
ΜΟΥΣΙΚΗ



1.Αλιφιεράκη Κατερίνα

2.Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος

3.Αρμένη Ξανθή

4.Ζαρογκίκα Ελένη

5.Λέκκας Μάριος

Ομάδα Α’



ΜΟΥΣΙΚΗ

1. Γενικά

2. Αρχαία Ελλάδα

3. Μεσαίωνας – Βυζάντιο

4. 16ος - 17ος αιώνας

5. 18ος αιώνας

6. 19ος αιώνας

7. 20ος αιώνας 

8. Είδη Μουσικής

9. Μουσικά Όργανα

Περιεχόμενα

3



Γενικά

Η τέχνη που βασίζεται στην
οργάνωση ήχων με σκοπό τη
σύνθεση, εκτέλεση και α-
κρόαση/λήψη ενός μουσικού
έργου.

Η μουσική ως τέχνη, έρχεται να κα-

λύψει την ανάγκη του ανθρώπου

να εκφράστει με τους ήχους.
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Εξελίσσει την ιστορία κατ’ουσίαν ως 

παράλληλη με την ανθρώπινη 

εξέλιξη.

Πέρασε ένα στάδιο βαθμιαίας 

ωρίμανσης και εντασσόταν μέσα 

στην πρακτική δραστηριότητα του ανθρώπου.
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Αρχαία Ελλάδα

Την περίοδο της αποσύνθε-
σης της πρωτόγονης κοι-
νότητας, όταν η καλλιτεχνική
δραστηριότητα αρχίζει σιγά-
σιγά να διαχωρίζεται από την
πρακτική και να διασπάται το
πλέγμα της προτέχνης,
γεννιέται η μουσική, ως
ξεχωριστό είδος τέχνης.
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1. Είχε μουσικά προκαθορισμένο στίχο

2. Παιζόταν κυρίως στο θέατρο και τα 

συμπόσια

Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα:

Πιστεύεται, ότι η βάση της μουσικής στους αρχαίους λαούς
ήταν η πεντάτονη ανημιτόνια κλίμακα ντο-ρε-μι-σολ-λα.
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Ενώ δε βρέθηκαν μουσικά κείμενα, διασώθηκαν

πλήθος αναπαραστάσεις αοιδών, μουσικών και
μουσικών οργάνων.
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Με τον όρο βυζαντινή μουσική εν-
νοούμε τη μουσική της ανατολικής
ορθόδοξης εκκλησίας που δη-
μιουργήθηκε και αναπτύχθηκε
στο Βυζάντιο. Αποτελεί μια
υπέροχη σύζευξη αρχαίων
ελληνικών στοιχείων και
ανατολικών επιδράσεων.

Μεσαίωνας – Βυζάντιο 9



16ος - 17ος αιώνας

Εμφανίζονται στην Ιταλία οι μορφές πάνω στις οποίες στη-
ρίχτηκε όλη η σύγχρονη μουσική: η όπερα, το ορατόριο και η
μελωδία με συνοδεία.
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18ος αιώνας

Σκαρλάττι Ραμώ Χέντελ Μπαχ 
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“

”

Μπετόβεν

Πρώτο σημαντικό του έργο είναι η καντάδα του
για το θάνατο του αυτοκράτορα Ιωσήφ Β’.
Οφείλει στον Χάιντεν την θεματική του ανάπτυξη
ενώ στον Μότσαρτ το πλάτος της μελωδίας του.

19ος αι.
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20ος αιώνας 

Το πρώτου μισό του 20ου αιώνα

εκφράζει την ανήσυχη εποχή με την

πολύπλευρη δημιουργία της. Ήδη, με

τα έργα των ρομαντικών συνθετών

έχει αλλοιωθεί το ιδανικό της

κλασσικής εποχής: η τέλεια ισορ-

ροπία περιεχομένου και μορφής.
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Αργότερα όμως, η μουσική περνάει σε ένα άλλο 

στάδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από τη 

αντιρομαντική του διάθεση.

