδαςτικά, εορταςτικά και 

πνευματικά δρϊμενα. Χρθςιμοποιοφνταν μουςικά όργανα όπωσ, μεταξφ άλλων, ο 

αυλόσ, θ λφρα, και ιδιαίτερα θ κικάρα. Η μουςικι ιταν ςθμαντικό μζροσ τθσ 

αρχαιοελλθνικισ παιδείασ, όπου τα αγόρια ξεκινοφςαν μουςικζσ ςπουδζσ από ζξι 

χρονϊν. Η αρχαιοελλθνικι μουςικι κεωρία περιελάμβανε τουσ τρόπουσ, οι οποίοι 

αποτζλεςαν βάςθ για τθ δυτικι κρθςκευτικι και κλαςςικι μουςικι, κι επίςθσ 

χρθςιμοποιοφνται εκτενϊσ ςτθ τηαη. Αργότερα, θ αρχαιοελλθνικι μουςικι δζχτθκε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE#cite_note-Goldman:1961-2
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%B6


επιρροζσ από τθ ωμαϊκι και Βυηαντινι αυτοκρατορία, κακϊσ και από τθ μουςικι 

τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ. 

ε άλλουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ 

Η Ινδικι κλαςςικι μουςικι είναι μια από τισ παλαιότερεσ μουςικζσ παραδόςεισ του 

κόςμου. Από τον πολιτιςμό τθσ κοιλάδασ Κντουσ (Indus) ζχουν διαςωκεί γλυπτά που 

αναδεικνφουν χορευτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και μουςικά όργανα όπωσ το 

φλάουτο με επτά τρφπεσ. Διαφόρων ειδϊν ζγχορδα όργανα και τφμπανα ζχουν 

βρεκεί ςε αναςκαφζσ που ζχουν γίνει ςτα Harrapa και Mohenjo Daro από τον 

Μόρτιμερ Ουίλερ. Το ιερό κείμενο Rigveda περιζχει ςτοιχεία που βρίςκονται ςτθ 

ςθμερινι Ινδικι μουςικι, με μουςικι ςθμειογραφία που υποδθλϊνει το μζτρο και 

τον τρόπο τθσ ψαλμωδίασ. Η Ινδικι κλαςςικι μουςικι (ι μάργκα) είναι μονοφωνικι 

και βαςίηεται ςε μια μελωδικι γραμμι - ι ράγκα - που οργανϊνεται ρυκμικά μζςω 

των τάλα. Η ινδουιςτικι μουςικι επθρεάςτθκε από περςικζσ πρακτικζσ εκτζλεςθσ 

των Αφγανϊν Mughal. 

Η Κινζηικθ κλαςςικι μουςικι - θ παραδοςιακι τζχνθ ι αλλιϊσ αυλικι μουςικι τθσ 

Κίνασ - ζχει ιςτορία με εφροσ περίπου τριϊν χιλιάδων χρόνων. Ρεριλαμβάνει 

αυτοφςια ςυςτιματα μουςικισ ςθμειογραφίασ, μουςικζσ τονικότθτεσ και τονικά 

φψθ, όργανα, μουςικά είδθ και ςτυλ. Η κινζηικθ μουςικι είναι πεντατονικι-

διατονικι και ζχει κλίμακεσ με δϊδεκα φκόγγουσ, όπωσ οι αντίςτοιχεσ του 

δυτικοευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ. 

Μεςαίωνασ 

Κατά τθ διάρκεια του Μεςαίωνα (500 – 1400), το μοναδικό ευρωπαϊκό ρεπερτόριο 

που διαςϊηεται και χρονολογείται πριν τισ αρχζσ του 8ου αιϊνα είναι 

το μονοφωνικό λειτουργικό τραγοφδι τθσ ωμαϊκισ Κακολικισ Εκκλθςίασ, τθσ 

οποίασ θ κφρια παράδοςθ ονομάηεται Γρθγοριανό Μζλοσ. Ραράλλθλα με τισ 

εκκλθςιαςτικζσ και ιερζσ παραδόςεισ, υπιρχε μια ηωντανι παράδοςθ λαϊκϊν 

τραγουδιϊν με μθ-κρθςκευτικοφ χαρακτιρα (αγγλ., secular song). 

Κατά τθν Αναγεννθςιακι περίοδο (1400 - 1600), ζνα μεγάλο μζροσ τθσ διαςωκείςασ 

μουςικισ τθσ Ευρϊπθσ του 14ου αιϊνα είναι λαϊκά τραγοφδια. Από τα μζςα του 

15ου αιϊνα, θ πολυφωνία χρθςιμοποιοφταν από ςυνκζτεσ και τραγουδιςτζσ ςε 

κρθςκευτικζσ ςυνκζςεισ. Διακεκριμζνοι ςυνκζτεσ τθσ περιόδου κεωροφνται 

οι Ραλεςτρίνα, Τόμασ Μόρλεχ (Thomas Morley) και Ορλάντο ντι Λάςςο. 

Τον ενδζκατο αιϊνα, ο Βενεδικτίνοσ μοναχόσ Γκουίντο ντ' Αρζτςο,(Guido 

d'Arezzo,(995 - 1050) κακιζρωςε ζνα ςφςτθμα καταγραφισ τθσ μουςικισ, 

βαςιηόμενο ςε οριηόντιεσ γραμμζσ και τετράγωνα ςφμβολα τα οποία ςθμείωναν τθ 

ςχζςθ τθσ εκάςτοτε νότασ με μια κεντρικι. Το ςφςτθμα αυτό κεωρείται ωσ ο 

πρόδρομοσ του πενταγράμμου που επικρατεί ςτθ Δυτικι μουςικι 

ςθμειογραφία μζχρι ςιμερα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B9_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%BB%CE%B5%CF%8B
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CF%84%27_%CE%91%CF%81%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1


 

Κλαςικι μουςικι  

Στθ δυτικι Ευρϊπθ, θ μουςικι εξελίχκθκε από τθ μονοφωνία ωσ τθν πολυφωνία και 

τθν ομοφωνία, από τθν εξάρτθςι τθσ ςτο ποιθτικό - κυρίωσ κρθςκευτικοφ αρχικά 

περιεχομζνου - κείμενο, ζωσ τθν ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ από τθ γλϊςςα μζςω 

τθσ ενόργανθσ μουςικισ, από τισ πρϊτεσ προςπάκειεσ για δθμιουργία ενόσ 

ορκολογικοφ ςυςτιματοσ ςθμειογραφίασ από τον Βοικιο κατά τον 5ο αιϊνα, μζχρι 

τθν τονικι μουςικι και από εκεί ςτθν ατονικότθτα ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. Στον 

δυτικοευρωπαϊκό χϊρο επινοικθκε επίςθσ και τελειοποιικθκε ςειρά από 

ςυςτιματα Μουςικισ Σφνκεςθσ, όπωσ θ Αντίςτιξθ ι Κοντραποφντο, θ Φοφγκα, 

θ Αρμονία, ο Δωδεκαφκογγιςμόσ ι Σειραϊςμόσ 

 

 

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ 

Φόρμιγξ 

 

Με τον όρο "φόρμιγξ" εννοοφμε ςτον Πμθρο γενικά τα χορδόφωνα όργανα. 

Συχνά οι φόρμιγγεσ απεικονίηονται με 4 χορδζσ και άλλεσ φορζσ με περιςςότερεσ. 

Καταςκευάηεται από ξφλο, οι χορδζσ τθσ ιταν καμωμζνεσ από ςτριφτό ζντερο ηϊου 

και θ διαδικαςία του τεντϊματοσ των χορδϊν περιγράφεται ςτθν Οδφςςεια, 

ραψωδία φ 415 - 417. 

Κόλλοψ λζγεται το κλειδί με το οποίο τεντϊνεται θ χορδι. 

 

Αμφορζασ που βρζκθκε ςτο Δίπυλο των Ακθνϊν Χορόσ με ςυνοδεία φόρμιγγασ 

Απεικονίηεται ςυρτόσ χορόσ ανδρϊν, ενϊ ξεχωρίηει 700 π.Χ. 

ςτθ μζςθ ο μουςικόσ με τθν 4χορδθ φόρμιγγα. 

8οσ αι. π.Χ. 

 

Ο Απόλλωνασ, ςυνοδευόμενοσ Φόρμιγξ 

από Μοφςεσ παίηει φόρμιγγα 

με πλικτρο, 630 π.Χ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


ΑΕΡΟΦΩΝΑ 

Τα πνευςτά χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ : 

• ςτα όργανα με γλωςςίδα (αυλοί) και 

• ςτα όργανα, από τα οποία ο ιχοσ παράγεται κατευκείαν με φφςθμα, χωρίσ να 

ζχουν γλωςςίδα (ςφριγγεσ). 

Αυλόσ 

Σε μια από τισ πιο παλιζσ πθγζσ για τθν προζλευςθ του αυλοφ αναφζρεται πωσ 

πρϊτοσ ο Φρφγασ Φαγνισ ανακάλυψε τον αυλό ςτισ Κελαινζσ τθσ Φρυγίασ. 

Σφμφωνα όμωσ με μια άλλθ παράδοςθ, τον αυλό τον ανακάλυψε θ κεά Ακθνά, 

θ οποία, βλζποντασ ςτθν αντανάκλαςθ των νερϊν ότι το πρόςωπό τθσ 

παραμορφϊνεται κακϊσ παίηει αυλό, τον πζταξε μακριά κι αυτόσ ζπεςε ςτθ 
Φρυγία, 

όπου τον βρικε ο Μαρςφασ. Αυτι θ παράδοςθ δθμιουργικθκε πικανότατα 

αργότερα, από το μφκο του αγϊνα Απόλλωνα – Μαρςφα, τείνοντασ να κακιερϊςει 

τθν ελλθνικι καταγωγι του οργάνου. 

Το πιο πικανό είναι πωσ ο αυλόσ ιταν γνωςτόσ ςτθν Ελλάδα από πολφ παλιά, 

αλλά θ αυλθτικι τζχνθ εξελίχτθκε με τθν επίδραςθ και τθν ϊκθςθ των αυλθτϊν τθσ 

Φρυγίασ. 

Το κφριο ςϊμα του αυλοφ ιταν ζνασ κυλινδρικόσ ςωλινασ, ο βόμβυξ (-υκοσ), που 

κατζλθγε καμιά φορά ςε ζναν ανοιχτό διευρυμζνο « κϊδωνα » (καμπάνα). Ήταν 

φτιαγμζνοσ από καλάμι, κόκαλο ελαφιοφ, κζρατο, ελεφαντόδοντο ι και 

κατεργαςμζνο χαλκό και είχε τρφπεσ, αρχικά 3 ι 4. Αργότερα, ο αρικμόσ τουσ 

αυξικθκε ωσ τισ 15. 

Στο επάνω άκρο του αυλοφ ζμπαινε το επιςτόμιο, όπου ςτθρίηονταν θ 

γλωττίδα, καταςκευαςμζνθ από καλάμι. Φαίνεται πωσ χρειαηόταν κάποια δφναμθ 

για να φυςιξει κανείσ ςτον αυλό. Για να μθ ςχιςτεί το χείλοσ των αυλθτϊν, 

ςυνικιηαν να φοροφν μια δερμάτινθ λωρίδα, τθν φορβειά, θ οποία περνοφςε πάνω 

από τισ παρειζσ, αφινοντασ ζνα άνοιγμα μπροςτά ςτο ςτόμα και δενόταν πίςω από 

το κεφάλι. Η φορβειά φαίνεται πολφ ςυχνά ςε αγγειογραφίεσ. 



 Ρρωτοαττικι Λουτροφόροσ που αποδίδεται 

Αυλθτισ με φορβειά ςτο ηωγράφο του Αναλάτου, 690 π.Χ. 

 Λοφβρο, Ραρίςι 

φριγξ 

Γνωςτι ωσ ςφριγγα του Ράνα (φλογζρα του βοςκοφ). Ο ιχοσ τθσ παράγεται 

φυςϊντασ κατευκείαν ςτθν οπι, χωρίσ τθν παρεμβολι γλωττίδασ. 

Υπιρχαν δφο είδθ : θ μονοκάλαμοσ και θ πολυκάλαμοσ. Και οι δφο ιταν 

φτιαγμζνεσ από καλάμι. Ο ιχοσ τθσ μονοκάλαμθσ ιταν γλυκόσ και λίγο ςυριςτικόσ. 

Η πολυκάλαμθ ιταν γνωςτι ωσ ςφριγγα του Ρανόσ. Τα καλάμια (ςωλινεσ) ιταν 

ςυνικωσ επτά, με διαφορετικό μζγεκοσ, χωρίσ οπζσ και ζδινε το κακζνα ζναν ιχο. 

Σχθμάτιηαν μια οριηόντια γραμμι ςτο επάνω άκρο και ιταν ςυνδεδεμζνα με κερί. 

Στθν περίπτωςθ ιςομεγεκϊν καλαμιϊν, ςυνικιηαν να γεμίηουν ζνα τμιμα του κάκε 

ςωλινα με κερί, μικραίνοντασ ζτςι βακμιαία τθν αζρινθ ςτιλθ που πάλλονταν. Ήταν 

γνωςτι ςτα Βυηαντινά χρόνια, ενϊ κατά τθν Τουρκοκρατία παίηονταν από Ζλλθνεσ 

ςτα μουςικά ςυγκροτιματα τθσ αυλισ του Σουλτάνου, με το όνομα μιςκάλ. Σιμερα, 

παίηεται ωσ λαϊκό όργανο ςτθ ουμανία. 

 πολυκάλαμθ ςφριγγα πολυκάλαμθ ςφριγγα 

με ιςομεγζκθ καλάμια με ανιςομεγζκθ καλάμια 

Σφμφωνα με το μφκο, ο Ράνασ αγάπθςε μια νφμφθ από τθν Αρκαδία, τθν κόρθ 

του ποταμοφ Λάδωνα Σφριγγα. Η νφμφθ, τρομαγμζνθ από τθν καταδίωξθ του κεοφ, 

ικζτευςε το Δία να τθ ςϊςει. Τθ ςτιγμι που τθν ζπιαςε ο Ράνασ, εκείνθ 

μεταμορφϊκθκε ςε καλαμιά. Τρελόσ από κυμό και απογοιτευςθ, ο Ράνασ ζςπαςε 
τθν 

καλαμιά ςε κομμάτια. Γριγορα όμωσ κατάλαβε πωσ ζκοβε το ςϊμα τθσ νφμφθσ και 

μετανιωμζνοσ άρχιςε να κλαίει και να φιλά τα κομμάτια τθσ καλαμιάσ. Ακοφγοντασ 

τουσ ιχουσ που ζβγαιναν, κακϊσ φυςοφςε κλαίγοντασ, οδθγικθκε ςτθν καταςκευι 

τθσ ςφριγγασ. 

άλπιγξ 

Ήταν καταςκευαςμζνθ, είτε από χαλκό (ίςια), είτε από κζρατο (καμπυλωτι), θ 



οποία ονομάηονταν αλλιϊσ και κζρασ. Η ςάλπιγγα χρθςιμοποιοφνταν για τα 

πολεμικά ςαλπίςματα ι από τουσ κιρυκεσ. Καμιά φορά, εξυπθρετοφςε και 

τελετουργικοφσ ςκοποφσ ˙ τότε, τθν αποκαλοφςαν ςάλπιγξ θ ιερά. 

 Σάλπιγγα Κζρασ 

Ελζνθσ Ραπαδοποφλου, Η Μουςικι ςτον ελλαδικό χϊρο από τθν αρχαιότθτα ζωσ 
ςιμερα11 

ΙΔΙΟΦΩΝΑ 

Κρόταλα 

Πργανο, που αποτελείται από δφο κοίλα κομμάτια όςτρακου, ξφλου ι 

μετάλλου ςε διάφορα ςχιματα. Χρθςιμοποιοφνταν όπωσ και οι καςτανιζτεσ για να 

κρατοφν το ρυκμό των χορευτϊν, ιδιαίτερα ςε τελετζσ τθσ Κυβζλθσ και του 
Διόνυςου 

(Ιλιάδα Λ160). 

 

ΧΟΔΟΦΩΝΑ 

Λφρα (λφρα – χζλυσ) 

Το πιο ςθμαντικό και ςίγουρα το πιο γνωςτό όργανο τθσ αρχαίασ Ελλάδασ. 

Συνδζονταν ςτενά με τθ λατρεία του Απόλλωνα. Είχε ιχο ευγενικό, διαυγι, γαλινιο 

και αρρενωπό. Χρθςιμοποιικθκε ωσ το κφριο όργανο για τθν εκπαίδευςθ των νζων. 

Ρροζλευςθ. Σφμφωνα με το μφκο11, ο Ερμισ, αμζςωσ μετά τθ γζννθςι του ςε 

ζνα ςπιλαιο τθσ Κυλλινθσ, ζκλεψε κρυφά μια νφχτα τα βόδια που φφλαγε ο 

Απόλλωνασ. Βλζποντασ ζξω από το ςπιλαιο μια χελϊνα, αφαίρεςε το όςτρακό τθσ 

και ςτερζωςε επάνω του χορδζσ από ζντερο βοδιοφ. Ζτςι, καταςκεφαςε τθ λφρα 
χζλυοσ 

(λφρα από χελϊνα). Πταν ο Απόλλωνασ ανακάλυψε τθν κλοπι και παραπονζκθκε 

ςτο Δία, ο Ερμισ προςζφερε τθ λφρα του ςτον Απόλλωνα, ο οποίοσ μαγεφτθκε από 

τον ιχο τθσ. 

Άλλοσ μφκοσ αναφζρει πωσ ο Ερμισ, αφοφ καταςκεφαςε τθ λφρα του, δίδαξε 

ςτον Ορφζα πϊσ να παίηει. Αυτόσ με τθ ςειρά του δίδαξε το Θάμυρι και το Λίνο. 



Πταν ο Ορφζασ φονεφτθκε ςτθ Θράκθ από τισ Μαινάδεσ, θ λφρα του ζπεςε ςτθ 

κάλαςςα και παραςφρκθκε από τα κφματα ωσ τθ Λζςβο. Εκεί τθ βρικαν μερικοί 

ψαράδεσ και τθν ζδωςαν ςτον Τζρπανδρο. 

