
Πεπραγμένα ηου μουζικολογικού ζυνεδρίου  

 

«Ένηεχνη Ελληνική Μουζική Δημιουργία :  

Παράδοζη και Παγκοζμιοποίηζη»  

 

Ένωζη Ελλήνων Μουζουργών 

 

 

 

 

 

Αθήνα 2008 





 

 

 

 

 

 

 

 

Πεπξαγκέλα ηνπ κνπζηθνινγηθνύ ζπλεδξίνπ 

 

«Ένηεσνη Ελληνική Μοςζική Δημιοςπγία : 

Παπάδοζη και Παγκοζμιοποίηζη» 

 

Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών, 24-26 Αππιλίος 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έθδνζε  

ηεο  

Ένυζηρ Ελλήνυν Μοςζοςπγών 

 

 

 

 

Αζήλα 2008 



«Ένηεσνη Ελληνική Μοςζική Δημιοςπγία : Παπάδοζη και Παγκοζμιοποίηζη» 

Πεπξαγκέλα ηνπ κνπζηθνινγηθνύ ζπλεδξίνπ, Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών, 24-26 Αππιλίος 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Σμ πανυκ είκαζ ιζα έηδμζδ ηδξ  

 

Έλσζεο Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ 
Διιεληθνύ Σκήκαηνο Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ ύγρξνλεο Μνπζηθήο  

(ISCM Greek Section) 

Γεζκμηνάημοξ 35,  106 76 Αεήκα 

Σδθ./Fax 210-7256607,   

δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ  :  gcu@otenet.gr, 

ζζημζεθίδα : http://www.eem.org.gr , www.gcu.org.gr , www.iscm.gr 

 

 

«Ένηεσνη Ελληνική Μοςζική Δημιοςπγία : 

Παπάδοζη και Παγκοζμιοποίηζη» 

Πεπξαγκέλα ηνπ κνπζηθνινγηθνύ ζπλεδξίνπ 
Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών, 24-26 Αππιλίος 2007 

 

 

 

 

© Έλσζε Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ 
 

© πγγξαθείο ησλ άξζξσλ 

mailto:gcu@otenet.gr
http://www.eem.org.gr/
http://www.gcu.org.gr/
http://www.iscm.gr/


 

 

 

 

 

 

Οπγανυηική επιηποπή 

Θόδσξνο Αλησλίνπ (πξόεδξνο)  

Βύξσλ Φηδεηδήο  

Ηάθσβνο Κνληηόπνπινο  

Αιέμαλδξνο Μνύδαο  

Λεόληηνο Χαηδειενληηάδεο 

 

Επιζηημονική επιηποπή 

Γηώξγνο Κνπξνππόο (πξόεδξνο)  

Μελάο Η. Αιεμηάδεο  

Αζαλάζηνο Εέξβαο  

Παύινο Κάβνπξαο 

Χάξεο Ξαλζνπδάθεο  

Ησζήθ Παπαδάηνο  

Κώζηαο Τζνύγθξαο  

Λεόληηνο Χαηδειενληηάδεο 

 

 

 

 

Επιμέλεια έκδοζηρ  

Σνθία Τνπνύδε 





 

 





 

 

 

Πεπιεσόμενα 

 

Κενηπική ομιλία ζςνεδπίος 

Αλησλίνπ Θόδσξνο,  Μεξηθέο ζθέςεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζε ζρέζε κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ παγθνζκην-

πνίεζε. Πξόβιεκα; Γίιεκκα; …………………………………………………………………………… 1 

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Θ: Οικονομικέρ, πολιηιζμικέρ και αιζθηηικέρ διαζηάζειρ ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ  

Μαληάηεο Γηώξγνο, Οηθνπκεληθόηεηα, παγθνζκηνπνίεζε θαη κνπζηθή δεκηνπξγία. ………………………. 7 

ηώςε Αλαζηαζία , Ζ έλλνηα ηνπ «εζληθνύ» ή ε «ειιεληθόηεηα» κε άιιε ζεκαζία θαη ην θαηλόκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηε κνπζηθή δσή ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  …………………………………. 10 

Σζέηζνο Μάξθνο, Ζ ινγηθή ηεο κνπζηθήο παγθνζκηνπνίεζεο.  ………………………………………………. 14 

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΘ: Εθνική Σσολή και νεόηεπερ «νεοεθνικέρ» μοςζικέρ (ππο)ηάζειρ, ζηο πλαίζιο ηος μεηαμο-

νηεπνιζμού και ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ  

Σζνύγθξαο Κώζηαο, Ζ ειιεληθόηεηα ηεο κνπζηθήο ηνπ Νίθνπ Σθαιθώηα: έλαο «εζληθόο» ή «παγθόζκη-

νο» ζπλζέηεο;  ……………………………………………………………………………………………………….. 19 

Χλαξάθε Μαξία, Πέξα από ηνλ Ενξκπά θαη ηνλ θαπεηάλ Μηράιε: Μνπζηθή παξάδνζε θαη παγθνζκην-

πνίεζε κέζα από ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.  ………………………………………………………………. 26 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΘΘ: Σύγσπονη μοςζική δημιοςπγία – Τεσνολογία – Παγκοζμιοποίηζη  

Πιέζζαο Αληώλεο, Ο αλεμάξηεηνο δηζθνγξαθηθά δεκηνπξγόο–παξαγσγόο ηελ επνρή ηεο ςεθηαθήο επα-

λάζηαζεο. Γηαπηζηώζεηο, πξνθιήζεηο, δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο ζην ξηδηθά δηαθνξεηηθό ηνπίν ηεο κνπ-

ζηθήο βηνκεραλίαο ηνπ 21νπ αηώλα.  ……………………………………………………………………………… 37 

θάξθνπ Διέλε, H ςεθηαθή δηαδξαζηηθόηεηα ηεο ζύγρξνλεο ζύλζεζεο.  ………………………………. 42 

Χαηδειενληηάδεο Λεόληηνο, Γηαδίθηπν: Έλα δηεζλέο θνηλό κέζσ ελόο …θιηθ.  …………………………… 50 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ IV: Οι Έλληνερ ζςνθέηερ ζήμεπα: αναζηηήζειρ και αναζηοσαζμοί  

Αιεμηάδεο Μελάο Η., Σπλζέηεο – Ηδηώκαηα – Πξνηεξαηόηεηεο. Ζ δεύηεξε καηηά. ………………………….. 57 

Γπθηάθεο ηάζεο, Ο λένο ζπλζέηεο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ παξάδν-

ζε.  ……………………………………………………………………………………………………………………. 60 

Εεξβόο Γηώξγνο, Παξάδνζε θαη παγθνζκηνπνίεζε: κεξηθέο ζθέςεηο γηα ηε ζύγρξνλε κνπζηθή κε αθνξ-

κή ην έξγν ηνπ Νίθνπ Σθαιθώηα θαη ηνπ Γηάλλε Ξελάθε. ………………………………………………………. 62 



«Ένηεσνη Ελληνική Μοςζική Δημιοςπγία : Παπάδοζη και Παγκοζμιοποίηζη» 

Πεπξαγκέλα ηνπ κνπζηθνινγηθνύ ζπλεδξίνπ, Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών, 24-26 Αππιλίος 2007 

 

 

 

Καλάο Μπάκπεο, Παξάδνζε: απηνλόεην, δεηνύκελν ή θεπθηαίν; …………………………………………… 67 

Κνζώλα Φαλή, Ζ παγθόζκηα γιώζζα ησλ καζεκαηηθώλ σο εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηε δεκηνπξ-

γία κνπζηθήο.  ………………………………………………………………………………………………………… 69 

Κπξηαθάθεο Γηώξγνο, Τν ηέινο ηνπ «άιινπ»;  ………………………………………………………………… 72 

Λαπηδάθεο Μηράιεο, Σην πξαγκαηηθό κνπζείν ησλ πξνζνκνηώζεσλ. Σθέςεηο ελόο ζπλζέηε ζηελ Διιά-

δα ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα. …………………………………………………………………………………….. 75 

Ξαλζνύιεο Νίθνο, Ζ κνπζηθή ηνπ κέιινληνο κε έξκα ην παξειζόλ ηεο.  ……………………………………. 78 

Ρσκαλνύ Καίηε, Πόζα ηξαγνύδηα πηάλεη ην έξγν ζνπ;   ………………………………………………… 82 

ακαξάο Χξήζηνο, Τν αλζξώπηλν πεξηερόκελν ζηε κνπζηθή δελ απνηειεί αμηαθή θαιιηηερληθή πξνζέγ-

γηζε ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο;   …………………………………………………………………………… 84 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ V: Ζηηήμαηα εκηέλεζηρ, επμηνείαρ και παποςζίαζηρ ηηρ νεόηεπηρ Ελληνικήρ μοςζικήρ  

Γεξάζηκνο Βνπηζηλάο, Τν θξάηνο σο «έξγν ηέρλεο» ή Ζ ειιεληθή κνπζηθή δεκηνπξγία θαη ε αλππαξμία 

εζληθήο πνιηηηζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.   ……………………………………………………… 91 

Εέξβαο Θαλάζεο, Ζ κνπζηθή εθηέιεζε σο εξκελεία ηεο αλαιπηηθήο κεζνδνινγίαο.  …………………… 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ΚΚεεννηηππιικκήή  οομμιιλλίίαα  ζζςςννεεδδππίίοοςς  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ένηεσνη Ελληνική Μοςζική Δημιοςπγία : Παπάδοζη και Παγκοζμιοποίηζη» 

Πεπξαγκέλα ηνπ κνπζηθνινγηθνύ ζπλεδξίνπ, Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών, 24-26 Αππιλίος 2007 

 

1 

 

Μεξηθέο ζθέςεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζε ζρέζε κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. Πξόβιεκα; Γίιεκκα; 

Θυδςνμξ Ακηςκίμο 

οκεέηδξ, Μαέζηνμξ,  

Καεδβδηήξ ζφκεεζδξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Βμζηχκδξ,  

Πνυεδνμξ ηδξ Έκςζδξ Δθθήκςκ Μμοζμονβχκ 
antoniou@bu.edu       

 

Σμ εέια ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ έβζκε ηεθεοηαία πμθφ ηδξ 

ιυδαξ, ηαζ ηονίςξ απυ ηδ ζηζβιή πμο πενάζαιε ζηδκ επμπή 

ημο «Μεηαιμκηένκμο», ηυηε πμο υθα ηα ζημζπεία, υθςκ ηςκ 

επμπχκ (ηςκ δζαθμνεηζηχκ παναηηήνςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ 

υθςκ ηςκ θαχκ), ανπίγμοκ κα ακαιεζβκφμκηαζ ηαζ ζοπκά ζε 

άκζζεξ ακαθμβίεξ πμο αάγμοκ ζε αιθζζαήηδζδ ημ παναηηήνα 

ημο δδιζμονβμφ, αθθά ηαζ ημο ηυπμο απ‟ υπμο πνμένπεηαζ έκα 

ένβμ. Τπμεέης υηζ ιζα απυ ηζξ αζηίεξ ημο θαζκμιέκμο αοημφ 

είκαζ δ εφημθδ επζημζκςκία, πμο ημπμεεηεί ημ δδιζμονβυ ηδκ 

ίδζα ζηζβιή, ζε μπμζμδήπμηε ιήημξ ηαζ πθάημξ ημο πθακήηδ, 

ημκ ηάκεζ κα γεζ ηαοηυπνμκα ιε ημκ ηάημζημ μπμζαζδήπμηε 

ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ (ζοπκά πμθφ ιαηνζκήξ ζε απυζηαζδ 

ή ηαζ ζε παναηηήνα απυ αοηυκ ημο δδιζμονβμφ). Ο εφημθμξ 

ηνυπμξ πθδνμθυνδζδξ βζα ημ ηαεεηί. Μπμνείξ κα βκςνίζεζξ ηα 

πάκηα! Μζα ηέημζα δοκαιζηή «εζζαμθή» ηδξ πθδνμθμνίαξ, 

είκαζ πνάβιαηζ πνυαθδια; 

   Ανπζηά πζζηεφς υηζ δ παβημζιζμπμίδζδ ζημοξ πναβιαηζ-

ημφξ δδιζμονβμφξ, δεκ οπήνλε ηαζ δεκ οπάνπεζ ζακ πνυαθδια. 

Δάκ δεπημφιε υηζ μ δδιζμονβυξ είκαζ έκαξ εοαίζεδημξ δέηηδξ 

ηδξ μπμζαζδήπμηε πθδνμθμνίαξ πμο ημκ πενζηνζβονίγεζ. Υα-

ναηηδνζζηζηυ ηςκ ιεβάθςκ δδιζμονβχκ είκαζ δ ακαηάθορδ 

ηαζ πνμζέββζζδ ηδξ ηάεε πθδνμθμνίαξ ιε εοαζζεδζία, μ ηνυ-

πμξ υιςξ πμο ηεθζηά ηδκ εηθνάγμοκ, θζθηνανζζιέκδ, ιεηα-

πθαζιέκδ ηαζ ιμνθμπμζδιέκδ ιέζα απυ ηδκ πνμζςπζηυηδηά 

ημοξ, είκαζ ηέημζμξ πμο εηθνάγεζ ημοξ ίδζμοξ. 

   Γζ‟ αοημφξ ημοξ πνμζηζζιέκμοξ δδιζμονβμφξ θμζπυκ, δεκ 

οπάνπεζ πνυαθδια αθθά μφηε ηαζ δίθδιια. Πζζηεφς αηνάδα-

κηα υηζ δ δδιζμονβία είκαζ έκα είδμξ ελμιμθυβδζδξ, έκα είδμξ 

έηθναζδξ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο ημο δδιζμονβμφ. Πνμζπα-

εεί κα ηάκεζ υηζ ηαθφηενμ ιπμνεί, ιε ημκ ηνυπμ πμο λένεζ, 

αθθά ηαζ ιε ηδκ εζθζηνίκεζα πμο ημκ δζαηνίκεζ ζε ζπέζδ ιε ημκ 

εαοηυ ημο ηαζ ζε ζπέζδ ιε αοηυ πμο εέθεζ κα εηθνάζεζ. Καζ 

αοηυ δεκ είκαζ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο μφηε δίθδιια αθθά μφηε ηαζ 

πνυαθδια. Ζ δδιζμονβία είκαζ έκα ηαλίδζ, ιζα πνυηθδζδ, ιζα 

ακαγήηδζδ ημο αβκχζημο. Δίκαζ ιζα πνμζπάεεζα κα εηθνάζεζ 

ημ βκςζηυ ή ηαζ άβκςζημ εζςηενζηυ ιαξ ηυζιμ. Οζ πθδνμθμ-

νίεξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ ηνάπεγα ηδξ ικήιδξ ιαξ, δ βκχζδ, 

δεκ πνμένπεηαζ πάκηα απυ βκςζηέξ  ιαξ  πδβέξ.  

   Πνμζθαιαάκεζ ηακείξ πθδνμθμνίεξ ζοκεζδδηά, αθθά ηαζ 

οπμζοκείδδηα αηυιδ ηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ πμο μφηε μ ίδζμξ 

ιπμνεί κα ελδβήζεζ (μφηε αέααζα πνεζάγεηαζ κα ελδβήζεζ). Σμ 

ενχηδια επμιέκςξ πμο εα πνέπεζ κα ηεεεί είκαζ ζημ ηαηά 

πυζμ έκαξ δδιζμονβυξ εηθνάγεζ ημκ εαοηυ ημο, ημ πχνμ, ημκ 

ηυπμ ηαζ ημκ πνυκμ πμο γεζ. 

   ημοξ ιεβάθμοξ ζοκεέηεξ δεκ δδιζμονβμφκηαζ πμηέ ηέημζ-

μο είδμοξ αιθζαμθίεξ. Υςνίξ κα είκαζ αοημζημπυξ, μζ Bach, 

Mozart, Beethoven, Debussy ιπυνεζακ εηθνάγμκηαξ ημκ 

εαοηυ ημοξ κα εηθνάζμοκ ζοβπνυκςξ ηδκ επμπή, ηδκ αζζεδηζ-

ηή, ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ πμο έγδζακ. Οζ παναζηάζεζξ, μζ 

ειπεζνίεξ ηαζ μζ βκχζεζξ δεκ είκαζ υιμζεξ ζε ηάεε επμπή. Τ-

πάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ δπδηζηέξ ειπεζνίεξ, δζαθμνεηζηέξ βκχ-

ζεζξ, δζαθμνεηζηέξ ακαηαθφρεζξ, δζαθμνεηζημί ηνυπμζ πανα-

βςβήξ ήπςκ, δδιζμονβίαξ βεκζηά. Δάκ θμζπυκ δεπημφιε υηζ μ 

δδιζμονβυξ  εηθνάγεηαζ ελμιμθμβδηζηά ηαζ ηεθείςξ εθεφεενα, 

ηυηε μ πχνμξ, μ πνυκμξ ηαζ μ ηυπμξ πμο γεζ  είκαζ πανχκ.  

   Πζζηεφς υηζ δ ζπέζδ ιε ηζξ νίγεξ ιαξ, (ιε ηδ πθαηζά αέ-

ααζα έκκμζα : ηυπμξ, πανάδμζδ, πνμζθαιαάκμοζεξ ειπεζνίεξ 

η.η.θ.) υζμ πζμ ζζπονή είκαζ, ηυζμ βίκεηαζ πζμ δοκαηή ηαζ πα-

βηυζιζα. Ζ ζπέζδ αοηή εηθνάζηδηε ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυ-

πμοξ. Γζαηήνδζε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ, αθθά ζοβπνυκςξ 

αθμιμζχεδηε, εηζοβπνμκίζηδηε ηαζ εηθνάζηδηε ιε ιέζα 

ηεθείςξ δζαθμνεηζηά απυ αοηά ηαε‟ αοηά ηδξ ανπζηήξ φπανλήξ 

ηδξ. Ο Bella Bartok π.π. πμο ιπυνεζε κα δζαηδνήζεζ ηα ημπζηά 

ημο ζημζπεία, φζηενα αέααζα απυ ααεζά βκχζδ ηδξ πανάδμζήξ 

ημο (ιδκ λεπκάιε υηζ μ ίδζμξ ηαηέβναρε 6.000 πενίπμο ηνα-

βμφδζα, ιεθςδίεξ ηδξ πενζμπήξ ημο), ηαηάθενε κα εηθναζηεί 

ηαζ κα πνμζανιμζηεί ελίζμο επζηοπχξ ιε ιέζα άθθςκ πμθζηζ-

ζιχκ (υπςξ είκαζ δ δοηζηή ζοιθςκζηή μνπήζηνα). Έκςζε 

ηυζμ δδιζμονβζηά ημοξ δφμ αοημφξ ηυζιμοξ ηαζ πμθζηζζιμφξ. 

Έβζκε «ημπζηυξ» ηαζ ζοβπνυκςξ «παβηυζιζμξ». Έπμοιε αέ-

ααζα παναδείβιαηα δδιζμονβχκ πμο πάεδηακ ζηδ δίκδ λέκςκ 

βζ αοημφξ ηεπκζηχκ, πμθζηζζιχκ ηαζ αζζεδηζηχκ. Έπαζακ ημκ 

εαοηυ ημοξ ιε απμηέθεζια κα ιδκ ακαβκςνίγμκηαζ μφηε ζακ 

επμπή, μφηε ζακ ηυπμξ, μφηε ζακ πνυκμξ, ηαζ ηονίςξ μφηε ζακ 

πνμζςπζηυηδηεξ. 

   ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ κμιίγς υηζ δ παβημζιζμπμίδζδ, 

πμο έπεζ ζημπυ κα ελζζχζεζ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηδ πνμζςπζ-

ηυηδηά ημοξ, είκαζ επζηίκδοκδ. Ζ ιμοζζηή πνέπεζ κα είκαζ ιζα 

εθεφεενδ έηθναζδ. Ζ δφκαιή ηδξ πάκηα πνμένπεηαζ απυ ηδκ 

αθδεζκή ζπέζδ ημο δδιζμονβμφ ιε ημ ένβμ ημο. Αοηή ηαε‟ 

αοηή δ δδιζμονβία. Με αάγεζ ζε οπμρία ηαζ ζε ζηέρδ πάκηα, 

πςξ είκαζ δοκαηυκ κα δπμφκ ημ ίδζμ έκαξ Ηνθακδυξ ζοκεέηδξ ιε 

έκακ ζοκεέηδ απυ ηδκ Αθνζηή ή ιε έκακ ζοκεέηδ απυ ηδ Νυ-

ηζμ Αιενζηή ή ηα Βαθηάκζα. Με αάγεζ επίζδξ ζε ζηέρδ πςξ 

είκαζ δοκαηυκ έκαξ ζοκεέηδξ ημο 21μο αζχκα κα αημφβεηαζ ημ 

ίδζμ ιε έκακ ημο 17μο ή ημο 18μο αζχκα. Έπμοιε επζηοπή 

παναδείβιαηα ζοκεεηχκ ημο «εηθεηηζζιμφ» (Benjamin 

Britten, Dmitri Shostakovich, Samuel Βarber, Gian Carlo 

Menotti) πμο ηζκήεδηακ πμθφ άκεηα πνδζζιμπμζχκηαξ ηεπκζ-

ηέξ ηαζ παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμοζζηήξ, δζαθυνςκ επμπχκ, 

δζαθυνςκ ηαηεοεφκζεςκ αηυιδ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ ζοκεε-

ηχκ.  

mailto:antoniou@bu.edu
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   Αοηυ αέααζα πμο παναηηήνζζε ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ή-

ηακ υηζ ιπυνεζακ κα εηθνάζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ. Έκα πανά-

δεζβια είκαζ μ Igor Stravinsky, μ μπμίμξ δακείζηδηε απυ δζα-

θμνεηζηέξ επμπέξ, δζαθμνεηζηά ζηοθ, δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα, 

αθθά δεκ έπαρε πμηέ κα δπεί ζακ Stravinsky. Βέααζα δ ζφβ-

πνμκδ επμπή ημο ιεηαιμκηένκμο πμο ακέθενα ηαζ ζηδκ ανπή, 

πένα απυ ηα ζημζπεία ημο «εηθεηηζζιμφ», έπεζ κα εηθνάζεζ, κα 

ακηζιεηςπίζεζ ή κα πνμαθδιαηζζηεί ηαζ ζηδκ «αζζεδηζηή ζφ-

βηνμοζδ». Γζαηί εκχ ζημκ «εηθεηηζζιυ» καζ ιεκ οπήνπακ μζ 

δζαθμνεηζηέξ επμπέξ, ημ δζαθμνεηζηυ φθμξ, μζ δζαθμνεηζημί 

ζοκεέηεξ, αθθά ανίζημκηακ ηονίςξ ιέζα ζημ ίδζμ πθαίζζμ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ Γοηζηήξ εα έθεβα αζζεδηζηήξ. ηδ ζφβπνμκδ επμ-

πή, ηαζ ιε ηδκ εζζδμπή ηςκ εεκζηχκ ζημζπείςκ ηεθείςξ δζαθμ-

νεηζηχκ πμθζηζζιχκ, πένα απυ ημ «πνυαθδια» ηδξ ζοκέκςζδξ 

αοηχκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ παναηηήνςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ, 

οπάνπεζ δ «αζζεδηζηή ζφβηνμοζδ». φβηνμοζδ δζαθμνεηζηχκ 

πμθζηζζιχκ. 

   Ζ παβημζιζμπμίδζδ είκαζ έκα βεβμκυξ. Ανπίγεζ απυ ει-

θακή ζημζπεία πμο εζζαάθθμοκ ιε αίαζμ ηνυπμ ηαζ πμθθέξ 

θμνέξ αθθμζχκμοκ παναηηήνεξ (ηα blue jeans, ηα Mc 

Donald‟s, δ Coca Cola ηαζ υθα αοηά ηα μπμία ηοηθμθμνμφκ 

ζε υθα ηα ιήηδ ηαζ πθάηδ, ημ ηζκδηυ ηδθέθςκμ πμο εζζαάθθεζ 

πακημφ, δ βθχζζα ημο δζαδζηηφμο....).  

   Τπάνπμοκ δοζηοπχξ ζημζπεία πμο επειααίκμοκ ζε αοηή 

ηαε‟ αοηή ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ αθθμζχκμοκ. Ο ζφβπνμκμξ 

δδιζμονβυξ εα πνέπεζ κα έπεζ ηδ θζθμζμθία ηαζ ημ πζζηεφς 

ημο, αθθά ζοβπνυκςξ ηαζ πμθφ ζζπονμφξ ιδπακζζιμφξ «πνμ-

ζηαζίαξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο» βζα κα ιπμνέζεζ κα ακηζ-

ζηαεεί ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ κα ιπμνέζεζ κα εηθνάζεζ ε-

θεφεενα ημκ ηυπμ ημο, ημ πχνμ ηαζ ηδκ επμπή ημο.  

 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ. 

 

φιθςκα ιε ημ θελζηυ ημο ηαεδβδηή Γεχνβζμο Μπαιπζ-

κζχηδ, παβημζιζμπμίδζδ είκαζ « δ ιεηαηνμπή ηδξ μζημοιέκδξ 

ζε ιζα εκζαία μζημκμιζηή πμθζηζηή ηαζ πμθζηζζηζηή επζηνάηεζ-

α». 

 

   Τπάνπεζ ιζα ζπέζδ πμο ιπμνεί κα είκαζ ηαηαζηνεπηζηή, 

αθθά ιπμνεί κα  είκαζ ηαζ δδιζμονβζηή. Καηαζηνεπηζηή, υηακ 

αίαζα επειααίκεζ ζηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ -ηαζ 

δεκ εκκμχ αοημφ ηαε‟ αοημφ ημο δδιζμονβμφ, αθθά ηαζ ημο 

πενζαάθθμκημξ ημο ηαζ ηδξ επμπήξ ημο. Μπμνεί υιςξ κα είκαζ 

ηαζ εοενβεηζηή. Γζαηί ιπμνεί δ πνμζςπζηή ημο βθχζζα ζηδ-

νζβιέκδ, ααζζζιέκδ, ακηθμφιεκδ (ηαζ ζπεηζηή ιε ημ πχνμ ηαζ 

ημ πνυκμ), κα βίκεζ ηαζ ιζα βθχζζα ακηζθδπηή ζε υθα ηα ιήηδ 

ηαζ πθάηδ ημο πθακήηδ.  

   Γκςνίγμοιε υηζ απυ ηζξ 6.000 βθχζζεξ πμο έπμοκ ηαηα-

βναθεί, μζ 3.000 έπμοκ ελαθακζζηεί. Απυ ηζξ οπυθμζπεξ, ίζςξ 

μζ ιζζέξ ανίζημκηαζ ζε ιεβάθμ ηίκδοκμ. Πχξ πνμαζπίγμοιε ηδ 

βθχζζα ιαξ; Πχξ πνμαζπίγμοιε ημκ εαοηυ ιαξ; Πχξ πνμα-

ζπίγμοιε ημ πχνμ, ημκ ηυπμ ιαξ ηαζ ημ παναηηήνα ημο; Δίκαζ 

πνυαθδια; Ο ηαεέκαξ εα πνέπεζ κα απακηήζεζ ιυκμξ ημο 

ακάθμβα ιε ημ ηζ εέθεζ κα δδιζμονβήζεζ. Δίκαζ δίθδιια; Καζ 

ζε αοηυ πνέπεζ κα απακηήζεζ μ ηαεέκαξ ιαξ πςνζζηά. 

   Οιμθμβχ πςξ υζμ ειααεφκς ζημ ενχηδια ηδξ ζπέζδξ 

ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ημ νυθμ πμο 

ιπμνεί κα παίλεζ αθθδθεπζδνχκηαξ δ ιζα ζηδκ άθθδ, ηυζμ 

ανίζημιαζ ζε ζοκεπή αιθζαμθία βζα ημ ηαηά πυζμ ιπμνεί 

ηακέκαξ κα μνίζεζ ηεθείςξ απυθοηα ηα παναηηδνζζηζηά, ηζξ 

δζαθμνέξ ή ηζξ μιμζυηδηεξ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ. Ίζςξ ακ πνμ-

ζπαεήζς κα ελδβήζς λακά ηα πζζηεφς ιμο βζα ηδ δδιζμονβία,  

ιπμνέζς κα πνμζεββίζς ημ εέια ηάπςξ δζαθμνεηζηά.  

   Σζ είκαζ ανπζηά δδιζμονβία; Δίκαζ ιζα θεζημονβία πμο αα-

ζίγεηαζ ζε πνμηαεμνζζιέκεξ ζοκηαβέξ ή ακηζηεζιεκζημφξ ζημ-

πμφξ ή ηαζ πνμηαεμνζζιέκεξ  εέζεζξ ζημ ηζ πνέπεζ κα είκαζ; 

Γζα ιέκα δ δδιζμονβία είκαζ ιζα πνυηθδζδ, είκαζ ιζα ακάβηδ, 

είκαζ έκα πενζπεηεζχδεξ ηαλίδζ ακαγδηχκηαξ αοηυ πμο δε βκς-

νίγς. Σμ ενςηδιαηζηυ ημ ακ δ ιμοζζηή ιμο είκαζ ημπζηή, 

εεκζηή, παβηυζιζα δεκ ημ έεεζα πμηέ. Ίζςξ εα πνέπεζ μζ α-

ηνμαηέξ κα απμθαζίζμοκ ηάηζ ηέημζμ, ακ ηαζ κμιίγς υηζ ηζ 

εηείκμζ δεκ εα ιπμνέζμοκ απυθοηα. Δίκαζ π.π. οπμπνέςζδ ημο 

ζοκεέηδ κα ζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ παβημζιζμπμίδζδ; Δίκαζ οπμ-

πνέςζδ ημο κα ζηνέθεηαζ πνμξ ηα βκςνίζιαηα ημο ηυπμο ημο 

ηαζ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο; Τπάνπεζ δδθαδή βεκζηά ιζα ηέημζα 

μνβακςιέκδ ηάζδ ηαζ  πνμηαεμνζζιέκμξ ηνυπμξ κα ηδκ ηαηα-

ηηήζεζ ηακέκαξ; 

   Με ημκ ηνυπμ πμο ελέεεζα ημ ηζ είκαζ δδιζμονβία, ιμο 

θαίκεηαζ υηζ είκαζ δφζημθμ κα απακηήζεζ ηακείξ ιε αεααζυηδ-

ηα. Μμο είπε ηάπμηε μ Aaron Copland: Ζ ιυκδ ιαξ οπμπνές-

ζδ είκαζ κα ηάκμοιε ημ ηαθφηενυ ιαξ (ακ αέααζα βκςνίγμοιε 

πμζυ είκαζ αοηυ, ηαζ ακ, υπςξ πζζηεφς, είιαζηε εζθζηνζκείξ  

πνμξ ημκ εαοηυ ιαξ βζ‟ αοηυ πμο πζζηεφμοιε, βζ‟ αοηυ πμο ιαξ 

ανέζεζ, βζ‟ αοηυ πμο ιπμνμφιε πςνίξ άθθμοξ πενζμνζζιμφξ).  

   Τπμεέης υηζ ημ ακ είκαζ ηάπμζμξ ημπζηυξ ή παβηυζιζμξ, 

ημ ακ είκαζ ιεβάθμξ ή ιζηνυξ ζηδκ αλία, δφζημθα ελδβμφκηαζ 

ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ. Πμζμζ είκαζ άναβε μζ ηίκδοκμζ ακ δεκ ηδ-

νδεμφκ αοηέξ μζ ζπέζεζξ υπςξ ηζξ πνμηαευνζζα; Δζθζηνίκεζα, 

αθήεεζα, ημ ηαθφηενμ πμο ιπμνμφιε, αοηυ πμο είιαζηε, αοηυ 

πμο ιαξ ανέζεζ. Οζ ηίκδοκμζ είκαζ κα ανεεμφιε ζε έκα «πενζ-

αάθθμκ» πνμζπαεχκηαξ κα ιζιδεμφιε ηάπμζμκ άθθμκ, πνμ-

ζπαεχκηαξ κα ηάκμοιε ηάηζ πμο ιπμνεί κα ανέζεζ ζε ηάπμζμκ 

πμο εα εέθαιε κα ανέζεζ ( ηαζ εκδεπμιέκςξ κα ιδκ ανέζεζ ζε 

ηάπμζμκ άθθμκ). 

   Ο ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ δεκ είκαζ απυθοημξ. Ζ εέζδ «ηάκς 

ιμοζζηή βζα κα ανέζς» ιπμνεί κα είκαζ επζηίκδοκδ. «Γνάθς 

ηδ ιμοζζηή ιμο  ηαζ ιαηάνζ κ‟ ανέζεζ» είκαζ ηζιζυηενδ εέζδ. 

θμζ εα ήεεθακ κα βνάθμοκ ιμοζζηή πμο κα ανέζεζ. Γζαηί υπζ; 

Φηάκεζ κα  είκαζ απμηέθεζια πμο κα εηθνάγεζ ημκ εαοηυ ημο 

ηαζ ημ αζζεδηζηυ ημο πζζηεφς. 

   Ζ παβημζιζμπμίδζδ πμο πνμζπαεεί κα ελζζχζεζ υθα ηα 

ιήηδ ηαζ πθάηδ ηδξ βδξ, υθμοξ ημοξ παναηηήνεξ, υθμοξ ημοξ 

ηνυπμοξ έηθναζδξ, ζαθχξ είκαζ πμθφ επζηίκδοκδ. Ζ δφκαιδ 

ημο δδιζμονβμφ είκαζ κα είκαζ μ εαοηυξ ημο, είκαζ δ ζδζμιμνθία 

ημο, δ δζαθμνεηζηυηδηα ημο. 

   Θοιάιαζ ιε ηζ πείζια, εα έθεβα ζπεδυκ θακαηζζιυ, μ 

δζάζδιμξ βθςζζμθυβμξ ηαζ ηαεδβδηήξ ημο Κμθεβίμο ηδξ 

Δονχπδξ Κθςκη Αγέγ ζηδκ δζάθελδ πμο έηακε ιαγί ιε ημκ 

ηαεδβδηή βθςζζμθμβίαξ Γεχνβζμ Μπαιπζκζχηδ ζηζξ 17 Ηα-

κμοανίμο 2006 ζημ Μέβανμ Μμοζζηήξ Αεδκχκ, ιε εέια ημ 

ιέθθμκ ηδξ βθχζζαξ,  οπμζηήνζλε υηζ δ ηαοηυηδηα εκυξ θαμφ 

ηνίκεηαζ ηονίςξ απυ ηδ βθχζζα ημο ηαζ πςξ αοηή πνέπεζ πάζδ 

εοζία κα ζςεεί, κα δζαηδνδεεί. Έηζζ θμζπυκ ζηδκ ημζκή αβμνά 

δ μπμζαδήπμηε πνυηαζδ ημ κα οπάνπεζ ιζα βθχζζα, δ αββθζηή 

βζα πανάδεζβια, πμο ιπμνεί κα δζεοηυθοκε ηδκ επζημζκςκία, 

ζοβπνυκςξ εα αθαζνμφζε  ηδ δφκαιδ, ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ ημ 

παναηηήνα ηδξ ηάεε βθχζζαξ πμο ζένκεζ απυ πίζς ηδξ έκακ 

άθθμ πμθζηζζιυ, ιζα άθθδ ακενχπζκδ ροπή, εα έθεβα ιζα άθθδ 

ζζημνία, αηυιδ ηαζ έκακ δζαθμνεηζηυ πχνμ ηαζ πνυκμ. 
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   Καηαθήβς θμζπυκ ιε ημ κα πς υηζ μ ηνυπμξ πμο επζημζ-

κςκμφκ ζήιενα μζ άκενςπμζ, είηε αοηυ είκαζ ιε ηα ιέζα εκδ-

ιένςζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, είηε ιε ημκ εφημθμ ηαζ ηαπφηαημ 

ηνυπμ επζημζκςκίαξ ηαζ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ ιέζς ημο 

internet ή ηςκ άθθςκ ιέζςκ , απαναίηδηα δεκ εα πνέπεζ κα 

αθαζνεί ηδκ ζδζαζηενυηδηα, ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ημκ πανα-

ηηήνα ημο ηάεε δδιζμονβμφ πςνζζηά, υπμζμ ηαζ κα είκαζ αοηυ.  

   Αξ επακαθάας βζα αηυια ιζα θμνά θμζπυκ:  

   Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤ ΔΗΝΑΗ Ο ΔΑΤΣΟ 

ΣΟΤ.  

   Δίκαζ μ ζοκεζδδηυξ εαοηυξ ημο, αθθά ηαζ μ εαοηυξ ημο 

πμο έπεζ δζαιμνθςεεί οπμζοκείδδηα ηαζ υπζ ιυκμ ζημ DNA 

ημο. Ζ ζοκεζδδηή ηαζ οπμζοκείδδηδ ζπέζδ ημο ιε ημ ηάεε ηζ 

πμο ημκ πενζαάθθεζ, δ ζζημνία ημο, μ πμθζηζζιυξ ημο, μ πχνμξ 

ηαζ μ πνυκμξ πμο γεζ. Μζα ηέημζα εεκζηή πνμζςπζηυηδηα ηαζ 

αλία έπεζ πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ κα βίκεζ ηαζ παβηυζιζα. 

Σέημζμο είδμοξ παβημζιζμπμίδζδ εα ηδκ επζηνμημφζα.    

 

«Έρνπκε ππνρξέσζε λα θάλνπκε ην θαιύηεξό καο». Aaron 

Copland  

 

«Έλα πξσί μύπλεζα θαη δηαπίζησζα όηη έγξαθα ηε κνπζηθή 

θάπνηνπ άιινπ». George Crumb 

 

«Έγηλα δηάζεκνο από έλα αηύρεκα». Μάκμξ Υαηγζδάηζξ 

 

«Να αξέζσ; Μνπ θαίλεηαη ύπνπην. Όηαλ παίδσ Οηδίπνδα 

ζηε πξώηε θεξθίδα θάζεηαη ν Σνθνθιήο». Αθέλδξ Μζκςηήξ 

 

«Έγξαθα ηε κνπζηθή κνπ θαη έηπρε λ’ αξέζεη». Μάκμξ Υα-

ηγζδάηζξ 
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  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέρρ,,  πποολλιιηηιιζζμμιικκέέρρ  κκααιι    

ααιιζζθθηηηηιικκέέρρ  δδιιααζζηηάάζζεειιρρ  ηηηηρρ  ππααγγκκοοζζμμιιοοπποοίίηηζζηηρρ  
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Οηθνπκεληθόηεηα, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Μνπζηθή Γεκηνπξγία 

Γζχνβμξ Μακζάηδξ 

Καζεγεηήο Πνιηηηθήο θαη Δζηθήο Φηινζνθίαο 

Σκήκα Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηήκηνπ Ώζελψλ 
gmaniat@media.uoa.gr  

 

 

Oζ υνμζ „μζημοιεκζηυηδηα‟ ηαζ „παβημζιζμπμίδζδ‟ 

εηθνάγμοκ ηαζ ζοιποηκχκμοκ ηδ ααεφηενδ ζπέζδ δεζηήξ ηαζ 

πμθζηζηήξ. Ζ απμδμπή ηαεμθζηχκ δεζηχκ ανπχκ ζοιπενζθμ-

νάξ ιε δεζιεοηζηυ παναηηήνα ηαζ, επμιέκςξ, δ ακαβκχνζζδ 

ημο άθθμο, ημο δζαθμνεηζημφ ςξ ζζυηζιμο, ςξ ακηζηεζιέκμο 

ζεααζιμφ, ςξ δεζημφ πνμζχπμο απμηεθεί ημκ δεζηυ πονήκα 

ηδξ μζημοιεκζηυηδηαξ. Μ‟ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ έκκμζα, δ ηεθεο-

ηαία δεκ είκαζ, ημοθάπζζημκ ςξ ηχνα, οπανηηή ημζκςκζημπμθζ-

ηζηή ηαηάζηαζδ, αθθά εηείκμξ μ δεμκηζηυξ μνίγμκηαξ, εηείκδ δ 

ζζημνζηή δοκαηυηδηα –δ ιμκαδζηή μνεμθμβζηή- ηδξ ακενςπυ-

ηδηαξ κα δζαιμνθχζεζ πναβιαηζημφξ ακενχπζκμοξ υνμοξ 

γςήξ, δίπςξ απμηθεζζιμφξ, βζα ηάεε ακενχπζκμ άημιμ. Ζ 

οθμπμίδζδ εκυξ ηέημζμο δεζημπμθζηζημφ πνμβνάιιαημξ εα 

ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ ηαφηζζδ δεζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ. Ακηζεέηςξ, δ 

παβημζιζμπμίδζδ, υπςξ ζήιενα αοηή ηαηακμείηαζ έπεζ ιζακ 

ελςηενζηή ζπέζδ ιε ηδκ δεζηή. οπκά μζ θμνείξ ηαζ εηθναζηέξ 

ηδξ πνδζζιμπμζμφκ ηζξ δεζηέξ επζηαβέξ ηςκ ηαεμθζηχκ αλζχκ, 

βζα κα δζηαζμθμβήζμοκ αηυιδ ηαζ ηζξ πζμ ηναοβαθέεξ εηδδθχ-

ζεζξ ιζαξ ελμοζίαξ πμο ηαοηίγεζ ημ παβηυζιζμ ιε ημ δζηυ ηδξ 

ζδζαίηενμ ζοιθένμκ. Πνυηεζηαζ βζα ηαηαθακή δζάζηαζδ θυβςκ 

ηαζ ένβςκ, δεζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ. 

 Ο ζφβπνμκμξ δεζημπμθζηζηυξ μνεμθμβζζιυξ πνμηάζ-

ζεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ακαβκχνζζδξ ηδξ οζμεέηδζδξ ηαεμθζηχκ 

αλζχκ –ηδξ εθεοεενίαξ, ηδξ ζζυηδηαξ, ημο αθθδθμζεααζιμφ, 

ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ- ηαζ ακηθεί ηδκ επζπεζνδιαημθμ-

βία ημο απυ ηδκ πανάδμζδ ημο Γζαθςηζζιμφ. φιθςκα ι‟ 

αοηήκ, μζ ημπζηέξ πμθζηζζιζηέξ ηαζ ζζημνζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ 

δεκ είκαζ ηυζμ ζδιακηζηέξ –πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ 

είκαζ ακαβκςνίζζιεξ ηαζ ζεααζηέξ- ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ζηαεε-

νέξ αάζεζξ ημο ακενχπζκμο είδμοξ πμο ζοκμρίγμκηαζ ζηδ 

δφκαιδ ημο θμβζημφ ημο. Ο δδιζμονβζηυξ μνευξ θυβμξ απμηε-

θεί ημ πζμ αοεεκηζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ακαδζμν-

βάκςζδ ηςκ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ ιε ζηυπμ ιζα παβηυζιζα 

ημζκμπμθζηεία ηναηχκ πμο εα δζαζθαθίγεζ ηδκ εζνήκδ ηαζ εα 

ηαημπονχκεζ ηδκ πμνεία δεζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ πνμυδμο. 

 ημ πεδίμ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ, ζδζαίηενα 

ηδξ ιμοζζηήξ, ημ δζαθςηζζηζηυ επζπείνδια επδνέαζε ηζξ αζ-

ζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ πναηηζηέξ ημο 18
μο

 

ηαζ 19
μο

 αζχκα. Γζα πανάδεζβια: Ζ ακαβςβή ηδξ Σπκθσλίαο, 

ςξ ιμοζζηυ είδμξ, ζε ορδθυ, ζε φρζζημ δείβια ιμοζζημηαθθζ-

ηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ ηδξ επμπήξ ημο Μπεηυαεκ μδήβδζε πμθ-

θμφξ απυ ημοξ ζοβπνυκμοξ ημο κα ηδ αθέπμοκ ςξ πνμαμθή 

εκυξ ζδεαημφ ηνάημοξ, υπμο μζ πνμζςπζηέξ εθεοεενίεξ εα 

ιπμνμφζακ κα ακείζμοκ εκηυξ εκυξ δμιδιέκμο υθμο εκηυξ 

ημο μπμίμο μζ ακάβηεξ ηδξ ημζκυηδηαξ εα θεζημονβμφζακ αν-

ιμκζηά ιε ηζξ ακάβηεξ ημο αηυιμο. Ζ ζζημνζηή ζοβηνυηδζδ 

ηαζ ακάπηολδ ηδξ οιθςκίαξ, δ μνζζιέκδ ζπέζδ ιμοζζηήξ 

ακάπηολδξ ηαζ μνπδζηνζηήξ δζάνενςζδξ ηςκ ιμοζζηχκ ζδεχκ 

μδδβμφκ ζε δπδηζηέξ ακαθμβίεξ δεζημπμθζηζηχκ αζηδιάηςκ 

πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ νζγμζπαζηζηή ακάβκςζδ ημο δζαθς-

ηζζηζημφ επζπεζνήιαημξ. Ζ ζοιθςκίαξ πνμαάθθεηαζ είηε ςξ 

δπδηζηή ακαθμβία ηδξ ακενςπυηδηαξ, ηδξ humanität ημο βεν-

ιακζημφ δζαθςηζζιμφ ςξ εκζαίαξ δεζηήξ ζδζυηδηαξ ημο ακενχ-

πζκμο βέκμοξ, ή ςξ δπδηζηή ακαθμβία εκυξ ζδζαίηενμο ηναηζημφ 

ιμνθχιαημξ. Ζ ακαθμβία παναπέιπεζ ζηδκ ακηίεεζδ ημζιμ-

πμθζηζζιμφ ηαζ εεκζηζζιμφ ςξ δζαθεηηζηχκ ζηζβιχκ ακάπηο-

λδξ ηδξ δζαθςηζζηζηήξ ζδεμθμβίαξ. 

 Ήδδ μ Ρμοζχ είπε ακαβάβεζ ημ ζοθθμβζηυ αοεμνιδ-

ηζζιυ ηδξ θασηήξ βζμνηήξ –υπμο δ ιμοζζηή παίγεζ νυθμ ηαεμ-

νζζηζηυ- ζε δεζημπμθζηζηή επζηαβή αθμφ ζ‟ αοηήκ εκοπάνπεζ 

ζε επίπεδμ αζζεδηζηυ δ θμβζηή ηδξ γεληθήο βνύιεζεο. Αοηή δ 

εεχνδζδ ηδξ ιμοζζηήξ ςξ θμνέα αλζχκ μζημοιεκζηήξ ζζπφμξ 

δέζπμζε, υζμκ αθμνά ημ πεδίμ ηδξ πμθζηζζηζηήξ πμθζηζηήξ, ηδκ 

πενίμδμ ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ, υπμο μ Γημζέη, μ Μετθ, 

μ Κενμοιπίκζ ζοκεέημοκ ένβα πμο απεοεφκμκηαζ ζηδκ ακενς-

πυηδηα ζοκμθζηά ή ημοθάπζζημκ υπςξ αοηή ακαδεζηκφεηαζ 

ζηδκ πνμαθδιαηζηή ημο νζγμζπαζηζημφ Γζαθςηζζιμφ. 

 ηδ θζθμζμθζηή πανάδμζδ ημο πνμεβεθζακμφ βενια-

κζημφ ζδεαθζζιμφ δ αζζεδηζηή, ςξ πενζμπή ηδξ οπμηεζιεκζηήξ 

έηθναζδξ ημο κμο, ηαείζηαηαζ ζδιείμ αζπιήξ βζα βεκζηυηενα 

δεζημπμθζηζηά αζηήιαηα. Ζ αζζεδηζηή ηαθθζένβεζα απμηηά ηζξ 

δζαζηάζεζξ ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ ζοκείδδζδξ. Σμ πανά-

δεζβια ημο ίθθεν είκαζ παναηηδνζζηζηυ. ημ εειεθζχδεξ ένβμ 

ημο Γηα ηελ Αηζζεηηθή Παηδεία ηνπ Αλζξώπνπ βνάθεζ: «Καηα-

ιεζήξ ζημ ααζίθεζμ ηςκ ηνμιαπηζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ηςκ ζενχκ 

κυιςκ ημ αζζεδηζηυ έκζηζηημ ενβάγεηαζ απαναίηδηα βζα ηδ 

δδιζμονβία εκυξ ηνίημο πανμφιεκμο ααζζθείμο, ημο ααζζθείμο 

ημο παζπκζδζμφ ηαζ ηδξ ιίιδζδξ, εκυξ ηυζιμο υπμο μζ άκενς-

πμζ εα γμοκ εθεφεενμζ απυ ηάεε δέζιεοζδ ηαζ απαθθαβιέκμζ 

απυ ηάεε είδμοξ ελακαβηαζιυ, ηυζμ ζημ θοζζηυ υζμ ηαζ ζημκ 

δεζηυ πχνμ. 

 Σμ δοκαιζηυ Κνάημξ ιπμνεί κα ηαηαζηήζεζ ηδκ ημζ-

κςκία δοκαηή, ιυκμκ αθήκμκηαξ ηδ ιζα θφζδ κα δαιάζεζ ηδκ 

άθθδ. Σμ δεζηυ Κνάημξ ιπμνεί κα ηαηαζηήζεζ δεζηά ακαβηαί-

α, οπμηάζζμκηαξ ηδκ αημιζηή αμφθδζδ ζηδ βεκζηή. Μυκμκ ημ 

αζζεδηζηυ Κνάημξ ιπμνεί κα ηδκ ηάκεζ πναβιαηζηή, βζαηί 

μθμηθδνχκεζ ηδ αμφθδζδ ημο υθμο ιέζς ηδξ θφζδξ ημο αηυ-

ιμο. Μυκμ μ αζζεδηζηυξ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ 

ακενχπςκ εκχκεζ ηδκ ημζκςκία, βζαηί ακαθένεηαζ ζε υ,ηζ είκαζ 

ημζκυ βζα υθμοξ. Οζ οθζηέξ, ιε άθθα θυβζα, απμθαφζεζξ είκαζ 

απυ ηδ θφζδ ημο αημιζηζζηζηέξ πςνίξ κα ζοιιεηέπεζ δζυθμο ζ‟ 

αοηέξ ημ εζδμθμβζηυ ιαξ πενζεπυιεκμ. Μυκμ ημ ςναίμ ιπμ-

νμφιε κα απμθαφζμοιε ηαοηυπνμκα ςξ άημια ηαζ ςξ είδμξ, ςξ 

εθπξόζσπνη δδθαδή ημο ακενχπζκμο είδμοξ. Μυκμ ημ ςναίμ 
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ηάκεζ εοηοπζζιέκμ υθμ ημκ ηυζιμ ηαζ υζμζ ζοβηζκμφκηαζ απυ 

ημ αίςια ηδξ βμδηείαξ ημο λεπκμφκ ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο 

είκαζ ημοξ».  

 Ζ νήζδ ημο Wagner, πμο παναεέηεζ δ Cosima ζημ 

διενμθυβζυ ηδξ υηζ «ζηζξ ζοιθςκίεξ (ημο Μπεηυαεκ) υθμξ μ 

ηυζιμξ ηάκεζ ιμοζζηή ιέζς αοημφ» ακαδεζηκφεζ ηδκ ζζπονή 

επίδναζδ πμο είπε δ εεχνδζδ ηδξ ζοιθςκίαξ ςξ ηαεμθζημφ 

ιμοζζημφ είδμοξ ζε ακηίζημζπεξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ πναηηζ-

ηέξ.  

 Ζ ιμοζζηή ηαζ ακαθένμιαζ ζηδκ μνβακζηή ιμοζζηή 

ημο 19
μο

 αζχκα, πνμαάθθεζ ςξ ηαηελμπήκ θμνέαξ ηδξ δοκαηυ-

ηδηαξ ζοβηνυηδζδξ, ιε ηνζηήνζα αζζεδηζημπμθζηζηά, εκυξ 

μζημοιεκζημφ πμθζηζζιμφ, ημο μπμίμο μζ αζζεδηζηέξ, βεκζηυηε-

να θζθμζμθζηέξ ηαζ δεζηέξ αλίεξ αθμνμφκ ζ‟ υθδ ηδκ ακενς-

πυηδηα. 

 Βεααίςξ, δ έκκμζα ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο πμθζηζζιμφ 

δεκ ηζκμφκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο αοημκυδημο ηαζ ημο ημζκμφ 

απμδεηημφ. Σμ ενχηδια αίθκδξ ακ ιπμνμφιε, ακ κμιζιμπμζ-

μφιεεα κα ιζθάιε βζα «πμθζηζζιυ» ή βζα «πμθζηζζιμφξ» είκαζ 

ζδζαζηένςξ ηνίζζιμ. H δζενεφκδζδ ημο πμθζηζζιμφ, δζαδζηαζία 

πμο λεηζκά ζημκ φζηενμ 18
μ
 αζχκα, πνμτπμεέηεζ ηδκ ακαβκχ-

νζζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ δζαθμνάξ. Σμ δζαθμνεηζηυ, ημ 

πμθζηζζιζηυ «άθθμ», αθεκυξ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ αθθά 

ηαζ ζδεμθμβζηυ ζημζπείμ πμο εζζάβεζ ημ «ελςηζηυ» ζημ corpus 

ηςκ ηαεζενςιέκςκ ακηζθήρεςκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ κεςηε-

νζηυηδηαξ ηαζ αθεηένμο θεζημονβεί ςξ αθμνιή βζα ζοβηνίζεζξ 

ηαζ αλζμθμβήζεζξ πμο μδδβμφκ ζηδκ αοημεπζαεααίςζδ ηδξ 

πμθζηζζιζηήξ ηονζανπίαξ ιζαξ εθίη πμο πνμζδζμνίγεζ ημ πενζε-

πυιεκμ εκυξ ζζπονμφ πμθζηζημζηναηζςηζημφ ηαζ μζημκμιζημφ 

ηέκηνμο. Έηζζ δ «Γφζδ» ςξ πναβιαηζηυξ ηαζ ζοιαμθζηυξ 

εηθναζηήξ αοηήξ ηδξ ηονζανπίαξ πνμαάθθεζ ηαζ επζαάθθεζ ηα 

δζηά ηδξ πμθζηζζιζηά πνυηοπα –ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημκ 

ηνυπμ γςήξ ιζαξ μνζζιέκδξ ημζκςκζημπμθζηζηήξ εθίη- ςξ ηεθζ-

ηή απυθδλδ ιζαξ πμνείαξ πνμυδμο δ μπμία έπεζ αθεηδνία ηδκ 

ηθαζζηή ανπαζυηδηα. Ο,ηζδήπμηε ημπμεεηείηαζ εηηυξ αοηήξ ηδξ 

πμνείαξ εεςνείηαζ υπζ ιυκμ δζαθμνεηζηυ αθθά ηαζ ηαηχηενμ. 

Αοηή δ ζηάζδ επδνέαζε πνμθακέζηαηα ηδ πενζμπή 

ημο ιμοζζημφ πμθζηζζιμφ. Ζ ιμοζζηή ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ 

υπζ ιυκμ ηονζανπεί ζ‟ μθυηθδνδ ηδ βδ, βζα ηαθθζηεπκζημφξ 

αθθά ηαζ, ίζςξ ηονίςξ, βζα ελςηαθθζηεπκζημφξ θυβμοξ, αθθά 

ηαείζηαηαζ ημ πνυηοπμ εκυξ παβηυζιζμο ιμοζζημφ πμθζηζζιμφ 

πμο ζηαδζαηά ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ ζηδ 

ιαγζηή ακαπαναβςβή ηαζ δζάδμζδ ημο ήπμο επζαάθθεηαζ ςξ 

ηονίανπδ ηαθθζηεπκζηή αλία δζεεκχξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή επέ-

δναζε απμθαζζζηζηά ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ παναδμζζαηήξ ζο-

ζηδιαηζηήξ ιμοζζημθμβίαξ. Ζ ιμοζζημθμβζηή ακάθοζδ ηαοηί-

ζηδηε ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ιε ηδ ιεθέηδ ημο δοηζημεονςπασ-

ημφ ιμοζζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ιάθζζηα, ζημ υκμια ηδξ επζ-

ζηδιμκζηήξ αηνίαεζαξ ή ηαθφηενα πνμζπάεεζαξ κα ακαπεεί ζε 

επζζηήιδ εκηυξ ιζαξ ηονίανπδξ εεηζηζζηζηήξ μπηζηήξ, ιε ηδκ 

αοζηδνή ακάθοζδ ημο ιμοζζημφ ηεζιέκμο. 

Απυ ημ 1885, υηακ μ Guido Adler πνυηεζκε έκα δζεο-

νοιέκμ πενζεπυιεκμ ηδ ιμοζζημθμβίαξ ηαζ ηονίςξ ιε ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ακενςπμθμβίαξ ανπίγεζ ζζβά ζζβά, 

ιε αιήπακα ηαζ δεζθά αήιαηα κα δζαιμνθχκεηαζ ιζα ιμοζζημ-

θμβζηή ακηίθδρδ πμο ακαβκςνίγεζ ηδκ πμθζηζζιζηή ζζμηζιία 

άθθςκ ιμοζζηχκ –ηδξ Ηάααξ, ημο Μπαθί, ηδξ Ηκδίαξ η.α.- οπμ-

ηαεζζηχκηαξ ηδκ ακαγήηδζδ μζημοιεκζηχκ ιμοζζημπμθζηζζιζ-

ηχκ ειπεζνζχκ. Μεθεηδηέξ υπςξ μ Meriam, o Nettl, o Charles 

Seeger η.α. ηαευνζζακ υ,ηζ μ J. Kerman μκυιαζε «πμθζηζζιζηή 

ιμοζζημθμβία». 

Δλάθθμο δ ακαβκχνζζδ ηδξ αλίαξ ηδξ ιμοζζηήξ ζδζαζ-

ηενυηδηαξ άθθςκ πμθζηζζιχκ επδνέαζε απμθαζζζηζηά ηδ 

δδιζμονβία ζδιακηζηχκ εηπνμζχπςκ ηδξ δοηζημεονςπασηήξ 

πανάδμζδξ, απυ ημ Νηειποζφ έςξ ημκ Οθζαζέ Μεζζάκ. 

Ζ απμδμπή ηδξ πμθζηζζιζηήξ ζζμηζιίαξ ακαβκςνίγεζ 

ηδ δζαθμνά αθθά δεκ ηαηαλζχκεζ άηνζηα ημ υπμζμ πενζεπυιεκυ 

ηδξ ςξ ζζυηζιμ. Γζαθμνεηζηά δ απμδμπή ηδξ ζζμηζιίαξ εα ηαο-

ηζγυηακ ιε ημκ αηναίμ ζπεηζηζζιυ. Ζ ζζμηζιία έπεζ ιεβαθφηενμ 

κυδια ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ηνζηδνίςκ αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαθθζ-

ηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ 

θζβυηενμ ζηδκ αοηυιαηδ απμδμπή ηδξ ςξ αζζεδηζηά ζζυηζιδξ. 

Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ δεζημπμθζηζηήξ πναβιαηζ-

ηυηδηαξ. Σμ υηζ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ ςξ 

ηαηαδδθχζεζξ δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιζηχκ ιμνθχκ είκαζ ζζυ-

ηζιεξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ζζυηζιεξ ηαζ ςξ πνμξ ημ δεζημπμ-

θζηζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ. Έκα ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ, βζα κα 

ιπμνεί κα αλζχζεζ ακηζηεζιεκζηή ζζπφ, μθείθεζ, πςνίξ κα α-

βκμεί ημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ πνμέθεοζήξ ημο, κα ηζκείηαζ 

ηαζ εηηυξ αοημφ, δδθαδή εηηυξ ημο ηονίανπμο ζε αοηυ πνμηφ-

πμο.  

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ ζδιενζκή 

ακηίεεζδ –ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, δμιζηή ακηίεεζδ υθδξ ηδξ 

κεςηενζηυηδηαξ- ακάιεζα ζηδκ πνμαμθή εκυξ πμθζηζζιμφ ιε 

αλίςζδ παβημζιζυηδηαξ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ημο ημπζημφ ημο 

ζδζαίηενμο ςξ αοεεκηζηήξ ζηζβιήξ βζα ηδκ αοημζοκεζδδζία ηαζ 

ημκ αοημπνμζδζμνζζιυ ηδξ ηάεε πμθζηζζιζηήξ ζδζμζοζηαζίαξ. 

Ζ ακηίεεζδ αοηή, πμο ζηδκ αηναία ηδξ εηδμπή παίνκεζ απυ ηδ 

ιζα ηδ ιμνθή ημο ημζιμπμθζηζζιμφ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ημο 

πενζεςνζμπμζδιέκμο ημπζηζζιμφ, ζοιποηκχκεζ, αηνζαχξ, ηζξ 

ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ ακηζθάζεζξ πμο ηαεμ-

νίγμοκ ηδκ δζαδζηαζίαξ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ 

ηαζ εειεθίςζδξ ηδξ ζιπενζαθζζηζηήξ «κέαξ ηάλδξ» ζηδκ δζεεκή 

γςή. 

 ‟ αοηυ ημ πθαίζζμ, δ πνμαθδιαηζηή βζα ημκ πμθζηζ-

ζιυ ηαείζηαηαζ εειεθζχδεξ δεζημπμθζηζηυ, ηαη‟ μοζία θζθμ-

ζμθζηυ, πνυαθδια. Ζ άηνζηδ απμδμπή εκυξ παβημζιζμπμζδιέ-

κμο δζα ηδξ πμθζηζημζηναηζςηζηήξ ζζπφμξ ημπζηζζιμφ, ζακ 

δήεεκ παβηυζιζμο πμθζηζζιμφ, ηαζ δ ελίζμο άηνζηδ πνμαμθή 

ημο βναθζημφ ηαζ ηςκ δεχκ ημο θμθηθυν, ζακ δήεεκ ακηίζηα-

ζδ ζηδκ πμθζηζζηζηή ζζμπεδςηζηή μιμζμιμνθία, ζοκεέημοκ 

ηδκ ηνζζζιυηδηα –ενεοκδηζηή ηονίςξ, υιςξ, πναηηζηή- ημο 

πνμαθήιαημξ. Χξ «παβημζιζμπμζδιέκμ ημπζηζζιυ» μνίγς ηδκ 

ελαβςβή ηαζ αίαζδ, πμζηζθυιμνθή δζάδμζδ ημο πμθζηζζηζημφ 

ηαηεζηδιέκμο ηςκ ΖΠΑ. Ο βεκζηεοιέκμξ πμθζηζζηζηυξ ελαιε-

νζηακζζιυξ, πμο ζοζηδιαηζηά επζπεζνείηαζ ζήιενα, ςξ ιμνθή 

ζφβπνμκμο πμθζηζζιζημφ ζιπενζαθζζιμφ απμηεθεί ηδκ ηαεδιε-

νζκή πνμτπυεεζδ –επελενβαζιέκδ ηαζ αζςιέκδ ζημ επίπεδμ 

ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ηςκ ζοκδεεζχκ- ηδξ απμδμπήξ ημο ςξ 

πμθζηζζηζημφ ιμκυδνμιμο. Έηζζ δζαδίδεηαζ δ εζηυκα εκυξ πθα-

ζιαηζημφ «εκζαίμο» πμθζηζζιμφ, μ μπμίμξ θεζημονβεί ηαηακα-

βηαζηζηά. 

 ημ πχνμ ηδξ ιαγζηήξ ιμοζζηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ 

πνυζθδρήξ ηδξ δ παβημζιζμπμίδζδ, δ ζοκεπήξ, ακειπυδζζηδ 

ζήιενα επέηηαζδ ημο ηεθαθαίμο, έπεζ ςξ απμηέθεζια έκακ 

επίθεηημ μιμβεκμπμζδιέκμ ήπμ. Έκα φθμξ πμο ηαεμνίγεζ ιε 

ηονζανπζηυ ηνυπμ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ηδκ πνάλδ ηδξ ιμοζζ-

ηήξ αηνυαζδξ. Ζ ηαηαθοβή είηε ζημκ θαζκμιεκζηά αζθαθή 

πχνμ ημο θμθηθυν ή ζημκ πενίηθεζζημ πχνμ εκυξ ακμφζζμο 
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ααακβηανκηζζιμφ υπζ ιυκμ δεκ απμηεθεί δδιζμονβζηή ακηί-

δναζδ ζ‟ αοηή ηδ δζαδζηαζία, αθθά εκ πμθθμίξ ηδκ εκζζπφεζ, 

έζης ηαζ ιδ ζοκεζδδηά. 

Ζ ακηίθδρδ βζα έκακ εκζαίμ ακενχπζκμ πμθζηζζιυ ηδξ 

humanität –ηδξ ζδέαξ δδθαδή ηάπμζαξ ημζκήξ ζδζυηδηαξ, πένακ 

θοθεηζηχκ, ημζκςκζηχκ, ιμνθςηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ, πμο 

θεζημονβεί ςξ ζημζπείμ εκυηδηαξ ημο ακενχπζκμο είδμοξ- ζο-

κζζηά ιζακ αβςκζζηζηή ζηάζδ. Αοηυξ μ «εκζαίμξ πμθζηζζιυξ» 

δεκ είκαζ δεδμιέκμξ μφηε ζζημνζηά οπανηηυξ πανά ιυκμκ ςξ 

δεζημπθαζηζηή ηαηδβμνία ζηδκ πενζμπή ημο νζγμζπαζηζημφ 

Γζαθςηζζιμφ. Απμηεθεί έκα δέμκ, έκακ ζζημνζηυ ζημπυ, ζημκ 

μπμίμ πνμζακαημθίγεηαζ δ ημζκςκζηή δνάζδ ηαζ έηζζ απμηηά 

ημκ ζζημνζηά πεζναθεηζηυ ηδξ παναηηήνα. Ο πμθζηζζιυξ ηαεί-

ζηαηαζ –ή ηαθφηενα, ιπμνεί κα ηαηαζηεί- εκζαίμξ ιέζς ηδξ 

ημζκςκζημπμθζηζηήξ πεζναθέηδζδξ. Μζα ηέημζα πνμαθδιαηζηή 

ακηζπαναηίεεηαζ εοεέςξ ζηδκ θμβζηή ημο «παβημζιζμπμζδιέ-

κμο ημπζηζζιμφ». Ο ηεθεοηαίμξ ζημ υκμια εκυξ δήεεκ «πα-

βημζιζμπμζδιέκμο πμθζηζζιμφ», επζαάθθεζ ημκ πμθζηζζιυ ηδξ 

ζζπφμξ, ηδξ ιαγζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ. 

 ήιενα, μ θζθμζμθζηυξ ζημπαζιυξ ακηζιεηςπίγεζ ημκ 

εκκμζαηυ πνμζδζμνζζιυ ημο πμθζηζζιμφ ςξ ζδιακηζηυηαημ 

εεςνδηζηυ πνυαθδια. Βνίζηεηαζ ζε ακάθμβδ εέζδ ιε εηείκδξ 

ηδκ ζδζαίηενα δδιζμονβζηή θάζδ ηδξ εονςπασηήξ ζηέρδξ, υηακ 

μ χνζιμξ Γζαθςηζζιυξ ηαζ μ πνχζιμξ Ρμιακηζζιυξ ακηζπανα-

ηίεεκημ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ –πνμζπάεεζα αοημβκςζίαξ- κα 

μνίζμοκ ημ ηζ είκαζ πμθζηζζιυξ. Καζ ηυηε δ βαθθμηεκηνζηή 

αλίςζδ παβημζιζυηδηαξ ζοβηνμουηακ ιε ηδκ αλίςζδ εκίζπο-

ζδξ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ημο ζδζαίηενμο. Τπάνπεζ, υιςξ, ιζα 

μοζζςδέζηαηδ δζαθμνά. Συηε οπήνπε δ αίζεδζδ ημο ακμζπημφ 

ζζημνζημφ ιέθθμκημξ. ήιενα, δοζηοπχξ, ηαθθζενβείηαζ δ 

θμβζηή ημο αιεηάηθδημο. Ζ αζθοηηζηή αεααζυηδηα ημο ιμκυ-

δνμιμο αοημπνμζδζμνίγεηαζ ζακ «μθμηθήνςζδ» ηαζ «ηεθείς-

ζδ» ημο πμθζηζζιμφ. Καζ ηυηε δ πνυμδμξ, εκκμδιέκδ ςξ βναι-

ιαηζηή ηαζ ηεθζηά ακειπυδζζηδ πμνεία ηεπκμθμβζηχκ ηονίςξ 

αεθηζχζεςκ, αιθζζαδηήεδηε ςξ πνμξ ημ δεζηυ πενζεπυιεκυ 

ηδξ ηαζ δζεβκχζεδ δ ηαηαζηνμθζηή βζα ηδ θφζδ ηαζ ημκ άκ-

ενςπμ εηδμπή ηδξ. Ζ ακαβηαζυηδηα δεζημπμίδζδξ ηςκ ακ-

ενχπζκςκ εηδδθχζεςκ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηδξ θοζζηυηδηαξ ηςκ 

άιεζςκ, δζαθακχκ ζπέζεςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ δζαιεζμθααδ-

ιέκεξ, πναβιαημπμζδιέκεξ ηαζ απμλεκςηζηέξ ζοιπενζθμνέξ, 

ακηζπαναηέεδηε ζημκ πμθζηζζιυ ηδξ θαζκμιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

εηζηέηαξ. 

 Ζ ζφβπνμκδ νζγμζπαζηζηή, πεζναθεηζηή ζηέρδ ιπμ-

νεί πνμκμιζαηά κα ειααεφκεζ ζημ επζπείνδια ημο Γζαθςηζ-

ζιμφ ηαζ κα δζεονφκεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ημο ακαθμνέξ. Σμ ζζημ-

νζηυ οπμηείιεκμ ακαπηφζζμκηαξ ηαζ αλζμθμβχκηαξ ηνζηζηά 

ηδκ ημζκςκζηή ειπεζνία ηαζ ηζξ εεςνδηζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ 

πεζναθεηζηχκ ηζκδιάηςκ ηδξ Νεςηενζηυηδηαξ ιπμνεί ηαζ πάθζ 

κα ηαηαζηεί θμνέαξ ιζαξ ελ δπλάκεη νηθνπκεληθόηεηαο ηαζ 

υπζ ηοπζηήξ. Ζ ελ δπλάκεη Οηθνπκεληθόηεηα ζοβηνμηεί ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ νπζηαζηηθήο ζε ακηίεεζδ πνμξ ηδκ ηππηθή 

μζημοιεκζηυηδηα. Έπεζ ιζα θμβζηή, ηαζ βζα ημφημ αθδνδιέκδ, 

πνμτπυεεζδ: ηδκ ακαβκχνζζδ ημο εκζαίμο παναηηήνα ηδξ 

ακενςπυηδηαξ ςξ ηαεμθζηά έβηονδξ αλίαξ πμο ηαοηυπνμκα 

ηίεεηαζ, ιε υνμοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ζζημνζημημζκςκζηά, ηαζ ςξ 

ζημπυξ ηδξ ζζημνζημπμθζηζηήξ δνάζδξ. Αοηυξ μ εκζαίμξ πανα-

ηηήναξ δεκ ηζκείηαζ ιμκμδζάζηαηα, μφηε ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηδξ εκζαίαξ θμβζηήξ θφζδξ ημο ακενχπμο ςξ 

απμηθεζζηζημφ ηαεμνζζιμφ ημο. Πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαηακυδζδ 

ηδξ πναβιαηζηήξ ημζκςκζηήξ ειπεζνίαξ ςξ πςνζζηζημφ ηαζ 

απμλεκςηζημφ πθαζζίμο ακάδοζδξ ηδξ αημιζηυηδηαξ αθθά ηαζ 

παναπάναλδξ ηδξ μοζίαξ ημο ακενχπμο. Ο άκενςπμξ είκαζ 

εκζαίμξ ηαζ αοηυ απμηεθεί θμβζηή πνμτπυεεζδ ηαζ δέμκ δεζηυ, 

αθθά ηαζ δζαζπαζιέκμξ, απμλεκςιέκμξ, απαλζςιέκμξ- ηαζ 

αοηή είκαζ δ ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή ημο ηαηάζηαζδ, μ ηυ-

ζιμξ ηδξ αζςιέκδξ ειπεζνίαξ ημο, ημ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκζηήξ 

ημο ζοιπενζθμνάξ. Ζ ελ δπλάκεη Οηθνπκεληθόηεηα βίκεηαζ 

ελεξγεία υηακ δ πςνζζηζηή ημζκςκία ηςκ αηυιςκ δχζεζ ηδ 

εέζδ ηδξ ζηδκ ημζκυηδηα ίζςκ ηαζ εθεφεενςκ πνμζςπζημηή-

ηςκ. Αοηή δ ηαεμθζηυηδηα δεκ απμηεθεί πνμαμθή ζημ πανεθ-

ευκ, μφηε ελζδακίηεοζδ πανςπδιέκςκ ιμνθχκ ημζκςκζηήξ 

γςήξ, αθθά ιεθθμκηζηή ηαηάζηαζδ πμο ειθακίγεηαζ, αέααζα, 

ςξ μο-ημπζηή, αθθά πμο ηαοηυπνμκα θεζημονβεί ηαζ ςξ δεμκηζ-

ηυξ μνίγμκηαξ ηδξ ζζημνζηά πμθζηζηήξ πνάλδξ. 

 ε ηάεε πενίπηςζδ εκοπάνπεζ μ ηίκδοκμξ κα εηπέζεζ 

δ μζημοιεκζηή πνμαθδιαηζηή ζ‟ έκακ αηναίμ θμνιαθζζιυ. Αξ 

ιδκ λεπκάιε υηζ δ ηαθθζηεπκζηή κνξθή, ςξ ηέημζα ζφιθςκα 

ηαζ ιε ημ ζημπαζιυ ημο ίθθεν, αηνζαχξ επεζδή ιπμνεί κα 

ακαπεεί πένακ ζοβηεηνζιέκςκ ημζκςκζηχκ ηαζ δεζημπμθζηζ-

ηχκ πενζεπμιέκςκ, έπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ηαεμθίηεοζδξ ηαζ 

έηζζ απμηεθεί πεζναθεηζηή δφκαιδ. Ακάθμβμ πνμαθδιαηζζιυ 

ελέθναζε, ςξ βκςζηυκ ηαζ μ Υ. Μανημφγε. Απυ ηδκ άθθδ 

εθθμπεφεζ δ πενίπηςζδ ημο ζπεηζηζζιμφ, υπμο ημ ζοβηεηνζιέ-

κμ ηάεε θμνά πενζεπυιεκμ ηονζανπεί επί ηδξ ιμνθζηήξ ημο 

έηθναζδξ, ηαείζηαηαζ αοημδφκαιμ ηαζ αοημαλζμθμβείηαζ ιε ηα 

δζηά ημο απμηθεζζηζηά αζζεδηζηά ηαζ δεζημπμθζηζηά ηνζηήνζα. 

ημ πχνμ ηδξ θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ ςξ αθεηδνία ηδξ ακηίεεζδξ 

θμνιαθζζιμφ ηαζ ζπεηζηζζιμφ ζημ πεδίμ ημο πμθζηζζιμφ ιπμ-

νεί κα ακαγδηδεεί ζηδ δζαιάπδ ιεηαλφ χνζιμο Γζαθςηζζιμφ, 

υπςξ ημκ ζοκυρζζε μ Κακη, ηαζ πνχζιμο Ρμιακηζζιμφ, υπςξ 

ημκ ελέθναζακ μζ Υένκηεν ηαζ Υάιακ. ημ πχνμ ηδξ ιμοζζ-

ημαζζεδηζηήξ ζογήηδζδξ ημο 19
μο

 αζχκα εα ιπμνμφζε βζα 

πανάδεζβια, δ ακηίεεζδ ιεηαλφ ηςκ ακηζθήρεςκ ημο Υάκζθζη 

ηαζ ημο Φνακηξ Μπνέκηεθ κα αλζμθμβδεεί ζήιενα ηαζ απυ 

αοηυ ημ πνίζια. 
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Η έλλνηα ηνπ «εζληθνύ» ή ε «ειιεληθόηεηα», κε άιιε ζεκαζία θαη ην θαηλόκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηε κνπζηθή δσή ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

Ακαζηαζία ζχρδ 

Δπίημονμξ Καεδβήηνζα ζηδκ «Αζζεδηζηή ηδξ Μμοζζηήξ» 

Σιήια Μμοζζηχκ πμοδχκ, Ηυκζμ Πακεπζζηήιζμ 
siopsi@ionio.gr      

 

Πεξίιεςε.   φβπνμκα θαζκυιεκα, υπςξ αοηά ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ, ηδξ ιαγζηήξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ δζαζπαζιέκδξ αηνυαζδξ ζηδκ εθθδκζηή ημζ-

κςκία ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο εθθδκζημφ πχνμο ιε δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ απυ αοηυ πμο απέδζδε δ αζηζηή ημζ-

κςκία ηςκ ανπχκ ημο εζημζημφ αζχκα, υπμο δ ζζημνζηή ζοκείδδζδ απμηεθμφζε θεζημονβζηυ ιένμξ ζηδκ απυθαζδ ηςκ μνίςκ πμο πάναγε έκαξ ζοκεέ-

ηδξ ακάιεζα ζημ εεκζηυ ηαζ ημκ οπενεεκζηυ πχνμ. 

   Σμ αίηδια ηδξ πανμφζαξ ακαημίκςζδξ αθμνά ζηδ ζηζαβνάθδζδ ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδ ιμοζζηή γςή ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ ζε αοηή ηδξ ζφβπνμκδξ 

εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, έπμκηαξ ηεκηνζηυ άλμκα πνμαθδιαηζζιμφ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ θεζημονβμφκ μζ έκκμζεξ ηδξ «ηαοηυηδηαξ» ηαζ ηδξ 

«πανάδμζδξ» ζημ δίπηοπμ ιμοζζηυ ένβμ-αηνυαζδ ζηδ ζφβπνμκδ εθθδκζηή ημζκςκία εκ υρδ ιζαξ οπμεεηζηήξ ηαζ οπενααηζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ 

ηςκ πμθζηζζιχκ. 

 

 

1   Δηζαγσγή 
φβπνμκα θαζκυιεκα, υπςξ αοηά ηδξ ειπμνεοιαημπμίδ-

ζδξ ηαζ ηδξ ιαγζηήξ ηέπκδξ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία ακηζιεης-

πίγμοκ ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο εθθδκζημφ 

πχνμο ιε δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ απυ αοηυ πμο απέδζδε δ 

αζηζηή ημζκςκία ηςκ ανπχκ ημο εζημζημφ αζχκα, υπμο δ ζζημ-

νζηή ζοκείδδζδ απμηεθμφζε θεζημονβζηυ ιένμξ ζηδκ απυθαζδ 

ηςκ μνίςκ πμο πάναγε έκαξ ζοκεέηδξ ακάιεζα ζημ εεκζηυ ηαζ 

ημ οπενεεκζηυ. 

Σμ αίηδια ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ κα ζηζαβναθδεεί 

δ ιεηάααζδ απυ ηδκ ιμοζζηή γςή ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ ζε αοηή 

ηδξ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, έπμκηαξ ηεκηνζηυ άλμκα 

πνμαθδιαηζζιμφ ημ πχξ θεζημονβεί δ έκκμζα ηδξ „ηαοηυηδηαξ‟ 

ηαζ ηδξ πανάδμζδξ ζημ ηνίπηοπμ ιμοζζηυ ένβμ-ζφκεεζδ-

αηνυαζδ ζηδ ζφβπνμκδ εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ, εκηέθεζ, ηζ 

νυθμ ιπμνεί κα παίγμοκ μζ ζδζαζηενυηδηεξ πμο ζοκζζημφκ ηδκ 

θοζζμβκςιία ημο ιμοζζημφ πμθζηζζιμφ ιαξ εκ' υρδ ιζαξ οπμ-

εεηζηήξ ηαζ οπενααηζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ ηςκ πμθζηζζιχκ.  

 

2   Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ‘παξάδνζεο’ ζηε 

κνπζηθή δσή ηεο λεόηεξεο Διιάδαο: κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή 
 

Οζ υνμζ „εεκζηυξ‟ ηαζ „εεκζηζζιυξ‟ δεκ πνμζδζμνίγμκηαζ ιε 

ιμοζζηά ηνζηήνζα.  

Αθθά, υπςξ πμθφ ζςζηά δζαηοπχκεζ μ Κανθ Νηαθπάμοξ1, 

δ δοζημθία ημο κα μνίζμοιε ηζ είκαζ εεκζηή ιμοζζηή παναηά-

ιπηεηαζ υηακ ηδκ μνίζμοιε ακαθενυιεκμζ ζηδ θεζημονβία ηδξ 

ηαζ υπζ ζηδκ οπυζηαζή ηδξ. ηακ δμφιε δδθαδή ιε πμζυκ 

ηνυπμ δ ιμοζζηή αοηή θεζημονβεί ζε έκακ ζζημνζηυ πχνμ, 

υπμο ζοβπςκεφμκηαζ αζζεδηζηά ηαζ πμθζηζηά ζημζπεία.   

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ πανμοζία δδιμηζηχκ ή θασηχκ ιε-

θςδζχκ ηαζ δπμπνςιάηςκ ζε ιζα ιμοζζηή ζφκεεζδ ή υπενα 

                                                           
1 Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century Music, αββθ.ιηθν. J. Bradford Robin-

son, Berkeley ηαζ Los Angeles: University of California Press, 1989: 35-

41. 

δεκ ζοκεπάβεηαζ μπςζδήπμηε υηζ ημ ένβμ έπεζ έκακ εεκζηυ 

παναηηήνα. Ζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εεκζηχκ ζημζπείςκ ζηδ ιμο-

ζζηή υπζ ςξ ζηζθζζηζηή επζθμβή αθθά ςξ ηθδνμκμιζά ημο «ε-

εκζημφ πκεφιαημξ»  είκαζ απμηέθεζια ιζαξ ζζημνζηήξ δζαδζηα-

ζίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ είκαζ ζηυπζιδ ιζα ηέημζα ακηζιε-

ηχπζζδ.   

ηδ κευηενδ Δθθάδα, δ ζζημνζηή αοηή δζαδζηαζία πνμηφ-

πηεζ ςξ ηονίανπδ ηάζδ ζηα ηέθδ ημο δεηάημο εκάημο αζχκα, 

ιε ηζξ απανπέξ ηδξ –ηαεοζηενδιέκδξ- ακυδμο ηδξ αζηζηήξ 

ηάλδξ δ μπμία αοημπνμζδζμνίγεηαζ ιέζα απυ ακαγδηήζεζξ ηδξ 

εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ζε υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ημο πμθζηζζιμφ. 

Δλαζηίαξ ηδξ πνμζπάεεζαξ κα δδιζμονβδεεί εεκζηή πανάδμζδ 

ζηδ ιμοζζηή, ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ ζοκεεηζηχκ ακαγδηήζεςκ 

απυ ηα ηέθδ ημο δέηαημο έκαημο αζχκα ηαζ εθελήξ, επζπεζνεί 

κα «αηνμααηήζεζ», αθθά ηαζ κα ζιζθέρεζ ιζα ζπέζδ, ακάιεζα 

ζηδκ εονςπασηή ιμοζζηή ηαζ ηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ. Γζα κα 

βίκμοκ δεηηέξ μζ λέκεξ επζδνάζεζξ πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ 

ααεφηενεξ ακάβηεξ εκυξ εονφηενμο ημζκμφ ηαζ υπζ ιυκμ ιζαξ 

ανζζημηναηζηήξ εθίη, υπςξ ζοκέααζκε έςξ ηυηε. Δπμιέκςξ, μζ 

αθθαβέξ ζηδκ ενιδκεοηζηή ηδξ πανάδμζδξ δδιζμονβμφκ αθδ-

βήζεζξ εκυξ έεκμοξ, ζημ μπμίμ πναβιαημπμζμφκηαζ ζδιακηζηέξ 

ημζκςκζηέξ αθθαβέξ, ηαζ ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ. 

Ζ θεβυιεκδ «Δεκζηή Μμοζζηή πμθή» δεζπυγεζ ηαηά ημ 

πνχημ ήιζζο ημο εζημζημφ αζχκα, ζδζαίηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο ιεζμπμθέιμο, υηακ εέιαηα πμο αθμνμφκ ημκ πνμζδζμνζ-

ζιυ ηδξ „εθθδκζηυηδηαξ‟ ηονζανπμφκ ζηδ ζφβπνμκδ δζακυδζδ. 

Οζ ηονίανπεξ αζζεδηζηέξ ακαγδηήζεζξ ζηνέθμκηαζ ζε βενιακζ-

ηά πνυηοπα. Δηπνυζςπμζ ηδξ «Δεκζηήξ πμθήξ», υπςξ μ Μα-

κχθδξ Καθμιμίνδξ ηαζ μ Γεχνβζμξ Λαιπεθέη, ζοπκά ηαζ ζο-

ζηδιαηζηά ακηθμφκ ζημζπεία απυ βενιακμφξ ζοκεέηεξ, υπςξ 

ημκ Μπεηυαεκ ηαζ ημκ Βάβηκεν, βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

θεβυιεκδξ «εθθδκζηήξ ροπήξ». Ακηίεεηα, ημ ζηαθζηυ πμθζηζ-

ζηζηυ πνυηοπμ θεζημονβεί ζακ ημ «δζαθμνεηζηυ» ζηδ δζαδζηα-

ζία εθεφνεζδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ. Καηά ζοκέπεζα, δ πεζνμ-

κμιία ηδξ πενζεςνζμπμίδζδξ ηδξ υπεναξ ηςκ Δπηακδζίςκ 

ζοκεεηχκ, απυ ηα ηέθδ ημο δέηαημο έκαημο αζχκα, μθείθεηαζ 

ζημκ ζηαθζηυ παναηηήνα ημοξ πμο ηαοηίγεηαζ ιε ημ «άθθμ» ή 

ημ «δζαθμνεηζηυ». 
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ηδ ζφκεεζδ, ηδκ επμπή αοηή, δδιζμονβμφκηαζ δφμ βε-

κζηυηενεξ ζηάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηα ζδεμθμβήιαηα ηδξ «εθθδκζ-

ηυηδηαξ» πμο ηαεμνίγμοκ ςξ έκα ααειυ ηζξ ζηζθζζηζηέξ επζθμ-

βέξ. Έπμοκ κα ηάκμοκ αθεκυξ ιε ηδκ „απμηθεζζηζηυηδηα‟ 

(ακηζιεηςπίγς ημκ εονςπασηυ πμθζηζζιυ ςξ απεζθή –αίζεδια 

λεκμθμαίαξ- ηαζ δδιζμονβχ έκα εθθδκζηυ ιμοζζηυ ζηζθ εκά-

κηζα ζηα άθθα εεκζηά ιμοζζηά ζηζθ) ηαζ, αθ‟ εηένμο, ιε ηδκ 

„παβημζιζυηδηα‟ (οζμεεηχ ζημζπεία ηαζ απυ άθθμοξ εονςπασ-

ημφξ ιμοζζημφξ πμθζηζζιμφξ αθθά, ηαοηυπνμκα, δζαηδνφηης 

υηζ δ εθθδκζηή ιμοζζηή είκαζ δ αθδεζκή εκζςιάηςζδ ιζαξ 

παβηυζιζαξ ιμοζζηήξ βθχζζαξ): ζηάζεζξ πμο, υπςξ είπα, 

πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ακαγδηήζεζξ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ, ηδξ αζηζηήξ, 

ηαζ εεςνμφκ ηαζ μζ δφμ ημκ νυθμ ηδξ πανάδμζδξ ζδιακηζηυ.  

Ο ιεζμπυθειμξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ζδιαημδμηεί έκα 

είδμξ απμημνοθχιαημξ ζηδ ζφγεολδ «εεκζημφ» ηαζ ιμοζζηήξ 

αζζεδηζηήξ, ηαεχξ ζδέεξ ηαζ ακαγδηήζεζξ βφνς απυ αοηά ηα 

εέιαηα ηαηαζηαθάγμοκ ζε ζοιθςκία ιε ηζξ βεκζηυηενεξ ηονί-

ανπεξ πμθζηζζιζηέξ αθδβήζεζξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ημκίζς υηζ 

ηδκ επμπή ημο Μεηαλά, ημ δίθδιια ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1930 

πμο εκημπίγεηαζ ζηδκ επζθμβή είηε ημο παθζμφ ηαζ παναδμζζα-

ημφ (έκκμζεξ πμο ειπενζέπμκηαζ ζημ ζδεμθυβδια ηδξ εθθδκζηυ-

ηδηαξ) είηε ημο κέμο πμο ειπενζέπεζ ηζξ έκκμζεξ κνληέξλν ηαζ 

επξσπατθό, ιεηαημπίγεζ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ημο ζοκεπχξ πνμξ 

ηδκ πνχηδ επζθμβή, δ μπμία ειθακίγεηαζ ςξ δ ιυκδ εζζαημου-

ιεκδ ηαζ εκηέθεζ επζηναημφζα άπμρδ. Ο εθθδκζζιυξ απμηηά 

ηδκ έκκμζα ημο ακηζζηαειίζιαημξ, ηδξ ακηίζηαζδξ ζηδκ εονς-

πασηή ημοθημφνα, δ μπμία ζοιπίπηεζ ιε ηδκ έκηαζδ ζηζξ ζπέ-

ζεζξ ηδξ Δθθάδαξ ιε ηδ Γφζδ. Ζ Δθθάδα ημο Μεηαλά εηδδθχ-

κεζ ημκ έκημκμ εεκζηζζιυ ηδξ ημκίγμκηαξ ηδκ οπενμπή ηδξ 

εθθδκζηήξ θοθήξ απέκακηζ ζηζξ άθθεξ ηαζ μναιαηζγυιεκδ ημκ 

ηνίημ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ.  

ηδ ιμοζζηή παναηδνμφιε ημ θαζκυιεκμ ημο ιεζμονα-

κήιαημξ, ή αθθζχξ ηδ «πνοζή επμπή» (υπςξ ηδ παναηηδνίγεζ μ 

ιμοζζημθυβμξ Απυζημθμξ Κχζηζμξ) ημο νεπενημνίμο ηδξ 

ζοιθςκζηήξ ιμοζζηήξ.2 Ίζςξ πζμ ζοκεζδδηά ηαζ ζοζηδιαηζηά 

απυ πμηέ άθθμηε, δ πανάδμζδ ειπθέηεηαζ ιε ημ είδμξ ηδξ 

ζοιθςκζηήξ ιμοζζηήξ ηαεχξ επζηναηεί βεκζηά ιζα ηάζδ ζοκ-

εεηχκ κα ελενεοκμφκ ηνυπμοξ εκζςιάηςζδξ ημο δδιμηζημφ 

ηναβμοδζμφ ζηδκ έκηεπκδ ιμοζζηή.3  

                                                           
2 Ζ φρζζηδ ζοιαμθή ημο Γδιήηνδ Μδηνυπμοθμο ςξ δζεοεοκηήξ μνπήζηναξ 

είκαζ μ θυβμξ πμο μ ιμοζζημθυβμξ Απυζημθμξ Κχζηζμξ παναηηδνίγεζ ηδκ 

πενίμδμ πμο δζεφεοκε ηδκ Δθθδκζηή Ονπήζηνα ζηδκ Αεήκα ςξ «πνοζή πε-

νίμδμξ Μδηνυπμοθμο». (Βθ. Απυζημθμξ Κχζηζμξ, Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο, 

Αεήκα: Μμνθςηζηυ Ίδνοια Δεκζηήξ Σναπέγδξ, 1985: 40-41) Ο Μδηνυ-

πμοθμξ δζεοεφκεζ δζαδμπζηά ηζξ Ονπήζηνεξ ημο Δθθδκζημφ Χδείμο (1924-

25), ημο οθθυβμο οκαοθζχκ (1925-27) ηαζ ημο Χδείμο Αεδκχκ (1927-

1939) ηαζ, ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, βίκμκηαζ βκςζηά ζημ Αεδκασηυ ημζκυ ζδια-

κηζηά ένβα ημο δζεεκμφξ ζοιθςκζημφ νεπενημνίμο. 

3 Ακαθένς ηάπμζα παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα εκζςιάηςζδξ ημο δδιμηζ-

ημφ ηναβμοδζμφ ζηδκ έκηεπκδ ιμοζζηή ηδκ πενίμδμ ημο ιεζμπμθέιμο: Νί-

ημξ ηαθηχηαξ («36 Δθθδκζημί Υμνμί (1931, 1933, 1935-6)», «Ζ Λοβενή 

ηαζ μ Υάνμξ (1938)»), Λεςκίδαξ Εχναξ («Κθέθηζημξ Υμνυξ (1933)»), 

Μακχθδξ Καθμιμίνδξ («Σνεζξ Δθθδκζημί Υμνμί (1934)», «Ο Θάκαημξ ηδξ 

Ακηνεζςιέκδξ (1943-45)»), Θευδςνμξ Κανοςηάηδξ («οιθςκζηή πμοδή 

(1938)»), Ακηίμπμξ Δοαββεθάημξ («Ζ Λοβενή ηαζ μ Υάνμξ (1941)»). Ακα-

θοηζηυηενα βζα ηδ ζοιθςκζηή ιμοζζηή ζηδκ Δθθάδα αθ. Ακαζηαζία ζχ-

ρδ, ηείιεκμ ζοκμδεοηζημφ θοθθαδίμο βζα ημ CD, αν.3, ιε ηίηθμ «Ζ οι-

θςκζηή Μμοζζηή ζηδκ Δθθάδα» πμο πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηνζηζηή ακάθοζδ 

ζηα ένβα ηςκ (1) Γδιήηνδ Λζάθζμο: ενεκάηα βζα έβπμνδα (2) Πεηνίδδ 

Πέηνμο: οιθςκία αν.4, «Γςνζηή» (Πίκδμξ) ηαζ (3) Γδιήηνδ Γναβαηάηδ: 

οιθςκία αν.6, «Σμ Υνέμξ»,  ζημ Αληηο γηα Όλεηξν. Έξγα Διιήλσλ Σπλζε-

ηώλ 19νπ θαη 20νπ αηώλα, 12 CD ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Οθοιπζάδαξ, Αεήκα: 

Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ, 2004: 59-69. 

ζμκ αθμνά ηδκ αηνυαζδ ζμαανήξ ιμοζζηήξ, μζ πνμ-

ηζιήζεζξ ημο εθθδκζημφ ημζκμφ ηδξ επμπήξ αοηήξ ηαηεοεφκμ-

κηαζ εφημθα απυ ιζα εθίη, ζηδκ μπμία ακήηε ηαζ μ Μακχθδξ 

Καθμιμίνδξ, ιέζα ζε έκα ηθίια εεκζηζζηζηήξ ζδεμθμβζηήξ 

θυνηζζδξ. Οζ βέθονεξ επζημζκςκίαξ ηςκ ένβςκ ιε ημ ημζκυ, 

υπςξ δζαπζζηχκμοιε δζααάγμκηαξ ιμοζζημηνζηζηέξ ηδξ επμ-

πήξ, επζηεκηνχκμκηαζ ζε ζδέεξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα πμο πζεακυκ 

κα ελέθναγακ ηα ένβα αοηά ιε ηέκηνμ αάνμοξ ημ ζδεμθυβδια 

ηδξ «εθθδκζηυηδηαξ». 

Δίκαζ υιςξ ζδιακηζηυ κα ημκίζμοιε υηζ, ακ ηαζ δ έκηε-

πκδ ιμοζζηή, βεκζηυηενα, ζηδκ Δθθάδα πέναζε ηδκ πνοζή 

επμπή ηδξ ζημκ ιεζμπυθειμ, ζοκμθζηά, ζημ κευηενμ εθθδκζηυ 

πμθζηζζιυ, απυ ηζξ απανπέξ δδιζμονβίαξ ημο ηνάημοξ, μ νυθμξ 

ηδξ ήηακ κα αημθμοεεί ηαζ υπζ κα δβείηαζ ηςκ βεκζηυηενςκ 

πμθζηζζιζηχκ ελεθίλεςκ πμο ζηζαβναθμφκ ηδκ θοζζμβκςιία 

ηδξ κευηενδξ Δθθάδαξ. Σα αίηζα είκαζ εββεκή ηδξ κεμεθθδκζηήξ 

πμθζηζζιζηήξ ζζημνίαξ. Κονίςξ, δ έθθεζρδ ζμαανήξ οπμδμιήξ 

βζα κα εοδμηζιήζμοκ μζ κέεξ βεκεέξ ζοκεεηχκ βνάθμκηαξ ένβα 

πμο εα απμδείηκοακ ημ γδημφιεκμ είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ πμο, 

ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, άθδζε ζημ πενζεχνζμ, ιε εθάπζζηεξ 

ελαζνέζεζξ, ηδκ ιμοζζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ 

εεκζηή ζδέα ιε ηνυπμ εθάιζθθμ ηςκ άθθςκ κεμεθθδκζηχκ 

πμθζηζζιζηχκ ιμνθχκ έηθναζδξ.4 

Πανά ηδκ πενζεςνζμπμίδζδ, δ ζπμοδαζυηδηα γδηδιά-

ηςκ μνζμεέηδζδξ ημο „εεκζημφ‟ ζημ ηαθθζηεπκζηυ ένβμ ηάεε 

είδμοξ πμθζηζζιζηήξ έηθναζδξ ηδκ επμπή ηδξ ακυδμο ηδξ α-

ζηζηήξ ηάλδξ είκαζ ακαιθζζαήηδηδ. ημ βθςζζζηυ γήηδια, 

δδιζμονβεί θακαηζηέξ μιάδεξ δζακμμφιεκςκ πμο μδδβμφκηαζ 

αηυια ηαζ ζε εακαηδθυνεξ ζοιπθμηέξ, υπςξ ζηα «Ονεζηεζα-

ηά», ημ 1903. ηζξ ηονίανπεξ ζζημνζηέξ αθδβήζεζξ απυ ηδ 

δδιζμονβία ημο Νεμεθθδκζημφ ηνάημοξ έςξ ηδκ επμπή ημο 

ιεζμπμθέιμο, ιεηαθενυιαζηε απυ ηδ βκςζηή νήζδ ημο Γζμ-

κοζίμο μθςιμφ υηζ «ημ έεκμξ πνέπεζ κα ιάεεζ κα εεςνεί 

εεκζηυ υ,ηζ είκαζ αθδεζκυ» ζημ πζζηεφς ημο Κςκζηακηίκμο 

Σζάηζμο, δζαηοπςιέκμ ημ 1938, ςξ ελήξ:  

«Γεκ εέθς ηδ βκδζζυηδηα βζα κα είκαζ ημ ένβμ εθθδκζηυ 

–εέθς ηδκ εθθδκζηυηδηα βζα κα είκαζ ημ ένβμ βκήζζμ».5  

Πανυιμζα ιε ημκ Σζάηζμ είπε εηθναζηεί ηαζ μ Γεχνβζ-

μξ Λαιπεθέη, έκαξ απυ ημοξ εειεθζςηέξ ηδξ Δεκζηήξ Μμοζζ-

ηήξ πμθήξ, ζημ άνενμ ημο «Ο Δεκζηζζιυξ εζξ ηδκ ηέπκδκ ηαζ 

δ Δθθδκζηή Γδιχδδξ Μμοζζηή», ημ 1928, υπμο δζαηοπχκεζ 

ηδκ πεπμίεδζή ημο υηζ αθδεζκή ηέπκδ είκαζ ιυκμ δ εεκζηή.6 

Δπμιέκςξ, δ δζαιυνθςζδ ζδεμθμβδιάηςκ βζα ημ ηζ εί-

καζ εεκζηή ιμοζζηή ζηδ κευηενδ Δθθάδα, βζα κα επακέθεμοιε 

                                                           
4 Αξ ιδκ λεπκάιε υηζ δ θμβμηεπκία ηαζ δ πμίδζδ ήηακ ηα ακηζπνμζςπεο-

ηζηά πμθζηζζιζηά ιέζα ακάδεζλδξ ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ βζα πμθθέξ 

δεηαεηίεξ –άθθςζηε μ εεκζηζζιυξ ςξ πμθζηζζηζηυ ηίκδια, βεκζηυηενα, ααζί-

ζηδηε πενζζζυηενμ ζηδ βθχζζα. Δπίζδξ, ηδκ επμπή ημο ιεζμπμθέιμο ζηδκ 

Δθθάδα, ζφιθςκα ιε επίζδιεξ δδθχζεζξ ημο Ηςάκκδ Μεηαλά, ημ εεκζηυ 

εέαηνμ ακηζπνμζχπεοε ηαθφηενα ημκ πμθζηζζιυ ιαξ. Σμ πανάδεζβια ηδξ 

Γενιακίαξ, πανά ημο υηζ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ πμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ ηδκ 

ηαίνζα επμπή ηδξ ακυδμο ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, ανίζηεηαζ υζμκ αθμνά ηδκ 

ζενανπία ηςκ βναιιάηςκ ηαζ ηεπκχκ ζημκ ακηίπμδα ηδξ Δθθάδαξ. Γζα ηδ 

Γενιακία, ιέπνζ ηαζ ηδκ επμπή ημο ηνίημο Ράζπ, δ ιμοζζηή οπενείπε ηςκ 

άθθςκ ηεπκχκ. (Βθ. ακαθοηζηυηενα βζα ηδ εέζδ ηδξ ιμοζζηήξ ζημ ηνίημ Ράζπ 

Ακαζηαζία ζχρδ, «Εδηήιαηα ζδεμθμβίαξ ζημ ένβμ, ηδκ ηνζηζηή ηαζ ηδκ 

οπμδμπή ηδξ ιμοζζηήξ ζηδ Γενιακία ημο Σνίημο Ράζπ», Μνπζηθόο Λόγνο, 

ηεοπ. 5, Καθμηαίνζ 2003: 64-76) 
5 Κςκζηακηίκμξ Σζάηζμξ, «Πνζκ ημ λεηίκδια», Πξνπύιαηα, Απνίθζμξ 1938.   

6 Βθ. Γεχνβζμξ Λαιπεθέη, «Ο Δεκζηζζιυξ εζξ ηδκ ηέπκδκ ηαζ δ Δθθδκζηή 

Γδιχδδξ Μμοζζηή», Δπηθπιιίδεο, ημι. Α‟, ηεφπμξ ΗΑ‟ (Ημφκζμξ 1928), 1-

40.  
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ζηζξ ανπζηέξ ζηέρεζξ ημο πνμζδζμνζζιμφ ηδξ έκκμζαξ αοηήξ, 

είκαζ απμηέθεζια ζζημνζηχκ ελεθίλεςκ υπμο ηεκηνζηυξ άλμκαξ 

αλζμθυβδζδξ ημο ιμοζζημφ ένβμο, υπςξ ηαζ ηάεε άθθμο πμθζ-

ηζζιζημφ ένβμο, είκαζ δ ζοκάθεζά ημο ιε υηζ εεςνείηαζ εεκζηυ 

ζδεχδεξ. 

Καηά ζοκέπεζα, μ ηνυπμξ πμο ακηζθαιαάκεηαζ μ δδιζ-

μονβυξ ημ οθζηυ ημο ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ ζπέζδ ιμοζζηήξ ηαζ 

εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ θεζημονβεί ηονίςξ ιέζα απυ έκα ζφκμθμ 

ζδεχκ ηαζ αηγέκηςκ, υπςξ ζοιααίκεζ, παναδείβιαημξ πάνδ, ζε 

ένβα ηςκ εηπνμζχπςκ ηδξ «Δεκζηήξ Μμοζζηήξ πμθήξ». ε 

αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δ ακαθμνά ζηδ ιμοζζηή πανάδμζδ έπεζ 

ζδιαζία ςξ „ηαηάεεζδ‟ ηδξ εεκζηήξ ροπήξ ημο ζοκεέηδ ηαζ ςξ 

ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηςκ ημπζηχκ ημο ηαηααμθχκ, απμηεθεί 

επμιέκςξ έηθναζδ ηδξ ζζημνζηήξ ημο ζοκείδδζδξ.   

