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Αγαπητά μου παιδιά, σας χαιρετώ! Ελπίζω να ‘στε όλοι καλά ! 

 Ξέρω ότι έχετε να ασχοληθείτε με διάφορα. Σας στέλνω αυτό το φυλλάδιο να μελετήσετε/φρεσκάρετε 

κάποια στοιχεία για το Αργεντίνικο Τάνγκo. 

Μελετήστε το φυλλάδιο και απαντήστε  στη ηλεκτρονική φόρμα της  οποία ακολουθεί link  στο τέλος του 

φυλλαδίου .Τελειώνοντας το  συμπληρώνετε  τα στοιχεία σας  και   οι απαντήσεις σας θα μου 

αποσταλούν  για καταχώρηση . 

 Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μου στείλετε email: mariakg40y@gmail.com  

 NEUVO TANGO-ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΤΑΝΓΚΟ 

Στην εικόνα που ακολουθεί ο αριθμός  1  είναι ο βασικός ρυθμός  του Αργεντίνικου  Ταγκό και οι αριθμοί 

2 και 3 είναι υποδιαιρέσεις του 1 .Αν 

προσέξετε υπάρχουν συλλαβές στο 

καθένα  αριθμό και είναι αυτά που 

είχαμε κάνει στην τάξη με κάποια 

τμήματα . 

Στην τάξη είχαμε κάνει και body 

percussion  κτυπήματα  που συνόδευαν 

τον ρυθμό μας. 

Αυτό σας το έβαλα για φρεσκάρισμα. 

 

Σας δίνω κάποιες πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να απαντήσετε το  quiz  στο Google form. 

Ποιο από τα παρακάτω ρυθμικά σχήματα είναι το βασικό σχήμα ρυθμού του ταγκό? 

 

 

 

Η μελωδία του “Libertango” 
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Στην εικόνα που ακολουθεί  βλέπετε αρκετά όργανα  με τις ονομασίες τους . Κάποια από αυτά 

παρουσιάζονται στην ακρόαση και έχουν κύριο ρόλο και κάποια συνοδευτικό. 

 

 

 

 

Στην επόμενη εικόνα είναι μια  Orchestra tipica ( μια ορχήστρα τυπική για μουσική ταγκό ). 
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Σύγκριση ρεμπέτικου τραγουδιού  και αργεντίνικου ταγκό  

Το ρεμπέτικο τραγούδι  εμφανίζεται το 1922 μετά την 

Μικρασιατική καταστροφή  , όπου έλληνες πρόσφυγες 

φτάνουν στην Ελλάδα κυνηγημένοι. Η εργατική τάξη 

μαζεύτηκε στα αστικά κέντρα . Οι εργάτες για να 

ξεκουραστούν μαζεύονταν στους δρόμους ή σε κουτούκια 

(ταβερνούλες)  όπου με ένα μπουζούκι , μπαγλαμά και καμιά 

φορά και μια κιθάρα έπαιζαν και γλεντούσαν λέγοντας τον 

πόνο τους , το σαράκι τους , τον καημό τους , την ερωτική τους απογοήτευση , την ξενιτιά, την φυλακή , 

τα μικρό εγκλήματα , το χασίσι  κ.ά. Στην αρχή ήταν περιθωριοποιημένο είδος γιατί όσοι ασχολούνταν με 

αυτό ήταν φτωχοί  ή είχαν κάνει φυλακή ή ήταν μικρό-εγκληματίες. Αργότερα με το ρεμπέτικο 

ασχολήθηκαν συνθέτες όπως ο Χατζηδάκης και   το ανέβασαν σε σημείο να γίνει αποδεκτό είδος και στις 

ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 

 

Το ταγκό δημιουργήθηκε από μετανάστες Ευρωπαίους προς την Αργεντινή  το 1900 και μετά  . Οι 

μετανάστες  μαζεύτηκαν στα αστικά κέντρα. Για να ψυχαγωγηθούν έπαιζαν μουσική στους δρόμους  με 

όργανα που είχαν μαζί τους (φλάουτο , κιθάρα, μπατονεόν                                                          

–όργανο το  

 

οποίο έφεραν γερμανοί μετανάστες- μοιάζει με το ακορντεόν 

αλλά έχει διαφορές ). Πολλές φορές για να τους διαλέξει μια 

γυναίκα που  εργαζόταν στα πορνεία αυτό γινόταν μέσω του 

χορού και έτσι οι άντρες  χόρευαν μεταξύ τους για εξάσκηση . Το 

ταγκό προέρχεται από το πρώιμο χορό μιλόγκα  από τους gauchos 

(αργεντινοί cowboys) . Στην μετέπειτα πορεία το ταγκό άρχισε να χορεύεται από ζευγάρι  και η ενασχόληση 

συνθετών ( Αstor Piazzolla)  καθώς και τραγουδιστών ( Carlos Gardel) (συνήθως είναι ορχηστρικά τα ταγκό με 

εξαιρέσεις βέβαια) με αυτό το είδος καθώς και η δημιουργία της τυπικής ορχήστρας -orchestra tipica-  σε πιο 

σοβαρό επίπεδο αλλά και η προώθηση του ταγκό σε ταινίες , ωθήθηκε στο να γίνει ένας δημοφιλής χορός ο 

οποίος εξαπλώθηκε και προς την Ευρώπη και την ανώτερη κοινωνική τάξη.  Το Ταγκό είναι μέτρο   2/4 ή 4/4. 

Παρακολουθήστε και το ακόλουθο βίντεο για την ιστορία του Ταγκό.  Είναι ένας χορός έντονος , με πάθος ερωτικό 

μεταξύ του ζευγαριού  , αυτοσχεδιαστικό στα βήματα  με τα σώματα να  είναι αρκετά κοντά  αλλά να κινούνται με 

μια πλαστικότητα. 

 Carlos Gardel  

                                  Mια orchestra tipica για το ταγκό 
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Άστορ Πιατσόλλα-συνθέτης                                                                 gauchos (αργεντινοί cowboys) 

Παρακολουθήστε την ιστορία του ταγκό στο link που ακολουθεί: 

https://www.youtube.com/watch?v=cqfyhDeuX0w  

Ακολούθως  πατήστε στο επόμενο link και παρακολουθήστε το Νuevo Tango  του Αργεντινού συνθέτη  

Astor Piazzolla  «Libertango” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdhTodxH7Gw 

Ταινία «Scent of a woman” σκηνή tango     

Με το γνωστό κομμάτι του “Por una cabeza”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2ZtJTlaYf4c 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ : 

Αφού έχετε μελετήσει όλα τα πιο πάνω  ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο συμπληρώστε όλα τα 

στοιχεία που σας ζητούνται και  απαντήστε τον κουίζ το όποιο θα μου αποσταλεί στο email μου.  

https://forms.gle/ZovTJuT4QwvJyEvRA  
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