Καταςκευι. Η λφρα αρχικά ςτθριηόταν πάνω ςτο όςτρακο χελϊνασ, που 

χρθςίμευε για θχείο τθσ. Στο υλικό αυτό οφείλεται το ποιθτικό όνομα χζλυσ που 
είχε 

παλιά θ λφρα. Αργότερα, το θχείο καταςκευαηόταν από ξφλο, πάλι όμωσ ςε ςχιμα 

όςτρακου χελϊνασ. Ράνω από το κοίλο μζροσ απλωνόταν τεντωμζνθ (για να 

πάλλεται) μια μεμβράνθ από δζρμα βοδιοφ. Σε κάκε πλευρά του όςτρακου, δφο 

βραχίονεσ από κζρατο αγριοκάτςικου ιταν ςτερεωμζνοι παράλλθλα ςτο θχείο, οι 

πιχεισ12. Οι πιχεισ ενωνόταν ςτο επάνω τουσ άκρο πάνω ςε μια εγκάρςια 
κυλινδρικι 

ράβδο, το ηυγόν. Οι χορδζσ, από ζντερα ι τζνοντεσ, ςτερεϊνονταν με κόμπο πάνω 
ςε 

μια μικρι πλάκα, το χορδοτόνιον, ςτο κάτω μζροσ του θχείου, περνοφςαν πάνω από 

μια μικρι γζφυρα (καβαλάρθσ ι μαγάσ) που απομόνωνε το παλλόμενο μζροσ τουσ 

και προχωροφςαν ωσ το ηυγόν, όπου και δζνονταν με δερμάτινα λουριά13. 

Στθν αγγειογραφία, θ λφρα παριςτάνεται ςυχνά με επτά χορδζσ. Από τον 5ο αι. 

π.Χ. εμφανίηονται λφρεσ με εννιά ζωσ και 12 χορδζσ. Ριςτεφεται πωσ οι χορδζσ 

παίηονταν με το δεξί χζρι με πλικτρο, μολονότι γίνονταν και εκτζλεςθ με γυμνά 

δάχτυλα. Το αριςτερό χζρι ζπαιηε με γυμνά δάχτυλα, αν κρίνουμε από τθ κζςθ των 

δαχτφλων του ςτθν αγγειογραφία, πράγμα που επιβεβαιϊνεται και από 
φιλολογικζσ 

πθγζσ14. 

Η χαμθλότερθ χορδι (υπάτθ) ιταν τοποκετθμζνθ ςτο πιο μακρινό από τον 

εκτελεςτι άκρο και θ ψθλότερθ (νιτθ) ςτο πλθςιζςτερο. 

Κικάρα 

Πργανο πιο τελειοποιθμζνο και επεξεργαςμζνο από τθ λφρα. Διζφερε από 

αυτιν ωσ προσ το θχείο, το μζγεκοσ και τθν θχθτικότθτα. Οι δφο βραχίονεσ ιταν 

δυνατοί και ςυμπαγείσ. Το μζγεκόσ τθσ ιταν πολφ μεγαλφτερο και ο ιχοσ τθσ 



δυνατότεροσ. Συνολικά θ κικάρα ιταν πιο βαριά και πιο γεροδεμζνθ. Ο εκτελεςτισ 

ςυνικωσ κακόταν και τθν κρατοφςε όρκια με κάποια κλίςθ προσ τα μζςα, ενϊ θ 
λφρα, 

που ιταν ελαφρφτερθ, κρατιόταν λοξά (προσ τα ζξω). 

Ελζνθσ Ραπαδοποφλου, Η Μουςικι ςτον ελλαδικό χϊρο από τθν αρχαιότθτα ζωσ 
ςιμερα19 

Ρζρα από αυτζσ τισ διαφορζσ, θ κικάρα είχε ςτενι ςχζςθ με τθ λφρα και κα 

μποροφςε να ιςχυριςτεί κάποιοσ πωσ ιταν ζνασ τελειοποιθμζνοσ τφποσ λφρασ 

(ιςχφουν περίπου τα ίδια με τθ λφρα ωσ προσ τθν καταςκευι και τθν παραγωγι 

ιχου). 

Ενϊ όμωσ θ λφρα περιορίςτθκε ςτουσ εραςιτζχνεσ, θ κικάρα ζγινε το όργανο 

των επαγγελματιϊν. Η λφρα ενζπνεε μεγάλο ςεβαςμό ωσ εκνικό κυρίωσ όργανο και 

χρθςιμοποιοφνταν για τθν εκπαίδευςθ των νζων· θ κικάρα απολάμβανε μεγάλθ 
τιμι 

ςτουσ εκνικοφσ αγϊνεσ και τουσ διαγωνιςμοφ. 

 

Ο Μαρςφασ, που ιταν ςάτυροσ από τθ Φρυγία, βρικε τον αυλό που είχε 

πετάξει θ Ακθνά (επειδι πίςτευε πωσ το παίξιμό του τθν αςχιμαινε πολφ) και 

αποδείχκθκε πολφ ταλαντοφχοσ αυλθτισ. Κάποια μζρα υποςτιριξε πωσ παίηει τον 

αυλό καλφτερα από ό,τι ο Απόλλωνασ τθν κικάρα του, προκαλϊντασ τον ζτςι ςε 

αγϊνα με κριτζσ τισ Μοφςεσ και τον Μίδα. Οι κριτζσ ανζδειξαν νικθτι το κεό. Ο 

Μαρςφασ γδάρκθκε ηωντανόσ για τθν φβρθ που διζπραξε. Ο μφκοσ του Μαρςφα αν 

και κεωρικθκε ωσ πάλθ και νίκθ (επικράτθςθ) τθσ κικάρασ ζναντι του φρυγίου 
αυλοφ 

και κατϋ επζκταςθ τθσ δωρικισ ελλθνικισ μουςικισ ζναντι τθσ φρυγικισ, δεν ζπαψε 

και να κεωρείται ότι ςυμβολίηει τθν πάλθ ανάμεςα ςτθν Απολλϊνεια και τθ 

Διονυςιακι πλευρά τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, εμπνζοντασ πολφ ςυχνά τθν Αρχαία 

Ελλθνικι, ωμαϊκι και Αναγεννθςιακι τζχνθ. Σφμφωνα με άλλο μφκο, ο Μίδασ 

ζδειξε προτίμθςθ ςτον αυλό, κάτι που ζκανε τον Απόλλωνα να ςκοτϊςει το 
Μαρςφα 



και να χαρίςει ςτο Μίδα αυτιά γαϊδάρου.  
 

ΙΔΙΟΦΩΝΑ 

Κρουπζηιον 

 

Ξφλινο παποφτςι που χρθςιμοποιοφνταν για να χτυπά το χρόνο. Συνικωσ, ζνα μικρό 

μεταλλικό κομμάτι ςτερεϊνονταν από κάτω, ϊςτε το χτφπθμα του χρόνου να είναι 

κακαρότερο και δυνατότερο. Τα κρουπζηια τα φοροφςε ο κορυφαίοσ του χοροφ, 
που 

οδθγοφςε τθν όρχθςθ χτυπϊντασ το χρόνο. 

Κρόταλα 

Γνωςτά ιδθ από τθ γεωμετρικι εποχι. Χρθςιμοποιοφνταν ςε τελετζσ τθσ 

Κυβζλθσ ι του Διόνυςου, κυρίωσ από γυναίκεσ. 

Κφμβαλα 

Αποτελοφνται από δφο κοίλα θμιςφαιρικά μεταλλικά πιάτα. 

Χρθςιμοποιοφνταν και αυτά όπωσ και τα κρόταλα ςτισ λατρείεσ τθσ Κυβζλθσ και 

αργότερα του Διόνυςου. 

 

 

 

 

Πνομα ομάδασ:‘70s-‘80s-‘90s 

 

ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 

Μαρία Ανδριανοποφλου 

Κωνςταντίνα Γεωργακοποφλου 

Βιβι Καλογεροποφλου 



 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Η μουςικι  ςτισ δεκαετίεσ το ’70, ’80, ‘90 

 

 Σα είδθ που ξεκίνθςαν τθν δεκαετία του ’70 είναι: Disco, Euro 

Disco, funk, smooth, jazz, soul, θ rock (rock music, punk rock, hard rock και θ 

art rock) glam, progressive, heavy metal, experimental, reggae, hip hope, 

classical, minimalist music, film scores, experimental music, electronic music 

και synthpop. 

 

 Σα είδθ που ξεκίνθςαν τθν δεκαετία του ’80 είναι: pop, dance music, new 

wave. Ππωσ ςτθν δεκαετία του ’70 ζτςι και ςτθν δεκαετία του ’80 θ disco 

ζκανε ξανά τθν εμφάνιςθ τθσ (post disco, Italo disco, euro disco). Επίςθσ 

εμφανίςτθκε θ dance pop, rock music, soft roc και θ glam metal. 

 

 Σα είδθ που ξεκίνθςαν τθν δεκαετία του ’90 είναι:grunge, Britpop, industrial 

rock, alternative rock, punk rock, ska punk και nu metal. 

 

 

 

"Η Τηαη είναι Ελευκερία". 

 

 

Οριςμόσ: Η τηαη είναι ζνα μουςικό  είδοσ που αποτζλεςε εξζλιξθ τθσ λαϊκισ 

αμερικανικισ μουςικισ κατά τον 19ο αιϊνα, με αφρικανικζσ καταβολζσ. 

Ρεριλαμβάνει αρκετά μουςικά είδθ που ςτθρίχτθκαν ςε ζνα κοινό ςκεπτικό 

καταςκευισ, τον μερικό ι και ολικό αυτοςχεδιαςμό. Γνϊριςε ςθμαντικι ανάπτυξθ 

και διεκνι αναγνωριςιμότθτα κατά τθ δεκαετία του 1920. 



Ετυμολογία:. Σφμφωνα με μια εκδοχι, θ τηαη πιρε το όνομά τθσ από τον χορευτι 
Τηάημπο Μπράουν, ενϊ μια άλλθ υποςτθρίηει πωσ θ ονομαςία τηαη προζρχεται από 
τθ ςυντόμευςθ του ονόματοσ κάποιου μουςικοφ Τςαρλσ (Charles, chas, jass, jazz) ι 
Τηάςπερ. 

 Λζγεται, επίςθσ, ότι θ λζξθ τηαη ςχθματίςτθκε από το γαλλικό ριμα jaser (οι 
λευκοί τθσ Νζασ Ορλεάνθσ μιλοφςαν τότε γαλλικά) που ςθμαίνει φλυαρϊ, 
επειδι θ φλυαρία υπονοεί τον αυτοςχεδιαςμό.. 

 Εμφάνιςθ: Η τηαη εμφανίςτθκε ωσ αναγνωρίςιμο και ξεχωριςτό μουςικό είδοσ 

περίπου το 1900.Θεωρείται δεδομζνο πωσ οι καταβολζσ τθσ τηαη μουςικισ είναι 

αφρικανικζσ. Οι ζγχρωμοι ςκλάβοι, οι οποίοι, προερχόμενοι κατά κφριο λόγο από τθ 

Δυτικι Αφρικι, μεταφζρκθκαν ςτο Νότο των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν, μετζφεραν 

μζροσ των παραδόςεων τουσ, μεταξφ των οποίων κυρίωσ λατρευτικά ζκιμα αλλά 

και μουςικά αφρικανικά χαρακτθριςτικά, όπωσ θ ρυκμικι πολυπλοκότθτα και οι 

αφθρθμζνεσ μουςικζσ κλίμακεσ. Στθν Αμερικι εκείνθσ τθσ εποχισ, κακαρζσ μορφζσ 

αφρικάνικθσ μουςικισ ςυναντάμε ωσ επί το πλείςτον ςτθν τελετουργικι ι 

κρθςκευτικι μουςικι και ςτα λαϊκά τραγοφδια όπωσ τα αποκαλοφμενα χόλερσ. Από 

αρκετά νωρίσ ωςτόςο, θ μαφρθ μουςικι ζρχεται ςε μίξθ με "λευκά" ςτοιχεία και θ 

γζννθςθ τθσ τηαη αποτζλεςε τελικά προϊόν αυτισ τθσ πρόςμιξθσ. Στθν 

πραγματικότθτα, θ τηαη γεννικθκε ςτο ςταυροδρόμι τθσ ιςπανικισ, τθσ γαλλικισ και 

τθσ αγγλοςαξονικισ πολιτιςμικισ παράδοςθσ. Πλα αυτά τα μουςικά ιδιϊματα 

αναμείχκθκαν και θ μαφρθ λαϊκι μουςικι εξελίχκθκε μζςα ςε πολφ ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα, με τθν ανάπτυξθ παράλλθλα του μπλουη τραγουδιοφ αλλά και 

τθν εξζλιξθ των περιςςότερων κρθςκευτικϊν ςπιρίτςουαλσ 

Στο τζλοσ του 19ου αιϊνα, όλεσ οι διαφορετικζσ προςμίξεισ φαίνεται πωσ ζφταςαν 

ςτο ςθμείο τθσ δθμιουργίασ του πρϊτου αναγνωρίςιμου τηαη είδουσ, του ράγκταϊμ 

(ragtime). Το ράγκταϊμ ιταν κυρίωσ μουςικι με ςυνοδεία πιάνου και με 

χαρακτθριςτικό ςυγκοπτόμενο ρυκμό. Ρερίπου ςτα 1900. το ράγκταϊμ 

αφομοιϊκθκε από ζνα άλλο μουςικό είδοσ, το Τιν Παν Άλι. Αυτι θ διαδικαςία 

ςυνεχίςτθκε ςε όλθ τθ μετζπειτα εξζλιξθ τθσ τηαη, δθλαδι κάποιο πρωτογενζσ ςτιλ 

τηαη να ενςωματϊνεται ςτθν βιομθχανία τθσ ελαφριάσ μουςικισ. 

  

 Νζα Ορλεάνθ: Γενζτειρα τθσ τηαη μουςικισ κεωρείται ςυνικωσ θ Νζα Ορλεάνθ. Αν 

και οι διάφορεσ προςμίξεισ των ευρωπαϊκϊν και αφρικανικϊν ςτοιχείων γζννθςαν 

διαφορετικζσ μουςικζσ φόρμεσ ςε πολλά ςθμεία τθσ αμερικανικισ θπείρου, θ Νζα 

Ορλεάνθ διεκδικεί περιςςότερο από κάκε άλλθ πόλθ τον τίτλο αυτό, κυρίωσ διότι 

εκεί θ τηαη ορχιςτρα αποτζλεςε μαηικό φαινόμενο, γεγονόσ που αποτυπϊνεται και 

ςτθν φπαρξθ τουλάχιςτον τριάντα ορχθςτρϊν ςτισ αρχζσ του 1900. Επιπλζον 

αποτζλεςε τον τόπο γζννθςθσ και δράςθσ πολλϊν τηαη μουςικϊν, ιδθ από το 1870. 

Υποςτθρίηεται ακόμα πωσ το μουςικό είδοσ που αναπτφχκθκε ςτθ Νζα Ορλεάνθ 



ιταν το πρϊτο που ζλαβε τθν ονομαςία τηαη (jazz, νωρίτερα ςυναντάται και ο όροσ 

jass). Η διάδοςθ τθσ τηαη μουςικισ ςτθρίχκθκε ςε μεγάλο βακμό ςτθ μετανάςτευςθ 

ι τισ περιοδείεσ πολλϊν ζγχρωμων και μθ μουςικϊν. Οι μουςικοί τθσ Νζασ 

Ορλεάνθσ είχαν αρχίςει να περιοδεφουν ςε ολόκλθρθ τθν Αμερικι από πολφ νωρίσ 

και ςε κάκε τόπο αποτελοφςαν ερζκιςμα για τουσ ντόπιουσ μουςικοφσ, γεγονόσ που 

βοικθςε ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ τθσ τηαη. Η ανακάλυψθ του 

γραμμοφϊνου ςυντζλεςε επίςθσ αποφαςιςτικά ςτθν εξάπλωςθ του νζου μουςικοφ 

είδουσ. Ο πρϊτοσ τηαη δίςκοσ θχογραφικθκε το 1917 από τθν ορχιςτρα Original 

Dixieland Jass Band. Οι δίςκοι τθσ "λευκισ" αυτισ ορχιςτρασ προκάλεςαν αίςκθςθ -

- αν και κατατάςςονται από πολλοφσ ςε ζνα είδοσ "νόκασ" τηαη, εμπλουτιςμζνθσ με 

εμπορικά μουςικά ςτοιχεία -- και λειτοφργθςαν ωσ το ορόςθμο τθσ λεγόμενθσ 

"εποχισ τθσ τηαη ". 

 

Ραδιόφωνο: Η εμφάνιςθ του ραδιοφϊνου ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1920 είχε 

επίςθσ ςυμβολι ςτθ διάδοςθ τθσ τηαη. Ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ ςτθν 

Αμερικι ξεκίνθςε να εκπζμπει το 1922 ςτο Ρίτςμπουργκ. Στθ δεκαετία του 1920 θ 

τηαη είχε πλζον διαμορφωκεί ςε πανεκνικό αμερικανικό μουςικό ιδίωμα, ενϊ ςτα 

τζλθ τθσ κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ και ευρωπαϊκά μουςικά ςυγκροτιματα. 

 

υγχορδίεσ: Οι πιο βαςικζσ ςυγχορδίεσ τθσ Τηαη αρμονίασ βρίςκονται μζςα ςτθν 

Μείηονα κλίμακα. Η εικόνα παρουςιάηει ςυνοπτικά τθν "Φυςικι" κλίμακα του ΝΤΟ 

και όλουσ τουσ "τρόπουσ" /κλίμακεσ που ςχθματίηονται όταν επιλζξουμε για βάςθ 

τουσ, τθ μία μετά τθν άλλθ, τισ νότεσ που αποτελοφν τθν κλίμακα αυτι. Ππωσ για 

τθν ευρωπαϊκι κλαςικι αρμονία, βάςθ αποτελεί θ τρίφωνθ Συγχορδία, για τθν 

αρμονία τθσ Τηαη, βάςθ αποτελεί θ τετράφωνθ ςυγχορδία, δθλ. μία ομάδα από 4 

νότεσ ευριςκόμενεσ ςε απόςταςθ διαςτιματοσ 3θσ, και που ακοφγονται 

ταυτόχρονα. Στθν λογικι του Τηαη αυτοςχεδιαςμοφ, κάκε τρόποσ/ κλίμακα 

αντιςτοιχεί και ςε μία ςυγχορδία τθν οποία μπορεί να περιγράψει μελωδικά/ 

αυτοςχεδιαςτικά. Αν δθλ. ξεκινϊντασ από τον τρόπο Ι που είναι ο "Ιωνικόσ" κελιςω 

να βρω ποια είναι θ 4φωνθ ςυγχορδία που αντιςτοιχεί ςε αυτόν, δεν ζχω παρά να 

χτίςω τθ ςυγχορδία κατά διαςτιματα 3θσ, επιλζγοντασ κατά ςυνζπεια: 

 τθ νότα τθσ 1θσ βακμίδασ που είναι θ νότα ΝΣΟ 
 τθ νότα τθσ 3θσ 

βακμίδασ που είναι θ 
νότα ΜΙ 

 τθ νότα τθσ 5θσ 
βακμίδασ που είναι θ 
νότα ΟΛ 

 και τθ νότα τθσ 7θσ βακμίδασ που είναι θ νότα Ι 



Κατά τον τρόπο αυτό, δθμιουργϊ τθν 
4φωνθ ςυγχορδία που αντιςτοιχεί 
ςτον τρόπο και που ςτο ςυγκεκριμζνο 
παράδειγμα είναι θ ςυγχορδία: 

ΝΣΟ- ΜΙ- ΟΛ- Ι, μια ςυγχορδία "Ντο μεγάλθσ 7θσ" που ςτθν γλϊςςα τθσ 

Τηαη ςυμβολίηεται ωσ C  Δ (το γράμμα C είναι το αντίςτοιχο με το ελλθνικό 

Ντο). 

