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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΘΔΜΑ: ΣΑΞΗΓΔΤΟΝΣΑ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ 

ΖΥΟΤ…ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ-ΡΔΜΠΔΣΗΚΟ-ΔΝΣΔΥΝΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ.. 

 



ΣΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ  
 



ΟΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ 

  Ζ κεισδία  ζπλήζσο παξακέλεη ακεηάβιεηε. 

  Ζ ζύλζεζε λέσλ κεισδηώλ δελ είλαη εύθνιε.  

  Γηακνξθώλνπλ ηε ζπιινγηθόηεηα. 

  Ο ζπλενξηαζκόο είλαη ν νξηζκόο ηνπ παξαδνζηαθνύ καο 

ηξαγνπδηνύ. Δλώλεη, θαιιηεξγεί ήζνο, πξνβιεκαηίδεη, 

ζπγθηλεί, ζπκβνπιεύεη, πξνηξέπεη, ζπκίδεη, πξνθαιεί δένο, 

ραξνπνηεί θαη ζιίβεη.  

 



Υαρακηηριζηικά Παραδοζιακού ηραγοσδιού 

 

 Ο ιόγνο είλαη απιόο ,θπζηθόο , αλεπηηήδεπηνο. 

 Ο «πνηεηήο» ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ 

εθθξάδεη ζπιινγηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

θνηλόηεηαο. 

 

 



ΔΗΓΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ ΣΡΑΓΟΤΓΗΩΝ 

   ΚΛΔΦΣΗΚΑ. 

   ΣΖ ΞΔΝΗΣΗΑ. 

   ΣΖ ΑΓΑΠΖ.  

   ΣΖ ΣΑΒΛΑ ή ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ. 

   ΓΤΡΗΜΑΣΑ. 

   ΜΑΝΣΗΝΑΓΔ. 

   ΜΟΗΡΟΛΟΓΗΑ. 

   ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ ΑΝΟΗΞΖ. 

 



ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΕ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ  ΜΟΤΗΚΖ 

  ΑΝΣΩΝΖ ΚΤΡΗΣΖ 

       Σν 1976 έθαλε ηελ πξώηε δηζθνγξαθηθή δνπιεηά ηνπ  κε 

ηίηιν «Σα πγραξίθηα» θαη έπεηηα ην «Ήπεηξνο θαη Θεζζαιία».  

     Αιιεο δηζθνγξαθηθέο δνπιεηέο: «Βνπλνζπαξκέλε Ήπεηξνο», 

«Σα Θεζζαιηθά», «Σν Κάζηαλν ζέιεη θξαζί», «Ζπεηξώηηθα 

1&2», «Σα Μσξαίηηθα 1&2», «Σα αξαθαηζάληθα» θαη «’Οηαλ 

αθνύσ Ήπεηξν». Γηα ηα «Ζπεηξώηηθα 1» θαη «Σα Μσξαίηηθα 

1» ηνπ απνλεκήζεθαλ ρξπζνί δίζθνί. 

  

 



ΥΡΟΝΖ ΑΖΓΟΝΗΓΖ 

  1990: πλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηώξγν Νηαιάξα, ζην δίζθν «Σ' Αεδόληα ηεο 

Αλαηνιήο» 

 1993: Ο δηπιόο δίζθνο «Σξαγνύδηα θαη ζθνπνί ηεο Θξάθεο» ,  

 1998: «Θξάθε, Αλαηνιηθή Ρσκπιία, Μαύξε Θάιαζζα»  

 2000: «Ζ Θξάθε ησλ Διιήλσλ»  

 ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηεο Αζήλαο ηνπ 2004, ν Υξόλεο Αεδνλίδεο 

θαισζόξηζε ηνπο μέλνπο θίινπο καο, ζηελ ηειεηή ιήμεο, ηξαγνπδώληαο, 

θαηά θνηλή νκνινγία, ζπγθηλεηηθά ην θαζηζηηθό: "Φίινη κ' θαισζνξίζαηε". 

