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Γενικά Περί στρατιωτικής µουσικής

 Η στρατιωτική µουσική έχει εµφανιστεί από τους αρχαίους χρόνους, σε όλους 
τους στρατούς, διαφορετικών λαών και πολιτισµών. Όπως η µουσική, υπάρχει και 
επηρεάζει τη ψυχολογία του ανθρώπου και τον τρέπει στη συγκίνηση, στον 
ενθουσιασµό, στη χαρά ή τη θλίψη, έτσι και η στρατιωτική µουσική αποβλέπει ή 
στην τέρψη των µαχητών ή στη διέγερση του ενθουσιασµού τους ή στην ανύψωση 
του ηθικού τους. (βλ.Μ. Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 6ος,σελ.582)
 Η ιστορία της στρατιωτικής µουσικής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η 
παλαιότερη ίσως αναφορά χρήσης µουσικής σε µάχη γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη, 
στην περιγραφή της πολιορκίας και της άλωσης της Ιερηχούς (Ιωσήφ 6:20). Εκεί 
περιγράφεται η ισχύς της µουσικής από τις αρχαίες κοκάλινες τροµπέτες (shofar) που 
ήχησαν αποδίδοντας τους υπερφυσικές δυνατότητες. (βλ.Παλαιά Διαθήκη, Ιωσήφ 
6:20, Η Π. Διαθήκη κατά τους Εβδοµήκοντα. Αθήνα,1970-73)
 Κατά την αρχαιότητα, η στρατιωτική µουσική, η οποία ακολουθούσε τον 
αρχηγό του στρατεύµατος, είτε αυτός ήταν βασιλιάς ή στρατηγός, περιελάµβανε 
εκτός από τις σάλπιγγες και τους αυλούς, κέρατα και οξύφωνες σύριγγες, κύµβαλα, 
βαρβίτους και τύµπανα, ενώ στα µεγάλα στρατιωτικά συµπόσια και στις χαρµόσυνες 
ή πένθιµες τελετές, προσθέτονταν και έγχορδα όργανα, όπως κιθάρες ή άρπες. 
Συνοδεία µουσικής  υπήρχε και στις επικήδειες ή επιτάφιες τελετές των ηρώων ή 
γενικά πολεµιστών.
 Οι βόρειο-Ευρωπαϊκοί λαοί προτιµούσαν τα κύµβαλα, τα κρόταλα και τις 
οξύφωνες σάλπιγγες, ενώ οι αρχαίοι πρόγονοί µας, έκλιναν περισσότερο στους 
αυλούς, στους πλαγίαυλους και στα έγχορδα. (Μ. Στρατιωτική και Ναυτική 
Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 6ος,σελ.582)
 Κατά τον  Παυσανία, ο Ηγέλεως, γυιός του Τυρρηνού, ίδρυσε στο Άργος, ναό 
της Αθηνάς – Σάλπιγγος (Παυσανίου Κορινθιακά II, XXI 3.) και ήταν αυτός και ο 
αδελφός του Μήλας, που πρώτοι εισήγαγαν τη σάλπιγγα στις πολεµικές επιχειρήσεις. 
Στην παρακάτω εικόνα,  µια πτερωτή Νίκη, σαλπίζει την ευτυχή έκβαση µάχης, ίσως 
κάποιας ναυµαχίας. (Μ. Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 6ος,σελ.582)
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Νίκη µε σάλπιγγα σε χρυσό στατήρα 
Δηµητρίου του Πολιορκητού. 

(Θησαυρός Επιδαύρου) του 300 π.Χ. 
περίπου. Νοµισµατικό Μουσείο 

Αθηνών.
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 Οι Αργείοι πραγµατοποιούσαν τις πολεµικές τους επιχειρήσεις µε συνοδεία 
σαλπίγγων, ενώ οι Σπαρτιάτες µε συνοδεία αυλού (παρακάτω εικόνα), οι Κρήτες µε 
συνοδεία λύρας κ.ο.κ.    

 Αποσπάσµατα του Θουκυδίδη και του Πλούταρχου, κάνουν λόγο για τη χρήση 
της µουσικής στο στρατό των Σπαρτιατών. 

‘’Και µετά ταῦτα ἡ ξύνοδος ἦν, Ἀργεῖοι µέν και οἱ ξύµµαχοι ἐντόνως καί όργῆ 
χωροῦντες, Λακεδαιµόνιοι δέ βραδέως καί ὑπό αὐλητῶν πολλῶν νόµου 
ἐγκαθεστώτων, ού τοῦ θείου χάριν,  ἀλλ’ ἵνα ὁµαλῶς µετὰ ῥυθµοῦ βαίνοντες 
προσέλθοιεν καἰ µἠ διασπασθείη αὐτοῖς ἡ τάξις, ὅπερ φιλεί τά µεγάλα στρατόπεδα ἐν 
ταῖς προσόδοις ποιεῖ.’’

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε΄ 70
(Μετάφραση του παραπάνω αποσπάσµατος Ελευθερίου Βενιζέλου (του γνωστού 
κρητικού πολιτικού), στο έργο του ΘΟΥΚΥΔΪΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, (σ.287) εκδόσεις 
Εστίας. Η µετάφραση στην περίπτωση αυτή αποδίδεται σε νεοελληνική γλώσσα 
περασµένης εποχής, είναι  περισσότερο αναλυτική)
« Μετά τούτο, οι δύο στρατοί εκινήθησαν εναντίον αλλήλων. Και οι µεν Αργείοι και οι 
σύµµαχοι των προήλαυναν  µε αποφασιστικότητα και ορµήν ασυγκράτητον, ενώ οι 
Λακεδαιµόνιοι επροχώρουν βραδέως, κανονίζοντες το βήµα των προς τον ρυθµόν της 
µουσικής πολλών  αυλητών, οι οποίοι κατά τα έθιµά των είχαν ιδίαν θέσιν εντός της 
παρατάξεως. Η µουσική  αύτη δεν είχε χαρακτήρα θρησκευτικόν, αλλ’ απέβλεπεν εις το 
βαδίζη  ο στρατός µετά κανονικού και ρυθµικού βήµατος και [να ] προλαµβάνεται 
ούτως η διάσπασις της παρατάξεως, η  οποία επέρχεται συνήθως κατά τας προελάσεις 
µεγάλων στρατιωτικών µονάδων».
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Κορινθιακός Κρατήρ του 
7ου π.Χ αιώνα. Ρώµη Villa 
Giulia. Αυλητής σε µάχη.
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‘’Και στεφανοῦσθαι παρήγγελε πᾶσι, καἰ τοὺς αὐλητὰς αὺλεῖν ἐκέλευε τὸ Καστόριον 
µέλος·  ἅµα δ’ ἐξῆρχεν ἐµβατηρίου παιᾶνος,  ὥστε σεµνήν ἅµα καἰ καταπληκτικὴν 
τὴν ὄψιν εἶναι, ῥυθµῷ τε πρὸς τον αὐλόν ἑµβαινόντων, καἰ µήτε διάσπασµα  
ποιούντων ἐν τῇ φάλαγγι, µήτε ταῖς ψυχαῖς θορυβουµένων, ἀλλά πράως καἰ ἰλαρῶς 
ὑπό τοῦ µέλους ἀγοµένων ἑπί τον κίνδυνον. Οὔτε γάρ φόβον οὔτε θυµόν ἐγγίνεσθαι, 
πλεονάζοντα τοῖς οὕτω διακειµένοις εἰκός ἐστιν,  ἀλλ’   εὐσταθές φρόνηµα µετ’ 
ἑλπίδος και θάρσους , ὡς τοῦ θεοῦ συµπαρόντος.’’ 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 22 

(Μετάφραση του παραπάνω αποσπάσµατος από τον Γεώργιο Ράπτη, στο έργο του     
Πλουτάρχου,  Παράλληλοι Βίοι, Λυκούργος-Νουµάς, εκδόσεις  Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 
2012.   ( η µετάφραση του  αποσπάσµατος βρίσκεται  στη σ.157-158). «[…] και έδιδε 
(ο βασιλιάς πριν την µάχη) διαταγή  σε όλους να φορέσουν  τα στεφάνια και τους 
αυλητές τους διέταξε να παίξουν την Καστόρεια µουσική. Συνάµα έδιδε την εντολή  να 
αρχίσει ο εµβατήριος παιάνας , έτσι που η εικόνα τους ήταν  σοβαρή και φοβερή, 
καθώς βάδιζαν συντονισµένοι µε το ρυθµό των αυλών  και ούτε διασπούσαν τη  
φάλαγγα κι ούτε αισθάνονταν φόβο στις ψυχές τους, αλλά  µε τη  µουσική οδηγούνταν 
προς τον κίνδυνο, πράοι και χαρούµενοι. Γιατί είναι φυσικό κάτω από τέτοιες 
συνθήκες να µην εκδηλώνεται ούτε υπερβολικός φόβος ούτε υπερβολική  οργή, αλλά 
σταθερό φρόνηµα µε ελπίδα και θάρρος, λες και παραβρίσκεται µαζί και ο θεός».
 
 Για το Καστόρειο µέλος υπάρχει το εξής σχόλιο του µεταφραστή (σ.230): 
Ήταν µέλος, πιθανότατα εµβατήριο, των Σπαρτιατών [που παιζόταν] την ώρα της 
επίθεσης εναντίον του εχθρού, εµπνευσµένο  από το θεό Κάστορα, ο οποίος µαζί µε 
τον δίδυµο αδελφό του, τον Πολυδεύκη, αποτελούσαν τους Διοσκούρους. Οι 
Διόσκουροι, γιοι του Δία και της Λήδας, λατρεύονταν ιδιαίτερα στη Σπάρτη, ο 
Πολυδεύκης ως ισχυρότατος στην πυγµή και ο Κάστορας στην ταχύτητα. 
Ταυτόχρονα θεωρούνταν και οι επινοητές των ενόπλιων χορών. Εποµένως, 
δικαιολογείται η ύπαρξη του Καστόρειου µέλους στη Σπάρτη.
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 Σπουδαίος ποιητής της αρχαϊκής περιόδου, που έγραψε ελεγειακά ποιήµατα µε 
στίχους που βοηθούσαν στην εξύψωση του µαχητικού πνεύµατος των στρατιωτών 
στο πεδίο της µάχης (Τυρταίου, αποσπ., 11W), ήταν ο Τυρταίος. Με τις ελεγείες και 
τους παιάνες του τόνιζε τη στρατιωτική τιµή και την αγάπη προς την πατρίδα. 
 Σύµφωνα µε µία παράδοση ήταν Σπαρτιάτης στρατηγός, του οποίου τα 
τραγούδια προορίζονταν για τους στρατιώτες του, ενώ σύµφωνα µε µία άλλη 
παράδοση, ήταν Αθηναίος ή Μιλήσιος γραµµατικός, τον οποίο έστειλαν οι Αθηναίοι 
ως βοήθεια στους Λακεδαιµόνιους. Στο λεξικό Σουΐδα αναφέρεται η δεύτερη 
παράδοση, η οποία εκτυλίσσεται στη διάρκεια του Β  ́Μεσσηνιακού πολέµου, ενώ ο 
Αθήναιος (Δειπνοσοφιστές) αναφέρει απλώς ότι υπό την στρατηγία του, οι 
Λακεδαιµόνιοι επιβλήθηκαν των Μεσσηνίων.
 Στο λεξικό Σουΐδα αναφέρεται ότι έγραψε για την σπαρτιατική πολιτεία και 
τον βασιλέα Θεόποµπο, ελεγείες και παιάνες. Τα σωζόµενα αποσπάσµατα είναι όλα 
ελεγειακά, γραµµένα στη δωρική διάλεκτο, και αναφέρονται στο σπαρτιατικό 
σύνταγµα και την πολεµική αρετή. Η απαγγελία της ελεγειακής ποίησης µάλλον 
συνοδευόταν µε τον ήχο αυλού. Δώδεκα αποσπάσµατα (3 ολοκληρωµένα ποιήµατα) 
σώζονται στον Στράβωνα, τον Λυκούργο και τον Στοβαίο. 
 Ο Πυρρίχιος πολεµικός χορός, ο οποίος λεγόταν Ενόπλιος νόµος, η ιστορία του 
Τυρταίου τα εµβατήρια του οποίου οδήγησαν τους Σπαρτιάτες στη νίκη, ο παιάνας  
«Ω παίδες Ελλήνων, ίτε» στη ναυµαχία της Σαλαµίνας, είναι συµβολικά 
παραδείγµατα της επίδρασης που είχαν στους αρχαίους χρόνους τα πολεµικά άσµατα. 
(βλ. άρθρο Κ. Παπαοικονόµου-Κηπουργού, η συµβολή του Αρχαίου Άργους στην 
ανάπτυξη της µουσικής, 2011, argolikivivliothiki.gr)
 Αξίζει επίσης να αναφερθεί η χρήση του αρχαιοελληνικού πνευστού οργάνου, 
ύδραυλις, στην εκτέλεση στρατιωτικής µουσικής. Αυτό το µηχανικό αερόφωνο 
όργανο της αρχαιότητας , είχε χαρακτηριστικό ισχυρό και οξύ ήχο . 
Χρησιµοποιούνταν και στα θεάµατα του ιπποδρόµου. Μετά τους Έλληνες, ταξίδεψε 
και υιοθετήθηκε και από άλλους λαούς, φθάνοντας στους Ρωµαίους και έπειτα στους 
Βυζαντινούς. (http://el.wikipedia.org/wiki/Ύδραυλις)
 Κατά τα ρωµαϊκά χρόνια, οι σαλπιγκτές µε τους τυµπανιστές, συνιστούσαν 
ιδιαίτερο σώµα. Ενίσχυσαν τη στρατιωτική µουσική και ίδρυσαν ειδικές σχολές για 
την εκπαίδευση µουσικών. (Μ. Στρατιωτική  και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 
6ος ,σελ.582)