   

 

Καλλιτζχνεσ 

 

                                

LLLooouuuiiisss   AAArrrmmmssstttrrrooonnnggg   

Γεννθμζνοσ ςτισ 4 Αυγοφςτου του 1901 ςτθ Νζα 

Ορλεάνθ, ο Louis τραγουδοφςε ςτουσ δρόμουσ 

τθσ πόλθσ με ζνα κουαρτζτο αγοριϊν από πολφ 

μικρι θλικία. Ρζραςε τα παιδικά του χρόνια ςτο 

αναμορφωτιριο, όπου και δζχτθκε τα πρϊτα 

ερεκίςματα ςχετικά με τθ τηαη, Το 1919 παίηει 

ςτθν ορχιςτρα του Kid Ory και το 1922 ο King 

Oliver τον προςκαλεί ςτο Σικάγο για να παίξει 

δεφτερθ τρομπζτα ςτο ςυγκρότθμα του. Το 1924 μεταναςτεφει ςτθ Νζα Υόρκθ και 

ςτθν ορχιςτρα του Oliver Henderson. To 1925, o Louis άρχιςε τισ θχογραφιςεισ με 

τα ςυγκροτιματα του (Ηot Five & Seven), κζτοντασ νζα ςτάνταρ για τθ jazz (ςε 

παγκόςμιο επίπεδο) και ειςάγοντασ ουςιαςτικά τθν ζννοια του “ςολίςτα”. Ο Louis 

απλοποίθςε τθ μουςικι του, “γυαλίηοντασ” κάκε φράςθ του ςτθν εντζλεια και 

διατθρϊντασ όλθ τθν ιςχφ του για το τελικό ξζςπαςμα. Ραράλλθλα, τα φωνθτικά 

του γίνονται ςιμα κατατεκζν, ενϊ ανακάλυψε ουςιαςτικά το “scat” όταν ςε μια 

θχογράφθςθ ξζχαςε τα λόγια. Οι θχογραφιςεισ του από το 1935 μζχρι το 1940 με 

τθν ορχιςτρα του Luis Russell είναι πλζον κλαςικζσ. Τθν ίδια εποχι εμφανίηεται και 

ςτθ μεγάλθ οκόνθ (Pennies From Heaven-1936 και Artists & Models-1937). Από το 

1940 μζχρι το 1947 ο Louis φτιάχνει τθ δικι του big band με νζουσ μουςικοφσ 

(ανάμεςα τουσ ο Oliver Gordon ςτο τενόρο), αλλά ανακαλφπτει ότι θ κακοδιγθςθ 

τθσ είναι ζνασ πραγματικόσ πονοκζφαλοσ. Αυτό ιταν και το τζλοσ τθσ εναςχόλθςθσ 

του Louis με τισ μεγάλεσ μπάντεσ. 



Από το 1947 και για τα τελευταία 24 χρόνια τθσ ηωισ του εμφανίηεται με τουσ All 

Stars, το μόνιμο του ςεξτζτο. Ραρ' όλα τα ςυχνά προβλιματα που είχε με 

ερεκιςμοφσ ςτα χείλθ του, οι εμφανίςεισ και οι θχογραφιςεισ του πάντα είχαν να 

προςφζρουν κάτι καινοφργιο και ριηοςπαςτικό. Το 1959 πακαίνει τθν πρϊτθ του 

καρδιακι προςβολι που τον αναγκάηει να περιορίςει τισ ηωντανζσ του εμφανίςεισ 

και τισ περιοδείεσ. Ρζκανε (χαμογελαςτόσ, ςτο κρεβάτι του) ςτισ 6 Ιουλίου του 

1971. Μερικά από τα πολλά ςχόλια που περιγράφουν τον ανεπανάλθπτο Satchmo: 

“Χαμογελοφςε πάντα, ακόμα και αν περιτριγυριηόταν από 50 άτομα ςτο ςτενό του 

καμαρίνι” αναπολεί ο τρομπετίςτασ Ruby Braff. “ Δεν είχε καμιά κρυμμζνθ πλευρά. 

Ράντα ιταν αυτό που ζδειχνε” κυμάται ο κλαρινετίςτασ Barney Ory, αντικροφοντασ 

τισ απόψεισ ότι θ γενναιοψυχία του ιταν επιτθδευμζνθ. “ Ο Louis δεν ιταν ο νζγροσ 

κανενόσ” διατυπϊνει ο κλαρινετίςτασ Α Muryani για να αντικροφςει τισ απόψεισ ότι 

ο Satchmo “χρθςιμοποιικθκε” από τισ εταιρίεσ δίςκων.  Kαι ο Wynton Marsalis 

διλωςε για τθ ςπουδαιότθτα του Satchmo: “άφθςε μια ακάνατθ μαρτυρία για τισ 

ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ του. Ο Satchmo ιταν απλά ο μεγαλφτεροσ 

τρομπετίςτασ τθσ jazz όλων των εποχϊν και, μαηί με τον Duke Ellington και τον 

Charlie Parker οι πιο εμπνευςμζνοι jazz μουςικοί τθσ κλαςικισ περιόδου”. 

 

 

EEEllllllaaa   FFFiiitttzzzeeerrraaalllddd   

 

Γεννικθκε ςτο Νιοφπορτ Νιουη τθσ Βιρτηίνιασ ςτισ 25 Απριλίου 1917  . Η μθτζρα τθσ 

μετακόμιςε μαηί τθσ ςτθ βιομθχανικι πόλθ Γιόνκερσ, βόρεια τθσ Νζασ Υόρκθσ. Ρίεςε 

τθν Ζλλα να αςχολθκεί με το τραγοφδι και εκείνθ ζβαλε το όνομά τθσ ςε λίςτα 

υποψθφίων διαγωνιςμοφ ςτο κζατρο Apollo του Χάρλεμ το 1934. 

Ζχοντασ κερδίςει ςε αρκετοφσ διαγωνιςμοφσ ταλζντου, ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 

'30 γνϊριςε τον Μπζνι Κάρτερ και μζςω αυτοφ τον Τςικ 

Γουζμπ, οποίοσ ιταν αρχθγόσ και ντράμερ τθσ 

προςωπικισ του ορχιςτρασ. Μαηί του θχογράφθςε τισ 

πρϊτεσ μεγάλεσ επιτυχίεσ τθσ, όπωσ το Α-Tisket, Α-

Tasket και το Undecided. Ρζντε χρόνια αργότερα 

ςθμειϊκθκε ο κάνατοσ του Γουζμπ και θ Φιτηζραλντ ζγινε 

αρχθγόσ του ςυγκροτιματοσ για τα επόμενα δφο χρόνια, 

ϊςπου τθν ανακάλυψε ο Νόρμαν Γκρανη, που ιταν 

ιδιοκτιτθσ τθσ μοναδικισ τηαη διςκογραφικισ 

εταιρείασ Verve, και ζγινε μάνατηζρ τθσ. 

Η φωνι τθσ ιταν μικρισ ζνταςθσ και ςχεδόν παιδικι ςτθ χροιά, ωςτόςο διακρινόταν 

για το εξαιρετικό μεγάλο εφροσ τθσ (απόρε ζωσ το υψθλό ντο τθσ ςοπράνο)[3]. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84#cite_note-3


Ξεχϊριςε, ςε ςφγκριςθ με άλλεσ ςφγχρονεσ τραγουδίςτριεσ, ωσ προσ τον τρόπο 

προφοράσ τθσ, τθν αίςκθςθ του τόνου, τθ γλυκφτθτα τθσ φωνισ τθσ και τθν 

ικανότθτά τθσ να αυτοςχεδιάηει όπωσ ζνασ οργανοπαίχτθσ ςτο ςαξόφωνο ι ςτθν 

τρομπζτα[4]. Η Ζλλα Φιτηζραλντ είχε ζνα μοναδικό τρόπο να ςυνδυάηει τα 

τραγοφδια μεταξφ τουσ και να τα τραγουδά το ζνα μετά το άλλο. Το τραγοφδι τθσ το 

οποίο πζραςε ςτισ μεγαλφτερεσ επιτυχίεσ παγκοςμίωσ είναι το Every time we say 

goodbye. Ζχει ςυνεργαςτεί με τουσ Λοφισ    Άρμςτρονγκ, Κάουντ Μπζιηι, Ντιουκ 

Ζλινγκτον και Πςκαρ Ριτερςον. 

   

 

FFFrrraaannnkkk   SSSiiinnnaaatttrrraaa   

Γεννθμζνοσ ςτο Χομπόκεν του Νιου Τηζρςεϊ, από Ιταλοφσ γονείσ μετανάςτεσ, ζδειξε 

νωρίσ τθν προτίμθςι του ςτο μπελκάντο (ιταλ. bel canto) και ωσ ζφθβοσ αποφάςιςε 

να ςτραφεί επαγγελματικά ςτο τραγοφδι 

επθρεαςμζνοσ από τισ θχογραφιςεισ του Μπινγκ 

Κρόςμπι. Ραρά τθν απουςία μουςικισ παιδείασ, 

κατάφερε γριγορα να προκαλζςει τθν προςοχι 

του τρομπετίςτα Χάρι Τηζιμσ, ο οποίοσ τον 

προςζλαβε ωσ τραγουδιςτι ςτθν ορχιςτρα του το 

1939. Ακολοφκθςε θ τριετισ ςυνεργαςία του με 

τον Τόμι Ντόρςεϊ, ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ θ 

δθμοφιλία του ςτο νεανικό ακροατιριο ζφταςε ςε 

πρωτόγνωρα επίπεδα, ςυγκρινόμενθ μόνο με τθν 

αντίςτοιχθ αποδοχι που είχε πριν τον Σινάτρα 

ο Μπζνι Γκοφντμαν. Από τα τζλθ του 1942 

ακολοφκθςε ατομικι καριζρα και εξελίχκθκε ςφντομα ςε φαινόμενο τθσ 

αμερικανικισ κουλτοφρασ και ίνδαλμα για τισ υπερενκουςιϊδθσ νεαρζσ 

καυμάςτριζσ του που ζμειναν γνωςτζσ ςτθν ιςτορία ωσ bobby soxers. Τθν ίδια 

περίπου περίοδο, του αποδόκθκαν τα παρωνφμια Frankieboy. The Sultan of Swoon 

*Σουλτάνοσ του ςυναιςκιματοσ+, και το δθμοφιλζςτερο The Voice *Η φωνι+. Στα 

τζλθ του 1944 ξεκίνθςε να θχογραφεί με μεγάλθ ςυχνότθτα για τθ διςκογραφικι 

εταιρεία Columbia, ςε ςυνεργαςία με τον ενορχθςτρωτι Άξελ Στόρνταλ, ο οποίοσ 

κακόριςε τον ιχο εκείνων των θχογραφιςεων. Από το 1947/8 θ καριζρα του 

παρουςίαςε εμφανι πτϊςθ. Το γεγονόσ ςυνζπεςε χρονικά με τα πρϊτα αρνθτικά 

δθμοςιεφματα του τφπου - που ςχετίηονταν κυρίωσ με τισ διαςυνδζςεισ του Σινάτρα 

με προςωπικότθτεσ του οργανωμζνου εγκλιματοσ, όπωσ ο Λάκι Λουτςιάνο - αλλά 

και το περιςτατικό τθσ επίκεςισ του κατά του δθμοςιογράφου Λθ Μόρτιμερ που 

αργότερα αποδείχκθκε ότι ςυνεργάςτθκε με το FBI για τθ δυςφιμιςι του. Το 1952, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84#cite_note-4


ενδεικτικό τθσ παρακμισ τθσ καριζρασ του υπιρξε το γεγονόσ πωσ δε διζκετε 

κανζνα διςκογραφικό ι κινθματογραφικό ςυμβόλαιο, οφτε καλλιτεχνικό πράκτορα. 

 

 

 

“Το μπλουη είναι μουςικι, το μπλουη είναι τραγοφδι” 

 

 

Οριςμόσ:  Το μπλουη αναφζρει το φωνθτικό και οργανικό μουςικό ιδίωμα που 

εκφράηεται με «Μπλου» νότεσ. Το μπλουη γεννικθκε ςτισ αφροαμερικανικζσ 

κοινότθτεσ των Η.Ρ.Α. ωσ ανάμειξθ ςτοιχείων με αφρικανικζσ ρίηεσ, εκκλθςιαςτικι 

μουςικι (Σπιρίτςουαλσ και Γκόςπελ), φμνουσ του εμφυλίου πολζμου κ.ά. μουςικά 

ιδιϊματα. To μπλουη επθρζαςε ςε ςθμαντικό βακμό τθν φςτερθ αμερικανικι 

και δυτικοευρωπαϊκι μουςικι και ςυνδζκθκε με άλλα είδθ όπωσ το ράγκταϊμ, 

θ Τηαη, το rhythm and blues, το  rock and roll, το Χιπ χοπ και θ Ροπ μουςικι. 

 

Η Ιςτορία του μπλουη:  Για πολλά χρόνια το μπλουη καταγραφόταν μόνο από 

μνιμεσ, ηωντανό και ςε προςωπικό επίπεδο. Γεννικθκε ςτο δζλτα του 

βόρειου Μιςςιςςιππι μετά από τον αμερικανικό εμφφλιο πόλεμο. Επθρεαςμζνο 

από τισ αφρικανικζσ ρίηεσ του, μπαλάντεσ και ρυκμικοφσ χοροφσ, εξελίχκθκε 

ςταδιακά ςε μουςικι για ζναν τραγουδιςτι, που δθμιουργοφςε διάλογο ανάμεςα 

ςτθ φωνι και τθν κικάρα του, τραγουδϊντασ ζναν ςτίχο και απαντϊντασ οργανικά. 

Από τα ςταυροδρόμια των λεωφόρων 61 και 49 και τθν πλατφόρμα του 

Σιδθροδρομικοφ ςτακμοφ του Κλάρκςντεϊλ, το μπλουη μετακόμιςε βόρεια ςτο Μπθλ 

Στρθτ του Μζμφισ και τα «Θεάματα των γιατρικϊν» , για να επθρεάςουν τθ λαϊκι 

μουςικι ςχεδόν ςε όλο το εφροσ τθσ. Τα πρϊτα μπλουη ακολουκοφςαν, ςε ό,τι 

αφορά ςτο ρυκμικό τουσ πρότυπο, τον ςυχνά ακανόνιςτο ρυκμό τθσ φωνισ, όπωσ 

φαίνεται ςε θχογραφιςεισ τθσ δεκαετίασ του 20, ακόμθ και τθσ δεκαετίασ του 30, 

από τουσ κρυλικοφσ Τςάρλι Ράτον, Μπλάιντ Λζμον Τηζφερςον, όμπερτ Τηόνςον, 

Λάιτνινγκ Χόπκινσ κ.ά. Στθ δεκαετία του 30 και του 40 τα μπλουη κατζκτθςαν τον 

Βορρά και πζραςαν ςτο ρεπερτόριο τθσ μπιγκ μπαντ τηαη. Η ειςαγωγι του 

θλεκτρικοφ ενιςχυτι και θ χριςθ τθσ τονικότθτασ τθσ τηαη άλλαξε ριηικά τθ μορφι 

του «θλεκτρικοφ» πλζον μπλουη. Στισ πόλεισ του Βορρά, ςτο Σικάγο και το Ντθτρόιτ, 

μπλουηίςτεσ και ςόλο κικαρίςτεσ όπωσ ο Μάντυ Γουότερσ, ο Γουίλι Ντίξον, ο Τηον 

Λθ Χοφκερ, ο Χόουλινγκ Γουλφ και ο Ζλμορ Τηζιμσ ζπαιξαν θλεκτρικά και ζκαναν 

δθμοφιλι τα μπλουη του Δζλτα του Μιςιςιπι, χρθςιμοποιϊντασ ςτθν μπάντα 

όργανα όπωσ το μπάςο, τα ντραμσ, το πιάνο και περιςταςιακά τθ φυςαρμόνικα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B9_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9B%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B9%CF%84%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%A7%CF%8C%CF%80%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CF%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%85_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BE%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%B7_%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%B7_%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%81_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1


Στθν ίδια περίοδο ςτο Χιοφςτον ο Τι-Μπόουν Γουόκερ, και ςτο Μζμφισ ο Μπι Μπι 

Κινγκ κακιζρωςαν ζνα νζο ςτυλ που ςυνδφαηε τθν τεχνικι τθσ τηαη με το ρεπερτόριο 

και τθν τονικότθτα του μπλουη. 

 

 

ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΣΣΕΕΧΧΝΝΕΕ  

   

JJJaaannniiisss   JJJooopppllliiinnn   

  

Η Τηάνισ Τηόπλιν (19Ιανουαρίου 1943 -

 4Οκτωβρίου 1970) 

ιταν Αμερικανίδα μουςικόσ, τραγουδίςτρια, 

ςτιχουργόσ, ηωγράφοσ, χορεφτρια και  

ενορχθςτρϊτρια μουςικισ. Ήλκε ςτο 

προςκινιο ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960, 

αρχικά ωσ τραγουδίςτρια των Big Brother and 

the Holding Company (Μπιγκ Μπράδερ εντ δε 

Χόλντιν Κόμπανυ) και αργότερα με ςόλο 

καριζρα, με ςυγκροτιματα όπωσ οι Kozmic 

Blues Band (Κόημικ Μπλουη Μπαντ) και οι Full 

Tilt Boogie Band (Φουλ Τιλτ Μποφγκι Μπαντ). 

Κυκλοφόρθςε μόλισ τζςςερα ςτοφντιο άλμπουμ (εκ των οποίων ζνα μετά κάνατον). 

Θεωρείται θ καλφτερθ, ίςωσ ερμθνεφτρια του μπλουη και μία από τισ μεγαλφτερεσ 

τραγουδίςτριεσ τθσ ροκ μουςικισ. To 1995 τιμικθκε με τθν είςοδό τθσ ςτο Rock and 

Roll Hall of Fame, ενϊ το 2005 κζρδιςε το βραβείο Γκράμμυ Lifetime Achievement 

Award. Το περιοδικό Rolling Stone τθν κατζταξε ςτθν 46θ κζςθ ςτθ λίςτα του με 

τουσ ςπουδαιότερουσ καλλιτζχνεσ όλων των εποχϊν το 2004 και ςτθν 28θ με τουσ 

καλφτερουσ τραγουδιςτζσ όλων των εποχϊν το 2008.*Κατάφερε να "ςπάςει" τθν 

ανδροκρατοφμενθ ροκ μουςικι ςκθνι, μαηί με τθν πρϊτθ γυναίκα αρχθγό 

ςυγκροτιματοσ, Γκρζισ Σλικ (Jefferson Airplane),  και άλλεσ ερμθνεφτριεσ, όπωσ 

θ Ράτι Σμικ, θ Τηόαν Μπαζη και θ Μαριάν Φζικφουλ, με αποτζλεςμα να ανοίξει το 

δρόμο και ςε άλλεσ τραγουδίςτριεσ.  