                      

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1990
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2004


ΓΟΜΝΑ ΑΜΗΟΤ 

    

 

 

         

        Μαζήηεπζε θνληά ζηνλ  ίκσλα Καξά. Δθεί πήξε ηα πξώηα 

καζήκαηα Βπδαληηλήο κνπζηθήο θαη ηεο απνθαιύθζεθαλ ηα 

κπζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνύ ηξαγνπδηνύ. Σν έξγν ηεο μεπεξλά ηα 

ειιεληθά ζύλνξα θαη ηελ ειιεληθή γιώζζα. Παξνπζηαδόηαλ ζε 

πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ θαη ζε 

πόιεηο ηεο Απζηξαιίαο, όπνπ θαη έδηλε ζπλαπιίεο. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE


ΡΔΜΠΔΣΗΚΑ 

        Ρεκπέηηθε κνπζηθή ή Ρεκπέηηθν νλνκάδεηαη ην ειιεληθό 

αζηηθό ιατθό ηξαγνύδη πνπ εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηώλα θαη απέθηεζε ηε γλώξηκε κνξθή ηνπ, πεξίπνπ κέρξη 

ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 20νύ αηώλα. Ζ κνπζηθή απηή 

εμειίρζεθε θπξίσο ζηα ιηκάληα ειιεληθώλ πόιεσλ όπνπ δνύζε 

ε εξγαηηθή ηάμε όπσο ζηνλ Πεηξαηά, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην 

Βόιν. ηε ζπλέρεηα πέξαζε θαη ζε άιια αζηηθά θέληξα. 

 



Ζ θεμαηολογία ηων ρεμπέηικων 

 
       Έρνπλ γξαθηεί ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα γηα ζέκαηα όπσο ν έξσηαο, 

ηα λαξθσηηθά, ε θπιαθή, ηξαγνύδηα γηα ζπγγεληθά πξόζσπα όπσο 

ε κεηέξα, γηα ηνλ ζάλαην, ηελ μεληηηά, ξεκπέηηθα ζαηηξηθά, γηα ηνλ 

ζηξαηό θαη ηνλ πόιεκν, γηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, γηα 

εμσηηθνύο ηόπνπο, γηα ηε θηώρεηα, γηα ηελ εξγαζία, ηελ αζζέλεηα, 

ηελ πνξλεία, γηα ηηο κηθξέο ιύπεο θαη ηνπο θαεκνύο ησλ αλζξώπσλ. 

 



ημανηικόηεροι εκθραζηές ηοσ ρεμπέηικοσ ηραγοσδιού 

 

     Βαζίλης Σζιηζάνης  

 ΄ έλα ηεθέ ζθαξώζαλε(1936) 

 Σξηθαιηλή Σζαρπίλα(1937) 

 Γηα κηα μαλζνύια δσίηζα κνπ(1940) θ.α. 

     Μάρκος Βαμβακάρης  

 Σα καηόθιαδα ζνπ ιάκπνπλ 

 Φξαγθνζπξηαλή 

 Αιαληάξεο 

     Γιώργος Εαμπέηας  

 Γεκήηξε κνπ Γεκήηξε κνπ (1966) 

 ηαιηά ζηαιηά (1967) 

 Αγσλία (1970) 

 Ήξζα θη απόςε ζηα ζθαινπάηηα ζνπ (1958) 

 



ΔΝΣΔΥΝΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 

 

       Ο Μίθεο Θενδσξάθεο νξίδεη ην Έληερλν ιατθό 

ηξαγνύδη  σο: «έλα ζύγρξνλν ζύλζεην κνπζηθό έξγν 

ηέρλεο πνπ ζα κπνξεί λα αθνκνησζεί δεκηνπξγηθά 

από ηηο κάδεο». Ωο απνηέιεζκα δεκηνπξγείηαη κηα 

παξάδνζε κεινπνηεκέλεο πνίεζεο πνπ νλνκάδεηαη 

«Έληερλν ηξαγνύδη». Γηαθέξεη από ην ιατθό θπξίσο 

ζην ζηίρν, αιιά θαη ζηε κνπζηθή. 