Μεηά ηδκ απεθεοεένςζδ απυ ηδ βενιακζηή ηαημπή 

(1944), μζ εεκζηζζηζηέξ ζδέεξ ακαγςπονχκμκηαζ ηαζ έηζζ, μζ 

ζδέεξ ηδξ «Δεκζηήξ Μμοζζηήξ πμθήξ» ακαδεζηκφμκηαζ ζημ 

αάενμ ημο δυβιαημξ ηαζ ηδξ αοεεκηίαξ ημοθάπζζημκ ιέπνζ ημ 

1960, μπυηε μζ έθθδκεξ ζοκεέηεξ ανπίγμοκ κα απμιαηνφκμκηαζ 

απυ αοηέξ οζμεεηχκηαξ ηζξ ανπέξ ημο ιμκηενκζζιμφ ζηδ ιμο-

ζζηή ημοξ, ςξ απυθοηδ άνκδζδ ημο εεκζηζζιμφ. Αθθά ζημζπεία 

ηδξ εθθδκζηήξ πανάδμζδξ (ιζηνμδζαζηήιαηα, ηνυπμζ η.μ.η.) 

εκηάζζμκηαζ, ηάης απυ δζαθμνεηζηυ αζζεδηζηυ πνίζια, ζε 

ζφβπνμκα ιμοζζηά ζηζθ.    

Απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟70, μ νζγμζπαζηζηυξ ιε-

ηαιμκηενκζζιυξ μ μπμίμξ, υπςξ παναηδνεί μ ζοκεέηδξ ηαζ 

ιμοζζημθυβμξ ηαεδβδηήξ Υάνδξ Ξακεμοδάηδξ, έπεζ ιζακ 

ζδζαίηενδ εθθδκζηή νίγα, αθμφ παναημθμφεδζε ημ «άκμζβια» 

πμο βκχνζζε δ κεμεθθδκζηή ημζκςκία ιεηά ηδ δζηηαημνία, 

απμηέθεζε ηδκ αζηία κα μδδβδεμφκ μνζζιέκμζ απυ ημοξ κευηε-

νμοξ πνμξ ηδκ ειπμνζηή ιμοζζηή ηαζ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ 

ηδξ πνςημπμνζαηήξ βεκζάξ ζημκ ιεηαιμκηένκμ πθμοναθζζιυ. 7 

3   Ζ έλλνηα ηνπ ‘εζληθνύ’ κε άιιε ζεκαζία ζηε 
κνπζηθή δσή ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο 

Καζ θεάκμοιε ζημοξ ηνυπμοξ εκζςιάηςζδξ ηδξ πανάδμζδξ 

ζηδ ζφβπνμκδ επμπή. Δδχ ημ ενχηδια πμο ηίεεηαζ είκαζ ημ 

ελήξ:  

πςξ επζπείνδζα κα ακαθφζς, δ πανάδμζδ είπε μοζζαζηζ-

ηή ζδιαζία ςξ πνμζδζμνζζιυξ ημο „εεκζημφ‟ ζημζπείμο ζηδ 

ιμοζζηή ιέζα ζηζξ ηαηάθθδθεξ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ 

επμπήξ ηδξ ακυδμο ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, εκχ ζοκέπζζε κα 

ηνμθμδμηεί ηδκ έκκμζα ηδξ «εθθδκζηυηδηαξ» ηδκ επμπή ημο 

ιεζμπμθέιμο αθθά ηαζ ηζξ δεηαεηίεξ ιεηά ηδ ηαημπή. ηζξ 

ιένεξ ιαξ, υιςξ, πμζυκ εκαθθαηηζηυ πμθζηζζιυ εα ιπμ-

                                                           
7 Βθ. Υάνδξ Ξακεμοδάηδξ, «Σμ Υνμκζηυ ηδξ Έκηεπκδξ Νεμεθθδκζηήξ 

Μμοζζηήξ», ζημ Αληίο γηα Όλεηξν. Έξγα Διιήλσλ Σπλζεηώλ 19νπ θαη 20νπ 

αηώλα, 12 CD ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Οθοιπζάδαξ, Αεήκα: Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ, 

2004: 28. 

Μέζα ζε αοηυ ημκ πθμοναθζζιυ ηαζ παν‟ υθδ ηδκ ιμοζζηή ακμιμζμβέκεζα 

ζημ ζοκεεηζηυ ημοξ ζηζθ, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε έκα ζδιακηζηυ παναηηδ-

νζζηζηυ ζε πμθθμφξ ζοκεέηεξ ηςκ κεμηένςκ βεκεχκ: ηδκ πνμζπάεεζα ζφκδε-

ζδξ, ςξ έκα ααειυ, ιε ηζξ ηαηααμθέξ εκυξ ηυπμο πθμφζζμο ζε πμθζηζζιζηή 

πανάδμζδ, υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ηδκ ενιδκεφεζ ιμοζζηά μ ηάεε 

ζοκεέηδξ. Αοηυ πνμηφπηεζ είηε ςξ εζςηενζηή ακαβηαζυηδηα, είηε/ηαζ απυ 

«απυζηαζδ» απυ ημ ζοκεεηζηυ οθζηυ ηςκ δπδηζηχκ αημοζιάηςκ, ηαεχξ μζ 

ζοκεέζεζξ αοηέξ, θίβμ ή πμθφ, οζμεεημφκ ζηναηδβζηέξ πμο δεκ αημθμοεμφκ 

ημοξ κυιμοξ αοημφ ημο οθζημφ (ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ηδξ εθθδκζηήξ 

ιμοζζηήξ πανάδμζδξ) αθθά ακήημοκ ζημ πθμοναθζζηζηυ ζοκεεηζηυ πθέβια 

ανιμκζχκ ηαζ νοειχκ ημο εζημζημφ, ηαζ πθέμκ, εζημζημφ πνχημο αζχκα.  

νμφζε κα εκζζπφζεζ; Τπάνπεζ „δνυιμξ‟ πνμξ ημ „εεκζηυ‟ 

υηακ αοηυ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ πθέμκ;  

ηδκ εκαζπυθδζδ ηδξ ιμοζζημθμβίαξ ιε ζφβπνμκα 

ιμοζζηά ένβα Δθθήκςκ ζοκεεηχκ βκςνίγμοιε υηζ έπεζ απμδο-

καιςεεί ημ ενχηδια ηδξ εκζςιάηςζδξ ηδξ πανάδμζδξ ζε 

αοηά ςξ ηάηζ πμο πνμζδίδεζ „εεκζηή πνμζά‟ αθμφ αοηή αίνεηαζ 

ιε δζπθυ ηνυπμ: απυ ηδ ιζα ιενζά, θυβς ηδξ πνήζδξ ηδξ πανά-

δμζδξ ςξ «ethnic», βζα ηαεανά ηαηακαθςηζημφξ ζημπμφξ, 

δδθαδή πςνίξ ζοκεζδδηή ακαθμνά ζηδκ ζζημνζηή ικήιδ, απυ 

ηδκ άθθδ, βζαηί μ πθμοναθζζιυξ ημο ιεηαιμκηένκμο ηζκήια-

ημξ, ηαζ υπζ ιυκμ, ακαζνεί ηδκ θεζημονβζηυηδηα μπμζαζδήπμηε 

„ηαοηυηδηαξ‟ ηαζ, ηαηά, ζοκέπεζα, ηδξ „εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ‟.8  

ζμκ αθμνά ηδκ επαθή ηδξ ιμοζζημθμβίαξ ιε ηδ κεμεθθδκζηή 

ιμοζζηή ημο πανεθευκημξ, αοηή πναβιαημπμζείηαζ ιε επζζηδ-

ιμκζηά ηνζηήνζα, υπζ βζα κα οπεναζπζζημφιε ηδκ φπανλδ ημο 

έεκμοξ ιαξ, δ μπμία έπεζ ήδδ επζαεααζςεεί ζημ πέναζια ηδξ 

ζζημνίαξ, αθθά βζα κα ακαβκςνίζμοιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ πμο 

πνμέηορακ ιέζα απυ ηδκ ελέθζλή ηδξ, μζ μπμίεξ ζδζαζηενυηδηεξ 

ζοκζζημφκ ηδκ θοζζμβκςιία ημο ιμοζζημφ πμθζηζζιμφ ιαξ εκ' 

υρδ ιζαξ οπμεεηζηήξ ηαζ οπενααηζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ ηςκ 

πμθζηζζιχκ. 

Σμ θαζκυιεκμ άθθςζηε ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ είκαζ 

έηδδθμ ζε υθμοξ ημο ημιείξ ηδξ γςήξ ιαξ.  

Ζ κέα αοηή πναβιαηζηυηδηα υιςξ αθήκεζ έκα ηενάζηζμ 

ηεκυ: ηδκ έθθεζρδ ιεηαννοειζζηζηήξ ημοθημφναξ, ηδκ έθθεζρδ 

πμθζηζζιζημφ πενζεπμιέκμο, δ μπμία δεκ ηαθφπηεηαζ ιε, μφηε 

ακηζηαείζηαηαζ απυ, ημκ μζημκμιζηυ 'εηζοβπνμκζζιυ' ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβία. Με άθθα θυβζα, δ πνυηαζδ βζα ιεηάααζδ απυ ιζα 

ημζκςκία ηςκ ηναηχκ/εεκχκ9 ζε ιζα ημζκςκία οπενπθμοναθζ-

ζηζηή (πνμσυκ ηςκ δζεεκχκ αβμνχκ/επζπεζνήζεςκ) είκαζ έκαξ 

ιφεμξ μ μπμίμξ, ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ, δεκ πνμζθένεζ 

απακηήζεζξ βζα ημ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ηδξ ιεηάααζδξ αοηήξ. 

ηδκ πεζνυηενδ πενίπηςζδ, δ παβημζιζμπμίδζδ, ή αθθζχξ, δ 

πναβιάηςζδ ιζαξ παβηυζιζαξ «ημζκυηδηαξ», είκαζ ιζα επζπεί-

νδζδ ηαζ, ςξ ηέημζα, επςθεθείηαζ ιέζα απυ ημκ αθακζζιυ ηδξ 

πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαηαζηνέθμκηαξ ηδκ ημπζηή πανά-

δμζδ, βκχζδ, δελζμηεπκία ηαζ αλίεξ ηαζ επζαάθθμκηαξ ιζα 

παβηυζιζα μιμβεκμπμζδιέκδ ημοθημφνα.  

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, δ ιμοζζηή  αζμιδπακία, ιέζς ηδξ 

μπμίαξ πνμαάθθεηαζ ηαζ πνμςεείηαζ δ ιμοζζηή, επςθεθείηαζ 

ιέζς ηδξ ρεηξαγώγεζεο ηδξ αβμνάξ, δ μπμία ζε ιαξ ημοξ κε-

μέθθδκεξ επζαάθθεζ, παναδείβιαημξ πάνδ, ημ ηζζθηεηέθζ, ηα 

ζηοθάδζηα ηαζ άθθα ιμοζζηά είδδ ακαημθίηζηδξ πνμέθεοζδξ 

πμο ελαζθαθίγμοκ ιαγζηή ηαηακάθςζδ. Δίκαζ απνυεοιδ, 

επμιέκςξ, κα επεκδφζεζ ζηδκ οπενάζπζζδ ηαζ πνμαμθή ηδξ 

πανάδμζήξ ιαξ δ μπμία ακαδεζηκφεζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο 

κεμεθθδκζημφ πμθζηζζιμφ, ζημ ααειυ πμο αοηή δεκ εββοάηαζ 

ιαγζηή ηαηακάθςζδ. Καηά ζοκέπεζα, υζμκ αθμνά ζημκ ημιέα 

ηδξ ιμοζζηήξ, εεηζηή ζηάζδ πνμξ ηδκ πανάδμζδ ιπμνεί κα 

                                                           
8 Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί μ Ηάκκδξ Ξεκάηδξ μ μπμίμξ, υπςξ 

εφζημπα δζαηοπχκεζ μ Υάνδξ Ξακεμοδάηδξ (Οθοιπζάδα: 85), θεζημφνβδζε 

ςξ ζφιαμθμ ηαζ οπυδεζβια αζοιαίααζηδξ κεςηενζηυηδηαξ, νδλζηέθεοεδξ 

ζηάζδξ απέκακηζ ζηδκ πανάδμζδ ηαζ, ηαοηυπνμκα, ιζαξ εθθδκζηυηδηαξ αα-

εφηενδξ ηαζ θζθμζμθζηυηενδξ, οπενπνμκζηήξ ιάθθμκ πανά δζαπνμκζηήξ. 

(Βθ. Υάνδξ Ξακεμοδάηδξ, ηείιεκμ ζοκμδεοηζημφ θοθθαδίμο βζα ημ CD, 

αν.5, ιε ηίηθμ «Παπασςάκκμο, Ξεκάηδξ ηαζ ιεηαπμθειζηή πνςημπμνία», 

ζημ Αληίο γηα Όλεηξν. Έξγα Διιήλσλ Σπλζεηώλ 19νπ θαη 20νπ αηώλα, 12 CD 

ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Οθοιπζάδαξ, Αεήκα: Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ, 2004: 84-

94: 85) 

9 Δεκζηυ ηνάημξ: πνμσυκ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ ηαζ ηδξ ακάβηδξ ηδξ βζα μιμβε-

κμπμζδιέκδ αβμνά, κμιμεεηζηυ ζφζηδια ηθπ. 
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ζδιαίκεζ έηθναζδ εκαθθαηηζηήξ πνυηαζδξ ζηδκ απνυζςπδ 

παβημζιζμπμίδζδ ηαζ ζηδ αζμιδπακία ηδξ ιαγζηήξ ηαηακάθς-

ζδξ πμο πνμηάζζεζ μ θεβυιεκμξ «εηζοβπνμκζζιυξ». Ζ πανά-

δμζδ, εζδμιέκδ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ 

ιε αιοκηζηυ ηαζ ακηζημιθμνιζζηζηυ ηνυπμ.  

ηδ ζφκεεζδ, έπμκηαξ πθέμκ πενάζεζ ημκ εζημζηυ, ηαζ υ-

κηαξ ζημ ηαηχθθζ ημο 21
μο

 αζχκα, βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ ει-

θακέξ υηζ μ δδιζμονβυξ, μ μπμίμξ ακήηεζ πθέμκ υπζ ζηδ ημζκς-

κία ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ αθθά ζε ιζα ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ, 

θεζημονβεί ηονίςξ ςξ άημιμ ημ μπμίμ, ςξ έκα ααειυ, ιπμνεί 

κα είκαζ ζοκεζδδηά ή οπμζοκείδδηα θμνέαξ ιζαξ ζοθθμβζηήξ 

μκηυηδηαξ, υπςξ αοηή ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ. Δίκαζ ηαηα-

κμδηυ υηζ, ζηδκ ζφβπνμκδ ημζκςκία, δ μπμζαδήπμηε πνμαμθή 

ιζαξ ζδζαίηενδξ πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ παναηηήνα δεκ 

ιπμνεί πανά κα βίκεηαζ ακηζθδπηή ςξ  ημιιάηζ ιζαξ πμθοπμθζ-

ηζζιζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ υπζ ςξ πνμαμθή εκυξ ηονίανπμο 

ζδεμθμβήιαημξ.  

Βέααζα, δ πζεακή ακάβηδ ημο κεμέθθδκα ζοκεέηδ κα α-

κήηεζ ζε έκα ζοθθμβζηυ ζπήια ιπμνεί κα ημκ ςεήζεζ ζε ακα-

γδηήζεζξ ζε πμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα ηδξ πχναξ ημο, είηε 

πμθφ ιαηνζκά, υπςξ δ ανπαία Δθθάδα είηε ημκηζκά, υπςξ μ 

ηυπμξ ηαηαβςβήξ ημο. 

ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, ηέημζεξ ακαγδηήζεζξ, ηαηά ηδ 

βκχιδ ιμο, δεκ είκαζ ελςηζηέξ, ιε ηδκ έκκμζα ημο απυιαηνμο 

ηαζ ημο δζαθμνεηζημφ, αθθά δίκμοκ ιζα αίζεδζδ ηαηεφεοκζδξ, 

εκυξ „πνμμνζζιμφ‟ πμο ακαγδηάεζ μ δδιζμονβυξ ιέζς ημο 

μπμίμο ιπμνεί κα πθαηφκεζ ημ ένβμ ημο ζε ηάηζ δζαπνμκζηά 

ακενχπζκμ.10  

ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, δ ζπέζδ ιε ημκ ηυπμ ηαηαβς-

βήξ εκυξ ζοκεέηδ ιπμνεί κα θεζημονβεί ιε δζάθμνμοξ ηνυ-

πμοξ: άθθεξ θμνέξ, παναδείβιαημξ πάνδ, ζακ δεφηενδ θφ-

ζδ ή ζακ „παίλζιμ‟ ιε ημ πνςημβεκέξ οθζηυ ηςκ παναδμζζ-

αηχκ δδιμηζηχκ ηναβμοδζχκ, άθθεξ ζακ „ημπζηυ ζδίςια ή 

πνχια‟ πμο έπεζ εκζςιαηςεεί ζηα αημοζηζηά αζχιαηα ημο 

ζοκεέηδ. Ζ πανμοζία δδιμηζηχκ ή θασηχκ ιεθςδζχκ, ή 

μπμζςκδήπμηε δπδηζηχκ ζπδιάηςκ πμο απμννέμοκ απυ 

ηδκ πανάδμζδ, δδθαδή, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ αλαθνξη-

θά, πνμξ πάνδ ηδξ δδιζμονβίαξ δπδηζηχκ «εζηυκςκ» ιέζα 

απυ ημπζηά ζδζχιαηα ιε ηα μπμία θίβμ ή πμθφ ιεβάθςζε 

ηαζ ακαηνάθδηε έκαξ δδιζμονβυξ.  

Με υπμζμκ ηνυπμ ηαζ ακ ειθακίγμκηαζ μζ επζννμέξ απυ 

ηδκ ανπαία, αογακηζκή ηαζ δδιμηζηή πανάδμζδ ζε ιζα ζφβ-

πνμκδ ιμοζζηή ζφκεεζδ, ιπμνμφκ κα απμηεθμφκ ζηηιηζηη-

θέο επζθμβέξ αθθά υπζ ζημζπεία πμο πνμζδίδμοκ ζημ ένβμ 

εζληθό ραξαθηήξα. Με άθθα θυβζα, υθμζ αοημί μζ πζεακμί 

ηνυπμζ ακαθμνχκ ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο κεμεθθδκζημφ 

πμθζηζζιμφ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, δεκ απμηεθμφκ, ή εα ήηακ 

ακαπνμκζζηζηυ κα απμηεθμφζακ, εηθνάζεζξ εεκζηήξ ζοκεί-

δδζδξ ιε ηδκ ζζημνζηή ζδιαζία ηδξ έκκμζαξ υπςξ ηδκ ακέ-

θοζα πνμδβμοιέκςξ. 

                                                           
10 Πμθθά είκαζ ηα παναδείβιαηα ηέημζςκ ζοκεεηχκ. Θα ακαθένς ιυκμκ έκακ 

ζδιακηζηυ ζοκεέηδ πμο ζηνέθεηαζ ζοζηδιαηζηά ζε αοηή ηδ ηαηεφεοκζδ, 

ημκ Θευδςνμ Ακηςκίμο, μ μπμίμξ έπεζ βνάρεζ ιμοζζηή βζα ημοθάπζζημκ 

δεηαεπηά ανπαία δνάιαηα εκχ πνδζζιμπμζεί εέιαηα απυ ηδκ ανπαία Δθθά-

δα ζε πμθθά άθθα ένβα ημο. 

Σπκπεξάζκαηα 

Αθήκμκηαξ ακμζηηά ενςηήιαηα πμο αθμνμφκ ζηδ ζφβ-

πνμκδ κεμεθθδκζηή ιμοζζηή πναβιαηζηυηδηα, έπμκηαξ επί-

βκςζδ ηδξ πμθοζοκεεηυηδηάξ ηδξ αθθά ηαζ ηδξ αζάθεζαξ πμο 

απμννέεζ απυ ηδκ ακοπανλία αζθαθμφξ ζζημνζηήξ απυζηαζδξ, 

εα ηαηαθήλς δζαηοπχκμκηαξ ιζα άπμρδ ημο ηνυπμο ιε ημκ 

μπμίμ ιπμνεί κα παίγεζ, ηαζ ήδδ παίγεζ ςξ έκα ααειυ, εεηζηυ 

νυθμ δ πανάδμζδ ζηδ ζφβπνμκδ εθθδκζηή έκηεπκδ ιμοζζηή.  

ηδκ αζπιή ηδξ ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ζηδκ ηαοηυ-

πνμκδ ακαγήηδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ημο πθμοναθζζηζημφ, δ 

ιμοζζηή, απυ υθεξ ηζξ ηέπκεξ, είκαζ αοηή πμο ιπμνεί κα απμ-

δχζεζ ηαζ ημοξ δφμ ηυζιμοξ. Ζ ιμοζζηή, πενζζζυηενμ απυ 

ηάεε άθθδ ηέπκδ, ιπμνεί κα ειπενζέπεζ δζαθμνεηζηέξ ενιδκεί-

εξ, ζδεμθμβίεξ ηαζ θεζημονβίεξ, αθμφ ζε ηάεε ιμοζζηυ ένβμ, ακ 

ιδ ηζ άθθμ, εκοπάνπεζ αζηάεεζα ημο ιμοζζημφ κμήιαημξ. Έηζζ, 

ημ „ethnic‟ ιπμνεί εφημθα κα ενιδκεοηεί ςξ «εεκζηυ» ηαζ δ 

„δζάεεζδ‟ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ ζε ακαγήηδζδ „ηαοηυηδ-

ηαξ‟.11  

Αοηυ πμο πνμζπάεδζα κα ηαηαδείλς ζηδκ ακαημίκςζή 

ιμο είκαζ υηζ δεκ είκαζ πθέμκ θεζημονβζηή δ έκκμζα ημο «εεκζ-

ημφ» ζηδ κεμεθθδκζηή ιμοζζηή αθμφ μζ ζζημνζηέξ ζοβηονίεξ 

πμο ηδκ πνμηάθεζακ ακήημοκ ζε έκα πανεθευκ δζαθμνμπμζδ-

ιέκμ απυ ηδ ζδιενζκή εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Παν‟ υθ‟ 

αοηά, πζζηεφς υηζ ελαημθμοεμφκ κα είκαζ μοζζαζηζηέξ μζ πεζ-

νμκμιίεξ ακάδεζλδξ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ημο εθθδκζημφ πχνμο 

ιέζα ζε κέα ζδεμθμβήιαηα ηδξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ ζηα 

μπμία μζ λεπςνζζηέξ ηαοηυηδηεξ επακαπνμζδζμνίγμκηαζ ηαζ 

παίνκμοκ κέεξ ιμνθέξ ηαζ ζπήιαηα.   

Σμ εθθδκζηυ ζημζπείμ ζηδ ιμοζζηή δεκ ιπμνεί κα δδθχκεζ 

ζηζξ ιένεξ ιαξ ακςηενυηδηα ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ αθθά 

ιπμνεί κα ιεηαθένεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ δζαπνμκζηυηδηαξ ηςκ 

αλζχκ ηαζ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ. Οζ ζοκεέ-

ηεξ πμο παναπέιπμοκ ζε ζημζπεία ηδξ εθθδκζηήξ ιμοζζηήξ 

πανάδμζδξ, ανπαίαξ ηαζ κέαξ, ιπμνμφκ κα εκδοκαιχζμοκ ημκ 

ζοκδεηζηυ ηνίημ ημο πανεθευκημξ ιε ημ πανυκ έηζζ χζηε δ 

λεπςνζζηή ηαθθζηεπκζηή μκηυηδηα ηςκ ιμοζζηχκ ένβςκ ιέζα 

ζε έκα πμθοζφκεεημ ηαζ πμθοπμθζηζζιζηυ πανυκ κα ακαδεζ-

ηκφεζ ηδκ ιέβζζηδ ηςκ αλζχκ ηδξ «παβημζιζμπμίδζδξ»: ηδκ 

εηξεληθή ζοκφπανλδ δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιζηχκ αλζχκ ηαζ 

ηδκ αλνρή ζημ δζαθμνεηζηυ.  

Θα ηεθεζχζς ιε ιζα ζηέρδ πμο δζαηφπςζε μ Νίηζε ημ 

1880: «Ζ ιμοζζηή θεάκεζ ζημ οπένηαημ επίπεδμ ιυκμ ακάιε-

ζα ζε ακενχπμοξ πμο δεκ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα ή ημ δζηαίςια 

κα θζθμκζημφκ».12 Ζ ορδθή ηέπκδ, θαίκεηαζ, ζοκμδεφεζ, ή 

πνέπεζ κα ζοκμδεφεζ ζηδ γςή ιαξ, αλίεξ υπςξ δ εζνήκδ ηαζ δ 

δζηαζμζφκδ. ε έκα ηέημζμ, μοημπζηυ ίζςξ, πενζαάθθμκ δεκ 

οπάνπεζ πχνμξ βζα θακηαζζαηά έεκδ πμο ζηνέθμοκ αθαγμκζηά 

ηζξ πθάηεξ ημοξ ζε υηζ δεκ εκηάζζεηαζ ζηα υνζά ημοξ.   

                                                           
11 Ζ ενιδκεοηζηή ημο ιμοζζημφ κμήιαημξ έπεζ πθέμκ ιζα οπμηεζιεκζηυηδηα 

ελαημιζηεοιέκδ ηαζ απυ ειάξ ελανηάηαζ ακ δ απθή αηνυαζδ ήπςκ πνδζζ-

ιμπμζδεεί ςξ ηνυπμξ αιμζααίαξ αηνυαζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ιε ημοξ άθθμοξ. 

12 “Music reaches its high-water mark only among men who have not the 

ability or the right to argue”. (Friedrich Nietzsche, “The Wanderer and His 

Shadow” (1880) ζημ The Philosophy of Nietzsche, εηδ. Geoffrey Clive, 

New York: New American Library, 1965: 303) 
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Πεξίιεςε.   ηδκ πανμοζίαζδ εα ελεηαζημφκ πνμαθήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ πχξ δ ιμοζζηή ζηδκ επμπή ιαξ παναημθμοεεί ηδ δζαθεηηζηή 

ηςκ δφμ ηάζεςκ ηδξ μζημκμιζηήξ, πμθζηζηήξ, πμθζηζζιζηήξ ηαζ ζδεμθμβζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ : ηδξ ηάζδξ βζα βεκίηεοζδ («μοκζαενζαθζζιυξ») ηαζ 

ηδξ ηάζδξ βζα ιενίηεοζδ («πανηζημοθανζζιυξ»). Δπίζδξ, εα ελεηαζηεί ηνζηζηά δ επζπεζνδιαημθμβία ηδξ ιεηακεςηενζηήξ αλζμθμβζηήξ ζζμηζιίαξ ηςκ 

ιμοζζηχκ εζδχκ ηαζ δ πνμαθδιαηζηή ημο ιμοζζημφ θασηζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμθζηζζιζηή παβημζιζμπμίδζδ.  

 

 

Ζ επμπή ιαξ παναηηδνίγεηαζ ςξ επμπή ηδξ παβημζιζμπμίδ-

ζδξ. πςξ μνεά έπεζ εζπςεεί, δ βεκζηυηαηδ αοηή έκκμζα δεκ 

αθμνά απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ηδκ μζημκμιία, αθθά ηαζ ηδκ 

πμθζηζηή, ηδκ ζδεμθμβία, ηδκ ημζκςκία, ημκ πμθζηζζιυ ηαζ 

θοζζηά ηδκ ηέπκδ. Ζ παβημζιζμπμίδζδ εα πνέπεζ κα κμδεεί 

ιάθθμκ ςξ δοκαιζηή δζαδζηαζία πανά ςξ ζηαηζηή ηαηάζηαζδ. 

Σμ ακ ηχνα δ δζαδζηαζία αοηή εα μδδβήζεζ ή υπζ ζε ιζα ηαεμ-

θζηή ηαζ ζηαηζηή ηαηάζηαζδ ιε ημ υκμια «παβημζιζυηδηα» 

ηαζ πμζμξ εα είκαζ μ παναηηήναξ ηδξ, είκαζ άθθμ γήηδια.1 Σμ 

αέααζμ ακ ηαζ πανάδμλμ είκαζ υηζ δ παβημζιζμπμίδζδ δεκ 

αθμνά ιυκμ, υπςξ εα πενίιεκε ηακείξ, ηάζεζξ εηηαεμθίηεοζδξ 

ή ακ εέθεηε μιμβεκμπμίδζδξ πμο μδδβμφκ ζε μζημκμιζηή, 

πμθζηζηή, ηαθθζηεπκζηή η.μ.η. εκυηδηα, αθθά ηαζ ακηίννμπεξ 

ηάζεζξ ιενίηεοζδξ, ηενιαηζζιμφ, ελαημιίηεοζδξ πμο μδδβμφκ 

ζε μζημκμιζηή, πμθζηζηή, ηαθθζηεπκζηή πμθθυηδηα. Σμ ζφκεε-

ημ ηαζ ακηζκμιζηυ παναηηήνα ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ έπεζ 

επζζδιάκεζ, ιεηαλφ άθθςκ, μ Άκημκζ Γηίκηεκξ: «Ζ παβημζιζμ-

πμίδζδ είκαζ θμζπυκ έκα πμθφπθμημ ζφκμθμ δζενβαζζχκ, δεκ 

είκαζ ιμκμδζάζηαηδ. Οζ δζενβαζίεξ αοηέξ πμθθέξ θμνέξ θεζ-

ημονβμφκ ακηζπαναεεηζηά ή αθθδθμζοβηνμφμκηαζ. Οζ πενζζ-

ζυηενμζ άκενςπμζ εεςνμφκ ηδκ παβημζιζμπμίδζδ ςξ ιζα 

δοκαιζηή δζενβαζία ή ιζα δφκαιδ πμο δνα «απμζηενδηζηά» 

ηαζ ηζκείηαζ απυ ηδκ ημπζηή ημζκυηδηα ηαζ ημ έεκμξ πνμξ ηδκ 

παβηυζιζα ανέκα. Πνάβιαηζ, αοηή είκαζ ιία απυ ηζξ ζοκέπεζέξ 

ηδξ. Δίκαζ αθήεεζα υηζ ηα έεκδ πάκμοκ ιένμξ ηδξ μζημκμιζηήξ 

ζζπφμξ πμο ηάπμηε ηαηείπακ. ιςξ, αοηυ έπεζ ηαζ ακηίζηνμθδ 

ζοκέπεζα. Ζ παβημζιζμπμίδζδ δεκ είκαζ απθχξ ιζα δφκαιδ 

εθεθηοζιμφ, αθθά δδιζμονβεί ςζηζηέξ δοκάιεζξ ηαζ “πνμξ ηα 

ηάης”, δδιζμονβχκηαξ ηαζκμφνβζεξ πζέζεζξ εκίζποζδξ ηδξ 

ημπζηήξ αοημκμιίαξ».2  Ο Γηίκηεκξ απθά επζζδιαίκεζ ημ βεβμ-

κυξ πςνίξ κα είκαζ δζαθςηζζηζηυξ ςξ πνμξ ηδκ ελήβδζή ημο.  

Πνάβιαηζ, ζηδκ μζημκμιία δ ηάζδ εκμπμίδζδξ ηςκ 

αβμνχκ ζοκοπάνπεζ ιε ηδκ ηάζδ δζαζπμνάξ ηιδιάηςκ ηαζ 

ζηαδίςκ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ζε πχνεξ θηδκμφ ενβα-

ηζημφ δοκαιζημφ ηαζ εοκμσηήξ βζα ημ πμθοεεκζηυ ηεθάθαζμ 

ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ· ζηδκ πμθζηζηή, δ επέηηαζδ ηδξ δδιμ-

                                                           
1 Γζα ηδ δζάηνζζδ ηςκ εκκμζχκ παβημζιζμπμίδζδ (globalization) ηαζ παβημ-

ζιζυηδηα (globality) αθ. M. B. Steger, Παγθνζκηνπνίεζε, ιηθν. Δ. Ρέκηα, 

Δθθδκζηά Γνάιιαηα («Σμ Βήια»), Αεήκα 2006, ζ. 8 η.ε. 
2 Άκημκζ Γηίκηεκξ, Ο θόζκνο ησλ ξαγδαίσλ αιιαγώλ, ιηθν. Κ. Γ. Γεχνιαξ, 

Μεηαίπιζμ, Αεήκα 2001, ζ. 47. 

ηναηίαξ ζοιαζαάγεηαζ παναδυλςξ ιε ηδκ ακαγςπφνςζδ ηδξ 

απμθοηανπίαξ ηαζ ηδξ εεμηναηίαξ· ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ 

ζδεμθμβίαξ ηδκ ηάζδ βεκίηεοζδξ ζε πθακδηζηυ επίπεδμ ηςκ 

ανπχκ ημο δζαθςηζζιμφ οπμκμιεφμοκ δζανηχξ ενδζηεοηζημί, 

εεκζηζζηζημί, ναηζζζηζημί θακαηζζιμί·3 ζηδκ πενζμπή ημο 

πμθζηζζιμφ ηαζ ηδξ ηέπκδξ, ηαζ ιαγί ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ, ζηδκ 

ηάζδ παβημζιζμπμίδζδξ εονςπασηχκ πμθζηζζιζηχκ ηαζ αζζεδ-

ηζηχκ πνμηφπςκ ακηζδζαζηέθθεηαζ δ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα απυ 

ηδ ιζα ηαζ μ αζζεδηζηυξ πθμοναθζζιυξ απυ ηδκ άθθδ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζημκ ακηίπμδα ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηδξ 

αιενζηακμ-εονςπασηήξ δδιμθζθμφξ ιμοζζηήξ, ηυζμ αοηήξ ηδξ 

ζδίαξ υζμ ηαζ ηςκ πνμηφπςκ ηδξ, ανίζηεηαζ δ πνμσμφζα πνμ-

αμθή ηςκ ημπζηχκ ιμοζζηχκ παναδυζεςκ ηαηά ηδ θμβζηή ηςκ 

θεβυιεκςκ «ιμοζζηχκ ημο ηυζιμο» (World music) ηαζ «νοε-

ιχκ ημο ηυζιμο» (World beat). ημ εζςηενζηυ ηχνα ηδξ 

έκηεπκδξ ιμοζζηήξ ημο αιενζηακμ-εονςπασημφ πχνμο, ηονζ-

ανπεί απμθφηςξ δ ηάζδ ηενιαηζζιμφ ηαζ αζζεδηζημφ πθμονα-

θζζιμφ, υπςξ αοηή οζμεεηείηαζ ηαζ πνμαάθθεηαζ απυ ηδκ αζ-

ζεδηζηή ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ.4 Σμ ενχηδια ηχνα πμο ακα-

ηφπηεζ απυ ηα παναπάκς είκαζ αηνζαχξ πχξ ζοιαζαάγεηαζ δ 

ηάζδ βεκίηεοζδξ ιε ηδκ ηάζδ ιενίηεοζδξ, πχξ αίνεηαζ δ πα-

νάδμλδ αοηή ακηζκμιία ζημ εζςηενζηυ ηδξ ιμοζζηήξ παβημ-

ζιζμπμίδζδξ.  

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζζημνζηέξ δζ-

απζζηχζεζξ, ηαθυ εα ήηακ κα ακαθενεμφιε ζηζξ εονφηενεξ 

ζδεμθμβζημ-αζζεδηζηέξ πνμηείιεκεξ ηςκ απμθμβδηχκ ηδξ ιμο-

ζζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ. Φοζζηά εα ιπμνμφζε κα εβενεεί δ 

έκζηαζδ υηζ δ έκκμζα ημο ιμοζζημφ πθμοναθζζιμφ ακηζηίεεηαζ 

ελ μνζζιμφ ζηδκ έκκμζα ηδξ ιμοζζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ, υηζ 

ημ κα οπμζηδνίγεζ ηακείξ ηδκ ζζμηζιία ηαζ ηδκ ίζδ πνμαμθή 

ηςκ ημπζηχκ παναδυζεςκ, είκαζ ακηίεεημ ιε ημ κα οπμζηδνίγεζ 

ηδκ επζηνάηδζδ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα ηδξ αιενζηακμ-

εονςπασηήξ δδιμθζθμφξ ή έκηεπκδξ ιμοζζηήξ. Σα πνάβιαηα 

εα ιπμνμφζακ πνάβιαηζ κα είκαζ έηζζ. Ζ ακάθοζδ ςζηυζμ πμο 

εα αημθμοεήζεζ εα δείλεζ υηζ δεκ είκαζ.  

Ζ ιείγμκα πνμηείιεκδ ημο ζοκυθμο ηςκ επζπεζνδιά-

ηςκ ζηδ ζφβπνμκδ ζογήηδζδ, είηε αοηά εηπμνεφμκηαζ απυ 

                                                           
3 Γζα ηα παναπάκς αθ. Γ. Υαναθάιπδξ, Γεκνθξαηία θαη παγθνζκηνπνίεζε, 

Ίδνοια άηδ Κανάβζςνβα, Αεήκα 1998. 
4 Πναθ. Μάηδξ μθςιυξ, «Μεηαιμκηενκζζιυξ ηαζ παβημζιζμπμίδζδ», ζημ 

Μνπζηθά 7, Αεήκα 2004, ζ. 60-74. 

mailto:mtsetsos@music.uoa.gr
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ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ δδιμθζθμφξ ιμοζζηήξ ή ηςκ «ιμοζζ-

ηχκ ημο ηυζιμο» ή ηαζ ηδξ θεβυιεκδξ «θυβζαξ», δδθ. έκηεπκδξ 

εονςπασηήξ ιμοζζηήξ, είκαζ υηζ υθεξ μζ ιμοζζηέξ είκαζ ίζεξ, 

ζζυηζιεξ, ζζάλζεξ. Ζ ζενάνπδζή ημοξ, πμο ήεεθε ηδκ εονςπασ-

ηή έκηεπκδ ιμοζζηή ζηδκ ημνοθή ηδξ ηθίιαηαξ, απμδμιείηαζ 

ηαζ ηαηανβείηαζ. Γεκ οπάνπμοκ απμθφηςξ έβηονα, δδθ. δε-

ζιεοηζηά ηνζηήνζα βζα μπμζαδήπμηε ζενάνπδζδ ηςκ εζδχκ ηδξ 

ιμοζζηήξ, απ‟ υπμο ηζ ακ πνμένπμκηαζ, ζζημνζηά ή ημπζηά. Ζ 

νδημνζηή ημο «ορδθμφ» ηαζ ημο «παιδθμφ», ημο «ηαεανμφ» 

ηαζ ημο «αηάεανημο» είκαζ άηονδ, άδζηδ, θαζίγμοζα, ναηζζ-

ζηζηή ηαζ ζδεμθμβζηά ζιπενζαθζζηζηή.5 Πένακ ημο ακ ζοιθς-

κεί ή δζαθςκεί ηακείξ ιε αοηή ηδκ άπμρδ, ηίεεηαζ έκα ηνίζζιμ 

ενχηδια: εάκ υθεξ μζ ιμοζζηέξ είκαζ ίζεξ, ηυηε ςξ πνμξ ηζ 

είκαζ ίζεξ; Ζ έκκμζα ηδξ ζζυηδηαξ είκαζ πνμθακχξ ηακμκζζηζ-

ηή, ηαζ ακαθένεηαζ ζε ιζα αλία-ηνζηήνζμ ιε αάζδ ηδκ μπμία μζ 

ιμοζζηέξ ηνίκμκηαζ ςξ ίζεξ. Πμζα ηχνα ιπμνεί κα είκαζ αοηή δ 

αλία-ηνζηήνζμ; Σμ ενχηδια δεκ είκαζ άημπμ, δεδμιέκμο υηζ δ 

ηέπκδ δοκδηζηά οπδνεηεί πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ζημπμφξ, 

έπεζ πμθθαπθέξ θεζημονβίεξ: ηδξ «αοηυκμιδξ» αζζεδηζηήξ 

εκαηέκζζδξ, ηδξ δζαζηέδαζδξ, ηδξ εκίζποζδξ ηδξ ημζκςκζηυηδ-

ηαξ, ημο ζοιαμθζζιμφ ημζκςκζηχκ πναηηζηχκ, ιπμνεί κα 

δζαδναιαηίζεζ νυθμ ζδεμθμβζημ-πμθζηζηυ η.μ.η. Ακ ηχνα ιε 

ηάεε έκακ απυ αοημφξ ημοξ ζημπμφξ ζοκδεεεί ιζα αλία, ηυηε 

ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα αζζεδηζηή, ροπμθμβζηή, ροπα-

βςβζηή, ημζκςκζηή, πμθζηζηή η.μ.η. αλία ηδξ ιμοζζηήξ. Γοζηο-

πχξ μζ οπεναζπζζηέξ ηδξ ιμοζζηήξ ζζμηζιίαξ ιαξ αθήκμοκ ζημ 

ζημηάδζ ζπεηζηά ιε ηδκ αλία-ηνζηήνζμ ςξ πνμξ ηδκ μπμία υθεξ 

μζ ιμοζζηέξ είκαζ ίζεξ. Γφζημθα ιπμνεί ηακείξ κα δεπηεί υηζ, 

θ.π., ιζα ζοιθςκία ημο Μπεηυαεκ είκαζ ίζδ ιε έκα ηναβμφδζ 

ηδξ Madonna ςξ πνμξ ηδκ αλία ηδξ δζαζηέδαζδξ ηαζ θοζζηά 

ςξ πνμξ αοηή ηδξ αοηυκμιδξ αζζεδηζηήξ εκαηέκζζδξ. Δηηυξ 

εάκ ιζθάιε βζα ιζα απνμζδζυνζζηδ αλία πμο παναπέιπεζ ζηδκ 

πενζμπή ημο οπενααηζημφ.  

Φοζζηά μζ οπεναζπζζηέξ ηδξ ιμοζζηήξ ζζμηζιίαξ δεκ 

εα δέπμκηακ ηάηζ ηέημζμ. Θα ιαξ επζζήιακακ αιέζςξ υηζ έ-

πμοιε εέζεζ ημ πνυαθδια ζε θάεμξ αάζδ: δ αλία δεκ είκαζ ηάηζ 

ακηζηεζιεκζηυ, ιζα αηυιδ ηνυπμκ ηζκά «ιεηαθοζζηή» ζδζυηδηα 

ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ ακηζηεζιέκςκ πθάζ ζηζξ οθζηέξ ημοξ, αθθά 

ηάηζ αιζβχξ οπμηεζιεκζηυ, πμο αθμνά ηα άημια ηαζ ηζξ ημζκς-

κζηέξ μιάδεξ ηαζ πμο πνμαάθθεηαζ απυ αοηά ζηα ηαθθζηεπκζηά 

ακηζηείιεκα πμο απυ ηδ θφζδ ημοξ είκαζ αλζμθμβζηχξ μοδέηε-

να. Με ηδκ έκκμζα αοηή, υθα ηα πνμσυκηα ηδξ ακενχπζκδξ 

ιμοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ ζζυηζια ςξ πνμξ ημ υηζ ιπμ-

νμφκ κα απμηηήζμοκ εκαθθάλ ή ηαοηυπνμκα πάζδξ θφζεςξ 

αλίεξ, εθυζμκ θοζζηά ημ απμθαζίζμοκ ηάπμζα ζηζβιή ηα εκδζ-

αθενυιεκα άημια ηαζ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Έηζζ, δοκδηζηά ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ εεςνίαξ ημοθάπζζημκ, ιζα ζοι-

θςκία ημο Μπεηυαεκ ηαζ έκα ηναβμφδζ ηδξ Madonna ιπμνμφκ 

κα απμηηήζμοκ εκαθθάλ ή ηαοηυπνμκα αζζεδηζηή, ροπαβςβζ-

ηή, ζδεμθμβζημ-πμθζηζηή αλία ή ακ εέθεηε θεζημονβία. Οζ πνα-

ηηζηέξ ζοκέπεζεξ ιζαξ ηέημζαξ εεςνδηζηήξ ζηάζδξ, είκαζ υηζ 

ηακέκα επζπείνδια δεκ ιπμνεί πζα κα ειπμδίζεζ δ ζοιθςκία 

ημο Μπεηυαεκ κα δπεί θ.π. απυ ηα ιεβάθςκα ημο ζμφπεν-

ιάνηεη ηαζ ημ ηναβμφδζ ηδξ Madonna ζε ιζα αίεμοζα ζοκαο-

θζχκ, παζβιέκμ ηαηά πνμηίιδζδ απυ ζοιθςκζηή μνπήζηνα ηαζ 

ιε ημ ημζκυ κα αοείγεηαζ ζηδκ απυθαοζδ ιζαξ ζςιαηζηά αηί-

κδηδξ (ιδ πμνεοηζηήξ) ζδζςηζηήξ αζζεδηζηήξ εκαηέκζζδξ. Σα 

                                                           
5 Γζα ιζα πνχηδ εκδιένςζδ πενί ακάθμβςκ εέζεςκ, αθ. N. Cook, Μνπζηθή, 

ιηθν. Ηςάκκδξ Φμφθζαξ, Δθθδκζηά Γνάιιαηα («Σμ αήια»), Αεήκα 2007. 

επζπεζνήιαηα υζςκ δζαννδβκφμοκ ηα ζιάηζά ημοξ απέκακηζ ζε 

ιζα ηέημζα πνμμπηζηή ζηενμφκηαζ ακηζηεζιεκζηήξ αάζδξ ηαζ 

δεκ αθμνμφκ πανά ιυκμ ηζξ πνμζςπζηέξ δμβιαηζηέξ ημοξ α-

βηοθχζεζξ μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφκ θοζζηά κα δεζιεφζμοκ 

ηακέκακ. Πένακ ημφημο, ηάεε ζοκφπανλδ ή ακάιζλδ ιμοζζηχκ 

ηδξ πθέμκ εηενμβεκμφξ ημπζηήξ ή ζζημνζηήξ πνμέθεοζδξ πνέ-

πεζ κα εεςνείηαζ ηαευθα κυιζιδ ανηεί κα απμθαζίγεηαζ. Ζ 

ιμοζζηή ηαεανυηδηα απμηεθεί ζδεμθυβδια πμο ακαηνέπεζ ζηζξ 

ζδεμθμβζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ ημο 

«θυβζμο» εονςπασημφ πμθζηζζιμφ.  

Σμ εέια υιςξ δεκ ζηαιαηάεζ εηεί. Οζ εζαζχηεξ ημο 

ιμοζζημφ αλζμθμβζημφ οπμηεζιεκζζιμφ πνέπεζ κα ακηζπαθέ-

ρμοκ ημ επζπείνδια ηδξ ιμοζζηήξ ζενανπίαξ πζμ ζεεκανά. 

Δπζηαθμφιεκμζ νδηά ή οπυννδηα ηδ ιανλζζηζηή πανάδμζδ, 

οζμεεημφκ ηδ ιέεμδμ ηδξ ημζκςκζμθμβζηήξ ακαβςβήξ ηςκ 

αζζεδηζηχκ αλζχκ ή, εα θέβαιε, ημο αζζεδηζημφ ημζκςκζμθμ-

βζζιμφ. Με απθά θυβζα: μζ αλίεξ εκυξ ιμοζζημφ είδμοξ απμν-

νέμοκ απυ ηαζ εηθνάγμοκ άιεζα ηζξ αλίεξ ιζαξ ημζκςκζηήξ 

μιάδαξ.6 Έηζζ, θυβμξ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα βίκεηαζ βζα ηδκ 

έκηεπκδ εονςπασηή ιμοζζηή ςξ ιμοζζηή πμο εηθνάγεζ ηζξ 

αλίεξ ηαζ ημ βμφζημ ηςκ εονςπαίςκ αζηχκ ή ημοθάπζζημκ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηαζ ιμνθςηζηήξ ημοξ εθίη. Μζα ηέημζα ιμοζζηή ελ 

μνζζιμφ δεκ αθμνά ηαζ δεκ ιπμνεί κα αθμνά ηζξ ιεβάθεξ ημζ-

κςκζηέξ ιάγεξ, ημ θαυ. Αοηυξ εηθνάγεηαζ ηαζ πνέπεζ κα εη-

θνάγεηαζ ιέζα απυ ηα είδδ ηδξ δδιμθζθμφξ ή, ζηδκ ηαθφηενδ 

πενίπηςζδ, ηδξ παναδμζζαηήξ ιμοζζηήξ. Καζ δ εζδίηεοζδ 

πνμπςνά πεναζηένς: ιμοζζηή ηςκ θφθςκ, ιμοζζηή ηςκ μιμ-

θοθμθίθςκ, ιμοζζηή ηςκ (αδζημφκηςκ) θεοηχκ ηαζ ηςκ (αδζ-

ηδιέκςκ) εβπνχιςκ η.μ.η. Σμ ιείγμκ πνυαθδια ηχνα ημο 

ημζκςκζμθμβζζηζημφ επζπεζνήιαημξ είκαζ υηζ οπμκμιεφεζ απυ 

ηα ιέζα ημ πνυηαβια ηδξ ιμοζζηήξ ζζμηζιίαξ ακαπανάβμκηαξ 

εη κέμο ηδ θμβζηή ηδξ δζάηνζζδξ. Πχξ; Μα ιε ημ κα ηαοηίγεζ 

ηδκ αζζεδηζηή αλία ιζαξ ιμοζζηήξ ιε ηδκ εονφηενδ δεζηή αλία 

ηδξ ηάλδξ πμο ηδ βέκκδζε. Έηζζ, δ ιμοζζηή ηςκ «ηαηχκ» 

εονςπαίςκ ζιπενζαθζζηχκ βίκεηαζ «ηαηή» ηαζ ηςκ ηαηαπζεγυ-

ιεκςκ απυ αοημφξ «ηαθή», ημ ίδζμ ηαζ δ ιμοζζηή ηςκ θεοηχκ 

εηπνμζχπςκ ηδξ μζημκμιζηήξ εθίη ζε ζπέζδ ιε αοηήκ ηςκ 

εβπνχιςκ εηπνμζχπςκ ημο ημζκςκζημφ ηαζ μζημκμιζημφ 

πενζεςνίμο.7 Απυ ηδκ άθθδ, έκα ηέημζμο είδμοξ επζπείνδια 

αδοκαηεί κα παναημθμοεήζεζ ηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ απαβμ-

νεφεζ δζαδζηαζίεξ ηζκδηζηυηδηαξ ςξ πνμξ ηδ δζαιυνθςζδ ημο 

βμφζημο ηαζ ηςκ επζθμβχκ, ειιέκμκηαξ πεζζιαηζηά ζηδ ζηε-

βακμπμίδζή ημοξ. ηδ πχνα ιαξ έκα ακάθμβμ επζπείνδια 

οζμεέηδζακ μζ εηπνυζςπμζ ημο κεμεθθδκζημφ ιμοζζημφ θασηζ-

ζιμφ, δζααεααζχκμκηαξ υηζ δ ιεβάθδ έκηεπκδ εονςπασηή ιμο-

ζζηή δεκ ήηακ βζα ημ θαυ, βζα ημοξ πμθθμφξ αθθά βζα ημοξ 

θίβμοξ, ημ «Κμθςκάηζ» υπςξ έθεβακ ηυηε.  

Δκημφημζξ, μζ οπένιαπμζ ημο ιμοζζημφ πθμοναθζζιμφ 

ηςθεφμοκ ιπνμζηά ζημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ πνάλδ δ υπμζα επζ-

ημζκςκία ιεηαλφ ηςκ a priori ζζυηζιςκ ιμοζζηχκ εζδχκ ζο-

κηεθείηαζ ιε υνμοξ δδιμθζθμφξ ακεξηθαλν-επξσπατθήο ιμοζζ-

ηήξ. Απυδεζλδ απμηεθεί ημ πενίθδιμ World beat. Αηυια δε 

πενζζζυηενμ, αδοκαημφκ ή δεκ επζεοιμφκ κα δμοκ ημοξ ημζ-

κςκζημ-μζημκμιζημφξ υνμοξ οπυ ημοξ μπμίμοξ ζοκηεθείηαζ δ 

                                                           
6 Βθ. βζα πανάδεζβια P. Bourdieu, Ζ δηάθξηζε. Κνηλσληθή θξηηηθή ηεο θαιαη-

ζζεηηθήο θξίζεο, ιηθν. Κ. Καραιπέθδ, Παηάηδξ, Αεήκα 2002. 
7 Γζα ηδ δζαιυνθςζδ ηαζ ηδκ έκκμζα ημο ημζκςκζημφ πενζεςνίμο ζηζξ ζοκεή-

ηεξ ηδξ παβημζιζμπμίδζδ αθ. Z. Bauman, Ζ κεηαλεσηεξηθόηεηα θαη ηα δεη-

λά ηεο, ιηθν. Γ. Μπαιπαζάηδξ, Φοπμβζυξ, Αεήκα 2002, ζ. 140 η.ε. 
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«ιπδημπμίδζδ», αξ ιαξ ζοβπςνεεεί δ θέλδ, ηςκ εεκζηχκ ιμο-

ζζηχκ παναδυζεςκ. πςξ έπεζ βναθεί ζπεηζηά πνυζθαηα: 

«Πνςηίζηςξ οπάνπεζ μ θυαμξ υηζ ημ θαζκυιεκμ ηςκ ιμοζζηχκ 

ημο ηυζιμο ηαζ ημο beat ημο ηυζιμο ηαείζηαηαζ ιζα κέα εη-

δήθςζδ ημο ζιπενζαθζζιμφ. Ρίπκμκηαξ θςξ ζηζξ άκζζεξ ζπέ-

ζεζξ πμο οπάνπμοκ ιεηαλφ ηςκ ιμοζζηχκ ημο Σνίημο Κυζιμο 

ηαζ ηςκ εηαζνζχκ δίζηςκ, μνζζιέκμζ ενεοκδηέξ ηαηδβυνδζακ 

ηδ αζμιδπακία υηζ εηιεηαθθεφεηαζ ημοξ πμθζηζζιζημφξ πυνμοξ 

ημο Σνίημο Κυζιμο ιε ηδκ ίδζα αδζαθμνία πνμξ ηζξ ημπζηέξ 

παναδυζεζξ πμο πάκημηε έδεζπκακ μζ δοηζηέξ εηαζνίεξ εηιεηαθ-

θεουιεκεξ ημοξ θοζζημφξ πυνμοξ. Σέθμξ, μζ πζμ μλείεξ ηνζηζ-

ηέξ ηαηδβυνδζακ βζα ναηζζζιυ αοηή ηδ ιμοζζηή αζμιδπακία δ 

μπμία, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, δεκ οπμθμβίγεζ ηδ εθζαενή πναβ-

ιαηζηυηδηα ηςκ ηαθθζηεπκχκ εκυξ Σνίημο Κυζιμο ελανηδιέ-

κμο μζημκμιζηά ηαζ πμθζηζηά. Ακη‟ αοημφ, ηαηαζηεοάγμοκ 

εζηυκεξ αοεεκηζηυηδηαξ ιε ιυκμ ζημπυ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

ακαβηχκ ηςκ Λεοηχκ ημο Βμννά πμο ιπμνμφκ έηζζ κα ηαηα-

καθχκμοκ ιε ηδκ δζοπία ημοξ έκα ελςηζηυ πνμσυκ».8  

Ζ παναπάκς δζαπίζηςζδ ένπεηαζ, ηαηά ηδ βκχιδ 

ιαξ, κα νίλεζ θςξ ζημ ενχηδια πμο ηέεδηε ανπζηά: πχξ ζοι-

αζαάγεηαζ δ ηάζδ βεκίηεοζδξ ιε ηδκ ηάζδ ιενίηεοζδξ, πχξ 

αίνεηαζ δ πανάδμλδ ακηζκμιία ζημ εζςηενζηυ ηδξ ιμοζζηήξ 

παβημζιζμπμίδζδξ. Ζ απάκηδζδ εκημπίγεηαζ ζηδ θέλδ-ηθεζδί: 

αβμνά. Ζ παβημζιζμπμίδζδ έπεζ κα ηάκεζ πνςηίζηςξ ιε ηδκ 

εηηαεμθίηεοζδ ηδξ θμβζηήξ ηδξ αβμνάξ. Βαζζηυξ υνμξ ηδξ 

αβμνάξ είκαζ δ νεοζηυηδηα ςξ πνμξ ηδκ αλία εκυξ πνμσυκημξ 

επί ηδ αάζεζ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ. Ζ γήηδζδ ακα-

θένεηαζ ζε ακάβηεξ ηαζ πνμηζιήζεζξ μζ μπμίεξ έπμοκ αζμθμβζ-

ηή, ροπμθμβζηή ηαζ ημζκςκζηή αάζδ ηαζ ιεηααάθθμκηαζ ζο-

βηονζαηά, ζηζξ ιένεξ ιαξ πνςηίζηςξ ιε ηδ ζοκδνμιή ηδξ 

ηδθεπζημζκςκζαηήξ ηεπκμθμβίαξ. νμξ θοζζηά ιζαξ ηέημζαξ 

ηαηάζηαζδξ είκαζ ημ ίδζμ ημ πνμσυκ κα ιδκ έπεζ ακηζηεζιεκζηή 

αοηαλία, πνμηεζιέκμο κα ιδκ πνμαάθθεζ ακηίζηαζδ ζηζξ δζα-

ηοιάκζεζξ ηδξ γήηδζδξ. Ζ αλία ηςκ πνμσυκηςκ πνέπεζ κα εε-

ιεθζχκεηαζ ζηδκ επζθμβή ηαζ υπζ δ επζθμβή ζηδκ αλία ημοξ. ε 

έκα ηέημζμ πθαίζζμ, δ αλία ημο ηαθθζηεπκζημφ πνμσυκημξ ηαεμ-

νίγεηαζ εκηέθεζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ αηυιςκ πμο ημ επζθέ-

βμοκ. Ζ πνμηαπεείζα ζζμηζιία λακαηαηανβείηαζ ζηδκ πνάλδ 

ηαζ δ δζάηνζζδ ενζαιαεφεζ. Καθή ιμοζζηή είκαζ δ ιμοζζηή πμο 

«πμοθά». Καζ πμοθά βζαηί ηδκ πνμηζιμφκ μζ πμθθμί. Καζ ζί-

βμονα οπάνπμοκ απμπνχκηεξ θυβμζ βζα κα ηδκ πνμηζιμφκ μζ 

πμθθμί. Σέθμξ, δ θμβζηή ηδξ αβμνάξ έπεζ ιζα «θζθεθεφεενδ» 

δζάζηαζδ: υθα ηα πνμσυκηα δζηαζμφκηαζ κα δζαηίεεκηαζ· οπυ 

ημκ υνμ θοζζηά υηζ είκαζ ιεηαλφ ημοξ ακηαβςκζζηζηά. 

Καζ μζ επζπηχζεζξ δεκ ζηαιαημφκ εηεί. Ζ θμβζηή ηδξ 

αβμνάξ επζαάθθεζ ηα πνμσυκηα ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δναζηδνζυ-

ηδηαξ είηε κα πνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ ηνάημξ ζζυηζια, αθμφ 

ηακέκα απυ αοηά δεκ έπεζ πενζζζυηενδ αλία απυ ηα άθθα, είηε 

ζε ηεθζηή ακάθοζδ κα ιδκ πνδιαημδμημφκηαζ ηαευθμο. Καζ ημ 

ηεθεοηαίμ αθμνά θοζζηά ιζα απυ ηζξ ααζζηέξ επζδζχλεζξ ηςκ 

κεμθζθεθεφεενςκ ηαβχκ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, δδθ. ηδκ 

απαθθαβή ηςκ ηοαενκήζεςκ απυ ηδκ οπμπνέςζή ημοξ κα 

πνδιαημδμημφκ ιζα ζεζνά αβαεχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ 

ηαζ δ ηέπκδ. Σα πνμσυκηα ηδξ πνέπεζ κα νζπημφκ ζηδκ αβμνά... 

ηζ υπμζμ ακηέλεζ. ηδ πχνα ιαξ επί ημο πανυκημξ δ ηαθθζηε-

πκζηή δναζηδνζυηδηα επζδμηείηαζ. Σμ πνυαθδια είκαζ ηζ επζδμ-

                                                           
8 Βθ. Deborah Pacini Hernandez, «World music et World beat» ζημ Jean-

Jacques Nattiez (επζι.), Musiques du XXe siècle, Paris 2003, ζ. 1322-

1334. 

ηείηαζ. Ζ ιεηαιμκηένκα ζπεηζημπμίδζδ ηςκ εκκμζχκ μδήβδζε 

ζηαδζαηά ζηδ πχνα ιαξ ηα ηεθεοηαία πεκήκηα πνυκζα ζε ιζα 

ζδζυηοπδ ιεηάθθαλή ημοξ. Σήκεξα δελ είλαη βέβαην ηη απνηειεί 

έληερλε κνπζηθή ή ιμοζζηή εηηυξ ειπμνζηήξ θμβζηήξ, ηδκ 

μπμία ημ ηνάημξ εα έπνεπε κα ζηδνίγεζ. Απέκακηζ ζηα εκδεπυ-

ιεκα δ έκηεπκδ εθθδκζηή ιμοζζηή είηε κα ιδκ πνδιαημδμηεί-

ηαζ ιαγί ιε υθεξ ηζξ άθθεξ εθυζμκ, ζφιθςκα ιε ηδκ οπμηεζιε-

κζζηζηή θμβζηή πμο εηηέεδηε παναπάκς, δεκ ζοκηνέπεζ ακηζ-

ηεζιεκζηυξ θυβμξ, είηε κα οπμπνδιαημδμηείηαζ ιε ημ ζηεπηζηυ 

υηζ δεκ είκαζ ανηεηά δδιμθζθήξ ηαζ ςξ εη ημφημο ημ ηνάημξ 

δεκ μθείθεζ κα ζηδνίγεζ δναζηδνζυηδηεξ πμο αθμνμφκ ημζκς-

κζηέξ (ηαζ πμθζηζηέξ) ιεζμρδθίεξ, δ ζογήηδζδ εα ιπμνμφζε κα 

ζηναθεί ζηζξ δοκαηυηδηεξ οπενάζπζζδξ ιζαξ εββεκμφξ αλίαξ 

ηδξ έκηεπκδξ εθθδκζηήξ ιμοζζηήξ, πμο ηδκ ηαεζζηά άλζα κα 

ζηδνίγεηαζ ηαζ κα πνμαάθθεηαζ δδιυζζα. Σμ εβπείνδια δεκ 

είκαζ εφημθμ, αθθά πζζηεφμοιε υηζ αλίγεζ ημκ ηυπμ.  
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Ζ ειιεληθόηεηα ηεο κνπζηθήο ηνπ Νίθνπ θαιθώηα :                                                     

έλαο «εζληθόο» ή «παγθόζκηνο» ζπλζέηεο ; 

Κχζηαξ Σζμφβηναξ 

ζοκεέηδξ-ιμοζζημθυβμξ, θέηημναξ Σιήιαημξ Μμοζζηχκ πμοδχκ 

Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ  

tsougras@mus.auth.gr      

 

Πεπίλητη.  Ζ εζζήβδζδ απμηεθεί ιζα απυπεζνα πνμζέββζζδξ ημο γδηήιαημξ ηδξ εθθδκζηυηδηαξ ηδξ ιμοζζηήξ ημο Νίημο ηαθηχηα. Ανπζηά επζ-

πεζνείηαζ - ιέζα απυ έκα ιεηα-νμιακηζηυ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ υνςκ "εεκζηή ιμοζζηή" ηαζ "εεκζηή ηαοηυηδηα" - μ βεκζηυξ δζαπςνζζιυξ ηδξ 

μοζίαξ ηδξ εθθδκζηήξ ιμοζζηήξ απυ ημ παναηηήνα ηδξ. Καηυπζκ πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ζπμθζάγμκηαζ μζ εζδζηέξ ακαθμνέξ πάκς ζημ γήηδια απυ ηδκ 

εθθδκζηή ηαζ λέκδ αζαθζμβναθία ηαζ ακαπηφζζμκηαζ - ιέζα απυ επζθεβιέκα ιμοζζηά απμζπάζιαηα - μζ πζεακμί ηνυπμζ ειθάκζζδξ ηαζ επελενβαζίαξ 

ζημζπείςκ εθθδκζημφ παναηηήνα ζηδ ιμοζζηή ημο Νίημο ηαθηχηα. Σέθμξ, πνμαάθθεηαζ δ παβημζιζυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ ημο ζοκεέηδ ηαζ ζοκδέεηαζ 

ιε ηδ ααεφηενδ εθθδκζηυηδηά ηδξ, δ μπμία δεκ αθμνά ιυκμ ηδ πνήζδ ζημζπείςκ εεκζημφ παναηηήνα. 

 

 

 

1   Δηζαγσγή 

πσο είλαη γλσζηφ, ν επξσπατθφο εζληθηζκφο ζηε ηέρλε είρε 

σο αθεηεξία ηηο απφςεηο ηνπ Herder ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά θαη ηε γιψζζα ησλ ιαψλ1, ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ "νκνγελνπνηεκέλεο" θνηλφηεηεο 

αλζξψπσλ, δειαδή έζλε. πσο εχζηνρα δηαπηζηψλεη ν Richard 

Taruskin2, νη ηδέεο ηνπ Herder πξέζβεπαλ ηελ απνδνρή κηαο 

πνιηηηζηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ εζλψλ, κε ηελ έλλνηα φηη ηα 

εζληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη απιά δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θαη 

φρη φηη θάπνηα είλαη θαηψηεξα ή αλψηεξα απφ άιια. ηε δηάξθεηα 

φκσο ηνπ 19
νπ

 αηψλα νη απφςεηο απηέο έιαβαλ κηα επηζεηηθή 

πνιηηηθή ρξνηά θαη ζηφρν θαη νδήγεζαλ, πέξα απφ ηελ ελνπνίεζε 

ησλ ιαψλ ζε έζλε, ζε αγψλεο πνιηηηζηηθήο εγεκνλίαο. Κάζε 

έζλνο, έρνληαο σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηεο θαη ηζρπξήο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο έπξεπε λα αμηνπνηήζεη ηα δηθά ηνπ θαη 

κφλν εζληθά ραξαθηεξηζηηθά παξάγνληαο εζληθά έξγα ηέρλεο 

ηνπιάρηζηνλ ηζάμηα κε απηά ησλ άιισλ ιαψλ.  

 

Δ "εζληθή κνπζηθή" επαλαπξνζδηνξίζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα κέζα ζην πλεχκα ηνπ λενθιαζηθη-

ζκνχ, φπσο αλαθέξνπλ - κεηαμχ άιισλ - νη Jim Samson3 θαη 

Robert Morgan4  κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο Igor Stravinsky, 

Béla Bartók, Leoš Janáček, θα. Δ λενεζληθή απηή κνπζηθή, ε 

                                                           
1 "Treatise on the Origin of Language", 1772. Ζ ακαθμνά πνμένπεηαζ απυ ημ 

θήιια Nationalism ημο Grove Music Online. 
2 ημ θήιια "Nationalism" ημο Grove Music Online, ακάηηδζδ απυ ημ 

www.grovemusic.com ζηζξ 20-4-2007. 
3 ηεθ. ιε ηίηθμ "Nations and Nationalism" (2002), ζημ Cambridge History of 

19th Century Music, ζ. 598. 
4 ηεθ. 4 ημο 20th century music (1991), ζζ. 89-110. 

νπνία είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηε ξψζηθε εζληθή ζρνιή, είρε σο θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ εμσηηθηζκφ, έλαλ πην εμσζηξεθή δηεζληζκφ 

θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ελψ ελζσκάησλε ηηο ηνικεξέο 

θαηλνηνκίεο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ αξκνλία θαη ζηε κνξθή ζηηο 

αξρέο ηνπ αηψλα. 

 

Πέξα απφ ηε ζρέζε γιψζζαο θαη κνπζηθήο, ζεκαληηθφ ζηνη-

ρείν ηνπ κνπζηθνχ εζληθηζκνχ ήηαλ ην ιατθφ (folk) ηξαγνχδη, 

δειαδή ε κνπζηθή πνπ θαιιηεξγήζεθε ζην παξειζφλ ζε ζπλζή-

θεο αγξνηηθήο ή παξαπιήζηαο νηθνλνκίαο, θάηη ην νπνίν ζπλδέε-

ηαη κε ηε ξνκαληηθή ηδέα ηεο πξσηνγνληθήο αγλφηεηαο ηνπ κε 

αζηηθνχ πνιηηηζκνχ. πσο βέβαηα επηζεκαίλεη ν Dahlhaus5 ν 

εθνικός ταρακηήρας - δειαδή ην ζχλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ ζηπιη-

ζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ηξφπνη, ζπγθεθξηκέλα κεισδηθά-

ξπζκηθά ζρήκαηα, χθνο) - ζεσξείηαη ην τρώμα ηεο θάζε εζληθήο 

κνπζηθήο, ελψ ε οσζία  ηεο είλαη ην ηι ζημαίνει ασηή γηα ην ζχλν-

ιν ησλ αλζξψπσλ ελφο έζλνπο, ην νπνίν, κε ηελ ηδηφηεηα ηεο 

αιζθηηικής ασθενηίας6 απνθαζίδεη γηα ην ηη απνηειεί εζληθή κνπ-

ζηθή θαη ηη φρη. Άξα, ν εθνικός ταρακηήρας (ην τρώμα) δελ απν-

ηειεί απφ κφλνο ηνπ ηθαλφ θξηηήξην γηα ηε ζεψξεζε ελφο έξγνπ 

σο εζληθνχ. πνπδαηφηεξα θαη απαξαίηεηα θξηηήξηα είλαη ε ζχλ-

δεζε ηνπ έξγνπ κε ηα βηψκαηα ηνπ ζπλζέηε, ηελ ηδενινγία ηνπ 

θαη κε ηελ πρόθεζή ηνπ, θαζψο θαη ε απνδνρή ηνπ έξγνπ σο 

εζληθφ απφ ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ. 

 

                                                           
5 Dahlhaus, Carl (1986). «Nationalism and Music». ημ: Between Romanti-

cism and Modernism (ιηθν. Mary Whittall), University of California Press, 

Berkeley, ζ. 79-101. 
6 aesthetic authority, ζ. 95, μ.π.. 

mailto:tsougras@mus.auth.gr
http://www.grovemusic.com/
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Μέζα ζην πιαίζην απηφ ινηπφλ, ε αλάγθε γηα κνπζηθή έθ-

θξαζε ηεο "εζληθήο ςπρήο"7, δεκηνχξγεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ηελ ειιεληθή εζληθή ζρνιή, ε νπνία κεζνπξάλεζε ζηελ 

ιφγηα κνπζηθή δεκηνπξγία ζην πξψην κηζφ ηνπ αηψλα. πσο 

έρνπλ δηαπηζηψζεη - ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία - νη 

Έιιελεο κνπζηθνιφγνη πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ εζληθή ζρν-

ιή (φπσο νη: Οιπκπία Φξάγθνπ-Φπρνπαίδε, Καίηε Ρσκαλνχ, 

Αεκήηξεο Γηάλλνπ, Ώλαζηαζία ηψςε, θα)8, πξνέθπςαλ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ηδενινγίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο ρξν-

ληθά εκθάληζεο ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζρνιήο, ηα νπνία νθείιν-

ληαλ ζην φηη ε ειιεληθή ζρνιή είρε ηηο αηζζεηηθέο ηεο βάζεηο ζην 

ξνκαληηθφ εζληθηζκφ ηνπ 19
ν
 αηψλα αιιά αλαπηχρζεθε θαη νιν-

θιεξψζεθε κέζα ζην θιίκα ηνπ λενθιαζηθνχ κνληεξληζκνχ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα. Μηα ηερληθή επίπησζε απηήο ηεο ηζηνξηθήο αληίθα-

ζεο είλαη, π.ρ. ην γεγνλφο φηη ε αξκνλία ηεο εζληθήο ζρνιήο, 

ιφγσ ηεο πξνζθφιιεζήο ηεο ζην ηδεψδεο ηεο πξσηνγνληθήο 

"αγλφηεηαο" ήηαλ θαηά θχξην ιφγν δηαηνληθή-ηξνπηθή ζε κηα 

επνρή πνπ ζηελ Βπξψπε είραλ ζπκβεί ηεξάζηηεο εμειίμεηο ζην 

ηνκέα απηφ.  

 

Καηά πφζν ινηπφλ απηά ηα δεηήκαηα αθνξνχλ ην Νίθν θαι-

θψηα, έλα ζπλζέηε πνπ γελλήζεθε θαη πέζαλε ζηνλ 20
ν
 αηψλα; 

Βίλαη ή φρη εζληθφο ζπλζέηεο θαη κε πνηα έλλνηα; Ο παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζκφο αθνξά κφλν ηα έξγα ζηα νπνία επεμεξγάδεηαη 

ειιεληθή δεκνηηθή κνπζηθή ή αθνξά ην ζχλνιν ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ;  

 

2   Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηελ ειιεληθόηεηα 

ηνπ θαιθώηα 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ρξήζηκε κηα ζχληνκε αλαδξνκή 

ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία πνπ ζίγεη ην δήηεκα ηεο 

"ειιεληθφηεηαο" ηεο κνπζηθήο ηνπ θαιθψηα: 

 

                                                           
7 Ζ εζληθή ςπρή είκαζ έκα ζδεμθμβζηυ ηαηαζηεφαζια, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηδκ εθθδκζηή θμβμηεπκία ημο ηέθμοξ ημο 19μο ηαζ ηςκ ανπχκ ημο 20μφ αζχκα 

ςξ ζζμδφκαιμ ηδξ έκκμζαξ ημο Volkgeist ηαζ απμηεθεί ηδκ πειπημοζία ηςκ εζδζ-

ηχκ βκςνζζιάηςκ ημο έεκμοξ – ιε άθθα θυβζα ηδκ εζληθή νπζία (Yannou 2003: 

ζ. 449). 

8 Δκδεζηηζηέξ βεκζηέξ ιεθέηεξ πάκς ζημ γήηδια είκαζ μζ ελήξ (αθ. ηαζ αζαθζμ-

βναθζηέξ παναπμιπέξ):  

Φνάβημο-Φοπμπαίδδ Οθοιπία (1990), Ζ Δζληθή Σρνιή Μνπζηθήο -  Πξνβιή-

καηα Ηδενινγίαο, 

Υαιμοδυπμοθμξ, Γδιήηνζμξ (1980), Ζ αλαηνιή ηεο έληερλεο κνπζηθήο ζηελ 

Διιάδα θαη ε δεκηνπξγία ηεο εζληθήο ζρνιήο: αλαζθνπήζεηο θαη ζθέςεηο, 

Yannou Demetre (1996), "The idea of National Music in Greece at the end of 

the 19th and the beginning of the 20th century: Some remarks on its conceptual 

consistency", 

Ρςιακμφ Καίηδ (2006), Έληερλε Διιεληθή Μνπζηθή ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο, 

ζζ. 194-203 (ηεθάθαζμ βζα ηδκ εεκζηή ζπμθή), 

ζχρδ Ακαζηαζία (2006), Ζ κνπζηθή ζηελ Δπξώπε ηνπ 19νπ αηώλα, ζζ. 271-274 

ηαζ 289-306, 

Σγζυααξ Γδιήηνζμξ (1989), Οη κεηακνξθώζεηο ηνπ Δζληθηζκνύ θαη ην ηδενιόγεκα 

ηεο ειιεληθόηεηαο ζηνλ κεζνπόιεκν, 

Ξακεμοδάηδξ Υάνδξ (2004), "Πανάδμζδ, 'πανάδμζδ' ηαζ ζδεμθμβία ζηδ ζφβπνμ-

κδ εθθδκζηή ιμοζζηή". 

ην ιήκκα "Skalkottas" ζην New Grove Dictionary (1980) 

ηνπ John Thornley, ππάξρεη εηδηθφ ππνθεθάιαην κε ηίηιν "folk-

song" ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν ζθεπηηθηζκφο ηνπ θαιθψηα σο 

πξνο ηηο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ηνπ δεκνηηθνχ κέινπο ζηε 

ζχγρξνλή ηνπ ειιεληθή ζπκθσληθή κνπζηθή. Βπίζεο αλαθέξεη 

αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηνπ επεξεαζκέλα άκεζα ή έκκεζα απφ 

ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ελψ γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην "Παξακπζφ-

δξακα", ην κνλαδηθφ έξγν ζην νπνίν γίλεηαη αληηπαξάζεζε δηα-

ηνληθφηεηαο δεκνηηθνχ ραξαθηήξα θαη 12-θζνγγεο ή ειεχζεξεο 

ρξσκαηηθφηεηαο. 

 

Ο Γηάλλεο Γ. Παπατσάλλνπ, κέζα απφ ην ππνθεηκεληθφ θαη 

πιεζσξηθφ ζπγγξαθηθφ ηνπ χθνο, παξαζέηεη ζηνλ δεχηεξν ηφκν 

ηεο κειέηεο ηνπ γηα ην θαιθψηα9 (Δλληνικόηηηα ζηη ζύγτρονη 

δημιοσργία: ο Νίκος Σκαλκώηας και ηο δημοηικό ηξαγνχδη, ζ. 34-

37) 13 θξηηήξηα "ειιεληθφηεηαο", δειαδή κνπζηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα, ηα πεξηζζφηε-

ξα απφ ηα νπνία - αλ θαη φρη φια φπσο π.ρ. ηα κηθξνδηαζηήκαηα - 

αληρλεχνληαη ζηε κνπζηθή ηνπ Ν..: 1) ρξήζε ήρσλ απφ ην ειιε-

ληθφ πεξηβάιινλ, 2) ερεηηθέο αλαινγίεο κε ηελ ειιεληθή γιψζ-

ζα, 3) ρξήζε κηθξνδηαζηεκάησλ, 4) ρξήζε ηξνπηθψλ θιηκάθσλ, 

5) αλαθνξά ζε παξαδνζηαθά κεισδηθά ζρήκαηα, 6) αλαθνξά ζε 

παξαδνζηαθά ξπζκηθά ζρήκαηα, 7) ειαζηηθφηεηα ζηε κεηξηθή 

άξζξσζε, 8) ειαζηηθφηεηα ζηηο κεγάιεο αλαινγίεο ηεο κνπζηθήο, 

9) ρξήζε ηζνθξαηεκάησλ, 10) επκέιεηα, ειαζηηθφηεηα, θνκςφ-

ηεηα, 11) ζχκπινθεο ερεηηθέο κνλάδεο αληί απιψλ, 12) ήζνο, 13) 

ζεκαηνινγία θαη ηίηινη ησλ έξγσλ (π.ρ. έκπλεπζε απφ ηελ αξραία 

ή λεφηεξε κπζνινγία). Βπίζεο, ζε έλα άιιν άξζξν ηνπ (Η ελλη-

νικόηηηα ηοσ ζσνθέηη Νίκοσ Σκαλκώηα, 1
νο

 ηφκνο ηεο αλαθεξζεί-

ζεο κειέηεο, ζ. 456-7) αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ρξή-

ζεο ηνπ δεκνηηθνχ κεισδηθνχ θαη ξπζκηθνχ πιηθνχ απφ ηνλ 

ζπλζέηε: απηνχζηεο ή παξαιιαγκέλεο κεισδίεο, πξσηφηππε 

ζχλζεζε ζε δεκνηηθφ χθνο, δηαρσξηζκφο κεισδίαο-ξπζκνχ, 

ηζνθξαηηθή-ηξνπηθή-δηηνληθή ή αηνληθή ελαξκφληζε, απνδεηθλχ-

νληαο φηη ν ειιεληθφο ραξαθηήξαο απνηειεί δσηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

κνπζηθνχ ηνπ χθνπο, άιινηε εκθαλήο θαη άιινηε κεηνπζησκέλνο 

ή δηαθξηηηθά ζπλδπαζκέλνο κε ζπλζεηηθέο ηερληθέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. 

 

Ο Γηψξγνο Γεξβφο ζην βηβιίν ηνπ Ο Νίκος Σκαλκώηας και η 

εσρφπαχκή παράδοζη ηφν αρτών ηοσ 20
οσ

 αιώνα10 ζπλδέεη ην 

ζπλζέηε φρη ηφζν κε ηελ ειιεληθή δεκνηηθή κνπζηθή παξάδνζε 

αιιά κε ηελ επξσπατθή κνπζηθή παξάδνζε απνζαθελίδνληαο 

κεηαμχ άιισλ ηα λενθιαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο ηνπ. 

 

                                                           
9 Παπασςάκκμο, Γζάκκδξ Γ. (2004). Νίθνο Σθαιθώηαο. Παπαβνδβμνίμο-

Νάηαξ, Αεήκα. 

10 Εεναυξ, Γζχνβμξ (2001). Ο Νίθνο Σθαιθώηαο θαη ε επξσπατθή κνπζηθή 

παξάδνζε ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Παπαβνδβμνίμο-Νάηαξ, Αεήκα. 
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Δ Οιπκπία Φξάγθνπ-Φπρνπαίδε ζε άξζξν ηεο ζηε Μοσζικο-

λογία11 εμεηάδεη ηε κνπζηθή ηνπ θαιθψηα ππφ ην πξίζκα ησλ 

απφςεσλ ηνπ Stuckenschmidt, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζχ-

γθξνπζε ησλ θνιθινξηζηηθψλ ηάζεσλ - νη νπνίεο πεξηφξηδαλ ηελ 

αξκνληθή δηάζηαζε εμαηηίαο ηνπ δηαηνληθνχ ραξαθηήξα ησλ 

εζληθψλ κεισδηψλ - κε ηηο κνληεξληζηηθέο ηάζεηο ησλ αξρψλ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα νδήγεζαλ ζηνλ λεν-θνιθινξηζκφ (π.ρ. ησλ Bartók 

θαη Janáček, δειαδή ηελ κνληεξληζηηθή, δηεζληζηηθή θαη κε-

ξνκαληηθή εζληθή κνπζηθή. 

 

Ο Υάξεο ΐξφληνο ζην θαπζηηθφ ηνπ θείκελν Για ηο Νίκο 

Σκαλκώηα12 επηζεκαίλεη φηη ν Ν.. πνηέ δελ έπαςε λα επηθνηλσ-

λεί κε απηφ πνπ ζα ραξαθηεξίδακε "εζληθφ αηαβηζηηθφ ζπλαί-

ζζεκα". Ώλαθέξεη (ζ. 39): "Ο θαιθψηαο ζπγγελεχεη πεξηζζφ-

ηεξν κε ην Μπάξηνθ θαη θαζφινπ κε ηνπο Έιιελεο ζπκπαηξηψ-

ηεο ηνπ. Δ νπηηθή ηνπ είλαη απηή ελφο αλζξψπνπ πνπ βιέπεη φηη ε 

παξάδνζε έρεη ραζεί γηα πάληα θαη πσο απηφ πνπ κέλεη δελ είλαη 

λα ηε ζπληεξήζνπκε κφλν θαη λα ηε βάινπκε ζηα κνπζεία, αιιά 

λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο θαηαθηήζεηο ηεο θαη λα ηηο αμηνπνηή-

ζνπκε κε βάζε ηα δηθά καο δεδνκέλα". 

 

Μηα απφ ηηο πην εχζηνρεο ίζσο παξαηεξήζεηο πάλσ ζην δήηε-

κα απηφ έθαλε ν Μίλσο Ανχληαο (ζηα Μοσζικοκριηικά, 1963, ζ. 

35): "Οη Έιιελεο ζπλζέηεο αο αθήζνπλ ην ηξαγνχδη ησλ ηζνπά-

λσλ λα ερεί ζηα εξεκνθιήζηα. Ώο αθήζνπλ θαη ην ρνξφ ηνπο 

γχξσ απφ ηνλ πιάηαλν. Καη ηα δχν είλαη ηφζν σξαία εθεί κέζα 

ζηε θχζε, εθεί φπνπ θχηξσζαλ θαη κεγάισζαλ. Μέζα ζηα πιαί-

ζηα ηνπ θνπαξηέηνπ ή ηεο ζπκθσλίαο είλαη πνιχ εχθνιν ην δε-

κνηηθφ ηξαγνχδη λα γίλεη παξαηξάγνπδν. Δ ηδηνθπία ηνπ θαι-

θψηα ηνλ βνεζά σζηφζν λα βγεη αλέπαθνο απφ απηή ηε ζχ-

γθξνπζε. Κη εδψ έρνπκε ειιεληθνχο ρνξνχο κε ειιεληθά κνηίβα. 

Ώιιά απηά δελ είλαη ζέκα, θέληξν, παξά κφλν θίλεηξν, αθνξκή 

δεκηνπξγίαο. Ώλαιχνληαη ζε ξπζκηθή δσή, ζε ρξψκα, ρσξίο λα 

ερήζνπλ θαλ ζηελ πξσηφηππε ιατθή κνξθή ηνπο πνπ ζα δέζκεπε 

ηελ κεηέπεηηα εμέιημε. Κη έηζη ν θαιθψηαο δελ επηδηψθεη λα 

θάλεη ειιεληθή κνπζηθή, αιιά λα δψζεη ηελ εληχπσζε ειιεληθήο 

κνπζηθήο. Καη επηηπγράλεη." 

 

Ο Γηψξγνο Υαηδελίθνο ζην πξφζθαην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Νί-

κος Σκαλκώηας: μια ανανέφζη ζηη προζέγγιζη ηης μοσζικής 

ζκέυης και ερμηνείας επηρεηξεί ζην θεθάιαην κε ηίηιν: "Ο θαι-

θψηαο θαη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή"13 κηα δηαρξνληθή θαη δηαπν-

ιηηηζκηθή ζεψξεζε ηεο παξάδνζεο θαη εμεηάδεη εχζηνρα ηε ζηά-

ζε ηνπ Ν.. απέλαληη ζε απηή. πλνςίδνληαο αλαθέξεη: "Ο γλή-

                                                           
11 Φνάβημο-Φοπμπαίδδ Οθοιπία (2003). "Ο Νίημξ ηαθηχηαξ ηαζ δ πανάδμζδ 

ηδξ ζφβπνμκδξ ιμοζζηήξ", Μμοζζημθμβία 18, ζζ. 39-49. 

12 Βνυκημξ, Υάνδξ (1999). Γηα ην Νίθν Σθαιθώηα.Δηδυζεζξ Νεθέθδ, Αεήκα, 

ζ. 39. 
13 Υαηγδκίημξ, Γζχνβμξ (2006). Νίθνο Σθαιθώηαο – Μηα αλαλέσζε ζηελ πξν-

ζέγγηζε ηεο κνπζηθήο ζθέςεο θαη εξκελείαο. Δηδυζεζξ Νεθέθδ, Αεήκα, ζζ. 81-

118. 

ζηνο δεκηνπξγφο δελ αληιεί εξεζίζκαηα εθκεηαιιεπφκελνο νξη-

ζκέλνπο ζπξκνχο θαη ηάζεηο ηεο επνρήο ηνπ αιιά ζπιιακβάλεη 

κέζα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ηελ παγθνζκηφηεηα, κεηαπιά-

ζνληαο ηα ηνπηθά θαη ρξνληθά ηνπο φξηα ζε ζθαινπάηηα πξνο ηε 

δηαρξνληθφηεηα. Γλήζηα ηέρλε δε δεκηνπξγεί ινηπφλ κηα επηδεη-

θηηθή ζπζζψξεπζε θαη εθκεηάιιεπζε κεκνλσκέλσλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζλεζηγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά ε αέλαε δχκσζε θη ν 

αγψλαο ελαξκφληζεο ησλ δσληαλψλ θαη αεηζαιψλ αληηζέζεσλ 

πνπ δηέπνπλ θαη δηαπιάζνπλ ηελ θάζε χπαξμε ζε έλα νξγαληθφ 

ζχλνιν. Λίγνη ην αληηιακβάλνληαη θαη ειάρηζηνη ην επηηεινχλ 

απηφ φπσο ν θαιθψηαο". 

 

Βπίζεο, πνιιέο αλαθνξέο ζηα ζηνηρεία ειιεληθνχ ραξαθηήξα 

θαη ηελ εμήγεζε ηνπ ξφινπ ηνπο κέζα ζηα έξγα ηνπ θαιθψηα 

έρεη θάλεη ζηα αλαιπηηθά ηνπ θείκελα ν Κσζηήο Αεκεξηδήο14. 

Σέινο, επηκέξνπο αλαιπηηθέο κειέηεο πάλσ ζε έξγα εζληθνχ 

ραξαθηήξα έρνπλ θάλεη θαη δεκνζηεχζεη κεηαμχ άιισλ ε Καηε-

ξίλα Λεβίδνπ (αλάιπζε δχν ειιεληθψλ ρνξψλ)15, ν Γηψξγνο 

αθαιιηέξνο (ζχγθξηζε ησλ επεμεξγαζηψλ ηνπ κνηξνινγηνχ 

"Άηληε θνηκήζνπ θφξε κνπ")16 θαη ν Κψζηαο Σζνχγθξαο (κειέηε 

ηνπ ζπκβνιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ρξσκαηηθφηεηαο-

δηαηνληθφηεηαο ζην "Παξακπζφδξακα")17. Φπζηθά ε βηβιηνγξα-

θία πάλσ ζην δήηεκα ζπλερψο εκπινπηίδεηαη κε λέεο γεληθέο ή 

επηκέξνπο κειέηεο. 

 

Ση ιέεη φκσο ν ίδηνο ν θαιθψηαο γηα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη 

θαη ηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή κνπζηθή; ην θείκελφ ηνπ "Γηα 

ηελ ειιεληθή κνπζηθή" (γξακκέλν θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην 

1935-36 θαη δεκνζηεπκέλν ζηε δηαηξηβή ηνπ Κ. Αεκεξηδή18) 

αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ: "Βίκεζα πιένλ ζήκεξα εηο ζέζηλ λα 

θξίλσκελ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη; … Δ επγελήο πξνέιεπζή ηνπ, ε 

αξηζηνθξαηηθή ηνπ ηάζηο καο δίδνπλ κηα πνιηηηζκέλελ πλνήλ. 

Ώπηφ ην αηζζαλψκεζα. … Δ κνπζηθή ηνπ αμία θξχπηεηαη κέζα 

εηο ηα κνπζηθά κέηξα ηνπ ηξαγνπδηνχ, φπσο θαη εηο ην ξπζκφ ηνπ 

πνηεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ. ε απηά ζα εχξσκελ ηελ πξσηνηπ-

πία ε νπνία δίδεηαη ελ 'ζπληνκία' γηα λα ηελ επεμεξγαζζή ν εηδη-

                                                           
14 Πθήνδξ ηαηάθμβμξ (εκδιενςιέκμξ ιέπνζ ημ 1998) ηςκ ζπεηζηχκ δδιμζζεφ-

ζεχκ ημο οπάνπεζ ζημ πανάνηδια ηδξ Σθαιθσηηθήο Δλνξρήζηξσζεο. 
15 Λεαίδμο, Καηενίκα (2002). "Γφμ Δθθδκζημί Υμνμί ημο Νίημο ηαθηχηα". 

Πνιπθσλία ηεφπμξ 1, ζζ. 49-79. 
16 αηαθθζένμξ, Γζχνβμξ (2005). "Λυβζεξ εηθάκζεζξ δδιμηζημφ ιέθμοξ ζημ 

πέναζια ηςκ πνυκςκ: ημ κακμφνζζια "Άζκηε ημζιήζμο ηυνδ ιμο…" απυ ημκ 

Bourgault-Ducoudray ζημκ ηαθηχηα".  Πνιπθσλία ηεφπμξ 7, ζζ 7-30. 
17 Σζμφβηναξ, Κχζηαξ (2006). "ημζπεία εθθδκζηυηδηαξ ζημ «Παναιοευδναια» 

ημο Νίημο ηαθηχηα - οιαμθζηυξ ζοβηεναζιυξ δζαημκζηυηδηαξ ηαζ πνςια-

ηζηυηδηαξ", Γζεεκέξ ιμοζζημθμβζηυ ζοκέδνζμ ιε εέια "ρεζξ ηδξ εθθδκζηυηδ-

ηαξ ζηδ ιμοζζηή", οκδζμνβάκςζδ Κναηζηήξ Ονπήζηναξ Αεδκχκ, Ημκίμο Πα-

κεπζζηδιίμο ηαζ Μεβάνμο Μμοζζηήξ Αεδκχκ, 5-7 Μαΐμο 2006, Αεήκα 

18 ημ Πανάνηδια Β ηδξ Σθαιθσηηθήο Δλνξρήζηξσζεο, ζζ. 300-303. Ακαθμνά 

ζηα ηείιεκα ημο Νίημο ηαθηχηα οπάνπεζ επίζδξ ζημ άνενμ ημο ζδίμο: "Ηζημνζ-

ηή ζοκεζδδηυηδηα ζηα βναπηά ημο Νίημο ηαθηχηα" (2004) [ζημ Εεηήκαηα 

αηζζεηηθήο θαη ηαπηόηεηαο ζηε ζύγρξνλε κνπζηθή δεκηνπξγία, Κέκηνμ Μεζμβεζα-

ηήξ Μμοζζηήξ Λαιίαξ, Λαιία, ζζ. 181-188]. 
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θφο κε ηνλ ελδηαθέξν [sic] θαη πνιηηηζκέλν ηξφπν. Δ επεμεξγα-

ζία … ζα δψζεη θάηη ην ηειεηφηεξνλ εηο ηελ φιε ηνπ θφξκα, εηο 

φιελ ηνπ ηελ γεληθή έλλνηα. … πνιιέο θνξέο ην ηξνπνπνηνχλ κε 

κηα ειεπζεξία ηερληθή, κε έλα πινχην βαζπηέξαο ελλνίαο. Ώλ ε 

επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία ή φρη; Βίλαη αλαγθαία γηα ην κεγάιν 

δεκηνπξγφ… Πξνπαληψο αθαηξνχκε ηελ επηπνιαηφηεηα κηαο 

ζχληνκεο 'επηδηνξζψζεσο' ε νπνία θαηαζηξέθεη ηελ θαζαξήλ θαη 

εμεπγεληζκέλε ηάζηλ ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ". 

 

Ο Ν.. πηζηεχεη ινηπφλ φηη ε ρξήζε ηνπ δεκνηηθνχ κέινπο 

πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. Θεσξεί ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη 

ζηνηρείν χςηζηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη δείγκα πςειήο ηέρλεο, πνπ 

είλαη φκσο δπζηπρψο εχθνιν λα επηειηζηεί, ελψ παξάιιεια 

πηζηεχεη φηη ε βαζχηεξή ηνπ επεμεξγαζία απνηειεί θαζήθνλ ηνπ 

δεκηνπξγνχ. 

 

3 Σξόπνη εκθάληζεο ειιεληθνύ-εζληθνύ ραξαθηήξα 

(άκεζα ή έκκεζα) - Παξαδείγκαηα από έξγα ηνπ 

θαιθώηα 

 

Δθυζμκ ημ ιυκμ ακζπκεφζζιμ απυ ηζξ ηθαζζηέξ ιεευδμοξ 

ιμοζζηήξ ακάθοζδξ ζημζπείμ εθθδκζηυηδηαξ είκαζ μ ειιεληθόο 

ραξαθηήξαο, δδθαδή ηα ζημζπεία ηδξ ιμοζζηήξ δμιήξ πμο πανα-

πέιπμοκ άιεζα ή έιιεζα ζε νοειμφξ, ηνυπμοξ ή νοειμιεθςδζ-

ηά ζπήιαηα ηδξ παναδμζζαηήξ εθθδκζηήξ ιμοζζηήξ, είκαζ πνήζζ-

ιμ κα ακαθενεμφκ ιενζηά απμζπάζιαηα απυ ένβα ημο Ν.. πμο 

ημκ εκζςιαηχκμοκ. Σα παναδείβιαηα πανμοζζάγμκηαζ ηαηά 

θείκμοζα ζεζνά ακαβκςνζζζιυηδηαξ ηςκ εεκζηχκ ζημζπείςκ.  

 

Σμ εθθδκζηυ ζημζπείμ ανίζηεηαζ αεααίςξ ζημ πνμζηήκζμ ζηα 

ένβα πμο απμηεθμφκ επελενβαζίεξ αοημφζζςκ παναδμζζαηχκ 

ιεθςδζχκ, ιε ζδιακηζηυηενα δείβιαηα ημοξ 36 ρνξνύο γηα νξρή-

ζηξα (ή ηζξ ιεηαβναθέξ ημοξ βζα ιζηνυηενα μνβακζηά ζφκμθα) ηαζ 

ημ ιπαθέημ "Ζ Θάιαζζα". Πμθθμί απυ ημοξ πμνμφξ υιςξ ααζί-

γμκηαζ ζε δδιμηζημθακείξ ιεθςδίεξ ημο ζοκεέηδ (π.π. Ζπεζνχηζ-

ημξ Η) ή ζε πζμ αθδνδιέκα νοειζηά ή ιεθςδζηά ζημζπεία ηαζ υπζ 

ζε μθμηθδνςιέκεξ ιεθςδίεξ (π.π. Μαγςπηυξ). Ζ ηοηθζηή θυνια 

ημο Νεζηώηηθνπ, βζα πανάδεζβια, πνμηφπηεζ απυ ημ ζοκδοαζιυ 

ηδξ παναδμζζαηήξ ηνδηζηήξ ιεθςδίαξ "Μηα Μπινπνηακίηηζζα" 

ιε ιζα δδιμηζημθακή ιεθςδία ημο Ν.., δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε 

ηδκ ανπζηή ιεθςδία ιμηζαζηά αθθά υπζ δμιζηά (ηαεχξ δ ανπζηή 

ιεθςδία είκαζ ηνμπζηή εκχ δ πνυζεεηδ ημκζηή), πνμζθένμκηαξ 

ηδκ ακηίεεζδ πμο δδιζμονβεί ηδ ιμνθή ηφπμο ΑΒΑ. 

 

 
Παξάδεηγκα 1: Νδζζχηζημξ ζε ιεηαβναθή βζα έβπμνδα (παναδμζζα-

ηή ιεθςδία) 

 

 
Παξάδεηγκα 2: Νδζζχηζημξ (ανπή δδιμηζημθακμφξ ιεθςδίαξ) 

 

φκεεζδ δδιμηζημθακμφξ ιεθςδίαξ ζοκακηάηαζ επίζδξ ζημ 

"Σναβμφδζ ηδξ Ανβονχξ" ζημ Παναιοευδναια "Με ημο Μαβζμφ 

ηα Μάβζα" (1943-44, εκμνπ. 1949), ηδκ μπμία ιάθζζηα εκανιμκί-

γεζ πςνίξ πνςιαηζηέξ ζοβπμνδίεξ, ζημ πθαίζζμ ημο ζοιαμθζημφ 

άλμκα ακενχπζκμο ζημζπείμο - δζαημκζηυηδηαξ ηαζ δαζιμκζημφ 

ζημζπείμο - πνςιαηζηυηδηαξ πμο πνμαάθθεηαζ ζημ ένβμ (αθ. 

Σζμφβηναξ 2006). 
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Παξάδεηγκα 3: Σναβμφδζ ηδξ Ανβονχξ απυ ημ Παναιοευδναια (α-

καβςβή) 

 

ημ "Υμνυ ηςκ ημνζηζζχκ" υιςξ απυ ημ ίδζμ ένβμ δεκ οπάνπεζ 

μφηε παναδμζζαηή αθθά μφηε ηαζ πνςηυηοπδ δδιμηζημθακήξ 

ιεθςδία. Δδχ ημ παναδμζζαηυ ιμοζζηυ ζημζπείμ εθαπζζημπμζεί-

ηαζ ζε έκα απθυ δζαημκζηυ ηεηνάπμνδμ ηαζ ημ νοειυ ημο ζονημφ 

πμνμφ, εκχ ημ ανιμκζηυ ημο πενζαάθθμκ βίκεηαζ ζηαδζαηά πο-

ηκυηενμ ηαζ πνςιαηζηυηενμ. 

 

 
Παξάδεηγκα 4: Υμνυξ ηςκ ημνζηζζχκ απυ ημ Παναιοευδναια  

(ιένμξ 4, ι. 137-143, ιυκμ έβπμνδα) 

 

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ υιςξ ζε ζπέζδ ιε ημ ενχηδια πμο έεε-

ζε δ πανμφζα ενβαζία είκαζ ίζςξ ηα ένβα ζηα μπμία βίκεηαζ πζμ 

δζαηνζηζηή πνήζδ ηςκ ζημζπείςκ εθθδκζημφ παναηηήνα, δ μπμία 

θηάκεζ ιέπνζ ημο ζδιείμο αοηή κα ιδκ είκαζ πζα ακαβκςνίζζιδ. 

