
Eλληνική Μουσική 

Μύθος και Πραγµατικότητα 

Ένα µουσικό ταξίδι στους 30 αιώνες Ελληνικής Μουσικής ∆ηµιουργίας 

 

Η φήµη συχνά δεν είναι παρά µόνον ένα σύνολο παρεξηγήσεων που συνοδεύουν ένα πρόσωπο, µια 

έννοια ή µια κατάσταση. Η φήµη της ελληνικής µουσικής επιβεβαιώνει αυτή την εκτίµηση.  

Η αυθαίρετη ιδιοποίηση, η ανιστόρητη προσέγγιση και η αισθητική άγνοια είναι µερικοί από τους 

λόγους για τους οποίους, παγκοσµίως, περισσότερο διαφηµισµένες και τελικά γνωστές είναι οι 

ευτελέστερες πλευρές της ελληνικής µουσικής. 

 

Ποια είναι όµως η πραγµατικότητα;  

Η Ελλάδα, κυρίως λόγω γεωγραφικής θέσης και ιστορικών συγκυριών, ήταν ανέκαθεν µια 

πολιτισµικά σύνθετη χώρα. Είναι συνεπώς δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να οριστεί η ελληνική µουσική 

µε µια συνολική χειρονοµία.  

H ρήση «ελληνική µουσική είναι η µουσική των Ελλήνων» δεν συνιστά λύση του προβλήµατος.  

Ποιος είναι Έλληνας; Ο σηµερινός κάτοικος της σηµερινής Ελλάδας ή ο µετέχων ελληνικής παιδείας; 

Και ποια γεωγραφική περιοχή εννοείται ως «Ελλάδα»; Η αρχαία, η µεσαιωνική –βυζαντινή- ή η 

νεότερη Ελλάδα; 

 

Η σειρά διαλέξεων µε θέµα «Ελληνική Μουσική – µύθος και πραγµατικότητα», επιχειρεί µια 

συστηµατική προσπάθεια προσέγγισης του θέµατος τόσο από ιστορική, θεωρητική και εθνική 

άποψη, όσο και από την πλευρά της σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας, ενώ ταυτόχρονα 

διερευνώνται και οι αλληλεπιδράσεις του ελληνικού µουσικού πολιτισµού µε τους µουσικούς 

πολιτισµούς της Ανατολής και της ∆ύσης, στο σταυροδρόµι των οποίων κείται η σηµερινή Ελλάδα.  

 

Σκοπός των διαλέξεων δεν είναι να κατευθύνει τις µουσικές προτιµήσεις του ακροατή τους, αλλά να 

του προσφέρουν τεκµηριωµένη ενηµέρωση για την ελληνική µουσική του παρόντος και του 

παρελθόντος. 



Οργάνωση και δοµή διαλέξεων 

 

Οι τρεις δίωρες διαλέξεις ακολουθούν τη στρατηγική της εκλαϊκευµένης επιστήµης και απευθύνονται 

στο µέσο –µη εξιδεικευµένο- ακροατή. Με χρήση αυθεντικού οπτικοακουστικού υλικού ο ακροατής 

προσεγγίζει µε τον πλέον παραστατικό τρόπο, τη συνολική εικόνα της ελληνικής µουσικής 

πραγµατικότητας του παρελθόντος και του παρόντος: 

 

1η ∆ιάλεξη:  Λόγια Μουσική:  

Η µουσική κατά την αρχαιότητα, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και το 

µεσαίωνα 

Μουσική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 

Φύση της µουσικής, κοινωνικός ρόλος,  εξέλιξη 

 

2η ∆ιάλεξη:  Παραδοσιακή και Λαϊκή Μουσική:  

Μουσικά ήθη από όλες τις περιοχές της σηµερινής Ελλάδας και από περιοχές που στο 

παρελθόν κατοικούνταν από Έλληνες 

Συγγενείς µουσικές παραδόσεις 

Αστική Μουσική 

 

3η ∆ιάλεξη: Λόγια Μουσική: 

  Η λόγια µουσική στη νεότερη Ελλάδα 

  Επιδράσεις και καταβολές 

  19ος αιώνας και Εθνική Σχολή 

  Η ελληνική µουσική µετά το β’ παγκόσµιο πόλεµο 

 


