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Πξφινγνο  

 

 

 

Σν πξψην ηεηξάκελν ηεο  θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο ε εξγαζία καο αζρνιήζεθε κε 

ηελ Διιεληθή κνπζηθή θαη εηδηθφηεξα κε ηελ κνπζηθή ζε επηιεγκέλα  πνηήκαηα πνπ 

κεινπνηεζήθαλ απφ ηελ Οκεξηθή επνρή  έσο ζήκεξα. 

Σν ηειηθφ ηεο θείκελν απνηειείηε απφ 38 ζειίδεο θαη 14.300 ιέμεηο πεξίπνπ. 

Γλσξίδνληαο φηη  ην ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη αξθεηά κεγάιν θαη έρεη 

πνιιέο πηπρέο απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε θαη ζην  δεχηεξν ηεηξάκελν ηελ 

γλσξηκία καο κε ηελ Διιεληθή κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα είδε ηεο Διιεληθήο 

κνπζηθήο, ην έξγν νξηζκέλσλ θαιιηηερλψλ, θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο Διιεληθήο 

θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε απηή ε κνπζηθή θηηάρλνληαο ηελ εξγαζίαο 

καο ην ηειηθφ θείκελν ηεο νπνίαο απνηειείηε απφ ……. ζειίδεο θαη ……….. ιέμεηο 

πεξίπνπ. 
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Πιαίζην ζηφρνη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  - κεζνδνινγία 

 
ηε θεηηλή καο εξγαζία, ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν ηεηξάκελνπ ζηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

πξνζπαζήζακε  λα πξνζεγγίζνπκε ηελ Διιεληθή κνπζηθή  αξρηθά κέζα απφ ηελ 

κεινπνηεκέλε  κε ηελ  πνίεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζα απφ ηα δηάθνξα είδε ηεο Διιεληθήο 

κνπζηθήο.  θνπφο καο ήηαλ γλσξίζνπκε ηελ Διιεληθή κνπζηθή θαη λα κάζνπκε φηη ε 

κνπζηθή, ε Σέρλε κε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαη ν Πνιηηηζκφο καο, είλαη ε βάζε ηνπ 

Διιεληθνχ αιιά θαη ηνπ  Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ. Έηζη πξνζπαζήζακε, γηα ην πξψην 

ηεηξάκελν, λα δψζνπκε απάληεζε ζηα εξσηήκαηα φπσο: Ση είλαη πνίεζε Γεληθφηεξα. Ση είλαη 

κεινπνηεκέλε πνίεζε; Πνηα είλαη ε κνπζηθή δηάζηαζε ησλ κεινπνηεκέλσλ πνηεκάησλ  κέζα 

απφ επηιεγκέλα θείκελα (πνηήκαηα) πνπ κεινπνηήζεθαλ απφ ηελ Αξραηφηεηα έσο ζήκεξα. 

Πνηα ε ζέζε ηεο κεινπνηεκέλεο πνίεζεο  θαηά ηελ αθκή θαη ζε παξαθκή ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ. Πνηεο  είλαη νη πνηεηηθέο θαη κνπζηθέο ζρνιέο;  Πσο επεξεάζηεθε ε  πνίεζε θαη 

ε κνπζηθή απφ πνιηηηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη πσο ε κεινπνηεκέλε πνίεζε επεξεάδεη ηελ 

ηδενινγία, ηνπο θνηλσληθνχο θαη  πνιηηηθνχο αγψλεο θαη δηακνξθψλεη πνιηηηζκφ (π.ρ ε 

πνίεζε ηνπ Ρήγα, ηνπ νισκνχ, ηνπ εθέξε, κεινπνηεκέλε απφ κεγάινπο κνπζηθνχο, φπσο ν 

Ν.Υ. Μάληδαξνο, ν Γηάλλεο Μαξθφπνπινο ν Μίθεο Θενδσξάθεο θ.α)     ελψ γηα ην δεχηεξν 

ηεηξάκελν πξνζπαζήζακε λα θαηαλνήζνπκε ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν ειιεληθή κνπζηθή θαη 

λα γλσξίζνπκε ηα είδε ηεο Διιεληθήο κνπζηθήο, λα δνχκε αλ ππάξρεη ζπλέρεηα θαη ζχλδεζε 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ηεο κνπζηθήο κε ηελ Βπδαληηλή ηελ Γεκνηηθή – παξαδνζηαθή θαη 

ζχγρξνλε Διιεληθή κνπζηθή, λα ςάμνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

θαη ζηελ εμέιημε θάζε είδνπο ειιεληθήο κνπζηθήο. Να γλσξίζνπκε νξηζκέλνπο απφ ηνπο  

ζπνπδαηφηεξνπο  ζπλζέηεο – δεκηνπξγνχο θαη ην έξγν ηνπο, θαη λα θάλνπκε έξεπλα γηα ηα 

είδε Διιεληθήο κνπζηθήο πνπ  πξνηηκνχλ λα αθνχλ νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο.  

Μεηά απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ θαζεγεηή καο επηιέμακε ηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζέιακε λα αζρνιεζνχκε, δεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο εξγαζίαο 

θαη αλαηέζεθε ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δηαηππψζακε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, έγηλε ε έξεπλα θαη ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ απφ πξσηνγελήο πεγέο (αξρεηαθφ πιηθφ),  δεπηεξνγελείο πεγέο (κειέηεο, 

άξζξα, δεκνζηνγξαθηθά θείκελα, δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ). πδεηήζακε θαη 

αμηνινγήζακε ηα ζηνηρεία θαη θαηαγξάςακε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ε έξεπλα καο ήηαλ βηβιηνγξαθηθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο κειεηήζακε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απφ ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, 

ηελ πξνζσπηθή βηβιηνζήθε ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή καο  ζπγθεληξψλνληαο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. εκαληηθή πεγή γηα ηελ έξεπλά καο απνηέιεζε ην δηαδίθηπν απφ ην 

νπνίν  βξήθακε κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο  παξαθνινπζήζακε πξνβνιέο video θαη αθνχζακε κνπζηθή. 

Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο καο σο ηέρλεκα θηηάμακε  έλα 

video θαη κηα αθίζα. 
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Δηζαγσγή  - Γεδνκέλα, παξνπζίαζε 

 

«Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα νξίζνπκε ηε κνπζηθή θαζνξίδεη πιήξσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αθνχκε ή ζπλζέηνπκε κνπζηθή αιιά θαη ηε ζηάζε καο απέλαληί ηεο. Σν 

ζπλαίζζεκα ζηε κνπζηθή «παξάγεηαη» ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο λα 

επηδηψθεηαη». Μνπζηθή ινηπφλ είλαη κηα κνξθή ηέρλεο, ίζσο ηεο πην δηαδεδνκέλεο. 
Ζ κνπζηθή φπσο είλαη επξέσο γλσζηφ, είλαη κηα ηέρλε ε νπνία πξνζθέξεη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο επραξίζηεζε θαη ζπκβάιιεη ζηε δηαζθέδαζή ηνπο. Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζε θάζε κνξθήο εθδήισζεο, ζε ζπλάμεηο θαη ζε γηνξηέο. πγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή κνπζηθή 

απνηειεί κνξθή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θη έηζη εθθξάδεη ηηο ηάζεηο ηνπ, ηα ξεχκαηα πνπ 

δηακνξθψλεη θαη ηνπο κεισδηθνχο παικνχο πνπ μερχλνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. Ζ ίδηα καο 

πξνζθέξεη θαινπέξαζε θαη καο εθρσξεί ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε ηελ Διιάδα θαη ηελ 

θνηλσλία ηεο κέζα απφ κηα ιπξηθή καηηά πνπ απνηππψλεηαη ζην κπαιφ θαη καο θαιιηεξγεί 

πνιηηηζκηθά.  

Με ηελ έθθξαζε «ειιεληθή κνπζηθή» ελλννχκε ζπλήζσο ηελ κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ θαη δεκηνπξγνχλ Έιιελεο θαη Διιελίδεο, επψλπκα ή αλψλπκα, αηνκηθά ή 

ζπιινγηθά, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη εθηφο απηνχ. Ζ ειιεληθή κνπζηθή δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα θαη ζε πνην 

βαζκφ ε ειιεληθή κνπζηθή ηνπ ζήκεξα ζρεηίδεηαη κε παιηφηεξεο κνξθέο ηεο. Απφ πνιινχο 

φκσο Έιιελεο θαη μέλνπο κνπζηθνιφγνπο, κε θπξηφηεξν ηνλ ακνπέι Μπσ-Μπνβχ, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρεη κηα ζπλερήο εμέιημε απφ ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή έσο θαη ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ε νπνία καξηπξείηαη, εθηφο απφ ηε γιψζζα, ζην ξπζκφ, ηε δνκή θαη ηε 

κεισδία. 

Ζ ειιεληθή κνπζηθή απνηεινχζε θαη απνηειεί θαηαθχγην θαη ειπίδα  ζηα δχζθνια, γηα ηνπο 

Έιιελεο δεδνκέλνπ φηη κέζα απφ απηή άλζξσπνη , νη νπνίνη αξγφηεξα δηέπξεςαλ θαη 

νλνκάζηεθαλ θαιιηηέρλεο, ηξαγνπδνχζαλ ζθνπνχο πνπ απεηθφληδαλ θαηαζηάζεηο ηεο δσήο, 

αλζξψπηλα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαη ζπλδπάδνληαλ, θάπνηεο θνξέο, κε ην ειπηδνθφξν 

πλεχκα θαη ηελ ηδέα ηεο βειηίσζεο. Έηζη ε ειιεληθή κνπζηθή θαη θάζε είδνο ηεο μερσξηζηά, 

ιεηηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί, κε ζεηηθφ ηξφπν ζηε ςπρνινγία ησλ Διιήλσλ. ε έλα επξχηεξν 

πιαίζην, ε ειιεληθή κνπζηθή ήηαλ (ζίγνπξα ζηελ Αξραία Διιάδα) θαη είλαη έλα θνκκάηη ηεο 

παηδείαο καο αθνχ καο κνξθψλεη θαη καο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο 

παξαδφζεηο θάζε επνρήο. Ζ ειιεληθή κνπζηθή σο κέζν παηδείαο θαη θαιιηέξγεηαο, είλαη ην 

βηβιίν πνπ νη έιιελεο κειεηνχλ γηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηηο ξίδεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπο. Βηβιίν  πνπ αληί λα ην δηαβάδνπλ ην ηξαγνπδνχλ ή ην αθεγνχληαη.  

 

 

Δίδε Διιεληθήο κνπζηθήο 

 

Αξραία Διιεληθή κνπζηθή  

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-437 

http://www.lyravlos.gr/audio/3-epitafeios-tou-seikilou.mp3 
Σε κεγάιε ζεκαζία πνπ έδηλαλ νη αξραίνη Έιιελεο ζηε κνπζηθή θαλεξψλνπλ πιήζνο 

πνηεηηθέο αλαθνξέο, παξαζηάζεηο θαη κχζνη. Οη κχζνη απηνί θαλεξψλνπλ κηα βαζηά 

πίζηε ζηε δχλακε ηεο ηέρλεο ησλ ήρσλ θαη παξαπέκπνπλ ζε πεπνηζήζεηο γηα ηηο 

καγηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνπζηθήο, θνηλέο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο κνπζηθνχο πνιηηηζκνχο 

ηνπ θφζκνπ. 

Ζ αξραία ειιεληθή κνπζηθή ήηαλ κνλνθσληθή. Απφ ηηο ζσδφκελεο πεγέο καξηπξείηαη 

επίζεο έλα είδνο εηεξνθσλίαο, ελψ ε πνιπθσλία θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ ζε ρξήζε.  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-437
http://www.lyravlos.gr/audio/3-epitafeios-tou-seikilou.mp3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Σν αξραηνειιεληθφ κέινο ηαπηηδφηαλ απφιπηα κε ηελ πνίεζε κε ηξφπν πνπ ήρνο θαη 

ιφγνο ζπληαηξηάδνληαλ ζε έλα αδηαίξεην ζχλνιν, φπνπ ν ξπζκηθφο ζηίρνο ππαγφξεπε 

ην ξπζκφ ηεο κεισδίαο (κέηξν) θαη δελφηαλ καδί ηνπ. Γη' απηφ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, πνηεηήο θαη ζπλζέηεο ήηαλ ην ίδην πξφζσπν. Έηζη ην κέηξν ηεο πνίεζεο 

θαζφξηδε θαη ην κέηξν ηεο κνπζηθήο πνπ έθηαζε ζε κεγάιε πνηθηιία, 

παξαθνινπζψληαο ηελ πινχζηα πνηεηηθή κεηξηθή θαη ηνπο ηξφπνπο ηεο απαγγειίαο. 

Σελ πξψηε κνξθή έληερλεο πνίεζεο θαη κνπζηθήο ηε ζπλαληάκε ζηελ κνξθή ηνπ 

νκεξηθνχ έπνπο. ε απηά ηα ρξφληα νη ανηδνί (πνηεηέο θαη κνπζηθνί ηαπηφρξνλα) 

ηζηνξνχζαλ - άιινηε ζε ζπκπφζηα θαη άιινηε ζε επίζεκεο γηνξηέο θαη αγψλεο - 

πνιεκηθέο δφμεο θαη θαηνξζψκαηα, ζπλνδεχνληαο ηελ απαγγειία ηνπο κε ηε ιχξα ή 

ηελ θηζάξα. Φήκηνο, Θάκπξεο, Γεκφδνθνο είλαη νλφκαηα ανηδψλ πνπ αλαθέξεη ν 

Όκεξνο ζαλ ηνπο πην μαθνπζηνχο ηεο επνρήο ηνπ. 

