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Πρώτα απ΄ όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την επιβλέπουσα 

καθηγήτριά μας, κυρία Χριστοπούλου η οποία μας καθοδήγησε όσο καλύτερα 

μπορούσε στην συνολική πορεία της εργασίας μας και μας βοήθησε με επιπλέον 

βελτιώσεις να φτάσουμε σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 

Ακόμη, όλους τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες μας που 

συνεργάστηκαν μαζί μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, για τη συνεχή 

στήριξη και την άψογη συνεργασία μας για το συνολικό αποτέλεσμα της 

εργασίας αυτής. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όσους απάντησαν πρόθυμα βοηθώντας 

μας στην έρευνά μας (ερωτηματολόγιο και συνέντευξη). 

   Τέλος, πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στον πρόεδρο του Ε.Π.Ε.Σ. του 

σχολείου μας Dr. Τερέζη Χρήστο, ο οποίος μας επισκέφτηκε στη διάρκεια ενός 

μαθήματος και μοιράστηκε μαζί μας την αγάπη και τις γνώσεις του για την 

μουσική, αλλά και μας ενθάρρυνε να κλείσουμε την τελική παρουσίαση της 

εργασίας μας με την εκτέλεση ενός μουσικού κομματιού. 

 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ  
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Ο άνθρωπος και η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι από τα αρχαία χρόνια. Η παρούσα 

εργασία για τη Μουσική και τους Μουσικούς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία αναζήτησης και 

συλλογής πολύτιμων και χρήσιμων γνώσεων σχετικά με το τόσο ευρύ αυτό θέμα.  

 

 

Σκοπός  

Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η ευχαρίστηση του κάθε ενός μας να ασχοληθεί 

θεωρητικά με τη μουσική που τον ενδιαφέρει. Κάθε μαθητική ομάδα διάλεξε  ένα βασικό κύριο θέμα. 

Ως επί το πλείστον, η ασχολία των περισσότερων ομάδων είχε να κάνει με τα είδη μουσικής που 

προτιμούν οι νέοι. Η ανάλυση της ιστορίας, των πιο γνωστών εκπροσώπων και των μουσικών 

ακουσμάτων αποτέλεσαν την πηγή έρευνας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έγιναν πολύωρες 

μελέτες και συζητήσεις μεταξύ των ομάδων ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο.  

 

 

Μέθοδος 

Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η μέθοδος της  έρευνας  των πηγών 

(σχετική ελληνική και αγγλική, έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία). Επιπλέον έγινε έρευνα πεδίου 

μέσω ερωτηματολογίου και συνέντευξης σε άτομα της ηλικίας μας για την διερεύνηση της στάσης και 

των προτιμήσεών τους απέναντι στην μουσική. 

 

 

Συμπέρασμα 

Με την έρευνα μας καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που μας 

απασχόλησαν στην αρχή της εργασίας. Επετεύχθη ο εμπλουτισμός των γνώσεων μας γύρω από τα 

θέματα που η κάθε ομάδα ανέλαβε να ερευνήσει. Έτσι, είχαμε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε 

πόσο διαδεδομένη είναι και πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μουσική σε ολόκληρο τον πλανήτη 

μας.     

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρούσα εργασία δημιουργήθηκε από τη συνεργασία 20 μαθητών της Α΄ τάξης του 

Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πατρών τη σχολική χρονιά 2016-2017. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς 

μας,  χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες, κάθε μια εκ των οποίων πήρε ένα όνομα σχετικό με την 

μουσική.  

 

 

Ομάδες εργασίας 

 

 Power Rappers: Νικόλαος Γιαχαλής, Διονύσιος Σωτηρόπουλος & Φώτιος Φωτόπουλος.  

 3 And a Half Musicians: Βασίλειος-Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος-Αγιώτατος, Νικόλαος 

Μήτταρης, Αθανάσιος Κρίκης & Μιχαήλ-Σωτήριος Κουτσοκέρας.   

 Soundstars: Μαρία Αντωνακοπούλου, Γεωργία Βελλή, Ανδριάνα Γιαννικοπούλου, Αγγελική 

Μαστρογιαννοπούλου, Ανατολή Μπέτσου, Ευλαμπία Σιλαϊδή & Ελένη Πλαλή-Σώρρα 

 GLM (Girls Love Music): Θεοδώρα Αλεξοπούλου, Ιωάννα-Μαρία Μπάρλου, Νεφέλη-

Σταυρούλα Παναγιώτου, Μαρία Τσίπη, Αλεξάνδρα Χόρμπα & Μελπομένη  

Παρασκευοπούλου.  

 

Υποθέματα και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Από την αρχή της χρονιάς συζητήσαμε το θέμα μας και κάθε ομάδα πήρε ένα συγκεκριμένο 

υπόθεμα του ευρύτερου θέματος «μουσική», το οποίο προσέγγισε με συγκεκριμένα ερευνητικά 

ερωτήματα, επειδή είναι σχεδόν απίθανο να καλύψει και να αναλύσει κανείς τα πάντα. 