Μια µικρή αναφορά στο Βυζάντιο και τα επόµενα χρόνια στην Ευρώπη

 Οι Βυζαντινοί διατηρούσαν στα στρατιωτικά τους τµήµατα και εκκλησιαστικές 
χορωδίες. Κατά τη διάρκεια των εκστρατειών, έψαλλαν -µερικές φορές και υπό τη 
διεύθυνση στρατηγών- ύµνους, επινίκεια ή προσευχές προς το Θεό, για να τους 
εξασφαλίσει νίκες κατά των εχθρών.
 Κατά τα νεότερα χρόνια στην Ευρώπη, οι στρατιωτικές µπάντες άρχισαν να 
διαµορφώνουν σταθερά σχήµατα από τότε που οι ευρωπαϊκές χώρες εµφάνισαν 
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εικόνα συγκροτηµένων κρατών, και κυρίως τον 17ο αιώνα και µετέπειτα. Το κράτος 
που προηγήθηκε στη χρήση της στρατιωτικής µουσικής ήταν η Αυστρία, και 
ακολούθησε η Γαλλία, η οποία όρισε κάθε σύνταγµα πεζικού ή ιππικού να διαθέτει 
δική του µουσική. Στη Ρωσία, οι µπάντες χαρακτηρίζονταν για την ιδιάζουσα µορφή 
τους, λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα και των στρατιωτικών τους σωµάτων και 
των συνηθειών των ανδρών. (Μ. Στρατιωτική  και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 
6ος,σελ.582)
 Οι στρατιωτικές ορχήστρες πνευστών ονοµάστηκαν Μπάντες, λέξη γοτθική µε 
την οποίας αποκαλείτο οµάδα µουσικών που ρύθµιζαν το βήµα των στρατιωτών κατά 
την πορεία και τους εµψύχωναν κατά την ώρα της µάχης. Η λέξη Μπάντα 
κυριάρχησε σε όλες τις γλώσσες και µε αυτήν χαρακτηρίζονται οι φιλαρµονικές, ή οι 
ορχήστρες χάλκινων οργάνων (φανφάρες) ή και το σύνολο των χάλκινων και 
κρουστών οργάνων µιας ορχήστρας. (Μοτσενίγος Σ., Νεοελληνική Μουσική, Κεφ. Α’, 
σελ.19-43,Αθήνα, 1958,)
 

Στρατιωτική µπάντα στον επικυριαρχούµενο Ελλαδικό χώρο (1453-1821)

 Κατά τα χρόνια της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, η επικυριαρχούµενη Ελλάδα 
αναγκάστηκε να δεχθεί τις επιρροές αυτής της φυλής και να αποκοπεί σιγά σιγά από 
την προϋπάρχουσα µουσική της παιδεία, µε εξαίρεση τη βυζαντινή µουσική, η οποία  
όπως λέγεται, δεν απαγορεύτηκε από τους κατακτητές. 
 Ας κάνουµε µία σύντοµη ιστορική επισκόπηση για την πορεία του 
Οθωµανικού κράτους, για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε καλύτερα τις 
αλληλοεπιρροές που ασκήθηκαν εκείνους τους αιώνες, όσον αφορά τη µουσική. 
 Οι Οθωµανοί ήταν µία από τις πολλές νοµαδικές τουρκικές φυλές που 
µετανάστευσαν από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας. Τολµηροί και φιλόδοξοι, 
προσηλυτίστηκαν στο Ισλάµ, απέκτησαν πλούτο, γη και σηµαντική πολεµική 
παράδοση, καθώς εµπνέονταν από την πίστη ότι πολεµούσαν τους απίστους.
 Περί τα τέλη του 11ου αι. εγκαταστάθηκαν στα βορειοδυτικά της Μικράς 
Ασίας και οργανώθηκαν γύρω από τοπικούς αρχηγούς, τους γαζήδες. Η επέκτασή 
τους κατά τους επόµενους αιώνες άσκησε σοβαρή επίδραση στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
και στους κατοίκους της, που φοβούνταν την κατάλυση της χριστιανοσύνης από τους 
σκληροτράχηλους και ασυγκράτητους Οθωµανούς. Το 1361, επί ηγεµονίας Μουράτ 
Α’, η Αδριανούπολη έγινε πρωτεύουσα του οσµανικού κράτους. Οι Ευρωπαίοι 
προσπάθησαν µε σταυροφορίες να αντιµετωπίσουν την απειλητική τουρκική 
εισβολή. Το 1371 ένας τέτοιος συνασπισµός από χριστιανούς µονάρχες (Στέφανος Ε’ 
της Σερβίας, Μέγας Λουδοβίκος της Ουγγαρίας και Σισµάν της Βουλγαρίας) 
διαλύθηκε στη µάχη του ποταµού Έβρου, ενώ στη µάχη της Νικόπολης (1396) 
αιχµαλωτίσθηκαν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Η οθωµανική επέκταση στα Βαλκάνια 
ανακόπηκε το 1402, µε την εισβολή στη Μ. Ασία του Ταµερλάνου. Ωστόσο οι 
Οθωµανοί επανέλαβαν τις επιθέσεις στο Βυζάντιο και στην Ανατολική Ευρώπη και 
το 1444, υπό την ηγεσία του Μουράτ Β’, συνέτριψαν τον ουγγροπολωνικό στρατό 