Το κύριο χαρακτηριστικό 

της μοντέρνας μουσικής είναι η 

απελευθέρωση του ρυθμού απ’ την τυραννία του 

μέτρου και τη μεγάλη ποικιλία των ρυθμικών σχηματισμών. Μετά 

το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποτέλεσμα της εξέλιξης της μουσικής 

τεχνικής είναι η πειραματική μουσική.  

14





Μουσικά Είδη 

Ένα μουσικό είδος είναι μια σύμβαση

για την περιγραφή, καταγραφή και

ταξινόμηση έργων μουσικής και

μουσικών ή συνθετών. Μεταξύ των

στοιχείων που καθορίζουν ένα είδος

μουσικής συγκαταλέγονται το ύφος, η

τεχνοτροπία, η σύνθεση των συνόλων

που εκτε-λούν το έργο και λοιπά.

o ροκ

o κλασική

o μπλουζ

o τζαζ

o κάντρι

o rhythm and blues

o χιπ χοπ

o σόουλ

o φανκ

o πανκ

o γκόσπελ

o τάγκο

Μερικά από τα πιο κοινά είδη μουσικής είναι:
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Μουσικά Οργανα 

Τα μουσικά όργανα είναι κατασκευάσματα τα οποία, με τον 

μηχανισμό τους και τις τεχνικές χρήσης τους, χρησιμοποιούνται με 

σκοπό την παραγωγή μουσικών ήχων.

Μερικά απο τα πιο γνωστά είναι τα εξής:

o Πιάνο

o Κιθάρα

o Άρπα

o Τύμπανα
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ΤΕΛΟΣ



ΜΟΥΣΙΚΗ 
Ομάδα Α’ 

Αλιφιεράκη Κατερίνα 
Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος 

Αρμένη Ξανθή 
Ζαρογκίκα Ελένη 
Λέκκας Μάριος 

 

Γενικά - Ιστορική Αναδρομή 

Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, 
εκτέλεση και ακρόαση/λήψη ενός μουσικού έργου. Με τον όρο εννοείται επίσης και το σύνολο ήχων 
από το οποίο απαρτίζεται ένα μουσικό κομμάτι. 
Έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η μουσική ως τέχνη, έρχεται να καλύψει την ανάγκη του 
ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις. 

Η μουσική χρονολογεί και εξελίσσει την ιστορία της ως παράλληλη μ' εκείνη της Γλώσσας, 
κατ' ουσίαν ως παράλληλη με την ανθρώπινη εξέλιξη. Με βάση τα αρχαιολογικά και εθιμογραφικά 
δεδομένα φαίνεται καθαρά ότι η μουσική, στην πρωτόγονη κοινωνία, πέρασε ένα στάδιο βαθμιαίας 
ωρίμανσης και εντασσόταν μέσα στην πρακτική δραστηριότητα του ανθρώπου, στο πρωτόγονο 
πλέγμα της προτέχνης για την καλλιέργεια των ψυχικών ιδιοτήτων που χρειαζόταν η κοινωνία. Τους 
φυσικούς ήχους αντικατέστησαν απλές μουσικές φράσεις. Η επανάληψη μελωδικών και ρυθμικών 
τύπων, που σταθεροποιήθηκαν στην κοινωνική πρακτική, οδήγησε στην βαθμιαία συνειδητοποίηση 
και κατάκτηση των δυνατοτήτων λογικής οργάνωσης των ήχων. 
               Την περίοδο της αποσύνθεσης της πρωτόγονης κοινότητας, όταν η καλλιτεχνική 
δραστηριότητα αρχίζει σιγά-σιγά να διαχωρίζεται από την πρακτική και να διασπάται το πλέγμα της 
προτέχνης, γεννιέται η μουσική, ως ξεχωριστό είδος τέχνης. 

Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα είχε μουσικά προκαθορισμένο στίχο, όπως εμφανιζόταν στα 
διάφορα ποιητικά είδη και κυρίως στη λυρική ποίηση. Παιζόταν κυρίως στο θέατρο και τα συμπόσια. 

Αργότερα, η αρχαιοελληνική μουσική δέχτηκε επιρροές από τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 
αυτοκρατορία, καθώς και από τη μουσική της ανατολικής Ευρώπης.   Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
αρχαίοι Έλληνες, παρά την έντονη θρησκευτικότητά τους, δε δημιούργησαν μυστικιστική μουσική και 
απέδωσαν θεία προέλευση στη μουσική και όχι μυστηριακή.  

Αντίθετα, στο Μεσαίωνα, που η μουσική παιδεία είναι ασθενής μέχρι και ανύπαρκτη, 
κυριαρχεί ο μυστικισμός και η νοσηρότητα. Δε διασώθηκαν γραπτά μνημεία που να μας κατατοπίζουν 
για τη μουσική του αρχαίου κόσμου. Πιστεύεται, όμως, ότι η βάση της μουσικής στους αρχαίους 
λαούς-Κινέζους, Ινδούς, Έλληνες, Κέλτες, Γαλάτες- ήταν η πεντάτονη ανημιτόνια κλίμακα ντο-ρε-μι-
σολ-λα. 
             Ενώ δε βρέθηκαν μουσικά κείμενα, διασώθηκαν πλήθος αναπαραστάσεις αοιδών, μουσικών 
και μουσικών οργάνων. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος ονομαζόταν "μουσικός ανήρ". Αποσπάσματα 
από συνθέσεις έχουν διaτηρηθεί σε χειρόγραφα και από αυθεντικά αρχαία κείμενα μαθαίνουμε τη 
μουσική τους θεωρία.Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε μουσική χωρίς ποίηση,ούτε ποίηση χωρίς 
μουσική. Ποιτής και συνθέτης ήταν τις περισσότερες φορές το ίδιο πρόσωπο. Η πρώτη μορφή έντεχνης 
ποίησης και μουσικής που συναντάμε στην ομηρική εποχή είναι το έπος. 

Οι κυριότεροι αντιπρόσωποι της μουσικής του Μεσαίωνα ήταν οι πλανόδιοι μουσικοί, τους 
οποίους δεν είχαν καθόλου σε υπόληψη. Με τον καιρό για να καλυτερέψουν τη θέση τους ,οι μουσικοί 
ίδρυσαν θρησκευτικούς συλλόγους. Για τις συγκεντρώσεις τους είχαν δικό τους παρεκκλήσιο και ένα 
άσυλο για τα ηλικιωμένα μέλη. Έτσι, οι μουσικοί που ως τότε είναι μονωμένοι άρχισαν να 
κατοχυρώνουν το επάγγελμα τους και να αποκτούν την προστασία του νόμου. 

Με τον όρο βυζαντινή μουσική εννοούμε τη μουσική της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας 
που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στο βυζάντιο. Αποτελεί μια υπέροχη σύζευξη αρχαίων 
ελληνικών στοιχείων και ανατολικών επιδράσεων. Οι πρώτοι εκκλησιαστικοί ύμνοι ήταν πολύ απλοί 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7


και ψάλλονταν συνήθως απ’ όλο το εκκλησίασμα ,υπήρχε όμως και ένας άλλος τρόπος,ο καθ’ υπακοήν 
, όπου τον ύμνο τον έψελνε ένας ψάλτης, ενώ το πλήθος τραγουδούσε μαζί του μόνο το τέλος, τα 
ακροτελεύτια , όπως λέγονταν. Η βυζαντινή μουσική που είναι πάντα μονόφωνη δε χρησιμοποιούσε 
καθόλου μουσικά όργανα. Πρώτον για λόγους δογματικούς και δεύτερον γιατί η χρησιμοποίηση 
μουσικών οργάνων κινδύνευε πάντα να προδώσει τις παράνομες συγκεντρώσεις των χριστιανών. 
Μετά όμως από το διάταγμα των μεδιολάνων η μουσική γίνεται πιο πλούσια. Μια από τις μεγαλύτερες 
μορφές της Βυζαντινής Μουσικής είναι ο Ιωάννης Δαμασκηνός. Τον δέκατο με τον ενδέκατο αιώνα 
αρχίζει η κάμψη της και η δημιουργική πνοή σιγά σιγά νεκρώνεται.  

