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Περίληψη  

 

Η παρούσα εργασία με τίτλο Το μπουζούκι στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας και η 

ελληνικότητά του: "Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας", μια μελέτη περίπτωσης, 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Σημειωτική και 

Επικοινωνία, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του τμήματος Νηπιαγωγών. 

Σε αυτή την εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της ελληνικότητας του μπουζουκιού, 

μέσα από την εξέλιξη και την οργανολογική καταγωγή του, καθώς και μέσα από την 

ελληνική δισκογραφία και την εμφάνιση του μπουζουκιού μέσα σε αυτή.  

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε το μπουζούκι και πως αυτό εμφανίζεται μέσα στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία.  

Στο τελευταίο και ερευνητικό μέρος της εργασίας θα ακολουθήσει σημειωτική 

ανάλυση της ταινίας του Α. Δαμιανού Ευδοκία. Συγκεκριμένα θα αναλυθεί η σκηνή 

όπου εμφανίζεται στην ταινία το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, και χορεύει ο 

πρωταγωνιστής της ταινίας. Έτσι θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του αντρισμού, της αρρενωπότητας, τα κοινωνικά 

στερεότυπα ως προς το φύλο, τη μοναχικότητα, κ.α., μέσα από τις εικόνες και το 

γλωσσικό κείμενο, μετά από μια σειρά κριτηρίων που παρουσιάζονται αναλυτικά στη 

μεθοδολογία. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι εάν τα χαρακτηριστικά, 

στερεοτυπικά και μη, του μπουζουκιού και του ζεϊμπέκικου χορού, που 

αναδεικνύονται μέσα από τη βιβλιογραφική μας έρευνα, αγκυρώνουν με τα 

χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται από το δείγμα της έρευνας μας που είναι το 

Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από την ταινία 

Ευδοκία.  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία 

ανάλυσης της σημειωτικής και υιοθετήθηκε το μοντέλο του Greimas (1996), έτσι 

όπως χρησιμοποιήθηκε από τους Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou (2016) και 

Χριστοδούλου (2013).  

Από την ανάλυση των εικόνων και του γλωσσικού μηνύματος προκύπτουν 

ορισμένα συμπεράσματα. Μετά από την ανάλυση εντοπίζονται έννοιες που 

παραπέμπουν σε κώδικες όπως ο έμφυλος, ο συμβολικός, ο αξιακός, ο κοινωνικός, 

κ.α., πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει την αρχική μας βιβλιογραφική έρευνα για το 
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ζεϊμπέκικο χορό, και κατ’ επέκταση ότι το μπουζούκι εκφράζει όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά στοιχεία.  

Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, το οποίο ήδη 

έχει αναδειχθεί μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναφορικά με το μπουζούκι 

και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, όπως αυτά διαφαίνονται μέσα από τους 

διάφορους μουσικούς ρυθμούς.  

  

Λέξεις-Κλειδιά:  

 

Μπουζούκι, ελληνικότητα, Μουσικά Σχολεία, σημειωτική ανάλυση, Ευδοκία, 

ζεϊμπέκικο.  
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ABSTRACT  

 

This paper entitled ‘The bouzouki in Music Schools of Greece and the Greek 

identity of " Evdokia’s Zeibekiko ", a case study, was part of the graduate program 

Semiotics and Communication, University of Western Macedonia, Preschool 

Division. In this paper we attempt the promotion of Hellenism of the bouzouki, 

through development and its instrumentalist origin, and through the Greek 

discography and its appearance in it. 

Then we will study the bouzouki and how it arises within the educational system 

of Greece, with emphasis in secondary education and Music Schools. 

In the last part of the paper which is the research, semiotic analysis of A. 

Damiano’s film ‘Evdokia’ will follow. Specifically, the scene that it appears in the 

film ‘Evdokia’s Zeibekiko’, and when the film's protagonist dances will be analyzed. 

Therefore, we will consider the way in which the characteristics of manhood are 

presented, masculinity, social stereotypes regarding sex, loneliness, etc., through the 

images and the language text, after a series of criteria presented in detail 

methodology. The aim of this study is whether the characteristics, stereotypical or not, 

of the bouzouki and the Zeibekiko dance, which emerged through our literature 

research, identify with the characteristics that emerge from the sample of our research 

which is ‘Evdokia’s Zeibekiko’, as this is presented in the film ‘Evdokia’. 

To carry out the investigation methodological analysis tools semiotic were used 

and the Greimas model (1996) as used by Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou (2016) 

and Christodoulou (2013) was adopted.  

Analysis of the images and language message we come to some conclusions. After 

the analysis, concepts arise, mentioning codes such as the Civil War,  symbolic, value, 

social, etc., which confirms our initial literature research on the zeibekiko dance, and 

thus that the bouzouki expresses all of the above characteristics. 

Therefore it is necessary to further investigate the issue, which has already 

emerged through the existing literature regarding the bouzouki and its characteristics, 

as they emerge through the various musical rhythms. 

 

Key-words: Bouzouki, Hellenism, Semiotics Analysis, Music schools, Evdokia, 

Zeibekiko. 
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Εισαγωγή 

 

Από τότε που ο άνθρωπος βρέθηκε στη γη, ο ήχος και ο ρυθμός συνδέθηκαν με  

τη ζωή του (Λεούση, 2003:10). Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η μουσική, ως τέχνη, 

έρχεται να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τον ήχο, τις σκέψεις, 

τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις.  

Η δομή της παρούσας εργασίας, χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος αναπτύσσεται στα δύο πρώτα κεφάλαια της 

εργασίας, ενώ το ερευνητικό μέρος αναπτύσσεται στο τρίτο κεφάλαιο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της ελληνικότητας του μπουζουκιού 

όπως αυτή διαφαίνεται μέσω της εξέλιξης του μπουζουκιού ως οργάνου, την 

οργανολογική του καταγωγή, και την εμφάνισή του μέσα στην Ελληνική 

δισκογραφία.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται το μπουζούκι μέσα στα συστήματα 

εκπαίδευσης και δίνεται έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στο θεσμό 

των Μουσικών Σχολείων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, όπου αποτελεί και το ερευνητικό μέρος, μελετάται και 

αναλύεται το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, ένα οργανικό τραγούδι χωρίς στίχους, του Μ. 

Λοΐζου, όπως αυτό εμφανίζεται μέσα στην ταινία του Α. Δαμιανού, Ευδοκία. Με τη 

βοήθεια ειδικού λογισμικού (VLC media player), έχουν επιλεγεί πέντε καρέ από τη 

σκηνή που αποτελεί το δείγμα μας. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η 

ανάλυση/δήλωση των εικόνων και του γλωσσικού κειμένου που τις συνοδεύουν, 

καθώς και ο εντοπισμός και η καταγραφή κωδίκων με βάση τη σημειωτική θεωρία. 

Παρουσιάζεται η τεχνοτροπία των εικόνων, και η ανάλυση του γλωσσικού κειμένου. 

Τέλος διερευνάται η σχέση των χαρακτηριστικών στοιχείων που εκφράζει το 

μπουζούκι, ως μουσικό όργανο, μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ζεϊμπέκικου 

χορού, έτσι όπως αυτό εμφανίζεται στην ταινία. Για την πραγματοποίηση της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία σημειωτικής ανάλυσης και υιοθετήθηκε 

το μοντέλο του Greimas (1996), έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε από τους Lagopoulos & 

Boklund-Lagopoulou (2016) και Χριστοδούλου (2013).  

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το 

θεωρητικό και ερευνητικό μέρος της εργασίας. Τέλος καταγράφονται οι 

βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθεί η 

συγκεκριμένη εργασία.  



10 

 

Θεωρητικό Μέρος 

 

Κεφάλαιο 1:  

 

1.1 Μια αναδρομή στην ιστορία και τη μυθολογία της μουσικής 

 

Σύμφωνα με την Λεούση (2003), τα αρχαιολογικά ευρήματα που έρχονται στο 

φως κατά καιρούς αποδεικνύουν ότι από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί 

μικρές κοινωνικές ομάδες την εποχή της αγροτικής επανάστασης, το μουσικό 

ένστικτο είχε ήδη γεννηθεί. Σε ανασκαφές στη βορειοανατολική Σλοβενία βρέθηκε 

ένας μικρός αυλός από κόκκαλο με τέσσερις τρύπες και χρονολογείται από το 82000 

μέχρι το 43000 π.Χ., δηλαδή την εποχή του Homo Neanderthals. Έτσι μέχρι τώρα 

τουλάχιστον, ο αυλός των Neanderthals είναι το αρχαιότερο μουσικό όργανο που 

έπαιζε μουσική. Επίσης έχουν βρεθεί παρόμοια όργανα που τοποθετούνται από το 

35000 ως το 22000 π.Χ. στην Ευρώπη και την Ασία.  

Αντίστοιχα στον ελλαδικό χώρο η αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φώς 

προϊστορικούς αυλούς  από μεταγενέστερες εποχές. Στον λιμναίο οικισμό του 

Δισπηλιού στην λίμνη της Καστοριάς, ανακαλύφθηκε μια μικρή φλογέρα από 

κόκκαλο προβάτου, μήκους 10 εκατοστών, η οποία έχει τέσσερις τρύπες σε ίσα 

διαστήματα στη μια πλευρά και μια τρύπα από την άλλη, και  χρονολογείται στην 

Αρχαιότερη Νεολιθική Εποχή, περίπου γύρω στο 5800 π.Χ. (Λεούση, 2003:12).  

Επίσης στην περιοχή του Αξού Γιαννιτσών ανακαλύφθηκε ένα στρόγγυλο αγγείο 

όπου εντός του αγγείου, εκτός των άλλων ευρημάτων, βρέθηκε και ένας μικρός αυλός 

με δύο τρύπες, μήκους 8 εκατοστών, και θεωρείται το αρχαιότερο μουσικό όργανο 

που ανακαλύφθηκε στον ελλαδικό χώρο, όπου ανήκει στην Αρχαιότερη Νεολιθική 

Εποχή, και χρονολογείται γύρω στο 6000 π.Χ. (Λεούση, 2003:12).  

Οι αρχαιολογικές έρευνες στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, μας αποκάλυψαν, εκτός 

των άλλων, πολλές απεικονίσεις ανθρώπων να παίζουν μουσικά όργανα, να 

τραγουδούν, να κάνουν λατρευτικές πορείες με συνοδεία οργάνων, να χορεύουν με τη 

συνοδεία αυλών και άλλων οργάνων. Έχουν ανακαλυφθεί και τα περίφημα ειδώλια 

της Κέρου στις Κυκλάδες, που αναπαριστάνουν αρπιστές και αυλητές (Λεούση, 

2003:15).  

Η μουσική έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων του ευρύτερου 
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ελλαδικού χώρου, στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

σε κανέναν άλλον από τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν πριν αλλά και 

παράλληλα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, δε βρέθηκαν τόσες πολλές 

απεικονίσεις με παραστάσεις με μουσικά θέματα, χωρίς να αποκλείουμε φυσικά την 

ύπαρξη σε άλλους πολιτισμούς και τοιχογραφίες με ανάλογες απεικονίσεις και 

αντικείμενα, αλλά σε αριθμητική σύγκριση είναι πολυπληθέστερα αυτά του 

ελληνικού χώρου (Λεούση, 2003:15 & West, 1999:5-10). 

Παράλληλα αξιοσημείωτη είναι η πληθώρα αναφορών για τη μουσική στη 

λογοτεχνία. Οι αρχαίοι Έλληνες θαύμαζαν τόσο πολύ τη μουσική που πίστευαν στη 

θεϊκή της προέλευση, έτσι την συνέδεσαν με έναν από τους πιο αγαπητούς θεούς της 

εποχής τον «φωτοδότη Ήλιο», τον θεό Απόλλωνα. Ο ήλιος και το φως είναι η πηγή 

της ζωής όπου χωρίς αυτό το αγαθό δε μπορεί να ζήσει σχεδόν τίποτα πάνω στη γη. Η 

τεράστια σημασία που απέδιδαν στη μουσική αποδεικνύεται από την ταύτιση φωτός 

και μουσικής (Λεούση, 2003:18-20 & Στέμαν, 2004:45-46).  

Σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε αναφορά στην μουσική, στην Ελληνική μυθολογία 

από όπου πληροφορούμαστε για τις μούσες. Η κάθε μία Μούσα προστάτευε και από 

μία τέχνη. Η Καλλιόπη την επική ποίηση και την κιθαρωδία, η Μελπομένη την 

τραγωδία, η Τερψιχόρη το χορό, η Κλειώ την ιστορία, η Ευτέρπη την αυλητική τέχνη, 

η Θάλεια την κωμωδία και τη βουκολική ποίηση, η Πολύμνια τη μιμική τέχνη και 

τους ύμνους προς τους θεούς, η Ουρανία την αστρονομία και η Ερατώ το τραγούδι 

(Λεούση, 2003:20-21). Οι τρείς μυθολογικοί θεοί των αρχαίων Ελλήνων που είχαν 

σχέση με τη μουσική ήταν ο Απόλλωνας, ο Διόνυσος και ο Παν (που σημαίνει όλα). 

Ένα πολύ γνωστό πρόσωπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μουσική είναι ο 

ημίθεος Ορφέας από την ένωση του Θεού Απόλλωνα με τη μούσα Καλλιόπη. Παντού 

και πάντα όπου παρουσιάζεται ο Ορφέας εμφανίζεται με την λύρα του. Ο μουσικός 

Ορφέας όμως πρέπει να ήταν υπαρκτό πρόσωπο και αναφέρεται ότι είχε λάβει μέρος 

στην αργοναυτική εκστρατεία, για να δίνει με το τραγούδι και τη λύρα του ρυθμό 

στους κωπηλάτες. Ο Ορφέας χάρισε στους Έλληνες τα πρώτα ψήγματα μουσικής 

φιλοσοφίας και δίδαξε στο λαό τη μουσική του γνώση, οι οποίοι τις διέδωσαν στους 

μεταγενέστερους. Αργότερα η διδασκαλία του επηρέασε τους Πυθαγόρειους που την 

συνέχισαν με διδασκαλία σε ομάδες μυημένων. Μια μεγάλη αντίθεση με τους 

ανατολικούς λαούς που κρατούσαν την τέχνη και τη φιλοσοφία κυρίως στους ναούς, 

οι Αρχαίοι Έλληνες, δίδαξαν τη μουσική και την έκαναν κτήμα του λαού, κάτι στο 

οποίο συνετέλεσε και ο Ορφέας. Έτσι πολυάριθμοι μουσικοί εκπαιδεύτηκαν κοντά σε 
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δασκάλους της εποχής γιατί η μουσική ήταν επιβεβλημένο μάθημα και έτσι ο 

καθένας μπορούσε να απολαμβάνει το θείο δώρο της μουσικής. Αυτή είναι μία 

θεμελιώδεις διαφορά ανάμεσα στους ανατολικούς λαούς και στην αρχαία Ελλάδα 

(Λεούση, 2003:21, 24-26 & Landormy, 2004:20).  

Ένας μεγάλος μαθηματικός και φιλόσοφος της αρχαιότητας όπου η σύγχρονη 

μουσική οφείλει πολλά σε αυτόν είναι ο Πυθαγόρας από τη Σάμο. Ο Πυθαγόρας 

ασχολήθηκε με την έρευνα της μουσικής μέσω των αριθμών και είναι ο πρώτος που 

έθεσε τους θεμελιώδεις νόμους στη μουσική και απέδειξε με θεωρήματα ότι τα 

μουσικά διαστήματα είναι αποτέλεσμα μαθηματικών σχέσεων. Αυτό υπήρξε το 

θεμέλιο και η βάση της μουσικής σκέψης και των θεωριών όλων των μεταγενέστερων 

θεωρητικών. Ο Αριστόξενος, μεγάλος μουσικός και φιλόσοφος, διδάχθηκε την 

Πυθαγόρεια φιλοσοφία και ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές του Αριστοτέλη. 

Ο Πυθαγόρας με την θεωρία των αριθμών και ο Αριστόξενος με την θεωρία των 

ήχων και της ακουστικής, έθεσαν τις βάσεις της σύνθεσης της μουσικής, όπου 

περνώντας από το Βυζάντιο στην μεσαιωνική Ευρώπη και την Αναγέννηση, έφτασαν 

ως της μέρες μας (Λεούση, 2003:36-37, 67-68 & Στέμαν,2004:43).  

Οι Αρχαίοι Έλληνες μουσικοί είχαν ερευνήσει και καθορίσει όλα τα στοιχεία στα 

οποία βασίζεται η θεωρία, η αρμονία και η σύνθεση της μουσικής έως σήμερα. Το 

586 π.Χ. στα Πύθια των Δελφών, αποφασίστηκε η καθιέρωση μουσικών αγώνων μαζί 

με τους αθλητικούς, κάθε τέσσερα χρόνια. Οι αγώνες στην αρχή ήταν μόνο για 

αυλητές και αυλωδούς (φωνή και αυλός), ενώ αργότερα διεξάγονταν και για 

κιθαρωδούς. Οι αγώνες αυτοί εξελίχθηκαν και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. (Λεούση, 

2003:40). Τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες μουσικοί για να 

ερμηνεύσουν τη μουσική τους ήταν: α) πνευστά, όπως αυλός, δίαυλος, σύριγγα του 

Πανός, άσκαβλος (γκάιντα), σάλπιγγα, ύδραυλις. β) Έγχορδα όργανα όπως η λύρα, η 

κιθάρα, η βάρβιτος, το τρίγωνο και η μάγαδις (πρόγονοι της άρπας), και η πανδούρα. 

γ) Κρουστά όπως τα κρόταλα, τα τύμπανα, τα κύμβαλα και τα σείστρα (Λεούση, 

2003:74-76 & Landormy, 2004:13-21).  

Κατά την ελληνιστική περίοδο, ο Μέγας Αλέξανδρος στις νικηφόρες εκστρατείες 

του στην Ασία το συνόδευαν καλλιτέχνες που διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό και 

βεβαίως την ελληνική μουσική στην ανατολή. Οι Έλληνες δίδαξαν και διδάχθηκαν 

μουσική από του λαούς που κατέκτησαν ενώ η επίδραση της μουσικής της ανατολής 

στους Έλληνες έγινε πλέον εμφανείς. Όσοι γυρνούσαν από την Ασία μουσικοί αλλά 

και στρατιώτες τραγουδούσαν πλέον και τα τραγούδια που είχαν ακούσει στην Ασία. 
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Με το μεγάλο στρατηλάτη πλέον η Ελλάδα ενώθηκε με την Ασία σχεδόν σε μία 

ενότητα για πάρα πολλά χρόνια. Ο πολιτισμός της Ελλάδας αφομοιώθηκε κατά 

κάποιον τρόπο, με το φοινικικό, το συριακό, τον περσικό, τον αιγυπτιακό και τον 

ινδικό πολιτισμό. Οι μετακινούμενοι καλλιτέχνες επιστρέφοντας στην κυρίως Ελλάδα 

έφεραν μαζί τους και «καινούργια» μουσικά όργανα όπου ένα από αυτά ήταν και η 

πανδουρίς, η οποία όμως υπήρχε ήδη στην Ελλάδα σε μικρότερο σχήμα. Η 

μεγαλύτερου μεγέθους πανδούρα έγινε αγαπητό όργανο των Ελλήνων κατά τους 

επόμενους αιώνες (Λεούση, 2003:79-82 & West, 1999:511). 

Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η μουσική ακολούθησε τα επιτεύγματα της 

υπόλοιπης Ελλάδας και τις εξελίξεις της αρχαίας ελληνικής μουσικής και υπήρχε 

μεγάλη μουσική δραστηριότητα σε όλες τις εποχές. Η επίδραση της θρησκείας στο 

Βυζάντιο ήταν εξαιρετικής σημασίας και σπουδαίο ρόλο έπαιξαν για την αποδοχή, τη 

διάδοση και τη διάσωση του χριστιανισμού, οι Έλληνες, όπου η επίδραση της 

αρχαίας πνευματικής τους κληρονομιάς μαζί με τις νέες ανθρωπιστικές αρχές της 

ορθοδοξίας δημιούργησαν τις βάσεις του Βυζαντινού πολιτισμού. Το ελληνικό 

πνεύμα διατηρήθηκε στις λαϊκές γιορτές και στις διασκεδάσεις όπου φυσικά 

συμπεριλαμβάνονταν μουσική, τραγούδι και χορός (Λεούση, 2003:103-106).  

 

1.2 Η εξέλιξη του μπουζουκιού ως οργάνου  

 

Καθώς η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ελληνικότητα του μπουζουκιού, στη 

συνέχεια θα δοθούν ορισμένες πληροφορίες για την προέλευση του μπουζουκιού ως 

οργάνου. 

Αφού είδαμε την μουσική στην αρχαιότητα, θα αναλύσουμε το μπουζούκι 

οργανολογικά και ονοματολογικά, την καταγωγή του και πότε εμφανίστηκε στη 

δισκογραφία, καθώς και τους προγόνους του, δηλαδή τον ταμπουρά της βυζαντινής 

περιόδου και την πανδούρα των αρχαίων Ελλήνων.  

Τα μουσικά όργανα ανάλογα με το ποιο σώμα χρησιμοποιούν για να παράγουν 

ήχο, κατηγοριοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες (Μαλιάρας, 1996:3-4). Με τον 

συγκεκριμένο ορισμό, έγχορδα μουσικά όργανα, είναι όλα τα μουσικά όργανα όπου 

για να παράξουν ήχο, χρησιμοποιούν τεντωμένη χορδή ή χορδές. Τα έγχορδα 

ανάλογα με τον τρόπο που πάλουμε τις χορδές χωρίζονται σε διάφορες 

υποκατηγορίες. Έτσι όταν για να πάλλουμε τις χορδές χρησιμοποιούμε νύξη, δηλαδή 

νύχια ή πένα, τα όργανα αυτά ονομάζονται νυκτά.  
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Το μπουζούκι όπως και όλα τα μουσικά όργανα, αποτελούνται από διάφορα μέρη, 

με συγκεκριμένη ονοματολογία. Ας δούμε μερικά από τα μέρη του μπουζουκιού που 

θα αναφέρουμε σε επόμενα κεφάλαια (Καρελλάς, 2001).  

Ηχείο ενός μουσικού οργάνου ονομάζεται ο χώρος που δημιουργείται για να 

ενισχύεται ο φυσικός ήχος του ίδιου του μουσικού οργάνου. Ανάλογα με το σχήμα 

που έχουν, παίρνουν και το όνομά τους, όπως π.χ. αν μοιάζει με αχλάδι, τότε 

ονομάζονται αχλαδόσχημα. Κλειδιά ονομάζονται τα εξαρτήματα όπου μας βοηθούν 

να τεντώνουμε ή να χαλαρώνουμε, στην ουσία να κουρδίζουμε, τις χορδές του 

οργάνου. Συνήθως τα κλειδιά είναι φτιαγμένα είτε από ξύλο, και ονομάζονται 

στριφτάρια, είτε μηχανικά και ονομάζονται μεταλλικά ή σύγχρονα κλειδιά. Μανίκι ή 

μπράτσο είναι το μέρος των έγχορδων οργάνων όπου παίζονται οι μουσικοί φθόγγοι. 

Για να διαχωριστούν οι φθόγγοι πάνω στο μανίκι χρησιμοποιούνται είτε μεταλλικά 

ελάσματα όπου ονομάζονται τάστα, και είναι σταθερά πάνω στο όργανο, δηλαδή δεν 

μετακινούνται, και εντέρινα ή πλέον πλαστικά στην σύγχρονη εποχή, όπου 

ονομάζονται μπερντέδες, και μπορούν να μετακινηθούν πάνω στο μανίκι του 

μουσικού οργάνου. Τα μεταλλικά τάστα έχουν το νόημα ότι διαχωρίζουν τους 

μουσικούς φθόγγους σε ημιτόνια, ενώ οι μπερντέδες μπορούν να χωρίσουν τους 

μουσικούς φθόγγους σε μικρότερα μέρη του ημιτονίου.  