7



στη µάχη της Βάρνας, στην οποία σκοτώθηκε και ο βασιλιάς Λαδίσλαος Γ’ 
Γιάγκελον της Πολωνίας. Το 1453 οι Τούρκοι υπό τον Μωάµεθ Β’ κατέλαβαν την 
Κωνσταντινούπολη και η Ευρώπη συγκλονίστηκε. Επί Βαγιαζήτ Β’ (1481-1512) η 
οθωµανική πολεµική µηχανή έφθασε στο απόγειο της ισχύος της.
 Το 1520 ο Σουλεϊµάν Β’ (γνωστός και ως Σουλεϊµάν ο Μεγαλοπρεπής ή 
Νοµοθέτης) έγινε ο δέκατος σουλτάνος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, τα όρια της 
οποίας εκτείνονταν από τα περσικά σύνορα ως τη Δυτική Αφρική και περιελάµβαναν 
το µεγαλύτερο µέρος των Βαλκανίων.
 Ο Σουλεϊµάν κληρονόµησε τον µεγαλύτερο και καλύτερα εκπαιδευµένο 
στρατό στον κόσµο, που αποτελείτο από µονάδες πεζικού, ιππικού, µηχανικού, 
πυροβολικού και τις επίλεκτες λεγεώνες των Γενιτσάρων. Είχε επίσης κληρονοµήσει 
και ένα ισχυρό ναυτικό, που το χρησιµοποίησε για να καταλάβει τη Ρόδο (1522) και 
το µεγαλύτερο µέρος της Μεσογείου, καθώς και να αµφισβητήσει την ενετική 
κυριαρχία στο Αιγαίο και στην Αδριατική. Μάλιστα, επειδή πρόσφερε ασφαλή 
αποχώρηση από το νησί στους ιππότες υπερασπιστές της Ρόδου, ως αντάλλαγµα για 
την παράδοσή τους, έδωσε την εντύπωση ότι τιµούσε τις συµφωνίες ειρήνης. Όµως 
στις επόµενες µάχες, όταν οι εχθροί του δεν παραδίδονταν ειρηνικά, έδειχνε 
υπερβολική σκληρότητα, γκρεµίζοντας πόλεις, σφάζοντας άνδρες και πουλώντας 
γυναίκες και παιδιά ως σκλάβους. (βλ. Οθωµανική Αυτοκρατορία, C. Finkel,περίληψη 
1ου,2ου και 3ου κεφαλαίου, εκδ. Διόπτρα)
 Οι πρώτες αναφορές για τις οθωµανικές στρατιωτικές µπάντες, λεγόµενες 
mehter, γίνονται τον 13ο αιώνα µ.Χ. Πιστεύεται ότι η πρώτη στρατιωτική µπάντα 
mehter, εστάλη στον Οσµάν Ι , από τον Σελτζούκο σουλτάνο Alaeddin Keykubad III, 
σαν δώρο µαζί µε µία επιστολή µε την οποία χαιρέτιζε το νεοσύστατο κράτος. Από 
τότε, κάθε µέρα µετά την απογευµατινή προσευχή, η µπάντα mehter έπαιζε για τον 
ηγεµόνα των Οθωµανών. 
 Τα όργανα από τα οποία αποτελούνταν επί βασιλείας του Hurkan (1326-1359), 
ήταν: φλάουτα µε ράµφος, τροµπέτες, τύµπανα και µια batteria. 
 Όπως µας λέει ο Τούρκος περιηγητής του 17ου αιώνα Εβλιά Τσελεπή, από το 
14ο αιώνα (επί σουλτάνου Οσµάν, του πρώτου ιδρυτή της δυναστείας των 
Οσµανιδών και ιδρυτή του Οθωµανικού κράτους), η στρατιωτική µπάντα mehter : 
‘‘σκόρπιζε το φόβο στους εχθρούς των Τούρκων, βαδίζοντας στη µάχη µε τα οξύηχα 
όµποε, τις σάλπιγγες να ηχούν εκκωφαντικά και µε το κροτάλισµα των τυµπάνων, 
φόβιζε τους Σταυροφόρους, έριξε κάτω τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και 
τροµοκράτησε το λαό της Βιέννης. Όταν περνάνε παίζοντας όλοι µαζί ταυτοχρόνως, 
ο θόρυβος πετάει τα µυαλά των ανθρώπων έξω από το στόµα τους’’.
 Η ιδέα µιας στρατιωτικής µπάντας, όπως αυτές που χρησιµοποιούνται σήµερα, 
άρχισε να εισρέει στην Οθωµανική αυτοκρατορία από τον 16ο αιώνα. Ο ήχος που 
παρήγαγε τελικά αυτή η οθωµανική µπάντα, επηρέασε πολλούς Ευρωπαίους 
συνθέτες της κλασικής µουσικής, όπως ο Joseph Haydn, ο W. A. Mozart και ο L.van 
Beethoven, οι οποίοι έγραψαν συνθέσεις εµπνευσµένες από ή σχεδιασµένες να 
µιµηθούν την µουσική των mehter. 
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 Τα όργανα που χρησιµοποιούσαν πλέον ήταν : τροµπέτες, ταµπούρα, τύµπανα, 
όµποε, φλάουτο, πίπιζα, clairons (τροµπέτα µε οξύ , διαπεραστικό ήχο) , saqueboute 
(τροµπόνι) και bombardo (πρόγονος του φαγγότου).
 Το 1831 ο αδελφός του συνθέτου Gaetano Donizetti Giusepe (1797-1856), 
προσλήφθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να διοργανώσει την Ορχήστρα Πνευστών 
του Σουλτάνου, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό σύστηµα. Με το βαθµό του στρατηγού 
ταξιαρχίας, παρέµεινε εκεί ως το τέλος της ζωής του. Κατά τον Francois J. Fetis 
συνέθεσε έργα για τη στρατιωτική ορχήστρα πνευστών, εκ των οποίων το 
‘‘Προσφιλές εµβατήριο του σουλτάνου Μαχµούτ’’, δηµοσιεύθηκε.  (Μοτσενίγος Σ., 
Νεοελληνική Μουσική, Κεφ. Α’, σελ.142, Αθήνα, 1958)
 Στην χώρα µας, κατά τη διάρκεια της εναντίον των Τούρκων επανάστασης του 
1821, τα ελληνικά άτακτα σώµατα δεν τα ακολουθούσαν επαγγελµατίες µουσικοί, 
αλλά πολεµιστές οργανοπαίχτες, και όχι σπάνια, όταν οι επαναστατηµένοι Έλληνες 
προχωρούσαν κατά του εχθρού, είχαν επικεφαλής τους µουσικές οµάδες µε τύµπανα, 
ζουρνάδες και κλαρίνα ή οι οργανοπαίχτες δραστηριοποιούνταν θορυβωδώς µετά τη 
νίκη, µε σκοπό να προκαλέσουν χορούς µεταξύ των παλικαριών. (Μ. Στρατιωτική και 
Ναυτική  Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 6ος, σελ.583). Τη ‘‘βαρβαρόφωνη’’ εν λόγω µουσική, 
όπως ονοµάστηκε αυτή αργότερα, τη συνήθιζε πολύ ο Κολοκοτρώνης ο οποίος 
θεωρούσε ότι αυτή ανταποκρινόταν στην τότε νοοτροπία και ψυχολογία των 
πολεµιστών του. (Μοτσενίγος Σ., Νεοελληνική  Μουσική, Κεφ. Α’, σελ.265, Αθήνα,
1958)
 Τέτοια µουσική δραστηριότητα έλαβε χώρα στην περίπτωση της µάχης στο 
Βαλτέτσι και εν συνεχεία κατά τη µάχη που είχε ως αποτέλεσµα την καταστροφή του 
Δράµαλη. Το είδος αυτό της µουσικής ήταν αρεστό και στον Καραϊσκάκη, ο οποίος 
το χρησιµοποίησε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον της Αττικής. Αλλά 
και όταν οι καπεταναίοι του 1821 διενεργούσαν στρατολογήσεις ανδρών, επίσης 
ακολουθούνταν από ζουρνάδες και νταούλια. (Μ. Στρατιωτική και Ναυτική 
Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 6ος, σελ.583). 
 Χαρακτηριστικό παράδειγµα από τα χρόνια του αγώνα της ανεξαρτησίας, 
αποτελεί το έγγραφο της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος, µε ηµεροµηνία 29 
Ιουλίου 1824, προς τον ‘‘Φιλογενέστατον Κύριον Ιωάννην Θ. Στεφάνου’’, στο οποίο 
ο προσωρινός γραµµατέας (υπουργός) Πολέµου, Παναγιώτης Γ. Ρόδιος, εν όψει της 
σύστασης Τακτικού Σώµατος, ζητεί την βοήθεια της επιτροπής Ζακύνθου για τη 
σύσταση ‘‘οµάδος πολεµικών µουσικών’’, γιατί ‘’η µουσική  τρόπον  τινά είναι η ψυχή 
των τακτικών, αλλά κατά δυστυχίαν πολεµικοί µουσικοί εις την Ελλάδα σήµερον δεν 
ευρίσκονται...’’. Πράγµατι, στο µικρό Τακτικό Σώµα που συστάθηκε από τον Γάλλο 
συνταγµατάρχη Κάρολο Φαβιέρο, συγκροτήθηκε και στρατιωτική µουσική υπό τον 
Γερµανό αρχιµουσικό Μιχαήλ Μάγγελ.
 Όπως αναφέρει ο Λοχαγός Κάρπος Παπαδόπουλος, στις 5 Αυγούστου 1825, το 
Τακτικό σώµα υπό τον Κ. Φαβιέρο, εισερχόµενο στην Αθήνα, βάδιζε µε βήµα 
οδοιπορικό, παιανίζοντας η Στρατιωτική µουσική (µε το ρυθµό του οδοιπορικού 
βήµατος) το ‘’Τι καρτερείτε φίλοι και αδελφοί!’’. (Μοτσενίγος Σ., Νεοελληνική 
Μουσική, Κεφ. Α’, σελ.266, Αθήνα,1958)
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Οι στρατιωτικές µπάντες στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος1