Προς το τέλος του 16ου αιώνα και τις αρχές του 17ου αιώνα εμφανίζονται στην Ιταλία οι 
μορφές πάνω στις οποίες στηρίχτηκε όλη η σύγχρονη μουσική: η όπερα, το ορατόριο και η μελωδία 
με συνοδεία. Το ουσιαστικά καινούριο σε αυτές τις μορφές είναι ότι η μελωδία συνοδεύεται από 
όργανα. Η πρώτη όπερα , έργο του Ρινουντσίνι , είναι η Δάφνη που είναι εμπνευσμένη από το αρχαίο 
ελληνικό Δράμα.  

Το 1ο μισό του 18ου αιώνα αποτελέι μια από τις από τις πιο λαμπερές περιόδους στην εξέλιξη 
της μουσικής. Οι μορφές που γεννήθηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα φτάνουν σε ανώτατο 
σημείο τελειότητας.  Τέσσερις συνθέτες σε άλλη χώρα ο καθένας, αντιπροσωπεύουν και συνοψίζουν 
στην μουσική τέχνη της εποχής εκείνης: ο Αλέξανδρος Σκαρλάττι στην Ιταλία, ο Ιωάννης –Φίλιππος 
Ραμώ στη Γαλλία , ο Γέωργιος-Φρειδερίκος Χέντελ στην Αγγλία και ο Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ στη 
Γερμανία. Κυριαρχεί ακόμα η Ιταλική μουσική παντού με όλη της τη δύναμη.  
     Σημαντικότερος εκπρόσωπος της μουσικής του 19ου αιώνα εΙναι ο Λουδοβίκος Βαν Μπετόβεν. 
Πρώτο σημαντικό του έργο είναι η καντάδα του για τον θάνατο του αυτοκράτορα Ιωσήφ Β’. Οφείλει 
στον Haydn την θεματική του ανάπτυξη ενώ στον Μότσαρτ το πλάτος της μελωδίας του. Το ενόργανο 
ομόφωνο στυλ φθάνει με τον Μπετόβεν σε τελειότητα.  
Λόγω των εφευρέσεων και των μηχανικών τελειοποιήσεων στα τέλη του 19ου αιώνα, των τεράστιων 
οικονομικών ανακατατάξεων και των 2 παγκοσμίων πολέμων η μουσική αναπόφευκτα επηρεάζεται. 
Το πρώτου μισό του 20ου αιώνα εκφράζει την ανήσυχη εποχή με την πολύπλευρη δημιουργία της. Ήδη, 
με τα έργα των ρομαντικών συνθετών έχει αλλοιωθεί το ιδανικό της κλασσικής εποχής: η τέλεια 
ισορροπία περιεχομένου και μορφής. Η εξομολόγηση και το πάθος των ρομαντικών δεν μεταθέτουν 
απλώς σε άλλες βάσεις την έννοια του ωραίου αλλά καλλιεργούν και ορισμένες τάσεις που στις 
έσχατες συνέπειες τους, θα βρούν αργότερα τη θεωρητική τους δικαίωση τα νεότερα μουσικά 
συστήματα. Αργότερα όμως, η μουσική περνάει σε ένα άλλο στάδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από τη 
αντιρομαντική του διάθεση. Οι σύγχρονοι συνθέτες απεχθάνονται το πάθος και τις συναισθηματικές 
διαχύσεις του 19ου αιώνα. Το κύριο χαρακτηριστικό της μοντέρνας μουσικής είναι η απελευθέρωση 
του ρυθμού απ’ την τυραννία του μέτρου και τη μεγάλη ποικιλία των ρυθμικών σχηματισμών. Μετά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποτέλεσμα της εξέλιξης της μουσικής τεχνικής είναι η πειραματική 
μουσική. 
 