Επίσης θεωρείται σκόπιμο και φρόνιμο να αναφέρουμε την ονοματολογία των 

διάφορων μερών του μπουζουκιού όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα: 1) 

Κεφαλή,  κεφαλάρης ή κλειδιέρα με τα κλειδιά, 2) Ταστιέρα, μανίκι ή μάνικο ή 

μπράτσο, 3) Διάστημα ή τάστο, 4) Καπάκι οργάνου, 5) Ηχείο ή αντηχείο, 6) 

Χορδοστάτης ή χορδοδέτης, 7) Σκάφος ή τύμπανο, 8) Καβαλάρης 8.α) μεγάλος ή 

κάτω, 8.β) μικρός ή πάνω, 9) Προστατευτικό καπακιού σε διάφορα σχέδια και 

χρώματα (Μητσόπουλος, 1983:8).  
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Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά, χωρίς όμως πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, τα μέρη 

του μπουζουκιού (Καρελλάς, 2001).  

Το σκάφος ή αλλιώς σώμα του οργάνου, έχει σχήμα αχλαδοειδές, υπάρχουν όμως 

διάφορα σχήματα και μεγέθη τα οποία καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Το 

διαφορετικό σχήμα αφορά τη συνολική γεωμετρία του οργάνου, αν θα είναι βαθύ ή 

πιο ρηχό, κλπ. Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο είναι ξύλο από καρυδιά 

ή μουριά ή παλίσσανδρο ή τριανταφυλλιά κ.α.. Για να κατασκευαστεί το σκάφος 

πρέπει προηγουμένως να υπάρχει κάποιο καλούπι, πάνω στο οποίο τοποθετούνται 

μία-μία οι ξύλινες φέτες (δούγιες ή ντούγιες) του οργάνου.  

Το μπράτσο ή μανίκι ή ταστιέρα όπως λέγεται εκτείνετε από την τρύπα του 

καπακιού και καταλήγει στον κεφαλάρη ή κεφαλή ή κλειδιέρα, που είναι το ακραίο 

τμήμα του οργάνου, πάνω στο οποίο μπαίνουν τα κλειδιά για τις χορδές. Η ταστιέρα 

χαράσσεται σε συγκεκριμένα διαστήματα για να τοποθετηθούν τα μεταλλικά 

ελάσματα, τα τάστα, όπου έχουν ως αναφορά το ημιτόνιο.   

Καβαλάρης είναι το εξάρτημα του οργάνου πάνω στο οποίο ακουμπάνε οι χορδές, 

οι οποίες με την ταλάντωσή τους μεταβιβάζουν τη δόνηση στο καπάκι. 
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Προσαρμόζεται σε συγκεκριμένο σημείο πάνω στο καπάκι, κάθετα στον άξονα του 

οργάνου, έτσι ώστε η κάτω επιφάνειά του να ταιριάζει απόλυτα με την επιφάνεια του 

καπακιού. Στο πάνω μέρος της ταστιέρας οι χορδές ακουμπάνε σε ένα μικρό τμήμα 

από κόκαλο κατάλληλα διαμορφωμένο το οποίο ονομάζεται μικρός καβαλάρης. 

Το καπάκι είναι το σπουδαιότερο μέρος του οργάνου, με την έννοια ότι επειδή 

από αυτό τελικά παράγεται ο ήχος, η ποιότητα του ήχου αλλά και η έντασή του 

εξαρτώνται από αυτό. Επίσης δένει και σταθεροποιεί το όργανο, καθώς οι δυνάμεις 

που εμφανίζονται από την τάση των χορδών είναι μεγάλες. Έτσι η παλαιότητα του 

ξύλου, ο τρόπος κοπής του, τα νερά του, το πάχος του και η τελική του κατεργασία 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα. Παραδοσιακά το καπάκι 

φτιάχνεται από έλατο και δίνει εξαιρετικά ηχητικά αποτελέσματα.  

Ο χορδοστάτης ή χορδοδέτης βρίσκεται στο πίσω μέρος του καπακιού και είναι  

βιδωμένος πάνω στο σκάφος, ο οποίος χρησιμεύει για το γάντζωμα των χορδών οι 

οποίες τελικά θα καταλήξουν στα κλειδιά της κεφαλής.  

Πάνω στο καπάκι και ειδικότερα από τον καβαλάρη μέχρι την τρύπα του 

καπακιού, έχει επικρατήσει να βρίσκεται μια φιγούρα με διάφορα σχήματα και 

χρώματα (στην αρχή μόνο μαύρου χρώματος), όπου ενώ βρίσκεται εκεί για να 

προστατεύει το καπάκι κατά τη χρήση και το χειρισμό της πένας, έχει προχωρήσει σε 

ανώτερο επίπεδο καλλιτεχνικής διακόσμησης. Περισσότερο στο μπουζούκι και 

λιγότερο στα υπόλοιπα όργανα της οικογένειας αυτού όπως στον τζουρά ή τον 

μπαγλαμά έχει καθιερωθεί αυτή η διακόσμηση με φιγούρες. Με τη διακόσμηση 

γίνεται αισθητικά ωραιότερο το όργανο, αν και αυτό είναι μια υποκειμενική υπόθεση, 

αλλά ορισμένα διακοσμητικά υλικά τοποθετούνται όπως προείπαμε και για λόγους 

ουσίας.  

Στην αρχή είχε τρία ζεύγη χορδών και έπειτα τέσσερα ζεύγη, ενώ έχουν γίνει κατά 

καιρούς και προσπάθειες για πέμπτο ζεύγος ή μονή χορδή, χωρίς να έχει επικρατήσει 

κάτι παρόμοιο. Έτσι ως δημοφιλέστερα όργανα είναι τα τρίχορδα και τα τετράχορδα 

ή αλλιώς εξάχορδα και οκτάχορδα από το σύνολο των χορδών τους.  

Το μπουζούκι είναι έγχορδο, νυκτό όργανο, με μεταλλικές χορδές και μεταλλικά 

τάστα, με συνεχείς διαφοροποιήσεις, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για 

δυνατό και λαμπερό ήχο, ενός νέου μουσικού ρεύματος, που γεννιόνταν στο δεύτερο 

μισό του 19
ου

 αιώνα, στα αστικά κέντρα του Αιγαίου, κυρίως στα λιμάνια όπως του 

Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Σύρου κ.α. (Κωνσταντινίδου, 1994:25-29). 

Αποτελείται από ημισφαιρικό αχλαδόσχημο ηχείο και μανίκι διπλάσιου μήκους, και 
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συνολικά έχει μήκος από 70 εκ. έως 1 μέτρο. Το μανίκι ή μπράτσο φέρει σταθερά 

τάστα και μηχανικού τύπου κλειδιά. Έχει στην αρχή τρία ζεύγη με διπλές μεταλλικές 

χορδές, και στη συνέχεια τέσσερα ζεύγη. Παίζεται με πένα (νυκτό) που αρχικά ήταν 

ξύλινη (από κερασιά) ή από καύκαλο χελώνας και πλέον συνθετική (Γρυσμπολάκης, 

2003).  

Αρχικά τα μπουζούκια ήταν τρίχορδα, δηλαδή με τρία ζεύγη μεταλλικών χορδών, 

κουρδισμένες σε ΡΕ-ΛΑ-ΡΕ. Παλιότερα, τα κουρδίσματα άλλαζαν ανάλογα με τον 

μουσικό δρόμο (μακάμ). Οι τρόποι αυτοί διατηρήθηκαν έως τον μεσοπόλεμο και 

χάθηκαν σταδιακά, και οριστικά πλέον με την μετατροπή σε τετράχορδο. Τα 

τρίχορδα μπουζούκια κατασκευάζονται ακόμη και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή με το 

Ρεμπέτικο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα 

τετράχορδα μπουζούκια με κούρδισμα ΡΕ-ΛΑ-ΦΑ-ΝΤΟ. Λέγεται πως ο πρώτος που 

πρόσθεσε την τέταρτη χορδή ήταν ο Στεφανάκης ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως ήταν ο 

Αναστάσιος Σταθόπουλος. Ο Μανώλης Χιώτης όμως ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 

τετράχορδο μπουζούκι γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό μιας και η αλλαγή του 

κουρδίσματός του σε ένα τόνο χαμηλότερο της κιθάρας θα δώσει ένα νέο μουσικά 

όργανο (Χατζημπαλόγλου, 1998). Η αλλαγή αυτή θα επισύρει μια σειρά 

κατασκευαστικών αλλαγών (αύξηση των διαστάσεων του ηχείου και της ταστιέρας).  

Ο Μπαγλαμάς και ο Τζουράς από την άλλη είναι μικρά όργανα με μακρύ λαιμό 

και προέρχονται από το μπουζούκι. Αυτά τα 3 όργανα μαζί συμπληρώνουν μια 

τυπική ορχήστρα της Ρεμπέτικης μουσικής. 

Ο Τζουράς μοιάζει πολύ με το μπουζούκι. Η βασική τους διαφορά είναι στο 

μέγεθος. Είναι μικρότερου μεγέθους, συνήθως τρίχορδος με κούρδισμα όπως το 

αντίστοιχο μπουζούκι (ΡΕ-ΛΑ-ΡΕ), και μεταγενέστερα, σπάνια όμως τετράχορδος με 

κούρδισμα με το αντίστοιχο μπουζούκι (ΡΕ-ΛΑ-ΦΑ-ΝΤΟ).  

Ο Μπαγλαμάς είναι το μικρότερο όργανο από τα 3. Έχει 3 διπλές χορδές και είναι 

κουρδισμένος μια οκτάβα υψηλότερα από το τρίχορδο μπουζούκι. Δημιουργήθηκε 

την εποχή όπου οι Ρεμπέτες ήταν κυνηγημένοι από τις Αρχές και η μουσική τους 

απαγορευμένη (Κωνσταντινίδου, 1994). Το σκάφος του μπορεί να γίνει από καύκαλο 

χελώνας, κολοκύθα ή από μονοκόμματο σκαφτό ξύλο. Ως νεότερο όργανο, και πιο 

σπάνιο, είναι ο τετράχορδος μπαγλαμάς όπου και αυτός κουρδίζεται μια οκτάβα 

υψηλότερα από το αντίστοιχο τετράχορδο μπουζούκι (Γρυσμπολάκης, 2003).  

Γενικά το μπουζούκι χρησιμοποιείτε και στις δύο εκδοχές του, δηλαδή και 

τρίχορδο και τετράχορδο, ενώ ο τζουράς και ο μπαγλαμάς χρησιμοποιείται κατά κόρο 
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η τρίχορδη εκδοχή τους.  

Για την ονομασία-ετυμολογία της λέξης μπουζούκι έχουμε πολλές προσπάθειες 

και ερμηνείες, όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της κ. Ε. Σπυροπούλου, στο 

ηλεκτρονικό περιοδικό «η Κλίκα», το 2012. Πολλοί μουσικολόγοι και μη, 

ασχολήθηκαν διαχρονικά με την ονομασία της λέξης μπουζουκ (buzuk) και 

παραπλήσιες της, προσπαθώντας να δώσουν την ονοματολογική καταγωγή της. Δεν 

θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε ονόματα και ιδιότητες από το συγκεκριμένο 

άρθρο, γιατί δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθούν οι περισσότερες πηγές που μας δίνει 

η αρθρογράφος. Κάποιοι ισχυρίζονται την τουρκική προέλευση της λέξης buzuk ή 

vuzuk, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με κάποιο μουσικό όργανο ή τη μουσική. Μια 

άλλη εκδοχή είναι ότι η λέξη έχει περσική καταγωγή από το buzurk tanbur, και 

σημαίνει μεγάλος ταμπουράς ή κατά άλλη άποψη buzurk ονομάζονται τα περσικά 

μακρυμάνικα λαουτοειδή όργανα αλλά και τα αντίστοιχα αραβικά. Μια άλλη άποψη 

που  υπάρχει είναι ότι στην Περσία υπήρχε όργανο που ονομαζόταν tanbur-i-bozurg. 

Κάποιοι δεν δέχονται την περσική καταγωγή της λέξης, γιατί δεν ονομάτιζαν οι 

Πέρσες τα όργανα ανάλογα με το μέγεθός τους, όπως δεν δέχονται και την ύπαρξη 

του οργάνου tanbur-i-bozurg, ενώ στην αραβική μουσική αναφέρεται η λέξη buzurk 

με διάφορες παραλλαγές, με την έννοια μεγάλος, όπως και ότι το buzurk είναι λέξη 

που χρησιμοποιείται για μακάμ (είδος μουσικής κλίμακας), αλλά και για έγχορδο 

όργανο τουρκικής καταγωγής. Επίσης, η ίδια άποψη υποστηρίζει ότι και στα 

οθωμανικά-τουρκικά απαντάται η ίδια λέξη, buzurk, ως ονομασία μακάμ αλλά και με 

την έννοια μεγάλος. Επικρατέστερη, για την ετυμολογία της λέξης μπουζούκι, 

φαίνεται να είναι η άποψη ότι προέρχεται από το επίθετο της τουρκικής λέξης bozuk 

που σημαίνει χαλασμένος, σπασμένος, εκτός τόνου, εκτός λειτουργίας, σε άτακτη 

κατάσταση, αφύσικος κλπ. Επίσης η λέξη bozurg ή buzurk των Αιγυπτίων (ή έστω, 

εσφαλμένα, των Περσών, με την έννοια μεγάλος που του προσδόθηκε), δεν συνδέεται 

από κανέναν λεξικογράφο ετυμολογικά με το μπουζούκι, ενώ σε λεξικά παλιότερα 

αλλά και μεταγενέστερα, η λέξη μπουζούκι συνδέεται ετυμολογικά με την τουρκική 

bozuk, με την έννοια χαλασμένος.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι καμία από τις 

προσεγγίσεις δε αναφέρει ότι η λέξη buzuk ή παραπλήσιες αναφέρονται στο 

μπουζούκι, αλλά προσδιοριστικά για κάποιους ταμπουράδες, κυρίως μεγάλος ή 

χαλασμένος. Ως όργανο με τη σημερινή μορφή του ως εκ τούτου δε συναντάται σε 

καμία περιοχή, όπου μπορεί να σχετίζεται το συγκεκριμένο όργανο ονοματολογικά, 
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δηλαδή Τουρκία και αραβοπερσία, πριν την εμφάνισή του στην Ελλάδα.  

Μια σημαντική και άξια λόγου άποψη για την  καταγωγή του μπουζουκιού είναι 

αυτή του δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, στιχουργού, συνθέτη και τραγουδιστή 

Γιώργου Ζαμπέτα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας στην αυτοβιογραφία του εκτός των άλλων 

μιλάει και για την καταγωγή του μπουζουκιού, τουλάχιστον το τι πίστευε ο ίδιος. Για 

τον Γιώργο Ζαμπέτα, το μπουζούκι δεν έχει καμία σχέση με την ανατολή και το 

αιγαίο, αλλά με το ιόνιο και ανήκει στην οικογένεια των μαντολίνων, και όπως ήταν η 

μαντόλα έτσι ήταν και το μπουζούκι. Για τον Γιώργο Ζαμπέτα ο νονός του βέβαια δεν 

του έδωσε το πρέπον όνομα. Το μπουζούκι είναι κάτι μεταξύ Μαντολίνου και 

μαντόλας. Έτσι ανήκει στην οικογένεια του μαντολίνου. Τέλος ως απόδειξη αυτών 

έλεγε ότι δεν υπήρχαν χορδές για μπουζούκι αλλά βάζανε χορδές για μαντόλα, όπως 

ακριβώς θυμάται ότι τον έστελνε ο πατέρας του να αγοράσει χορδές για μαντόλα για 

το μπουζούκι του (Κλείσιου, 1997:69-70).  

 

1.3 Οργανολογική καταγωγή του μπουζουκιού  

 

Αφού είδαμε το μπουζούκι, τώρα θα δούμε τον πρόγονό του, τον ταμπουρά. Με 

την ονομασία ταμπουρά, ονομάζουμε μια σειρά από νυκτά όργανα της οικογένειας 

του λαούτου ανεξάρτητα από τις διαστάσεις, τον αριθμό των χορδών και το 

κούρδισμα τους. Τα όργανα αυτά έχουν κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως 

μικρό ηχείο (συνήθως αχλαδόσχημο), μακρύ και λεπτό μπράτσο, μπερντέδες, ξύλινα 

κλειδιά και τέλος παίζεται με πένα. Τα όργανα αυτής της σειράς πέρα από τη γενική 

ονομασία του ταμπουρά, ανάλογα με το μέγεθος του οργάνου, τον αριθμό των 

χορδών και το κούρδισμα τους είναι γνωστά με τις ονομασίες σάζι, μπουζούκι, 

μπαγλαμάς, γιογκάρι, κ.ά. Οι ονομασίες αυτές όμως δεν αντιπροσωπεύουν ένα 

αυστηρά καθορισμένο και συγκεκριμένο τύπο οργάνου, και αυτό γιατί με το ίδιο 

όνομα, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος, ονομάζονταν όργανα τα οποία δεν 

ήταν ακριβώς ίδια. Ο ταμπουράς χάρη στους κινητούς μπερντέδες έχει τη δυνατότητα 

και αποδίδει όλη την ποικιλία των μουσικών διαστημάτων της Βυζαντινής και 

Παραδοσιακής μας μουσικής. Η πλατιά διάδοση τους οφείλεται κυρίως στους 

Έλληνες της Μικράς Ασίας, που έρχονται στην Ελλάδα μετά από την Μικρασιατική 

καταστροφή το 1922. Όργανα τύπου ταμπουρά δηλαδή με μακρύ μανίκι και μικρό 

ηχείο ανιχνεύονται στον ελλαδικό χώρο από πολύ νωρίς, από τους αρχαιοελληνικούς 

χρόνους με την ονομασία πανδούρα ή τρίχορδον (Ανωγειανάκης, 1991:207-210).  
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Αφού είδαμε το μπουζούκι και τον ταμπουρά, τώρα θα δούμε την πανδούρα ή 

πανδουρίδα. Όπως αναφέραμε, όργανα τύπου ταμπουρά δηλαδή με μακρύ μανίκι και 

μικρό ηχείο ανιχνεύονται στον ελλαδικό χώρο από πολύ νωρίς, από τους 

αρχαιοελληνικούς χρόνους με την ονομασία πανδούρα ή τρίχορδον, αποδεικνυόμενο 

από αρχαιολογικά ευρήματα, αναπαραστάσεις και φιλολογικές πηγές. Επίσης η 

πορεία του ταμπουρά και των παραλλαγών του στους βυζαντινούς και 

μεταβυζαντινούς χρόνους αναφέρεται στις παραπάνω πηγές, και η σημερινή 

ονομασία του ταμπουρά προέρχεται από το αρχαιοελληνικό πανδούρα, φανδούρα, 

θαμπούρα, θαμπουρίν, ταμπουρίν, ταμπούραν, ταμπουράς (Ανωγειανάκης, 1991:207-

210). Με την ονομασία Πανδούρα ή τρίχορδο, ονομάζονταν τα όργανα που είχαν 

μικρό ηχείο και σχετικά μακρύ βραχίονα-μπράτσο. Το ηχείο ήταν σε σχήμα 

αχλαδιού, και παιζόταν με τα δάχτυλα ή με πλήκτρο-πένα, σε οριζόντια στάση. Ο 

Πολυδεύκης (Έλληνας φιλόσοφος) αναφέρει την Πανδούρα και την αποδίδει στους 

Ασσύριους (Καρακάσης, 1970:33). Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τον 

Karl Nef όπου για τα μουσικά όργανα των Ασσυρίων αναφέρει ως έγχορδα την Άρπα, 

την Κιθάρα και όργανα τύπου Λαούτου (Nef,1960:32). Επίσης ο Nef μας πληροφορεί 

ότι η Πανδούρα ήταν έγχορδο μουσικό όργανο των αρχαίων Ελλήνων (Nef,1960:51-

52). Η ονομασία Πανδούρα διασώθηκε ως την εποχή μας και αποδίδεται σε όργανα 

με μικρό ηχείο και μακρύ βραχίονα. Ο Νικόμαχος (φιλόσοφος και μαθηματικός) 

αναφέρει ότι τα μονόχορδα όργανα ονομάζονταν γενικά Πανδούρα, ενώ οι 

Πυθαγόρειοι τα ονόμαζαν Κανόνα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε όμως ότι 

πρόκειται για τρία διαφορετικά όργανα της ίδιας οικογένειας: το Μονόχορδο, ο 

Κανόνας και η Πανδούρα (Καρακάσης, 1970:23-37).   

Μερικές από τις διαφορές που έχουν το μπουζούκι με τον πρόγονό του τον 

ταμπουρά, αλλά και η εικόνα που προκύπτει από την «εξέλιξη» του ταμπουρά σε ένα 

νέο όργανο, το μπουζούκι, δηλαδή οι ομοιότητές τους, θα αναλυθούν σε αυτό το 

κεφάλαιο. Η σταδιακή μείωση του αριθμού των χορδών, η ανύψωση και επέκταση 

της ταστιέρας πάνω στο καπάκι, με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του καβαλάρη, 

αποτέλεσαν τα πρώτα σημεία διαφοροποίησης του νέου αυτού οργάνου από τον 

ταμπουρά. Τα χαρακτηριστικά αυτά υπήρχαν ήδη σε ένα ώριμο απόγονο του, το 

μαντολίνο, και ήταν εύκολο να μεταπηδήσουν από αυτό στο μπουζούκι. Μετά από 

ένα πειραματισμό ανάμεσα στον ταμπουρά και το λαούτο, το νέο όργανο επέλεξε για 

αντηχείο αυτό του λαούτου, καθώς το τελευταίο του προσέφερε μια ασφάλεια στις 

υψηλές τάσεις των ατσάλινων χορδών.  
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Σταθερά μεταλλικά τάστα αντικαθιστούν τα κινητά εντέρινα (μπερντέδες) καθώς 

η χρήση των Βυζαντινών τρόπων (μουσικές κλίμακες) αρχίζει να εξασθενεί, και 

μηχανικά κλειδιά τοποθετούνται στη θέση των ξύλινων (στριφτάρια).  

Οι αλλαγές στην μορφή του αντηχείου θα επιταχυνθούν σημαντικά, καθώς το 

λαουτόσχημο μπουζούκι θα υποστεί ανελέητο διωγμό από την δικτατορία του 

Μεταξά. Το μπουζούκι θα δανειστεί ακόμη μια φορά στοιχεία από το μαντολίνο, 

προκειμένου να τροποποιήσει το αντηχείο του, και να περνά απαρατήρητο, σαν 

μαντόλα, από τους διώκτες του. Η αλλαγή αυτή δεν προβλημάτισε και πολύ τους 

μουσικούς της εποχής, καθώς ήταν απόλυτα εξοικειωμένοι με τα όργανα της 

οικογένειας του μαντολίνου. Πολλά μαντολίνα και μαντόλες της εποχής εκείνης, 

πήγαν στον πάγκο του οργανοποιού, προκειμένου να μετατραπούν σε μπουζούκια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο όργανο του εθνικού βάρδου του μπουζουκιού, 

Βασίλη Τσιτσάνη, ήταν μαντόλα (Αλεξίου 1998:20).  

Συνοψίζοντας, κατά την Βυζαντινή εποχή, δεν έχουμε συστηματική μουσική 

εκπαίδευση για τη λαϊκή μουσική, αλλά η λαϊκή μουσική μεταδιδόταν από γενιά σε 

γενιά από τους οργανοπαίχτες και τους τραγουδιστές κυρίως εμπειρικά «με το αυτί» 

και την παράδοση και όχι με γραπτά όπως παρτιτούρες, πράγμα που συνεχίστηκε 

περίπου σχεδόν ως το 1800 στην Ελλάδα (Λεούση, 2003:130-132).  

Τέλος τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνταν κατά την εποχή του Βυζαντίου, 

στη λαϊκή μουσική, μέσα σε μικρές ορχήστρες ήταν ταμπουράδες, λαούτα, ψαλτήρια 

ή κανονάκια (παραλλαγή σαντουριού), διάφορα έγχορδα με δοξάρι, ξύλινα και 

χάλκινα πνευστά όπως ζουρνάδες κ.τ.λ. (Λεούση, 2003:132-133).  