 

Η ομάδα Power Rappers ασχολήθηκε με τα παρακάτω: 

 Ποια είναι η ιστορική πορεία της μουσικής ανά τους αιώνες; 

 Τι ονομάζουμε Rap και τι μέταλ; 

 Τι ονομάζουμε Gangsta Rap και τι Power Metal; 

 Τι προκύπτει από τον συνδυασμό των δυο ειδών; 

  Ποιοι είναι οι πιο γνωστοί αντιπρόσωποι και ποια τα πιο γνωστά τραγούδια των δύο αυτών 

μουσικών ειδών; 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
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Η ομάδα 3 And a Half Musicians είχε ως κύρια ερωτήματα: 

 Τι ονομάζουμε ROCK Μουσική;  

 Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε; 

 Ποιοι είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί μουσικοί της; 

 Ποια είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά της τραγούδια; 

 Ποιες είναι οι μουσικές προτιμήσεις των σημερινών Ελλήνων νέων ηλικίας 14-18 ως προς την 

Rock; 

 

Η ομάδα Soundstars ασχολήθηκε με τα παρακάτω: 

 Τι ονομάζουμε Soundtracks; 

 Ποια είναι η ιστορική τους πορεία; 

 Ποιος ο ρόλος τους στη ψυχολογία του θεατή; 

 Ποια είναι η χρήση των soundtracks εκτός των ταινιών; 

 Ποια είναι τα δημοφιλέστερα soundtracks; 

  

Η ομάδα GLM (Girls Love Music) επεξεργάστηκε τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι μουσικές προτιμήσεις των Ελλήνων νέων ηλικίας 14-18; 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των δημοφιλέστερων ειδών μουσικής στην Ελλάδα του 

σήμερα; 
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Γενική Περιγραφή  

 

Το σχολικό έτος 2016-17, στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας ασχοληθήκαμε με διάφορες 

πτυχές του ευρύτερου θέματος «Μουσική και Μουσικοί».  

 

 

Σπουδαιότητα 

 

Η μουσική και η ζωή συνδέονται άμεσα στην καθημερινότητά μας, καθώς ο άνθρωπος μπορεί 

ταυτόχρονα να ακούει μουσική και να πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 

ημέρας αλλά και της νύχτας. Ειδικότερα, μπορούμε να πούμε πως η ίδια η μουσική αποτελεί κομμάτι 

της ζωής μας που προσθέτει χρώμα και ζωντάνια στην ψυχή μας. 

Επιλέξαμε αυτό το θέμα διότι, ως έφηβοι, θέλαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω την Μουσική, 

μιας και είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους για να διασκεδάσει ένας άνθρωπος. Η έρευνα 

που πραγματοποιήσαμε για την συλλογή των πληροφοριών και τη συγγραφή της εργασίας ήταν μια 

πολύ εποικοδομητική εμπειρία με δύσκολες αλλά και ευχάριστες στιγμές. 

 

 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
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Δομή Εργασίας  

 

Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα συνολικής μας δουλειάς. Εργαζόμενοι σε τέσσερις ομάδες, 

χωρίσαμε και γράψαμε τα συνδετικά κομμάτια αλλά και το κυρίως μέρος του κειμένου μας.  

 

Ακολουθεί η δομή του Κυρίως Μέρους της εργασίας μας:  

 

1. Ετυμολογία  «Μουσικής» 

2. Ορισμός «Μουσικής» 

3. Συστατικά 

4. Η Ιστορία της Μουσικής 

5. Η Metal Μουσική 

6. Η Rap Μουσική 

7. Συσχέτιση της Rap και της Metal Μουσικής 

8. Η Rock Μουσική 

9. Η κυριαρχία της House και της Electro 

10. Έρευνα: «Oι μουσικές προτιμήσεις ως προς την Rock των σημερινών Ελλήνων νέων» 

11. Η ιστορία της μουσικής του κινηματογράφου 

12. Ο ρόλος των μουσικών ταινιών στην ψυχολογία των θεατών 

13. Τα Soundtracks στις διαφημίσεις 

14. Τα δημοφιλέστερα Soundtracks 

15. Η έρευνα μας «Οι μουσικές προτιμήσεις των Ελλήνων εφήβων»  

16. Τα βασικά χαρακτηριστικά των δημοφιλέστερων μουσικών ειδών στην Ελλάδα του   

        σήμερα 

 

Τέλος, κάθε ομάδα ανέλαβε και από κάποιο Τέχνημα (Παράρτημα Ι, σελ. 98). Συγκεκριμένα: 

 Power Rappers:  ψηφιακή αφίσα. 

 3 And a Half Musicians: ηλεκτρονική μουσική σύνθεση. 

 Soundstars: ψηφιακή αφίσα (που χρησιμοποιήθηκε και ως εξώφυλλο της συνολικής μας 

εργασίας). 