Μουσικά Είδη  
   Ένα μουσικό είδος είναι μια σύμβαση για την περιγραφή, καταγραφή και ταξινόμηση έργων 
μουσικής και μουσικών ή συνθετών. Μεταξύ των στοιχείων που καθορίζουν ένα είδος μουσικής 
συγκαταλέγονται το ύφος, η τεχνοτροπία, η σύνθεση των συνόλων που εκτελούν το έργο και λοιπά. 
Μερικά από τα πιο κοινά είδη μουσικής είναι: 

 ροκ 

 κλασική 

 μπλουζ 

 τζαζ 

 κάντρι 

 rhythm and blues 

 χιπ χοπ 

 σόουλ 

 φανκ 

 πανκ 

 γκόσπελ 

 τάγκο 
 
Κλασσική 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 μέχρι και την σύγχρονη 
εποχή.Το επίθετο "κλασικός" προέρχεται από τη λατινική λέξη -classicus, σηματοδοτεί δηλαδή κάτι 
εξαιρετικό. Διάφοροι ορισμοί συνδέουν τον όρο με την ελληνική και λατινική αρχαιότητα, ως 
συμμόρφωση του ύφους ή της σύνθεσης με τα πρότυπα της ελληνικής και λατινικής αρχαιότητας. Οι 
ορισμοί αυτοί μεταφέρθηκαν στην μουσική για να δηλώσουν περισσότερο την διάκριση μεταξύ της 



"έντεχνης" μουσικής από την λαϊκή ή παραδοσιακή. Η έννοια της κλασικής μουσικής, παρέπεμπε 
επομένως σε μία "ανώτερη" μορφή μουσικής σύνθεσης, με "σοβαρούς" σκοπούς και πέρα από τον 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 
Ροκ εντ ρολ: 
Το ροκ εντ ρολ είναι είδος μουσικής που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περί τα 
τέλη της δεκαετίας του 1940 και γνώρισε μεγαλύτερη άνθιση κατά τη δεκαετία του 1950.Η έκρηξη 
έγινε το 1955 με την ταινία Black Board Jungle(Ζούγκλα του Μαυροπίνακα) με το σάουντρακ της 
ταινίας "Rock Around the Clock".Θεωρείται πρόγονος της ροκ μουσικής. 
Μπλουζ:  
Με τον όρο μπλουζ αναφέρεται το φωνητικό και οργανικό μουσικό ιδίωμα που εκφράζεται με 
«Μπλου» νότες  δηλαδή υφέσεις στην 3η και 7η νότα της κλίμακας και επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
συνήθως δωδεκάμετρης μορφής. Γεννήθηκε στις αφροαμερικανικές κοινότητες των Η.Π.Α. ως 
ανάμειξη στοιχείων με αφρικανικές ρίζες, εκκλησιαστική μουσική (Σπιρίτσουαλς και Γκόσπελ), ύμνους 
του εμφυλίου πολέμου κ.ά. μουσικά ιδιώματα. 
Τζαζ:  
Η τζαζ είναι ένα μουσικό είδος που αποτέλεσε εξέλιξη της λαϊκής αμερικανικής μουσικής κατά τον 19ο 
αιώνα, με αφρικανικές καταβολές. Περιλαμβάνει αρκετά μουσικά είδη που στηρίχτηκαν σε ένα κοινό 
σκεπτικό κατασκευής, τον μερικό ή και ολικό αυτοσχεδιασμό. Γνώρισε σημαντική ανάπτυξη και διεθνή 
αναγνωρισιμότητα κατά τη δεκαετία του 1920. 
Κάντρι:  
Η κάντρι ή κάντρυ είναι είδος αμερικάνικης λαϊκής μουσικής που ξεκίνησε από τις αγροτικές περιοχές 
των νοτίων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη δεκαετία του 1920. Οι ρίζες της βρίσκονται στην 
παραδοσιακή μουσική της Ιρλανδίας, Σκωτίας και Αγγλίας. Η κάντρι αποτελείται συχνά από μπαλάντες 
και χορευτικά κομμάτια με γενικά απλές φόρμες και αρμονίες, 
Χιπ χοπ:  
 Χιπ χοπ δεν είναι ένας είδος μουσικής ή ένα είδος χορού, αλλά μία κουλτούρα που το λατρεύουμε 
όλοι και αποτελείται από 4 στοιχεία: 