Ανηεηά ζοπκή είκαζ δ πνήζδ εθθδκζηχκ νοειχκ ή ακηίζημζπμο 

φθμοξ νοειζηχκ ζπδιάηςκ ζε πνςιαηζηυ (12-θεμββζηυ ή αημκζ-

ηυ) ιεθςδζηυ ή ανιμκζηυ οθζηυ, υπςξ βζα πανάδεζβια μ νοειυξ 

ημο ηζάιζημο ζημ ιπαθέημ "Ζ Λοβενή ηαζ μ Υάνμξ" (1938), 

ζηδκ 3
δ
 απυ ηζξ "15 ιζηνέξ παναθθαβέξ" ηαζ ζηδκ "Passacaglia" 

(αν. 15 απυ ηα 32 θνκκάηηα γηα πηάλν) ή μ νοειυξ ημο ηαθαια-

ηζακμφ ζημ νυκημ απυ ηα 10 ζθίηζα γηα έγρνξδα ηαζ ζημ θζκάθε 

ημο Οθηέηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παξαδείγκαηα 5 θαη 6: 15 ιζηνέξ παναθθαβέξ (νοειυξ ηζάιζημο 

ζηδκ 3δ παναθθαβή ηαζ φθμξ κδζζχηζημο πμνμφ ζηδκ 8δ παναθθαβή) 

 

 
Παξάδεηγκα 7: Passacaglia (νοειυξ ηζάιζημο - παναθθαβή 2)] 

 

 

 
Παξάδεηγκα 8: Ρυκημ απυ ηα 10 ζηίηζα βζα έβπμνδα (ανπή) 

 

ημ πθαίζζμ ηδξ ελενεφκδζδξ ηδξ πνήζδξ ημο εθθδκζημφ πα-

ναηηήνα ζε ααεφηενμ αηυιδ επίπεδμ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ 

μζ παναθθαβέξ ημο ηαθηχηα πάκς ζε εθθδκζηά εέιαηα, ζηζξ 

μπμίεξ ημ εέια έπεζ πθήνςξ εκζςιαηςεεί ζηδ ζοκμθζηή ανιμκζ-

ηή ηαζ ακηζζηζηηζηή ιμοζζηή οθή. Αλίγεζ κα ακαθενεεί ςξ πανά-

δεζβια ημ 3
μ
 απυ ηα 32 θνκκάηηα γηα πηάλν (ζφκημιεξ παναθθα-

βέξ πάκς ζε έκα αμοκίζζμ εέια) ηαεχξ ηαζ ημ "Θέια ηαζ παναθ-

θαβέξ" απυ ηδκ 3
ε
 ζνπίηα βζα πζάκμ. διακηζηυ ζημζπείμ ζδζαζηε-

νυηδηαξ ηςκ ένβςκ αοηχκ είκαζ δ ανιμκία, δ μπμία δεκ είκαζ 

ηνμπζηή αθθά άηνςξ πνςιαηζηή - δςδεηαθεμββζηή ή εθεφεενδ, 

ηαζ δζαθμνμπμζεί ειθαηζηά ημκ Ν.. απυ ημοξ ζοκεέηεξ ηδξ εεκζ-

ηήξ ζπμθήξ. 
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Παξάδεηγκα 9: Θέια ηαζ παναθθαβέξ απυ ηδκ 3δ ζμοίηα βζα πζάκμ 

(ιυκμ ημ εέια) 

 

Σμ ηεθζηυ ζηάδζμ είκαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ ζημζπείςκ εθθδκζ-

ημφ παναηηήνα ιαηνζά απυ ηδ ιμοζζηή επζθάκεζα, ζημ επίπεδμ 

ημο δμιζημφ ή νοειζημφ οπμαάενμο, έηζζ χζηε κα ιδκ είκαζ 

πθέμκ άιεζα δζαηνζηά, αθθά πανυθα αοηά κα θεζημονβμφκ οπμ-

ζοκείδδηα ςξ εκμπμζδηζηυ ζημζπείμ ημο ζοκεεηζημφ φθμοξ. ημ 

επίπεδμ αοηυ ημ εθθδκζηυ ζημζπείμ έπεζ πθήνςξ αθμιμζςεεί ηαζ 

απμηεθεί, ιαγί ιε υθα ηα οπυθμζπα παναηηδνζζηζηά ημο φθμοξ, 

ηδκ εκηεθχξ ζδζαίηενδ ηαζ πνμζςπζηή ιμοζζηή βθχζζα ημο ζοκ-

εέηδ. Θα ιπμνμφζα κα ακαθένς ςξ παναδείβιαηα ημ "Νακμφνζ-

ζια" (αν. 20 απυ ηα 32 θνκκάηηα γηα πηάλν), ημ μπμίμ ααζίγεηαζ 

ζε έκα ιεθςδζηυ ζπήια πμο παναπέιπεζ ζε ιζα εκδεπυιεκδ 

ιεθμπμίδζδ ημο "κάκζ-κάκζ ημ ιςνυ" ηαζ ημ "Μμζνμθυζ ηδξ ιά-

καξ" απυ ημ Παξακπζόδξακα, ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ιζα 12-

θεμββδ ζεζνά πμο πνμηφπηεζ ηονίςξ απυ ηαηζυκηα διζηυκζα, 

παναηηδνζζηζηυ υθςκ ζπεδυκ ηςκ ιμζνμθμβζχκ, δ μπμία πνδζζ-

ιμπμζείηαζ ηιδιαημπμζδιέκδ ζηδ ζοκέπεζα (αθ. ηαζ Σζμφβηναξ 

2006). 

 

 
Παξάδεηγκα 10: Νακμφνζζια απυ ηα 32 ημιιάηζα (ανπή) 

 

 
Παξάδεηγκα 11: Μμζνμθυζ απυ ημ Παναιοευδναια (ηφνζεξ ιεθςδί-

εξ ηςκ ι. 3-14). 

 

Θα πνέπεζ επίζδξ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ακαθενεεί υηζ μ ηαθ-

ηχηαξ, πζζηυξ ζημ πκεφια ημο εονςπασημφ κεμηθαζζηζζιμφ ημο 

ιεζμπμθέιμο, δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ιυκμ ημο θεβυιεκμο 

δδιμηζημφ (folk) εθθδκζημφ ηναβμοδζμφ ή πμνμφ, αθθά ειπκέεηαζ 

ηαζ απυ ημ θασηυ (popular) εθθδκζηυ ηναβμφδζ, ηαεχξ απυ ηδκ 

εονςπασηή ή αιενζηάκζηδ εθαθνά πμνεοηζηή ιμοζζηή, ζοκέπεζα 

ίζςξ ηδξ επζννμήξ ημο απυ ημκ Stravinsky, ημκ Hindemith ηαζ 

ημοξ Γάθθμοξ ζοκεέηεξ ηδξ "Οιάδαξ ηςκ έλζ". Σμ βεκζηυ αοηυ 

πκεφια οπάνπεζ ζε πμθθά ένβα ημο - ηονίςξ ζε ζμοίηεξ - ιε 

ηίηθμοξ υπςξ tango, ragtime, foxtrot, ηθπ, εκχ ζοβηεηνζιέκα ημ 

θασηυ ηναβμφδζ (ηαζ ιάθζζηα ημ νειπέηζημ) οπάνπεζ ζημ ανβυ 

ιένμξ ημο ημκζένημο βζα δφμ αζμθζά (ημ βκςζηυ ηναβμφδζ ημο Β. 

Σζζηζάκδ "Θα πάς εηεί ζηδκ Αναπζά" απμηεθεί ημ εέια ημο 

ανβμφ ιένμοξ). 

 

4 πκπεξάζκαηα 

 

Βίλαη ινηπφλ ν θαιθψηαο εζληθφο ζπλζέηεο ή ηνπιάρηζηνλ 

είλαη κε ηελ έλλνηα ηεο έληαμήο ηνπ ζηελ εζληθή ζρνιή; Έρεη 

λφεκα ε αλέξεπζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ εζληθνχ ραξαθηήξα 

ζηε κνπζηθή ηνπ; 

 

Μεηά απφ ηηο απφςεηο πνπ εθηέζεθαλ, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη ε ειιεληθφηεηα ηνπ θαιθψηα αλήθεη ζε άιιε θαηεγνξία. Χο 

γλήζηνο ζπλζέηεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαη ίζσο σο ν κφλνο "λεν-

εζληθφο" Έιιελαο ζπλζέηεο ηεο γεληάο ηνπ, αληαλαθιά κε ην 

έξγν ηνπ ηελ επνρή ηνπ. Δ ειιεληθφηεηά ηνπ είλαη ηφζν βαζηά, 

δηαρξνληθή θαη ππνζπλείδεηε, αιιά θαη ηφζν δεκέλε κε ηα ππφ-

ινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χθνπο ηνπ πνπ δελ κπνξεί λα δηαρσ-

ξηζηεί απφ θαλέλα έξγν ηνπ, αιιά νχηε είλαη θαη εχθνιν λα ηαπ-

ηνπνηεζεί ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά.  

 

Ο θαιθψηαο μεπεξλά ηνλ πξσηνγνληζκφ πνπ απνηεινχζε 

πξνυπφζεζε ηνπ ξνκαληηθνχ εζληθηζκνχ θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 

έπξεπε ν ζπλζέηεο λα αληιεί πιηθφ απνθιεηζηηθά απφ ηελ "αγλή 

θαη ακφιπληε" δεκνηηθή κνπζηθή ή ηελ αξραία ή ηε βπδαληηλή. 

Ώπελαληίαο, ν Ν.. αληιεί πιηθφ - κεισδίεο ή δνκηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ χθνπο – φρη κφλν απφ ηε δεκνηηθή αιιά θαη απφ ηε 

ιατθή κνπζηθή θαη κάιηζηα απφ ην πεξηζσξηαθφ ξεκπέηηθν, φπσο 

αλαθέξζεθε, δείρλνληαο φηη ην ζεσξεί ηζάμηα αγλή, γλήζηα θαη 

θαζαξή έθθξαζε ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ λενειιεληθνχ πνιηηη-

ζκνχ, θαζψο θαη απφ ηε ζχγρξνλή ηνπ ιατθή θαη ειαθξά κνπζη-

θή άιισλ ιαψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεη φρη κφλν ηελ 

νκνγελνπνίεζε ησλ επηξξνψλ ησλ αιιά θαη ηελ δηεζλνπνίεζε 

ηεο κνπζηθήο ηνπ γιψζζαο κέζα ζε έλα πιαίζην πνιπ-

πνιηηηζκηθήο ηζφηεηαο. 

 

Έηζη, ν θαιθψηαο γίλεηαη ν πξψηνο ίζσο παγθφζκηαο εκβέ-

ιεηαο λενέιιελαο ζπλζέηεο, απηφο πνπ θαηάθεξε λα ζπλζέζεη 

πξαγκαηηθά νηθνπκεληθή ειιεληθή κνπζηθή, αθξηβψο δηφηη δελ 
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απνκφλσζε ην ειιεληθφ ζηνηρείν κε ζθνπφ λα ην αλαδείμεη ή λα 

ην μερσξίζεη, αιιά, απνβάιινληαο φια ηα ζπκπιέγκαηα εζληθήο 

αλσηεξφηεηαο ή θαησηεξφηεηαο ην ελζσκάησζε, αθνχ έθηαζε 

ζηε δηαρξνληθή θαη θνηλσληθή ηνπ πεκπηνπζία, κε ηζνξξνπία, 

αίζζεζε ηνπ κέηξνπ θαη απνθπγή ππεξβνιψλ θάζε είδνπο, ζηε 

απφιπηα πξνζσπηθή κνπζηθή ηνπ γιψζζα. ηε γιψζζα απηή ην 

ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζεσξείηαη ηζφηηκν κε ην ιατθφ ηξα-

γνχδη ή κε ηε ιατθή, ειαθξά ή ιφγηα κνπζηθή φισλ ησλ ιαψλ, 

φισλ ησλ επνρψλ ηεο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο. Ώπηή ε νηθνπκελη-

θφηεηα δείρλεη κάιηζηα λα επαλαθέξεη ζε ηζρχ ηηο αξρέο ηνπ 

Herder πεξί ηζφηεηαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, νη νπνίεο είραλ 

ιεηηνπξγήζεη δηαζηξεβισκέλεο ζην 19
ν
 αηψλα γηα ηε δεκηνπξγία 

εγεκνληθψλ εζληθηζηηθψλ εμάξζεσλ. 

 

Δ ειιεληθή θαη ηαπηφρξνλα παγθφζκηα κνπζηθή ηνπ Νίθνπ 

θαιθψηα έρεη ήδε απνδείμεη - κέζσ ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζήο 

ηεο - ηε δηαρξνληθή θαιιηηερληθή ηεο αμία θαη ιεηηνπξγεί σο 

θάξνο γηα φιεο ηηο λεφηεξεο γεληέο ζπλζεηψλ. 
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Πέξα από ην Ενξκπά θαη ηνλ Καπεηάλ-Μηράιε:  

Μνπζηθή παξάδνζε θαη παγθνζκηνπνίεζε κέζα από ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε 

 
Μανία Υκανάηδ 

Γζδάηηςν, δζεοεφκηνζα Δθθδκζηχκ πμοδχκ, επίημονμξ ηαεδβήηνζα 

Πακεπζζηήιζμ Drexel, Philadelphia, USA 

mh439@drexel.edu  

 

Πεξίιεςε.   Σμ ένβμ ημο Νίημο Καγακηγάηδ έπεζ ειπκεφζεζ ιμοζζηά ανηεημφξ ζοκεέηεξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ημ Μίηδ Θεμδςνάηδ, ημ Μα-

κχθδ Καθμιμίνδ, ημκ Ανβφνδ Κμοκάδδ ηαζ ημ Θυδςνμ Ακηςκίμο. Ζ πανμοζίαζή ιμο εζηζάγεζ ζημοξ ιμοζζημζοκεέηεξ, ηαζ ηαλζκμιεί ημ ένβμ ημοξ 

ζζημνζηά ηαζ ακά είδμξ. 

   50 πνυκζα ιεηά ημ εάκαημ ημο ιεβάθμο θμβμηέπκδ, πμζα δ ζδιαζία ηδξ ιεθέηδξ ηςκ ιμοζζηχκ αοηχκ ζοκεέζεςκ; Πμζεξ μζ ζοκεήηεξ, μζ πνμ-

αθδιαηζζιμί ηαζ ηα ηίκδηνα ηςκ ιμοζζημζοκεεηχκ, ηαζ πυζμ πανάθθδθα ααίκμοκ ιε ηζξ ηαγακηγαηζηέξ ακαγδηήζεζξ; Δκ ηέθεζ, βζαηί «Καγακηγάηδξ 

ηαζ ιμοζζηή» ζημκ 21μ αζχκα; 

   Ζ ένεοκά ιμο ααζίγεηαζ ζε ανπεζαηυ οθζηυ αθθά ηαζ ζε επζηυπζεξ ζοκμιζθίεξ ιε ζοκεέηεξ ηζ ενεοκδηέξ ημο ένβμο ημο Καγακηγάηδ. Ζ ζφκεεζδ 

ηδξ ενβαζίαξ ιμο βίκεηαζ ηονίςξ ακενςπμθμβζηά ηζ εεκμιμοζζημθμβζηά, ιε θζθμζμθζηέξ ηαζ θζθμθμβζηέξ κυηεξ. 

 

 
 

 

1   Δηζαγσγή 

ηζξ 17 Ηακμοανίμο ημο 2007, μ ανπζηέηηςκ ηαζ ηνζηζηυξ Γζάκ-

κδξ αχθμξ, βνάθεζ ζηδκ Δθεοεενμηοπία:  

 

Ο ηφνζμξ Βμοθβανάηδξ ακαημίκςζε ηαηαηθοζιυ πνμβναιια-

ηζγυιεκςκ εηδδθχζεςκ πμο «μνβακχκμκηαζ απυ ημ ΤΠΠΟ ιε ηδ 

ζοιιεημπή ηςκ πθέςκ ανιυδζςκ πμθζηζζηζηχκ μνβάκςκ» βζα κα 

ηζιδεμφκ ελέπμοζεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ εθθδκζηήξ πκεοιαηζηήξ 

γςήξ: Κάθθαξ, Καγακηγάηδξ, μθςιυξ, Δββμκυπμοθμξ. Μαξ 

εκδιένςζακ υηζ ημ έημξ Καγακηγάηδ εα εμνηαζηεί -ιεηαλφ άθ-

θςκ- ιε ζοκαοθίεξ πμο εα πενζθάαμοκ ημκ ηφηθμ ηναβμοδζχκ 

Καπεηάκ Μζπάθδξ ημο Μάκμο Υαηγζδάηζ ηαζ πανμοζζάζεζξ ημο 

ιπαθέημο Εμνιπάξ ημο Μίηδ Θεμδςνάηδ. Άναβε, ηζ απάκηδζδ 

εα έδζκε μ ιαηανίηδξ μ Καγακηγάηδξ ακ ιπμνμφζε κα ενςηδεεί 

ηαηά πυζμκ εεςνεί υηζ εζδζηά μζ δφμ αοηέξ ιμοζζηέξ πνμηάζεζξ 

ηζιμφκ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ απμδεηηά 

ημ πκεφια ημο ένβμο ημο; Πάκηςξ, μ ίδζμξ είπε ηάκεζ ηζξ επζθμβέξ 

ημο εκ γςή, ζοκενβαγυιεκμξ ιε ιμοζζημφξ δδιζμονβμφξ πμο 

έηνζκε ηαζνζαζημφξ ζδεμθμβζημφξ ημο ζοκμδμζπυνμοξ ηαζ ζζάλζ-

μοξ ηεπκίηεξ. Οζ ζοκενβαζίεξ ημο ιε ημκ Μακυθδ Καθμιμίνδ βζα 

ηα πμζδηζηά ηείιεκα ημο Πνςημιάζημνα ηαζ ημο Κςκζηακηίκμο 

Παθαζμθυβμο είκαζ βκςζηέξ. Οζ δφμ αοηέξ υπενεξ απμηεθμφκ 

ηυιαμοξ ζοκάκηδζδξ ηδξ πμθζηζηήξ, ζδεμθμβζηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ 

γςήξ ηδξ κευηενδξ Δθθάδαξ πμο ζθφγμοκ απυ ακαλζμπμίδηα, 

εκδζαθένμκηα ζοιθναγυιεκα. Ο Πνςημιάζημναξ έπεζ κα αημο-

ζηεί απυ ημ 1950-51, εκχ μ Κςκζηακηίκμξ Παθαζμθυβμξ έπεζ 

πανμοζζαζηεί απυ ηδκ Δεκζηή Λονζηή ηδκή (ΔΛ) ηεηνάηζξ. 

Καιία απυ ηζξ δφμ υπενεξ δεκ έπεζ ηζιδεεί ςξ ηχνα ιε ζηδκζηά 

ζφβπνμκμ, ιμοζζηά άνζζημ ακέααζια ζε ηθεζζηυ εέαηνμ. Ηδμφ 

θμζπυκ επεηεζαηυ πεδίμκ δυλδξ θαιπνυκ βζα ηδκ ακαβεκκδιέκδ 

Δεκζηή Λονζηή ηδκή (ΔΛ) ημο ηέθακμο Λαγανίδδ ηαζ βενή 

πνυηθδζδ δδιζμονβζηήξ δμοθεζάξ ιε πνμεηηάζεζξ βζα ζηδκμεέ-

ηεξ! Αξ πνμζεέζμοιε εδχ υηζ ζε πανμοζίαζδ ημο Πνςημιάζημ-

να ζημ Ζνχδεζμ, ηαηά ηδκ Καημπή, ημ νυθμ ηδξ ιανάβδαξ είπε 

ηναβμοδήζεζ δ αηυιδ κεανή Κάθθαξ...  

 

50 πνυκζα ιεηά ημ εάκαημ ημο Νίημο Καγακηγάηδ (1883-

1957), ζημκ 21
μ
 αζχκα, δ ζδιαζία ηδξ ιεθέηδξ ηςκ ιμοζζηχκ 

ζοκεέζεςκ πμο είκαζ ειπκεοζιέκεξ απυ ηαζ ααζζζιέκεξ ζημ ένβμ 

ημο είκαζ ιεβάθδ.1 Οζ ζοκεήηεξ δδιζμονβίαξ, μζ πνμαθδιαηζζιμί 

                                                           
1 Δοπανζζηχ ημκ ηαεδβδηή ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαιάηδ Φζθζππίδδ πμο 

εοβεκζηά ιε χεδζε ζηδ ιεθέηδ ημο ένβμο αοημφ, αθθά ηαζ ημ δάζηαθυ ιμο 

Θυδςνμ Ακηςκίμο βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ημο. 
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ηαζ ηα ηίκδηνα ηςκ ιμοζζημζοκεεηχκ ααίκμοκ πανάθθδθα ιε ηζξ 

ηαγακηγαηζηέξ ακαγδηήζεζξ ηαζ ηα ζδεχδδ, πμο είκαζ δζαπνμκζηά 

ηαζ παβηυζιζα2, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ηζκδιαημβναθζηέξ ημοξ ιε-

ηαθμνέξ, μζ μπμίεξ έπμοκ παναπμζήζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηα ιδ-

κφιαηα ημο ηνδηζημφ θμβμηέπκδ (Bien 2000). 

 

 
 

2   Καδαληδάθεο & κνπζηθή 
 

ημ αζαθίμ ηδξ Έθθδξ Αθελίμο «Γζα κα βίκεζ ιεβάθμξ» δζααά-

γμοιε υηζ μ Καγακηγάηδξ ηναβμφδαβε αιακέδεξ παεδηζημφξ, 

θζηκίγμκηαξ ηαζ ημ ζηοιιέκμ ηεθάθζ ημο: «Αοημφξ ημοξ αιακέ-

δεξ, ηενά,» έθεβε ζηδ ιδηένα ηδξ, «ημοξ έιαεα ημκ ηαζνυ πμο 

κέμξ ηαλίδερα ζηδκ Πυθδ...» (2007: 223). Απυ βαθθζηά άνενα 

ηςκ Girard (1995), Πνίθηδ (1999) ηαζ Παπασςάκκμο (2004) 

ιαεαίκμοιε επίζδξ υηζ μ Καγακηγάηδξ είπε ηνδηζηέξ ιμοζζηέξ 

επζδνάζεζξ απυ ηα βεκκμθάζηζα ημο ηαζ πςξ, ιέζς ηδξ αογακηζ-

κήξ ιμοζζηήξ, εκχκμκηακ ιε ημ θυβμ ημο Θεμφ (1999: 9).  

Ζ επίδναζδ ηςκ δδιμηζηχκ ηναβμοδζχκ ζηδ Οδφζζεζά ημο εί-

καζ, επίζδξ, ιεβάθδ ηζ απμδεζηκφεζ ηδ βκχζδ ημο βζα ημ είδμξ. 

Δπζπθέμκ, υπςξ μζ ζοββναθείξ ηδξ εθθδκζηήξ «δεμβναθίαξ», έηζζ 

ηζ μ Καγακηγάηδξ εκζςιαηχκεζ ηνδηζηέξ ιακηζκάδεξ ζηα ένβα 

ημο (Beaton 2004), υπζ ςξ απυδεζλδ πμθζηζζιζηήξ ζοκέπεζαξ αθθά 

θυβς ηδξ πανμζιζχδμοξ ζμθίαξ πμο ημοααθμφκ (Ball 2006). 

ηδκ «Ακαθμνά ζημκ Γηνέημ», δδθχκεζ: «-Θεξ κα λεπενάζεζξ 

ημκ Σζηζζάκμ  ηαζ ημκ Σζκημνέημ; Μδκ λεπκάξ ηδκ ηνδηζηζά ια-

κηζκάδα: Πμθθά ρδθά ηδ πηίγεζξ ηδ θςθζά ηαζ εα ζμο ζπάζεζ μ 

ηθχκμξ...» (2003: 493 ηαζ 504). Ο Eric Ball (2006) οπμζηδνίγεζ 

υηζ μ Καγακηγάηδξ απμηεθεί αηυιδ ηαζ ζήιενα πδβή έιπκεοζδξ 

βζα ημοξ Κνδηζημφξ ιακηζκαδμθυβμοξ πμο αζπμθμφκηαζ ηονίςξ 

ιε ημ θζθμζμθζηυ πενζεπυιεκμ ημο ένβμο ημο ηνδημβεκή θμβμηέ-

πκδ. Οζ ιακηζκαδμθυβμζ ιεηαηνέπμοκ ημκ πεγυ ηαγακηγαηζηυ 

θυβμ ζε πμίδζδ ααζζζιέκμζ ζηδ δζπμθζηή ακηίεεζδ: «κδθάθζα» 

θμβζηή-«ιεεοζιέκδ» ηανδζά.  

                                                           
2 Ο ηίηθμξ ηδξ διενίδαξ πμο έβζκε ζημ Πμθζηεζαηυ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Νέαξ 

Τυνηδξ ζηζξ 3 Μανηίμο ημο 2007 ήηακ «Γζαηί πνέπεζ ηακείξ κα δζααάγεζ Κα-

γακηγάηδ ημκ 21μ αζχκα;». 
3 «Δπαίγεημ μ Λυεκβηνζκ ημο Βάβκεν... Δίκαζ ηάηζ ημ μκεζνχδεξ, θακηαζηζηυκ δ 

ιμοζζηή ημο! Ξεπκάξ υθμκ ημκ ηυζιμκ, υθμοξ ημοξ πυκμοξ ηαζ ιαβειέκμξ α-

θήκεζξ ηδκ ροπή ζμο κα ηοηθχκεηαζ απυ ηφιαηα ανιμκίαξ...» (Γνάιια ζημ 

θίθμ ηαζ ζοιιαεδηή ημο Υανίθαμ ηεθακίδδ ιε διενμιδκία 10 Μανηίμο 

1903: Μάνεα Απμζηίημο-Αθελίμο: «Άβκςζηα βνάιιαηα ημο Νίημο Καγα-

κηγάηδ»). 

ημ ελςηενζηυ, μζ ιμοζζηέξ πνμηζιήζεζξ ημο Καγακηγάηδ ή-

ηακ ηθαζζζηέξ. ηδκ Ακηίπμθδ άημοβε ναδζυθςκμ. Θαφιαγε ηα 

«Βναδειαμφνβζα ημκζένηα» ημο «εείμο», υπςξ ημκ απμηαθμφζε, 

Μπαπ. Ήηακ παεζαζιέκμξ ιε ημ Μμκηεαένκηζ. Έδεζπκε ζδζαίηενδ 

πνμηίιδζδ ζηα μναηυνζα ημο Υέκηεθ αθθά ημο άνεζε ηαζ μ Μυ-

ηζανη, ηαζ ημ ένβμ «Νημκ Σγζμαάκζ» άημοζε ζημ Salzburg οπυ ηδ 

δζεφεοκζδ ημο Bruno Walter. Απυ θςκέξ πνμηζιμφζε ηζξ πζμ 

ακενχπζκεξ, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, δδθαδή ηζξ πζμ ηαεανέξ ηαζ 

απθέξ, υπςξ ηζξ mezzo-soprano ή ηζξ contralto. Αβαπμφζε ηδ 

βζαπςκέγζηδ ιμοζζηή ηαζ ηα εέαηνα Νμ ηαζ Καιπμφηζ, ηαεχξ 

ηαζ ημ πμνυ πμο ηα ζοκυδεοε, ηαζ ηα πνμηζιμφζε απυ ημοξ ηζκέ-

γζημοξ ήπμοξ. Απυ πμνμφξ λεπχνζγε αοημφξ πμο έθενκακ ενδ-

ζηεοηζηή ακάηαζδ (Papaioannou 2004: 25).  

ηζξ επζζημθέξ ημο ακαθένεζ ηδ ιεβάθδ ιμοζζηή ηίκδζδ ηδξ 

Βζέκκδξ, ηα αημφζιαηα ηςκ Μπεηυαεκ, Μπναιξ ηαζ ηνάμοξ, 

αθθά ηαζ ημοξ αζεκέγζημοξ πμνμφξ. Δηεί ζηδ Βζέκκδ αημφεζ ημκ 

Ρίπανκη ηνάμοξ κα δζεοεφκεζ ηδ Φζθανιμκζηή, ημκ Μπμοζυκζ, 

ημκ Schoenberg, ημοξ ιαέζηνμοξ Erich Kleiber, Bruno Walter, 

Otto Klemperer ηαζ Alexander von Zemlinksy. ηδκ Αζίγδ εκηο-

πςζζάγεηαζ ιε ηζξ ηαιπάκεξ ηαζ παναηηδνζζηζηά θέεζ πςξ «πνμ-

ηζιά ηδ ζζςπή πμο ιυκμ μνζζιέκδ ιμοζζηή ιπμνεί κα εηθνάζεζ» 

(Girard 1995: 39). 

Ο Καγακηγάηδξ πζζηεφεζ υηζ «υθμ ημκ πυκμ ηαζ ημκ αβχκα δ 

πμίδζδ ιπμνεί κα ημκ ιεημοζζχζεζ ζε υκεζνμ ηαζ κ‟αεακαηίζεζ 

υζμ εθήιενμ ιπμνεί, ηάκμκηάξ ημ ηναβμφδζ» (Καγακηγάηδξ 

2003: 98). ημ ιοεζζηυνδιά ημο «Καπεηάκ Μζπάθδξ» (1953) μ 

δάζηαθμξ, ακηί κα απακηήζεζ ζηδκ ενχηδζδ απυ πμφ ενπυιαζηε 

ηαζ πμφ πάιε, παίνκεζ ηδ θφνα ηαζ παίγεζ, εκχ μ εημζιμεάκαημξ 

παππμφξ-ήθαηαξ ελατθχκεηαζ, ηαεχξ δ θςκή ηδξ θφναξ ακα-

ηαθεί ηα ηαημνεχιαηα ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο, βζα κα  ιεημοζζς-

εεί, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ ροπή πμο εβηαηαθείπεζ ημ ζχια (Beaton 

1998: 208). 

Ήηακ ζηεκυξ θίθμξ ημο Κχζηα θαηζακάηδ (1890-1946), 

ιμοζζημθυβμο Γζεοεοκηή ημο Δθθδκζημφ Χδείμο, ζοκεέηδ ηαζ 

ζζημνζημφ ηδξ Βογακηζκήξ Μμοζζηήξ4. «Οζ δομ ημοξ, υηακ ζηζξ 

δζαημπέξ ανίζημκηακ ζημ Ζνάηθεζμ, πενκμφζακ ηα απμβέιαηα 

ηάκμκηαξ ιμοζζηή, ηζξ ζμκάηεξ βζα αζμθί ηαζ πζάκμ ημο Μπεηυαεκ 

ηαζ ημο Μυηζανη» (Αθελίμο 2007: 22). Δπίζδξ, απυ ηδκ αθθδθμ-

βναθία ημο Καγακηγάηδ, βκςνίγμοιε ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ Σζέπμ 

ζοκεέηδ Bohuslav Martinu (1890-1959) ημο μπμίμο δ υπενα,  

The Greek Passion (H. 372), ααζζζιέκδ ζημ ιοεζζηυνδια «O 

Υνζζηυξ λακαζηαονχκεηαζ», έβζκε ημ ηφηκεζμ άζια ημο. 

Τπάνπoοκ ηαζ ηάπμζεξ ιανηονίεξ πμο δείπκμοκ υηζ μ Καγακηγά-

ηδξ είπε επαθέξ ηαζ ιε ημ ζοκεέηδ Manuel de Falla (1876-1946). 

 

3   Καδαληδάθεο & ζέαηξν 
 

   Ο Καγακηγάηδξ εεςνμφζε ημκ εαοηυ ημο εεαηνζηυ ζοββναθέα 

αθθά μζ ηυηε εεαηνζηέξ ζοκεήηεξ ζηδκ Δθθάδα δεκ εοκυδζακ 

χζηε κα δεζ ζηδκ πνάλδ ηα ένβα ημο5. Πίζηεοε υηζ δ επμπή ημο 

ήηακ δναιαηζηή θυβς ηςκ δζεκέλεςκ, ηςκ επακαζηάζεςκ, ημο 

ζανηαζιμφ ηαζ ηδξ αβςκίαξ πμο επζηναημφζε. Δπέθελε ημ εεα-

ηνζηυ δνάια βζαηί, ιέζς αοημφ, ιπμνμφζε ηαθφηενα κα εηθνάζεζ 

ημοξ θυαμοξ ηαζ ηζξ εθπίδεξ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο. Αηυιδ 

                                                           
4 Γζα ημ Νζηδθυνμ Φςηά, ζοβηεηνζιέκα, εα‟εεθε δ ιμοζζηή κα‟καζ ημο θαηζα-

κάηδ (Πεηνάημο 2005: 284-5). 
5 Γζα πενζζζυηενα ζπεηζηά ιε αοηυ ημ εέια ιπμνεί ηακείξ κα δζααάζεζ  ημ άνενμ 

ημο Bien (1975) ηαζ ηδκ Πεηνάημο (2005).   
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ηαζ ζηα ιοεζζημνήιαηά ημο βίκεηαζ εεαηνζηυξ (Καγακηγάηδξ 

1976). 

Δπζδίςλε κα ιεηααάθεζ ηδ εεςνία ηδξ δναιαημονβίαξ ζημ κεμ-

εθθδκζηυ εέαηνμ πνμζπαεχκηαξ κα λεθφβεζ απυ ηδκ παηνμπανά-

δμηδ αθδεμθάκεζα ζηδκ απεζηυκζζδ παναηηήνςκ ηαζ ηαηαζηά-

ζεςκ (Κςκζηακηζκίδδξ 1997: 33-4). ηα εεαηνζηά ημο ένβα δζα-

πναβιαηεφεηαζ πνμαθήιαηα ηδξ επμπήξ ημο ημπμεεηδιέκα ζε 

ανπαία εθθδκζηά ηαζ ιοεζηά ζεκάνζα. Σαοηυπνμκα, εηθνάγεζ ηζξ 

εθπίδεξ αοηχκ πμο οπμθένμοκ δείπκμκηαξ πίζηδ ζε έκα ηαθφηενμ 

ιέθθμκ (Καγακηγάηδξ 1976). Σα ηίκδηνά ημο είκαζ ζδεμθμβζηά 

ηαζ δεζηά ηαζ ημ εέαηνυ ημο θζθμζμθζηυ (Πεηνάημο 2005: 632). 

φβπνμκμζ ιεθεηδηέξ ημο ένβμο ημο οπμζηδνίγμοκ υηζ ιεβάθμ 

ηεθάθαζμ ζηδ εεαηνζηή πανμοζία ημο Καγακηγάηδ είκαζ μζ δζα-

ζηεοέξ ηςκ δναιάηςκ ηαζ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ημο ζε υπενεξ ή 

musicals. 

 

 
 

4 Καδαληδαθηθά κνπζηθά ζηεξεόηππα  

 
Ο Θεμδςνάηδξ έπεζ βνάρεζ ιμοζζηή βζα δομ εεαηνζηά ένβα 

ημο Καγακηγάηδ, ημ «Υνζζηυθμνμ Κμθυιαμ» (1975) ηαζ ημκ 

«Καπμδίζηνζα» (1976). Ζ ιμοζζηή ημο βζα ηδκ ηαζκία «Εμνιπάξ» 

(1964), υιςξ, έβζκε δ έηθναζδ ιζαξ πμθφ ζοβηεηνζιέκδξ εθθδκζ-

ηήξ ηάλδξ: ηδξ Δθθάδαξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟60. Ο ζοκεέηδξ ζηδ-

νίπηδηε βζα ημ ζονηάηζ ζε ήδδ οπάνπμκ οθζηυ απυ ηδκ ημπζηή 

πανάδμζδ ηδξ Κνήηδξ6, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημκ «Ανιεκμπςνζακυ 

ονηυ» ημο Γζχνβδ Κμοηζμονέθδ7. Λυβς ηδξ δδιμζζυηδηάξ ημο, 

μ «Εμνιπάξ» είκαζ πθέμκ έκα «εεκζηυ ιοεζζηυνδια»: πμζα έηδμ-

ζή ημο εα ιπμνμφζε κα ιδκ έπεζ ζημ ελχθοθθμ ιζα ζηδκή πμνμφ 

(Παπακζημθάμο 2006: 105); «Δπεζδή βεκκήεδηε ςξ ελαβχβζιμ 

πνμσυκ εθθδκζηυηδηαξ, ηαζ ηαεχξ απμηνοζηαθθςκυηακ ςξ ηέ-

ημζμξ, ημ απαναίηδημ ιμοζζημπμνεοηζηυ αλεζμοάν, μ ηαζκμφνζμξ 

πμνυξ πμο άημοβε ζημ υκμια ζονηάηζ, βζκυηακ ηάηζ παναπάκς 

απυ ημ ζήιενα ηαηαηεεέκ ημο: δ ιεημοζίςζή ημο» (Παπακζημ-

θάμο 2006: 100).  

                                                           
6 Ο ημπζηυξ θασηυξ πμθζηζζιυξ είκαζ εθηοζηζηυξ ζημοξ έθθδκεξ δζακμμοιέκμοξ 

ηδ ζηζβιή πμο ιπμνεί κα δζαιεζμθααδεεί απυ ημοξ ίδζμοξ ηαζ κα επακαπνμ-

αθδεεί ιε οπενημπζημφξ / εεκζημφξ υνμοξ. Δίκαζ δ αθήβδζδ ηδξ «απμηφπςζδξ 

ηδξ θασηήξ ημοθημφναξ ιε ηδκ επέιααζδ ημο οπεφεοκμο δζακμμφιεκμο» πμο 

εηηυξ ηςκ άθθςκ παναηηδνίγεζ ηαζ ηδκ πμζδηζηή ηαζ ζδεμθμβζηή δζαηήνολδ 

ημο Θεμδςνάηδ ηδ δεηαεηία ημο ‟60 (Παπακζημθάμο 103). 
7 Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα ζοιαμοθεοηεί ηδ 

Υκανάηδ (2007: 122) ηαεχξ ηαζ ηα άνενα ηςκ Torp (1992) ηαζ Holst-Warhaft 

(1997). 

Σμ 1979 πανμοζζάζηδηε απυ ηδ Λονζηή ηδκή ζε πμνμβναθία 

Λυνηα Μαζζίκ ιζα πνχηδ εηδμπή ημο «Εμνιπά» ςξ ιπαθέημο 

ηαζ ημ 1988 (πάθζ οπυ ημκ Λυνηα Μαζζίκ) ιεηαιμνθχκεηαζ ζε 

ιπαθέημ ζε δφμ πνάλεζξ ηαζ 22 ζηδκέξ ηαζ ιάθζζηα ελμβηχκεηαζ, 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαζ άθθα ηναβμφδζα ημο Θεμδςνάηδ, θεζ-

ημονβχκηαξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζε ιζα οπυβεζα ζοκάνηδζδ ηδξ 

εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο ηεκηνζημφ παναηηήνα, ημο ίδζμο ημο 

ζοββναθέα ηαζ ημο ζοκεέηδ (Παπακζημθάμο 105-6)8.  

 

 
 

ε ηείιεκμ ημο «Εμνιπά», ιμοζζηή βζα 4 πνςηαβςκζζηέξ (4 

θςκέξ ηαζ 10 υνβακα) έπεζ ζοκεέζεζ ηαζ μ Νίημξ Μαιαβηάηδξ 

(1959-1960). Σμ 1984, μ ίδζμξ ζοκεέηδξ ελέδςζε ζε δίζημ ηδ 

ιεθμπμίδζδ ααζζηχκ απμζπαζιάηςκ ηδξ «Οδφζζεζαξ» ημο Κα-

γακηγάηδ. Σμ ιμοζζηυ ημο ζδίςια είκαζ ααζζζιέκμ ιενζηχξ πάκς 

ζε ζημζπεία ηδξ εθθδκζηήξ δδιμηζηήξ πανάδμζδξ. Πζζηεφεζ ζηδκ 

ηνδηζηή νίια ηαζ πνμζπάεδζε κα ανεζ ιεευδμοξ βζα κα πνδζζιμ-

πμζήζεζ ηα ηείιεκα ιε έκακ ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ηναβμοδζέηαζ δ 

βθχζζα πςνίξ κα πάκεηαζ μφηε δ πνμζςδία μφηε μ νοειυξ ηδξ 

(Υνοζμζηυιμο 2006: 201). Ζ «Οδφζζεζα» πανμοζζάζηδηε ζημ 

Φεζηζαάθ Αεδκχκ ημ 1984 ηαζ ζημ Ζνάηθεζμ Κνήηδξ (Πεηνάημο 

2005: 48). 

  

 
 

Σναβμφδζα υπςξ ημ «Άια θεοηενςεεί δ Κνήηδ», «Γεκ ήηακ 

κδζί», «Ζ Κναζμβζχνβαζκα», «Κονά ιμο Αιπεθζχηζζζα» ηαζ ημ 

                                                           
8 Μάθζζηα, ημ εέια ημο «Εμνιπά» είπε πνδζζιμπμζδεεί απυ ημ Θεμδςνάηδ πμθφ 

κςνίηενα ζε ζηδκζηή ιμοζζηή βζα ημ εεαηνζηυ ημο Καιπακέθθδ «Ζ βεζημκζά 

ηςκ αββέθςκ» ςξ πνεθμφδζμ βζα ημ ηναβμφδζ «ηνχζε ημ ζηνχια ζμο βζα δο-

μ» (Παπακζημθάμο 2006: 105-6). 
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«ιμνθδ είκαζ δ Κνήηδ», είκαζ ανηεηά δδιμθζθή ημοθάπζζημκ 

ζημ εθθδκζηυ ιμοζζηυθζθμ ημζκυ. Ζ ιμοζζηή ημο Μάκμο Υαηγζ-

δάηζ πμο κηφκεζ αοηά ηα απμζπάζιαηα απυ ημκ «Καπεηάκ Μζπά-

θδ» είκαζ εθθδκυπνεπα θονζηή ηαζ νεαθζζηζηή.  

ηα πνυηοπα ηςκ έκηεπκςκ ηνδηζηχκ δίζηςκ ηζκήεδηακ ηαζ μζ 

δίζημζ ημο Κχζηα Μμοκηάηδ, ιε ηδ ζοκενβαζία ημο βζμο ημο, 

ημο Μάκμο9, «Ακαθμνά ζημ Νίημ Καγακηγάηδ» (ή, «Αθζένςια 

ζημκ ιεβάθμ Κνδηζηυ», 1976, MINOS 532778). Οζ ζοκεέζεζξ 

είκαζ ημο Μμοκηάηδ αθθά ηαζ παναδμζζαηέξ ιεθςδίεξ, ιε ηίη-

θμοξ υπςξ «Αεάκαημ κδζί», «Πακχνζα ζηέηεζ δ θεοηενζά», «ο-

κάκηδζδ», «Ζ ημπεθζά ημπέθζ», ηαζ μ «Υμνυξ Εμνιπά»10. Έκα 

απυ ηα ημιιάηζα, ιάθζζηα, είκαζ «Ο φικμξ ημο Δθεοεενίμο Βεκζ-

γέθμο» (ή, «Εήης-γήης δ θεοηενζά»), ζε ιμοζζηή ημο Μακχθδ 

Καθμιμίνδ. 

 

 
 

 

5 Διιεληζκόο-Γεκνηηθηζκόο  
 

Απυ ημ 1803 ηζ έπεζηα δ «εθθδκζηυηδηα» είκαζ αοηυ πμο πα-

ναηηδνίγεζ υθεξ ηζξ πμθζηζζιζηέξ ιαξ εηθάκζεζξ. Καηά ηδκ ηεθεο-

ηαία πενίμδμ ηδξ Σμονημηναηίαξ, αθθά ηαζ ηα πνχηα πνυκζα ημο 

κεμζφζηαημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, δ εθθδκζηή ιμοζζηή έπνεπε κα 

ιπμνέζεζ κα ζηαεεί ακηάλζα ζημ πθάζ ηςκ ιεβάθςκ εονςπασηχκ 

παναδυζεςκ. πςξ μζ κεμέθθδκεξ ζοββναθείξ έβναθακ ζηδ ζηζά 

ημο Οιήνμο, ημο μθμηθή ηαζ ημο Πθάηςκα, έηζζ ηζ μζ ιμοζζημ-

ζοκεέηεξ γμφζακ ηονζανπδιέκμζ απυ ηζξ πανμοζίεξ ημο Μπεηυ-

αεκ ηαζ ημο Βάβηκεν.   

ημ αζαθίμ ημο «Πάθζ δζηά ιαξ: Λαμβναθία, ζδεμθμβία ηαζ δ 

δζαιυνθςζδ ηδξ ζφβπνμκδξ Eθθάδαξ»11 μ ακενςπμθυβμξ Mi-

chael Herzfeld ακαθφεζ ηζξ έκημκεξ πνμζπάεεζεξ δζαιυνθςζδξ 

ιζαξ εθθδκζηήξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ, ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημ βεκζ-

ηυηενμ ζηδκ πενζμπή ημκ Βαθηακίςκ ημκ 19
μ
 αζχκα ηαζ ηζξ εο-

νςπασηέξ ηάζεζξ ελςνασζιμφ ηαζ νμιακηζζιμφ. Τπμζηδνίγεζ ηαζ 

ελδβεί παναζηαηζηά ηαζ ακαθοηζηά πςξ δ θαμβναθία ήηακ (ηαζ 

                                                           
9 Σμ 2003, ιεηά απυ επελενβαζία ανηεηχκ εηχκ, μ Μάκμξ Μμοκηάηδξ ελέδςζε 

ζε ρδθζαηυ δίζημ (CD) ηδ δζηή ημο ιμοζζηή εηδμπή ηδξ «Οδφζζεζαξ», πμο 

απμηεθεί ιεθμπμίδζδ ημο πμζδηζημφ πνμθυβμο ημο ένβμο ηαζ ηδξ ναρςδίαξ Α. 

Ο δίζημξ ηοηθμθυνδζε απυ ηδ δζζημβναθζηή εηαζνία είζηνμ ημο Μζπάθδ 

Αενάηδ (Ζνάηθεζμ Κνήηδξ) ηαζ ααζίγεηαζ ζηδκ ηνδηζηή ιμοζζηή πανάδμζδ, 

πενζέπμκηαξ υιςξ κέεξ ιμοζζηέξ ζοκεέζεζξ. 
10 Υαναηηδνζζηζημί ζηίπμζ απυ αοηή ηδ δμοθεζά: «Αθεκηζηυ ζηδκ ζζημνία βνά-

ρε/ηαζ ηδ δζηή ιμο εεςνία:/Σμκ ηυζιμ άνηζζ ιπμφηζζ ηαζ θμοθάξ,/οπμβναθή 

Αθέλδξ μ Εμνιπάξ!» 
11 Μηθ. M. ανδβζάκκδξ, Eηδυζεζξ Aθελάκδνεζα, Aεήκα 2002. 

είκαζ) βζα ημοξ Έθθδκεξ έκα πμθζηζζιζηυ υπθμ, ιζα ζδεμθμβία πμο 

οπυζπεηαζ πμθζηζζιζηή ζοκέπεζα ηαζ αδζάζπαζηδ, αιυθοκηδ 

εεκζηή εκυηδηα απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ηαζ ηζξ ιένεξ ιαξ.  

Αξ ακανςηδεμφιε, βζα ιζα ζηζβιή, πμζμ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ 

αάζακμ βζα ημκ Έθθδκα, αηυιδ ηαζ ζήιενα; Μα ημ ανπαίμ εθθδ-

κζηυ πανεθευκ ηαζ δ ηαοηυηδηά ημο πμο ηαεμνίγεηαζ απυ δοηζηά 

(ηονίςξ εονςπασηά) ηαζ ακαημθίηζηα (ηονίςξ ημονηζηά) ζημζπεία. 

Ακ παηέναξ ιαξ είκαζ μ Γίαξ ηαζ ιδηένα ιαξ ιζα πμνεφηνζα απυ 

ηάπμζμ ζενάζ, ηυηε ζε πμζμκ ιμζάγμοιε ειείξ, ηα παζδζά ημοξ; Οζ 

εεκζηέξ αοηέξ ακαγδηήζεζξ έβζκακ, θοζζηά, εκημκυηενεξ ηαηά ηδκ 

επμπή ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηδξ ιφνκδξ ηαζ ηςκ πνμζθοβζηχκ ιε-

ηαηζκήζεςκ πμο αημθμφεδζακ.  

Γζα κα δχζμοκ, θμζπυκ, εθθδκζηή, δδιμηζηή θςκή ζηα δδιζ-

μονβήιαηά ημοξ θμβμηέπκεξ ηαζ ζοκεέηεξ, δακείγμκηαζ ζημζπεία 

απυ ηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ. Σμ ηναβμφδζ βζα «ημ βεθφνζ ηδξ 

Άνηαξ» ειπκέεζ ημκ «Πνςημιάζημνα» ημο Καγακηγάηδ12 ζημ 

μπμίμ ααζίγεζ ημ θζιπνέημ ηδξ μιχκοιδξ υπενάξ ημο μ ημνοθαί-

μξ ζοκεέηδξ ηδξ εθθδκζηήξ εεκζηήξ ιμοζζηήξ ζπμθήξ Μακχθδξ 

Καθμιμίνδξ (1883-1962)13. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, ηαζ ημ θασηυ-

δδιχδεξ βίκεηαζ έκηεπκμ, αθθά ηαζ μζ δοηζηέξ ζοκεέζεζξ θμνμφκ 

εεκζηά ημοζημφιζα ηζ εοθμβμφκ ημ πάκηνειά ημοξ ιε ηδκ ακαημ-

θή14. 

                                                           
12 φιθςκα ιε ημκ Βeaton, “the demotic tradition in the 20th century: The 

expropriation of folk song by the educated class in the 19th century has also 

had the positive result that most Greek literary poets of stature owe an enorm-

ous debt to folk poetry and many of the themes of the demotic tradition have 

become staple themes in the words of such different writers as Kazantzakis… 

(1994: 193)”. Αοηυ πμο έπεζ ιεβαθφηενδ αλία ζηδκ πεγμβναθζηή ηέπκδ ημο 

Καγακηγάηδ είκαζ υπζ δ εκζςιάηςζδ αθθά δ επίδναζδ ηςκ δδιμηζηχκ ηνα-

βμοδζχκ, μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ημοξ ζε πεγμβναθζηυ θυβμ (Φζθζππίδδξ 1997: 

215). Ο ζοββναθέαξ είπε ειπθαηεί απυ κςνίξ ζημκ αβχκα ημο δδιμηζηζζιμφ 

ηαζ ήηακ ζοκενβάηδξ ημο Δηπαζδεοηζημφ Οιίθμο (1909-1919) (Φζθζππίδδξ 

1997: 229). 
13 According to: http:// cms.lsa.umich.edu/ UofM/ Content/ modgreek/ docu-

ment/ Winter2007ModernGreekNewsletter.pdf,  in a radio speech of June 22, 

1958, Kalomiris spoke of lifetime inspirations: “My childhood was haunted by 

our folk songs, by the melodies and rhythms of our people, by our legends and 

traditions, by Byzantium, its mythical Kings and its haunted monasteries. 

Along with them, by Greek poetry.... Intellectually I always lived in contempo-

rary Greece. Even when I was away, I was in the land of Venizelos and of Pa-

lamas. I felt the pulse of New Greece as it was emerging. I found my inspira-

tion in modern Greece and tried to sing primarily and mainly for the Greeks. I 

tried to sing our pains and our glories, our few joys and to mourn the loss of 

our great dreams.” 
14 Σμ μπμίμ ήηακ πνμαθδιαηζηυ εηείκδ ηδκ επμπή βζαηί ανηεηέξ απυ ηζξ ιεθςδί-

εξ ιε ακαημθίηζηα ζδζχιαηα ηαοηίγμκηακ ιε ηζξ δοηζηυηνμπεξ ζοκεέζεζξ. Υα-

ηγδπακηαγήξ Θ., Τεο αζηάηηδνο κνύζεο εξαζηαί..., ηζβιή, Αεήκα 1986. Δπί-

ζδξ, μ Franklin Hess (2000: 26-7) ιζθάεζ βζα ζοιαζααζιυ ιεηαλφ ημο δδιμηζ-

ηζζιμφ ηαζ ημο εθθδκζημφ θζθι, ημκ μπμίμ ειείξ ιπμνμφιε κα εηθάαμοιε ςξ 

ζοιαζααζιυ ιεηαλφ ημο δδιμηζηζζιμφ ηαζ ηδξ υπεναξ («Sound and the 

Nation: Rethinking the History of Early Greek Film Production. Journal of 

Modern Greek Studies 18 (1): 13-36). 
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6 Καδαληδάθεο & Καινκνίξεο  
 

 6.1  «Πξσηνκάζηνξαο» 

 

Ο Ακδνέαξ Πμοθαηίδαξ (1983) οπμζηδνίγεζ υηζ μ Μακχθδξ 

Καθμιμίνδξ πνέπεζ κα είπε οπμρζαζηεί ηα μπεναηζηά ζημζπεία 

ζηα πνχηα ιοεζζημνήιαηα ηαζ εεαηνζηά ένβα ημο Καγακηγάηδ. 

Σμ 1910 (1908;), ιε ημ ρεοδχκοιμ Πέηνμξ Φδθμνείηδξ, μ Καγα-

κηγάηδξ βνάθεζ ημκ Πνςημιάζημνα (ανπζηή ημο μκμιαζία «Ζ 

Θοζία»)15, ημ μπμίμ ημ 1916 ημ ιεηαηνέπεζ μ Καθμιμίνδξ ζε 

ιμοζζηή ηναβςδία ζε δφμ ιένδ ηζ έκα ζκηενιέδζμ16. Σμ 1930 

πανμοζζάγεηαζ ζημ εέαηνμ «Οθφιπζα» απυ ηδ Μεθμδναιαηζηή 

πμθή ημο Δεκζημφ Χδείμο ηαζ ιε ηδ δζεφεοκζδ ημο Μδηνυπμο-

θμο. Ζ οπμδμπή είκαζ εενιή απυ ημ ηαθθζενβδιέκμ αεδκασηυ 

ημζκυ «πμο ανίζηεζ ιέζα ζημ βκήζζμ εθθδκζηυ ιμοζζηυ δνάια 

έκακ ακηίθαθμ ημο εαοημφ ημο» (Παπαπαηγάηδ 1985: 40). Ο 

Άθηδξ Θνφθμξ, ζημ «Νμοιά», παναηηδνζζηζηά ζπμθζάγεζ: «Λο-

νζηυ ηναβμφδζ ζε πεγυ ιμοζζηή γδημφζε. Ο η. Καθμιμίνδξ, Γδ-

ιζμονβυξ ηζ αοηυξ ηαζκμφνζςκ Ροειχκ ζε ζημπμφξ αζχκζμοξ, ηδκ 

ανιμκία ηυκζζε» (12-3-1916: 59). 

Ο Καθμιμίνδξ δζέηνζκε ηδκ ηαθθζηεπκζηή ηαζ ζδίςξ ηδ ιμοζζηή 

αλία ημο ένβμο (υπςξ ηαζ δ επζηνμπή ημο πακεπζζηδιίμο)17 ηαζ 

απμθάζζζε κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ ζηα πθαίζζα ηςκ θζθμδμλζχκ 

ημο κα δδιζμονβήζεζ εεκζηή υπενα πανάθθδθα ιε ημ εεκζηυ 

δνάια (Πεηνάημο 2005: 210). Ζ ζφκεεζή ημο ηνάηδζε ηέζζενα 

πνυκζα. πςξ θέεζ ηζ μ ίδζμξ: «Σμ ένβμ πμο πμκάς πενζζζυηενμ, 

                                                           
15 ηαιάηδζε κα βνάθεζ ένβα ιέπνζ ημ 1915. Δίκαζ πζεακυ υηζ δ επζηοπδιέκδ 

πανάζηαζδ ημο Πνςημιάζημνα ςξ υπεναξ ημο Καθμιμίνδ ηαζ δ εεηζηή ηνζηζ-

ηή ημο Άθηδ Θνφθμο βζα ημ ένβμ κα οπήνλακ ηα ροπμθμβζηά ηίκδηνα βζα κα 

αζπμθδεεί λακά (Πεηνάημο 2006: 64). 
16 Αεήκα, Δηδυζεζξ Γασηάκμο, 1939. 
17  «Ο Καγακηγάηδξ ςξ εεαηνζηυξ πμζδηήξ πνέπεζ κα δζαααζηεί ενήιδκ ηδξ 

θυνιαξ ημο. Έπεζ βνάρεζ ενδζηεοηζηά ιοζηήνζα, υπζ ηναβςδίεξ... Ακ λφζμοιε 

θίβμ ηδ θυνια ημο εα ζοκακηήζμοιε ημκ Βάβηκεν ημο Πάνζζθαθ, ακ ημο αά-

θμοιε ιμοζζηή εα ζοκακηήζμοιε ηδκ Ηςάκκα επί ηδξ πονάξ ηςκ Κθςκηέθ-

Υυκεβηεν. Πζζηεφεζ υηζ μ Κμφνμξ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ υπενα. Ζ ηνοιιέκδ 

ιμοζζηή ημο οπμκυιεοζε ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο μθμιμφ ηαζ ημ ένβμ ακηζζηε-

ηυηακ: γδημφζε ηδ ιμοζζηή. Γεκ εεςνεί ηοπαίμ υηζ μ Καθμιμίνδξ ζηδκ ανπή 

ηδξ ηανζένεξ ημο ενεείζηδηε απυ ημκ Πνςημιάζημνα ηαζ ζημ ηέθμξ απυ ημκ 

Κςκζηακηίκμ Παθαζμθυβμ» (Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Μζα υπενα», Σα Νέα, 11 

Ημοθίμο, 1984). 

πμο αηυια ηαζ ζήιενα ιμο θένκεζ ιζα ααεζά ζοβηίκδζδ, ιέκεζ 

πάκηα μ Πνςημιάζημναξ»18.   

Ο ιεθεηδηήξ ημο Καγακηγάηδ Πήηεν Μπδκ (2001: 19-20) 

ζπμθζάγεζ παναηηδνζζηζηά: «O ακδνμπνεπήξ πνςηαβςκζζηήξ ημο 

Πνςημιάζημνα πανυθμ πμο μκεζνεφεηαζ, δεκ πανααθέπεζ ηδ 

δαναίκεζα θφζδ ηδξ γςήξ. Πανυθμ πμο ημκ ζπνχπκεζ ημ πάεμξ, 

εθέβπεζ ηαζ ηαηεοεφκεζ ηζξ πανμνιήζεζξ ημο ιε ακεθέδηδ θμβζηή. 

Γζ‟ αοηυ κζηά ηδκ ίδζα ηδ ιμίνα ηαζ είκαζ έημζιμξ κα πνμπςνήζεζ 

ζημ επυιεκμ πναηηζηυ επίηεοβια ημο αηαηυνεςημο (ίζςξ κα 

ακαηαηαθάαεζ ηδκ Πυθδ;)...Ο Πνςημιάζημναξ πνμαάθθεζ ημ κέμ 

εαοηυ ημο Καγακηγάηδ πμο μκεζνεφεηαζ, αθθά ηαζ βκςνίγεζ πυζμ 

άβνζα είκαζ δ πάθδ ηδξ γςήξ, πνμαάθθεζ ημ κέμ ημο εαοηυ ηαζ 

ηαη‟ επέηηαζδ ημ νςιαθέμ λακά εθθδκζηυ έεκμξ.»  

Σμ ένβμ είκαζ αθζενςιέκμ ζημκ Ίςκα Γναβμφιδ19 ηαζ δείπκεζ 

ζημοξ Έθθδκεξ ημο 1908-1910 υηζ είκαζ ζηακμί κα λεπενάζμοκ 

ηδκ δηημπάεεζα ηαζ κα ακμζημδμιήζμοκ ημ ηνάημξ ημοξ. Ο Κα-

θμιμίνδξ ημ αθζενχκεζ ζημκ Δθεοεένζμ Βεκζγέθμ. Δίκαζ ημ ιυκμ 

εεαηνζηυ ένβμ -ιαγί ιε ημκ «Καπμδίζηνζα»- πμο θαιαάκεζ ιένμξ 

ζηδ ζφβπνμκδ Δθθάδα, ηζ απμηεθεί έκα φικμ ζηδ πχνα, ζηδ 

δδιμηζηή βθχζζα, ζηδ Μεβάθδ ζδέα ηαζ ζηδκ εεκζηή ηαοηυηδηα 

(Girard 1995: 27). 

 

6.2  «Κσλζηαληίλνο Παιαηνιόγνο» 

  

Σμ 1944 μ Καγακηγάηδξ βνάθεζ ζε δεηαηνζζφθθααμ ημκ 

«Κςκζηακηίκμ Παθαζμθυβμ»20. Ξακαδμοθεφεζ ημ ένβμ ζηδκ Αίβζ-

κα ημ 1946 ηαζ ημ μνζζηζημπμζεί ημ Μάνηδ ημο 1951. Σμ εέια 

ηδξ ηναβςδίαξ είκαζ δ Νφπηα ηδξ Αθχζεςξ. Πθάζ ζημ ιέβεεμξ 

Πυθδ-Άθςζδ (Δθθδκζζιυξ-Πηχζδ) οπάνπεζ ημ άθθμ ιέβεεμξ: μ 

Άκενςπμξ (μ Παθαζμθυβμξ) ηαζ μ αβχκαξ ημο ακενχπμο βζα κα 

λεπενάζεζ ηδ θεανηή ζηδκμβναθία ηδξ ζηζβιήξ ηαζ κα ηενδίζεζ 

ημ κυδιά ηδξ, κα ηενδίζεζ ημκ άνηζμ εαοηυ ημο (Παπαπαηγάηδ 

1985: 92-3).  

Σμ 1953 δδιμζζεφεηαζ ζημ πενζμδζηυ «Νέα Δζηία»21 ιε ημκ 

οπυηζηθμ «Ο εεκζηυξ ενφθμξ ηδξ Αθχζεςξ». Σμ ένβμ πςνίγεηαζ 

ζε δομ πνάλεζξ ηαζ ηέζζενζξ εζηυκεξ. Δίκαζ βναιιέκμ ζε ζηίπμ 

13ζφθθααμ ηαζ μνζζιέκα ιένδ ημο ζε πεγυ. Μυθζξ μ Καγακηγά-

ηδξ δδιμζίεοζε ημ ηείιεκμ ημο «Κςκζηακηίκμο Παθαζμθυβμο», 

έζπεοζε κα ημ πανίζεζ ζημκ Καθμιμίνδ, ζηδκ Ακηίπμθδ (Πεηνά-

ημο 2005: 534). Ο Καθμιμίνδξ αθδβείηαζ: «Γεκ ιπμνμφζα κα 

ζοβηναηήζς ηα δάηνοά ιμο... Οθμέκα ιε δμκμφζακε ιεθςδίεξ, 

ανιμκίεξ, εέιαηα ηαζ ιμηίαα, υπςξ ημκ παθζυ ηαθυ ηαζνυ πμο ιε 

είπε ζοκεπάνεζ μ Πνςημιάζημνάξ ημο22... Ζ πανάζηαζδ έβζκε 

                                                           
18 Μ. Καθμιμίνδξ: «Απυ ημκ Πνςημιάζημνα ζημκ Κςκζηακηίκμ Παθαζμθυβμ», 

Έεκμξ, 13 Νμέιανδ 1957. διείςζε ανηεηά ηένδδ, απυ ηα μπμία μ Καθμιμί-

νδξ ζοπκα παναηναημφζε ιε ηαθθζηεπκζηά αιέθεζα ηα πμζμζηά ημο Καγα-

κηγάηδ, εηκεονίγμκηάξ ημκ ζε ζδιείμ κα ημκ απμηαθεί «ιμοζζηυ βασδμφνζ» 

(Πεηνάημο 2005: 211). 
19 «Πενκμφζα υθμξ ζοβηίκδζδ ηαζ θθυβα ημ Ναζζμκαθζζιυ. Ίζηζμξ πμο έκζςεα 

δίπθα ιμο μ Ίςκ Γναβμφιδξ» (1984. Τεηξαθόζηα γξάκκαηα ηνπ Καδαληδάθε 

ζηνλ Πξεβειάθε. Αεήκα: Δηδυζεζξ Δθ. Καγακηγάηδ, ζεθίδα 722). 
20 «Δκκζά ακέηδμηεξ επζζημθέξ (1933-1946) ζημκ Αζιίθζμ Υμονιμφγζμ» [Ζ 

Λέμε, 1997 (139): 246]: «ε 13ζφθθααμ εα βνάρς ηαζ ημκ Κ. Παθαζμθυβμ. 

Σενζάγεζ ηαθά ζε ιζα ηναβςδία ηάπςξ πζμ ημκηά ζηα πνυκζα ιαξ, πμο δε εέθεζ 

κα ημκίζεζ ημ ιεθςδζηυ ιένμξ ηδξ ζοβηίκδζδξ. Δκχξ ημοξ Πνμιδεείξ ιμο θαί-

κεηαζ πςξ ηένζαγε μ 11ζφθθααμξ βζα κα δυζεζ ηάπμζα ενοθζηή ιμοζζηυηδηα 

ζημκ ήνςα ημ ενοθζηυ ηδξ πανάδμζδξ». 
21 Συιμξ 54, ηεφπμξ 630, 1 Οηηςανίμο ημο 1953. 
22 Μ. Καινκνίξεο: «Κσλζηαληίλνο ν  Παιαηνιφγνο», Νέα Βζηία 66 

(1959), ζ. 1290. 
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ιεηά ημκ εάκαημ αιθυηενςκ ηςκ δδιζμονβχκ, απυ ηδκ Δεκζηή 

Λονζηή ηδκή, ζημ Χδείμ Ζνχδμο ημο Αηηζημφ, ζηζξ 16 Αοβμφ-

ζημο 196223.  

 

 
 

7 «Μέιηζζα» θαη «Πεξίαλδξνο»  
 

Ο Καγακηγάηδξ αζπμθήεδηε ιε ιεβάθεξ, ααζακζζιέκεξ ροπέξ 

πμο πμθφ πυκεζακ ζηδ γςή ημοξ ηζ αβάπδζακ ηζ ακηζζηάεδηακ 

ιε αοεάδεζα ζημ Θευ ηαζ ζηδ Μμίνα. ΄Οπςξ μ ίδζμξ ιαξ θέεζ: 

«ιαπυιμοκ κα ημοξ ακαζφνς απυ ημκ Άδδ, βζα κα δμλάζς ιπνμ-

ζηά απυ ημοξ γςκηακμφξ ακενχπμοξ ημκ πυκμ ημοξ ηαζ ημκ αβχ-

κα, ημκ πυκμ ηαζ ημκ αβχκα ημο ακενχπμο» (2003: 447)24. ημ 

ηαγακηγαηζηυ ένβμ, ηυζμ ηα ιοεμθμβζηά υζμ ηαζ ηα ζζημνζηά 

πνυζςπα αθθάγμοκ παναηηδνζζηζηά. Δπακαζηαημφκ ααζζζιέκα 

ζε δεζηά ηνζηήνζα, ηζ μ αβχκαξ ημοξ πνμαάθθεηαζ έηζζ ζακ έκα 

ηιήια εκυξ εέιαημξ πμο έπεζ ιεβαθφηενδ μζημοιεκζηή ζδιαζία. 

Ζ δζαιανηονία ημοξ δζαηοπχκεζ ιζα αζζζυδμλδ θζθμζμθία: ιζα 

ζεζνά εζηειιέκςκ αθθαβχκ εα επζθένμοκ ημζκςκζηή ανιμκία 

(Κςκζηακηζκίδδξ 1997: 45).  

Ζ «Μέθζζζα» ημο Καγακηγάηδ ακήηεζ ζηα πζμ χνζια εεαηνζ-

ηά ημο  ένβα. Γνάθηδηε ημ 1937, ζε ιζα επμπή δφζημθδ, ηαναβ-

ιέκδ25, αθθά δεκ παίπηδηε ιέπνζ ημ 1962. Ο Καγακηγάηδξ εαφ-

ιαγε ημκ Πθμφηανπμ ηαζ ημκ Ζνυδμημ ηζ άκηθδζε ημ οθζηυ ηδξ 

ηναβςδίαξ ημο απυ αοημφξ ηαζ ζημζπεία απυ ημοξ ιφεμοξ ηδξ 

ανπαίαξ Δθθάδαξ. Ζ Λζθή Εςβνάθμο αθθά ηαζ δ Κζηή Πεηνάημο 

πνμζεββίγμοκ ηδκ ηναβςδία ροπμθμβζηά, ζζπονζγυιεκεξ υηζ ημοξ 

απμηαθφπηεζ ημκ εοκμοπζζιυ ημο ζοββναθέα απυ ημκ δεζπμηζηυ 

                                                           
23 Ο Κ. Πέζαλε ζηηο 3/4/62. http://www.kalomiris.org/ 
24 Καη ζπλερίδεη παξαθάησ: «ηγά-ζηγά, θαη κε αλαγάιιηαζε, 

βνχιηαδα ζην κειάλη. Μεγάινη ίζθηνη ζηξηγκψλνπληαλ γχξα 
απφ ην ιάθθν ηεο θαξδηάο κνπ θαη δεηνχζαλ λα πηνπλ αίκα δε-
ζηφ λα δσληαλέςνπλ, ν Ενπιηαλφο ν Παξαβάηεο, ν Νηθεθφξνο 
Φσθάο, ν Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, ν Πξνκεζέαο... Μαρφ-
κνπλ γηα λα ηνπο αλαζχξσ απφ ηνλ Άδε, γηα λα δνμάζσ κπξν-
ζηά απφ ηνπο δσληαλνχο αλζξψπνπο ηνλ πφλν ηνπο θαη ηνλ 
αγψλα, ηνλ πφλν θαη ηνλ αγψλα ηνπ αλζξψπνπ. Να πάξσ θη 
εγψ θνπξάγην... Να ιπηξσζψ απφ ην κέζα κνπ ζθνηάδη θαη λα 
ην θάκσ θσο, απφ ηνπο  κέζα κνπ θνβεξνχο πξνγφλνπο πνπ 
κνχγθξηδαλ θαη λα ηνπο θάκσ αλζξψπνπο» (Καδαληδάθεο 
2003: 542). 

25 Μηα θαηαηγίδα άγξηα έρεη μεζπάζεη ζηελ Βπξψπε θαη απεηιεί 
λα πλίμεη ηνλ θφζκν νιάθεξν.... Αηθηαηνξία ζηελ Βιιάδα. 
ηελ Εζπαλία επηθξαηεί ν εκθχιηνο πφιεκνο. Ο ζάλαηνο ηνπ 
Λφξθα ηνλ επεξεάδεη βαζηά. Γξάθνληαο ηε «Μέιηζζα» έρεη ζο-

κεζδδημπμζήζεζ ημ δνάια ημο εακάημο. Ζ αηιυζθαζνα είκαζ αανζά, μζ ροπέξ 

άδεζεξ (Παπαπαηγάηδ 1985: 173). 

ημο παηένα26. Άθθμζ ιεθεηδηέξ ηδκ πνμζεββίγμοκ πμθζηζηά ςξ ιζα 

πνμαμθή ηςκ πμθζηζηχκ πεπμζεήζεςκ ημο Καγακηγάηδ (Bien 

1997).  

Σμ ηναβζηυηενμ πνυζςπμ ζηδ «Μέθζζζα» είκαζ μ Πενίακδνμξ, 

ιζα άβνζα, αδζάθθαηηδ ροπή. Μαξ ζοβηθμκίγεζ ημ εζςηενζηυ ημο 

δνάια, δ ιμκαλζά ημο. Ακάιεζα ζηα ιδκφιαηα ημο ένβμο είκαζ 

ηαζ δ ζφβηνμοζδ ηςκ βεκεχκ (υπςξ ηαζ ζημκ Καπεηάκ Μζπάθδ) 

εκχ οπάνπμοκ ακαιθίαμθα απδπήζεζξ πνμζςπζηχκ αζςιάηςκ 

ημο ζοββναθέα απυ ηδ ζηθδνή ηαζ ηονακκζηή πανμοζία ημο 

παηένα ημο. ηζξ 12 επηέιανδ ημο 1962 μ Αθέλδξ μθμιυξ 

ακεαάγεζ ζημ Χδείμ Ζνχδμο ημο Αηηζημφ ηδ «Μέθζζζα» ιε ημ 

Δεκζηυ Θέαηνμ ζε ιμοζζηή Ανβφνδ Κμοκάδδ, ηαζ δζεφεοκζδ 

Μεκέθαμο Παθθάκηζμο.  

Σμ ένβμ ημο Θυδςνμο Ακηςκίμο «Πενίακδνμξ: ηδκέξ απυ ηδ 

γςή εκυξ ηονάκκμο, ιία υπενα ζε δφμ πνάλεζξ», ζε αββθζηυ θζ-

ιπνέηημ ημο Γζχνβμο Υνζζημδμοθάηδ ηαζ βενιακζηή ιεηάθναζδ 

ημο Peter Kerstz, είκαζ ααζζζιέκo ζημ εεαηνζηυ ένβμ «Μέθζζζα» 

ημο Καγακηγάηδ. Γνάθηδηε απυ ημ 1977 ςξ ημ 1979, ηαηά πα-

ναββεθία ημο Staatstheater am Gaertnerplatztheater ημο Μμκάπμο 

(ημ έπεζ εηδχζεζ δ Baerenreiter Verlag ηαζ παίπηδηε ζηζξ 6 Φε-

ανμοανίμο ημο 1983). Ζ υπενα, ζε δομ πνάλεζξ, αθδβείηαζ επεζ-

ζυδζα απυ ηδ γςή ημο δεφηενμο ηονάκκμο ηδξ Κμνίκεμο. Μμοζζ-

ηά έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδ δεφηενδ Βζεκκέγζηδ ζπμθή, ηζ εζδζηά ζημ 

ένβμ ημο Alban Berg. Ο Ακηςκίμο, μθμθάκενα θονζηυξ, ζοκδοά-

γεζ ιε εοαζζεδζία ήπμοξ ηαζ απαθά δπμπνχιαηα, δείπκμκηαξ 

ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιεηαπεζνίγεηαζ ηδ 

πμνςδία. Ζ ιμοζζηή ημο ζφκεεζδ απανηίγεηαζ απυ ηναβμοδζζηέξ, 

αθδβδηέξ, δεμπμζμφξ, πμνεοηέξ, πμνςδία ηαζ μνπήζηνα, είκαζ 

ζηδκζηά πμθφ εκδζαθένμοζα, ιε μπηζηέξ πνμαμθέξ ηαζ ιαβκδημ-

ηαζκία (βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνμαημοζηζημφ ήπμο).      

Ζ υπενα ημο Ακηςκίμο ηζκείηαζ ζε ηνία πνμκζηά επίπεδα, θζηή ζε 

θυβζα. Κονίανπμ είκαζ ημ αζηοκμιζηυ ιοζηήνζμ, υπςξ ζε ιζα 

ηαζκία ημο Υίηζημη (Ακηςκίμο 2007). Ζ πμθζηζηή ηδξ ζδεμθμβία, 

μ ηφνακκμξ ηαζ δ έκκμζα ηδξ κεηνμθζθίαξ, ηα μζδζπυδεζα ζο-

ιπθέβιαηα, δ δζηηαημνία ηζ δ αοηανπζηή κμμηνμπία, μ θαυξ πμο 

λεζδηχκεηαζ, υθα αοηά είκαζ εέιαηα πμο «ακαζηαηχκμοκ» ημ 

ζοκεέηδ. Γζα ημκ Ακηςκίμο, δ ιμοζζηή δεκ είκαζ δζαημζιδηζηή 

ηέπκδ. Ακηζεέηςξ, είκαζ έκα ιμοζζηυ ιέζμ πμο ημ πνδζζιμπμζεί 

βζα κα ακηζηαημπηνίζεζ ημ ηζ ζοιααίκεζ ηνζβφνς ημο. Ο «Πενίακ-

δνυξ» ημο είκαζ θακενά έκαξ ζπμθζαζιυξ βζα ηα πμθζηζηά βεβμκυ-

ηα πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ Δθθάδα εηείκδ ηδκ επμπή.   

«Ο Καγακηγάηδξ είκαζ δζεεκέξ ηεθάθαζμ ηαζ ακήηεζ ζε υθδ ηδκ 

οθήθζμ», δδθχκεζ ζε αθθδθμβναθία ιαξ μ ζοκεέηδξ 

(18/11/2006). Ζ δζπθςιαηζηή ημο ενβαζία ζηδ ζφκεεζδ, ιε επζ-

ηνμπή ημοξ Δοαββεθάημ ηαζ Βάναμβθδ, ήηακ ιζα ηακηάηα βζα 

θςκή ηαζ ζφκμθμ, δ Σενηζίκα
27

 «Υνζζηυξ», «έκα», ηαηά ηδ βκχ-

ιδ ημο, «οπένμπμ ηαζ άβκςζημ πμίδια ημο Καγακηγάηδ».  

 

 

 

 

                                                           
26 Ζ Πεηνάημο παναηηδνζζηζηά οπμζηδνίγεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα θνμτδζηή 

ηναβςδία: ημ γήηδια ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ δζαηοαένκδζδξ ημο ηνάημοξ ηαζ δ 

πνμζςπζηδ-μζημβεκεζαηή ζζημνία ημο δβειυκα, μζ ηναδαζιμί ηδξ μπμίαξ επδ-

νεάγμοκ, αηυια ηαζ ηαεμνίγμοκ, ηδ γςή ηςκ πμθθχκ (Πεηνάημο 2005: 319).   
27 O Φαίδςκ Πνίθηδξ έπεζ ζοκεέζεζ επίζδξ δφμ ηναβμφδζα, ημ «Λέκζκ» ηαζ ημκ 

«Μςοζή», πάκς ζε ζηίπμοξ ημο Νίημο Καγακηγάηδ, απυ ημ ένβμ ημο «Σεν-

ηζίκεξ», υπςξ, επίζδξ, ηζ μ Ακηχκδξ Βαζζθάηδξ. 

http://www.kalomiris.org/
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8 Καδαληδάθεο & Κόζκνο 
 

Σμ πμθζηζηυ υναια πμο απυ παθζά, ζφιθςκα ιε ημκ Πθμφηαν-

πμ, απμδίδεηαζ ζημκ Αθέλακδνμ, ήηακ βζα ημκ Καγακηγάηδ οπαν-

λζαηυ πνυαθδια, ηαεχξ Ακαημθή ηαζ Γφζδ απμηεθμφζακ έκα 

απυ ηα πμθθά δίπμθα πμο αβςκζγυηακ κα ζιίλεζ ιέζα ημο, έκα 

αηυια γεοβάνζ ζημ ιεβάθμ δζαθεηηζηυ παζπκίδζ ηςκ ακηζεέηςκ 

πμο ηοαενκά ηδ θζθμζμθία ημο28. Ζ δζανηήξ ακαγήηδζή ημο ήηακ 

έκα ζοκεεηζηυ υναια ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ζζημνίαξ 

ηδξ: ανπασηή, ηθαζζζηή, Δθθδκζζηζηή, Βογακηζκή ηαζ ιμκηένκα, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ, θοζζηά, ηαζ ηδξ ζοββέκεζάξ ηδξ ιε ηδ 

Γφζδ ηαζ ηδκ Ακαημθή (Bien 2004: 31).  

 

 
 

Σμ «Café Antarsia» είκαζ ιζα κεμ-δδιμηζηή υπενα πμο θαιαά-

κεζ ιένμξ ζηδκ Σμονημηναημφιεκδ Κνήηδ ημο 1889. ημ ένβμ 

αοηυ ειθακίγεηαζ ηζ μ Καναβηζυγδξ ιε ακενχπζκδ ιμνθή ςξ 

κηυπζμξ Δθθδκυημονημξ, ιε απμηέθεζια κα ιπμνεί κα ηζκείηαζ 

ηαζ ζηζξ δομ πθεονέξ, ηαζ κα ακάαεζ θςηζέξ ζημοξ πμθειζζηέξ ηδξ 

ακελανηδζίαξ ηδκ πενίμδμ ηςκ ηεθεοηαίςκ επακαζηάζεςκ. Ζ 

ιμοζζηή είκαζ έκα ιείβια ααθηακζηχκ, εθθδκζηχκ ηαζ νμη ήπςκ. 

Οζ γςκηακέξ δπμβναθήζεζξ ηδξ ζηδ Νέα Τυνηδ ζοκδοάγμοκ 

ηαλίιζα ζημ ηθανίκμ ιε ήπμοξ εθθδκζημφ ιπμογμοηζμφ ηαζ θαμφ-

ημο, αθθά ηαζ πμζηίθα ιεθίζιαηα ηνδηζηήξ ηαζ πμκηζαηήξ θφναξ.  

Ο Δθθδκμ-Σελακυξ ζοκεέηδξ Nicos Brisco29 ελδβεί πςξ «δ 

δμοθεζά ηαζ δ γςή ημο Νίημο Καγακηγάηδ ακηζηαημπηνίγμοκ ηζ 

ζδιαίκεζ κα είκαζ έκαξ Έθθδκαξ ηαζ ζε εονφηενμ επίπεδμ ακενχ-

πζκμξ...». Καζ ζπμθζάγεζ υηζ «ηαηά ηδ ζφκεεζδ ημο «Café 

Antarsia» πμο είκαζ ααζζζιέκμ ζημ ιοεζζηυνδια ημο Καγακηγά-

ηδ «Καπεηάκ Μζπάθδξ» έκζςζε υπζ ιυκμ πενήθακμξ βζα ηδκ 

ηαηαβςβή ηαζ ηδκ ζζημνία ημο, αθθά ηονίςξ ανήηε ιζα πνυηθδζδ 

κα αθήζεζ ηδκ αζθάθεζα ημο δοηζημφ ζηοθ ζφκεεζδξ ηαζ ζδιεζμ-

βναθίαξ, ηαζ κα πζάζεζ ζηα πένζα ηαζ ηδκ ηανδζά ημο ηα εεκζηά 

υνβακα ηδξ Κνήηδξ, ηδ θφνα ηαζ ημ θαμφημ». 

Σμ θζιπνέηημ ηδξ υπεναξ έπεζ βνάρεζ δ Ruth Magraff. ημπυξ 

ηδξ είκαζ κα δδιζμονβήζεζ ιζα «παβηυζιζα θασηή υπενα»  

(“world folk opera”) ηζ έπεζ εειαηζηά ειπκεοζηεί απυ ημ Νίημ 

Καγακηγάηδ. ηδκ Αιενζηή είκαζ βκςζηή ςξ πνςηενβάηδξ ημο 

ιμοζζημφ εεάηνμο ηαζ εκυξ κέμο μπεναηζημφ ιμοζζημφ ηζκήια-

                                                           
28 Πενζζζυηενα βζ‟ αοηυ ημ εέια ζηδκ «Ακαθμνά» (2003: 548 ηαζ 591), αθθά 

ηαζ ζημ αζαθίμ ημο ηαιάηδ Φζθζππίδδ (2005) Αιθζζδιίεξ: Μειεηήκαηα γηα 

ηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν έμη λενειιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Αεήκα: Ίκδζηημξ (ζεθίδεξ 

158, 165-66). 
29 http://www.greektexan.com/home.html 

ημξ. Τπμζηδνίγεζ υηζ ηα νειπέηζηα ηαζ ηα ηναβμφδζα ηςκ café 

aman, αθθά ηαζ ηα ηνδηζηά ακηζζηαζζαηά ηναβμφδζα ηδξ ηάαθαξ, 

ζδζαίηενα αοηά ηδξ ηεθεοηαίαξ Οεςιακζηήξ πενζυδμο, είκαζ εββε-

κχξ μπεναηζηά ζημ ζηοθ. Αθεκυξ επζεοιεί κα ηάκεζ βκςζηή ζημ 

ελςηενζηυ ηδ κευηενδ ζζημνία ηςκ Δθθήκςκ πμο έπεζ παναβκς-

νζζηεί ζε ζπέζδ ιε ημ ανπαίμ δνάια ηαζ ηδ ιοεμθμβία, ηζ αθεηέ-

νμο κα ημκίζεζ ηδκ φπανλδ ακαημθζημεονςπασηχκ ζημζπείςκ ζηδ 

ιμοζζηή ηδξ Δθθάδαξ, θυβς ηδξ βεζηκίαζήξ ηδξ ιε ηζξ ααθηακζηέξ 

πενζμπέξ.  

Σέθμξ, ζηζξ 18 Μανηίμο ημο 2006, ζηδκ Αοζηναθία, ζημ Θέα-

ηνμ «Parade» ζημ φδκετ, ιζα ζφβπνμκδ δζαζηεοή ημο «Πνςημ-

ιάζημνα» απυ ημκ Δθθδκμ-Αοζηναθυ ζοκεέηδ Κςκζηακηίκμ 

Κμοηζά (1965) έθααε ιένμξ ζηζξ 18 Μανηίμο ημο 2006. Γναια-

ημονβυξ ήηακ μ Αοζηναθυξ Κνδημθυβμξ Alfred Vincent, ηαζ 

πμνμβνάθμξ δ Υνζζηίκα Κακεθθάηδ. Ζ έιθαζδ ημο ένβμο εζηζά-

γεηαζ ζηζξ ζοβηνμφζεζξ αβάπδξ-ηανζέναξ, πνμζςπζηήξ εοηοπίαξ 

ηαζ ημζκςκζηήξ πνμζθμνάξ.   

 

 
 

9 Δπίινγνο  
 

Απυ ηζξ βκςζηέξ ιεθςδίεξ ημο Μίηδ ηαζ ημο Μάκμο, ηναοβέξ 

ηαγακηγαηζηήξ εθεοεενίαξ, πενάζαιε ζε αοηέξ πμο απδπμφκ ηδκ 

«Κνήηδ» ηςκ Μμοκηάηδ ηαζ Μαιαβηάηδ, βζα κα θηάζμοιε ζηδκ 

πμθζηζηή αζζζμδμλία ηαζ ημκ εθθδκζζιυ ιε ημκ Καθμιμίνδ, αθθά 

ηαζ ηδκ εθθδκζηή ζζημνία ηαζ ιμίνα ιε ημκ Ακηςκίμο. ημκ 21
μ
 

αζχκα ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ μ Νίημξ Καγα-

κηγάηδξ ηαζ μζ ιμοζζηέξ ημο ενιδκείεξ εα έπνεπε κα ακαβκςνζ-

ζημφκ υπςξ ημοξ αλίγεζ, βζαηί ημ ένβμ ημο, πανυθμ ημκ ημπζηυ 

ημο παναηηήνα, δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ μζημοιεκζηυηδηα ηςκ ζδεχκ 

ημο, πμο ειπκέεζ, αηυιδ ηαζ ζήιενα, Έθθδκεξ ζοκεέηεξ ζε Αο-

ζηναθία ηαζ Αιενζηή.  
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Έκαξ απυ ημοξ ηνυπμοξ, θμζπυκ, ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα 

αημοζηεί ηαθφηενα ηαζ πςνίξ... θάθηζα δ ηαγακηγαηζηή θςκή 

είκαζ ιέζς ηςκ ιεθμπμζήζεχκ ηδξ. Ο ίδζμξ μ Καγακηγάηδξ, άθ-

θςζηε, πμο έαθεπε ημκ εαοηυ ημο ςξ δμλάνζ, εα παναηαθμφζε 

ημοξ ιμοζζημζοκεέηεξ υπζ ιυκμ κα ημ ηεκηχζμοκ βζα κα ιδκ 

ζαπίζεζ, αθθά κα ημ παναηεκηχζμοκ, αηυιδ ηαζ ιε ηίκδοκμ κα 

ζπάζεζ30.  
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Ακηχκδξ Πθέζζαξ 

οκεέηδξ, ζοββναθέαξ, παναβςβυξ 
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Πεξίιεςε.   Πμθθέξ ηαζ έκημκεξ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια μζ ζογδηήζεζξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ ιμοζζηήξ αζμιδπακίαξ. Ζ ιεηάααζδ απυ ηδ αζμιδπα-

κζηή επμπή ζηδκ επμπή ηδξ πθδνμθυνδζδξ ηδκ επδνεάγεζ ακαπυθεοηηα ηαζ υηζ λέναιε βζα αοηήκ αθθάγεζ ηαεδιενζκά. Δίκαζ ημ ζφκμθμ ηδξ ιμοζζηήξ 

αζμιδπακίαξ πμο ανίζηεηαζ ζε ηνίζδ ή ιυκμ μ ημιέαξ ηδξ παναβςβήξ οθζηχκ θμνέςκ; Σζ ζοκέπεζεξ εα έπεζ δ ιεηάααζδ απυ ηδκ πναηηζηή ημο ηαηέ-

πς ζηδκ πναηηζηή ημο απμηηχ πνυζααζδ ζηα ένβα πμο επζεοιχ; Θα ιπμνέζεζ δ κμιυηοπδ αβμνά κα ακηαβςκζζηεί αοηήκ ηδξ πανάκμιδξ δζαηίκδζδξ 

ιμοζζηχκ ανπείςκ ηαζ ακ καζ οπυ πμίεξ πνμτπμεέζεζξ; Σζ ιπμνμφιε κα δζδαπημφιε απυ ηδ θεζημονβία άθθςκ αζμιδπακζχκ; Πμζμξ μ νυθμξ ημο δζαδζ-

ηηφμο ζημ κέμ ημπίμ ηαζ πςξ μζ ηεπκμθμβίεξ πίζς απυ αοηυ δζαιμνθχκμοκ ηζξ ελεθίλεζξ; Πμζα δ εέζδ ημο ακελάνηδημο δδιζμονβμφ ζημ κέμ πενζ-

αάθθμκ; Πςξ δζαθένεζ ημ πνμθίθ ημο ηαηακαθςηή ημο 21μο αζχκα απυ αοηυ ημο 20μο ; Πμζμζ μνίγμκηεξ ακμίβμκηαζ, υηακ μ πνήζηδξ απυ ζηαηζηυξ 

απμδέηηδξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε δζαιμνθςηή ηαζ παναβςβυ πενζεπμιέκμο; 

 

 

   Κονίεξ & ηφνζμζ ηαθδζπένα ζαξ,  

Πμθθέξ ηαζ έκημκεξ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια μζ ζογδηήζεζξ. 

Ζ ιεηάααζδ απυ ηδκ αζμιδπακζηή επμπή ζηδκ επμπή ηδξ 

πθδνμθυνδζδξ, επδνεάγεζ ακαπυθεοηηα ηαζ ηδκ ιμοζζηή αζ-

μιδπακία, πμο υηζ λέναιε βζα αοηήκ αθθάγεζ ηαεδιενζκά ηαζ 

εα αθθάλεζ δναζηζηυηενα ζημ επυιεκμ δζάζηδια.  

Σμ ιέθθμκ ηδξ ιμοζζηήξ έπεζ κα ηάκεζ ηονίςξ ιε ηζκδηά 

πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ, ζε έκα πενζαάθθμκ υπμο ημ ημζκυ 

απαζηεί άιεζδ, εφημθδ ηαζ ζοιθένμοζα μζημκμιζηά, πνυ-

ζααζδ ζε υηζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ ιμοζζηή. Οηζδήπμηε, Οπμο-

δήπμηε, Οπμηεδήπμηε.  

Βηνκεραλία δίζθσλ. Σν ρξνληθό κηαο πξναλαγγειζείζαο 

θξίζεο.  

Σζ πναβιαηζηά θηαίεζ βζα ηδκ πνμαθδιαηζηή εζηυκα ημο 

ημιέα ηδξ αζμιδπακίαξ δίζηςκ; Δοεφκεηαζ άναβε ιυκμ δ πεζ-

ναηεία; ζμ ηαζ ακ εέθμοκ μζ δζζημβναθζηέξ εηαζνίεξ κα ιαξ 

πείζμοκ βζα αοηυ, δ πανμφζα ηαηάζηαζδ είκαζ απμηέθεζια 

ιζαξ ιαηνμπνυκζαξ πενζυδμο δοζθεζημονβζχκ ηαζ ηδξ απυθα-

ζδξ ημοξ κα οζμεεηήζμοκ έκα απνμζηάηεοημ θμνιάη (Red 

Book - Audio CD format) ιέζς ημο μπμίμο ελέδςζακ υθμ 

ημκ ςξ ηυηε ηαηάθμβμ ένβςκ.  

Αθήεεζα ηζ έβζκακ εηείκμζ μζ πνςημπυνμζ ιμοζζημί μναια-

ηζζηέξ πμο μδήβδζακ ηδ αζμιδπακία δίζηςκ ζηδκ άκεζζδ πμο 

βκχνζζε; Πμίμζ πήνακ ηδ εέζδ ημοξ ηαζ ζε πμίμ ααειυ ζοκέ-

πζζακ ημ υναιά ημοξ;  

Μήπςξ ηα ηάεε είδμοξ εηαζνζηά ζηεθέπδ, μζ δζηδβυνμζ ηαζ 

θμβζζηέξ πμο ζηαδζαηά ακέθααακ ηα δκία ηςκ ιεβάθςκ παζ-

ηηχκ ημο δζζημβναθζημφ ηαηεζηδιέκμο, πνμζημθθήεδηακ 

ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ανζειχκ, λεπκχκηαξ πςξ ημ ακηζηείιεκμ 

εκαζπυθδζδξ ημοξ είκαζ δ ιμοζζηή ηέπκδ;  

Σζ έβζκακ δ ακαγήηδζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, δ πνμζπά-

εεζα ηδξ ηαζκμημιίαξ, δ ακάπηολδ ηαζ ζηήνζλδ ηδξ ηανζέναξ 

ημο ηαθθζηέπκδ ςξ ζοζηαηζηά ζημζπεία ιζαξ οβζμφξ ακάπηο-

λδξ;  

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ακηί ηδξ υπμζαξ μοζζαζηζηήξ ςξ πνμξ 

ημ πενζεπυιεκμ, πνυηαζδξ, αζχκμοιε ηδ ζοννίηκςζδ ςξ απμ-

ηέθεζια ηδξ πναηηζηήξ απάθεζρδξ ηάεε νίζημο ηαζ εκυξ πνμ-

ηθδηζημφ ιζιδηζζιμφ ζηδκ πνμζπάεεζα επακάθδρδξ ηδξ υ-

πμζαξ επζηοπίαξ, ηάπμζμζ, ζοπκά ακελάνηδημζ, επζηοβπάκμοκ 

ςξ απμηέθεζια ζοκδοαζιμφ ημο ηαθέκημο, ηδξ πνμζςπζηυ-

ηδηαξ ημοξ ηαζ ηδξ πνμκζηήξ ζοβηονίαξ.  

Ο θπζηθόο θνξέαο θαη ην δηζθνπσιείν:  

Σμ CD ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ πςθήζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυ-

κςκ είκαζ άδεζμ ηαζ εββναθυιεκμ. Αθήεεζα βζαηί δεκ πμοθάκε 

πθέμκ ηα CD; Μήπςξ ζηδ ζοκείδδζδ ημο ημζκμφ αθθά ηαζ ιε 

υνμοξ αβμνάξ δ αλία ημοξ δεκ είκαζ ακηαβςκζζηζηή αοηήξ 

πνμσυκηςκ υπςξ ηα DVD, ηα παζπκίδζα αίκηεμ, ηα ηζκδηά ηδ-

θέθςκα, μζ ρδθζαηέξ ηάιενεξ η.α. πμο εηηυξ ηςκ άθθςκ 

πνμζθένμοκ ηαζ δζαδναζηζηή ειπεζνία;  

Κάεε πνυκμ, ηα δζαεέζζια ηεηναβςκζηά ιέηνα έηεεζδξ 

ηαζ δζάεεζδξ ειπμνεοιάηςκ, ιεζχκμκηαζ ιε θοζζηυ επαηυ-

θμοεμ ηδ ιείςζδ ηςκ δζαεέζζιςκ ηίηθςκ. Μεθέηεξ έδεζλακ 

υηζ πενίπμο ηα δφμ ηνίηα υζςκ επζζηέπημκηαζ ημ παναδμζζα-

ηυ δζζημπςθείμ θεφβμοκ πςνίξ κα ανμοκ αοηυ πμο ακαγδ-

ημφκ.  

ημκ ακηίπμδα ημο οπυ ελαθάκζζδ παναδμζζαημφ δζζημ-

πςθείμο, αοηυ ημο δζαδζηηφμο, δείπκεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ 

ζδιενζκέξ απαζηήζεζξ, πανέπμκηαξ έκα ζδζαίηενα εθηοζηζηυ 

πενζαάθθμκ βζα ηδκ αβμνά θμνέςκ ήπμο ή ανπείςκ ήπμο πνμξ 

ηαηαθυνηςζδ. Ζ πνυζααζδ απυ μπμοδήπμηε, δ πμζηζθία ηίη-

θςκ, δ δοκαηυηδηα ακαγήηδζδξ ιε πνμζδζμνζγυιεκα απυ ημκ 

αβμναζηή ηνζηήνζα, δ αηνυαζδ απμζπάζιαημξ πνζκ ηδκ αβμ-

νά, δ δδιζμονβία πνμθίθ πνμηζιήζεςκ, μ ιενζζιυξ playlists, 

μζ εκαθθαηηζημί ηνυπμζ πθδνςιήξ ηαζ δ άιεζδ πανάδμζδ, εί-

καζ ιενζηά ιυκμ απυ ηα παναηηδνζζηζηά αοημφ ημο κέμο ημ-

πίμο.  

mailto:aplessas@otenet.gr
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Internet File Sharing:  

Δίκαζ ηεθζηά ηα εηαημιιφνζα πνδζηχκ ημο δζαδζηηφμο ε-

βηθδιαηίεξ υπςξ ημοξ απμηαθεί μ ζφκδεζιμξ θςκμβναθζηχκ 

εηαζνζχκ ηδξ Αιενζηήξ ή ημ εέια είκαζ πζμ ζφκεεημ;  

Γζα πάνα πμθθά πνυκζα μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ αζμιδ-

πακίαξ δίζηςκ ήηακ βκςζηυξ ιυκμ ζημοξ πανμζημφκηεξ ηδκ 

Ηενμοζαθήι. Σμ παζπκίδζ ήηακ εθεβπυιεκμ ηαζ μζ ηάεε είδμοξ 

θευκηεζεξ ζοιαάζεζξ ή ηαηαπνδζηζηέξ πναηηζηέξ δεκ έθηακακ 

πμηέ ζηα αοηζά ημο ημζκμφ. Αοηυ πάνδ ζηδ ιδ δοκάιεκδ κα 

θμβμηνζεεί δμιή ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηδκ απυθαζδ ηάπμζςκ 

ηαθθζηεπκχκ κα ιζθήζμοκ δδιυζζα, άθθαλε.  

Σδκ χνα πμο ηα ηάεε είδμοξ ζηεθέπδ ηςκ πμθοεεκζηχκ 

ηαζ ιεβάθςκ δζζημβναθζηχκ ακάθςκακ ηδκ εκένβεζα ημοξ ζε 

παζπκίδζα ελμοζίαξ ηαζ δζαηνάηδζδξ ηςκ ηεηηδιέκςκ, ημ επί 

πνυκζα παναιεθδιέκμ ημζκυ ιε ζφιιαπμ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ε-

λεθίλεζξ άθθαγε ημοξ υνμοξ ημο παζπκζδζμφ ζηέθκμκηαξ πνμξ 

ηάεε ηαηεφεοκζδ έκα δπδνυηαημ ιήκοια.  

Αοηυ πμο αζχκμοιε ζήιενα είκαζ απμηέθεζια ηδξ αδοκα-

ιίαξ ή ηδξ απμοζίαξ δζάεεζδξ ηςκ ιεβάθςκ παζηηχκ ημο δζ-

ζημβναθζημφ ηαηεζηδιέκμο κα αθμοβηναζημφκ ηδκ απθή ηαζ 

εειεθζχδδ ακάβηδ ημο ημζκμφ κα ελαζθαθίγεζ πνυζααζδ ζημ 

ιμοζζηυ πνμσυκ ιε υνμοξ πμο κα ιδκ ημ αδζημφκ ή κα ημ ηά-

κμοκ κα κμζχεεζ αδζηδιέκμ. Ο θυβμξ βζα ηδκ ιαγζηή απήπδζδ 

ηαζ δζάδμζδ ημο ιενζζιμφ ιμοζζηχκ ανπείςκ ηαζ ηςκ Peer to 

Peer δζηηφςκ δεκ είκαζ δ άνκδζδ πθδνςιήξ εκυξ ηζιήιαημξ 

αθθά μ δζζηαβιυξ πθδνςιήξ εκυξ ηζιήιαημξ πμο μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ δείπκεζ θζβυηενμ εθηοζηζηυ ζοβηνζκυιεκμ ιε ημ 

πενζεπυιεκμ άθθςκ πνμσυκηςκ.  

Ζ πεζναηεία δεκ πθήηηεζ ιυκμ ηδ αζμιδπακία δίζηςκ. Ζ 

δζαθμνά είκαζ, υηζ μζ άθθεξ αζμιδπακίεξ ακάιεζα ημοξ αοηέξ 

ηδξ παναβςβήξ θμβζζιζημφ ηαζ ηςκ ηάεε είδμοξ δθεηηνμκζ-

ηχκ παζπκζδζχκ ακηί κα ακαθχκμκηαζ ζε δζηαζηζηέξ δζαιάπεξ 

ιε ημοξ πανααάηεξ, ακηζιεηςπίγμοκ ημ θαζκυιεκμ ακαααειί-

γμκηαξ, ειπθμοηίγμκηαξ ηαζ δζαεέημκηαξ ηα πνμσυκηα ημοξ 

ζημ ειπυνζμ ζε πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ.  

Παξνπζίαζε - Πξνώζεζε – Γηαλνκή: Ζ ζησπή ησλ α-

κλώλ.  

Ζ δζακμιή ημο ένβμο ηςκ ακελάνηδηςκ δζζημβναθζηχκ, 

παναβςβχκ ηαζ ηαθθζηεπκχκ ιέζς ηςκ παναδμζζαηχκ ηακα-

θζχκ απμηεθεί ηαζ ζήιενα ηονίανπμ πνυαθδια. Αηυια ηαζ 

υηακ δ δζακμιή επζηοβπάκεηαζ δ πανμοζία ηάεε είδμοξ ιεζα-

γυκηςκ ηαεζζηά ημ ηυζημξ ηδξ δοζαάζηαηημ εκχ δ απμοζία 

ζςζηήξ ημπμεέηδζδξ, πνμαμθήξ ηαζ εκδιένςζδξ ζπεηζηά ιε 

ημ πνμσυκ ζοπκά αηονχκεζ ημ υπμζμ απμηέθεζια ηδξ πανμο-

ζίαξ.  

Γζα πνυκζα ημ ναδζυθςκμ οπήνλε ημ ηονίανπμ ιέζμ πα-

νμοζίαζδξ κέαξ ιμοζζηήξ ζημ ημζκυ. Ήηακ ημ πζμ πνμζζηυ, 

πακηαπμφ πανυκ, ηαθφηενα μνβακςιέκμ, juke box πμο οπήν-

πε.  

Ζ ζηαδζαηή ελάθεζρδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ιε ηδ ζοζ-

ζχνεοζδ πμθθχκ ζηαειχκ ζηα πένζα θίβςκ ιεβάθςκ, μδήβδ-

ζε ζημ κα πνμαάθθμκηαζ ηα ίδζα ηαζ ηα ίδζα ηναβμφδζα ζε υθεξ 

ζπεδυκ ηζξ αβμνέξ.  

Χξ απμηέθεζια ημο ηθεζζίιαημξ πμθθχκ δζζημπςθείςκ 

ηαζ ηδξ πένζ ιε πένζ ζηναηδβζηήξ ιέζς ναδζμθχκμο πνμχεδ-

ζδξ ηςκ εηαζνζχκ, δ πανμοζία κέςκ ιμοζζηχκ πνμηάζεςκ ακ 

υπζ ελαθείθηδηε, ζοννζηκχεδηε. Ζ πμθοθςκία εοζζάζηδηε 

ζημ αςιυ ηδξ ηενδμθμνίαξ ιέζς ημο πενζμνζζιμφ ηςκ δζα-

εέζζιςκ ζημ ημζκυ επζθμβχκ.  

 

 

 

Μνπζηθή βηνκεραλία: Ζ επόκελε κέξα  

Σν θνηλό θαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζηελ επνρή ηνπ Internet  

Ο ηαηακαθςηήξ ημο 21
μο 

αζχκα επζεοιεί άιεζδ ηαζ εφημ-

θδ πνυζααζδ ζε αοηυ πμο ακαγδηά. Εδηά κα δμηζιάζεζ πνζκ 

αβμνάζεζ, γδηά κα έπεζ επζθμβή ςξ πνμξ ηδκ αβμνά υθμο ή 

ιένμοξ εκυξ ένβμο, απαζηεί κα δζαιμνθχκεζ ιε πνμζςπζηέξ 

πνμηζιήζεζξ ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ δναζηδνζμπμζείηαζ.  

Μέπνζ ηδκ έθεοζδ ημο δζαδζηηφμο πμθθά απυ αοηά πμο 

ζήιενα εεςνμφκηαζ δεδμιέκα ήζακ αδφκαηα. Δκδεζηηζηά α-

καθένς ημ υηζ δεκ ιπμνμφζεξ κα αβμνάζεζξ ιία ζφκεεζδ αθ-

θά οπμπνεςκυζμοκ κα αβμνάζεζξ υθμ ημ CD, δεκ ιπμνμφζεξ 

κα αβμνάζεζξ δίζημοξ ή CD πμο είπακ απμζονεεί απυ ημκ ηα-

ηάθμβμ, δεκ ιπμνμφζεξ κα ανεζξ ένβα θζβυηενμ επςκφιςκ 

δδιζμονβχκ ηαζ ζπακζυηαηα ζημ δζζημπςθείμ ιπμνμφζεξ κα 

αημφζεζξ έκα ένβμ πνζκ ημ αβμνάζεζξ.  