ηνπο ίδηνπο θαηξνχο ήηαλ γλσζηά θαη δηάθνξα άιια ιατθά ηξαγνχδηα, φπσο ν 

ζξήλνο θαη ν ηάιεκνο (κνηξνιφη), ν ιίλνο (ζξελεηηθφ ηξαγνχδη γηα ηνλ απνρσξηζκφ 

ζέξνπο θαη θζηλνπψξνπ), ν πκέλαηνο (ηξαγνχδη ηνπ γάκνπ), ν θψκνο (πνπ έθιεηλε ηα 

γιέληηα) θαη άιια. 

ε αληίζεζε κε ηελ επηθή, ε ιπξηθή πνίεζε, πνπ αλαπηχρζεθε ηνλ 7ν θαη 6ν αηψλα, 

εθθξάδεη ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηή. Με ηηο σδέο, ηνπο παηάλεο, ηα 

επηλίθηα, ηα παξζέλεηα, ηα επηζαιάκηα, αλάδεημαλ ηελ άθηαζηε ηέρλε ηνπο ζεηξά 

νιφθιεξε απφ ιπξηθνχο πνηεηέο ν Αιθαίνο, ε απθψ, ν Αλαθξένληαο, ν Πίλδαξνο, ε 

Κφξηλλα, ν ηεζίρνξνο είλαη νη πην γλσζηνί ηεο επνρήο εθείλεο. 

Ο 5νο π.Υ. αηψλαο είλαη ν αηψλαο αθκήο ηεο αηηηθήο ηξαγσδίαο θαη θσκσδίαο, πνπ 

θαίλεηαη λα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηδηαίηεξα ζην δηζχξακβν 

θαη ζε άιια ρνξεπηηθά ηξαγνχδηα, φπσο ηα θαιιηθά, κε ζθσπηηθφ θαη άζεκλν πνιιέο 

θνξέο πεξηερφκελν. Σν λέν απηφ δξακαηηθφ είδνο έδελε αλαπφζπαζηα πνίεζε, 

κνπζηθή θαη ρνξφ. Έηζη ηα ρνξηθά κέξε, ηξαγνπδηφληαλ κε ζπλνδεία απινχ, ελψ νη 

κνλφινγνη θαη νη δηάινγνη γίλνληαλ κε ζπλνδεία ιχξαο ή θηζάξαο. 

Ζ ελφξγαλε κνπζηθή (απιεηηθή θαη θηζαξηζηηθή ηέρλε) αλαπηχζζεηαη θαη απηή ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ην β' κηζφ ηνπ 5νπ αη. π.Υ. ηνπο δηάθνξνπο κνπζηθνχο 

αγψλεο, πνπ δηνξγαλψλνληαλ, νη θαιχηεξνη απιεηέο θαη θηζαξσδνί, έπαηξλαλ 

ρξεκαηηθά ή άιινπ είδνπο βξαβεία. Αλάκεζά ηνπο αθνπζηφο ν απιεηήο αθάδαο, 

ζξηακβεπηήο ζηνπο Γειθηθνχο αγψλεο, θαη ν Σηκφζενο απφ ηε Μίιεην. Ζ ελφξγαλε 

απηή ζπλνδεία ηνπ ηξαγνπδηνχ, ρξεζηκνπνηνχζε, πνιιέο θνξέο, δηάθνξα κεηξηθά 

κεισδηθά ζηνιίδηα, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο αιινησλφηαλ έηζη, θαη ν 

κνλφθσλνο ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο, αθνχ κνλαδηθφο ζθνπφο ηνπ ελφξγαλνπ ήρνπ, 

ήηαλ ε ππνγξάκκηζε ηνπ ξπζκνχ, πνπ ινγαξηαδφηαλ σο ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηεο 

κνπζηθήο. 
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Βπδαληηλή κνπζηθή. 

 

Λέγνληαο βπδαληηλή κνπζηθή ελλννχκε ηε κνπζηθή ηεο Οξζφδνμεο Αλαηνιηθήο 

Δθθιεζίαο, φπσο δηακνξθψζεθε ζηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο θαη κεηά απφ ηελ πηψζε 

ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Όπσο νη πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηέρλεο πνπ έρνπλ 

ζσζεί απφ εθείλε ηελ επνρή, έηζη θαη ε βπδαληηλή κνπζηθή εμππεξέηεζε βαζηθά ηελ 

Δθθιεζία θαη απνηειεί κηα ζχλζεζε απφ αξραία ειιεληθά, ζηνηρεία θαη δηάθνξεο 

αλαηνιηθέο κνπζηθέο επηδξάζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο είλαη: ε κνλνθσλία, ε έιιεηςε 

ελφξγαλεο ζπλνδείαο θαη ην ζεκεηνγξαθηθφ παξαζεκαληηθφ ηεο ζχζηεκα, πνπ 

εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία απφ ηνπο 

πξψηνπο θηφιαο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο, είρε απνθιείζεη ηα κνπζηθά φξγαλα απφ ηελ 

ιαηξεία. Βέβαηα απφ ηνλ 4ν αηψλα βξίζθνπκε ζην Παιάηη, ζηνλ Ηππφδξνκν, ζηελ 

Αγία νθία θ.ά. ηελ χδξαπιη (εθεχξεζε ηνπ Κηεζίβηνπ ηνπ Αιεμαλδξηλνχ), ην νπνίν 

ρξεζίκεπε ζηελ θνζκηθή κνπζηθή θαη κφλν γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ ςαιηψλ. 

Σελ ηζηνξία ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο κπνξνχκε λα ηε ρσξίζνπκε ζε 3 επνρέο. 

Απφ ηνλ 4ν σο ηνλ 8ν αηψλα 

Απφ ηνλ Μέγα Κσλζηαληίλν σο ηνλ Ησάλλε ην Γακαζθελφ, ε εθθιεζηαζηηθή 

κνπζηθή αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα, καδί κε ην ηειεηνπξγηθφ ηππηθφ. Ο ρξηζηηαληζκφο 

έρεη επίζεκα αλαγλσξηζηεί, νη δησγκνί είραλ ζηακαηήζεη θαη ε ςαιηηθή κνπζηθή έρεη 

γίλεη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο Λεηηνπξγίαο. 

Οη πξψηνη ρξηζηηαληθνί εθθιεζηαζηηθνί χκλνη ή ςέιλνληαλ, απφ νιφθιεξν ην 

εθθιεζίαζκα ή απφ έλαλ ςάιηε, πνπ ηνλ αθνινπζνχζε ην πιήζνο ςέιλνληαο καδί ηνπ 

κφλν ηηο ηειεπηαίεο ζπιιαβέο . ηγά-ζηγά ε πκλσδία αξρίδεη λα πινπηίδεηαη. Με ηελ 

εμάπισζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ παξνπζηάδεηαη επίζεο ε αληηθσλία, ν ρσξηζκφο δει. 

ησλ ςαιηψλ ζε αξηζηεξφ θαη δεμηφ ρνξφ, πνπ ν θαζέλαο ςέιλεη χζηεξα απφ ηνλ 

άιινλ, ην ίδην κέινο, (επίδξαζε απφ ην ρνξφ ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο). Με ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ δηακνξθψλνληαη δχν εηδψλ κεισδίεο: ην εηξκνινγηθφ κέινο (γξήγνξν θαη 

ζπιιαβηθφ) θαη ην ζηηρεξαξηθφ κέινο (πην αξγφ θαη κειηζκαζηηθφ). 

Οη ζπνπδαηφηεξνη δηακνξθσηέο ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο απηήο ηεο επνρήο - πνπ 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν απνηειεί θαη ην ζχλδεζκν ηεο βπδαληηλήο κε ηελ αξραία 

ειιεληθή κνπζηθή – είλαη νη Δθξαίκ ν χξνο, Ακβξφζηνο ησλ Μεδηνιάλσλ, Μέγαο 

Βαζίιεηνο, Γξεγφξηνο Ναδηαλδελφο, Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο. Όινη απηνί έγξαςαλ 

χκλνπο θαη ηξνπάξηα, πνπ, αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, ρσξίδνληαη ζε 

απνιπηίθηα, κεγαιπλάξηα, θεθξαγάξηα θιπ. Απφ ηνπο κεισδνχο θαη πκλσδνχο ηεο 

ίδηαο επνρήο ζπνπδαηφηεξνη είλαη ν Ρσκαλφο ν Μεισδφο, πνπ ράξηζε ζηε βπδαληηλή 

κνπζηθή θάπνηνπο απφ ηνπο σξαηφηεξνπο χκλνπο θαη ηξνπάξηα (Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

θ.ά.). 

Ζ βπδαληηλή κνπζηθή σο ηνλ 8ν αηψλα έπαημε θαη ζηελ Δπξψπε αμηφινγν ξφιν. 

Δηζρψξεζε ζηε Ρψκε, ζηε Νφηηα Ηηαιία, ηε Φξαγθνλία, ηελ Ηξιαλδία θαη 

πεξηζζφηεξν ζην γεηηνληθφ βαιθαληθφ ρψξν πνπ ζπρλά ζπλδεφηαλ κε ηε βπδαληηλή 

πνιηηηθή, ψζηε λα γίλεηαη έλα απφ ηα φξγαλα ηεο πξνπαγάλδαο ηεο. 

Απφ ηνλ 8ν σο ηνλ 13ν αηψλα 

Απφ ηνλ Ησάλλε ην Γακαζθελφ σο ηνλ Ησάλλε Κνπθνπδέιε, ε βπδαληηλή κνπζηθή 

γλσξίδεη ηε κεγαιχηεξε αθκή ηεο. Καζηεξψλνληαο επίζεκα ηα ηξία κνπζηθά γέλε 

(δηαηνληθφ, ρξσκαηηθφ, ελαξκφλην) δηακνξθψλεηαη θαη ηξίην είδνο κεισδίαο, ην 

παπαδηθφλ κέινο, πνπ ζπκπιήξσλε ηα δχν άιια (εηξκνινγηθφ θαη ζηηρεξαξηθφ) θαη 

ήηαλ πην αξγφ απφ απηά. Υσξίδεηαη επίζεο ην έξγν ηνπ πκλνγξάθνπ απφ ην έξγν ηνπ 

κεινπνηνχ θαη ε κνπζηθή γίλεηαη εθθξαζηηθφηεξε θαη παίξλεη έλα πεξίηερλν θαη 

δηαθνζκεηηθφ χθνο. 
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Απηή ηελ επνρή αθκάδεη θαη ε κεγάιε κνξθή ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, ν Ησάλλεο ν 

Γακαζθελφο. Γηάζεκνο ζενιφγνο, θηιφζνθνο θαη πκλνγξάθνο, ζπγθέληξσζε φιεο ηηο 

ιεηηνπξγηθέο κεισδίεο, πνπ ήηαλ ζχκθσλεο κε ην νξζφδνμν δφγκα θαη ην απζηεξφ 

πλεχκα ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο (απνθιείνληαο φηη ζχκηδε παιηφ εηδσινιαηξηθφ 

ηξαγνχδη) ηηο θσδηθνπνίεζε ζηελ Οθηψερν, πνπ είλαη ην ζπνπδαηφηεξν απφ ηα έξγα 

ηνπ θαη ζηάζεθε ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο. ηελ πεξίθεκε 

απηή Οθηψερν είλαη ζπγθεληξσκέλνη νη θαιχηεξνη χκλνη θαηαηαγκέλνη ζε νκάδεο. 

ηελ ίδηα επνρή αθκάδνπλ θαη νη πκλνγξάθνη Θεφδσξνο θαη Ησζήθ ηνπδίηεο, ν 

Παηξηάξρεο Φψηηνο, ν Λέσλ ν ζνθφο, ν Κσλζηαληίλνο Ε' Πνξθπξνγέλλεηνο, ν 

Ησάλλεο ν Γιπθχο, ν Μηραήι Φειιφο, ε κνλαρή Καζζηαλή θ.ά. 

Μεηαβπδαληηλή επνρή 

Καηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν ε εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή δελ ζηακάηεζε λα 

αλαπηχζζεηαη θαη νλνκάδεηαη ζπρλά κεηαβπδαληηλή. Ζ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

κειέηε ησλ πεξαζκέλσλ επνρψλ γίλεηαη ε θχξηα απαζρφιεζε ησλ εηδηθψλ. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο απηψλ ησλ ρξφλσλ είλαη ν Ησάλλεο 

Κνπθνπδέιεο, πνπ αζρνιήζεθε κε ηηο κνπζηθέο κειέηεο, ηε ζπγγξαθή ζπνπδαίσλ 

ζεσξεηηθψλ έξγσλ θαη ηε ζχλζεζε ηξνπαξίσλ θαη χκλσλ. 

Δθηφο απφ ηνλ Κνπθνπδέιε θαη άιινη, φπσο ν Γ. Παρπκέξεο θαη ν Μαλνπήι 

Βξπέλληνο, πξφζθεξαλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηε ζεσξεηηθή κειέηε ηεο κνπζηθήο 

ηνπ θαηξνχ ηνπο. Ζ πην ζεκαληηθή φκσο εμέιημε απηήο ηεο επνρήο, είλαη ε ιεγφκελε 

«απινπνίεζε» ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο (ζεκεηνγξαθίαο), ε νπνία πέξαζε απφ πνιιά 

ζηάδηα. 

