
Εργασία για το μάθημα της μουσικής  

Από τους μαθητές του τμήματος Γ΄1 του 2ου 
Γυμνασίου Καλαμάτας 

 



 





 Εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950 - αρχές 
δεκαετίας του 1960 με πρωτεργάτες τους: Μάνο 
Χατζιδάκι (Ο Κύκλος με την κιμωλία, Παραμύθι χωρίς 
Όνομα) και Μίκη Θεοδωράκη (Επιτάφιος). Κοινό 
χαρακτηριστικό των πρωτεργατών του «έντεχνου-
λαϊκού» τραγουδιού ήταν η εκπαίδευσή τους 
στην κλασική μουσική και η αναζήτηση της 
ελληνικότητας. Επινοώντας το έντεχνο τραγούδι 
μετέφεραν και ορισμένα από τα ιδεώδη της Εθνικής 
Σχολής στο λαϊκό τραγούδι.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE


 Οι κύκλοι τραγουδιών: δίσκοι με ενότητες τραγουδιών 
που ακολουθούν μια ενιαία κεντρική ιδέα. Πρόκειται 
για μελοποιημένη ποίηση σύγχρονων – κυρίως 
Ελλήνων – ποιητών ή στιχουργών. 

 Καθιέρωση του λαϊκού τραγουδιστή και του λαϊκού 
μουσικού οργάνου (μπουζούκι) ως αυθεντικών 
εκφραστών του γνήσιου ποιητικού πάθους. 

 Νέα μορφή επικοινωνίας με το κοινό με την καθιέρωση 
της λαϊκής συναυλίας σε ανοικτούς ή ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, με μαζική συμμετοχή. 

 



 Μίκης Θεοδωράκης: Άξιον Εστί («λαϊκό 
ορατόριο», Ελύτης). 

 Μάνος Χατζιδάκις: Μεγάλος Ερωτικός (μελοποιημένη 
ποίηση περί 
έρωτος: Σαπφώ, Ευριπίδης, Σολωμός, Καβάφης, Ελύτης, Γκ
άτσος κ.ά.). 

 Γιάννης Μαρκόπουλος: Ιθαγένεια, Χρονικό (Μύρης). 

 Θάνος Μικρούτσικος: Ο Σταυρός του Νότου (Καββαδίας). 

 Σταύρoς Ξαρχάκoς: Κατά Μάρκον (Γκάτσος): 

 Διονύσης Σαββόπουλος: Μπάλλος, Αχαρνής, Τραπεζάκια 
έξω, κ.α. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%80%CF%86%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A.%CE%A7._%CE%9C%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81o%CF%82_%CE%9E%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%BAo%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81o%CF%82_%CE%9E%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%BAo%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81o%CF%82_%CE%9E%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%BAo%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82


 Τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι τα εξής: 
Ελευθερία Αρβανιτάκη - Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ, 
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Τερατάκια τσέπης, 
Καλοκαίρι αγκαλιά μου- Μελίνα Ασλανιδου , Τα λαϊκά - 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Όνειρο ήτανε - Αλκίνοος 
Ιωαννίδης, Τα παιδιά των δρόμων- Ελένη 
Τσαλιγοπούλου, Οι φίλοι μου χαράματα -Χάρις 
Αλεξίου ,Καλώς σας βρήκα -Γιώργος Μαζονάκης ,Τρεις 
ζωές- Μιχάλης Χατζηγιάννης ,Το παιδί της βροχής –
Μιχάλης Χατζηγιάννης ,Ο προσκυνητής -Αλκίνοος 
Ιωαννίδης, Παιδί γενναίο -Κωνσταντίνος Αργυρός  









 Έλα μην κλαις,  
μη μου κλαις σε γιάτρεψα 
λύπες και αγάπες παλιές 
ανάτρεψα. 
 
Έλα μην κλαις 
μη μου κλαις στ’ ορκίζομαι 
για παραισθήσεις καλές 
φημίζομαι. 
 
Τα πιο ωραία λαϊκά 
σε σπίτια με μωσαϊκά 
τα είχαμε χορέψει 
γαλάζιο γύψο η οροφή 
και τα τακούνια μου καρφί 
αλλά χωρίς επιστροφή. 



















 Πρέπει να ξέρετε ότι το είδος αυτό είναι πλούσιο σε 
συνθέτες  οι οποίοι έχουν πολλές και μεγάλες επιτυχίες. 

 

 

 

 Τέλος, όσοι παρακολουθήσατε την παραπάνω 
παρουσίαση με προσοχή και σεβασμό, σας 
ευχαριστούμε πολύ.   



 

 

ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ 

 Καλογεροπούλου Σταυρούλα 

 Καρούτζος Σταύρος 

 Κουκούτσης Ιωάννης 

 Κουτίβα Νίκη  

 Κυριακούλη Νικολέτα 

 Σταυροπούλου Παναγιώτα 

 


