
ΤΕΧΝΗ: Κλασική μουσική 

•ΒΡΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

•ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

•ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

•ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

•ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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Η ΛΕΞΗ ΜΟΥΣΙΚΗ και η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

Η μουσική διαχωρίστηκε από το λόγο , τη γλώσσα 
και έγινε αυτόνομη τέχνη η οποία ωστόσο συνέχισε 
να είναι ενταγμένη μέσα στον λόγο.

Η λέξη μουσική , σύμφωνα με τα γραπτά των 
αρχαίων ελλήνων ποιητών και φιλοσόφων 
παράγεται από το «Μούσα» . Το «Μούσα» πάλι, 
παράγεται από το μαούδα . Το «μα» είναι ριζά του 
ρήματος μαω –μω = επινοώ ή ψάχνω . 
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Η αρχαία ελληνική μουσική 

Η αρχαία ελληνική μουσική κατέχει ιδιαίτερη θέση 
ανάμεσα στους μουσικούς πολιτισμούς της 
αρχαιότητας και άσκησε μεγάλη επίδραση σε 
μεταγενέστερους μουσικούς πολιτισμούς στην 
Ευρώπη αλλά και στην Μέση Ανατολή 
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Τι είναι κλασική μουσική;

Με τον όρο κλασική μουσική αναφέρεται ευρύτερα 
η δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή που 
εκτείνεται σε μία αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, 
περίπου από το έτος 470 μ.Χ. μέχρι και τη σύγχρονη 
εποχή.

Το επίθετο «κλασικός» προέρχεται από τη λατινική 
λέξη -classicus, σηματοδοτεί δηλαδή κάτι εξαιρετικό
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Μεγάλοι κλασικοί συνθέτες  
 Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ήταν Γερμανός 

συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, 
εκπαιδευτικός και  εκτελεστής 
(οργανίστας,,[β] βιολιστής και βιολονίστας) της 
περιόδου Μπαρόκ . Υπήρξε αναμφισβήτητα ο 
μεγαλύτερος συνθέτης αυτής της περιόδου, 
καθώς και ένας από τους σπουδαιότερους στην 
ιστορία της έντεχνης Δυτικής μουσικής.
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Μπαχ
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 Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ήταν ένας 
από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής 
μουσικής. Μαζί με τον Γιόζεφ Χάυντν, 
τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και τον Φραντς 
Σούμπερτ αποτελούν τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους του λεγόμενου βιεννέζικου 
κλασικισμού, του κλασικισμού και τη λεγόμενη 
«Πρώτη Σχολή της Βιέννης» . Συνέθεσε 
περισσότερα από 600 έργα, μουσική 
δωματίου, συμφωνική και εκκλησιαστική 
μουσική,
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Μότσαρτ
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Ο Λούντβιχ βαν 
Μπετόβεν ήταν Γερμανός συνθέτης και πιανίστας . 
Αποτέλεσε μία από τις κεντρικότερες μορφές 
της κλασικής μουσικής και συγκαταλέγεται σήμερα 
ανάμεσα στους ευρύτερα αποδεκτούς συνθέτες 
όλων των μουσικών περιόδων και τους πλέον 
γνωστούς όλων των εποχών. Ο Μπετόβεν αν και 
ανήκει περισσότερο στην κλασική περίοδο, 
συνδέθηκε με το κίνημα του ρομαντισμού που 
ακολούθησε και τα τελευταία του έργα διακρίνονται 
από έντονα ρομαντικά στοιχεία. Οι συμφωνίες και 
τα κοντσέρτα για πιάνο που συνέθεσε αποτελούν τα 
πιο δημοφιλή έργα του. Από πολλούς αναγνωρίζεται 
ως μια από τις μουσικές ιδιοφυίες, παράδειγμα και 
μέτρο σύγκρισης για όλους τους μεταγενέστερους 
συνθέτες.
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Μπετόβεν
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Σύγχρονη κλασική μουσική 

Σύγχρονη κλασική μουσική ονομάζουμε ευρύτερα τη 
μουσική εξέλιξη τη ύστερης Ρομαντικής εποχής του 
20ου αιώνα που συνοδεύτηκε από έντονες 
αναζητήσεις και αμφισβητήσεις των συμβατικών 
ακουσμάτων των προηγούμενων αιώνων 
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Στοιχεία που χαρακτηρίζουν την νέα πορεία 
της μουσικής 

1. Η εισαγωγή εξωτερικών κλιμάκων , πέρα των 
Ευρωπαϊκών 

2. Η ιδιόρρυθμη και μη συμβατική χρήση της 
τονικότητας 

3. Οι εντονότατες μεταβολές της δυναμικής 

4. Η προσπάθεια κατάργησης κάθε έννοιας της 
τονικότητας 
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Η Εξέλιξη στον χώρο της μουσικης

Η ατονικότητα , ο δωδεκαφθογγισμός , ο 
σειραϊσμός, είναι τα ονόματα που προσδιορίζουν 
ένα τρόπο γραφής που απέχει πολύ από τον 
καθιερωμένο . Επίσης με την ανάπτυξη αρκετών 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων έχουμε νέους ανοιχτούς 
ορίζοντες για τους μουσικούς .

Η musique concrete , η μουσική του τυχαίου και η 
ηλεκτρονική μουσική είναι μερικά από τα είδη που 
αναπτύχθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων .
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