 

1.4 Η μουσική δραστηριότητα στην Ελλάδα στα μέσα και τέλη του 19
ου

 αιώνα  

 

Ήδη από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα, η μικρασιατική μουσική και κυρίως η 

Σμυρναίικη είχε αγαπηθεί στην Ελλάδα. Έτσι η Ελλάδα του 1922 μπορεί να μην ήταν 

έτοιμη να δεχτεί τους πρόσφυγες, αλλά ήταν έτοιμη να δεχτεί την μουσική τους. Την 

εποχή αυτή  την εμφάνιση και τη διάδοση του φωνόγραφου στα Βαλκάνια, κάτι το 

οποίο ώθησε την μουσική ανάπτυξη της εποχής. Τα ήδη της μουσικής όπου 

καλλιεργούσαν ήδη από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα, οι Έλληνες της Σμύρνης ήταν : α) το 

ελαφρό και επιθεωρησιακό τραγούδι και καντάδες, β) τα ρεμπέτικα, γ) οι αμανέδες, 

δ) δημοφιλή τούρκικα τραγούδια. Μετά το 1922 τα ήδη αυτά της μουσικής, αυτούσια 

ή μεταλλαγμένα, διαδίδονται γρήγορα χάρη στο φωνόγραφο. Τη δεκαετία 1922-1932 
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τα όργανα που συνοδεύουν τα τραγούδια είναι απαραιτήτως το βιολί και το σαντούρι, 

που βαθμιαία όμως χάνουν την δημοτικότητα τους εξαιτίας της εισόδου στην 

δισκογραφία των μπουζουκιών της παρέας του Μάρκου Βαμβακάρη. Οι πρόσφυγες 

της Αθήνας και του Πειραιά προσχωρούν στο Πειραιώτικο στρατόπεδο του 

Βαμβακάρη, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη και την άνθιση του νέου 

αυτού μουσικού ύφους (Δραγούμης, 2009:180-183).   

Μιλώντας για μπουζούκι, το οποίο ήταν βασικό όργανο της ρεμπέτικης και έπειτα 

της λαϊκής μουσικής, θα αναφερθούμε στην «ατμόσφαιρα», που επικρατούσε στους 

χώρους όπου παιζόταν η λαϊκή μουσική, στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Η μορφή της 

λαϊκής μουσικής ψυχαγωγίας που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1871, 

είναι με την εμφάνιση του πρώτου καφέ-σαντάν με Γερμανίδες τραγουδίστριες στο 

κέντρο «Άντρον των Νυμφών».  Η πιο γνωστή μαρτυρία για την ύπαρξη λαϊκού 

κέντρου στην Αθήνα εμφανίζεται στην εφημερίδα «Αλήθεια» στις 3 Ιουλίου 1873 με 

την ονομασία «Καφέ-σαντούρ». Στη συνέχεια ονομάζονται «Ωδικά καφενεία 

ανατολικής μουσικής» και μετά το 1886 παίρνουν την ονομασία «Καφέ-αμάν». Η 

πρώτη αγγελία λειτουργίας του «Καφέ-αμάν» εμφανίζεται το καλοκαίρι του 1873 και 

χαρακτηρίζεται στις εφημερίδες «πρωτοφανής» και νέο είδος διασκεδάσεως. Είναι 

υπαίθριο κέντρο στην ιερά οδό και φιλοξενεί καλλιτέχνες της ανατολικής μουσικής. 

Το κοινό είναι φιλήσυχο και απαρτίζεται από οικογένειες μικροαστών. Η λέξη 

κομπανία εμφανίστηκε στις εφημερίδες στις 15 Ιανουαρίου 1895 σε σχετικό 

δημοσίευμα της «Νέας Εφημερίδας» που περιγράφει την σύνθεσή της που 

αποτελείται από βιολί, λαούτο και σπανίως μπουζούκι (ταμπουρά) ή κλαρίνο. Επίσης 

άλλα όργανα που αναφέρονται κατά καιρούς είναι το ντέφι, οι κόπιες, και το 

κανονάκι. Το μπουζούκι ιδιαίτερα συνδέεται με τους Αρματωλούς και στη δεκαετία 

του 1890 αρχίζει η επαγγελματική του αξιοποίηση στις παραστάσεις Δραματικών 

Ειδυλλίων. Ο συγγραφέας τέτοιων παραστάσεων Πανάγος Μελισσιώτης 

σταδιοδρόμησε στο θέατρο παίζοντας μπουζούκι. Ενώ η Αθήνα διαθέτει όπως 

αναφέραμε παραπάνω από το 1873 «Καφέ-αμάν», θα έχει τεράστια απήχηση στο 

κοινό και κυριολεκτικά θα κατακλεισθεί από αυτά τη δεκαετία 1886-1986 η οποία 

αποτελεί και την περίοδο της μεγάλης ακμής τους. Η εφημερίδα «Ακρόπολις» στις 5 

Ιουλίου 1888 και η εφημερίδα «Εστία» στις 29 Ιουλίου 1901 επισημαίνουν τη χρήση 

μπουζουκιού σε «Καφέ-αμάν». Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μουσικοί ήταν 

Έλληνες της Ανατολής και Αρμένηδες ενώ μνημονεύονται συχνά Εβραίοι και Γύφτοι.  

Με την καταστροφή του 1922 που έμελλε να φέρει από την μικρά Ασία μεταξύ 
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άλλων τους τραγουδιστές και μουσικούς της περιοχής για να διασταυρώσουν την 

τέχνη τους με τον ταμπουρά του Μίμαρου (Πατρινός καραγκιοζοπαίχτης με μικρό 

λαϊκό συγκρότημα τεσσάρων οργάνων μεταξύ των οποίων και ένας ταμπουράς) και 

του ταμπουρά του στρατηγού Μακρυγιάννη, και να ξεπεταχθεί στη δεκαετία του 

1930 ένα νέο βλαστάρι της λαϊκής παράδοσης του ελληνικού λαού, το ρεμπέτικο 

τραγούδι. Ένας τόπος εκμάθησης και ανάδειξης πρακτικών λαϊκών οργανοπαιχτών 

ήταν ο χώρος του κουρείου όπου στα περισσότερα κρεμόταν κάποιο μουσικό όργανο 

κυρίως κιθάρα ή μπουζούκι, που προορίζονταν για χρήση του ίδιου του κουρέα αλλά 

και μια πρόκληση για τον πελάτη που περίμενε τη σειρά του να πάρει το όργανο και 

να το γρατσουνίσει. Μερικοί κουρείς μάλιστα εξελίχθηκαν σε άριστους μουσικούς 

όπως ο Αρτίνης, ο Καπλάνης, ο Γαβαλάς, ο Μεϊμάρης, και άλλοι (Μανιάτης: 2001: 

26-32)  

 

1.5 Το μπουζούκι στην Ελληνική δισκογραφία  

 

Μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τα μουσικά όργανα είναι η δισκογραφία. 

Έτσι μέσα από την δισκογραφία πληροφορούμαστε και για την εμφάνιση των 

πρώτων ελληνικών τραγουδιών, αλλά και για την εμφάνιση και μετέπειτα καθιέρωση 

του μπουζουκιού στη μουσική έκφραση, τη συνείδηση και τη ζωή των Ελλήνων. Το 

1896 στην Νέα Υόρκη ο τραγουδιστής Μ. Αραχτίτζης ηχογραφεί οχτώ τραγούδια, τα 

τέσσερα με ελληνικούς στίχους. Το Μάρτιο του 1928, έχουμε τον πρώτο δίσκο με 

μπουζούκι στις ΗΠΑ, όπου παίζουν ο Γ. Κασάρας με το συγκρότημα του και τον 

τενόρο Δ. Τέλη. Επίσης το 1928–1929, ηχογραφούνται στην Νέα Υόρκη τραγούδια 

με μπουζούκι από τους Μ. Καραπιπέρη, και Γ. Ιωαννίδη. Τέλος το 1930 για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα έχουμε την ίδρυση και λειτουργία του εργοστασίου Columbia 

στην Αθήνα, και έτσι το 1931 έχουμε την ηχογράφηση του πρώτου δίσκου με 

μπουζούκι στην Ελλάδα με τους Μανέτα, Λιβαδίτη, και Σπαχάνη. Από το 1932 και 

έπειτα έχουμε ραγδαία αύξηση των ηχογραφήσεων με μπουζούκι (Βολιώτης-

Καπετανάκης, 1999:473-476).  

Εκτός από τις ηχογραφήσεις στις Η.Π.Α. και στο εργοστάσιο παραγωγής δίσκων 

στην Ελλάδα από το 1930 και μετά, ηχογραφήσεις είχαμε και νωρίτερα, περίπου από 

το 1910, σε Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και σε άλλες 

περιοχές, και η παραγωγή των δίσκων γινόταν στην Ευρώπη ή στις Η.Π.Α. 

(Κουνάδης, 2003: 250-203).  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται 

επίσημα πλέον το μπουζούκι στη δισκογραφία, ενώ πηγή πληροφόρησης ως τότε 

ήταν μόνο μέσα από βιβλιογραφικές ή αναπαραστατικές αναφορές. Πρώτη φορά 

δηλαδή έχουμε τον ήχο του οργάνου που ονομάζεται μπουζούκι, πέρα από την εικόνα 

του ή τις όποιες άλλες αναφορές είχαμε έως τότε.   
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Κεφάλαιο 2: Το μπουζούκι στην Δευτεροβάθμια και  

Τριτοβάθμια εκπαίδευση  

 

Είναι αλήθεια ότι το μπουζούκι ως όργανο αποτελεί μια πρόκληση όχι μόνο για τη 

μουσική αλλά και για τη μουσική παιδεία στο ελληνικό σχολείο.  

Επιγραμματικά αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το μπουζούκι στην Ελλάδα, 

επίσημα και συστηματικά, έχει τρείς διεξόδους-επιλογές. Τα Ωδεία, τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μόνο μέσα στα μουσικά σχολεία και τέλος την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ας δούμε τι ισχύει για κάθε μία από αυτές τις διεξόδους-

επιλογές και πότε εμφανίστηκε η συστηματική μουσική παιδεία στη νεότερη Ελλάδα.  

 

2.1 Το μπουζούκι στο ωδείο  

 

Η συστηματοποίηση της μουσικής παιδείας στην Ελλάδα, ουσιαστικά αρχίζει με 

την ίδρυση του Ωδείου Αθηνών το 1871 (Μυλωνάς, 2002:13).  

Επιγραμματικά μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το μπουζούκι στα Ωδεία, χωρίς 

όμως  να έχει συγκεκριμένο οδηγό σπουδών ή αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, κάτι 

το οποίο δεν οδηγεί σε κάποιο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, αλλά σε βεβαίωση 

σπουδών ( http://www.odeia.gr/).  

 

2.2 Μουσικό σχολείο  

 

Σε έναν άλλο θεσμό τον οποίο μπορεί κάποιος να γίνει κοινωνός της μουσικής 

εκπαίδευσης και ποιο συγκεκριμένα και του μπουζουκιού μεταξύ άλλων, στην 

Ελλάδα, είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ποιο ειδικά το μουσικό σχολείο όπου 

είναι και το μοναδικό δημόσιο σχολείο που ειδικεύεται στην μουσική εκπαίδευση.  

Το μουσικό σχολείο είναι ένα δημόσιο Μουσικό Γυμνάσιο και Γενικό Μουσικό 

Λύκειο. Το μουσικό σχολείο είναι ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο και ιδιότυπο σχολείο, 

εντελώς ισότιμο με τα υπόλοιπα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

Ελλάδας, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές οι 

οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τη Μουσική και με πλήρη τη Γενική Παιδεία.  

Στο Μουσικό Σχολείο οι μαθητές έχουν πολλές δυνατότητες να εργάζονται 

ομαδικά, να συμμετέχουν σε συναυλίες, άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

http://www.odeia.gr/
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(μουσικές, λογοτεχνικές, θεατρικές, περιβαλλοντικές, κλπ.), να εκδηλώνουν κλίσεις, 

δεξιότητες και συναισθήματα, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα ενός ζωντανού, 

δημιουργικού σχολείου.  

Ο Στέφανος Βασιλειάδης ήταν ο εμπνευστής της ιδέας των μουσικών σχολείων, 

και ένας από τους ανθρώπους που έχουν δώσει τη σφραγίδα τους για τα 

συγκεκριμένα σχολεία (Βασιλειάδη, 2008).  

Μερικές από τις επιπλέον παροχές που προσφέρει το Μουσικό Σχολείο από τα 

υπόλοιπα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ότι οι μαθητές:  

α) διδάσκονται συνολικά 42 ώρες μαζί με τα μουσικά μαθήματα, έναντι 35 ωρών 

των υπόλοιπων σχολείων  

β) διδάσκονται σε ολιγομελή τμήματα 18 ατόμων το μέγιστο  

γ) συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα και άλλες ομάδες έκφρασης και δημιουργίας 

σε όλη τους τη σχολική ζωή  

δ) όσο αφορά τη διδασκαλία των μουσικών οργάνων είναι ατομική και γίνεται σε 

ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες (studios), αίθουσες εξοπλισμένες με σύγχρονα 

όργανα, κονσόλες ηχοληψίας, ηχητικά συστήματα κλπ.  

ε) μεταφέρονται δωρεάν με όλα τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα (ΚΤΕΛ-ΚΤΕΑΛ-

ΤΑΞΙ) ανάλογα με τον τόπο διανομής των μαθητών και τη θέση του σχολείου  

στ) σιτίζονται στο εστιατόριο του σχολείου από ιδιωτικές επισιτιστικές εταιρείες 

(catering), δωρεάν σε καθημερινή βάση.  

Για τους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στην α’ Γυμνασίου δεν 

απαιτούνται εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις παρά μόνο μουσική αντίληψη.  

Μετεγγραφή μαθητών προς το Μουσικό Σχολείο πραγματοποιείται μόνο εφόσον 

υπάρχουν κενές θέσεις στο σχολείο και μόνο για τις τάξεις β’, γ’ Γυμνασίου και α’ 

Λυκείου.  

Η επιλογή αυτών των μαθητών γίνεται μετά από αίτηση των κηδεμόνων, από 

πενταμελή επιτροπή μουσικών σε θέματα που αναφέρονται στην ύλη των 

προηγούμενων σχολικών ετών. Η εξέταση των μαθητών είναι προφορική ή γραπτή 

στα εξής μαθήματα: μουσική θεωρία και πράξη, παραδοσιακή μουσική, μουσικό 

όργανο επιλογής.  

Οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων μπορούν είτε να εργαστούν ως 

επαγγελματίες μουσικοί, είτε να επιλέξουν οποιοδήποτε τομέα επιστημονικής ή 

επαγγελματικής έκφρασης, όπως όλοι οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου. Επιπλέον στους 

συγκεκριμένους απόφοιτους χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από 
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εξετάσεις (Απόφαση ΥΠΔΒΜ Γ2/7323/08-12-97 φεκ1233τ.Β’) ο οποίος είναι 

ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα 

από το κράτος ωδεία και μουσικές σχολές. Οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής 

ειδικότητας είναι οι εξής: Πτυχίο θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδικό 

Αρμονίας), πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινή Μουσική) και 

πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων (ΦΕΚ 1233/1997).  

 

2.3 Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων  

 

Ότι αφορά για την ίδρυση των μουσικών σχολείων, το 1988 επί υπουργίας 

Απόστολου Κακλαμάνη, ιδρύονται τα μουσικά σχολεία με το 3345/88 ΦΕΚ 649 Β΄ 

της 7/9/1988, όπου προσδιορίζεται ο σκοπός των μουσικών σχολείων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στα 

σχολεία αυτά και της οργάνωσης γενικότερα του τρόπου λειτουργίας τους. Μέσα από 

το συγκεκριμένο ΦΕΚ έχουμε:  

1. Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων 

και λυκείων) είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να 

ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε 

γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής 

έκφρασης.  

2. Ιδρύεται από το σχολικό έτος 1988-89 Μουσικό Γυμνάσιο στην Παλλήνη 

Αττικής, το οποίο θα λειτουργεί πειραματικά για την εφαρμογή πειραματικών 

προγραμμάτων και πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας στον τομέα της αισθητικής 

παιδείας γενικότερα και της μουσικής ειδικότερα  (ΦΕΚ 3345/1988).   

 

2.4 Σχετική νομοθεσία που αφορά τα Μουσικά Σχολεία 

 

Για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων έχουμε τις εξής αποφάσεις μέχρι και 

την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017:  

Το 1998 επί υπουργίας, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του  

κ. Γεράσιμου Αρσένη, έχουμε αποφάσεις για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων, 

με το ΦΕΚ 658/1998, με τις τροποποιήσεις επί υπουργίας κ. Άννας Διαμαντοπούλου 

στο επονομασθέν Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το 

2011, ΦΕΚ 1012/2011 και ΦΕΚ 2478/2011.  
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Τα θέματα τα οποία ορίζονται από τα παραπάνω ΦΕΚ είναι η εισαγωγή μαθητών 

στην Α΄ τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών, 

χαρακτηρισμός μαθημάτων, διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων, εξέταση και 

αξιολόγηση, εξαγωγή αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου, πότε ένας μαθητής 

προάγεται ή απολύεται, παραπέμπεται και απορρίπτεται, στο Μουσικό Γυμνάσιο και 

Γενικό Μουσικό Λύκειο, ειδικές διατάξεις για τα Μουσικά Σχολεία.  

 

2.5 Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων  

 

Από τη στιγμή που τα μουσικά σχολεία έχουν κάποιο ειδικό σκοπό, έτσι και τα 

παιδιά που θα φοιτήσουν σε αυτό θα πρέπει να έχουν και τα ανάλογα προσόντα-

δεξιότητες. Έτσι τα παιδιά που αποφοιτούν από τα δημοτικά σχολεία της χώρας 

μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους να φοιτήσουν στα Μουσικά Σχολεία με μια 

σχετική δήλωση, προς αυτά. Όσο αφορά την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη 

των Μουσικών Σχολείων:  

1) γίνεται μετά από εξετάσεις-επιλογή που γίνεται στα τέλη Ιουνίου,  

2) ο αριθμός των μαθητών που θα εισαχθούν, επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, (αίθουσες κ.τ.λ.),  

3) για την επιλογή των μαθητών, συγκροτείται για κάθε Μουσικό 

Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), από 6 μέλη,  

4) τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές είναι: ο Ρυθμός, η 

Ακουστική ικανότητα, η Φωνητική ικανότητα, η Διάκριση ηχοχρωμάτων και 

προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό),   

5) μετά το τέλος της διαδικασίας επιλογής, συντάσσετε πίνακας με τους 

εξετασθέντες κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά με όσους έχουν συμπληρώσει τη 

βαθμολογική βάση. Εκτός από τους επιτυχόντες οι υπόλοιποι υποψήφιοι που 

περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. Σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν 

συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση (ΦΕΚ 1012/2011).  

 

2.6 Μετεγγραφές, φοίτηση μαθητών και χαρακτηρισμός φοίτησης  

 

Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου 

- Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές 
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θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(ΦΕΚ 1012/2011).  

Αν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ' τάξεις Γυμνασίου καθώς και στην Α΄ 

τάξη Λυκείου, τότε αυτές συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που 

πραγματοποιούνται στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι εξετάσεις αυτές 

διενεργούνται από Επιτροπή, με ύλη που προέρχεται από την ύλη που διδάχθηκε κατά 

το τρέχον σχολικό έτος. Οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτά, προφορικά και με 

ακρόαση. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη 

βαθμολογική βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα (ΦΕΚ 1012/2011).  

Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης, δηλαδή τα όρια των απουσιών ισχύουν τα 

αριθμητικά όρια που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία και για τους μαθητές 

των ημερησίων γυμνασίων και γενικών ή ενιαίων λυκείων της χώρας, προσαυξημένες 

κατά τριάντα (30) απουσίες. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται οι απουσίες που 

πραγματοποιούνται στα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας (ΦΕΚ 658/1998).  

 

2.7 Χαρακτηρισμός μαθημάτων  

2.7.1. Μουσικό Γυμνάσιο  

 

Για τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων στο μουσικό Γυμνάσιο, για τα μαθήματα 

γενικής παιδείας ισχύουν ότι ακριβώς ισχύουν και αφορούν για τα μαθήματα γενικής 

παιδείας που διδάσκονται στα υπόλοιπα γυμνάσια γενικής παιδείας. Τα μαθήματα της 

Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και του Θεάτρου, αποτελούν μαζί με τα Καλλιτεχνικά, 

κλάδους της «Αισθητικής Αγωγής» στις αντίστοιχες τάξεις στις οποίες διδάσκονται.  

Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε δύο ομάδες:  

 

Μαθήματα Ομάδας Α΄ Μαθήματα Ομάδας Β΄ Τάξη Γυμνασίου 

Ευρωπαϊκή Μουσική – 

Θεωρία και Πράξη  
 Α΄ και Β΄  

Ευρωπαϊκή Μουσική – 

Θεωρία και Πράξη & 

Εισαγωγή στην Αρμονία  

 Γ΄  

Ελληνική Παραδοσιακή 

Μουσική – Θεωρία και 

Πράξη  

 Α΄, Β΄ και Γ΄  
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Ατομικό Όργανο επιλογής   Α΄, Β΄ και Γ΄  

 Χορωδία  Α΄, Β΄ και Γ΄  

 
Μουσικό Σύνολο – 

Οργανοχρησία  
Α΄, Β΄ και Γ΄  

 Υποχρεωτικό Πιάνο  Α΄, Β΄ και Γ΄  

 

Ταμπουράς ή 

παραδοσιακό όργανο 

αναφοράς (υποχρεωτικό) 

Α΄, Β΄ και Γ΄  

 Ιστορία της Μουσικής  Β΄ και Γ΄ 

 
Κριτική Μουσική 

Ακρόαση  
Α΄ 

(ΦΕΚ 2478/2011)  

 

2.7.2. Γενικό Μουσικό Λύκειο  

 

Για τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων στο γενικό μουσικό Λύκειο, για τα 

μαθήματα γενικής παιδείας ισχύει ότι και για τα υπόλοιπα λύκεια γενικής παιδείας. 

Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε:  

 

Πρωτεύοντα  Δευτερεύοντα  Τάξη Λυκείου  

Αρμονία   Α΄, Β΄ και Γ΄  

Ανάπτυξη Ακουστικών 

Ικανοτήτων (Γραφή καθ’ 

υπαγόρευση – Μουσική 

Ανάγνωση)  

 Α΄, Β΄ και Γ΄  

Ελληνική Παραδοσιακή 

Μουσική  
 Α΄, Β΄ και Γ΄  

Ατομικό Όργανο επιλογής   Α΄, Β΄ και Γ΄  

 Υποχρεωτικό Πιάνο  Α΄  

 Ιστορία Μουσικής  Α΄  

 Μορφολογία  Β΄  

 
Μουσικό Σύνολο 

(Οργάνου Επιλογής)  
Α΄, Β΄ και Γ΄  
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Μουσικό Σύνολο 

(Μουσικής Έκφρασης και 

Δημιουργίας)  

Α΄, Β΄ και Γ΄  

 
Εφαρμογές Πληροφορικής 

στη Μουσική  
Α΄  

(ΦΕΚ 658/1998)  

 

2.8 Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων  

 

Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο διεξάγεται 

είτε κατά τμήμα είτε ομαδικά είτε ατομικά, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα. 

Τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο το ατομικό όργανο επιλογής είναι ένα και 

μοναδικό και μπορεί να αλλάξει μόνο στη Β΄ τάξη Γυμνασίου ύστερα από 

δικαιολογημένο αίτημα του γονέα του μαθητή που κατατίθεται στο σχολείο μέσα 

στην πρώτη εβδομάδα της έναρξης των μαθημάτων.  