 

 

Ζ δπλακηθή ζην Internet  

Σδκ ίδζα χνα πμο δ ημοθημφνα ηςκ ιμοζζηυθζθμο ημζκμφ 

ιεηένπεηαζ αθθαβχκ, ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακα-

γήηδζδξ ηαζ αηνυαζδξ ιμοζζηήξ, βίκεηαζ ιέζς ιδ παναδμζζ-
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αηχκ ιέζςκ υπςξ ηα ηζκδηά ηδθέθςκα, ηα video games, ηα 

δθεηηνμκζηά παζπκίδζα, ηα DVD‟s & θοζζηά ημ δζαδίηηομ.  

Γζα κα ηαηαζηήζμοιε ημ ημζκυ δεηηζηυ ζηδκ ζδέα ημο κα 

δαπακήζεζ πνήιαηα βζα πνυζααζδ ζε πενζεπυιεκμ ιέζς δζα-

δζηηφμο – ηάηζ πμο έπεζ ήδδ απμδεπηεί ζε άθθεξ ιμνθέξ πα-

νμπήξ ροπαβςβζημφ πενζεπμιέκμο (ππ: ηαθςδζαηή ηδθευνα-

ζδ) μζ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ πνέπεζ κα είκαζ μοζζαζηζηέξ 

ηαζ δ ηζιμθυβδζδ ημοξ ιε αάζδ ηδ αβμνά, ηδ εέζδ, ημ ααειυ 

πνυζααζδξ ηαζ ηδ ζπεηζηή αλία ιε άθθα πνμσυκηα, εθηοζηζηή.  

Θα έπεηε πζεακά αημφζεζ βζα ηδκ ιαηνυπνμκδ ηαζ πμθοέ-

λμδδ πνμζπάεεζα πνμζηαζίαξ ηςκ πςθμφιεκςκ ιέζς δζαδζ-

ηηφμο ιμοζζηχκ ένβςκ ιε ημ ζφζηδια DRM (Digital Rights 

Management). Ζ πνήζδ ημο DRM υπζ ιυκμ δεκ πέηοπε ζημ 

κα ειπμδίζεζ ηδκ πεζναηεία αθθά μφηε ηαζ πνυηεζηαζ κα ημ πε-

ηφπεζ ηαζ μ θυβμξ είκαζ απθυξ. Πανυθμ πμο μζ 4 ιεβάθεξ πμ-

θοεεκζηέξ δζζημβναθζηέξ επζαάθθμοκ δ ιμοζζηή ημοξ ιέζς 

δζαδζηηφμο κα πςθείηαζ ιε ημ θμβζζιζηυ αοηυ, μζ ίδζεξ ζοκεπί-

γμοκ κα πμοθμφκ ηάεε πνυκμ δζζεηαημιιφνζα CD‟s ιε απνμ-

ζηάηεοημ ημ πενζεπυιεκμ ημοξ.  

Γζα κα απμηηήζεηε ιζα εζηυκα ηςκ ιεβεεχκ εκδεζηηζηά 

ακαθένς υηζ ηα 2 δζζεηαημιιφνζα ηναβμφδζα πμο πμοθήεδ-

ηακ απυ ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ημο δζαδζηηοαημφ ηαηαζηή-

ιαημξ iTunes ςξ ζήιενα, ακηζζημζπμφκ ιε ηάηζ θζβυηενμ απυ 

ιζαξ διέναξ ηαηαθμνηχζεζξ ιμοζζηχκ ένβςκ ιέζς δζηηφςκ 

Pear to Pear ηαζ άθθςκ ιμνθχκ επζημζκςκίαξ.  

 

 

 
 

Ζ πνυζθαηδ πμθοζογδηδιέκδ ακαημίκςζδ ηςκ Eric Ni-

coli ηαζ Steve Jobs βζα ηδκ απυθαζδ ηαηάνβδζδξ ημο θμβζ-

ζιζημφ πνμζηαζίαξ DRM ζηζξ πςθήζεζξ ένβςκ ημο ηαηαθυ-

βμο ηδξ ΔΜΗ ζημ iΣunes store ηδξ Αpple, δείπκεζ υηζ επζηέ-

θμοξ ηάπμζα απυ ηα ημνοθαία ζηεθέπδ ηδξ αζμιδπακίαξ ηα-

ηάθααακ υηζ δ μοζία δεκ ανίζηεηαζ ζημ πυζα πνήιαηα εζ-

ζπνάπεδηακ απυ πςθήζεζξ ιε πνήζδ ημο DRM αθθά ζημ πυ-

ζα έιεζκακ «πάκς ζημ ηναπέγζ».  

ημ ζφβπνμκμ ηαζ ελαζνεηζηά ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθ-

θμκ ημ ηένδμξ δεκ ιπμνεί κα έθεεζ απυ ηδ εέζπζζδ ορδθήξ 

ηζιήξ αθθά απυ ημ ιεβάθμ ανζειυ πςθήζεςκ εκυξ εθηοζηζηά 

ηζιμθμβδιέκμο πνμσυκημξ. Ακ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ιμοζζηήξ 

αζμιδπακίαξ δεκ είκαζ δζαεέζζιμ ζε ακμζπηά formats, δ ιμο-

ζζηή ημο εα ηαηακαθχκεηαζ έλς απυ ηάεε ζφζηδια ιμκεηα-

νζζιμφ.  

Ο δεκηνπξγόο θαη πάιη ζην πξνζθήλην:  

ήιενα δ ζοκεζζθμνά ημο δδιζμονβμφ (εηθναζιέκδ ςξ 

ημ ζφκμθμ επζιένμοξ παναηηδνζζηζηχκ υπςξ ημ ηαθέκημ, δ 

θακηαζία, δ πνμζςπζηυηδηα, δ εκένβεζα η.α.) είκαζ πενζζζυ-

ηενμ ζδιακηζηή απυ πμηέ.  

Σμ ιμκηέθμ πμο επί πνυκζα οζμεεηήεδηε απυ ηζξ δζζημ-

βναθζηέξ ζηα ζοιαυθαζα ηςκ ηαθθζηεπκχκ ςξ έηθναζδ ημο 

δυβιαημξ, «Δζφ δδιζμονβείξ ηαζ εβχ ηαηέπς» δεκ είκαζ πθέμκ 

αζχζζιμ ζηδκ επμπή ημο άοθμο θμνέα ηαζ ηδξ άκεο πενζμνζ-

ζιχκ δοκαηυηδηαξ δδιζμονβίαξ ακηζβνάθςκ ηαζ εηηέθεζδξ 

ζοκαθθαβχκ.  

ηδ κέα ηάλδ πναβιάηςκ μζ δδιζμονβμί δεκ εα ενβάγμκηαζ 

πθέμκ βζα ηζξ εηαζνίεξ αθθά εα ζοκενβάγμκηαζ ιε αοηέξ ακ 

θοζζηά ημ επζθέλμοκ ηαζ δεκ αοημκμιδεμφκ. Αοηυ πμο είκαζ 

ζίβμονμ ζημ κέμ πενζαάθθμκ είκαζ υηζ δ ηαθή ιμοζζηή εα 

ανίζηεζ ημ δνυιμ ηδξ ζηδκ ηανδζά ημο ημζκμφ αηυια ηαζ πς-

νίξ ηδκ έβηνζζδ ημο ηαηεζηδιέκμο ηδξ αζμιδπακίαξ. Ο δδιζ-

μονβυξ πμο επζεοιεί κα αοημκμιδεεί πνέπεζ κα απμδεπηεί υηζ 

δ εθεοεενία ηζκήζεςκ ηαζ δ εοεθζλία πμο αοηυ ζοκεπάβεηαζ 

δεκ είκαζ άκεο ηςκ δζηχκ ηδξ πνμηθήζεςκ.  

Σα ηάεε είδμοξ δζαδζηαζηζηά εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ 

επζθμβή ημο οθζημφ, ηςκ ζοκενβαηχκ, ηδκ δπμβνάθδζδ, πα-

ναβςβή, έηδμζδ, πνμχεδζδ ηαζ δζακμιή εκυξ ένβμο ηαθείηαζ 

κα επμπηεφζεζ ηαζ θένεζ εζξ πέναξ μ ίδζμξ. Με άθθα θυβζα δ 

αοημκυιδζδ απαζηεί ζοκεπή επζιυνθςζδ ηαζ δοκαηυηδηα 

εοέθζηηδξ ιεηαηίκδζδξ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζημφξ νυθμοξ.  

Μζα άθθδ πνυηθδζδ πμο ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ 

ηάεε είδμοξ δδιζμονβμί (ζοββναθείξ, ζοκεέηεξ, ζηζπμονβμί 

η.ά.) είκαζ αοηή ηδξ ακάβηδξ απμδμπήξ ηαζ ζοιθζθίςζδξ ιε 

ηδκ βνήβμνδ εκαθθαβή ηςκ ηάζεςκ πμο δ ιζα εα δίκεζ ηδ εέ-

ζδ ηδξ ζηδκ άθθδ ζακ ηοιαηζζιυξ.  

Πξνβνιή θαη δηάζεζε ησλ έξγσλ ζην θνηλό:  

Οζ ιένεξ υπμο δ αβμνά θεζημονβμφζε ζημ ζηεπηζηυ ηδξ 

«One size fits all» ιαγζηήξ πνμχεδζδξ ηςκ δζεεκμφξ ειαέθεζ-

αξ superstars, βζα έκα δζεεκχξ μιμβεκμπμζδιέκμ ημζκυ δείπκεζ 

κα αθθάγμοκ.  

Οζ οπμθμβζζηέξ, ηα ηζκδηά ηδθέθςκα ηαζ πθήεμξ ηνυπςκ 

επζημζκςκίαξ ζοκεέημοκ ιέζς μθμέκα ηαζ ηαπφηενςκ δζηηφ-

ςκ, έκα πενζαάθθμκ ζαθχξ πζμ εκδζαθένμκ ηαζ δζαδναζηζηυ 

απυ αοηυ πμο δ απμδμπή ηαζ εκζςιάηςζδ ζηδκ ηαεδιενζκυ-

ηδηα εθεονέζεςκ υπςξ ημ ηδθέθςκμ, δ ηδθευναζδ ηαζ ημ 

video πανείπε ζηζξ πνμδβμφιεκεξ βεκζέξ.  

Χζεο - Από ηo Μαδηθό ζην Αηνκηθό - Αύξην  

Απυ υθα ηα ζοζηαηζηά πμο ζοκεέημοκ ημ κέμ ημπίμ ζημ 

μπμίμ ηαθμφιαζηε κα πνμζανιμζημφιε, δ ηέπκδ ηδξ ειπμνζ-

ηήξ πνμχεδζδξ ηαζ εηιεηάθθεοζδξ εα είκαζ ακάιεζα ζε ε-

ηείκα πμο εα ιεηέθεμοκ ηζξ πενζζζυηενεξ αθθαβέξ.  

Ζ ιεηαηνμπή ηδξ ακαγήηδζδξ, αηνυαζδξ ηαζ αβμνάξ ιμο-

ζζηήξ ζε ιζα μθμηθδνςιέκδ ειπεζνία ροπαβςβίαξ είκαζ ημ 

επυιεκμ γδημφιεκμ. Ζ ζπέζδ ιε ημ ημζκυ δεκ εα είκαζ πθέμκ 

ιμκμιενήξ αθθά αιθίδνμιδ ιε ημ ημζκυ κα ζοιιεηέπεζ εκεν-

βά εηεέημκηαξ απυρεζξ ηαζ πνμηάζεζξ.  
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Οζ ιένεξ υπμο ημ ιμοζζηυ πενζεπυιεκμ ήηακ απυ ιυκμ 

ημο ζηακυ κα πανάβεζ ζδιακηζηά εζζμδήιαηα πθδζζάγμοκ ε-

πίζδξ ζημ ηέθμξ ημοξ. Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ 

εζυδςκ εα πανάβεηαζ ςξ απμηέθεζια ζοκενβαζζχκ ιε ηάεε 

είδμοξ θμνείξ, πμνδβζχκ, δζαθδιίζεςκ ηαζ ζοκδέζε-

ςκ/πςθήζεςκ ιε ζοκαθή πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ. Με άθθα 

θυβζα, δ ιμοζζηή ιπμνεί κα απμηεθεί ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηδξ 

ζοκηαβήξ, αθθά δεκ εα απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ αίηζμ ηδξ ζο-

καθθαβήξ. Γζα κα οπάνλεζ υιςξ πνμμπηζηή πνέπεζ κα δδιζ-

μονβδεεί ιζα ιεβαθφηενδ αβμνά ηάηζ πμο ζημ κέμ πενζαάθθμκ 

θαίκεηαζ εθζηηυ αθμφ ιέζς δζαζπμνάξ ηδξ πθδνμθυνδζδξ βί-

κεηαζ δοκαηή ή ζε πμθθαπθά επίπεδα αλζμπμίδζδ ημο ιμοζζ-

ημφ ένβμο.  

Παθαζυηενα υηακ δ δζακμιή ήηακ πενζμνζζιέκδ δ 

πνμζμπή ήηακ δεδμιέκδ. Σχνα ζοιααίκεζ αηνζαχξ ημ ακηίεε-

ημ. Ζ δζακμιή ηάεε είδμοξ πενζεπμιέκμο είκαζ δεδμιέκδ δ 

πνμζμπή υιςξ υπζ.  

ημ κέμ ημπίμ αοηυ πμο εα έπεζ ηεθαθαζχδδ ζδια-

ζία είκαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ιαξ ζηδκ πνμζέθηοζδ, δζα-

ηήνδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ημο εκδζαθένμκημξ ημο ημζκμφ. Με 

άθθα θυβζα, πένα απυ ημ πενζεπυιεκμ ημ πθήεμξ ηςκ ηνυπςκ 

πμο εα ημο πνμζδχζμοκ κυδια ηαζ εα ιεηαηνέρμοκ ηδκ ζπέ-

ζδ ζε ειπεζνία.  

Ζκέξεο ξαδηνθώλνπ ζηε λέα επνρή:  

Σμ ναδζυθςκμ ελαθακίγεηαζ (ημοθάπζζημκ ιε ηδ παθαζά 

ημο ιμνθή) ηαζ ειθακίγεηαζ δ ιεηαηνμπή ημο πνυκμο, ημο 

πχνμο ηαζ ηςκ ζοζηεοχκ.  

Οζ ζοζηεοέξ ροπαβςβίαξ ζοκήεςξ ήηακ ζοζηεοέξ θήρδξ, 

ηχνα υιςξ είκαζ ζοζηεοέξ ιεηάδμζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ.  

Ζ εκζςιάηςζδ ναδζμθςκζηχκ δεηηχκ ζηα ηζκδηά ηδθέ-

θςκα είκαζ έκα αηυια αήια ζηδ πνήζδ πθήεμοξ ζοζηεοχκ 

βζα αηνυαζδ πνμβναιιάηςκ ηαζ αβμνά πενζεπμιέκμο ηαζ μζ 

πνμζδμηίεξ απμηοπχκμκηαζ ζημ έλοπκμ ζθυβηακ » πμο θακ-

ζάνεζ δ Motorola «We got tired of changing stations. So we 

changed radio.  

Αοηά πμο ζε υηζ αθμνά ημ ημζκυ εα ηαεμνίζμοκ ηδκ επυ-

ιεκδ ιένα ζημ ναδζυθςκμ είκαζ:  

Α) Σμ αλζυθμβμ πενζεπυιεκμ  

Β) Ζ αηνυαζδ ημο πενζεπμιέκμο ιε αάζδ ημ αημιζηυ 

πνυβναιια ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ πνδζηχκ.  

Γ) Ζ δοκαηυηδηα ιενζζιμφ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ αθθδθε-

πίδναζδ ιεηαλφ ηςκ πνδζηχκ.  

Γ) Ζ δοκαηυηδηα δδιζμονβζηήξ πανέιααζδξ ζημ πενζεπυ-

ιεκμ ηαζ υπζ δ απθή ηαηακάθςζδ.  

 

Ζ κνπζηθή δελ είλαη κόλν πξντόλ.  

Απυ ηδ ανπή ημο πνυκμο ςξ ηαζ ηζξ ανπέξ ημο πεναζιέκμο 

αζχκα δ ιμοζζηή δεκ είπε κα ηάκεζ ιε παηεηάνζζια, δζακμιή 

ηαζ πςθήζεζξ θμνέςκ αθθά ιε γςκηακή πανμοζίαζδ. Ζ ιμο-

ζζηή δεκ είκαζ ιυκμ πνμσυκ. Δίκαζ πνχηα απυ υθα ημ απμηέ-

θεζια ηδξ ακάβηδ έηθναζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ δδιζμον-

βχκ ηδξ ιε ημ ημζκυ. Ζ ιμοζζηή είκαζ πάκς απυ υθα ιζα ιμ-

καδζηή ειπεζνία πμο ιέζα ηδξ πενζηθείεζ έκα ζοκδοαζιυ επζ-

ημζκςκίαξ, πάεμοξ, ροπαβςβίαξ, ιζαξ αίζεδζδξ ημο εθήιε-

νμο πμο πνμζεθηφεζ ημ ημζκυ υπζ βζα ακηζηεζιεκζημφξ θυβμοξ 

αθθά βζαηί αββίγεζ ηδκ ηανδζά ημο ιε ηνυπμ ιαβζηυ. θα αοηά 

ηα ιμκαδζηά ζημζπεία πνέπεζ ζηδκ κέα επμπή κα απμηεθέζμοκ 

ιένμξ ηδξ ειπεζνίαξ ηδξ ροπαβςβίαξ.  

πλαπιίεο  

Ζ ηεπκμθμβία αθθάγεζ υπςξ είκαζ θοζζηυ ημ ημπίμ ηαζ 

ζημκ ζε άκεδζδ ημιέα ηςκ ζοκαοθζχκ πνμζθένμκηαξ δοκα-

ηυηδηεξ υπςξ:  

 • Ζ ιέζς ηζκδημφ ή πνμζςπζημφ ρδθζαημφ Βμδεμφ (PDA) 

παναββεθίαξ εκυξ ακηζβνάθμο ηδξ ζοκαοθίαξ πμο ηάπμζμξ 

παναημθμοεεί.  

 • Ζ δοκαηυηδηα γςκηακήξ παναημθμφεδζδξ εκυξ δνχιεκμο 

(ζοκαοθία, πνυαα ή δπμβνάθδζδ ζημ ζημφκηζμ, ζοκέκηεολδ 

η.α.) πμο ιεηαδίδεηαζ δμνοθμνζηά ζημοξ ζοκδνμιδηέξ ιζαξ 

οπδνεζίαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δζαηίεεηαζ ηαζ ςξ ρδθζαηυ αν-

πείμ βζα ιεηαβεκέζηενδ παναημθμφεδζδ.  

 • Ζ αβμνά ηδξ δπμβνάθδζδξ ιζαξ ζοκαοθίαξ πμο παναημθμοεή-

ζαιε αιέζςξ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ.  

 

 • Ζ ιέζς ιδκοιάηςκ SMS απμζημθή πνμηζιήζεςκ -πνζκ ηαζ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκαοθίαξ- βζα ηναβμφδζα ηαζ ζοκεέ-

ζεζξ πμο εέθμοιε ημ ιμοζζηυ ζπήια ή μ ηαθθζηέπκδξ κα πενζ-

θάαμοκ ζημ πνυβναιια πμο εηηεθείηαζ.  

 

Ξερσξίδνληαο ηελ ήξα από ην ζηάξη:  

ημ δζάζηδια πμο πνμδβήεδηε ηδξ ρδθζαηήξ επακάζηα-

ζδξ ημ πνυαθδια ήηακ δ έθθεζρδ πμζηζθίαξ επζθμβχκ. Σμκ 

21
μ 

αζχκα ημ πνυαθδια εα είκαζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ. Υάνδ 

ζηδκ πνυμδμ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδκ εοημθία πνυζααζδξ 

ζηα ενβαθεία δπμβνάθδζδξ ηαζ παναβςβήξ, πανάβεηαζ ζήιε-

να πενζζζυηενδ ιμοζζηή απυ πμηέ.  

Σμ πνυαθδια ηδξ δζακμιήξ ηαζ πνυζααζδξ ζημ οθζηυ εα 

πάρεζ κα οθίζηαηαζ ηαζ ηδ εέζδ ημο εα πάνεζ δ δζαδζηαζία 

ακαηάθορδξ ηαζ επζθμβήξ.  

 

Σν θνηλό ζε ξόιν δηακνξθσηή & παξαγσγνύ πεξηερν-

κέλνπ.  

ε ιζα δναζηζηή απμπχνδζδ απυ ηδκ παθαζά, ηαθή, ιμκήξ 

ηαηεφεοκζδξ, απυ επάκς πνμξ ηα ηάης, ημοθημφνα ηδξ ηδ-
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θευναζδξ, ηχνα παναηδνμφιε ιζα ζπεδυκ απακηαπμφ ηάζδ, 

ζηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηςκ ιέζςκ, πμο επζηνέπεζ ή αηυια ηα-

θφηενα πνμςεεί ηδ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηαζ ηδκ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΚΦΡΑΖ - ηαζ μζ αζμιδπακίεξ ιμοζζηήξ & ιέζςκ (ή αθ-

θζχξ "πενζεπμιέκμο") είκαζ μζ πνχηεξ πμο ημ αζζεάκμκηαζ.  

Παναηδνείζηε πμζμξ έπεζ ηαεμνίζεζ ηδκ επζηοπία ζηα πνμ-

δβμφιεκα πνυκζα; «Ρίληε ιία ιαηζά ζημ eBay, ημ Amazon, 

ηδκ Apple, ημ Google ηαζ ημ Skype…υθα δίκμοκ ημκ έθεβπμ 

ζημκ πνήζηδ, πανέπμοκ ακμζπηέξ ηαζ λεηάεανεξ οπδνεζίεξ, 

ηενδίγμοκ ηαζ ζοκηδνμφκ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο, εθηφμοκ ηαζ 

δεκ ζπνχπκμοκ, ζηδνίγμοκ ημ δζάθμβμ ηαζ υπζ ημκ ιμκυθμβμ, 

πνμςεμφκ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ υπζ ηδκ απμηνμπή.  

 

 

 
 

 

Δπίινγνο  

ημκ 21
μ 

αζχκα δ επζαίςζδ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ηυζμ ιε ημ 

ιέβεεμξ ή ηδκ ζζπφ υζμ ιε ηδκ εοημθία ηαζ ηαπφηδηα πνμ-

ζανιμβήξ ζηζξ πενζαάθθμοζεξ ζοκεήηεξ.  

Αθήκμοιε ηάηζ πίζς ιαξ, ημ μπμίμ ήηακ ααζζηά ημ εειέ-

θζμ ηςκ ιέζςκ βζα ηα ηεθεοηαία 50+ πνυκζα.  

ημ κέμ, βειάημ πνμηθήζεζξ, ναβδαία ακαπηοζζυιεκμ ηαζ 

ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκμ πενζαάθθμκ δ εζηυκα βζα έκα δζά-

ζηδια εα είκαζ παμηζηή. Νέεξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδ-

ηεξ, ζδέεξ ηάεε είδμοξ, οπένιαπμζ ηςκ αθθαβχκ ηαζ μπζζεέθ-

ημοζεξ δοκάιεζξ εα δζαζηαονχκμοκ ηα λίθδ ημοξ βζα ιζα εέ-

ζδ ζημ κέμ ζηδκζηυ.  

Πνζκ 26 πνυκζα δ Φςκμβναθζηή αζμιδπακία ηδξ Αββθίαξ 

ιε ηδκ ζηήνζλδ πνμζςπζημηήηςκ ηδξ pop ηαζ rock ιμοζζηήξ 

ζηδκήξ υπςξ μζ Sir Elton John ηαζ Cliff Richards η.α. πθδνμ-

θμνμφζε ιε ηαηαπςνήζεζξ ζημκ ηφπμ ημ ημζκυ υηζ δ ακηζβνα-

θή ζε ηαζέηεξ μδδβμφζε ηδ αζμιδπακία ζε αθακζζιυ. Έηημηε 

δ αζμιδπακία υπζ ιυκμ δεκ αθακίζηδηε αθθά ιεβάθςζε ζδ-

ιακηζηά.  

Οζ ιεβάθεξ ηεπκμθμβζηέξ αθθαβέξ πνμηαθμφκ ζοπκά ακα-

ζηάηςζδ ηαζ πάκηα πνμηεζιέκμο κα θεζημονβήζμοκ απμδμηζ-

ηά πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενμ πνυκμ απυ υζμ κμιίγμοιε. ηακ 

ημ επζηφπμοκ ηυηε ημ απμηέθεζια είκαζ ιεβαθφηενμ ημο ακα-

ιεκμιέκμο.  

Καεχξ πθέμκ ηάεε μπαδυξ ηδξ ιμοζζηήξ ιεηαηζκείηαζ ζημκ 

πνυκμ, ζημ πχνμ ηαζ ζηζξ ζοζηεοέξ, ΚΑΗ ηαοηυπνμκα ακαγδ-

ηά ιζα ηαθφηενδ πνμζθμνά βζα ηα πνήιαηά ημο.  

Ζ ιυκδ πνυηαζδ πμο δζαθαίκεηαζ κα εββοάηαζ ηδκ αζςζζ-

ιυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ αζμιδπακίαξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ακμζπηά 

θμνιάη, εθεφεενδ πνυζααζδ ζηδ ιμοζζηή απυ πακημφ, κέα 

ιμκηέθα ζοκενβαζζχκ, εοέθζηηεξ ηζιέξ αθθά ηαζ ακμζπηά ηαζ 

ζαθή ζηάκηαν ζημ εέια ηςκ αδεζμδμηήζεςκ.  

«Παίνκμκηαξ εκενβδηζηέξ απμθάζεζξ χζηε κα οζμεεηδεμφκ 

μζ αθθαβέξ αοηέξ, δ ιμοζζηή αζμιδπακία εα ιπμνεί κα δβείηαζ 

ηςκ εκενβεζχκ αοηχκ ακηί κα ακηζδνά απθχξ ζε αοηέξ».  

Γζα ημοξ ακελάνηδημοξ δδιζμονβμφξ δ ζοβηονία αοηή ηςκ 

αθθαβχκ ζδιαίκεζ ημ ηέθμξ ηςκ απμηθεζζιχκ. Αοηή ηδ θμνά 

ημ παζπκίδζ ιπμνεί κα είκαζ πζμ ζφκεεημ αθθά ηαοηυπνμκα εί-

καζ ηαζ πζμ δδιμηναηζηυ.  
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H ςεθηαθή δηαδξαζηηθόηεηα ηεο ζύγρξνλεο ζύλζεζεο 

Δθέκδ ηάνημο 

 

πλζέηξηα – νιίζη θηζάξαο – Βηζεγήηξηα Mνπζηθήο Σερλνινγίαο –  

Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο θαη ππεχζπλε ηεο ζηήιεο «Σερλνγξαθήκαηα» θαη «Οπηηθέο αθξνάζεηο» ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο Έλσ-

ζεο Βιιήλσλ Μνπζνπξγψλ «ΠΟΛΤΣΟΝΟλ»  

Καιιηηερληθή Αηεπζχληξηα Μνπζηθψλ Βθπαηδεπηεξίσλ 
skarkou@otenet.gr  

 

 

Πεξίιεςε. Oη λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο σο εξγαιείν δηακφξθσζεο θαη αθξηβνχο κεηάδνζεο κηαο ζπλζεηηθήο ηδέαο ή ελφο έηνη-

κνπ κνπζηθνχ πιηθνχ. H δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο  επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο καο γηα ηα κνπζηθά ζπκβάληα. Οη λέεο 

ηερληθέο θαη ε γλψζε ηνπο αιιάδνπλ θαη δηεπξχλνπλ ηηο πξνζέζεηο γξαθήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κνπζηθήο πξάμεο δεκηνπξγψληαο λέεο 

ερεηηθέο αληηιήςεηο θαη κεγαιχηεξε επθνιία ζπλεηξκψλ. Παξάιιεια, δηεπθνιχλνπλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο  «πνιχηερλσλ»  

έξγσλ. Οη ζπλζεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδένπλ ηε κνπζηθή ηδέα κε ηελ ηερλνινγία απνηεινχλ απαξαίηεηε βάζε θαηαλφεζεο ηεο 

«λέαο» κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Πψο ζα επεξεάζεη ε ηερλνινγία ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλζεηψλ, εθηειεζηψλ, καέζηξσλ, παξαγσ-

γψλ, αθξναηψλ; 

 

1 Δηζαγσγή 
 

Oζ κέεξ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ απμηεθμφκ ενβαθείμ δζα-

ιυνθςζδξ, αηνζαμφξ ιεηάδμζδξ ηαζ ηαηαζηεοήξ «πμθφηεπκςκ 

ένβςκ» ιζαξ ζοκεεηζηήξ ζδέαξ ή εκυξ έημζιμο ιμοζζημφ οθζημφ. 

 

 
 

 Οζ ζοκεεηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο ζοκδέμοκ ηδ ιμοζζηή 

ζδέα ιε ηδκ ηεπκμθμβία απμηεθμφκ απαναίηδηδ αάζδ ηαηακυδ-

ζδξ ηδξ «κέαξ» ιμοζζηήξ δδιζμονβίαξ. 

 

 Aνςβυξ ηδξ ηαηακυδζδξ αοηήξ είκαζ ιζα ζπδιαημπμζδ-

ιέκδ ζπέζδ αοηήξ ηδξ πμνείαξ, λεηζκχκηαξ απυ ημ ζπέδζμ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) δδιζμονβία ένβμο – 
 

 
 

βεκζηυ πθάκμ ιε ημοξ ααζζημφξ ζοκηεθεζηέξ ιζαξ εηηέθεζδξ 

εκυξ ιμοζζημφ ένβμο, 
 

B) δδιζμονβία ήπμο –  
 

 
 

πθάκμ ελμπθζζιμφ ηαζ επελενβαζίαξ ήπμο πανάθθδθα ιε ημκ 

πχνμ πμο εηηεθείηαζ ημ δπδηζηυ ζοιαάκ ηαζ ηδ ιεζμθάαδζδ 

ηςκ ζοκηεθεζηχκ επελενβαζίαξ ήπμο. 

 

mailto:skarkou@otenet.gr
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 ημ ζδιείμ αοηυ δζαπςνίγμοιε ηδ πμνεία δδιζμονβίαξ 

ήπμο ζε 2 ζπεδζαβνάιιαηα:  

 

 ηδξ Ρφειζζδξ παναιέηνςκ ήπμο ιε ηα απαζημφιεκα 

format ηαζ ηδκ πνμαζνεηζηή ειθάκζζδ εζηυκαξ ηαζ 

 

 
 

 
 

 ηδξ Pφειζζδξ παναιέηνςκ ήπμο midi ιε ημκ απαζημφιε-

κμ ελμπθζζιυ ηαζ ηδ δζαδζηαζία επέιααζδξ ιέπνζ ημ 

ζδιείμ ηδξ ηεθζηήξ πανμοζίαζδξ ημο ιμοζζημφ ζοι-

αάκημξ. 

 

 
 

Γ) Eηηυξ απυ ημ δδιζμονβζηυ ιένμξ ημο ήπμο είκαζ πνήζζιμ 

κα απμηοπχζμοιε ζε έκα πθάκμ ηδ νμή ημο δπδηζημφ ζήιαημξ, 

ιε ηα 3 ααζζηά ημο ζηάδζα:  

 

 ηδξ θήρδξ, 

 ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ 

 ηδξ ακαπαναβςβήξ. 

 

 
 

Eίκαζ αοημκυδημ υηζ ακάιεζα ζ‟ αοηά ηα ζηάδζα πανειαάθ-

θεηαζ ελμπθζζιυξ πμο απαζηεί ιε ηδ ζεζνά ημο ηζξ δζηέξ ημο 

νοειίζεζξ.  

 

 
 

Oζ εοηαζνίεξ πμο δίκεζ δ ηεπκμθμβία απυ ηδ ζφθθδρδ ηδξ 

ιμοζζηήξ ζδέαξ έςξ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδκ ηεθζηή ιμνθή εηηέ-

θεζήξ ηδξ δεκ είκαζ εφημθμ κα αλζμπμζδεμφκ πςνίξ ημοξ ιδπα-

κζζιμφξ δζαπείνζζδξ ηδξ βκχζδξ ηδξ ηαζ ημο ζοκεπχξ ακακες-

κυιεκμο οθζημφ.  

 

Πανάθθδθα, δζεζζδφεζ ηυζμ ζηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ιμο-

ζζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ δθεηηνμκζημπμίδζδξ ηςκ ιμοζζηχκ 

βεβμκυηςκ υζμ ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ παναβςβήξ ιε ηδκ εονφηε-

νδ έκκμζα. 
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ηδκ πναβιαηζηυηδηα, αοηή δ ζπδιαημπμζδιέκδ πανάεεζδ 

ηςκ ζηαδίςκ ηαζ υθςκ ηςκ απαζημφιεκςκ θμνέςκ δεκ είκαζ 

ηυζμ απθή ηαζ λεηάεανδ. 

 

Γδιζμονβμφκηαζ ενςηήιαηα, υπςξ: 

 

1. Πυζμ έημζιμζ είκαζ μζ ζοκεέηεξ, μζ εηηεθεζηέξ, ηα ζφ-

κμθα ηαζ μζ μνπήζηνεξ κα αθμιμζχζμοκ ηαζ κα δζαπεζ-

νζζημφκ δδιζμονβζηά ηδκ μοζζαζηζηή ηαζ παναβςβζηή 

πθεονά ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ημο «δθεηηνμκζηχξ 

ζοκεέηεζκ» ή ηδξ «real time» εηηέθεζδξ πςνίξ ζοννί-

ηκςζδ ηςκ πναηηζηχκ πμο οζμεεημφκηαζ ζηζξ δζαζηά-

ζεζξ ηςκ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ;  

2. Πχξ εα επδνεάζεζ δ ρδθζαηή  δζαδναζηζηυηδηα  ηζξ 

δμιέξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιμοζζηχκ παναβυ-

κηςκ (ζοκεεηχκ – εηηεθεζηχκ – ιαέζηνςκ – παναβς-

βχκ – αηνμαηχκ); 

3. ε πμζυ ααειυ ηαζ ηάης απυ πμζέξ ζοκεήηεξ εα μδδ-

βήζεζ δ ρδθζαηή ιμοζζηή ζε κέεξ ζοκεεηζηέξ κμμηνμ-

πίεξ ηαζ ηεπκζηέξ; 

4. Πμζά ή πμζέξ ιεηαθθαβέξ εα επζθένεζ ζηδ δζαζηνςιά-

ηςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηςκ δζεπζπεζνδζζαηχκ ζπέζε-

ςκ, υπςξ ηαζ ζηδκ ζενάνπδζδ ηςκ ζηαδίςκ δδιζμονβί-

αξ ημο ένβμο αθθά ηαζ ζηζξ ζενανπίεξ ζημ εζςηενζηυ 

ηςκ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ;   

 

 
Eίκαζ αοημκυδημ υηζ απαζηείηαζ βκχζδ ζε εέιαηα ζπεδζα-

ζιμφ, μνβάκςζδξ ηαζ πνήζδξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηα ιμο-

ζζηά ζοιαάκηα.  

 

2 Σα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςεθηαθήο 

δηαδξαζηηθόηεηαο : ηερλνινγία, νξγάλσζε θαη 

ςεθηαθή ζύλζεζε 
 

 
 

Tα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοβηνυηδζδξ δπδηζηχκ θαζ-

κμιέκςκ ζημ πθαίζζμ αοημφ πμο μκμιάγμοιε ρδθζαηή δζαδνα-

ζηζηυηδηα... πνμηφπημοκ απυ ηζξ ελήξ ελεθίλεζξ: 

 

Α) εκζςιάηςζδ υθμ ηαζ πενζζζυηενδξ πθδνμθμνζηήξ ζηα 

πνμσυκηα ήπμο (αοημιαημπμίδζδ), 

 

Β) ιεηάααζδ ζε ιμνθέξ παναβςβήξ ιμοζζηήξ, πμο εβηαηα-

θείπμοκ ημ ζηενευηοπμ πνυηοπμ ηαζ επζδζχημοκ ζηδκ ηιδιαημ-

πμζδιέκδ πνμζανιμβή,  ηάηζ πμο εα ιπμνμφζαιε κα μκμιά-

ζμοιε εοέθζηηδ ηαζ ελεζδζηεοιέκδ παναβςβή ιμοζζηήξ, 

 

Γ) δθεηηνμκζημπμίδζδ ημο ηαποδνμιείμο (mail - chat), 

 

Γ) πνήζδ ηδξ πθδνμθμνζηήξ βζα ημκ ζπεδζαζιυ, ηδ δδιζμον-

βία ηαζ ηδκ πνμχεδζδ πνμσυκηςκ, οπδνεζζχκ ηαζ δπδηζηχκ 

ζοιαάκηςκ. Eδχ ακήημοκ ηα ζοζηήιαηα ηεπκμθμβζηήξ οπμ-

ζηήνζλδξ, ηδξ πνμχεδζδξ ηαζ δζακμιήξ (πθδνμθμνζαηά ζοζηή-

ιαηα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ δζαδζηαζζχκ απμεήηεοζδξ, δζακμιήξ 

ηαζ εθμδζαζιμφ), 

 

E) πνήζδ δζηηοαηήξ πθδνμθμνζηήξ ςξ πνμτπυεεζδ βζα ηδ 

ζοιιεημπή ηυζμ ηςκ δδιζμονβχκ, ηςκ ενιδκεοηχκ, υζμ ηαζ 

αηνμαηχκ ζε πμθφπθμηεξ ηαζ παβημζιζμπμζδιέκεξ αβμνέξ, 

 

η) δθεηηνμκζημπμίδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ αβμνχκ αιμζαχκ – 

πθδνςιχκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ ιμοζζηήξ.  
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3 Ζ ξεηή θαη δηαθξηηή πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνί-

εζε 
 

 
 

Tα ηφνζα γδηήιαηα ζ‟ αοηυ ημ ζδιείμ είκαζ δ πςνμπνμκζηή 

δζαθμνμπμίδζδ (δδθαδή δ ημπμεέηδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε 

δζαηνζηά πεδία ημο θοζζημφ πχνμο ή ζε δζαηνζηά δζαζηήιαηα 

πνυκμο), δ ημπζημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ημζκςκζημπμίδζδξ, 

ηαεχξ ηαζ δ δζάηνζζδ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ νυθςκ πμο πανάβμ-

κηαζ.  

 

Oζ ιμνθέξ επζημζκςκίαξ βζα κα εειεθζχκμοκ πμθζηζζιζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ εα πνέπεζ κα ακηζζημζπμφκ ηαζ ζε πςνμπνμκζ-

ηά δζαθμνμπμζδιέκα δίηηοα ημζκςκζηήξ αθθδθυδναζδξ. 

 

H ιμνθή αοηή δζαθμνμπμίδζδξ ακαθένεηαζ ζε δίηηοα αθθδ-

θυδναζδξ, ηςκ μπμίςκ δ ποηκυηδηα θείκεζ υζμ πενζζζυηενμ 

εζζενπυιαζηε ζημ μνζαηυ επίπεδμ, υπμο ανίζημοιε δνχκηεξ 

βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ είκαζ ζαθέξ πμο ακήημοκ. Oζ δνχκηεξ ημο 

δζηηφμο ελαθείθμοκ ηα υνζα ηδξ αθθδθυδναζδξ. 

 

ημ ζδιείμ αοηυ οπάνπεζ δ εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ 

πςνζηήξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ απυζηαζδξ, δ μπμία ακάθμβα ιε 

ηδκ πμζυηδηα ηςκ αθθδθεπζδνχκηςκ δνχκηςκ ή ηδ ιμνθή αθ-

θδθυδναζδξ παίνκεζ δζαθμνεηζηυ παναηηήνα.  

 

ζμ πενζζζυηενμ αοηή δ ανπή παφεζ κα ζζπφεζ, ηυζμ πενζζ-

ζυηενμ δ εββφηδηα ιε ημκ άθθμ ή ιε ηδκ έκκμζα ημο θοζζημφ 

πχνμο δεκ ζδιαίκεζ ηαζ ημζκςκζηή ή πμθζηζζιζηή εββφηδηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Αλζξσπνθεληξηθόο ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ 
 

 
 

O δθεηηνμκζηυξ οπμθμβζζηήξ ηαζ ζδζαίηενα δ δζηηοαηή ημο 

πνήζδ επέθενε έκα πναβιαηζηυ πέναζια απυ ηδκ ηεπκζηή πνμξ 

ηδκ ηεπκμθμβία. Kαζ αοηυ βζαηί ιε έκακ πανάδμλμ ηνυπμ δ ίδζα 

δ αοημιαημπμίδζδ πμθθχκ θεζημονβζχκ μδδβεί ζημ ηέθμξ αοηήξ 

ηαζ ζηδκ ανπή εθανιμβήξ ζηαεενχκ ηεπκζηχκ βζα ηδ δζεηπε-

ναίςζδ άθθςκ ενβαζζχκ.  

 

O νυθμξ ημο ιμοζζημηεπκμθυβμο ηαηά ηδ δζαδζηαζία ημο 

ζπεδζαζιμφ απμηοπχκεζ έκα εονφ θάζια ηυζμ αθδνδιέκςκ 

βκχζεςκ, υζμ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ πναηηζηχκ ειπεζνζχκ, πμο 

ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε ηυζμ ζηα εκδζάιεζα, υζμ ηαζ ζηα 

ηεθζηά ζηάδζα ημο ζπεδζαζιμφ: ζηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ πνήζδξ 

ενβαθείςκ, ζηα ζπεδζαβνάιιαηα, ζηδ ηαηαβεβναιιέκδ δμιή 

ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ένβςκ, ζημ παναβυιεκμ ιμοζζηυ θμβζζιζ-

ηυ ηαζ ζε υ,ηζ άθθμ εζημκζηυ οθζηυ ή ηείιεκμ ιπμνεί κα θακηα-

ζηεί ηακείξ. 

 

Tα πνμσυκηα ημο ηεπκμθμβζημφ ζπεδζαζιμφ ιπμνμφκ κα ηα-

λζδέρμοκ ηαζ κα έπμοκ ηδ δζηή ημοξ πενζπέηεζα ηαηά ηδ πνήζδ 

ή κα οπμζημφκ ιεηαθθαβέξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζε ημζκυηδηεξ 

ιε ηεθείςξ δζαθμνεηζηή ηαζ ημζκςκζηή πμθζηζζιζηή ζοβηνυηδ-

ζδ απυ αοηή ηδξ ημζκυηδηαξ πμο ηα ζπεδίαζε ηαζ ηα ακέπηολε 

βζα πνχηδ θμνά. O Arnold Pacey επζζδιαίκεζ ηδ ζδιαζία αο-

ημφ ημο γδηήιαημξ ςξ ζοζηαηζημφ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ δζάζηαζδξ 

ηςκ εηδδθχζεςκ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ γςήξ, ηάκμ-

κηαξ ημ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ηεπκμθμβζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ηε-

πκμθμβζηήξ πναηηζηήξ. Aοηέξ μζ δζαθμνεηζηέξ ημζκυηδηεξ πμο 

ιεηαθθάζζμοκ ηζξ πνήζεζξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηα δμιζηά πανα-

ηηδνζζηζηά ηδξ ηεπκμθμβίαξ, οπάνπεζ πάκηα δ πζεακυηδηα κα 

ακαηνμθμδμηήζμοκ ημκ ηεπκμθμβζηυ ζπεδζαζιυ.  

Tα ειπεζνζηά απμηεθέζιαηα ενεοκχκ έδεζλακ υηζ δ παναδμ-

ζζαηή πνμζέββζζδ ηδξ ακάπηολδξ κέςκ ηεπκμθμβζηχκ ζοζηδ-

ιάηςκ, ηαηέθδβε ζηδ δδιζμονβία ηέημζςκ ηςκ μπμίςκ δ πνήζδ 

παναηηδνζγυηακ απυ ορδθυ επίπεδμ άβπμοξ ηαζ παιδθυ επίπε-

δμ παναηίκδζδξ ηςκ πνδζηχκ. Έηζζ πνμέηορε δ ακενςπμηε-

κηνζηή πνμζέββζζδ ημο ζπεδζαζιμφ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ςξ ακηί-

δναζδ ζε αοηά ηα πνμαθήιαηα.  

 

Aοηυ πάκηςξ πμο πνέπεζ κα ηναηήζμοιε είκαζ υηζ ημ γήηδια 

ηδξ ζοκεεηζηήξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ημο ζοκεεηζημφ οπμδείβιαημξ 

(business modeling) δεκ έπεηαζ ημο ηεπκμθμβζημφ ζπεδζαζιμφ, 
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αθθά απμηεθεί μνβακζηυ ζοζηαηζηυ ημο ή αηυιδ ηαζ ημ ζδιείμ 

απανπήξ. Oζ επζπηχζεζξ ηδξ θμβζηήξ ημο ηεπκμθμβζημφ ζπεδζα-

ζιμφ πάκς ζημοξ πνήζηεξ δεκ είκαζ ακελάνηδηεξ απυ ημκ ηνυ-

πμ ιε ημκ μπμίμ αθέπμοκ μζ managers ηςκ εηαζνεζχκ ηαζ μζ 

επζπεζνδιαηίεξ αοηέξ ηζξ πνήζεζξ βζα ηδκ παναβςβή κέςκ πνμ-

συκηςκ ιμοζζηήξ. 

 

 
 

Tα δεδμιέκα απμηημφκ κυδια, ηαζ άνα βίκμκηαζ πνήζζια βζα 

ηάπμζα ιμνθή δνάζδξ, ιυκμ υηακ ηζκδημπμζδεμφκ ιε ηα εβπεζ-

νήιαηα ηδξ μνβάκςζήξ ημοξ, ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ ημοξ, ηδξ 

πανμοζίαζδξ ηαζ ηδξ δζάδμζδξ. H δδιζμονβία πθδνμθμνίαξ 

απυ ηδκ «αθφπκζζδ» ηςκ δεδμιέκςκ δεκ απμηεθεί υιςξ ημ 

ηέθμξ ηδξ αθοζίδαξ ηδξ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ.  

 

Tα δεδμιέκα ιπμνμφκ κα ιεηαζπδιαηζζημφκ ζε πθδνμθμνί-

α, αθθά δεκ ανηεί. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ πνμηεζιέκμο κα 

οπμζηδνίλμοκ θεζημονβίεξ, εα πνέπεζ δ πθδνμθμνία κα ιεηα-

ηναπεί ζε βκχζδ.  

 

Πθδνμθμνία ιπμνμφιε κα δδιζμονβήζμοιε εθανιυγμκηαξ 

δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ ελεζηυκζζδξ ηαζ οπμικδ-

ιαηζζιμφ ηςκ δεδμιέκςκ. H δδιζμονβία υιςξ βκχζδξ απυ ηδκ 

επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηαηυπζκ ηδξ πθδνμθμνίαξ, 

πνμτπμεέηεζ θακηαζία ηαζ πνςημαμοθία, υπςξ επίζδξ ηαζ πα-

ναζηάζεζξ βφνς απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ εθανιμβήξ δζαιυνθςζδξ 

θυβςκ πμο ιπμνμφκ κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ εθανιμβή ημοξ ζημ 

πθαίζζμ ιμνθχκ δνάζδξ. H θακηαζία ηαζ πνςημαμοθία ηαεχξ 

ηαζ δ δζάεεζδ βζα ηαζκμημιία πμο πνμάβεζ ηδ βκχζδ δεκ δζαηί-

εεκηαζ πάκηα ζημκ ίδζμ ααειυ. H πανμπή βκχζεςκ απμηεθεί 

ιζα πνάλδ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ βζα θμ-

βανζαζιυ αοηχκ πμο δοζημθεφμκηαζ ή αδοκαημφκ κα δδιζμον-

βήζμοκ ηζξ απαναίηδηεξ ζπεηζηέξ ζοκεήηεξ πνδζζιμπμίδζδξ ηδξ 

θακηαζίαξ ηαεχξ ηαζ ακάθδρδξ πνςημαμοθίαξ ηαζ ηαζκμηυιμο 

δνάζδξ.  Aοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ημ ζπεδζαζιυ επζημζκςκζα-

ηχκ βεβμκυηςκ ηαζ πνμηθδηχκ δζαδζηαζζχκ ημζκςκζηήξ αθθδ-

θυδναζδξ ή αηυιδ ηαζ ροπμδοκαιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.  

 

O ζπεδζαζιυξ ειπεζνζχκ βζα ημοξ άθθμοξ πμο δίκεζ ηδ δοκα-

ηυηδηα δδιζμονβίαξ ή οπμαμήεδζδξ οπανπυκηςκ κμδιαηζηχκ 

πνμζακαημθζζιχκ, πνμτπμεέηεζ πάκηςξ ηαηακυδζδ ηυζμ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο αηνμαηδνίμο (ηςκ ακαβηχκ ημο, ηςκ 

ζηακμηήηςκ ηςκ ιεθχκ ημο, ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημο, ηςκ 

πνμζδμηζχκ ημο, ηςκ θυαςκ ημο), υζμ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ 

ηςκ ιέζςκ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ πανμοζίαζδξ πμο εα ιπμνμφ-

ζαιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε. 

H πνυεεζδ πάκηςξ βζα επζηέκηνςζδ ηςκ ζπεδζαζηχκ ζημ 

πνήζηδ (οζμεέηδζδ δδθαδή ηδξ ζπεδζαζηζηήξ άπμρδξ πμο ζηα 

αββθζηά παναηηδνίγεηαζ ςξ “user centered design” εέηεζ πμθφ 

πζμ ζηθδνέξ απαζηήζεζξ απ‟ υ,ηζ θακηαγυιαζηε. Aοηέξ μζ απαζ-

ηήζεζξ δεκ απεοεφκμκηαζ ιυκμ ζημ ζοκεέηδ - δδιζμονβυ, ημκ 

ενιδκεοηή αθθά ηαζ ζημ πεζνζζηή δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ.  

 

Eδχ πάκηςξ μ ηεπκμθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ πμο εέθεζ κα ζέαε-

ηαζ ημ πνήζηδ ανίζηεηαζ ιπνμζηά ζε έκα δίθδιια: Θα πνέπεζ 

κα ζεααζηεί ηαηά ηφνζμ θυβμ ηδκ ελοπκάδα ηαζ ηδκ πνμζςπζ-

ηυηδηα ημο πνήζηδ ή ηδκ εναζζηεπκζηή ηαζ ηδ ζοιααζζμηναηζ-

ηή ημο ηαεήθςζδ; Tδκ ακάβηδ ημο βζα αζθάθεζα (θεζημονβζηή 

ηαζ ροπμθμβζηή) ή ηδκ ακάβηδ ημο βζα δδιζμονβία;  

 

5 Σερλνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο επέιηθηεο νξγάλσζεο  
 

 
 

Σμ «παναδμζζαηυ» οπυδεζβια ηδξ εκμνπήζηνςζδξ, ηςκ ηε-

πκζηχκ ιεευδςκ ζφκεεζδξ ηαεχξ ηαζ ημο παθαζμφ ενβμζηαζζ-

αημφ ελμπθζζιμφ δεκ είκαζ δοκαηυ κα ιεηαθενεεί πςνίξ πνμ-

αθήιαηα ζηζξ κέεξ ιμνθέξ δδιζμονβίαξ. Mε ηδκ πνυμδμ ηδξ 

δζηηοαηήξ πνήζδξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδξ δζάδμζήξ ηδξ, ημ 

παθαζυ ιμκηέθμ ιπμνεί υθμ ηαζ θζβυηενμ κα απμηεθεί βκχιμκα 

μνβάκςζδξ ιζαξ κέαξ ζφκεεζδξ. 

 

ε υ,ηζ αθμνά ημ νυθμ ημο ηεπκμθμβζημφ ζπεδζαζιμφ, δ ζο-

κεπήξ ιεηααθδηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ δ εοέθζηηδ ακηαπυ-

ηνζζδ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ αβμνχκ έπμοκ αθθάλεζ μοζζαζηζηά 

ηυζμ ημ νυθμ ημο ζοκεέηδ, υζμ ηαζ ημο ιμοζζημφ παναβςβμφ. 

Kαζ αοηυ βζαηί μ ζπεδζαζιυξ δεκ είκαζ εθζηηυ κα παναιείκεζ 

πςνμπνμκζηά δζαπςνζζιέκμξ απυ ηδκ παναβςβή, ηδκ πνμχεδ-

ζδ ηαζ ηδκ παναβςβή κέςκ πνμσυκηςκ.  

 

θμζ μ θμνείξ ιζαξ ιμοζζηήξ δδιζμονβίαξ πνέπεζ πθέμκ κα 

έπμοκ άιεζδ πθδνμθυνδζδ ζε εέιαηα αβμνχκ, ηυζημοξ, ιεηα-

ααθθυιεκςκ ιμνθχκ ζοκενβαζίαξ ηαζ κα εέημοκ ζε άιεζδ 

αθθδθεπίδναζδ ηζξ θεζημονβίεξ ηυζμ ηδξ παναβςβήξ, ζφκεεζδ 

– εηηέθεζδ – δπμβνάθδζδ, υζμ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ πνμχεδζδξ 

ηδξ ηεθζηήξ ιμνθήξ ημο ένβμο. 

 

Eδχ ίζςξ εα πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ιζα ζφκεεζδ, δ μ-

πμία απυ ημ λεηίκδιά ηδξ ςξ ηδκ ενιδκεία ηδξ πενκά απυ ζηά-

δζα πμο εηπνμζςπμφκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ εζδζηυηδηεξ, ιπμνεί 

κα έπεζ έκα ηαθυ απμηέθεζια ιυκμ ιε ιζα εοέθζηηδ ζπέζδ ηαζ 

ζοκενβαζία ηςκ παναβυκηςκ. 
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H θμβζηή ηδξ παναιεηνμπμίδζδξ (customization) ηυζμ ζηδ 

δμιή ηδξ ζφκεεζδξ, υζμ ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ημ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ, ηαζ δ πνμζανιμβή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζε αοηή, 

απμηεθμφκ πθέμκ ημ ααζζηυ βκχιμκα πμο ηαεμνίγεζ ηζξ ελεθί-

λεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ δδιζμονβίαξ. H δζηηοαηή δζάζηαζδ δεκ 

είκαζ πανά έκα θοζζηυ επαηυθμοεμ ηδξ αθθδθυδναζδξ ιεηαλφ 

ηςκ δνχκηςκ ημο ιμοζζημφ πχνμο ηαζ ηςκ δνχκηςκ ηδξ ιμο-

ζζηήξ αζμιδπακίαξ ηαζ μζημκμιίαξ.  

 

6  Γίθηπα θαη αγνξέο  

 

 
 

H δζάζηαζδ θμζπυκ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ ζο-

βηνυηδζδξ ηςκ ακαβηχκ ηαζ ηςκ πνμηζιήζεςκ ηαζ ακηίζημζπα 

ηςκ δζαδζηαζζχκ ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ ιεηααμθήξ πμο 

αηυιδ ηαζ ακ δεκ ηαεμνίγμοκ, πάκηςξ επδνεάγμοκ ημοξ ιεηα-

ζπδιαηζζιμφξ ημοξ, απμηηά ηεκηνζηή ζδιαζία. 

 

Oζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνίαξ δδιζμφνβδζακ ζοκεή-

ηεξ άιεζδξ πμθθέξ θμνέξ δζαζφκδεζδξ ημο ηαηακαθςηή-

ιμοζζημφ ιε ημκ επζπεζνδιαηία ή ιε ηδκ εηάζημηε εηαζνεία 

ιμοζζηχκ πνμσυκηςκ.  

 

ηδ ζοκέπεζα ημ δζαδίηηομ ηαζ μζ εοέθζηηεξ ιμνθέξ δζηηφς-

ζδξ ιεηαλφ θεζημονβζηχκ ιμκάδςκ – studio, ζηδκέξ – ηαζ ιμο-

ζζηχκ δδιζμονβμφκ ζηδ ζοκέπεζα ηαζκμφνβζεξ δοκαηυηδηεξ 

πνμζέββζζδξ πνδζηχκ - εηαζνεζχκ. Oζ ιμοζζημί ή μζ επζπεζνή-

ζεζξ - ζημφκηζμ ςξ αβμναζηέξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ιεζχ-

ζμοκ ημ ηυζημξ ηδξ ακαγήηδζδξ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηαζ 

κα αεθηζχζμοκ ηδκ πθδνμθυνδζή ημοξ ιε ηδ δοκαηυηδηα ζφ-

βηνζζδξ ηζιχκ ηαζ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ.  

 

H δοκαηυηδηα ημο ηαηακαθςηή αοημφ ημο πχνμο κα ακα-

θαιαάκεζ εκενβυ νυθμ ιε ηδκ εηδήθςζδ ηςκ επζεοιζχκ ημο ηαζ 

ιε ηδ δζαηφπςζδ πνμδζαβναθχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ πνμηζ-

ιήζεζξ ημο, ηαεχξ ηαζ δ δοκαηυηδηα ιέζς αοηχκ ηςκ εηδδθχ-

ζεςκ κα επδνεάγεζ ηζξ παναβςβζηέξ ημο δναζηδνζυηδηεξ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηνζχκ εηαζνεζχκ, έπεζ μδδβήζεζ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ 

άπμρδξ υηζ μζ δζηηοαηέξ ηεπκμθμβίεξ ακαδδιζμονβμφκ δζανηχξ 

κέεξ ζοκεήηεξ ζηδκ αβμνά. 

 

 

 

 

7  Πνιππινθόηεηα ζρέζεσλ θαη δνκώλ 

 

 
 

H ζηαδζαηή εκζςιάηςζδ ηαζ δ επελενβαζία ηδξ πμθοπθμ-

ηυηδηαξ πνήζδξ ηςκ αβμνχκ ηςκ δπδηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδξ 

κέαξ ζηάζδξ-πμθζηζηήξ (ιζαξ πμθοπθμηυηδηαξ πμο απμννέεζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ παβημζιζμπμίδζδ) ζημ εζςηενζηυ ηςκ 

ειπθεημιέκςκ ιμοζζηχκ θμνέςκ επέααθε ηδ πνήζδ δζηηοαηχκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαζ εοέθζηηςκ δζαδζηαζζχκ επελενβαζίαξ ημο 

οθζημφ, είηε δπδηζημφ είηε ιδπακζημφ, αθθά ηαζ ηδξ βκχζδξ ηαζ 

θεζημονβία αοηήξ ηδξ πνήζδξ. 

 

H θακηαζία είκαζ δεδμιέκδ: έκα πμθφπθμημ ελςηενζηυ πε-

νζαάθθμκ ιε δζηηοαηή δμιή ηαζ πμθοεπίπεδδ ηαζ πμθφπθεονδ 

ηοπμθμβία πμο θεζημονβεί αμδεδηζηά ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά, 

ιέζα απυ βναιιζηέξ ιμοζζηέξ αημθμοείεξ, δεκ ιπμνεί πανά κα 

ακαπαναζηαεεί ιε εζςηενζηέξ, δδθαδή μνμεεηδιέκεξ δζηηοχ-

ζεζξ ηαζ ηαηαβναθέξ. Kαη‟ επέηηαζδ, δ πμθφπθεονδ ηαζ εοέθζ-

ηηδ βζα ημ πνήζηδ δζηηφςζδ δδιζμονβήεδηε ηαζ οπάνπεζ βζα κα 

ακηαπμηνζεεί ζηζξ ακάβηεξ ηδξ πμθφπθμηδξ δζαπείνζζδξ ηδξ 

ηεπκμθμβζηήξ βκχζδξ, πμο απμηεθεί ηδ ιυκδ δοκαηή αάζδ ηδξ 

ζοιιεημπήξ ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδξ δδιζμονβίαξ πθεμκε-

ηηδιάηςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ κέςκ ζοκεέζεςκ. Ίζςξ αοηυ κα 

ελδβεί ηδκ πνςημθακή ζε ηαπφηδηα δζάδμζδ ηαζ αθμιμίςζδ 

ηυζμ ημο δζαδζηηφμο υζμ ηαζ ηςκ κέςκ ηάζεςκ πνήζεζξ. 

 

 Tμ βεβμκυξ υηζ δεκ είπαιε αηυιδ ιεβαθφηενδ επζηάποκζδ 

ηδξ δζάδμζδξ μθείθεηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ζε εεζιζημφξ θυ-

βμοξ, υπςξ δ ηαεοζηένδζδ ηδξ απμηακμκζημπμίδζδξ μνζζιέ-

κςκ αβμνχκ πμο είπε επζπηχζεζξ ζημ επίπεδμ ηδξ δδιζμονβίαξ 

ηεπκζηχκ ηαζ κμιζηχκ ιεζμκεηηδιάηςκ (π.π. πνμαθήιαηα ελα-

ζθάθζζδξ εφνμοξ γχκδξ απυ ημοξ ηδθεπζημζκςκζαημφξ θμνείξ, 

δδιζμονβία κμιζηχκ πθαζζίςκ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ 

ιεηαλφ ηςκ πνδζηχκ, ηα πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα η.θ.π.).  

 

Έκα απυ ηα πνμαθήιαηα πμο εα πνέπεζ κα ζογδηδεμφκ ζημ 

πθαίζζμ ιζαξ εεζιζηήξ πνμζέββζζδξ είκαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ εε-

ζιζηχκ ηαζ ελςεεζιζηχκ ζημζπείςκ. Μζα ζπέζδ ζηεκή ςξ πνμξ 

ημ ηοπζηυ ηα άηοπμ. Mζα ηοπζηή νφειζζδ ιπμνεί κα είκαζ ελς-

εεζιζηή ιε ηδκ ίδζα έκκμζα πμο έκαξ κυιμξ ιπμνεί κα ιδ ζοκά-

δεζ πνμξ ηδκ δεζηή. Tμ άηοπμ επίζδξ ιπμνεί κα είκαζ εεζιζηυ, 

ζε ακηίεεζδ πνμξ ιζα ηοπζηή νφειζζδ. 
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8 Ρεπζηόηεηα & πξνζαξκνγή 

 

 
 

 

Έκα άθθμ γήηδια είκαζ μ ηνυπμξ επέκδοζδξ είηε ζε οθζηυ 

software είηε ζε ιδπακζηυ ελμπθζζιυ ιε ζηυπμ ηδκ πνμχεδζδ 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ ένβςκ πμο εα δδιζμονβήζμοκ 

πθεμκεηηήιαηα ζηδκ ρδθζαηή ζφκεεζδ.  

Θα ιπμνμφζαιε εδχ κα ακαθένμοιε ηνεζξ παναηηδνζζηζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ. H ιία αθμνά ζηδκ πνμζανιμβή παθαζυηενμο 

ελμπθζζιμφ ηαζ ήδδ δζαιμνθςιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ζηα δεδμ-

ιέκα ηδξ ζφκεεζδξ. Aοηυ βίκεηαζ ιε δζαδζηαζίεξ θεζημονβζηήξ 

ακαδζμνβάκςζδξ ή θεζημονβζημφ ακαζπεδζαζιμφ (composition 

process reengineering) ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ ηεπκμθμβία ιε 

ηδ δδιζμονβία ιενζηήξ ειαέθεζαξ ή μθμηθδνςιέκςκ ζοζηδιά-

ηςκ, υπςξ είκαζ ηα ζοζηήιαηα πνμβναιιαηζζιμφ ή δζαπείνζζδξ 

δπδηζηχκ πυνςκ (enterprise resource planning). Oζ άθθεξ δφμ 

ηαηεοεφκζεζξ ηνυπςκ επέκδοζδξ αθμνμφκ κέμοξ ελμπθζζιμφξ 

(start-ups). H ιζα ηαηεφεοκζδ, πμο ζοκήεςξ είκαζ ζοκδεδειέκδ 

ιε venture capital, είκαζ αοηή ηδξ ζημζπεζχδμοξ επέκδοζδξ ηαζ 

δ άθθδ εκυξ πμθθαπθμφ ελμπθζζιμφ.  

 

Oζ ζοκεέηεξ πμο ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ πνμηθή-

ζεζξ ηδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ πανάθθδθα 

ζε εέζδ κα ηαηακμμφκ ηδ ιεηαααθθυιεκδ πμθοπθμηυηδηα  ηςκ 

ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ημ μζημκμιζηυ βίβκεζεαζ ζε 

δζηηοαηά μνβακςιέκεξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ηαζ ζοκαθθα-

βήξ. Θα πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ακαθφμοκ ηαοηυπνμκα βε-

βμκυηα πμο ελεθίζζμκηαζ πανάθθδθα ηαζ κα ιεηαηνέπμοκ ηδκ 

επελενβαζία ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ζοκημκζζιέκεξ εκένβεζεξ 

πενζζζυηενςκ δνχκηςκ ιέζα ζε πθαίζζα ακαδζαηαζζυιεκςκ 

ζοιιαπζχκ. H νεοζηυηδηα ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα είκαζ ζε ιεβά-

θμ ααειυ απμηέθεζια ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ δζηηφςκ πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ηα ηαζκμηυια εβπεζνήιαηα ηςκ ζοιιεηεπυ-

κηςκ ζε αοηά. O πνυκμξ ηδξ ακάθοζδξ, ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ ζε 

πναηηζηέξ εκένβεζεξ ηαζ ημο ακαπνμζδζμνζζιμφ ηςκ ζηυπςκ 

είκαζ ιζηνυξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ δναιαηζηά πζεζηζηυξ. 

 

Πνμζανιυγμκηαξ ηζξ απυρεζξ ηςκ Schon ηαζ Rein, ζε υθεξ 

ηζξ ζπεδζαζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ οπάνπεζ ιζα «ζοκμιζθία» ιεηαλφ 

ημο δδιζμονβμφ - ζπεδζαζηή ηαζ ηςκ οθζηχκ πμο θακηάγεηαζ 

υηζ εα πνδζζιμπμζήζεζ, «ζοκμιζθία» πμο ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ηδ ιεευδεοζδ ηδξ ζφκεεζδξ ηαζ ηδξ ζοκανιμβήξ πμο 

αοηυξ πνμαθέπεζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία οθμπμίδζδξ.  

 

Aοηή δ εκηυξ εζζαβςβζηχκ δζαθμβζηή δζάζηαζδ ηδξ ζπεδζα-

ζηζηήξ ηαηάζηαζδξ εέηεζ ημ γήηδια ημο ζπεδζαζηζημφ μνεμθμ-

βζζιμφ ςξ ηάηζ πμο ανίζηεηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημκ ακαζημπα-

ζιυ πενί οθζηχκ, πενί ιεηάεεζδξ ηςκ μπηζηχκ βςκζχκ, πενί ιδ 

πνμαθέρζιςκ ζοκεπεζχκ, πενί ακάδοζδξ κέςκ πνμεέζεςκ ηςκ 

δνχκηςκ ηαζ αέααζα πενί εκυξ ακηζηεζιέκμο ημο μπμίμο δ ιμν-

θή ηαζ μ παναηηήναξ δζανηχξ ιεηαθθάζζμκηαζ. 

 

Mεηά απυ ηδ ζφκημιδ πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ, βκςνίγμ-

κηαξ ημ πςνμπνμκζηυ ιαξ ζδιείμ ηαζ έπμκηαξ ςξ δεδμιέκμ βζα 

πανάδεζβια ημ e-mastering, εφημθα ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε 

ηδκ πνυαα ή ηδκ εηηέθεζδ εκυξ ένβμο ιέζς δζαδζηηφμο ή ημκ 

εκενβυ νυθμ ημο αηνμαηή ιέζς εκυξ ηδθεπεζνζζηδνίμο κα ηα-

εμνίγεζ ζε real time ηδκ ελέθζλδ εκυξ ιμοζζημφ ένβμο.  

 

Γεβμκυξ εα απμηεθεί ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ημ δθε-

ηηνμκζηυ ακαθυβζμ ηαζ δ δζεφεοκζδ εκυξ ένβμο ιέζς ιζαξ 

μευκδξ. Χξ έκα ιζηνυ δείβια ηςκ υζςκ εζπχεδηακ παναπέιπς 

ζηδκ «μπηζηή αηνυαζδ» ημο «πμθφηεπκμο» ένβμο «The map» 

ημο Tan Dun ζε δζεφεοκζδ ημο ζδίμο.  
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Γηαδίθηπν: Έλα δηεζλέο θνηλό κέζσ ελόο …θιηθ 

Λευκηζμξ Υαηγδθεμκηζάδδξ 

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο – πλζέηεο 

Σκ. Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ώ.Π.Θ. 

Κξαηηθφ Χδείν Θεζζαινλίθεο  
leontios@auth.gr      

 

Πεξίιεςε. Σν Αηαδίθηπν έθεξε πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Δ/Τ) θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

απνηειψληαο έλα κέζν νινθιήξσζεο δπλαηνηήησλ. Σν Αηαδίθηπν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κηαο παγθφζκηαο κεηάδνζεο, απνηειεί έλα 

κεραληζκφ δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ελψ είλαη έλα κέζν γηα ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλζξψπσλ-Δ/Τ αλεμάξηεηα ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπο. Θεσξψληαο ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε σο ην ζεκειηψδεο, δηαξθψο επεθηεηλφκελν κέζν «δηαζηνιήο» ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ Αηαδηθηχνπ (π.ρ. αιιαγή θιίκαθαο, απφδνζεο, ιεηηνπξγηθφηεηαο) ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο δηαζηά-

ζεηο ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ. Έηζη, νη ιεηηνπξγίεο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο κηαο παγθφζκηαο θαη ζχλζεηεο ιεηηνπξγηθήο ππνδνκήο φπσο 

ην Αηαδίθηπν, νδεγνχλ απηφκαηα ζε θνηλσληθέο επηδξάζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κεηαθέξνπλ έκκεζα ή άκεζα πξντφληα έξεπλαο κέζσ κηαο άκεζα δηαζέζηκεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο. Αεδν-

κέλεο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ηεο δηεχξπλζεο ησλ εκπνξηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ε 

κνπζηθή απνηέιεζε ην ζηφρν ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ κε πνηθίια απνηειέζκαηα. Δ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ Αηαδηθηχνπ ζηε κνπζηθή δεκηνπξγία, ηρλειαηψληαο δξφκνπο, αδηέμνδα, ηάζεηο θαη πξνηάζεηο ζην ειεθηξνληθφ Γαιαμηαθφ 

γίγλεζζαη, πξνζβάζηκα απιά κέζσ ελφο …θιηθ. 

 

1   Δηζαγσγή 

Μέζα ζε έκα πθαίζζμ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιεηελέθζλδ ηδξ ημζκςκίαξ απυ ηδκ ρδθζαηή 

ζηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ, ιπμνεί κα ακαγδηήζεζ ηακείξ 

ηδ ζοκφπανλδ ηαθθζηεπκζηχκ αλζχκ ηαζ δμιζηχκ παναηηδνζ-

ζηζηχκ ηδξ κέαξ ημζκςκζηήξ ιμνθήξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα επζ-

δνάζμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ αηυια ηαζ ιζαξ κέαξ αζζεδηζηήξ. Σμ 

Γζαδίηηομ απμηέθεζε ηδκ πνχηδ εκμπμζδιέκδ πθαηθυνια ηα-

ηάννζρδξ ηςκ βεςβναθζηχκ ζοκυνςκ ζημ πχνμ ηςκ δθεηηνμ-

κζηχκ οπμθμβζζηχκ (Ζ/Τ), πανέπμκηαξ έκα εκζαίμ ιέζμ επζημζ-

κςκίαξ, αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ζοκ-δδιζμονβίαξ.  

Βθέπμκηαξ ημ Γζαδίηηομ απυ ιζα απυζηαζδ, εα ιπμνμφ-

ζε ηακείξ κα δζαηοπχζεζ ιζα ζεζνά ενςηδιάηςκ, υπςξ: Τη είλαη 

ην Γηαδίθηπν; Πσο δνπιεύεη ην Γηαδίθηπν; Πόζν κεγάιν είλαη 

ην Γηαδίθηπν; Πνηνο δηνηθεί ην Γηαδίθηπν; Σε ηη κε αθνξά ην 

Γηαδίθηπν; Τν ρξεηάδνκαη ην Γηαδίθηπν; ημη. Γίκμκηαξ ιζα 

απάκηδζδ ζε αοημφ ημο είδμοξ ηζξ ενςηήζεζξ εα ιπμνμφζε 

ηακείξ κα πεζ υηζ: 

 Σμ Γζαδίηηομ είκαζ ιζα παβηυζιζα επζπέδμο ζοθθμβή 

δζηηφςκ Ζ/Τ πμο επζηνέπεζ ηδκ ακηαθθαβή δεδμιέκςκ 

(πθδνμθμνίαξ ζε πμζηίθεξ ιμνθέξ) πνδζζιμπμζχκηαξ 

ημζκά πνυηοπα θμβζζιζημφ.   

 Ζ ααζζηή ζδέα ημο Γζαδζηηφμο είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ 

ηεπκζηήξ ηςκ δζηηφςκ οπμθμβζζηχκ ιε ημ οπεν-

ηείιεκμ (hypertext) ζε έκα δοκαιζηυ ηαζ εοημθυπνδ-

ζημ ζφζηδια πθδνμθμνζχκ.  

 Τπεν-ηείιεκμ είκαζ έκα ηείιεκμ ιε ζοκδέζιμοξ (links) 

ιέζς ηςκ μπμίςκ ιπμνεί ηακείξ κα ακηθήζεζ κέεξ 

πθδνμθμνίεξ  

 θεξ μζ (ζζημ)ζεθίδεξ ημο Γζαδζηηφμο (Ηnternet) απμ-

ηεθμφκ ημκ Παβηυζιζμ Ηζηυ (World-Wide Web-

WWW) πμο ειθακίγεζ ιζα αζηενμεζδή ιμνθή δμιήξ 

(αθ. Δζηυκα 1). 

 Με πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ανπείςκ, αοημί μζ ζφκδεζιμζ 

- παναπμιπέξ ιπμνμφκ κα αημθμοεδεμφκ ιε έκα ηθζη 

ημο πμκηζηζμφ, ηαζ ιέζς ημο WWW ιπμνεί ηακείξ κα 

ανεεεί ζε μπμζμδήπμηε ιένμξ ημο ηυζιμο.  

 

Πνζκ ημ Γζαδίηηομ (1950-1960), ηα επζημζκςκζαηά δί-

ηηοα πενζμνίγμκηακ ζηδκ επζημζκςκία ηςκ ζηαειχκ ημο δζηηφ-

μο ημοξ, πνδζζιμπμζχκηαξ mainframes (RAND Project). Ζ 

βέκκδζδ ημο Γζαδζηηφμο έπεζ ηζξ απανπέξ ηδξ ζηδ δναζηδνζυηδ-

ηα ηδξ Αιενζηακζηήξ οπδνεζίαξ Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA) ηαζ ζηζξ πνχζιεξ ακηζθήρεζξ ημο 

 

Δηθ. 1  Ζ  αζηενμεζδήξ δμιή ημο Παβηυζιζμο Ηζημφ (WWW). 
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Licklider [1], μ μπμίμξ ακαθένεζ ημ 1960 ηδ ζφθθδρδ ηδξ ζδέαξ 

εκυξ δζηηοχιαημξ Ζ/Τ, μζ μπμίμζ εα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

ιε εονείαξ γχκδξ δίηηοα, πανέπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ιζαξ ζζπο-

νήξ αζαθζμεήηδξ, ιαγί ιε ηα πθεμκεηηήιαηα εκυξ εκζαίμο πχ-

νμο απμεήηεοζδξ ηαζ ακάηηδζδξ πθδνμθμνίαξ, ζε ζοκδοαζιυ 

ιε υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ δζαθεζημονβζηυηδηαξ. ηδ ζοκέπεζα, 

ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ ζδέαξ ημο packet switching (1960) απυ 

ημοξ Donald Davies (NPL), Paul Baran (RAND Corporation) 

ηαζ Leonard Kleinrock (MIT), ημ Γζαδίηηομ απμηέθεζε έκα 

είδμξ αζπίδαξ ζε εκδεπυιεκδ πονδκζηή επίεεζδ, ιέζς ημο 

απμηεκηνςιέκμο παναηηήνα ζπεδίαζήξ ημο. Σμ πνχημ 

ARPANET link έβζκε ιεηαλφ ηςκ University of California, Los 

Angeles ηαζ Stanford Research Institute (21/11/69), εκχ ημ 

1981 μζ ζοκδεδειέκμζ μνβακζζιμί-πνήζηεξ έθηαζακ ημοξ 213, 

ιε πνμζεήηδ εκυξ κέμο ηάεε 20 ιένεξ. Πανυθα αοηά, ζημ 

δζάζηδια αοηυ, οπήνλε εθάπζζηδ δζεεκήξ ζοκενβαζία πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ δζαζφκδεζδξ. 

Ζ ελέθζλδ ημο Γζαδζηηφμο δζεοημθφκεδηε ηαζ απυ ηδκ 

ελέθζλδ ηςκ ακηίζημζπςκ πνςημηυθθςκ ιεηάδμζδξ, απυ ημ 

1974 ιε ημ Υ.25, ημ 1979 ιε ημ Unix to Unix CoPy (UUCP), 

ηαζ ημ 1983 ιε ηδκ εκμπμίδζδ ιέζς ημο TCP/IP [Transmission 

Control Protocol (TCP)  Internet Protocol (IP)]. Έηζζ, ακαπηφ-

πεδηε ιζα ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ ζοκδέζεςκ ηαζ επέηηαζδ ημο 

Γζαδζηηφμο (αθ. Δζηυκα 2 ηαζ Πίκαηα 1). Δίκαζ ζδζαίηενα αλζμ-

πνυζεηημ υηζ ηα ενςηήιαηα πμο βίκμκηαζ ζε ιδπακέξ ακαγήηδ-

ζδξ ημο Γζαδζηηφμο θηάκμοκ ηα 5.6 δζξ ενςηήιαηα/ιήκα!  

Αοηυ πμο απμηεθεί ημ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο Γζα-

δζηηφμο είκαζ δ αλεμαξηεζία (Net Neutrality), ιζαξ ηαζ δεκ 

οπάνπεζ ηάπμζα εηαζνεία δζαπείνζζήξ ημο, π.π.Internet, Inc.  

  

2   Κνηλσληθή Πξνζέγγηζε 
 

Οζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ημ Γζαδίηηομ εζδζηυηενα δεκ εί-

καζ απθχξ ενβαθεζαηέξ δεκ είκαζ απθχξ ιέζα πμο επζηνέπμοκ 

ηάπμζεξ εθανιμβέξ (ροπαβςβία/ενβαζία). Δίκαζ ηεπκμθμβίεξ 

πμο επζηνέπμοκ ζημκ άκενςπμ κα μνβακςεεί ιε εκηεθχξ δζα-

θμνεηζηυ ηνυπμ ηαζ ζε εκηεθχξ κέμ επίπεδμ. Μεηαηνέπμκηαζ 

απυ ιέζμ ζε ιέεμδμ ηαζ ηνυπμ γςήξ, δζαηοπχκμκηαξ ηδκ «Δπζ-

ζηήιδ ημο ζζημφ». Έηζζ, ανζζηυιαζηε πθέμκ ζηδκ επνρή ησλ 

θνηλσληθώλ Γηαδηθηύσλ, υπμο ημ ιήκοια απμηηά μκημθμβζηή 

δζάζηαζδ ηαζ ημ Γζαδίηηομ βίκεηαζ ιζα ιέεμδμξ πνμζέββζζδξ-

έκαξ ηνυπμξ γςήξ. Ζ ακάπηολδ ημο Γζαδζηηφμο δεκ απμηεθεί 

ιυκμ ιζα οπυεεζδ αθβμνίειςκ, αθθά έκα ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ 

ημ μπμίμ εκζζπφεζ ηδ δδιζμονβία δοκδηζηχκ ημζκμηήηςκ (ιζα 

ηνίζζιδ ιάγα πνδζηχκ πμο δζηηοχκμκηαζ ιε εηεεηζηή αφλδζδ 

ημο ανζειμφ ηςκ πνδζηχκ). Έηζζ, βζα πανάδεζβια, αθέπμκηαξ 

ηδκ ηεπκμθμβία ημο αίκηεμ ηαζ ηδξ ηδθευναζδξ, παναηδνμφιε 

υηζ υζμ αολάκμκηαζ μζ πνήζηεξ, ηυζμ αολάκεηαζ ηαζ δ αλία ηδξ 

ζπεηζηήξ ηεπκμθμβίαξ. ημ Γζαδίηηομ παναηδνμφιε κέα δεδμ-

ιέκα, δδθαδή, δεκ αολάκμκηαζ απθχξ εηεεηζηά μζ πνήζηεξ ζε 

ιζα ηνίζζιδ ιάγα, αθθά δζπθαζζάγεηαζ ηαζ δ ίδζα δ πνήζδ ημο 

Γζαδζηηφμο.  

Παναηδνχκηαξ ηδκ ελέθζλδ ημο Γζαδζηηφμο αθμοβηνα-

γυιαζηε ηδ δδιζμονβία ηδξ δοκδηζηήξ ημζκςκίαξ ςξ ιζα παβηυ-

ζιζα ημζκςκία πμο απμηεθείηαζ απυ άημια, μιάδεξ ηαζ ημζκυ-

ηδηεξ πμο μνβακχκμκηαζ ζε έκακ παβηυζιζμ ζζηυ. Έηζζ βίκεηαζ 

δοκαηή δ ιεηάααζδ απυ ιζα ηοπαία ακάπηολδ ημο Γζαδζηηφμο 

ζε ιζα βκςζηζηή ακάπηολή ημο. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

ακηζζηνμθή ημο ιμκηέθμο ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ: νη 

ρξήζηεο ζρεδηάδνπλ ηελ απαίηεζε θαη ην πιαίζην θαη νη εηαηξίεο 

ην πινπνηνύλ. Μζα δοκδηζηή ημζκυηδηα λεηζκά ανβά ζηδκ ανπή, 

λαθκζηά παίνκεζ ηενάζηζεξ δζαζηάζεζξ (θυβς αθθαβήξ υπζ ιυκμ 

ηςκ δζαζηάζεςκ αθθά ηαζ ημο ηζκήηνμο), πανμοζζάγμκηαξ ηα 

ζοιπηχιαηα εκυξ εββεκμφξ θαζκμιέκμο (δεκ εθέβπεηαζ απυ 

…administrator!). Αοηυ έπεζ επίπηςζδ ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

μζημκμιίαξ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ ηδξ νηθνλνκίαο ηεο γλώζεο, 

ιζαξ νηθνλνκίαο ηεο δεκηνπξγίαο ακηί ηδξ παναβςβήξ. Με αοηυ 

ημκ ηνυπμ μνίγμκηαζ κέα επίπεδα επζημζκςκίαξ ηαζ δζααίςζδξ, 

ηα μπμία εκηάζζμκηαζ ζε ιζα κέα ακηίθδρδ ηςκ πναβιάηςκ 

ιέζα απυ ημκ ηοαενκμπχνμ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ ηεπκμ-

θμβία δεκ ηάηζ μοδέηενμ αθθά ζοιιεημπζηυ ζηδκ πνμζςπζηή 

ακάπηολδ. Δίκαζ πθέμκ αδφκαημ ζε μπμζαδήπμηε δζαδζηαζία 

(ιάεδζδ, ροπαβςβία, μζημκμιία) κα ιδ δδιζμονβμφκηαζ ημζκυ-

ηδηεξ ζημκ ηοαενκμπχνμ, βεβμκυξ πμο απαζηεί ηδ δζεηδίηδζδ 

ηδξ απυθοηδξ εθεοεενίαξ ζηδκ πνυζααζδ ζηδ κέα ηεπκμθμβία 

(οβείαξ, επζημζκςκίαξ, ιάεδζδξ, μνβάκςζδξ). 

       

 

 

 

Δηθ. 2  Ζ  ναβδαία ακάπηολδ ηςκ ζοκδέζεςκ ημο Γζαδζηηφμο. 

Πηλ. 1  Ζ  αφλδζδ ηδξ πνήζδξ ημο Γζαδζηηφμο ιεηαλφ ημο 

2006 ηαζ 2007 παβημζιίςξ ηαζ ακά πχνα ιε ζδιακηζηή 

δζείζδοζδ ημο Γζαδζηηφμο (δθζηία πνδζηχκ 15+). 
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3   Γηαδίθηπν θαη Σέρλε 

 
Οζ ηαθθζηέπκεξ ηαζ μζ ιμοζζημί απυ υθμ ημ θάζια αβηά-

θζαζακ ημ Γζαδίηηομ ςξ έκα ιέζμ βζα κα αεθηζχζμοκ ημκ ηνυπμ 

πμο θηζάπκμοκ, δζαθδιίγμοκ ηαζ πςθμφκ ημ δδιζμονβζηυ ημοξ 

ένβμ. Υνδζζιμπμζμφκ ημ Γζαδίηηομ ςξ ιέζμ έιπκεοζδξ, ακά-

πηολδξ ημζκμηήηςκ οπμζηδνζηηχκ (fans) ηαζ δζεηδίηδζδξ κέςκ 

ειπμνζηχκ εοηαζνζχκ, ζοκενβαζζχκ, επζημζκςκίαξ. Τπάνπεζ 

ζδζαίηενδ ακδζοπία βζα ηδκ πνμζηαζία πκεοιαηζηχκ δζηαζςιά-

ηςκ ιέζς Γζαδζηηφμο, αθθά οπενζζπφεζ δ επζηενδήξ πνήζδ ημο. 

Οζ ηαθθζηέπκεξ είκαζ μζ πζμ «δζαζοκδεδειέκμζ» (84-95%), εκχ 

πνμςεμφκ ημ ένβμ ημοξ ζημ Γζαδίηηομ ηαζ θηάκμοκ ημ εονφηε-

νμ ημζκυ, έπμκηαξ θζβυηενμ ημο 1% ανκδηζηή ειπεζνία ζηδ 

πνήζδ ημο ζηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ δναζηδνζυηδηα  [2].     

Δίκαζ παναηηδνζζηζηή δ ορδθή δζαζφκδεζδ πμο ειθακί-

γεηαζ ζηδκ ημζκυηδηα ηςκ ιμοζζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ εκζςιάηςζδ 

ημο Γζαδζηηφμο ζημκ ιμοζζηυ ηνυπμ γςήξ ημοξ. οπκά πνδζζ-

ιμπμζμφκηαζ ηεπκμθμβίεξ αζπιήξ (αζφνιαηεξ γεφλεζξ), on-line 

ζοκενβαζίεξ, μνβάκςζδ ζοκαοθζχκ-events, δζάεεζδ free-

samples on-line (83%) ιε ακηίζημζπδ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ 

CDs [2]. 

 

4 Παξαδείγκαηα/Δθαξκνγέο 

 
Τπάνπμοκ πμθθά παναδείβιαηα ηα μπμία πνδζζιμπμζ-

μφκ ημ Γζαδίηηομ ςξ έκα ιέζμ ζοκ-δδιζμονβίαξ. ηδκ πνμζέβ-

βζζδ αοηή βίκεηαζ ιία ζοκέκςζδ ημο πναβιαηζημφ ιε ημκ ζδεα-

ηυ πχνμ πανάβμκηαξ έκα είδμξ δζαζοκδεδειέκδξ ιμοζζηήξ 

(networked music). ηδ ζοκέπεζα ακαθένμκηαζ ιενζηέξ πανα-

ηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ. 

 

4.1 Quintet.net ηνπ Georg Hadju [3]   

 

Σμ Quintet.net είκαζ έκα πενζαάθθμκ δζαζοκδεδειέκδξ 

δζαδναζηζηήξ ιμοζζηήξ εηηέθεζδξ, πμο επζηνέπεζ ζε εηηεθεζηέξ 

απυ πέκηε δζαθμνεηζηέξ ημπμεεζίεξ κα παίγμοκ ιμοζζηή ιέζς 

ημο Γζαδζηηφμο, οπυ ηδ δζεφεοκζδ εκυξ «ιαέζηνμο» [3]. Σμ 

πενζαάθθμκ είκαζ βναιιέκμ ζε Max/MSP ηαζ απμηεθείηαζ απυ 

ηα δζαηνζηά ηιήιαηα ημο server, ημο client, ημο ιαέζηνμο, ημο 

αηνμαηή ηαζ ημο εεαηή. Σα ιένδ αοηά ακηαθθάζζμοκ δεδμιέκα 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηα OpenSoundControl (OSC) ηαζ otudp 

objects ημο Matt Wright, ηα μπμία ζοκεέημοκ ηαζ ημ User 

Datagram Protocol ζημ πνμβναιιαηζζηζηυ πενζαάθθμκ ηδξ 

Max. Σμ Quintet.net λεηίκδζε ημ 1999, αιέζςξ ιυθζξ ημ 

CNMAT δζέεεζε αοηά ηα πνμβναιιαηζζηζηά «ακηζηείιεκα» 

εθεφεενα ζημ εονφ ημζκυ. 

Οζ εηηεθεζηέξ αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ιέζς ημο 

Γζαδζηηφμο ζηέθκμκηαξ δεδμιέκα εθέβπμο ζημ server είηε πνδ-

ζζιμπμζχκηαξ ακζπκεοηέξ ημκζηυηδηαξ, MIDI πθδνμθμνία ή 

απθά ημ πθδηηνμθυβζμ ημο Ζ/Τ.  ημ server, ηα δεδμιέκα αοηά 

επελενβάγμκηαζ ηαζ ζηέθκμκηαζ ζημοξ clients ηαζ ζημοξ αηνμα-

ηέξ. Δπζπθέμκ, έκαξ ιαέζηνμξ ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ημ ζφζηδ-

ια ηαζ κα αθθάγεζ ημ ιμοζζηυ πενζεπυιεκμ, αθθάγμκηαξ ηζξ 

νοειίζεζξ απυ απυζηαζδ ή κα ζηέθκεζ εκημθέξ εθέβπμο ζημοξ 

πνήζηεξ πμο κα πνμζδζμνίγμοκ κέεξ ιμοζζηέξ παναιέηνμοξ 

(αθ. Δζηυκα 3). 

 

 

4.2 Auracle ησλ Max Neuhaus et al. [4]   

 

Σμ Auracle είκαζ έκα Γζαδζηηοαηυ ιμοζζηυ υνβακμ ημ 

μπμίμ εθέβπεηαζ απυ θςκή, παίγεηαζ ηαζ αημφβεηαζ ιέζς ημο 

Γζαδζηηφμο ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (real-time). Γεκ απαζηεί ζδζαί-

ηενδ ηεπκζηή εηηέθεζδξ, αθμφ ζηδνίγεηαζ ζηδκ εοεθζλία ηδξ 

ακενχπζκδξ θςκήξ, υπςξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ μιζθία. Ζ θςκή 

απμηεθεί ημ ιέζμ εθέβπμο ηαζ υπζ ημ ιέζμ παναβςβήξ ημο 

ηεθζημφ δπδηζημφ απμηεθέζιαημξ.  

Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ εκυξ ζοκυθμο ιέπνζ 

πέκηε εηηεθεζηχκ, μζ μπμίμζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ 

αθθδθεπίδναζδξ ιέζς ημο Γζαδζηηφμο ζημ ηεθζηυ δπδηζηυ 

απμηέθεζια (αθ. Δζηυκα 4). Σμ υθμ ζφζηδια εθέβπμο θεζημον-

βεί πνμζανιμζηζηά ζηζξ δζαθμνεηζηέξ επζθμβέξ ημο ηάεε πνή-

ζηδ λεπςνζζηά. Υνδζζιμπμζείηαζ δ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ 

Java ζε ζοκδοαζιυ ιε ηεπκμθμβίεξ ζφκεεζδξ ηαζ δζηηφςζδξ 

JSyn ηαζ TransJam, ακηίζημζπα, ημο Phil Burk [4]. 

 

Δηθ. 3  Ζ δζεπαθή ημο ιαέζηνμο ζημ Quintet.net [3]. 

 

Δηθ. 4  Ζ δζεπαθή ημο ζοκυθμο ζημ Auracle [4]. 
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4.3 Telemusic ησλ Randall Packer θαη Steve Bradley [5]   
 

Σμ Telemusic είκαζ έκα Γζαδζηηοαηυ πενζαάθθμκ, ημ μ-

πμίμ ζοκηίεεηαζ απυ εηηεθεζηέξ ηαζ ημζκυ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ ζηδ ιμοζζηή εηηέθεζδ ιέζς ημο Γζαδζηηφμο 

[5]. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκαοθίαξ, μζ επζζηέπηεξ-αηνμαηέξ 

ημο δζηηοαημφ ηυπμο www.telemusic.org πνδζζιμπμζμφκ έκα 

εζημκζηυ πενζαάθθμκ ιέζς ημο μπμίμο αθθάγμοκ παναιέηνμοξ 

ηαζ εκενβμπμζμφκ ήπμοξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηδξ ζοκαοθίαξ. 

Σαοηυπνμκα, ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ιεηαδίδεηαζ ιέζς Γζαδζ-

ηηφμο, μπυηε δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζε ηάεε επζζηέπηδ-αηνμαηή 

κα αημφεζ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ημ απμηέθεζια ηδξ πανέιαα-

ζήξ ημο ζηδκ ελέθζλδ ημο ιμοζζημφ ένβμο. Οζ ηεπκμθμβίεξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ ECMAScript/JavaScript, Java, ηαζ 

OTUDP external απυ ημ UC Berkeley CNMAT. 

 

4.4 Musigy ησλ Stan Vonog θαη Nick Surin [6]   

 

Σμ Musigy είκαζ έκα Γζαδζηηοαηυ πενζαάθθμκ βζα ημζκή 

εηηέθεζδ ιμοζζηήξ ιέζς ημο Γζαδζηηφμο ζε πναβιαηζηυ πνυκμ 

[6]. Ακηζιεηςπίγεζ ιε επζηοπία ηα πνμαθήιαηα ηαεοζηένδζδξ 

ηδξ ιμοζζηήξ πθδνμθμνίαξ θυβς ηδξ απυζηαζδξ ηαζ ηδξ ηαπφ-

ηδηαξ ιεηάδμζδξ, επζηοβπάκμκηαξ ηαεοζηενήζεζξ ιζηνυηενεξ 

ηςκ 40ms, πνδζζιμπμζχκηαξ ιε εοεθζλία ηδκ ηάνηα ήπμο, απαζ-

ηχκηαξ ιυκμ 10 ms πνυκμ ηςδζημπμίδζδξ-απμηςδζημπμίδζδξ, 

πνμαθέπμκηαξ ηα δεδμιέκα ιε ηαεοζηένδζδ >40ms ιέζς πα-

νειαμθήξ ηαζ αεθηζζημπμζχκηαξ ηζξ νοειίζεζξ βζα ηάεε απμια-

ηνοζιέκμ πνήζηδ. 

 

Σέθμξ, οπάνπμοκ πμθθέξ πνμζπάεεζεξ πνήζδξ ημο Γζα-

δζηηφμο πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιμοζζηήξ δδιζμονβίαξ (αθ. 

δζαδζηηοαηέξ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ), ηαεχξ ηαζ κέεξ ακηζ-

θήρεζξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ ηεπκμθμβία ιπμνεί κα δζεο-

νφκεζ ηδ ζοιιεημπή, ηυζμ ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ηεθζημφ ιμο-

ζζημφ πνμσυκημξ, υζμ ηαζ ζηδ ιεηελέθζλδ ημο ίδζμο ημο ιέζμο 

παναβςβήξ ημο ήπμο. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ ηεθεο-

ηαίαξ πενίπηςζδξ απμηεθεί δ Worldscape Laptop Orchestra ημο 

Ambrose Field [7] (University of York, UK), υπμο δδιζμονβεί-

ηαζ ιζα μνπήζηνα απυ ιμοζζημφξ πμο πεζνίγμκηαζ laptops (αθ. 

Δζηυκα 5), πανάβμκηαξ έκα εφνμξ ήπςκ είηε πθδηηνμθμβχκηαξ 

εκημθέξ είηε ηζκχκηαξ ηα πένζα ημοξ ιπνμζηά απυ ηδκ ηάιενα 

ημο laptop, χζηε κα εκενβμπμζμφκ δζάθμνεξ ιμοζζηέξ πδβέξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ εηάζημηε ηίκδζδξ ηςκ 

πενζχκ ημοξ. 

 

5 πκπεξάζκαηα 

 
Απυ ηδκ πθδνμθμνία πμο πανμοζζάζηδηε βίκεηαζ θακε-

νυ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα αβκμήζμοιε ηδκ φπανλδ ημο Γζαδζηηφ-

μο πνέπεζ κα ζηεθεμφιε ηαζ κα μνίζμοιε ηδ δδιζμονβζηή 

ζοιαίςζδ ιαγί ημο. Ζ εθεφεενδ πνυζααζδ ζηδκ πθδνμθμνία 

πνμαάθεζ ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ζε έκα ζπεδυκ άπεζνμ επί-

πεδμ επζθμβχκ/εοηαζνζχκ. Ζ δζάποζδ ηδξ αημιζηυηδηαξ ζημκ 

ηοαενκμπχνμ πανέπεζ κέα ιέζα αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαθθζηεπκζ-

ηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Ζ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηήξ ηαθθζηε-

πκζηήξ βθχζζαξ εηενμπνμζδζμνίγεηαζ πθέμκ ιέζα απυ έκα 

δζεονοιέκμ (ζπεδυκ παβηυζιζμ) ημζκυ. Ζ ηαηάνβδζδ ηςκ ημπζ-

ηχκ ηαζ πνμκζηχκ πενζμνζζιχκ ιαγζημπμζεί ηδ δδιζμονβία, 

δδιζμονβχκηαξ υιςξ πανάθθδθα ηαζ εοηαζνίεξ βζα δζαζηνε-

αθχζεζξ. 

Σεθζηά, δ δοκδηζηή ημζκςκία ημο Γζαδζηηφμο ιπμνεί κα 

πνςηαβςκζζηήζεζ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ πμζμηζηήξ, ζοιιεημπζηήξ 

ηαθθζηεπκζηήξ ημοθημφναξ, ιε άιεζμ ακηίηηοπμ ζηδκ ημζκςκία, 

δδιζμονβχκηαξ ιζα πμθζηζζηζηή ζοκείδδζδ. ημ πένζ ιαξ είκαζ 

κα ηάκμοιε ημ ηαηάθθδθμ …ηθζη. 

 

 
 

Δηθ. 5  Ζ Worldscape Laptop Orchestra ημο Ambrose Field 

[7]. 
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πλζέηεο - Iδηώκαηα- Πξνηεξαηόηεηεο : 

Ζ δεύηεξε καηηά 

 

Μελάο Ε. Ώιεμηάδεο 

πλζέηεο, κνπζηθνιφγνο,  

επίθνπξνο θαζεγεηήο Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ,  

αληηπξφεδξνο ΐ΄ Έλσζεο Βιιήλσλ Μνπζνπξγψλ 
minasialex@hol.gr  

 

   Eπζθμβέξ, δζθήιιαηα, πνμαθδιαηζζιμί, αδζέλμδα, εεκζηυ- ιμ-

κηένκμ- ιεηαιμκηένκμ, δ ιαβζηή θέλδ «επακαπνμζ-δζμνζζιυξ», μ 

πνμαθδιαηζηυξ νυθμξ ηδξ Πμθζηείαξ, δ, βζα ηδκ μκμιαγυιεκδ 

θυβζα/ έκηεπκδ/ ζμαανή ιμοζζηή, ζηθδνή εθθδκζηή πναβιαηζηυ-

ηδηα. Οζ δζηέξ ιμο ζηέρεζξ ακμίβμκηαζ ζε δφμ ακελάνηδηα πεδία :  

   Πνχηα ζε πζεακυηδηεξ εκζςιάηςζδξ εκαθθαηηζηχκ ιμοζζηχκ 

ζδζςιάηςκ, πένα ή δίπθα απυ ημ ηνίπηοπμ  «εεκζηυ- ιμκηένκμ- 

ιεηαιμκηένκμ» ηαζ επίζδξ ζηδκ εκζςιάηςζδ εκαθθαηηζηχκ  

«πεζνζζιχκ» – ηαζ 

   Γεφηενμκ, ζε δζάθμνα εκδζαθένμκηα κεμεθθδκζηά θαζκυιεκα 

πμο ιαξ πενζαάθθμοκ. Θα πνμζπαεήζς κα ηα ζοκανιμθμβήζς 

ζε ιζακ ζοκεπή εκυηδηα. 

   Οζ πνχημζ πνμαθδιαηζζιμί έπμοκ κα ηάκμοκ ιε γδηήιαηα 

ηεπκζηήξ ηαζ πεδία επζθμβχκ. Π.π. : Σζ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ζήιε-

να πθέμκ : εέια ή εειαηζηυ οθζηυ, unisono -  καζ ή υπζ, tutti- καζ 

ή υπζ ηαζ βζαηί ; πνήζεζξ ζζμηνάηδ ζε δζάθμνεξ θςκέξ ηαζ πχξ, ηί 

ζδιαίκεζ π.π. νοειμπμζδιέκμξ ζζμηνάηδξ ηαζ ηί νοειμπμζδιέκδ 

ιεθςδία; Δθέ ζηα έβπμνδα : πυηε, ηαζ βζαηί;  Διθακίγμκηαζ πά-

κημηε δζηαζμθμβδιέκα θεζημονβζηά ; Σί ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ιε 

ζδιενζκμφξ υνμοξ ηαζ ζοκεήηεξ, αθθαβή ημκζημφ ηέκηνμο ή 

πεδίμο, ιεηνζηή ιεηαηνμπία, πηςηζηυ θαζκυιεκμ, επίηαζδ πηςηζ-

ηήξ δζαδζηαζίαξ η.μ.η. Πχξ κμείηαζ ζήιενα π.π.  ιία θυνια ζμ-

κάηα, υπζ ςξ δ παναδμζζαηή (θυνια ζμκάηα),  αθθά βεκζηυηενα 

ςξ αίζεδζδ βζα ακαθμβίεξ, μιμζμβέκεζα ηαζ  εκυηδηα. Πχξ (ηαζ 

πυζμζ)  ηαηαβίκμκηαζ πθέμκ, ηαηά πνμηεναζυηδηα, ιε δφμ ελαζνε-

ηζηά ηνίζζιεξ πνμηεναζυηδηεξ ζηα ένβα, πμο είκαζ : δ ηαηεφεοκζδ 

ηαζ ημ θεβυιεκμ «timing». Δίπα ηαηα-βνάρεζ αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ 

ιία Κονζαηή πνζκ δφμ  ιήκεξ πενίπμο, ηαζ αζζεάκεδηα υηζ επζαε-

ααζχεδηα ηαζ έθααα απακηήζεζξ υηακ, ηαηά ζφιπηςζδ, ημ ίδζμ 

εηείκμ ανάδο άημοζα ημ ελαζνεηζηυ Κνληζεξηίλν γηα πηάλν ηαζ 

μνπήζηνα ημο Γζχνβμο Κμονμοπμφ. 