 Το 1824 συγκροτήθηκε στο Ναύπλιο,  τότε πρωτεύουσα της Ελλάδος, η πρώτη 
στρατιωτική µπάντα. Πρώτος αρχιµουσικός της υπήρξε ο Ανθλγός Ernest vin Mangel 
(Ερνέστος Βικελίνος Μάγγελ), Γερµανός στην καταγωγή, από τη Βυρτεµβέργη της 
Βαυαρίας. Αργότερα,  βαπτίστηκε Μιχαήλ. Είχε τον τίτλο του βαρόνου και είχε 
τιµηθεί µε τρία µετάλλια-παράσηµα: Αγώνος, Ανδρείας και Σωτήρος. Είχε έρθει στην 
Ελλάδα το 1822 πριν τον Σχη Κάρολο Φαβιέρο και υπηρέτησε στο γαλλικό στρατό 
ως Λοχαγός. Έλαβε µέρος στην πολιορκία της Ακροπόλεως, στη Μάχη των 
Δερβενακίων, στην πολιορκία του Ναυπλίου καθώς και στις επιχειρήσεις Καρύστου 
και Χίου.
 Σηµαντικό στοιχείο λαµβάνουµε από µια ιδιότυπη απεργία που 
πραγµατοποίησαν µουσικοί στρατιωτικής µπάντας, το 1825. ‘‘Υπάρχει επίσης 
έγγραφον εις τα αρχεία του κράτους υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου 2678 από της 22 
Σεπτεµβρίου 1825, όπερ είναι αναφορά Ελλήνων µουσικών  της οποίας οι µουσικοί 
ζητούν  όπως λόγω µεγαλυτέρας κοπώσεως αµείβονται καλλίτερων  των άλλων 
στρατιωτών’’. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά, η τότε διαµαρτυρία της στρατιωτικής 
µπάντας. 
 Ένα ακόµα γραπτό στοιχείο το οποίο έχουµε, είναι η µαρτυρία του Χρήστου 
Βυζαντίου, Συνταγµατάρχη και Φαλαγγάρχη Αθηνών, ο οποίος στο βιβλίο του ‘’Ο 
Τακτικός Στρατός από το 1821 µέχρι το 1833’’, που εκδόθηκε το 1837, αναφέρει ότι 
‘‘Υπήρχεν εν Ναυπλίω και Στρατιωτική Μουσική, διευθυνόµενη  υπό του Γερµανού 
Μάγγελ και αυτή ηυξήθη και ετακτοποιήθη λαβούσα τα αναγκαιούντα όργανα’’. 
 Το 1825 ο Φαβιέρος αναχώρησε για την Αθήνα και πήρε και την µουσική µαζί 
του. Έτσι, συγκροτήθηκε η Στρατιωτική Μουσική Αθηνών.
 Το 1828, µε την άφιξη του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη 
Καποδίστρια, η Στρατιωτική Μουσική εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα 
τότε της επαναστατηµένης Ελλάδος. Εδώ ανασυντάχθηκε και ενισχύθηκε. Ο 
Κυβερνήτης µε το υπ. αριθµόν 13711 Διάταγµα, στις 15 Αυγούστου 1829, θεώρησε 
ότι ήταν ανάγκη να αναπτυχθεί άµιλλα µεταξύ των µουσικών του Τακτικού Σώµατος 
και αύξησε το µισθό τους. Από το διάταγµα αυτό, φαίνεται ότι η δύναµη της 
στρατιωτικής Μουσικής ήταν 18 άνδρες την εποχή εκείνη, ενώ στα τέλη του 1831, 
είχαν αυξηθεί σε 55.
 Το 1833, µετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, φθάνει και 
εγκαθίσταται στο Ναύπλιο, Τάγµα Εθελοντών Βαυαρών, µε τη µουσική τους και 
αρχιµουσικό τον Κάρολο Κέλλερ αποτελούµενο από 35 µουσικούς.
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 Εν τω µεταξύ, η υπό τον Μάγγελ µουσική, εγκαταστάθηκε στο Άργος. Τον 
Μάιο του 1834, αποστρατεύθηκε και την διεύθυνση της µουσικής, ανέλαβε ο Υπξκός 
Μπράντσελ, από την Αυστρία.
 Με την µεταφορά της πρωτεύουσας της Ελλάδος από το Ναύπλιο στην 
Αθήνα , το 1834, οι µουσικές του Ναυπλίου και του Άργους, εγκαθίστανται στην νέα 
πρωτεύουσα. Αρχιµουσικός της µπάντας του Ναυπλίου, ήταν ο Κ. Κέλλερ.
 Το 1837 λόγω ελλείψεως µουσικών και του θανάτου του Κέλλερ, οι δύο 
µουσικές συγχωνεύονται στη φρουρά Αθηνών, υπό την διεύθυνση του Γάλλου 
Ανθστή Αρχισαλπιγκτή Πυροβολικού Franz Seiler, ο οποίος µετατάχθηκε στη 
µουσική.
 Κατά τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης Ελλάδος, το προσωπικό των 
Στρατιωτικών Μουσικών, αποτελούσαν επί το πλείστον ξένοι, κυρίως Βαυαροί.
 Καθώς όµως µετέπειτα συγκροτήθηκαν µπάντες στα τάγµατα των 
ακροβολιστών και στα συντάγµατα πεζικού και ιππικού,   ο προαναφερθείς Σάυλερ 
ανέλαβε καθήκοντα επιθεωρητή του συνόλου από αυτές τις επιµέρους  στρατιωτικές 
µπάντες. 
 Για την επάνδρωση των µουσικών µε Έλληνες µουσικούς, ιδρύθηκε το 1843, 
σχολείο Μουσικής µε το Βασιλικό Διάταγµα της 15ης Νοέµβρη 1843. Το ίδιο έτος, 
επανέρχεται στις τάξεις του στρατού, ο Μάγγελ, στον οποίο ανατίθεται η Διεύθυνση 
του νεοσύστατος σχολείου. Το 1855 διάλυθηκε µε το Βασιλικό Διάταγµα της 28ης 
Νοέµβρη 1855 (ΣΣΝΔ/2, σελ. 138).
 Ο Μάγγελ, προάχθηκε στο βαθµό του Υπλγού και ονοµάστηκε Επιθεωρητής 
Στρατιωτικών Μουσικών. Στη συνέχεια προάχθηκε στους βαθµούς του Λγού 
δευτέρας και πρώτης τάξεως Πεζικού και αποστρατεύθηκε µε αίτησή του, αφού 
προάχθηκε σε Τχη Πεζικού το 1870.
 Το 1855  (ΦΕΚ, έτους 1855, σελ 388), οι µουσικές αυξάνονται σε τρεις, µία 
για κάθε µοίρα πεζικού, µε δύναµη έναν αρχιµουσικό και 24 µουσικούς (ανά οκτώ α’, 
β’ και γ’ τάξεως). Οι µουσικές παρέµειναν στη θέσης τους όταν  οι Μοίρες Πεζικού 
έγιναν συντάγµατα. 
 Το 1856 γίνεται ειδική Στρατιωτική Μουσική Φρουράς Αθηνών. κάθε µουσική 
εκδήλωση, ήταν αδύνατη χωρίς τη συµµετοχή της. Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκαν 10 
µουσικές ταγµάτων Πεζικού, µία Πυροβολικού και µία Ιππικού, στην οποία οι 
µουσικοί παιάνιζαν έφιπποι.
 Το 1861, µε ΒΔ , οι αρχιµουσικοί των παραπάνω έφεραν τον βαθµό του Επχία, 
πλην του Αρχιµουσικού της Μουσικής Φρουράς Αθηνών, ο οποίος έφερε το βαθµό 
του Ανθστή. Το 1869 όλοι οι Αρχιµουσικοί, έφεραν το βαθµό του Ανθστή.
 Το 1877 δηµιουργήθηκε θέση Επιθεωρητή Στρατιωτικών Μουσικών, µε βαθµό 
Ανθλγού την οποία καταλαµβάνει προαγόµενος, ο Christian Welker, ο οποίος στη 
συνέχεια προάγεται στους βαθµούς του Υπλγού (1882), Λγού δευτέρας τάξεως 
(1886) , Λγου πρώτης τάξεως (1888) και αποστρατεύεται µετά από αίτησή του, µε το 
βαθµό του Τχη.
 Το 1880 συγκροτήθηκε Ειδική Υπηρεσία Μουσικής και ρυθµίστηκε ο τρόπος 
επιθεωρήσεων, και το 1882 ο τρόπος κατατάξεως εθελοντών µουσικών, µε διετή 
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υποχρέωση θητείας, δ΄, γ΄, β  ́ και α  ́ τάξεως, καθώς και Αρχιµουσικού, που τον 
έκρινε ειδική επιτροπή.
 Η κατάταξη των µαθητευόµενων, η οποία καθορίστηκε το 1861 εξακολουθεί 
να ισχύει. Ο αριθµός των µουσικών αυξοµειώνεται ανάλογα µε τις µονάδες στρατού 
µέχρι το 1893, όταν για λόγους οικονοµίας, καταργούνται όλες και παραµένει µόνο η 
Μουσική Φρουράς Αθηνών, µε αυξηµένη την σύνθεσή της. Είχε 2 Υπλγους, 1 
Ανθλγό, 1 Ανθστη, 60 οπλίτες και 5 µαθητευόµενους. Στους υπόλοιπους, χορηγήθηκε 
αορίστου χρόνου άδεια. 
 Μετά από επτά χρόνια, το 1904, γίνεται επανασύσταση των Στρατιωτικών 
Μουσικών και συγκροτούνται τρεις Μεραρχιακές  Μουσικές, εκτός από την ήδη 
υπάρχουσα Μουσική Φρουράς Αθηνών καθώς και Σχολείο Μουσικής. Τότε 
ρυθµίζονται µε νόµο: α. η κατάληψη της θέσεως του αρχιµουσικού Ανθστού, από 
τους µουσικούς α΄τάξεως κατόπιν διαγωνισµού, β. ο τρόπος εξέτασης για προαγωγή 
των µουσικών, γ. ο τρόπος κατατάξεως α΄, β΄, γ΄και δ΄τάξεως, δ. ο τρόπος 
κατατάξεως µαθητών ηλικίας 16 εώς 18 ετών, για το Σχολείο Μουσικής.  
 Τη θέση του Επιθεωρητή, κατέχει ο Ιωσήφ Καίσαρης, ο οποίος 
αποστρατεύεται το 1910 µε τον βαθµό του Λγου και αντικαθίσταται από τον 
Φραγκίσκο Τούλη, Ιταλό στην καταγωγή. 
 Το 1911, µε βασιλικό διάταγµα του Γεώργιου Α΄, συστήνονται δυο 
στρατιωτικές µουσικές, αυτές της Ι και ΙΙΙ Μεραρχίας. Το βασιλικό αυτό διάταγµα, 
βρίσκεται σε τεύχος Α΄,  αρ. 122. Δείτε παρακάτω, το σχετικό απόσπασµα.
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 Στη διάρκεια των βαλκανικών πολέµων, εµφάνιση µπάντας µαρτυρείται στις 5 
Ιανουαρίου 1913,  όταν το θωρηκτό ‘’Γεώργιος Αβέρωφ’’, µετά την επιτυχή για τους 
Έλληνες, ναυµαχία της Λήµνου επέστρεφε στο Μούδρο της Λήµνου υπό τους ήχους 
της µουσικής του µπάντας  που έπαιζε νικητήριους παιάνες. 
 Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους, το 1914 δηµιουργήθηκε η Γενική 
Επιθεώρηση Στρατιωτικών Μουσικών.
 Στις 6 Οκτωβρίου 1915, καθ΄όν χρόνο-εν µέσω Α  ́Παγκοσµίου πολέµου, τα 
αγγλογαλλικά στρατεύµατα αποβιβάζονταν στη Θεσσαλονίκη, στο λιµάνι της πόλης. 
Ανάµεσα στα φορτωµένα µεταγωγικά πλοία,  ελισσόταν το γαλλικό θωρηκτό 
‘‘Charlemagne’’,  το οποίο, µε την επί του καταστρώµατός του, µουσική  µπάντα, 
ψυχαγωγούσε τους µεταφερόµενους άνδρες, µε γνωστά γαλλικά  πολεµικά 
τραγούδια. 
 Αργότερα, όταν οι σύµµαχοι Βρετανοί, Γάλλοι,  Ιταλοί και Ρώσοι  
εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τις καθηµερινές,  στο χώρο ανάµεσα στο  Λευκό 
Πύργο  και στην παραλία,  παιάνιζαν στρατιωτικές µπάντες. Πρωτοστατούσε  η 
αγγλική, µε περισσότερα  από 40 όργανα, εµφανιζόταν επίσης εκεί η ελληνική 
στρατιωτική µουσική υπό τη διεύθυνση του Ταγµατάρχη Δηµήτρη Καλοµοίρη, και  
τα Σάββατα   ήταν η σειρά της ιταλικής.
 Περιγραφή, δίνει ως εξής, ο τότε Υπολοχαγός Τ. Μουµτζής (Αναµνήσεις 
1894-1924, σ.89): «Στο κέντρο του Λευκού Πύργου, κάθε βράδυ και νέα µουσική. 
Κατεγοήτευαν  οι µπαλαϊλάκες µε το “Βόλγα Βόλγα” άφθαστες οι σκωτσέζικες 
γκάιντες. Τέλεια η  φαµφάρα των  Ιταλών. Ασύγκριτη  η  γαλλική ορχήστρα […]. 
Αργότερα ο Καλοµοίρης έφτιαξε µια καλή  µπάντα και ο Ταχµατζής άλλη  µια της 
µεραρχίας Αρχιπελάγους».  Κατά τη διάρκεια του ίδιου πολέµου, ο εκκεντρικός  
διοικητής της προαναφερθείσας Μεραρχίας, Υποστράτηγος Ιωάννου είχε την 
έµπνευση να φέρει  στα  χαρακώµατα την µουσική µπάντα να παίξει! «Διά να την 
ακούσουν οι Γερµανοβούλγαροι». 
 Στην  εν λόγω  φαεινή ιδέα του Ιωάννου, αναφέρεται και ο Μυριβήλης ( Η ζωή 
εν τάφω, εκδ. Εστίας, σ.156-158), µε τα εξής: «Τόπε στα σοβαρά ένα βράδυ στο 
τραπέζι, εκεί πού τρωγε µε το Επιτελείο του. “- Να πάµε να το βροντήξουµε µε όλα τα 
χάλκινα κατ’ απ’ τη  µύτη  τους! Ναι. Κατ’ από τη µύτη τους!” Ποιος να πει το όχι; Οι 
αξιωµατικοί σταµάτησαν το µάσηµα, κοιτάχτηκαν συναµεταξύ τους[…] και δε µίλησαν 
[…].Για καλή τους µοίρα η απόφαση  του  [Ιωάννου] ψιθυρίστηκε µε τρόπο στη 
Γαλλική Στρατιά, ήρθε ένα τσουχτερό έγγραφο, κ’ έτσι η  φανφάρα δεν  έδωσε το 
θανάσιµο κονσέρτο της». 
 Στη µάχη, ωστόσο, του Σκρα (17 Μαΐου 1918 µε το παλιό ηµερολόγιο) , 
βεβαιώνει ο  Μουµτζής (παραπάνω, σ.145) «µέσα στη  βοή  και στο πανδαιµόνιο[…] 
ξεχωρίζαµε και νότες από τροµπέτες και κόντρα µπάσα! Ο [Ιωάννου] είχε κουβαλήσει 
κοντά στη γραµµή  εξορµήσεως τη  µουσική  της µεραρχίας [Αρχιπελάγους]  υπό τον 
υπολοχαγό  µουσικό Ταχτατζή. Επί πολλές ώρες[…] έπαιζε η  µουσική  διάφορα θούρια 
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και προπάντων το δικό του, που παιζόταν στα Γιάννενα το 1912 […]: “Μπαίνω µες 
στ’ αµπέλι σαν νοικοκυρά, να κι ο νοικοκύρης έρχεται κοντά”». 
 Τον Α  ́ Παγκόσµιο Πόλεµο, το 1918, αρχίζει µία νέα περίοδος για τις 
Στρατιωτικές Μουσικές. Με νόµο, ιδρύεται Γενική Επιθεώρηση Στρατιωτικών 
Μουσικών µε έδρα την Αθήνα και Επιθεώρηση Στρατιωτικών Μουσικών, µε έδρα 
την Θεσσαλονίκη. Οι επιθεωρητές έφεραν βαθµό Τχη και Λγού αντίστοιχα και 
προέρχονταν από Διευθυντές Κρατικών Ωδείων ή καθηγητές ανώτερων θεωρητικών. 
Επίσης, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητές τους, καθώς επίσης και η 
λειτουργία-διδασκαλία του Σχολείου Μουσικής.
 Συγκροτούνται: α. Στρατιωτικές οµάδες λαϊκών µουσικών, β. πρότυπος 
Στρατιωτική χορωδία, γ. πρότυπος Στρατιωτική ορχήστρα. 
 Αυξάνονται οι στρατιωτικές µουσικές σε εννιά, µε σύνθεση:
76 άτοµα η Μουσική Φρουράς Αθηνών
50 άτοµα η Μουσική Θεσσαλονίκης
42 άτοµα οι Μουσικές των Σωµάτων
37 άτοµα οι Μουσικές των Μεραρχιών και ορίζεται ότι, σε περίπτωση συγκρότησης 
νέας Μουσικής, θα κατατάσσονται µουσικοί, ανάλογα της σύνθεση της µονάδος. 
 Από το 1917 έως το 1937, γενικός Επιθεωρητής Στρατιωτικών Μουσικών, 
αναλαµβάνει ο διεθνούς φήµης Εθνικός συνθέτης της Ελλάδος και αργότερα µέλος 
της Ακαδηµίας Αθηνών, Μανώλης Καλοµοίρης. Αποστρατεύτηκε µε το βαθµό του 
ταγµατάρχη.
 Την θέση του Επιθεωρητή Θεσσαλονίκης, καταλαµβάνει ο Αλέξανδρος 
Καζαντζής (διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και καθηγητής βιολιού) 
έως το 1929, που αποστρατεύεται και καταργείται η θέση.
 Το 1919 έως τι 1922, τµήµα Στρατιωτικής Μουσικής, πήρε µέρος στην 
εκστρατεία της Μικράς Ασίας, ακολουθώντας το Στρατηγείο του Α  ́ Σώµατος 
Στρατού.
 Το 1926, µε βάση το από 30ης  Δεκεµβρίου 1925 Νοµοθετ.Διάταγµα «περί 
Οργανισµού του στρατού», ιδρύθηκαν  8 στρατιωτικές µπάντες µε τη ακόλουθη 
αρίθµηση: η 1η  εδρεύουσα στη Λάρισα, η  2η στην Αθήνα, η 3η στην Πάτρα, η 5η 
στην Κρήτη, 8η στα Γιάννενα, η 9η στη Δράµα, η 11η στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες 
υπάγονταν στις αντίστοιχες της αυτής  αρίθµησης µεραρχίες. Ιδρύθηκε επίσης στην 
Αθήνα  και Σχολείον  Μουσικών υπαγόµενο απ’ ευθείας στο Υπουργείο των 
Στρατιωτικών. 
 Οι ως άνω εντούτοις στρατιωτικές µπάντες καταργήθηκαν στο τέλος του 1926, 
οπότε µε  νέο Ν.Δ. «περί Οργανισµού του στρατού», περιορίσθηκε η στρατιωτική 
µουσική, στις τρεις µεγάλες Φρουρές των Αθηνών , της Λάρισας και της 
Θεσσαλονίκης  και υπάγονταν στα οικεία και αντίστοιχα Α΄, Β΄, και Γ΄ Σώµατα 
Στρατού. Στη Φρουρά Κρήτης (στα Χανιά) και στη Φρουρά Ιωαννίνων υπήρχε µεν 
στρατιωτική µουσική, αλλά στην µεν περίπτωση της Κρήτης η µουσική της  
αποτελούσε τµήµα εκείνης των Αθηνών, στη δε  περίπτωση των Ιωαννίνων, η εκεί 
στρατιωτική µπάντα, αποτελούσε τµήµα της µουσικής της Λάρισας. 
 Με νέο εν συνεχεία, Οργανισµό του Στρατού, προστέθηκε, το 1929, στις 
παραπάνω µπάντες και τέταρτη, η µουσική Φρουράς Καβάλας.  Με τον ίδιο 
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Οργανισµό, προβλέπονταν οι ακόλουθοι αξιωµατικοί και ανθυπασπιστές για το Σώµα 
της ελληνικής στρατιωτικής µουσικής: Ταγµατάρχης 1, Λοχαγοί 2,Υπολοχαγοί 4, 
Ανθυπολοχαγοί 6 και Ανθυπασπιστές 35. Οι ανθυπασπιστές αναλάµβαναν και την 
εκπαίδευση των σαλπιγκτών και τυµπανιστών των µονάδων των µεραρχιών. Οι 
µουσικοί 1ης τάξεως (επιλοχίες), 2ας τάξεως (Λοχίες), 3ης τάξεως (δεκανείς) και 4ης 
τάξεως στρατιώτες κατατάσσονταν εθελοντικά, για διετή υποχρεωτική υπηρεσία, 
έπειτα από διαγωνισµό. 
 Οι δε κατατασσόµενοι για τους βαθµούς του δεκανέα, του λοχία και του 
επιλοχία έπρεπε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ενώ µε το 
βαθµό του απλού στρατιώτη, είχαν το δικαίωµα να καταταγούν και όσοι δεν είχαν 
ακόµη κληθεί για στράτευση, αλλά έπρεπε να  γνωρίζουν µουσική  και να διαθέτουν 
τα προσόντα για εθελοντική κατάταξη. Οι τελευταίοι εκγυµνάζονταν, τουλάχιστον 
για ένα τρίµηνο, στο πλησιέστερο Σύνταγµα πεζικού και µπορούσαν να 
ανακαταταγούν  για ένα  έτος. 
 Οι προαγωγές  για τον αµέσως επόµενο βαθµό, µέχρι και εκείνον του 
ανθυπολοχαγού, συµπεριλαµβανοµένου, πραγµατοποιούνταν κατόπιν διαγωνισµού, 
ενώ για τους βαθµούς από του ανθυπολοχαγού και άνω οι προαγωγές, 
πραγµατοποιούνταν, σύµφωνα µε το γενικό νόµο περί προαγωγών αξιωµατικών.
 Το 1939, καθορίζεται στον Οργανισµό του Στρατού Ξηράς, η Στρατιωτική 
Μουσική σαν Μουσικό Σώµα. 
 Με την επιστράτευση της 28ης Οκτωβρίου 1940, συγκροτούνται µουσικές για 
όλες τις Μεραρχίες που έλαβαν µέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο. Μετά το τέλος 
του πολέµου, πολλοί µουσικοί, έφυγαν για τη Μέση Ανατολή, όπου και συγκρότησαν 
την Μουσική του Εκστρατευτικού Σώµατος, υπό του Υπλγού (ΜΣ) Αριστείδη 
Καρδαµίτση.
 Επί κατοχής, συγκροτείται στην Αθήνα, η Μουσική Φρουράς Αγνώστου 
Στρατιώτη.
 Το 1945, συγκροτούνται τρεις φρουρές µουσικής και στη συνέχεια µία για 
κάθε Σώµα Στρατού και Μεραρχία και διαλύεται η Μουσική Φρουράς Αγνώστου 
Στρατιώτη.
 Το 1946, η µουσική της Θεσσαλονίκης έφερε την ονοµασία 988 Στρατιωτική 
µουσική.
 Τον Ιανουάριο του 1953, αποβιβάζεται στην Ιντσόν της Κορέας, η µπάντα του 
Εκστρατευτικού Σώµατος, τα στελέχη της οποίας προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, όχι 
µόνο στο µουσικό σώµα αλλά και στις επιχειρήσεις. Πολλοί δε από αυτούς, 
τιµήθηκαν µε ηθικές αµοιβές.
 Το 1958, αφού προηγήθηκαν διάφορες άλλες ονοµασίες, δηµιουργήθηκε η 
Διεύθυνση Μουσικού του ΓΕΣ (ΔΜΣ/ΓΕΣ), στην οποίας µέχρι σήµερα υπάγονται 
όλες οι Μουσικές του Στρατού Ξηράς. 
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Η στρατιωτική µουσική σήµερα