 

Μάθημα  Τρόπος διεξαγωγής  

Όργανο επιλογής  Ατομικό  

Υποχρεωτικό όργανο (Πιάνο, Ταμπουράς 

ή όποιο άλλο όργανο αναφοράς) 
Ατομικό  

Αρμονία  Ομαδικά ανά επίπεδο  

Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων  Ομαδικά ανά επίπεδο  

Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής  Ομαδικά ανά επίπεδο  

Ευρωπαϊκής Μουσικής  Ομαδικά ανά επίπεδο  

Ευρωπαϊκής Μουσικής (Θεωρίας και 

Πράξης & Εισαγωγής στην Αρμονία)  
Ομαδικά ανά επίπεδο  

(ΦΕΚ 658/1998)  

 

2.9 Εξέταση και αξιολόγηση  

2.9.1. Μουσικό Γυμνάσιο  

 

Για  την εξέταση και αξιολόγηση στο μουσικό Γυμνάσιο, στα μαθήματα γενικής 

παιδείας, για την προαγωγή ή απόλυση, εφαρμόζεται ότι ισχύει στα υπόλοιπα 
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Γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Επιπλέον ο τρόπος εξέτασης 

για τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται στα Μουσικά Σχολεία, ισχύουν τα εξής:  

 

Μάθημα  Τρόπος Εξέτασης  

Ιστορίας της Τέχνης  Γραπτά  

Θέατρο  Χωρίς εξέταση (Μ.Ο. τριμήνων)  

 

Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής:  

 

Μάθημα  Τρόπος Εξέτασης  

Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και 

Πράξη  
Γραπτά και με ακρόαση  

Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη 

&  Εισαγωγή στην Αρμονία  
Γραπτά και με ακρόαση  

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

Θεωρία και Πράξη  
Γραπτά και με ακρόαση  

Ιστορία της Μουσικής  Γραπτά  

Ατομικό Όργανο Επιλογής  Με ακρόαση  

Πιάνο  Με ακρόαση  

Όργανο Αναφοράς (Ταμπουράς ή όποιο 

άλλο) 
Με ακρόαση  

Μουσικό Σύνολο – Οργανοχρησία  Χωρίς εξέταση (Μ.Ο. τριμήνων)  

Χορωδία  Χωρίς εξέταση (Μ.Ο. τριμήνων)  

 

Τα αποτελέσματα των μουσικών μαθημάτων ανακοινώνονται μετά το πέρας των 

εξετάσεων όλων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας και δεν επιδέχονται 

αναβαθμολόγηση (ΦΕΚ 2478/2011).  

 

2.9.2.  Γενικό Μουσικό Λύκειο  

 

Για  την εξέταση και αξιολόγηση στο γενικό μουσικό Λύκειο, στα μαθήματα 

γενικής παιδείας του Γενικού Μουσικού Λυκείου, εφαρμόζεται ότι ισχύει και για τα 

υπόλοιπα Γενικά Λύκεια. Για τον τρόπο εξέτασης των μουσικών μαθημάτων ισχύουν 
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τα ακόλουθα: 

 

Μάθημα  Τρόπος Εξέτασης  

Αρμονία  Γραπτά  

Γραφή καθ’ υπαγόρευση της Ανάπτυξης 

Ακουστικών Ικανοτήτων  
Γραπτά και με ακρόαση  

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική  Γραπτά και με ακρόαση  

Ιστορία της Μουσικής  Γραπτά  

Μορφολογία  Γραπτά  

Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική  Γραπτά  

Υποχρεωτικό Όργανο  Με ακρόαση  

Πιάνο  Με ακρόαση  

Ατομικό Όργανο επιλογής  Με ακρόαση  

Μουσικό Σύνολο  Χωρίς εξέταση (Μ.Ο. τετραμήνων) 

 

Για την εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης ισχύει και εφαρμόζεται ότι και 

στα Μουσικά Γυμνάσια. Ο τελικός βαθμός για τα γραπτώς εξεταζόμενα μουσικά 

μαθήματα εξάγεται, όπως και στα γενικά μαθήματα των Μουσικών Σχολείων. 

Αντιστοίχως, ο τελικός βαθμός των δια ακροάσεως εξεταζόμενων μαθημάτων 

προκύπτει από το άθροισμα των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και του 

βαθμού εξέτασης με ακρόαση διαιρούμενος δια του τρία (3) (ΦΕΚ 2478/2011).  

 

2.10 Εξαγωγή αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου  

 

Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων 

και Λυκείων) εφαρμόζονται οι ισχύουσες για όλα τα ημερήσια σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας διατάξεις:  

 

2.10.1. Μουσικό Γυμνάσιο  

 

Στο μουσικό Γυμνάσιο ένας μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:  

α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α' και Β' ετήσιο γενικό βαθμό 

τουλάχιστον δέκα (10).  
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β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Β' και έχει 

μέσο όρο όλων των υπολοίπων μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον πλήρες 

δέκα (10).  

γ.  Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Α' και 

έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας Α' τουλάχιστον δέκα (10).  

δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α' και Β' 

και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα 

κάθε ομάδας (ΦΕΚ 658/1998).  

Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική όπου 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε 

όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και 

τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (ΦΕΚ 658/1998).  

Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει 

και πάλι στη ίδια τάξη (ΦΕΚ 658/1998).  

 

2.10.2.  Γενικό Μουσικό Λύκειο  

 

Στο γενικό μουσικό Λύκειο ένας μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:  

1. Όταν σε κάθε μάθημα έχει βαθμό τουλάχιστον δέκα (10). 

2. Όταν σε ένα (1) μάθημα ή μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα έχει βαθμό κάτω 

του δέκα (10) αλλά ο Μ.Ο. των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά είναι 

τουλάχιστον δεκατρία (13) πλήρες. 

3. Όταν σε ένα δευτερεύον μάθημα έχει βαθμό κάτω του δέκα (10) και βγάζει 

Μ.Ο. σε όλα τα πρωτεύοντα, μαζί με το μάθημα που υστέρησε, τουλάχιστον δέκα 

(10). 

4. Όταν σε ένα πρωτεύον μάθημα έχει βαθμό οχτώ (8) ή εννιά (9) και ο Μ.Ο. 

όλων των πρωτευόντων μαθημάτων, μαζί με το μάθημα αυτό, είναι τουλάχιστον 

δεκατρία (13) (δηλ. 12 1/2). Η παρ. αυτή ισχύει μόνο για τους μαθητές της Α' και Β' 

τάξης, όχι της Γ΄.  

5. Όταν υστερεί σε ένα ή περισσότερα ή όλα τα μη θεωρητικά μαθήματα 

(Τεχνικά, Μουσική, Γυμναστική), αλλά ο γενικός βαθμός όλων των μαθημάτων είναι 

δέκα (10). 
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6. Όταν υστερεί στα μη θεωρητικά (Τεχνικά, Μουσική, Γυμναστική) και σε ένα 

δευτερεύον θεωρητικό (π.χ. Ιστορία) και έχει γενικό βαθμό όλων των μαθημάτων 

σχεδόν καλά δέκα (10) και Μ.Ο. όλων των πρωτευόντων τουλάχιστον δεκατρία (13), 

δηλ 12 1/2. Η παράγραφος αυτή ισχύει μόνο για του μαθητές της Α' και Β' τάξης, όχι 

της Γ' (ΦΕΚ 658/1998).  

 

2.11 Προαγωγή και απόλυση μαθητών Μουσικών Σχολείων, μουσικά μαθήματα 

 

Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων 

και Λυκείων) εφαρμόζονται οι ισχύουσες για όλα τα ημερήσια σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας διατάξεις, με την προσθήκη όμως διατάξεων 

για τα μουσικά μαθήματα που έχουν ως εξής:  

Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας 

αποτελεί το βαθμό προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών στα Μουσικά Σχολεία. 

Στους αποφοίτους του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου Λυκείου), χορηγείται 

απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα γενικής και μουσικής 

παιδείας, καθώς και επίδοση ανά μάθημα. 

Η προαγωγή των μαθητών των Μουσικών Σχολείων στις εξετάσεις Ιουνίου ή 

Σεπτεμβρίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή τους στο Μουσικό 

Σχολείο. 

Μαθητής που προάγεται αλλά υστερεί σε μουσικό μάθημα ανεξαρτήτως ομάδας 

για να παραμείνει στο Μουσικό Σχολείο θα πρέπει να παραπεμφθεί σε επαναληπτική 

εξέταση τον Σεπτέμβριο και, εφόσον επιτύχει θα φοιτήσει στην επόμενη τάξη του 

Μουσικού Σχολείου. Διαφορετικά θα μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο 

γενικής εκπαίδευσης, στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του. 

Μαθητές που:  

• απορρίπτονται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης  

• απορρίπτονται κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου 

• απορρίπτονται κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 

μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλα σχολεία γενικής παιδείας. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Σύλλογος διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου 

εφαρμόζει μόνο για τα μαθήματα γενικής παιδείας τις ισχύουσες περί προαγωγής 

διατάξεις και ορίζει κατά περίπτωση ότι: 

• ο μετεγγραφόμενος μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση του στην ίδια 
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τάξη, εφόσον δεν προάγεται στα μαθήματα γενικής παιδείας, 

• εγγράφεται στην επόμενη τάξη του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί, εφόσον 

προάγεται στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Ακριβές αντίγραφο αυτής της απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων συνοδεύει το 

υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής και το ατομικό δελτίο του μαθητή προς στο 

σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται (ΦΕΚ 658/1998).  

Για τους μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου και Γ’ τάξης Λυκείου, που 

παραπεμπόμενοι σε επαναληπτική απολυτήρια εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου, 

δεν επιτυγχάνουν να απολυθούν, ισχύουν όσα προβλέπονται για την περίπτωση αυτή 

και στα υπόλοιπα σχολεία γενικής παιδείας, έχουν δηλαδή το δικαίωμα να 

προσέρχονται σε επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα που υστέρησαν μέχρι να 

πετύχουν την απόλυση τους. Μαθητές που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και 

απολύονται από το Μουσικό Γυμνάσιο δεν έχουν το δικαίωμα εγγραφής σε Μουσικό 

Λύκειο. Στην περίπτωση των μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου οι οποίοι ακόμα και 

μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου υστερούν σε μουσικό μάθημα δεν 

μπορούν να εγγραφούν σε Μουσικό Λύκειο αλλά δύνανται να απολυθούν και να 

εγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο τύπο Λυκείου, πλην Μουσικού, με την προϋπόθεση 

ότι ο βαθμός απολυτηρίου είναι πλήρες 10, συμπεριλαμβανομένων και των βαθμών 

των μουσικών μαθημάτων (ΦΕΚ 1012/2011).   

Τέλος, μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου ή 

Λυκείου) αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε 

Γυμνάσιο ή Λύκειο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί 

στην αντίστοιχη τάξη του Μουσικού Σχολείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει 

παρέλθει διδακτικό τρίμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του. Κατά τα λοιπά, 

ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές 

(31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους) (ΦΕΚ 658/1998).  

 

2.12 Ειδικές διατάξεις Μουσικών Σχολείων  

 

Λόγω του ότι τα Μουσικά Σχολεία προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες από τα 

Γενικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν δηλαδή ειδικό σκοπό 

ύπαρξης και λειτουργίας, δημιουργήθηκε η ανάγκη για κάποιες ειδικές ρυθμίσεις-

διατάξεις γι αυτά τα σχολεία. Έτσι:  

1. Κάθε Μουσικό Σχολείο οργανώνει δύο (2) εξωσχολικές καλλιτεχνικές 
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εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα αυτών των 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υποβάλλεται για έγκριση στην Καλλιτεχνική Επιτροπή, 

μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου διδασκόντων και του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου, μαζί με το ωρολόγιο 

πρόγραμμα μαθημάτων στην αρχή του σχολικού έτους και όχι πέρα από τις 10 

Οκτωβρίου κάθε χρόνου. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να ζητηθεί μια επιπλέον εξωσχολική 

εκδήλωση μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου διδασκόντων και 

σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 

του Γραφείου. 

2. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, ρυθμίζονται από τις 

πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια γυμνάσια και γενικά ή ενιαία λύκεια 

καθώς και με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν (ΦΕΚ 658/1998).  

 

2.13 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα μουσικών μαθημάτων στα Μουσικά Σχολεία  

 

Ας δούμε σε αυτό το σημείο το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των μουσικών 

μαθημάτων των Μουσικών Γυμνασίων και Γενικών Μουσικών Λυκείων της χώρας. 

Θεωρούμε σκόπιμο και χρήσιμο να αναφέρουμε μόνο τα Μουσικά μαθήματα που 

διδάσκονται στα Μουσικά Σχολεία και όχι και τα Γενικής Παιδείας, που εξάλλου 

είναι τα ίδια με τη μόνη διαφορά ότι στο Γενικό Γυμνάσιο διδάσκονται η Οικιακή 

Οικονομία και η Τεχνολογία, που δε διδάσκονται στα Μουσικά Γυμνάσια, και 

αντιστρόφως το Θέατρο που διδάσκεται μόνο στα Μουσικά Γυμνάσια και όχι στα 

Γενικά Γυμνάσια. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές μόνο όμως στις 

εβδομαδιαίες ώρες κάποιων μαθημάτων Γενικής Παιδείας, ανάμεσα στα Γενικά 

Σχολεία και στα Μουσικά Σχολεία, με λιγότερες ώρες φυσικά στα Μουσικά Σχολεία.  

Το ΦΕΚ 1817/2015 και το ΦΕΚ 2182/2016 είναι τα δύο ΦΕΚ που ορίζουν το 

αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Γυμνασίων και Γενικών Μουσικών 

Λυκείων, που εκδόθηκαν το 2015 και 2016 αντίστοιχα από τον υπουργό Παιδείας κ. 

Νικόλαο Φίλη, και ισχύουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017.  

 

2.13.1. Μουσικό Γυμνάσιο  

 

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Γυμνασίων, και ειδικότερα 
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των μουσικών μαθημάτων, που είναι σε ισχύ κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 

είναι το εξής:  

 

Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΞΕΙΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ  Α΄ Β΄ Γ΄ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  29 29 28 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ  Α΄ Β΄ Γ΄ 

Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη  2 2 - 

Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην 

Αρμονία  
- - 3 

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη  2 2 2 

Ιστορία Μουσικής  - 1 1 

Κριτική Μουσική Ακρόαση  1 - - 

Χορωδία (*1)  2 2 2 

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)  2 2 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

Πιάνο  1 1 1 

Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς  1 1 1 

Ατομικό Όργανο Επιλογής  2 2 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
13 13 14 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
42 42 42 

 

(*1) Στο πλαίσιο του μαθήματος «Χορωδία» οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά 

ρεπερτόριο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής σε μια τάξη του Γυμνασίου (Α΄ ή Β΄ 

ή Γ΄) (ΦΕΚ 2182/2016).  

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα με το αναλυτικό πρόγραμμα των 

Μουσικών Σχολείων στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων οι μαθητές 

διδάσκονται 29 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας, έναντι 32 των Γενικών Σχολείων, 
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και 13 ώρες Μουσικών Μαθημάτων και συνολικά διδάσκονται 42 ώρες.  

Στην Β΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων οι μαθητές διδάσκονται 29 ώρες 

μαθήματα γενικής παιδείας, έναντι 32 των Γενικών Σχολείων, και 13 ώρες Μουσικών 

Μαθημάτων και συνολικά διδάσκονται 42 ώρες.  

Στην Γ΄ τάξη Μουσικών Γυμνασίων οι μαθητές διδάσκονται 28 ώρες μαθήματα 

γενικής παιδείας, έναντι 32 των Γενικών Σχολείων, και 14 ώρες Μουσικών 

Μαθημάτων και συνολικά διδάσκονται 42 ώρες.  

Τέλος το ατομικό όργανο επιλογής, δηλαδή το μπουζούκι ανάμεσα στα υπόλοιπα 

όργανα επιλογής, διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου από δύο 

ώρες εβδομαδιαίως.  

 

2.13.2. Γενικό Μουσικό Λύκειο  

 

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των γενικών Μουσικών Λυκείων, και 

ειδικότερα των μουσικών μαθημάτων, που είναι σε ισχύ κατά το τρέχον σχολικό έτος 

2016-2017 είναι το εξής:  

 

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ  ΏΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ  ΏΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ  ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

29 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

31 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

30 

ΏΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

12 

ΏΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

11 

ΏΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

10 

ΏΡΕΣ 

Αρμονία  2 Αρμονία  2 Αρμονία  2 

Ανάπτυξή 

Ακουστικών 

Ικανοτήτων  

1 

Ανάπτυξή 

Ακουστικών 

Ικανοτήτων  

1 

Ανάπτυξή 

Ακουστικών 

Ικανοτήτων  

1 

Ελληνική 

Παραδοσιακή 

Μουσική  

2 

Ελληνική 

Παραδοσιακή 

Μουσική  

2 

Ελληνική 

Παραδοσιακή 

Μουσική  

2 

Ιστορία της Μουσικής  1 Μορφολογία  1 
Ατομικό Όργανο 

Επιλογής  
1 

Υποχρεωτικό Ατομικό 

Μουσικό Όργανο: 

Πιάνο  

1 
Ατομικό Όργανο 

Επιλογής  
1 

Μουσικό Σύνολο 

(Οργανοχρησίας 

ή άλλου είδους)  

2 
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Ατομικό Όργανο 

Επιλογής  
1 

Μουσικό Σύνολο 

(Οργανοχρησίας 

ή άλλου είδους)  

2 

Μουσικό Σύνολο 

(Μουσικής 

Έκφρασης και 

Δημιουργίας)  

2 

Μουσικό Σύνολο 

(Οργανοχρησίας ή 

άλλου είδους)  

2 

Μουσικό Σύνολο 

(Μουσικής 

Έκφρασης και 

Δημιουργίας)  

2 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

(2 ΩΡΕΣ)  

2 

ΏΡΕΣ 

Μουσικό Σύνολο 

(Μουσικής Έκφρασης 

και Δημιουργίας)  

2   Αρμονία (Ειδικό)  2 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗ – 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6: 1 

ΑΠΟ ΤΑ 6  

1 

ΏΡΑ 
  

Ανάπτυξη 

(Έλεγχος) 

Μουσικών 

Ακουστικών 

Ικανοτήτων  

2 

Οργανολογία 

Ελληνικών 

Παραδοσιακών 

Οργάνων  

1   

Ελληνική 

Παραδοσιακή 

Μουσική   

2 

Οργανολογία 

Μουσικών Οργάνων 

Συμφωνικής 

Ορχήστρας  

1   

Οργανολογία 

Μουσικών 

Οργάνων 

Συμφωνικής 

Ορχήστρας  

2 

Στοιχεία Αντίστιξης  1   

Οργανολογία 

Ελληνικών 

Παραδοσιακών 

Οργάνων  

2 

Εφαρμογές 

Πληροφορικής στη 

Μουσική  

1   

Επεξεργασία 

Μουσικού 

Κειμένου με Η/Υ  

2 

Επεξεργασία 

Μουσικού Κειμένου 

με Η/Υ  

1   

Ατομικό Όργανο 

Επιλογής ή και 

Αναφοράς 

(Πιάνο-

Ταμπουράς ή 

άλλο)  

2 

Στοιχειώδεις Αρχές 

Ηχοληψίας I    
1   

Ανάλυση 

Παρτιτούρας 

Ορχήστρας   

2 

    
Επεξεργασία 

Χορικού (Choral)  
2 

    

Στοιχειώδεις 

Αρχές Ηχοληψίας  

ΙΙ  

2 
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ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

13 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

11 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

12 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

42 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

42 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

42 

ΏΡΕΣ 

 

Μερικές χρήσιμες αναφορές για τα Μουσικά μαθήματα των Μουσικών Σχολείων 

είναι ότι, η Ερευνητική Εργασία (project), της Α΄ και Β΄ Μουσικού Σχολείου, μπορεί 

να αναφέρεται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και σε θέματα 

μαθημάτων Μουσικής Παιδείας. 

Επίσης τα μαθήματα επιλογής, «Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής 

Ορχήστρας» και «Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων», επιλέγονται 

από μαθητές οι οποίοι δεν τα επέλεξαν σε προηγούμενη τάξη του Μουσικού Λυκείου. 

Ανάλογα με τις δυνατότητες του σχολείου δύναται να προσφέρεται το ατομικό 

όργανο επιλογής για δύο επιπλέον ώρες ή η μία για ατομικό όργανο επιλογής και το 

ατομικό όργανο αναφοράς Πιάνο ή Ταμπουράς (ή άλλο τοπικό όργανο αναφοράς 

ελληνικής παραδοσιακής μουσικής). 

Στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους), 

συγκροτούνται με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις τάξεις Γυμνασίου και 

Λυκείου, διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων όπως συμφωνικές ορχήστρες, 

σύνολα μουσικής δωματίου, χορωδίες, οργανικά ή φωνητικά σύνολα παραδοσιακής 

μουσικής και χορού, βυζαντινού χορού, συνδυασμοί αυτών κ.α. 

Τέλος στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων (Ελεύθερης Έκφρασης και 

Δημιουργίας) συγκροτούνται με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις τάξεις του 

Λυκείου, ποικίλα σύνολα όπως συμφωνικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, 

χορωδίες, οργανικά ή φωνητικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής και χορού, 

βυζαντινού χορού, αυτοσχεδιασμού, συνδυασμοί αυτών κ.α. (ΦΕΚ 1817/2015).  

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα με το αναλυτικό πρόγραμμα των 

Μουσικών Σχολείων στην Α΄ τάξη των Μουσικών Λυκείων οι μαθητές διδάσκονται 

29 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας, έναντι 35 των Γενικών Σχολείων, και 13 ώρες 
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Μουσικών Μαθημάτων και συνολικά διδάσκονται 42 ώρες.  

Στην Β΄ τάξη των Μουσικών Λυκείων οι μαθητές διδάσκονται 31 ώρες μαθήματα 

γενικής παιδείας, έναντι 35 των Γενικών Σχολείων, και 11 ώρες Μουσικών 

Μαθημάτων και συνολικά διδάσκονται 42 ώρες.  

Στην Γ΄ τάξη Μουσικών Λυκείων οι μαθητές διδάσκονται 30 ώρες μαθήματα 

γενικής παιδείας, έναντι 32 των Γενικών Σχολείων, και 12 ώρες Μουσικών 

Μαθημάτων και συνολικά διδάσκονται 42 ώρες.  

Τέλος το ατομικό όργανο επιλογής, δηλαδή το μπουζούκι ανάμεσα στα υπόλοιπα 

όργανα επιλογής, διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Μουσικού Λυκείου από μια 

ώρα εβδομαδιαίως, ενώ στην Γ΄ τάξη των Μουσικών Λυκείων δίνεται η δυνατότητα 

στους μαθητές να επιλέξουν από μια ομάδα μαθημάτων και άλλες δύο ώρες 

εβδομαδιαίως το ατομικό όργανο επιλογής του μαθητή.  

Συγκεντρωτικά το Μπουζούκι, ως όργανο επιλογής, διδάσκεται σε όλο το 

Μουσικό Γυμνάσιο από δύο ώρες εβδομαδιαίως, ενώ στο Γενικό Μουσικό Λύκειο 

διδάσκεται σε όλες τις τάξεις από μια ώρα εβδομαδιαίως, με μια δυνατότητα επιλογής 

ακόμα δύο ωρών στην Γ΄ τάξη Γενικών Μουσικών Σχολείων.   

 

2.14 Γενικές Διευκρινίσεις-Επισημάνσεις για τα Μουσικά Σύνολα  

 

Όσο αφορά για το μάθημα Μουσικά Σύνολα Οργανοχρησίας ή άλλου είδους και 

Ελεύθερης Έκφρασης και Δημιουργίας, έχουμε ότι:  

• Στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους), 

συγκροτούνται με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις τάξεις Γυμνασίου και 

Λυκείου, διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων όπως συμφωνικές ορχήστρες, 

σύνολα μουσικής δωματίου, χορωδίες, οργανικά ή φωνητικά σύνολα παραδοσιακής 

μουσικής και χορού, βυζαντινού χορού, συνδυασμοί αυτών κ.α. 

• Στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων (Ελεύθερης Έκφρασης και Δημιουργίας) 

συγκροτούνται με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις τάξεις του Λυκείου, ποικίλα 

σύνολα όπως συμφωνικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, χορωδίες, 

οργανικά ή φωνητικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής και χορού, βυζαντινού χορού, 

αυτοσχεδιασμού, συνδυασμοί αυτών κ.α. (ΦΕΚ 658/1998).  
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2.15 Μουσικές ειδικεύσεις για τα Μουσικά Σχολεία  

 

Με τον όρο μουσικές ειδικεύσεις, εννοούνται οι ειδικότητες των μουσικών 

εκπαιδευτικών με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις σε μουσικά όργανα ή θεωρητικά 

μαθήματα. Το 2008 επί υπουργίας του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη με το ΦΕΚ 2279/2008, 

ορίζονται οι μουσικές ειδικεύσεις για τους μουσικούς εκπαιδευτικούς για τα Μουσικά 

Σχολεία, ως εξής:  

 

1. Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 

2. Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής  

3. Βιολί (Κλασικό)  

4. Βιόλα  

5. Βιολοντσέλο  

6. Κοντραμπάσο  

7. Κιθάρα κλασική  

8. Κιθάρα ηλεκτρική  

9. Μπάσο ηλεκτρικό  

10. Πιάνο  

11. Φλάουτο  

12. Κλαρινέτο  

13. Όμποε  

14. Σαξόφωνο  

15. Φαγκότο  

16. Τρομπέτα  

17. Τρομπόνι  

18. Κόρνο  

19. Τούμπα  

20. Ακορντεόν  

21. Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά − Σύγχρονα)  

22. Παραδοσιακό Βιολί  

23. Κανονάκι   

24. Σαντούρι  

25. Ταμπουράς  

26. Ούτι  
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27. Μπουζούκι (Τρίχορδο)  

28. Μαντολίνο  

29. Λύρα Κρητική  

30. Λύρα Μακεδονίας  

31. Λύρα Πολίτικη  

32. Λύρα Δωδεκανήσου  

33. Λύρα Ποντιακή  

34. Λαούτο  

35. Παραδοσιακό Κλαρίνο  

36. Γκάιντα  

37. Ζουρνάς  

38. Νέι-Καβάλι-Παραδοσιακοί Αυλοί  

39. Παραδοσιακά Κρουστά  

40. Διεύθυνση Χορωδίας (ΦΕΚ 2279/2008).  

Όπως προκύπτει από την έρευνά μας δεν υπάρχει κάποια άλλη απόφαση που να 

αφορά τις μουσικές ειδικεύσεις, από το 2008 και έπειτα. Ένα σημαντικό θέμα που 

προκύπτει, είναι ότι αυτή η απόφαση δεν συμπεριλαμβάνει πολλά μουσικά όργανα 

που θα μπορούσαν να διδαχθούν στα Μουσικά Σχολεία ή που «άτυπα» 

χρησιμοποιούνται-διδάσκονται στα μαθήματα των Μουσικών Συνόλων, όπως π.χ. το 

λαϊκό πιάνο, η λαϊκή κιθάρα, κ.ά.  

 

2.16 Αναλυτικό πρόγραμμα μουσικών μαθημάτων στα Μουσικά Σχολεία  

 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2015, ο υπουργός παιδείας Νικόλαος Φίλης υπογράφει το 

ΦΕΚ 2858, όπου περιγράφονται τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών μαθημάτων 

μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια). Δημοσιεύεται 

στις 28 Δεκεμβρίου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και είχε ισχύ από το σχολικό 

έτος 2015-2016 (ΦΕΚ 2858/2015).  

Στο ΦΕΚ 2858, 916 σελίδων, αναφορικά περιέχονται τα εξής:  

 

Μάθημα  Σελίδες  

Ευρωπαϊκή μουσική θεωρία και πράξη  2-19  

Αρμονία  20-82  
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Ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων  83-140  

Πιάνο υποχρεωτικό  141-257  

Ταμπουράς  258-264 και 345-351  

Ελληνική παραδοσιακή μουσική  288-344  

Χορωδία  352-389  

Μουσικά σύνολα οργανοχρησίας  390-442  

Σύνολα μουσικής έκφρασης και 

δημιουργίας  
443-472  

Κριτική μουσική ακρόαση  473-499  

Ιστορία της μουσικής  497-587  

Μαθήματα επιλογής Α΄ λυκείου  588-644  

Μορφολογία  645-650  

Ατομικά όργανα επιλογής 651-913 

Πιάνο  654-787  

Κιθάρα  788-834 

Φλάουτο  835-872  

Τσέλο  873-913  

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα και από τον 

ταμπουρά, που είναι στα περισσότερα μουσικά σχολεία όργανο αναφοράς (δηλαδή 

υποχρεωτικό), δεν δημοσιεύτηκε αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα όργανα της 

παραδοσιακής μουσικής, συμπεριλαμβανομένου και του μπουζουκιού, αλλά ούτε και 

για όλα τα όργανα της κλασικής μουσικής παρά μόνο του πιάνου, της κιθάρας, του 

φλάουτου και του τσέλου.  

 

2.17 Κατάλογος Μουσικών Σχολείων  

 

Μέσα από την παρούσα έρευνα καταγράψαμε τη γεωγραφική κατανομή του 

συνόλου των Μουσικών Σχολείων της χώρας, το έτος ίδρυσης και λειτουργίας, 

στοιχεία επικοινωνίας κ.ά. όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, κατά 

αλφαβητική σειρά.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Α/Α Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο URL 
Έτος 

Ίδρυσης 

1 
Μουσικό Σχολείο 

Αγρινίου 

2
ο
 χλμ εθν. 

Οδού 

Αγρινίου-

Αντιρρίου 

26410- 

53595 

http://gym-

mous-

agrin.ait.sch.

gr/ 

1997 

2 
Μουσικό Σχολείο 

Αθηνών 

Ακαδημία 

Πλάτωνος-

Δράκοντος 

και 

Ιφιγένειας 

210- 

5203904 
 2016 

3 
Μουσικό Σχολείο 

Αλεξανδρούπολης 
Ηροδότου 1 

25510- 

26448 

http://gym-

mous-

alexandr.evr.

sch.gr/ 

2015 

4 
Μουσικό Σχολείο 

Αλίμου 

Κυθηρίων 

69 & 

Δήμητρας 

17 

210- 

9963561 & 

9963671 

http://www.

mousalim.gr

/ 

2000 

5 
Μουσικό Σχολείο 

Αμυνταίου 

Ν. 

Εργατικές 

Κατοικίες 

23860- 

23224 

http://www.

mousiko-

amyntaiou.g

r/ 

2002 

6 
Μουσικό Σχολείο 

Άμφισσας 

Αθ. 

Γκελεστάθη 

13 

22650- 

22995 & 

23886 

http://blogs.s

ch.gr/gymoa

mf/ 

2010 

7 
Μουσικό Σχολείο 

Αργολίδας 

Πρόσυμνα 

Δήμος 

Μυκηναίων 

27510- 

89277  

https://music

sxolargolida

s.wordpress.

com/ 

2009 

8 
Μουσικό Σχολείο 

Άρτας 

Φιλοθέη 

Άρτας 

26810- 

85364 

http://gym-

mous-

artas.art.sch.g

r/ 

2009 

9 
Μουσικό Σχολείο 

Βαρθολομιού 

Αρχαίας 

Ήλιδας 7 

26230- 

42749 & 

42555 

http://gym-

mous-

varth.ilei.sch

.gr/ 

1996 

10 
Μουσικό Σχολείο 

Βέροιας 

Κουντουρι

ώτη 8 

23310- 

65787 

http://www.m

ousikoveroias

.gr/ 

 

2009 

http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
http://gym-mous-alexandr.evr.sch.gr/
http://gym-mous-alexandr.evr.sch.gr/
http://gym-mous-alexandr.evr.sch.gr/
http://gym-mous-alexandr.evr.sch.gr/
http://www.mousalim.gr/
http://www.mousalim.gr/
http://www.mousalim.gr/
http://www.mousiko-amyntaiou.gr/
http://www.mousiko-amyntaiou.gr/
http://www.mousiko-amyntaiou.gr/
http://www.mousiko-amyntaiou.gr/
http://blogs.sch.gr/gymoamf/
http://blogs.sch.gr/gymoamf/
http://blogs.sch.gr/gymoamf/
https://musicsxolargolidas.wordpress.com/
https://musicsxolargolidas.wordpress.com/
https://musicsxolargolidas.wordpress.com/
https://musicsxolargolidas.wordpress.com/
http://gym-mous-artas.art.sch.gr/
http://gym-mous-artas.art.sch.gr/
http://gym-mous-artas.art.sch.gr/
http://gym-mous-artas.art.sch.gr/
http://gym-mous-varth.ilei.sch.gr/
http://gym-mous-varth.ilei.sch.gr/
http://gym-mous-varth.ilei.sch.gr/
http://gym-mous-varth.ilei.sch.gr/
http://www.mousikoveroias.gr/
http://www.mousikoveroias.gr/
http://www.mousikoveroias.gr/
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11 
Μουσικό Σχολείο 

Βόλου 

54
ου

 

Συντάγματο

ς Ελλάς 

Τέρμα 

24210- 

71096 

http://gym-

mous-

volou.mag.s

ch.gr/auto/ne

w/ 

1997 

12 
Μουσικό Σχολείο 

Γιαννιτσών 
Εγνατίας 97 

23820- 

28999 

http://gym-

mous-

giann.pel.sch

.gr/ 

1997 

13 
Μουσικό Σχολείο 

Δράμας 

1
ο
 χλμ 

Δράμας-

Καβάλας 

25210- 

28191 

http://lyk-

mous-

dramas.dra.s

ch.gr/ 

1994 

14 
Μουσικό Σχολείο 

Ζακύνθου 

Ερυθρού 

Σταυρού 1 

26950- 

45812 

http://gym-

mous-

zakynth.zak.s

ch.gr/ 

1989 

15 
Μουσικό Σχολείο 

Ηρακλείου 

Γούρνες 

Πεδιάδος 

Ηρακλείου 

2810- 

761696 & 

763113 

http://www.

mousiko.my

sch.gr/ 

2000 

16 

Μουσικό Σχολείο 

Θερίσου  

(Ν. Χανίων) 

Κ. Μάνου 

Περιβόλια 

Χανίων 

28210- 

88065 

http://www.c

haniamousik

o.gr/ 

2009 

17 
Μουσικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης 

Προέκταση 

Εγνατίας 

Πυλαία 

2310- 

300828 & 

330281 & 

300630 

http://msth.g

r/ 
1992 

18 
Μουσικό Σχολείο 

Ιλίου 

Πετράκου 

Γιώργη 1-3 

210- 

5061961 & 

5061713 & 

2384855 

http://www.

mous-sxol-

ilion.gr/ 

1991 

19 
Μουσικό Σχολείο 

Ιωαννίνων 

Κωνσταντιν

ουπόλεως 1 

26510- 

65457 

http://gym-

mous-

ioann.ioa.sch

.gr/ 

1989 

20 
Μουσικό Σχολείο 

Καβάλας 

Χρυσοστόμ

ου Σμύρνης 

10 

2510- 

247190 & 

247141 

http://lyk-

mous-

kaval.kav.sc

h.gr/ 

1996 

21 
Μουσικό Σχολείο 

Καλαμάτας 

Εθνικού 

Σταδίου 16 

27210- 

96966 

http://lyk-

mous-

kalam.mes.s

ch.gr/ 

1993 

http://gym-mous-volou.mag.sch.gr/auto/new/
http://gym-mous-volou.mag.sch.gr/auto/new/
http://gym-mous-volou.mag.sch.gr/auto/new/
http://gym-mous-volou.mag.sch.gr/auto/new/
http://gym-mous-volou.mag.sch.gr/auto/new/
http://gym-mous-giann.pel.sch.gr/
http://gym-mous-giann.pel.sch.gr/
http://gym-mous-giann.pel.sch.gr/
http://gym-mous-giann.pel.sch.gr/
http://lyk-mous-dramas.dra.sch.gr/
http://lyk-mous-dramas.dra.sch.gr/
http://lyk-mous-dramas.dra.sch.gr/
http://lyk-mous-dramas.dra.sch.gr/
http://gym-mous-zakynth.zak.sch.gr/
http://gym-mous-zakynth.zak.sch.gr/
http://gym-mous-zakynth.zak.sch.gr/
http://gym-mous-zakynth.zak.sch.gr/
http://www.mousiko.mysch.gr/
http://www.mousiko.mysch.gr/
http://www.mousiko.mysch.gr/
http://www.chaniamousiko.gr/
http://www.chaniamousiko.gr/
http://www.chaniamousiko.gr/
http://msth.gr/
http://msth.gr/
http://www.mous-sxol-ilion.gr/
http://www.mous-sxol-ilion.gr/
http://www.mous-sxol-ilion.gr/
http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/
http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/
http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/
http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/
http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr/
http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr/
http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr/
http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr/
http://lyk-mous-kalam.mes.sch.gr/
http://lyk-mous-kalam.mes.sch.gr/
http://lyk-mous-kalam.mes.sch.gr/
http://lyk-mous-kalam.mes.sch.gr/
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22 
Μουσικό Σχολείο 

Καρδίτσας 

Αγ. 

Βησαρίου 

37 

24410- 

73970 & 

79762 

http://gym-

mous-

kardits.kar.s

ch.gr/ 

1994 

23 
Μουσικό Σχολείο 

Κατερίνης 

Εθνικού 

Σταδίου 1 

23510- 

31444 & 

75228 

http://gym-

mous-

kater.pie.sch

.gr/ 

2000 

24 
Μουσικό Σχολείο 

Κέρκυρας 

Τζάρβου 

Κάτω 

Κορακιάνα 

26610- 

91573 & 

99390 

http://gym-

mous-

kerkyr.ker.sc

h.gr/ 

1991 

25 
Μουσικό Σχολείο 

Κομοτηνής 
Π. Έλλη 6 

25310- 

37236 & 

82067 

http://lyk-

mous-

komot.rod.sc

h.gr/ 

1993 

26 
Μουσικό Σχολείο 

Κορίνθου 

77 χλμ 

ΕΟΑΚ 

Ισθμός 

Κορίνθου 

27410- 

80251 & 

24887 

http://gym-

mous-

korinth.kor.s

ch.gr/ 

2007 

27 
Μουσικό Σχολείο 

Λαμίας 

Λεωφόρος 

Καλυβίων 

154 

22310- 

46476 

http://gym-

mous-

lamias.fth.sc

h.gr/ 

2000 

28 
Μουσικό Σχολείο 

Λάρισας 

Τ. 

Λειβαδίτη 

20 Νέα 

Πολιτεία 

2410- 

627121 

http://lyk-

mous-

laris.lar.sch.

gr/ 

1992 

29 
Μουσικό Σχολείο 

Λευκάδας 

Λεωφόρος 

Φιλοσόφων 

Περιβόλια 

26450- 

21625 & 

22525 

http://gym-

mous-

lefkad.lef.sc

h.gr/ 

1993 

30 
Μουσικό Σχολείο 

Μυτιλήνης 

Στ. 

Παρασκευα

ΐδη 

Περιβόλια 

22510- 

25797 & 

45784 

http://lyk-

mous-

mytil.les.sch

.gr/ 

1994 

31 
Μουσικό Σχολείο 

Ξάνθης 

Διομήδεια 

Ξάνθης 

25410- 

92212 

http://gym-

mous-

xanthis.xan.s

ch.gr/ 

1997 

32 

Πειραματικό 

Μουσικό Σχολείο 

Παλλήνης 

17
ο
 χλμ Λ. 

Μαραθώνο

ς 

210- 

6032840 & 

6668547  

http://www.

pmglp.org/ 
1988 

http://gym-mous-kardits.kar.sch.gr/
http://gym-mous-kardits.kar.sch.gr/
http://gym-mous-kardits.kar.sch.gr/
http://gym-mous-kardits.kar.sch.gr/
http://gym-mous-kater.pie.sch.gr/
http://gym-mous-kater.pie.sch.gr/
http://gym-mous-kater.pie.sch.gr/
http://gym-mous-kater.pie.sch.gr/
http://gym-mous-kerkyr.ker.sch.gr/
http://gym-mous-kerkyr.ker.sch.gr/
http://gym-mous-kerkyr.ker.sch.gr/
http://gym-mous-kerkyr.ker.sch.gr/
http://lyk-mous-komot.rod.sch.gr/
http://lyk-mous-komot.rod.sch.gr/
http://lyk-mous-komot.rod.sch.gr/
http://lyk-mous-komot.rod.sch.gr/
http://gym-mous-korinth.kor.sch.gr/
http://gym-mous-korinth.kor.sch.gr/
http://gym-mous-korinth.kor.sch.gr/
http://gym-mous-korinth.kor.sch.gr/
http://gym-mous-lamias.fth.sch.gr/
http://gym-mous-lamias.fth.sch.gr/
http://gym-mous-lamias.fth.sch.gr/
http://gym-mous-lamias.fth.sch.gr/
http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/
http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/
http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/
http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/
http://gym-mous-lefkad.lef.sch.gr/
http://gym-mous-lefkad.lef.sch.gr/
http://gym-mous-lefkad.lef.sch.gr/
http://gym-mous-lefkad.lef.sch.gr/
http://lyk-mous-mytil.les.sch.gr/
http://lyk-mous-mytil.les.sch.gr/
http://lyk-mous-mytil.les.sch.gr/
http://lyk-mous-mytil.les.sch.gr/
http://gym-mous-xanthis.xan.sch.gr/
http://gym-mous-xanthis.xan.sch.gr/
http://gym-mous-xanthis.xan.sch.gr/
http://gym-mous-xanthis.xan.sch.gr/
http://www.pmglp.org/
http://www.pmglp.org/
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33 
Μουσικό Σχολείο 

Πάτρας 

Πάροδος 

Ε.Β. 30 

Εγλυκάδα 

2610- 

641800 & 

641604 

http://lyk-

mous-

patras.ach.sc

h.gr/ 

1991 

34 
Μουσικό Σχολείο 

Πειραιά 

Πετρόμπεη 

Μαυρομιχά

λη 27 & 

Λακωνίας 

Αγ. Σοφίας 

210- 

4215561 & 

4204426 & 

4204432 

http://gym-

mous-

peiraia.att.sc

h.gr/ 

1995 

35 
Μουσικό Σχολείο 

Πρέβεζας 

Πρώην 

Κτίριο ΤΕΙ 

Λεωφόρος 

Ιωαννίνων 

26820- 

60970 & 

29686 

http://prevez

a-music-

school.gatew

eb.gr/ 

2009 

36 
Μουσικό Σχολείο 

Πτολεμαΐδας 

25
ης

 

Μαρτίου & 

Κοραή 

24630- 

81775 & 

55659 

http://gym-

mous-

ptolem.koz.s

ch.gr/ 

2001 

37 
Μουσικό Σχολείο 

Ρεθύμνου 

Καντανολέ

οντος 10 

28310- 

27553 & 

50216 

http://www.

msr.edu.gr/ 
1991 

38 
Μουσικό Σχολείο 

Ρόδου 

Λεωφόρος 

Κοσκινού 

22410- 

67850 & 

65651 

http://www.

gymmousrod

ou.gr/ 

1993 

39 
Μουσικό Σχολείο 

Σερρών 

1
ο
 χλμ 

Σερρών-

Νεοχωρίου 

23210- 

35353 & 

38908 

http://www.

musikoserro

n.gr/ 

1994 

40 
Μουσικό Σχολείο 

Σιάτιστας 

Πλατεία 

Κουκουλίδ

η 

24650- 

23461 

http://gym-

mous-

siatist.koz.sc

h.gr/ 

1997 

41 
Μουσικό Σχολείο 

Σπάρτης 

2
ο
 χλμ Εθν. 

Οδού 

Σπάρτης-

Γυθείου 

27310- 

89069 

http://gym-

mous-

spart.lak.sch.

gr/ 

2002 

42 
Μουσικό Σχολείο 

Τρικάλων 

Δημοκρίτου 

& Περ. 

Οδού 

Ριζαριό 

Τρικάλων 

24310- 

74471 & 

79684 

http://gym-

mous-

trikal.tri.sch.

gr/ 

1997 

43 
Μουσικό Σχολείο 

Τρίπολης 

Δημοτικό 

Διαμέρισμα 

Αγ. 

Βασιλείου 

2710- 

235440 

http://gym-

mous-

tripol.ark.sch

.gr/ 

2000 

http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr/
http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr/
http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr/
http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr/
http://gym-mous-peiraia.att.sch.gr/
http://gym-mous-peiraia.att.sch.gr/
http://gym-mous-peiraia.att.sch.gr/
http://gym-mous-peiraia.att.sch.gr/
http://preveza-music-school.gateweb.gr/
http://preveza-music-school.gateweb.gr/
http://preveza-music-school.gateweb.gr/
http://preveza-music-school.gateweb.gr/
http://gym-mous-ptolem.koz.sch.gr/
http://gym-mous-ptolem.koz.sch.gr/
http://gym-mous-ptolem.koz.sch.gr/
http://gym-mous-ptolem.koz.sch.gr/
http://www.msr.edu.gr/
http://www.msr.edu.gr/
http://www.gymmousrodou.gr/
http://www.gymmousrodou.gr/
http://www.gymmousrodou.gr/
http://www.musikoserron.gr/
http://www.musikoserron.gr/
http://www.musikoserron.gr/
http://gym-mous-siatist.koz.sch.gr/
http://gym-mous-siatist.koz.sch.gr/
http://gym-mous-siatist.koz.sch.gr/
http://gym-mous-siatist.koz.sch.gr/
http://gym-mous-spart.lak.sch.gr/
http://gym-mous-spart.lak.sch.gr/
http://gym-mous-spart.lak.sch.gr/
http://gym-mous-spart.lak.sch.gr/
http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/
http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/
http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/
http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/
http://gym-mous-tripol.ark.sch.gr/
http://gym-mous-tripol.ark.sch.gr/
http://gym-mous-tripol.ark.sch.gr/
http://gym-mous-tripol.ark.sch.gr/
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44 
Μουσικό Σχολείο 

Χαλκίδας 

Καλοχώρι 

Παντείχι 

22210- 

32910 

http://gym-

mous-

chalk.eyv.sc

h.gr/autosch/ 

2014 

45 
Μουσικό Σχολείο 

Χίου 

Νικ. 

Ζαφειράκη 

29 Παναγιά 

Λέτσενα 

22710- 

81360 

http://mousi

kochiou.mys

ch.gr/ 

2005 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα Μουσικά Σχολεία με βάση το έτος 

ίδρυσής τους, με στόχο να ενημερωθεί ο αναγνώστης για την εξέλιξη των 

Μουσικών σχολείων, στο χώρο και στο χρόνο.  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑ ΈΤΟΣ ΊΔΡΥΣΗΣ 

Α/Α Όνομα 
Έτος 

Ίδρυσης 
Α/Α Όνομα 

Έτος 

Ίδρυσης 

1 
Μουσικό Σχολείο 

Παλλήνης 
1988 24 

Μουσικό Σχολείο 

Ξάνθης 
1997 

2 
Μουσικό Σχολείο 

Ζακύνθου 
1989 25 

Μουσικό Σχολείο 

Σιάτιστας 
1997 

3 
Μουσικό Σχολείο 

Ιωαννίνων 
1989 26 

Μουσικό Σχολείο 

Τρικάλων 
1997 

4 
Μουσικό Σχολείο 

Ιλίου 
1991 27 

Μουσικό Σχολείο 

Αλίμου 
2000 

5 
Μουσικό Σχολείο 

Κέρκυρας 
1991 28 

Μουσικό Σχολείο 

Ηρακλείου 
2000 

6 
Μουσικό Σχολείο 

Πάτρας 
1991 29 

Μουσικό Σχολείο 

Κατερίνης 
2000 

7 
Μουσικό Σχολείο 

Ρεθύμνου 
1991 30 

Μουσικό Σχολείο 

Λαμίας 
2000 

8 
Μουσικό Σχολείο  

Θεσσαλονίκης 
1992 31 

Μουσικό Σχολείο 

Τρίπολης 
2000 

9 
Μουσικό Σχολείο 

Λάρισας 
1992 32 

Μουσικό Σχολείο 

Πτολεμαΐδας 
2001 

10 
Μουσικό Σχολείο 

Καλαμάτας 
1993 33 

Μουσικό Σχολείο   

Αμύνταιου 
2002 

11 
Μουσικό Σχολείο 

Κομοτηνής 
1993 34 

Μουσικό Σχολείο 

Σπάρτης 
2002 

12 
Μουσικό Σχολείο 

Λευκάδας 
1993 35 

Μουσικό Σχολείο 

Χίου 
2005 

http://gym-mous-chalk.eyv.sch.gr/autosch/
http://gym-mous-chalk.eyv.sch.gr/autosch/
http://gym-mous-chalk.eyv.sch.gr/autosch/
http://gym-mous-chalk.eyv.sch.gr/autosch/
http://mousikochiou.mysch.gr/
http://mousikochiou.mysch.gr/
http://mousikochiou.mysch.gr/


51 

 

13 
Μουσικό Σχολείο 

Ρόδου 
1993 36 

Μουσικό Σχολείο 

Κορίνθου 
2007 

14 
Μουσικό Σχολείο 

Δράμας 
1994 37 

Μουσικό Σχολείο  

Αργολίδας 
2009 

15 
Μουσικό Σχολείο 

Καρδίτσας 
1994 38 

Μουσικό Σχολείο 

Άρτας 
2009 

16 
Μουσικό Σχολείο 

Μυτιλήνης 
1994 39 

Μουσικό Σχολείο 

Βέροιας 
2009 

17 
Μουσικό Σχολείο 

Σερρών 
1994 40 

Μουσικό Σχολείο 

Θερίσου  
2009 

18 
Μουσικό Σχολείο 

Πειραιά 
1995 41 

Μουσικό Σχολείο 

Πρέβεζας 
2009 

19 
Μουσικό Σχολείο 

Βαρθολομιού 
1996 42 

Μουσικό Σχολείο     

Άμφισσας 
2010 

20 
Μουσικό Σχολείο 

Καβάλας 
1996 43 

Μουσικό Σχολείο 

Χαλκίδας 
2014 

21 
Μουσικό Σχολείο 

Αγρινίου 
1997 44 

Μουσικό Σχολείο 

Αλεξανδρούπολης 
2015 

22 
Μουσικό Σχολείο 

Βόλου 
1997 45 

Μουσικό Σχολείο 

Αθηνών 
2016 

23 
Μουσικό Σχολείο 

Γιαννιτσών 
1997 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε από τον παραπάνω πίνακα έχουμε τα εξής:  

 

Έτη Ίδρυσης (ανά δεκαετία)  Αριθμός Σχολείων  

1988-1990  3  

1991-2000  28 

2001-2010  11  

2011-2016  3  

 

Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η δεκαετία 1991-2000, ήταν η δεκαετία 

όπου εξαπλώθηκαν τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα, όπου σε σύνολο 45 σχολείων 

που λειτουργούν σήμερα, τα 28 εξ αυτών ιδρύθηκαν μόλις μέσα σε μία δεκαετία.  

