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"ΒΟΡΔΙΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ" 

ΓΙΑΝΝΔΝΑ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ 

κε ηνπο  

ΥΡΗΣΟ ΣΗΑΜΟΤΛΖ + ην κνπζηθό ζρήκα ΚΤΡΑΣΕΖΓΔ 
 

Ζ Διιάδα είλαη ρώξα κηθξή κε κεγάιε όκωο ηζηνξία. 

ε όινλ ηνλ Διιαδηθό ρώξν, εθηόο από ηηο  ηδαηηεξόηεηεο ηεο θάζε μερωξηζηήο 

πεξηνρήο, ζηε βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή πεξίνδν επίθεληξν ηεο δωήο, ηνπ 

πνιηηηζκνύ, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο ηέρλεο ππήξμε  

ε Κωλζηαληηλνύπνιε. 

 



Με ηελ νθηάερε θνζκηθή θαη εθθιεζηαζηηθή ηεο κνπζηθή, από ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη 

θαη ζήκεξα, επεξέαζε  όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο απηνθξαηνξίαο.   

Έηζη νη κνπζηθέο ηεο θάζε πεξηνρήο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν πεξηέρνπλ ζηνηρεία από 

ηελ κνπζηθή ηζηνξία ηεο Πόιεο, αλακεκηγκέλεο θπζηθά κε 

ηα ληόπηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Ζ Βόξεηα Γηαδξνκή πνπ ράξαμαλ νη έκπνξνη ηωλ αγαζώλ( νη 

θπξαηδήδεο) ηνπο 3 ηειεπηαίνπο αηώλεο κεηαμπ Ζπείξνπ 

θαη Πόιεο, ν Αιή  Παζάο ηωλ Ηωαλλίλωλ πνπ γέκηζε ηελ 

απιή ηνπ κε κνπζηθνύο από ην πεξηβάιινλ ηνπ Παιαηηνύ 

θαζώο θαη ε θάζνδνο βνξείωλ πιεζπζκώλ απν ηα Βαιθάληα 

πνπ θέξαλ  καδί ηελ κνπζηθή ηνπο παξάδνζε, όια απηά 

αλέπηπμαλ ηδηαηηέξωο ηε κνπζηθή ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηνπ βνξξά, όπνπ εθεί ζπλαληνύκε κηα κεγάιε 

πνηθηιία κειωδηώλ, ήρωλ, ξπζκώλ θαη ρνξώλ, ηξαγνπδηώλ 

θαη νξγαληθώλ ζθνπώλ. 

Απηή ηε πινύζηα παξάδνζε πξνζπαζνύκε λα γλωξίζνπκε 

θαη λα αλαδείμνπκε  κε ην πξόηδεθη "ΒΟΡΔΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ" 

,αθνινπζώληαο κε ηελ κνπζηθή καο ηα ρλάξηα ηεο, από όιν ηνλ Διιαδηθό ρώξν κερξη 

ηε Κωλζηαληηλνύπνιε. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ θαιιηηερληθνύ project «ΒΟΡΔΗΑ 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ» 2019 ζα γίλνπλ :  

 

 εηξά πλαπιηώλ παξαδνζηαθέο κνπζηθήο κε ηνλ 

Υξίζην Σζηακνύιε θαη ην κνπζηθό ζρήκα 

ΚΤΡΑΣΕΖΓΔ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν.  
 

  Οη ζπλαπιίεο ζα γίλνπλ ην θαινθαίξη ηνπ 2019, 

ζε πόιεηο θαη ηόπνπο ηεο Ειιάδαο πνπ 

ζεκαηνδνηνύλ ηνπο εκπνξηθνύο δξόκνπο ηνπ 

παξειζόληνο από θαη πξνο ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε.  
Θα επηδηωρζεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε πόιεηο ε 

ρωξηά πνπ ήζαλ αθεηεξίεο θαη ζηαζκνί ηωλ 

εκπνξηθώλ δξόκωλ από θαη πξνο ηελ Πόιε αιιά θαη 

ζε ηνπνζεζίεο πνπ ήζαλ θαη ζπλερίδνπλ 

ελδερνκέλωο λα είλαη ζηαζκνί ε πεξάζκαηα ηωλ 

ηαμηδηωηώλ (π.ρ. παιηά ε θαη  αλαπαιαηωκέλα 

ράληα, γεθύξηα, θάζηξα, παλδνρεία θιπ. Τν 

ξεπεξηόξην ηωλ ηξαγνπδηώλ πνπ ζα αθνπζηνύλ ζηηο 

ζπλαπιίεο απηέο ζα απνηππώλεη  ηηο πνιηηηζκηθέο θαη θαιιηηερληθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζπγγέλεηεο ηωλ παξαδόζεωλ ηεο θάζε πεξηνρήο κε ηηο 

κνπζηθέο θαη ηνπο ρνξνύο ηεο Πόιεο θαη ηεο Μηθξάο Αζηάο. Σηόρνο είλαη λα 

ζπκβάινπκε ώζηε νη πόιεηο θαη νη ηόπνη ζηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

ζπλαπιίεο λα απνηειέζνπλ ζην κέιινλ ηε βάζε γηα έλα πνιηηηζηηθό δίθηπν πνπ 

ζα ηηο ελώλεη κέζα από ηηο θαιιηηερληθέο θαη κνπζηθέο ζπγγέλεηεο θαη 

επηξξνέο κε ηελ Κωζηαληηλνύπνιε ηεο κεγάιεο ηεο αθκήο.   

 

ΜΟΤΗΚΟΗ - ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
 

Υξήζηνο Σζηακνύιεο - ηξαγνύδη, νύηη 

 

 

Οη ΚΤΡΑΣΕΖΓΔ είλαη:    https://www.youtube.com/watch?v=-G_pIqphdu0  

Αρηιιέαο Υαράκεο – τραγούδι                      

Γεκήηξεο Μπξέληαο - κλαρίνο 

Νίθνο θαθίδαο – βιολί     https://www.youtube.com/watch?v=OTqMCMx2m2o 

Νίθνο Αγγειόπνπινο - λαγούτο     

Αιέμεο Νόλεο – κρουστά 

https://www.youtube.com/watch?v=-G_pIqphdu0
https://www.youtube.com/watch?v=OTqMCMx2m2o

