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Ο
Γαρυφαλλλοπούλου Σ.
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BAGPIPE AND
A
ITS FUNCTIONALIISM IN GREEEK REGION
N
S. Garifallopoulou , V.
V Serbezis, N. Tsireme
e
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Η γκάιντα
α, θεωρείτα
αι ιστορικόό πνευστό μουσικό όργανο,
ό
για
α την κατα
αγωγή του
υ
οποίου, οι απόψεις διίστανται.
δ
αι ως ασιαττικής προέλλευσης που ήρθε στηνν
Αναφέρετα
Ελλάδα το
ον 1ο με 2ο
ο μ.Χ αιώνα
α. Πιο ισχυρ
ρή, όμως, δείχνει η άπποψη ότι είνναι καθαρά
ά
ελληνικό όργανο, δια
αδεδομένοο στην ηπειιρωτική Ελλ
λάδα κυρίω
ως στη Μακκεδονία καιι
Θράκη εννώ στον ευρύτερο ελλληνικό νη
ησιωτικό χώ
ώρο συνανντάται, ανέέκαθεν, μεε
διάφορες κατασκευα
αστικές καιι, ως εκ τού
ύτου, λειτο
ουργικές πα
αραλλαγές. Οι πρώτεςς
μαρτυρίεςς στον Ελλα
αδικό χώροο καταγράφ
φονται στα έργα του Α
Αριστοφάνη
η (445–385
5
π.Χ.) και αργότερα, κατά την Α
Αλεξανδρινή περίοδο, στα κείμεενα του Χρυ
υσοστόμου
υ
του Δίου (περί το 10
00 μ.Χ). Αρργότερα, κα
ατά τη Βυζα
αντινή εποχχή, η γκάινντα μάλλονν
παίρνει τη
η σημερινή
ή της μορφ
φή ενώ οι μικρές
μ
παρα
αλλαγές σττο σχήμα, πιθανόν
π
να
α
οφείλοντα
αι στις διαφ
φορετικές α
απαιτήσεις των μουσικκών ως προος την τονικκότητά της..
Σκοπός τη
ης εργασίας ήταν να μεελετηθεί η λειτουργικό
λ
ότητα της γκκάιντας στο
ον ελλαδικό
ό
χώρο σήμ
μερα, αναφ
φορικά με ττην τοπικόττητα και τιις μουσικέςς συνεργασ
σίες της μεε
άλλα όργγανα, ενώ επιμέρουςς στόχος ήταν η κα
αταγραφή της συμμεετοχής καιι
λειτουργία
ας του οργάνου σε άλλλα είδη μο
ουσικής. Για
α τη συλλοογή των πλη
ηροφοριώνν
πραγματο
οποιήθηκε βιβλιογραφ
φική ανασ
σκόπηση σε
σ σχετικά βιβλία, δικτυακούς
δ
ς
τόπους κα
αι ένθετα τη
ης σχετικήςς δισκογραφ
φίας. Από τα
α αποτελέσσματα προέέκυψε ότι η
γκάιντα, όπως
ό
και στην αρχα ιότητα, συναντάται στις
σ
περισσσότερες περιοχές του
υ
ελλαδικού
ύ χώρου και λειτουργγεί είτε κα
ατά μόνας είτε σε συυνδυασμό με κάποιο
ο
κρουστό. Στη Θράκκη με ντα ρμπούκα, στον Πόνττο, όπου οονομάζεταιι τουλούμ’’
αίου ως τσαμπούνα
τ
α
συνδυάζετται με ντταούλι, ενώ
ώ σε αρκεετά νησιά του Αιγα
συνεργάζεεται με του
υμπί. Η ιστοορικότητα του
τ οργάνο
ου φαίνεταιι ότι συνετέέλεσε ώστεε
να αντέξεει στον άνισ
σο ανταγωννισμό του κλαρίνου ακόμα
α
κι ε κεί όπου κυριαρχεί
κ
η
κλασική
ελληνική
ή
κομπαννία,
όπω
ως
σε
περιοχές
ανατολλικά
του
υ
Ολύμπου.. Αξιοσημείίωτη είναιι η συμμετοχή της γκάιντας στις κομ
μπανίες τηςς
Ανατολική
ής Μακεδοννίας με δυ
υο λύρες κα
αι δυο νταϊϊρέδες γεγοονός που πιθανότατα
π
α
σχετίζεταιι με τις πλληθυσμιακέές ιδιαιτερό
ότητες των γηγενών. Τέλος, θα πρέπει να
α
αναφερθεεί ότι το ιδιιάζον ηχόχρρωμά της, που
π οφείλεεται κυρίωςς στην κατα
ασκευή της,,
έχει προκκαλέσει τελευταία την προσοχή καλλιτεχνώ
κ
ν που υπηρρετούν και άλλα είδη
η
μουσικής όπως ένττεχνη, έθνιικ και άλλλα, με απο
οτέλεσμα ττην αναβά
άθμιση του
υ
οργάνου. Συμπεραίννεται ότι ο χαρακτηρ
ριστικός μο
ουσικός ήχχος της γκάιντας τηνν
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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καθιστά απαραίτητο
α
ο μουσικό όργανο σττις περισσό
ότερες περριοχές του ελλαδικού
ύ
χώρου κα
αι δίνει σημ
μαντικές πρροοπτικές για
γ την λειιτουργικότηητα της όχιι μόνο στα
α
πλαίσια τη
ης παραδοσ
σιακής μουσσικής αλλά και πέρα από
α αυτή.