 

2.18 Το μπουζούκι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

 

Αφού έχουμε δει ως τώρα πως εμφανίζεται και λειτουργεί το μπουζούκι στα ωδεία 

και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα μουσικά σχολεία, στη συνέχεια θα 
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ασχοληθούμε με την παρουσίαση του μπουζουκιού στην ανώτερη βαθμίδα, δηλαδή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η μουσική γενικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

εκπροσωπείται από διάφορα τμήματα. Ιδιαίτερη έμφαση στα μουσικά τμήματα στην 

Ανώτερη Εκπαίδευση που άρχισαν να λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1999 στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης έδωσε ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. 

Γεράσιμος Αρσένης, όπου τα τμήματα αυτά καλύπτουν διαφόρους τομείς της 

μουσικής, όπως την μουσικολογία, την τεχνολογία του ήχου, τα μουσικά όργανα και 

την λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά τμήματα που 

έχουν ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και ανάπτυξης της μουσικής, 

επιγραμματικά είναι:  

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΕΙ 
ΈΤΟΣ 

ΊΔΡΥΣΗΣ 
ΤΕΙ 

ΈΤΟΣ 

ΊΔΡΥΣΗΣ 

Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών 

Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

1985 

Τμήμα Λαϊκής και 

Παραδοσιακής 

Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου  

1999 

Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

1991 

Τμήμα Τεχνολογίας 

Ήχου και Μουσικών 

Οργάνων ΤΕΙ Ιονίων 

Νήσων  

1999 

Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών Ιονίου 

Πανεπιστημίου 

1992 

Τμήμα Μουσικής 

Τεχνολογίας & 

Ακουστικής ΤΕΙ 

Κρήτης  

1999 

Τμήμα Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης 

Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 

1996   

Τμήμα Τεχνών Ήχου 

και Εικόνας Ιονίου 

Πανεπιστημίου 

2004   
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Τα τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ως αντικείμενα επιστημονικής 

μελέτης όχι την ίδια τη μουσική αλλά τις πέριξ αυτής επιστήμες όπως τον ήχο κτλ., 

είναι τα εξής:  

Το τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με έδρα την 

Κέρκυρα, ασχολείται με τα οπτικοακουστικά μέσα, (http://avarts.ionio.gr/)  

Το τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με 

έδρα στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Τεχνολογία του 

Ήχου και των Μουσικών Οργάνων, (http://thmo.teiion.gr/)  

Το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, του  ΤΕΙ Κρήτης, με έδρα το 

Ρέθυμνο, έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Μουσική, Ηχητική και Ακουστική 

τεχνολογία, (https://www.teicrete.gr/el/tma/8583)  

Τα τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ως αντικείμενο επιστημονικής 

μελέτης την επιστήμης της μουσικής, είναι τα εξής:  

Το πρώτο τμήμα Μουσικών Σπουδών που λειτούργησε στην Ελλάδα, είναι το 

ακαδημαϊκό έτος 1985-1986, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο τμήμα Μουσικών Σπουδών 

αποβλέπει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατης βαθμίδας στους κλάδους της 

Μουσικολογίας, της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης. 

(http://www.mus.auth.gr/cms/index.php).  

Το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών ιδρύεται το 1991. Ουσιαστικά το τμήμα χωρίζεται σε τρείς τομείς: Τομέας 

Ιστορικής και συστηματικής Μουσικολογίας, Τομέας Εθνομουσικολογίας και 

Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής 

και Βυζαντινής Μουσικολογίας. (http://www.music.uoa.gr/to-tmima.html).  

Το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, άρχισε 

να λειτουργεί το 1992. Το τμήμα καλύπτει πέντε γνωστικά πεδία της μουσικής 

θεωρίας και πράξης:  

Ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) και Μουσική 

Σύνθεση, Πρακτική της Μουσικής Ερμηνείας (Εκτέλεση μουσικών οργάνων, 

Μονωδία, Διεύθυνση μουσικών συνόλων),  

Παιδαγωγική της Μουσικής,  

Μουσική Τεχνολογία και  

http://avarts.ionio.gr/
http://thmo.teiion.gr/
https://www.teicrete.gr/el/tma/8583
http://www.mus.auth.gr/cms/index.php
http://www.music.uoa.gr/to-tmima.html
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Μουσικολογία (Συστηματική Μουσικολογία, Ιστορική Μουσικολογία, 

Εθνομουσικολογία), (http://music.ionio.gr/).  

Τα προαναφερθέντα Τμήματα έχουν κατεύθυνση περισσότερο θεωρητική.  

Το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί από 

το 1998-1999 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, με τέσσερις 

κατευθύνσεις:  

Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής,   

Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής,  

Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής, και  

Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής 

(http://www.uom.gr/index.php?tmima=9&categorymenu=2).  

Τέλος το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα 

την Άρτα, ιδρύθηκε το 1999, και λειτουργεί από το έτος 2000-2001. Το συγκεκριμένο 

τμήμα έχει ως κύριο στόχο τη μουσική αλλά και μουσικολογική εκπαίδευση των 

σπουδαστών στη βάση της μελέτης των λαϊκών ελληνικών οργάνων κάθε τύπου και 

της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής (Οδηγός Σπουδών, χ.χ.).  

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι το μπουζούκι εισήχθη στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση το 1998 με το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, αλλά στην ουσία το μπουζούκι 

διδάχθηκε στο συγκεκριμένο τμήμα περίπου το 2004-2005. Έτσι το μπουζούκι 

διδάχθηκε για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2000 στο τμήμα 

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα.  

Ο πρώτος απόφοιτος με μουσική ειδίκευση στο μπουζούκι, τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι ο Σαραγατσής Ευάγγελος και αποφοίτησε μόλις το 2007, από το 

τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Άρτας.  

Στη συνέχεια ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, δηλαδή η σημειωτική 

ανάλυση της σκηνής του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στην 

ομώνυμη ταινία.  

 

 

 

 

 

http://music.ionio.gr/
http://www.uom.gr/index.php?tmima=9&categorymenu=2


55 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Κεφάλαιο 3: Η Ευδοκία ως μελέτη περίπτωσης  

 

3.1.  Μεθοδολογία 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν η ελληνικότητα του μπουζουκιού όπως 

αυτή διαφαίνεται μέσω της εξέλιξης του μπουζουκιού ως οργάνου, η οργανολογική 

του καταγωγή, και η εμφάνισή του μέσα στην Ελληνική δισκογραφία.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναφέρθηκε το μπουζούκι μέσα 

στα συστήματα εκπαίδευσης και δόθηκε έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

δηλαδή στο θεσμό των Μουσικών Σχολείων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα μελετηθεί και θα αναλυθεί το 

ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, όπως αυτό εμφανίζεται μέσα από την ομώνυμη ταινία του 

Α. Δαμιανού, Ευδοκία. Με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού (VLC media player) 

επιλέχθηκαν 5 καρέ από τη σκηνή που αποτελεί το δείγμα μας. Στη συνέχεια θα 

πραγματοποιηθεί η ανάλυση/δήλωση των εικόνων και των κειμένων που τα 

συνοδεύουν, ο εντοπισμός και η καταγραφή κωδίκων με βάση τη σημειωτική θεωρία, 

η τεχνοτροπία των εικόνων, η περιγραφή του κειμένου. Τέλος θα διερευνήσουμε τη 

σχέση των χαρακτηριστικών στοιχείων που εκφράζει το μπουζούκι, ως μουσικό 

όργανο, μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ζεϊμπέκικου χορού, έτσι όπως αυτός 

εμφανίζεται στην ομώνυμη ταινία.  

Η δομή της ανάλυσης, των κεφαλαίων και των ενοτήτων, έχει ως εξής:  

α)  Παρουσίαση ταινίας.  

β) Παρουσίαση σκηνής, περιγραφή εικόνων σε επίπεδο δήλωσης, ανάλυση 

εικόνας και κειμένου σε επίπεδο κωδίκων. Η ανάλυση περιλαμβάνει τον κυρίαρχο 

κώδικα ο οποίος παρουσιάζεται στην πρώτη σειρά της ανάλυσης της εικόνας, τον 

κώδικα αντικειμένων, τον κώδικα χώρου, την τεχνοτροπία των εικόνων, το 

περιεχόμενο και το θέμα της εικόνας. 

Συγκεκριμένα:  

β1) στον κυρίαρχο κώδικα γίνεται αναφορά στον κώδικα που υπερτερεί, χωρίς να 

αποκλείεται η ύπαρξη και άλλων κωδίκων, που όμως θεωρούνται δευτερεύοντες για 

την παρούσα εργασία,  
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β2) στον κώδικα  αντικειμένων καταγράφονται τα αντικείμενα που 

αναπαρίστανται στις εικόνες (ταβέρνα, καρέκλες, πηλίκιο, κ.ά.),  

β3) στον κώδικα χώρου παρουσιάζεται η καταγραφή τυπολογίας του χώρου 

(εσωτερικός/εξωτερικός),  

β4) στην τεχνοτροπία της εικόνας περιγράφεται ο τύπος της.  

Επιπλέον μετά το πέρας της εικονικής ανάλυσης, θα ακολουθήσει η γλωσσική 

ανάλυση της σκηνής, ως προς τους σημασιολογικούς κώδικες, έτσι ώστε να 

διερευνήσουμε τη σχέση των χαρακτηριστικών στοιχείων που εκφράζει το 

μπουζούκι, ως μουσικό όργανο, μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ζεϊμπέκικου 

χορού.  

Η ερευνητική διαδικασία στηρίζεται μεθοδολογικά στη χρήση του μοντέλου 

ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε από την Χριστοδούλου για γλώσσα και εικόνα 

(2003, 2007, 2012) με προσαρμογές στο μοντέλο για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας. Η μεθοδολογία βασίστηκε σε δύο προσεγγίσεις, την ανάλυση εικόνων με 

βάση το μοντέλο του Barthes (1988 & 2007) και  στην ανάλυση του κειμένου με 

βάση το μοντέλο του Greimas (1966 & 1968). 

Η ανάλυση του κειμένου στηρίχθηκε στο μοντέλο έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε 

από τον Greimas. Αρχικά στην ανάλυση ενός κειμένου με βάση το μοντέλο του 

Greimas απαραίτητος θεωρείται ο εντοπισμός ομάδων λέξεων που έχουν κοινό 

σημασιολογικό περιεχόμενο. Οι ομάδες αυτές ονομάζονται ισοτοπίες (Boklund- 

Λαγοπούλου, 1982 & 2016). Η ύπαρξη τους μέσα στο κείμενο εξασφαλίζει τη συνοχή 

του ως προς τη σημασία και το θέμα (Χριστοδούλου, 2003:59). Μία λέξη είναι 

πιθανό να εντάσσεται σε περισσότερες από μία ισοτοπίες. Στη συνέχεια, οι ισοτοπίες 

οργανώνονται με κριτήριο το σημασιολογικό στοιχείο που είναι κοινό για τις λέξεις 

της κάθε μίας. Έτσι δημιουργούνται δομημένα σύνολα, οι σημασιολογικοί κώδικες, 

και επισημαίνονται οι μεταξύ τους σχέσεις (Boklund- Λαγοπούλου, 1982:150). 

Η ανάλυση των εικόνων και των τίτλων των κεφαλαίων/ενοτήτων στηρίχθηκε, 

επίσης στη μελέτη του Barthes για το εικονικό και λεκτικό μήνυμα, δηλαδή το 

κείμενο που συνοδεύει την εικόνα. Το λεκτικό μήνυμα είτε θα αγκυρώνει στο 

εικονικό είτε θα το συμπληρώνει. Στην πρώτη περίπτωση, επιβεβαιώνει αυτό που 

βλέπει και αντιλαμβάνεται ο θεατής, ενώ στη δεύτερη έρχεται για να καλύψει τα 

στοιχεία που λείπουν από την εικόνα (Χαλαβελάκη, 2010:152).   

Σύμφωνα με τον Barthes, μια πλήρης ανάγνωση μίας φωτογραφίας περιλαμβάνει 

την αντίληψη τριών τύπων μηνυμάτων, του γλωσσικού μηνύματος, του 
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κωδικοποιημένου  και του μη  κωδικοποιημένου εικονικού μηνύματος. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, αυτό το γλωσσικό μήνυμα μπορεί είτε να αγκυρώνει στην 

εικόνα είτε να συμπληρώνει το νόημα της. Σε κάθε περίπτωση, στην ουσία βοηθά τον 

αναγνώστη να επιλέξει τη σωστή μεταξύ των πολλών ερμηνειών που συχνά 

πλαισιώνουν μια εικόνα που χαρακτηρίζεται από πολυσημία (Barthes,2007). 

Κατά την επεξήγηση του μοντέλου του ο Barthes αντιστρέφει τη σειρά των 

εικονικών μηνυμάτων και θεωρεί ότι το μη κωδικοποιημένο, ως φορέας 

κυριολεκτικής σημασίας, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το 

κωδικοποιημένο ή αλλιώς συμβολικό μήνυμα. Άρα στο επίπεδο της κυριολεξίας 

βρίσκεται η καταδηλούμενη, όπως την ονομάζει εικόνα, δηλαδή η αναπαραγωγή ή 

αναπαράσταση μιας πραγματικότητας, ενός αντικειμένου, ενός γεγονότος, μιας 

κατάστασης. Το συγκεκριμένο κομμάτι απευθύνεται στην ανθρωπολογική γνώση του 

τι είναι μία εικόνα και τι είναι κάθε αντικείμενο που απεικονίζεται σε αυτή. Στο 

συμβολικό επίπεδο, υπάρχει η συμπαραδήλωση, δηλαδή αυτό που θέλει  να «πει» ο 

δημιουργός. Πρόκειται για τους συνειρμούς που προκαλεί η εικόνα και για την 

πολλαπλότητα των πιθανών εκδοχών της σημασίας της. Η πρόσληψη του συμβολικού 

μηνύματος συνδέεται με την εθνική, πολιτισμική, αισθητική γνώση που έχει ο κάθε 

αναγνώστης (Barthes, 2007).  

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα κριτήρια που οδήγησαν στην επιλογή 

του συγκεκριμένου θέματος για μελέτη και ανάλυση.      

 

 3.2 Κριτήρια επιλογής δείγματος  

 

Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα κριτήρια επιλογής της ταινίας, 

τονίζοντας το βασικότερο: την ύπαρξη του μπουζουκιού ως βασικό μουσικό όργανο 

για την εκτέλεση ενός αντιπροσωπευτικού και ευρύτατα γνωστού μουσικού 

ζεϊμπέκικου κομματιού, που δεν είναι άλλο από το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, έτσι 

όπως αυτό παρουσιάζεται να χορεύεται από τον πρωταγωνιστή της ταινίας. Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι είναι ένα από 

τα ποιο διαδεδομένα διδακτικά αντικείμενα στους μαθητές των μουσικών σχολείων. 

Το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο πληρεί απόλυτα την αρχική προϋπόθεση, 

αφού ο δημιουργός της όχι απλά εισήγαγε το ζεϊμπέκικο στην ταινία του, αλλά το 

έθεσε ως κεντρικό σημείο της πλοκής του έργου. Έτσι στην Ευδοκία ο ζεϊμπέκικος 

συνιστά το χορευτικό εκείνο γεγονός στη βάση του οποίου αναπτύσσεται η γνωριμία 
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των δύο πρωταγωνιστών και δομείται η εξέλιξη της υπόθεσης, 

Πέρα όμως από το παραπάνω κριτήριο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κοινωνικό 

περιβάλλον της ταινίας, το οποίο δομείται σταδιακά και παράλληλα με τους 

υποδυόμενους χαρακτήρες των πρωταγωνιστών. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την 

πλοκή της υπόθεσης στην Ευδοκία αναδεικνύεται το κοινωνικό πρόβλημα της τιμής 

και της ντροπής, το οποίο σχετίζεται με την έμφυλη ταυτότητα. 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία του ζεϊμπέκικου χορού, μιας και αποτελεί το βασικό στοιχείο του δείγματος 

της έρευνάς μας. 

Τα χαρακτηριστικά του ζεϊμπέκικου χορού, παρά τις διαφοροποιήσεις ως προς την 

καταγωγή του, υπάρχει σε γενικές γραμμές συμφωνία ως προς τα χαρακτηριστικά του 

στη σχετική βιβλιογραφία (Τυροβολάς, 1992:129). 

Ο ζεϊμπέκικος παρουσιάζεται ως ένας λαϊκός αυτοσχεδιαστικός χορός, σε ρυθμό 

9/8, πιθανώς μικρασιατικής προέλευσης, που χορεύεται από ένα άτομο, με εντελώς 

προσωπικό τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο που χορεύεται, ο οποίος 

παραπέμπει στον ελεύθερο-αυτοσχεδιαστικό του χαρακτήρα (Μωησιάδης, 1986:85).  

Επίσης τονίζεται η μοναχικότητα του χορού, μέσα από την οποία εκφράζονται τα 

συναισθήματα του ατόμου, όπως αυτά της μοναξιάς, της συγκίνησης, της 

αρρενωπότητας  κ.α. (Petridis, 1992:57). 

Σε όλες τις περιγραφές που προηγήθηκαν και αφορούν κυρίως τα χαρακτηριστικά 

του χορού ο αναγνώστης εισάγεται στα στοιχεία της ατομικότητας, της 

μοναχικότητας, της αρρενωπότητας και του ιδιαίτερου-αυτόνομου χαρακτήρα που 

προάγει ο ζεϊμπέκικος. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η συχνότητα με την οποία 

συναντάται στις περιγραφές αυτές η φράση: ο/οι χορευτές στο ζεϊμπέκικο, η οποία 

υποδηλώνει την κυρίαρχη παρουσία του άνδρα και αναδεικνύει ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό του χορού: τη σύνδεσή του με το ανδρικό φύλο (Μαζαράκη, 

1985:49). 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση της ταινίας, με στόχο να ενημερωθεί ο 

αναγνώστης για την υπόθεση της ταινίας και τους συντελεστές της.  

 

3.3 Παρουσίαση ταινίας 

 

Τίτλος ταινίας: Ευδοκία  

Έτος: 1971  
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Διάρκεια: 97 λεπτά  

Παραγωγή: Katamor-Αλέξης Δαμιανός  

Σενάριο: Αλέξης Δαμιανός  

Σκηνοθεσία: Αλέξης Δαμιανός  

Μουσική: Μάνος Λοΐζος  

Ερμηνεία: Μαρία Βασιλείου, Γιώργος Κουτούζης, Κούλα Αγαγιώτου, Χρήστος 

Ζορμπάς  

Είδος: Ερωτικό δράμα  

Υπόθεση: Η υπόθεση αφορά μία πόρνη και έναν λοχία στη Θράκη που προσπαθούν 

να ζήσουν τον έρωτα, αντιμετωπίζοντας τα ταμπού της κοινωνίας και τις προσωπικές 

τους αγκυλώσεις. Το περιβάλλον καταστρέφει τον έρωτα της νεαρής πόρνης και του 

στρατιώτη. (Βαλούκος, 1998:113-114).  

Για μια πληρέστερη εικόνα της υπόθεσης της ταινίας, θα πρέπει να αναφέρουμε 

ότι η πρωταγωνίστρια είναι τοποθετημένη στο περιθώριο βάσει της επαγγελματικής 

της ιδιότητας ως ιερόδουλης, ενώ ο άνδρας, λοχίας στο επάγγελμα, ζει και εργάζεται 

σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, εντός του οποίου αδυνατεί να παραδεχτεί τα 

αισθήματά του για την πρωταγωνίστρια του έργου. Στην ουσία λοιπόν η ταινία 

δομείται σε μια ενιαία βάση προβληματισμού (που διαφαίνεται από τις πρώτες τις 

σκηνές) που αφορά τη γυναικεία ταυτότητα του περιθωρίου.  

Επίσης ιδιαίτερος είναι και ο ρόλος της χρονικής παραγωγής της ταινίας. Στη 

συγκεκριμένη περίοδο η οικονομία στον κινηματογράφο δεν χαρακτηριζόταν θετική 

(Σωτηροπούλου, 1984:91). Στο διάστημα αυτό λοιπόν ο ρόλος του παραγωγού είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός και διαφοροποιημένος, αφού εμφανίζεται ως ανεξάρτητος 

δημιουργός με νέες αναζητήσεις, διευρυμένη θεματολογία και με κύριο στόχο την 

καλλιτεχνική έκφραση. Πλήρη εφαρμογή των στοιχείων αυτών βρίσκουμε στην 

Ευδοκία, καθώς η βασική προτεραιότητα δίνεται στην υπόθεση και τα πρόσωπα, ενώ 

ο χώρος στον οποίο εκτυλίσσονται οι περισσότερες σκηνές, αναδεικνύει πως στόχος 

του δημιουργού είναι κυρίως η προσωπική έκφραση. Η ταινία του Δαμιανού, 

απόλυτη τόσο στο χώρο όσο και στα πρόσωπα, στην ερμηνεία, τις ρόλους ήλθε να 

δώσει ένα χαρακτηριστικό δείγμα γραφής για την περίοδο αυτή.  

Σύμφωνα με τον Ρούσσο (2016), το 1967 ο σκηνοθέτης Αλέξης Δαμιανός έγραψε 

το σενάριο τις ταινίας «Ευδοκία». Ευδοκία έλεγαν τη μητέρα του και την 

πρωταγωνίστρια τις ταινίας, αλλά ο αρχικός τίτλος ήταν Η πόρνη και ο στρατιώτης.  
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Η κατάλληλη πρωταγωνίστρια βρέθηκε στο πρόσωπο τις Μαρίας Βασιλείου, την 

οποία γνώρισε στο Λονδίνο. Μαζί με τη γυναίκα του Άρτεμη, μόλις είδαν τη 

φωτογραφία τις, κατάλαβαν ότι αυτή είναι η Ευδοκία. 