 Θα ζηεθεεί ηακείξ αέααζα : αοηά, ηα παναπάκς, είκαζ ζοιαα-

ηζηά, παναδμζζαηά ηαζ υπζ κευηενα - ζφβπνμκα ιεβέεδ. Με ηα 

κευηενα ζδζχιαηα, πχξ πνμπςνμφιε πθέμκ - ή υπζ ; Γφζημθεξ μζ 

απακηήζεζξ εδχ - ηαζ πενζζζυηενμ δφζημθμ, είκαζ ημ κα ζοιθς-

κήζμοιε – αοηυ θάκδηε ηαζ ζηζξ πηεζζκέξ ημπμεεηήζεζξ ζημ 

ζοκέδνζμ. Ίζςξ ηάπμζεξ ζφβπνμκεξ απακηήζεζξ κα ιδκ πενζμνί-

γμκηαζ ιυκμ ή ηονίςξ ζε έκα πεκηάβςκμ, ή πμθφβςκμ, πμο μνίγε-

ηαζ ακάιεζα ζηδ αμνεζμηεκηνζηή Iηαθία, ηδ Βζέκκδ, ημ 

Darmstadt, ηδκ Κναημαία, ημ Σαθίκ, ή αθθμφ (δ επζθμβή ηςκ  

βεςβναθζηχκ πνμζδζμνζζιχκ δεκ είκαζ ηοπαία). Ίζςξ παβημζιζ-

μπμίδζδ ζδιαίκεζ ηαζ υηζ, δδθαδή, ίζςξ μζ απακηήζεζξ κα ανί-

ζημκηαζ ηαζ ζε ελςεονςπασηά  ή εκαθθαηηζηά ιμοζζηά ζδζχιαηα 

ή ζηδκ εκζςιάηςζδ πνήζεχκ ημοξ. οκέαδ ζε πμθθέξ πενζυ-

δμοξ, ζε Γοηζημφξ ζοκεέηεξ, π.π. ιε ημκ Debussy, ή ηαη΄ ελμπήκ 

ζηδ δεηαεηία ημο 1920 ιε ηζξ επζδνάζεζξ απυ ηδκ jazz, ημ blues 

ηαζ ηα νοειμιεθςδζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιμοζζηχκ ηςκ ηάεε 

θμβήξ εβπνχιςκ, ζοκέαδ ιε ηα ζκδμκδζζαηά ιεθςδζηά ηαζ νοε-

ιζηά ζημζπεία ζημκ Colin Mc Phee, ζημ Messiaen ηαζ ημοξ κευ-

ηενμοξ Οθθακδμφξ ιζκζιαθζζηέξ. Απυ ακηίζημζπεξ πδβέξ ανήηακ 

ηζξ θφζεζξ ηαζ μζ παναδμζζαημί ιζκζιαθζζηέξ, ηονίςξ μ  Steve 

Reich, ηαζ ακ ημ ηαθμζηεθηεί ηακείξ, εηεί ή ηαζ εηεί ανήηε θφ-

ζεζξ ζηδκ φζηενδ δδιζμονβζηή ημο πενίμδμ ηαζ μ Ligeti, ακ ακα-

θμβζζηεί ηακείξ ημ ζε πμζυ θαηζκμαιενζηάκζημ beat (καζ- beat) 

μθείθεηαζ ημ εφνδια ηαζ δ επζηοπία ημο βνήβμνμο ιένμοξ ηυζμ 

ημο Horntrio υζμ ηαζ ημο Kνληζέξηνπ γηα πηάλν ημο ζοκεέηδ. 

Έπεζ ζήιενα κυδια κα αζπμθδεμφιε ηυζμ χζηε κα πεζνζζημφιε 

ζε αάεμξ, ελακηθδηζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηά, έκα (ηέημζμ) αθνμ-

θαηζκμ-ημοαακεγζημ beat, ιία αθνζηακζημφ ή άθθμο ηφπμο πμ-

θοννοειία, έκα ακηζπνμζςπεοηζηυ ζμοίκβη,  έκα παναδμζζαηυ 

drumming ηφπμο Νέαξ Ονθεάκδξ , ιία Θζαεηζακή δπδηζηυηδηα, ή 

νοειμιεθςδζηά παναηηδνζζηζηά πμο παναπέιπμοκ ζημ θεβυιεκμ 

εκαθθαηηζηυ νμη, ηδκ ηγαγ- νμη fusion  η.μ.η.; 

 Mα! Θα ακηζηείκεζ ηάπμζμξ, αοηά είκαζ ζδζχιαηα πμο ζοκδέμ-

κηαζ ιε ηδκ «άθθδ» ιμοζζηή ηαζ άθθςζηε «ειείξ είιαζηε Έθθδ-

κεξ ζοκεέηεξ». Καζ απυ ηδκ άθθδ πθεονά ηίεεηαζ ηαζ ημ γήηδια 

ηδξ «θμβζμζφκδξ». Πμθφ ζςζηά, αεααίςξ. Συηε ακηίζημζπα, πμζμξ 

ακαθαιαάκεζ ηαζ πχξ, κα δζαπεζνζζηεί έκα ακηζπνμζςπεοηζηυ (ηαζ 

υπζ ηνοιιέκμ)  beat  εκυξ ηζάιζημο, εκυξ επηάζδιμο ηαθαιαηζα-

κμφ πμνμφ, εκυξ γεσιπέηζημο- πςνίξ κα ηζκδοκεφεζ, ζήιενα πθέ-

μκ, κα παναηηδνζζεεί ςξ βναθζηυξ θυβζμξ ζοκεέηδξ, ή ςξ ζοι-

θςκζζηήξ εκηεπκμθασηήξ απυηθζζδξ ; Μζα ζπεηζηή απυδεζλδ : αξ 

ζηεθημφιε πυζμ απέπμοκ έκαξ ηζάιζημξ, έκαξ ηαθαιαηζακυξ, 

έκαξ γεσιπέηζημξ απυ ηα άλζα ένβα πμο ηενδίγμοκ ζοκήεςξ ηα 

ανααεία ζημοξ πακεθθήκζμοξ δζαβςκζζιμφξ ηαζ ηα ενβαζηήνζα 

ζφκεεζδξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Οπυηε ηαοηυπνμκα ηίεεηαζ εδχ 

ηαζ  έκα γήηδια «θμβζυηδημξ», ή, αξ ημ πμφιε ηαθφηενα, έκα 

γήηδια πενί ηδκ «ζηεπηυιεκδ ιμοζζηή». Ακέθενα πνμδβμοιέ-

κςξ ηα «ελςεονςπασηά» ζημζπεία , εκδεζηηζηά, ηαζ απθχξ επεζδή 

εδχ ιζθμφιε ηαζ βζα παβημζιζμπμίδζδ.  

   Nαζ- είκαζ δφζημθμ. Καζ ιάθθμκ είκαζ βεβμκυξ : Φαίκεηαζ υηζ 

ζήιενα, δδιμηζημθακείξ ιεθςδίεξ ιε ηνζδιζηυκζα ηαζ ζοβπμνδίεξ 

(π.π. εαδυιδξ, αθθά ηαζ δζάθςκεξ) απυ ηάης,  δεκ θακηάγμοκ πζα 

ηυζμ εκδζαθένμοζεξ, βμοζηυγζηεξ ηαζ ηυζμ απμδεηηέξ, υπςξ 

παθζυηενα (ζογδηήεδηε ηαζ πηεξ ηαζ οπήνλε παχδδξ δζάζηαζδ 

απυρεςκ).Tζ ηάκμοιε επμιέκςξ ;  Λφζεζξ οπάνπμοκ -π.π, ζηδκ 

εηενμθςκζηή βναθή. ιςξ: ακ ηαζ  απυ αοηυ ηάπμζμξ δεκ ζηακμ-

πμζείηαζ, επεζδή βζα πανάδεζβια πνμηφπηεζ ηαζ πάθζ έκα απμηέθε-

ζια πενζεςνζαημφ ή ιάθθμκ «ιεζμκμηζημφ» φθμοξ, ή «αζφιααημ 

ιε ηζξ εονςπασηέξ θυνιεξ, ή, ημ ζοκδεέζηενμ, μζ  θυνιεξ (δδθ. 
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μζ πθμηέξ) ηφπμο δζαδζηαζίαξ ή ελέθζλδξ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηδκ folk ιμοζζηή είκαζ αζφιααηεξ ιε ηα βκςζηά εονςπασηήξ 

ηαηαβςβήξ παναηηδνζζηζηά δναιαηζηήξ πθμηήξ η.μ.η. Συηε ηζ ; 

   ηνεθυιαζηε ηαζ πάθζ ζηδ «ιεβάθδ πμίδζδ» ; Γζα κα ιεθμ-

πμζήζμοιε πχξ; Π.π. ημκ  Ρίθηε, απυ ηαηυβμοζηδ ιεηάθναζδ, ςξ 

...ανπμκημνειπέηζημ ; Γζυηζ ηαζ ηέημζα έπμοκ ζοιαεί, ηάιπμζεξ 

θμνέξ. ηδκ Δθθάδα, αεααίςξ - αεααίςξ. Σμ ιμοζζηυ εέαηνμ, ή 

αηνζαέζηενα : ημ ιμοζζημεεαηνζηυ ένβμ, είκαζ αεααίςξ ζπμοδαία 

θφζδ, αθθά ηα πνμαθήιαηα, παναβςβήξ (ηαζ άθθα), είκαζ βκςζηά 

ηαζ δ εθθδκζηή βθχζζα δεκ είκαζ αέααζα ημ ηαθφηενμ  δζεεκέξ 

δζαααηήνζμ. φβπνμκεξ επζθμβέξ, ηαζ ιε ηδ πνήζδ- οπμζηήνζλδ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ πμθοιέζςκ ακμίβμκηαζ ηαζ εδχ πμθθέξ 

(αοηά εείβδζακ ηαζ εδχ), ηαζ ίζςξ κα είκαζ, ακηζηείιεκμ ιζαξ 

εηηεκέζηενδξ εκυηδηαξ ζε έκα πνμζεπέξ ζοκέδνζμ. 

    Να έκα πνυπεζνμ ενχηδια : ηζ  είκαζ θμζπυκ ημ ηνίζζιμ ηαζ 

δφζημθμ κα βνάρεζ έκαξ ζοκεέηδξ ζήιενα; ογδημφζαιε ηάπμηε 

ιε έκακ ζοκάδεθθμ ηαζ ιμο είπε :  

   «To δφζημθμ ζήιενα, είκαζ ημ κα ζοκεέζεζ ηακείξ έκα πνςηυ-

ηοπμ ηαζ ηαθμβναιιέκμ Αllegro, έκα allegro ηδξ πνμημπήξ, πμο 

κα έπεζ κυδια». 

   Μμο θάκδηε εκδζαθένμκ ηαζ ζςζηυ. ε έκα adagio θίβμ ςξ 

πμθφ υθμζ ηα ηαηαθένκμοιε ηαθά. Έκαξ, ή ζοκήεςξ πενζζζυηε-

νμζ ζζμηνάηεξ, ηάπμζμ (πακ-) δζαημκζηυ οθζηυ, δομ –ηνεζξ ηαοηυ-

πνμκεξ ιεβεεφκζεζξ ή ζιζηνφκζεζξ ζηζξ μνζγυκηζεξ βναιιέξ, έβ-

πμνδα sul tasto- flautando- senza vibrato, θοζζημί ανιμκζημί  ζε 

δέζιδ ή ηακυκα ..... Λίβα  πενζεχνζα θάεμοξ εδχ. Αθθζχξ, πμζα 

άθθα; Γζάθςκα δπδηζηά βεβμκυηα ηάεε θμβήξ, ζοκδεέζηαηα ζε  

αβςβή moderato fluente, ζε tempo ηέηανημ π.π. = 69-72 ζοκεπχξ, 

πμο ή ζδιεζμβναθείηαζ έηζζ, ή αημφβεηαζ υθμ έηζζ ηεθζηά, αβα-

πδιέκμ πμθθχκ ςξ θαίκεηαζ, αζθαθέξ ιμζάγεζ ηζ αοηυ. Σμ γήηδ-

ια ιε ημ allegro ιμο θάκδηε θμζπυκ εκδζαθένμκ ηαζ ζςζηυ – ηαζ 

πνμζέεεζα  αοευνιδηα: ημ δφζημθμ είκαζ  έκα πνςηυηοπμ alle-

gro  ηδξ πνμημπήξ, ημ μπμίμ κα ιδκ είκαζ πμνυξ. O πμνυξ είκαζ  

ζαθχξ ηάηζ ζδιακηζηυ – βζα ειάξ, ηαζ ηαοηυπνμκα ζίβμονμξ 

ηχδζηαξ επζημζκςκίαξ ιε ημ εονφ ημζκυ, αθθά ηαοηυπνμκα είκαζ, 

πζεακχξ, ηαζ δ  «αζθάθεζα», δ μδυξ ηδξ ήζζμκμξ ακηζζηάζεςξ, 

εα έθεβα ίζςξ, έκα «μπζμεζδέξ» βζα ημ allegro, πμο ιαξ απαζπυ-

θδζε εδχ.  

   Δνςηήιαηα εέης- πμο ιμο θαίκμκηαζ ηνίζζια ηαζ  μοζζαζηζηά 

ηαζ δεκ πνμηείκς αέααζα θφζεζξ. Αοηέξ, εα είκαζ εη ηςκ πναβιά-

ηςκ  πνμζςπζηέξ, ηαζ ηνίκμκηαζ ηυζμ απυ ηδκ πνμεεηζηυηδηα 

υζμ ηαζ απυ ημ ακηίζημζπμ απμηέθεζια. Ακ ηαζ ημ «ηνίκμκηαζ», δ 

ηνζηζηή είκαζ εδχ έκα γήηδια. Ή ιάθθμκ, εα έθεβα, δεκ είκαζ  «δ 

ηνζηζηή ςξ ηνζηζηή» γήηδια, αθθά, ακ ημ ζηεθεμφιε αθθζχξ: 

απυθοηεξ ηνίζεζξ, πνυζδια, αλζμθμβήζεζξ ηαζ μνζζηζηέξ απμθάκ-

ζεζξ βζα ζοκεέηεξ πμο είκαζ αηυια ζε ελέθζλδ ηαζ δζαιυνθςζδ ; 

Μέζα ζηζξ εδώ ζοκεήηεξ ηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πμο ζζπφεζ 

εδώ βζα ημοξ Έθθδκεξ ζοκεέηεξ θυβζαξ/ έκηεπκδξ ιμοζζηήξ ; 

Δίκαζ έκα γήηδια. Πμο εα πνέπεζ ιάθθμκ κα ζογδηδεεί,  ηαζ αοηυ 

ίζςξ ζ‟ έκα επυιεκμ ζοκέδνζμ. Ήδδ μ Θυδ. Ακηςκίμο πηεξ, ζηδκ 

εκανηηήνζα μιζθία ημο ζοκεδνίμο, ακέθενε υηζ δ αλζμθυβδζδ 

είκαζ επζηίκδοκδ. 

   Αημφιε ζοπκά, ηαζ πνυζθαηα, υθμ ηαζ ζοπκυηενα, υηζ μ ηνα-

βμοδζζιέκμξ, μ ιεθμπμζδιέκμξ θυβμξ, ηαζ ηεθζηά «ηα ηναβμφδζα» 

ήηακ πάκηα δ ζθναβίδα ημο Έθθδκα- ηαζ ζςζηά. Σα άθθα -

ζοιθςκίεξ, ζμκάηεξ, ημοανηέηα, ημοζκηέηα η.θ.π. είκαζ θνάβηζ-

ηα- άνα, έλς απυ ιαξ. Καζ αοηυ ζςζηυ είκαζ. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά αέααζα, «δ Γφζδ, δ μπμία ααζίζηδηε ζημ εθθδκζηυκ 

πκεφια» ... δδθαδή : Eθθδκζηυξ ηαζ Φνάβηζημξ - είκαζ  ηαζ μ 

ιφεμξ ημο Αζζχπμο ηαζ ημο Λα Φμκηαίκ πμο θέεζ υηζ μ ηγίηγζηαξ 

ηναβμοδμφζε, ιυκμ ηναβμοδμφζε – ηαζ δεκ ζηεθηυηακ-, ζοκέπεζα  

υθμ ημ ηαθμηαίνζ , ηαζ ιεηά ήνεε μ πεζιχκαξ ηαζ  … 

   ε ζπέζδ ιε αοηά ηα γδηήιαηα, πενζιέκς ιε λεπςνζζηυ  εκδζα-

θένμκ κα αημφζμοιε ηαζ επυιεκεξ εζζδβήζεζξ , υπςξ αοηή ηδξ 

ηονίαξ Ρςιακμφ ιε ηίηθμ «Πυζα ηναβμφδζα πζάκεζ ημ ένβμ ζμο;». 

Αθθά ηαζ ζε ιζακ άθθδ αάζδ, εα ιπμνμφζε κα νςηήζεζ ηακείξ : 

«Απυ πυζα ηναβμφδζα απμηεθείηαζ μ ζοιθςκζηυξ ζμο ηφηθμξ;» 

ή, «δ ζοιθςκζηή ζμο ζμοίηα». A! Καζ ηονίςξ... «πυζμζ εκμνπδ-

ζηνςηέξ έπμοκ βνάρεζ ηα ζοιθςκζηά ζμο ένβα;». Γζυηζ δ Δθθάδα 

ιμζάγεζ κα είκαζ (ή είκαζ ήδδ) δ ιυκδ πχνα ζημκ ηυζιμ, ζηδκ 

μπμία μ ζοκεέηδξ ηαζ μ εκμνπδζηνςηήξ εκυξ ζοιθςκζημφ ένβμο 

(ημο ίδζμο ζοιθςκζημφ ένβμο) είκαζ ..... δζαθμνεηζηά πνυζςπα. 

ε άθθεξ δε πενζπηχζεζξ μ ζοκεέηδξ, ή άθθμζ βζα θμβανζαζιυ 

ημο, παίγμοκ «ηάηζ» ζ‟ έκα δθεηηνμκζηυ ηθααζέ, εκχ ημ πνυ-

βναιια ζδιεζμβνάθδζδξ ημο ημιπζμφηεν ημ ιεηαθνάγεζ υπςξ – 

υπςξ, ηαζ εζδζημί ηεπκζημί, ή ζοκενβεία, ακαθαιαάκμοκ κα ιε-

ημοζζχζμοκ ημ πυκδια ζε ιμοζζηά ακαβκχζζιδ βναθή- ηαζ κα 

ημ ηαηαβνάρμοκ. Μενζηέξ θμνέξ δε, πνμηφπημοκ ηακηάηεξ, μνα-

ηυνζα, θςκδηζηέξ ζοιθςκίεξ ηαζ υπενεξ αηυιδ, απυ πνςηυηοπα 

ημο ζοκεέηδ, ηα μπμία απμηεθμφκηαζ απυ ιεθςδίεξ... ηναβμοδζ-

ζιέκεξ ζημ ηαζεηυθςκμ, ή απυ ιζα ηαηαβναιιέκδ ιεθςδία 

θςκήξ ιε ... ημοξ ζηίπμοξ, ηαζ θίβεξ ζδιεζχζεζξ- εκίμηε ηαζ πνμ-

θμνζηέξ. ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ εα πνέπεζ δοζηοπχξ κα θέιε υηζ 

δ παναπάκς ζοκεήηδ, δζαιμνθχκεηαζ ηαζ δζαηοπχκεηαζ ςξ : δ 

Δθθάδα ιμζάγεζ κα είκαζ (ή είκαζ ήδδ) δ ηαη΄ ελμπήκ πχνα ζημκ 

ηυζιμ, ζηδκ μπμία μ «ζοκεέηδξ» ηαζ μ ζοκεέηδξ εκυξ ιεβάθδξ 

έηηαζδξ ζοιθςκζημφ ή θςκδηζημφ ένβμο  είκαζ .... δζαθμνεηζηά 

πνυζςπα. Πνμζςπζηά δεκ εα είπα ηακέκα πνυαθδια ακ μ εαν-

ναθέμξ ηαζ ημθιδνυξ ιμοζζημθυβμξ, ηνζηζηυξ ή ενεοκδηήξ ημο 

ιέθθμκημξ εκημπίζεζ, ακαηαθφρεζ ηαζ απμηαηαζηήζεζ ηδκ πναβ-

ιαηζηή- μοζζαζηζηή ηαοηυηδηα αοηχκ ηςκ «ιεβαθυπκμςκ» ένβςκ 

ηαζ απμκείιεζ ηδκ παηνυηδηά ημοξ ζημοξ πναβιαηζημφξ δζηαζμφ-

πμοξ- ζοκδζηαζμφπμοξ, έζης ηαζ ακ αοημί, βζα πνμθακείξ θυβμοξ 

δεκ ημ επζεοιμφκ ή έπμοκ ζοιααηζηά παναζηδεεί απυ αοηυ. 

   Γεκ έπεζ κυδια κα επζπεζνδιαημθμβήζμοιε λακά ιε αάζδ ηδκ 

πακημηναημνία ηςκ ηναβμοδζχκ ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ ηδξ δζαζηέδα-

ζδξ. ηδκ Δθθάδα αοηά οπήνπακ, οπάνπμοκ ηαζ εα οπάνπμοκ. 

ιςξ έπμοιε πνυαθδια, οπμεέης μζ πενζζζυηενμζ απυ ειάξ εδχ, 

ιε ηα ηναβμφδζα (ηναβμοδάηζα) πμο θμνχκηαξ ηδκ ζοιθςκζηή 

έκηεπκδ, (θυβζα) πνμαζά, ηαηαανμπείγμοκ, ιάθζζηα πνδιαημδμ-

ημφιεκα απυ ηναηζηέξ ηαζ ζοκαθείξ επζπμνδβήζεζξ, ημ ένβμ, ημ 

μπμίμ ειείξ ζογδημφιε ηαζ οπεναζπζγυιαζηε εδχ αοηέξ ηζξ ιέ-

νεξ. Σμ γήηδια είκαζ βκςζηυ, εδχ ηαζ πμθθέξ πθέμκ δεηαεηίεξ: 

ζηδκ ανπή μκμιάζηδηε έκηεπκμ θασηυ ηναβμφδζ-  ηαζ ιεηά ζζβά –

ζζβά, (αθμφ πήβε ..πενίπαημ ημ θασηυ), «έκηεπκμ ηναβμφδζ», 

η.μ.η., έθοβε ηαζ ημ «ηναβμφδζ» .. ηαζ ηχνα  πθέμκ είκαζ «έκηεπκδ 

εθθδκζηή ιμοζζηή», ιε ζοιθςκζημφξ ηφηθμοξ ηναβμοδζχκ, μνα-

ηυνζα, ηακηάηεξ, ιμοζζηά έπδ, θεζημονβίεξ, υπενεξ... ηαζ αέααζα 

ιε «έκηεπκμοξ ενιδκεοηέξ  εθθδκζηήξ ιμοζζηήξ». Πάκηςξ, εθα-

θνμθασηά ημοξ ηναβμοδάηζα ηδξ πενζυδμο 1967-1974, μζ παθζυ-

ηενμζ απυ ειάξ ηα εοιυιαζηε, ηαζ ιπμνεί  αηυια κα ηα ακαγδηή-

ζεζ ηακείξ ζημ  internet.  

   Καζ ηχνα ζοιααίκμοκ, ηαζ παθζυηενα ζοκέααζκακ, ιε δζαθμνε-

ηζηή ή πανειθενή ιμνθή. Πμθζηζημί ηαζ άθθμζ εεζιζημί ή ελς-

εεζιζημί ζπδιαηζζιμί, ιε ρδθμεδνζημφξ ή άθθμοξ πνμζακαημ-

θζζιμφξ, πνδιαημδμημφκ ιεβαθυπκμα μναηυνζα, ηακηάηεξ, θεζ-

ημονβίεξ η.μ.η. Γεκζηά πνμηφπηεζ πθέμκ δ αίζεδζδ υηζ είιεεα  

έεκμξ «Δθθήκςκ ηναβμοδζζηχκ» ηαζ  «Ανπαζμεθθδκμπνζζηζακχκ 

μναημνζμζοιθςκζζηχκ». 
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    Αθθά αξ επζζηνέρμοιε  ζε αοημφξ, δδθαδή ζε ειάξ, μζ μπμίμζ 

ζοκεέημοιε, εκμνπδζηνχκμοιε, ηαζ ηαηαβνάθμοιε... ιυκμζ ιαξ, 

ημ ένβμ ιαξ. Ακ εα ημθιμφζα κα πνμηείκς ηάηζ, είκαζ ιάθθμκ ημ 

ελήξ : κα ιδκ βνάθμοιε ιδπακζηά ηαζ αζαζηζηά,  κα ημ λακαζηε-

θηυιαζηε, υκηςξ «κα ακαζημπαγυιαζηε». Θέης ηαζ εβχ ημ γήηδ-

ια ηαζ ηδκ ακάβηδ δδιζμονβίαξ νεπενημνίμο ή «νεπενημνίςκ». Γζ 

αοηυ αηνζαχξ, αξ θνμκηίγμοιε , ένβα πμο αλίγμοκ, κα λακαπαί-

γμκηαζ. Αξ ακαεεςνμφιε, ίζςξ, ένβα ιαξ, υζμ ιεβαθχκμοιε, υζμ 

πνμπςνμφιε. Πμθθμί ημ έηακακ, ίζςξ ηαζ αλζυηενμζ απυ ειάξ. 

Δίκαζ ζςζηή δ ακάβηδ βζα ηαζκμφνζα, βζα κέα ένβα, βζα δμηζιέξ- 

αθθά αξ ιδκ είκαζ «πάκηα ηαζ ιυκμ» ή «ηονίςξ» κέα ένβα, ηα 

μπμία εη ηςκ πναβιάηςκ ή εη ηςκ ζοκεδηχκ, παίγμκηαζ ιυκμ 

ιία θμνά , ζηδκ πνειζένα ημοξ. Αξ έπμοιε  ηζ ειείξ, υπζ ςξ ιέθδ 

θμνέςκ, π.π. ςξ Έκςζδ Μμοζμονβχκ, αθθά ςξ ζοκεέηεξ, αημιζ-

ηά, ηδκ ζηέρδ ηαζ ηδκ έβκμζα βζα ηδκ δδιζμονβία εκυξ (πενζμνζ-

ζιέκμο ή εονφηενμο) νεπενημνίμο.  

   Ζ ζοβηεηνζιέκδ αοηή εειαηζηή εκυηδηα ημο ζοκεδνίμο πενζέ-

πεζ ζημκ ηίηθμ ηδξ ηδκ έκκμζα «ακαζημπαζιμί». Θα ζοιθςκήζς 

ηζ εβχ: πμθθά, πάνα πμθθά οπάνπμοκ, (έλς απυ ηζξ Νεμημκζηυ-

ηδηεξ ηαζ ημοξ κεμνμιακηζζιμφξ), ηα μπμία ιπμνεί κα δεζ ή κα 

ανεζ ηακείξ. Ανηεί κα έπεζ ακμζηηά αοηζά ηαζ ιοαθυ- υπζ ιυκμ βζα 

πεζναιαηζζιμφξ άθθα ηαζ βζα μοζζαζηζημφξ «ακαζημπαζιμφξ». 

   Γζ‟ αοηυ εα ηεθεζχζς, ηάπςξ πανάδμλα, δζδβμφιεκμξ ιζακ 

ζζημνία, δ μπμία εκέπεζ ηαζ ελςεονςπασηά ηαζ «δζαπμθζηζζιζηά» 

ζημζπεία. Δίκαζ απυ ημ ηέθμξ εκυξ κημηοιακηέν ημο Νational 

Geographic, ιε ακηζηείιεκμ έκα βκςζηυ εδθαζηζηυ ηδξ αιενζηα-

κζηήξ δπείνμο, πμο ημ λένμοιε απυ ζπεηζηυ cartoon, ημ coyote– 

έκα γχμ ημ μπμίμ ζηδκ ζε ανηεημφξ ιφεμοξ ή ζηδκ ακηίζημζπδ 

θασηή θζθμθμβία εεςνείηαζ π.π. ςξ δ ροπή ημο Ηκδζάκμο, ημο 

βδβεκμφξ Αιενζηακμφ ή ςξ  o trickster- μ «παίηηδξ» ή  ηαζ ςξ 

απεζηυκζζδ  ημο ίδζμο ημο εεμφ η.μ.η1. 

   ημ ηέθμξ  ημο κημηοιακηέν, μ θεοηυξ Αιενζηακυξ γςμθυβμξ-

πανμοζζαζηήξ ηδξ εηπμιπήξ πθδζζάγεζ έκακ βένμ Ηκδζάκμ θφ-

θανπμ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημκ νςηάεζ βζα κα ιάεεζ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ζζημνία, ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ημο γχμο αοημφ. 

   Ο βένμξ Ηκδζάκμξ απακηά : «Δζφ, θεοηέ άκηνα, εέθεζξ κα ιάεεζξ 

βζα ημ coyote, αθθά μζ δζηέξ ιαξ θοθέξ, πάκημηε ιάεαζκακ απυ ημ 

coyote. 

   Σμ coyote εθέβπεζ ημκ πθδεοζιυ ηδξ αβέθδξ ιε αάζδ ημοξ 

υνμοξ επζαίςζδξ : υηακ εοδιενεί βεκκά έςξ 3 ιζηνά, υηακ είκαζ 

ζε ηίκδοκμ ή ημ αθακίγμοκ, βεκκά έςξ 12 ιζηνά εηδζίςξ. Σμ 

coyote ιεηακαζηεφεζ ηαζ ηαηαθήβεζ εηεί υπμο οπάνπεζ ηνμθή. 

Αοηυ έηακε πάκηα ηζ δ δζηή ιαξ θοθή. Kαζ ηονίςξ απυ ημ coyote 

ιάεαιε κα ακαεεςνμφιε, κα δίκμοιε ιζα δεφηενδ εοηαζνία, πνζκ 

πάνμοιε ιζακ απυθαζδ. Να «ημ λακαζηεθηυιαζηε».  Γζυηζ, ημ 

coyote πνζκ πάνεζ ιζα ηνίζζιδ απυθαζδ, «ημ λακαζηέθηεηαζ 

πάκημηε».  

   Καζ ιεηά δείπκμοκ έκα video ιε έκα coyote,  πμο πεζκάεζ πμθφ -

είκαζ πεζιχκαξ ηαζ πνέπεζ κα θάεζ βζα κα γήζεζ. Γζ‟ αοηυ έπεζ 

θφβεζ απυ ηδκ αβέθδ ή απυ ηδκ  θςθζά ημο ηαζ  έπεζ πθδζζάζεζ 

ιζακ αβνμζηία υπμο οπάνπμοκ ηυηεξ. Σμ αθέπμοιε κα ζηνζθμβο-

νίγεζ βφνς-βφνς ηαζ  δοζημθεφεηαζ κ΄ απμθαζίζεζ. Γζυηζ δ απυ-

θαζδ είκαζ ηνίζζιδ. Ακ δεκ πάεζ κα επζηεεεί ζημ ημηέηζζ, ιπμνεί 

κα πεεάκεζ απυ ηδκ πείκα. Ακ πάεζ, ιπμνεί κα ημ δμοκ, κα ημ 

πηοπήζμοκ μζ κμζημηοναίμζ ηαζ κα ημ ζημηχζμοκ. Καζ  πνμπςνά-

                                                           
1 Ηδζαζηένςξ πνήζζιδ ηαζ εφζημπδ δ  ζπεηζηή πανέιααζδ  ημο ηαεδβδηή  ημο 

ΣΜ   ημο Πακ/ ζηδιίμο Αεδκχκ ημο Παφθμο Κάαμονα  ιεηά ηδκ μιζθία  ηαζ 

βζα ημ υηζ μ trickster / coyote  είκαζ  πενζζζυηενμ πνμ- ζημπαζηζηυξ πανά ιε-

ηα- ζημπαζηζηυξ ήνςαξ η.θ.π. 

εζ βμνβά  (ζε.... tempo moderato fluente),  βφνς – βφνς,  ηαζ  

πάεζ κα επζηεεεί, αθθά ημκημζηέηεηαζ. Μεηά πάεζ κα θφβεζ, αθθά 

ημ λακαζηέθηεηαζ. Καζ ηυηε ζηνέθεζ ημ ηεθάθζ – ηαζ ηάκεζ αο-

ηυ<-->. ------ηαζ εηεί ηεθεζχκεζ ημ κημηοιακηέν.  
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Ο λένο ζπλζέηεο ζηνλ 21
ν
 αηώλα. ηνραζκνί θαη αλαζηνραζκνί… 

ηάεδξ Γοθηάηδξ 

οκεέηδξ, ηαθθζηεπκζηυξ δζεοεοκηήξ Γδιμηζημφ Χδείμο Καθαιάηαξ  
afrit@hol.gr      

 

Πεξίιεςε.   ημκ 21μ αζχκα, μ κέμξ ζοκεέηδξ, εοηοπχξ, δεκ ημοααθά ηα '"αανίδζα" ηδξ ιεηαπμθειζηήξ Δονχπδξ. Εεζ ζε ιζα ημζκςκία πμο πνμ-

ζπαεεί πενζζζυηενμ κα ζοβηενάζεζ ηζξ δζαθμνεηζηυηδηεξ πανά κα ηζξ ημκίζεζ. Σαοηυπνμκα, δεκ γδηά ηακείξ απυ ημ ζοκεέηδ ηαζ βεκζηά απυ μπμζμκ-

δήπμηε δδιζμονβυ κα εκηαπεεί ζε ηάπμζμ ηίκδια ή κα οπδνεηήζεζ ηάπμζα ζδέα ηαζ ημο επζηνέπεζ κα ηζκδεεί πνμξ υπμζα ηαηεφεοκζδ αοηυξ επζεοιεί 

πςνίξ «εκμπέξ» ηαζ «ηφρεζξ». Αοηυξ δδιζμονβεί ηαζ δζαιμνθχκεζ ημοξ υνμοξ, ηα υνζα ηαζ ημοξ ηακυκεξ ημο «παζπκζδζμφ». Σαοηυπνμκα δ ακάβηδ 

επζημζκςκίαξ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα ηαζ δ εοημθία αοηήξ ηδξ επζημζκςκίαξ ηείκεζ κα μδδβήζεζ πμθθμφξ δδιζμονβμφξ ζε ιζα «ημζκή βθχζζα».  Έηζζ 

ιενζηέξ θμνέξ δεκ ιπμνείξ κα δζαηνίκεζξ εάκ έκα ένβμ είκαζ Δονςπαίμο ζοκεέηδ ή Αιενζηάκμο, Έθθδκα ή Γζαπςκέγμο.  Έπεζ θμζπυκ πχνμ δ πανά-

δμζδ ζηδ ζηέρδ εκυξ κέμο Έθθδκα δδιζμονβμφ ηαζ ηί ιπμνεί κα είκαζ αοηυ πμο ημο πνμζθένεζ ζακ εθυδζμ ζηα πθαίζζα ηδξ ακάβηδξ ημο βζα επζημζ-

κςκία ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ; 

 

 

 

Ο ζοκεέηδξ ημο 21
μο

 αζχκα, γεζ (εοηοπχξ) πςνίξ ηα «αανίδζα» 

ηδξ ιεηαπμθειζηήξ Δονχπδξ. Εεζ ζε ιζα ημζκςκία πμο πνμζπαεεί 

πενζζζυηενμ κα ζοβηενάζεζ ηζξ δζαθμνεηζηυηδηεξ πανά κα ηζξ 

μλφκεζ, ζε ιζα ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ, ηδξ επζημζκςκίαξ, ηδξ 

ακάβηδξ φπανλδξ ιζαξ παβηυζιζαξ ημζκςκίαξ, αθθά ηαοηυπνμκα 

γεζ ζε ιζα ημζκςκία δφζημθδ, πμο πνμζπαεεί κα αθθάλεζ πνυζς-

πμ αθθά δεκ ιπμνεί ή δεκ λένεζ πχξ κα ηα ηαηαθένεζ. 

  Γεκ πνέπεζ κα λεπκάιε πςξ υθα ηα δεζκά ηδξ ακενςπυηδηαξ 

έπμοκ δδιζμονβδεεί απυ ηζξ δζαθμνέξ πμο θνυκηζγακ ηαζ θνμκηί-

γμοκ – έκηεπκα  μιμθμβμοιέκςξ - κα ημκίγμοκ μζ εηάζημηε ηο-

αενκήηεξ, αοημηνάημνεξ, παηνζάνπεξ, πάπεξ, δδιμηνάηεξ, θαζί-

ζηεξ ,ημιιμοκζζηέξ  ή υπςξ αθθζχξ θέβμκηαζ. 

 Δίκαζ θμβζηυ θμζπυκ ηάπμζα ζηζβιή ηα πνάβιαηα κα μδδβή-

ζμοκ εηεί πμο απυ υ,ηζ θαίκεηαζ μδδβμφκ.   

Σμ γδημφιεκμ είκαζ κα δμφιε πςξ εα δζαπεζνζζημφιε υθεξ αο-

ηέξ ηζξ ημζκςκζηέξ ελεθίλεζξ. Μδ λεπκάιε πςξ «…είιαζηε πάκς 

απυ 20 πνυκζα ιέθδ ιζαξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ αθθά ελαημθμο-

εμφιε κα ακηζπαναεέημοιε εαοημφξ ζηδκ οπυθμζπδ Δονχπδ», 

υπςξ πμθφ ζςζηά έβναρε μ ζοββναθέαξ Σάηδξ Θεμδςνυπμοθμξ. 

Καζ είκαζ εεςνχ αζηείμ κα πέθημοκ ζε αοηήκ ηδκ παβίδα ηαζ μζ 

ζηεπηυιεκμζ άκενςπμζ ηαζ ηονίςξ μζ άκενςπμζ ηςκ Σεπκχκ. 

Πνέπεζ κα ζηεθημφιε θίβμ ημ πανεθευκ ζημ μπμίμ είιαζηε 

πμθφ ζοπκά πνμζημθθδιέκμζ, αθθά ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ιε 

θάεμξ ηνυπμ. 

Οζ ανπαίμζ ιαξ πνυβμκμζ –υπςξ ιαξ ανέζεζ κα απμηαθμφιε 

ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Ανπαίαξ  Δθθάδαξ- ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ 

ίζςξ πμο αζζεακεήηακ ηδκ ακάβηδ κα επζζηεθημφκ βεζημκζηέξ 

ημζκςκίεξ ηαζ κα ακηαθθάλμοκ ειπεζνίεξ, βκχζεζξ, ηεπκζηέξ, 

εκηοπχζεζξ. Καζ ημ ζδιακηζηυηενμ πμο ηαηάθενακ ήηακ ημ κα 

εκηάλμοκ ιέζα ζηδ ζηέρδ ημοξ, ζηδ γςή ημοξ ηαζ ζηδκ ηέπκδ 

ημοξ υθα αοηά ηα ζημζπεία πμο πνμέηοπηακ ζοκεπχξ απυ ηδκ 

επαθή ημοξ ιε ημοξ βφνς ζε έκακ ζοκεπή δζάθμβμ επί ίζμζξ υ-

νμζξ. Καζ ανβυηενα, επί ημονημηναηίαξ, μζ άκενςπμζ ημο πκεφ-

ιαημξ, εθυζμκ δεκ ιπμνμφζακ κα ακαπηοπεμφκ ζημκ εθθαδζηυ 

πχνμ, θνυκηζζακ κα θφβμοκ ηαζ κα ανεεμφκ ζε πχνεξ ηδξ Κε-

κηνζηήξ Δονχπδξ υπμο ιε ηδκ ζεζνά ημοξ έδςζακ ηαζ πήνακ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ζε αοημφξ ααζίζηδηε δ δδιζμονβία ημο ζφβπνμκμο 

Δθθδκζημφ Έεκμοξ. Καζ αηυια ηαζ ζήιενα μζ πενζζζυηενμζ απυ 

ειάξ ζπμοδάγμοκ αθθμφ ηαζ ανίζημκηαζ ζε ιζα ζοκεπή επζημζκς-

κία ηαζ ακηαθθαβή ιε ζοκεέηεξ απυ υθμ ημκ ηυζιμ.  

Καζ ακ ράλμοιε υθμ ηαζ πζμ πμθφ, εα ζοκεζδδημπμζήζμοιε υηζ 

ακέηαεεκ μζ ζηεπηυιεκμζ άκενςπμζ υθδξ ηδξ Δονχπδξ είπακ 

ακάβηδ κα επζημζκςκήζμοκ ηαζ κα βκςνίζμοκ ημκ δζπθακυ ημοξ  

κα επδνεάζμοκ ηαζ κα επδνεαζημφκ. Ο Μυηζανη ηαλίδεοε ηαζ 

εηηυξ ηςκ άθθςκ έπαζνκε ζημζπεία απυ πακημφ, μ  Υέκηεθ επίζδξ, 

μ Ρααέθ εκηοπςζζάζηδηε απυ ημκ Γηένζμοζκ, μ Νηειπζζζφ απυ 

ηζξ μνπήζηνεξ Γηαιεθάκ, μ Μπάνημη απυ ηζξ ιμοζζηέξ ηδξ Βαθ-

ηακζηήξ, μ Ράζπ απυ ηδκ Αθνζηακζηή ιμοζζηή ηηθ. 

Καζ ανζζηυιαζηε ζήιενα ζε ιζα επμπή  υπμο- εοηοπχξ- μ κέ-

μξ ζοκεέηδξ ιπμνεί κα αζζεακεεί πναβιαηζηά εθεφεενμξ, κα 

δδιζμονβήζεζ πςνίξ ηα «ειπυδζα» ηςκ πνμδβμφιεκςκ 40 ιε 50 

πνυκςκ. Μδ λεπκάιε πςξ πνζκ απυ 40 πνυκζα, εάκ δεκ ήζμοκ 

ζοκεέηδξ Avant garde ιμοζζηήξ (υπςξ αοηή μνζγυηακ ηυηε), δεκ 

ζε εεςνμφζακ ηακ ζοκεέηδ. Πμθθμί απυ ημοξ Έθθδκεξ ζοκεέηεξ 

εηείκδξ ηδξ βεκζάξ είιαζ ζίβμονμξ υηζ «ελακαβηάζηδηακ» κα 

οπμηφρμοκ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ επμπήξ ηαζ κα μιμβεκμπμζδεμφκ 

ζε ιζακ επμπή πζμ επζηίκδοκδ (απυ αοηήξ ηδξ πθεονάξ) απυ ηδ 

ζδιενζκή. 

ήιενα εοηοπχξ δεκ οπάνπεζ ιζα επζηναημφζα ηάζδ, υθμζ εί-

καζ εθεφεενμζ κα ακαπηφλμοκ ιε ημκ ηνυπμ πμο αοημί επζεοιμφκ 

ηζξ δελζυηδηέξ ημοξ, ημ ηαθέκημ ημοξ πςνίξ κα οπάνπεζ μφηε «ζο-

κηαβή επζηοπίαξ» αθθά μφηε ηαζ «ζοκηαβή απμηοπίαξ». 

Σαοηυπνμκα ημ internet, μζ  επζημζκςκίεξ, μζ ηεπκμθμβζηέξ ελε-

θίλεζξ, αηυια ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοιε ηχνα βζα ημ πανεθ-

ευκ, μζ ζοκεεηδηέξ, είκαζ ενβαθεία ζηα πένζα ημο ζφβπνμκμο 

ζοκεέηδ πμο ημο ακμίβμοκ απενζυνζζημοξ δνυιμοξ δδιζμονβίαξ. 

Σμ ενχηδια πμο θακηάγμιαζ υηζ πνμηφπηεζ ηαζ ζημ πανυκ ζο-

κέδνζμ, είκαζ ημ ηαηά πυζμ πςνά ζηδ ζηέρδ ηαζ ζηδ δδιζμονβζηή 

θακηαζία ημο κέμο ζοκεέηδ δ παναδμζζαηή ιμοζζηή ιε μπμζμ-

δήπμηε ηνυπμ, πνμηεζιέκμο κα δζαθοθάλμοιε ημ Δθθδκζηυ ιμο-

ζζηυ ζδίςια ιέζα ζηδκ παβημζιζμπμζδιέκδ ημζκςκία πμο ηα-

θμφιαζηε κα γήζμοιε. 

Πμζμ είκαζ υιςξ αοηυ ημ Δθθδκζηυ ζδίςια; Αοηυ ηδξ Ανπαίαξ 

Δθθδκζηήξ ιμοζζηήξ, ηδξ Βογακηζκήξ, ημο Γδιμηζημφ ηναβμο-

δζμφ, ημο Ρειπέηζημο ή υθςκ αοηχκ ιαγί; Ή ιήπςξ υθα αοηά 

ιαγί απμηεθμφκ ζδιεία ιζαξ ζοκεπμφξ βναιιήξ ιε αδζάηνζηα ηα 

ζδιεία ζηα μπμία εκχκμκηαζ; 

mailto:afrit@hol.gr
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θα αοηά είκαζ ζίβμονα έκα βεκεηζηυ οθζηυ ζε υθμοξ ειάξ πμο 

βεκκδεήηαιε ζε αοηυκ ημκ ηυπμ ηαζ είιαζηε ιέημπμζ ηδξ Δθθδκζ-

ηήξ παζδείαξ, πμο γμφιε ηαεδιενζκά ζε αοηυκ ημ πχνμ, πμο 

έπμοιε ηδκ ίδζα βθχζζα, πμο γμφιε ακάιεζα ζε υθα αοηά ηα 

ικδιεία πμο ηάεε ιένα λοπκάιε ηαζ αθέπμοιε ιζα Αηνυπμθδ, 

έκα Αζβαίμ Πέθαβμξ, ιζα εθζά ή πενπαηάιε ζηα πκάνζα υθςκ 

αοηχκ πμο πνζκ απυ ειάξ θνυκηζζακ κα δδιζμονβήζμοκ έκακ 

πμθζηζζιυ πμο είκαζ αηυια ζδιείμ ακαθμνάξ ημο Δονςπασημφ 

πμθζηζζιμφ. 

Τπάνπεζ πζζηεφς αοηή δ πανάδμζδ, αοηή δ πθδνμθμνία, ιέζα 

ιαξ απθχξ εηθνάγεηαζ ιε άθθμκ ηνυπμ ζημκ ηαεέκα. Γεκ εεςνχ 

πζμ ζοκεπή ζηα «Δεκζηά» ιαξ παναηηδνζζηζηά ημκ Καθμιμίνδ 

απυ ημκ ηαθηχηα, ημκ Καννέν απυ ημ Υνήζημο, ημκ Κςκζηα-

κηζκίδδ απυ ημκ Ξεκάηδ. 

Απθχξ μ ηαεέκαξ απυ αοημφξ θυβς ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ επμπήξ 

ημο, ηδξ πνμζςπζηήξ ημο ημοθημφναξ, ηδξ έιπκεοζδξ ημο, ημο 

ηνυπμο πμο αίςκε ηδ γςή ημο ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ ημο, πνυααθθε 

ζημζπεία άθθμηε ειθακή  ηαζ άθθμηε δοζδζάηνζηα. 

Καζ αοηυ βζαηί «Δθθδκζηυηδηα» δεκ είκαζ ιυκμ μζ ηθίιαηεξ. 

Δίκαζ δ βθχζζα, μ νοειυξ, δ εηενμθςκία, ηα υνβακα ,ημ δναια-

ηζηυ ζημζπείμ, δ ηναβςδία, αηυια ηαζ μ νοειυξ ηδξ γςήξ ιαξ η.α. 

Καηά αοηήκ ηδκ έκκμζα πζζηεφς πςξ αηυια ηαζ άεεθά ημοξ, 

οπάνπμοκ ηέημζα Δθθδκζηά ζημζπεία ζηδκ ιμοζζηή ηςκ Δθθήκςκ 

ζοκεεηχκ ηαζ ηαοηυπνμκα, εάκ αζζεακεμφιε ειείξ, ηδξ κέαξ 

βεκζάξ,  ηάπμζα ζηζβιή υηζ παηάιε πζμ βενά ζηα πυδζα ιαξ, ηυηε 

είκαζ πζεακυ κα ανμφιε ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζημφξ ηνυπμοξ ζο-

κφπανλδξ ηαζ ζοκδζαθθαβήξ ηδξ θυβζαξ ιμοζζηήξ ιε αοηήκ ηδξ 

πανάδμζδξ. 

Γοζηοπχξ υιςξ άθθμ έκα ζημζπείμ ηδξ Δθθδκζηυηδηάξ ιαξ εί-

καζ δ ιζγένζα, δ δζπυκμζα, μ εβςζζιυξ, δ ανκδηζηυηδηα ηαζ δ 

ηνζηζηή. Πάκηα ηαζ πάκς απυ υθα δ ηνζηζηή πμο –ζοιπςιαηζηά- 

πάκηα είκαζ ανκδηζηή. 

Καευιαζηε υθμζ ειείξ ηαζ ζογδηάιε θέιε ζπμοδαία πνάβια-

ηα, αθθά δεκ έπμοιε δεπηεί αηυια μ έκαξ ημκ άθθμ. Γεκ έπμοιε 

αθήζεζ ημκ άθθμ κα ακαπηοπεεί, κα βκςνίζεζ πνχηα απυ υθα ημκ 

εαοηυ ημο ηαζ φζηενα ιε ζεααζιυ κα ζηφρεζ πάκς απυ ημκ άθθμ. 

Καζ αοηυ δοζηοπχξ δεκ είκαζ ζδιείμ ηδξ επμπήξ ιαξ, αθθά ιαξ 

ηαηαηνέπεζ απυ δεκ λένς ηαζ εβχ πυηε. 

Έπμοιε απμδεπηεί ηζξ διένεξ Δθθδκζηήξ ιμοζζηήξ –πμο εοηο-

πχξ οπάνπμοκ ηζ αοηέξ- ζακ κα ιαξ επζηνέπμοκ ιζα θμνά ημκ 

πνυκμ κα βζμνηάγμοιε ηάπμζα επέηεζμ. Καηαθαααίκς κα δζμνβα-

κχκμκηαζ ηέημζεξ διένεξ ζηδκ Αββθία, ζηδκ Γενιακία ή μπμοδή-

πμηε αθθμφ, πνμηεζιέκμο κα πνμςεδεεί δ Δθθδκζηή Μμοζζηή, 

υπζ υιςξ ζηδκ Δθθάδα. 

ηδκ Δθθάδα πνέπεζ κα επζηφπμοιε ιζα δζανηή πνμαμθή ηδξ 

ιμοζζηήξ ιαξ ηαζ ηονίςξ ηναηζηά. Ζ θυβζα ιμοζζηή είκαζ ιία 

πακημφ. ηακ βίκεηαζ ιζα ζοκαοθία ιε ένβα Bach, Mozart ηαζ 

Beethoven, δεκ θέιε υηζ βίκεηαζ ιζα ζοκαοθία Γενιακζηήξ ιμο-

ζζηήξ. 

Γζαηί κα δζαπςνίγμοιε ηδκ δζηή ιαξ ιμοζζηή; Σδ δζαπςνίγμο-

ιε επεζδή είκαζ ηαθφηενδ; Δπεζδή είκαζ πεζνυηενδ; Ή ιήπςξ είκαζ 

άθθμ είδμξ ιμοζζηήξ; Μήπςξ θμαυιαζηε ηδκ ζφβηνζζδ, ηδκ 

απμδμπή ή ηζ είκαζ αοηυ πμο δεκ έπμοιε; 

Καζ ηάηζ άθθμ επίζδξ. Διείξ ηζ ηάκμοιε μ ηαεέκαξ πνμζςπζ-

ηά; 

Οζ πενζζζυηενμζ απυ ειάξ απαλζχκμοιε ηδκ Δθθδκζηή δδιζ-

μονβία, υηακ, εκχ έπμοιε ηδκ δοκαηυηδηα κα ηδκ πνμαάθθμοιε, 

δεκ ηάκμοιε ηίπμηα ή  ηάκμοιε εθάπζζηα; Τπάνπμοκ αέααζα ηαζ 

μζ θςηεζκέξ ελαζνέζεζξ βζα κα ιδκ ηα ζζμπεδχκς υθα. Οζ ιένεξ 

Δθθδκζηήξ ιμοζζηήξ, μζ ιένεξ ζφβπνμκδξ ιμοζζηήξ πμο δζμνβα-

κχκεζ δ Έκςζδ, μζ ζοκαοθίεξ ηδξ Ονπήζηναξ ηςκ Υνςιάηςκ, δ 

Πεζναιαηζηή ζηδκή ηδξ Λονζηήξ, μζ ζοκαοθίεξ ζημ Γηαίηε, ηα 

Workshops ζηδκ Πάηνα, ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ αθθμφ είκαζ 

πναβιαηζηά ζδιακηζηέξ πνμζπάεεζεξ πνμξ ηδκ ζςζηή ηαηεφεοκ-

ζδ. Βθέπμοιε υιςξ υθμζ ηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. 

Ακααθήεδηακ θέημξ ηα Workshops ημο Μεβάνμο, πάεζ ηαζ δ 

Πεζναιαηζηή πανυθμ πμο είκαζ ηάηζ πμο εκδζαθένεζ ηα ιάθα ημκ 

ηαθθζηεπκζηυ ηδξ δζεοεοκηή, ζηα υνζα ηδξ ακοπανλίαξ ανίζηεηαζ 

ζοκεπχξ δ Ονπήζηνα ηςκ Υνςιάηςκ, ηαζ αθέπμοιε υηζ πάκηα 

,ημ πνχημ πμο πενζηυπηεηαζ είκαζ μηζδήπμηε έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ 

ζφβπνμκδ δδιζμονβία. Πςξ πνμζηαηεφμοιε ειείξ αοηυ πμο αβα-

πάιε; 

  Δίιαζηε ηαεδβδηέξ ζε ζπμθεία, ζε Χδεία, ζε Πακεπζζηήιζα, 

ηαζ παναβςβμί ναδζμθςκζηχκ εηπμιπχκ, άνα έπμοιε ηαεδιενζ-

κή επαθή απυ ζπέζδ ζζπφμξ ιε πμθθμφξ κέμοξ. Γζαηί δεκ θνμκηί-

γμοιε βζα ειάξ; 

Πυζα Χδεία δζμνβακχκμοκ ζοκαοθίεξ υπζ ιυκμ Δθθδκζηήξ 

Μμοζζηήξ, αθθά βεκζηά ζφβπνμκδξ; Πυζμζ ηαεδβδηέξ αθζενχ-

κμοκ πνυκμ ζημ κα ιζθήζμοκ βζα ηδκ Δθθδκζηή ιμοζζηή ; ηαζ 

εκκμχ βζα ηδκ ηςνζκή ιμοζζηή, βζαηί ημκ Καθμιμίνδ, ημκ ηαθ-

ηχηα, ημκ Ξεκάηδ ηαζ άθθμοξ παθαζυηενμοξ ζοκεέηεξ ημοξ έπμο-

ιε πνμαάθθεζ ηαζ εα ζοκεπίζμοκ κα πνμαάθθμκηαζ. 

Νμιίγς θμζπυκ υηζ πζμ ηνίζζιμ βζα ειάξ είκαζ κα δζεηδζηή-

ζμοιε ιζα επί ίζμζξ υνμζξ ζοκδζαθθαβή ιε ζοκεέηεξ Δονςπαίμοξ, 

ζακ Δονςπαίμζ ηαζ ειείξ. Να δμηζιαζημφιε ζε ιζα ζοκφπανλδ 

ηαζ ιέζα απυ αοηή κα  δζεηδζηήζμοιε ηδκ εέζδ πμο ιαξ ακαθμ-

βεί. 

Έηζζ ηζ αθθζχξ ακέηαεεκ δ «θυβζα ιμοζζηή» ήηακ «παβημζιζ-

μπμζδιέκδ», ιζαξ  ηαζ έπεζ επζηναηήζεζ ήδδ απυ ημ 1700 (ίζςξ 

ηαζ πζμ πνζκ) ιζα δζεεκήξ ιμοζζηή βθχζζα πμο ζοκεπχξ ελεθίζ-

ζεηαζ. 

Καζ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο δ ηςνζκή επμπή, υκηαξ πζμ εθεφεενδ 

απυ υ,ηζ παθαζυηενα, ιαξ «επζηνέπεζ» κα εκηάζζμοιε πμθφ πζμ 

εφημθα απυ παθζά ζημζπεία ηδξ πανάδμζήξ ιαξ, υπςξ μ ηαεέκαξ 

ηα ακηζθαιαάκεηαζ, ιζαξ ηαζ οπάνπεζ παβημζιίςξ ιζα ηάζδ υθςκ 

κα βείνμοκ ιε εκδζαθένμκ πάκς απυ ηδκ «ακαημθίηζηδ» ιμοζζηή. 

Δ θμζπυκ αξ ημοξ ακηζιεηςπίζμοιε εκηυξ έδναξ…………….  

 

 



«Ένηεσνη Ελληνική Μοςζική Δημιοςπγία : Παπάδοζη και Παγκοζμιοποίηζη» 

Πεπξαγκέλα ηνπ κνπζηθνινγηθνύ ζπλεδξίνπ, Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών, 24-26 Αππιλίος 2007 

 

62 

 

Παξάδνζε θαη παγθνζκηνπνίεζε : κεξηθέο ζθέςεηο γηα ηε ζύγρξνλε κνπζηθή κε αθνξκή 

ην έξγν ηνπ Νίθνπ θαιθώηα θαη Γηάλλε Ξελάθε 

Γζχνβμξ Εεναυξ 

οκεέηδξ, επίημονμξ ηαεδβδηήξ  

Σιήια Μμοζζηχκ πμοδχκ Δεκζημφ ηαζ Καπμδζζηνζαημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ  
     

 

Πεξίιεςε.   Ο Νίημξ ηαθηχηαξ ηαζ μ Ηάκκδξ Ξεκάηδξ, αιθζζαδηχκηαξ μ πνχημξ (ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνχημο ιζζμφ ημο 20μο αζχκα) ηδκ 

απμθοηυηδηα ημο δςδεηαθεμββζζιμφ ημο Schönberg ηαζ μ δεφηενμξ ημκ ηαεμθζηυ ζεζνασζιυ ηςκ δεηαεηζχκ ημο '50 ηαζ ημο '60, έδεζλακ υηζ μζ ζοκ-

εέηεξ ηδξ εονςπασηήξ πενζθένεζαξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα άνενςζδξ εκυξ – ελίζμο ιε ημοξ Δονςπαίμοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ – ζδιακηζημφ θυβμο ςξ 

πνμξ ηδκ ακακέςζδ ημο δοηζημφ ιμοζζημφ θελζθμβίμο ηαεχξ ηαζ ηςκ ηαηεζηδιέκςκ αζζεδηζηχκ αλζχκ. 

   Ζ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ δδιμηζηήξ ιμοζζηήξ πανάδμζδξ ζηδκ ημκζηή κεμεθθδκζηή θυβζα ιμοζζηή ή ζηα πθαίζζα ηδξ αημκζηυηδηαξ ηαζ ημο δςδε-

ηαθεμββζζιμφ, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ εκυξ ηενάζηζμο μπθμζηαζίμο πμο εηηείκεηαζ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ηθζιάηςκ ηδξ 

ανπαίαξ Δθθδκζηήξ, ηδξ Βογακηζκήξ ιμοζζηήξ ηαζ άθθςκ  ελς-εονςπασηχκ ιμοζζηχκ πμθζηζζιχκ, δζα ιέζμο αθαζνεηζηχκ δζαδζηαζζχκ, έςξ ηδ 

πνήζδ ιαεδιαηζηχκ εεςνζχκ ηαζ ηδξ θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ ζφκεεζδξ, ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, απμδεζηκφμοκ υηζ δ αθθδθμηνμ-

θμδυηδζδ ιεηαλφ πανεθευκημξ ηαζ ιέθθμκημξ, ιεηαλφ πανάδμζδξ ηαζ παβημζιζμπμίδζδξ, είκαζ δοκαηή εθυζμκ δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ 

πανάδμζδξ (ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα) βίκεηαζ δζα ιέζμο πναβιαηζηά δδιζμονβζηχκ, ζοθθμβζηχκ ηαζ υπζ ηεπκζηχκ ή επζθακεζαηχκ δζαδζηαζζχκ. 

 

 

   Απυ ημκ ίδζμ ημκ ηίηθμ ημο ηνζήιενμο αοημφ ζοκεδνίμο δζα-

θαίκεηαζ ιζα ακηίεεζδ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ ηδξ πανάδμζδξ ηαζ 

ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ: εάκ βζα πανάδεζβια ιε ημκ υνμ πανά-

δμζδ - ζημ πεδίμ ηδξ ιμοζζηήξ – εκκμμφιε ηδ δδιμηζηή ιμο-

ζζηή πανάδμζδ, είηε αοημφζζα, είηε ιέζα απυ ηδκ ηαθοιιέκδ 

θυβζα εηδμπή ηδξ ηαζ ιε ημκ υνμ παβημζιζμπμίδζδ ηδκ ηαηά-

ζηαζδ εηείκδ, υπμο δ ιμοζζηή δζαηοπχκεηαζ ιέζα απυ ιζα 

ημζκή παβημζιζμπμζδιέκδ ιμοζζηή βθχζζα, ηυηε απυ πμθζηζ-

ζιζηή άπμρδ ηίεεκηαζ ζε ακηζπανάεεζδ δφμ δζαθμνεηζημί 

ημζκςκζημί ηαζ αζζεδηζημί ηυζιμζ. Σμ ημπζηυ έκακηζ ημο εονφ-

ηενα ημζκςκζημφ (δδθαδή έκακηζ ημο παβηυζιζμο) ηαζ ημ ιε-

νζηυ έκακηζ ημο βεκζημφ. Ζ εηδμπή εηείκδ ηδξ παβημζιζμπμίδ-

ζδξ, υπμο υπζ ιυκμ ζοκοπάνπμοκ, αθθά ηαοηυπνμκα βίκμκηαζ 

απμδεηημί πμθθμί πμθζηζζιμί, απυ ημ ζφκμθμ ιζαξ παβημζιζμ-

πμζδιέκδξ ημζκςκίαξ, θαίκεηαζ απμιαηνοζιέκδ ηαζ μοημπζηή: 

μζ ιεβάθμζ ελς-εονςπασημί ή ημπζημί πμθζηζζιμί δεκ ιπμνμφκ 

πμηέ πθήνςξ κα βίκμοκ απμδεηημί απυ κμδηζηή ηαζ αζζεδηζηή 

άπμρδ αθμφ είκαζ ημ απμηέθεζια ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζ-

ηχκ ηαηααμθχκ λέκςκ πνμξ ηδκ ηεκηνμεονςπασηή ημοθημφνα 

ηαζ πανάδμζδ. Δπζπθέμκ, αθ‟ εκυξ δ ζφβπνμκδ πμθζηζηή ηαζ 

ηεπκμθμβζηή πναβιαηζηυηδηα δεκ εοκμμφκ ηδ δζαηήνδζδ ημο 

δζαθμνεηζημφ ημο άθθμο, πανά ιυκμ ιμοζεζαηά, αθ‟ εηένμο μζ 

ίδζμζ αοημί πμθζηζζιμί βεκκήεδηακ αηνζαχξ θυβς ηδξ ημπζηήξ 

ημοξ ζδζαζηενυηδηαξ ηαζ ηδξ απμιυκςζήξ ημοξ απυ ημοξ άθ-

θμοξ πμθζηζζιμφξ. Ζ ιυκδ βυκζιδ ιίλδ ιεηαλφ εηενμβεκχκ 

πμθζηζζιχκ οπήνλε δ ιμοζζηή ηγαγ δ μπμία υιςξ ήηακ ημ 

απμηέθεζια ηδξ ζοβπχκεοζδξ ηδξ εονςπασηήξ ιε ηδκ αθνζηα-

κζηή ιμοζζηή ηαζ δ μπμία βζα κα πναβιαημπμζδεεί ςξ είδμξ, 

πνεζάζηδηακ ημοθάπζζημκ δφμ αζχκεξ πνμενβαζίαξ ηαζ αθθδ-

θμδζείζδοζδξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ πμθζηζζιχκ. Μειμκςιέ-

κεξ επζδνάζεζξ ελς-εονςπασηχκ πμθζηζζιχκ ζε μνζζιέκμοξ 

εονςπαίμοξ ηαζ αιενζηακμφξ ζοκεέηεξ (απυ ημκ Debussy ζημκ 

Messiaen ηαζ απυ ημκ Cage ζημκ Steve Reich) απμηέθεζακ έκα 

πενζεςνζαηυ θαζκυιεκμ πςνίξ ζοκέπεζα, αθμφ μζ εηάζημηε 

επζθμβέξ ήηακ πνμζςπζηέξ ηαζ υπζ ζοθθμβζηέξ. Απυ ηδκ άθθδ 

ιενζά δ πνμζπάεεζα εκμπμίδζδξ δζαθμνεηζηχκ ζηοθ ηαζ ζδζς-

ιάηςκ ηδξ άιεζα  ή έιιεζα ηθδνμκμιδιέκδξ δοηζημεονςπασ-

ηήξ ή ελς-εονςπασηήξ ιμοζζηήξ πανάδμζδξ υπςξ επζπεζνήεδ-

ηε ιέζα απ‟ ηζξ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ 

ηαηά ηζξ δεηαεηίεξ ημο 60 ηαζ 70 απέηοπε, αθμφ ήηακ ηεπκδηή 

ηαζ απμζπαζιαηζηή ηαζ υπζ ημ απμηέθεζια ααεζχκ ηαζ ζοθθμ-

βζηχκ δδιζμονβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.  

Πχξ ηαζ ηάης απυ πμζεξ ζοκεήηεξ είκαζ θμζπυκ δοκαηή, 

δ εκζςιάηςζδ ή δ εκενβυξ ζοιιεημπή ηδξ πανάδμζδξ ζε ιζα 

ζφβπνμκδ παβημζιζμπμζδιέκδ ημζκςκία;  

Ζ δζάποζδ ηδξ ηεκηνμεονςπασηήξ ημοθημφναξ ζηζξ πχ-

νεξ ηδξ εονςπασηήξ πενζθένεζαξ απυ ηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα 

ηαζ φζηενα, απμηέθεζε έκακ πανάβμκηα εκίζποζδξ ηαζ ακα-

ηνμθμδυηδζήξ ηδξ, αθμφ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ακάδεζλδξ 

πνμζςπζημηήηςκ πμο έπαζλακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηα ιμοζζηά 

δνχιεκα ηδξ Δονχπδξ, βεβμκυξ πμο έβζκε αζζεδηυ ηαε‟ υθδ 

ζπεδυκ ηδ δζάνηεζα ημο 20
μο

 αζχκα. Ο Νίημξ ηαθηχηαξ 

(1904 – 1949) ηαζ μ Γζάκκδξ Ξεκάηδξ (1922 – 2001), ζηα 

πθαίζζα ιζαξ ιμοζζηά παβημζιζμπμζδιέκδξ Δονχπδξ, ακηζ-

πνμζςπεφμοκ δομ ηέημζεξ πενζπηχζεζξ.  

Ο ηαθηχηαξ οπήνλε μ πνχημξ πμο αιθζζαήηδζε ηαηά 

πμθφ ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ ηδκ απμθοηυηδηα ημο δςδεηαθεμβ-

βζζιμφ ημο Schönberg πνδζζιμπμζχκηαξ ζηα ένβα ημο πενζζ-

ζυηενεξ ηδξ ιζαξ ζεζνέξ. Ζ αιθζζαήηδζδ αοηή δεκ απμηεθεί 

ιυκμ ηεπκζηυ πνυαθδια αθθά ηαζ μοζζαζηζηυ πμο αθμνά ηυζμ 

ζηδ δζαθμνά ζδεμθμβίαξ ιεηαλφ ημο Έθθδκα ζοκεέηδ ηαζ ημο 

δάζηαθμφ ημο, υζμ ηαζ ζηδ θφζδ ηςκ ζδίςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

ηδξ ζφκεεζδξ.  Ζ ειιμκή ημο Schönberg ζηδκ φπανλδ ιζαξ ηαζ 

ιυκμ ζεζνάξ ακηακαηθά ημ υναιά ημο βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ 

ημο ηυζιμο ηδξ ημκζηήξ ιμοζζηήξ ιε εηείκμκ ημο δςδεηαθ-

εμββζζιμφ. πςξ δ ημκζηυηδηα δζέπεηαζ απυ ηζξ έκκμζεξ ηδξ 

εκυηδηαξ ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ ζενάνπδζδξ, έηζζ ηαζ μ ηυζιμξ 

ηδξ αημκζηήξ ιμοζζηήξ εκμπμζείηαζ ηαζ ζενανπείηαζ εζςηενζηά 

απυ ηδκ φπανλδ ιζαξ ιμκαδζηήξ ζεζνάξ απυ ηδκ μπμία μθεί-

θμοκ κα πδβάγμοκ ηα πάκηα. Ζ ηεθζηή υιςξ επζθμβή ςξ πνμξ 

ηδκ φπανλδ ιζαξ ηαζ ιυκμ ζεζνάξ εη ιένμοξ ημο Schönberg 
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μθείθεηαζ υπζ ιυκμ ζε ζοκεεηζημφξ – αημοζηζημφξ θυβμοξ 

(δδθαδή δζαζθάθζζδ ηδξ εκυηδηαξ, δζεοεέηδζδ ηςκ δζαθςκζχκ 

η.η.θ.) αθθά ηαζ ζε ζδεμθμβζημφξ ηαζ έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδ 

δοηζηή ιεηαθοζζηή ζηέρδ ηαζ ηονίςξ ζηδ βενιακζηή θζθμζμ-

θία ημο 18
μο

 ηαζ 19
μο

 αζχκα. 

 Σμ βεβμκυξ υηζ μ ηαθηχηαξ επζηοβπάκεζ ιέζα απυ ημ ένβμ 

ημο υθεξ εηείκεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο έεεζε μ δάζηαθυξ ημο, 

πνδζζιμπμζχκηαξ πμθθέξ ηαοηυπνμκα ζεζνέξ, εκζζπφεζ ημ επζ-

πείνδια υηζ δ ανπή ημο Schönberg είπε ακ υπζ ιυκμ ζδεμθμβζ-

ηέξ, πάκηςξ θαη ζδεμθμβζηέξ αθεηδνίεξ. Δίκαζ ζδζαίηενα ζδια-

κηζηυ κα παναηδνήζμοιε υηζ ημ πνχημ δςδεηαθεμββζηυ ημ-

κηζένημ δεκ βνάθηδηε απ‟ ημκ Schönberg, αθθά απυ ημ ιαεδ-

ηή ημο ημ 1931, ηαζ εκχ αηυια μ ηαθηχηαξ θμζηά ζημκ ηφ-

ηθμ ημο δαζηάθμο ημο (είκαζ ιυθζξ 27 εηχκ), βνάθεζ ημ πνχημ 

ημο ημκηζένημ βζα πζάκμ ηαζ μνπήζηνα ζημ μπμίμ ηάκεζ ήδδ 

πνήζδ πμθθχκ ζεζνχκ πςνίξ υιςξ αοηυ κα ειπμδίγεζ μφηε ηδκ 

ηαηακμδηυηδηα ημο ένβμο, μφηε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εκυηδηάξ 

ημο. Ακηίεεηα, ιζα πμθθέξ θμνέξ πθμοζζυηενδ ηαζ πενζζζυηε-

νμ εθεβπυιεκδ ανιμκία πδβάγεζ απυ ημοξ ζοκδοαζιμφξ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ ζεζνχκ, ηα ζοιπθέβιαηα ηςκ μπμίςκ δδιζμον-

βμφκ πμνείεξ ή έθλεζξ πνμξ ζοβηεηνζιέκμοξ θευββμοξ ή ζο-

ιπθέβιαηα θευββςκ, επζηοβπάκμκηαξ ηαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

έκα είδμξ θεζημονβζηυηδηαξ, ακηίζημζπμο ηδξ ημκζηήξ ιμοζζ-

ηήξ. ιςξ δ αιθζζαήηδζδ ηδξ απμθοηυηδηαξ ημο ζαζκιπεν-

βηζημφ ηυζιμο (απμηθίζεζξ απυ ημκ «μνευδμλμ» δςδεηαθ-

εμββζζιυ ζοκακηάιε αηυιδ ηαζ ζημ ένβμ ημο Alban Berg) δεκ 

απμηεθεί ηδ ιμκαδζηή ζδζαζηενυηδηα ζημ ένβμ ημο: μ Νίημξ 

ηαθηχηαξ απμηεθεί ιμκαδζηή πενίπηςζδ ζοκεέηδ πμο ηαε‟ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο βνάθεζ ηαοηυπνμκα ημκζηά ηαζ 

αημκζηά (εθεφεενα, ή μνβακςιέκα ηαηά δςδεηαθεμββζηυ 

ηνυπμ) ένβα, βεβμκυξ πμο ιμθμκυηζ ανπζηά θαίκεηαζ ακηζθαηζ-

ηυ, ιπμνεί κα δζηαζμθμβδεεί ζηα πθαίζζα ηδξ πμθζηζζηζηήξ 

αθθδθυδναζδξ ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ Δονχπδξ. Έηζζ, ιεηαλφ 

ημο 1931 ηαζ 1936, πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία ζοκεέηεζ ιζα ζεζ-

νά απυ ζδιακηζηά δςδεηαθεμββζηά ένβα [Κνληζέξην γηα πηά-

λν, Τξίν εγρόξδσλ (1935), Κνπαξηέην εγρόξδσλ αξ.3 (1935), 

Τξίν γηα πηάλν (1936)], βνάθεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ημοξ 36 εθθδ-

κζημφξ πμνμφξ, ένβμ μνυζδιμ υπζ ιυκμ βζα ηδκ Δθθάδα αθθά 

ηαζ βζα ηδ δζεεκή ιμοζζηή ημζκυηδηα, αθμφ μζ πμνμί αοημί αθ‟ 

εκυξ απμηεθμφκ πνυηοπμ εαοιαζηήξ ζοκέκςζδξ δφμ εηενμβε-

κχκ ιμοζζηχκ πμθζηζζιχκ (ηδξ θυβζαξ δοηζημεονςπασηήξ 

ιμοζζηήξ ιε ηδκ εθθδκζηή δδιμηζηή ιμοζζηή πανάδμζδ), αθ‟  

εηένμο ιαξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα «κα αημφιε ηα δδιμηζηά ιαξ 

ηναβμφδζα εζξ ημκ ηυκμ ηδξ επμπήξ ιαξ, εζξ ημκ ηυκμ ημο ιέθ-

θμκημξ»), υπςξ έβναθε ζε έκα ακέηδμημ ηείιεκμ μ ίδζμξ μ 

ζοκεέηδξ. 

Σμοξ δφμ αοημφξ δζαθμνεηζημφξ «ηυζιμοξ» (ημκζηυηδξ 

– αημκζηυηδξ) ιέζς ηςκ μπμίςκ μ ηαθηχηαξ εηθνάγεηαζ 

πανάθθδθα, πνμζπαεεί κα ημοξ ζοκεκχζεζ ημ 1938 ιέζα απυ 

ηζξ Οθηώ Παξαιιαγέο γηα πηάλν, βηνιί θαη βηνινληζέιν πάκς 

ζε έκα δδιμηζηυ εέια. Γζα πνχηδ θμνά ζημ ίδζμ ένβμ ζοκο-

πάνπμοκ δφμ δζαθμνεηζηά – ακ υπζ ακηζεεηζηά – ιμοζζηά ζδζχ-

ιαηα ηαοηυπνμκα: δ ημκζηή, δδιμηζηήξ πνμέθεοζδξ ιεθςδία, 

«εκανιμκίγεηαζ» ιε  αημκζηέξ ζοβπμνδίεξ εθεφεενδξ δςδε-

ηαθεμββζηήξ ζοβηνυηδζδξ. Ο ηαθηχηαξ ζεαυιεκμξ ηδ δδιμ-

ηζηή πανάδμζδ δδιζμονβεί έκα ζδίςια πμο δεκ είκαζ ιεκ ημκζ-

ηυ αθθά μφηε ηαζ ηαεανά αημκζηυ ή δςδεηαθεμββζηυ, αθθά 

έκα ζδίςια πμο εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ εθεφεενμξ 

ιδ ζεζνασηυξ δςδεηαθεμββζζιυξ. ‟ αοημφ ημο ηφπμο ημ δς-

δεηαθεμββζζιυ υθμζ μζ θευββμζ δεκ είκαζ ζζυηζιμζ, αθθά πανα-

ηδνείηαζ έκα είδμξ έθλδξ πνμξ μνζζιέκμοξ θευββμοξ ή μνζζιέ-

κεξ ζοβπμνδίεξ. Αοηέξ μζ «ημκζημφ» ηφπμο ηαηεοεφκζεζξ πα-

ναηδνμφκηαζ ζε πμθθά ένβα ημο ζοκεέηδ ήδδ απυ ηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 30 ηαζ ημ θαζκυιεκμ αοηυ βίκεηαζ εκημκυηενμ 

απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 40 ηαζ φζηενα. Καζ πνάβιαηζ, 

ιεηά ηδ δςδεηαθεμββζηή ημθμζζζαίςκ δζαζηάζεςκ Γεύηεξε 

Σνπίηα γηα νξρήζηξα ημο 1944  ηαζ αθμφ έπεζ ζοκεέζεζ έκα 

ιεβάθμ ανζειυ ζδιακηζηχκ αημκζηχκ ένβςκ(π.π. ημ θνληζέξην 

γηα θνληξακπάζν θαη νξρήζηξα , 1942), μ ηαθηχηαξ θαίκεηαζ 

κα ηάκεζ ιζα ζδιακηζηή ζηνμθή δ μπμία βίκεηαζ αζζεδηή ζδζαί-

ηενα ηα δφμ – ηνία ηεθεοηαία πνυκζα ηδξ γςήξ ημο, βνάθμκηαξ 

ιζα ιμοζζηή, ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ μπμίαξ ιπμνμφκ κα ζο-

κμρζζημφκ ζηα ελήξ ζδιεία:  

A. θα ηα ένβα ιμοζζηήξ δςιαηίμο απυ ημ 1945 ιέ-

πνζ ημ εάκαηυ ημο ημ 1949, είκαζ βναιιέκα ζε έκα, 

είηε αοζηδνυ, είηε εθεφεενμ δςδεηαθεμββζηυ ζδίς-

ια κεμηθαζζημφ ζηοθ, απθμφζηενμο απυ ηα ακηί-

ζημζπα ένβα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 30 ηαζ ζημ μπμίμ μζ 

ζεζνέξ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ «ημκζημπμζμφκηαζ», εκχ 

πμθθέξ θμνέξ δδιμηζημθακείξ ζημπμί δςδεηαθ-

εμββζημπμζμφκηαζ ή πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δςδε-

ηαθεμββζηυ πενζαάθθμκ (αθέπε βζα πανάδεζβια ηδ 

Μηθξή Σνπίηα γηα βηνινληζέιν θαη πηάλν αν. 1, 

1946). 

B. θα ηα ζοιθςκζηά ένβα πμο βνάθηδηακ ιεηά ημ 

1945 είκαζ ημκζηά ι‟ έκακ ζδζαίηενμ ηάεε θμνά 

ηνυπμ πμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ηδξ θασηήξ απθμσηυ-

ηδηαξ ημο ιπαθέημο δ Θάιαζζα (1949) ημο ημκζημφ 

κεμηθαζζηζζιμφ ημο Κνληζεξηίλνπ γηα πηάλν ζε λην 

(1948) ηαζ ηδξ α – θα εεκζηήξ ζπμθήξ αζζεδηζηήξ 

ηδξ  Κιαζηθήο Σπκθσλίαο ζε ια ημο 1947. 

Ζ παναηδνμφιεκδ απθμφζηεοζδ ηδξ βναθήξ (ηυζμ ζηα 

δςδεηαθεμββζηά, υζμ ηαζ ζηα ημκζηά ένβα) ηαζ δ οζμεέηδζδ 

ηδξ ημκζηυηδηαξ (ζηα ζοιθςκζηά ημο ένβα ιεηά ημ 1945) ιε 

πμθθαπθέξ αζζεδηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ, ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

ηδξ γςήξ ημο, ιπμνεί κα ήηακ δ αθεηδνία ιζαξ πνμζπάεεζαξ 

εκμπμίδζδξ υθςκ ηςκ πνμδβμοιέκςκ αζζεδηζηχκ ιμοζζηχκ 

ζδζςιάηςκ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ κέμο ιμοζζημφ μνάιαημξ. 

Απμιαηνοκυιεκμξ υιςξ ζηαδζαηά απυ ημκ αημκζηυ ηαζ δςδε-

ηαθεμββζηυ κεμηθαζζηζζιυ ηςκ ιεβάθςκ ένβςκ ημο ηδξ δεηα-

εηίαξ ημο 30 ηαζ ηςκ ανπχκ ημο 40, ανίζηεηαζ οπμπνεςιέκμξ 

κα ακαζοκεέζεζ ηδκ ζζημνία: εβηαηαθείπμκηαξ ηδκ αημκζηυηδ-

ηα ηαζ ημκ δςδεηαθεμββζζιυ, εβηαηαθείπεζ μοζζαζηζηά ημ 

δζεεκζζιυ ιζαξ αζζεδηζηήξ, δ μπμία ημο επζηνέπεζ ιεκ κα εη-

θνάγεηαζ ιε έκακ απενζυνζζημ ηνυπμ, αθθά ςξ ηαεανά Δονς-

παίμξ ζοκεέηδξ. Τζμεεηχκηαξ ζηα ηεθεοηαία ημο ένβα ημ ημκζ-

ηυ ιμοζζηυ ζδίςια ζημ επίπεδμ υπζ πθέμκ ηδξ αζζεδηζηήξ ηςκ 

36 Διιεληθώλ Χνξώλ, αθθά ηςκ ιεβάθςκ ζοιθςκζηχκ ιμν-

θχκ, μθείθεζ κα ακαηαθφρεζ κέμ φθμξ ηαζ κέα αζζεδηζηή, 

εβπείνδια δφζημθμ, εάκ θδθεεί οπ‟ υρζκ υηζ ηα ιεβάθα ημο 

ένβα απυθοηδξ ιμοζζηήξ μοδέπμηε ιέπνζ εηείκδ ηδκ πενίμδμ 

πναβιαημπμζήεδηακ δζα ιέζμο ημκζηχκ ζδζςιάηςκ ή δζα ιέ-

ζμο ιζαξ βθχζζαξ ακηίζημζπδξ ηςκ ζοκεεηχκ ηδξ Δεκζηήξ 

πμθήξ, αθθά ιυκμ δζα ιέζμο ηδξ αημκζηυηδηαξ ηαζ ημο δςδε-

ηαθεμββζζιμφ. 

 

Απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ημο αζαθίμο ημο Μνπζηθή Τππν-

πνίεζε, μ Γζάκκδξ Ξεκάηδξ δείπκεζ ηζξ πνμεέζεζξ ημο βζα ηδ 

ζφκδεζδ θζθμζμθίαξ, ιαεδιαηζηχκ ηαζ ιμοζζηήξ ηαεχξ ηαζ 

ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα εέζεζ ηα δφμ πνχηα βκςζηζηά πεδία 
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ζηδκ οπδνεζία ηδξ ιμοζζηήξ ηέπκδξ: «Τπάνπεζ έκα ζζημνζηυ 

πανάθθδθμ ιεηαλφ ηδξ εονςπασηήξ  ιμοζζηήξ ηαζ ηςκ δζαδμ-

πζηχκ πνμζπαεεζχκ κα ελδβήζμοιε ημκ ηυζιμ δζα ημο θυβμο. 

Ζ ιμοζζηή ηδξ ανπαζυηδηαξ, αζηζαηή ηαζ κηεηενιζκζζηζηή, είπε 

ζε ιεβάθμ ααειυ επδνεαζηεί απυ ηζξ ζπμθέξ ημο Ποεαβυνα 

ηαζ ημο Πθάηςκα. Ο Πθάηςκαξ επέιεκε ζηδκ ανπή ηδξ αζηζυ-

ηδηαξ „βζαηί δεκ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ ηάηζ πςνίξ αζηία (Σί-

ιαζμξ)‟. Απυ ηδκ ανπαζυηδηα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ υνςκ ηφπδ 

ηαζ αηαλία απμηεθμφζε ημ ακηίεεημ ηδξ θμβζηήξ (θυβμξ) ηαζ 

ηδξ ηάλδξ. Ζ αοζηδνή αζηζυηδηα ηνάηδζε ιέπνζ ημκ 19
μ
 αζχκα 

υηακ οπέζηδ έκακ βυκζιμ ιεηαζπδιαηζζιυ, απμηέθεζια ηςκ 

ζηαηζηχκ εεςνζχκ ηδξ θοζζηήξ ….. ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, 

δ αημκζηή ιμοζζηή έζπαζε ημοξ δεζιμφξ ημο ημκζημφ ζοζηή-

ιαημξ ακμίβμκηαξ έκακ πανάθθδθμ δνυιμ ιε ηζξ θοζζηέξ επζ-

ζηήιεξ, αθθά ιεηά απυ θίβμ πενζμνίζηδηε απυ ημκ απυθοημ 

κηεηενιζκζζιυ ηδξ ζεζνασηήξ ιμοζζηήξ … Χξ εη ημφημο, δεκ 

απμηεθεί έηπθδλδ υηζ δ πανμοζία ή δ απμοζία ηδξ ανπήξ ηδξ 

αζηζυηδηαξ, ανπζηά ζηδ θζθμζμθία ηαζ ανβυηενα ζηζξ επζζηή-

ιεξ, εα ιπμνμφζε κα επδνεάζεζ ηδ ιμοζζηή ζφκεεζδ1». Αοηυ 

πμο ηεθζηά ακηθεί απυ ημ πχνμ ηδξ θζθμζμθίαξ είκαζ δ ζπέζδ 

αζηζυηδηαξ  ιδ-αζηζυηδηαξ, υπςξ αοηή ειθακίγεηαζ – ή ηαθφηε-

να ενιδκεφεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Ξεκάηδ – ζημ ένβμ ημο Δπί-

ημονμο ζε ακηζδζαζημθή ιε ημ ένβμ ημο Πθάηςκα ηαζ ηςκ 

ηςζηχκ (αθέπε ημ 8
μ
 ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ημο Μνπζηθή 

Τππνπνίεζε πμο θένεζ ημκ ηίηθμ «Πνμξ ιζα θζθμζμθία ηδξ 

ιμοζζηήξ»), ηαεχξ ηαζ δ μκημθμβζηή δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ 

ημο Πανιεκίδδ ηαζ ημο Ζνάηθεζημο (αθέπε ημ ηείιεκμ «Οζ 

δνυιμζ ηδξ ιμοζζηήξ ζφκεεζδξ» ημο 1981)2. 

οβηνίκμκηαξ ηα επζηεφβιαηα ηδξ ιμοζζηήξ ιε εηείκα 

ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, μ Ξεκάηδξ εεςνμφζε υηζ δ 

πνχηδ ανζζηυηακ πάκημηε ζε ηαεοζηένδζδ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ 

ηαζ, θένκμκηαξ ςξ πανάδεζβια ηζξ ιεβάθεξ ακαηαθφρεζξ ημο 

19
μο

 αζχκα ζζπονίγεηαζ υηζ «μζ ιμοζζημί εα ιπμνμφζακ βζα 

θμβανζαζιυ ηδξ θοζζηήξ ημο 19
μο

 αζχκα κα είπακ δδιζμονβή-

ζεζ ηδκ αθδνδιέκδ δμιή ηδξ ηζκδηζηήξ εεςνίαξ ηςκ αενίςκ 

ιυκμ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ιυκμ ιε ηδ ιμοζζηή»3. 

ιςξ αοηή είκαζ δ πνχηδ ιδ – αζηζαημφ ηφπμο, ηοπμ-

πμίδζδ – αλζςιαηζημπμίδζδ ηδξ ιμοζζηήξ ιέζς ηδξ εζζαβς-

βήξ ηδξ εεςνίαξ ηςκ πζεακμηήηςκ ζε υθεξ ηζξ ιμοζζηέξ ζοκζ-

ζηχζεξ ημο ήπμο ηαζ δ μπμία εα πνδζζιμπμζδεεί ςξ υπθμ ηαηά 

ημο ζεζνασζιμφ ηαζ εα πναβιαημπμζδεεί ςξ ένβμ ηέπκδξ ιέζα 

απυ ηα Πηζνπξαθηά (1955 -1956) ηαζ ηςκ άθθςκ ζοββεκχκ 

ένβςκ ηςκ ιέζςκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 50. Ζ πνήζδ ηςκ πζεακμ-

ηναηζηχκ εεςνζχκ πενζμνίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

60 βζα κα ακηζηαηαζηαεεί ιε ηζξ εεςνίεξ ηςκ μιάδςκ, ηςκ 

ζοκυθςκ ηαζ ηςκ «ημζηίκςκ» πμο εα δζαηοπςεμφκ ηονίςξ 

ζηα ηεθάθαζα 6 ηαζ 7 ηδξ Μνπζηθήο Τππνπνίεζεο ιε ηίηθμοξ 

«οιαμθζηή ιμοζζηή» ηαζ «Πνμξ ιία ιεηαιμοζζηή» ακηίζημζ-

πα.  

ηζξ εεςνίεξ αοηέξ, πμο απμηεθμφκ ηδ δεφηενδ αλζςια-

ηζημπμίδζδ, αζηζαημφ ηφπμο αοηή ηδ θμνά, μ Ξεκάηδξ μδδβεί-

ηαζ, ιέζα απυ ηδκ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηςκ εηηυξ – πνυκμο 

δμιχκ, υνμξ μ μπμίμξ ακαθένεηαζ αθ‟ εκυξ ζηδκ επακαδνα-

                                                           
1 Xenakis, I, Formalized Music. Thought and Mathematics in Composition, 

Indiana University Press, Bloomington, London, 1971, ζ. 1-4. 
2 Ξεκάηδξ, Η, Κείκελα πεξί κνπζηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο, Δπζθμβή ηεζιέκςκ – 

ιμοζζημθμβζηή επζιέθεζα Μάηδξ μθςιυξ, ιηθν. Σίκα Πθοηά, Δηδ. Φοπμ-

βζυξ, Αεήκα, 2001, ζ. 186. 
3 π. π. ζ. 91. 

ζηδνζμπμίδζδ ηςκ ιέπνζ ζήιενα βκςζηχκ ηθζιάηςκ (ανπαίςκ 

εθθδκζηχκ, αογακηζκχκ, πεκηάθεμββςκ η.η.θ.), αθ‟ εηένμο 

ζηδκ αθδνδιεκμπμίδζδ ηαζ ηοπμπμίδζδ υθςκ ηςκ ζοκζζης-

ζχκ ημο ήπμο. «Οζ ανπζηεηημκζηέξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ημο Βογα-

κηίμο αζπμθμφκηαζ ιε ηα φρδ ηςκ ήπςκ. Δδχ μ νοειυξ οπυ-

ηεζηαζ ηαζ αοηυξ ζε ιζα μνβάκςζδ αθθά πμθφ πζμ απθή. Δπμ-

ιέκςξ δε εα ακαθενεμφιε ζ‟ αοηυκ. Βέααζα δεκ πνυηεζηαζ κα 

ιζιδεμφιε ηα ιμκηέθα αοηά ηδξ ανπαίαξ ηαζ αογακηζκήξ  ιμο-

ζζηήξ αθθά κα εηεέζμοιε ηδ εειεθζχδδ εηηυξ – πνυκμο ανπζ-

ηεηημκζηή ημοξ, δ μπμία έπεζ παναιεθδεεί απυ ηζξ πνμκζηέξ 

ανπζηεηημκζηέξ ηδξ ιμκηένκαξ (ιεηα-ιεζαζςκζηήξ ) πμθοθςκζ-

ηήξ ιμοζζηήξ… Ζ θεμνά ηςκ εηηυξ – πνυκμο ηαηδβμνζχκ, ιε 

ηδκ πανάθθδθδ οπεναμθζηή δζυβηςζδ ηςκ πνμκζηχκ ηαζ ηςκ 

εκηυξ – πνυκμο δμιχκ είκαζ ίζςξ ηα ααζζηυηενα παναηηδνζ-

ζηζηά ηδξ δοηζημεονςπασηήξ ιμοζζηήξ απυ ημκ ιεζαίςκα ηαζ 

φζηενα», βνάθεζ ζηδ Μνπζηθή Τππνπνίεζε4. 

Σμ επυιεκμ αήια πμο επζπεζνείηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηα-

εηίαξ ημο 60 είκαζ δ αλζςιαηζημπμίδζδ υθςκ ηςκ ιμοζζηχκ 

ζοκζζηςζχκ, μζ μπμίεξ ηχνα είκαζ εθμδζαζιέκεξ ιε ηδ δμιή 

ηδξ μιάδαξ ηαζ ιε ηδκ πνυζεεζδ ςξ κυιμ ζφκεεζδξ. Δθανιυ-

γμκηαξ ηζξ θμβζηέξ πνάλεζξ ηδξ ζφγεολδξ (ημιή), ηδξ δζάγεολδξ 

(έκςζδ) ηαζ ηδξ άνκδζδξ (ζοιπθδνςιαηζηυηδηα) ζε υθα ηα 

είδδ ηςκ ιμοζζηχκ ζοκζζηςζχκ ηδξ δοηζημεονςπασηήξ ιμο-

ζζηήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ άθθςκ πμθζηζζιχκ, ιπμνμφιε 

κα δζεονφκμοιε ζε απενζυνζζημ ααειυ ημ δπδηζηυ ζφιπακ. 

«Υάνδ ζηδκ πνμδβμφιεκδ αλζςιαηζημπμίδζδ (αζηζαημφ ηαζ ιδ 

– αζηζαημφ ηφπμο) ηαζ ζηζξ ζοκέπεζεξ πμο απμννέμοκ απυ αο-

ηή» θέεζ μ  Ξεκάηδξ  «δ ιμοζζηή ζηέρδ είκαζ εκμπμζδιέκδ ιε 

ηζξ επζζηήιεξ. Έηζζ, δεκ οπάνπεζ νήλδ ακάιεζα ζε αοηέξ ηαζ 

ηζξ ηέπκεξ… Ζ επμπή ηςκ Δπζζηδιμκζηχκ ηαζ ηςκ Φζθμζμθζ-

ηχκ Σεπκχκ άνπζζε. ημ ελήξ μ ιμοζζηυξ, εα πνέπεζ κα είκαζ 

ηαηαζηεοαζηήξ ζοκμθζηχκ θζθμζμθζηχκ εέζεςκ ηαζ ανπζηε-

ηημκζηχκ, ζοκδοαζιχκ δμιχκ (ιμνθχκ) ηαζ δπδηζηήξ φθδξ5». 

Οζ ακηζζημζπίεξ ιεηαλφ επζζηήιδξ ηαζ ηέπκδξ ή ηαθφηε-

να ζφιιεζλδξ ηέπκδξ ηαζ επζζηήιδξ – έηθναζδ πμο απμηεθεί 

ηαζ ημκ ηίηθμ ιε ημκ μπμίμ εηδυεδηε ημ ηείιεκμ ηδξ ζογήηδ-

ζδξ πμο δζελήπεδ ηαηά ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ δζδαηημνζηήξ 

δζαηνζαήξ ημο Ξεκάηδ – θαίκμκηαζ ηαζ απυ ηδκ πνμζπάεεζα 

ακαβςβήξ υθςκ ηςκ ιμοζζηχκ δμιχκ ζε θμβζηά ηαζ ιαεδια-

ηζηά πνυηοπα, έηζζ χζηε ηυζμ μζ ανπαίεξ υζμ ηαζ μζ ζφβπνμκεξ 

ηαζ ιεθθμκηζηέξ  εηηυξ-πνυκμο δμιέξ κα ειθακίγμκηαζ ςξ επί 

ιένμοξ πενζπηχζεζξ ιζαξ βεκζηήξ εεςνίαξ ηάηζ πμο ζοκακηάιε 

πμθθέξ θμνέξ ζημ πχνμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Δνςηχιεκμξ 

απυ ημκ Varga εάκ είκαζ ηαηά ηδξ πανάδμζδξ ηαζ εάκ εεςνεί 

ηδ ιμοζζηή ημο επακαζηαηζηή, απάκηδζε «δεκ είιαζ εκακηίμκ 

ηδξ πανάδμζδξ ηαζ δ ιμοζζηή ιμο δεκ ηάκεζ ηαιία επακάζηα-

ζδ. Υνδζζιμπμζχ ηζξ ιμνθέξ έηθναζδξ ημο πανεθευκημξ. Ζ 

εεςνία ημο Ασκζηάζκ δεκ ήηακ εκακηίμκ ηδξ κεοηχκεζαξ ιδπα-

κζηήξ, απθχξ ηδκ πενζείπε ζε έκα βεκζηυηενμ επίπεδμ… Σμ 

ιεβαθφηενυ ιμο ηαηυνεςια εα ήηακ κα ζοκεέζς ηάηζ πμο εα 

ιπμνμφζε κα πενζέπεζ ηάεε ιμνθή έηθναζδξ»6. πςξ θμζπυκ 

δ εεςνία ημο Ασκζηάζκ πενζέπεζ ηδ κεοηχκεζα ιδπακζηή έηζζ 

ηαζ ιία βεκζηή εεςνία ηςκ εηηυξ – πνυκμο δμιχκ ιπμνεί κα 

πενζέπεζ, ςξ ιενζηέξ πενζπηχζεζξ, ηζξ ανπαίεξ, ηζξ ιεζαζςκζηέξ, 

ηζξ αζζαηζηέξ ή ηζξ αθνζηακζηέξ ανπζηεηημκζηέξ. 

                                                           
4 Xenakis, I., Formalized Music..., ζ. 192 – 193. 
5 Ξεκάηδξ, Η., Κείκελα…, ζ. 93. 
6 Varga, B., A., Conversations with Iannis Xenakis, Faber and Faber, Lon-

don, 1996, ζ. 50. 
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Δάκ μζ δεηαεηίεξ ημο 50 ηαζ 60 παναηηδνίγμκηαζ απυ 

ηδκ εθανιμβή ηςκ πζεακμηναηζηχκ εεςνζχκ, ζηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ ηαζ  ηδξ ζοιαμθζηήξ θμβζηήξ ηαζ ηδξ εεςνίαξ ηςκ 

ημζηίκςκ ζηδ δεφηενδ, δ δεηαεηία ημο 70 εα ζδιαημδμηδεεί 

απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ δεκδνχζεςκ (arborescences) ηαζ απυ 

ηδ πνήζδ ηδξ Πμθοαβςβζηήξ Πθδνμθμνζηήξ Μμκάδαξ ημο 

Κέκηνμο Μεθέηδξ Μαεδιαηζηήξ ηαζ Αοημιαηζηήξ Μμοζζηήξ 

(U.P.I.C.= Unité Polyagogique Informatique du CE. MA. 

MU.: Etudes de Mathématique et Autumatique Musicales). 

Γεκδνχζεζξ ηαζ U.P.I.C. είκαζ αθθδθέκδεηα, αθμφ ημ ηεθεο-

ηαίμ είκαζ δ δθεηηνμκζηή ιεηαθμνά ημο πνχημο, εκχ ηαζ ηα 

δφμ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ βναθζηήξ πανά-

ζηαζδξ ζε ήπμ, ή ηδξ ζφκδεζδξ ημο πχνμο ιε ημ πνυκμ, ηδξ 

ζφκδεζδξ δδθαδή ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ 

ιε ηδ ιμοζζηή. Δίκαζ εκδζαθένμκ κα παναηδνήζμοιε υηζ εκχ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Μεηαζηάζεσλ (1953 – 54) ζπεδίαζε 

βναιιέξ, μζ μπμίεξ ιεηαθένεδηακ ζηδ ζοκέπεζα ζε ιμοζζηή 

ζδιεζμβναθία ζηα υνβακα ηδξ μνπήζηναξ οπυ ιμνθή 

glissandi, δ ιέεμδμξ ηςκ δεκδνχζεςκ, πμο ζηζξ ααζζηέξ ηδξ 

ανπέξ είκαζ δ ίδζα, ειθακίγεηαζ πμθφ ανβυηενα (πενίπμο 20 

πνυκζα) ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70. 

Μμθμκυηζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ έπμοιε ηδκ ίδζα ηε-

πκζηή αθεηδνία (ζπεδζαζιυξ ζημ πανηί ηαζ ιεηά ιεηαθμνά ζε 

ιμοζζηή ζδιεζμβναθία) μζ εεςνδηζηέξ - ιμοζζηέξ αθεηδνίεξ  

είκαζ δζαθμνεηζηέξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ Μεηαζηάζεσλ υπςξ 

ηαζ ηςκ άθθςκ ένβςκ ηδξ ίδζαξ πενζυδμο, μ ζπεδζαζιυξ αθμνά 

ιυκμ ζηα glissandi ηςκ εβπυνδςκ, ηα μπμία μδδβμφκ είηε ζε 

clusters είηε ακηίεεηα ζε ιειμκςιέκμοξ θευββμοξ, εκχ δ βεκζ-

ηή οθή ημο ένβμο δζέπεηαζ απυ ηδ θμβζηή ηςκ δπδηζηχκ ια-

γχκ, ηςκ ζηαηζηχκ ηαηακμιχκ ηαζ ζοκεπχξ ηδξ έθθεζρδξ ηάεε 

ζημζπείμο επακάθδρδξ. Ακηίεεηα, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δεκ-

δνχζεςκ, δ ιμοζζηή ζφκεεζδ ζπεδζάγεηαζ ελ‟ μθμηθήνμο (ζημ 

πανηί) ζημοξ άλμκεξ ηςκ ζοκηεηαβιέκςκ ηαζ ιεηαθένεηαζ 

ανβυηενα ζε ιμοζζηή ζδιεζμβναθία, εκχ δ ιέεμδμξ ζφκεεζδξ 

ααζίγεηαζ ζηδκ ανπή «ηδξ ακαβηαζυηδηαξ, ηδξ επακάθδρδξ ηαζ 

ζοκεπχξ ηδξ παναθθαβήξ… Ξεηζκάιε απυ έκα ζδιείμ ζημ 

πχνμ. Αοηυ ιπμνεί κα είκαζ έκα φρμξ εκυξ θευββμο ζημκ 

άλμκα ημο πνυκμο. Γζα κα οπάνλεζ αοηυ ημ ζδιείμ μθείθεζ 

ζοκεπχξ κα ακαπανάβεζ ημκ εαοηυ ημο. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ 

πανάβεηαζ ιζα βναιιή πμο ιπμνεί κα έπεζ μπμζμδήπμηε ζπήια. 

Κάεε ζδιείμ ζηδ βναιιή ιπμνεί κα ακαπανάβεζ ημκ εαοηυ ημο 

ηαζ κα δχζεζ ιζα δζαηθάδςζδ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ανπίγεζ κα 

πανάβεηαζ έκαξ εάικμξ», θέεζ ζηδ ζοκέκηεολή ημο ιε ημκ 

Varga7. Έηζζ μ ζπεδζαζιυξ ζημοξ άλμκεξ ηςκ ζοκηεηαβιέκςκ 

ιπμνεί κα ακαπανάβεζ ιμοζζηά ένβα ηα μπμία παναηηδνίγμ-

κηαζ: 

Α) απυ ημ ζημζπείμ ηδξ επακάθδρδξ 

Β) απυ ηδκ έθθεζρδ επακάθδρδξ  

Γ) απυ ημκ ζοκδοαζιυ ηαζ ηςκ δφμ. 

Ζ φπανλδ επακαθδπηζηχκ νοειζηχκ ιμκηέθςκ, ηα μ-

πμία ζοκήεςξ εκαθθάζζμκηαζ ιε δπδηζηά ζοιπθέβιαηα κεθε-

θςιάηςκ, βαθαλζχκ ήπςκ ηαζ πμο είκαζ ημ ηφνζμ παναηηδνζ-

ζηζηυ ηςκ ένβςκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70 [Δπξπάιε (1973), Kot-

tos (1977), Jonchaies (1977) θαίκεηαζ κα ηαζνζάγεζ ιε ηζξ θζ-

θμζμθζηέξ απυρεζξ ημο υπςξ αοηέξ εηθνάγμκηαζ ιέζα απυ δφμ 

ηείιεκά ημο 1981 ηαζ 1988 ακηίζημζπα. («Ακάιεζα ζηδ ηφθ-

θα ηαζ ηδ Υάνοαδδ» ηαζ «Πενί πνυκμο») « Μαξ πνεζάγεηαζ δ 

επακάθδρδ αηυιδ ηαζ ιδ πζζηή!... Ζ ιδ πζζηυηδηα είκαζ δ 

                                                           
7 π. π. ζ. 88 – 91. 