Υαρακηηριζηικά ηοσ Ένηετνοσ λαϊκού ηραγοσδιού  

 

 Οη θύθινη ηξαγνπδηώλ: δίζθνη κε ελόηεηεο ηξαγνπδηώλ πνπ 

αθνινπζνύλ κηα εληαία θεληξηθή ηδέα. Πξόθεηηαη γηα 

κεινπνηεκέλε πνίεζε ζύγρξνλσλ – θπξίσο Διιήλσλ – πνηεηώλ 

ή ζηηρνπξγώλ. 

 Καζηέξσζε ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηζηή θαη ηνπ ιατθνύ κνπζηθνύ 

νξγάλνπ (κπνπδνύθη) σο απζεληηθώλ εθθξαζηώλ ηνπ γλήζηνπ 

πνηεηηθνύ πάζνπο. 

 Νέα κνξθή επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό κε ηελ θαζηέξσζε ηεο 

ιατθήο ζπλαπιίαο ζε αλνηθηνύο ή εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 

ρώξνπο, κε καδηθή ζπκκεηνρή. 



Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΣΔΥΝΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ 

  
       Σν «έληερλν» ιατθό ηξαγνύδη, εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 – αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κε 

πξσηεξγάηεο ηνπο: Μάλν Υαηδηδάθη θαη Μίθε Θενδσξάθε. 

Αθεηεξία ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη 

ν «Δπηηάθηνο» (1958, ζε πνίεζε Γηάλλε Ρίηζνπ), γηα ηνλ 

νπνίν ν Θενδσξάθεο αλαθέξεη: «δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

παξά ην πάληξεκα αλάκεζα ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή 

κνπζηθή θαη ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή πνίεζε».  

 



ΠΡΩΣΔΡΓΑΣΔ ΔΝΣΔΥΝΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ 

 

                          ΜΑΝΟ  (ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ)  ΥΑΣΕΗΓΑΚΗ 

     Μερικά από ηα έργα ηοσ είναι: 

 

 Γηα κηα κηθξή ιεπθή αρηβάδα 

 Γπάιηλνο θόζκνο 

 Μαησκέλνο γάκνο 

 Έμη ιατθέο δσγξαθηέο 

 Καηαξακέλν θίδη 

 Ηνληθή ζνπίηα 

 



ΜΗΚΖ ΜΗΥΑΖΛ ΘΔΟΓΩΡΑΚΖ 

 

   Μερικά από ηα έργα ηοσ είναι: 

 

 Ο Υνξόο ηνπ Ενξκπά 

 Βξέρεη ζηε θησρνγεηηνληά 

 ηξώζε ην ζηξώκα ζνπ 

 Θα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο 

 Αλ ζπκεζείο η' όλεηξό κνπ 

 Κάπνηε ζα 'ξζνπλ 

 

 



ΓΗΟΝΤΖ ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ 

 

     Δργα ηοσ είναι: 

 

 Ζ πλλεθνύια 

 Σν δέληξν 

 Σν πεξηβόιη 

 Ζ ζεία Μάξσ 

 Θαιαζζνγξαθία 

 Αο θξαηήζνπλ νη ρνξνί 

 



ΝΔΟΗ ΔΝΣΔΥΝΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΔ 

     ΓΗΑΝΝΖ ΥΑΡΟΤΛΖ 

 

 Νύρηα ζην Αηγαίν 

 Υεηκσλαλζόο 

 O Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ 

 Γύξσ κνπ θαη εληόο 

 

     ΔΛΔΩΝΟΡΑ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ 

 

     Δργα ηης 

 Έια 

 Μεηαθόκηζε ηώξα 

 Από Έξσηα 

 Ζ Βαιίηζα 

 

 



Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ 