Ο Βαιάζηνο (17νο αηψλαο) θαη ν Πέηξνο ν Πεινπνλλήζηνο (18νο αηψλαο) 

απινπνίεζαλ ην ζχζηεκα ηεο ζεκεηνγξαθίαο, ην νπνίν πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή 

κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο κνπζηθνδηδαζθάινπο, ηνλ 

Υξχζαλζν Μαδχηνπ, ηνλ Γξεγφξην ηνλ Πξσηνςάιηε θαη ηνλ Υνπξκνχδην 

Υαξηνθχιαθα. ε απηνχο ηνπο ηξεηο νθείιεηαη θαη ε νλνκαζία ησλ επηά θζφγγσλ ηεο 

βπδαληηλήο κνπζηθήο: πα, βνπ, γα, δε, θε, δσ, λε. 
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Νενειιεληθή κνπζηθή 

 

Με ηνλ φξν λενειιεληθή κνπζηθή ελλννχκε φιε ηελ ειιεληθή κνπζηθή δεκηνπξγία 

πνπ θαιχπηεη ρξνληθά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ 16ν αηψλα έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Απφ 

ηηο απαξρέο ηεο λενειιεληθήο κνπζηθήο θαη ηνλ Φξαγθίζθν Λενληαξίηε, ηε 

λενειιεληθή φπεξα, ηε Νενειιεληθή Δζληθή Μνπζηθή θελή, ηελ λενειιεληθή 

ειεθηξαθνπζηηθή επνρή, ηνλ Ν. θαιθψηα θαη ηνλ Γ.Α. Παπατσάλλνπ ε λενειιεληθή 

κνπζηθή έρεη έλα πινχζην παξειζφλ ζε φ, ηη αθνξά θαη καθξά παξάδνζε. 

 

Γεκνηηθφ ηξαγνχδη 

 

Σν ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ηελ βπδαληηλή 

εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή θαη δηαδφζεθε θπξίσο κε πξνθνξηθά κέζα. Δίλαη θαη απηφ 

κνλνθσληθφ θαη ηξνπηθφ ζηε δνκή ηνπ, ελδεηθηηθφ κάιηζηα είλαη φηη ε πηζηφηεξε 

θαηαγξαθή ηνπ γίλεηαη κε ηελ βπδαληηλή ζεκεηνγξαθία. Γελ ήηαλ άγλσζην επίζεο ην 

θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ηα ιφγηα γλσζηψλ εθθιεζηαζηηθψλ κειψλ αληηθαζίζηαλην 

αθφκα θαη κε ζαηπξηθνχο ζηίρνπο θαη ηξαγνπδηνχληαλ ζε γηνξηέο θαη παλεγχξηα, 

πξάγκα πνπ είλαη απνδεδεηγκέλν φηη ζπλέβαηλε θαηά θαηξνχο θαη κε ηελ δπηηθή 

εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή ηνπ Μεζαίσλα. 

 

Αθξηηηθφ θαη Κιέθηηθν 

 

Χο αξρή ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζεσξείηαη ην αθξηηηθφ ηξαγνχδη, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ 9
ν
 έσο θαη 11

ν
 αηψλα πεξίπνπ. Ζ 

ζεκαηνινγία ηνπ ήηαλ ε δσή θαη ηα εξσηθά θαηνξζψκαηα ησλ αθξηηψλ, πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζηα ζχλνξα ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπλφξσλ απφ ηηο ζπρλέο εμσηεξηθέο επηζέζεηο ηεο επνρήο. Σε ζθπηάιε απφ ην 

αθξηηηθφ ηξαγνχδη πήξε ην θιέθηηθν, ην νπνίν δηαδφζεθε απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη ζε 

παλεγχξηα ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, κε θνξχθσζε ζηελ πεξίνδν ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Σν θιέθηηθν ηξαγνχδη ήηαλ δεκηνχξγεκα ηεο ξσκέηθεο 

δσήο, εκπλεπζκέλν απφ ηε δσή θαη ηε δξάζε ησλ θιεθηψλ θαη ησλ αξκαησιψλ είλαη 

γεκάην απφ απζνξκεηηζκφ θαη εηιηθξίλεηα ζπγθίλεζεο. 
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ηεξηαλφ θαη λεζηψηηθν 

Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο δηαηξνχλ ηελ ειιεληθή δεκνηηθή κνπζηθή ζε δχν νκάδεο: 

ηελ ζηεξηαλή (Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Μνξηάο, Ρνχκειε, Μαθεδνλία) θαη 

ζηελ ζαιαζζηλή ή λεζηψηηθε (λεζηά θαη Μηθξαζηαηηθά παξάιηα, Θξάθε θαζψο θαη 

Κχπξνο) 

Οη δηαθνξέο ησλ δχν νκάδσλ ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

- ηνπο ξπζκνχο. Οη λεζηψηηθνη ρνξνί είλαη ζπλήζσο δίζεκνη, ελψ ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα, νη πεληάζεκνη θαη επηάζεκνη ρνξνί είλαη πνιχ ζπρλνί (π.ρ. Καιακαηηαλφο ζε 

7/8). 

- Σξφπνη. ηε ζηεξηά ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο αλεκηηνληθέο θιίκαθεο (θιίκαθεο πνπ 

δελ έρνπλ εκηηφληα θαηά ηελ δηαδνρή ησλ θζφγγσλ ηνπο), ζε αληίζεζε κε ηα λεζηά. 

- Οκνηνθαηαιεμία θαη απηνζρεδηαζκνί είλαη ζπρλνί ζηα λεζηά, ελψ ζηελ ζηεξηά 

παξαηεξνχληαη πνιχ ζπάληα (π.ρ. καληάηηθα κνηξνιφγηα) 

- πλδπαζκνί νξγάλσλ. ηελ ζηεξηά, ν ραξαθηεξηζηηθφο ζπλδπαζκφο νξγάλσλ ήηαλ 

αξρηθά ε "δπγηά" ληανχιη θαη δνπξλάο (αξγφηεξα θιαξίλν), ελψ ζηα λεζηά ηνπκπί θαη 

ιχξα (αξγφηεξα ιανχην θαη βηνιί). ηα λεφηεξα ρξφληα νη θαζηεξσκέλνη απηνί 

ζπλδπαζκνί ακβιχλζεθαλ. 

 

Νενειιεληθή έληερλε κνπζηθή 

 

Με ηελ έθθξαζε λενειιεληθή έληερλε κνπζηθή ελλννχκε ηελ κνπζηθή δεκηνπξγία 

θνζκηθήο κνπζηθήο απφ Έιιελεο επψλπκνπο δεκηνπξγνχο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη εμήο. Ο φξνο ππνλνεί ζπλήζσο κνπζηθή ζε 

δπηηθνεπξσπατθφ χθνο γξακκέλε απφ επψλπκνπο Έιιελεο ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

εζληθήο κνπζηθήο ζρνιήο (κε ηδξπηή ηνλ Μαλψιε Καινκνίξε) ή απφ Έιιελεο 

ζπλζέηεο εθηφο εζληθήο κνπζηθήο ζρνιήο, αιιά κε ζεκαληηθφ έξγν, αλαγλσξηζκέλν 

ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ (Νίθνο θαιθψηαο, Γηάλλεο Υξήζηνπ, Γηάλλεο 

Ξελάθεο). 

 

Ζ επηαλεζηαθή ζρνιή 

 

Καηά ηε βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή πεξίνδν ηα δείγκαηα επψλπκεο θνζκηθήο 

κνπζηθήο είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εθθιεζηαζηηθή 

βπδαληηλή κνπζηθή, θαη σο θνζκηθή κνπζηθή ελλνείηαη θαηά βάζε ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη. 

Σα πξψηα γλσζηά δείγκαηα επψλπκεο θνζκηθήο κνπζηθήο ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο 

πξνέξρνληαη απφ ηα Δπηάλεζα, πνπ ήηαλ θαη κία απφ ηεο ζεκαληηθφηεξεο δηφδνπο 

εηζαγσγήο ησλ επξσπατθψλ ηδεψλ θαη ηεο δπηηθήο κνπζηθήο (κέζσ Ηηαιίαο) ζηελ 

ππφινηπε Διιάδα, πξηλ θαη κεηά ηελ έλσζε κε απηήλ (1864). Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ 

αηψλα άξρηζαλ λα ηδξχνληαη Φηιαξκνληθέο Δηαηξείεο - αξρηθά απφ Ηηαινχο - ζηελ 

Κέξθπξα, ηελ Εάθπλζν, θαη ηελ Κεθαιινληά, παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, ζχκθσλα κε ηα ηηαιηθά 

πξφηππα. Δπίζεο, ε επηθνηλσλία ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Ηηαιία, ε αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ, νη κεινδξακαηηθνί ζίαζνη, πνπ θάζε ρξφλν έθαλαλ ζηα λεζηά ηελ επίζθεςή 

ηνπο, ζπλεηέιεζαλ ζην λα αλαπηπρζεί ζε απηά κηα αμηφινγε κνπζηθή θίλεζε θαη λα 

δεκηνπξγεζεί κηα πινχζηα ζρεηηθή κνπζηθή παξάδνζε, πνπ νλνκάζηεθε επηαλεζηαθή 

κνπζηθή ζρνιή. ε απηήλ αλήθνπλ φινη νη πξψηνη επψλπκνη Έιιελεο ζπλζέηεο, κε 

ζεκαληηθφηεξν ηνλ Κεξθπξαίν Νηθφιαν Μάληδαξν (1795-1872). Αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο ηνπ Μάληδαξνπ ήηαλ νη: Αληψληνο Καπλίζεο, Φξαγθίζθνο Γνκελεγίλεο, 
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Παχινο Καξξέξ (ή Καξξέξεο ζηα ειιεληθά), νπδάλα Νεξάληδε θ.ά. εκαληηθνί 

επηαλήζηνη ζπλζέηεο ζεσξνχληαη νη: νηθνγέλεηα Λακπειέη (Δδνπάξδνο θαη νη γηνη ηνπ 

Ναπνιέσλ, Λνπδνβίθνο θαη Γεψξγηνο), ππξίδσλ πάζεο, ππξίδσλ ακάξαο, 

ππξίδσλ Ξχλδαο θ.ά. 

Ζ επηθνηλσλία ησλ Δπηαλήζσλ κε ηε Γχζε έθαλε ηελ επηαλεζηαθή κνπζηθή, αθφκα 

θαη ηε ιατθή (θαληάδα θαη αξέθηεο), λα κείλεη πξνζθνιιεκέλε ζηα πξφηππα ηεο 

ηηαιηθήο φπεξαο. Οη Δπηαλήζηνη ζπλζέηεο θαηεγνξήζεθαλ αξγφηεξα δξηκχηαηα απφ 

εθπξνζψπνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο (κε γλσζηή ηε ζρεηηθή δηακάρε Καινκνίξε-

Λακπειέη) φηη, παξφιν πνπ εκπλένληαλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη άιια 

εζληθά ζέκαηα, δελ κπφξεζαλ λα δψζνπλ «ειιεληθφ ραξαθηήξα» ζηε κνπζηθή ηνπο, 

παξακέλνληαο ζε κηα ζηείξα κίκεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηαιηθήο. H πξφζθαηε έξεπλα 

έρεη θαηαξξίςεη εληειψο ηε κνλφπιεπξε απηή ζεψξεζε, κηαο θαη έξγα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ δεθηά αθφκε θαη απφ ηελ 'θαηά Καινκνίξε' ηδέα ηεο εζληθήο 

κνπζηθήο έρνπλ ζπληεζεί ήδε απφ ην 1837. Άιισζηε, ην θξηηήξην ηεο ειιεληθφηεηαο 

ηεο κνπζηθήο πνπ έζεηε ε εζληθή κνπζηθή ζρνιή δελ ήηαλ πνηέ μεθάζαξν ή 

κεηξήζηκν θαη ζεσξείηαη ζήκεξα αληηθείκελν κνπζηθνινγηθήο έξεπλαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έπεηηα απφ δηάθνξεο κνπζηθνινγηθέο έξεπλεο (Σκήκα κνπζηθψλ 

πνπδψλ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζεγεηέο θ.θ. Ξαλζνπδάθεο, Καξδάκεο, ηνπ 

κνπζηθνιφγνπ Λεσηζάθνπ Γ. θ.α) πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλεχξεζε πνιιψλ 

ρακέλσλ έξγσλ Δπηαλεζίσλ ζπλζεησλ, αξρίδεη λα επαλεθηηκάηαη ε ελ πνιινίο 

αδηθεκέλε Δπηαλεζηαθή Μνπζηθή ρνιή. Απνδεηθλχεηαη κάιηζηα φηη ε κνπζηθή 

γιψζζα ησλ Δπηαλεζίσλ δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξν κεζνγεηαθφ ρξψκα θαη αθφκε φηη 

Δζληθή κνπζηθή ζρνιή πξνυπήξρε ζηα Δπηάλεζα ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ε "Αλαηνιηθή πκθσληά" ηνπ Μάληδαξνπ, "Σν 

Ξχπλεκα ηνπ Κιέθηε" (έξγν γηα πηάλν) ηνπ Ησζήθ Ληβεξάιε, ε "Γέζπσ" ηνπ 

Καξξέξε (φπεξα) θ.ά, έξγα πνπ βξίζνπλ ειιεληθφηεηαο. Ζ άγλνηα ηνπ έξγνπ απηψλ 

ησλ πξνηθηζκέλσλ ζπλζεηψλ νδήγεζε 

ζε εληειψο ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα 

θαη επηπφιαηεο θξηηηθέο, πνπ δίραζαλ 

θαη δηράδνπλ ηελ ειιεληθή κνπζηθή, 

ζηεξψληαο ηεο κία απφ ηηο σξαηφηεξεο 

κνπζηθέο ζειίδεο ηεο, ηελ επηαλεζηαθή. 