Η Μαρία Βασιλείου ήταν Κύπρια που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο τις 16 

Σεπτεμβρίου του 1950. Η μητέρα τις δέχτηκε αμέσως την πρόταση του ζεύγους 

Δαμιανού να πάρουν τη 17χρονη κόρη τις στην Αθήνα. Η Μαρία Βασιλείου και η 

αδελφή τις Ελένη εγκαταστάθηκαν στην Εκάλη, στο σπίτι του σκηνοθέτη. Για ένα 

χρόνο, όσο κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε στο σπίτι του σκηνοθέτη που 

φιλοξενούσε και τον συμπρωταγωνιστή τις Γιώργο Κουτούζη. Έτσι ο Δαμιανός 

καθοδηγούσε καθημερινά τις δύο ερασιτέχνες ηθοποιούς, καθώς έκανε την 

καθοριστική επιλογή να μη δουλέψει με επαγγελματίες. Το ρίσκο ήταν μεγάλο. Η 

φωνή τις ήταν ακόμη ανώριμη και μετά από πρόταση του Μάνου Λοΐζου, τη 

ντούμπλαρε η τραγουδίστρια Ελένη Ροδά.  

Μετά την επιτυχία τις ταινίας, η Μαρία Βασιλείου προσπάθησε να συνεχίσει την 

πορεία τις στο κινηματογράφο. Έκανε δύο ταινίες με τον Όμηρο Ευστρατιάδη, αλλά 

έπαιξε και στο «Θίασο» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Τις σφοδρός έρωτας έκανε τη 

Μαρία να τα εγκαταλείψει όλα και να επιστρέψει στο Λονδίνο.  

Ωστόσο, η Βασιλείου δεν έκανε την καριέρα που όλοι περίμεναν. Μετά από 

πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, έφυγε τον Ιούλιο του 1989.  

Η «Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο 

του 1971. Στις 28 Μαρτίου του 1971 στις Κάννες, πήρε το βραβείο των Cineclubs της 

Γαλλίας και η Μαρία Βασιλείου κέρδισε το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου στο 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η ταινία του Αλέξη Δαμιανού δικαιώθηκε πλήρως το 1985, 

από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.), την ανακήρυξε 

ως την σημαντικότερη ελληνική ταινία όλων των εποχών.  

Μετά την προβολή, ο σκηνοθέτης φυλακίστηκε για έξι μήνες. Καταδικάστηκε, 

επειδή θεωρήθηκε ότι έθιξε τις αξίες του ελληνικού στρατού. Ο Αλέξης Δαμιανός 

έκανε την επόμενη ταινία του μετά από είκοσι χρόνια.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πληροφορίες για τον σκηνοθέτη-σεναριογράφο 

της ταινίας, Α. Δαμιανό και τον συνθέτη του ομώνυμου ζεϊμπέκικου, Μ. Λοΐζο, 

καθώς και για τον πρωταγωνιστή της ταινίας.  
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3.3.1 Ο σκηνοθέτης Αλέξης Δαμιανός  

 

Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του σκηνοθέτη Α. Δαμιανού μας δίνει ο 

Ρούσσος (2016). Ο Αλέξης Δαμιανός γεννήθηκε στην Αθήνα, στα Πατήσια, τον 

Ιανουάριο του 1921. Ο πατέρας του ήταν γυμνασιάρχης και ψάλτης στην εκκλησία. Ο 

Δαμιανός φοίτησε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, παράλληλα με τη 

Φιλοσοφική, όπου μαθήτευσε δίπλα στον Αιμίλιο Βεάκη, στον οποίο και όφειλε τη 

βαθιά και ουσιαστική θεατρική του παιδεία. Ως νέος ηθοποιός συμμετείχε σε 

παραστάσεις του Εθνικού, μέχρι να μεταπηδήσει το 1945 στους «Ηνωμένους 

Καλλιτέχνες», ένα θίασο πρωτοπορίας, μια ομάδα ηθοποιών ενταγμένων στην 

Αριστερά. Έπαιξε ρόλους ρεπερτορίου, κάνοντας παράλληλα και τις πρώτες 

συγγραφικές του απόπειρες.  

Σκέφτηκε ότι αυτό που ήθελε να πει, θα το έλεγε στον κινηματογράφο. Γι’ αυτό 

και γυρίζει το 1966 το «Μέχρι το πλοίο».  

Η ταινία κέρδισε παμψηφεί το πρώτο βραβείο ξένης ταινίας στο Φεστιβάλ της Ιέρ 

και εξασφάλισε διανομή στο Παρίσι. Οι Γάλλοι κριτικοί παραληρούσαν για το σπάνιο 

κινηματογραφικό διαμάντι από την Ελλάδα, αναγκάζοντας τους Έλληνες κριτικούς 

να εναρμονιστούν με τις απόψεις τους. 

Ένα χρόνο μετά έρχεται η δικτατορία των συνταγματαρχών. Ο Αλέξης Δαμιανός 

με τη σύζυγό του Άρτεμη και τα τρία παιδιά τους μετακομίζουν για έναν χρόνο στην 

Αγγλία. Το σενάριο με τίτλο εργασίας «Η πόρνη και ο στρατιώτης» μπαίνει στην 

τελική ευθεία. Παραγωγοί ο ίδιος με τη γυναίκα του, ωστόσο αποφάσισαν να βρουν 

έναν Άγγλο συμπαραγωγό ώστε να προστατεύσουν την ταινία από κάθε λογής 

επιπλοκές στην Ελλάδα. Ένα δεκαεπτάχρονο κορίτσι, αυθόρμητο, καθόλου χυδαίο, 

ερωτικό μέσα από την αθωότητα που εξέπεμπε, η Μαρία Βασιλείου, κυπριακής 

καταγωγής, από τις λαϊκές συνοικίες του Λονδίνου, επιλέχθηκε για τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ο λοχίας βρέθηκε σε ένα γιαπί στον Πειραιά. Ένα αγόρι 

21 χρόνων, ο Γιώργος Κουτούζης, ωραίος, ψηλός, αψεγάδιαστης αντρικής 

συμπεριφοράς, έσφυζε από νιάτα και δύναμη, όπως οι Έλληνες μιας άλλης εποχής. Η 

Ευδοκία, όπως ήταν ο τελικός τίτλος της ταινίας, το όνομα της ηρωίδας αλλά και το 

όνομα της μάνας του Δαμιανού, γυρίστηκε στα αγγλικά. Στην ελληνική εκδοχή, η 

τραγουδίστρια Ελένη Ροδά ντουμπλάρισε τον κεντρικό ρόλο, συμβάλλοντας 

καθοριστικά στην ερμηνεία της Βασιλείου. Η μουσική του Μάνου Λοΐζου, ήταν 
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βασισμένη σε βυζαντινά μοτίβα που έψαλε ο ίδιος ο Δαμιανός για να τον 

καθοδηγήσει για το τραγούδι της ταινίας.  

Η ταινία στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης του 1971 πήρε μόνο το βραβείο α’ 

γυναικείου ρόλου, ενώ πέρασε από άπειρες επιτροπές λογοκρισίας, μέχρι να της δοθεί 

άδεια προβολής. Παρ’ όλα αυτά, το στοίχημα είχε κερδηθεί, για να δικαιωθεί πλήρως 

το 1985, όταν η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, την ανακήρυξε 

σημαντικότερη ελληνική ταινία όλων των εποχών.  

Ο Δαμιανός έκανε είκοσι χρόνια να επιστρέψει στον κινηματογράφο. Στα χρόνια 

που ακολούθησαν την «Ευδοκία», επέλεξε να αποτραβηχτεί από τα καλλιτεχνικά 

δρώμενα. Ο Αλέξης Δαμιανός έφυγε στις 4 Μαΐου 2006, σε ηλικία 85 χρονών.  

 

3.3.2 Ο Λοχίας της Ευδοκίας  

 

Ο λοχίας της Ευδοκίας, Γιώργος Κουτούζης, σε συνέντευξή του στον Χρήστο 

Παρίδη (2015), αφηγείται πώς γυρίστηκε η θρυλική ταινία του Αλέξη Δαμιανού.  

Όταν γνωρίστηκαν με τον σκηνοθέτη ήταν 21 ετών, λίγους μήνες αφότου είχε 

απολυθεί από τον στρατό. Ο Δαμιανός τον είδε τυχαία σε έναν καβγά στον οποίο είχε 

εμπλακεί. Ήταν η κατάλληλη ηλικία, νέος, ωραίος, δυνατός, κατάλληλος υποψήφιος 

δηλαδή για τον λοχία και πρωταγωνιστή της ταινίας, αν και φυσικά δεν ήταν 

ηθοποιός. Οι προφορικές πρόβες κράτησαν έξι μήνες κι άλλους έξι οι πρόβες με 

κίνηση. Η σκηνή του ζεϊμπέκικου, γυρίστηκε σε ένα ταβερνάκι στην Κάτω Κηφισιά, 

στα παλιά σφαγεία, όπως λεγόταν τότε η περιοχή. Ο Μάνος Λοΐζος όχι μόνο δεν ήταν 

παρών στο ταβερνάκι αλλά ούτε καν ως γνωριμία με τον Αλέξη δεν υπήρχε ακόμα. 

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε ο λοχίας ήταν του Βαμβακάρη, η «Άτακτη». Μέχρι τότε 

όλη η ταινία ήταν ακόμα γυμνή από μουσική. Ο πρωταγωνιστής χαρακτηριστικά 

αναφέρει ότι το γνωστό ζεϊμπέκικο το πρωτοάκουσε όταν πήγε και είδε την ταινία 

στον κινηματογράφο και ότι δε θα ήταν υπερβολή να πει ότι ανατρίχιασε με μια 

παράξενη αίσθηση συγκίνησης. Ήχησε στ’ αυτιά του ένα από τα ωραιότερα 

ακούσματα και εάν αυτός ο ήχος, αυτή η μουσική, ήταν από την αρχή στα γυρίσματα, 

το ζεϊμπέκικο θα ήταν διαφορετικό. Ένιωσε ότι έδωσε λίγα, αν και αυτό ήταν το 

πρώτο ζεϊμπέκικο της ζωής του. Δε φαντάστηκε τότε ότι αυτό το ζεϊμπέκικο θα το 

έντυνε ένας μουσικός ύμνος, όπως τον χαρακτηρίζει.  

Στην πρεμιέρα το 1971, στη Θεσσαλονίκη, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αντιθέτως 

όμως το 1972 παρευρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, όπου πλέον 
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όλος ο κόσμος ήξερε τη μουσική, όπως θυμάται ο πρωταγωνιστής της Ευδοκίας.  

Τέλος ο Γιώργος Κουτούζης σε συνέντευξή του στην Ιωάννα Ακρίβου (2011), μας 

ενημερώνει ότι για το ζεϊμπέκικο ο Μάνος Λοΐζος έφτιαξε τη μουσική της Ευδοκίας 

επάνω στον χορό που χόρεψε ο ίδιος, είδε την κόπια χωρίς ήχο και πάτησε στα 

βήματά του.  

 

3.3.3 Ο συνθέτης Μάνος Λοΐζος και η δισκογραφία του  

 

Συνθέτης του ορχηστρικού ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας στην ομώνυμη ταινία όπως 

αναφέραμε ήταν ο συνθέτης Μάνος Λοΐζος. Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (2000), ο 

Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1937, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

Από νωρίς, μαθητής ακόμα, γράφτηκε στο Ωδείο και ξεκίνησε να ασχολείται με τη 

μουσική και συγκεκριμένα στην αρχή με το βιολί. Λίγο αργότερα, θα αλλάξει 

μουσικό όργανο και θα στραφεί στην κλασική κιθάρα. Τελειώνει το Γυμνάσιο το 

1955 και φτάνει στην Αθήνα, όπου θα ακολουθήσει μία μικρή περιπλάνηση όσον 

αφορά τις σπουδές του. Από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα 

καταλήξει στην Ανωτάτη Εμπορική και από εκεί στη Σχολή Βακαλό (ζωγραφική). 

Το 1960 θα εγκαταλείψει οριστικά τις σπουδές του και θα αφοσιωθεί στη 

μουσική. Κάνει διάφορες δουλειές για να επιβιώσει, από γκαρσόνι ως γραφίστας, και 

τον Απρίλιο του 1962 γίνεται ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Φίλων 

Ελληνικής Μουσικής (ΣΦΕΜ), με στόχο τη στήριξη του έργου του Μίκη 

Θεοδωράκη, αλλά και την προβολή νέων δημιουργών.  Έρχεται σε επαφή με τον 

Μίμη Πλέσσα και ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι, το «Τραγούδι του δρόμου» από 

ένα ποίημα του Ισπανού ποιητή και δραματουργού Federico Garcia Lorca (Federico 

del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca) σε μετάφραση Γιάννη Ρίτσου.  

Το 1971 θα γράψει τη μουσική και το γνωστό Ζεϊμπέκικο, σε Ρε Ελάσσονα 

κλίμακα, για την ταινία του Α. Δαμιανού Ευδοκία, μια ταινία που αντιπροσωπεύει με 

πολύ ευθύ τρόπο την Ελλάδα εκείνης της εποχής.  

Πολλές φορές ο Μάνος Λοΐζος θα συλληφθεί και θα κρατηθεί στα κρατητήρια της 

αστυνομίας. Μετά την πτώση της Χούντας  ξεκινάει ίσως η πιο δημιουργική περίοδός 

του.   

Ο Μάνος Λοΐζος συμμετέχει σε μεγάλες λαϊκές συναυλίες της πρώτης 

μεταπολιτευτικής περιόδου και στο τέλος του 1974 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Τα 

Τραγούδια του Δρόμου» που περιείχε όλα τα τραγούδια που είτε είχαν απαγορευτεί 
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τα προηγούμενα χρόνια, είτε δεν είχε επιτρέψει να ηχογραφηθούν η λογοκρισία της 

χούντας. 

Ο Μάνος Λοΐζος στα 45 του χρόνια θα φύγει από τη ζωή, στις 17 Σεπτεμβρίου 

του 1982. Είχε προηγηθεί μια δύσκολη χρονιά για την υγεία του (Γκιώνης, 2014:198-

201). Παρά τις δυσκολίες μέσα σε αυτό τον τελευταίο χρόνο έβγαλε τον 

δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη» σε στίχους του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, 

με απόδοση στα ελληνικά του Γιάννη Ρίτσου.  

Η δισκογραφία του Μάνου Λοΐζου που ηχογράφησε ο ίδιος ή ηχογραφήθηκε προς 

τιμή του είναι η εξής:  

1968 Ο Σταθμός, από την εταιρεία MINOS σε στίχους Λ. Παπαδόπουλου  

1970 Θαλασσογραφίες, από την εταιρεία MINOS σε στίχους Λ. Παπαδόπουλου  

1971 Ευδοκία, από την εταιρεία MINOS, Soundtrack της ομώνυμης ταινίας του Α.  

           Δαμιανού  

1972 Να χαμε τι να χαμε, από την εταιρεία MINOS σε στίχους Λ. Παπαδόπουλου  

1974 Καλημέρα ήλιε από την εταιρεία MINOS σε στίχους Δ. Χριστοδούλου  

1974 Τα τραγούδια του δρόμου από την εταιρεία MINOS σε στίχους  

Κ. Μητροπούλου, Λ. Παπαδόπουλου, Ν. Γκάτσου, Γ. Νεγρεπόντη, Μ. Λοΐζου  

1975 Τα Νέγρικα, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε στίχους Γ. Νεγρεπόντη και ερμηνεία 

Μ. Φαραντούρη 

1976 Τα τραγούδια μας, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε στίχους Φ. Λάδη και  

ερμηνεία Γ. Νταλάρα  

1979 Πρώτες εκτελέσεις, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε στίχους Λ. Παπαδόπουλου,  

Δ. Χριστοδούλου, Κ. Μητροπούλου, Μ. Ρασούλη, Φ. Λάδη, Γ. Νεγρεπόντη, 

Δ. Σιτζάνη, Μ. Λοΐζου (Σε αυτό το άλμπουμ περιέχονται οι πρώτες εκτελέσεις 

των τραγουδιών)  

1979 Τα τραγούδια της Χαρούλας, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε στίχους Μ. Ρασούλη  

(σε τρία τραγούδια στίχοι του Πυθαγόρα) και ερμηνεία Χ. Αλεξίου  

1980 Για μια μέρα ζωής, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε στίχους Τ. Λειβαδίτη,  

Λ. Παπαδόπουλου, Μ. Ρασούλη, Φ. Λάδη, Δ. Σιτζάνη, Μ. Λοΐζου  

1983 Γράμματα στην αγαπημένη, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ  

και απόδοση στα Ελληνικά Γιάννη Ρίτσου και ερμηνεία Μ. Λοΐζου  

1985 Ο δρόμος του Μάνου1962-1982, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε στίχους Φ. Λάδη,  

Λ. Παπαδόπουλου, Μ. Λήμνου, Κ. Μητροπούλου, Ν. Τσιμπουρλιάνου,  

Μ. Λοΐζου, Φ. Γ. Λόρκα 
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1985 Μάνος Λοΐζος-Αφιέρωμα από το Ολυμπιακό στάδιο, (Ηχογράφηση 

 από το Ολυμπιακό Στάδιο) 

1992 Οι μπαλάντες του Μάνου, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε στίχους  

Λ. Παπαδόπουλου, Γ. Νεγρεπόντη, Ν. Γκάτσος, Ναζίμ Χικμέτ,  

Α. Δασκαλόπουλου, Κ. Μητροπούλου, Μ. Λοΐζος, και ερμηνεία Μ. Λοΐζου  

1995 Κάτω από ένα κουνουπίδι, από την εταιρεία Μεσόγειος με παιδικά τραγούδια  

1997 Ενθύμιο Τρυφερότητας, από την εταιρεία ΜΙΝΟS σε στίχους  

Λ. Παπαδόπουλου, Γ. Νεγρεπόντη, Δ. Χριστοδούλου, Δ. Σιτζάνη,  

Μ. Λοΐζου, Φ. Λάδη  

2002 Εκτός Σειράς. Σαράντα σκόρπιες ηχογραφήσεις, από την εταιρεία ΜΙΝΟS  

2003 Τα τραγούδια του Σεβάχ, από την εταιρεία ΜΙΝΟS  

2007 Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο, με τη Χάρις Αλεξίου, συναυλία στο Ηρώδειο.  

 

3.3.4 Η ηχογράφηση του ζεϊμπέκικου, ορχηστρικό ή με στίχο; 

 

Ο Μποσοΐτης (2015) μας ενημερώνει ότι από το 1980 και μετά οι κριτικές 

αρχίζουν να εξάρουν τη μουσική του Μ. Λοΐζου σε σχέση πάντα με τις εικόνες του Α. 

Δαμιανού και το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, και σταδιακά αποκτά αυτόνομη πορεία, όχι 

μόνο ως σήμα κατατεθέν του συνθέτη από μία εργασία του για τον ελληνικό 

κινηματογράφο, αλλά και ως μία από τις πιο ευτυχείς στιγμές της ελληνικής λαϊκής 

μουσικής. Τα πρώτα παιξίματα του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας έγιναν στο σπίτι του 

Λοΐζου, παρουσία του σκηνοθέτη της ταινίας. Τζουρά έπαιζε ο «παλαίμαχος» 

ρεμπέτης Γ. Μουφλουζέλης. Κάποια στιγμή, αυτοσχεδιαστικά, ο συνθέτης οδήγησε 

τον Γ. Μουφλουζέλη να βγάλει το δεύτερο μέρος, «εκεί που είναι σαν να πετάει η 

μουσική». Όταν όμως έφτασε η ώρα του στούντιο, ο Χ. Νικολόπουλος θυμάται ότι: ο 

Μ. Λοϊζος είπε ότι πρέπει να βάλουμε τζουρά στο κομμάτι. Βασικοί μουσικοί στο 

ζεϊμπέκικο ήταν ο Θ. Πολυκανδριώτης και ο Χ. Νικολόπουλος.  

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (2000), το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας σαν δίσκος, 

δεν είχε εμπορική επιτυχία.  

Σύμφωνα με όσα καταγράφει ο Μποσοΐτης (2015) σχετικά με το αν το Ζεϊμπέκικο 

της Ευδοκίας θα αποκτούσε λόγια για το άλμπουμ «Να 'χαμε τι να 'χαμε», οι απόψεις 

διίστανται. Κάποιοι λένε πως ο Μ. Λοΐζος ήθελε να το αφήσει οργανικό, παρόλο που 

έγιναν προσπάθειες να γραφτούν στίχοι. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως είχε αναθέσει 

στον Λ. Παπαδόπουλο να γράψει στίχους, εφόσον ήταν κοινός δίσκος τους, αλλά ο 
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Λ. Παπαδόπουλος αρνήθηκε να γράψει στίχους, πιστεύοντας στην αυτοδυναμία της 

μουσικής του Μ. Λοΐζου. Τελικά το μόνο κομμάτι από το soundtrack της Ευδοκίας 

που απέκτησε λόγια, από τον Λ. Παπαδόπουλου, ήταν το «Τσιφτετέλι», το οποίο 

ονομάστηκε «Ο Κουταλιανός» (αφιερωμένο στον Τζίμη τον Τίγρη) και αποδόθηκε 

από τον Γ. Καλατζή και χορωδία.  

Όπως φαίνεται μέσα από τον Παπαδόπουλο (2000), ο Μάνος Λοΐζος σε 

συνέντευξή του στον Δημήτρη Γκιώνη («Τετράδιο» Φεβρουάριος 1974), στην 

ερώτηση ποιο είδος τραγουδιού νομίζει ότι εκφράζει περισσότερο τον νεοέλληνα, ο 

συνθέτης απαντάει ότι θα πρέπει να βρούμε τα χαρακτηριστικά του νεοέλληνα για να 

βρούμε τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού που τον εκφράζει, και αυτό μάλλον είναι 

το νεοελληνικό τραγούδι, όπως το ζεϊμπέκικο και το χασάπικο.  

Επίσης στον Παπαδόπουλο (2000), σε άλλη συνέντευξή του ο Μάνος Λοΐζος στον 

Δημήτρη Γκιώνη («Ελευθεροτυπία» 13/8/1979), μας λέει με αφορμή το δίσκο «Τα 

τραγούδια της Χαρούλας» ότι επέστρεψε σε ένα χώρο που τον έχει αγαπήσει από 

τότε που είχε γράψει το ζεϊμπέκικο για την «Ευδοκία», τον «Κουταλιανό» και άλλα 

διάφορα ζεϊμπέκικα και χασάπικα. Επέστρεψε στα τέλια, τις χορδές των λαϊκών 

οργάνων που δίνουν ένα πανέμορφο αίσθημα, κάτι που ταυτίζεται με την αγνή λαϊκή 

έκφραση, που δεν έχει ίσως πολλή σκέψη, που δεν έχει πολύ έντεχνο στοιχείο με το 

οποίο έχουμε ταλαιπωρήσει τον εαυτό μας και τον κόσμο.  

Μέσα από αυτά τα λόγια του Μάνου Λοΐζου ίσως να βγαίνει και η «συνταγή» για 

την διαχρονική πλέον επιτυχία της «Ευδοκίας».  

 

3.4 Ανάλυση των εικόνων του ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας  

 

Στη παρούσα έρευνα το δείγμα που επιλέγεται είναι η σκηνή από το 4:15΄ ως το 8:00΄ 

της ταινίας. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν πέντε καρέ, τα οποία προέκυψαν με τη 

χρήση ειδικού λογισμικού (VLC media player) Για την πραγματοποίηση της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης της σημειωτικής και 

υιοθετήθηκε το μοντέλο του Greimas (1996) έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε από τους 

Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou (1982 & 2016) και Χριστοδούλου (2013).  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα ακολουθήσει παρουσίαση και ανάλυση των 

εικόνων της συγκεκριμένης σκηνής.  