βέκκδζδ ηδξ βναιιήξ απυ ημ ζδιείμ, ημ ανπέηοπυ ηδξ. Δίκαζ 

επμιέκςξ δ αθθαβή πμο επζαεααζχκεζ ημ μκ - ζδιείμ. Δίκαζ δ 

ζφκεεζδ, ημ αιάθβαια ημο Πανιεκίδδ ηαζ ημο Ζνάηθεζημο. 

Γζα κα πθδνχζμοιε ηδκ αζςκζυηδηα ημο πχνμο ηαζ ημο πνυ-

κμο, πνεζάγεηαζ δ επακάθδρδ πμο δεκ είκαζ πζζηή» βνάθεζ ζημ 

πνχημ, εκχ ζημ δεφηενμ, ακανςηζέηαζ εάκ εα είπα κυδια έκα 

βεβμκυξ ιμκαδζηυ ζε ιζα απυθοηδ αζςκζυηδηα ημο πνυκμο ηαζ 

ημο πχνμο: «Αοηή δ ιμκαδζηυηδηα υιςξ είκαζ ημ ζζμδφκαιμ 

ημο εακάημο πμο ημ παναιμκεφεζ ζε ηάεε αήια, ηάεε ζηζβιή. 

Ζ επακάθδρδ θμζπυκ εκυξ βεβμκυημξ, ή δ υζμ ημ δοκαηυκ 

πζζηυηενδ ακαπαναβςβή ημο, ακηαπμηνίκεηαζ ζ‟ αοηυκ ημκ 

αβχκα εκάκηζα ζηδκ ελαθάκζζδ, εκάκηζα ζημ ηίπμηε. Χξ εάκ 

υθμ ημ ζφιπακ κα ιαπυηακ απεθπζζιέκα βζα κα αβηζζηνςεεί 

ζηδκ φπανλδ, ζημ μκ, ιε ηδκ ίδζα ημο ηδκ ακακέςζδ, αημφνα-

ζηδ ηάεε ζηζβιή, ζε ηάεε εάκαημ», βζα κα ηαηαθήλεζ ηαζ πάθζ: 

«Έκςζδ ημο Πανιεκίδδ ηαζ ημο Ζνάηθεζημο»8.  

 

Πανά ηζξ ιεβάθεξ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνέξ, ηυζμ μ ηαθ-

ηχηαξ υζμ ηαζ μ Ξεκάηδξ ηνμθμδμημφκηαζ άιεζα απυ ηδκ 

εονςπασηή ιμοζζηή πανάδμζδ ηδκ μπμία υιςξ ιεηαζπδιαηί-

γμοκ μ ηάεε έκαξ ζφιθςκα ιε ηδ ιμοζζηή ημο πνμζςπζηυηδ-

ηα, ζφιθςκα ιε ηα πθαίζζα δνάζδξ πμο μνίγεζ δ επμπή ημο, 

αθθά ηαζ ζφιθςκα ιε ημ είδμξ ηαζ ημ ααειυ – αξ ιμο επζηνα-

πεί δ έηθναζδ – εθθδκζηυηδηαξ πμο θένεζ έηαζημξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ημο ηαθηχηα, δ επζθμβή δζαθμνεηζ-

ηχκ ηάεε θμνά ιμοζζηχκ ζδζςιάηςκ ςξ ηνυπμο έηθναζδξ 

οπμδδθχκεζ: α) ηδκ φπανλδ δφμ πμθζηζζιζηχκ πεδίςκ ιε ελ‟ 

ίζμο ααεζέξ νίγεξ ζηδ ζοκείδδζδ ημο Έθθδκα ζοκεέηδ: ηδ 

δοηζημεονςπασηή ηαζ ηδκ εθθδκζηή δδιμηζηή ιμοζζηή πανά-

δμζδ, α) ηδκ φπανλδ ιζαξ ανπήξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ ςξ 

πνμξ ημοξ ηνυπμοξ έηθναζδξ, αθμφ ηαιία βθχζζα ηαζ ηακέκα 

ιμοζζηυ ζδίςια δεκ ιπμνεί κα ηαθφρεζ πθήνςξ απυ αζζεδηζηή 

άπμρδ ηζξ ιμοζζηέξ ημο επζδζχλεζξ. Σμ ηεθεοηαίμ, ακηακαηθά 

ηδ δζάζπαζδ  ηδξ εκυηδηαξ ηδξ εονςπασηήξ ιμοζζηήξ βθχζζαξ 

ζηζξ ανπέξ αθθά ηαζ ζηα ιέζα ημο 20
μο

 αζχκα, ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ ίδζαξ ηδξ εονςπασηήξ ημοθημφναξ. Ο ηαθηχηαξ ιμθμκυηζ 

εα ιπμνμφζε επ‟ άπεζνμ κα ζοκεέηεζ ηαηά δςδεηαθεμββζηυ 

ηνυπμ, αιθζζαήηδζε εη‟ ηςκ έζς ηδκ απμθοηυηδηα αοημφ ημο 

ζοζηήιαημξ δζεονφκμκηάξ ημ, υπςξ ελ‟ άθθμο πνμζπάεδζε κα 

δζεονφκεζ ηαζ ηα ζδεχδδ ηςκ ζοκεεηχκ ηδξ Δεκζηήξ πμθήξ. 

ε ακηίεεζδ ιε ημ ηαθηχηα, μ Ξεκάηδξ ιε πμθφ θζβυ-

ηενα ιμοζζηά εθυδζα (οπυ ηδκ έκκμζα ιζαξ αηαδδιασηήξ ιμο-

ζζηή ιυνθςζδξ) αμδεμφιεκμξ ηαζ απυ ημ ηθίια ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 50, αιθζζαδηεί πθήνςξ ηα επζηναημφκηα νεφιαηα, ακηζ-

πνμηείκμκηαξ έκα κέμ δπδηζηυ ζφιπακ ζημ μπμίμ βεκζηά εα 

παναιείκεζ πζζηυξ ιέπνζ ημ εάκαηυ ημο. Δάκ δ πανάδμζδ ζημ 

ηαθηχηα εκημπίγεηαζ ζηδκ ηάης απ‟ ημκ μπμζμδήπμηε ηνυπμ 

πνήζδ ζημζπείςκ απυ ηδ δδιμηζηή ιμοζζηή πανάδμζδ, ζημκ 

Ξεκάηδ ακηζηαημπηνίγεηαζ ζηδ δζάποηδ ζπέζδ ημο ιε ημ πκεφ-

ια ηδξ εθθδκζηήξ ανπαζυηδηαξ, υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ είηε 

ιέζα απ‟ ηδ θζθμζμθία, είηε ιέζα απ‟ ηδ ιμοζζηή ηδξ ανπαίαξ 

Δθθάδαξ, πνμζανιμγυιεκδ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ιμοζζηήξ πνςημ-

πμνίαξ ηαζ ηςκ κέςκ επζζηδιμκζηχκ ακαηαθφρεςκ ημο 19
μο

 

ηαζ ημο 20 μο αζχκα. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, δ επίδναζδ ηδξ 

ιμοζζηήξ ηονίςξ πανάδμζδξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Ξεκάηδ, υπζ 

ιυκμ είκαζ ιζηνυηενδ, αθθά ηαζ πμθφ δφζημθα εκημπίγεηαζ, 

αθμφ υθα ηα πνδζζιμπμζμφιεκα απυ ηδκ εθθδκζηή, εονςπασηή  

αθθά ηαζ ελς-εονςπασηή ιμοζζηή πανάδμζδ ζημζπεία, αθδ-

                                                           
8 Ξεκάηδξ, Η., Κείκελα…, ζ. 203-204, ηαζ ζ. 231 ακηίζημζπα. 
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νδιεκμπμζμφκηαζ, δδιζμονβχκηαξ ηαη‟ αοηυ ημκ ηνυπμ έκα 

μζημοιεκζηυηενμ δπδηζηυ ζφιπακ θαζκμιεκζηά έλς απυ μ-

πμζαδήπμηε ζηεκή ιμοζζηή πανάδμζδ. 

Ζ ζηάζδ ηςκ δφμ Δθθήκςκ ζοκεεηχκ ιέζα απ‟ ημ ζο-

κμθζηυ ημοξ ένβμ εέηεζ έκα βεκζηυηενμ πμθζηζζιζηυ πνυαθδια, 

πνυαθδια πμο μοζζαζηζηά ανπίγεζ κα ειθακίγεηαζ ήδδ απυ ηα 

ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα ηαζ βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ αζζεδηυ ηαε‟ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 20
μο

 αζχκα: ηδκ πζεακή ελάκηθδζδ ηςκ 

απμεειάηςκ ηδξ ιμοζζηήξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηδξ δοηζημεονς-

πασηήξ ιμοζζηήξ πανάδμζδξ ηαζ ηδκ ακάδοζδ κέςκ ιμνθχκ 

έηθναζδξ, μζ μπμίεξ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ αθθδθεπίδναζδξ, 

αθθά ηαζ ακαηνμθμδυηδζδξ δφμ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ 

πμθζηζζιχκ, πμο ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ είκαζ μ εονςπα-

σηυξ ηαζ μ εθθδκζηυξ, ζδςιέκμξ ιέζα απυ ηδκ πνυζθαηδ ή 

πανεθεμφζα εηδμπή ημο. Σμ υηζ γμφιε ζε ιζα – ζπεδυκ – πα-

βημζιζμπμζδιέκδ ημζκςκία είκαζ βεβμκυξ. Σμ υηζ επίζδξ έπμο-

ιε ιία ηάπμζα ζπέζδ ιε ηδκ πανάδμζδ είκαζ ηαζ αοηυ βεβμκυξ. 

Σμ πνυαθδια πμο ηίεεηαζ ζήιενα βζα έκακ ζοκεέηδ, δεκ είκαζ 

ιυκμ ηζ οθζηυ επζθέβεζ ηάεε θμνά βζα κα εηθναζηεί, αθθά ηαζ 

ημ πχξ εηιεηαθθεφεηαζ ηα ζημζπεία ηυζμ ηδξ πανάδμζδξ (εάκ 

αέααζα πνδζζιμπμζεί ηέημζα), υζμ ηαζ ηδξ παβημζιζμπμζδιέκδξ 

ημοθημφναξ. Δίκαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ απμηαηάζηαζδξ ιζαξ 

αοεεκηζηυηενδξ ηαζ δεζηυηενδξ ζηάζδξ εη ιένμοξ ηςκ ηαθθζ-

ηεπκχκ απέκακηζ ζηδκ ηέπκδ ηαζ ημ ένβμ ηέπκδξ, έκκμζεξ πμο 

ηυζμ έπμοκ θεανεί ζηδκ επμπή ιαξ, ζηάζδ πμο ζημ πανεθευκ 

ζοκζζημφζε απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ φπανλδξ υθςκ ηςκ ιεβά-

θςκ πμθζηζζιχκ, θυβζςκ ή θασηχκ. 

Μέθθμκ ιπμνεί κα οπάνλεζ ιυκμ ιέζα απυ έκακ γςκηα-

κυ ηαζ δδιζμονβζηυ δζάθμβμ ιε ημ πανεθευκ ηαζ ηα ένβα ημο 

ηαζ υπζ ιέζα απυ ιζα αηαδδιασηή ηαζ ζηείνα ακηζιεηχπζζδ 

ημο πανεθευκημξ ηαζ έπμκηαξ πάκημηε ςξ αθεηδνία ηα πμθζηζ-

ζιζηά δνχιεκα ημο ζήιενα, αθμφ μπμζαδήπμηε ζδιενζκή ή 

ιεθθμκηζηή ηαθθζηεπκζηή έηθναζδ ηαζ δδιζμονβία δεκ είκαζ 

δοκαηή πανά ιυκμ ιέζα απυ ημκ ακαζημπαζιυ ηαζ ηδκ εκενβυ 

ζοιιεημπή ιαξ – ςξ ηαθθζηεπκχκ αθθά ηαζ ςξ πμθζηχκ – ζε 

αοηά.  
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Παξάδνζε: Απηνλόεην, δεηνύκελν ή θεπθηέν; 
 

Μπάκπεο Καλάο 
 

πλζέηεο, θαζεγεηήο 

     bkanas5@otenet.gr 
 
 

Ο πνιηηηζκφο, απηφ πνπ ιέκε ηψξα πηα "θνπιηνχξα" έρεη 

δχν ζθέιε: ηελ παηδεία θαη ηελ παξάδνζε. Μ' απηά ηα δχν, 

ζηνπο κελ θαινχο θαηξνχο, φηαλ δειαδή ζηελ απιή ηνπ εγε-

κφλα ή ζηελ Ώγνξά ηνπ Αήκνπ ζπρλάδνπλ πνηεηέο, θαιιηηέ-

ρλεο θαη θηιφζνθνη, πνξεχεηαη κπξνζηά θαη ςειά
-
 ζε ραιε-

πνχο θαηξνχο, φηαλ θπξηαξρνχλ νη κίκνη, νη ζαιηηκπάγθνη θαη 

νη αζηξνιφγνη, ηξαβάεη θάησ θαη πίζσ. Μηα καηηά ηξηγχξσ 

κνπ ιέεη φηη ηψξα ηειεπηαία ηζρχεη κάιινλ ε δεχηεξε πεξί-

πησζε. Σε δηαπίζησζε απηή δελ ηε ζεσξψ θαη' αλάγθελ απαη-

ζηφδνμε επεηδή, πψο λα ην θάλνπκε, θάζε δξφκνο έρεη αλεθν-

ξηέο θαη θαηεθνξηέο. ηαλ φκσο ε κεραλή δελ παίξλεη κπξν-

ζηά θαη ηα θξέλα δελ πηάλνπλ, ηφζν ν θαηήθνξνο φζν θη ν 

αλήθνξνο καο νδεγνχλ πξνο ηα θάησ, ζην ηέξκα, πνπ ζπλή-

ζσο είλαη ηέικα. Καη δελ πηζηεχσ πσο απηά είλαη "κεζειηθηα-

θέο" ζπγθξίζεηο κε ηνλ φπνην "παιηφ θαιφ θαηξφ". Ο πνιηηη-

ζκφο θαζξεθηίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο, πξψη' απ' 

φια, δσήο καο, θαη λνκίδσ πσο θαλέλαο ζθεπηφκελνο θη αη-

ζζαλφκελνο άλζξσπνο δε κπνξεί λα ληψζεη επραξηζηεκέλνο 

απ' απηήλ. 

Σν ζθέινο "παηδεία" δελ ηνικψ λα ην ζίμσ... Ίζσο ζα 

ρξεηαδφηαλ δχν παξάιιεια ζπλέδξηα πνπ ην θαζέλα λ' αζρν-

ιείηαη (ζαλ ππεξ-εηδηθεπκέλνο γηαηξφο) κε ην έλα ή ην άιιν 

πφδη. ζν γηα ηελ "παξάδνζε", ζα εμνηθνλνκνχζα πνιχηηκν 

ρξφλν πεξηνξηδφκελνο ζηε θξάζε ηνπ Μ. Ώπξειίνπ: πάληα δε 

θαηά ηα πάηξηα πξάζζσλ, νπδ' απηό ηνύην επηηεδεύσλ 

θαίλεζζαη, ην ηα πάηξηα θπιάζζεηλ (ηα εηο εαπηφλ Ώ. ηο', 6). 

Σελ απνδίδσ φπσο ηελ ελλνψ: "λα ηεξνχκε ηελ παξάδνζε, 

άιια φρη ζαλ απηή λα ήηαλ ε κφλε καο έλλνηα". 

Κη εδψ ζα κπνξνχζα λα ηειεηψζσ, πνιιψ δε κάιινλ πνπ 

πνιιά απ' φζα κε πξνβιεκαηίδνπλ αλαθέξζεθαλ ήδε απφ ηνπο 

πξνιαιήζαληεο. Θα επεθηαζψ φκσο ιίγν ζε κηα ζθηαγξάθεζε 

ηεο πξνζσπηθήο κνπ ζρέζεο κε ηελ παξάδνζε, θάλνληαο ζαο 

θνηλσλνχο ησλ αλαζηνραζκψλ - ή κήπσο ησλ... αλαζηελαγ-

κψλ κνπ! ηε κηθξή κνπ απηή "έθζεζε ηδεψλ" ζα πξνζπαζή-

ζσ λα κείλσ "εληφο ζέκαηνο", παξ' φιν πνπ ην ζέκα κνηάδεη 

ζα ξέκα κπαδσκέλν πνπ μερεηιίδεη θαη θαηαθιχδεη αλεμέιε-

γθηα ηα πάληα. 

Καηά ηελ παηδηθή κνπ ειηθία, βίσζα ηελ παξάδνζε σο 

απηνλόεηε. Ώπφ ηε κεηέξα κνπ άθνπζα θη έκαζα εθθιεζηα-

ζηηθά κέιε, παξαδνζηαθά κηθξαζηάηηθα θη ειιαδίηηθα λαλνπ-

ξίζκαηα, ηξαγνχδηα, γηνξηέο θη έζηκα, άιια θαη ην πνηα ήηαλ 

απηή ε "Μαξία Κάιιαο" πνπ ηξαγνπδνχζε ζηελ Βπίδαπξν. Ο 

παηέξαο κνπ, πνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο αθαδεκατθέο ηνπ ζπνπ-

δέο ζηελ ΏΚΣ είρε κάζεη πιήζνο ρξσκαηνινγηθά κπζηηθά 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ έβαθαλ ηα θαΎθηα ηνπο νη ςαξάδεο ηεο 

Όδξαο θαη ηεο Ώίγηλαο, πνπ γλψξηδε πξνζσπηθά ηνλ Σζηηζάλε 

θαη ηνλ Βπγέλην παζάξε θαη παξαθνινπζνχζε ηηο λέεο "πα-

ξαδνζηαθέο γεχζεηο" πνπ παξνπζίαδαλ ηφηε ν Υαηδηδάθηο θαη 

ν Θενδσξάθεο, κνπ έκαζε ηελ ηζηνξία ηεο Βιιεληθήο επαλά-

ζηαζεο, ηελ αζελατθή θαληάδα, ηνλ Παπαδηακάληε, ηνλ θαξα-

γθηφδε, άιια θαη φηη ην ζέαηξν ζθηψλ, ν Θεφθηινο θαη ην ξε-

κπέηηθν δελ απνηεινχζαλ θαη θαιά ηηο κφλεο "γλήζηεο" πεγέο 

ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, άπνςε πνπ είρε αξρίζεη ηφηε λα 

επηθξαηεί... κ' έκαζε αθφκα φηη ε ειεπζεξία ηεο θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο δελ θαηαθηάηαη πάξα κε δνπιεηά, απηνπεηζαξρία θαη 

γλψζε ηεο παξάδνζεο. 

ην Αεκνηηθφ ζρνιείν, γλψξηζα ηελ παξάδνζε θαζαξή θαη 

ζηδεξσκέλε ζαλ ην γηαθαδάθη ηεο ζρνιηθήο πνδηάο... Παξαδν-

ζηαθά ηξαγνχδηα θαη ρνξνί, (αθφκα ζπκάκαη ηε δαζθάια πνπ 

καο ελζνπζίαδε ηξαγνπδψληαο "ηδά ζηνπλ απάλνπ καραιά 

ζνπιηάλα, θαη ζηελ απάλσ ξνχγα...") βήκα "έλ-δπφ" κε ηξα-

γνχδη πνπ καο κπνχζε θπζηνινγηθά ζηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ 

θαη ηνπ ηφλνπ, άιια πξνπαληφο γιψζζα θαη ηζηνξία, αο ήηαλ 

θαη κε ηα ζεκάδηα ηνπ ράξαθα ζηελ παιάκε· θη φι' απηά, ρσ-

ξίο ηηο αλεζπρίεο ησλ θαζαξνιφγσλ πεξί γλεζηφηεηνο ή κε... 

κσο ηα ρξφληα πέξαζαλ, θαη ηα θιαξίλα ηεο δηθηαηνξίαο 

έδσζαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή ζεκεηνινγία ζηα πξάγκαηα. Με 

ηελ ηαπηφρξνλε δε άλνδν ηνπ κπνπδνπθηνχ απφ ηελ παξαιία 

ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Λπθαβεηηνχ, ε ιατθή παξάδνζε έγηλε 

"λεναζηηθφ θαηεζηεκέλν", ζπκ-πεξηιακβάλνληαο πιένλ ηηο 

ρξπζαθηέο ηνπαιέηεο, ην ζπάζηκν ησλ πηάησλ, ηηο γαξδέληεο 

θαη ηηο ζακπάληεο κπξνζηά ζηνλ ξηλφθσλν (αρ απηέο νη "βπδα-

ληηλέο ξίδεο"...!) ζξελσδφ ηεο θάζε ινγήο "αγσλίαο". Κάπνπ 

εδψ καο απνραηξεηά ε παξάδνζε σο απηνλφεηνλ θαη παίξλεη 

ηε ζέζε ηεο ζηα κνπζεία ιατθψλ νξγάλσλθαη ζηηο θαηά η' 

άιια άςνγεο εθπνκπέο ηεο ηειεφξαζεο, νπνχ εμνξίζηεθε 

λσξίο ην πξσί ηεο Κπξηαθήο, φπσο αθξηβψο ε θιαζηθή κνπζη-

θή ζηξηκψρλεηαη ζηηο κεηακεζνλχθηηεο ψξεο ηεο Αεπηέξαο, κε 

αληίβαξν ηα "ιακέ" ηζηθηεηέιηα θαη ηζάκηθα ζ' έλα αέλαν 

"γιέληη" πνπ θαιά θξαηεί 24 ψξεο ην 24σξν. 

Ώξγφηεξα νη πνιηηηθέο εμειίμεηο έθεξαλ ζηε κφδα η' α-

ληάξηηθα θαη "θαπάθη" ην ξεκπέηηθν. Σν παιηφ θαιφ κάζεκα 

ηεο Χδηθήο είρε πξν πνιινχ εμνβειηζηεί απφ ηε ζηνηρεηψδε 

εθπαίδεπζε. Μηιψληαο πιένλ γηα ηε "λεψηεξε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά" δε γίλεηαη λα κελ ελλννχκε θαη ην "Πνηέ ηελ 

Κπξηαθή" θαη ηα κηνχδηθαι ηνπ '60, άιια θαη ηηο ζεσξνχκελεο 

"δηαρξνληθέο" θη σζηφζν "λεθξαλαζηεκέλεο" κεζαλαηνιηθέο 

επηηπρίεο κε ειιεληθνχο ζηίρνπο (Μαληνπκπάια, Γηγθνπάια, 

Μαγθάια), θαη καδί ηελ νηθηζηηθή ηεξαηνγέλεζε, ηα αινπκη-

λέληα παξάζπξα ζηα θπθιαδίηηθα ζπίηηα, ηα ηξεραληήξηα κε ηηο 

πξνζζήθεο απφ πνιπεζηέξα, ην δπζιεηηνπξγηθφ δεκφζην ην-

κέα, ην δξάκα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην πνξηξέην ηνπ λαπηη-

θνχ κε ην ηζηκπνχθη ζηα ζαιφληα, κέρξη ηα ringtones κε λεν-

δεκνηηθίδνληα εθηξψκαηα... 

Έηζη έρνληαο ηα πξάγκαηα, θη φληαο απφ θαηξφ εμνηθεησ-

κέλνο κε ηνπο Beatles, ην λέν θχκα θαη παξάιιεια κε ηε ζηα-

δηαθή γλσξηκία κνπ κε ηελ θιαζηθή κνπζηθή, αλαδήηεζα ηελ 

παξάδνζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ΚΏΕ ηελ επξσπατθή (ζε 

βάζνο ρξφλνπ επίζεο Βιιεληθή) θιεξνλνκηά
-
 θαη ηε κνπζηθή 

ηνπ 20νχ αηψλα θαη ηε ηδαδ θαη πνιιά άιια. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '80, σο λένο αθφκε θαη "αλήζπρνο" ζπλζέηεο, 

ζέιεζα λα ζπκκεηάζρσ θξηηηθά ζηηο εμειίμεηο εληάζζνληαο 

ζέκαηα απφ ξεκπέηηθα κέζα ζε θάπνηα έξγα κνπ ή γξάθνληαο 

ηξαγνχδηα γηα παηδηθή ρνξσδία ζε ζηπι πνπ βαζηδφηαλ ζηελ 

mailto:bkanas5@otenet.gr
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παξάδνζε, άιια πνπ απαηηνχζαλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε γλψζε 

πνπ ζα ηα θαζηζηνχζε ςπραγσγηθά θαη παηδαγσγηθά. Πξνζπά-

ζεζα έθηνηε λα εθκεηαιιεπηψ ηηο εθθξαζηηθέο θαη ςπρνινγη-

θέο δπλαηφηεηεο ησλ "ιατθψλ δξφκσλ" πνπ ηνπο γλψξηδα απφ 

ηφηε πνπ ν αγέξαο έθεξλε ηνπο ήρνπο απφ ην ζνπβιαηδίδηθν 

ηεο γεηηνληάο άιια θαη αξγφηεξα, ζηελ "βηνπνξηζηηθή" κνπ 

δξάζε. Υσξίο θίλεηξα "εζληθνζρνιηθήο" πξνειεχζεσο άιια 

θαη ρσξίο θφκπιεμ απέλαληη ζηνπο "αβαλγθαξληηζηέο", δηε-

ξεχλεζα ηελ αίζζεζε "παξαίηεζεο" πνπ δίλνπλ η' απαλσηά 

εκηηφληα ηνπ ζακπάρ, ηελ νμπκκέλε ηέηαξηε ηνπ πεηξαηψηη-

θνπ, ηηο πξσηετθέο ειαηησκέλεο 5εο ζην θηνπξληί, ηα ηξηεκηηφ-

ληα ηνπ ρηηδαδθηάξ σο ππεξβάζεηο θη φρη σο "αλαηνιίηηθα απ-

ερήκαηα" (πήγα λα πσ "αηπρήκαηα" ελζπκνχκελνο ην "ππν-

ρξεσηηθφλ αξκνλίαο")· ζα λα είρα αλαθαιχςεη κηα γφληκε 

έθηαζε αλάκεζα ζηα εζληθά ππεξθαιιηεξγεκέλα ρσξάθηα θαη 

ηελ παγσκέλε γε ηεο αηνληθφηεηνο. 

ΐεβαίσο, ζήκεξα πνιιέο είλαη νη ζνβαξέο θαη θηιφηηκεο 

πξνζπάζεηεο γηα επηζηξνθή ζηηο ξίδεο. Οη ζρνιέο παξαδνζηα-

θψλ νξγάλσλ θαη ρνξψλ πιεζαίλνπλ εληππσζηαθά. Ώξθεηνί 

λένη ηξαγνπδνπνηνί γξάθνπλ θαιαίζζεηε θαη εηιηθξηλή κνπζη-

θή κε χθνο βαζηζκέλν ζην δεκνηηθφ ήρν. ρη πξηλ απφ πνιχ 

θαηξφ, ζε βνξεηνειιαδηθή πξσηεχνπζα λνκνχ, επηχρεζα λα 

παξεπξεζψ ζε ζπλαπιία ζπλδηνξγαλσκέλε απφ ην Αήκν θαη 

ην εθεί κνπζηθφ ζρνιείν, κε ηε ζπκκεηνρή ελφο ξνθ ζπγθξν-

ηήκαηνο, ηεο παξαδνζηαθήο νξρήζηξαο θαη ηεο ρνξσδίαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Με αλαπάληερα θαιφ γνχζην θη επξεκαηηθφηεηα, 

ζπληαηξηάζηεθαλ παξαδνζηαθά ζξαθηψηηθα ηξαγνχδηα θαη 

ρνξνί κε ηνλ ήρν ηεο κνληέξλαο κπάληαο ζ' έλα απνηέιεζκα 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ελζνπζηάζεη ηνλ φπνην ζηαζψηε ηεο "έ-

ζληθ". Ώιιά, θακηά εηαηξεία δίζθσλ δελ ήηαλ εθεί γηα λα θα-

ηαγξάςεη θαη κεηά λα κνζρνπνπιήζεη ζηε δηεζλή αγνξά ην 

απνηέιεζκα απηφ πνπ, εμ άιινπ, δελ είρε θαη πνιιή ζπλέρεηα 

(ζ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κηα αιιαγή αληηδεκάξρνπ ή κηα 

κεηάζεζε θαζεγεηνχ κνπζηθήο κπνξεί λα ζεκάλνπλ ην ηέινο 

φισλ...). Σειηθά θνβάκαη πσο ην δέληξν ηεο γλψζεο κνηάδεη 

λα ζηνιίδεηαη κε ηα ππεξηηκνινγεκέλα ιακπηφληα ηεο Παγθν-

ζκηνπνίεζεο θαη ηεο Τπεξπιεξνθφξεζεο, ελψ θάησ απφ ηε γε 

νη θαιηθάληδαξνη πξηνλίδνπλ θαλνληθά ηηο ξίδεο. Βθηφο απφ 

ηνπο κπεκέλνπο, ζε πφζσλ ηε κλήκε είλαη πηα πξφρεηξν ην 

"ηνπ Κίηζνπ ε κάλα" ή ην "ΐαζηιηθή πξνζηάδεη"; Πφζνη απφ 

ην   επξχ θνηλφ κπνξνχλ λ' αλαγλσξίζνπλ πξαγκαηηθά παξα-

δνζηαθά ζηνηρεία ζηε κνπζηθή π.ρ. ηνπ Νίθνπ θαιθψηα (πν-

ιχ πεξηζζφηεξν λα εθηηκήζνπλ ηελ "εηδηθή κεηαρείξηζε" πνπ ν 

ζπλζέηεο ησλ "ρνξψλ" επηθπιάζζεη ζην παξαδνζη-γελέο πιηθφ 

ηνπ); Σί ειπίδεο κπνξεί λα έρεη ν δεκηνπξγφο φηη ζα γίλεη θα-

λεξή ε φπνηα ζρέζε ηνπ κε ηελ παξάδνζε εθηφο απφ ηε ρξήζε 

νξγάλσλ φπσο ζαληνχξη, θαλνλάθη, ιχξα θ.η.ι. ή ην λα βαζί-

δεηαη ζε ιατθφηξνπνπο δξφκνπο θαη παξαδνζηαθέο κεισδίεο; 

Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηψλα πνπ κφιηο έθπγε, κε 

φια λα γίλνληαη φιν θαη πην γξήγνξα, πψο λα κείλεη ρξφλνο λ' 

αθνκνησζεί θάηη σο παξάδνζε, φηαλ ην δεληξάθη πνπ θχηεςε 

ν έλαο, ην μεπαηψλεη ν άιινο γηα λα θπηέςεη ζηε ζέζε ηνπ ην 

δηθφ ηνπ... θαη θηάλνπκε λα έρνπκε γχξσ καο θαη πίζσ καο 

εθηάζεηο κε απφηηζηα, θαρεθηηθά θαη κηζφμεξα δελδξχιιηα 

ζαλ ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο ησλ νιπκπηαθψλ εγθαηαζηά-

ζεσλ, θαη βέβαηα έιιεηςε θαξπψλ... ζπνπ ηψξα πηα, ιαρα-

ληαζκέλνη απφ ηελ πξνζπάζεηα λα είκαζηε φινη πξσηνπφξνη, 

ζα καξαζσλνδξφκνη πνπ ππεξηίκεζαλ ηελ αληνρή ηνπο, γπξ-

λάκε πίζσ ζηελ νπξά θηάλνληαο κέρξη ηνλ 16ν θαη 15ν αηψλα 

πνπ ζεξβίξεηαη σο λενρξηζηηαληθφο κεηακνληεξληζκφο, ή θη 

αθφκα πην πίζσ ζηε Υίιληεγθαξλη θνλ Μπίλγθελ πνπ, κε ηε 

ζπλνδεία ειεθηξνληθψλ θξνπζηψλ ή/θαη ζφιν ζαμνθψλνπ 

γίλεηαη "new age" θαη ζηνηρεηψλεη ηηο βξάδπλεο καο ψξεο "ρα-

ιάξσζεο". 

Καηά παξάδνμν ηξφπν, έλα θχξην πξφβιεκα είλαη πσο ε 

δηθή καο ε θιεξνλνκηά βαξαίλεη ηφζν πνπ άιινη ζα καο δή-

ιεπαλ. Ο αεηφο δελ είλαη κφλν δηθέθαινο, κε ην έλα θεθάιη λα 

βιέπεη ζηελ Ώλαηνιή θαη ην άιιν ζηε Αχζε. Μεηξάσ ηνπιά-

ρηζηνλ ηέζζεξα θεθάιηα πνπ ην θαζέλα βιέπεη πξνο δηαθνξε-

ηηθή θαηεχζπλζε: 

Απηηθά, ηα Βπηάλεζα (πνιπθσλία, θαληάδα, φπεξα, ν 

ζεζκφο ηεο θηιαξκνληθήο φρη σο ην απερζέο πξφζσπν ηεο 

βαπαξνθξαηίαο άιια σο "ιατθφ ζπνξ"" άιινο θνξέαο παξά-

δνζεο πνπ πφζα θαη πφζα ρσξάθηα δελ μερέξζσζε...). 

Ώλαηνιηθά, ηε Μηθξά Ώζία θαη ηε κέζε Ώλαηνιή (απφ 

Φξπγία, Λπδία, Οξθηθά, Εσλία, ΐπδάληην, Θξάθε, Πφλην, 

Εζιάκ άιια θαη Βπξψπε κέζσ ηνπ Εσληθνχ θνζκνπνιηηηζκνχ 

- Αελ ήξζε κόλν ην ξεκπέηηθν απφ ηε κχξλε!!! 

ΐφξεηα, ηα ΐαιθάληα: ΐξίζθεηε θακηά ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ξνπκαληθή ξαςσδία ηνπ Enescu θαη ην παξαδνζηαθφ καο 

"θαξνηζέξε ηξάβα..."; Καη, κηα πνπ ην 'θεξε ε θνπβέληα, 

πφζν καο θαιχπηεη ην "άιινζη" ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηε ζηηγκή 

πνπ νη άιινη βαιθαληθνί ιανί, ελψ έκεηλαλ ηα ίδηα ή θαη πε-

ξηζζφηεξα ρξφληα θάησ απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ, δελ πζηέ-

ξεζαλ δηφινπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ιφγηαο κνπζηθήο, ην αθξη-

βψο αληίζεην κάιηζηα! 

Νφηηα, ηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε: Ώπφ ηελ 

πξσηνειιαδηθή επνρή (γιψζζα, έζηκα, κνπζηθή) κέρξη ην 

ΐηηζέληδν Κνξλάξν - νπθ εά κε θαζεχδεηλ η' φλνκα Φξαγθί-

ζθνο Λενληαξίηεο·  
Καη, βέβαηα, ην ζψκα ηνπ θπξίσο ειιαδηθνχ ρψξνπ: Δπεηξψ-

ηηθε πεληαηνλία, Πεινπνλλεζηαθή δσξηθφηεηα (καληάηηθν θη 

αξθαδηθφ κνηξνιφη), ηεξεά - Θεζζαιία - Μαθεδνλία ε θαζεκηά 

κε ηα δηθά ηεο αλεπαλάιεπηα ζηνηρεία... Θα ήηαλ άξαγε καηαην-

πνλία ε πξνζπάζεηα φια απηά ηα πξφζσπα λα θνηηαρηνχλ θαη λ' 

αιιειναλαγλσξηζηνχλ, γηα λα ζπλζέζνπλ λέεο ή λ' αλαζπλζέ-

ζνπλ πξνυπάξρνπζεο κνξθέο έθθξαζεο; Πψο ηα θαηάθεξαλ 

ρψξεο φπσο π.ρ. ε Εξιαλδία, λα δηαδίδνπλ θαη επηβάιινπλ παγθν-

ζκίσο απηή ηε κηα θαη ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή ηνπο ελψ εκείο κε 

φια ηα παξαπάλσ κέλνπκε ελενί κπξνζηά ζε θάζε ηί ην "εμσηη-

θφ" πνπ καο ζεξβίξνπλ; Βίλαη πνπ ηα πνιπθέθαια πιάζκαηα ζηε 

κπζνινγία ππήξμαλ ηέξαηα πνπ πάληα θάπνηνη αλειάκβαλαλ λα 

εμνινζξεχζνπλ. ηνλ ηνκέα απηφ (ηνπιάρηζηνλ!) ε παξάδνζε 

ζπλερίδεηαη, άιια είλαη ηα ίδηα ηα θεθάιηα ηνπ ατηνχ πνπ αιιε-

ινζπαξάζζνληαη θαη πξνζπαζνχλ ην βφξεην λα μεπνππνπιηάζεη 

ην λφηην θη αληίζεηα, ην δπηηθφ λα ξακθίδεη ην αλαηνιηθφ θαη 

ηνχκπαιηλ... Σέηνηνπ είδνπο αιιεινθαγψκαηα, ε Εζηνξία καο έρεη 

δηδάμεη πσο κφλνλ ελψπηνλ θάπνηνπ θνηλνχ ερζξνχ ζηακαηνχλ 

(θη φρη γηα πνιχ). Ίζσο ε Παγθνζκηνπνίεζε λα πξννξίδεηαη λα 

παίμεη ην ξφιν ησλ θαβαθηθψλ "βαξβάξσλ", δίλνληαο κηα πξφ-

ζθαηξε ιχζε... 

Σειηθά, ηί απφ ηα ηξία είλαη ζήκεξα ε παξάδνζε; Ννκίδσ θαη 

ηα ηξία. Απηνλόεηε γηα φπνηνλ είλαη εηιηθξηλήο θνξέαο ηεο, 

αλεμαξηήησο χθνπο θαη ζρνιήο, θεπθηέα αλ είλαη κφλνλ άιινζη 

γηα εθεζπραζκφ, ιατθηζκφ θη εχθνιν θέξδνο, δεηνύκελε ζηε 

ρξνληθή ζπλέρεηα θη εμέιημε ηεο ψζηε λα παξακέλεη σο αζέαην, 

πιελ φκσο ππαξθηφ γνλίδην κέζα ζ' έλα δσληαλφ νξγαληζκφ. 

Κη φζν γηα ηελ "Παγθνζκηνπνίεζε", ηελ "Ώλσηαηνπνίε-

ζε", ηε "ηνρνπνίεζε", ηελ "Θεζκνπνίεζε" θη φινπο απηνχο 

ηνπο άζρεκνπο λενινγηζκνχο, εχρνκαη λα ηνπο αθαηξεζεί ην 

δεχηεξν ζπλζεηηθφ πνπ δελ έρεη θακηά δνπιεηά εθεί, θαη λα 

επηζηξέςεη ζηε δσή καο, σο Πνίεζε. 
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Ζ παγθόζκηα γιώζζα ησλ καζεκαηηθώλ σο εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηε 

δεκηνπξγία κνπζηθήο 

Φακή Κμζχκα 

οκεέηνζα  

fkosona@sch.gr     

 

Πεξίιεςε.   Δκδείλεζξ βζα ιζα ημζκή, πακακενχπζκδ ιαεδιαηζηή ακηίθδρδ θαζκμιέκςκ ηαζ εζδζηυηενα δπδηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ ιμοζζηχκ πα-

ναιέηνςκ – ηα ιαεδιαηζηά ςξ παβηυζιζα βθχζζα. Μαεδιαηζηά, ιμοζζηή ηαζ ζδιεζςηζηή επζζηήιδ. [πέζεζξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ ιε ηδ ιμοζζηή 

πναβιαηζηυηδηα ακαθοιέκδ ζε ηνεζξ ζοκζζηχζεξ: θοζζηή, κμδηζηή, ροπμθμβζηή] Σα ιαεδιαηζηά ςξ ενβαθείμ βζα ηδ δδιζμονβία ιμοζζηήξ: -Σα 

ζφκεεηα ιαεδιαηζηά ηδξ ... γςήξ. -«οκεζδδηά» ηαζ «αζοκείδδηα» ιαεδιαηζηά ιέζα ζηδ ιμοζζηή δδιζμονβία: δομ πθεονέξ ημο ίδζμο κμιίζιαημξ ή 

δφμ ηεθείςξ δζαθμνεηζημί ηυζιμζ; Μπμνμφκ κα ζοκακηδεμφκ ηαζ πμφ; 

 

1   Δηζαγσγή 

...Ξεηζκχκηαξ εα ήεεθα κα ακαθένς ιζα θνάζδ ημο Ηυ-

κδ Ξεκάηδ: «μ ηυζιμξ είκαζ ηυζμ ζφκεεημξ, χζηε ιυκμ ζηα 

επζζηδιμκζηά ιέζα ιπμνμφιε κα ανμφιε ζηήνζβια». 

Κάπμζμζ ίζςξ κζχζμοκ πανάλεκα ιε ηδ θνάζδ αοηή, 

ίζςξ ηείκμοκ κα δζαθςκήζμοκ ηαζ κα πνμαάθθμοκ εκζηάζεζξ 

ηαζ θυαμοξ βζα ημ ηζ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ αοηυ βζα ηδκ ακενχ-

πζκδ δδιζμονβζηυηδηα. Γζ αοηυ εα ζοκεπίζς ιε ηδκ πανάεεζδ 

εκυξ αηυιδ ενεείζιαημξ. ε έκα πάκεθ ζε θεζηζαάθ ηεπκχκ 

ζημ Buffalo ανέεδηακ ιαγί μ Ηάκδξ Ξεκάηδξ, μ Lucas Foss ηαζ 

μ John Cage. Ο Cage ακαθένεδηε ζε έκα δζάθμβμ πμο είπε ζημ 

πανεθευκ μ ίδζμξ ιε Ηζπακίδα επζζηήιμκα, ηδκ μπμία νχηδζε 

πχξ αθέπεζ ημκ ακενχπζκμ κμο ιέζα ζε έκακ ηυζιμ δθεηηνμ-

κζηχκ οπμθμβζζηχκ. Ζ απάκηδζή ηδξ ήηακ: «Οζ δθεηηνμκζημί 

οπμθμβζζηέξ είκαζ πάκηα ζςζημί (right), αθθά δ γςή δεκ έπεζ 

ζπέζδ ιε ημ ζςζηυ». O Cage γήηδζε απυ ημκ Ξεκάηδ κα ζπμ-

θζάζεζ αοηή ηδ θνάζδ ηζ εηείκμξ είπε: «δ γςή είκαζ πάκηα 

ζςζηή – δ γςή έπεζ πάκηα κυδια/θυβμ/θμβζηή (ιεηαθνάγμκηαξ 

ημ θμβμπαίβκζμ ημο Ξεκάηδ ιε ηδ θέλδ right ηδξ Ηζπακίδαξ 

επζζηήιμκμξ: «life has always reason»), εκχ μζ οπμθμβζζηέξ 

ζοπκά ηάκμοκ θάεμξ». 

Με ιζα επζπυθαζδ ιαηζά εα έθεβε ηακείξ πςξ πνυηεζηαζ 

βζα δφμ ακηζηνμουιεκεξ, ακηζθαηζηέξ δδθχζεζξ. Δνεοκχκηαξ 

υιςξ πζμ πνμζεηηζηά ημ κυδια ηςκ θυβςκ, ακαηαθφπημοιε 

πςξ μ Ξεκάηδξ εκκμεί: α)πςξ ηα ιαεδιαηζηά δεκ είκαζ απθχξ 

πνήζζια βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ γςήξ, αθθά είκαζ απαναίηδηα 

α)πςξ ηα ιαεδιαηζηά ηδξ γςήξ είκαζ πενίπθμηα. Συζμ πενί-

πθμηα, χζηε απέπμοκ πμθφ απυ ηδ θεβυιεκδ «ηεηνάβςκδ 

θμβζηή» πμο – δίηαζα – ιαξ θαίκεηαζ ζηεκή ηαζ πενζμνζζηζηή 

ημο ακενχπζκμο πκεφιαημξ ζηζξ δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ ημο. 

 

 

2   Πξνζνκνίσζε ηεο απιόηεηαο κέζα από κηα 

ζύλζεηε καζεκαηηθή θαηαζθεπή. 
 

Σα ιαεδιαηζηά βζα ηα μπμία εα ιζθήζμοιε δεκ είκαζ 

αοηά ηδξ ηεηνάβςκδξ θμβζηήξ. Δίκαζ αοηά πμο απμηεθμφκ ηδκ 

πνμζέββζζδ ηδξ αζύκκεηξεο πναβιαηζηυηδηαξ ηδξ γςήξ. Γζα 

κα ένεμοιε εββφηενα ζε αοηυ πμο ιαξ εκδζαθένεζ, ηδ ιμοζζηή 

δδιζμονβία, εα ήεεθα κα ζαξ πανμοζζάζς έκα ζφκημιμ πανά-

δεζβια ημο πχξ δ αζζεδηζηή απθυηδηα, δ ενιδκεοηζηή «αεςυ-

ηδηα» πνμζμιμζχκμκηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιε ζφκεεηα 

ιαεδιαηζηά απυ ημκ Luciano Berio ζημ “Black is the colour”  

απυ ηδ ζοθθμβή Folk Songs.  

ημ ηναβμφδζ αοηυ, μ Berio επζπεζνεί κα απμδχζεζ ημκ 

εθεφεενμ νοειυ πμο ανιυγεζ ζηδκ εηθμνά ημο θασημφ ηνα-

βμοδζμφ, απυ έκα ιζηνυ ημνζηζάηζ, θ.π. πμο πενπαηά ζηδκ 

ελμπή ηαζ ηναβμοδά ακέιεθα· αοηυ ημ «ακέιεθμ», υπςξ εα 

δείηε ζε απμζπάζιαηα ηδξ πανηζημφναξ πμο ζαξ παναεέης 

αιέζςξ, δεκ είκαζ ηαευθμο έκα απμηέθεζια rubato ηαζ ηαευ-

θμο ad lib. Δηηυξ εθαπίζηςκ ritenuti ζε ηέθδ θνάζεςκ, ηαηά 

ηα άθθα μ ζοκεέηδξ πανμοζζάγεζ ιε αηνζαή ηαζ θεπημθμβδιέ-

κμ ηνυπμ έκακ ζφκεεημ νοειυ, επζπεζνχκηαξ ιέζα απυ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα κα πνμζμιμζχζεζ ηδκ ακέιεθδ αεςυηδηα! 

Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πχξ απμθεφβεηαζ δ άνενςζδ πμθθχκ 

θευββςκ ημο ηναβμοδζμφ ζε ζζπονά, υπςξ ηαζ δ επακάθδρδ 

ακηζπνμκζζιχκ ζηα ίδζα ζδιεία ημο ιέηνμο ή ηδξ ηάεε ηίκδ-

ζδξ ημο ιέηνμο, πμο εα είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ ηαεζένςζδ 

ιζαξ κέαξ ζοιιεηνίαξ. 

οβπνυκςξ, παναηδνχκηαξ πχξ μ ζοκεέηδξ πεζνίγεηαζ 

ηδ ζοκμδεία, ζηδκ μπμία εέθεζ κα πνμζδχζεζ έκακ αοημζπεδζ-

αζηζηυ παναηηήνα, δζαπζζηχκμοιε ηδκ απυδμζδ εκυξ ostinato 

ζηδ αζυθα ιε δζαθμνεηζηή ιεηνζηή απυ ημ οπυθμζπμ ιμοζζηυ 

μζημδυιδια, πνμζεηηζηά οπμθμβζζιέκα tempi χζηε κα ιδκ 

ζοιπίπημοκ πμηέ μζ αηάηεξ ηςκ ζζπονχκ ακάιεζα ζηα δφμ 

«ζφκμθα», ζοπκέξ ακηίπνμκεξ πανειαάζεζξ ηαζ άθθεξ ζφκεεηεξ 

ζοθθήρεζξ πμο έπμοκ ζακ ζηυπμ κα πνμζεββίζμοκ ημ απθυ ή 

ημ ηοπαίμ.  

Σμ ηαηά πυζμ δ ιαεδιαηζηή αάζδ πμο πενζβνάραιε 

ζημ “black is the colour” ημο Berio είκαζ ζοκεζδδηή ή αζφκεζ-

δδ δεκ ημ βκςνίγμοιε, ςζηυζμ είκαζ οπανηηή απυ ηδκ άπμρδ 

ημοθάπζζημκ ημο «θμβζζιμφ» πμο ηαηακέιεζ ημοξ θευββμοξ 

ζημ πνυκμ. Καζ δ ιαεδιαηζηή αοηή αάζδ, υπςξ ηζ ακ έπεζ 

ζοθθδθεεί, επζηνέπεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ιζα αηνζ-

αέζηενδ απυδμζδ ζημζπείςκ ηδξ ηαηάζηαζδξ, ημο πχνμο, ημο 

ροπζζιμφ ηαζ βεκζηά ηςκ παναιέηνςκ πμο ζοκεέημοκ ημ 

πθαίζζμ βέκκδζδξ αοημφ ημο ηναβμοδζμφ, ημ μπμίμ μ Berio 

mailto:fkosona@sch.gr
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επζπεζνεί αηνζαχξ υπζ κα «ακαπαναζηήζεζ» αθθά κα «πνμζμ-

ιμζχζεζ» - υπζ κα θςημβναθήζεζ, αθθά κα αλαδεκηνπξγήζεη.   

Κζ επζζηνέθς βζα ιζα αηυια θμνά ζημκ Ξεκάηδ ηαζ 

ιάθζζηα ζηδκ παναηάης θνάζδ ημο: «Πνέπεζ κα πνμηείκμοιε 

ζηδκ ανπζηεηημκζηή έκα κέμ πχνμ βζα κα αββίλμοιε ημκ ήπμ 

ηαηά αμφθδζδ. Μζα ανπζηεηημκζηή ηονηή, θααονζκεχδδξ, 

ιεηαηνέρζιδ ηαζ ιέζα ζημ πχνμ, βζα ηδκ εθεφεενδ ηίκδζδ ηαζ 

ηδκ πςνζηή νφειζζδ ημο ήπμο ηαζ ημο ροπζζιμφ». ηδ δζηή 

ημο πενίπηςζδ, δ ειπθμηή ηςκ ιαεδιαηζηχκ ζηδ ζφκεεζδ 

ιεβάθμο ιένμοξ ημο ένβμο ημο είκαζ ζοκεζδδηή. ημ ένβμ ημο 

«Απμννίρεζξ», ζημ μπμίμ δζάθμνεξ πανάιεηνμζ εθέβπμκηαζ 

απυ ζημπαζηζηέξ ηαηακμιέξ,  μ ζοκεέηδξ δδιζμονβεί ημ νοε-

ιζηυ πθάκμ ηαηακέιμκηαξ ημοξ θευββμοξ ιε αάζδ ηδκ ηαηα-

κμιή Poisson.  

Δδχ αεααίςξ, επζδίςλδ ημο ζοκεέηδ δεκ είκαζ δ πνμζμ-

ιμίςζδ ηδξ απθυηδηαξ, αθθά δ απμθοβή ηάεε ζοιιεηνίαξ ηαζ 

δ ηαηακμιή ηςκ βεβμκυηςκ ηαηά ηνυπμ πμο κα πνμζμιμζχκεζ 

ημ «ηοπαίμ». Βεααίςξ μ ημζκυξ ηυπμξ ηςκ δφμ παναδεζβιάηςκ 

ανίζηεηαζ ζηδκ επζδίςλδ ημο αζφιιεηνμο, ημ μπμίμ εη 

πνχηδξ υρεςξ ηείκμοιε πάκηα κα ημ ζοκδέμοιε ιε ημ πενί-

πθμημ, πνζκ θίβμ ημ ζοκδέζαιε ςζηυζμ ιε ημ απθυ, ακ ηαζ, 

βζα βίκμοιε αηνζαέζηενμζ ηαζ, ηαοηυπνμκα, βζα κα ζοιπενζθά-

αμοιε υθδ ηδκ αθήεεζα ηαηά ημ δοκαηυκ ζηδ θνάζδ ιαξ, ηεθζ-

ηά ηαθφηενα κα πμφιε υηζ ημ αζφιιεηνμ είκαζ απθχξ πμθφ πζμ 

ημκηά ζημ θοζζηυ.  

 

3   Σα καζεκαηηθά σο παγθόζκηα γιώζζα 

 
Ζ αζοιιεηνία ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ηδξ γςήξ είκαζ 

έκα ζημζπείμ ηδξ θοζζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο ακήηεζ ζηδκ 

ημζκή ειπεζνία υθςκ ηςκ ακενχπςκ, είκαζ αοηυ υιςξ ζηακή 

ζοκεήηδ βζα κα εεςνδεμφκ ηα ιαεδιαηζηά ςξ παβηυζιζα 

βθχζζα;   

 ημ ηθαζζηυ ιοεζζηυνδια ημο Κανθ αβηάκ “Con-

tact” («δ Δπαθή»), μζ ελςβήζκμζ πνδζζιμπμζμφκ ημοξ πνχημοξ 

ανζειμφξ βζα κα ένεμοκ ζε επαθή ιε γςκηακά υκηα ζηδ Γδ. Ζ 

δνςίδα ημο αζαθίμο, πμο ενβάγεηαζ ζημ πνυβναιια ακαγήηδ-

ζδξ ελςβήζκδξ κμδιμζφκδξ, ακαβκςνίγεζ ιέζα ζημ ζήια πμο 

θαιαάκεηαζ απυ έκα ναδζμηδθεζηυπζμ ημ «ιμηίαμ» - αξ ιμο 

επζηναπεί δ έηθναζδ – ηςκ πνχηςκ ανζειχκ, ημ μπμίμ ηδκ 

πείεεζ υηζ απμηεθεί ζήια ιζαξ εοθομφξ ιμνθήξ γςήξ. 

Πνάβιαηζ, ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ηαζ δμιέξ πμο είκαζ 

ααεζά νζγςιέκεξ ζηδκ πακακενχπζκδ ζοκείδδζδ - πμο, δδθα-

δή, ακήημοκ ζηδκ κοινή παπάδοζη ηος ανθπώπινος (ηαζ ίζςξ 

υπζ ιυκμ!) γένοςρ –οπάνπμοκ πμθθέξ, ζε δζάθμνμοξ ημιείξ 

ηςκ ιαεδιαηζηχκ υπςξ δ άθβεανα, δ εεςνία ζοκυθςκ, δ 

βεςιεηνία ηαζ δ ημπμθμβία· ηέημζεξ ααζζηέξ έκκμζεξ είκαζ βζα 

πανάδεζβια δ διάηαξη, ημ άθποιζμα (ηαζ ιάθζζηα, αηυιδ 

παναπένα, μνζζιέκεξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ πνυζεεζδξ ιέζα 

ζε ζφκμθα εζδζημφ ηφπμο πμο μκμιάγμκηαζ «μιάδεξ», υπςξ δ 

πνμζεηαζνζζηζηυηδηα, δ φπανλδ ημο ιδδεκζημφ ζημζπείμο η.ά.), 

δ απόζηαζη ηαζ άθθεξ. Οζ έκκμζεξ ηαζ μζ δμιέξ αοηέξ απμηε-

θμφκ εκδείλεζξ βζα ιζα ημζκή πακακενχπζκδ ακηίθδρδ ηάπμζςκ 

θαζκμιέκςκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηα δπδηζηά θαζκυιεκα ηαζ δ 

ίδζα δ ιμοζζηή. Λ.π. μζ ααζζηέξ πανάιεηνμζ ηδξ ιμοζζηήξ, 

υπςξ ημ ημκζηυ φρμξ, μζ δζάνηεζεξ, μζ δοκαιζηέξ, αθθά ηαζ πζμ 

ζφκεεηεξ πανάιεηνμζ υπςξ δ ποηκυηδηα ιπμνμφκ κα βίκμοκ 

ακηζθδπηέξ ςξ δζαηεηαβιέκα ζφκμθα (αξ ζηεθημφιε ημ δζαηε-

ηαβιέκμ ζφκμθμ ηςκ ημκζηχκ ορχκ απυ ηδ παιδθυηενδ πνμξ 

ηδκ ρδθυηενδ ζοπκυηδηα, ημ δζαηεηαβιέκμ ζφκμθμ ηςκ δζαν-

ηεζχκ απυ ηδ ιζηνυηενδ πνμξ ηδ ιεβαθφηενδ, ημ δζαηεηαβιέκμ 

ζφκμθμ ηςκ δοκαιζηχκ απυ ηδκ αζεεκέζηενδ πνμξ ηδκ ζζπο-

νυηενδ η.η.θ.).   

Με ηδ αμήεεζα ηςκ ιαεδιαηζηχκ ηυζμ ζηδκ ακάθοζδ 

υζμ ηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηδξ ιμοζζηήξ, ιπμνεί κα πναβιαημπμζδ-

εεί ημ υναια ηδξ εκμπμίδζδξ ηςκ ιμοζζηχκ παναιέηνςκ, έκα 

υναια πμο έπεζ ιεβάθδ ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ιμοζζηήξ 

απυ ημ 2
μ
 ιζζυ ημο 20μφ αζχκα ηζ έπεζηα ηαζ ημ μπμίμ, παν‟ 

υ,ηζ μζημοιεκζηυ, λεθεφβεζ ηεθείςξ απυ ηδκ έκκμζα ηδξ παβημ-

ζιζμπμίδζδξ έηζζ υπςξ ηδκ ακηζθαιαακυιαζηε ςξ ημζκςκζηυ ή 

μζημκμιζηυ θαζκυιεκμ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα θζθμζμθζηή ζφθθδ-

ρδ πμο είκαζ, πζζηεφς,  ζοκανπαζηζηή ηαζ δ μπμία μιμθμβμο-

ιέκςξ πενζέπεζ ιεβάθδ ιαεδιαηζηή «μιμνθζά».  

...Καζ εα ήεεθα, εδχ, κα ζηαεχ θίβμ ζηδκ έηθναζδ 

«ιαεδιαηζηή μιμνθζά», πμο είκαζ έκαξ υνμξ πμθφ δζαδεδμιέ-

κμξ ακάιεζα ζημοξ εναζηέξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ· έκαξ υνμξ πμο 

πενζθαιαάκεζ ηδ θέλδ «μιμνθζά» ςζηυζμ αζθαθχξ ηεκηνίγεζ 

ηαζ ημ εκδζαθένμκ εκυξ ηαθθζηέπκδ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ 

«μιμνθζά» έπεζ πάρεζ απυ αζχκεξ κα απμηεθεί ιμκαδζηυ ζηυπμ 

ηςκ ηαθθζηεπκχκ, αηνζαχξ βζαηί ζοκήεςξ παναπέιπεζ ζηζξ 

ηεηνάβςκεξ απθμσηέξ ζοιιεηνίεξ πμθφ παθαζυηενςκ επμπχκ. 

ηδ ζοιαμθή ηςκ ιαεδιαηζηχκ ιε ηδκ ηέπκδ, ιαηνζά απυ ηζξ 

ηεηνάβςκεξ ζοιιεηνίεξ ηαζ ηδκ ηεηνάβςκδ θμβζηή, ίζςξ δ 

μιμνθζά ιπμνεί κα ανεζ έκα κέμ πενζεπυιεκμ πμο κα ακηζζημζ-

πεί ζηζξ επίηαζνεξ ακαγδηήζεζξ ηςκ ηαθθζηεπκχκ ηαζ βεκζηά 

ηςκ ακενχπςκ. 

 

4 Σα καζεκαηηθά σο εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόε-

ζε θαη ηε δεκηνπξγία κνπζηθήο 

 
Αξ ελεηάζμοιε υιςξ ακαθοηζηυηενα ιε πμζμ ηνυπμ 

ηα ιαεδιαηζηά ειπθέημκηαζ ζηδκ επζημζκςκζαηή θεζημονβία 

ηαηά ηδκ πνυζθδρδ ημο ιμοζζημφ ένβμο απυ ημκ αηνμαηή 

ημο.  

Ζ ειπθμηή ημοξ αοηή ιπμνεί κα ακαθοεεί ζηζξ πανα-

ηάης ηνεζξ ζοκζζηχζεξ: 

α) ηδ θοζζηή α) ηδ κμδηζηή ηαζ β) ηδκ ροπμθμβζηή 

ζοκζζηχζα. 

ηδκ πνχηδ ζοκζζηχζα, ηδ θοζζηή ή ηαθφηενα αοηήκ 

ηδξ θοζζμθμβίαξ, ακαθενυιαζηε ζηα πενίπθμηα ιαεδιαηζηά 

ηδξ επελενβαζίαξ ημο ήπμο απυ ημκ ελαζνεηζηά πμθφπθμημ 

ιδπακζζιυ ημο εζχηενμο αοηζμφ.  

ηδ δεφηενδ ζοκζζηχζα, ηδ κμδηζηή, ζοκακηάιε ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ηθαζζηήξ ιμοζζηήξ ακάθοζδξ, δ μπμία ειπενζ-

έπεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ βεςιεηνζηχκ ζπέζεςκ ηςκ ιμοζζηχκ 

παναιέηνςκ (ηα ζημζπεζχδδ ιαεδιαηζηά ηδξ ηθαζζηήξ ιμνθμ-

θμβίαξ). 

Σέθμξ, ζηδκ ηνίηδ ζοκζζηχζα, πμο ιαξ εκδζαθένεζ 

ίζςξ ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ, βζαηί ζε αοηήκ εκηάζζεηαζ μ 

ροπζζιυξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο αηνμαηή, ενπυιαζηε κα 

ακηζιεηςπίζμοιε ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ ζπέζδξ 

ηςκ ιαεδιαηζηχκ ιε ηδκ ζδιεζςηζηή ηδξ ιμοζζηήξ. Μζθχκηαξ 

πμθφ ζοκμπηζηά βζα ηδ ζδιεζςηζηή ηδξ ιμοζζηήξ, εα ζηαεμφιε 

ζημ βεβμκυξ υηζ  δ ιμοζζηή δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί έκα είδμξ 

βθχζζαξ, είκαζ ςζηυζμ έκα είδμξ μιζθίαξ  (ηαη‟ ακαθμβία ιε 

ηδ δζαθμνά ιεηαλφ εκυξ ζοζηήιαημξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

βθςζζζηχκ ζδιαζκμιέκςκ ηαζ ιζαξ δζαδζηαζίαξ ενιδκείαξ 

εκυξ εθεφεενμο πμζδηζημφ ζδζχιαημξ – ηαζ ηα δφμ πνδζζιμ-

πμζμφκ θέλεζξ, αθθά ημ ζδιαζκυιεκμ ιπμνεί κα δζαθένεζ βζα ημ 

ίδζμ ζδιαίκμκ). Ζ εθανιμβή ηςκ ιαεδιαηζηχκ ζηδ ζδιεζμθμ-



«Ένηεσνη Ελληνική Μοςζική Δημιοςπγία : Παπάδοζη και Παγκοζμιοποίηζη» 

Πεπξαγκέλα ηνπ κνπζηθνινγηθνύ ζπλεδξίνπ, Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών, 24-26 Αππιλίος 2007 

 

71 

 

βία έπεζ έκα ανηεηά ιεβάθμ πανεθευκ, θυβς ηδξ δοκαηυηδηάξ 

ημοξ κα θεζημονβμφκ ςξ ενβαθείμ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ 

δζαθυνςκ ζδιεζμθμβζηχκ ζοκανηήζεςκ ηαζ ζπέζεςκ. Δζδζηυ-

ηενα βζα ηδκ «απμηςδζημπμίδζδ» εκυξ ιμοζζημφ ένβμο, δ 

ειθάκζζδ ηςκ ιαεδιαηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ιπμνεί κα πνδζζ-

ιεφζεζ ηονίςξ ζημ πμθφ ανπζηυ επίπεδμ ηςκ πνςημβεκχκ 

εκκμζχκ, ηαζ μζ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα θζθηνάνμκηαζ απυ ηδκ 

ημοθημφνα ημο αηυιμο,  επμιέκςξ ημ ζδιαίκμκ απμδίδεηαζ 

αέααζα ιε ακμζπηυ ηαζ πμθοδζάζηαημ ηνυπμ ζημ ιμοζζηυ ένβμ. 

ημ επίπεδμ, πάκηςξ, ηςκ πνςημβεκχκ εκκμζχκ, ηα ζδιαζκυ-

ιεκα ίζςξ ιπμνμφκ κα είκαζ ανηεηά ημζκά ακάιεζα ζημοξ 

ακενχπμοξ. Ακηζζηνυθςξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ιαεδιαηζηά 

ςξ ενβαθείμ βζα ηδ δδιζμονβία ιμοζζηήξ, δ παναβυιεκδ ιμο-

ζζηή αθ‟ εκυξ απεοεφκεηαζ ζημ πνςημβεκέξ ακηζθδπηζηυ επί-

πεδμ ηςκ ακενχπςκ, αθ‟ εηένμο είκαζ ιζα ιμοζζηή πμθοδζά-

ζηαημο κμήιαημξ ημο μπμίμο ηδ βεκεζζμονβυ αάζδ επζδζχ-

ημοιε κα εέζμοιε οπυ ηάπμζμκ έθεβπμ.  

Με απθά θυβζα, δ ίδζα πνςημβεκήξ δμιή παναπέιπεζ 

ηδ θακηαζία ημο ηαεεκυξ κα ηδκ επεκδφζεζ ελςηενζηά ιε δζα-

θμνεηζηυ ακηζηείιεκμ, εζηυκα, ζοκαίζεδια η.η.θ. Δίκαζ ζακ κα 

έπμοιε έκακ πνμβναιιαηζηυ ζηυπμ ημκ μπμίμ εηπθδνχκμοιε 

ιέζα ζ‟ έκα οπενζφκμθυ ημο πμο πενζθαιαάκεζ ηα (ακηζθδπηζ-

ηά) ακηζηείιεκα πμο είκαζ πανυιμζα ιε αοηυ. 

 

ημοξ πενζζζυηενμοξ ανπαίμοξ πμθζηζζιμφξ δζαπζ-

ζηχκμοιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιαεδιαηζηχκ πθάζ ηαζ ζε ζπέζδ 

ηαζ ιε ηδ θζθμζμθία ηαζ ηδ ιμοζζηή· ελυπςξ ιάθζζηα ηαζ ζημκ 

ανπαίμ εθθδκζηυ ηυζιμ, πμο απμηεθεί ηαζ ιένμξ ηδξ δζηήξ ιαξ 

πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Απυ ηάεε άπμρδ, ζοκεπχξ, ηα 

ιαεδιαηζηά είκαζ δζαεέζζια βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ 

μπμζμκδήπμηε, ανηεί κα ηαζνζάγμοκ ζημοξ ζηυπμοξ ημο, ζηζξ 

ακάβηεξ ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ημο.  

Κθείκμκηαξ, εα ήεεθα κα παναεέζς ηάπμζεξ θνάζεζξ 

– νήζεζξ ζοκεεηχκ πμο έπμοκ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ειπθέλεζ ηα 

ιαεδιαηζηά ζηδ ζφκεεζδ ιμοζζηήξ ή ηαζ υπζ, πνμξ πνμαθδια-

ηζζιυ ηαζ ζημπαζιυ: 

Ο Lejaren Hiller, ιζθχκηαξ ζε ηάπμζα ζοκέκηεολδ βζα 

ηδ δμοθεζά ημο πάκς ζε computer music: «ήιενα πθέμκ 

πζζηεφς υηζ ηα ένβα ιμο πενζέπμοκ πμθφ ζδιακηζηυηενμ εη-

θναζηζηυ πενζεπυιεκμ απ‟ υ,ηζ είπα πνμαθέρεζ. Με άθθα θυβζ-

α, ιέζα ζηα ημιιάηζα αοηά αημφς πενζζζυηενμ ιζα ακηακά-

ηθαζδ ηδξ βεκζηυηενδξ πνμζέββζζήξ ιμο βζα ηδ ιμοζζηή. Τ-

πμεέης υηζ ιέζα ζηδ δμοθεζά ημο πνμβναιιαηζζιμφ οπεζζήθ-

εακ «πμθςηζηά» ζημζπεία πμο είκαζ πνμζςπζηά ηαζ οπμηεζιε-

κζηά.» 

Ηάκδξ Ξεκάηδξ: «...Ο δαίιμκαξ ηδξ Ένεοκαξ ηςκ Ηχ-

κςκ μδήβδζε ημκ Ποεαβυνα ζημοξ κυιμοξ ηςκ παθθμιέκςκ 

πμνδχκ ηαζ, απυ εηεί, ζηδ θζθμζμθία ηςκ ανζειχκ. Έηζζ αβή-

ηε απυ ημκ μνθζηυ Δαοηυ. Σα πνάβιαηα είκαζ ανζειμί, υθα ηα 

πνάβιαηα είκαζ πνμζηζζιέκα ιε ανζειμφξ, ηα πνάβιαηα οπάν-

πμοκ ηαηά ημκ ηνυπμ ηςκ ανζειχκ.» 

Σέθμξ, ζημ πνμακαθενεέκ πάκεθ ιε John Cage, Ηάκδ 

Ξεκάηδ ηαζ Lucas Foss: 

-Cage πνμξ Foss: «Σζ είκαζ ιζα ζδέα;» 

-Foss: «Μία ζφκδεζδ παναθθήθςκ πμο απμηαθφπηε-

ηαζ λαθκζηά.» 

-Ξεκάηδξ πνμξ Foss: «Πχξ αζζεάκεζαζ ηδκ επίδναζδ 

ημο ιέθθμκημξ πάκς ζμο; Δκκμχ υηζ, υπςξ ιίθδζεξ βζα ηδκ 

επίδναζδ ημο πανεθευκημξ ζηδ ιμοζζηή, εβχ πζζηεφς υηζ 

επδνεαγυιαζηε ηαζ απυ ημ ιέθθμκ. Σζ βκχιδ έπεζξ βζ αοηυ;» 

-Foss: «Σμ ιέθθμκ οπάνπεζ ηαζ δεκ ημ βκςνίγμοιε. 

Αοηή δ ιδ βκχζδ δδιζμονβεί ηδκ αίζεδζδ ηδξ πανμοζίαξ εκυξ 

μζςκμφ.»- 
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Παξάδνζε θαη παγθνζκηνπνίεζε. Οη Έιιελεο ζπλζέηεο ζήκεξα : αλαδεηήζεηο θαη 

αλαζηνραζκνί.  
 

Γηψξγνο Κπξηαθάθεο 

πλζέηεο, δηδάζθσλ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Βπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

kyriakakisg@ath.forthnet.gr 
    

 

Πεξίιεςε.   Δ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, αλ δελ είλαη ήδε πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ζαθψο πξν ησλ ππιψλ. ηελ παγθφζκηα, πιένλ, επηρεί-

ξεζε, ην κηθξφ ππνθαηάζηεκα πνπ ιέγεηαη Βιιάδα, αζζκαίλσλ νπξαγφο ηνπ νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη, ηξέρεη λα πξνιάβεη. Ώλ κπνξεί, βέβαηα, λα 

εκπηζηεπζεί θαλείο ηα ιεγφκελα ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ νηθνλνκίαο.  

   Καη ε πνιηηηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε; Θα επέιζεη σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο νηθνλνκηθήο; Ή κήπσο έρεη ήδε επέιζεη; ,ηη απφ ηα δχν θη αλ 

ζπκβαίλεη, πνηα ε ζέζε ηνπ Έιιελα, κνπζηθνχ ελ πξνθεηκέλσ, δεκηνπξγνχ, απέλαληη ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ; 

   Θα αθνινπζήζεη ηε κνίξα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ή ζα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ ξηζθάξνληαο κηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ πηζαλφλ λα ηνλ απνκνλψζεη απφ 

ην παγθφζκην πνιηηηζκηθφ ρσξηφ; 

 

 

 

Ώο κνπ επηηξαπεί ε ηνπνζέηεζή κνπ λα θηλεζεί ζε θαζαξά 

ππνθεηκεληθά πιαίζηα. ρη κφλν ιφγσ ηεο αγξακκαηνζχλεο κνπ, 

νχηε γηαηί σο ελεξγφο ζπλζέηεο ζεσξψ πσο νθείισ λα παίξλσ 

ζέζε απέλαληη ζηα πξάγκαηα. Εζρχνπλ θαη ηα δχν. Ο θπξηφηεξνο 

φκσο ιφγνο είλαη πσο φιεο αλεμαηξέησο, νη πξνζεγγίζεηο εδξάδν-

ληαη ζηνλ ππνθεηκεληζκφ. Ώθφκε, γηα λα κελ πσ θπξίσο, απηέο 

ησλ κεγάισλ δηαλνεηψλ. Πψο λα αξλεζψ ην παξάδεηγκά ηνπο; 

(Ώιήζεηα ηηο δχν ηειεπηαίεο κέξεο άθνπζα αξθεηέο θνξέο Νηαι-

ράνπδ θαη Μαξθνχδε αιιά φρη Ώξηζηνηέιεο).  

Ώπνδέρζεθα ηελ πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζήκεξα, φρη γηα λα 

δηδάμσ θάηη κα γηα λα θνηλνπνηήζσ ηα εξσηεκαηηθά κνπ. Με ηελ 

ίδηα ζξαζχηεηα πνπ ην πξάηησ γξάθνληαο κνπζηθή.   

 

Σν εξψηεκά κνπ είλαη: πνηάο παξάδνζεο, είλαη θνξείο νη έι-

ιελεο ζπλζέηεο ζήκεξα; 

Γηαηί θαηά ηε γλψκε κνπ, ε έλλνηα «παξάδνζε», «κνπζηθή 

παξάδνζε» γηα λα εμεηδηθεχζσ, αθπξψλεηαη απνπζία θνξέσλ. Δ 

φπνηα παξάδνζε δελ είλαη φπσο ζα βφιεπε, έλα κνπζεηαθφ είδνο, 

έλα παγησκέλν κεηξήζηκν κέγεζνο. Αηαξθψο εμειίζζεηαη, αιιά-

δεη, πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα.  

Οη γλήζηνη παξαδνζηαθνί κνπζηθνί δελ δείρλνπλ λα αλεζπ-

ρνχλ θαζφινπ γηα ηελ πνξεία ηεο παξάδνζεο. Αελ ηνπο απαζρν-

ιεί ε έλλνηα παξάδνζε. Βίλαη νη ίδηνη παξάδνζε.  

Ώπηνί πνπ αλεζπρνχλ είλαη νη παξαηξεράκελνη ηεο παξάδν-

ζεο. Βίηε πξφθεηηαη γηα θαηλνθαλείο δηαζψζηεο ηεο πνπ απνθά-

ζηζαλ αίθλεο λα θπιάμνπλ Θεξκνπχιεο, λα ηε δηαηεξήζνπλ 

αλέπαθε απφ νπνηαδήπνηε αιινίσζε κπνξεί λα ηεο επηθέξεη ν 

φπνηνο «εμσηεξηθφο ερζξφο», λα ηε βάιινπλ κ’ άιια ιφγηα ζηε 

γπάια, δηαθπιάζζνληαο καδί κ’ απηή θαη ηελ θαζαξφηεηα ηεο 

θπιήο, είηε πξφθεηηαη γηα πεξηζηαζηαθνχο εξαζηέο ηεο, πνπ θα-

ηαθεχγνπλ, έηζη ηνπιάρηζηνλ δηαηείλνληαη, ζηηο αγθάιεο ηεο γηα 

λα απνθνκίζνπλ ζαιπσξή, έκπλεπζε, θαη άιινζη ηνικψ λα ζπ-

κπιεξψζσ….  

Πάλησο νη γλήζηνη θνξείο ηεο παξάδνζεο δελ δείρλνπλ λα α-

λεζπρνχλ γηα ηίπνηα. Ώπιά ζπλερίδνπλ θαη ζα ζπλερίδνπλ λα 

θάλνπλ απηφ πνπ μέξνπλ αδηαθνξψληαο γηα ηηο παξελέξγεηεο. Καη 

δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηνπο θνξείο ηεο ιατθήο παξάδνζεο... 

Σν εξψηεκα φκσο παξακέλεη: πνηάο παξάδνζεο είλαη θνξείο 

νη έιιελεο ζπλζέηεο;  

ινη καο, θαθά ηα ςέκαηα,  έρνπκε ιάβεη δπηηθή κνπζηθή 

παηδεία. Πνιχ πεξηζζφηεξν έρνπκε εληξπθήζεη ζηηο αξρέο, ηηο 

αηζζεηηθέο θαη ηηο ηερληθέο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο κνπζηθήο παξά 

ζηελ ληφπηα κνπζηθή, ιατθή ή ιφγηα. Καη’ νπζίαλ επνκέλσο, 

είκαζηε πεξηζζφηεξν θνξείο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο παξάδνζεο 

παξά ηεο ιεγφκελεο ειιεληθήο παξάδνζεο.  

Πξνο ηη ινηπφλ ηα θξνθνδείιηα δάθξπα γηα ην θαθφ πνπ καο 

πεξηκέλεη φηαλ ε παγθνζκηνπνίεζε ζα είλαη πιένλ γεγνλφο, αλ 

δελ είλαη ήδε; Ση έρνπκε λα ράζνπκε; Ώπηφ δε ζέιακε πάληα; Να 

εμνκνησζνχκε, κε ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ηαπηφρξνλα εμηζσλφκα-

ζηε, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ησλ «πξνεγκέλσλ» ρσξψλ; Να 

θάλνπκε δηεζλή θαξηέξα! 

 Ή κήπσο θνβφκαζηε ηε ζχγθξηζε; Μήπσο δελ έρνπκε απν-

βάιεη ην επαξρηψηηθν ζχλδξνκφ καο; Μήπσο θνβφκαζηε πσο ην 

θξάθν καο δελ είλαη αξθεηά θαινζηδεξσκέλν ψζηε λα αληαγσλη-

ζηεί ηηο άςνγεο ελδπκαζίεο ησλ πξννδεπκέλσλ; Μήπσο ε ειιε-

ληθφηεηα είλαη ην ηειεπηαίν καο ραξηί; 

Σνικψ λα ηζρπξηζηψ πσο ε ειιεληθφηεηα θαη νη κνπζηθέο καο 

παξαδφζεηο, ηφζν ε ιατθή δεκνηηθή, φζν θαη ε ιφγηα βπδαληηλή 

δελ είλαη, ηνπιάρηζηνλ δε ζα έπξεπε λα είλαη, ηα ηειεπηαία καο 

ραξηηά, αιιά ηα πξψηα. Ώξθεί λα κελ ηηο ζεσξνχκε δηαθνζκεηη-

θά ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγίαο καο, αιιά βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο. 

Ώξθεί ε δνπιεηά καο λα κελ αξθείηαη ζηελ ελζσκάησζε αιιά λα 

εδξάδεηαη ζην βίσκα.  

Ο κεγαιχηεξνο, θαηά ηε γλψκε κνπ, ερζξφο ηεο παξάδνζεο 

είλαη ν εμσηηζκφο. Δ ζησπεξή παξαδνρή πσο φηη πξνέξρεηαη απφ 

ηελ παξάδνζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εμσηηθφ ζηνηρείν ηεο 

δνπιεηάο καο. Μ’ απηή ηε ινγηθή φκσο νδεγνχκαζηε μαλά ζην 

ζεκείν κεδέλ. Αελ κπνξνχκε λα δνχκε πέξα απφ ην «ιεκνλάθη 

κπξσδάην» φπσο αθξηβψο απηφ ρξεζηκνπνηνχληαλ πξηλ απφ 

κεξηθά ρξφληα γηα ηηο αλάγθεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο απνξξπ-

παληηθνχ. Υξεζηκνπνηνχκε ινηπφλ θη εκείο ην «ιεκνλάθη κπξσ-

δάην» γηα λα απηνδηαθεκηζηνχκε σο λενέιιελεο δεκηνπξγνί, πνπ 

φκσο θαηέρνπκε θαη ηηο ηερληθέο ηεο εζπεξίαο.  

Ση ην φθεινο ινηπφλ; Ση καο έθηαημε ην θαθφκνηξν ην ιεκν-

λάθη; Σν πήξακε απφ ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ην ελαξκνλίζα-

κε, ην ππνβάιιακε ζε αληηζηηθηηθή επεμεξγαζία, ην θάλακε 

ζεηξά, ην αλαζηξέςακε, ην ελνξρεζηξψζακε λα παρχλεη, ηνπ 

θάλακε κεηαηξνπίεο, έλα κφλν ακειήζακε λα θάλνπκε: λα ην 

κπξίζνπκε. Κη αο θψλαδε ην θαεκέλν: «κπξσδάην». Πήξακε ην 

mailto:kyriakakisg@ath.forthnet.gr
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πεξίβιεκά ηνπ, ην ληχζακε φπσο ζα ληχλακε νπνηνδήπνηε πιηθφ 

έπεθηε ζηα ρέξηα καο θαη ην πξνζθέξακε πξνο θνηλή, δηεζλή, 

θαηαλάισζε. ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ή ηείλεη λα ζπκβεί ζε πα-

γθφζκην επίπεδν κε φια ηα αγαζά. Σν κεηαηξέςακε απφ αγαζφ 

ζε θαηαλαισηηθφ είδνο. Μελ απνξνχκε ινηπφλ πνπ ζηελ παγθφ-

ζκηα αγνξά αδηαθνξνχλ γηα ην ιεκνλάθη καο αθνχ δελ είλαη πηα 

ην ιεκνλάθη. Βκείο ην κεηαιιάμακε ζε θάηη πνπ πξνζπαζεί λα 

θνιαθέςεη ηελ αγνξά. Μφλνη καο ην αθνπιίζακε. Σελ φπνηα 

δπλακηθή ηνπ ηελ ζπζηάζακε ζην βσκφ ηεο θαηαλάισζεο. ηνλ 

ίδην βσκφ πνπ θαζεκεξηλά ζπζηάδνπκε ηα πάληα.  

Δ παγθνζκηνπνίεζε είλαη θαη’ αξρήλ νηθνλνκηθήο θχζεσο. 

Σνικψ σζηφζν λα πσ πσο πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνχξγηα ιέμε γηα 

θάηη πνπ πθίζηαηαη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Δ θιίκαθα ηεο 

αιιάδεη, θαζψο θαη ηα κέζα πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Ώλαξσηηέκαη 

αλ ηα ζεκεξηλά κέζα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα ή αλ ν ζεκεξη-

λφο άλζξσπνο είλαη πην επάισηνο.  

Δ ηιηγγηψδεο ηαρχηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, ε ππεξπιεξνθφξε-

ζε, κπνξεί λα επηθέξεη ζχγρπζε, λα ηξνκνθξαηήζεη. Καλείο δελ 

μέξεη πιένλ αξθεηά. Μηα βφιηα ζην δηαδίθηπν είλαη αξθεηή γηα 

λα ππξνδνηήζεη ηελ αλαζθάιεηά καο. Ώπηά πνπ μέξακε ρζεο ην 

βξάδπ είλαη ιηγφηεξα απφ απηά πνπ ρξεηαδφκαζηε ζήκεξα ην 

πξσί γηα λα επηβηψζνπκε. κσο αλάινγνπο θφβνπο πηζηεχσ πσο 

είραλ πάληνηε νη άλζξσπνη. Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ. ην 

πέξαζκα ησλ αηψλσλ πνιηηηζκνί αλαπηχρζεθαλ, έθαλαλ ηνλ 

θχθιν ηνπο θαη ράζεθαλ. Σν ίδην ην αλζξψπηλν είδνο θάπνηε, 

ειπίδσ φρη πνιχ ζχληνκα, ζα θιείζεη ηνλ θχθιν ηνπ.  Χζηφζν 

θάζε ρακέλνο πνιηηηζκφο θάηη αθήλεη πίζσ ηνπ. Παξαθαηαζήθε 

ζηνπο επφκελνπο. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα θαλέλαο πνιηηηζκφο δελ 

ράζεθε πνηέ αιιά πάληνηε κεηαιιαζζφηαλ ζε θάηη άιιν. Έρσ 

ηελ πεπνίζεζε φηη ην ίδην ζα ζπκβεί θαη κ’ απηφλ ην ιεγφκελν 

παγθφζκην πνιηηηζκφ πνπ βηψλνπκε ζήκεξα. Γνχκε ζε κηα κεηα-

βαηηθή πεξίνδν. ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο ζπλεδξίνπ ιέρζεθαλ 

θαη ζα ιερζνχλ αθφκε αξθεηά ζρεηηθά κ’ απηφ. Πεξί κνληέξλνπ, 

κεηακνληέξλνπ, απνδφκεζεο, απνκπζνπνίεζεο. ινο απηφο ν 

πξνβιεκαηηζκφο είλαη, ζηα δηθά κνπ ηα κάηηα ηνπιάρηζην, πγηήο. 

Μαξηπξά φκσο ηαπηφρξνλα πσο δελ έρνπκε επαλαπαπηεί ζ’ έλα 

κνληέιν, καξηπξά ηε δηαξθή αιιαγή. Σν ηη ζα πξνθχςεη δελ 

είκαη ζε ζέζε λα ην πξνβιέςσ. Ώπηφ φκσο πνπ βιέπσ ηψξα, ζε 

παξφληα ρξφλν, είλαη πσο ππάξρεη ξνή. Κη αλ ην ζπλεηδεηνπνηή-

ζνπκε δελ θηλδπλεχνπκε απφ ηίπνηα. Ώλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε 

πσο είκαζηε κέξνο απηήο ηεο ξνήο, απηήο ηεο εμέιημεο, ρσξίο λα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνδηθάζνπκε ηελ θαηάιεμή ηεο. Ώπφ ηε 

κεξηά καο εκείο νη ιεγφκελνη δεκηνπξγνί δελ έρνπκε θαη δελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ απηφ 

πνπ πνιχ εχζηνρα είπε ρζεο ν θ. Ώλησλίνπ: Σν θαιχηεξν πνπ 

κπνξνχκε. 

Πνην είλαη φκσο ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχκε; Βίλαη γηα φινπο 

ην ίδην; Θα ήηαλ θαηαζηξνθηθή ε απνδνρή ελφο θαινχ ζην ρψξν 

ηεο ηέρλεο. Δ δηαηχπσζε κηαο εληαίαο αξρήο ε νπνία ζα αμηνιν-

γεί, θαη’ νπζία, ηε δεκηνπξγία φισλ. Σφηε, λαη, ε παγθνζκηνπνί-

εζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ πην εθηαιηηθή ηεο εθδνρή. ρη 

σο έλα παγθφζκην κσζατθφ αιιά σο κηα ηζνπεδσκέλε αλζξσπφ-

ηεηα. Ίζσο ην κφλν πνπ νθείινπκε λα δηαθπιάμνπκε είλαη αθξη-

βψο απηφ: ην λα παξακείλνπκε έλα κσζατθφ. Έζησ παγθφζκην, 

κσζατθφ πάλησο.  

Ώλ δελ θνηηάμνπκε κέζα καο δελ πξφθεηηαη λα εληνπίζνπκε 

ηηο ςεθίδεο εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην ρξψκα θαη 

ηελ πθή ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εληάζζνληαη ζ’ έλα κεγαιχ-

ηεξν ζχλνιν. Ώξθεί λα κελ επηηξέςνπκε ζην ζχλνιν λα θαηαξ-

γήζεη ηε κνλάδα. Βίκαη απνιχησο πεπεηζκέλνο πσο αλ θνηηάμνπ-

κε εηιηθξηλά κέζα καο, φινη ζα αλαγλσξίζνπκε ηηο θαηαβνιέο 

καο, ηελ παξάδνζε ηεο νπνίαο είκαζηε θνξείο. Θα θαηαιάβνπκε 

φηη απηφ πνπ είκαζηε δελ πξνέθπςε απφ θαλελφο είδνπο πνπζελά, 

φηη απφ θάπνπ πξνεξρφκαζηε θη έηζη ίζσο αληρλεχζνπκε ην πξνο 

ηα πνχ ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε.  

Κάπνηνη απφ καο, φρη φινη, δελ είλαη απαξαίηεην άιισζηε, 

θάπνηνη απφ καο ζα δνχκε ην «ιεκνλάθη» ή θάηη ζαλ ην «ιεκν-

λάθη». Ώλ θιείζνπκε ηα κάηηα, απηνκάησο ράλνπκε ην παηρλίδη. 

Βληαζζφκαζηε ζηελ αδξαλή κάδα ησλ άρξσκσλ ςεθίδσλ, απηψλ 

πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ κσζατθφ παξά λα ιεηηνπξγή-

ζνπλ κφλνλ σο ζπζηαηηθά απξφζσπνπ κπεηφλ.  

Ώλ φκσο ηνικήζνπκε λα θξαηήζνπκε ηα κάηηα καο αλνηρηά 

ηφηε θακία εμσηεξηθή αιιαγή δελ κπνξεί λα καο κεηαηξέςεη ζε 

άβνπια ππνθαηαζηήκαηα νπνηαζδήπνηε αγνξαίαο αηζζεηηθήο.  

Βίλαη φκσο αξθεηφ λα εληνπίζνπκε ηελ πξνέιεπζή καο; Σελ 

παξάδνζή ηνπ ν θαζέλαο; ρη! Πξέπεη λα ηελ θαηαλνήζεη ζε 

βάζνο. Αελ ελλνψ λα ηελ θαηαλνήζεη εγθεθαιηθά. Σνπιάρηζην 

φρη κφλνλ εγθεθαιηθά. Βλλνψ λα ηελ βηψζεη. Να γίλεη νξγαληθφ 

κέινο ηεο, ή νξγαληθή πξνέθηαζή ηεο αλ πξνηηκάηε. ηελ πεξί-

πησζε πνπ ε παξάδνζε πνπ αλαγλσξίδεη θάπνηνο είλαη απηή ηεο 

ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο, δεκνηηθήο ή ιφγηαο, ε θαηαλφε-

ζε δελ αξθεί λα ζηαζεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Ώπηφ απνδεδεηγκέλα έρεη νδεγήζεη ζε θαξηθα-

ηνχξεο δεκηνπξγεκάησλ παξά ζε απηφλνκα θαηλνχξγηα δεκηνπξ-

γήκαηα. Αελ ελλνψ κφλνλ ηνλ αθειή δαλεηζκφ απηφλνκσλ κε-

ισδηψλ ή ξπζκψλ, ρσξίο φκσο λα ηνλ απνθιείσ.  

Βλλνψ πσο νχηε ε εκβάζπλζε ζηα ζπζηήκαηα ή ζηελ κνπζη-

θνινγηθή ή εζλνκνπζηθνινγηθή δηάζηαζε ηεο παξάδνζεο είλαη 

αξθεηή. Δ πξνζέγγηζε ηνπ ηξνπηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο κηθξνδηα-

ζηεκαηηθήο δηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο είλαη κάηαηε αλ 

δελ αζρνιεζεί θαλείο κε ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο, ην «ήζνο».  

Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζπλζέ-

ζεψλ καο είλαη θαηά θαλφλα μέλα πξνο ηα απζεληηθά κέζα ηεο 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, επνκέλσο ε αλαπαξαγσγή φισλ ησλ 

δηαζηάζεψλ ηεο είλαη κάιινλ αδχλαηε. Υψξηα πνπ ε ρξήζε απ-

ηψλ ησλ κέζσλ θηλδπλεχεη λα παγηδεχζεη ηε κνπζηθή καο ζε 

ζηελά εζληθά εζληθηζηηθά φξηα. Σν «ήζνο» φκσο, ε δφλεζε πνπ 

εκπεξηέρεη, ην ηδηαίηεξν άξσκα πνπ αλαδίδεη ην «ιεκνλάθη», 

απηά δελ πεξηνξίδνληαη απφ ην κέζν αλαπαξάζηαζήο ηνπο. Οχηε 

έρνπλ αλάγθε δεθαλίθηα ςεπδνινγηφηεηνο γηα λα απνηειέζνπλ 

νπζηαζηηθά ζπζηαηηθά κηαο, έζησ «ιφγηαο», λέαο δεκηνπξγίαο. Ο 

θαζέλαο απφ καο, αλ απνθαζίζεη λα θνηλσλήζεη ζην θνηλφ ηνπ 

ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, πξέπεη πξψηνο απηφο λα ηα 

θνηλσλήζεη, λα ηα αθνκνηψζεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Να θνηηάμεη 

ζηα κάηηα πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ηνλ αλαγλσξίζεη, θαη καδί κ’ 

απηφλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα ππάξμεη σο κνλάδα, σο «άιινο», θαη 

θαηφπηλ λα πεξάζεη ζηε δξάζε.  

Ώπηφ δελ είλαη θαη ηφζν κεγαιεπήβνιν φζν αθνχγεηαη. Βίλαη 

θαηά ηε γλψκε κνπ ζηνηρεηψδεο. Γηα λα πσ θάηη, πξέπεη λα έρσ 

λα πσ θάηη. Να έρσ λα πσ θάηη, πνπ λα έρεη λφεκα λα εηπσζεί. 

Αελ κπνξψ λα θαληαζηψ κε πνηφλ ηξφπν κπνξεί λα γίλεη θάηη 

ηέηνην αλ ράζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ καηηά πάλσ ζε νηηδήπνηε.  

πλνςίδνληαο ζέισ λα πσ πσο ηφζε ψξα ζαο ηαιαηπσξψ γηα 

λα πσ ην εμήο: Αελ θηλδπλεχεη νχηε ε παξάδνζε νχηε εκείο απφ 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Κηλδπλεχνπκε απφ ηνπο εαπηνχο καο. Ώπφ 

ηελ έιιεηςε παξξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγνπ. 

Καλέλαο κεγαιντδεαηηζκφο, θακηά ππεθθπγή δε ζα άξεη απφ 

πάλσ καο ηελ επζχλε πνπ έρνπκε. Βίλαη φιε δηθή καο. Πξψηα 

απέλαληη ζηνπο εαπηνχο καο θαη θαηφπηλ απέλαληη ζην θνηλφ καο. 

Οη ηθαλφηεξνη απφ εκάο ζα θαηαθέξνπλ λα απεπζπλζνχλ ζε κε-
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γαιχηεξν θνηλφ, ίζσο λα απνθηήζνπλ παγθφζκηα αλαγλψξηζε. Δ 

ηζηνξία κέρξη ζήκεξα απηφ απνδεηθλχεη. Οη εηιηθξηλείο θαη ηθαλνί 

θηάλνπλ πξαγκαηηθά ςειά. Οη ππφινηπνη αο παξακείλνπκε ηνπ-

ιάρηζηνλ εηιηθξηλείο. 

Κιείλσ κε κηα αλαθνξά ζηνλ αγαπεκέλν κνπ Γηάλλε θαξί-

κπα (πνπ παξεκπηπηφλησο θάπνηε έβαιε ζηελ θαηάςπμε ηα βη-

βιία ηνπ Καδαληδάθε) πνπ θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ πάληα άπνςε 

νξίδεη κε ηνλ πην εχζηνρν ηξφπν ηνλ θαιιηηέρλε θαη ηελ πξαγκα-

ηηθή ηνπ ζέζε ζην νηθνζχζηεκά καο: 

Μόνον εγώ, μόνον εγώ, ποηέ δεν ήμοσν πλοίο, 

Μήηε αέρινο όνειρο, μήηε ποσλί ζε ανθό, 

Ήρθα ζηον κόζμο με πλαηύ μέηφπο, ορθό και λείο, 

Μόνον δσο ζηίτοσς μοσ ζκληρούς να πφ και να ταθώ. 
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Παξάδνζε θαη Παγθνζκηνπνίεζε. ην πξαγκαηηθό κνπζείν ησλ πξνζνκνηώζεσλ 
 

Μζπάθδξ Λαπζδάηδξ 

Δπίημονμξ Καεδβδηήξ φκεεζδξ 

πμθή Καθχκ Σεπκχκ, Σιήια Μμοζζηχκ πμοδχκ 

Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ 

mlapid@mus.auth.gr      

 

Πεξίιεςε.   Σμ θακηαζηζηυ ιμοζείμ ημο Ακηνέ Μαθνχ ηαθφπηεζ πθέμκ υθμ ημ θάζια ημο πναβιαηζημφ. Γεκ πενζθαιαάκεζ απθά ακαπαναβς-

βέξ ένβςκ ηέπκδξ, αθθά πνμζμιμζχζεζξ ημο πμθζηζζηζημφ, ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο μπμίμο είκαζ δ πανάδμζδ. Ζ παβημζιζμπμζδιέκδ πναβιαηζηυηδηα 

δεκ ακέπεηαζ ηδκ φπανλδ παναδυζεςκ, είηε ζε ημπζηυ είηε ζε πθακδηζηυ επίπεδμ· επζηνέπεζ ιυκμκ ηδκ φπανλδ ηςκ ηαηά Μπςκηνζβζάν μιμζςιάηςκ 

(simulacra). Ζ avant-garde, δ «ζμαανή» ιμοζζηή, δ world music, ημ ethnic, δ ίδζα δ ηέπκδ, αζςνμφκηαζ ζακ ιανζμκέηεξ ζε έκα μζμκεί μιμβεκμπμζδ-

ιέκμ ζφιπακ· ιυκμκ πμο μζ ηθςζηέξ είκαζ αεέαηεξ ηαζ μζ ημοηθμπαίηηεξ μζμκεί απυκηεξ. πςξ πακημφ, έηζζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, δεκ οπάνπεζ πθέμκ 

πανάδμζδ, οπάνπμοκ ιυκμκ πνμζμιμζχζεζξ ηδξ πανάδμζδξ ηαζ μ κανηζζζζζηζηυξ ααοηαθζζιυξ ιζαξ οπμηζεέιεκδξ ζοκέπεζαξ πμο μδδβεί, υπςξ θέεζ μ 

Γ. Γδιδηνζάδδξ, ζηδκ «ηαεδζοπαζιέκδ αεααζυηδηα υηζ δ ηθδνμκμιζά ιαξ ακήηεζ αδζαθζθμκίηδηα, ηαεζενχκμκηαξ ηδκ εεκζηή ζηεζνυηδηα ςξ ηονί-

ανπδ ζοιπενζθμνά, ηδκ αβηίζηνςζδ ζηα ηεηηδιέκα ςξ άνπμοζα κμμηνμπία, ημκ ιδνοηαζιυ ηςκ ζηενεμηφπςκ ςξ αζθάθεζα ζοκέπεζαξ». 

 
 

1. Υνδζζιμπμζχ ηδκ έκκμζα ημο ιμοζείμο1 ςξ ιεηαθμνά βζα 

ηδκ δζαιμνθςιέκδ πθέμκ παβηυζιζα πμθζηζζηζηή ηάλδ 

πναβιάηςκ ιέζα ζηδκ μπμία γμφιε ηαζ ιέζα ζηδκ μπμία 

εββνάθεηαζ ηαζ δ έκκμζα ηδξ πανάδμζδξ.  

Ηζημνζηά, ημ ιμοζείμ, υπςξ ημ βκςνίγμοιε ζηδκ επμπή ιαξ, 

είκαζ πνμσυκ ημο Γζαθςηζζιμφ· πνμτπμεέηεζ – ηαζ ζοκεπάβε-

ηαζ - ηδκ ακηίθδρδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ηέπκδξ υπςξ αοηή δζαιμν-

θχεδηε - ζε βεκζηέξ βναιιέξ - ηαηά ημκ 18μ ηαζ ηονίςξ ημκ 

19μ αζχκα.   

Έκα απυ ηα ηονίανπα παναηηδνζζηζηά ημο ιμοζείμο είκαζ 

πςξ ηα ακηζηείιεκα πμο εηηίεεκηαζ ζ‟ αοηυ είκαζ απνθνκκέλα 

απυ ημκ θοζζηυ ημοξ πχνμ, απυ ημ θεζημονβζηυ ηαζ βεκεζζμον-

βυ ημοξ πθαίζζμ.  

Ανπζηά ηα ακηζηείιεκα πμο πενζθαιαάκμκηακ ζε έκα ιμο-

ζείμ ήηακ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ένβα ηέπκδξ ηδξ Γφζδξ.  ηδκ 

ζοκέπεζα, πνμζηέεδηακ ακηζηείιεκα απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ 

ημο πθακήηδ (ζοκέπεζα ημο πνχημο ζηαδίμο ηδξ παβημζιζμ-

πμίδζδξ: ηδξ απμζηζμηναηίαξ) ηα μπμία – ηαζ αοηυ είκαζ ημ 

ζδιακηζηυ - δεκ απμηεθμφζακ ηακ ένβα ηέπκδξ ζηα πθαίζζα 

ηςκ πμθζηζζιχκ ιέζα ζημοξ μπμίμοξ δδιζμονβήεδηακ – μζ 

πενζζζυηενμζ ηςκ μπμίςκ αβκμμφζακ ηδκ έκκμζα ηδξ ηέπκδξ, 

ημοθάπζζημκ υπςξ αοηή δζαιμνθχεδηε in modo grosso ζηα 

πθαίζζα ημο δοηζημεονςπασημφ πμθζηζζιμφ.  Παν᾽ υθα αοηά, 

ιε ημ κα εηηεεμφκ ζημ πχνμ εκυξ ιμοζείμο, ηα ακηζηείιεκα 

αοηά ιεηαηνέπμκηαζ ζε μζμκεί ένβα ηέπκδξ.  Έηζζ, βζα πανά-

δεζβια, έκα αθνζηάκζημ ημηέι έπεζ έκακ πμθφ ζοβηεηνζιέκμ 

νυθμ ιέζα ζημκ αθνζηακζηυ πμθζηζζιυ αθθά επ᾽ μοδεκί ηνυπς 

δεκ απμηεθεί ένβμ ηέπκδξ βζα ημοξ αθνζηακμφξ.  Δηηζεέιεκμ 

υιςξ ιέζα ζε έκα ιμοζείμ ιεηαηνέπεηαζ ζε ένβμ ηέπκδξ υιμζμ 

ιε έκα πίκαηα ημο Ρέιπνακη ή έκα βθοπηυ ημο Ρμκηέκ.  Ο 

επζζηέπηδξ ημ ακηζιεηςπίγεζ ζακ ένβμ ηέπκδξ δζυηζ ιυκμκ ηαζ 

                                                           
1 “Μνπζείν είλαη έλα ίδξπκα πνπ έρεη σο πξννξηζκό λα ζπγθε-

ληξώλεη, λα θαηαηάζζεη, λα ζπληεξεί θαη λα εθζέηεη θάζε αμηόινγν 

αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία, ηελ ηέρλε, ηελ επηζηήκε, 

ηελ ηερληθή θηι., ηδίσο ησλ παιαηνηέξσλ επνρώλ” (Λελζηυ Κμζκήξ 

Νεμεθθδκζηήξ). 

 

ιυκμ ημ βεβμκυξ πςξ ανίζηεηαζ ζημ πχνμ ημο ιμοζείμο ζδια-

ημδμηεί ημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ, ημκ ηνυπμ εέαζδξ ηςκ εηηζ-

εέιεκςκ ακηζηεζιέκςκ.  Δίκαζ μ ηνυπμξ πνμζέββζζδξ πμο 

πνμτπμεέηεζ ηδκ απόζηαζη ημο εεαηή απυ ημ εεχιεκμ. Αοηή 

δ απυζηαζδ ζοκεπάβεηαζ ιζα “αζζεδηζημφ ηφπμο” πνμζέββζζδ 

ημο εηηζεέιεκμο ακηζηεζιέκμο.   