 Στη σύγχρονη εποχή, οι στρατιωτικές µουσικές, αποδίδουν τιµές και 
παιανίζουν σε παρελάσεις Στρατιωτικών τµηµάτων, σε συναυλίες, ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές εκποµπές, σε χορευτικές συγκεντρώσεις και σε ψυχαγωγίες του 
προσωπικό των Στρατιωτικών Μονάδων.
 Επίσης λαµβάνουν µέρος σε ξένα φεστιβάλ και παρελάσεις σε Ευρώπη και 
ΗΠΑ όπως και σε ειρηνευτικές αποστολές ανά τον κόσµο.
 Η Διεύθυνση Μουσικού του ΓΕΣ χειρίζεται θέµατα που αφορούν την 
οργάνωση, λειτουργία και εκπαίδευση των Μονάδων–Ανεξάρτητων Υποµονάδων 
του Μουσικού Σώµατος (ΜΣ).
 Συντάσσει ειδικούς κανονισµούς ΜΣ, εκδίδει τις Ειδικές Οδηγίες 
Εκπαιδεύσεως, εισηγείται τις τοποθετήσεις–µεταθέσεις των στελεχών της και 
παρακολουθεί και ελέγχει το µουσικό υλικό των Μονάδων της.
 Η οργάνωση και συγκρότηση µονάδων στρατιωτικών µουσικών γίνεται µε 
αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό. (βλ.ιστοσελ. www.army.gr  και οµιλία Ανχη(ΜΣ) 
ε.α. Στράγκα Γ. στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλαρµονικών 6-7/5/1995, Θεσ/νίκη)

Αρχιµουσικοί Στρατιωτικής Μουσικής

 Από την ίδρυση της πρώτης Στρατιωτικής µπάντας, κρίθηκε απαραίτητο η 
ύπαρξη αρχιµουσικού. Ο πρώτος όπως ήδη έχει αναφερθεί, ήταν ο Ανθλγός Ernest 
vin Mangel (Ερνέστος Βικελίνος Μάγγελ). 
 Σηµαντικό είναι βέβαια, να αναφερθεί, ότι από τη συγκρότηση των 
στρατιωτικών µουσικών (1824), οι στρατιωτικοί µουσικοί ανέπτυξαν µεγάλη  
µουσική δραστηριότητα.
 Οι Έλληνες αρχιµουσικοί στρατιωτικών µουσικών, συνέθεσαν πλήθος από 
εµβατήρια, θούρια κ. α. Αναφέρονται τα εξής:

• Ανχης (ΜΣ) Καστέλης Μαργαρίτης : Ηπειρώτικος συρτός, Σταυραετός, 
Βουνοπλαγιές Ζαγορίου, Καραγκούνα, Εµβατήριο Θεσσαλία

• Ανχης (ΜΣ) Παπανικολάου Δηµήτριος: Ηπειρώτικη Σουίτα
• Τχης (ΜΣ) Κοκκίνης: Ποιµενικά άσµατα
• Τχης (ΜΣ) Μαυροµάτης Ελευθέριος: χορός Πεντοζάλη, εµβατήριο Πίνδος
• Τχης (ΜΣ) Ρεµούνδος Αναστάσιος: εµβατήριο Ευζωνάκι και Κύπρος
• Τχης (ΜΣ) Βισβάρδης Διονύσιος: εµβατήτιο Περνάει ο στρατός
• Λγος(ΜΣ) Καίσαρης Σπυρίδων: εµβατήριο Από φλόγες η Κρήτη, εµβατήριο 
Ολυµπιακών Αγώνων 1896 (βλ. σχετική εικόνα παρακάτω)

• Ανχης (ΜΣ) Καζατζής Αριστ, : εµβατήριο Γύρουµε από τη Μάχη (25η Μαρτίου) 
και Όλ’η δόξα όλ’ η χάρη

• Ανθγός (ΜΣ) Δέλλιος Βασ.: Μακεδονικός χορός (συµφωνικό έργο) 
(πληροφορίες από οµιλία Ανχη(ΜΣ) ε.α. Στράγκα Γ. στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Φιλαρµονικών 6-7/5/1995, Θεσ/νίκη)
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Εξώφυλλο από το έργο 
ʻʻΟλυμπιακή Πανήγυριςʼʼ, για πιάνο, 
του Φ. Σάυλερ, Επιθεωρητή των 

Στρατιωτικών Μουσικών

Πηγή: Αρχείο Φωτογραφιών ΣΜΣ/
Γ΄ΣΣ

Εξώφυλλο από το έργο 
ʻʻΕμβατήριο Ολυμπιακών Αγώνωνʼʼ, 
του Σπ. Καίσαρη, Λγου (ΜΣ),1896