ην Νηθφιαν Μάληδαξν ρξεψζεθε 

ζπρλά αθαδεκατζκφο θαη ηηαιηζκφο. 

Χζηφζν απνδεηθλχεηαη πσο νη επηξξνέο 

πνπ είρε δερζεί μεπεξλνχζαλ ηα φξηα ηεο 

Ηηαιίαο. Μνπζηθά ηνπ έξγα κπνξνχλ 

θάιιηζηα λα ζπγθξηζνχλ κε έξγα 

Γάιισλ θαη Απζηξηαθψλ θιαζηθψλ 

ζπλζεηψλ. Ζ Δπηαλεζηαθή ρνιή 

απνηειεί θαηλφκελν ηδηαίηεξν ζην ρψξν 

ηεο Μεζνγείνπ. Σελ ίδηα εκπαζή 

θξηηηθή εδέρζε θαη ε πνιπθσληθή 

εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή ησλ 

Δπηαλήζσλ. Δλ ηνχηνηο δηαζέηεη θη απηή 

έλα μερσξηζηφ ρξψκα, απφιπηα 

επηαλεζηαθφ, θαη εμίζνπ λφκηκν κε ην 

ιεγφκελν "θσλζηαληηλνππνιίηηθν". 
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Ζ Δζληθή κνπζηθή ζρνιή 

 

Ζ ίδξπζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ αιιά θαη ε αλάδπζε 

λέσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, δεκηνχξγεζαλ 

έλα θαηλνχξην κνπζηθφ 

γνχζην ζηελ ππφ 

δηακφξθσζε αζηηθή ηάμε, 

ζηξακκέλν πξνο ηελ 

Δπξψπε.  Ζ επηζπκία 

χπαξμεο κνπζηθήο 

γιψζζαο κε εζληθφ 

ραξαθηήξα ππήξμε 

νπζηαζηηθά ν ιφγνο πνπ 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 

ηεο ειιεληθήο Δζληθήο 

κνπζηθήο ζρνιήο ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 

Γηα πξψηε θνξά νη 

Έιιελεο ζπλζέηεο ζπλεηδεηά θαη κε ζπλέπεηα ζέηνπλ ην δήηεκα δεκηνπξγίαο εζληθήο 

κνπζηθήο. Πνιινί ππήξμαλ βέβαηα νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ή επεξέαζαλ ην 

έξγν ηνπο, φπσο ήηαλ ην πλεπκαηηθφ έξγν ηεο επνρήο θαη θπξίσο ε πνίεζε (Κσζηήο 

Παιακάο, Άγγεινο ηθειηαλφο θ.ά.), ηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο (Ννπκάο), ην ζέαηξν 

(Βαζηιηθφ, Νέα θελή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υξεζηνκάλνπ), αιιά θαη νη δηάθνξεο 

εζληθέο κνπζηθέο ζρνιέο ηεο Δπξψπεο. ηα πξψηα ηεο βήκαηα ε ζρνιή αλαδήηεζε ηηο 

βάζεηο γηα λα ζηεξηρζεί, ζηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ηε βπδαληηλή πκλσδία, αθνχ ην έληερλν ζηνηρείν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο επξσπατθέο ζρνιέο, δελ πθίζηαην αθφκε ζηελ ειιεληθή κνπζηθή. 

Απηφ βέβαηα ελείρε ζπγθεθξηκέλν πεξηνξηζκφ γηα ηνπο Έιιελεο δεκηνπξγνχο πνπ 

ήηαλ ε κνλνθσλία απηψλ ησλ δχν ειιεληθψλ πεγψλ. 

εκαληηθά επίζεο ζηελ δεκηνπξγία ηεο Δζληθήο κνπζηθήο ζρνιήο, ζπλέβαιαλ θαη νη 

επηαλήζηνη κνπζηθνί, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη ζηελ Αζήλα γηα ηε δηάδνζε 

ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο κε ηελ ίδξπζε 

δηάθνξσλ κνπζηθψλ ζσκαηείσλ ή ηδησηηθψλ 

ζρνιψλ. Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε φκσο ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε ηνπ Χδείνπ 

Αζελψλ ην 1871. Σν Διιεληθφ Χδείν (θαη ην 

Δζληθφ Χδείν αξγφηεξα) κε ηα παξαξηήκαηά ηνπο 

ζηηο δηάθνξεο πφιεηο, βνήζεζαλ λα πιαηχλεη ν 

θχθινο ησλ ζπνπδαζηψλ κνπζηθήο. 

Οη πξψηνη ζπλζέηεο πνπ ζεκειηψλνπλ ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηψλα ηε λενειιεληθή εζληθή ζρνιή 

είλαη: ν Γηνλχζηνο Λαπξάγθαο, ν Γεψξγηνο θαη ν 

Ναπνιέσλ Λακπειέη, ν Μαλφιεο Καινκνίξεο, ν 

Μάξηνο Βάξβνγιεο θαη ν Αηκίιηνο Ρηάδεο.  

Οη Έιιελεο δεκηνπξγνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

κνπζηθήο ζηελ Διιάδα, πέξα απφ ην έξγν ηνπο 

ζηε ζχλζεζε, επεθηείλνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηε 
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κνπζηθή εθπαίδεπζε, ηε ζπιινγή, κειέηε θαη ελαξκφληζε δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, ηε 

δεκηνπξγία κεινδξακαηηθήο θίλεζεο, ηελ αξζξνγξαθία ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο 

ηεο επνρήο θαη γεληθά ζηελ κε θάζε ηξφπν πξνβνιή θαη ζηήξημε ηεο ειιεληθήο 

κνπζηθήο ηδέαο. ηνπο ζπλζέηεο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη: Μελέιανο 

Παιιάληηνο, Γεκήηξεο Λεβίδεο, Γεψξγηνο θιάβνο, Πέηξνο Πεηξίδεο, Λψξεο 

Μαξγαξίηεο, Γεψξγηνο Πνλεξίδεο, Αλδξέαο Νεδεξίηεο Αγακέκλσλ Μνπξηδφπνπινο 

θ.ά. Ξερσξηζηή ζέζε πξέπεη λα δνζεί ζηνλ πηαλίζηα, ζπλζέηε θαη καέζηξν Γεκήηξε 

Μεηξφπνπιν, πνπ, ηειηθά, θαζηεξψζεθε ζαλ δηεπζπληήο νξρήζηξαο θαη δηεχζπλε 

θαηά θαηξνχο ηηο κεγαιχηεξεο ζπκθσληθέο νξρήζηξεο ηνπ θφζκνπ, πξνσζψληαο 

ζεκαληηθά ηα έξγα Διιήλσλ ζπλζεηψλ ζην εμσηεξηθφ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ ειιεληθή νπεξέηα 

ηα ηέιε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900, παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε ηεο Δζληθήο 

Μνπζηθήο ρνιήο, δεκηνπξγείηαη θαη ειιεληθή νπεξέηα. Σν θνηλφ ηεο Αζήλαο είρε 

ήδε γλσξίζεη ηελ γαιιηθή νπεξέηα απφ ην 1871 απφ πεξηνδεχνληα γαιιηθφ ζίαζν. 

ηηο 12 επηεκβξίνπ ηνπ 1908, έπεηηα απφ ζχληνκεο αιιά εληαηηθέο πξφβεο, 

αλεβαίλεη ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ε νπεξέηα 

"Μακδέι Νηηνχο" (Mam'zelle Nitouche) ηνπ Hervé 

κε πξσηαγσλίζηξηα ηε Ρνδαιία Νίθα, θαη 

αξρηκνπζηθφ ην Θεφθξαζην αθειιαξίδε.  

Ζ νπεξέηα θεξδίδεη ακέζσο ηελ αγάπε ηνπ θνηλνχ 

εμ αηηίαο ηνπ εχζπκνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, ηε 

σξαίαο κνπζηθήο θαη ηεο ρξήζεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο.  

Σν δξφκν πνπ άλνημε ν αθειιαξίδεο αθνινπζνχλ 

ν Γηνλχζηνο Λαπξάγθαο, ν ππξίδσλ ακάξαο,ν 

Νίθνο Υαηδεαπνζηφινπ θαη άιινη ζπλζέηεο φπσο 

νη: Ησζήθ Ρηηζηάξδεο, Μάξθνο Μαζηξεθίλεο, 

Αλδξέαο Μαζηξεθίλεο, ππξίδσλ Καίζαξεο, 

Αηηίθ, Γηάλλεο Κνκλελφο, Θεφδσξνο πάζεο, 

Υξήζηνο Υαηξφπνπινο, Μίκεο Καηξηβάλνο, Άγγεινο Μαξηίλνο, Γηάλλεο 

Κσζηαληηλίδεο θ.ά.  
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Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή κνπζηθή 

Με ην Νίθν θαιθψηα, έλα άιιν θεθάιαην ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ηζηνξίαο άλνημε. 

Σν έξγν ηνπ κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ηηο ζχγρξνλεο κνπζηθέο ηάζεηο. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζπλζέζεηο ηνπ αθνινπζνχλ ην δσδεθάθζνγγν ζχζηεκα, αιιά κε έλα 

ηδηφηππν πξνζσπηθφ χθνο, ην νπνίν δεκηνχξγεζε έλα απξνζδφθεην ελδηαθέξνλ ζε 

φινπο ηνπο πξσηνπνξηαθνχο κνπζηθνχο θχθινπο ηεο Δπξψπεο (θαη αξγφηεξα ηεο 

Διιάδαο), δπζηπρψο κεηά ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ (1949). 

Οη ζεκαληηθφηεξνη Έιιελεο ζπλζέηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο κεηά ηνλ Νίθν θαιθψηα 

(ρξνλνινγηθά) ήηαλ νη Ηάλλεο Ξελάθεο (1922-2001) θαη Γηάλλεο Υξήζηνπ (1926-

1970), ην έξγν ησλ νπνίσλ απέθηεζε πνιινχο θαλαηηθνχο ζαπκαζηέο εληφο θαη εθηφο 

Διιάδαο. 

Άιινη ζπλζέηεο πνπ αθνινπζνχλ ζην έξγν ηνπο ηηο ζχγρξνλεο κνπζηθέο ηάζεηο: ν 

Γηάλλεο Α. Παπατσάλλνπ, ν Γηψξγνο ηζηιηάλνο, ν Γεκήηξεο Γξαγαηάθεο, ν Γηάλλεο 

Κσλζηαληηλίδεο (γλσζηφο θαη κε ην ςεπδψλπκν Κψζηαο Γηαλλίδεο σο ζπλζέηεο 

ειαθξάο κνπζηθήο), ν Μηράιεο Αδάκεο, ν Γεκήηξεο Σεξδάθεο, ν Θφδσξνο 

Αλησλίνπ, ν Γηψξγνο Κνπξνππφο, ν Κπξηάθνο θέηζαο, ν Υξήζηνο Υαηδήο, ν Υάξεο 

Ξαλζνπδάθεο, ν Γηψξγνο Εεξβφο,ν Παλαγηψηεο Κφθνξαο, ν Μάξηνο Ησάλλνπ Ζιία 

θαη πνιινί άιινη, (βιέπε ζρεηηθά θαη ζε αξρεία ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Μνπζνπξγψλ) 

 

Ζ αζηηθή ιατθή κνπζηθή 

 

ηα αζηηθά θέληξα κε έληνλε ειιεληθή παξνπζία (Πφιε, κχξλε, χξνο, Γηάλληλα, 

Θεζζαινλίθε, Πεηξαηάο) δηακνξθψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, αλάκεζα ζε άιια 

κνπζηθά είδε, θαη έλα είδνο ιατθνχ ηξαγνπδηνχ πνπ νλνκάζηεθε «ξεκπέηηθν». Ζ 

νλνκαζία ηνπ φξνπ είλαη αβέβαηεο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο. Αλάκεζα ζηηο πην 

δηαδεδνκέλεο εθδνρέο είλαη: απφ ην αξραηνειιεληθφ ξέκβσ/ξέκβνκαη 

(ππνδειψλνληαο ηνλ πεξηπιαλψκελν, ηνλ άεξγν). Χζηφζν ε ιέμε είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε, κε ηε ιέμε κάγθαο, εηδηθά κεηά θαη απφ ηηο πνιπάξηζκεο ζρεηηθέο 

κειέηεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο.  Χο κεηεμέιημε ηνπ ξεκπέηηθνπ 

ζεσξείηαη ην ιατθφ ηξαγνχδη ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950-1960, ην νπνίν ζπλερίδεη λα 

αθνχγεηαη θαη εμειίζζεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ θαη ην έληερλν ηξαγνχδη, αξρηθά κε ηελ έλλνηα ηεο κεινπνηεκέλεο 

πνίεζεο θαη ησλ "θχθισλ ηξαγνπδηψλ" θαη θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνλ Μάλν 

Υαηδηδάθη θαη ηνλ Μίθε Θενδσξάθε. 