  

   

JJJooohhhnnn   LLLeeeeee   HHHooooookkkeeerrr      

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9-%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%B9_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%B9_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1


   

Ο Τηον Λι Χοφκερ γεννικθκε ςτισ  22 Αυγοφςτου 1917 

ςτο Λοσ Άλτοσ Καλιφόρνια ιταν ζνασ από τουσ 

δθμοφιλζςτερουσ μουςικοφσ του θλεκτρικοφ μπλουη, 

αφροαμερικάνικθσ καταγωγισ. Επθρεαςμζνοσ από τα 

μπλουη του Δζλτα, ανζπτυξε ζνα δικό του ςτυλ 

παιξίματοσ ςτθν κικάρα. Μζςα από ζνα πρωτόγονο 

τρόπο παιξίματοσ και προβάλλοντασ περιςςότερο τθν 

εκφραςτικι φωνι του, ανζπτυξε ζνα αυκεντικό φφοσ, 

αμζςωσ αναγνωρίςιμο από τισ πρϊτεσ νότεσ των 

τραγουδιϊν του. Η μουςικι του ςυχνά ταυτίηεται με το 

λεγόμενο talkin' blues, δθλαδι το μπλουη που 

χαρακτθρίηεται από ρυκμικι ομιλία, ελεφκερθ μελωδία 

και αυςτθρό ρυκμό. Ενςωμάτωςε επίςθσ ςτοιχεία του μποφγκι. 

 

MMMuuuddddddyyy   WWWaaattteeerrrsss   

   

Γουότερσ, Μάντι (Muddy Waters, 1915 – 

1983). Καλλιτεχνικό ψευδϊνυμο του 

Αφροαμερικανοφ ςυνκζτθ, κικαρίςτα και 

τραγουδιςτι των μπλουη, Μακ Κίνλεϊ 

Μόργκανφιλντ (McKinley Morganfield). Ο 

Γ., όπωσ και τόςοι άλλοι μπλουηίςτεσ, 

ζμακε μουςικι ςτισ βαμβακοφυτείεσ του 

Δζλτα του Μιςιςιπι. Η ςταδιοδρομία του 

ουςιαςτικά ξεκίνθςε το 1941, όταν τον ανακάλυψε ο μουςικολόγοσ Άλαν Λόμαξ, 

που περιόδευε ςτθν αμερικανικι επαρχία, θχογραφϊντασ λαϊκοφσ καλλιτζχνεσ για 

λογαριαςμό τθσ βιβλιοκικθσ του αμερικανικοφ Κογκρζςου. Δφο χρόνια αργότερα, ο 

Γ. εγκαταςτάκθκε ςτο Σικάγο και άρχιςε να εμφανίηεται ςε τοπικά κλαμπ. Η 

επιβλθτικι φωνι του και θ χαρακτθριςτικι τεχνικι ςλάιντ (slide) ςτο παίξιμο τθσ 

κικάρασ δεν άργθςαν να ελκφςουν τθν προςοχι του κοινοφ και ςε ςφντομο 

διάςτθμα ο Γ. αναγνωρίςτθκε ωσ μία από τισ ςθμαντικζσ μορφζσ τθσ τοπικισ 

ςκθνισ. Ακολοφκθςαν διςκογραφικά ςυμβόλαια, πρϊτα με τθν εταιρεία Columbia, 

αργότερα με τθ κρυλικι Chess, κακϊσ και μία ςειρά θχογραφιςεων που 

κατακτοφςαν θ μία μετά τθν άλλθ τισ κορυφζσ ςτουσ καταλόγουσ επιτυχιϊν. Κακ’ 

όλθ αυτι τθ διαδρομι τθσ καριζρασ του ο Γ. ςυνεργάςτθκε με εξαιρετικοφσ 

μουςικοφσ τθσ μπλουη, όπωσ ο Πτισ Σπαν, ο Λιτλ Γουόλτερ και κυρίωσ ο Γουίλι 

Ντίξον, που ςυνζκεςε οριςμζνεσ από τισ μεγαλφτερεσ επιτυχίεσ του Γ.  Ραρά τθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%B9


ςταδιακι απομάκρυνςθ του κοινοφ από τθ μουςικι μπλουη κατά τθ διάρκεια τθσ 

δεκαετίασ του 1960, όταν προζβαλλε το ροκ, το άςτρο του Γ. δεν ζμελλε να ςβιςει· 

αντίκετα, ο καλλιτζχνθσ αφουγκράςτθκε τα νζα μουςικά ρεφματα και μάλιςτα 

ζλαβε μζροσ ςε πολλά από τα ςθμαντικά μουςικά δρϊμενα τθσ εποχισ, όπωσ τα 

φεςτιβάλ του Νιοφπορτ, του Μοντερζι κ.ά. Αλλά και οι νεότεροι καλλιτζχνεσ δεν 

ζπαψαν ποτζ να αποτίνουν φόρο τιμισ ςτον μεγάλο μπλουηίςτα και να 

αναγνωρίηουν τθν επίδραςι του ςτο ζργο τουσ. Ο Γ. κεωρείται ίςωσ ο 

ςπουδαιότεροσ μουςικόσ μπλουη του 20οφ αι. Αναμόρφωςε τθν αποκαλοφμενθ 

ςχολι μπλουη του Σικάγο και άςκθςε τεράςτια επιρροι ςε μεταγενζςτερουσ 

καλλιτζχνεσ τόςο τθσ μαφρθσ όςο και τθσ ροκ μουςικισ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα 

μάλιςτα ροκ ςυγκροτιματα του 20οφ αι., οι Rolling Stones, ζλαβαν τθν ονομαςία 

τουσ από ομότιτλο τραγοφδι του. Ανάμεςα ςτα τραγοφδια του ξεχωρίηουν τα «I 

Can’t Be Satisfied», «I’m Ready», «Mad Love», «Honey Bee», «I’m Your Hoochie 

Coochie Man», «Rollin’ Stone», «Mannish Boy» κ.ά. 

 

 

 

 

                           

 

Ιςτορία:  Η ιςτορία του χοροφ disco ξεκινά ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '70 από 
αφροαμερικάνικεσ και λατινοαμερικάνικεσ κοινότθτεσ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν. Η 
ειρωνεία του πράγματοσ είναι όταν ακοφσ disco δε ςκζφτεςαι τθ μουςικι, αλλά 
ζναν άνκρωπο με άςπρο κουςτοφμι και ςκοφρο ξεκοφμπωτο πουκάμιςο, με 
δάχτυλα που δείχνουν προσ τα πάνω. Ο χορόσ disco είχε ςαφζςτατεσ μουςικζσ 
επιρροζσ από rock, soul, blues και funk, τισ οποίεσ εμπλοφτιςε με θχθτικά εφζ και 
φωνθτικά. Από τισ μουςικζσ αυτζσ προζκυψε το χορευτικό ςτιλ με το όνομα 
"Hustle" το οποίο περιλάμβανε κινιςεισ με τα χζρια και ςτροφζσ. Δε διζφερε και 
πάρα πολφ από το swing των δεκαετιϊν '50 και '60. Γενικά, ο χορόσ disco προιλκε 
από παλιότερουσ χοροφσ, όπωσ το mambo και θ salsa. Ενςωμάτωςε το ρυκμό τθσ 
salsa και χρθςιμοποίθςε τισ κινιςεισ των γοφϊν του swing. Γενικά, ο χορόσ disco δεν 
ζχει τεχνικζσ δυςκολίεσ, οφτε περίπλοκα βιματα. Ο ρυκμόσ ιταν κακαρόσ και 
μποροφςε οποιοςδιποτε να χορζψει ντίςκο, με κινιςεισ προσ τα εμπρόσ και προσ 
τα πίςω με κάποιεσ ςτροφζσ. Οπωςδιποτε, βζβαια, κάποιοι ικελαν να κάνουν 
εντφπωςθ ςτθν πίςτα και αυτοί χόρευαν με δφςκολεσ φιγοφρεσ και εντυπωςιακζσ 
κινιςεισ. 



Χαρακτθριςτικά: Ρζρα, όμωσ, από το χορό και τθ μουςικι, θ disco ςαν 
ολοκλθρωμζνθ κουλτοφρα περιλάμβανε και ειδικό ντφςιμο, όπωσ και ξεχωριςτι 
τεχνολογία φωτιςμοφ τθσ πίςτασ. Οι άνκρωποι που ακολουκοφςαν τθν κουλτοφρα 
αυτι είχαν το δικό τουσ ενδυματολογικό κϊδικα, όπωσ και ιδιαίτερθ κόμμωςθ, ενϊ 
μζχρι ςιμερα είναι παςίγνωςτεσ οι ντιςκομπάλεσ που ςυνόδευαν το ρυκμό τθσ 
μουςικισ και δθμιουργοφςαν πολφ ξεχωριςτι ατμόςφαιρα. Ζνα χαρακτθριςτικό, 
επίςθσ, των ντιςκοτζκ τθσ εποχισ ιταν θ διοργάνωςθ των διαγωνιςμϊν χοροφ. Οι 
διαγωνιςμοί αυτοί είχαν μζχρι και χρθματικά βραβεία, ενϊ ζγιναν θ αιτία να 
δθμιουργθκοφν νζεσ χορογραφίεσ που γριγορα γίνονταν τθσ μόδασ. 

 

 

ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΣΣΕΕΧΧΝΝΕΕ 

 

               

CCCEEERRRRRROOONNNEEE   

Γεννικθκε το 1952, ςε μια πόλθ κοντά ςτο Ραρίςι. 
Ήταν ςυνκζτθσ, μουςικόσ και ζχει πουλιςει πάνω 
από 30εκατομιρια δίςκουσ παγκοςμίωσ 
ςυμπεριλαμβανόμενων 4εκατομιρια αντίγραφα 
αποκλειςτικά ςτθν Γαλλία και 8εκατομιρια 
αντίγραφα του άλμπουμ του Super nature το οποίο 
κεωρείται θ μεγάλθ του επιτυχία. Κατάφερε να 
ςυνενϊςει ιχουσ από ςυμφωνικι ορχιςτρα με τουσ 
ςτεγανοφσ ιχουσ του μουςικοφ οργάνου 
ςυνκεςάιηερ, ζνα θλεκτρονικό μουςικό όργανο που 
είναι ικανό να παράγει άπειρουσ ιχουσ παράγοντασ 
και ςυνδυάηοντασ ιχο διαφόρων ςυχνοτιτων. Κατά 

τθν διάρκεια τθσ επεκτατικισ του καριζρασ που διιρκθςε 4χρόνια ο Cerrone 
ςυανεργάςτθκε και θχογράφθςε με πολλοφσ επικείμενουσ καλλιτζχνεσ 
ςυμπεριλαμβάνοντασ τον Nile Rodgers, τον Toto και πολλοφσ άλλουσ. Ήταν επίςθσ 
γνωςτόσ για τισ φανταςμγορικζσ ςυναυλίεσ του.    

 

 

 

POP music 

 



Οριςμόσ: Με αυτό τον όρο χαρακτθρίηονται ελαφριζσ μορφζσ ξζνθσ μουςικισ, ι 

αντίςτοιχεσ ελλθνικζσ δθμιουργίεσ πάνω ςτα ίδια πρότυπαρυκμοφ και μελωδίασ. Ο 

όροσ Ροπ προζρχεται από τον αγγλικό όρο popular, που ςθμαίνει δθμοφιλισ. 

 

Ιςτορία:  Η Ροπ μουςικι γεννικθκε ςτο Λονδίνο τθ δεκαετία του '50, κυρίωσ χάρθ 

ςτισ προςπάκειεσ του Richard Hamilton. Η ονομαςία Ροπ Αρτ αποδίδεται ςτον 

Βρετανό κριτικό τζχνθσ Lawrence Alloway, ο οποίοσ χρθςιμοποίθςε τον όρο για 

πρϊτθ φορά το 1958 αλλά κακιερϊκθκε μερικά χρόνια αργότερα και ςυγκεκριμζνα 

ςτθ δεκαετία του '60, περίοδοσ που θ pοp Αρτ γνϊριςε και τθν μεγαλφτερθ 

απιχθςθ. Μζχρι τότε, ςυχνά οι Ροπ Αρτ καλλιτζχνεσ αποκαλοφνταν και Νεο-

Νταντά με αναφορά ςτο κίνθμα του Ντανταϊςμοφ. Από αρκετοφσ, ο Ντανταϊςμόσ 

κεωρείται πρόδρομοσ τθσ Ροπ Αρτ και ςίγουρα αποτζλεςε ιςχυρι επιρροι. Τα δφο 

κινιματα ςυνδζονται μεταξφ τουσ, κυρίωσ μζςω τθσ κοινισ διάκεςθσ να 

προκαλζςουν και να ανυψϊςουν το κακθμερινό και ςυνθκιςμζνο ςτθ κζςθ του 

αντικειμζνου τθσ τζχνθσ. 

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '60, θ ποπ Αρτ άρχιςε να αναπτφςςεται κυρίωσ 

ςτθν Αμερικι. Ωσ πρϊτοι Ροπ Αρτ Αμερικανοί καλλιτζχνεσ αναγνωρίηονται οι Jasper 

Johns και Robert Rauschenberg, ωςτόςο θ προςωπικότθτα του Άντι Γουόρχολ και 

του όι Λίχτενςταϊν είναι που κα δϊςουν τθ μεγαλφτερθ ϊκθςθ ςτθν Ροπ Αρτ. Αν 

και θ Βρετανία αποτελεί τον τόπο γζννθςθσ τθσ Ροπ Αρτ, ςτθν Αμερικι γνωρίηει 

πραγματικι ζξαρςθ, γεγονόσ που ευνοείται και από τθν οικονομικι ευρωςτία τθσ 

Αμερικισ. 

Κατθγορίεσ τθσ ποπ: 

 Σόουλ Ροπ 

 Ροπ R&B 

 Κάντρι Ροπ 

 Ροπ οκ 

 Χορευτικι Ροπ 

 Λάτιν Ροπ 

  

  

   Michael Jackson 

 

Γεννικθκε ςτο Γκάρι τθσ Ιντιάνα ςτισ 29 

Αυγοφςτου το 1958. Άρχιςε τθ ςταδιοδρομία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
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του ωσ τραγουδιςτισ τθσ Μοtwn με το ςυγκρότθμα The Jackson 5 (αποτελοφμενο 

από τα αδζλφια του), ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 και ςτισ αρχζσ τθσ επόμενθσ 

δεκαετίασ. Ενϊ ιταν ακόμθ μζλοσ των Jackson 5, το 1971 ξεκίνθςε τισ πρϊτεσ ςόλο 

θχογραφιςεισ του ςτθν ίδια εταιρία. Το 1975 το ςυγκρότθμα αποχϊρθςε από 

τθ Motown και εντάχκθκε ςτθν εταιρία Epic αλλάηοντασ το όνομα ςε The Jackson. Ο 

Τηάκςον άρχιςε ουςιαςτικά τθ ςόλο καρίερα του το 1979 με τον δίςκο Off the Wall. 

Από τότε, είναι ζνασ από τουσ πιο επιτυχθμζνουσ εμπορικά καλλιτζχνεσ ςτθν 

ιςτορία τθσ μαφρθσ μουςικισ και ζνασ από τουσ πιο επιτυχθμζνουσ ςόλο 

καλλιτζχνεσ ςυνολικά ςτθν ιςτορία τθσ μουςικισ. 

 

Ο δίςκοσ Thriller, που κυκλοφόρθςε ςτισ 30 Νοεμβρίου του 1982, ζγινε ο πρϊτοσ ςε 

πωλιςεισ δίςκοσ ςτθν ιςτορία, και παραμζνει ζωσ ςιμερα το άλμπουμ με τισ 

μεγαλφτερεσ πωλιςεισ όλων των εποχϊν, ζχοντασ πουλιςει 105 εκατομμφρια 

αντίτυπα παγκοςμίωσ ςφμφωνα πάντα με το Guinness World Records. Ζμεινε ςτθν 

κορυφι του Billboard album chart για 37 εβδομάδεσ, κζρδιςε 8 βραβεία Grammy 

και 7 τραγοφδια του ανζβθκαν ςτο Τop10. Εκτόσ από τα άλμπουμ του, ο Τηάκςον 

κατζχει επίςθσ 13 τραγοφδια ςτα 100 δθμοφιλζςτερα τραγοφδια του περιοδικοφ 

Billboard, ςυμπεριλαμβανόμενων των «Don't Stop 'Til You Get Enough», «Rock With 

You», «Billie Jean», και «Beat It» κακϊσ και επιπλζον τζςςερα τραγοφδια με 

τουσ Jackson 5. Οι ιδιαίτερεσ χορευτικζσ του κινιςεισ, οι ταινίεσ μικροφ μικουσ, και 

θ ποπ εμφάνιςι του ζχουν εμπνεφςει και επθρεάςει πολλοφσ ςθμερινοφσ 

τραγουδιςτζσ, όπωσ οι Usher, Britney Spears, Beyoncé Knowles και Justin 

Timberlake μεταξφ άλλων. 

 

 

 

ABBA 

 

Οι ΑΒΒΑ ιταν ζνα ςουθδικό pop / disco μουςικό 

ςυγκρότθμα που ςχθματίςτθκε ςτθ Στοκχόλμθ το 

1972 από τουσ Agnetha Fältskog , Björn Ulvaeus , 

Benny Andersson και Anni - Frid Lyngstad .Η λζξθ 

ABBA είναι ζνα αρκτικόλεξο από τα πρϊτα 

γράμματα των ονομάτων των μελϊν τθσ μπάντασ ( 

Agnetha, Benny , Björn και Anni ) και μερικζσ φορζσ 

ςτυλιηαριςμζνθ ωσ το ςιμα κατατεκζν . Ζγιναν ζνα 

από τα πιο εμπορικά επιτυχθμζνα ςυγκροτιματα ςτθν ιςτορία τθσ Pop μουςικισ , 



ανεβαίνοντασ ςτθν κορυφι των καταλόγων επιτυχιϊν ςε όλο τον κόςμο τθν περίοδο 

1975-1982 . Είναι επίςθσ γνωςτοί για τθ νίκθ τουσ ςτθ Eurovision το 1974 , τθν 

πρϊτθ τθσ Σουθδίασ ςτθν ιςτορία του διαγωνιςμοφ και παραμζνουν το πιο 

επιτυχθμζνο ςυγκρότθμα που ζχει λάβει μζροσ ποτζ ςτο διαγωνιςμό. 