Πηγή: Αρχείο Φωτογραφιών ΣΜΣ/
Γ΄ΣΣ



Προέλευση των µουσικών

 Για την κατάταξη µουσικών στο Μουσικό Σώµα Στρατού, απαιτείται να έχουν 
ελληνική ιθαγένεια, να µην έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να 
µην έχουν υπερβεί το 24ο την ηµεροµηνία της κατατάξεώς τους,να µην έχουν 
εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των ανδρών, να έχουν απολυτήριο 
Λυκείου, να είναι υγιείς, να έχουν ανάστηµα όχι κατώτερο του 1.65 άνδρες και 
γυναίκες, να είναι άγαµοι, να µην έχουν καταδικασθεί ή παραπεµφθεί σε δίκη για 
κακούργηµα ή για εγκλήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, δωροδοκίας και να 
µην έχουν αποστερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων και να έχουν βεβαίωση 
αναγνωρισµένων από το κράτος Ωδείων ή Μουσικών Σχολών, που θα πιστοποιούν 
ότι έχουν πετύχει στις εξετάσεις Α’ αρµονίας προαγόµενοι στη Β’ αρµονία, στα 
θεωρητικά µαθήµατα. (βλ. Κατάταξη Εθελοντών Στρατιωτών  στο Μουσικό Σώµα, 
Αριθµ. Εγκυκλίου 56 Αθήνα, 25 Απρ 2007, σελ.2-3)
 

Στρατιωτικές Σχολές Μουσικών

 Το πρώτο σχολείο που έχει καταγραφεί και σχετίζεται µε µουσική, είναι το 
‘‘Σχολείο τυµπανιστών’’. Λειτούργησε στην ‘‘Πρόνοια’’ του Ναυπλίου από τον 
Ιούνιο του 1830 υπό τον Ανθυπασπιστή Ακριβό. Οι µαθητές ήταν αρχικά 18 και 
αργότερα έφθασαν στους 54. Το σχολείο αυτό καταργήθηκε, µετά τη δολοφονία του 
Κυβερνήτη και την ανώµαλη κατάσταση που ακολούθησε.
 Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκαν διάφορα σχολεία µουσικής, τα οποία όµως 
έχουν αναφερθεί σε παραπάνω κεφάλαιο. (βλ. Η ιστορία της οργάνωσης του 
Ελληνικού Στρατού (1821-1954), σελ.64,Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση 
Ιστορίας Στρατού, Έκδοση Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 2005)

 Στη σύγχρονη εποχή, λειτουργούν, σύµφωνα µε το από 20/6/1911 Β.Δ. ‘‘Περί 
Λειτουργίας Στρατιωτικού Σχολείου Μουσικής’’, σχολές πνευστών, κρουστών και 
βαθύχορδων οργάνων, καθώς και τα Γενικά µαθήµατα Θεωρίας της Μουσικής 
(Θεωρία, Σολφέζ, Αρµονία, Πιάνο κλ.π), σε ξεχωριστό τµήµα ‘’Στρατιωτικής Σχολής 
Μουσικών’’, στο Ωδείο Αθηνών. (βλ. ιστοσελίδα www,odeionathinon.gr/index.php?
option=com_content&task=view&id=28&itemid=4)
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Βαθµολογική εξέλιξη των µουσικών

 Οι κατατασσόµενοι ως Εθελοντές Στρατιώτες στο Μουσικό Σώµα, 
αναλαµβάνουν εθελουσία υποχρέωση παραµονής επί τριετία, εξελισσόµενοι µέχρι το 
βαθµό του Εθελοντή Λοχία.
 Μετά τη λήξη της αναληφθείσας εθελουσίας υποχρεώσεώς τους, δύνανται να 
µονιµοποιηθούν και τάσσονται στην επετηρίδα των µονίµων Yπαξιωµατικών, µετά 
τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους, κατά τη χρονολογία µονιµοποίησής τους και 
εξελίσσονται όπως οι λοιποί µόνιµοι Υπαξιωµατικοί.
 Όσοι δεν επιθυµούν να µονιµοποιηθούν ή κριθούν από το αρµόδιο Συµβούλιο 
ακατάλληλοι, απολύονται των τάξεων του Στρατού.
 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει καλύτερα την εξέλιξη ενός στρατιωτικού 
µουσικού, όπως συµβαίνει σήµερα. (βλ. Κατάταξη  Εθελοντών Στρατιωτών  στο 
Μουσικό Σώµα, Αριθµ. Εγκυκλίου 56 ,σελ.4, Αθήνα, 25 Απρ 2007)
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Εθελ. Στρατιώτης

Εθελ.Δεκανέας

Εθελ. Λοχίας

Μόνιμος Λοχίας

Μόνιμος Επιλοχίας

Μόνιμος Αρχιλοχίας

Ανθυπασπιστής

Ανθυπολοχαγός

Υπολοχαγός

Λοχαγός

Ταγματάρχης

Αντισυνταγματάρχης

Συνταγματάρχης

 
 
 
 
 
 

 Ρεπερτόριο-Συναυλίες-Δισκογραφία

• Ρεπερτόριο

 Κάθε µονάδα στρατιωτικής µουσικής, όπως ήδη έχει αναφερθεί, διαθέτει τη 
µπάντα και την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής. Το ρεπερτόριο της µπάντας 
περιλαµβάνει εµβατήρια ελληνικά και ξένα, ‘‘µάρτσιες’’ trionfale και  funebre 
(εµβατήρια θρησκευτικά θριαµβικά ή πένθιµα), έργα κλασικής µουσικής κ.ά. Το 
ρεπερτόριο της ορχήστρας, ανάλογα µε την εκδήλωση την οποία καλείται να 
εµφανιστεί, ποικίλλει. 
 Συγκεκριµένα, τα εγκεκριµένα ελληνικά εµβατήρια από το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού 2 είναι τα εξής:
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2 Τα εμβατήρια και οι σχετικές πληροφορίες που τα αφορούν και που παρατίθενται παρακάτω, 
προέρχονται από την Π.Δ. του ΓΕΣ ʻʻΕμβατήρια Στρατού Ξηράςʼʼ, ΑΘΗΝΑ 2008



1. Περνάει ο στρατός
2. Ο ναύτης του αιγαίου (Ναυτάκι)
3. Αεροπόρος
4. Ευζωνάκι
5. Μακεδονία Ξακουστή
6. Η Μακεδονία µας
7. Όλη η Δόξα όλη η Χάρη (25η Μαρτίου 1821)
8. Πίνδος
9. Για µια καινούργια Ελλάδα (Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει)
10. Θεσσαλία
11. Ύµνος Ιερού Λόχου
12. Η Σηµαία µας (Σκέπασε µάνα σκέπασε)
13. Από φλόγες η Κρήτη (Ολονυκτία της Κρήτης)
14. Δώδεκα νησιά
15. Τρεµπεσίνα
16. Κύπρος
17. Το πυροβολικό
18. Χαλύβδινες ψυχές
19. Η Θράκη µας
20. Μαύρη είν΄ η νύχτα
21. Ο Λευκός Πύργος (Η χώρα των Μακεδόνων)-Εµβατήριο Γ΄ΣΣ
22. Ο Ύµνος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
 Όσον αφορά τα ξένα εµβατήρια, επιλέγονται, αναλόγως το σχηµατισµό και τις 
υπηρεσίες που καλείται να συµµετάσχει η στρατιωτική µουσική. 
 Παρακάτω, παρατίθενται πληροφορίες για κάθε ένα εγκεκριµένο ελληνικό 
εµβατήριο. Λόγω του ότι οι στρατιωτικές µπάντες δεν τραγουδούν τους στίχους αλλά 
παιανίζουν µόνο τη µουσική, δε καταγράφηκαν στην παρούσα εργασία οι στίχοι των 
εµβατηρίων. Η µορφολογικές δοµές, βασίστηκαν στις παρτιτούρες που έχει µοιράσει 
η Διεύθυνση Μουσικού, στις µονάδες Στρατιωτικής Μουσικής.

1. Περνάει ο στρατός

Συνθέτης: Βισβάρδης Διονύσιος, ε. α. Τχης (ΜΣ)
Στιχουργός: Γκικόπουλος Κ. Β., ε.α. Σχης (ΠΖ)

Μορφολογική δοµή: Α  Α  Β  Β  Γ Γ  Α  Δ(Trio) Δ(Trio)  

Ιστορικά στοιχεία: Είναι εµβατήριο του οποίου οι στίχοι και η µελωδία, 
δηµιουργήθηκαν την εποχή του Μεσοπολέµου και συγκεκριµένα το έτος 1935. Ο 
στιχουργός του , Δντης τότε του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου της ΧΙ ΜΠ, άκουσε 
στρατιωτικό τµήµα του 50ου Συντάγµατος Πεζικού, να περνά κάτω από το γραφείο 
του, γυρνώντας από το πεδίο ασκήσεων και να τραγουδά ένα αυτοσχέδιο άσµα, το 
οποίο δεν είχε καµία σχέση µε τη στρατιωτική ιδιότητα των µελών του.
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 Αγανακτισµένος από το άκουσµα και τη σκέψη ότι παρήλαυνε στρατιωτικό 
τµήµα, χωρίς να τραγουδά στρατιωτικό άσµα, κάθισε στο γραφείο του, έγραφε τους 
στίχους και κάλεσε την εποµένη το απόγευµα στην οικεία του, τον τότε Λχία (ΜΣ) 
Βισβάρδη Διονύσιο, να του προσθέσει µελωδία στο υπάρχον πιάνο. 
 Η µουσική του Βισβάρδη τον ενθουσίασε, το υπέβαλλαν προς το Γ‘ ΣΣ, το 
οποίο και το ενέκρινε µετ΄επαίνου. 
 Το εµβατήριο αυτό ακουγόταν από το Κρατικό Ραδιόφωνο την εποχή του 
Ελληνοϊταλικού Πολέµου. Αναφέρεται ότι η ΙΙΙη ΕΟΤ (Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία), 
µετά την κατάληψη του Ρίµινι, τον Σεπτέµβριο του 1944, παρήλαυνε στους δρόµους 
της πόλεως, µε τη στρατιωτική µουσική της, να παιανίζει το ίδιο εµβατήριο. 

2. Ο ναύτης του Αιγαίου (Ναυτάκι)

Συνθέτης: Κωνσταντίνος Λυκόρτας
Στιχουργός: Α. Αλκαίος

Μορφολογική δοµή: Α Β Β Γ Α  Δ

Ιστορικά στοιχεία: Αποτελεί το κατεξοχήν εµβατήριο του Πολεµικού Ναυτικού, 
χρονολογούµενο λίγο πριν την απαρχή των Βαλκανικών Πολέµων 1912-1913. 
Αναφέρεται ότι κατά τον απόπλου του στόλου το 1912 από το Παλαιό Φάληρο για 
την αντιµετώπιση του αντίστοιχου τουρκικού, στις ναυµαχίες Έλλης-Λήµνου, 
παιανιζόταν από την µπάντα του τότε Βασιλικού Ναυτικού, επί του Θωρηκτού 
‘‘Αβέρωφ’’.

3. Αεροπόρος

Συνθέτης: Στρατηγός Φραντζής
Στιχουργός: Σπυρίδων Καίσαρης

Μορφολογική Δοµή: Α Β Γ Γ Δ(Τrio) 

Ιστορικά στοιχεία: Αποτελεί το καθιερωµένο εµβατήριο της Πολεµικής Αεροπορίας. 
Αρχικός του τίτλος ήταν ‘‘Παλικαριού Τραγούδι’’ και ήταν αφιερωµένο στον τότε 
πρωθυπουργό της Ελλάδος, Ιωάννη Μεταξά.
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4. Ευζωνάκι

Συνθέτης: Αναστάσιος Ρεµούνδος
Στιχουργός: -

Μορφολογική Δοµή: Α Β Β Γ Γ Δ(Τrio) Δ

Ιστορικά στοιχεία: Εµβατήριο της εποχής των Βαλκανικών Πολέµων, πιθανότατα 
εµπνευσµένο από στίχους και µουσική της θεατρικής επιθεώρησης της εποχής (ίσως 
από την παράσταση ‘‘Ελληνικά Παναθήναια’’ ). 
 Αναφέρεται στη λεβεντιά των Ευζωνικών µας τµηµάτων.
 Η επωδός του προστέθηκε στο εµβατήριο κατά την διάρκεια ή µετά τη λήξη 
των νικηφόρων αγώνων του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου κατά των Βουλγάρων, οι 
οποίοι ναι µεν ήταν σύµµαχοί µας κατά τη διάρκεια του Α΄Βαλκανικού Πολέµου, 
αλλά εποφθαλµιούσαν την Μακεδονία και την Θεσσαλονίκη. Βεβαίως αναφέρεται 
και στον τότε Βασιλέα Κωνσταντίνο Α΄ και αρχιστράτηγο των Ελληνικών Ενόπλεων 
Δυνάµεων.