 

Σν Ρεκπέηηθν 

Σν ξεκπέηηθν ηξαγνχδη είλαη ην ειιεληθφ 

αζηηθφ ηξαγνχδη ζηε απαξρή ηνπ. 

Δμειίρζεθε κέζα απφ ηελ ειιεληθή κνπζηθή 

παξάδνζε, ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη 

ησλ θιέθηηθσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ. Σα πξψηα ξεκπέηηθα 

αθνχζκαηα άξρηζαλ λα ζεκεηψλνληαη ζηελ 

Αζήλα ζηηο θπιαθέο ηνπ Μεληξεζέ ην 1834 

ηα ιεγφκελα "κνπξκνχξηθα" ηηο αξρέο ηνπ 

1900 ηα ξεκπέηηθα απνηεινχζαλ ην ιατθφ 

ηξαγνχδη ησλ θησρψλ ζπλνηθηψλ ησλ 

θπξηνηέξσλ πφιεσλ. Χο πεξίνδνη ηνπ 

ξεκπέηηθνπ αλαγλσξίδνληαη, κε κηθξέο παξαιιαγέο, απφ ηνπο κειεηεηέο νη εμήο: 
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Πξψηκε πεξίνδνο (π.1890-1922). Δπηθξαηνχλ ζεκαηνινγηθά νη αλαθνξέο ζηελ 

παξαλνκία, ηα λαξθσηηθά, ηε θπιαθή θαη ην ζηλάθη ησλ πεξηζσξηαθψλ. Ο δεκηνπξγφο 

είλαη ζπλήζσο αλψλπκνο θαη ε δηάδνζε πξνθνξηθή θαη πεξηνξηζκέλε. Υψξνο 

παξαγσγήο είλαη ζπρλά ν 

«ηεθέο» θαη ε θπιαθή. 

Κιαζηθή πεξίνδνο (1922-1940). 

Ζ ξεκπέηηθε αξγθφ θαη ηα 

αλαηνιίηηθα ζηνηρεία πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηε κχξλε 

αξρίδνπλ λα ππνρσξνχλ, ' απηφ 

ζπλέηεηλε θαη κε ζρεηηθέο 

απαγνξεχζεηο ε ινγνθξηζία ηεο 

κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Σα 

ηξαγνχδηα έρνπλ σο ζέκα ηνπο 

ηνλ έξσηα, ηε ζιίςε θαη ηε 

ξεκπέηηθε δσή. Ζ ιατθή 

νξρήζηξα εκπινπηίδεηαη θαη 

ρψξνο παξαγσγήο είλαη πιένλ ε 

ηαβέξλα. 

Δξγαηηθή πεξίνδνο (1940-1953). 

Σξαγνχδηα δηακαξηπξίαο, ηεο 

εξγαηηθήο δσήο, ηνπ μεληηεκνχ, 

ηεο κάλαο. Σν ζηηρνπξγηθφ χθνο 

απνθηά πεξηζζφηεξν πνηεηηθφ 

ραξαθηήξα θαη φζνλ αθνξά ζηελ 

ελνξρήζηξσζε, ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηα πνιπθσληθά φξγαλα, φπσο ην αθνξληεφλ 

θαη ην πηάλν (Σζηηζάλεο). Σα ηξαγνχδηα δηαδίδνληαη κε δίζθνπο θαη ζηα «θέληξα 

δηαζθεδάζεσο». 

εκαληηθέο ζρνιέο ηνπ Ρεκπέηηθνπ ήηαλ: 

ε κπξλαίηθε ρνιή (Παλαγηψηεο Σνχληαο, Βαγγέιεο Παπάδνγινπ), πνπ απνηειεί 

γέθπξα ηεο 1εο θαη ηεο 2εο πεξηφδνπ. Αλαπηχζζεηαη ζηελ θνζκνπνιίηηθε 

αηκφζθαηξα ηεο κχξλεο, κε ηα θαθέ «Ακάλ» θαη ηα θαθέ «αληάλ». Δλνξρήζηξσζε 

κε ζαληνχξηα θαη βηνιηά («ζαληνπξφβηνια»), ξπζκνί ελληάζεκνη (θαξζηιακάο, 

δετκπέθηθν). 

Πεηξαηψηηθε ρνιή ηνπ θιαζηθνχ ξεκπέηηθνπ (Μάξθνο Βακβαθάξεο, Γηψξγνο 

Μπάηεο, Αλέζηεο Γειηάο, ηξάηνο Παγηνπκηδήο), πνπ θαζηεξψλεη ην κπνπδνχθη 

(«κπνπδνπθνκπαγιακάδεο»). Εετκπέθηθν θαη ραζάπηθν είλαη νη ραξαθηεξηζηηθνί 

ξπζκνί. 

Μνπζηθά φξγαλα θαη νξρήζηξα 

Βαζηθά φξγαλα ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ είλαη ην 

κπνπδνχθη θαη ε θηζάξα. Σν κπνπδνχθη είλαη ην ζνιηζηηθφ φξγαλν θαη παίδεη ηελ 

κεισδία, ελψ ε θηζάξα αλαιακβάλεη ην ξπζκηθφ κέξνο -κε παίμηκν «κπαζνθίζαξν» 

φπσο ιέγεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ηξφπνο παημίκαηνο ηεο ιατθήο θηζάξαο. πρλά 

ππάξρνπλ δχν κπνπδνχθηα πνπ παίδνπλ δηθσλίεο (πξίκν-ζεγφλην) ή θαη ςειά-

ρακειά. Κακηά θνξά ζπκκεηέρεη θαη ν κπαγιακάο ζαλ ζνιηζηηθφ ζπκπιήξσκα ηνπ 

κπνπδνπθηνχ, αλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παίδεη ξπζκφ. Δλίνηε ρξεζηκνπνηνχληαη 

επίζεο ην αθνξληεφλ ην βηνιί, ην πηάλν, ην θνληξακπάζν, θαη σο θξνπζηά ηα 

θνπηάιηα, ηα δίιηα.( Σα δίι(ι)ηα ή δήιηα είλαη αξραία ιδιόθωνα θξνπζηά φξγαλα. 

Πξφθεηηαη γηα ζηδεξέληα ή μχιηλα κηθξά κύμβαλα πνπ ερνχλ φηαλ, ζηεξεσκέλα ζηα 

δάθηπια, θξνχνληαη κεηαμχ ηνπο) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Σν ιατθφ ηξαγνχδη 

Ο Βαζίιεο Σζηηζάλεο είλαη απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ, 

απνηειψληαο ηαπηφρξνλα θαη γέθπξα αλάκεζα ζην ξεκπέηηθν θαη ζην ιατθφ 

(δεθαεηία ηνπ 1950 θαη εμήο). Ζ κεηάβαζε ζην ιεγφκελν «ιατθφ» γίλεηαη θαλεξή 

ζηελ κνπζηθή 

κε ηελ επηβνιή 

επξσπατθνχ 

θνπξδίζκαηνο 

ζην κπνπδνχθη 

θαη ηελ 

πξνζζήθε ηεο 

4εο ρνξδήο απφ 

ηνλ Υηψηε 

(1953), γεγνλφο 

πνπ 

ζεκαηνδνηεί φηη 

ν δεκηνπξγφο 

κπνξεί λα 

γξάθεη 

ηξαγνχδηα κε 

«αξκνλίεο» 

(«καηδνξάθηα-

κηλνξάθηα» 

θαηά ηνλ 

Σζηηζάλε). Ζ 

δηζθνγξαθία, ην 

ξαδηφθσλν θαη 

νη ειιεληθέο 

θηλεκαηνγξαθηθ

έο ηαηλίεο 

επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηάδνζε ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. 

ηε ζεκαηνινγία επηθξαηεί ην εξσηηθφ ζηνηρείν, αιιά δε ιείπνπλ θαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο ν εκθχιηνο, ε 

κεηαλάζηεπζε, ε μεληηεηά, ε θηψρεηα, νη θνηλσληθέο αδηθίεο. ην πιαίζην ελφο 

γεληθφηεξνπ εμσηηζκνχ, εηζάγνληαη επίζεο αξαβνπεξζηθέο δηαζθεπέο ηξαγνπδηψλ θαη 

εμσηηθή ζεκαηνινγία, αιιά θαη ξπζκνί, απφξξνηα ηεο ηάζεο θπγήο απφ θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ. Σν ιατθφ ηξαγνχδη γίλεηαη 

ζηαδηαθά απνδεθηφ θαη απφ ηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο («Λαφο θαη Κνισλάθη») 

θαη αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ δηακνξθψλνληαη επηκέξνπο χθε, φπσο 

«βαξχ ιατθφ», «ειαθξνιατθφ θηι». 

εκαληηθνί δεκηνπξγνί, εθηφο απφ ηνλ Σζηηζάλε, ήηαλ νη: Γεξάζηκνο Κινπβάηνο, 

Γηψξγνο Μεηζάθεο, Θφδσξνο Γεξβεληψηεο, Μπάκπεο Μπαθάιεο, Απφζηνινο 

Καιδάξαο, Άθεο Πάλνπ 

Δξκελεπηέο (ελδεηθηηθά): ηέιηνο Καδαληδίδεο, Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο, ηξάηνο 

Γηνλπζίνπ, Πάλνο Γαβαιάο, Μαλψιεο Αγγειφπνπινο, Καίηε Γθξέπ, Γηψηα Λχδηα, 

Πφιπ Πάλνπ, Βαγγέιεο Πεξπηληάδεο, 

ηηρνπξγνί: Δπηπρία Παπαγηαλλνπνχινπ, Υαξάιακπνο Βαζηιεηάδεο, Κψζηαο Βίξβνο, 

Υξήζηνο Κνινθνηξψλεο, Κψζηαο Μάλεζεο. 
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Σν Έληερλν ηξαγνχδη 

Δκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 - αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κε 

πξσηεξγάηεο ηνπο: Μάλν Υαηδηδάθη (Ο Κχθινο κε ηελ θηκσιία, Παξακχζη ρσξίο 

Όλνκα) θαη Μίθε Θενδσξάθε (Δπηηάθηνο). Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξσηεξγαηψλ 

ηνπ «έληερλνπ-ιατθνχ» ηξαγνπδηνχ ήηαλ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ θιαζηθή κνπζηθή θαη 

ε αλαδήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο. Δπηλνψληαο ην έληερλν ηξαγνχδη κεηέθεξαλ θαη 

νξηζκέλα απφ ηα ηδεψδε ηεο Δζληθήο ρνιήο ζην ιατθφ ηξαγνχδη. Ο φξνο ΄΄Έληερλν-

ιατθφ΄΄ πεξηέρεη δχν αληηθαηηθέο έλλνηεο, δεισηηθέο ηνπ δηραζκνχ ηνπ Νενέιιελα 

αλάκεζα ζηελ ιαίθή παξάδνζε θαη ηνλ δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ Ο Μίθεο 

Θενδσξάθεο νξίδεη ην Έληερλν ιατθφ ηξαγνχδη σο: «έλα ζχγρξνλν ζχλζεην κνπζηθφ 

έξγν ηέρλεο πνπ ζα κπνξεί λα αθνκνησζεί δεκηνπξγηθά απφ ηηο κάδεο». Αθεηεξία ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ν «Δπηηάθηνο» (1958, ζε πνίεζε Ρίηζνπ), γηα ηνλ νπνίν ν 

Θενδσξάθεο αλαθέξεη: «δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ην πάληξεκα αλάκεζα ζηε 

ζχγρξνλε ειιεληθή κνπζηθή θαη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πνίεζε». 

Χο απνηέιεζκα δεκηνπξγείηαη κηα παξάδνζε κεινπνηεκέλεο πνίεζεο πνπ νλνκάδεηαη 

«Έληερλν ηξαγνχδη». Γηαθέξεη απφ ην ιατθφ θπξίσο ζην ζηίρν, αιιά θαη ζηε κνπζηθή 

(ελνξρήζηξσζε, χθνο). Ο ραξαθηήξαο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν δπηηθφο φζνλ αθνξά 

ζηα ζπλζεηηθά κέζα, δελ έρεη φκσο θακία ζρέζε κε ηε θφξκα ηνπ δπηηθνεπξσπατθνχ 

ξνκαληηθνχ θαη κεηαξνκαληηθνχ έληερλνπ ηξαγνπδηνχ Λελη (Lied). Σν ειιεληθφ 

Έληερλν ηξαγνχδη απνθηά γξήγνξα κεγάιε απήρεζε ζηηο πιαηηέο κάδεο, θαηλφκελν 

πξαγκαηηθά ζπάλην γηα ηα επξσπατθά δεδνκέλα. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ν ελεξγφο 

πνιηηηθφο ξφινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαηά ηε πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο. 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξάδνζεο απηήο ηνπ Έληερλνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ 

είλαη: 

Οη θχθινη ηξαγνπδηψλ: δίζθνη κε ελφηεηεο ηξαγνπδηψλ πνπ αθνινπζνχλ κηα εληαία 

θεληξηθή ηδέα. Πξφθεηηαη γηα κεινπνηεκέλε πνίεζε ζχγρξνλσλ – θπξίσο Διιήλσλ – 

πνηεηψλ ή ζηηρνπξγψλ. 

Καζηέξσζε ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηζηή θαη ηνπ ιατθνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ (κπνπδνχθη) 

σο απζεληηθψλ εθθξαζηψλ ηνπ γλήζηνπ πνηεηηθνχ πάζνπο. 