1. Ραπ (Ο στίχος) :) 
2. Μπι-Μπόϊνγκ (O χορός - ευρέως γνωστός ως Μπρέικ Ντανς) 
3. Djing(Η μουσική) 
4. Γκραφίτι(Η εικόνα) 

Το Χιπ χοπ αναπτύχθηκε σε υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ, όπως το Μπρονξ στη Νέα Υόρκη και 
σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου υπήρχε μεγάλη ανεργία και φτώχεια. Τα 4 στοιχεία δεν αναπτύχθηκαν 
την ίδια χρονική στιγμή αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι ρίζες του ανάγονται στην 
δεκαετία του '70, όταν άρχισαν τα πρώτα δειλά δειλά βήματα. 
Τάγκο:  
Το τάγκο από τα Ισπανικά, είναι είδος μουσικής και αντίστοιχου χορού. Το τάγκο γεννήθηκε, ήκμασε 
και ακμάζει στην Αργεντινή και την Ουρουγουάη, αλλά και διαδόθηκε σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Η 
Ισπανική λέξη tango ετυμολογείται πιθανόν από την γλωσσική οικογένεια Niger-Congo της Δυτικής 
Αφρικής. 
 
Ωφέλη: 
 

1. Η μουσική είναι αρκετά ωφέλιμη.  
2. Μας κάνει πνευματικά δραστήριους  
3. Βοηθάει στη συγκέντρωση  
4. Ενισχύει τη δημιουργικότητά 
5. Μπορεί να βοηθήσει όσους έχουν έντονο άγχος  
6. Συμβάλει στην ανακούφιση του πόνου  
7. Θεωρείται ότι συντελεί στη μείωση της υψηλής πίεσης  
8. Βοηθάει στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων που οφείλονται στο στρες, όπως 

ταχυκαρδίες, αρρυθμίες  
9. Μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα στη θεραπεία της δυσλεξίας  
10. Βελτιώνει τη μνήμη  
11. Βοηθάει στην εκμάθηση ξένων γλωσσών  

 
 



Μουσικά Όργανα 
Τα μουσικά όργανα είναι κατασκευάσματα τα οποία, με τον μηχανισμό τους και τις τεχνικές χρήσης 
τους, χρησιμοποιούνται με σκοπό την παραγωγή μουσικών ήχων. Στην πράξη, κάθε μέσο που μπορεί 
να παράγει ήχους μπορεί να χαρακτηριστεί ως μουσικό όργανο. Μερικά από τα πιο διαδεδομένα 
μουσικά όργανα είναι:  