 

 

Prince 

 

O Prince ι αλλιϊσ Roger Nelson, γεννθμζνοσ τον Ιοφνιο του 1958 ςτθν Μινεάπολθ, 

είναι ζνασ Αμερικανόσ τραγουδιςτισ, 

τραγουδοποιόσ και θκοποιόσ. Ζχει 10 

πλατινζνιουσ δίςκουσ και 30 Τοp40 singles κατά 

τθν διάρκεια τθσ καριζρασ του. Από πολφ νωρίσ 

άρχιςε να δείχνει ενδιαφζρον για τθν μουςικι, 

γράφοντασ το πρϊτο του τραγοφδι ςτθν θλικία 

των επτά. Το πρϊτο του άλμπουμ κυκλοφόρθςε 

το 1978,ενϊ το δεφτερο τθν επόμενθ χρονιά 

ςθμειϊνοντασ επιτυχία λόγω δφο τραγουδιϊν. 

Το 1984 κυκλοφόρθςε το άλμπουμ Purple rain, 

το οποίο χρθςίμευςε ωσ το soundtrack τθσ ταινίασ του, που είχε ακριβϊσ τον ίδιο 

τίτλο. 

Ο Prince .ζχει πουλιςει πάνω από 100 εκατομμφρια άλμπουμ, ζχει κερδίςει ζνα 

όςκαρ, μία χρυςι ςφαίρα και επτά Grammy Awards. 

 

 

 

MADONA 

 

Η Μαντόνα (πλιρεσ όνομα: Madonna Louise 

Veronica Ciccone (16 Αυγοφςτου, 1958) 

είναι Αμερικανίδα τραγουδίςτρια, ςτιχουργόσ, 

μουςικόσ, παραγωγόσ, χορεφτρια, θκοποιόσ, 

ςυγγραφζασ, επιχειρθματίασ, ακτιβίςτρια, 

φιλάνκρωποσ και ςκθνοκζτθσ. Ζχει κυκλοφοριςει 



ςειρά από επιτυχθμζνα άλμπουμ, όπωσ Ray of Light (1998) και Confessions on a 

Dance Floor (2005), ενϊ πολλά απ' τα τραγοφδια τθσ ζχουν φτάςει ςτθν κορυφι των 

τςαρτσ, ςυμπεριλαμβανομζνων το "Like a Virgin", "Into the Groove", "Papa Don't 

Preach", "Like a Prayer", "Vogue", "Frozen", "Music", "Hung Up", και "4 Minutes". 

Είναι γνωςτι για τθν ςυνεχισ ανανζωςθ τθσ εικόνασ και μουςικισ τθσ, τα 

πρωτοποριακά μουςικά τθσ video, τθν εκκεντρικι προςωπικότθτά τθσ κακϊσ και 

τθν χριςθ πολιτικϊν, κρθςκευτικϊν και ςεξουαλικϊν ςυμβόλων ςτθν δουλειά τθσ. 

Οι κριτικοί επαίνεςαν τθσ ποικίλεσ μουςικζσ παραγωγζσ τθσ, οι οποίεσ προκαλοφν 

πολλζσ φορζσ αντιπαρακζςεισ. Η μουςικι και το ςτυλ τθσ ζχουν επθρεάςει πολλοφσ 

καλλιτζχνεσ ς'όλο τον κόςμο. Το Forbes τθν κεωρεί ωσ ζνα "πολιτιςτικό ςφμβολο" 

και ςυχνά αναφζρεται ωσ θ "Βαςίλιςςα τθσ Ροπ". 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ομάδα εργαςιασ: Δθμιτρθσ Ραντελόπουλοσ 

Γιϊργοσ Καλογερόπουλοσ 

 

 

Βόλφγκανγκ Μότςαρντ: 

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντζουσ Μότςαρτ (γερμ.: Wolfgang Amadeus Mozart, 

βαφτίςτθκε Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart) 

(Σάλτςμπουργκ, 27 Ιανουαρίου 1756 - Βιζννθ, 5 Δεκεμβρίου 1791) είναι ζνασ από 

τουσ ςθμαντικότερουσ ςυνκζτεσ κλαςικισ μουςικισ.  

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντζουσ Μότςαρτ ιταν γιοσ του Γιόχαν Γκζοργκ Λζοπολντ 

Μότςαρτ (Johann Georg Leopold Mozart) και τθσ Άννα Μαρία Βαλμποφργκα Ρερτλ 
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(Anna Maria Walburga Pertl), γεννθμζνοσ ςτθν οδό Getreidegasse, ςτον αρικμό 9, 

ςτο Σάλτςμπουργκ, τθν πρωτεφουςα τθσ Αρχιεπιςκοπισ του Σάλτςμπουργκ ςτθ 

ςθμερινι Αυςτρία, τότε Αγία ωμαϊκι Αυτοκρατορία. Το μόνο από τα αδζλφια του 

που επζηθςε τθσ παιδικισ του θλικίασ ιταν θ μεγαλφτερθ αδελφι του, Μαρία Άννα 

(1751-1829), θ οποία είχε το ψευδϊνυμο "Ναννερλ". Υπιρξε και εκείνθ μουςικόσ, 

ενϊ βζβαιθ κεωρείται θ ςυμβολι τθσ ςτο να εμπνεφςει ςτον αδελφό τθσ το 

ενδιαφζρον για τθ μουςικι. 

Ο Μότςαρτ βαπτίςτθκε τθν επόμενθ θμζρα τθσ γζννθςισ του ςτον Κακεδρικό του 

Αγίου οφπερτ. Η πράξθ τθσ βάπτιςθσ δίνει το όνομα του ςτα Λατινικά Joannes 

Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Τα δφο πρϊτα ονόματα μαρτυροφν 

πωσ θ θμζρα γζννθςισ του ςυνζπεςε με τθ γιορτι του Αγίου Ιωάννθ Χρυςοςτόμου, 

ακολουκϊντασ ζτςι τθν παράδοςθ τθσ κακολικισ εκκλθςίασ. Βόλφγκανγκ ιταν το 

όνομα του παπποφ του, από τθν πλευρά τθσ μθτζρασ του, ενϊ Θεόφιλοσ 

ονομαηόταν ο νονόσ του, Joannes Theophilus Pergmayr, ζμποροσ ςτο επάγγελμα. Ο 

ίδιοσ χρθςιμοποιοφςε ενίοτε το γερμανικό όνομα Gottlieb αντί του Theophilus, πιο 

ςυχνά όμωσ τα ιταλικά ονόματα Αμαντζο ι Αμαντζ[1] 

Ο πατζρασ του (1719-1787) ιταν από το Άουγκςμπουργκ. Ήταν αναπλθρωτισ 

διευκυντισ τθσ ορχιςτρασ ςτθν αυλι του Αρχιεπιςκόπου του Σάλτςμπουργκ, 

μζτριοσ ςυνκζτθσ και ζμπειροσ δάςκαλοσ. Τθ χρονιά που γεννικθκε ο Μότςαρτ, ο 

πατζρασ του εξζδωςε ζνα εγχειρίδιο για βιολί υπό τον τίτλο «Versuch einer 

gründlichen Violinschule», το οποίο γνϊριςε ιδιαίτερθ επιτυχία. Σε αντίκεςθ με τισ 

ςυνκζςεισ του, το εγχειρίδιο είχε διεκνι απιχθςθ και μεταφράςτθκε ςτθ γαλλικι 

και ολλανδικι γλϊςςα. 

Πταν θ Ναννζρλ ιταν επτά ετϊν, ξεκίνθςε μακιματα αρμονίου με τον πατζρα τθσ 

ενϊ ο τρίχρονοσ αδελφόσ τθσ τουσ παρακολουκοφςε. Χρόνια αργότερα, μετά το 

κάνατο του αδελφοφ τθσ, είχε πει: 

Περνοφςε ςυχνά πολφ χρόνο ςτο πιάνο χτυπϊντασ πλικτρα και θ ευχαρίςτθςι του 
ζδειχνε πότε κάτι του ακουγόταν καλό. [...] Όταν ιταν τεςςάρων χρονϊν ο πατζρασ 
άρχιςε να του διδάςκει κάποια μινουζτα και κομμάτια ςτο πιάνο, ςαν παιχνίδι. [...] 
Μποροφςε να τα παίηει άψογα και με τθ μεγαλφτερθ λεπτότθτα, κρατϊντασ πάντα 
τζλεια το μζτρο. [...] 

Στθν θλικία των πζντε ετϊν, ςυνζκετε ιδθ μικρά κομμάτια, τα οποία ζπαιηε ςτον 

πατζρα του, ο οποίοσ τα κατζγραφε. Αυτά τα πρϊτα κομμάτια, Κ. 1-5, 

κατάγραφθκαν ςτο μουςικό βιβλίο Nannerl Notenbuch. Οι δεξιότθτεσ του νεαροφ 

Μότςαρτ υπιρξαν μοναδικζσ. Εκτόσ από τθν εξαιρετικι τεχνικι του ςτο πιάνο, ςτο 

όργανο και ςτο βιολί, είχε τθν ικανότθτα να αποςτθκίηει πλθκϊρα ςυνκζςεων με 

φαινομενικι ευκολία, ενϊ αξιοςθμείωτθ ιταν επίςθσ θ ικανότθτά του να 

αυτοςχεδιάηει πάνω ςε ζνα μουςικό κζμα χωρίσ προετοιμαςία. Ο βιογράφοσ 

Μζθναρντ Σόλομον ςθμειϊνει πωσ ο πατζρασ του Μότςαρτ ιταν ζνασ αφοςιωμζνοσ 

δάςκαλοσ για τα παιδιά του και κατά παράδοξο τρόπο θ αυταρχικι ςτάςθ του 
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παρακινοφςε τον Μότςαρτ να προχωρά παραπζρα από ό,τι του δίδαςκε ο πατζρασ 

του.[3] Η πρϊτθ ςφνκεςθ, γεμάτθ μουντηοφρεσ από μελάνι, και οι πρϊτεσ του 

προςπάκειεσ με το βιολί αποτζλεςαν δικι του πρωτοβουλία και εξζπλθξαν τον 

πατζρα του. 

Ήδθ ςε θλικία ζξι ετϊν, κατζγραφε ο ίδιοσ τισ ςυνκζςεισ του. Ο πατζρασ του 

εγκατζλειψε τελικά τθ ςφνκεςθ όταν ζγιναν εμφανι τα μουςικά ταλζντα του γιου 

του. Στα πρϊτα του χρόνια, ο πατζρασ του Μότςαρτ ιταν ο μοναδικόσ του 

δάςκαλοσ. Εκτόσ από μουςικι δίδαςκε ςτα παιδιά του ξζνεσ γλϊςςεσ και άλλα 

μακιματα. 

 

Ρικανϊσ ζργο του Pietro Antonio Lorenzoni (1721-1782) 

κατά παραγγελία του Λζοπολντ Μότςαρτ. 

το Σεπτζμβριο του 1765, ξανά ςτο Ραρίςι το Μάιο του 

1766 όπου παρζμεινε για δφο μινεσ και αργότερα 

ςτθ Λυϊν, ςτθ Γενεφθ, καταλιγοντασ εν τζλει ςτο 

Μόναχο. 

Ο Μότςαρτ είχε εντατικοποιιςει ιδθ κατά το τελευταίο 

ταξίδι ςυναυλιϊν τισ εργαςίεσ του ςτθ ςφνκεςθ και 

προςπάκθςε να παρζμβει και ςτθ μουςικι ηωι τθσ γενζτειράσ του: ςυνζκεςε τθν 

όπερα Απόλλων Ραρουςιάςτθκε ςτο κοινό, μαηί με τθν αδελφι του Μαρία Άννα, 

ςαν ζνα «παιδί καφμα», για πρϊτθ φορά το Σεπτζμβριο του 1761 ςτο πανεπιςτιμιο 

του Σάλτςμπουργκ. Το πρϊτο ταξίδι για ςυναυλίεσ του νεαροφ Μότςαρτ τον 

οδιγθςε τον Ιανουάριο 1762 ςτο Μόναχο, ενϊ ταξίδεψε επίςθσ από το Σεπτζμβριο 

μζχρι το Δεκζμβριο του 1762 μζςω Ράςαου και Λιντσ ςτθΒιζννθ. Εκεί ζπαιξε 

μπροςτά ςτθν αυτοκράτειρα Μαρία Θθρεςία, ανακοινϊνοντασ μάλιςτα πωσ κα 

παντρευόταν τθν αρχιδοφκιςςα Μαρία Αντουανζτα, μετζπειτα βαςίλιςςα τθσ 

Γαλλίασ.[4] Η αυτοκράτειρα του χάριςε ζνα παιδικό κοςτοφμι. 

Ταξιδεφοντασ για το Ραρίςι, επιςκζφτθκε για ςυναυλίεσ τθ Φρανκφοφρτθ, το 

Μάιντη, το Άαχεν και άλλεσ πόλεισ ωσ προςκεκλθμζνοσ Γερμανϊν θγεμόνων, 

φκάνοντασ τελικά ςτθ γαλλικι πρωτεφουςα ςτισ 18 Νοεμβρίου 1763. Από τθν 

αλλθλογραφία του Λζοπολντ Μότςαρτ πλθροφοροφμαςτε για τθν επιτυχία του 

ταξιδιοφ ςτο Ραρίςι, τθν εγκάρδια υποδοχι τθσ βαςίλιςςασ και τθ γνωριμία με τουσ 

ςυνκζτεσ Γιόχαν Σόμπερτ (Johann Schobert) και Γιόχαν Γκότφριντ Ζκαρντ (Johann 

Gottfried Eckard). Επόμενοσ ςτακμόσ υπιρξε το Λονδίνο, όπου ζφταςε ςτισ 23 

Απριλίου 1764 και παρζμεινε για δεκαπζντε μινεσ. Εκεί, υποδζχτθκε τα δφο 

«παιδιά καφματα» ο Γεϊργιοσ Γϋ πλθρϊνοντασ για τθν επίςκεψι τουσ το ποςό των 

24 γουινζων. Αυτά τα ταξίδια ζδωςαν τθν ευκαιρία να ςυναντθκεί ο Μότςαρτ με 

ςθμαντικοφσ μουςικοφσ τθσ εποχισ του. Ο ςπουδαιότεροσ από αυτοφσ ιταν ο γιοσ 

του Γιόχαν Σεμπάςτιαν Μπαχ, ο Γιόχαν Κρίςτιαν Μπαχ, ο οποίοσ ςυνάντθςε τον 
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Μότςαρτ ςτο Λονδίνο και τον επθρζαςε ςθμαντικά ςτθ ςταδιοδρομία του.[5] Στο 

Ραρίςι τυπϊκθκαν τα πρϊτα ζργα (ςονάτεσ) του Μότςαρτ ενϊ κατά τθν αναχϊρθςι 

του από το Λονδίνο τον Ιοφλιο του 1765, παρουςίαςε το χειρόγραφο ενόσ 

χορωδιακοφ κομματιοφ ςε τζςςερα μζρθ (Κ. 20) ςτο Βρετανικό Μουςείο. 

Ακολοφκθςαν ςυναυλίεσ ςτθ Χάγθ και Υάκινκοσ (Apollo und Hyacinthus) που 

παίχτθκε ςτο κζατρο του πανεπιςτθμίου τθσ πόλθσ και τθν πρϊτθ πράξθ του 

ορατορίου Die Schuldigkeit des ersten Gebots(ςε ςυνεργαςία με τον Μίχαελ 

Χάυντν και τον Αντόν Αντλγκάςερ). Κατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ μεγάλθσ 

επίςκεψισ του ςτθ Βιζννθ (Σεπτζμβριοσ 1767 - Ιανουάριοσ 1769) διθφκυνε με 

επιτυχία τθ Λειτουργία για το Ορφανοτροφείο (Waisenhausmesse, K. 49=47a) και 

παρουςίαςε τθν όπερα Bastien und Bastienne ςτθ βίλα του γιατροφ F. A. Mesmer, 

δεν βρικε όμωσ ανταπόκριςθ ςτθν Αυτοκρατορικι Αυλι. Συνζκεςε επίςθσ τθν 

κωμικι όπερα με τίτλο La finta semplice, κατόπιν παραγγελίασ του αρχιεπιςκόπου. 

Αν και αρχικά υποςτθρίχτθκε από τον Κ. Β. Γκλουκ, ο τελευταίοσ ςτθ ςυνζχεια 

εξζφραςε αντιρριςεισ για το εγχείρθμα[6] και θ όπερα απορρίφκθκε από τον 

κεατρικό διευκυντι Giuseppe d'Affligio. Ραρουςιάςτθκε τελικά τθν 1θ Μαΐου 1769 

ςτο Σάλτςμπουργκ. 

Μετά από ςχεδόν ετιςια παραμονι ςτο Σάλτςμπουργκ, ξεκίνθςαν πατζρασ και γιοσ 

Μότςαρτ για τθν Ιταλία. Ο νεαρόσ Μότςαρτ ιταν ιδθ από τον 

Οκτϊβριο 1769 διευκυντισ ςυναυλίασ ςτθν ορχιςτρα του αρχιεπιςκόπου ςτο 

Σάλτςμπουργκ. Δεν επρόκειτο βζβαια πια για περιοδεία ενόσ εντυπωςιακοφ 

παιδιοφ αλλά για υλοποίθςθ μιασ ςυνικειασ των μουςικϊν τθσ εποχισ. Σε κάκε 

μεγάλθ πόλθ δίνονταν ςυναυλίεσ, μετά από πρόςκλθςθ ευγενϊν, με τθν ελπίδα να 

ειςπραχκοφν δϊρα και ανακζςεισ ειδικϊν ςυνκζςεων, ζναντι αμοιβισ. Ο Μότςαρτ 

ςυνάντθςε ςε αυτό το ταξίδι τουσ γνωςτοφσ μουςικοφσ τθσ εποχισ N. Piccini, G.B. 

Sammartini και τον πατζρα G.B. Martini (ςτον οποίο ζδωςε κατά τθν επιςτροφι του 

εξετάςεισ) και τουσ διάςθμουσ καςτράτουσ C. Farinelli και G. Manzuoli. 