Νέα κνξθή επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ιατθήο ζπλαπιίαο ζε 

αλνηθηνχο ή εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, κε καδηθή ζπκκεηνρή. 

Δλδεηθηηθνί θχθινη ηξαγνπδηψλ πνπ ζεσξνχληαη ζήκεξα θιαζηθνί ηνπ Έληερλνπ 

ηξαγνπδηνχ είλαη: 

Μίθεο Θενδσξάθεο: Άμηνλ Δζηί («ιατθφ νξαηφξην», Διχηεο). 

Μάλνο Υαηδηδάθηο: Μεγάινο Δξσηηθφο (κεινπνηεκέλε πνίεζε πεξί έξσηνο: απθψ, 

Δπξηπίδεο, νισκφο, Καβάθεο, Διχηεο, Γθάηζνο θ.ά.). 

Γηάλλεο Μαξθφπνπινο: Ηζαγέλεηα, Υξνληθφ (Μχξεο). 

Θάλνο Μηθξνχηζηθνο: Ο ηαπξφο ηνπ Νφηνπ (Καββαδίαο). 

ηαχξoο Ξαξράθoο: Καηά Μάξθνλ (Γθάηζνο): 

Γηνλχζεο αββφπνπινο: Μπάιινο, Αραξλήο, Σξαπεδάθηα έμσ, θ.α. 

Άιινη ζεκαληηθνί ζπλζέηεο πνπ πηνζέηεζαλ ην ηξαγνπδηζηηθφ θιίκα ηνπ Έληερλνπ 

ήηαλ νη: Μάλνο Λνΐδνο, Γήκνο Μνχηζεο, Υξήζηνο Λενληήο, Γεκήηξεο Λάγηνο, 

Νίθνο Μακαγθάθεο θαη απφ πιεπξάο ζηηρνπξγψλ νη: Λεπηέξεο Παπαδφπνπινο, 

Μάλνο Διεπζεξίνπ, Σάζνο Λεηβαδίηεο θ.ά. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξνη εξκελεπηέο ηεο πξψηεο γεληάο ηνπ Έληερλνπ ειιεληθνχ 

ηξαγνπδηνχ (1950-1980) είλαη νη Μαξία Φαξαληνχξε, Γηψξγνο Μνχηζηνο, Μαξία 

Γεκεηξηάδε, Φιέξπ Νηαλησλάθε, Αιίθε Καγηαιφγινπ, Μαξίδα Κψρ, Νάλα 

Μνχζρνπξε θ.ά., ελψ απφ ην 1980 κέρξη ζήκεξα έρνπλ μερσξίζεη νη Νέλα 
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Βελεηζάλνπ, αβίλα Γηαλλάηνπ, Έιιε Παζπαιά, Μαλψιεο Ληδάθεο, Γηάλλεο 

Κφηζηξαο, Γεκήηξεο Μπάζεο θαη Ναηάζα Μπνθίιηνπ, κεηαμχ άιισλ. Παξάιιεια, 

γλσζηνί ηξαγνπδηζηέο φπσο νη Υάξηο Αιεμίνπ, Γήκεηξα Γαιάλε, Σάληα 

Σζαλαθιίδνπ, Γηψξγνο Νηαιάξαο θαη Μειίλα Αζιαλίδνπ, έρνπλ επίζεο αζρνιεζεί 

θαηά θαηξνχο κε ην Έληερλν πξαγκαηνπνηψληαο αμηφινγεο εξκελείεο. 

ηελ παξάδνζε ηνπ Έληερλνπ ηξαγνπδηνχ πξνζηέζεθαλ κέζσ ηεο δηάδνζεο ησλ 

κπνπάη, νη "ηξαγνπδνπνηνί", πνπ γξάθνπλ ηε κνπζηθή, ην ζηίρν θαη ηξαγνπδνχλ νη 

ίδηνη ηα ηξαγνχδηα ηνπο . Πξσηεξγάηεο ζεσξείηαη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο, ελψ 

αλάκεζα ζηνπο ζεκεξηλνχο εθπξνζψπνπο ηνπ είδνπο είλαη ν σθξάηεο Μάιακαο, ν 

Μηιηηάδεο Παζραιίδεο, o Αιθίλννο Ησαλλίδεο, ν Οξθέαο Πεξίδεο, ν Θαλάζεο 

Παπαθσλζηαληίλνπ, ν Γηάλλεο Αγγειάθαο (ζηελ πεξίνδν ηεο φιν θαξηέξαο ηνπ) θ.ά. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70 θαη κεηά, εκθαλίδεηαη θαη ην ειιεληθφ ξνθ πνπ παηάεη 

θπξίσο ζε δπηηθέο κνπζηθέο θφξκεο αιιά ρξεζηκνπνηεί ειιεληθφ ζηίρν. εκαληηθνί 

εθθξαζηέο ηνπ είδνπο ζεσξνχληαη ν Παχινο ηδεξφπνπινο, ν Θαλάζεο Γθατθχιιηαο 

θαη ν Γεκήηξεο Πνπιηθάθνο. ηηο επφκελεο δεθαεηίεο αθνινπζνχλ ηα γθξνππ Σξχπεο, 

Μσξά ζηε Φσηηά, Ξχιηλα παζηά, Γηάθαλα Κξίλα, Δλδειέρεηα, θ.ά. 
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Ρνθ 

Διιεληθφ Ρνθ , απφ κφλν ην κηα ηζηνξία. Ζ ξνθ κνπζηθή άλζηζε ζηελ Διιάδα θαη 

ραξαθηεξίδεη ζε έλα παξάιιειν, κα φρη πηα ηφζν κνλαρηθφ, ηξφπν δσήο, κηα 

θνπιηνχξα πνπ έβαιε ηε ζηάκπα ηεο ζε θάζε δεθαεηία. Ζ ξνθ κνπζηθή απνηειεί 

πάληα κηα δηεζλή γιψζζα θαη θέξλεη εθαηνκκχξηα λένπο πην θνληά δεκηνπξγψληαο 

ηζρπξέο θηιίεο.  

Ζ ξνθ κνπζηθή απνηειεί έλα θχκα μέλεο πξνέιεπζεο ην νπνίν εηζάγεηαη  ζηνλ θφζκν 

ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ζηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη ζπληζηά έλα πξσηνπφξν 

θαιιηηερληθφ θίλεκα γηα ηε ρψξα καο, ην νπνίν βξίζθεη απήρεζε ζε νξηζκέλεο 

νκάδεο αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα ζηε λενιαία. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ηνπ ζηπι φζσλ ηελ πξνηηκνχζαλ, κηαο θαη νη ίδηνη ληχλνληαλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 

ζπκπεξηθέξνληαλ βαζηδφκελνη ζε νξηζκέλεο αξρέο θαη γεληθά είραλ ζηεξίμεη 

νιφθιεξν ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζε απηφ ην είδνο κνπζηθήο. Δπίζεο, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ππήξμαλ πεξηζηαηηθά πνπ ηξνθνδφηεζαλ ηηο θήκεο φηη ε ξνθ 

κνπζηθή ζπλδεφηαλ κε ηε ρξήζε παξαηζζεζηνγφλσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ σο παξάλνκεο θαη ηαίξηαδαλ ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ ππνθφζκνπ. ε 

επξχηεξν πιαίζην, εθηφο Διιάδνο, ε ξνθ κνπζηθή ζην ζχλνιφ ηεο, απνηειεί έλα είδνο 

δεκνθηινχο κνπζηθήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ έληνλν ξπζκφ θαη απφ 

επδηάθξηηε, ραξαθηεξηζηηθή κεισδία θσλεηηθψλ ε νπνία ζπλνδεχεηαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απφ ειεθηξηθέο θηζάξεο, ειεθηξηθφ κπάζν θαη ληξακο. Πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πιεθηξνθφξα φξγαλα, φπσο πηάλν ή ζπλζεζάηδεξ, εληείλνληαο 

ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ.  

Δπίζεκε εκθάληζε ηεο ξνθ ελ ξνι κνπζηθήο ζε αζελατθφ θνηλφ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηηο 21 Οθησβξίνπ ηνπ 1956 φηαλ κηα κπάληα ηνπ ακεξηθαληθνχ αεξνπιαλνθφξνπ 

The coral sea, παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηξαγνχδηα ηνπ είδνπο απηνχ ζε λεαληθφ 

αθξναηήξην ζηελ Αίγιε ηνπ Εαπείνπ. Δίρε πξνεγεζεί ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο ε πξνβνιή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο Ζ δνχγθια ηνπ καπξνπίλαθα, ε νπνία 

έζεηε ην ζέκα ηεο λεαληθήο αλαηξεπηηθφηεηαο κε ηε κνπζηθή ξνθ ελ ξνι. Σέιε ηνπ 

1956 ζην ζέαηξν Αθξνπφι παξνπζηάδνληαη ρνξεπηηθά λνχκεξα ξνθ ελ ξνι, κεηά ηελ 

παξάζηαζε ηγά θαη κε ην καιαθφ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πξνβάιιεηαη ε 

ηαηλία Rock Around thw Clock κε ηνλ ηίηιν Ρνθ ελη Ρνι, ηελ νπνία νη εθεκεξίδεο ηεο 

επνρήο παξνπζίαζαλ σο κηα θηλεκαηνγξαθηθή επίδεημε ηνπ λένπ ρνξνχ. 

ηα ηέιε ηνπ 1956 ζην Green park δηεμάγνληαη θαζεκεξηλά επηδείμεηο ηνπ λένπ ρνξνχ 

απφ επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο θαη νξρήζηξεο ηεο επνρήο. ην ηέξκα ηεο νδνχ 

Παηεζίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξψηεο ζπγθεληξψζεηο ησλ Διήλσλ 

ξνθεληξνιηζηψλ, ζην θιακπ Top hat. Ζ ζπκβνιή ηνπ δίζθνπ ζηελ εκθάληζε θαη ηε 

δηάδνζε ηνπ ξνθ ελ ξνι ππήξμε θνκβηθή.  Σα θαηαζηήκαηα πνπ εηζήγαγαλ ζηελ 

Διιάδα δίζθνπο ξνθ ελ ξνι ήηαλ ν Οξθαλίδεο (πιαηεία Κνινθνηξψλε), ην Electric 

Corner (Παλεπηζηεκίνπ) θαη ην Νηίζθνθηι (ζηνά Νηθνινχδε). Ζ επθνιία απφθηεζεο 

ηνπ δίζθνπ ησλ 45 ζηξνθψλ, αιιά θαη ηνπ πηθάπ σο κέζνπ αλαπαξαγσγήο ηνπ 

θπξίσο απφ ηα κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα, ζπλέβαιε ζηελ πξνψζεζε ηεο κφδαο 

γχξσ απφ ηελ αθξφαζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο κνπζηθήο. 

Ζ Διιάδα είρε ήδε επεξεαζηεί απφ ηελ ακεξηθάληθε θνπιηνχξα θαη απφ ην 

1960.Κχξηνη εθθξαζηέο εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ ν Παχινο ηδεξφπνπινο θαη ν 

Jimmy Υαηδεδεκεηξίνπ. Δθείλε ηελ επνρή επίζεο δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά 

αγγιφθσλα ειιεληθά ξνθ ζπγθξνηήκαηα φπσο νη The Idols θαη νη The Olympians. 

ην ηέινο απηήο ηεο δεθαεηίαο ζρεκαηίζηεθαλ νη Aphrodite's Child νη νπνίνη 

θαηάθεξαλ θαη έθαλαλ παγθφζκηα θήκε θαη απνηέιεζαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ειιεληθά ξνθ ζπγθξνηήκαηα . 
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Σελ ίδηα επνρή κηα θαηλνχξηα πηπρή ηεο ειιεληθήο ξνθ εμειίζζεηαη φηαλ ν Γηνλχζεο 

αββφπνπινο ζπλδχαζε ηελ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή κε ξνθ ζηνηρεία.  

Ζ ειιεληθή ξνθ πξψηα θνξπθψζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, ελψ ε Διιάδα 

παξέκελε ππφ ην θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο.  

Γεκηνπξγνχληαη ζπγθξνηήκαηα φπσο είλαη νη Socrates ,νη Nostradamos θαη νη 

Exadahtylos. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ππάξρεη έλαο κνπζηθφο εκπινπηηζκφο ζηελ ζθελή 

θαζψο αλζνχζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ζπγθξνηήκαηα ηηο αξρέο ηνπ 1981, έλα λέν 

ζπγθξφηεκα νη «Φαηκέ» ζρεκαηίζηεθε πνπ ζπλδχαδε πνιχ δεκηνπξγηθά ζηνηρεία απφ 

ηελ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή θαη ξνθ γηα πξψηε θνξά. Σξαγνπδηζηήο ηνπο ήηαλ ν 

Νίθνο Πνξηνθάινγινπ ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζπλέρηζε ζφιν θαξηέξα θαη παξακέλεη 

ελεξγφο κέρξη ζήκεξα. Ο Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ είρε ήδε εκθαληζηεί ζηελ 

ειιεληθή ξνθ ζθελή απφ ην 1970 φκσο ην 1980 ήηαλ πνπ απέθηεζε ηεξάζηηα θήκε 

θαη έγηλε έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ´Έιιελεο ξνθ ηξαγνπδηζηέο Σν 1985 έγηλε 

ε γέλλεζε ηεο ειιεληθήο ξνθ κνπζηθήο φπσο καο είλαη γλσζηή κέρξη θαη ζήκεξα 

ράξηο ζε έλα ειιεληθφ ξνθ ζπγθξφηεκα πνη δεκηνπξγήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ηηο 

Σξχπεο. Σν 1987 θαη θάπνηα άιια είδε ηεο ξνθ κνπζηθήο φπσο ε Heavy metal, rock 

punk θαη indie rock απέθηεζαλ δεκνηηθφηεηα ζηελ Διιάδα θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

ειιεληθέο metal κπάληεο φπσο νη Spitfire.  

Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 είλαη φηαλ ε ειιεληθή ξνθ θνπιηνχξα ήηαλ ζην πςειφηεξν 

ζεκείν ηεο. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή ηζηνξία ππήξραλ ξνθ επηηπρίεο πνπ 

παίδνληαλ ζην ξαδηφθσλν.  

εκαληηθά είλαη ηα ζπγθξνηήκαηα Ξχιηλα παζηά, Σξχπεο θαη ηέξεν Νφβα. Γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή ηζηνξία ηνπ ξνθ, ππήξμαλ sold out εκθαλίζεηο ζε κεγάιεο 

αίζνπζεο. Μεηά απφ απηά ηα ζπγθξνηήκαηα αθνινχζεζαλ θαη άιια φπσο νη Γηάθαλα 

Κξίλα, Δλδειέρεηα, The Flowers Of Romance, Nama, Ππμ Λαμ ,ηνπο αδεξθνχο 

Καηζηκίρα, Γηψξγνο Γεκεηξηάδεο θαη νη Μηθξνί Ήξσεο, Μαλψιεο Φάκειινο θαη νη 

Πνδειάηεο, Τπφγεηα Ρεχκαηα. Οη Heavy metal κπάληεο ζπλέρηζαλ λα αλαδχνληαη ζηε 

δεθαεηία ηνπ '90, κε ην ζπκθσληθφ metal ζπγθξφηεκα Death Septic Flesh λα είλαη έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα. 
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Υνξφο θαη Διιεληθή κνπζηθή 

 
Ζ πνίεζε θαη ε κνπζηθή απνηεινχλ παλάξραηεο κνξθέο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ  

αλζξψπνπ. Βαζηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο πνίεζεο, ηεο κνπζηθήο αιιά θαη ηνπ 

ρνξνχ είλαη ε ζπιινγηθή θίλεζε θαη δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο. Απφξξνηα ηεο δξάζεο απηήο είλαη ε πλεπκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή επραξίζηεζε ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη άιισζηε κπνξεί λα εμεγεζεί ε 

αδηάζπαζηε ελφηεηα ηεο κνπζηθήο θαη πνίεζεο ζην ρξφλν. Ζ κνξθή ησλ θνηλσληθψλ 

απηψλ θαηλνκέλσλ ζθηαγξαθεί ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο καο, 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο. Δπί ρηιηάδεο ρξφληα, ζε φιεο ηηο παξαδνζηαθέο 

θνηλσλίεο, ε κνπζηθή ήηαλ ηαπηηζκέλε ζρεδφλ απφιπηα κε ην ιφγν θαη κε ηελ θίλεζε, 

κε ηελ πνίεζε θαη κε ην ρνξφ. Πηζηεχνληαο πσο θαη νη ρνξνί νη Διιεληθνί 

παξαδνζηαθνί ρνξνί είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ καο 

πξνζπαζήζακε αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο καο λα ηνπο  θαηαγξάςνπκε.  

 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ 

1.Καιακαηηαλφο,  2.Σζάκηθνο, 3.Πεξαηηαλφο, 4.Υαζάπηθνο( ζπξηάθη ), 5.Υαζάπηθνο  

( Αξγφο ), 6.Υαζάπηθνο ( Γξήγνξνο), 

ΥΟΡΟΗ ΖΠΔΗΡΟΤ 

1.Εαγνξίζηνο, 2.Μελνχζεο, 3.Γηαληψηηθνο, 4.Πσγσλίζηνο                 

ΥΟΡΟΗ ΘΔΑΛΗΑ 

1.πξηφο Πειίνπ, 2.Ρνπγηαηζηφξηθνο, 3.Πειηνξείηηθνο, 4.Καξαγθνχλα 

ΥΟΡΟΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

1.Αξαρσβίηηθνο, 2.Σζαθψληθνο 

ΠΟΝΣΗΑΚΟΗ ΥΟΡΟΗ 

1.Σηθ, 2.Κφηζαξη, 3.εξελίηζα 

ΥΟΡΟΗ ΘΡΑΚΖ 

1.νπθιηνπηνχδα, 2.Μαληειάηνο( Καξζηιακάο ), 3.Κνπηζφο, 4.Μπατληνχζθα, 

5.Εσλαξάδηθνο 

ΥΟΡΟΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

1.Γεξαθίλα, 2.Καζηνξηαλφο, 3.Γεκεηξνχια, 4.Μαθεδνληθφο ρνξφο( Μαθεδνλία 

Ξαθνπζηή ) 

5.πξηφο Μαθεδνλίαο 

ΝΖΗΧΣΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ 

1.Μπάινο, 2.Μαιεβπδηψηηθνο, 3.Πεληνδάιε, 4.νχζηα 
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1.-Θξάθε 

Εσλαξάδηθνο 

Θξαθηψηηθνο ρνξφο, πνπ ρνξεχεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, ζε φιε ηε Θξάθε αιιά θαη 

ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί πξφζθπγεο απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Ρσκπιία. Οθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηε ιαβή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ρνξεπηέο. Υνξεχεηαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο· νη άλδξεο πηάλνληαη ζηελ αξρή ν έλαο 

κεηά ηνλ άιινλ θαη αθνινπζνχλ νη γπλαίθεο. 

Μαληειάηνο 

Υνξεχεηαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο νη νπνίνη θξαηνχλ καληίιηα. Δίλαη αληηθξηζηφο 

ρνξφο θαη γη’ απηφ ιέγεηαη θαη θαξζηιακάο (θαξζί = αληίθξπ). Υνξεχεηαη θπξίσο 

ζηνπο γάκνπο, φηαλ νη ζπγγελείο πεγαίλνπλ λα πάξνπλ ηε λχθε ή ηνλ θνπκπάξν γηα 

ηελ εθθιεζία. Σα βήκαηα ηνπ ρνξνχ είλαη εμάξηα. Σα ρέξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

βεκάησλ θηλνχληαη ειεχζεξα ην έλα κπξνζηά θαη ην άιιν πίζσ, ή θαη ηα δχν ζηελ 

έθηαζε κε ειαθξά ιπγηζκέλνπο ηνπο αγθψλεο. 

2.-Μαθεδνλία 

Γεξαθίλα 

Γπλαηθείνο ρνξφο πνπ ρνξεχεηαη ζηε Νηγξίηα εξξψλ. Σελ νλνκαζία ηνπ νθείιεη ζηα 

ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα φκνξθε λέα, ηε Γεξαθίλα. χκθσλα 

κε ηελ παξάδνζε ε Γεξαθίλα, πξνζπαζψληαο λα αληιήζεη λεξφ απφ έλα πεγάδη, 

έπεζε κέζα θαη δελ θαηάθεξε λα ζσζεί παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο.            

Ζ ηζηνξία έγηλε ζξχινο θαη κε ηνλ θαηξφ εμειίρζεθε ζε έλαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο 

ρνξνχο. 

Μαθεδνλία μαθνπζηή 

Ολνκάδεηαη θαη «Μαθεδνληθφο ρνξφο», θαη είλαη ν ρνξφο πνπ ηα παιηφηεξα ρξφληα, 

γηα ιφγνπο «εζληθνχο» ρνξεχνληαλ ππνρξεσηηθά απ’ φινπο ηνπο καζεηέο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 

3.-Ήπεηξνο. 

πξηφο ζηα ηξία 

Δίλαη ν ρνξφο πνπ πξσηνκάζαηλαλ φινη ζε κηθξή ειηθία γηαηί έρεη αξγφ ηέκπν θαη 

απιά βήκαηα. Υνξεπφηαλ, φπσο θαη ζήκεξα θαη ζ’ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ηε 

Θεζζαιία, ηε Γπη. Μαθεδνλία ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν. Μπνξεί λα 

ρνξεπηεί θαη κφλν κε ηξαγνχδη, ρσξίο ηελ ζπλνδεία κνπζηθψλ νξγάλσλ. Σα πην 

ζπλεζηζκέλα ηξαγνχδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ ηα «Παηδηά ηεο ακαξίλαο», ην 

«Γηάλλε κνπ ην καληήιη ζνπ» θιπ. 

Παιακάθηα 

Κπθιηθφο ρνξφο πνπ ρνξεπφηαλ ζηα Εαγνξνρψξηα θαη ηα Σδνπκέξθα απφ άλδξεο θαη 

γπλαίθεο. Ο ρνξφο είλαη πνιχ εχζπκνο, θαη ρνξεπφηαλ θπξίσο ζηηο πεξηζηαζηαθέο 

εθδειψζεηο (γάκνη, βαθηίζεηο, θηιηθά γιέληηα) 

4.-Θεζζαιία 

Θεζζαιηθφο (Γηνχξγηα ζηα παιηνχξηα) 

Αλδξηθφο θαη γπλαηθείνο ρνξφο πνπ ρνξεχεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Σπξλάβνπ 

Πέξα ζηνλ πέξα καραιά 

Υνξφο πνπ ρνξεχεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο. Υαξαθηεξίδεηαη φπσο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη Θεζζαιηθνί ρνξνί, απφ αξγέο θαη κεγαινπξεπείο θηλήζεηο. 

Καξαγθνχλα 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ρνξνχο ηεο Θεζζαιίαο, πνπ ρνξεχεηαη φκσο θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο. Σν ηξαγνχδη ηεο θαξαγθνχλαο είλαη κηα αλαθνξά θη έλαο ζαπκαζκφο ζηελ 

αξρνληηθή θαξαγθνχληθε γπλαηθεία θνξεζηά 
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5.-ηεξεά Διιάδα – Ρνχκειε 

Tζάκηθνο 

Αλδξηθφο ρνξφο, απφ ηνπο πην ιεβέληηθνπο ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. 

Θεσξείηαη φπσο θαη ν πξηφο Καιακαηηαλφο, παλειιήληνο ρνξφο γηαηί ρνξεχεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σν φλνκά ηνπ ην πήξε απφ ηελ Σζακνπξηά ή 

Σζάκηθν ηεο Ζπείξνπ. Λέγεηαη θαη «θιέθηηθνο» γηαηί ρνξεπφηαλ απφ ηνπο θιέθηεο 

ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ζπλαληάκε δηάθνξεο κνξθέο 

Σζάκηθνπ 

πξηνθαιακαηηαλφο (θαγθέιη) 

Δίλαη ρνξφο ηεο Αλαηνιηθήο Ρνχκειεο θαη ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ ηα ηξαγνχδηα 

Σα Ρίηζα θαη ε Κνληνχ. 

6.-Πεινπφλλεζνο 

Καιακαηηαλφο 

Ο θαιακαηηαλφο, είλαη έλαο ζπξηφο ρνξφο πνπ ρνξεχεηαη ζ’ νιφθιεξε ηελ Διιάδα, 

δηαθνξνπνηνχκελνο ειάρηζηα, ζε φηη αθνξά ην χθνο ηνπ θαη ην ξπζκφ 

Σζαθψληθνο 

Δίλαη έλαο πνιχ γλσζηφο ρνξφο πνπ ρνξεχεηαη ζηελ Σζαθσληά ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη 

αλαθέξεηαη σο ν ρνξφο πνπ ρφξεςε ν Θεζέαο. 

7.-Νεζηά Αηγαίνπ 

πξηφο Ρφδνπ 

Γσδεθαλεζηαθφο ρνξφο πνπ ρνξεχεηαη ζηε Ρφδν 

Υηψηηθνο ρνξφο 

Υνξφο ηεο Υίνπ απ’ φπνπ πήξε θαη ην φλνκά ηνπ 

10.-Πνληηαθνί ρνξνί 

ΔΡΡΑ 

Ο θαηεμνρήλ πνιεκηθφο ρνξφο ησλ Πνληίσλ. Έρεη νκαδηθφ ραξαθηήξα θαη ρνξεχεηαη 

απφ άλδξεο. Υνξεπφηαλ ζηελ αξραηφηεηα ζηα Μεγάια Παλαζήλαηα θάζε 4 ρξφληα, 

ζηα Μηθξά Παλαζήλαηα θάζε ρξφλν, κε πιήξε πνιεκηθή ζηνιή, θαζψο θαη ζηα 

Γηνζθνχξηα ηεο πάξηεο. Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηνλ πνηακφ έξξα ηεο 

Σξαπεδνχληαο. Ολνκάδεηαη θαη ππξξίρηνο ρνξφο, δηφηη νη θηλήζεηο ησλ ρνξεπηψλ 

κηκνχληαη αληίζηνηρεο θηλήζεηο αξραίνπ Έιιελα πνιεκηζηή, ζε ψξα κάρεο. Καη γη’ 

απηήλ αθξηβψο ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ έρεη ν ρνξφο, θαηαηάρζεθε κεηαμχ ησλ 

δηαζεκφηεξσλ ρνξψλ, φινπ ηνπ θφζκνπ. 