5. Μακεδονία Ξακουστή

Συνθέτης: -
Στιχουργός: -

Μορφολογική Δοµή: Α Β Β Γ Γ Α Δ(Trio) Δ Ε Ε

Ιστορικά στοιχεία: Εµβατήριο διασκευασµένο από Παραδοσιακό Μακεδονικό χορό. 
Από το 1992 κι έκτοτε, παιανίζεται συνεχώς σε εκδηλώσεις ενισχύοντας την 
Ελληνικότητα της Μακεδονίας.

6. Η Μακεδονίας µας

Συνθέτης: Γεράσιµος Φρεν
Στιχουργός: Κοκκινάκης Κ. ή Κανέλλος Στέφανος

Μορφολογική Δοµή: Α Β Γ Γ Δ(Trio) 

Ιστορικά στοιχεία: Εµβατήριο εµπνευσµένο από το Μακεδονικό Αγώνα και τους 
Βαλκανικούς Πολέµους, µε τους οποίους απελευθερώθηκε µέρος της Μακεδονίας 
από τους Τούρκους και τους επιβλέποντες τα εδάφη της, Βουλγάρους.
 Μετά την µεταπολίτευση (1974) δεν παιανιζόταν για πολιτικούς λόγους 
συµµαχίας µε τις κυβερνήσεις Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας. Το 1992, µε τις 
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εξελίξεις των Σκοπιανών διεκδικήσεων, κατ’ εντολή της Ιεραρχίας, αναζητήθηκαν 
επειγόντως οι παρτιτούρες του εµβατηρίου από µουσικά αρχεία είτε ε. α. 
στρατιωτικών µουσικών είτε από Διευθυντές Δηµοτικών Φιλαρµονικών της 
Μακεδονίας και υιοθετήθηκε εκ νέου.

7. Όλη η δόξα όλη η χάρη (25η Μαρτίου 1821)

Συνθέτης: Αριστοτέλης Καζαντζής, ε.α. Ανχης (ΜΣ)
Στιχουργός: -

Μορφολογική Δοµή: Α Β Γ Γ Β Δ(Trio) Δ Ε

Ιστορικά στοιχεία: Εµβατήριο το οποίο αναφέρεται στην 25η Μαρτίου του 1821. 
Αποτελεί το κατεξοχήν παιανιζόµενο εµβατήριο κατά τους εορτασµούς της επετείου 
της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

8. Πίνδος

Συνθέτης: Μαυροµάτης Ελευθέριος ε. α. Ανχης (ΜΣ), Δντης ΓΕΣ/ΔΜΣ
Στιχουργός: Γκικόπουλος Κ. Β. ε. α. Σχης (ΠΖ)

Μορφολογική Δοµή: Α Β Β Γ Δ(Trio) Δ Ε Ε 

Ιστορικά στοιχεία: Εµβατήριο το οποίο αναφέρεται στον Ελληνοϊταλικό πόλεµο 
1940-1941, το οποίο όµως δηµιουργήθηκε µεταπολεµικά. Παιανίζεται στους 
εορτασµούς της 28ης Οκτωβρίου. 
 Η αφιέρωση των δηµιουργών του στις παρτιτούρες του έργου, είχε ως εξής: 
‘‘Αφιερούται στην  ψυχή του τιτάνος της Πίνδου Συντ/χου Κ. Δαβάκη  και στους 
συµπολεµιστές του’’.

9. Για µια καινούργια Ελλάδα (Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει)

Συνθέτης: Λέων Ρηγίδης
Στιχουργός: Κοκλακίδης Π.

Μορφολογική Δοµή: Α Β Β Γ 

Ιστορικά στοιχεία: Ανήκει στα εµβατήρια της µεταπολεµικής εποχής και αναφέρεται 
στις συµφορές που επέφεραν στην πατρίδα µας οι πολεµικές ενέργειες των εχθρών 
µας και οι µετέπειτα ήττες τους. 
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10. Θεσσαλία

Συνθέτης: Καστέλλης Μ.

Μορφολογική Δοµή: Α Β Β Γ Γ Δ  Δ Ε(Trio) ΣΤ Ζ Ζ

Πρόκειται για εµβατήριο χωρίς στίχους. 

11. Ύµνος Ιερού λόχου

Συνθέτης: -
Στιχουργός: Έρσελµαν Ανδρέας ε.α. Στργός (ΤΘ)

Ιστορικά στοιχεία: Το εµβατήριο αυτό δηµιουργήθηκε την εποχή δράσεως του 
νεότερου Ιερού λόχου (1942-1945). Αναφέρεται στην ιστορία του Ιερού Λόχου, 
συνδέοντας τον Ιερό Λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της θυσίας του στο 
Δραγατσάνι µε το τότε νεοσύστατο Ιερό Λόχο του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
 Η µουσική του θεωρείται ότι βασίζεται σε παλαιότερη σύνθεση των Μαύρων 
Ουσσάρων (µονάδας Ιππικού) του Τσαρικού Στρατού, λόγω της µακρινής καταγωγής 
του δηµιουργού του, Ανδρέα Έρσελµαν από τη Ρωσία.

12. Η Σηµαία µας  (Σκέπασε µάνα σκέπασε)

Συνθέτης: Σπυρίδων Καίσαρης ε.α. Τχης Επιθεωρητής Στρκών Μουσικών
Στιχουργός: Αχιλλέας Παράσχος

Μορφολογική Δοµή: Α Β Γ Γ Β

Ιστορικά στοιχεία: Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα εµβατήρια του Στρατού. 
Συνδέεται άρρηκτα µε την ενσωµάτωση των Επτανήσων στην Ελλάδα το 1863.Ο 
συνθέτης του Σπυρίδων Καίσαρης, ως µικρό παιδί τότε, το οποίο σπούδαζε µουσική, 
παρακολούθησε στην Κερκυρα την Έπαρση της Ελληνικής Σηµαίας την ηµέρα της 
Ενσωµατώσεως (1863). Από την συγκίνηση που ένιωσε εκείνη την στιγµή, 
ενεπνεύσθη την µελωδία. Την έγραψε σε πεντάγραµµο στο σπίτι του και την έδειξε 
στον µετέπειτα δάσκαλό του της µουσικής και συνθέτη του Εθνικού µας Ύµνου, 
Νικόλαο Μάντζαρο. Εκείνος τη χαρακτήρισε πολύ αξιόλογη κι ανέλαβε την 
διδασκαλία του νεαρού Καίσαρη. Με το πέρας των σπουδών του και την κατάταξή 
του στην Στρατιωτική Μουσική, τελειοποίησε το εµβατήριο, το οποίο έκτοτε 
παιανίζεται από τις Στρατιωτικές Μουσικές. 
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13. Από φλόγες η Κρήτη (Ολονυκτία της Κρήτης)

Συνθέτης: Σπυρίδων Καίσαρης
Στιχουργός: -

Μορφολογική Δοµή: Α Β Β Γ Δ(Τrio) Ε Ε

Ιστορικά στοιχεία: Πρόκειται για εµβατήριο της εποχής του 1878. Αναφέρεται στους 
ηρωϊκούς αγώνες των Κρητών για την ελευθερία τους από τον Τουρκικό ζυγό και την 
Ένωσή τους µε την Ελλάδα.

14. Δώδεκα νησιά

Πρόκειται για εµβατήριο χωρίς στίχους,

15. Τρεµπεσίνα

Συνθέτης: Μαυροµάτης Ελευθέριος ε. α. Ανχης (ΜΣ), Δντής ΓΕΣ/ΔΜΣ
Στιχουργός: Γκικόπουλος Κ. Β. ε. α. Σχης (ΠΖ)

Ιστορικά στοιχεία: Αναφέρεται στην ηρωϊκή νίκη και θυσία των ανδρών της V ΜΠ 
(Μεραρχίας Κρητών), οι οποίοι κατά την διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου 
1940-1941, κατέλαβαν το όρος Τρεµπεσίνα. Κατά τη διάρκεια των µαχών, οι άνδρες 
της V ΜΠ, πολέµησαν υπό δριµύτατες καιρικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα τον 
αποδεκατισµό της Μεραρχίας, λόγω κρυοπαγηµάτων.
 Οι δηµιουργοί του συµµετείχαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεµο. Το αφιέρωσαν 
‘‘Στους ήρωες της V Μεραρχίας’’.

16. Κύπρος

Συνθέτης: Αναστάσιος Ρεµούνδος 
Στιχουργός: -

Μορφολογική Δοµή: Α Β Β Γ Α Δ(Trio) Ε Ε

Ιστορικά στοιχεία: Αναφέρεται στους αγώνες του Ελληνισµού της Κύπρου για 
ελευθερία και αποτίναξη του τότε Βρετανικού ζυγού. Δηµιουργήθηκε το έτος 1952, 
για αυτό αναφέρεται µόνο στον τότε Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, Μακάριο Γ΄.
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17. Το πυροβολικό

Συνθέτης: -
Στιχουργός: -

Μορφολογική Δοµή: Α Β Β Γ Γ Δ Δ Ε Ε 

Ιστορικά στοιχεία: Το µοναδικό εµβατήριο που αναφέρεται στο όπλο του 
Πυροβολικού. 

18. Χαλύβδινες ψυχές

Συνθέτης: Έφεδρος Δεκανέας (ΤΘ) Χαλουλάκος
Στιχουργός: Έφεδρος Λχίας (ΤΘ) Μπουρούνης

Μορφολογική Δοµή: A B A B A B 

Ιστορικά στοιχεία: Αποτελεί στο όπλο του Ιππικού. Ανήκει στα µεταπολεµικά 
εµβατήρια και ενεκρίθη κατόπιν διαγωνισµού από την ΔΙΤ/ΓΕΣ.

19. Η Θράκη µας

Συνθέτης: Αθανασιάδης Ιπποκράτης ε.α. Ανχης (ΜΣ)
Στιχουργός: Διασκευή από δηµοτικό άσµα

Ιστορικά στοιχεία: Αποτελεί εµβατήριο, διασκευασµένο από δηµοτικό άσµα της 
Θράκης. Αποτελεί σύνθεση της σύγχρονης περιόδου. Δεν έχει εγκριθεί από το ΓΕΣ, 
αλλά ο δηµιουργός του έχει τιµηθεί από το Δ  ́ΣΣ και παιανίζεται από όλες τις ΣΜΣ 
της ΠΕ/Δ΄ ΣΣ. 

20. Μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά 

Συνθέτης: Αριστοτέλης Καζαντζής
Στιχουργός: Ραγκαβής Αλέξανδρος

Ιστορικά στοιχεία: Αποτελεί ένα από τα τέσσερα πρώτα εµβατήρια του Νεότερου 
Ελληνικού Κράτους και το µοναδικό σωζόµενο µε στίχους και µουσική. Η 
µοναδικότητά του αυτή το κατατάσσει ως το αρχαιότερο εµβατήριο του Στρατού 
Ξηράς. Η αρχική του ονοµασία ήταν ‘’Ο Κλέφτης’’. 
 Η µελωδική του γραµµή ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα εµβατήρια, καθώς 
προέρχεται από διασκευή βαυαρικού εµβατηρίου. 
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21. Λευκός Πύργος (Η χώρα των Μακεδόνων)-Εµβατήριο Γ΄ΣΣ 

Συνθέτης: Underwook Alf. 
                 Καστέλλης Μαργαρίτης (διασκευή)
Στιχουργός: Παπαζαχαρίου

22. Ο Ύµνος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Συνθέτης: -
Στιχουργός: -

Ιστορικά στοιχεία: Αποτελεί στρατιωτικό άσµα, για το οποίο αναφέρεται ότι έιναι 
διασκευή άσµατος του Ρήγα Φερραίου, της εποχής προ της Εθνικοαπελευθερωτικής 
Επαναστάσεως του 1821 και το τραγουδούσαν οι άνδρες του Ιερού Λόχου υπό τον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη.

 Οι ‘‘µάρτσιες’’  funebre, οι οποίες συνηθίζεται να παιανίζουν οι στρατιωτικές 
µουσικές3, είναι οι παρακάτω:

1. Amlet, marcia funebre , Fr. Futsio
2. 3η Ηρωϊκή, marcia funebre, Ludwig van Beethoven
3. Marcia funebre, G. Verdi
4. Marcia funebre, F. Chopin
5. Αι Γεννεαί Πάσαι, marccia funebre, Μαντζάρης
6. Μαραµένα φύλλα, marcia funebre, G. Kanioros

 Οι ‘‘µάρτσιες’’ trionfale, είναι οι εξής:

1. Μεγάλη Παρασκευή
2. Άγιοι Θεόδωροι
3. Αγία Κυριακή
4. Santa Filomena
5. Η κυρία των Αγγέλων
6. Monastero, N. Μάντζαρος
7. Il nuovo fanfarista, C. Bartolucci
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3 Οι πληροφορίες για τις μάρτσιες funebre και trionfale, προέρχονται από τις παρτιτούρες της 
Διεύθυνσης Μουσικού (ΔΜΣ/ΓΕΣ)



 Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί µία ξεχωριστή υπηρεσία της µουσικής 
στο Στρατό Ξηράς, αυτή του σαλπιγκτή. Ο αναθεωρηµένος στρατιωτικός κανονισµός 
περί αυτής της υπηρεσίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο ‘‘Στρατιωτικός Κανονισµός 
Σαλπιγκτών-Τυµπανιστών όπλων Στρατού Ξηράς και χειρισµού µεγάλης ράβδου 
Αρχιµουσικών’’, ο οποίος εκδόθηκε στις 8 Σεπτεµβρίου το 1960 και τηρείται µέχρι 
σήµερα, αναφέρει λεπτοµερώς ποιοι επιλέγονται για αυτή την υπηρεσία, πως να 
εκπαιδεύονται, ποια είναι τα καθήκοντά τους, ποια σαλπίσµατα πρέπει να παιανίζουν 
και πότε.
 Όσον αφορά το υπόλοιπο µέρος αυτού του κανονισµού, δηλαδή την ιδιαίτερη 
χρήση τυµπανιστών, αυτή σπανίως έχει παρουσία στις µέρες µας, και ως προς τη 
χρήση µεγάλης ράβδου από τους Αρχιµουσικούς, την εντοπίζουµε πλέον στις 
µεγάλες παρελάσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, στις φρουρές της 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η χρήση της ράβδου, κρίνεται απαραίτητη, λόγω του ότι 
τα στρατιωτικά τµήµατα της µουσικής σε αυτές της δύο φρουρές, είναι σε µεγάλο 
αριθµό στελεχωµένα, και έτσι γίνονται πιο κατανοητές , οι κινήσεις που πρέπει να 
γίνονται από τα τµήµατα, οι οποίες ορίζονται µε συγκεκριµένες κινήσεις τις ράβδου, 
καθώς και η εναλλαγή των εµβατηρίων, που κι αυτή δίνεται µε ιδιαίτερη κίνηση της 
ράβδου. (βλ. στρατιωτικός κανονισµός Σαλπιγκτών-Τυµπανιστών όπλων Στρατού 
Ξηράς και χειρισµού µεγάλης ράβδου Αρχιµουσικών,Αθήνα,1961)
 

• Συναυλίες

 Οι στρατιωτικές µουσικές, κάθε εξάµηνο, καταθέτουν συγκεντρωτικό πίνακα 
µε τις εµφανίσεις τους, στη Διεύθυνση Μουσικής του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η 
φρουρά των Αθηνών, σχεδόν κάθε χρόνο συµµετέχει και σε φεστιβάλ του 
εξωτερικού. 
 Κατά καιρούς, έχει εµφανισθεί στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη 
Δανία, στην Κωνσταντινούπολη, στην Κύπρο, στην Αγγλία, στη Σκοτία, στην 
Αµερική, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, κ.α.
 Προβλέπεται, στρατιωτικές µουσικές να παρατίθενται για κοινωνικές 
εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.ά., µε έγκριση του εκάστοτε 
σχηµατισµού.
 Σπουδαίες εµφανίσεις, το έτος 1960 και 1962, όπου η στρατιωτική µουσική 
πήρε µέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισµό των στρατιωτικών µουσικών στο Μπάρι 
της Ιταλίας και πρωτεύει.
 (πληροφορίες από οµιλία Ανχη  (ΜΣ) ε.α. Στράγκα Γ. στο 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Φιλαρµονικών 6-7/5/1995, Θεσ/νίκη)
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• Δισκογραφία

 Όσον αφορά τη δισκογραφική της δραστηριότητα, η Στρατιωτική Μουσική 
Αθηνών έχει ηχογραφήσει σε δίσκο βινυλίου LP, µε κωδικό 33GSX 34, της εταιρίας 
ΕΜΙ Columbia, το 1968 και τίτλο ‘‘Ελληνικά Εµβατήρια’’. Στο δίσκο 
περιλαµβάνονται τα παρακάτω εµβατήρια:

Α1 Εµβατήριον Της Σηµαίας

Α2 Εθνικός Ελληνικός Ύµνος

Α3 25η Μαρτίου

Α4 Γυρνούµε Από Την Μάχη

Α5 Κύπρος

Α6 Τρεµπεσίνα

Α7 Θεσσαλία

Α8 Πίνδος

Β1 Περνάει Ο Στρατός

Β2 Πίνδος

Β3 Ο Γράµµος

Β4 Τρεµπεσίνα

Β5 Η Σηµαία Μας

Β6           Ο Ναύτης Του Αιγαίου          Ο Ναύτης Του Αιγαίου          Ο Ναύτης Του Αιγαίου

 

 Διευθυντής της µπάντας ήταν ο Τχης (ΜΣ) Αναστάσιος Ρεµούνδους και ο Τχης 
(ΜΣ) Γεώργιος Μαύρος. Στο δίσκο συµµετέχει η Χορωδία Φώτη Αλέπορου. (βλ. 
www.discogs.com)
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      Πηγή φωτογραφιών:
 http://www.discogs.com/viewimages?release=3324136
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Στολές µουσικών

 Οι στρατιωτικοί  µουσικοί4, κατά την καθηµερινή τους εργασία, φέρουν τη 
φόρµα παραλλαγής, όπως το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό. Σε παρατάξεις και 
αγήµατα, προβλέπεται να προστίθεται στη στολή αυτή, το φουλάρι, µε ραµµένο στην 
µπροστινή του όψη. το έµβληµα του σχηµατισµού όπου ανήκει η εκάστοτε µονάδα 
µουσικής και ζώνη Α/Τ (στρατιωτική ζώνη, πάνω από το χιτώνιο της στολής). 

                               

Στολή παραλλαγής µε φουλάρι και ζώνη Α/Τ

32
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http://www.army.gr
http://www.army.gr


 Σε επίσηµες εµφανίσεις, ιδιαίτερα στις φρουρές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το 
τµήµα της στρατιωτικής µουσικής οφείλει να φορά την στολή υπ΄αριθµό 8β το 
χειµερινό εξάµηνο και την στολή υπ΄αριθµό 8γ, το εαρινό εξάµηνο.

                                                                
           Στολή υπ΄αριθµό 8β                                                   Στολή υπ΄αριθµό 8γ
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 Οι φρουρές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όταν έχουν την εµφάνισή τους στις 
παρελάσεις της 25ης Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου καθώς και σε µεγάλες Δεσποτικές 
Εορτές της Εκκλησίας, φορούν την παρακάτω στολή το χειµερινό εξάµηνο:                                                                                                        

                                                   

και αυτή παρακάτω το εαρινό εξάµηνο:
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Φωτογραφικό Αφιέρωµα

Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από Φωτογραφικό Αρχείο της Στρατιωτικής 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΣΜΣ/Γ’ ΣΣ)
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Το έµβληµα της Μουσικής του στρατού Ξηράς
(βλ. ιστοσελίδα www.army.gr)
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Βασιλική Φρουρά 1903, Αθήνα

1905, Αθήνα
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Είσοδος Βασιλέων Ελλάδος-Αγγλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 1906

Η στρατιωτική µουσική, µια γιορτινή µέρα στη Θεσσαλονίκη, 1910
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Περίοδος Βαλκανικών Πολέµων, 1912

Περίοδος Βαλκανικών Πολέµων, 1912, προφυλακή Ευζώνων
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Υποδοχή Γάλλου Στρατηγού Esperay, 1915

Η ελληνική στρατιωτική µπάντα στο Γκοέρλιτς, το 1917
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Μακεδονικό Μέτωπο, 1917

Θρησκευτική ποµπή στη οδό Εγνατίας Θεσσαλονίκης, 1919
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Σαλπιγκτές παιανίζουν υπό τη διεύθυνση Επιλοχία, 1920

Μνηµόσυνο για τους πεσόντες στη Σµύρνη, η µουσική της Στρατιάς, 
εισερχόµενη στο χώρο της τέλεσης του µνηµόσυνου, 1921
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Παράταξη στην οδό Φιλελλήνων, 1939

Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος (Βόρεια Αφρική-Μέση Ανατολή), 1942
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Παρέλαση Εκστρατευτικού Σώµατος στην Κορέα,  παιανίζει η Στρατιωτική 
Μουσική του Εκστρατευτικού Σώµατος, 25/3/1951
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Στρατιωτική Μουσική 12ης ΜΠ, Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2007
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Κατάλογος Συντοµογραφιών
(µε τη σειρά που εµφανίζονται)

Σχης:..............................................συνταγµατάρχης
Υπξκός:..........................................υπαξιωµατικός
Ανθστης:........................................ανθυπασπιστής
Υπλγος:..........................................υπολοχαγός
Λγός:..............................................λοχαγός
Τχης:..............................................ταγµατάρχης
Επχιας:...........................................επιλοχίας
Ανθλγός:.........................................ανθυπολοχαγός
Ν. Δ. :..............................................Νοµοθετικό Διάταγµα
ΜΣ:.................................................Μουσικό Σώµα
ΔΜΣ:..............................................Διεύθυνση Μουσικού Σώµατος
ΓΕΣ:...............................................Γενικό Επιτελείο Στρατού
Β. Δ.:...............................................Βασιλικό Διάταγµα
Γ΄ΣΣ:..............................................Γ΄Σώµα Στρατού
Δντής:.............................................Διευθυντής
ΠΖ:.................................................Πεζικό
ε.α.:.................................................εν αποστρατεία
Στργός:...........................................Στρατηγός
ΤΘ:.................................................Τεθωρακισµένα
Δ΄ΣΣ:..............................................Δ΄Σώµα Στρατού
ΣΜΣ:..............................................Στρατιωτικό Μουσικό Σώµα
ΠΕ:.................................................Περιοχή Ευθύνης
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