Ζ δζεφνοκζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο ιμοζείμο έηζζ πμο κα 

πενζθαιαάκεζ πθέμκ ακηζηείιεκα απυ υθα ηα ιένδ ημο πθακή-

ηδ ηαζ υθεξ ηζξ ζζημνζηέξ πενζυδμοξ - ηαζ υπζ ιυκμκ ημο δοηζ-

ημεονςπασημφ πμθζηζζιμφ - μδήβδζε ημκ Μαθνχ ζηδ δζαηφ-

πςζδ ημο υνμο “θαληαζηηθό κνπζείν”, ημ μπμίμ, ηαηά ημκ ίδζμ, 

ιεηάθθαλε ηδκ έκκμζα ηδξ ηέπκδξ ιεηαεέημκηαξ ημ αάνμξ ημο 

μνζζιμφ ηδξ έκκμζαξ απυ ηάπμζα οπμηζεέιεκδ a priori μοζία - 

γδημφιεκμ ηςκ αζζεδηζηχκ ηαζ ηςκ θζθμζμθζχκ ηδξ ηέπκδξ - 

ζηα ίδζα ηα ακηζηείιεκα· αοηά πθέμκ δζαιμνθχκμοκ έκα a 

posteriori, ζπεηζηυ ηαζ εοιεηάαθδημ, νέμκ κυδια ηδξ ηέπκδξ 

ςξ έηθναζδξ ηδξ ακενχπζκδξ πνμζπάεεζαξ κα δδιζμονβήζεζ 

έκακ “άθθμκ ηυζιμ” εκάκηζα ζηδκ πεναηυηδηα ηαζ ηοπαζυηδηα 

ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο.2  

ηδκ επμπή ιαξ, δ έκκμζα ημο θακηαζηζημφ ιμοζείμο (im-

aginary museum) παναπέιπεζ ζε αοηήκ ημο ηεπκδημφ ιμοζεί-

μο (virtual museum) υπμο δεκ είκαζ απαναίηδηδ ηακ δ ηονζμ-

θεηηζηή πανμοζία ηςκ πνμξ έηεεζζκ ακηζηεζιέκςκ αθθά, ιε 

ηδκ αμήεεζα ηδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ μθμβναιιάηςκ 

ηαζ ηςκ δζαδναζηζηχκ ηεπκζηχκ, είκαζ δοκαηή δ ηνζζδζάζηαηδ 

πνμζμιμζςηζηή απεζηυκζζή ημοξ ζε ααειυ ηέημζμ πμο μ επζ-

ζηέπηδξ ιπμνεί κα έπεζ ηδκ αίζεδζδ – δδθαδή, ηδκ ρεοδαί-

ζεδζδ - πςξ ανίζηεηαζ, βζα πανάδεζβια, ιπνμζηά ή αηυια ηαζ 

ιέζα ζηδκ ποναιίδα ημο Υέμπα.  Έκα ηέημζμ ιμοζείμ δεκ έπεζ 

υνζα, μφηε βεςβναθζηά μφηε πνμκζηά.  Ο επζζηέπηδξ ιπμνεί κα 

ηζκδεεί μνζγυκηζα, κα έθεεζ δδθαδή ζε επαθή ιε πμθζηζζιμφξ 

απυ υθα ηα βεςβναθζηά ιήηδ ηαζ πθάηδ ημο πθακήηδ αθθά ηαζ 

ηάεεηα, κα πενζδβδεεί δδθαδή ζε υθα ηα αάεδ ηδξ ζζημνίαξ 

                                                           
2 Σα αζαθία υπμο εηεέηεζ ηζξ πενί ηδκ ηέπκδ απυρεζξ ημο μ Μαθ-

νχ είκαζ: Ζ ςπρνινγία ηεο Τέρλεο (1949), Οη Φσλέο ηεο Σησπήο 

(1951) ηαζ Οη Μεηακνξθώζεηο ησλ Θεώλ. 

  

mailto:mlapid@mus.auth.gr
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ηςκ πμθζηζζιχκ.  Μπμνεί, δδθαδή, κα βκςνίζεζ ηα πάκηα πς-

νίξ κα έθεεζ ζε επαθή ιε ηίπμηε. 

Μαεαίκμοιε ηζ ενπυιαζηε ζε επαθή ιε ημκ ηυζιμ ιέζς 

ηςκ πνμζμιμζχζεςκ. 

Φοζζηά ημ ιμοζείμ βεκζηά, ηαζ ημ “θακηαζηζηυ ιμοζείμ” 

ημο Μαθνχ εζδζηά, αθμνμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηζξ μπηζηέξ 

ηέπκεξ.  Παν‟ υθα αοηά, δ έκκμζα ημο ιμοζείμο ιπμνεί κα 

επεηηαεεί ζε υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ δδιζμονβζηυ-

ηδηαξ.  Έηζζ ηαζ ζηδκ ιμοζζηή ιπμνμφιε κα θακηαζεμφιε ηδκ 

φπανλδ εκυξ ιμοζζημφ ιμοζείμο.   

ε ηί έβηεζηαζ υιςξ δ έκκμζα ηδξ πνμζμιμίςζδξ ζηδκ ιμο-

ζζηή?  

Ο ζημζπεζχδδξ ααειυξ πνμζμιμίςζδξ ζηδκ ιμοζζηή είκαζ 

ηαη‟ ανπήκ δ ίδζα δ δθεηηνμκζηή ακαπαναβςβή ηδξ ιμοζζηήξ.  

Ζ ιμοζζηή ημο Beethoven βνάθηδηε βζα κα εηηεθείηαζ απυ 

πναβιαηζημφξ ιμοζζημφξ.  Με ηδκ ηεπκμθμβία είκαζ εθζηηή δ 

ακαπαναβςβή ηδξ πςνίξ ηδκ πανμοζία ηςκ εηηεθεζηχκ.   

Απυ ηα παναπάκς είκαζ θακενυ πςξ ηάκς δδθαδή ηδ δζά-

ηνζζδ ιεηαλφ ηδξ ιμοζζηήξ (ημο ήπμο) ηαζ αοημφ πμο απμηα-

θχ “μοςζικό γεγονόρ”. 

Με άθθα θυβζα καζ ιεκ μ ήπμξ δεκ ιπμνεί κα πνμζμιμζςεεί 

– μ ήπμξ, έηζζ ηζ αθθζχξ, ή αημφβεηαζ ή δεκ αημφβεηαζ - αθθά 

δ θεζημονβία ημο ιπμνεί κα πνμζμιμζςεεί.  Γδθαδή, υηακ έκαξ 

αθνζηακυξ ιμοζζηυξ, βζα πανάδεζβια έκαξ ιμοζζηυξ ημο α-

θνζηάκζημο μνβάκμο ηδξ θοθήξ Shona, ηδξ mbira, απυ ηδκ 

Εζιπάιπμοε, παίγεζ ζε ιία αίεμοζα ζοκαοθζχκ ηδξ Γφζδξ, μ 

αηνμαηήξ αημφεζ ιεκ ημοξ ίδζμοξ ήπμοξ πμο εα έπαζγε ηαζ ακ 

έπαζγε μ ιμοζζηυξ ζε ιζα ημζκςκζηή εηδήθςζδ (βάιμ, ενδ-

ζηεοηζηή ηεθεηή η.θ.π.) ημο ηυπμο ημο, ηδξ θοθήξ ημο, αθθά δ 

ιμοζζηή δεκ είκαζ δ ίδζα δζυηζ δ θεζημονβία ηδξ είκαζ αθθμζς-

ιέκδ, έπεζ οπμζηεί αθαίιαλδ.  Ο εεαηήξ πνμζεββίγεζ ηδκ ιμο-

ζζηή ηδξ mbira ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο πνμζεββίγεζ έκα ένβμ 

ημο Μπεηυαεκ.  Σμ ένβμ ημο Μπεηυαεκ πνμτπμεέηεζ ηδκ απυ-

ζηαζδ ημο απμδέηηδ απυ ημ ένβμ ηέπκδξ· είκαζ δ απυζηαζδ 

αοηή πμο επζηνέπεζ ηδκ αζζεδηζηή απμηίιδζδ ηαζ αημθμφεςξ 

ηδκ αζζεδηζηή απυθαοζδ.  ιςξ δ δδιμηζηή ιμοζζηή, βζα 

πανάδεζβια ηδξ αθνζηάκζηδξ mbira, δεκ πνμτπμεέηεζ ηδκ 

απυζηαζδ· ακηίεεηα μνίγεηαζ απυ ηδκ ζοιιεημπή υζςκ παίν-

κμοκ ιένμξ ζηα ημζκςκζηά δνχιεκα (ήεδ ηαζ έεζια) υπμο 

απμηθεζζηζηά δ ιμοζζηή αοηή έπεζ θυβμ φπανλδξ.   

Έηζζ αημφβμκηαξ έκα CD ιε δπμβναθήζεζξ αθνζηάκζηδξ 

ιμοζζηήξ ηδξ mbira, αημφιε ημοξ πναβιαηζημφξ ήπμοξ αθθά 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ενπυιαζηε ζε επαθή ιε ηδκ πνμζμιμί-

ςζδ ημο ιμοζζημφ βεβμκυημξ. 

Σμ ίδζμ ζζπφεζ ιε υθεξ ηζξ δδιμηζηέξ, θασηέξ ιμοζζηέξ ακά 

ημκ ηυζιμ ηαζ ηδκ Δθθάδα.  Ζ ζοκαοθζαηή πανμοζίαζδ ηδξ 

ιμοζζηή εκυξ π.π. βαιήθζμο πακδβονζχηζημο πμνμφ δεκ είκαζ 

ηίπμηε άθθμ πανά πνμζμιμίςζδ ημο ιμοζζημφ βεβμκυημξ. 

ηζξ θασηέξ παναδυζεζξ δεκ έπμοιε ιμοζζηέξ έπμοιε κνπζη-

θά γεγνλόηα.  ηακ δ ιμοζζηή απμζπάηαζ απυ ημ ιμοζζηυ 

βεβμκυξ πνμζμιμζχκεηαζ, ιεηαθθάζζεηαζ. 

Σμ ιμοζείμ αθμνά ημ πανεθευκ.  Ζ πανάδμζδ αθμνά ημ 

πανεθευκ. πςξ ζημ ιμοζείμ ηα εηηζεέιεκα ακηζηείιεκα ει-

θακίγμκηαζ “αζχιαηα”, ιεηαθθαβιέκα ηαεχξ είκαζ απμζοκδε-

ιέκα απυ ημ θοζζηυ ηαζ βεκεζζμονβυ πενζαάθθμκ ημοξ έηζζ ηαζ 

δ πανάδμζδ απυ ηδ ζηζβιή πμο “ακηζηεζιεκμπμζείηαζ” ηαζ 

απμζοκδέεηαζ απυ ημκ γςηζηυ θεζημονβζηυ πχνμ ηδξ οθίζηαηαζ 

“αθαίιαλδ”, ιεηαθθάζζεηαζ ζε απθυ “δεδμιέκμ”. 

Σμ ζδιακηζηυηενμ υιςξ είκαζ πςξ απυ ηδ ζηζβιή πμο 

μ,ηζδήπμηε ιπμνεί κα ιεηαθθαπεεί ζε απθυ δεδμιέκμ ηαείζηα-

ηαζ πζμ εφπθαζημ, πζμ “πεζναβςβήζζιμ”.  

Εμφιε ζε έκα ζφιπακ ημνεζιέκμ απυ “δεδμιέκα”, απυ ζδ-

ιεία δίπςξ ακαθμνέξ.  Σα υνζα αοημφ  ημο ζφιπακημξ δεκ 

μνίγμκηαζ απυ ημ πναβιαηζηυ μφηε απυ ηάπμζα αθήεεζα.  Εμφ-

ιε ζηδκ επμπή ηδξ πνμζμιμίςζδξ δ μπμία, ηαηά ημκ (πνυζθα-

ηα απμεακυκηα) Μπςκηνζβζάν,  

“μεθηλά κε ηελ εμαθάληζε όισλ ησλ αλαθνξώλ 

(referentials) – ρεηξόηεξα: από ηελ ηερλεηή επαλάθακςή ηνπο 

(αλάζηαζε) κέζα ζε ζπζηήκαηα ζεκείσλ, ηα νπνία ζπληζηνύλ 

έλα πην εύπιαζην πιηθό από ην λόεκα, θαζώο απηά (ηα ζεκεία) 

πξνζθέξνληαη ζε όια ηα ζπζηήκαηα ηζνξξνπίαο, όιεο ηηο δπα-

δηθέο αληηζέζεηο θαη ηηο ζπλδπαζηηθέο άιγεβξεο.  Δίλαη κάιινλ 

δήηεκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξαγκαηηθνύ από ηα 

ζεκεία ηνπ πξαγκαηηθνύ; δειαδή, κηα ιεηηνπξγία πνπ απνζαξ-

ζξώλεη θάζε δηαδηθαζία ηνπ πξαγκαηηθνύ κέζσ ηνπ ιεηηνπξγη-

θνύ ηνπ αληίγξαθνπ, κηα κεηα-ζηαζεξά, πξνγξακκαηηθή, ηέιεηα 

πεξηγξαθηθή κεραλή ε νπνία παξέρεη όια ηα ζεκεία ηνπ πξαγ-

καηηθνύ θαη βξαρπθπθιώλεη όιεο ηηο κεηαζηξνθέο ηνπ.  Πνηέ 

μαλά δελ ζα ρξεηαζζεί λα παξαρζεί ην πξαγκαηηθό: απηή είλαη 

ε δσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ ζε έλα ζύζηεκα ζαλάηνπ ή 

κάιινλ κηαο αλακελόκελεο αλάζηαζεο ε νπνία δελ αθήλεη 

πιένλ θαλέλα πεξηζώξην αθόκα θαη ζην γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ.  

Έλα ππεξ-πξαγκαηηθό, πξνθπιαγκέλν από ην θαληαζηαθό θαη 

από θάζε δηάθξηζε κεηαμύ πξαγκαηηθνύ θαη θαληαζηαθνύ, πνπ 

αθήλεη ρώξν κόλνλ ζηελ ηξνρηαθή επαλάθακςε κνληέισλ θαη 

ζηελ πξνζνκνησκέλε γεληά ηεο δηαθνξάο.”   

 

Με πζμ απθά θυβζα, γμφιε ζε έκα ζφιπακ ημνεζιέκμ απυ 

ζδιεία πςνίξ ακαθμνέξ, απυ μιμζχιαηα, υπμο μιμίςια (si-

mulacrum) είκαζ ημ ακηίβναθμ εκυξ ακηίβναθμο, ημο μπμίμο δ 

ζπέζδ ιε ημ πνςηυηοπμ δεκ οθίζηαηαζ.  Αοημφ ημο ηφπμο ηα 

ζδιεία δεκ έπμοκ πθέμκ αάεμξ, άνα γμφιε ζε έκα αααεέξ 

ζφιπακ. 

Αθθά ημ “αααεέξ” ηαζ ζοκεπχξ ημ “εφπθαζημ”, ημ “πεζνα-

βςβήζζιμ” ηςκ ζδιείςκ ή ιάθθμκ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ πνμζμ-

ιμζςηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηςκ μιμζςιάηςκ, ειπθέηεηαζ ακαπυ-

θεοηηα ζημ ηονίανπμ πθέβια ελμοζζαζηζηχκ υνςκ. 

Πανάδεζβια: Ζ ethic music. H ηναημφζα ιμοζζηή αζμιδπα-

κία πμο ιέζα ζημ ηονίανπμ ηαπζηαθζζηζηυ πθαίζζμ μνίγεζ ηδκ 

παβηυζιζα πμθζηζζηζηή ηάλδ πναβιάηςκ, ηαεζενχκεζ ηζξ ζο-

βηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ.  Oζ δδιμηζηέξ ιμοζζηέξ απ‟ υθα ηα 

ιένδ ημο ηυζιμο είκαζ ηυζεξ πμθθέξ, εκέπμοκ ηυζεξ δζαθμνε-

ηζηέξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ επζηίκδοκεξ βζα -  ή αηαηακυδηεξ απυ - 

ηδκ ηονίανπδ πμθζηζζηζηή ηάλδ πναβιάηςκ ζδιαζίεξ, βζα ημκ 

απθμφζηαημ θυβμ πςξ είκαζ θμνείξ κμήιαημξ, πμο ηονζμθεηηζ-

ηά “ειθζαθχεδηακ” ζηδκ ηαηδβμνία ethnic.  H ίδζα δ ηαηδβμ-

νία δεκ είκαζ μοδέηενδ, έπεζ ζοβηεηνζιέκδ ενιδκεία, παναπέ-

ιπεζ ζε ιζακ ελςηζηή (ζε ζπέζδ ιε πμζυ βεςβναθζηυ ηέκηνμ;) 

ηαηάζηαζδ ιε θεζημονβία είηε παθανςηζηή (θεξ ηαζ μπμζαδή-

πμηε πνςημβεκήξ πεκηαημκζηή ιμοζζηή – αθ. Ήπεζνμ ή Mπαθί 

- έπεζ ηδκ παναιζηνή ζπέζδ ιε ημ είδμξ ηδξ new age παθάνς-

ζδξ πμο επαββέθθεηαζ ημ ethnic) ή πμνεοηζηή (πφδδκ ιπζηάηδ 

έηζζ πμο ιπμνεί κα εκηαπεεί ζηδκ δοηζηή ηοπμπμίδζδ ημο 

πμνμφ).  

Σί είκαζ δδθαδή δ ethnic ιμοζζηή; Έκα δεοηέναξ ηάλεςξ 

μιμίςια, έκα simulacrum, ηδξ πνςημβεκμφξ δδιμηζηήξ ιμοζζ-

ηήξ ημ μπμίμ δεκ ακαθένεηαζ πθέμκ ζημ πνςηυηοπυ ημο, ηδ 
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δδιμηζηή ιμοζζηή αθθά ζηα ιμκηέθα, ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο 

δζαιμνθχκεζ δ ιμοζζηή αζμιδπακία.   

 

2. Εμφιε ζε έκα πναβιαηζηυ – υπζ πθέμκ θακηαζηζηυ - 

πθακδηζηυ ιμοζείμ πνμζμιμζχζεςκ. 

Μέζα ζ‟ αοηυ ημ ιμοζείμ εββνάθεηαζ ηαζ δ εθθδκζηή πανά-

δμζδ ςξ πνμζμιμίςζδ ή ιάθθμκ ςξ ζφκμθμ πνμζμιμζχζεςκ, 

ζφκμθμ μιμζςιάηςκ. 

Σμ γήηδια δεκ είκαζ απθά υηζ πάκεηαζ δ ζπέζδ ιε ημ πνς-

ηυηοπμ – πνάβια θοζζμθμβζηυ απυ ηδκ ζηζβιή πμο μζ ημζκςκζ-

ηέξ, μζημκμιζηέξ ηαζ ηονίςξ μζ ακενςπμθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

έπμοκ αθθάλεζ ηαζ ζοκεπχξ αθθάγμοκ άνδδκ – αθθά υηζ ημ 

πνςηυηοπμ δεκ είκαζ πθέμκ ηακ μναηυ – έζης ηαζ απυ ιαηνζά.  

Παθαζυηενα, ημ πνςηυηοπμ - απυ ημ αάεμξ έζης ηδξ ζζημνζηήξ 

δζαδνμιήξ - αηηζκμαμθμφζε ηάπμζμ κυδια ή ίπκδ κμήιαημξ 

έηζζ πμο δ ζηαδζαηή - ή μθμηθδνςηζηή - απχθεζα ημο ανπζημφ 

κμήιαημξ ιπμνμφζε κα βεκκήζεζ ηδκ έκηαζδ - ημο ηυηε ιε ημ 

ηχνα, ημο εβχ ιε ημ ειείξ, ημο εδχ ιε ημ πακημφ, ημο ζδιαί-

κμκημξ ιε ημ ζδιαζκυιεκμ, ημο πναβιαηζημφ ιε ημ θακηαζζα-

ηυ – βεκκμφζε, επμιέκςξ, ηδκ έηθναζδ ςξ ζοζηαηζηυ απαναί-

ηδημ ηδξ ηέπκδξ. 

Σχνα πθέμκ δ πανάδμζδ είκαζ έκα ζφκμθμ απυ “δεδμιέκα” 

πμο γμοκ ακελάνηδηα απυ ηδκ βεκεζζμονβυ πδβή ημοξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ιάθζζηα ηδξ Δθθάδαξ δ πανάδμζδ ηαοηίγε-

ηαζ ιε ηδκ πμθφπαεδ έκκμζα ηδξ εθθδκζηυηδηαξ πμο ζηδκ επμ-

πή ιαξ θεζημονβεί ιάθθμκ ζακ κανηςηζηυ ηαηαπναΰκμκηαξ 

ημκ ηνυιμ πμο ιαξ δζαηαηέπεζ ιπνμζηά ζηδκ κέα επμπή, ζηδκ 

επμπή ημο παβηυζιζμο ιμοζείμο ηςκ πνμζμιμζχζεςκ, ζηδκ 

επμπή ηδξ απμοζίαξ ακαθμνχκ. Δίιαζηε, υπςξ θέεζ μ Γ. Γδ-

ιδηνζάδδξ ζημ ηείιεκυ ημο “Δκείο θαη νη Έιιελεο”: 

“Κάηνηθνη κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ θαηνηθήζεθε από 

αλζξώπνπο πνπ πξνζπάζεζαλ λα γίλνπλ θάηη.  Ζ πξνζπάζεηα 

απηή θαη νη θαξπνί ηεο ηνπο έθαλαλ Έιιελεο. 

Δκείο δελ θαηαβάιινπκε θακία πξνζπάζεηα.  Δπεηδή πηζηεύ-

νπκε όηη είκαζηε Έιιελεο. 

Γελ είκαζηε Έιιελεο. 

Τν δεδνκέλν θαη ην εμαζθαιηζκέλν απνθιείνπλ ηελ πξνζπά-

ζεηα.” 

 Έηζζ μ κανηζζζζζηζηυξ ααοηαθζζιυξ ιζαξ οπμηζεέιεκδξ 

ζοκέπεζαξ μδδβεί ζηδκ  

«θαζεζπραζκέλε βεβαηόηεηα όηη ε θιεξνλνκηά κάο αλήθεη 

αδηαθηινλίθεηα, θαζηεξώλνληαο ηελ εζληθή ζηεηξόηεηα σο 

θπξίαξρε ζπκπεξηθνξά, ηελ αγθίζηξσζε ζηα θεθηεκέλα σο 

άξρνπζα λννηξνπία, ηνλ κεξπθαζκό ησλ ζηεξενηύπσλ σο 

αζθάιεηα ζπλέρεηαο». 

 

Σί ιπμνεί κα ζδιαίκμοκ αοηά βζα έκακ ζοκεέηδ “θυβζαξ” 

ιμοζζηήξ;   

Πμθθά πνάβιαηα – εα  ζηαπομθμβήζς μνζζιέκα: 

(1) πςξ ηίπμηε δεκ είκαζ δεδμιέκμ έηζζ ηαζ ε παξάδνζε 

δελ είλαη δεδνκέλε – είλαη έλα δεδνκέλν (data). 

(2) ηακ έκαξ ζοκεέηδξ πνδζζιμπμζεί ηδκ πανάδμζδ ζε έκα 

ιμοζζηυ ένβμ θυβζαξ – δδθαδή, δοηζημφ ηφπμο - ζοκαοθζαηήξ 

ιμοζζηήξ (ιε υ,ηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ) πνδζζιμπμζεί ηα ζημζπεία 

ηδξ ςξ απθά δεδμιέκα (data) ηαζ ςξ ηέημζα δεκ δζαθένμοκ απυ 

ηα ζημζπεία ηδξ ιμοζζηήξ π.π.  ηςκ Δζηζιχςκ, ηςκ Κμφνδςκ ή 

ηςκ Ηκδχκ.   

Τα δεδομένα δεν έσοςν παηπίδα. 

(3) Ζ πνήζδ ηδξ πανάδμζδξ υηακ θαιαάκεζ πχνα απθά βζα 

κα εηαζάζεζ ημ αίζεδια ηδξ κμζηαθβίαξ ημο αηνμαηή ζοκζζηά 

απάηδ. 

 (4) Σμ υηζ ηα δεδμιέκα δεκ έπμοκ αάεμξ δεκ ζοκεπάβεηαζ 

πςξ ημ ένβμ ζημ μπμίμ αοηά ειθακίγμκηαζ δεκ έπεζ αάεμξ· 

απθά δεκ οπάνπεζ πθέμκ a priori, δεδμιέκμ αάεμξ· ημ αάεμξ 

δζαιμνθχκεηαζ a posteriori, απυ ημκ δδιζμονβυ, απυ ημκ ηνυ-

πμ, δδθαδή, πμο αοηυξ ηα πνδζζιμπμζεί. 

 

  3. Σί κα ηάκμοιε;  Σί πνέπεζ ή ηί ιπμνμφιε κα ηάκμοιε; 

Γεκ βκςνίγς.  Ζ επμπή ηςκ πνμηαβιάηςκ έπεζ πανέθεεζ α-

κεπζζηνεπηί.   

Ξένς υιςξ ηί δεκ πνέπεζ κα ηάκμοιε.   

Γελ πξέπεη νύηε λα ζηξνπζνθακειίζνπκε νύηε λα ππν-

θύςνπκε ζηε ζαγήλε κηαο λαξθηζζηζηηθήο λεθξνθηιίαο. 

Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ  

(1) πνέπεζ κα ιάεμοιε κα ηζκμφιαζηε ιέζα ζημ ιμοζείμ 

ηςκ πνμζμιμζχζεςκ (α) ιε άλεζε (πνμτπυεεζδ βκχ-

ζδξ), (α) ιε επηδεμηόηεηα (πνμτπυεεζδ ηεπκζηήξ) ηαζ (β) 

ιε πνλεξηά πμο ζδιαίκεζ πνδζζιμπμζχκηαξ πθάβζμοξ - 

ηαζ (βζαηί υπζ;) ακμνευδμλμοξ -ηνυπμοξ βζα κα πεηφ-

πμοιε ημκ ζηυπμ ιαξ πμο δεκ ιπμνεί κα είκαζ δζαθμνε-

ηζηυξ απυ ηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ φπανλήξ ιαξ, ηδκ πα-

ξαγσγή λνήκαηνο.   

(2) πνέπεζ κα ακζπκεφμοιε ηζξ νςβιέξ ζημ μζημδυιδια ημο 

ιμοζείμο ζημ μπμίμ είιαζηε ακεπζζηνεπηί εβηθςαζζιέ-

κμζ βζα κα αθήζμοιε ημ κυδια κα δζαννεφζεζ ακαηνε-

πηζηά, θοηνςηζηά. 

(3) πνέπεζ κα ακαβκςνίζμοιε πςξ ηαζ ειείξ μζ ίδζμζ (μζ 

ζοκεέηεξ ηδξ “έκηεπκδξ”, ηδξ “θυβζαξ” ιμοζζηήξ) ή 

ιάθθμκ ηα δδιζμονβήιαηά ιαξ είιαζηε/είκαζ πνμζμ-

ιμζχζεζξ ηδξ “ηέπκδξ”, ηδξ δοηζηήξ ηέπκδξ - δίπςξ ακα-

θμνέξ πνμξ ημ πνςηυηοπμ.  Γεκ είιαζηε έλς απυ ημ 

παζπκίδζ, έλς απυ ημ παβηυζιζμ ιμοζείμ ηςκ πνμζμ-

ιμζχζεςκ.  Γεκ είιαζηε μζ εεζιμθφθαηεξ πμο επμ-

πηεφμοιε απυ ρδθά ηδκ παναηιή πμο ζοκηεθείηαζ ακά 

ημκ ηυζιμ.  Δίιαζηε ιένμξ ημο ιμοζείμο ηαζ ακ εέθμο-

ιε κα πνμπςνήζμοιε, πνέπεζ κα ακαβκςνίζμοιε ηδκ - 

ηαζ κα αοεζζεμφιε ζηδκ - ααζζηή ιαξ (οπανλζαηή) ζδζυ-

ηδηα, ημ ηίποηα.   

 

πςξ θέεζ ηαζ μ Γ. Γδιδηνζάδδξ ακαθενυιεκμξ ζημοξ Έθ-

θδκεξ: 

“Οη Έιιελεο δελ είλαη Έιιελεο. 

Τί είλαη ινηπόλ; 

Τν ηίπνηε. 

Ηδνύ ην ραξκόζπλν άγγεικα. 

Τν ηίπνηε. 

Με απηό παξέρεηαη ε θνζκνγνληθή δπλαηόηεηα λα αξρίζεη 

επηηέινπο θάηη.” 
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Ζ Μνπζηθή ηνπ κέιινληνο κε έξκα ην παξειζόλ ηεο 

 

Νίημξ Ξακεμφθδξ 

Γζδάηηςν, ΔΠ ημο Ακμζηημφ Πακεπζζηδιίμο 

οκενβάηδξ ημο Κέκηνμο Δνεφκδξ ηδξ Δθθδκζηήξ Λαμβναθίαξ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ 

οκεέηδξ, ηνμιπεηίζηαξ 

nick_xan@alcanet.gr 
     

 

Πεξίιεςε.   Ζ ακάβηδ ηδξ πνςημηοπίαξ ηαηαπίεζε ημ ζοκεέηδ ημο 20μο αζχκα ηάκμκηάξ ημκ κα λεπάζεζ ηδκ εηοιμθμβία ηδξ θέλδξ «ζοκ-εεζδ». 

Μζα θέλδ πμο απυ ιυκδ ηδξ ακαγδηά ηδ ζοθθμβή, ηδκ επζθμβή ηαζ ηδκ ακαδζαιυνθςζδ ημο οθζημφ πμο ήδδ οπάνπεζ. Ο ζοκεέηδξ δεκ έπεζ πανά κα 

επακα-ιμνθμπμζήζεζ ημ οθζηυ αοηυ  ζθναβίγμκηάξ ημ ιε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ηδκ εονδιαηζηυηδηά ημο. ηδκ επμπή πμο δ αίζεδζδ υηζ υθα έπμοκ 

θεπεεί δ ανπαία εθθδκζηή ιμοζζηή, δ αογακηζκή ηαζ δ θασηή ιαξ πανάδμζδ είκαζ πδβέξ αζηείνεοηδξ έιπκεοζδξ, υηακ δ βκχζδ, ημ ιέηνμ ηαζ δ ζφκε-

ζδ μδδβήζμοκ ηδκ ηανδζά ηαζ ημ πένζ ημο ζοκεέηδ. 

 

 

«Κάπνηνη άλζξσπνη ίζσο αλαξσηεζνχλ γηαηί λα κηιήζεη θα-

λείο γηα ηε κνπζηθή φηαλ απηή έρεη γίλεη ηειείσο απζαίξεηε θαη νη 

ζπλζέηεο αξλνχληαη λα κπνπλ κέζα ζε φξηα ή λα ππνηαρζνχλ ζε 

θαλφλεο θαη  αξρέο αθνχ νη ίδηνη απερζάλνληαη ζαλ ην ζάλαην 

θάζε έλλνηα ζρνιήο ή λφκνπ» * 

Με απηά ηα ιφγηα αξρίδεη ν πξφινγνο πξνο ηνλ αλαγλψζηε  

ηνπ J.J. Fux ζην πεξίθεκν Gradus ad Parnassum πνπ δεκνζηεχ-

ζεθε ην 1725 ζηε ΐηέλλε κε απηνθξαηνξηθή ρνξεγία.  

 

ε φιεο ινηπφλ ηηο επνρέο ν ζπλζέηεο αηζζάλεηαη φηη έρνπλ 

ιερζεί ηα πάληα θαη νη ζπλζέηεο ηεο επνρήο ηνπ δελ αθνινπζνχλ 

θαλέλα θαλφλα. Βίλαη φκσο αιήζεηα απηφ; Πνηφο είλαη απηφο πνπ 

δελ αθνινπζεί θαλφλεο; Πνηφο  δεκηνπξγφο κπνξεί λα ππνζηεξί-

μεη κε  ζνβαξά επηρεηξήκαηα  φηη είλαη ειεχζεξνο απφ λφξκεο, 

ηάζεηο, ηδέεο;  Πνηφο είλαη απηφο πνπ ε ζθέςε ηνπ δελ ππφθεηηαη 

ζην ζπιινγηθφ αζπλείδεην; 

Σν πξφβιεκα ηεο πξσηνηππίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηελ έθ-

θξαζε ηνπ θαιιηηέρλε παξνπζηάδεηαη έληνλα ηελ επνρή ηνπ 

ξνκαληηζκνχ.  Παξά ηελ δηαηήξεζε ησλ βαζηθψλ κνπζηθψλ 

κνξθψλ, ε απειεπζέξσζε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ θιαζηθηζκνχ 

γίλεηαη ε ζεκαία, ηνπ ξνκαληηθνχ θαιιηηέρλε.   

       Δ απαίηεζε απηή  ηεο αηνκηθφηεηαο θαη  ηεο πξσηνηππίαο 

νδήγεζε ηνλ αβαλ-γθαξλη θαιιηηέρλε ζε έλα αδηέμνδν. Σν θνηλφ 

δελ αθνινχζεζε ηελ ζπιινγηζηηθή ηνπ. Ώπνκαθξχλζεθε απφ ηηο 

αιαδνληθέο πξνζσπηθέο  αλαδεηήζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ. Έθπγε 

απφ ηηο αίζνπζεο ζπλαπιηψλ θαη βνιεχηεθε ζε πην απιντθέο 

ιχζεηο. Έλα λνεηφ ζηδεξνχλ παξαπέηαζκα πςψζεθε αλάκεζα 

ζην θνηλφ θαη ηνλ ζπλζέηε.   Μφλε ιχζε,  ε ππεξπήδεζε ηνπ 

ηνίρνπ πνπ ην ζχκπιεγκα ηεο αηνκηθφηεηαο φξζσζε αλάκεζα 

ζην δεκηνπξγφ θαη ην θνηλφ ηνπ. Βθαιηήξην γηα ην άικα απνηε-

ινχλ  δχν  πξνυπνζέζεηο: α. ε παξαδνρή φηη «νπδέλ θαηλφλ ππφ 

ηνλ ήιηνλ» θαη β. Οη θαλφλεο ηειηθά δελ είλαη απαξαίηεηα θάηη 

θαθφ. Ο ζπλζέηεο άξρηζε πηα λα αθνχεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ θσλή 

λα ηνπ ιέεη: «Υαιάξσζε θαη γξάςε. Αελ ζα απνθαζίζεηο εζχ ην 

αλ είζαη πξσηφηππνο». 

Δ επηινγή ηεο ιέμεο «ζπλ-ζεζε» δελ είλαη δηφινπ ηπραία. Ο 

ζπλζέηεο νθείιεη λα ζπιιέμεη, λα ζπγθεληξψζεη,  λα επηιέμεη θαη 

λα επαλαζπλ-ζέζεη  ην πιηθφ ηνπ. Ο έιιελαο ζπγγξαθέαο δελ 

ζθέθηεθε πνηέ ζε πνηά γιψζζα ζα γξάςεη. Πάληα ειιεληθά 

έγξαθε θαη ζα γξάθεη. Ο έιιελαο κνπζηθφο φκσο ζε πνηά γιψζ-

ζα ζα γξάςεη; Τπάξρεη ειιεληθή κνπζηθή γιψζζα; Κη αλ ππάξ-

ρεη, ζα επηιέμεη λα γξάςεη ζε απηή; Μήπσο δελ ζα είλαη αξθεηά 

κνληέξλνο; Ή κήπσο φ,ηη θαη λα θάλεη, θη απηφο ειιεληθά ζα 

κηιήζεη;   

  Δ αιήζεηα είλαη πσο ζήκεξα  βνκβαξδηδφκαζηε απφ ηφζεο 

πνιιέο πιεξνθνξίεο, απφ ηφζν δηαθνξεηηθέο πεγέο πνπ είλαη 

δχζθνιν θάπνηνο δεκηνπξγφο λα ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε 

έλα ζηελφ ηνπηθφ πιαίζην. ηαλ ν Bach απνθάζηζε λα γίλεη ζπλ-

ζέηεο δελ είρε παξά λα κειεηήζεη ηνλ Frescobaldi,  ηνλ 

Froberger, ηνλ Reinke, θαη βέβαηα ηνπο ζπλζέηεο ησλ γχξσ πφ-

ιεσλ φπνπ κπνξνχζε λα θζάζεη κε ηα πφδηα. Ο κνπζηθφο ζήκεξα 

δελ επηηξέπεηαη λα έρεη άγλνηα γηα ηνλ  Ravi Shankar απφ ηελ 

Ελδία ή γηα ηνλ Toru Takemitsu απφ ηελ Εαπσλία ή γηα ηνλ Astor 

Piazzolla απφ ηελ Ώξγεληηλή. Δ παγθνζκηφηεηα ζε θάζε εθδή-

ισζε ηεο δσήο καο θαίλεηαη λα είλαη αδήξηηε αλάγθε. κσο ε 

έλλνηα ηεο παγθνζκηφηεηαο δελ εκθαλίζηεθε μαθληθά ζηα ρξφληα 

καο. Ο Γεψξγηνο Λακπειέη ζην πφλεκά ηνπ «ν Βζληθηζκφο ζηελ 

Σέρλε θαη ε Βιιεληθή Αεκψδεο Μνπζηθή» αλαθέξεη ηελ ζρνιή 

ηεο παγθνζκηφηεηαο φρη κε ηε ιέμε globalization πνπ ρξεζηκν-

πνηνχκε ζήκεξα αιιά universalite ε νπνία θαη’ απηφλ έρεη «σο 

ζεκειηψδε αξρήλ, φηη ε ηέρλε κέζα εηο ηελ θχζηλ είλαη έλα θαη-

λφκελνλ ζρεδφλ απνκνλσκέλνλ, εθδεινχκελνλ έμσ απφ θάζε 

επίδξαζηλ θαη απφ θάζε φξηνλ ηφπνπ θαη ρξφλνπ».* Με ιίγα 

ιφγηα ε ηέρλε δελ κπνξεί λα έρεη ηνπηθά ή ρξνληθά ραξαθηεξη-

ζηηθά.  

Ο Goethe πάιη ζε έλα γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Έθεξκαλ έιεγε 

«Δ εζληθή θηινινγία δελ έρεη πιένλ ζήκεξα κεγάιε ζεκαζία θαη 

έλλνηα. Δ επνρή ηεο παγθνζκίνπ θηινινγίαο (Welt-literatur) 

έξρεηαη, θαη ν θαζέλαο νθείιεη λα εξγαζζεί γηα λα επηηαρχλεη ηελ 

έιεπζε ηεο επνρήο απηήο». Παξά ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ  Goethe 

θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη νη εζληθέο ζρνιέο ζηελ ηέρλε 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη λα αλζίζηαληαη «εηο ηαο έμσζελ 

εηζβνιάο».  

Πξηλ ζπλερίζσ φκσο ηελ αλαδήηεζε ησλ εζληθψλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο καο  απαζρνινχλ αθφ-

κα ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ε παγθνζκηνπνίεζε κνπ αζθεί πξν-

ζσπηθψο κηα εμαηξεηηθή γνεηεία. Μηα παγθφζκηα  θαιιηηερληθή 

γιψζζα απεπζχλεηαη ζε έλα κεγαιχηεξν θνηλφ θαη ζε πεξηζζφ-
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ηεξα θέξδε, αλ βέβαηα ππνζέζνπκε φηη ηα θέξδε είλαη ν ζηφρνο 

φισλ απηψλ πνπ βξίζθνληαη εδψ κέζα. αο παξαθαιψ φκσο λα 

κελ ζεσξήζεηε φηη ε έλλνηα ηεο αγνξάο είλαη εθηφο ηεο ζθαίξαο 

ελδηαθεξφλησλ ελφο ζπλζέηε. 

    Καη ηψξα ζηελ νπζία ηεο αλαδήηεζήο καο. Έλαο εζθηκψνο 

ζακάλνο είπε ην 1931 ζηνλ εζλνκνπζηθνιφγν Ραζκνχζελ «Σν 

ηξαγνχδη είλαη ζθέςεηο ηξαγνπδηζκέλεο κε ηελ αλαπλνή φηαλ 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ παξαθηλνχληαη απφ αλψηεξεο δπλάκεηο ν 

θαζεκεξηλφο ιφγνο δελ ηνπο είλαη αξθεηφο»*(1931 The Netsilik 

Eskimos:social life and spiritual culture.Copenhagen. Report of 

the 5th Thule expedition 1921-24 vol.VIII no 1-2). 

Δ κνπζηθή ινηπφλ είλαη ιφγνο ππεξβαηηθφο. Πξνζεγγίδεη ηνλ 

«ελ αξρή Λφγνλ». κσο αθνχ ν άλζξσπνο δελ είλαη παξά έλα 

θπζηθφ θαηλφκελν, ππνθείκελν φπσο φια ηα άιια ζηηο πιηθέο 

επηδξάζεηο, ζην πεξηβάιινλ, ζηε θπιή, ζην θιίκα θαη ζε ηφζα 

άιια ζα εθθξαζζεί κε κηα γιψζζα ππεξβαηηθή κελ ε νπνία ζα 

θέξεη παξ’ φι’ απηά «ίδηα» ραξαθηεξηζηηθά. 

Έλα ζνβαξφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη ην πψο θαη ην γηαηί 

πξνζεγγίδνπκε ηελ παξαδνζηαθή καο γιψζζα. Ώθφκα θαη ν 

Μπέια Μπάξηνθ ακθηζβεηεί ηελ ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο πξν-

ζέγγηζεο.  

«Βίλαη κάιινλ δχζθνιν λα επηζεκάλνπκε ηελ πξαθηηθή ρξε-

ζηκφηεηα απηήο ηεο δνπιεηάο: ην ιππεξφ είλαη φηη δελ έρεη θακ-

κία πξαθηηθή ρξήζε. κσο φπσο θαη λάρεη πνηα είλαη ε πξαθηηθή 

ρξεζηκφηεηα ηφζσλ πνιιψλ άιισλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, γηα 

παξάδεηγκα, ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζηελ Εζηνξία ηεο Σέρλεο;  Σν 

ηειεπηαίν καο θέξλεη πην θνληά ζηελ θαηαλφεζή ηεο ζπλεηδεηήο 

δνπιεηάο ησλ αηφκσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηνπ αλζξψπη-

λνπ πνιηηηζκνχ θαη ην πξνεγνχκελν ζην λα θαηαιάβνπκε ηελ 

ππνζπλείδεηε εξγαζία ησλ θνηλσληψλ θαη θνηλνηήησλ ζε έλα 

άιιν πεδίν» (νη ζεκεηψζεηο απηέο έρνπλ ηππσζεί ζην θάιπκκα 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μπέια Μπάξηνθ «Ρνπκάληθε δεκνηηθή κνπζη-

θή» έθδνζε Benjamin Suchoff ηεχρε 1-3,Υάγε 1967 θαη ζηα 

δνθίκηα ηνπ Μπέια Μπάξηνθ Νν 37.*αλαθέξεηαη ζην Bella 

Bartok “Studies in Ethnomusicology” 

Selected and edited Benjamin Suchoff, University of Ne-

braska Press 1997. 

ΐιέπνπκε εδψ φηη αθφκα θαη ν πξσηνπφξνο ηεο εζλνκνπζηθν-

ινγηθήο έξεπλαο Μπέια Μπάξηνθ εξεπλά ηε δεκνηηθή κνπζηθή 

κφλν θαη κφλν γηα ηε ραξά ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ θαη φρη γηα ρξεζηηθνχο  ιφγνπο ζε ζρέζε 

κε ηε ζχλζεζε. Οη ζπλζέζεηο ηνπ ζπάληα πεξηέρνπλ κεισδίεο απφ 

ην θνιθιφξ. Παξ’ φι’ απηά ζην «Μηθξφθνζκν»(βι. άξζξν “Bar-

tok’s Melodies in the style of folk songs” ηνπ Lajos Vargyas ζην 

“International folk music Journal” Εαλνπάξηνο 1964) αιιά θαη ζε 

άιια έξγα δηαθξίλνπκε ζηνηρεία παξαδνζηαθά, πξάγκα πνπ απν-

δεηθλχεη φηη  αθφκα θαη αζπλείδεηα ε κειέηε ηεο Παξαδνζηαθήο 

Μνπζηθήο επεξέαζε ηνλ Μπεια Μπάξηνθ θαζνξηζηηθά. 

Πξηλ απφ δέθα πεξίπνπ ρξφληα βξέζεθα ζε έλα δηεζλέο αηειηέ 

ζπλζεηψλ ζηε ΐνπιγαξία φπνπ θάζε ζπλζέηεο απφ δηάθνξεο 

ρψξεο παξνπζίαδε ηε κνπζηθή ηεο ρψξαο ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ζπλζεηηθή δεκηνπξγία εμεγψληαο ζην θνηλφ πνηα ραξαθηεξη-

ζηηθά άληιεζαλ απφ ηε εζληθή ηνπο κνπζηθή παξάδνζε. Βθεί 

ινηπφλ είδα ηελ αγσλία ησλ ζπλζεηψλ ηνπ Νένπ Κφζκνπ (Ώκε-

ξηθή θαη Καλαδά θπξίσο) λα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηηο ξίδεο ηνπο 

είηε ζηηο κνπζηθέο παξαδφζεηο ησλ Ελδηάλσλ είηε ζηελ κνπζηθή 

παξάδνζε ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο είιθπαλ ηελ καθξηλή ηνπο 

θαηαγσγή. Βδψ πείζζεθα νινθιεξσηηθά πηα φηη έρσ «παηξίδα» 

θαη αληί λα ηελ θαηαπηέδσ κέζα κνπ κάιινλ ζα έπξεπε λα βξσ 

ηνπο ηξφπνπο λα ηελ εθδειψζσ. κσο ην εξψηεκα παξακέλεη: ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εθθξαζζψ ζα εθθξάδεη εκέλα θαη ηνπο 

ζπκπαηξηψηεο κνπ ή πξέπεη λα αλαδεηήζσ θαη λα αλαθαιχςσ 

κέζα κνπ ηε γιψζζα ηνπ παγθφζκηνπ ρσξηνχ; Μήπσο ηειηθά ε 

γιψζζα είλαη κία θαη ηα ιεγφκελα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

απιά κνπζηθά ζηνιίζκαηα; 

Αελ έρσ ηελ πξνζδνθία φηη ζα απαληήζσ ζην εξψηεκα απηφ 

αιιά φηαλ βιέπσ φηη ζηνλ λαφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ ιέγε-

ηαη Αηαγσληζκφο ηξαγνπδηνχ Eurovision  ην ηξαγνχδη ηεο Έιελαο 

Παπαξίδνπ πνπ θέξεη ηφζα πνληηαθά ζηνηρεία έξρεηαη πξψην κε 

ςήθνπο απφ φινλ ηνλ θφζκν πξαγκαηηθά κε πξνβιεκαηίδεη.   

 Ώο δνχκε ηψξα πνηα είλαη ε κνπζηθή απηά πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζζεί σο ειιεληθή  κνπζηθή παξάδνζε. Πξψηα θαη 

θχξηα ε Αεκνηηθή κνπζηθή απφ φινπο ηνπο ειιεληθνχο ηφπνπο 

κέζα θαη έμσ απφ ηελ Βιιάδα. Αεχηεξε έξρεηαη ε βπδαληηλή 

εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή. ήκεξα φκσο αξρίδεη θαη αλαπηχζζεηαη 

κηα λέα ηάζε αλαδήηεζεο ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο Μνπζηθήο ε 

νπνία φκσο δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί παξάδνζε αθνχ 

απηή δελ απνηειεί κέξνο ηεο παξαδφζεσο φπσο ηελ ελλννχκε 

ζήκεξα. 

Ώλ φκσο ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ νξηζκφ ηεο παξαδφζεσο πνπ 

αλαθέξεη ν πχξνο Μνηζελίγνο ζην βηβιίν ηνπ «Δ Βιιεληθή 

Μνπζηθή»(ζει΄.13): «Παξάδνζηο:  ηη απφ παιαηψλ ρξφλσλ δηα 

ζηφκαηνο, απφ παηξφο εηο πηφλ ή δηά εγγξάθνπ ελζπκήζε-

σο(κχζνο, θήκαη, δνμαζίαη, δηδαζθαιίαη, αμηψκαηα)αθέζε εηο 

εκάο, φ,ηη έθζαζε εηο εκάο δηά δψζεο θσλήο ή δηά γξαθήο. Ώη 

παξά ησλ πξνπαηφξσλ δνζείζαη δηαηαγαί, ζπλήζσο παλ φ,ηη 

ηξφπνλ ηηλά ζεκειηνχηαη δηα ηεο ηζηνξίαο...»* ηφηε ε Ώξραία 

Βιιεληθή Μνπζηθή ή θαιχηεξα ηα ζπαξάγκαηά ηεο πεξηιακβά-

λνληαη ζηνλ θχθιν ησλ αλαδεηήζεψλ καο.   

Οη επηξξνέο καο σο ζπλζέηεο θπζηθά πεξηιακβάλνπλ θαη ηφζα 

άιια είδε κνπζηθήο: αζηηθφ ειιεληθφ ηξαγνχδη, έληερλε ειιελη-

θή κνπζηθή, ξνθ, ηδαδ, ιάηηλ, ηλδηθή, ηνπξθηθή, αξαβηθή, γηαπσ-

λέδηθε, ζιαβηθή θαη ηφζεο άιιεο κνπζηθέο πνπ αθνχκε απφ ηα 

ΜΜΒ ψλ νπθ έζηηλ αξηζκφο. Αελ ζα αζρνιεζνχκε φκσο κε απ-

ηέο, φρη γηαηί δελ είλαη ζεκαληηθέο αιιά  γηαηί ε αλαδήηεζή καο 

ζα παξακείλεη ζηα πιαίζηα απηνχ πνπ νλνκάζακε ειιεληθή πα-

ξάδνζε. 

Παξ’ φηη ε πξνζέγγηζε  είλαη ιίγν ππνθεηκεληθή ζα πξνζπα-

ζήζσ κηα  ηνπνζέηεζε ηνπ έιιελα ζπλζέηε απέλαληη ζηηο ηξεηο 

απηέο παξαδφζεηο. 

Ο έιιελαο ινηπφλ ζπλζέηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα βιέπεη ηελ αξραία 

ειιεληθή κνπζηθή σο θάηη δηθφ ηνπ καθξηλφλ αιιά ζπλάκα γνε-

ηεπηηθφ. Σε ΐπδαληηλή Μνπζηθή σο θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ δηθφ 

ηνπ πνιιέο θνξέο φκσο θαη μέλν. Άιινηε ηελ θνηηά κε αγάπε θαη 

άιινηε κε ζπκφ. Αελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα αλαθαιχςσ αλ ε 

βπδαληηλή κνπζηθή πξνέξρεηαη απφ ηηο εβξατθέο ζπλαγσγέο ηεο 

πξίαο φπσο ππνζηεξίδεη ν Egon Wellesz ή είλαη ζπλέρεηα ηεο 

αξραίαο παξαδφζεσο φπσο ηζρπξίδνληαη νη δηθνί καο βπδαληηλν-

κνπζηθνιφγνη. Μνπ θηάλεη πνπ εδψ θαη 1500 ρξφληα θάζε Κπξη-

αθή θαη γηνξηή απνηειεί κέξνο ηεο δσήο ησλ πξνγφλσλ καο θαη 

σο έλα βαζκφ κέξνο θαη ηεο δηθήο καο δσήο. 

Ώπ’ ηελ άιιε ε Αεκνηηθή Μνπζηθή είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη 

ηνπ εαπηνχ καο, απηφ φκσο νιφδηθφ καο. 

Δ επνρή καο νκνινγνπκέλσο πνιχ πεξίεξγε. ΐιέπνπκε ηελ 

ΐπδαληηλή κνπζηθή έμσ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ρψξνπο ια-

ηξείαο λα απνηειεί κέξνο ζπλαπιίαο θαηά ηελ δπηηθνεπξσπατθή 

αληίιεςε θαη καθξηά απφ ηε ιεηηνπξγηθή ηεο αλαγθαηφηεηα. Δ 

Αεκνηηθή κνπζηθή λα ζπλερίδεη λα επηηειεί ην ξφιν ηεο, ζηελ 

επαξρία θαη θπξίσο ζηα ρσξηά, πνιιέο θνξέο φκσο πεξηζσξην-

πνηεκέλν(βιέπε πάκε ζηα θιαξίλα)θαη κε ππνηηκεηηθή ζεκαζία. 
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ζν γηα ηελ αξραία κνπζηθή κφλν ζε επίπεδν παλεπηζηεκηαθψλ 

εθδειψζεσλ. Σν γχξηζκα ελφο απινχ δηαθφπηε ηνπ ξαδηνθψλνπ 

καο θέξλεη άκεζα ζε επαθή κε φισλ ησλ εηδψλ ηηο κνπζηθέο. 

Κνκθνχδην απφ ζηπι. Καη ζηε κέζε ν ζπλζέηεο πνπ ςάρλεη ηε 

γιψζζα ηνπ. 

 Μα ε γιψζζα ηνπ είλαη εδψ κπξνζηά ηνπ. Αελ έρεη παξά λα 

αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ, ηα απηηά ηνπ θαη ηελ ςπρή ηνπ. Να γεκίζεη 

ηε βαιίηζα ηνπ κε αθνχζκαηα αιιά θαη ηερληθέο γλψζεηο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηαηί ρσξίο απηέο ζα είλαη έλαο απιφο εξαζηηέ-

ρλεο. 

Καη κηιψληαο γηα ηερληθέο αο ζθχςνπκε πάλσ απφ ηηο ηξεηο 

απηέο πηπρέο ηεο παξάδνζήο καο θαη λα δνχκε ηη θαη πσο κπν-

ξνχκε λα επηιέμνπκε γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε αξγφηεξα ζηηο 

δηθέο καο ζπλζέζεηο. 

«Έρνληεο πξν νθζαικψλ» έλα θαηαγεγξακκέλν κνπζηθφ θνκ-

κάηη Αεκνηηθήο ή βπδαληηλήο ή θαη αξραίαο αθφκα κνπζηθήο 

κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηα εμήο: 

1. Σν γξάθεκα ηεο κεισδηθήο γξακκήο. Να δνχκε ηνλ 

ηξφπν πνπ θηλεί ν αλψλπκνο αιιά θαηαμησκέλνο ζπλζέ-

ηεο ηνπο θζφγγνπο. Να «κεηξήζνπκε» ηηο ζρέζεηο αλά-

κεζα ζηηο θνξπθψζεηο θαη ηηο πηψζεηο. Να θαηαιάβνπκε 

ηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί ηηο εληάζεηο κέζα απφ ηελ 

κεισδηθή θίλεζε. 

2. Ώλαδήηεζε ηνπ ππξήλα ηεο κεισδίαο. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο νη κεισδίεο φζν κεγάιεο θαη λα είλαη βιέπε θιέ-

θηηθα ηξαγνχδηα ή θαη γεληθφηεξα ηξαγνχδηα ηεο ηά-

βιαο, ππνθξχπηνπλ έλαλ απιφ αιιά πάληα φκνξθν κε-

ισδηθφ ππξήλα. 

3. λα δηαηζζαλζνχκε ηηο αξκνληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππν-

λννχληαη. ζν θαη λα πηζηεχνπκε φηη ε ειιεληθή κνπζη-

θή είλαη κνλφθσλε πάληα ζα ηζρχεη ν θαλφλαο ηνπ Γ.Φ. 

Ρακψ «θάζε θαιή κεισδία εμππνλνεί έλα θαιφ κπάζν». 

Μελ μερλάκε φηη ην ιανχην ζπλνδεχνληαο ην ηξαγνχδη 

αξκνληθή θαη ξπζκηθή ιεηηνπξγία επηηειεί. Ο ζπνπδαίνο 

βνχιγαξνο καέζηξνο θαη κνπζηθνιφγνο Ώζέλ Καξαζην-

γηάλνβ ιέεη ζηνλ πξφινγν   ηνπ βηβιίνπ ηνπ «κεισδηθέο 

θαη αξκνληθέο βάζεηο ηνπ βνπιγάξηθνπ δεκνηηθνχ ηξα-

γνπδηνχ» : Δ αξκνλία ηνπ βνπιγάξηθνπ δεκνηηθνχ ηξα-

γνπδηνχ πξνέξρεηαη απφ ηα δηαηνληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ππνθξχπηεη ζηα ζσζηθά ηνπ ν εθάζηνηε ηξφπνο» 

4. λα μερσξίζνπκε ηα επνπζηψδε ζηνηρεία ηνπ θνκκαηηνχ 

θαη λα ηα θαηαηάμνπκε θαηά βαζκφλ ζεκαληηθφηεηνο:  

δεζπφδνληεο θζφγγνη, ζηνιίζκαηα, δηαβαηηθνί, αιινηψ-

ζεηο, κεηαηξνπίεο πηψζεηο θιπ. 

5. λα αλαθαιχςνπκε θαη λα κνξθνπνηήζνπκε ηε ζρέζε 

ιφγνπ κνπζηθήο 

6. λα κειεηήζνπκε ηε κηθξνδνκή ηεο θξάζεο θαη ηε κα-

θξνδνκή ηνπ ζπλφινπ, ηηο παξαιιαγέο. 

7. λα δηαθξίλνπκε ηα δηαθνξεηηθά ζηπι θαη λα ηα νξίζνπκε 

κε ηερληθνχο φξνπο. 

 

Δ κειέηε απηή πνπ πξνηείλνπκε δελ ρξεηάδεηαη λα κείλεη ζην 

κνπζηθνινγηθφ επίπεδν. 

Ο ζπλζέηεο δελ είλαη κνπζηθνιφγνο. ,ηη κειεηά πξέπεη θαη 

λα ην εθαξκφζεη, λα ην ρξεζηκνπνηήζεη αθνχ ην πεξάζεη απφ ην 

δηθφ ηνπ  πξνζσπηθφ θίιηξν. 

Αειαδή ζα κπνξνχζε λα ξσηήζεη θάπνηνο -ζα ζπλζέζνπκε 

ζήκεξα κνπζηθή δεκνηηθνθαλή; 

ρη βέβαηα. 

Δ κειέηε καο θαη νη αλαδεηήζεηο καο αθνξνχλ ην πινπηηζκφ 

ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο καο. Σν απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εγθνιπψζακε ηηο γλψζεηο απηέο, ην πξν-

ζσπηθφ γνχζην θαη ηε δπλαηφηεηά καο λα κηιήζνπκε ζηνλ θφζκν 

κε ηελ ππεξβαηηθή γιψζζα ηεο κνπζηθήο. 

Ώο κελ μερλάκε φκσο. ηαλ θάπνηνο λαλνπξίζηεθε κε ηε 

γιπθηά θσλή ηεο γηαγηάο ηνπ λα ηνπ απηνζρεδηάδεη λεζηψηηθα 

ηξαγνχδηα, ζα γξάςεη κνπζηθή πνπ ν αθξναηήο ηεο ζα αθνπ-

γθξαζηεί ηνλ αρφ ηεο ζάιαζζαο αθφκα θαη ζηηο ζπγρνξδίεο κε 

11
ε
 θαη 13

ε
.    

 

Παξαθαιψ ηνπο θπξίνπο ζπλέδξνπο λα κελ ζεσξήζνπλ ηελ 

αθνινχζσο πξνηεηλνκέλε δηαδηθαζία σο πξνζπάζεηα ππφδεημεο 

δηδαζθαιίαο αιιά σο κηα πξφηαζε ζνβαξνχ αζηετζκνχ γηα ηηο 

δχζθνιεο ψξεο πνπ δελ ππάξρεη έκπλεπζε. 

Δ ζπιινγηζηηθή είλαη απιή: έλα παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη πα-

ξνπζηάδεηαη ζηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπ, ζηε ζπλέρεηα απινπνη-

είηαη θαη ηειηθά επαλαζπληίζεηαη κε δηαθνξεηηθφ  ξπζκφ(5/8 γηα 

λα αθνχγεηαη ειιεληθφ), άιιε ελνξρήζηξσζε (φκπνε θαη άξπα 

γηα λα έρεη αξραηνειιεληθφ άθνπζκα), δηαθνξεηηθφ ηξφπν(Ώ’ ήρν 

ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο)  αιιά θξαηψληαο ηε βαζηθή κεισδηθή 

ηνπ θφξκα. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ζπλδπάζνπκε θαη ηηο ηξεηο 

παξαδφζεηο κε ηελ ειπίδα φηη κπνξεί ζην κέιινλ κε θάπνηα ηέ-

ηνηα ζπιινγηζηηθή, θάπνηνο ηαιαληνχρνο ζπλζέηεο λα απνδψζεη 

ζηηο κνχζεο αληίδσξα επγλσκνζχλεο. 

Παξνπζηάδνπκε πξψηα ην πξσηφηππν φπσο ην απνηχπσζε ν 

αείκλεζηνο ππξίδσλ Πεξηζηέξεο ζηνλ ηξίην ηφκν ησλ «Βιιελη-

θψλ Αεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ» ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ. 
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Σε βαζηθή κεισδηθή θφξκα ηνπ ηειηθνχ ζρήκαηνο απινπνίε-

ζεο ζα ην αλαγλσξίζεηε ζηε γξακκή ηνπ φκπνε ελψ ε άξπα 

θηηάρλεη κηα αλεμάξηεηε αληηζηηθηηθή ζπλνδεία  
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Πεξίιεςε.  ηδκ μιζθία αοηή ελεηάγμκηαζ μζ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ –ηαζ μζ πνμμπηζηέξ ελέθζλήξ ημοξ– βζα ημοξ ζοκεέηεξ «ένβςκ ηέπκδξ». Δπζπεζ-

νείηαζ κα δεζπεμφκ ηα θαζκυιεκα απαλίςζδξ ημο εονςπασημφ ιμοζζημφ πμθζηζζιμφ, έκα απυ ηα μπμία είκαζ δ απμιοεμπμίδζδ ηδξ ζζημνίαξ ημο, ηαζ 

κα δζενεοκδεμφκ μζ αζηίεξ ηδξ. Κεκηνζηή εέζδ ζηδκ απμιοεμπμίδζδ έπεζ δ ελάθεζρδ ηδξ ζδιαζίαξ –ηαζ ηδξ έκκμζαξ– ημο «ένβμο ηέπκδξ». 

   Ο ηίηθμξ ακαθένεηαζ ζε έκα απυ ηα θαζκυιεκα ηδξ ελάθεζρδξ αοηήξ, ηα ... «ζπυδζα», ηζξ εονφηαηδξ ηαηακάθςζδξ κέεξ ιδπακέξ απμεήηεοζδξ 

ιμοζζηήξ πμο, ηαηαζηεοαζιέκεξ βζα κα πςνμφκ πζθζάδεξ μθζβυθεπηα ηναβμφδζα, ηαεζζημφκ πνμαθδιαηζηή ηδκ απμεήηεοζδ ιεβαθφηενμο ένβμο. 

 

 

Σμ πνχημ ιυκμ ιένμξ ηδξ 5δξ ζοιθςκίαξ ημο Μπεηυαεκ 

πζάκεζ 20 ηναβμφδζα ζ‟ έκα iPod,  αοηέξ ηζξ ζοζηεοέξ πμο 

πςνμφκ ςξ ηαζ 20.000 ηναβμφδζα, πνςημηοηθμθυνδζακ ημ 

2001, ηαζ ιέπνζ ηζξ 9 Απνζθίμο 2007 είπακ πςθδεεί ζε 

100.000.000 ηαηακαθςηέξ –ηαηά ημ Google, νεηυν ζηδκ ζζημ-

νία ηδξ παβηυζιζαξ ηαηακάθςζδξ.  

Σνυπμξ κα απμεδηεοημφκ ένβα ιεβαθφηενδξ δζάνηεζ-

αξ απυ ηα εθήιενα ηναβμφδζα πμο αημφεζ ημ ιέβζζημ πμζμζηυ 

ηδξ κεμθαίαξ δζεεκχξ, δεκ οπάνπεζ άθθμξ απυ ηδκ ηαηακμιή 

ηςκ ιενχκ εκυξ ιεβάθμο ένβμο ζε υζα ηναβμφδζα «πζάκεζ». 

Σα iPods είκαζ απυ ηζξ πνχηεξ ζοζηεοέξ ιμοζζηήξ απμεήηεο-

ζδξ πμο δεκ έπμοκ ζπεδζαζηεί ιε αάζδ ημ νεπενηυνζμ ηδξ 

δοηζηήξ  έκηεπκδξ ιμοζζηήξ, απυ ηζξ πνχηεξ απυθοηα εηζοβ-

πνμκζζιέκεξ ιε ημ κέμ πμθζηζζιυ ημο 21μο αζχκα. (Γζαηί είκαζ 

βκςζηυ πςξ ηδκ πςνδηζηυηδηα ηςκ Cds ηαευνζζε δ δζάνηεζα 

ηδξ ενιδκείαξ ηδξ Έκαηδξ οιθςκίαξ ημο Μπεηυαεκ).1 

Μζθχκηαξ ζήιενα βζα ιμοζμονβμφξ, ένβα ηέπκδξ,  

ιμοζζηή  δδιζμονβία... βζα εεκζηέξ ζπμθέξ ηαζ ζδζαζηενυηδηεξ, 

ακαθενυιαζηε ζε έκα πμθζηζζιυ ημο μπμίμο ιάθθμκ αημφιε 

ηδκ εηπκμή ηδξ ιεβάθδξ ημο ηυκηαξ, ιζαξ ηυκηαξ ιπεημαεκζ-

ηήξ, ίζςξ, πμο πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ ιαξ ελαπαηήζεζ ιε ιία επα-

κεηηίκδζδ, αθθά ηάπμζα ζηζβιή, ιε ηνεζξ ημθηέξ πηςηζηέξ 

ζοβπμνδίεξ, εα ηθείζεζ πενζπαζηηζηά! 

Ζ έκανλδ ηδξ ηυκηαξ παίπηδηε ζηα ιέζα ημο 20μο 

αζχκα, υηακ μζ Αιενζηάκμζ ηθδνμκυιδζακ ηδκ δβεζία ημο 

Γοηζημφ πμθζηζζιμφ. Κμνοθχεδηε ηα επυιεκα πνυκζα,  υηακ 

μζ Αιενζηάκμζ ιε υθμοξ ημοξ Δονςπαίμοξ πμο θζθμλεκμφζακ 

ζηδκ πχνα ημοξ, ακηαβςκίγμκηακ ηδκ μαζεηζηή Έκςζδ ςξ 

πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ιμοζζημφ πμθζηζζιμφ. Ζ ιεβάθδ ηδξ 

ηαηάθδλδ άνπζζε ιε ηδκ δζάθοζδ ηςκ ζμαζεηζηχκ ηαεεζηχηςκ 

ηαζ ημκ ηενιαηζζιυ ημο Φοπνμφ Πμθέιμο.  

Σδκ ηεθζηή πηχζδ ακααάθμοκ μζ οθζζηάιεκμζ εεζιμί 

(επαββεθιαηζημί, εηπαζδεοηζημί, ειπμνζημί) πμο επί ημοξ δφμ 

πνμδβμφιεκμοξ αζχκεξ έπμοκ απθςεεί ζε ημζκςκίεξ ημο ηυ-

ζιμο ηαζ ακαπανάβμκηαζ αοηυιαηα, πνμζανιμγυιεκμζ ζζβά-

ζζβά ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ, ιε ηδκ δδιζμονβία υθμ ηαζ κέςκ 

δζαηθαδχζεςκ, ζηζξ μπμίεξ υθμ ηαζ οπενηενεί δ εθήιενδ 

ιμοζζηή. Τπμεέης, ιάθζζηα, πςξ είκαζ ηαζ αοηυξ μ πνμζηα-

                                                           
1 Ζ δζάιεηνμξ ηςκ 12 εηαημζηχκ ηαζ δ δζάνηεζα ηςκ 74 θεπηχκ απμθαζίζηδ-

ηε ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 απυ ημοξ ηεπκζημφξ ηδξ Philips ηαζ ηδξ 

Sony, βζα κα πςνάεζ ηδκ πζμ ανβή ενιδκεία ηδξ Έκαηδξ πμο οπήνπε ζε δί-

ζημ, ιία ενιδκεία ημο 1951 οπυ ηδκ δζεφεοκζδ ημο Wilhelm Furtwängler. 

Σα Cds ηοηθμθυνδζακ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ Ηαπςκία ημ 1982 ηαζ ζηδκ 

Αιενζηή ημ 1983. 

ηεοηζηυξ ιδπακζζιυξ παναβςβήξ κέςκ δζαηθαδχζεςκ, πμο εα 

ζοκηεθέζεζ ζηδκ ηεθζηή απμζφκεεζδ. 

Γεκ έπς ηαιία πνυεεζδ κα δναιαημπμζήζς ηα θαζ-

κυιεκα  δ ειπεζνία ιμο, ιάθζζηα, απυ ηδκ ζζημνία ηδξ ιμοζζ-

ηήξ ιέ έπεζ ιάεεζ πςξ πμθθέξ απυ ηζξ αθθαβέξ, πμο εη ηςκ 

οζηένςκ ηνίεδηακ εεηζηέξ, ακηζιεηςπίζηδηακ, υηακ πνςημ-

ειθακίζηδηακ, ςξ πμζμηζηέξ εηπηχζεζξ. Γζαηί, μζ ιεβάθεξ 

ζζημνζηέξ αθθαβέξ, ηαζ ιία ηέημζα γμφιε ζήιενα, βίκμκηαζ 

αζζεδηέξ ζηδκ έκανλή ημοξ, ηονίςξ ιε υζα ηαηανβμφκ. 

Οζ έκκμζεξ αοηέξ πμο ζήιενα απμπςνζγυιαζηε δδιζ-

μονβήεδηακ ζηδκ Δονχπδ ηδξ μπμίαξ μζ μζημκμιζηέξ ημζκςκζ-

ηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ζοκεήηεξ εοκμμφζακ ημκ ακενςπζζιυ, ηδκ 

ζδζαζηενυηδηα (ζοθθμβζηή ηαζ αημιζηή), ηδκ πίζηδ (ενδζηεοηζ-

ηή ηαζ ημζιζηή), ηδκ ακάπηολδ ηδξ ακενχπζκδξ δδιζμονβζηυ-

ηδηαξ.  

Πνμδβήεδηακ δε αζχκεξ ζηδκ ζζημνία ημο δοηζημφ 

πμθζηζζιμφ πμο δ ιμοζζηή πνάλδ δεκ ζπεηζγυηακ ιε ηζξ  έκκμζ-

εξ αοηέξ. Ο πνχημξ εεςνδηζηυξ ηδξ ιμοζζηήξ πμο ζοκέθααε 

ηδκ έκκμζα ημο ιμοζζημφ ένβμο είκαζ μ Nicolaus Listenius, 

πμο ζημ ένβμ ημο Rudimenta Musicae planae, ημο 1533, βνά-

θεζ, ααζζγυιεκμξ ζηδκ Πμζδηζηή ημο Ανζζημηέθδ: 

 

... υηακ ιία ιμοζζηή ή έκα ηναβμφδζ ηαηαβνά-

θεηαζ απυ ηάπμζμκ, ζηυπμξ αοηήξ ηδξ πνάλδξ είκαζ ημ 

μθμηθδνςιέκμ ένβμ.  οκζζηά ηδκ πμζδηζηή ή ηδκ ηα-

ηαζηεοή, δδθαδή ημ είδμξ ηδξ ενβαζίαξ δ μπμία αθήκεζ 

πίζς ηδξ, αηυιδ ηαζ ακ πεεάκεζ μ πμζδηήξ, ένβμ ηέθεζμ 

ηαζ μθμηθδνςιέκμ.   

 

Ζ ζδιαζία πμο απμδίδεηαζ ζηδκ ιμοζζηή πμζδηζηή,  

ζημ κνπζηθό έξγν, απυ έκακ Γενιακυ, Λμοεδνακυ, ζοβ-

βναθέα είκαζ αέααζα ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ Δονς-

πασηήξ Ηζημνίαξ ηδξ Μμοζζηήξ, βζα ηζξ ανπέξ ηαζ ηδκ αζζεδ-

ηζηή πμο ςξ πνυζθαηα ηδκ εηπνμζχπδζακ.2 
 

Ζ εη κέμο απμζφκδεζδ ηςκ εκκμζχκ αοηχκ απυ ηδκ 

ιμοζζηή πνάλδ, είκαζ θοζζηή ζοκέπεζα ηςκ αθθαβχκ ηςκ 

μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ζοκεδηχκ.  

Γάθθμξ μζημκμιμθυβμξ μκυιαζε ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ 

Οθζηυ Καπζηαθζζιυ.3   Καη‟ αοηυκ, μ μθζηυξ ηαπζηαθζζιυξ 

                                                           
2 Δίκαζ εκδεζηηζηυ ηδξ βενιακζηήξ ηαηαβςβήξ ηςκ ζδεχκ αοηχκ, ημ βεβμκυξ 

υηζ μζ  ζηαθζηέξ εεςνδηζηέξ δζαηνζαέξ, αηυιδ ηαζ υζεξ εηζοβπνμκίζηδηακ, 

δίκμκηαξ μδδβίεξ βζα ζφκεεζδ ιμοζζηήξ, απμηαθμφκηαζ Musica Practica. 
3 Jean Peyrelevade, Le capitalisme total, Seuil: Paris, 2005 
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είκαζ ζήιενα ημ ιμκαδζηυ πνυηοπμ μνβάκςζδξ ηδξ παβηυζιζ-

αξ μζημκμιζηήξ γςήξ.  

Ο ζφβπνμκμξ ηαπζηαθζζιυξ,  είκαζ μνβακςιέκμξ ζακ 

ιία βζβάκηζα ακχκοιδ εηαζνεία, ακςκφιςκ ζδζμηηδηχκ. ηδκ 

αάζδ, 300.000 ιέημπμζ, πμο πάκς απυ ημοξ ιζζμφξ ανίζημκηαζ 

ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ, εθέβπμοκ ημ ζφκμθμ 

ημο πνδιαηζζηδνζαημφ ηεθαθαίμο ημο ηυζιμο.  

Οζ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, δεκ είκαζ ζακ ημοξ παθζμφξ 

ηαηαηηδηέξ ημο ηυζιμο  είκαζ μ πνχημξ ζδζμηηήηδξ ημο.  

Οζ κυιμζ ηδξ ζφβπνμκδξ μζημκμιίαξ είκαζ αοηυκμιμζ, 

ηεθείςξ ακελάνηδημζ απυ ηάεε πμθζηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ ζηυπμ. 

Σμ εονςπασηυ πνυηοπμ, πμο επζδζχηεζ κα  εκανιμκίζεζ ημκ 

μζημκμιζηυ δοκαιζζιυ ιε ηδκ ημζκςκζηή πνυμδμ είκαζ οπυ 

ελαθάκζζδ, ηαζ μζ ημζκςκζημί ζοιαζααζιμί ηδξ πενζυδμο ηδξ 

ακμζημδυιδζδξ ηαζ ακάπηολδξ ιεηά ημκ Γεφηενμ Παβηυζιζμ 

Πυθειμ, έπμοκ πάζεζ ηάεε κυδια. 

Σδκ ακηζπανάεεζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ έπεζ δζα-

δεπεεί αοηή ιεηαλφ ηςκ δναζηχκ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ 

ηςκ επζγχκηςκ ιζαξ πεπαθαζςιέκδξ, ημπζηήξ πνμζέββζζδξ, μζ 

μπμίμζ είκαζ παβζδεοιέκμζ υιςξ ζημκ ιδπακζζιυ ηςκ πνδιαηζ-

ζηδνίςκ, πμο έπεζ πζα εειεθζςεεί ςξ μ ιυκμξ ηαηαζηεοαζηήξ 

ακάπηολδξ. Ο ηυζιμξ ηαεμδδβείηαζ έηζζ, απυ έκακ ακχκοιμ 

απμθοηανπζζιυ.4 

Πανά ηδκ ηενάζηζα ημο δφκαιδ, ημ ηεθάθαζμ δζαηζ-

κείηαζ ιε κυιμοξ ηαζ ηίκδηνα παζπκζδζμφ  ζηυπμξ είκαζ δ κίηδ 

ζημ παζπκίδζ  ημ παζπκίδζ είκαζ ηαζ ιζα κέα ηαηακαθςηζηή πνυ-

ηθδζδ πμο έπεζ επζκμδεεί ηαζ εθανιμζηεί ζε πμθοάνζειεξ 

εηδδθχζεζξ  δζαδίδεηαζ ςξ αίςια απυ ηδκ παζδζηή δθζηία ιέ-

ζς ηςκ δθεηηνμκζηχκ παζπκζδζχκ πμο πθάεμοκ μιμζυιμνθα 

εηαημιιφνζα παζδζά ζημκ ηυζιμ.  

Ακανίειδηα άημια ιε ηζξ ίδζεξ ηζκήζεζξ ηαζ πνμθα-

κχξ ηζξ ίδζεξ ζηέρεζξ έπμοκ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ημο αημιζημφ 

αβχκα, ιεηέπμκηαξ ζε ιία ιαγζηυηαηδ πνάλδ. Βθέπμοιε ηαζ 

εδχ ηδκ έλοπκδ ακηίθαζδ ηδξ ιαγμπμίδζδξ απμιμκςιέκςκ 

αηυιςκ πνμξ ζφκεεζδ ηδξ ιεβάθδξ ακίζπονδξ ηαηακαθςηζηήξ 

ιάγαξ. 

 

Δηηυξ ημο υηζ ζοιαάθθεζ ηαζ αοηυ ζηδκ μιμβεκμπμί-

δζδ, ιαγμπμίδζδ ηαζ ελάθεζρδ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ηςκ αηυ-

ιςκ, ημ ήεμξ ημο παζπκζδζμφ, ελαπθμφιεκμ ζημκ ηυζιμ, ζο-

κηεθεί ηαζ ζηδκ εοηέθεζα ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ηαζ, ηαηά ζο-

κέπεζα, ζηδκ εοηέθεζα αλζχκ πμο ζοκέεεηακ ηδκ αλία ηδξ ακ-

ενχπζκδξ γςήξ.  

Σμ ηεθάθαζμ υθα αοηά ηα πενζπαίγεζ. Πενζπαίγεζ ηδκ 

πμθζηζηή ηαζ ημκ ζοκδζηαθζζιυ  πενζπαίγεζ ηζξ πίζηεζξ, ηζξ 

ζδεμθμβίεξ, ημκ ακενςπζζιυ, ηδκ δδιμηναηία, ηδκ ζζημνία ηαζ 

υ,ηζ ςξ ημκ 21μ αζχκα ηαηαθαααίκαιε ιζθχκηαξ βζα πμθζηζζιυ. 

Σμ ηαθφηενυ ημο δε αζηείμ είκαζ πςξ ηα παζπκίδζα ημο είκαζ δ 

ιυκδ θφζδ βζα υθμοξ. οκδζηαθζζηέξ, πμθζηζημί, δζακμμφιεκμζ, 

αηαδδιασημί ηαζ ηαθθζηέπκεξ (εηζοβπνμκζζιέκμζ ηαζ ακηζδνα-

ζηζημί)  βζα κα ζοκηδνήζμοκ ημ νυθμ ημοξ πνέπεζ κα παίλμοκ 

ιε  ημ ηεθάθαζμ. Αθθζχξ, ημ ένβμ ημοξ δεκ ιπμνεί κα λεπενά-

ζεζ ημκ ζηεκυ μνίγμκηα πμο ημοξ πενζαάθθεζ ηαζ πκίβεηαζ ζηδκ 

παβηυζιζαξ ειαέθεζαξ πνμπαβάκδα. 

Ζ ελάθεζρδ ηςκ εκκμζχκ πμο πνμακαθένεδηακ ηαζ 

πμο ιαξ απαζπμθμφκ εδχ, είκαζ απμηέθεζια ηδξ παναηιήξ 

ημο δοηζημφ πμθζηζζιμφ εκ βέκεζ ηαζ υπζ ιυκμκ ημο ιμοζζημφ.  

Σδκ παναηιή αοηή ιανηονμφκ ηαζ επζηείκμοκ μζ κέεξ ιέεμδμζ 

                                                           
4 Ό.π., ζζ. 7-10 

ηαζ εεςνίεξ ηδξ ζζημνζμβναθίαξ, πμο έπμοκ ακηζηαηαζηήζεζ 

ηδκ παθαζυηενδ εέζδ πενί ηέθμοξ ηδξ ζζημνίαξ ιε αοηήκ πενί 

ηέθμοξ ηδξ ιοεμθμβίαξ  ηαζ έκανλδξ, επμιέκςξ, ηδξ ζζημνίαξ. 

Ζ εεςνία αοηή ζοκεπάβεηαζ ηδκ απμδμπή πςξ ζήιενα επί 

ηέθμοξ γμφιε ημ απυβεζμ ηδξ ακενχπζκδξ ζμθίαξ (!), πςξ 

ζήιενα, βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία (ή ζηδκ ιοεμθμβία) δ 

ακενςπυηδηα απέηηδζε ηδκ ςνζιυηδηα κα ακηζηνίζεζ ηδκ 

αθήεεζα. (Δζη. 1)  

 

 
           Δηθ. 2  Ακηζηνίγμκηαξ ηδκ αθήεεζα 

  

Καηά ηακυκα ηζξ παθζέξ ιοεμθμβίεξ ηζξ έθηζαλακ αο-

ηυπεμκεξ ζοββναθείξ, ζε βθχζζεξ πμο ηαηέπμοκ ζπεδυκ ιυ-

κμκ αοηυπεμκεξ ακαβκχζηεξ. Σδκ κέα ζζημνία, βνάθμοκ ζοβ-

βναθείξ απυ ηα ηέκηνα ηδξ δζεεκμφξ ημζκυηδηαξ ζηδκ αββθζηή 

βθχζζα, πμο δζααάγεηαζ δζεεκχξ. 

Ζ ηάζδ ηςκ πνχηςκ ήηακ κα πνμαάθθμοκ ηα βκςνί-

ζιαηα πμο δζαθένμοκ απυ ημκ δβεηζηυ πμθζηζζιυ, ςξ βκςνί-

ζιαηα ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ, ηαζ κα ιδκ θαιαάκμοκ οπ‟ 

υρζκ ηδκ πζεακυηδηα, ηα βκςνίζιαηα αοηά κα παναηηδνίγμοκ 

ηαζ άθθα έεκδ ή αηυιδ ηαζ ημκ δβεηζηυ πμθζηζζιυ ζε ηάπμζεξ 

θάζεζξ ηδξ ελέθζλήξ ημο. 

Ζ ηάζδ ηςκ δεφηενςκ είκαζ κα μιαδμπμζμφκ ημοξ πμ-

θζηζζιμφξ, ημοξ μπμίμοξ μνίγμοκ βεςβναθζηά (μνζγυκηζα, ζημκ 

πχνμ, ηαζ υπζ ηάεεηα, ζημκ πνυκμ, αθμφ αοηή δ δζάζηαζδ 

εεςνείηαζ ηαηαζηεοαζιέκδ ιε ρεφδδ), κα αιεθμφκ ηζξ εζςηε-

νζηέξ δζαθμνέξ ηαζ κα ημκίγμοκ ηζξ μιμζυηδηεξ, μζ μπμίεξ πνμ-

αάθθμκηαζ ςξ ζοκμθζηέξ δζαθμνέξ πνμξ άθθμοξ πμθζηζζιμφξ 

ηαζ ζδίςξ πνμξ ημκ δβεηζηυ. 

Ζ κέα ζζημνία ημζηάγεζ ημκ ηυζιμ ιε ημ αθέιια ημο 

ζδζμηηήηδ ημο.  

Σμ εκδζαθένμκ υιςξ είκαζ υηζ ημ αθέιια αοηυ, ιε ημκ 

αοημιαηζζιυ πμο έπεζ απμηηήζεζ δ  δζαηίκδζδ ηςκ ζδεχκ ζημκ 

ηυζιμ, οζμεεηείηαζ ηαζ ζηζξ ζδζμηηδζίεξ ημο.  

Γδιζμονβμφκηαζ έηζζ ζοκεήηεξ οπυ ηζξ μπμίεξ μ πμθί-

ηδξ πάκεζ ηδκ ζηακυηδηα (ή, έζης, ηδκ νμπή) ηαζ κα δδιζμονβεί 

αθθά ηαζ κα πνμζθαιαάκεζ ημ δζαθμνεηζηυ.  

 

Οζ αθθαβέξ πμο γμφιε ζήιενα είκαζ ααεζέξ ηαζ ιαξ 

ηαθμφκ κα απμπςνζζημφιε πμθθά απυ υζα μζ πενζζζυηενμζ 

εδχ ιέζα έπμοιε αζχζεζ. Οζ ακηζθαηζηέξ ζηάζεζξ απέκακηζ 

ζηζξ αθθαβέξ αοηέξ μθείθμκηαζ, εέθς κα πζζηεφς, ζημ υηζ πνμξ 

ημ πανυκ ηζξ ακηζθαιαακυιαζηε ιε ηζξ αλίεξ πμο πάκμκηαζ ηαζ 

πςξ αηυιδ δεκ έπμοιε ζοθθάαεζ ηζξ κέεξ αλίεξ. 
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Σν αλζξώπηλν πεξηερόκελν ζηε κνπζηθή δελ απνηειεί αμηαθή θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε 

ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο ; 

Υνήζημξ αιανάξ 

οκεέηδξ, Ακαπθδνςηήξ ηαεδβδηήξ  

Σιήια Μμοζζηχκ πμοδχκ ηδξ πμθήξ Καθχκ Σεπκχκ ημο Ανζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ 

chrisama@mus.auth.gr  

 

Πεξίιεςε.      Απ‟ ημ πμθοθςκζηυ φθμξ ηδξ Ακαβέκκδζδξ ιέπνζ ημ μιμθςκζηυ ημο νμιακηζζιμφ ηζ απυ ηζξ θυνιεξ ημο ηακυκα, ηδξ θμφβηαξ, 

ηδκ παναθθαβή έςξ ηδ ζμκάηα είπακ ςξ δμιζηυ ενβαθείμ ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ακάπηολδ. Σμ «ακενχπζκμ» απμηεθμφζε ημ αζζεδηζηυ βκχνζζια 

μθυηθδνδξ επμπήξ, πμο ςξ ηαεμθζηυ ιμοζζηυ ηνζηήνζμ είπε «ηδκ ημκζηυηδηα», δ μπμία απμηεθμφζε ημ ζοκδεηζηυ ηζ εκμπμζδηζηυ πανάβμκηα ηδξ 

ιμοζζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ.  

   Ακηίεεηα ζηζξ ιένεξ ιαξ ηδ εέζδ πήνε δ μθζηή αιθζζαήηδζδ, δ μπμία ζζμδοκαιεί ιε ηδκ απυννζρδ ηάεε εηθναζηζημφ ζημζπείμο ημο πανεθευ-

κημξ ηζ δ παναδμπή ημο πνςηυηοπμο ηζ αοεεκηζημφ ςξ ιμκαδζημφ ηνζηδνίμο δδιζμονβζημφ απμηεθέζιαημξ. Σμ αζζεδηζηυ ιέηνμ ημο 19μο αζχκα πμο 

ήηακ μ ακενςπζζηζηυξ πνμμνζζιυξ ηδξ ιμοζζηήξ βίκεηαζ μοημπζηή πνμζδμηία ηζ μ ζηυπμξ ηδξ ιμκηένκαξ πνςημπμνίαξ θαζκμιεκζηή πανάιεηνμξ - 

εκυξ ηεκμφ απυ ακενχπζκεξ ειπεζνίεξ - πμο ιέζα ηδξ εκζςιάηςκε ηάεε δζάζηαζδ πνυηθδζδξ. Σμ κα ιπμνεί ηακείξ κα ακαηνέλεζ ζηδ βθχζζα ηςκ 

εζςηενζηχκ ακαπαναζηάζεςκ ημο ακενχπμο ηαζ ι‟ αοηέξ κα ιζθήζεζ, επζηοβπάκεζ ηδκ ιέβζζηδ ακαγήηδζδ πνςηυηοπδξ ιμνθήξ έηθναζδξ. Σμ ηαζ-

κμφνβζμ ένβμ μθείθεζ κα επακαδζαπναβιαηεοεεί ημ παιέκμ ημο πνμθίθ, κα δδιζμονβήζεζ ιζα ακηζθδπηζηή δοκαιζηή μνβάκςζδξ, πμο δ έηθναζδ κα 

ειπενζέπεζ υθα ηα ζοζηαηζηά ηδξ γχζαξ αφναξ, ιμνθήξ ηαζ πενζεπμιέκμο, ζηδνζγυιεκδ ζηδκ ανπή : υηζ μζ άκενςπμζ αθθδθμηαηαθαααίκμκηαζ ζ‟ έκα 

ααεφηενμ επίπεδμ, εθυζμκ έπμοκ ακαθμνέξ ζε υιμζεξ ειπεζνίεξ ηαζ παναζηάζεζξ. 

 

 

Ακ εεςνήζμοιε ςξ αλζμθμβζηυ ιέηνμ ακαθμνάξ ηςκ 

ζοκεεηχκ ημο ιπανυη, ηδξ ηθαζζζηήξ ηαζ ηδξ νμιακηζηήξ πενζυ-

δμο ημκ ηνυπμ επελενβαζίαξ ηζ ακάπηολδξ ημο εειαηζημφ οθζημφ 

ηαζ ακηίζημζπα δχζμοιε ζδζαίηενδ αλία ζηδ δζαδζηαζία δυιδζδξ 

ηδξ θυνιαξ, εα παναηδνήζμοιε υηζ ζηδκ ελέθζλδ ημο φθμοξ 

εκημπίγμοιε έκα παναηηδνζζηζηυ, υηζ ακελάνηδηα απυ πμζα πενί-

μδμ ανζζηυιαζηε ημ ζφκεεημ ζηδκ θυνια πνμέηοπηε απ‟ ημ 

απθυ, ημ μπμίμ ηαζ πανέιεκε δζαηνζηυ ηαζ αιεηάαθδημ ζ‟ υθδ ηδκ 

ζζημνζηή πμνεία, ηζ υηζ αοηυ, υζμ πενζμνζζηζηυ ηζ ακ ήηακ, απμ-

ηεθμφζε ηαοηυπνμκα ημ ιμοζζηυ ηζ αζζεδηζηυ βκχνζζια μθυηθδ-

νδξ ηδξ επμπήξ, πμο ςξ ηαεμθζηυ ηνζηήνζμ είπε «ηελ ηνληθόηεηα», 

δ μπμία απμηεθμφζε ημκ ζοκδεηζηυ ηζ εκμπμζδηζηυ πανάβμκηα 

ηδξ ιμοζζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ.  

Ζ ζοκεεηζηή δδιζμονβία ηαηά ηακυκα απμζημπμφζε ζηδκ γς-

κηακή εηδήθςζδ ηςκ πνμεέζεςκ ηαζ πεπμζεήζεςκ ηςκ ζοκεεηχκ 

ζε ζοκάνηδζδ ιε φθμξ ηδξ επμπήξ ηζ ήηακ πνμζδειέκδ ιε ηζξ 

θεζημονβίεξ ηδξ γςήξ, μζ μπμίεξ απμηνοζηάθθςκακ ηζξ ακενχπζ-

κεξ ροπζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ ημοξ ακάβηεξ. Ζ αλία ηδξ ιμοζζηήξ 

ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα πνμενπυηακ ηαεανά ιέζα απυ 

αοηέξ ηζξ ίδζεξ ηζξ δοκαηυηδηέξ ηδξ, πμο επζηφνςκακ ηαζ ηδκ αζηία 

φπανλήξ ηδξ, πμο ζήιαζκε, υζμ αολακυηακ δ ζδιαζία ηδξ ηυζμ 

ιεζςκυηακ ημ εκδζαθένμκ βζα αιθζζαήηδζδ. Γεκ ιπμνμφιε κα 

πανααθέρμοιε ημκ πανάβμκηα, υηζ ζαθέζηαηα δ ηαεμθζηή απμ-

δμπή αοηήξ ηδξ ιμοζζηήξ μθεζθυηακ ζηδκ ημκζηυηδηα, απυ ηδκ 

μπμία απέννεε ημ φθμξ ηάεε επμπήξ ηαζ πμο οπήνλε ημ ζοκδεηζ-

ηυ βκχνζζια μθυηθδνδξ ηδξ Γοηζηήξ ιμοζζηήξ πανάδμζδξ. Κά-

πμζμζ αοηυ ημ εεςνμφζακ ζηυπμ ηδξ ιμοζζηήξ Σέπκδξ ηζ έηζζ 

απμηοπχεδηε ζηδ ιαηναίςκδ ελέθζλδ απυ ηδκ ηνμπζηή θςκδηζηή 

πμθοθςκία ηδξ Ακαβέκκδζδξ έςξ ηαζ ηδκ αημκζηυηδηα ζηζξ πα-

νοθέξ ημο 20
μο

 αζχκα, μνζμεεηχκηαξ υθεξ ηζξ ηάζεζξ ηδξ, αθθά 

ηαζ ακαδεζηκφμκηαξ υθα ηα ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά παναηηδνζ-

ζηζηά ηάεε πενζυδμο.  

Ζ πνςηανπζηή ακαγήηδζδ ηδξ ιμοζζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ 

ζηδνίπηδηε ζηδκ απμηάθορδ «αζζεδιάηςκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ», 

«παεχκ ηαζ παεδιάηςκ»1, ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζοβηίκδζδξ ημο 

αηνμαηή ζε αζζεδηζηυ αίηδια - υπμο δ αζζεδηζηή ήηακ ηαζ οπμ-

δήθςκε ηδκ ημζκή ειπεζνία ηςκ ακενχπςκ - πμο δ επίδναζή ηδξ 

απμζημπμφζε ζηδκ δζεφνοκζδ ηζ εηθέπηοκζδ ημο βμφζημο, αθθά 

πανάθθδθα επεκενβμφζε ηαζ ζηδκ ροπμκμδηζηή ηαθθζένβεζα ημο 

ακενχπμο. Αοηή δ ηαθθζηεπκζηή πμζμηζηή ζοιπενζθμνά ακαβκχ-

νζγε ζηδκ έκηεπκδ ιμοζζηή, υπζ ιυκμ κα θένκεζ ζημ θςξ ηάηζ 

πνμζςπζηυ αθθά ηζ αηυια παναπένα κα εηθνάγεζ ηαζ επζιένμοξ 

ζδζςιαηζηά παναηηδνζζηζηά ακενχπζκςκ μιάδςκ ή ηαζ θαχκ 

αηυιδ, ζε ηέημζμ ααειυ πμο ημ φθμξ - παν‟ υθμ πμο ελέθναγε 

αοημφξ πμο ημ πανήβαβακ - εκ ημφημζξ απμηεθμφζε αζζεδηζηυ 

ιέηνμ ηςκ ακενχπςκ ηαζ επζδνμφζε ζ‟ μθυηθδνμ ημ πμθζηζζηζηυ  

ημοξ βίβκεζεαζ, βζ‟ αοηυ απυ ημκ Monteverdi έςξ ημκ Wagner, ηζ 

απ‟ ημκ Mahler έςξ ηαζ ημκ Ligeti, ζηνεθυηακ πάκηα βφνς απ‟ ημ 

«ακενχπζκμ». 

Ο Mahler ιάθζζηα οπμζηήνζγε ηδκ ακηίθδρδ «υηζ δ ιμοζζηή 

απεοεφκεηαζ ζ‟ μθυηθδνμ ημκ άκενςπμ, ηζ υηζ είκαζ έηθναζδ 

μθυηθδνμο ημο ακενχπμο»2. 

 

Ακηίεεηα ζηζξ ιένεξ ιαξ ημ ημζκά απμδεηηυ φθμξ ηζ μ 

εκζαίμξ παναηηήναξ ηδξ ιμοζζηήξ έηθναζδξ έδςζε ηδκ εέζδ ημο, 

ζηδ μθζηή αιθζζαήηδζδ, δ μπμία ζζμδοκαιμφζε ιε ηδκ απυννζρδ 

ηάεε εηθναζηζημφ ζημζπείμο ημο πανεθευκημξ ηζ δ απμδμπή ηδξ 

ηάεε θμβήξ πνςημηοπίαξ ςξ ιμκαδζημφ ηνζηδνίμο δδιζμονβζημφ 

απμηεθέζιαημξ. Ο εκεμοζζαζιυξ ιάθζζηα βζα πνςημηοπία – πμο 

ζζμδοκαιμφζε ιε μηζδήπμηε απυθοηα κεςηενζηυ - έβζκε ζπεδυκ 

ζοκχκοιμ ημο αοεαίνεημο εκηοπςζζαζιμφ ηαζ ηδξ πνυηθδζδξ. Ζ 

δζαπίζηςζδ, υηζ απ‟ ηδκ αιθζζαήηδζδ ελέθεζπε ηάεε αλζαηυ 

ζημζπείμ πνμηφπμο πάκς ζημ μπμίμ ανβυηενα εα ιπμνμφζαιε κα 

δμιήζμοιε ιζα πζμ εκμπμζδιέκδ ηεπκμηνμπία ιε ζοκέπεζα ηαζ 

                                                           
1 Κςκζηακηίκμξ Φθχνμξ: «Ο αλζξώπηλνο πξννξηζκόο ηεο κνπζηθήο. Κίλδπλνη 

κηαο απνκάθξπλζήο ηεο από ηνλ άλζξσπν ζήκεξα» 2003 ζεθ. 20-21. 
2 Constantin Floros: Gustav Mahler, 3 Bände, Wiesbaden 1977-1985.  
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ζοκέπεζα αθθά ηζ ακενχπζκδ πνμμπηζηή, ήηακ ζπεδυκ ζ‟ υθμ ημ 

θάζια ηδξ πνςημπμνίαξ δεδμιέκδ. «Ζ ηάεε νήλδ ιε ημ πανεθ-

ευκ, δ πμθθαπθυηδηα ηδξ έηθναζδξ ηαζ δ ζοκεπήξ εκαθθαβή ηςκ 

ζηοθ, απμηεθμφζακ βεβμκυηα, ηα μπμία ηάεε άθθμ πανά εοκμμφ-

ζακ ηδκ δδιζμονβία ζοθθμβζηχκ ηνζηδνίςκ αλζμθυβδζδξ ηςκ 

ιμοζζηχκ ένβςκ ζ‟ υθα ηα επίπεδα»3. Με ημκ ηνυπμ αοηυ «εη-

δδθχεδηακ πνμζπάεεζεξ μζ Καθέξ Σέπκεξ κα απμιαηνοκεμφκ 

απυ ημκ άκενςπμ ηαζ κα πςνζζημφκ απυ ηα ακενχπζκμ». Αξ ιδκ 

ιαξ λεκίγεζ υηακ αημφιε ζφβπνμκδ ιμοζζηή - επεζδή δ ακενςπζ-

ζηζηή δζάζηαζδ ηδξ ιμοζζηήξ πμο δζαθαίκμκηακ ζε πνμδβμφιε-

κεξ πενζυδμοξ, ηφνζα απ‟ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή επίδναζδ πμο 

αζημφζε ζημκ άκενςπμ – ήηακ ηζ είκαζ πακηεθχξ απμφζα ηαζ βζα 

ηδκ ηαηακυδζή ηδξ πνέπεζ κ‟ ακαηνέλμοιε ζηδ βκχζδ ελςιμοζζ-

ηχκ εκκμζχκ, ζοιαμθζζιχκ αθθά ηαζ ηεπκζηχκ ιεευδςκ απυ 

άθθεξ πνςηίζηςξ επζζηήιεξ ηαζ δεοηενεουκηςξ Σέπκεξ.  

 

Πανάθθδθα μ ζοκεέηδξ ςξ δδιζμονβυξ δεκ ανζζηυηακ 

πζα ζημ πνμζηήκζμ ημο ηαθθζηεπκζημφ βίβκεζεαζ, ηζ αοηυ είπε ςξ 

απμηέθεζια κα εθαηηχκεηαζ δ ζδιαζία ημο ηαζ κα αολάκεηαζ δ 

ακηζηαηάζηαζή ημο απυ απνυζζηεξ ανπέξ ηαζ εεςνίεξ. Σμ ιέηνμ 

ηαζ δ ακαβκςνζζζιυηδηα ημο δδιζμονβμφ ςξ ηαθθζηέπκδ μνζγυηακ 

ιυκμ απ‟ ημ ααειυ πεζναιαηζζιμφ ηδξ ιμοζζηήξ βθχζζαξ, ηαζ 

ηδκ αφλδζδ ηδξ νμπήξ ημο πνμξ αηυια πζμ αθδνδιέκεξ ηάζεζξ 

ηδξ πνςημπμνίαξ, ιε απμηέθεζια ημ εκδζαθένμκ ηδξ απυθοηδξ 

πνςημηοπίαξ, ημο πεζναιαηζζιμφ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ακαγήηδ-

ζδξ, κα ηεηιδνζχκεηαζ ιυκμ απ‟ ηδκ οπενθαηνεία ημο άβκςζημο 

ζηδκ ακενχπζκδ ειπεζνία. Λεξ ηαζ μζ ίδζμζ ηαηανβχκηαξ ηδκ 

αίζεδζδ ηδξ αημήξ - θυβς ηδξ ροπμζοκαζζεδιαηζηήξ επίδναζδξ 

πμο αζημφζε - εα άημοβακ ιε ηα «αοηζά ιζαξ άβκςζηδξ αίζεδ-

ζδξ» ήπμοξ πςνίξ ηαιία ακενχπζκδ έηθναζδ, ηακέκα ζοκαίζεδ-

ια, ηαιία ιμνθή ζοβηίκδζδξ. Έηζι πποέκςτε ηο θαινόμενο, ηηρ 

μεηαηόπιζηρ ηος καλλιηεσνικού πόλος κι αιζθηηικού ζηόσος 

από ηο μοςζικό έπγο και ηον δημιοςπγό, ζηο είδορ ηηρ θευπίαρ 

πος ήηαν θοπέαρ ηο έπγο ή ακόμη και ηηρ ανηίζηοισηρ ηεσνι-

κήρ πος σπηζιμοποιούζε έναρ καλλιηέσνηρ. Ζ ιεηαηυπζζδ ημο 

ηέκηνμο αάνμοξ είπε ζακ απμηέθεζια κα δζπάζεζ ηαζ κα απμλε-

κχζεζ ημκ αηνμαηή απ‟ ημ ιμοζζηυ ένβμ. «Ο ανπζηέηημκαξ ζοκ-

εέηδξ Ξεκάηδξ, εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ηίκδζδ ηςκ επζθακεζχκ 

ζημκ πνυκμ ηαζ ημ πχνμ. “Εςβναθίγεζ” ζπήιαηα πμο ακηζζημζ-

πμφκ ζε επζθάκεζεξ ιε δζαθμνεηζηή οθή ηαζ ηζξ δμιεί ιε ζηαηζ-

ζηζηέξ ιεευδμοξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή θένκεζ ημκηά ζηζξ άβκςζηεξ 

ηυηε ακαγδηήζεζξ ημο Webern, μ μπμίμξ πνδζζιμπμίδζε ιεθςδζ-

ηά ζπήιαηα πμο ακηζζημζπμφκ ζε βεςιεηνζηά, ακηζηαεζζηχκηαξ 

ηδκ έκκμζα ημο εέιαημξ ιε αοηή ηδκ ζοκεεηζηή ηεπκζηή»4.  