ΥΔΡΔΝΗΣΑ 

Δίλαη κεηθηφο, νκαδηθφο ρνξφο. Σν φλνκά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ρεξξνίαλα, 

δηφηη εηθάδεηαη φηη επηλνήζεθε ή ρνξεπφηαλ αξρηθά ζ’ απηή ηελ πεξηνρή. Ο ρνξφο έρεη 

ζπλνιηθά 21 βήκαηα, ηα νπνία αλ εμαηξέζνπκε νξηζκέλεο ρνξεπηηθέο θηγνχξεο 

επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο, γη’ απηφ ν ζπγθεθξηκέλνο ρνξφο νλνκάδεηαη θαη 

εηθνζηέλα. Πξηλ αξρίζεη ν ρνξφο, νη ρνξεπηέο ζηέθνληαη ζρεδφλ ζε ζηάζε πξνζνρήο, 

θξαηψληαο ν έλαο ην ρέξη ηνπ επνκέλνπ. Σν ζψκα θαη ην θεθάιη έρνπλ «ιεβέληηθε» 

ζηάζε. 
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8.-Κξήηε 

Πεληνδάιη 

Σν Πεληνδάιη (ή πεληνδάιεο, φπσο αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο) 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πεδερηψλ ρνξψλ θαη ρνξεχεηαη ζ’ φιε ηελ Κξήηε, ελψ 

έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα θαθηά ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. Υνξεχεηαη κφλν απφ άλδξεο θαη γη’ 

απηφ ηνλ απνθαινχλ «αληξίζηηθν» ρνξφ 

Μαιεβηδηψηεο 

Ο Μαιεβηδηψηεο ή Μαιεβηδηψηηθνο ή Καζηξηλφο, ή πεδερηφο είλαη ν γξεγνξφηεξνο 

θαη δσεξφηεξνο ρνξφο ηεο Κξήηεο. Ο ρνξφο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο νξεηλέο ζηηο 

θακπίζηεο πεξηνρέο. ήκεξα ν κειεβηδηψηεο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ 

ρνξεπηηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ Κξεηηθψλ θαη ρνξεχεηαη θπξίσο απφ άλδξεο, ρσξίο φκσο 

λα απνθιείεηαη θαη ε δπλακηθή παξνπζία ησλ ρνξεπηξηψλ. Σνπηθέο καξηπξίεο ηνλ 

θέξλνπλ σο θαηάινηπν ηνπ αξραίνπ πνιεκηθνχ Οξζίηε ή άιινπ πνιεκηθνχ ρνξνχ πνπ 

παξηζηά ηηο πεξηπέηεηεο ηεο κάρεο θαη ηεο πξνζπάζεηεο θαηάιεςεο ή άκπλαο ηνπ 

Κάζηξνπ (Ζξαθιείνπ). 

9.-Νεζηά Ηνλίνπ 

Άε Γηψξγεο 

Υνξεχεηαη ζηελ Κέξθπξα απφ γπλαίθεο πνπ θξαηνχλ κεγάια καληήιηα, ηα νπνία 

κεηαθηλνχλ δεμηά θαη αξηζηεξά φηαλ ζηαπξψλνπλ αληίζηνηρα ηα πφδηα. Οθείιεη ηελ 

νλνκαζία ηνπ ζηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ ηα νπνία ηνλ ζπλνδεχνπλ: 

« Κάησ ζηνλ Άε Γηψξγε ζην θξχν ην λεξφ 

ζθνηψζαλ ηνλ Γηαλλάθε ηνλ αθξηβφ πηφ…» 

Σζηξηγψηηθνο 

Ο ρνξφο είλαη γλσζηφο θαη κε ην φλνκα Μπνπξδάξηθνο ην νπνίν πήξε απφ ηε 

«Μπνχξδα», τη βράκα δηλαδή που φοροφν οι άνδρες. Είναι ο χορός των Κυθήρω 
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Διιεληθή κνπζηθή θαη θηλεκαηνγξάθνο  

 

Ο θηλεκαηνγξάθνο ή αιιηψο ζηλεκά απνηειεί ηελ έβδνκε απφ ηηο επηά κνξθέο ηέρλεο. 

Αξρηθά εκθαλίζηεθε σο κηα λέα ηερληθή θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο θαη ηεο 

νπηηθνπνίεζεο φπσο δειψλεη θαη ν νξηζκφο ηνπ (θηλεκαηνγξάθνο= θίλεζε + γξαθή). 

Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ν νπνίνο απνηειεί έλα νπηηθναθνπζηηθφ 

ζέακα είλαη: Ο ιφγνο, ε εηθφλα, θαη ν ήρνο/κνπζηθή  

Απηά ηα ζπζηαηηθά αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη ην θαηάιιειν 

θηλεκαηνγξαθηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή δελ κπνξεί λα 

απνκνλσζεί θαη λα αθνπζηεί ζαλ κηα θνηλή κνπζηθή. Έηζη ράλεη ην λφεκά ηεο αιιά 

θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηαηλία αθνχ πνιιά ηξαγνχδηα θαη κνπζηθέο ηαηληψλ 

γξάθνληαη εηδηθά γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ θαη λα επελδχζνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή. Παξ’ φια απηά ππάξρνπλ θαη κνπζηθά έξγα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κνπζηθή επέλδπζε γηα θάπνηα ηαηλία, ηα γλσζηά soundtracks.  

Παξαηεξψληαο ηε κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

θαηαιαβαίλνπκε πσο ε κνπζηθή ζηηο ηαηλίεο εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζέιεη λα 

πξνθαιέζεη ν ζθελνζέηεο ζηελ θάζε ζθελή ηεο ηαηλίαο.  

Ο θηλεκαηνγξάθνο θαη ε Διιεληθή κνπζηθή.  

Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ νη ηαηλίεο είλαη βνπβέο γη’ 

απηφ θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη κνπζηθή. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ’40 φκσο πνπ νη ηαηλίεο 

εμειίζζνληαη ζε νκηινχκελεο αξρίδνπλ θαη δηαθξίλνληαη νη πξψηνη ζπλζέηεο, φπσο 

είλαη ν Κψζηαο Γηαλλίδεο. ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ πνιινί ζεκαληηθνί Έιιελεο 

ζπλζέηεο πέξαζαλ απφ ην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Μεξηθνί απφ απηνχο 

είλαη ν Μάλνο Υαηδηδάθηο, ν Μίθεο Θενδσξάθεο, ν Υξήζηνο Μνπξακπάο, ν ηαχξνο 

Ξαξράθνο, ν Υξήζηνο Λενληήο, ν Νίθνο Μακαγθάθεο, ν Μίκεο Πιέζζαο, ν Γηνλχζεο 

αββφπνπινο, ν Νίθνο Πνξηνθάινγινπ θαη άιινη. 

ην Νέν Διιεληθφ Κηλεκαηνγξάθν, νη ζπλζέηεο πεηξακαηίζηεθαλ, φπσο θαη νη 

ζθελνζέηεο, γξάθνληαο κνπζηθέο νη νπνίεο επέδεζαλ θαη ρσξίο ηηο ηαηλίεο πνπ 

επέλδπζαλ κνπζηθά (π.ρ., ε Διέλε Καξαΐλδξνπ -θπξίσο κε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην 

ζθελνζέηε Θφδσξν Αγγειφπνπιν, ν Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ, ν Νίθνο Κππνπξγφο 

θ.ά.). 
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Σςμπεπάζμαηα - επίλογορ  

 

Σελ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ε εξγαζία καο αζρνιείηαη κε ηελ Διιεληθή κνπζηθή.  

Δηδηθφηεξα ζην 1
ν
 ηεηξάκελν αζρνιεζήθακε κε ηελ κνπζηθή ζε επηιεγκέλα  

πνηήκαηα πνπ κεινπνηεζήθαλ απφ ηελ Οκεξηθή επνρή  έσο ζήκεξα, ελψ ζην 2
ν
 

ηεηξάκελν αζρνιεζήθακε κε ηα δηαθνξά είδε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. 

Ζ κνπζηθή ζηελ Αξραία Διιάδα  είλαη απφ ηα ιηγφηεξν «θσηηζκέλα» θεθάιαηα ζην 

επξχ πεδίν κειέηεο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Αλ θαη έρνπκε ηελ ηχρε λα 

γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηνλ ξφιν ηεο θαη ηελ δηείζδπζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αλζξψπσλ, ελ ηνχηνηο έλα κεγάιν κέξνο ηεο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ήρν θαη ηνλ 

«ηξφπν», παξακέλεη αλεμηρλίαζην. Μέζα απφ ηηο ηζηνξηθέο πεγέο σζηφζν γίλεηαη 

παξαπάλσ απφ θαλεξφ φηη ε Μνπζηθή ζηελ Αξραία Διιάδα δηαδξακάηηδε έλα ξφιν 

πην ζχλζεην θαη νπζηαζηηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ξφιν ηεο ζηηο κέξεο καο.  

Ζ κνπζηθή ζηελ Αξραία Διιάδα ήηαλ ζηελά  ζπλδεδεκέλε θαη κε ηηο  άιιεο Σέρλεο 

θαη επηζηήκεο φπσο κε ην ζέαηξν, ηελ πνίεζε, ηα καζεκαηηθά, ηε θηινζνθία.  

Με ηελ έθθξαζε «ειιεληθή κνπζηθή» ελλννχκε ζπλήζσο ηελ κνπζηθή θαη ηα 

ηξαγνχδηα πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη δεκηνπξγνχλ Έιιελεο θαη Διιελίδεο, επψλπκα ή 

αλψλπκα, αηνκηθά ή ζπιινγηθά, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη εθηφο απηνχ. Ζ 

ειιεληθή κνπζηθή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Γελ 

κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα θαη ζε πνην βαζκφ ε ειιεληθή κνπζηθή ηνπ 

ζήκεξα ζρεηίδεηαη κε παιηφηεξεο κνξθέο ηεο. Απφ πνιινχο φκσο Έιιελεο θαη μέλνπο 

κνπζηθνιφγνπο, κε θπξηφηεξν ηνλ ακνπέι Μπσ-Μπνβχ, ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρεη 

κηα ζπλερήο εμέιημε απφ ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή έσο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, 

ε νπνία καξηπξείηαη, εθηφο απφ ηε γιψζζα, ζην ξπζκφ, ηε δνκή θαη ηε κεισδία. 

Ζ ειιεληθή κνπζηθή ζην ζχλνιν ηεο απνηειεί έλα ηξφπν έθθξαζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ Διιήλσλ, ηφζν σο άηνκα φζν θαη σο 

ζχλνιν, σο έζλνο. Ζ κνπζηθή είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ Διιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ φπσο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ δηακνξθψζεθε, κηα αηξάληαρηε απφδεημε 

ηεο ζπλέρεηαο ηνπ, έλαο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ηεο ηζηνξίαο θαη αλίρλεπζεο ηνπ εαπηνχ 

καο. Έλαο ηξφπνο εμεξεχλεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ Διιήλσλ. Δίλαη κηα απφ ηηο 

θαιχηεξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, ζεκαληηθά πην δηαζθεδαζηηθή θαη απνιαπζηηθή γηαηί 

είλαη βησκαηηθή.  

Ο ηξφπνο δσήο θαη ηα βηψκαηά πνπ έρνπκε σο ιαφο θαζνξίδνπλ απφιπηα ηε ζρέζε 

καο κε ηε κνπζηθή.  

Ζ κνπζηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ιεηηνχξγεζε σο ζπλδεηηθή χιε ησλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηεο Διιάδαο, εθθξάδνληαο έλα δπλακηθφ πνιηηηζκηθφ ζχκβνιν 

πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα έξζνπλ πην θνληά θαη λα αληαιιάμνπλ 

εκπεηξίεο θαη λνήκαηα, αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. 

 Έηζη, ε ειιεληθή κνπζηθή εκθαλίδεηαη κε πινχζηεο παξαιιαγέο κε πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά είδε, δηαζπλδεδεκέλε κε ηελ πνίεζε ηνλ ρνξφ θαη ην ζέαηξν. Κάζε ηφπνο 

έρεη ηε δηθή ηνπ κνπζηθή αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, αιιά θαη 

κε έληνλν ηνπηθφ ραξαθηήξα.  

Κάζε πεξηνρή, δεκηνπξγεί θαη πηνζεηεί έλα δηθφ ηεο κνπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ χθνο 

θαη φια καδί, απηφ πνπ ηειηθά είλαη ε Διιεληθή κνπζηθή. 
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Γηθηπνγξαθία - Βηβιηνγξαθία – Πεγέο:  

 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%

BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83

%CE%B9%CE%BA%CE%AE 

 http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-

437 

 http://www.lyravlos.gr/audio/3-epitafeios-tou-seikilou.mp3 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%

BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%BF%CE%BA 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%

BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%BF%CE%BA 

 Αηζζεηηθή αγσγή – Μνπζηθή γ’ γπκλαζίνπ. Κεθ. 4. Διιεληθέο κνπζηθέο 

ηζηνξίεο. Ζ ειιεληθή κνπζηθή ηνπ ρηεο θαη ηνπ ζήκεξα   

 http://www.hadjidakis.gr/works/ergo3.asp?WorkID=208Κψζηαο Μπισλάο, 

Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Σξαγνπδηνχ 2, Κέδξνο, 1993  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-437
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-437
http://www.lyravlos.gr/audio/3-epitafeios-tou-seikilou.mp3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%BF%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%BF%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%BF%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%BF%CE%BA