Στη συγκεκριμένη σκηνή εμφανίζεται η Ευδοκία, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια 

της ταινίας, και η φίλη της Μαρία, η οποία της λέει το φλιτζάνι του καφέ. Η Μαρία 
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μέσα από την ερμηνεία του φλιτζανιού του καφέ την προειδοποιεί ότι θα κάνει μια 

νέα γνωριμία, και θα πρέπει να προσέχει το σταυρό και την κορώνα. Ακολουθεί η 

σκηνή στην οποία ο λοχίας-πρωταγωνιστής της ταινίας χορεύει το Ζεϊμπέκικο της 

Ευδοκίας, με πρώτο πλάνο τη σκιά του σώματος του λοχία να σχηματίζει το σύμβολο 

του σταυρού. Η σκηνή διαδραματίζεται μέσα σε μια ταβέρνα της εποχής όπου 

βρίσκονται άντρες και μόνο μία γυναίκα η Ευδοκία. Η Ευδοκία προκαλεί με το να 

χορέψει ελάχιστα δευτερόλεπτα με τον λοχία και να του βαράει παλαμάκια, και ο 

λοχίας αντίστοιχα με το να την κεράσει, ενώ η Ευδοκία συνοδευόταν. Η παρέα της 

Ευδοκίας παρεξηγείται και ρίχνει το κρασί κάτω. Όλα αυτά έγιναν αιτία για να 

ξεκινήσει καυγά ο λοχίας με την παρέα της Ευδοκίας, μη σκεπτόμενος ότι ήταν 

μόνος, με έναν ακόμα φαντάρο, και οι αντίπαλοι υπερτερούσαν αριθμητικά.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 

 

Περιγραφή εικ.1 

 

 

Στην πρώτη εικόνα (εικ. 1), σε πρώτο πλάνο απεικονίζεται η πρωταγωνίστρια και 

η φίλη της, να της λέει το φλιτζάνι του καφέ.  

 

Ανάλυση εικόνας 1  

Κώδικας φύλου: γυναίκες  

Κώδικας αντικειμένων: φλιτζάνι  

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/σπίτι  

Τεχνοτροπία: ρεαλιστική εικόνα  

Περιεχόμενο της εικόνας: δυο γυναίκες μέσα σε ένα σπίτι βλέπουν το φλυτζάνι του 

καφέ  

Θέματα της εικόνας: έμφυλος (2 γυναίκες), χώρος (σπίτι)  
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Η πρώτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση  δυο γυναικών να βλέπουν το φλιτζάνι του καφέ. Λαμβάνει χώρα σε έναν 

εσωτερικό χώρο (σπίτι), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: δυο γυναίκες σκυμμένες βλέπουν το φλυτζάνι του καφέ, μέσα σε ένα 

σπίτι. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι θεματικές κατηγορίες είναι 

δύο, είναι του φύλου και του χώρου.  

 

Περιγραφή εικ.2  

 
 

Στη δεύτερη εικόνα (εικ.2), βλέπουμε το λοχία-πρωταγωνιστή να χορεύει το 

Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας σε μια ταβέρνα, και να τον παρακολουθούν οι θαμώνες, 

μεταξύ των οποίων και η Ευδοκία.  

 

Ανάλυση εικόνας 2  

Συμβολικός κώδικας: χορός/σύμβολο σταυρού  

Κώδικας αντικειμένων: τραπέζια/καρέκλες   

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/ταβέρνα  

Τεχνοτροπία: ρεαλιστική εικόνα  

Περιεχόμενο της εικόνας: ένας άντρας στρατιώτης χορεύει ζεϊμπέκικο μέσα σε μια 

ταβέρνα  

Θέματα της εικόνας: συμβολικός (χορός/σταυρός) φύλου (μόνο μια γυναίκα ανάμεσα 

σε άντρες)  

 

Η δεύτερη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση του πρωταγωνιστή να χορεύει ζεϊμπέκικο. Λαμβάνει χώρα σε έναν 

εσωτερικό χώρο (ταβέρνα), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 
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εικονογραμμάτων έχει ως εξής: ο πρωταγωνιστής χορεύει ζεϊμπέκικο, σχηματίζοντας 

με το σώμα του το σύμβολο του σταυρού, ενώ στην ταβέρνα βρίσκονται άντρες, και 

μόνο μια γυναίκα η Ευδοκία. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι 

θεματικές κατηγορίες είναι δύο, του φύλου και ο συμβολικός.  

 

Περιγραφή εικ.3  

 

 

Στην τρίτη εικόνα (εικ.3), βλέπουμε τους πρωταγωνιστές να χορεύουν το 

Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας σε μια ταβέρνα.  

 

Ανάλυση εικόνας 3  

Αξιακός κώδικας: χορός με μια γυναίκα που συνοδεύεται  

Κώδικας αντικειμένων: τραπέζια/καρέκλες   

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/ταβέρνα  

Τεχνοτροπία: ρεαλιστική εικόνα  

Περιεχόμενο της εικόνας: ένας άντρας στρατιώτης και μια γυναίκα χορεύουν 

ζεϊμπέκικο μέσα σε μια ταβέρνα  

Θέματα της εικόνας: αξιακός (χορός με γυναίκα που συνοδεύεται), του 

φύλου/κοινωνικός (μια γυναίκα χορεύει αντρικό χορό, ανάμεσα σε άντρες)  

 

Η τρίτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση 

των πρωταγωνιστών να χορεύουν ζεϊμπέκικο. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό 

χώρο (ταβέρνα), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως 

εξής: οι πρωταγωνιστές χορεύουν ζεϊμπέκικο, σχηματίζοντας με το σώμα τους το 

σύμβολο του σταυρού, ενώ τους παρακολουθούν οι άντρες που βρίσκονται στην 

ταβέρνα. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι θεματικές κατηγορίες είναι 

τρείς, ο αξιακός, του φύλου και ο κοινωνικός.  
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Περιγραφή εικ.4  

 

 

Στην τέταρτη εικόνα (εικ.4), βλέπουμε σε πρώτο πλάνο το πηλίκιο του λοχία με 

την κορώνα, ακουμπισμένο στην πλάτη μιας καρέκλας, ενώ ο λοχίας στέκεται όρθιος 

έχοντας βλεμματική επαφή μεταξύ του στρατιώτη και της Ευδοκίας και της παρέας 

της.  

 

Ανάλυση εικόνας 4  

Κοινωνικός/Συμβολικός κώδικας: πηλίκιο με κορώνα  

Κώδικας αντικειμένων: τραπέζια/καρέκλες   

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/ταβέρνα  

Τεχνοτροπία: ρεαλιστική εικόνα  

Περιεχόμενο της εικόνας: ένας άντρας στρατιώτης στέκεται απέναντι από μια παρέα  

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός/συμβολικός (πηλίκιο/κορώνα)  

 

Η τέταρτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση του πρωταγωνιστή να στέκεται όρθιος απέναντι από το τραπέζι της 

παρέας της Ευδοκίας. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (ταβέρνα), ενώ η 

περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: σε πρώτο πλάνο 

εμφανίζεται το πηλίκιο του λοχία, ακουμπισμένο στην πλάτη μιας καρέκλας, ενώ ο 

λοχίας στέκεται μπροστά από την καρέκλα και απέναντι από το τραπέζι της παρέας 

της Ευδοκίας. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι θεματικές κατηγορίες 

είναι δύο, ο συμβολικός και ο κοινωνικός.  
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Περιγραφή εικ.5  

 

 

Στην πέμπτη εικόνα (εικ.5), βλέπουμε έναν γενικευμένο καυγά στην ταβέρνα, 

όπου ο λοχίας έχει πιάσει από το λαιμό δυο άντρες από την παρέα της Ευδοκίας, και 

οι υπόλοιποι πελάτες της ταβέρνας αποχωρούν τρέχοντας.  

 

Ανάλυση εικόνας 5  

Κοινωνικός/Αξιακός κώδικας: αντρισμός/προσβολή (ο λοχίας παλεύει με δυο 

άντρες/προσβολή της τιμής των αντρών που συνοδεύουν την Ευδοκία, από το λοχία)  

Κώδικας αντικειμένων: τραπέζια/καρέκλες   

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/ταβέρνα  

Τεχνοτροπία: ρεαλιστική εικόνα  

Περιεχόμενο της εικόνας: γενικευμένος καυγάς σε μια ταβέρνα  

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός/αξιακός (αντρισμός/προσβολή)  

 

Η πέμπτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση ενός γενικευμένου καυγά σε μια ταβέρνα. Λαμβάνει χώρα σε έναν 

εσωτερικό χώρο (ταβέρνα), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 

εικονογραμμάτων έχει ως εξής: εμφανίζεται ο πρωταγωνιστής-λοχίας να παίρνει 

μέρος σε έναν καυγά πιάνοντας από το λαιμό δυο άντρες από την παρέα της 

πρωταγωνίστριας Ευδοκίας, ενώ οι υπόλοιποι θαμώνες αποχωρούν από την ταβέρνα 

τρέχοντας. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι θεματικές κατηγορίες 

είναι δύο, ο κοινωνικός και ο αξιακός.  
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 3.4.1  Διαγραμματική απεικόνιση των κωδίκων εικόνων  

 

Σύμφωνα με την ανάλυση των εικόνων της σκηνής του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας, 

προκύπτουν οι παρακάτω κώδικες με κυρίαρχους τον κοινωνικό και τον κώδικα του 

φύλου με συνολική συχνότητα εμφάνισης 54,54%, ενώ ακολουθούν ο συμβολικός και 

ο αξιακός κώδικας με συνολική συχνότητα 36,36%, τέλος ο χωρικός κώδικας με 

συχνότητα εμφάνισης 9,09%.  Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας σχετικών συχνοτήτων 

και η διαγραμματική τους απεικόνιση.  

   
Ετικέτες γραμμής Άθροισμα από Συχνότητα    

Κοινωνικός 27,27%  
Φύλου 27,27%  
Αξιακός 18,18%  
Συμβολικός 18,18%  

Χωρικός 9,09%  

Γενικό άθροισμα 100,00%  
Πίνακας σχετικών συχνοτήτων  

 

 
Διαγραμματική απεικόνιση 

 

3.5 Ανάλυση γλωσσικού κειμένου της Ευδοκίας  

 

Μετά το πέρας της ανάλυσης των εικόνων του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας, 

ακολουθεί ανάλυση του γλωσσικού κειμένου της Ευδοκίας, έτσι όπως αυτό 

εμφανίζεται από το 4:46΄ ως το 5:02΄, της σκηνής η οποία αποτελεί το δείγμα της 
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παρούσας έρευνας. Για την ανάλυση και μέτρηση των χαρακτηριστικών στοιχείων 

του μπουζουκιού, όπως αυτά εμφανίζονται μέσα από το ζεϊμπέκικο χορό ενός 

αντιπροσωπευτικού τραγουδιού, όπως αυτό του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας, και η 

ανάδειξη των στοιχείων του αντρισμού, της τιμής, της μοναχικότητας κ.α. Η μέθοδος 

που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου εμπεριέχει και 

ανάλυση περιεχομένου. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ανάλυσης περιεχομένου, τα 

οποία υιοθετήθηκαν από την παρούσα εργασία είναι: α) η δυνατότητα ανάλυσης  

κειμένων, β) η ποσοτικοποίηση των δεδομένων, γ) η πορεία της έρευνας (θεωρητικό 

επίπεδο, συγκρότηση θεματικών κατηγοριών, συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων), 

δ) η χρήση της έννοιας θεματική κατηγορία (για διευκόλυνση στην κατανόηση του 

αναγνώστη), αντί της έννοιας σημασιολογικός κώδικας, που χρησιμοποιείται στην 

δομική σημαντική.  

Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το γλωσσικό κείμενο, εντοπίζονται και 

καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στις αντίστοιχες 

θεματικές κατηγορίες των αξιών και των συμβόλων. Η φάση αυτή παρουσιάζεται 

στον αναγνώστη με τον παρακάτω σχεδιασμό: γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα.  

 

Γλωσσικό κείμενο σκηνής 4:46΄-5:02΄:  

-Μαρία: Μια αντάμωση βλέπω. Νύχτα. Θολά. Θολά και ξάστερα. Πρόσεχε. Να εδώ 

που είναι η κορώνα.  

-Ευδοκία: Πάει να πει;  

-Μαρία: Γαλόνια, στρατός, στρατός και εδώ είναι ο στρατός. Η κορώνα και ο σταυρός. 

Φυλάξου από το σταυρό. Η κορώνα και ο σταυρός.  

 

Ανάλυση-Δεδομένα 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικός) 

(αναφορά στην κατηγορία σύμβολο/αξία) 

(αναφορά στην κατηγορία σύμβολο) 

(αναφορά στην κατηγορία αξία) 

(αναφορά στην κατηγορία αξία) 

(αναφορά στην κατηγορία αξία) 

(αναφοράς στην κατηγορία σύμβολο/αξία) 

(αναφορά στην κατηγορία σύμβολο) 
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(αναφορά στην κατηγορία σύμβολο) 

(αναφορά στην  κατηγορία σύμβολο/αξία)  

(αναφορά στην κατηγορία σύμβολο)  

 

Το γλωσσικό κείμενο αναφέρει ότι η Μαρία, η φίλη της Ευδοκίας, αναφέρει την 

αντάμωση (αναφορά στην κατηγορία κοινωνικός), την κορώνα (αναφορά στην 

κατηγορία σύμβολο/αξία), τα γαλόνια (αναφορά στην κατηγορία σύμβολο), τον 

στρατό τον αναφέρει τρείς συνεχόμενες φορές (αναφορά στην κατηγορία αξία). Στην 

συνέχεια επαναλαμβάνει τη λέξη κορώνα (αναφορά στην κατηγορία σύμβολο/αξία), 

και δύο φορές επαναλαμβάνει το σταυρό (αναφορά στην κατηγορία σύμβολο). Τέλος 

αναφέρεται ξανά στην κορώνα (αναφορά στην κατηγορία σύμβολο/αξία) και στον 

σταυρό (αναφορά στην κατηγορία σύμβολο).  

Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές 

κατηγορίες που σχετίζονται με τα σύμβολα και τις αξίες, στις οποίες γίνεται αναφορά 

είναι δεκατρία σε σύνολο δεκατεσσάρων αναφορών. Συγκεκριμένα, οι θεματικές 

κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: κοινωνικός (1 αναφορά), συμβολικός (7 

αναφορές), αξιακός (6 αναφορές).  

 

 3.5.1. Διαγραμματική απεικόνιση γλωσσικού κειμένου  

 

Σύμφωνα με την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, προκύπτουν οι εξής κώδικες: 

ο συμβολικός, ο αξιακός και ο κοινωνικός. Ο κυρίαρχος κώδικας είναι ο συμβολικός 

με συχνότητα εμφάνισης 50,00%, ενώ ακολουθούν ο αξιακός κώδικας με εμφάνιση 

42,86% και ο κοινωνικός με συχνότητα εμφάνισης 7,14%. Ακολουθεί ο πίνακας 

σχετικών συχνοτήτων και η διαγραμματική απεικόνιση του γλωσσικού κειμένου.  

 

 

Ετικέτες γραμμής Άθροισμα από Συχνότητα  

Συμβολικός 50,00%  
Αξιακός 42,86%  
Κοινωνικός 7,14%  

Γενικό άθροισμα 100,00%  
   
Πίνακας σχετικών συχνοτήτων 
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Διαγραμματική απεικόνιση 
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Συζήτηση-Συμπεράσματα  

 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας με τίτλο Το μπουζούκι στα μουσικά 

σχολεία της Ελλάδας και η ελληνικότητά του: "Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας", μια 

μελέτη περίπτωσης, προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα τα οποία θα συνοψίσουμε 

σε αυτό το κεφάλαιο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η ελληνικότητα του μπουζουκιού όπως αυτή 

διαφαίνεται μέσω της εξέλιξης του μπουζουκιού ως οργάνου, η οργανολογική του 

καταγωγή, και η εμφάνισή του μέσα στην Ελληνική δισκογραφία. Από την 

βιβλιογραφική έρευνα, παρ’ όλες τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν μέσα από 

μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που φτάνει σε βάθος αιώνων, διαπιστώνουμε ότι 

επιβεβαιώνεται η ελληνικότητα του μπουζουκιού διαμέσου της οργανολογικής 

καταγωγής του, από τον Βυζαντινό ταμπουρά και από την αρχαία Ελληνική 

πανδούρα, καθώς και από το ότι με τη σημερινή μορφή του το μπουζούκι 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι πειραματισμοί των μουσικών του 

ελλαδικού χώρου των αρχών του 20
ου

 αιώνα, οι οποίοι ήταν επηρεασμένοι από τη 

Δυτική μουσική και τα όργανά της, καθώς και το μεράκι για εξέλιξη και νέες 

καλλιτεχνικές δημιουργίες, τους ώθησαν να δημιουργήσουν ένα νέο όργανο, σε σχέση 

με τον ταμπουρά, όπου θα ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες γι αυτούς καλλιτεχνικές 

ανησυχίες και ανάγκες.  

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναφέρθηκε το 

μπουζούκι μέσα στα συστήματα εκπαίδευσης και δόθηκε έμφαση στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, δηλαδή στο θεσμό των Μουσικών Σχολείων. Στην Ελλάδα κατά το 

σχολικό έτος 2016-2017 λειτουργούν συνολικά 45 Μουσικά Σχολεία, σε ολόκληρη 

την Ελληνική επικράτεια, στην ηπειρωτική και την νησιωτική Ελλάδα. Το μπουζούκι 

διδάσκεται σε ατομικό επίπεδο, δυστυχώς κάτι το οποίο όμως τις περισσότερες φορές 

δεν εφαρμόζεται και από ατομικό μάθημα γίνεται μάθημα κατά ομάδες μαθητών, στα 

Μουσικά Γυμνάσια δύο ώρες εβδομαδιαίως και στα Μουσικά Λύκεια μία ώρα 

εβδομαδιαίως και κάτω από κάποιες ειδικές περιπτώσεις επιπλέον ακόμα μία ώρα ως 

επιλεγόμενο μάθημα για τον μαθητή. Επίσης το μπουζούκι μπορεί να εμφανιστεί και 

στα μουσικά σύνολα των Μουσικών Σχολείων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το 

κατάλληλο προσωπικό και ότι λειτουργούν μουσικά σύνολα τα οποία χρησιμοποιούν 
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μπουζούκι στη σύνθεσή τους. Στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας διαπιστώθηκαν 

ορισμένες ελλείψεις όπως ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ελάχιστο και τα 

Μουσικά Σχολεία λειτουργούν πολλά χρόνια με αναπληρωτές καθηγητές και όπως 

γίνεται εύκολα αντιληπτό οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους και όχι από την αρχή του σχολικού έτους, και έτσι δεν πραγματοποιούνται 

πολλές σχολικές ώρες μαθήματος. Επίσης δεν υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών για το μπουζούκι στα μουσικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας, καθώς και 

ότι δεν υφίσταται αναγνωρισμένο πτυχίο για το μπουζούκι σε καμία βαθμίδα 

εκπαίδευσης (ωδεία, Μουσικά Σχολεία), εκτός από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και 

αυτό με πρώτο απόφοιτο μόλις το 2007. Τέλος από την εμπειρία του ερευνητή έχει 

διαπιστωθεί ότι πολλά Μουσικά Σχολεία δεν έχουν κατάλληλες αίθουσες 

διδασκαλίας μουσικών οργάνων (studios), αντιθέτως πολλές φορές αίθουσες 

διδασκαλίας γίνονται προκατασκευασμένες αίθουσες.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας μελετήθηκε και αναλύθηκε το 

Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, όπως αυτό εμφανίζεται μέσα από την ομώνυμη ταινία του 

Α. Δαμιανού, Ευδοκία. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι ο 

ζεϊμπέκικος χορός παραπέμπει σε χαρακτηριστικά που αποδίδουν αντρισμό, 

αρρενωπότητα, αισθήματα μοναχικότητας, και το σπουδαιότερο στερεοτυπικό 

χαρακτηριστικό που έχουμε είναι η σύνδεση του χορού με το αντρικό φύλο.  

Θέλοντας λοιπόν να διερευνήσουμε τη σχέση των χαρακτηριστικών στοιχείων 

που εκφράζει το μπουζούκι, ως μουσικό όργανο, μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ζεϊμπέκικου χορού, έτσι όπως αυτός εμφανίζεται στην ομώνυμη ταινία, 

διαπιστώθηκαν, μετά τη σημειωτική ανάλυση, τα εξής συμπεράσματα: στην εικονική 

ανάλυση προέκυψαν κώδικες όπως ο κοινωνικός, του φύλου, ο αξιακός, ο 

συμβολικός, και ο χωρικός. Πιο συγκεκριμένα οι κώδικες με τα ποσοστά εμφάνισής 

τους, στην εικονική ανάλυση, είναι ο κοινωνικός με 27,27%, του φύλου με 27,27%, ο 

αξιακός με 18,18%, ο συμβολικός με 18,18% και ο χωρικός με 9,09%.  

Στην γλωσσική ανάλυση προέκυψαν κώδικες όπως ο συμβολικός, ο αξιακός και ο 

κοινωνικός. Πιο συγκεκριμένα οι κώδικες του γλωσσικού κειμένου με τα ποσοστά 

εμφάνισής τους είναι ο συμβολικός με 50,00%, ο αξιακός με 42,86% και ο 

κοινωνικός με 7,14%.  

Με βάση τις προηγούμενες αναλύσεις διαπιστώνουμε ότι διαφαίνεται ο αντρισμός 

του χορευτή, η μοναχικότητα του χορού, οι αξίες και ο σεβασμός στους κώδικες 

τιμής, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει την αρχική μας βιβλιογραφική έρευνα για το 
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ζεϊμπέκικο χορό, και κατ’ επέκταση ότι το μπουζούκι εκφράζει όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά στοιχεία.  

Τέλος ένας ανασταλτικός παράγοντας που δε βοήθησε στη διάδοση και στη 

μεγάλη εμπορική επιτυχία της ταινίας αλλά και του τραγουδιού, ήταν η εποχή που 

δημιουργήθηκε και προβλήθηκε, το 1971, όπου ο σκηνοθέτης καταδικάστηκε από τη 

δικτατορία των συνταγματαρχών, γιατί θεωρήθηκε ότι έθιξε τις αξίες του ελληνικού 

στρατού. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας του έργου αλλά και η ταύτιση της 

μουσικής ως ένας εθνικός ύμνος, για το μπουζούκι και το ζεϊμπέκικο χορό, ήρθε πολύ 

αργότερα. Μέσα από τα λόγια του Μάνου Λοΐζου ίσως να βγαίνει και η συνταγή για 

την διαχρονική πλέον επιτυχία του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας, ότι δηλαδή τα 

ζεϊμπέκικα και χασάπικα, τα τέλια και οι χορδές των λαϊκών οργάνων δίνουν ένα 

πανέμορφο αίσθημα, κάτι που ταυτίζεται με την αγνή λαϊκή έκφραση.  

Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας αντιστέκεται, μέχρι σήμερα, σθεναρά στις σύγχρονες 

σειρήνες της μουσικής δημιουργίας, ως αυθεντική και αμόλυντη λαϊκή δημιουργία με 

βασικό και κυρίαρχο το ρόλο του μπουζουκιού. Για το λόγο αυτό μάλλον έχει 

επικρατήσει και στη συνείδηση του λαού, σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η σχεδόν 

ταύτιση του μπουζουκιού με το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Εκτός του ότι το Ζεϊμπέκικο 

της Ευδοκίας αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα αντιπροσωπευτικό και αναγνωρίσιμο 

δείγμα για τη λαϊκή μουσική και ειδικότερα για το μπουζούκι,  έχει δημιουργηθεί μια 

σχέση σχεδόν μπουζούκι=Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Κάτι το οποίο υποστηρίζει και ο 

ερευνητής μετά από την μακρόχρονη τριβή-εμπειρία του, με τη λαϊκή μουσική και το 

μπουζούκι.  
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Παράθεμα  

 

Παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες φωτογραφίες μουσικών οργάνων που 

διαπραγματεύονται στην παρούσα εργασία, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον Φ. 

Ανωγειανάκη στο βιβλίο του Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα.  

 

Εικόνα 1: Μπουζούκια αρχές 20
ου

 αιώνα  

 

  

Εικόνα 2: Μπουζούκι αρχές 20
ου

 αιώνα  
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Εικόνα 3: Μπαγλαμάς και Μπουζούκι, τέλος 19
ου

- αρχές 20
ου

 αιώνα.  

 

  

Εικόνα 4: Ταμπουράς τέλος 19
ου

 αιώνα.  
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Εικόνα 5: Μπουζούκι (τετράχορδο), 21
ου

 αιώνα, από την προσωπική συλλογή του 

ερευνητή.   

 

 

Θα ακολουθήσει μια καταγραφή του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας, σε παρτιτούρα για 

μπουζούκι, από τον ερευνητή της παρούσας εργασίας.  
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