 Πιάνο 

 Κιθάρα 

 Τύμπανα 

 Τυμπάνια 

 Ακουστική κιθάρα 

 Φλογέρα 

 Αρμόνιο 

 Βιολί 

 Ηλεκτρική κιθάρα 

 Μπάσο 

 Σαξόφωνο 

 Μπουζούκι 

 Μπαγλαμάς 

 Λαούτο 

 
Η εμφάνισή τους τοποθετείται στα πρώτα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού, χωρίς ωστόσο να 
μπορεί να καθοριστεί ακριβής χρονολογία εμφάνισης του πρώτου οργάνου. Τα πιο παλιά 
αρχαιολογικά ευρήματα αφορούν κάποιες πρωτόγονες φλογέρες ηλικίας 37.000 ετών, χωρίς όμως να 
θεωρούνται τα πρώτα όργανα που υπήρχαν. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ταξινόμησης των μουσικών οργάνων. Όλες οι μέθοδοι εξετάζουν κάποιο 
συνδυασμό των φυσικών ιδιοτήτων του οργάνου, πως η μουσική εκτελείται στο όργανο, το εύρος του 
οργάνου, και τη θέση του οργάνου που μπορεί να λάβει σε μια ορχήστρα ή άλλη σύνθεση. 
Έγχορδα, πνευστά, κρουστά 
Αυτή η μέθοδος ταξινόμησης με ελληνική προέλευση είναι διαδεδομένη στη Δύση και διακρίνει τα 
όργανα σε έγχορδα, κρουστά και πνευστά. 
1) Έγχορδα ονομάζονται τα μουσικά όργανα τα οποία διαθέτουν χορδές για την παραγωγή του 
ήχου. Τέτοια όργανα είναι: η κιθάρα, το μπάσο, το βιολί, το βιολοντσέλο, η βιόλα, το σαντούρι, το 
κανονάκι, το μπουζούκι, η άρπα, η λύρα κ.α. Έγχορδα τοξωτά ονομάζονται τα έγχορδα μουσικά όργανα 
από τα οποία ο ήχος παράγεται με τη χρήση δοξαριού, το οποίο θέτει σε παλμική κίνηση τις χορδές. 
Τέτοια όργανα είναι: το βιολί, το βιολοντσέλο, η βιόλα, το κοντραμπάσο, η λύρα κ.α. Όλα τα τοξωτά 
μπορούν να παιχθούν και σαν τα νυκτά όταν το απαιτεί ο συνθέτης, συνήθως με τη χρήση των 
δακτύλων, που στην μουσική ορολογία λέγεται pizzicato. 
2) Ονομάζονται κρουστά επειδή ο ήχος που παράγουν προκαλείται από κρούση είτε κάποιου 
ειδικού εξαρτήματος (σφυράκι ή μπαγκέτα) είτε του χεριού πάνω σε αυτά. Διαιρούνται σε διάφορες 
κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τον καθορισμό ή όχι της τονικής τους 
οξύτητας: Υπάρχουν κρουστά που παράγουν κρότο (άτονα) αλλά και κρουστά που παράγουν τόνο 
(μουσική νότα).Παραδείγματα: Τύμπανα, Τομ, Ταμπούρο, Κύμβαλα, Πιατίνια, Νταούλι, Ντέφι, 
Ξυλόφωνο, Καστανιέτα, Ντραμς. 
 
3) με τον όρο πνευστά περιγράφονται εκείνα τα μουσικά όργανα στα οποία η παραγωγή ήχου 
είναι συνέπεια της δόνησης ενός σώματος ή μιας στήλης αέρα. Τα πνευστά ανήκουν στη μητρική 
κατηγορία των αερόφωνων οργάνων και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ειδικότερο τρόπο 
ηχοπαραγωγής, το υλικό κατασκευής τους, τη χρήση τους στη μουσική κλπ. Κατά κύριο λόγο 
αποτελούνται από ένα σωληνοειδές σώμα και μπορεί να φέρουν επιστόμιο, οπές ή κλειδιά, πιστόνια 
ή άλλα επιμέρους στοιχεία. Η κύριά τους διαφοροποίηση με τα εν γένει αερόφωνα ορίζεται από το 
γεγονός ότι το σώμα αέρα που δονείται περικλείεται από το ίδιο το σώμα του οργάνου, το οποίο 
επίσης δονείται συμβάλλοντας στην ηχοπαραγωγή. 