Λέξεις κλεειδιά: γκάινντα, παραδοοσιακά μου
υσικά όργαννα, παραδο σιακές κομπανίες
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Υ ΑΙΩΝΑ: ΤΟ
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΓΜΑ ΤΩΝ ΣΤΥΛ DISCO KAI POP
Φορίδου Α. , Σερμπέέζης Β., Πανναγοπούλο
ου Β.
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WESTERN
N MUSICAL INFLUENCE
I
S TO GREEK
K YOUTH DURING THEE SECOND PART
P
OF
20TH CENTURY: THE EXAMPLE O
OF DISCO AND
A
POP ST
TYLE
A. Foridou
u , V. Serbezis, V. Panaagopoulou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Στην Ελλά
άδα, κατά το
ον 20ο αιώννα, το ρεμπ
πέτικο ήταν το είδος μοουσικής πο
ου συνήθιζεε
να ακούεει ο μέσοςς πολίτης. Με την ανάπτυξη
α
όμως
ό
των ΜΜΕ και τη μορφή
ή
διασκέδασ
σης που επ
πέλεξαν οι ννέοι κατά το
τ δεύτερο μισό του ίίδιου αιώνα
α, νέα είδη
η
μουσικής εμφανίστηκαν και ανναπτύχθηκα
αν. Μέχρι και σήμερα μάλιστα, κάποια
κ
από
ό
αυτά, βρίίσκονται ακκόμη στο π
προσκήνιο. Με την ελ
λληνική νεοολαία να πρ
ρωτοπορεί,,
παρατηρή
ήθηκε σημα
αντική στροοφή στη νέα
α αυτή μουσική κατεύύθυνση που
υ δε δείχνειι
αποκομμέένη από τη γενικότερη
η πολιτισμικκή και πολιττική κατάστταση μέσα κι έξω από
ό
την Ελλάδ
δα. Η τάση
η να ακολοουθούν οι νέοι
ν
πολιτικές ιδέες ππου ήδη ίσ
σχυαν στηνν
Αμερική και
κ τη Δυτικκή Ευρώπη, έφερε μια μετεξέλιξη στους αξια
ακούς κώδικες και στο
ο
γενικότερο τρόπο ζω
ωής. Τα μου
υσικά στυλ rock, rock and roll, d isco και po
op, είναι τα
α
κυριότερα
α που σημα
ατοδοτούν την εποχή εκείνη, ταυ
υτόχρονα μμε την υιοθ
θέτηση τωνν
αντίστοιχω
ων στυλ σε ντύσιμο κα
αι συμπεριφ
φορά. Σκοπός της παροούσας εργα
ασίας, ήτανν
να μελετη
ηθούν οι συνθήκες
σ
κα
αι τα αίτια
α που διαμόρφωσαν ττην εν λόγω μουσική
ή
πραγματικκότητα τωνν στυλ discoo και pop, κατά
κ
το δεύ
ύτερο μισό του 20ου αιώνα
α
στηνν
Ελλάδα. Για
Γ τη συλλλογή των απαιτούμεενων πληροφοριών έέγινε ανασκκόπηση σεε
σχετικά βιιβλία και άρθρα, δικτυ
υακούς τόπ
πους και περ
ριοδικά καθθώς και σε ένθετα τηςς
σχετικής δισκογραφί
δ
ας. Από τη μελέτη των δεδομένω
ων προέκυψ
ψε ότι και τα δυο στυλλ
πρωτοεμφ
φανίστηκανν και επεκρράτησαν στην
σ
Αμερικκή, η μεν disco κυρίίως για το
ο
χορευτικό
ό της ύφος, η δε pop γγια την ιδιάζουζα εκφρ
ραστικότητα
α του στίχου. Η pop, η
οποία ήρ
ρθε στην Ελλάδα μέέσω ραδιοφωνικών εκπομπών
ε
όν αμέσωςς
και σχεδό
καθιερώθηκε καθολλικά δημιου
υργώντας πολλούς θαυμαστές,
θ
ακόμη κα
αι σήμερα,,
αποτελεί ένα από τα
α πιο δημοοφιλή μουσ
σικά ρεύμα
ατα. Αντίθεττα η disco,, παρά τηνν
αρχική της μεγάλη έως πρωτοφ
φανή επιτυχχία, δεν καττάφερε να υποστηριχθεί από τιςς
ιδέες τηςς εποχής, με
μ αποτέλεεσμα μια σταδιακή παρακμιακκή πορεία. Αιτία του
υ
φαινομένο
ου αυτού μάλλον απ
ποτέλεσε ο συνδυασμ
μός των ειδ
ιδικότερων επιμέρουςς
χαρακτηριστικών του κάθε σττυλ με τις γενικότερες κοινωνιικές και πολιτισμικέςς
αίνεται πως, το παράδειγμα της εεμφάνισης,, ακμής καιι
συνθήκες της εποχήςς. Συμπερα
παρακμήςς των μουσικών στυλ Disco και Pop
P στην Ελ
λλάδα κατά
ά το δεύτερ
ρο μισό του
υ
20ου αιώ
ώνα, ακολο
ουθεί τουςς γενικότερ
ρους κανόννες της ποολιτισμικής ροής καιι
μετεξέλιξη
ης που σχεττίζεται με ττις παραμέττρους του χώρου
χ
και ττου χρόνου καθώς καιι
τη γενικόττερη κοινωννικοοικονομ
μική και άρα πολιτική κατάσταση .
Λέξεις κλεειδιά: μουσ
σικές επιρροοές, μουσικά στυλ, χορ
ρευτική μουυσική
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
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pation in the con
ngress with a po
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th
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