Σμ αζζεδηζηυ ιέηνμ ημο 19
μο

 αζχκα πμο ήηακ μ ακενςπζζηζηυξ 

πνμμνζζιυξ ηδξ ιμοζζηήξ βίκεηαζ μοημπζηή πνμζδμηία ηαζ μ 

ζηυπμξ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ πνςημπμνίαξ θαζκμιεκζηή πανάιε-

ηνμξ εκυξ ηεκμφ - απυ ακενχπζκεξ ειπεζνίεξ - πμο ιέζα ημο 

εκζςιάηςκε ηάεε δζάζηαζδ πνυηθδζδξ ηζ αιθζζαήηδζδξ. Καζ 

υθα αοηά βίκμκηακ, δζυηζ δεκ ηαηακμήεδηε υηζ δ ιμοζζηή δεκ 

ήηακ πμζμηζηή αθθά ζοβηνζηζηή Σέπκδ. Γεκ πνεζαγυηακ ηίπμηα 

άθθμ κα ηάκμοιε, απ‟ ημ κα δζεβείνμοιε ημ ζπκηθό ιαξ, χζηε κα 

απμηαηαζηήζμοιε ζηδκ έηθναζή ιαξ, ηδκ δζάεεζδ επζημζκςκίαξ 

ηαζ ηαηακυδζδξ ιε ημ ιμοζζηυ ένβμ. Ζ πμζυηδηα ηδξ επαθήξ ιε 

                                                           
3 Γζχνβμξ Εεναυξ: «Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο κνπζηθήο ηνπ 20νπ αηώλα», Δηδυ-

ζεζξ: Dian-Δηδμηζηή Δηπαζδεοηζηή οιαμοθεοηζηή. εθ. 5. 
4 Ηςζήθ Παπαδάημξ: «Αλαθνξέο ζηηο ζπλζεηηθέο ηερληθέο ηνπ G. Ligeti» οθθε-

ηηζηή έηδμζδ πναηηζηχκ απ‟ ημκ 1μο Πακεθθήκζμ Γζαβςκζζιυ φκεεζδξ. 

οκεένιεζα 2005, εθ. 37. 

ηδκ ιμοζζηή εηδδθχκεηαζ ιυκμ ςξ βμφζημ, ιέζα απυ ηδκ ζφ-

βηνζζδ ιμοζζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ημκ μπμζαδήπμηε ααειυ ζοβηζ-

κδζζαηήξ απυθαοζδξ ηζ εοπανίζηδζδξ πμο ιαξ πνμηαθμφζε, ςξ 

ιμνθή ζοκημκζζιμφ πδβήξ-δέηηδ. Αοηή είκαζ ηζ δ ααζζηή θεζ-

ημονβία ζημκ άκενςπμ. 

Ζ θακηαζία είκαζ ημ ενβαθείμ πμο δίκεζ πενζεπυιεκμ ζηζξ 

ιμοζζηέξ ακαγδηήζεζξ ημο δδιζμονβμφ. Αοηή απμηεθεί ημ πανα-

ηηδνζζηζηυ επίηεκηνμ ιεηαιυνθςζδξ ηδξ ιμοζζηήξ, ςξ εη ημφ-

ημο ηο να μποπεί κανείρ να αναηπέξει ζηη γλώζζα ηυν εζυηε-

πικών αναπαπαζηάζευν ηος ανθπώπος και μ’ αςηέρ να μιλή-

ζει, επιηςγσάνει ηην μέγιζηη αναζήηηζη ππυηόηςπηρ μοπθήρ 

έκθπαζη και καη’ επέκηαζη αποκαλύπηει ηιρ κπςθέρ πηςσέρ 

ηηρ θόπμαρ και ηος ύθοςρ κάθε μοςζικήρ πεπιόδος. Αοηή δ 

δζαπίζηςζδ εέηεζ άιεζα ηαζ έιιεζα ζημ επίηεκηνμ ηδκ αάζδ βζα 

ηδκ ηαηακυδζδ ηνοθχκ πκεοιαηζηχκ ηαζ ροπζηχκ ακαθμνχκ, 

βζαηί ζηνέθεηαζ ηαεανά βφνς απυ ημ ακενχπζκμ, ηζ οπδνεηεί ηδκ 

ηαηακυδζή ηδξ ζε ηάεε ιμνθή αιθζζαήηδζδξ. Ανημφζε ημ βεβμ-

κυξ, υηζ ηζ δ αιθζζαήηδζδ αηυιδ «πνμμνζγυηακ βζα ημκ άκενς-

πμ». Έηζζ πζζηεφαιε ηάπμηε, υηζ δ πνςημπμνία δεκ εα οπμκυ-

ιεοε ηδκ ακενςπζζηζηή δζάζηαζδ ηδξ ιμοζζηήξ αθθά ακηίεεηα εα 

ζοκέααθθε ζηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ αιθζζαδημφιεκδξ ημιήξ πνμξ 

ηδκ αοεεκηζηυηδηα ηαζ ημ κέμ ηδξ πνςημπμνζαηήξ έηθναζδξ.  

 

Ζ ηνίζδ πμο επήθεε απυ ηδκ βεκζηεοιέκδ ζφβηνμοζδ 

ηδξ ακενςπζζηζηήξ έηθναζδξ ηαζ ηδξ πνςημπμνίαξ, απεθεοεέ-

νςζε ηάζεζξ πμο βζα άθθμοξ απμηέθεζε άθθμεζ κα ηνφρμοκ ηζξ 

πνμζςπζηέξ ημοξ αδοκαιίεξ ςξ δδιζμονβμί ηαζ βζα άθθμοξ μο-

ζζχδεξ ηίκδηνμ κα ζζπονμπμζήζμοκ ηδκ ηαθθζηεπκζηή ημοξ πα-

νμοζία. Πανυθμ πμο μ ακηζηεζιεκζηυξ ζηυπμξ ηδξ ιμοζζηήξ πί-

ζηεοε μ Adorno έηακε ηδκ «κέα ιμοζζηή κα εοζζάγεηαζ ζημ κα 

δχζεζ κυδια ζ‟ έκα ηυζιμ ζηενδιέκμο κμήιαημξ. Ακαθάιαακε 

κα ζδηχζεζ ημ αάνμξ ηαζ ηδκ εκμπή ημο ηυζιμο, αθμφ υθδ ηδξ δ 

εοηοπία έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ακαβκχνζγε ηδκ δοζηοπία, ηζ 

υθδ ηδξ δ μιμνθζά έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ απμιαηνοκυηακ απ‟ 

ηδκ θαζκμιεκζηυηδηα ημο ςναίμο»5. Μ‟ αοηή ηδκ ιμνθή πνμ-

ζέββζζδξ έεεηε δ ιμοζζηή ημκ εαοηυ ηδξ ηάης απ‟ ηζξ οπδνεζίεξ 

δφμ ηονίςξ ηάζεςκ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ. πζ 

πςξ ζημ πανεθευκ δεκ οπήνλακ ακάθμβεξ ηάζεζξ, υπμο δ ιμοζζ-

ηή βζκυηακ θμνέαξ πμθζηζηχκ ζδεχκ - ηονίςξ αέααζα ιε ημκ Bee-

thoven ηζ ανβυηενα ιε ημκ Wagner - αθθά ζίβμονα μ 20
μξ

 αζχκαξ 

είπε ςξ ζηυπμ ηαζ ζημπυ πνςηίζηςξ ζηδκ ακάδεζλδ πμθζηζηχκ 

γδηδιάηςκ, βζαηί εφνζζηε ζ‟ αοηέξ ηζξ ηάζεζξ ημκ ζθοβιυ ημο 

κέμο ηαζ βζαηί έηζζ εεςνμφζε, υηζ ιυκμ ηάης απ‟ αοηήκ ηδκ μπηζ-

ηή βςκία εα ιπμνμφζε κα ηαηακμδεεί δ αιθζζαήηδζδ ςξ «επί-

ηθδζδ  ακενςπζζιμφ». 

Έηζζ ηαηαδεζηκουηακ ημ δζαθμνεηζηυ αλζμθμβζηυ ιέηνμ ηδξ 

επμπήξ ιαξ, πμο θεζημονβμφζε πμθοπμίηζθα ιε ηέημζμ ηνυπμ, 

χζηε μ ααειυξ ηδξ ηάεε πνςημηοπίαξ, ημο ηάεε «ιδ ζοκδεζζιέ-

κμο» κ‟ ακαααπηίγεηαζ πνςημπμνία. Αθθά πνςημπμνία πςνίξ 

πενζεπυιεκμ ζζμδοκαιμφζε ιε πεζναιαηζζιυ βζα ημκ πεζναιαηζ-

ζιυ. Ηζμδοκαιμφζε ιε απνμζδζυνζζημ ιμοζζηυ οθζηυ πςνίξ 

δμιή, εεςνεία πςνίξ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ. Χξ εη ημφημο ημ 

αθδνδιέκμ ηαζ ημ μοημπζηυ, ημ ζοιαμθζηυ ηαζ ημ θακηαζηζηυ 

ιπμνεί κα ενπυηακ ζε νήλδ ιε ηδκ πανάδμζδ, αθθά ηαηά ηδκ 

άπμρή ιαξ υιςξ δεκ ζήιαζκε ηαζ ηαη‟ ακάβηδ, ημκ ενπμιυ ημο 

κέμο. Με ηδκ ίδζα αηνζαχξ εοημθία πμο δ θεζημονβζηή ανιμκία 

εοηεθζγυηακ ιέζα απ‟ ηα ηάεε ιμνθήξ ειπμνζηά πμκήιαηα, ακηί-

                                                           
5 Theodor W. Adorno: Dissonanzen, Musik in der verwalteten Welt, 2 Aufl. 

Göttingen 1958, S 223-226 
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ζημζπα ιε ημ ίδζμ ηνυπμ ακαδεζηκουηακ ηζ δ αζζεδηζηή θηχπζα 

ηδξ πνςημπμνίαξ ιέζα απ‟ ηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ιμο-

ζζηήξ6.Ζ ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα ημο αηνμαηή πμο εηδδθςκυηακ 

ςξ ηαθθζηεπκζηή ηαθθζένβεζα ηαζ δ εκ δοκάιεζ ηαηακυδζδ, ιεηα-

ηνάπδηε ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζε υνβακμ ακαβκχνζζδξ, ηαλζ-

κυιδζδξ ηαζ ζηαηζζηζηήξ πενζβναθήξ ηςκ δπδηζηχκ ιμνθςιάηςκ 

ή ηεπκζηχκ, ιζα εέζδ αιθζθεβυιεκδξ οπυζηαζδξ ηαζ επζγήιζα 

ζημ βμφζημ ηαζ ζηδκ πκεοιαηζηή οπυζηαζδ ημο ακενχπμο. Σαο-

ηυπνμκα ζοζζςνεφηδηακ ηα αζηήιαηα υθςκ εηείκςκ πμο δεκ 

εφνζζηακ ηαιία ηαηακυδζδ ζηα απμζπαζιαηζηά  ηεθεφζιαηα ηαζ 

ζηζξ δζαιανηονίεξ ηςκ πνςημπμνζαηχκ δδιζμονβχκ, ιε απμηέθε-

ζια κα ιδκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ κα ιδκ ηαηακμμφκ απμθφηςξ 

ηαιζά ιμνθή πενζεπμιέκμο, δζυηζ ημ ηαηαηενιαηζζιέκμ απυ 

κυδια ιμοζζηυ αθήβδια ημοξ θαζκυηακ υθμξ δζυθμο λέκμ. Γζυηζ 

ηάπμζμζ εεςνμφζακ, υηζ δ αημκζηυηδηα μπμζαδήπμηε ηεπκζηή 

ιμνθή ηζ ακ απμηημφζε, εα ιπμνμφζε κα εειαημπμζεί, δζαηδνχ-

κηαξ μνζζιέκεξ απυ ηζξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ ημκζημφ εέιαημξ - 

πμο ζε ηεθζηή ακάθοζδ πμηέ δεκ ημ πέηοπε ηεθείςξ7 - ιε απμηέ-

θεζια δ πνυεεζδ ηδξ ιμοζζηήξ κα ιδκ είκαζ: «πυρ μποπεί να 

οπγανυθεί ένα μοςζικό νόημα, αλλά πεπιζζόηεπο πυρ αςηή η 

οπγάνυζη μποπεί να αποκηήζει νόημα»8 ηαζ ημ αζζεδηζηυ 

αίηδια ιζαξ μθυηθδνδξ πνμδβμφιεκδξ επμπήξ, ακηί κα ιεηαημπζ-

ζηεί πνμξ ημ ημζκςκζηά ηαζ ηαθθζηεπκζηά ηαζκμφνβζμ, με καινο-

ηόμο επινόηζη ζηο είδορ και ηην μοπθή ηος πεπιεσομένος, 

δζεοεεηήεδηε πνμξ ηδκ ακαγήηδζδ ημο πεζναιαηζημφ, απνυζς-

πμο ηαζ ελεγδηδιέκμο - εηθάκζεζξ απεθεοεένςζδξ απυ μηζδήπμ-

ηε - υπμο ηζ απνμζδζυνζζηα εηημκχεδηε. Αθθά πμο ιε ηδκ ζεζνά 

ημο ηαζ ημ πεζναιαηζηυ έραπκε έκα θαηλνύξγην ηξόπν ζηαεενυηδ-

ηαξ ηζ μνβάκςζδξ ημο κμήιαηυξ ημο, πανυθα αοηά ζε ηαιζά 

ιμνθή πεζναιαηζζιμφ δεκ ακαβκςνζγυηακ ημ «ακενχπζκμ», πμο 

ζημ ηέθμξ αθμιμζχεδηε απυ ιμνθέξ πενζεςνζαηήξ αζζεδηζηήξ. 

Αβκμχκηαξ ζοκεζδδηά απυ ηδκ ανπή ημ βεβμκυξ, υηζ πμηέ ιζα 

ζεζνά - υπςξ ακέθενε μ Webern – ή ιζα εεςνία δεκ εα ιπμνμφζε 

κα ζζμδοκαιεί ι‟ έκα εέια, υπςξ ημ βκςνίγμοιε ζηδκ ημκζηή 

ιμοζζηή ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ δεκ εα ιπμνμφζε κα ζοκδεεεί 

απμηεθεζιαηζηά ιε ηζξ παναδμζζαηέξ ηθαζζηέξ θυνιεξ9.  

Μεηά έκα επυιεκμ ζημζπείμ πμο πνμέηορε ήηακ δ άκηθδζδ 

ημο ιμοζζημφ οθζημφ ηαζ ηςκ δμιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ εκυξ 

ένβμο ιεηαηέεδηε αηυια παναπένα ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ 

ηα ιαεδιαηζηά, αθέπε: «Ionisation» (1931) ημο Edgar Varese ή 

«Ππζνπξαθηά» (1957) πμο βνάθηδηε πάκς ζημ κυιμ ημο Poisson 

ημο Ηάκκδ Ξεκάηδ, δδθ. ζε ηαεανά ελςιμοζζηά αίηζα. Ήηακ πζα 

ακέθζηημ κα επζκμδεεί δ ακαηάθορδ ιζαξ ηαζκμφνβζαξ αζζεδηζ-

ηήξ πμο κα απμννέεζ απ‟ αοηέξ ηαζ κα αβηαθζάγεζ ημκ άκενςπμ.  

Οπυηε ζίβμονμζ ζήιενα, βκςνίγμοιε υηζ ημ ηαζκμφνβζμ δεκ 

πνυηεζηαζ κα πνμέθεεζ απυ ηδκ ακαγήηδζδ θφζδξ ιέζς ιζαξ 

ηεπκζηήξ (πμζμηζηή δζάζηαζδ), αθθά απυ ηδκ επζκυδζδ ημο ηαζ-

κμφνβζμο ζημ ηνυπμ ιμνθήξ ηδξ αθήβδζδξ ημο πεξηερνκέλνπ ηδξ 

                                                           
6 Μάνημξ Σζέηζμξ: «Αλάιπζε θαη αμηνινγηθή θξίζε. Κξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε έλα 

ζεκαληηθό θείκελν ηνπ Carl Dahlhaus», ζεθ. 18. Απ‟ ηα Πναηηζηά ημο οιπμζί-

μο  «Μμοζζηή Θεςνία ηαζ Ακάθοζδ Μεεμδμθμβία ηαζ Πνάλδ», Ανζζημηέθεζμ 

Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, πμθή Καθχκ Σεπκχκ, Σιήια Μμοζζηχκ πμο-

δχκ. Θεζζαθμκίηδ 2006. 
7 Γζχνβμξ Εεναυξ: «Schönberg, Berg, Webern. Ζ θξίζε ηεο κνπζηθήο δηα κέζνπ 

ηεο θξίζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ κνξθώλ», Δηδυζεζξ Παπαβνδβμνίμο Νάηαξ 

2001. εθ. 66 ηαζ ζεθ. 80. 
8 Theodor W. Adorno: Philosophie der Neuen Musik, Frankfurt am Main 1958, 

ζεθ. 76. 
9 Hans Vogt: Neue Musik seit 1945, Philipp Reclam jun. Stuttgard. 1972. 

ιμοζζηήξ ιαξ έηθναζδξ (πμζμηζηή ηαζ ζοβηνζηζηή δζάζηαζδ). 

Γζαηί δεκ ακηέπεζ ημ εοιζηυ ηδξ μκηυηδηά ιαξ κα ιδκ απμθαιαά-

κεζ, κα ιδκ παίνεηε ηαζ ημ «ακενχπζκμ» κα ιδκ απμηεθεί αλζαηή 

ηαθθζηεπκζηή πνμζέββζζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ιμοζζηήξ, αθθά κα είκαζ 

εεαηήξ ηζ αηνμαηήξ εκυξ δπδηζημφ αηαηακυδημο ηαθεζδμζημπί-

μο! 

Ζ πνςημπμνία βζα αοηυ δεκ επεδίςλε κα δδιζμονβήζεζ θεζ-

ημονβζημφξ ηακυκεξ, ήεεθε δακεζζιέκεξ ανπέξ ηαζ κυιμοξ απυ 

άθθεξ επζζηήιεξ, ηεπκζηέξ απ‟ άθθεξ Σέπκεξ πμο κα δδιζμονβμφκ 

ηαζκμφνβζα νεοζηά βκςνίζιαηα ηαζ ηνζηήνζα. Γεκ απαζημφζε κα 

εοεοβναιιζζεεί ιε ηδκ εκδεδεζβιέκδ αζζεδηζηή πμζυηδηα, αθθά 

οζμεεηχκηαξ ιζα δζηζά ηδξ “αηναία” ηζ απμζπαζιαηζηή αζζεδηζ-

ηή, ήεεθε κα δζαιανηονδεεί, ςξ ιζα ακενχπζκδ επακαζηαηζηή 

δναζηδνζυηδηα πμο κα οπαημφεζ ζηζξ ααεζέξ πακακενχπζκεξ 

ακάβηεξ. Γεκ εεςνμφζε ακαβηαίμ κα βίκεζ θμνέαξ ιζαξ ζοιααηζ-

ηήξ αζζεδηζηήξ ηαοηυηδηαξ. Αθθά ιζα ιμνθή δζαιανηονίαξ ιε 

έιθαζδ ημκ ηαηαηενιαηζζιυ ηδξ έηθναζδξ πμο ήηακ ηζ δ αηναία 

πνμζπάεεζα “ακηίκμιδξ” ζοιπενζθμνάξ, βζα αοηυ ημκ θυβμ δεκ 

ήηακ ζδιακηζηυ πχξ εα εηηεθεζημφκ ανηεηά ένβα - βζαηί έιμζα-

γακ ζπεδυκ ιε αοημζπεδζαζιυ - αθθά κα οπήνπακ ςξ επίδεζλδ 

κεςηενζηήξ ακηίδναζδξ. Αοηυ εκζζπφεηαζ ηζ απυ ημοξ αζοκήεζζηα 

πμθθμφξ ηνυπμοξ εφνεζδξ κέςκ ιμνθχκ ιμοζζηήξ ζδιεζμβναθί-

αξ. Κάεε ένβμ είπε ηζ έκα δζηυ ημο αοηυκμιμ ηνυπμ εηηέθεζδξ. 

Ίζςξ βζ‟ αοηυ απ‟ αοηή ηδκ ζζημνζηή πενίμδμ - πανυθμ πμο ο-

πάνπεζ αζφθθδπηα ιεβάθδ παναβςβή ένβςκ - βκςνίγμοιε πμθφ 

θίβα ένβα ηζ αηυια θζβυηενμοξ ζοκεέηεξ. Κζ υζμ δ ιμοζζηή δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα παίγεηαζ απυ ηάεε ιμοζζηυ, ηυζμ δ ιμοζζηή δεκ 

έπεζ ζηυπμ ηαζ πνμμνζζιυ, ηυζμ ιμζναία αημθμοεεί ημ δνυιμ 

θεμνάξ πνμξ ηδκ ακοπανλία ηδξ. Ίζςξ, βζαηί δ ζζςπή ηδξ θήεδξ 

βίκεηαζ ζζμδφκαιδ ζπεδυκ ιε ηδκ απυννζρδ ημο ιμοζζημφ δδιζ-

μονβήιαημξ. Κζ υζμ δ Σέπκδ δεκ ηθέαεζ απ‟ ηδκ γςή ηζ δ γςή 

απ‟ ηδκ Σέπκδ αοημκυδηα ημ ηαθθζηεπκζηυ δδιζμφνβδια βίκεηαζ 

αθδνδιέκμ ζοκχκοιμ ημο ιδ ακαβηαίμο, ημο άπνδζημο. Αοηυξ 

ήηακ άναβε μ ζηυπμξ ηδξ πνςημπμνίαξ; 

 

Πένα πμο πνμέηορακ ηζ άθθα γδηήιαηα ιεηαλφ εεια-

ημπμίδζδξ ηαζ απμεειαημπμίδζδξ, ιμνθμπμίδζδξ ηζ αιμνθμπμί-

δζδξ ηδξ αημκζηυηδηαξ, πμο θεζημφνβδζακ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

έηθναζδ ανκδηζηά, υπςξ ηαζ ημ «ακενχπζκμ» ςξ πνμέθεοζδ 

έηθναζδξ δεκ απμηέθεζε ηνζηήνζμ, αθθά μφηε ηακ εζςηενζηυξ 

ζηυπμξ ηδξ πνςημπμνίαξ. Αοηή δ δζαπίζηςζδ ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ 

ησηηικήρ διαθθοπάρ ζοκηδνμφζε ζηδ ζηέρδ ιαξ πμθθέξ θμνέξ 

ηδκ άπμρδ ιζαξ μεηαμονηέπναρ απάηηρ. Μζαξ ιυκζιδξ επζθα-

κεζαηήξ απμζπαζιαηζηήξ δζαιανηονίαξ πμο δεκ είπε εκδμβεκή 

παναηηδνζζηζηά, αθθά πμο υθεζθε κα οπάνπεζ ςξ ακηίδναζδ, 

βζαηί δ παναβςβή ζηναηεοιέκδξ αιθζζαήηδζδξ ελεθζζζυηακ ζε 

αζοιααηυηδηα ηδξ πνςημπμνίαξ απέκακηζ ζηδκ υπμζαξ ιμνθή 

πανάδμζδξ ηζ αοηυ απμηεθμφζε ακηζηεζιεκζηυ βκχνζζια ηαζ 

ηνζηήνζμ ζηδκ Avant-garde.  

Γζ‟ αοηυ μ ηνυπμξ δδιζμονβίαξ-ηαηαζηεοήξ εκυξ ένβμο ακηζ-

ηαηέζηδζε ημ πενζεπυιεκυ ημο, ηζ δ δζαθεηηζηή ζπέζδ πμο πήβα-

γε ιέζα απυ ηδκ αθθδθμζοιπθήνςζδ ημο ιμοζζημφ οθζημφ ιε 

ηδκ ιμοζζηή δμιή απμκεονχεδηε δίκμκηαξ απμηθεζζηζηή ζπεδυκ 

αανφηδηα ζημ οθζηυ. Με απμηέθεζια μ οπενημνεζιυξ ηςκ πνμ-

μπηζηχκ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο ιμοζζημφ οθζημφ ηαζ δ οπεν-

ηαηάπνδζή ηδξ κα βίκεζ αοηαπάηδ ηδξ πνςημπμνίαξ ηαζ κα επε-

ηηαεεί ζε ηάπμζμοξ εηθναζηέξ ηδξ, εα θέβαιε πνμξ έκα ησηηικό 

αμοπαλιζμό, υπμο δ ακηζιεηχπζζδ ημο οθζημφ ζηδκ ιμοζζηή 

ελέθζλδ ζζμδοκαιμφζε απμηθεζζηζηά ιε ημκ παναβςβή ιυκμ 

εμνφαμο. Αθμφ δ «εονφηενδ ζδέα ημο εέιαημξ - ςξ ιζα ηαηα-
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ζηεοαζηζηή ανπή - ηδξ μπμίαξ πανμοζζάγμκηαζ μζ ιεηαιμνθχζεζξ 

ηδξ ηαζ ηδξ μπμίαξ ιυκμκ μζ ιεηαιμνθχζεζξ απμηημφζακ κυδια 

ιέζς ηδξ ιμνθήξ» αβκμήεδηε ηαζ ακηζηαηαζηάεδηε ιε άθθεξ 

ιμνθέξ μνβάκςζδξ ημο ιμοζζημφ οθζημφ, υπςξ ηθάζηενξ η.θ.π. 

Πνμθακχξ δ ηαηαζηεοαζηζηή ανπή ιεηαθθάπεδηε ηζ απθμπμζή-

εδηε ζημκ ιεηαζεζνασζιυ ιέζς ηςκ δπδηζηχκ υβηςκ εθυζμκ 

ειθακίγμκηακ αοημί ςξ ιεηαιμνθχζεζξ ηαζ υπζ ςξ ίδζα δ ανπή. 

Άνα ηζ απέιεκε ιεηά ημο δζάθοζδ ηδξ ιμοζζημφ οθζημφ ηαζ εκ 

ηέθεζ ηδξ ιμνθήξ; Σμ αδζέλμδμ, ςξ έιπναηηδ δζαπίζηςζδ υηζ δ 

avant-garde ςξ ηαθθζηεπκζηή ηάζδ ηζ μπμζμζδήπμηε άθθμξ δε-

ζιυξ απέννεε απ‟ αοηή, είπε ηεθεζχζεζ! Καζ ηζ έιεζκε;  

 

Ο ροπμθμβζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ δδιζμονβζηήξ αοημ-

πναβιάηςζδξ, ήηακ δ ακενςπζζηζηή ακαγήηδζδ εκυξ ηαθθζηέπκδ 

ιέζς ημο ένβμο ημο, αοηυ απμηεθμφζε ημ ηνζηζηυ ζημζπείμ δζεφ-

νοκζδξ ηδξ εζςηενζηήξ ημο αθήεεζαξ ηζ δ εζδμπμζυξ δζαθμνά ζηδ 

ελέθζλδ εκυξ δδιζμονβμφ, ημ μπμίμ ζζμδοκαιμφζε ιε μηζδήπμηε 

απμηεθμφζε ηδκ ζοκεζδδηή επίθοζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ιμνθήξ 

ηαζ ημο πενζεπμιέκμο, πμο επεζδή ήηακ πμθφ πζμ δοκαηυ ηίκδηνμ 

βζα ηάεε κέμ άημιμ πμο εεςνμφζε ημκ εαοηυ ημο δδιζμονβυ, έηζζ 

μ ααειυξ άβκςζηδξ πνςημηοπίαξ έβζκε ηνζηήνζμ βζα κα παναηηδ-

νζζεεί ηάπμζμξ Avant-garde ζοκεέηδξ. Αθμφ δ δζαζηνεαθςιέκδ 

εζηυκα ηδξ βφνς πναβιαηζηυηδηαξ ελαζεεκμφζε ημκ δδιζμονβυ, 

ημκ έηακε κα αθθμζχκεζ ηδκ ζοκείδδζή ημο, εκχ δ πμθειζηή ηδξ 

πνςημπμνίαξ ημο έδζκε δφκαιδ ηαζ εάννμξ. Αθθά πχξ ιπμνμφζε 

κα ιεηαιμνθχζεζ αοηή ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιε βκχνζζια ημκ 

εφεναοζημ ιμοζζηυ πεζναιαηζζιυ; Αθμφ «εηείκμξ πμο πςνίξ 

έθεμξ ηαζ ζεααζιυ έθηζαπκε ηαζ παθμφζε ηζξ εεςνίεξ (ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ηδκ πναβιαηζηυηδηα) ήηακ μ ίδζμξ μ πεζναιαηζζιυξ»10 

δζαπίζηςκε μ Ξεκάηδξ. 

Ζ ακάβηδ ίζςξ ιυκμ ημο δδιζμονβμφ κα ηάκεζ αοηυ ημ ηαθθζ-

ηεπκζηυ ηαλίδζ πνμξ ηδκ ζοκεεηζηή ηζ αημιζηή ημο αοηυ-

μθμηθήνςζδ, αοηή ηδκ πμνεία πνμξ ημ άβκςζημ είπε ιεβαθφηενδ 

αλία απ‟ ημκ πνμμνζζιυ ηδξ. Ίζςξ, επεζδή εεςνμφζε υηζ «δ Σέ-

πκδ είκαζ δ ηναοβή ηάπμζμο, μ μπμίμξ ιέζα ημο γεζ ηδκ ηφπδ ηαζ 

ημ πεπνςιέκμ ηδξ ακενςπυηδηαξ» ακέθενε μ A. Schönberg ζημ 

πενζμδζηυ «δ Μμοζζηή» ημ 1910 ηαζ ζημκ πνυθμβμ ημο ζοβ-

βνάιιαημξ ημο: “Πξνβιήκαηα ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο Τέ-

ρλεο” δήθςκε «πζζηεφς υηζ δ Σέπκδ δεκ πνμένπεηαζ απ‟ ημ ιπμ-

νχ, αθθά απ‟ ημ πνέπεζ»11. Πμο ζήιαζκε υηζ δ άπμρδ αοηή οπμ-

δήθςκε έκα δζαθμνεηζηυ πνυηοπμ δδιζμονβμφ, αοηυ ημο ζηνα-

ηεοιέκμο ηαθθζηέπκδ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηάκεζ ζπεηζηή ηδκ έκκμζα 

ηδξ ιμοζζηήξ Σέπκδξ αθθά ηαζ ημο ηαθθζηέπκδ, υπςξ πνμήθεε 

απ‟ ημκ 19
μ
 αζχκα ηαζ ιε ημ ιυκμ πμο ζοζπεηίγεηαζ είκαζ ιε ηδκ 

ηάζδ ηάπμζςκ εη ηςκ ηθαζζζηχκ ζοκεεηχκ πμο έεεηακ «ηδκ 

ιμοζζηή ημοξ ζηδκ οπδνεζία δεζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ζδεχκ», μπυ-

ηε ιυκμ έηζζ «δ ιμοζζηή ιπυνεζε κα βίκεζ θμνέαξ ενδζηεοηζηχκ 

ηαζ ακενςπζζηζηχκ ζδεχκ, υπςξ αοηέξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ 

ζοκαδέθθςζδξ ηςκ ακενχπςκ. Πμθοάνζεια ιεβάθα ένβα ημο 

ιμοζζημφ εεάηνμο, πμο πενζαάθθμκηαζ απυ ζδζαίηενδ αίβθδ, υπςξ 

μ Μαγηθόο Απιόο ημο Mozart, μ Φηληέιην ημο Beethoven, ημ 

Γαθηπιίδη ηνπ Νηκπεινύγθελ ημο Wagner, μ Μσπζήο θαη Ααξώλ 

ημο Schönberg ηαζ μ Βόηζεθ ημο Alban Berg, δεκ ιπμνμφκ κα 

ηαηακμδεμφκ πανά ιυκμ ςξ επίηθδζδ ακενςπζζιμφ.»  

                                                           
 
10 Ηάκκδξ Ξεκάηδξ: Σμ άνενμ απυ ημ Musique et Ordinateur, ed. Du Centre 

Experimentele du Spectacle. Μηθν.: «Οη δξόκνη ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο» εθ. 

3. 
11 Arnold Schoenberg: Gesammelte Schriften, Band 1, S. 165-168. 

Ώπηή ε θξηηηθή ζηάζε ησλ δεκηνπξγψλ απνηεινχζε δέζκεπ-

ζε, ζήκαηλε πξηλ απ’ φια ηελ παξαδνρή θάζε πνιηηηζηηθήο θξα-

ηνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ ιατθή παξάδνζε θη 

φηη νη ππάξρνληεο δηαρσξηζκνί ζε παξαδνζηαθή θη έληερλε κνπ-

ζηθή ήηαλ έλλνηεο κε πξνθαζνξηζκέλεο. Σν αλζξψπηλν είρε ηελ 

απαίηεζε, λα απνθαηαζηαζεί ε επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ ησλ 

δηαθφξσλ ηάζεσλ ζ’ έλα εληαίν πιαίζην χθνπο κέζα ζε κηα θνη-

λσλία, απηή ε νηθνπκεληθφηεηα έδεηρλε κάιηζηα ηελ επαλαθνξά 

ηεο ηζρχνο ηεο αξρήο ηνπ Herder περί ιζόηηηας ηης διαθορεηι-

κόηηηας, αθνχ ε ιατθή παξάδνζε θη ε έληερλε κνπζηθή δελ 

κπνξνχζαλ λα ηεκαρίδνληαη ζε αηζζεηηθέο πεξίθξαθηεο πεξηνρέο, 

αθνχ ν έλαο αληινχζε ζηνηρεία απ’ ηνλ άιιν θαη βέβαηα ν θαιιη-

ηερληθφο ρψξνο φθεηιε λα δηαζέηεη κεγαιχηεξε επίγλσζε ηεο 

ζρέζεο ηνπ πξνο ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν.  

 

ηδκ ιεηαπμθειζηή επμπή επίζδξ παναηδνμφιε ιζα α-

ζοιααηυηδηα ιεηαλφ ζοκεεηζηήξ δδιζμονβίαξ ςξ ακαβηαζυηδηα 

ηαζ ιμοζζηήξ πνάλδξ. Σα ένβα βίκμκηαζ θμνείξ αζφβηνζηδξ δελζμ-

ηεπκζηήξ δοζημθίαξ, υπμο ημ εηθναζηζηυ πενζεπυιεκμ οπμηάζζε-

ηαζ ζημοξ πενίηεπκμοξ αηνμααηζζιμφξ. ηδκ επμπή ηδξ αοημια-

ημπμίδζδξ ηζ δ δδιζμονβία έβζκε ιζα ζπεδυκ ιδπακζζηζηή Σέπκδ, 

αθμφ δ πνήζδ ιζαξ ή ηαζ πενζζζυηενςκ ηεπκζηχκ ζμο έδζκε ιε 

ζζβμονζά ημ ακάθμβμ πνςημπμνζαηυ ηαθθζηεπκζηυ απμηέθεζια. 

Γεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ ηάπμζμζ απυ ημοξ δδιζμονβμφξ ημο 20
μο

 

αζχκα οπήνλακ επαββεθιαηίεξ ανπζηέηημκεξ, ιδπακζημί, ροπμθυ-

βμζ, πδιζημί, θζθυζμθμζ. Ζ αημκζηυηδηα ηζ δ πνήζδ ζφβπνμκςκ 

ζδιεζμβναθζχκ απμηεθμφζε έβηνζημ παναηηδνζζηζηυ ηνυπμ πνς-

ημπμνζαηήξ έηθναζδξ, πνμζέθηοε αηυιδ ηαζ ηάπμζμκ πμο δεκ 

είπε ηδκ δδιζμονβζηή ακάβηδ, ημ πάνζζια ηαζ ημ ηαθέκημ, απμηε-

θμφζε απυδεζλδ ηαζ εζζζηήνζμ κα ιπμνεί κα ακηαπελέθεεζ ζηζξ 

απαζηήζεζξ ηςκ ζφβπνμκςκ ηάζεςκ ηαζ ηεθζηά κα πνςημζηαηεί 

ιέζα απυ αδμηίιαζηεξ πνςημηοπίεξ, υπμο υθα ιπμνμφζακ κα 

παναηηδνίγμκηαζ ζοζηαηζηά ιζαξ αοηυηθδηδξ πνςημπμνζαηήξ 

ηάζδξ. Υςνίξ μζ ίδζμζ κα έπμοκ ηάπμζα πζμ ζδζαίηενα παναηηδνζ-

ζηζηά, μφηε ηακ ηδκ εζςηενζηή ακάβηδ δδιζμονβζηήξ έηθναζδξ, 

πανά ιυκμ ηδκ ηάζδ κα απμηηήζμοκ επαββεθιαηζηά ηαζ μζημκμ-

ιζηά πνμκυιζα. Απέκακηζ υιςξ ζηδκ πνςημπμνζαηή μιμζμιμνθία 

οπεναζπζγυιαζηε ηδκ πμθοθςκία ηςκ οθμθμβζηχκ ηαζ ηεπκζηχκ 

πνμεέζεςκ, ςξ έηθακζδ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ εθεοεενίαξ ηζ ακ-

ενςπζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. 

Πξφζθαηα ν πνηεηήο Νάλνο ΐαιασξίηεο αλέθεξε γηα ηελ ζε-

κεξηλή θαηάζηαζε ζηελ πνίεζε: «κνηάδεη ζαλ αθπβέξλεην θαξά-

βη, ην νπνίν πξνρσξάεη κε πιήζνο επηβαηψλ θαη πξνζσπηθνχ, 

αιιά δελ έρεη θαηεχζπλζε. ήκεξα φινη ζπξξηθλψλνληαη ζε 

κηθξέο νκάδεο - ακπληηθά - γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηφ πνπ ηνπο 

ιείπεη. Δ νληφηεηά καο είλαη αβέβαηε, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

δελ μέξνπλ γηαηί είλαη εδψ. Ο πνηεηήο αρξεζηεχεηαη, επεηδή ζρε-

δφλ φινη ζεσξνχλ φηη γξάθνπλ πνίεζε, θαη νη γξάθνληεο ζεσ-

ξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πνηεηέο, παξά ην φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά πνπ γξάθνπλ δελ είλαη πνίεζε. Αηαθζείξνπλ ην είδνο θαη 

θαηαζηξέθνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πνηεηή. Βλ ησ κεηαμχ ζε κηα ηέ-

ηνηα θαηάζηαζε θη νη αλαγλψζηεο δελ μέξνπλ ηη λα δηαβά-

ζνπλ!»12 

 

                                                           
12 Καηενίκα Γαθένιμο: οκέκηεολδ ζηδκ εθδιενίδα ημ « Σμ ΒΖΜΑ» , 

18/03/2007. 
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ια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα αθφκα θη αλ έρνπλ κηα δφ-

ζε έληνλεο θξηηηθήο αλαδεηθλχνπλ ην πξφβιεκα ηεο θαηαλφεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ πιένλ δνθεξφ ηξφπν, φπνπ θάζε αλ-

ζξσπηζηηθή δφλεζε πνπ πξνθαινχζε ε ηέρλε ηεο κνπζηθήο - 

γηαηί ήηαλ κηα δσληαλή εθδήισζε ηνπ αλζξψπνπ κε πξννξηζκφ 

ηνλ ίδην - θνληεχεη λα ραζεί θαη ζηνλ ηφπν καο αιιά θαη παγθν-

ζκίσο. Υξεηάδεηαη κηα ζπκθηιίσζε κεηαμχ ησλ ηάζεσλ θαη ηεο 

αηζζεηηθήο θξίζεο πνπ ππάξρεη, γηαηί είλαη αλαγθαία ε εμεχξεζε 

ιχζεο. Σέηνηαο πνπ ζα επαλέιζεη ην κνπζηθφ έξγν σο πεξηερφκε-

λν ζην επίθεληξν θη νη εθηειεζηέο φπσο θαη η’ άιια εμσκνπζηθά 

ζηνηρεία λα κελ απνηεινχλ θξηηήξηα ησλ έξγσλ. Πξέπεη λα επη-

λνήζνπκε κηα νέα μορθή μοσζικής αθήγηζης ψζηε λα εκπινπ-

ηηζηεί ην πεξηερφκελν. Οη λέεο γεληέο λα κελ ρξεηάδνληαη λα 

δεκηνπξγνχλ έληερλε κνπζηθή, ζηεξηδφκελνη ζηελ άπνςε: 

«…φια έγηλαλ, ηη απνκέλεη αθφκα θαλείο λα θάλεη;…». Σν θαη-

λνχξγην έξγν νθείιεη λα απνθηήζεη ην ρακέλν θχξνο, λα απνθηή-

ζεη ςπρή, λα επηλνήζεη κηα αληηιεπηηθή δπλακηθή νξγάλσζεο 

φισλ ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ απνηχπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο κνπζηθήο έθθξαζεο, πνπ λα εκπεξηέρεη δψζα αχξα, κνξθή 

θαη εθθάλζεηο δσήο, αξθεί λα ζηεξηρηεί ζηελ αξρή: φηαλ ε κνπ-

ζηθή αθξφαζε γίλεηαη ζηελ ίδηα αιζθηηηριακή εκθραζηική γλώζ-

ζα, νη άλζξσπνη αιιεινθαηαιαβαίλνληαη ζ’ έλα βαζχηεξν επίπε-

δν, γηαηί έρνπλ αλαθνξέο ζε φκνηεο εκπεηξίεο θαη παξαζηάζεηο. 

Αεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα αζθάιεηαο, πιεξφηεηαο θαη λνηψζνπλ 

ζαλ λα δηαθαηέρνληαη απφ κηα εθιεθηηθή ζπγγέλεηα!  
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Σν Κξάηνο σο Έξγν Σέρλεο» ή Διιεληθή κνπζηθή Γεκηνπξγία θαη ε αλππαξμία Δζληθήο 

πνιηηηζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

 

Γενάζζιμξ Βμοηζζκάξ 

οκεέηδξ, Καθθζηεπκζηυξ Γζεοεοκηήξ Γδιμηζημφ Χδείμο Παηνχκ 

 

 

 

Δίκαζ ημζκυξ πθέμκ ηυπμξ, υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα – ζε πα-

βηυζιζμ επίπεδμ – έπεζ δζαιμνθςεεί έκα ανκδηζηυ ηθίια υζμκ 

αθμνά ηδκ «έκηεπκδ» ιμοζζηή αθθά ηαζ μπμζαδήπμηε ιμνθή 

ηέπκδξ, δ μπμία εη ηςκ πναβιάηςκ δεκ έπεζ ειπμνζηά ενείζιαηα. 

ε πμθζηζηυ επίπεδμ υθα εοζζάγμκηαζ ζηδκ εοδιενία ηςκ 

μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ιε πνχηα εφιαηα ημκ «πμθζηζζιυ» ηαζ ηδκ 

«παζδεία». Ακηζιεηςπίγμκηαζ υθα  θμζπυκ ιε υνμοξ μζημκμιζ-

ημφξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ςξ απμηέθεζια εηπαζδεοηζημί ηαζ πμθζηζ-

ζηζημί θμνείξ, μνπήζηνεξ ιε ιεβάθδ ζζημνία ηαζ ζδιακηζηή πνμ-

ζθμνά κα ακαζηέθθμοκ ή κα ζηαιαημφκ ηδ δναζηδνζυηδηά ημοξ. 

Δηδμηζημί μίημζ, αίεμοζεξ ζοκαοθζχκ, μνβακζζιμί πμθζηζ-

ζηζημί (ηναηζημί ή ζδζςηζημί), δζζημβναθζηέξ εηαζνείεξ ηζκμφκηαζ 

πθέμκ ηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ ιε ηνζηήνζα «ελςηαθ-

θζηεπκζηά», οζμεεημφκ ηζξ ιεευδμοξ ηδξ αβμνάξ ζηδκ επζθμβή, 

δζαθήιζζδ ηαζ πνμαμθή ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ ημο επζθμβχκ δδιζ-

μονβχκηαξ ιζα ιεβάθδ ζφβποζδ ηαζ ιζα υθμ ηαζ αολακυιεκδ 

δοζπζζηία ζημ ημζκυ πμο μφηςξ ή άθθςξ βζα θυβμοξ ζζημνζημφξ 

ηαζ ημζκςκζημφξ εκδζαθένεηαζ υθμ ηαζ θζβυηενμ βζα ηδ ζφβπνμκδ 

ηέπκδ. 

Ζ ηέπκδ έπεζ αβεζ ζήιενα απυ ημ επίηεκηνμ ηδξ γςήξ ιαξ 

υπζ ιυκμκ ελαζηίαξ ηδξ εθδνιμζιέκδξ επζζηήιδξ, ηδξ οπενπθδ-

νμθυνδζδξ, ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ η.θ.π αθθά ελαζηίαξ ηαζ ηςκ 

δζηχκ ηδξ θοβυηεκηνςκ ηάζεςκ.  

Γεκ οπάνπεζ κμιίγς άκενςπμξ θμβζηυξ μ μπμίμξ κα πζζηεφεζ 

υηζ δ ηέπκδ ελακηθείηαζ ιέζα ζημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ζημπυξ ηδξ 

είκαζ ιυκμκ αοηή δ ίδζα ηδξ δ φπανλδ. 

Ζ «ηέπκδ» θμζπυκ «βζα ηδκ ηέπκδ» ιε ηα δζηά ηδξ εζςηενζηά 

πνμαθήιαηα, δ μπμία δεκ είκαζ ζηδκ οπδνεζία ηακεκυξ, έπεζ 

θεζημονβήζεζ οπέν ηδξ δοζπζζηίαξ ηαζ ηδξ ζοννίηκςζδξ ημο 

εκδζαθένμκημξ ημο ημζκμφ. 

ε έκα ηέημζμ αζθοηηζηυ πενζαάθθμκ, δάζηαθμζ ηαζ δδιζ-

μονβμί ηζκμφκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζε ιζα αηιυζθαζνα «εζς-

ζηνέθεζαξ». 

Δάκ δ εζηυκα αοηή, ακαθένεηαζ ζε πχνεξ ιε δζαιμνθςιέ-

κμοξ υνμοξ ηαζ εεζιμφξ, ιε ηενάζηζα ιμοζζηή ηθδνμκμιζά ηαζ 

ορδθμφ επζπέδμο ηαθθζηεπκζηή εηπαίδεοζδ, ιπμνμφιε κα θα-

κηαζημφιε πμζμ είκαζ ημ επίπεδμ ηδξ ιμοζζηήξ γςήξ ζηδ πχνα 

ιαξ ζηδκ μπμία αθ‟ εκυξ δ «αοηανέζηεζα» έπεζ δδιζμονβήζεζ ήδδ 

ιζα «εζημκζηή» πναβιαηζηυηδηα, αθ‟ εηένμο δ έθθεζρδ παζδείαξ 

ηάκεζ πμθφ εοημθυηενμ ημ ένβμ ηςκ Μ.Μ.Δ ηα μπμία πνδζζιμ-

πμζχκηαξ «οπενεεηζημφξ» ααειμφξ πανάζζμοκ ζηδκ μοζία «πμ-

θζηζζηζηή» πμθζηζηή, ηδ ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία μ «κανηζζζζζιυξ» 

ηςκ πμθζηζηχκ δδιζμονβεί ιεβαθεπήαμθα Δεκζηά ζπέδζα υπςξ: 

«Γίηηοα Πυθεςκ», «Πμθζηζζηζηέξ Οθοιπζάδεξ» ή «Πμθζηζζηζηέξ 

Πνςηεφμοζεξ», ηα μπμία ζηδνίγεζ δοζηοπχξ ζε ζαενά εειέθζα 

(ελάθθμο δ ηέπκδ είκαζ ιία άαμθδ οπυεεζδ), ηα μπμία ελοπδνε-

ημφκ ιυκμκ ηζξ επζημζκςκζαηέξ ημοξ ακάβηεξ. Σα απμηεθέζιαηα 

βκςζηά.  

«Γίηηοα Πυθεςκ» πςνίξ δζαιμνθςιέκδ πμθζηζηή δ μπμία 

κα εκηάζζεηαζ ζε έκακ εεκζηυ ζπεδζαζιυ βζα ημκ πμθζηζζιυ ηαζ 

ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ κα ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ πνμηεναζυ-

ηδηεξ πμο ιία Πυθδ ή ιζα εονφηενδ πενζμπή πνμηνίκεζ, πςνίξ 

πυνμοξ, ιε πθδιιεθείξ ή ιδ εηθμβζηεοιέκεξ πνδιαημδμηήζεζξ 

ζδιακηζηχκ θμνέςκ ηδξ πενζθένεζαξ η.θ.π. 

«Πμθζηζζηζηέξ Οθοιπζάδεξ» ή «Πμθζηζζηζηέξ Πνςηεφμοζεξ» 

ηζξ μπμίεξ μζ εηάζημηε οπμονβμί Πμθζηζζιμφ ηαζ μζ δζμνζζιέκμζ 

απυ αοημφξ Καθθζηεπκζημί ή Γζμζηδηζημί Γζεοεοκηέξ ακηζθαιαά-

κμκηαζ, ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ, ιυκμκ ςξ δζμνβα-

κχζεζξ εηδδθχζεςκ ή ηζξ ενιδκεφμοκ ςξ Φεζηζαάθ ημπζηήξ ή 

ιεβαθφηενδξ ειαέθεζαξ. 

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ υιςξ, ιεζχκμοκ αθ‟ εκυξ 

ημ νυθμ, ηδ ζδιαζία ηαζ ηδκ πνμμπηζηή ηςκ εεζιχκ ημοξ μπμί-

μοξ δζαπεζνίγμκηαζ, αθ‟ εηένμο δεκ δδιζμονβμφκ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

ζοκεήηεξ χζηε πανάθθδθα ιε ηα ιεβάθα βεβμκυηα κα ακαπηο-

πεμφκ πμθζηζζηζηέξ, δνάζεζξ – θμνείξ ηαζ εεζιμί, μζ μπμίμζ ζημ 

ιέθθμκ κα ηαηαηηήζμοκ απμδμπή ηαζ ειαέθεζα ημοθάπζζημκ ζε 

εεκζηυ επίπεδμ. 

Σεθεοηαίμ καοάβζμ δ «Πάηνα – Πμθζηζζηζηή Πνςηεφμοζα 

ηδξ Δονχπδξ» ημ 2006.                             

Γζα κα ηαηακμήζμοιε ημ επίπεδμ υιςξ ηδξ ιμοζζηήξ γςήξ 

ηδξ πχναξ ιαξ, εεςνχ υηζ πνέπεζ κα αζπμθδεμφιε ζμαανά ιε ημ 

ζφκμθμ ηςκ ηνυπςκ ηαζ ιμνθχκ ημζκςκζηήξ επαθήξ ιε ηδ ιμο-

ζζηή, ζοζηαηζηά ηδξ μπμίαξ είκαζ αεααίςξ μζ εηδδθχζεζξ, ζοκαο-

θίεξ ηαζ μζ θμνείξ πμο ηζξ δζμνβακχκμοκ, αθθά επίζδξ δ ιμοζζηή 

εηπαίδεοζδ ηαζ μζ μνβακζζιμί πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αοηήκ, ηέθμξ 

δε μζ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ημο ιμοζζημφ επαββέθιαημξ ηδξ ιμοζζ-

ηήξ ηνζηζηήξ η.θ.π. 

Χξ εη ημφημο: 

ε ακηίεεζδ ιε άθθεξ πχνεξ, δ ζοζηδιαηζηή ένεοκα ηδξ 

ιμοζζηήξ γςήξ ζηδκ Δθθάδα υηζ αθμνά ηδκ έκηεπκδ δδιζμονβία, 

είκαζ ζήιενα πενζμνζζιέκδ. Χξ απμηέθεζια ημ εονφ ημζκυ εονί-

ζηεηαζ ζε πθήνδ άβκμζα  ηαζ δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα μθμηθδνς-

ιέκδξ άπμρδξ βζα ηδ ζοιαμθή ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ Δονςπασηή 

Μμοζζηή Ηζημνία. 

Ανηεηά άβκςζηδ είκαζ αοηή δ ζοιαμθή ηαζ ζημοξ ιμοζζημ-

θυβμοξ, ενεοκδηέξ ζε δζεεκέξ επίπεδμ ιε απμηέθεζια ηδκ απμο-

ζία ζδιακηζηχκ Δθθήκςκ ζοκεεηχκ ηαζ εηηεθεζηχκ  απυ ηα 

θήιιαηα ηςκ πενζζζυηενςκ ιμοζζηχκ θελζηχκ. ηδκ έηδμζδ ηδξ 

Δ.Δ.Μ ιε ένβα Δθθήκςκ οκεεηχκ ιε ηδκ εοηαζνία ηδξ «Πμθζηζ-

ζηζηήξ Οθοιπζάδαξ» δζααάγμοιε ζημ ηείιεκμ ημο Γζάκκδ αχ-

θμο πμο ζοκμδεφεζ ηδκ έηδμζδ: «Μζθχκηαξ πάκηα βζα ιμοζζηή δ 

ζδιενζκή Δθθάδα ιμζάγεζ κα ιδκ έπεζ ζοκεζδδημπμζήζεζ υηζ δζα-

εέηεζ ζημ πμθζηζζηζηυ απμεειαηζηυ ηδξ άλζα εβπχνζα ακηίζημζπα 

ηςκ Βένκηζ, Πμοηζίκζ, Βάβηκεν, Ρααέθ, Λέπαν, Πνμηυθζεθ, 

μζηαηυαζηξ. Οφηε αθμοβηνάγεηαζ ηζξ θςκέξ ζζυηζιςκ ιμοζζηχκ 
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ζοκμδμζπυνςκ εκυξ Καγακηγάηδ, εκυξ Παθαιά, εκυξ ζηεθζακμφ, 

εκυξ Γφγδ, εκυξ Πανεέκδ, εκυξ Μυναθδ, εκυξ Γηίηα. 

Έκεεκ ηα μκυιαηα Καννέν, αιάναξ, Καθμιμίνδξ, Ρζάδδξ, 

Δοαββεθάημξ, ηαθηχηαξ, Γζάκκδξ Παπασςάκκμο εθάπζζημ ακηί-

ηνζζια έπμοκ ζηδ ζοκείδδζδ ημο ιέζμο Έθθδκα θζθυιμοζμο». 

Δίκαζ ηαηακμδηυ υηζ ζε ακηίεεζδ πνμξ ηδκ πμίδζδ ή ηδ θμ-

βμηεπκία, ημ ιμοζζηυ ηείιεκμ δεκ απμηεθεί ηδκ απυθδλδ ηδξ 

δδιζμονβζηήξ δζαδζηαζίαξ αθθά εκδζάιεζμ ζηαειυ ηδξ. Ζ δζα-

πνμκζηή θμζπυκ πανμοζία Δθθήκςκ οκεεηχκ ιε ζδιακηζηυ ζε 

ιέβεεμξ ηαζ πενζεπυιεκμ ένβμ, έπεζ αθήζεζ έςξ ζήιενα αζοβηί-

κδηδ ηδκ Πμθζηεία, δ μπμία δεκ έπεζ ακαπηφλεζ ηαιία εεκζηή 

πμθζηζζηζηή πμθζηζηή βζα ηδκ πανμοζίαζδ, ακάδεζλδ ηαζ πνμχεδ-

ζδ ημο ένβμο αοημφ. 

Σμ «Κνάημξ ςξ ένβμ Σέπκδξ» ιπμνεί κα είκαζ ή κα ιδκ εί-

καζ αθααενυ, είκαζ υιςξ πάκηα άζπεημ. 

Μεηά ηδκ παναπάκς δζαπίζηςζδ ακηζθαιαακυιαζηε υηζ 

υθμ ημ αάνμξ ιζαξ έζης ηαζ απμζπαζιαηζηήξ πανμοζίαζδξ, έςξ 

ζήιενα ηςκ εθθδκζηχκ ένβςκ, είπακ μζ θμνείξ μζ μπμίμζ ηζξ πε-

νζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ ιε ζημζπεζχδδ ιέζα (οπμδμιέξ, 

επζπμνδβήζεζξ, πνμαμθή η.α) ιε ανςβυ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ 

ηδκ πνμζςπζηή πνμζθμνά κέςκ ιμοζζηχκ, εηηεθεζηχκ, ιμοζζ-

ημθυβςκ, ηνζηζηχκ ηέπκδξ ή θζθυιμοζςκ, ζοκηήνδζακ αθ‟ εκυξ 

ηδ ικήιδ, αθ‟ εηένμο επνυααθακ ηδκ εζηυκα εκυξ κεμεθθδκζημφ 

πμθζηζζιμφ δ μπμία υζμκ αθμνά ηδ ιμοζζηή ήηακ επζιεθχξ πα-

ναιεθδιέκδ. 

Ηδζαίηενδ ικεία εα πνέπεζ κα βίκεζ ζηδκ πνμζπάεεζα υθα 

αοηά ηα πνυκζα ηδξ Δ.Δ.Μ, ηδξ Ονπήζηναξ ηςκ Υνςιάηςκ, θμ-

νέςκ εηπαζδεοηζηχκ (Πακεπζζηήιζα, Γδιμηζηά Χδεία), ηδξ «Ον-

πήζηναξ Παηνχκ» η.α. Δδχ εα ιμο επζηνέρεηε κα ηάκς ιζα 

ιζηνή ακαθμνά ηαζ ζηζξ «Ζιένεξ φβπνμκδξ Μμοζζηήξ», ηζξ 

μπμίεξ δζμνβακχκεζ ημ Γδιμηζηυ Χδείμ Παηνχκ, ζημ μπμίμ έπς 

ηδκ ηζιή κα είιαζ Καθθζηεπκζηυξ Γζεοεοκηήξ ηα ηεθεοηαία 12 

πνυκζα ηαζ δ μπμία απμδεζηκφεζ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηα πανα-

πάκς.  

Οζ «Ζιένεξ φβπνμκδξ Μμοζζηήξ» είκαζ ιζα απυ ηζξ δνα-

ζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ακαπηοπεεί αάζεζ ζηεπηζημφ ηαζ 

εειαημθμβίαξ ηαζ έπμοκ ελεθζπεεί ζε εεζιμφξ. Γζμνβακχεδηακ 

βζα πνχηδ θμνά ημ 1998 ςξ «Δαδμιάδα Δθθδκζηήξ Μμοζζηήξ», 

ελεθίπεδηακ δε ζηδ ζδιενζκή ημοξ ιμνθή, δ μπμία πενζθαιαάκεζ 

δζαηνζηέξ εκυηδηεξ υπςξ: «Μμοζζηή ηαζ Σεπκμθμβία», «Μμοζζηή 

ηαζ Πμίδζδ», «Μμοζζηή ηαζ Πμθζηζηή», Δνβαζηήνζα φκεεζδξ, 

Αθζενχιαηα η.θ.π.    

Έκα θεζηζαάθ, ιε δζάνηεζα εκυξ ιήκα πενίπμο, ιμκαδζημφ 

πενζεπμιέκμο, ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ μζημκμιζηά ζημκ πνμτπμθμ-

βζζιυ ημο Γδιμηζημφ Χδείμο. 

Σμ Φεζηζαάθ είκαζ ιζα ιεβάθδ εοηαζνία βζα μοζζαζηζηή ε-

παθή ημο ημζκμφ ιε ηδ φβπνμκδ Γδιζμονβία, απμηεθεί δε έκα 

ζδιακηζηυ αήια βζα ημοξ Έθθδκεξ οκεέηεξ. 

ηα πνμβνάιιαηα ημο Φεζηζαάθ είπακ ζοιιεημπή ιε ένβα 

Μμοζζηήξ Γςιαηίμο ηαζ αθζενχιαηα ηνζάκηα ηέζζενζξ (34) 

Έθθδκεξ οκεέηεξ, ηαεχξ επίζδξ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ οκ-

εεηχκ Ζθεηηνμκζηήξ ηαζ Ζθεηηνμαημοζηζηήξ Μμοζζηήξ  ζηδκ 

εκυηδηα «Μμοζζηή ηαζ Σεπκμθμβία». Ζ «Ονπήζηνα Παηνχκ» 

επίζδξ απυ ημ 1999 έςξ ημ 2006 πμο δζαπςνίζεδηε ηαζ θεζημον-

βεί πθέμκ οπυ ηδκ επμπηεία ηδξ Γδιμηζηή Δπζπείνδζδξ ημο Πμθζ-

ηζζιμφ, είπε πανμοζζάζεζ ένβα είημζζ ηεζζάνςκ (24) Δθθήκςκ 

οκεεηχκ (υπζ ιυκμ ζηα πθαίζζα ημο Φεζηζαάθ). 

Σέθμξ μζ «Ζιένεξ» δίκμοκ ιζα ιεβάθδ εοηαζνία ζημοξ κευ-

ηενμοξ οκεέηεξ ιε ηα ενβαζηήνζα φκεεζδξ, ηα μπμία απυ ημ 

2002, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Έκςζδ Δθθήκςκ Μμοζμονβχκ 

έπμοκ εκηαπεεί ζημ πνυβναιια. Έηζζ έπμοκ πανμοζζαζεεί (50) 

ένβα κέςκ οκεεηχκ. 

Δδχ, ηθείκμκηαξ αοηή ηδκ πανέκεεζδ, πνέπεζ κα ηάκς ζ-

δζαίηενδ ικεία ζημκ Θ. Ακηςκίμο, μ μπμίμξ ιε εθδαζηή δζάεεζδ 

έπεζ αμδεήζεζ ηαζ ζηδνίλεζ ζε δφζημθεξ θάζεζξ αοηυ ημ εεζιυ. 

Σμ «ζηδκζηυ» ζηδ πχνα ιαξ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ ακο-

πανλία ηαζ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ. 

Σμ ΤΠ.ΠΟ ςξ ηαε‟ φθδκ ανιυδζμ Τπμονβείμ δεκ έπεζ ηάκεζ 

ημ παναιζηνυ αήια ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ πθαζζίμο ζπμοδχκ 

(ηαηδβμνζμπμίδζδ εηπαζδεοηζηχκ θμνέςκ, δζααάειζζδ ζπμοδχκ, 

πνμβνάιιαηα, έθεβπμ ηίηθςκ, ζζμηζιία αοηχκ η.α). 

Δδχ πνέπεζ κα ακαθένς υηζ μζ δζπθςιαημφπμζ Χδείςκ ή 

ιμοζζηχκ ζπμθχκ ιε εβηεηνζιέκμοξ ηίηθμοξ απυ ημ ΤΠ.ΠΟ, 

υηακ ενβάγμκηαζ ζε Γδιμηζηά Χδεία, εεςνμφκηαζ απυ ημ Τπμον-

βείμ Δζςηενζηχκ ηαζ ημοξ Ονβακζζιμφξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

ςξ ηαηέπμκηεξ εέζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ ζζυηζιεξ ιε ημοξ απυθμζ-

ημοξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.   

Έηζζ έπεζ ζοκηεθεζεεί πθέμκ δ πθήνδξ απαλίςζδ ηςκ Χ-

δείςκ ή ιμοζζηχκ ζπμθχκ πμο επμπηεφεζ ημ ΤΠ.ΠΟ ιε απμηέ-

θεζια ηδ ζηαδζαηή ζοννίηκςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιαεδηχκ πμο 

ζπμοδάγμοκ πθέμκ ζε αοηά. 

Σέθμξ δεκ αλζμπμίδζε μφηε ημ εεζιυ ηςκ Γδιμηζηχκ Χδεί-

ςκ μφηε ηδ δοκαηυηδηα ηδκ μπμία ιενζηά απυ αοηά έπμοκ, εθ‟ 

υζμκ επζπμνδβμφκηαζ ζηακμπμζδηζηά, βζα ηδκ πανμπή ιμοζζηήξ 

παζδείαξ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ. 

Σμ Τπμονβείμ Παζδείαξ ακηζζημίπςξ αοημζπεδζάγεζ ιε ημ 

εεζιυ ηςκ Μμοζζηχκ πμθείςκ.  

Δζδζηά ζπμθεία πςνίξ ηακέκα ζηυπμ άνα ηαζ απμηέθεζια, 

πςνίξ ηνζηήνζα εζζαβςβήξ ηςκ οπμρδθίςκ ιαεδηχκ, πςνίξ πνμ-

βνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ μνεμθμβζζιυ ηδξ επζθμβήξ ηςκ δζδαζημ-

ιέκςκ ιαεδιάηςκ, πςνίξ έθεβπμ ηαζ αλζμθυβδζδ δζδαηηζημφ 

πνμζςπζημφ, ημ μπμίμ πνμζθαιαάκεηαζ οπυ μπμζαδήπμηε ενβα-

ζζαηή ζπέζδ (ιυκζιμξ, ακαπθδνςηήξ ή ςνμιίζεζμξ ηαεδβδηήξ) 

βζα κα δζδάλεζ ζηα ζοβηεηνζιέκα ζπμθεία, πςνίξ εκζαία ηνζηήνζα 

αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ζπμθείςκ η.α. 

Ο εεζιυξ ελάθθμο ηςκ ιμοζζηχκ ζπμθείςκ είκαζ απυ ηδ 

θφζδ ημο πνμαθδιαηζηυξ, αθμφ απμζπαζιαηζηά ακηζιεηςπίγεηαζ 

απυ ημ Τπμονβείμ, ημ μπμίμ δεκ ηζκείηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ 

δδιζμονβίαξ ηαζ ιμοζζηχκ ζπμθείςκ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαί-

δεοζδ.          

Υςνίξ πνςημαάειζα ηαζ δεοηενμαάειζα ζμαανή εηπαίδεο-

ζδ, είκαζ ηαηακμδηυ υηζ δ ίδνοζδ ιμοζζηχκ ηιδιάηςκ «εθανιμ-

ζιέκςκ ιμοζζηχκ ζπμοδχκ» ζηα Πακεπζζηήιζα, θεζημονβεί 

ιυκμκ ςξ άθθμεζ εη ιένμοξ ημο Τπμονβείμο. 

Δίκαζ ακηζθδπηυ υηζ δφμ Τπμονβεία (Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζ-

ζιμφ) ειπθέημκηαζ πςνίξ πεζζηζηέξ θφζεζξ,  εθ‟ υζμκ δ Μμοζζηή 

Δηπαίδεοζδ ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ απμ-

ζπαζιαηζηά, απυ ημ ΤΠ.ΠΟ δε αδζάθμνα πςνίξ έκα κυιμ – 

πθαίζζμ ζπμοδχκ πςνίξ επαββεθιαηζηή  ηαημπφνςζδ ηςκ ζπμο-

δαζηχκ η.θ.π. 

Μμκαδζηή ίζςξ δζέλμδμξ, κα εεςνδεεί απυ ηδκ Πμθζηεία ςξ 

ηαε‟ φθδκ ανιυδζμ ιυκμκ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ κα εηπμ-

κήζεζ έκα μθμηθδνςιέκμ πνυβναιια ιμοζζηχκ ζπμοδχκ.    

θα ηα παναπάκς απμδεζηκφμοκ ηδκ έθθεζρδ εεκζηήξ ζηνα-

ηδβζηήξ ζηα εέιαηα Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ, ηδκ αδοκαιία ή 

αδζαθμνία ζηδ δζαιυνθςζδ ηακυκςκ, ηαηεοεφκζεςκ ηαζ ζηυ-

πςκ.     

Κάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ δεκ κμιίγς υηζ ιπμνμφιε κα 

είιαζηε αζζζυδμλμζ βζα ημ ιέθθμκ, εάκ δεκ ακαθάαμοιε άιεζα 

ηάπμζεξ πνςημαμοθίεξ. 
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Θεςνχ, ςξ εη ημφημο απαναίηδηδ ηδ ζφζηαζδ ιζαξ επζηνμ-

πήξ, εη ιένμοξ ηδξ Δ.Δ.Μ ζηδκ μπμία κα ζοιιεηέπμοκ εηπνυζς-

πμζ πμθζηζζηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ θμνέςκ ηαζ δ μπμία εα 

ακαπηφλεζ δνάζεζξ ζε εηπαζδεοηζηυ, ενεοκδηζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ 

επίπεδμ, εα θεζημονβεί δε ςξ άηοπμ Δεκζηυ οιαμφθζμ Μμοζζ-

ηήξ. 

Ζ επζηνμπή εα πνέπεζ κα αζπμθδεεί ιε υθεξ ηζξ ζοκζζηαιέ-

κεξ πμο αθμνμφκ πνμαθήιαηα ηδξ «ιμοζζηήξ γςήξ» εζδζηυηενα 

δε: 

α. Σδκ πανμοζίαζδ, ηδκ ακάδεζλδ ηαζ πνμχεδζδ ημο ένβμο 

ηςκ Δθθήκςκ οκεεηχκ, ιέζς ηδξ δζμνβάκςζδξ ζοκαοθζχκ, 

δζαθέλεςκ, ζοκεδνίςκ, αθζενςιάηςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ εηδμηζ-

ηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 

Θα θεζημονβεί δε ςξ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ιεηαλφ εηπαζδεο-

ηζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ θμνέςκ, μζ μπμίμζ εα ιπμνμφζακ κα 

αμδεήζμοκ ζηδκ επίηεολδ ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ παναπάκς 

ζηυπςκ. 

α.  Σδ ζηήνζλδ θμνέςκ μζ μπμίμζ έπμοκ ακαπηφλεζ πμθοπμίηζ-

θδ δνάζδ, ιε ηδ δζμνβάκςζδ Φεζηζαάθ, Γζαβςκζζιχκ, Δηπαζ-

δεοηζηχκ οκαοθζχκ η.α.  ηαζ έπμοκ ηαηαζηεί ζδιακηζημί θμνείξ 

πμθζηζζηζηήξ απμηέκηνςζδξ, χζηε μζ πνμζπάεεζέξ ημοξ κα απμ-

ηηήζμοκ απμδμπή ηαζ εκδζαθένμκ ημοθάπζζημκ ζε εεκζηυ επίπε-

δμ.    

β. Σδκ επζημζκςκία ιε ακηίζημζπμοξ θμνείξ ηαζ εηπαζδεοηζηά 

ζδνφιαηα ημο ελςηενζημφ αθ‟ εκυξ βζα ηδκ ηαθφηενδ ακάδεζλδ 

ηαζ πνμαμθή ηδξ κεμεθθδκζηήξ ιμοζζηήξ, αθ‟ εηένμο ιέζς ημζ-

κχκ πνμβναιιάηςκ ενεοκδηζηχκ, δζαβςκζζιχκ, ζειζκανίςκ 

η.θ.π, ηδκ ηαθφηενδ εηπαίδεοζδ ηςκ κέςκ Δθθήκςκ ιμοζζηχκ 

(εηηεθεζηχκ ηαζ ζοκεεηχκ) ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ κέςκ δδιζμον-

βζχκ.   

δ. Σδκ ειπενζζηαηςιέκδ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ 

θμνέςκ ηαζ  ηαηάεεζδ πνμηάζεςκ ζημ ΤΠ.ΠΟ βζα πζεακή πνδ-

ιαημδυηδζή ηςκ ιέζς πνμβναιιαηζηχκ ζοιαάζεςκ.   

ε. Σδ δδιζμονβία ηεηιδνζςιέκδξ πνυηαζδξ βζα ηδκ εκ βέκεζ 

ιμοζζηή «παζδεία», δ μπμία εα πνέπεζ κα οπμαθδεεί ζηα ανιυδζα 

Τπμονβεία ιε ζηυπμ ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία εηπαζδεοηζ-

ηχκ δμιχκ ηαζ ηδκ ακάπηολή ημοξ. 

Σέθμξ δε ηδκ ακάθδρδ ημζκχκ δνάζεςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ζοκενβαζζχκ ιε θμνείξ μζ μπμίμζ δζαπεζνίγμκηαζ άθθεξ ιμνθέξ 

Σέπκδξ. 
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Ζ Μνπζηθή Δθηέιεζε σο Δξκελεία ηεο Αλαιπηηθήο Μεζνδνινγίαο 
 

Θακάζδξ Εένααξ 

οκεέηδξ, ζαλμθςκίζηαξ, θέηημναξ  

Σιήια Μμοζζηήξ Δπζζηήιδξ ηαζ Σέπκδξ Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ  
a-zervas@uom.gr   

 

ηδκ οπμεεηζηή ενχηδζδ βζα ημ ακ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή ιμοζζ-

ηή εηηέθεζδ - ζδεαηή ιμοζζηή εηηέθεζδ- βζα ηάεε ένβμ ηαζ ηαηά 

πυζμ αοηυ ιπμνεί κα απμηεθεί ηδκ ιζα ηαζ ιμκαδζηή ενιδκεοηζηή 

εηδμπή ηνπ, πνμθακχξ οπάνπμοκ πμθθέξ απυρεζξ ζημ ααειυ πμο 

ηάπμζεξ απ‟ αοηέξ είκαζ ακηζηνμουιεκεξ.  Οζ πενζζζυηενμζ ζοιθς-

κμφκ ζημ υηζ δ ηέθεζα –δ ιμκαδζηή– εηηέθεζδ είκαζ ζπεδυκ αδφκαημ 

κα επζηεοπεεί, ακ ηαζ απηό είκαζ ημ γδημφιεκμ ή εα πνέπεζ κα είκαζ ημ 

γδημφιεκμ απυ ηάεε ιμοζζηυ εηηεθεζηή.  Γφμ ααζζηά ενςηήιαηα 

πμο βεκκζμφκηαζ απυ ηδκ πζμ πάκς οπυεεζδ είκαζ ηα ελήξ: (α) Δίκαζ 

επανηήξ απυ ιυκδ ηδξ δ άνηζα δελζμηεπκζηή ζηακυηδηα βζα ηδκ ακηζ-

ηεζιεκζηή ενιδκεία; (α) Απμηεθμφκ μζ βκχζεζξ ζηδ ιμοζζηή εεςνία, 

ζζημνία ηαζ ηζξ ακαθοηζηέξ ιεεμδμθμβίεξ απαναίηδηα ενβαθεία ζηα 

πένζα ημο δελζμηέπκδ;  οπκά ηαζ πνμηεζιέκμο κα ζπκδθαηήζμοιε, 

ζημζπεζμεεηήζμοιε ηαζ ζοβηεηνζιεκμπμζήζμοιε ηδκ άοθδ ηαζ άβκς-

ζηδ -ηαηά ηα άθθα- ακηζηεζιεκζηή ιμοζζηή εηηέθεζδ δακεζγυιαζηε 

εηθνάζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ απυ άθθεξ ηέπκεξ.  ηδ γςβναθζηή, βζα 

πανάδεζβια, έκαξ ακηζηεζιεκζηά ηαθυξ πίκαηαξ είκαζ άνηζμξ ακ ηαζ 

εθυζμκ πενζθαιαάκεζ αοηά ηαζ ιυκμ αοηά ηα ζημζπεία (πνχιαηα, 

ζπήιαηα ηθπ) πμο ημκ ζοκεέημοκ.  Λίβμ ςξ πμθφ, ημ ίδζμ ζζπφεζ βζα 

υθεξ ηζξ μκμιαγυιεκεξ ηέπκεξ ημο πχνμο „space arts.‟  Ηζπφεζ υιςξ ημ 

ίδζμ ηαζ βζα ηζξ ηέπκεξ ημο πςνμπνυκμο;  Γζα ηζξ μκμιαγυιεκεξ „time 

arts‟ ή „space-time arts,‟αοηυ απμηεθεί αηυια ηαζ ζήιενα πεδίμ 

ένεοκαξ.  Δίκαζ βκςζηή δ άπμρδ ημο Schopenhauer υπμο ακαθένεζ 

υηζ δ ανπζηεηημκζηή είκαζ „frozen music.‟  Καηά ημκ Ernst Tock δ 

ακηζζημζπία αοηή εηηείκεηαζ ςξ ημ οπυααενμ-ςξ ηδκ μοζία ηςκ δφμ 

ηεπκχκ, ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ δεκ πενζμνίγεηαζ 

ιυκμ ζηδκ επζθάκεζα ημοξ.  Ακηίζημζπα, θέεζ μ Tock εα ιπμνέζμοιε 

κα απμηαθέζμοιε ηδκ ιμοζζηή „sounding architecture,‟  βζαηί δ 

ιμνθή -δ ζζυννμπδ ιμνθή- είκαζ αοηυ πμο επζανααεφεζ ημ ηάεε 

„άρμβμ‟ δδιζμφνβδια ηαζ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ αθθά ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ. 

(Tock 1977: 155).   Ζ επζπεζνδιαημθμβία ημο Ernst Tock ανίζηεζ 

ζφιθςκμ ηαζ ημ δζαηεηνζιέκμ ζοκεέηδ Ralph Shapey, μ μπμίμξ 

ακαθένεζ ζηα εζζαβςβζηά ιαεήιαηα ημο εβπεζνζδίμο ημο βζα ηδ ζφκ-

εεζδ υηζ «μ ζοκεέηδξ είκαζ ανπζηέηημκαξ ημο ήπμο, ημο πνυκμο, ημο 

πχνμο ηαζ ηδξ νμήξ» (Shapey 2000: 4).  Ρμή, πχνμξ, πνυκμξ ηαζ 

ιμνθή ζοκοπάνπμοκ ηαζ ζηζξ „space arts‟ ηαηά ημκ Cone υπμο πανα-

ηηδνζζηζηά ακαθένεζ: «δζααάγμοιε ηζξ εζηυκεξ, ηα ηηίνζα, ηα βθοπηά 

υπςξ ηαζ ηα πμζήιαηα» (Cone 1968: 33).  πςξ ιπμνμφιε κα απμηα-

θέζμοιε ηδκ ακάβκςζδ εκυξ πμζήιαημξ „a performance‟ (οπυ ηδκ 

έκκμζα ηδξ εηηέθεζδξ – ενιδκείαξ), ημ ίδζμ ηαζ ηδκ παναηήνδζδ εκυξ 

βθοπημφ απ‟ υθεξ ηζξ πθεονέξ ημο, ή εκυξ ηηζνίμο απυ πχνμ ζε πχνμ.  

Γεκζηά, δ θεπημιενήξ παναηήνδζδ ηαζ ακάθοζδ ηςκ παναηηδνζζηζ-

ηχκ ηαζ ζημζπείςκ πμο ζοκεέημοκ ημ δδιζμφνβδια, εκ πνμηεζιέκς ημ 

ένβμ ηέπκδξ, ιαξ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ημ ακηζθδθημφιε ζε αάεμξ.  

ηδκ πενίπηςζδ πμο έκα ένβμ βίκεηαζ ακηζθδπηυ ηαζ ηαηακμδηυ ιε 

ηδκ πνχηδ ή αηυια ηαζ δεφηενδ παναηήνδζδ, ακάβκςζδ, ή αηνυαζδ, 

ιπμνμφκ κα ζζπφμοκ –εηηυξ άθθςκ- ηα πζμ ηάης: (ζ) ημ ηαηακμήζαιε 

θυβς ιεβάθδξ ελμζηείςζδξ ιαξ ζε πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ δζεονφκεζ 

ηδκ ακηζθδπηζηή ιαξ ζηακυηδηα –ηαζ εδχ δεκ ζοιπενζθαιαάκς ημοξ 

ζδζμθοείξ (genius), (ζζ) εκδέπεηαζ ημ ένβμ κα είκαζ ελαζνεηζηά απθμσηυ 

ηαζ ηέθμξ (ζζζ) κα ιδ ημ ηαηακμήζαιε πναβιαηζηά ζε αάεμξ ηαζ κα 

οπμααειίζαιε ημ πενζεπυιεκμ ημο, έκα ανηεηά ζοκδεζζιέκμ θαζκυ-

ιεκμ ζδζαίηενα υηακ δεκ οπάνπεζ ελμζηείςζδ ιε ημ ζηοθ ή ηδκ ηεπκμ-

ηνμπία.  Καηά ηδκ εηηίιδζή ιμο, ιέηνμ βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηή αλζμ-

θυβδζδ εκυξ ένβμο ηέπκδξ απμηεθεί δ ακημπή ημο ζημ πνυκμ (δζαπνμ-

κζηυηδηα), εκχ ζε ηάεε παναηήνδζδ, ακάβκςζδ, ή αηνυαζδ απμηα-

θφπημκηαζ κέα ζημζπεία, είκαζ δδθαδή ζακ κα ηαλζδεφεζ –ημ ένβμ - 

πανάθθδθα ιε ημ πνυκμ, ή ιέζα ζημ πνυκμ.  Ο ζοκεέηδξ Paul Lansky 

ζπμθζάγμκηαξ ηα ένβα ημο, ιε αλζμγήθεοηδ εζθζηνίκεζα έπεζ πεζ υηζ δ 

πμζυηδηα ηςκ ένβςκ ημο ελανηάηαζ απυ ημ ακ ακαηαθφπηεζ κέα ζημζ-

πεία ηαζ πθδνμθμνίεξ ζε ηάεε ηεθεοηαία αηνυαζδ.  διεζςηέμκ υηζ μ 

Lansky είκαζ ηονίςξ ζοκεέηδξ δθεηηνμκζηχκ ένβςκ ηαζ ςξ εη ημφημο 

ηαζ μ ιυκμξ εηηεθεζηήξ-ζμθίζη-ενιδκεοηήξ ηςκ πενζζζμηένςκ ένβςκ 

ημο, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ακαθαιαάκεζ υθδ ηδκ εοεφκδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ-ακαδδιζμονβίαξ, δδθ. ηαζ ημο δδιζμονβμφ ηαζ ημο  

εηηεθεζηή.  Πυζμ εοεφκεηαζ δ ιμοζζηή εηηέθεζδ-ενιδκεία (perfor-

mance-interpretation) βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνμαμθή ηαζ απυδμζδ 

υθςκ ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοκεέημοκ ημ ένβμ– δδθ. ηςκ ζημζπείςκ πμο 

βίκμκηαζ ακηζθδπηά ζηδκ πνχηδ αηνυαζδ, ζηδ δεφηενδ, ζηδκ ηνίηδ, 

ζηδ πζθζμζηή.  Καζ επζζηνέθμκηαξ ζηδκ ανπζηή ιμο οπυεεζδ επακα-

δζαηοπχκς ημ ενχηδια: πςξ είκαζ δοκαηυ κα εηηεθεζηεί – ενιδκεο-

ηεί έκα ένβμ ηαηά ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ;  Τπάνπεζ ιυκμ έκαξ 

ηνυπμξ ακηζηεζιεκζηήξ – ζδεαηήξ ενιδκείαξ ηαζ απυ ηζ ηαεμνίγεηαζ 

αοηυξ;  ηδκ ακάβκςζδ εκυξ πμζήιαημξ, ή ζηδκ παναηήνδζδ εκυξ 

πίκαηα, πνμηεζιέκμο κα ακηζθδθεμφιε ηα κμήιαηα - ηδκ μοζία ημο, 

ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε ηαζ λακαπαναηδνήζμοιε θεπημιένεζεξ, 

επζηαπφκμοιε ή επζαναδφκμοιε ηδκ ακάβκςζδ ή παναηήνδζδ, ή ηαζ 

κα αζπμθδεμφιε απμζπαζιαηζηά πςνίξ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζε ιζα 

θάζδ, δίπςξ αοηυ κα επδνεάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ αλία ημο ένβμο, ή 

αηυια ηαζ ηδκ δζαπνμκζηυηδηά ημο.  Ηζπφεζ αοηυ ιε ηδ ιμοζζηή 

εηηέθεζδ;  Ηζπφεζ υιςξ ιε ηδκ ιμοζζηή ακάθοζδ!  Ο ζοκεέηδξ δδιζ-

μονβεί ημ ιμοζζηυ ημο οθζηυ ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα ιμνθμπμζεί ηαζ 

ζπδιαηίγεζ ημ ιμοζζηυ ένβμ ηαζ ηέθμξ ημ  απμδίδεζ ζδιεζμβναθζηά.  

Ζ ιμοζζηή δζαδζηαζία υιςξ δεκ ζηαιαηάεζ εδχ αθθά πενκάεζ ζημ 

επυιεκμ ζηάδζμ, αοηυ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ζδιεζμβναθζηχκ εκδείλε-

ςκ, μοζζαζηζηά πενκάεζ ζηδ δεφηενδ θάζδ, αοηή ηδξ ακαδδιζμονβίαξ 

ιέζα απυ ηδκ εηηέθεζδ-ενιδκεία.  Δδχ μ ιμοζζηυξ εηηεθεζηήξ, ή μζ 

ιμοζζημί εηηεθεζηέξ θεζημονβμφκ ηαζ πάθζ ςξ δδιζμονβμί.  Ζ ζζημνία 

ιαξ έπεζ δζδάλεζ υηζ υζμ πζμ ζφκεεημ είκαζ ημ ιμοζζηυ ένβμ, ηυζμ πζμ 

αανζά αημοιπάεζ δ εοεφκδ ζημοξ χιμοξ ή αηνζαέζηενα ζηα δάηηοθα 

ημο ιμοζζημφ εηηεθεζηή.  Ο εηηεθεζηήξ ανίζηεηαζ δζανηχξ ακηζιέ-

ηςπμξ ιε ηζξ επζθμβέξ ηνπ πνμηεζιέκμο κα απμδχζεζ ηδ ζοκμπή ηαζ 

αοημηέθεζα ημο ένβμο πμο δμιείηαζ ζηζξ ζζμννμπίεξ, ακαθμνέξ, ζπέ-

ζεζξ ηαζ ακηζεέζεζξ ηςκ ιμοζζηχκ ή ηαζ ελς-ιμοζζηχκ οθζηχκ πμο ημ 

ζοκεέημοκ ηαζ κα δζαζθαθίζεζ ηδ „νμή‟ πμο απμννέεζ απυ ημ νοειζηυ 

οπυααενμ υζμ άιεζα ακηζθδπηυ ή ααεζά ηνοιιέκμ ηζ ακ ανίζηεηαζ.  

Σέθμξ, δ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ επζηεθείηαζ απυ ημκ αηνμαηή, 

ημκ δέηηδ ημο υθμο δπδηζημφ εβπεζνήιαημξ μ μπμίμξ ηαθείηαζ κα 

απμηςδζημπμζήζεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δέπεηαζ ζημ ζφκμθμ ημοξ, 

αθ‟ εκυξ ηδ ζφκεεζδ ςξ ιμνθμπμίδζδ δμιζηχκ οθζηχκ (ένβμ ημο 

ζοκεέηδ), αθ‟ εηένμο ηδκ ενιδκεία αοηχκ ηςκ οθζηχκ (ένβμ ημο 

εηηεθεζηή).  ηδκ μθμηθήνςζδ ημοξ, ηα ιμοζζηά ένβα ζπδιαημπμζ-

μφκηαζ ζημ πνυκμ πςνίξ δζαημπή, δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πζζςβο-

νίζιαημξ ή δζυνεςζδξ.  «Αοηή δ αηεθείςηδ νμή ηδξ ιμοζζηήξ είκαζ 

πμο ιαξ ακαβηάγεζ κα πνδζζιμπμζμφιε ηδ θακηαζία ιαξ, βζαηί δ 

ιμοζζηή κμείηαζ ιυκμ ζακ ιζα δζανηήξ δζαδζηαζία ημο βίβκεζεαζ» 

ακαθένεζ μ Aaron Copland ζημ αζαθίμ ημο Ζ Μνπζηθή θαη ε Φαληα-

ζία.  Ακαιθζζαήηδηα, δ ηάεε εηηέθεζδ είκαζ απμηέθεζια πνμαμθήξ 
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ηςκ ζημζπείςκ πμο μ ιμοζζηυξ εηηεθεζηήξ επζθέβεζ κα πνμαάθεζ.  Δκ 

ηέθεζ, εα οπάνλμοκ ηαζ άθθεξ εηηεθέζεζξ!  Σζ ηαεμνίγεζ, υιςξ, ηζξ 

επζθμβέξ ημο εηηεθεζηή;  Ζ ηάεε ζμαανή εηηέθεζδ ένβμο ααζίγεηαζ 

ζε έκα πθέβια πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ θεζημονβζχκ ιε ηονζυηενδ 

ηδκ ζηζθζζηζηή απυδμζδ.  Ο ιμοζζηυξ εηηεθεζηήξ ιε άνζζηδ δελζμηε-

πκζηή ζηακυηδηα, δεκ είκαζ οπμπνεςηζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ ενιδ-

κεοηήξ–ακαδδιζμονβυξ βζαηί δεκ ανηεί ιυκμ δ εθανιμβή ηςκ ζδιεζ-

μβναθζηχκ εκδείλεςκ βζα ηδκ ακαδδιζμονβία εκυξ ένβμο ηαζ ηδκ 

πνμαμθή ημο ζημ πςνμπνυκμ.  Ζ ιμκμδζάζηαηδ εθανιμβή ημο stacca-

to, ηςκ ιεηνμκμιζηχκ εκδείλεςκ, ηςκ δμλανζχκ, ηαζ ηςκ αολμιεζχ-

ζεςκ ηςκ δοκαιζηχκ δεκ απμηεθμφκ ηδκ απμηθεζζηζηή πνμτπυεεζδ 

βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηή ενιδκεία.  Πμθθμί, ακ υπζ υθμζ μζ ζοκεέηεξ 

ζοιθςκμφκ ζημ υηζ μζ ηαθμί εηηεθεζηέξ είκαζ δεηηζημί ζηζξ οπμδεί-

λεζξ ηςκ ζοκεεηχκ, ηαζ ακηίζηνμθα, μζ ζμαανμί ζοκεέηεξ δζδάζημ-

κηαζ απυ ημοξ εηηεθεζηέξ ημοξ.  Πυζμζ απυ ημοξ ζοκεέηεξ είκαζ 

αιεηαηίκδημζ ζημ κα δζαθμνμπμζήζμοκ ιεηά ηδκ πνχηδ ακάβκςζδ ή 

ηαζ πνχηδ εηηέθεζδ ημο ένβμο ημοξ ανηεηέξ απυ ηζξ ζδιεζμβναθζηέξ 

εκδείλεζξ;  Ζ ζζημνία ιαξ έπεζ δζδάλεζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ ζοκεέηεξ 

δζμνεχκμοκ ηα ένβα ημοξ ιεηά απυ ηζξ πνχηεξ εηηεθέζεζξ –πνζκ ημ 

εβηαηαθείρμοκ μνζζηζηά. Ο Lukas Foss ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά: 

«είκαζ απαναίηδημ κα επακ-εθεονίζημοιε ηδκ πζμ ηαηάθθδθδ ζδιεζ-

μβναθία βζα ηδκ αηνζαή δζαηφπςζδ ημο ηάεε κέμο ήπμο, θευββμο, 

νοειμφ ζε ηάεε κέμ ένβμ.  οκήεςξ, ζηδκ ακαγήηδζδ ηδξ αηνζαήξ 

ζδιεζμβναθζηήξ έηθναζδξ ηςκ ήπςκ, ακηζβνάθς ηα ένβα ιμο ηνεζξ ή 

ηέζζενζξ θμνέξ πνζκ ηδ έηδμζδ ημοξ», ζοιπθδνχκεζ μ Foss.  Ηδζαίηε-

να βζα ημ ζδιενζκυ ζοκεέηδ –ημ ζοκεέηδ πμο ηζκείηαζ ακαπυθεοηηα 

ζηδ δζάζηαζδ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ- ηαζ πμο είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζε 

ακανίειδηεξ αζζεδηζηέξ ηάζεζξ, ημ ζδιεζμβναθζηυ ζφζηδια απμηεθεί 

ηαεανή οπυεεζδ δδιζμονβζηήξ επζθμβήξ. «Σα ζοζηήιαηα ζδιεζμ-

βναθίαξ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκα ιε ηζξ ιμοζζηέξ παναδυζεζξ 

(ημοθημφνεξ) απυ ηζξ μπμίεξ πνμένπμκηαζ ηαζ ηζξ μπμίεξ εηθνάγμοκ, 

εκχ εηθνάγμοκ –εκ ιένεζ- ηαζ πθδνμθμνίεξ απυ άθθεξ παναδυζεζξ 

πνμξ ηδκ ηφνζα», οπμζηδνίγεζ μ εεκμιμοζζημθυβμξ Ted Ellington ζημ 

θίια Transcription (Ellington. 1992: 153-164).  Πνμθακχξ μ υνμξ 

ημοθημφνα είκαζ πμθοζφκεεημξ ηαζ δεκ ελακηθείηαζ ιυκμ ηαζ ιυκμ 

απυ ηδ ζδιεζμβναθία, ακηζεέηςξ δ ζδιεζμβναθία απμηεθεί –εκ ιένεζ- 

ηδκ επζθάκεζα ηδξ.   Κμζκή δζαπίζηςζδ πμθθχκ ζοκεεηχκ, ζζημνζηχκ 

αθθά ηαζ ιμοζζηχκ είκαζ υηζ αηυια ηαζ ζήιενα δ δζαδζηαζία ηδξ 

εηηέθεζδξ ααζίγεηαζ, ζπεδυκ απμηθεζζηζηά, ζε ζοιπενζθμνέξ ηαζ 

πναηηζηέξ ημο νμιακηζζιμφ.  ηδκ πενίμδμ ημο νμιακηζζιμφ, απ‟ ηδ 

ιζα δ επακαζηαηζηυηδηα ζηδ ζηέρδ ηαζ έηθναζδ απ‟ ηδκ άθθδ μζ 

ηαηαζηεοαζηζηέξ αεθηζχζεζξ ηςκ μνβάκςκ χεδζακ ηδ δελζμηεπκζηή 

δοκαηυηδηα ηςκ ιμοζζηχκ ζε ελαζνεηζηά επίπεδα.  ιςξ ζήιενα βζα 

ζοβηεηνζιέκμοξ ημζκςκζημ-ζζημνζημφξ θυβμοξ, μ δνςζζιυξ ηαζ δ 

δζάεεζδ αοημεοζίαξ πμο εηθνάγμκηαζ ιέζα απυ ηδκ ορδθή δελζμηε-

πκία –ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο νμιακηζζιμφ- εκδεπμιέκςξ κα ιδκ 

επανημφκ βζα ηδκ μνεή ενιδκεία πθδνμθμνζχκ πμο εκοπάνπμοκ ζημ 

ζδιεζμβναθζηυ πενζηφθζβια ηαζ ηονίςξ ζηα ααεφηενα επίπεδα ηδξ 

ιμοζζηήξ ακαημιίαξ ένβςκ εηηυξ νμιακηζζιμφ.  Ζ δζαπίζηςζδ αοηή 

απμηηά ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηα ένβα πμο βνάθηδηακ απυ ηα ιέζα 

ημο 20μο αζχκα ηαζ φζηενα.  Μήπςξ υιςξ ηάηζ ακάθμβμ δεκ ζζπφεζ 

ηαζ βζα ηα ένβα πμο ζζημνζηά απέπμοκ πμθφ απυ ημ πανυκ;  Γδθαδή 

βζα ηα ένβα ημο ιεζαίςκα, ηδξ ακαβέκκδζδξ, ή αηυια ηαζ βζα ηα ένβα 

πμο εκηάζζμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα αζζεδηζηά πθαίζζα ηαζ ενιδκεοηζ-

ηέξ πναηηζηέξ βζα πανάδεζβια ένβα πμο μ αοημζπεδζαζιυξ παίγεζ 

δμιζηυ νυθμ, ηδ ηγαγ ιμοζζηή, ηα ιζηνμημκζηά ένβα ηθπ.  Ο Paul 

Berliner ζημ αζαθίμ ημο Thinking in Jazz, πνμηεζιέκμο κα ημκίζεζ ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμοζζηήξ ημοθημφναξ ιέζα ζηδκ 

μπμία επζηεθείηαζ δ (ακηζηεζιεκζηή) ενιδκεία δακείγεηαζ ηαζ πανμο-

ζζάγεζ ακαθθμίςημ ημ ζφκδεεξ ζπυθζμ ηςκ ιμοζζηχκ -εκ πνμηεζιέκς 

ηδξ ηγαγ: “it happens when it‟s grooving” παίγεηαζ ζςζηά «δμοθεφεζ» 

υηακ οπάνπεζ δ ζςζηή νοειζηή αίζεδζδ –δδθ. νμή (Berliner 1994).  

ηδκ πενίπηςζδ υιςξ πμο μ ιμοζζηυξ εηηεθεζηήξ δεκ πνμένπεηαζ ή 

δεκ ζοκεπίγεζ κα εκηάζζεηαζ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ «ιμοζζηή ημοθ-

ημφνα» αθθά επζαζχκεζ απυ ηδκ εκαζπυθδζδ ημο ςξ ιέθμξ επαββεθ-

ιαηζηχκ ζοκυθςκ, βεβμκυξ πμο οπμβναιιίγεζ ορδθυ δελζμηεπκζηυ 

επίπεδμ, ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδ ακηζηεζιεκζηή ενιδκεία;  Με 

άθθα θυβζα, ηαηά πυζμ μζ εηηεθεζηέξ επαββεθιαηζηχκ ζοκυθςκ, ππ. 

ζοιθςκζηχκ μνπδζηνχκ, ζοκυθςκ ιμοζζηήξ δςιαηίμο ηθπ, ιπμνμφκ 

κα απμδχζμοκ ηαζ ηζξ ααεφηενεξ ακαγδηήζεζξ εκυξ ένβμο έκηεπκδξ-

θυβζαξ ιμοζζηήξ, εηηυξ νεπενημνίμο μνπήζηναξ, ή αηυια ηαζ εκηυξ;  

H ζφβπνμκδ πναηηζηή έπεζ απμδείλεζ υηζ εκ ηέθεζ μζ ακαθοηζηέξ ιέεμ-

δμζ ιπμνμφκ κα μδδβμφκ ημ ιμοζζηυ εηηεθεζηή ζηδκ πζμ ααεζά ελε-

νεφκδζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ ένβςκ ηαζ κα ημκ πνμζηίγμοκ ιε μοζζα-

ζηζηέξ βκχζεζξ  βζα ηζξ ενιδκεοηζηέξ ημο επζθμβέξ.  Δλάθθμο, ηαζ 

πςνίξ ηδ δζηή ιαξ βκχιδ, δ παβημζιζμπμίδζδ έπεζ ελαζθαθίζεζ ηδκ 

πνμζαμθή ιαξ απυ πμζμηζηά άπεζνεξ ιμοζζηέξ πθδνμθμνίεξ, ηαοηυ-

πνμκα, πςνίξ ηαιία δοκαηυηδηα επζθμβήξ ηαζ πμζμηζηήξ αλζμθυβδζδξ 

απυ ιένμοξ ιαξ, ζε ααειυ πμο ηα μζημοιεκζηά ένβα ηέπκδξ ηζκδο-

κεφμοκ κα επζηαθοθημφκ, ζοκεθίαμοκ, ζζμπεδςεμφκ  –πςνίξ επζ-

ζηνμθή- απυ ηα ένβα ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, ηα πενζζζυηενα εη ηςκ 

μπμίςκ είκαζ άηεπκα!   Ζ παβημζιζμπμίδζδ είκαζ πναβιαηζηυηδηα ηαζ 

πνέπεζ κα αλζμπμζδεεί εη ηςκ έζς.  Ζ εονεία βκχζδ, ηαζ ζηδκ πενί-

πηςζή ιαξ –ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιμοζζηχκ εηηεθεζηχκ- δ 

εονεία ιμοζζημεεςνδηζηή βκχζδ ηεθζηά είκαζ ημ ηθεζδί ηαζ ημ ιέηνμ 

βζα ηδκ πμζμηζηή αλζμθυβδζδ ηαζ ααεζά ηαηακυδζδ ηςκ ένβςκ.  Ο 

ζοκεέηδξ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Aaron Copland, είκαζ μ 

δδιζμονβυξ εκυξ ζφκεεημο ιμοζζημφ πμζήιαημξ ημ μπμίμ ηαηαβνάθεζ 

ζημ πανηί ηαζ ημ μπμίμ απεοεφκεζ ζε έκα αηνμαηήνζμ πμο δεκ λένεζ 

ακάβκςζδ.  ε πνμδβμφιεκεξ ζζημνζηέξ πενζυδμοξ μζ ζοκεέηεξ δεκ 

ηζκδφκεοακ απυ ημ κα ηαηαζηναθμφκ ηα ένβα ημοξ βζαηί ηα ενιήκεο-

ακ μζ ίδζμζ.  Σχνα υιςξ ιεηαλφ ημο δδιζμονβμφ ηαζ ημο αηνμαηή 

πανειαάθθεηαζ μ ενιδκεοηήξ.  Σζ βίκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ 

ενιδκεοηήξ δεκ βκςνίγεζ ηαθά ηζξ ηεπκζηέξ ενιδκείαξ, δδθ. δεκ έπεζ 

ηαθή ηεπκζηή, δεκ βκςνίγεζ βναιιαηζηή ηαζ ζοκηαηηζηυ (εεςνία, 

ακάθοζδ, ζζημνία);  Δδχ δεκ ακαθένμιαζ ζε ένβα δθεηηνμκζηήξ 

ιμοζζηήξ ζηα μπμία μ ζοκεέηδξ είκαζ ηαζ μ εηηεθεζηήξ, ή ζηα αοημ-

ζπεδζαζηζηά ένβα ζηα μπμία μ εηηεθεζηήξ είκαζ ηαζ ζοκεέηδξ.  ε έκα 

εφζημπμ πανάδεζβια ζε ζπέζδ ιε ηδκ ενιδκεία ηαζ ακάθοζδ, ηαζ ημ 

μπμίμ ζοιαμθζηά πνμένπεηαζ απυ ημκ νμιακηζζιυ, μ Edward Cone, 

ακαθένεζ ηα ελήξ: ηδκ ανπή ημο Πνεθμφδζμο ζε Νημ εθάζζμκα ημο 

μπέκ ημ πνχημ ηαζ δεφηενμ ιέηνμ ειθακίγμκηαζ κα είκαζ λεπςνζζηά 

αθθά ζηδ ζοκέπεζα ζπδιαηίγμκηαζ ιζηνέξ ιεθςδζηέξ θνάζεζξ δφμ 

ιέηνςκ.  Παναηδνχκηαξ υιςξ ημ ιπάζμ εα ακηζθδθεμφιε υηζ αοηυ 

είκαζ πμο πνμζδίδεζ ζζμννμπία ιεηαλφ ηςκ ανπζηχκ ιέηνςκ  ιε ηα 

επυιεκα.  Πνμηεζιέκμο υιςξ μ εηηεθεζηήξ κα απμδχζεζ απμηεθε-

ζιαηζηά ημ ιμοζζηυ ηείιεκμ πνέπεζ πνχηα κα ημ ηαηακμήζεζ ιέζα 

απυ ηδκ ακάθοζδ (Cone 1968).    

οιπεναζιαηζηά, ημ επίπεδμ ημο δπδηζημφ απμηεθέζιαημξ 

ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ζοκδοαζιυ εεςνδηζηχκ βκχζεςκ ηαζ 

ηεπκζηήξ ηαζ δ ιμοζζηή εηηέθεζδ θεζημονβεί ζοκμθζηά ςξ 

ενιδκεία ηδξ ακαθοηζηήξ ιεευδμο ηαζ εεςνίαξ ζ‟ έκα ελαζνε-

ηζηά ορδθυ επίπεδμ ηαθθζηεπκζηήξ πνάλδξ.  Οζ βκχζεζξ ιαγί 

ιε ηδ δελζμηεπκζηή ζηακυηδηα ακηζηαημπηνίγμκηαζ ζηδκ απμηε-

θεζιαηζηυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ ακαζφκεεζδξ -εκ ηέθεζ είκαζ ηαζ 

ζεααζιυξ πνμξ ημ αηνμαηήνζμ. 
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