Στθ ϊμθ απονεμικθκε ςτο νεαρό ςυνκζτθ από τον Ράπα ζνα παράςθμο και ζγινε 

δεκτόσ ςε τάγμα ιπποτϊν (ςτον Γκλουκ απονεμικθκε το ίδιο παράςθμο, αλλά ζγινε 

δεκτόσ ςτο τάγμα με ζνα κατϊτερο βακμό). Στισ 26 Δεκεμβρίου του 1770 

παρουςιάςτθκε με μεγάλθ επιτυχία ςτο Teatro Regio Ducale τουΜιλάνου θ 

όπερα Μικριδάτθσ, βαςιλιάσ του Πόντου (21 επαναλιψεισ). Το Μάρτιο 

του 1771 ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο ταξίδι ςτθν Ιταλία. Στον Μότςαρτ είχαν δοκεί ςτθ 

διάρκεια αυτοφ του ταξιδιοφ μερικζσ παραγγελίεσ για ςυνκζςεισ (για τθν Ράδοβα, 

το Μιλάνο και τθ Βενετία) και ζτςι υπιρχε λόγοσ να ετοιμαςτεί το δεφτερο ταξίδι 

του. Ρερίπου 5 μινεσ αργότερα ξεκίνθςε πάλι από το Σάλτςμπουργκ για τθν Ιταλία, 

όπου ζμεινε μζχρι το Δεκζμβριο του 1771. Αυτι τθν εποχι δθμιουργικθκαν το 

ορατόριο La betulia liberata (Κ. 118), κατά παραγγελία του πρίγκιπα τθσ Αραγονίασ 

Δον Τηουηζπε Χιμζνεσ, και θ όπερα "Ο Αςκάνιοσ ςτθν Άλμπα" (Κ. 111) για το Μιλάνο, 

με αφορμι το γάμο του αρχιδοφκα Φερδινάνδου και τθσ πριγκίπιςςασ Μαρίασ 

Βεατρίκθσ τθσ Μοντζνα. Το ορατόριο, ςε λιμπρζτο του Ριζτρο Μεταςτάηιο, τελικά 
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δεν παρουςιάςτθκε ποτζ δθμόςια. Από τον Οκτϊβριο 1772 μζχρι το Μάρτιο 1773 

πραγματοποιικθκε το τρίτο ταξίδι του Μότςαρτ ςτθν Ιταλία. Κατά τθ διάρκειά του 

παρουςιάςτθκε θ όπερα Lucio Silla (Κ. 135) ςτο Μιλάνο, ςθμειϊνοντασ μεγάλθ 

επιτυχία ςε 26 παραςτάςεισ. 

 
Απόςπαςμα από το ζργο του Μότςαρτ Ein Muskalischer Spaß 

Λίγο μετά τθν επιςτροφι πατζρα και γιου από το δεφτερο ταξίδι ςτθν Ιταλία πζκανε 

ο επίςκοποσ - πρίγκιπασ του Σάλτςμπουργκ, Sigismund von Schrattenbach. Ο νζοσ 

εργοδότθσ τθσ οικογζνειασ Μότςαρτ, Hieronymus Graf Colloredo, για του οποίου 

τθν ενκρόνιςθ ο νεαρόσ ςυνκζτθσ ζγραψε το ζργο "Il sogno di Scipione", δεν ιταν 

ζνασ πρίγκιπασ με νοοτροπία του μπαρόκ, όπωσ ο Schrattenbach, αλλά εκπρόςωποσ 

του διαφωτιςμοφ, με κλίςθ προσ τισ ανανεωτικζσ ιδζεσ του γιοηεφινιςμοφ (από το 

όνομα του αυτοκράτορα Josef (Ιωςιφ)). 

Η επόμενθ παραμονι του Μότςαρτ ςτο Σάλτςμπουργκ διακόπθκε μόνο από ταξίδια 

ςτθ Βιζννθ και ςτο Μόναχο. Αυτι τθν εποχι ανζπτυξε ο ςυνκζτθσ ακόμα 

περιςςότερο τθν ςυνκετικι τεχνικι του, πράγμα που ενιςχφκθκε από τθ ςυνάντθςθ 

και γνωριμία του με τον Φραντσ Γιόηεφ Χάυντν ςτθ Βιζννθ. Αυτι θ γνωριμία ζμελλε 

να μετουςιωκεί μουςικά ςε ζργα που απετζλεςαν τθν πρϊιμθ περίοδο του 

βιεννζηικου κλαςικιςμοφ. Αυτι τθν εποχι απζκτθςε θ ενόργανθ μουςικι του 

Μότςαρτ (ςυμφωνίεσ, κοντςζρτα, ςερενάτεσ) μεγαλφτερθ ςθμαςία, δίπλα ςτθν 

εκκλθςιαςτικι μουςικι του που προζκυπτε από τθν υπαλλθλικι ςχζςθ του ςτθν 

αρχιεπιςκοπι του Σάλτςμπουργκ. 

Ζνα νεϊτερο ταξίδι του Μότςαρτ ςτο Ραρίςι (Σεπτ. 1777 μζχρι Ιαν. 1779), το 

τελευταίο μεγάλο ταξίδι ςυναυλιϊν του ςυνκζτθ, αφενόσ ςκιάςτθκε από το κάνατο 

τθσ μθτζρασ του ςτισ 3 Ιουλίου 1778, θ οποία τον ςυνόδευε, αφετζρου δεν 

απετζλεςε μία καλλιτεχνικι επιτυχία, θ οποία κα ςυνοδευόταν από τον περιπόκθτο 

διοριςμό ςε κάποια Αυλι. Αντίκετα, ζχαςε και τθ κζςθ του ςτο Σάλτςμπουργκ, μετά 

από αντιδικία με τον αρχιεπίςκοπο. Ο ςυνκζτθσ επαναπροςλιφκθκε μεν μετά από 

παρζμβαςθ του πατζρα του, αλλά θ επόμενθ ςφγκρουςθ ιταν κζμα χρόνου. O 

Μότςαρτ δεν είχε ςκοπό να υποταγεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Αυλισ, το οποίο βζβαια 

δεν προζβλεπε ρυκμίςεισ για μία μουςικι ιδιοφυΐα. Λίγο πριν από τθν αναχϊρθςθ 

για τθ Βιζννθ ολοκλθρϊκθκε θ όπερα Idomeneo (1780-81) που προοριηόταν για το 
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Μόναχο. Από τον Μάρτιο1781  βριςκόταν ο Μότςαρτ ςτθ Βιζννθ, όπου 

κορυφϊκθκε θ ςφγκρουςι του με τον αρχιεπίςκοπο, κατάλθξθ τθσ οποίασ ιταν ςτισ 

αρχζσ Ιουνίου θ παραίτθςθ/απόλυςι του 

 

Λουτςιάνο Ραβαρότι:  

Ο Λουτςιάνο Παβαρότι (ιτ. Luciano Pavarotti, 12 Οκτωβρίου 1935 - 6 Σεπτεμβρίου 

2007) ιταν παγκοςμίωσ γνωςτόσ Ιταλόσ τενόροσ, ονομαςτόσ για τθν δεξιοτεχνία του 

ςτουσ υψθλότερουσ φκόγγουσ τθσ ζκταςθσ του τενόρου, για τθν οποία είχε κερδίςει 

το προςωνφμιο «βαςιλιάσ των υψθλϊν ντο». Θεωροφνταν ζνασ από τουσ 

εκλεκτότερουσ τραγουδιςτζσ του Μπελ κάντο των τελευταίων χρόνων. Ακόμθ και 

ςτθν υψθλότερθ ζκταςθ, θ φωνι του παρουςίαηε αξιοςθμείωτθ κακαρότθτα και 

τονικι ακρίβεια 

 

Βιογραφία:  

Γεννικθκε ςτισ 12 Οκτωβρίου 1935 ςτθ Μόντενα τθσ Ιταλίασ. Ο πατζρασ του ιταν 

αρτοποιόσ. Ξεκίνθςε τθν καριζρα του ωσ δάςκαλοσ φωνθτικισ και, γφρω ςτα τζλθ 

τθσ δεκαετίασ του '50, αποφάςιςε να γίνει τραγουδιςτισ. Η ςταδιοδρομία του 

άρχιςε το 1961, όταν κζρδιςε το διαγωνιςμό ζτηο Εμίλια και τραγοφδθςε ςτθν 

όπερα Ρουτςίνι. Από τότε κατζκτθςε το ιταλικό ακροατιριο. Το 1963 για πρϊτθ 

φορά εμφανίςτθκε ζξω από τθν Ιταλία, ςτο Άμςτερνταμ τθσ Ολλανδίασ. Από εκεί 

άνοιξαν οι δρόμοι για τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Το 1965 είχε πλζον εμφανιςτεί ςε όλθ 

τθν Ευρϊπθ, ςθμειϊνοντασ παντοφ τεράςτια επιτυχία, προκαλϊντασ πρωτοφανι 

ενκουςιαςμό. Τραγοφδθςε ςτισ μεγαλφτερεσ όπερεσ. Συνζχιςε πθγαίνοντασ 

ςτθν Αμερικι, τθν Αυςτραλία και τθν Άπω Ανατολι. 

Το 2004 εμφανίςτθκε για τελευταία φορά ςε ςκθνι τθσ όπερασ, αν και ςυνζχιςε να 

τραγουδάει ςε ςυναυλίεσ. Η τελευταία εμφάνιςι του ιταν το Φεβρουάριο του 2006 

ςτθν τελετι ζναρξθσ των χειμερινϊν Ολυμπιακϊν Αγϊνων του Τορίνο. Είχε τιμθκεί, 

μεταξφ άλλων, με πζντε βραβεία Γκράμυ. 

Τα τελευταία χρόνια ζπαςχε από καρκίνο ςτο πάγκρεασ. Υποβλικθκε ςε 

χειρουργικι επζμβαςθ τον Ιοφλιο του 2006 και ςτθ ςυνζχεια αποςφρκθκε ςτθ 

γενζτειρά του Μόντενα. Απεβίωςε ςτισ 6 Σεπτεμβρίου 2007 

 

Τηιακόμο Ρουτςίνι 
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Ο Σηιάκομο Πουτςίνι (ιταλ. Giacomo Puccini) γεννικθκε ςτθν Ιταλία το 1858 και 

πζκανε ςτο Βζλγιο το 1924 από καρκίνο ςτον λάρυγγα. Μθ μπορϊντασ να μιλιςει 

το τελευταίο διάςτθμα επικοινωνοφςε με γραπτά μθνφματα. Το τελευταίο του ιταν 

προσ τθν ςφηυγό του Ελβίρα: "Elvira, povera donna, finito" (Ελβίρα, καθμζνθ 

γυναίκα, όλα τζλειωςαν). Ήταν ςυνκζτθσ όπερασ, ο ςθμαντικότεροσ εκπρόςωποσ 

του ιταλικοφβεριςμοφ. Καταγόταν από οικογζνεια μουςικϊν. Σποφδαςε ςφνκεςθ 

και εκκλθςιαςτικό όργανο, πρϊτα ςτθ γενζτειρα του, Λοφκα και μετά ςτο Μιλάνο. 

 

Διαφθμιςτικι αφίςα για τθν «Τόςκα» του Ρουτςίνι 

Το 1893, είχε τθν πρϊτθ του επιτυχία με τθν Ππερα «Τόςκα» (1900\), τθν «Μαντάμ 

Μπατερφλάι» και τθν «Τουραντό», τθν οποία άφθςε θμιτελι και τθν ςυμπλιρωςε ο 

Φράνκο Αλφάνο. Δφο χρόνια μετά τον κάνατό του θ όπερα ανζβθκε ςτθν Σκάλα του 

Μιλάνου με μαζςτρο τον φίλο του Αρτοφρο Τοςκανίνι. Ο Τοςκανίνι αποφάςιςε να 

διακόψει τθν παράςταςθ ςτο ςθμείο όπου είχε δουλευτεί από τον Ρουτςίνι. Εκείνθ 

ακριβϊσ τθ ςτιγμι, διζκοψε το ζργο, γφριςε ςτο κοινό και είπε "Σε αυτό το ςθμείο 

τελειϊνει το ζργο αφοφ πεκαίνει ο ςυνκζτθσ. Δυςτυχϊσ, ο κάνατοσ υπερβαίνει τθν 

τζχνθ". Ο Ρουτςίνι ζγραψε επίςθσ μια λειτουργία, ζργα μουςικισ δωματίου κ.α. 

Τα ζργα του χαρακτθρίηονται από εξαιρετικι ενορχιςτρωςθ, άμεςο λυριςμό και 

κυριαρχεί ςε αυτά δραματικι ατμόςφαιρα. Είναι από τα πιο δθμοφιλι ςτο χϊρο 

τθσ όπερασ.\ 

 

 

 

Μπετόβεν: Η ηωι και το ζργο του! 

Ο Λοφντβιχ βαν Μπετόβεν (Ludwig van Beethoven, προφορά ςτα γερμανικά: 
Λοφντβιχ φαν Μπζτχοφεν, Βόννθ, βαπτίςτθκε 17 Δεκεμβρίου 1770 — Βιζννθ, 26 
Μαρτίου 1827) ιταν Γερμανόσ ςυνκζτθσ και πιανίςτασ. 

Αποτζλεςε μία από τισ κεντρικότερεσ μορφζσ τθσ κλαςικισ μουςικισ και 
ςυγκαταλζγεται ςιμερα ανάμεςα ςτουσ ευρφτερα αποδεκτοφσ ςυνκζτεσ όλων των 
μουςικϊν περιόδων και τουσ πλζον γνωςτοφσ όλων των εποχϊν. Ο Μπετόβεν αν και 
ανικει περιςςότερο ςτθν κλαςικι περίοδο, ςυνδζκθκε με το κίνθμα του 
ρομαντιςμοφ που ακολοφκθςε και τα τελευταία του ζργα διακρίνονται από ζντονα 
ρομαντικά ςτοιχεία. Οι ςυμφωνίεσ και τα κοντςζρτα για πιάνο που ςυνζκεςε 
αποτελοφν τα πιο δθμοφιλι ζργα του. Από πολλοφσ αναγνωρίηεται ωσ μια από τισ 
μουςικζσ ιδιοφυίεσ, παράδειγμα και μζτρο ςφγκριςθσ για όλουσ τουσ 
μεταγενζςτερουσ ςυνκζτεσ. 
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Η ηωι του:  

Ο Μπετόβεν γεννικθκε ςτθ Βόννθ το 1770. Η ακριβισ θμερομθνία γζννθςθσ του 
δεν είναι γνωςτι, βαφτίςτθκε όμωσ ςτισ 17 Δεκεμβρίου. Καταγόταν από μουςικι 
οικογζνεια, αν και κανζνασ από τουσ προγόνουσ του δεν διακρίκθκε ςτθ ςφνκεςθ. Ο 
παπποφσ του ιταν φλαμανδικισ καταγωγισ και διευκυντισ χορωδίασ ςτθν Αυλι 
του Ρρίγκθπα Εκλζκτορα τθσ Κολωνίασ ςτθ Βόννθ. Ο πατζρασ του, Johann van 
Beethoven, εργάςτθκε ωσ επαγγελματίασ τενόροσ ςτθν ίδια χορωδία ενϊ παρζδιδε 
και μακιματα πιάνου και τραγουδιοφ. Ραράλλθλα αποτζλεςε τον πρϊτο δάςκαλο 
μουςικισ του Λοφντβιχ, ωςτόςο θ ςχζςθ τουσ ιταν μάλλον κακι, κακϊσ ο πατζρασ 
του τον καταπίεηε διαρκϊσ και προςπακοφςε να τον εκμεταλλευτεί παρουςιάηοντασ 
τον ωσ παιδί καφμα, όπωσ ιταν ο Μότςαρτ. Αργότερα, ο Κρίςτιαν Νζεφε (Christian 
Neefe) ανζλαβε το ζργο τθσ μουςικισ του εκπαίδευςθσ. 

Σε θλικία 12 ετϊν δθμοςιεφτθκε θ πρϊτθ του ςφνκεςθ και ο Νζεφε διλωςε πωσ 
επρόκειτο για τον νζο Μότςαρτ. Ο Μπετόβεν ςυνζχιςε να ςυνκζτει ζργα ενϊ 
ςυγχρόνωσ άρχιςε να εργάηεται ωσ οργανίςτασ ςτθν Αυλι. Το 1787 μια ξαφνικι 
αρρϊςτια τθσ μθτζρασ του, ςτερεί τθ δυνατότθτα από τον νεαρό Μπετόβεν να 
μεταβεί ςτθ Βιζννθ προκειμζνου να κάνει μακιματα με τον Μότςαρτ. Λίγο 
αργότερα όμωσ, το 1792, ο Γιόηεφ Χάυντν, κανόνιςε να πάει τελικά ςτθ Βιζννθ για 
να αναλάβει τθ διδαςκαλία του. Η εκπαίδευςι του ςτο πλευρό του Χάυντν διιρκεςε 
ςυνολικά δφο χρόνια. Επιπλζον ςποφδαςε αντίςτιξθ για ζνα χρόνο με τον Γιόχαν 
Γκζοργκ Αλμπρεχτςμπζργκερ (Johann Georg Allbrehtsberger) και φωνθτικι ςφνκεςθ 
με τον Αντόνιο Σαλιζρι (Antonio Salieri). Σταδιακά, άρχιςε να αναγνωρίηεται θ αξία 
του, αρχικά ωσ πιανίςτασ αλλά αργότερα και ωσ ςυνκζτθσ. Σε αντίκεςθ με τθν 
πλειοψθφία των ςυνκετϊν τθσ εποχισ, ο Μπετόβεν δεν ανικε ςτθν Αυλι οφτε 
εργάςτθκε για τθν εκκλθςία, αλλά διατιρθςε τθν ανεξαρτθςία του ωσ ςυνκζτθσ. 
Κατόρκωνε να ςυντθρείται είτε με ζςοδα από τισ δθμόςιεσ ςυναυλίεσ του, είτε 
παράγοντασ και ζργα κατά παραγγελία. Τθν πρϊτθ δθμιουργικι του περίοδο 
κατάφερε να κακιερωκεί ςτθ Βιζννθ χάρθ ςτθν ςθμαντικι υποςτιριξθ του 
αριςτοκρατικοφ κφκλου τθσ Αυςτρίασ, τθσ Βοθμίασ και τθσ Ουγγαρίασ. 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα και το πιο τραγικό γεγονόσ τθσ ηωισ του Μπετόβεν 
αποτζλεςε θ κϊφωςθ του. Άρχιςε να χάνει τθν ακοι του ςταδιακά από τθν θλικία 
των 26 ετϊν, το 1796 (κατά άλλουσ αρχίηει λίγα χρόνια αργότερα) και, περίπου το 
1820, κεωρείται πωσ ιταν ολοκλθρωτικά κωφόσ. Το γεγονόσ αυτό προκαλοφςε 
μεγάλθ κλίψθ ςτον Μπετόβεν, θ οποία αποτυπϊνεται και ςε γράμμα του προσ τουσ 
αδελφοφσ του, το 1802, με τθν παράκλθςθ να διαβαςτεί μετά το κάνατό του, 
γνωςτό και ωσ Διακικθ του Heiligenstadt. Ραρά τθν απϊλεια τθσ ακοισ του, ζγραψε 
μουςικι μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του. Η υγεία του Μπετόβεν ιταν γενικά κακι και το 
1826 επιδεινϊκθκε δραςτικά, γεγονόσ που οδιγθςε και ςτο κάνατο του τον 
επόμενο χρόνο. 

Στθν κθδεία του Μπετόβεν που ζγινε ςτισ 29 Μαρτίου ο Φραντσ Σοφμπερτ ιταν 
ζνασ από τουσ 36 λαμπαδθφόρουσ. 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΒΑΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΠΕΣΡΟ ΚΑΡΑΔΗΜΑ 

 

 OΛOI οι ειδιμονεσ ςυμφωνοφν ότι το επονομαςκζν ρεμπζτικο τραγοφδι είναι το 
ελλθνικό αςτικό τραγοφδι που αναπτφχκθκε ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 

20οφ αιϊνα ςτα μεγάλα εμπορικά και κοινωνικά κζντρα, εκφράηοντασ τουσ 
καθμοφσ, τουσ πόκουσ και τισ αντιλιψεισ των περικωριακϊν ατόμων, τα οποία 
είχαν αποκλθκεί ι αυτοαποκλθκεί, ρεμπζτεσ. H ίδια θ λζξθ ρεμπζτθσ ζχει κατά 

καιροφσ επιδεχκεί ποικίλεσ ερμθνείεσ. Άλλοι χαρακτθρίηουν με αυτιν τον 
απείκαρχο, άλλοι τον παράνομο (ιδιότθτα που περιλαμβάνει τον αλιτθ, τον μάγκα, 

τον νται, τον κουτςαβάκθ) κι άλλοι τον γλεντηζ, τον ξενφχτθ. 
H λζξθ ρεμπζτθσ και ρεμπζτικο προζρχονται πικανότατα από τθν τουρκικι γλϊςςα 



(ρεμπζτ = ανυπότακτοσ) ι από τθ ςερβικι (ρεμπζτ = με τθν ζννοια του αντάρτθ) ι 
ίςωσ από τθ βενετικι rebelo (αντάρτθσ) και τθν ιςπανικι rebelde (αντάρτθσ, 

επαναςτάτθσ). 
Ρρϊτοσ ςυςτθματικόσ μελετθτισ του 

φαινομζνου υπιρξε ο εραςιτζχνθσ 
λαογράφοσ Hλίασ Ρετρόπουλοσ, ο οποίοσ 

τθν άνοιξθ του 1968 εξζδωςε το βιβλίο 
"Pεμπζτικα τραγοφδια", το οποίο του 

δθμιοφργθςε πολλά προβλιματα με τθν 
τότε εξουςία εξαιτίασ τθσ δθμοςίευςθσ 

ςε αυτό λζξεων και φράςεων που 
κεωρικθκαν άςεμνεσ. O Ρετρόπουλοσ 

άρχιηε τα προλεγόμενα τθσ λαογραφικισ ζρευνάσ του ωσ εξισ: "Tα ρεμπζτικα είναι 
μικρά απλά τραγοφδια που τραγουδάνε απλοί άνκρωποι". Kαι ςυνζχιηε: "Aν και κατ' 

αρχιν ερωτικά, τα ρεμπζτικα είναι ςτο βάκοσ μάλλον κοινωνικοφ περιεχομζνου 
τραγοφδια". Λιμάνια τθσ Mεςογείου, θ Eρμοφπολθ, το Nαφπλιο, ο Ρειραιάσ, θ 

Σμφρνθ, θ Ρόλθ, θ Aλεξάνδρεια, θ Θεςςαλονίκθ είναι οι χϊροι που γεννικθκε το 
ρεμπζτικο τραγοφδι. O Aλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ ςτο διιγθμα "O γείτονασ με το 
λαγοφτο" (1900) μιλάει για ζναν Tουρκομερίτθ που ηοφςε ςε ακθναϊκι γειτονιά και 

τραγουδοφςε μάγκικα (κουτςαβάκικα) τραγοφδια. 

 



Oι ρεμπζτεσ 
 
Eνϊ οι περιςςότεροι μελετθτζσ του ρεμπζτικου τραγουδιοφ ςυμφωνοφν για το πότε 
περίπου εμφανίςτθκε, για το ποφ αναπτφχκθκε, για το ότι τα κφρια όργανά του 
είναι το μπουηοφκι και ο μπαγλαμάσ, για το ότι είναι κακαρά αςτικό τραγοφδι, όλοι 
διαφωνοφν για τον οριςμό του ρεμπζτθ, ακόμθ κι εκείνοι που κεωροφνται 

πρωτοπόροι του είδουσ και τουσ ανικει 
δικαιωματικά ο χαρακτθριςμόσ. H Γκαίθλ 
Xολςτ, Aυςτραλι μουςικολόγοσ και 
φιλόλογοσ, που ιρκε ςτθν Eλλάδα το 1966, 
ταξίδεψε ςτθν επαρχία, ζηθςε αρκετό καιρό 
ςτθν Kριτθ και ανακάλυψε τθ δθμοτικι 
μουςικι και τουσ αντίςτοιχουσ χοροφσ. Στο 
βιβλίο τθσ 
"Δρόμοσ για το 
ρεμπζτικο", μια 

ςθμαντικι μελζτθ γι' αυτό το είδοσ τθσ ελλθνικισ 
μουςικισ, ρϊτθςε πλικοσ ανκρϊπων ςχετικϊν με το 
κζμα και δεν κατόρκωςε να ςχθματίςει ςαφι ιδζα 
πάνω ςτθν ζννοια τθσ λζξθσ. "Pεμπζτεσ και μάγκεσ είναι 
το ίδιο πράγμα, αλλά διαφορετικό", απάντθςε 
κάποιοσ. "Ρρζπει να 'ςαι χαςικλισ για να 'ςαι 
ρεμπζτθσ", είπε άλλοσ. Eπίςθσ: "Oι αλθκινοί ρεμπζτεσ ιταν όλοι του υποκόςμου", 
"Oι αλθκινοί ρεμπζτεσ είναι όλοι καλά ανκρωπάκια που αγαπάνε τουσ φίλουσ τουσ, 
που δεν δοκιμάηουν το χαςίςι και ςπάνια μεκάνε". "Oι πραγματικοί ρεμπζτεσ ιταν 
καλοί νοικοκφρθδεσ" κ.λπ., κ.λπ. Eν πάςθ περιπτϊςει, "τα ρεμπζτικα τραγοφδια 
είναι τα τραγοφδια του ελλθνικοφ υποκόςμου. Aκριβζςτερα, ρεμπζτικα τραγοφδια 
είναι τα τραγοφδια των ρεμπζτθδων. Tουσ ρεμπζτεσ τουσ λζνε και μάγκεσ", γράφει 
ο Ρετρόπουλοσ. 
Tο αυκεντικό ρεμπζτικο τραγοφδι αναπτφχκθκε ςτον Ρειραιά, τθ δεκαετία του 
1920, όπου διάφοροι μάγκεσ μαηεφονταν ςε κάποιο ςτζκι, καφενείο ι τεκζ, κι εκεί 
κακιςμζνοι ςε καρζκλεσ ι ςτο πάτωμα, γφρω από ζνα μαγκάλι, κάπνιηαν ναργιλζ με 
τοφρκικο χαςίςι. Mε μπουηοφκια και μπαγλαμάδεσ τραγουδοφςαν τουσ καθμοφσ 
τουσ, αυτοςχεδιάηοντασ ςτίχουσ και νότεσ, προςζχοντασ να μθ γίνονται κατανοθτοί 
(γι' αυτό χρθςιμοποιοφςαν δικι τουσ διάλεκτο με ςυνκθματικζσ λζξεισ). Eνίοτε, 
κάποιοι από τουσ καμϊνεσ του ςτεκιοφ ςθκϊνονταν κι ζφερναν μερικζσ χορευτικζσ 
βόλτεσ: χόρευαν ηεϊμπζκικο ι χαςάπικο.O ηεϊμπζκικοσιταν χορόσ των ηεϊμπζκθδων, 
που ιταν ςϊμα ειδικϊν δυνάμεων του τουρκικοφ ςτρατοφ (ίςωσ εξιςλαμιςκζντεσ 
Ζλλθνεσ τθσ Mικράσ Aςίασ) και χορεφεται με αυτοςχεδιαςμοφσ από ζναν μόνο 
χορευτι. O χαςάπικοσ χορεφεται με βιματα από δφο τουλάχιςτον χορευτζσ, ενίοτε 
από τρεισ και από τζςςερισ. Ωςτόςο, ρεμπζτικα τραγοφδια, ηεϊμπζκικα και 
χαςάπικα, τραγουδιςμζνα από Ζλλθνεσ ακοφγονταν από τισ αρχζσ του εικοςτοφ 
αιϊνα ςτθν Aμερικι, και μάλιςτα κυκλοφοροφςαν ςε δίςκουσ - θ πιο γνωςτι 
ερμθνεφτριά τουσ ιταν θ Mαρίκα Ραπαγκίκα. 

  



Pεμπζτικο και δημοτικό 
 

Tο ρεμπζτικο τραγοφδι διαφζρει από το 
δθμοτικό που κάποτε κυριαρχοφςε ςτθν 
ελλθνικι επικράτεια, όχι μόνο ωσ προσ τα 
όργανα και τον χορευτικό ρυκμό, αλλά και ωσ 
προσ τθν κεματολογία. Tο δθμοτικό τραγοφδι 
εξυμνοφςε τον αγρότθ, τον χωρικό, από αυτό 
ζλειπαν οι εργάτεσ και οι άνεργοι. Ρεριγράφει 
τον ζρωτα, τθ φφςθ, τα τοπία. Tο ρεμπζτικο 
τραγοφδι αποκλείει τουσ αγρότεσ. Eνϊ μιλάει 
επίςθσ για ζρωτα, κζμα του είναι θ μίηερθ ηωι 
ςτθν πόλθ, θ φτϊχεια, θ ζλλειψθ χριματοσ. 
Tα πρϊιμα "ρεμπετάδικα" μαγαηιά προιλκαν 
από τα πρϊτα μουςικά καφενεία των 
προαναφερκειςϊν πόλεων, τα οποία 
γεννικθκαν από τα καφζ-αμάν, τοφρκικουσ 
καφενζδεσ με καλλιτζχνεσ που τραγουδοφςαν 

αμανζδεσ - ανάμεςα ςτουσ ςτίχουσ παρεμβαλλόταν ςυχνά θ λζξθ "αμάν". Για 
μακρόςυρτα, ανατολίτικα, λυπθτερά τραγοφδια, γράφει κάπου ο Kωςτισ Ραλαμάσ. 

  

"Mζςα ςασ κλαίει το μαφρο φτωχολόι" 
 
Στα πρϊτα ελλθνικά καφζ-αμάν 
εμφανίηονταν περιπλανϊμενοι μουςικοί, 
πολλοί από αυτοφσ Tςιγγάνοι, που ζπαιηαν 
παραδοςιακά όργανα, κυρίωσ βιολί, 
φλογζρα, λαοφτο, οφτι. Eνίοτε ςτισ 
παραςτάςεισ ζπαιρναν μζροσ και γυναίκεσ 
καλλιτζχνιδεσ που τραγουδοφςαν, χόρευαν 
τςιφτετζλι -προζρχεται από τον αραβικό 
και τουρκικό χορό τθσ κοιλιάσ- και 

χρθςιμοποιοφςαν ντζφια για να τονίςουν το ρυκμό τθσ μουςικισ. Tουσ ιχουσ 
αυτϊν των τραγουδιϊν πιραν οι φυλακιςμζνοι ςτισ ελλθνικζσ φυλακζσ (από τθν 
εποχι του Πκωνα, του πρϊτου βαςιλιά τθσ Eλλάδασ, οι φυλακζσ ιταν γεμάτεσ από 
πολιτικοφσ και ποινικοφσ κρατουμζνουσ), του Aναπλιοφ, τθσ Ραλιάσ Στρατϊνασ, του 
Eπταπυργίου (Γεντί Kουλζ), οι οποίοι ζφτιαξαν τισ δικζσ τουσ μουςικζσ, αλλά και τα 
δικά τουσμουςικά όργανα. 
Ζνα από τα χαρακτθριςτικά των ανκρϊπων του υποκόςμου, 
είτε ηοφςαν ςτο περικϊριο τθσ κοινωνίασ είτε ςτα 
ςωφρονιςτικά ιδρφματα, ιταν το κάπνιςμα του χαςιςιοφ, 
κάτι πολφδιαδεδομζνο ςτισ τοφρκικεσ πόλεισ, όπου θ χριςθ 
του ιταν νόμιμθ. Στθν Eλλάδα, το 1890, ψθφίςτθκαν νόμοι 
που απαγόρευαν το ςυγκεκριμζνο ναρκωτικό -ταάλλα, 
εκείνα που μαςτίηουν τισ ςθμερινζσ κοινωνίεσ ιταν ςχεδόν 



άγνωςτα- αλλά δεν εφαρμόςτθκαν αυςτθρά παρά μόνο μετά το 1930. Eπομζνωσ 
ιταν πολφ ευεργετικό για τθ ηωι των περικωριακϊν ατόμων να ςυγκεντρϊνονται 
ςε δικοφσ τουσ χϊρουσ για να τραγουδιςουν τουσ καθμοφσ τουσ. Tο 1922, θ 
Mικραςιατικι καταςτροφι και θ ανταλλαγι των πλθκυςμϊν που οδιγθςε πάνω 
από ζνα εκατομμφριο πρόςφυγεσ από τθν Tουρκία ςτθν Eλλάδα, ςυνετζλεςε ςτθν 
ενίςχυςθ και τον εμπλουτιςμό των τραγουδιϊν των απόκλθρων με καινοφργιουσ 
ιχουσ. Διότι οι πρόςφυγεσ που ςκορπίςτθκαν ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, 
φτιάχνοντασ καινοφργιουσ ςυνοικιςμοφσ (για να κυμοφνται τισ γενζκλιεσ πόλεισ 
τουσ), όπωσ Nζα Σμφρνθ, Nζα Iωνία, Nζα Φιλαδζλφεια, ζφεραν μαηί με τα ικθ, τα 
ζκιμα, τθ γενικότερθ κουλτοφρα τουσ και τθ μουςικι τουσ, αυτιν που αποκλικθκε 
ςμυρναίικθ. 

  

Oι χαςικλήδεσ 
 

H αλλθλεπίδραςθ των ιχων των περικωριακϊν, 
αυτοχκόνων και των προςφφγων, θ αφομοίωςθ ρυκμικϊν 
ςτοιχείων, μελωδιϊν, ακόμθ και φωνθτικοφ ςτυλ, 
ςυνζβαλε τα μζγιςτα ςτθ δθμιουργία του ρεμπζτικου, 
ζςτω κι αν το ςμυρναίικο ςτυλ δεν ενςωματϊκθκε ςτο 
κφριο ρεφμα του. Oι προςμείξεισ των διαφορετικϊν ιχων 
μζςα ςε δζκα χρόνια -με δεδομζνθ τθν ειςαγωγι των 
Mικραςιατϊν δεξιοτεχνϊν των μουςικϊν οργάνων ςτον 
κόςμο τθσ μαγκιάσ- δθμιοφργθςε το μεγάλο "μπουμ", τθν 
ζκρθξθ που ονομάςτθκε ρεμπζτικο τραγοφδι, του οποίου 
ωσ ζτοσ γεννιςεωσ κεωρείται το 1930 και αντίςτοιχοσ 
τόποσ ο Ρειραιάσ. Aυτι θ εποχι ςυμπίπτει χρονικά με τισ 
πρϊτεσ εμπορικζσ θχογραφιςεισ που ζγιναν ςτθν Eλλάδα 
από εταιρείεσ δίςκων, όπωσ θ Columbia, θ His Master's 

Voice, θ Odeon (ωςτόςο κάποιεσ θχογραφιςεισ ελλθνικϊν τραγουδιϊν είχαν γίνει 
ζξω από τθν Eλλάδα, ςτισ HΡA και ςτθν Tουρκία από το 1904). Ωσ αποτζλεςμα τθσ 
διςκογραφίασ ιταν το ρεμπζτικο τραγοφδι -όπωσ και τα άλλα είδθ τραγουδιϊν- να 
φτάςει ςε όλθ τθν επικράτεια και ςυνεπϊσ να αποκτιςει το δικό του πιςτό κοινό. 
Tο 1930, το κάπνιςμα του χαςιςιοφ ζγινε αξιόποινο αδίκθμα, πράγμα που ανάγκαςε 
τουσ χριςτεσ του να βρίςκουν παράνομουσ τρόπουσ αγοράσ του προϊόντοσ, μα και 
χριςθσ του. Oρμϊμενοι από το ζνςτικτο τθσ επιβίωςθσ και τθν ανάγκθ τθσ μεταξφ 
τουσ αλλθλεγγφθσ, δθμιοφργθςαν τισ τρόπον τινά κοινότθτζσ τουσ, όπου 
ςυνυπιρχαν και ςυνδιαςκζδαηαν. Πταν δεν μαηεφονταν ςε ςπίτια, κατζφευγαν ςε 
ςπθλιζσ ι ςε τεκζδεσ. Xαρακτθριςτικά αναφζρεται ζνασ τεκζσ κοντά ςτο λιμάνι, 
ανάμεςα ςε χαμόςπιτα: μια μικρι ξφλινθ καλφβα αποτελοφμενθ από δφο τρία 
πρόχειρα δωμάτια. Στα πίςω δωμάτια ζμενε θ οικογζνεια του τεκετηι, ςτο 
μπροςτινό δωμάτιο, που ιταν χωρίσ ζπιπλα, μαηεφονταν οι άντρεσ με τουσ 
ναργιλζδεσ και τα μπουηοφκια. Σφμφωνα με τον ρεμπζτθ ςτιχουργό Nίκο Mάκεςθ, ο 
Mπάτθσ ιταν ο πιο παλιόσ από τουσ μπουηουξιδεσ, "βαςιλιάσ ςτουσ χαςικλιδεσ, 
βαςιλιάσ ςτουσ ρεμπζτεσ" - αυτόσ ιταν ο δάςκαλοσ του Mάρκου Bαμβακάρθ. 
Tο μπουηοφκι, ζγχορδο όργανο παραγνωριςμζνο για μεγάλο διάςτθμα, ζλκει τθν 



καταγωγι του από το Bυηάντιο - μια παραλλαγι του ονομαηόταν πανδοφρα ι 
πανδουρίσ. Ρρόκειται για τον ςθμερινό ταμπουρά που μνθμονεφεται από τον 
ςτρατθγό Mακρυγιάννθ ςτα Aπομνθμονεφματά του. Aρκετοί Ζλλθνεσ ηωγράφοι του 
19ου αιϊνα απεικονίηουν παρόμοια ζγχορδα ςτουσ πίνακζσ τουσ, με πιο γνωςτι τθ 
φιγοφρα του Pιγα Φεραίου ο οποίοσ ςε κάποιο ζργο κρατάει ζνα μπουηοφκι. 

  

O Mάρκοσ Bαμβακάρησ 
 

Ζνασ από τουσ άντρεσ που διαςκζδαηε 
τον εαυτό του και τουσ φίλουσ του με το 
μπουηοφκι και τθ βαριά, ακατζργαςτθ 
φωνι του, ιταν ο Bαμβακάρθσ. Eργάτθσ 
κλωςτοχφαντουργίασ, φορτωτισ 
κάρβουνου ςτισ αποκικεσ του λιμανιοφ, 
υπάλλθλοσ ςε μπακάλικο και ςε 
χαςάπικο, εργάτθσ ςτα ςφαγεία 
αργότερα, ζμπλεξε από νωρίσ με 

χαρτοπαίκτεσ, προαγωγοφσ -αγαπθτικόσ ο ίδιοσ- και μικροκλζφτεσ. Στθν 
αυτοβιογραφία του λζει ότι ιταν "ςτθ μαγκιά", ανικε δθλαδι ςτουσ 
περικωριακοφσ, εργαηόμενουσ όμωσ, αυτοφσ που αποκλικθκαν ρεμπζτεσ και 
διακρίνονταν για τθ μεταξφ τουσ αλλθλεγγφθ: 
Πλοι οι ρεμπζτεσ του ντουνιά εμζνα μ' αγαποφνε 
Mόλισ κα μ' αντικρίςουνε κυςία κα γενοφνε. 
Mπικε ςτθ φυλακι κάμποςεσ φορζσ (γιατί κάπνιηε χαςίςι) και ςτα ςφαγεία ζμακε 
μπουηοφκι από ζναν Aϊβαλιϊτθ, τον μπάρμπα Nίκο. Aυτόσ ο Φραγκοςυριανόσ τθσ 
Άνω Σφρασ (γεννικθκε το 1905), που ζμελλε να αποκλθκεί ο "πατζρασ του 
ρεμπζτικου", μαηί με άλλουσ τρεισ κεριακλιδεσ, τον Aνζςτο Δελιά από τθ Σμφρνθ, 
τον Γιϊργο Mπάτθ από τον Ρειραιά και τον Στράτο Ραγιουμτηι από τθ Mικρά Aςία, 
υπιρξαν οι τυπικοί γεννιτορεσ του ρεμπζτικου. Γφρω ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 
'30 ζπαιηαν ωσ ομάδα ι κομπανία ςε τεκζδεσ και αργότερα ςε καφενεία επ' αμοιβι. 
Eίχαν ιδθ βγάλει δίςκουσ με αποτζλεςμα να γίνουν γνωςτοί και να ζχουν τακτικοφσ 
καμϊνεσ και ακροατζσ τθσ μουςικισ τουσ απ' όλθ τθν Aκινα και τα περίχωρά τθσ. 
H δικτατορία του Iωάννθ Mεταξά προκάλεςε ριγμα ςτο ρεμπζτικο τραγοφδι, αφοφ 
ζκλειςε τουσ τεκζδεσ και ζκεςε τουσ χαςικλιδεσ υπό διωγμό - μερικοί εξορίςτθκαν 
ςε νθςιά του Aιγαίου. Oι οργανοπαίκτεσ και τραγουδιςτζσ του ρεμπζτικου, τότε, για 
να αποφφγουν τα βζβθλα βλζμματα, εγκατζλειψαν τθν Aκινα και τράβθξαν κατά τθ 
Θεςςαλονίκθ. Eκεί, ο αρχθγόσ τθσ τοπικισ αςτυνομίασ, Nίκοσ Mουςχουντισ, μζγασ 
καυμαςτισ τθσ ρεμπζτικθσ μουςικισ, τουσ επζτρεπε να καπνίηουν για να μπορεί να 
τουσ ακοφει. Mε απαγορευμζνα τα χαςικλίδικα τραγοφδια και τισ εταιρείεσ 
αναγκαςμζνεσ να μθν τα θχογραφοφν, οι ρεμπζτεσ ςυνκζτεσ οδθγικθκαν εκ των 
πραγμάτων ςτθ δθμιουργία άλλων, νομίμων αςμάτων, ερωτικϊν και κοινωνικϊν. 
Ωςτόςο, θ δεκαετία 1930-1940 ιταν που ζδωςε ςτο ρεμπζτικο τραγοφδι τα ςτοιχεία 
που το κακόριςαν. Πςεσ αλλαγζσ κι αν ζγιναν από τότε ωσ τθ δεκαετία του 1960, 
όταν θ παρακμι, θ μετεξζλιξι του ςε λαϊκό, θ ειςαγωγι του ςτα αςτικά ςαλόνια, θ 
κάκοδοσ των αςτϊν ςτα λεγόμενα "κοςμικά κζντρα", για να ακοφςουν τουσ 



δαςκάλουσ του είδουσ, τα χαρακτθριςτικά του γνωρίςματα παρζμειναν. 
Ραρά τισ ςυμπάκειεσ ι αντιπάκειεσ που αντιμετϊπιςε, ο Bαμβακάρθσ αποτελεί το 
ςθμείο αναφοράσ για το ρεμπζτικο τραγοφδι, διότι, μολονότι δεν ιταν ο μοναδικόσ 
ςυνκζτθσ του είδουσ, τα τραγοφδια του, μα κυρίωσ θ ηωι του, ζδιναν μιαν 
αντιπροςωπευτικι εικόνα του ανκρϊπου που αποκλικθκε ρεμπζτθσ. Eνϊ αρχικά 
ζγραψε τραγοφδια για τουσ μάγκεσ, ςτθ ςυνζχεια ζδωςε ςπουδαία ερωτικά 
τραγοφδια, όπωσ θ Φραγκοςυριανι, ςιμερα πλζον κλαςικό, με το οποίο αρχίηουν 
να μακαίνουν τουσ μουςικοφσ δρόμουσ τθσ ελλθνικισ λαϊκισ μουςικισ οι άπειροι 
παίκτεσ του μπουηουκιοφ. 

  

O Bαςίλησ Tςιτςάνησ 
 
Oι Σμυρνιοί μουςικοί, που ζπαιηαν βιολί και ςαντοφρι, κακϊσ και οι τραγουδιςτζσ 
και οι τραγουδίςτριεσ, που αναδείχκθκαν τθν εποχι που το ρεμπζτικο ξεκινοφςε τθ 
κριαμβευτικι του πορεία ςτο ελλθνικό μουςικό ςτερζωμα, μπόλιαςαν τθν 
ανατολίτικθ μουςικι τουσ με τθ δυτικοευρωπαϊκι αρμονία, θ οποία είχε 
μεταφερκεί από τα Eπτάνθςα ςτθν υπόλοιπθ Eλλάδα. Στισ ορχιςτρεσ που 
ςχθματίςτθκαν, εκτόσ από τα παραδοςιακά όργανα, μπικαν οι κικάρεσ, τα 
μαντολίνα, το πιάνο. H διαδικαςία του εξευρωπαϊςμοφ επιταχφνκθκε μζςω των 
γραμμοφωνιςεων των δίςκων των 78 ςτροφϊν, αλλά και του ραδιοφϊνου, το 
οποίο εμφανίςτθκε το 1938 με τθν ίδρυςθ τθσ Y.P.E. (Yπθρεςία Pαδιοφωνικϊν 
Eκπομπϊν) που το 1945 μετονομάςτθκε ςε E.I.P. (Eκνικό Κδρυμα Pαδιοφωνίασ). Aπό 
τθν άλλθ μεριά, οι ίδιοι καλλιτζχνεσ άρχιςαν να χρθςιμοποιοφν και το μπουηοφκι, 
πράγμα που οδιγθςε ςε ζνα μεικτό μουςικό είδοσ που ιταν το οφτωσ ειπείν 
εξευγενιςμζνο ρεμπζτικο. Oι αςτοί δεν είχαν πλζον ενδοιαςμοφσ ν' ακοφνε τουσ 
παλιοφσ χαςικλιδεσ, οι οποίοι τϊρα πλζον ζβριςκαν εφκολα δουλειά ςτα καφενεία 
και ςτα κζντρα διαςκζδαςθσ. 
H περίοδοσ τθσ Kατοχισ ςθμαδεφτθκε από τθν παρακμι του ρεμπζτικου, το οποίο 
εν μζςω καταπίεςθσ, πείνασ, αντιςταςιακϊν πράξεων, του οράματοσ τθσ 
απελευκζρωςθσ, ζπαψε να αντιπροςωπεφει τουσ χαςικλιδεσ και τουσ μάγκεσ. Στθν 
ουςία, όςα ρεμπζτικα γράφτθκαν αυτι τθν ταραγμζνθ περίοδο διακρίνονται για μια 
νοςταλγικι αναπόλθςθ του παλιοφ πειραιϊτικου τεκζ. Tα καινοφργια τραγοφδια 
δεν απευκφνονταν ςε ζνα μυθμζνο ςτο χαςίςι κοινό οφτε ςτουσ περικωριακοφσ, 
αλλά ςτρζφονταν προσ τουσ αναξιοπακοφντεσ, τουσ φτωχοφσ, τουσ εργάτεσ, τουσ 
ναυτικοφσ, τουσ ξενιτεμζνουσ. H Συννεφιαςμζνθ Kυριακι του Bαςίλθ Tςιτςάνθ, 
τραγοφδι μελαγχολικό και ποιθτικό, γράφτθκε ςτθν Kατοχι και είναι το πιο 
αντιπροςωπευτικό δείγμα του καινοφργιου ρεμπζτικου. 
O Tςιτςάνθσ, που γεννικθκε ςτα Tρίκαλα, ζφταςε ςτθν Aκινα για να ςπουδάςει, 
αλλά τον κζρδιςε θ μουςικι. Mολονότι ζκανε παρζα με τουσ ρεμπζτεσ, ςφχναηε 
ςτουσ τεκζδεσ και υπιρξε μακθτισ του Bαμβακάρθ, ακολοφκθςε διαφορετικό 
δρόμο. Ξεκίνθςε κι αυτόσ με τραγοφδια που μιλάνε για τα χαςίςια και τουσ καθμοφσ 
των χαςικλιδων, ωςτόςο γριγορα βρικε το δικό του προςωπικό ςτυλ, εντελϊσ 
διαφορετικό από εκείνο των ομοτζχνων του. H επιτυχία του ιταν τόςθ που το 
κλαςικό ρεμπζτικο εγκαταλείφκθκε από τουσ πρϊτουσ διδάξαντεσ (Mανϊλθ Xιϊτθ, 
Γιϊργο Mθτςάκθ, Aπόςτολο Kαλδάρα), οι οποίοι άρχιςαν πλζον να γράφουν 



τραγοφδια για τθν πλειονότθτα του κόςμου. O Bαμβακάρθσ, ο Στράτοσ, ο 
Ραπαϊωάννου και άλλοι ρεμπζτεσ, αναγκάςτθκαν να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ 
ςυνκικεσ που είχε επιβάλει ο Tςιτςάνθσ, αλλά και το κοινωνικό κλίμα. Ήταν θ 
εποχι που τα κζντρα διαςκζδαςθσ ςτισ Tηιτηιφιζσ, ςτθν Oμόνοια και αλλοφ 
(βεβαίωσ και ςτθ Θεςςαλονίκθ) γζμιηαν από πελάτεσ που πιγαιναν ν' ακοφςουν το 
νζο είδωλο τθσ λαϊκισ μουςικισ και κάποιεσ κυρίεσ, ςταρ του τραγουδιοφ, τθν 
Σωτθρία Mπζλλου, τθ Mαρίκα Nίνου, τθ Pόηα Eςκενάηυ. Στο μεταξφ οι δίςκοι με τα 
τραγοφδια του Tςιτςάνθ ζκαναν ρεκόρ πωλιςεων, πολλαπλαςιάηοντασ το κοινό 
τουσ. 
Ήταν τζτοια θ επιτυχία και θ ςε πανεκνικι κλίμακα εξάπλωςθ του εξευγενιςμζνου 
ρεμπζτικου, που ο Mάνοσ Xατηιδάκισ, ανερχόμενοσ νεαρόσ ςυνκζτθσ, που ζμελλε 
ςφντομα να μεςουρανιςει ςτο χϊρο του τραγουδιοφ (και να πάρει το Πςκαρ 
μουςικισ για τθν ταινία Ροτζ τθν Kυριακι), το υποςτιριξε ενκζρμωσ. 
O Tςιτςάνθσ, ιςχυρίηεται θ Xολςτ, κατάφερε να δϊςει ςτα ρεμπζτικα τραγοφδια τθν 
προπολεμικι τουσ δθμοτικότθτα. Kατόρκωςε, προςκζτει, να τα ςπρϊξει πζρα από 
τα ταξικά και τα τοπικά όριά τουσ και να τα καταςτιςει καταναλϊςιμο είδοσ τθσ 
λαϊκισ μουςικισ. 

  

Παρακμή και τζλοσ του ρεμπζτικου 
 
Aπό τθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 1950 τα ρεμπζτικα άρχιςαν να παίρνουν τθν 
κατιοφςα, κι ενϊ ζνα νόκο είδοσ ζγινε τότε τθσ μόδασ, τα λεγόμενα 
αρχοντορεμπζτικα. Eπρόκειτο για τραγοφδια γραμμζνα από ςυνκζτεσ ελαφράσ 
μουςικισ, όμορφα κι αυτά, αλλά κακόλου γνιςια. O Xιϊτθσ, ςυνκζτθσ μα και 
δεξιοτζχνθσ του μπουηουκιοφ, πρόςκεςε μια χορδι ςτο τρίχορδο όργανο, για να 
παράγει ιχουσ όπωσ θ κικάρα, ενϊ αργότερα ςτο μπουηοφκι προςτζκθκε 
θλεκτρικόσ ιχοσ. Kατά τον Mάνο Xατηιδάκι, ο οποίοσ ςε μια περίφθμθ διάλεξθ που 
ζκανε ςε κζατρο τθσ Aκινασ το 1949 φμνθςε το είδοσ με τα λόγια "Tο ρεμπζτικο 
κατορκϊνει με μια καυμαςτι ενότθτα να ςυνδυάηει τον λόγο, τθ μουςικι και τθν 
κίνθςθ", το 1978 ζγραψε ότι "το ρεμπζτικο δεν υπάρχει περίπου από το '50". 
Ρρόςκεςε επίςθσ: "υπιρχε μόνον ζναν καιρό που λειτουργοφςε παράνομα ςε 
απρόςιτεσ και απομακρυςμζνεσ κρυψϊνεσ, κάπου ςτα πζριξ". 
O κάνατοσ του ρεμπζτικου ζγινε οριςτικόσ ςτθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 1960, όταν 
μεςουρανοφςε πλζον ςτα κζντρα διαςκζδαςθσ, ςτθ διςκογραφία και τισ καρδιζσ 
των καυμαςτϊν του λαϊκοφ τραγουδιοφ ο Στζλιοσ Kαηαντηίδθσ. Tραγουδιςτισ με 
εξαιρετικό μζταλλο φωνισ, ο Kαηαντηίδθσ, εργάτθσ ςε υφαντουργία και 
μικροπωλθτισ, τραγοφδθςε τουσ καθμοφσ των φτωχϊν και των απελπιςμζνων, με 
χαρακτθριςτικότερο δείγμα τθ Mαντουμπάλα, τραγοφδι κρθνθτικό και κλαψιάρικο, 
ερωτικό ςτο ζπακρο, που καμιά ςχζςθ όμωσ δεν ζχει με τθ ςτιβαρι Φραγκοςυριανι 
του Bαμβακάρθ ι τθ μελωδικι Aρχόντιςςα του Tςιτςάνθ. Eξάλλου, τθν ίδια εποχι 
οι Ζλλθνεσ ζπαψαν να λζνε ότι πθγαίνουν ν' ακοφςουν ρεμπζτικα: ζλεγαν ότι 
πθγαίνουν ςτα "μπουηοφκια". Aυτοί οι μουςικοί χϊροι που ονομάηονταν και 
"κοςμικά κζντρα" ςιμερα μετεξελίχκθκαν ςε κακόφθμα "ςκυλάδικα". Ωςτόςο, από 
το ρεμπζτικο προιλκε το καινοφργιο ελλθνικό τραγοφδι, το αποκαλοφμενο ζντεχνο. 
Eκτόσ από τον Xατηιδάκι, το καινοφργιο υπθρζτθςε ο ζτεροσ των ςθμαντικϊν 



Eλλινων ςυνκετϊν, ο Mίκθσ Θεοδωράκθσ, ο οποίοσ μελοποίθςε τον Eπιτάφιο του 
Γιάννθ Pίτςου, χρθςιμοποιϊντασ βυηαντινζσ μελωδίεσ και μπουηοφκια. 
Mολονότι πριν από μια δεκαετία ο Ρετρόπουλοσ ζγραφε πωσ "θ Pεμπετολογία, ςαν 
ανφπαρκτθ επιςτιμθ, δεν διδάςκεται ςε κανζνα πανεπιςτιμιο", ςιμερα, το 
ρεμπζτικο τραγοφδι ζχει ξεπεράςει τα όρια των εραςιτεχνικϊν βιβλίων και των 
δθμοςιογραφικϊν άρκρων. Ζχει γίνει αντικείμενο διατριβϊν, επιςτθμονικϊν 
μελετϊν και ςυςτθματικισ ζρευνασ ςε ελλθνικά και ξζνα πανεπιςτιμια (δεν είναι 
κακόλου τυχαίο που αρκετοί μελετθτζσ του, όπωσ θ Xολςτ, το ςυγκρίνουν με το 
μπλουη τθσ Nζασ Oρλεάνθσ, τραγοφδι των φτωχϊν και απόκλθρων νζγρων). O 
Στάκθσ Γκόντλετ, κακθγθτισ ςε πανεπιςτιμιο τθσ Mελβοφρνθσ (το διδακτορικό που 
εκπόνθςε ςτθν Oξφόρδθ είχε ωσ κζμα τθν παράδοςθ και τθν ποιθτικι του 
ρεμπζτικου), μασ πλθροφορεί πωσ ζχουν δθμιουργθκεί δεκάδεσ ιςτοςελίδεσ ςτο 
Διαδίκτυο, πολλζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ αυτι του Institute of Rebetology 
(www.Geocities,com/rebetology) που φιλοδοξεί να αποτελζςει ζγκυρθ πθγι 
πλθροφόρθςθσ. 
Aσ ςθμειωκεί ότι ο όροσ ρεμπζτικα τραγοφδια κακιερϊκθκε από τθν εποχι που 
εκδόκθκε το βιβλίο του Hλία Ρετρόπουλου. Ωσ τότε οι ςυγγραφείσ άρκρων ι 
βιβλίων χρθςιμοποιοφςαν γι' αυτά διαφορετικζσ ονομαςίεσ: μάγκικα, μόρτικα, 
ςερζτικα, μουρμοφρικα, κουτςαβάκικα, χαςικλίδικα και λοιπά. 
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