 GLM (Girls Love Music): ψηφιακό άλμπουμ. 
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Μουσική και 

Μουσικοί 
       

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  
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Μέλη Ομάδας:  Νίκος Γιαχαλής,  Διονύσης Σωτηρόπουλος και Φώτης Φωτόπουλος 

 

Υποθέματα:  

- Ιστορία Μουσικής (Α΄ Τετράμηνο) 

- Συσχέτιση Rap με Power Metal (συγκεκριμένα ελληνική και ξένη gangsta rap): ορισμοί – Ιστορία 

– μουσικοί – είδη – τραγούδια – σύγκριση (Β΄ Τετράμηνο) 

Ερευνητικά Ερωτήματα: 

Α΄ Τετράμηνο: Ποια είναι η ιστορική πορεία της μουσικής ανά τους αιώνες; 

Β΄ Τετράμηνο: Τι ονομάζουμε Rap και τι Metal μουσική; Τι ονομάζουμε Gangsta Rap και τι Power 

Metal; Τι προκύπτει από το συνδυασμό των 2 ειδών; (NU Metal) Ποιοι είναι οι πιο γνωστοί 

αντιπρόσωποι και ποια τα πιο γνωστά τραγούδια των 2 αυτών μουσικών ειδών; 

 

 
 

ΜΟΥΣΙΚΗ: Η τέχνη και η επιστήμη των ήχων 
 

  1. Ετυμολογία   

Η ελληνική λέξη Μουσική σε όλες σχεδόν τις γνωστές γλώσσες του κόσμου χρησιμοποιείται 

αυτούσια, π.χ. music, musica, κ.α.  Στην ελληνική γλώσσα ο όρος «μουσική» προέρχεται από τη λέξη 

«μούσα». Από τις 9 μούσες μάλιστα που ήταν θεότητες των τεχνών, τουλάχιστον οι 5 προστάτευαν 

διαφορετικά είδη μουσικής.   

              

 

 

 

 

 

 

 Οι εννέα μούσες 

 

Ο Μ Α Δ Α  P O W E R  R A P P E R S  

 



ΜΟΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΙ, Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 14 

2. Ορισμός  

Η Μουσική όπως την εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η επιστήμη που μελετά τις 

σταθερές  αρμονικές σχέσεις του σύμπαντος που τίποτα δεν μπορεί να τις αλλάξει, όπως επίσης και η 

γνώση της τάξης όλων των πραγμάτων. Στους νεότερους χρόνους ως μουσική ορίζεται η τέχνη 

έκφρασης των αισθημάτων και των ιδεών με τη βοήθεια ήχων, αρμονικά συνδυασμένων.  

 

3. Συστατικά 

Τα κύρια συστατικά στοιχεία της μουσικής, είναι η μελωδία, η αρμονία, και ο ρυθμός. Η 

μελωδία για τους αρχαίους Έλληνες θεωρούνταν πρωταρχικό στοιχείο της μουσικής γιατί απευθύνεται 

στο ψυχικό μέρος της ανθρώπινης υπόστασης. Ο ρυθμός προέρχεται από το ρήμα «ρέω» και 

απευθύνεται στο υλικό σώμα του ανθρώπου ως κινητική ενέργεια. Η έννοια αρμονία για τους 

αρχαίους Έλληνες, σήμαινε γενικά τη σύνδεση, το ταίριασμα των μερών ενός δομημένου συνόλου 

όπως π.χ. των ουράνιων σωμάτων στο σύμπαν. Στη νεότερη μουσική ορολογία η λέξη αρμονία 

χαρακτηρίζει γενικά το σύνολο των κανόνων που διέπουν το ταυτόχρονο άκουσμα δύο ή 

περισσότερων φθόγγων, ή αλλιώς τη συγχορδία.  

 

4. Η Ιστορία της Μουσικής 

 

Αναζητώντας την εποχή της γέννησης της μουσικής και 

τις ρίζες της ιστορίας της, φθάνουμε στους Προϊστορικούς 

ανθρώπους των σπηλαίων. Η μουσική γεννήθηκε και εξελίχθηκε 

μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος από νωρίς άρχισε να ξεχωρίζει 

αρμονικούς ήχους είτε της φύσης μέσα στην οποία ζούσε, όπως 

το κελάηδημα των πουλιών, είτε ήχους από τη δουλειά και τις 

διάφορες ενασχολήσεις που επαναλάμβανε στην 

καθημερινότητά του. Η ανάγκη επικοινωνίας τον έκανε να 

ασχοληθεί ακόμα πιο πολύ με αυτό το θέμα και με τον καιρό άρχισε να  αναπαράγει αυτούς τους 

ήχους και να τους συνθέτει.  Τα μουσικά του δημιουργήματα ο άνθρωπος τα χρησιμοποίησε για να 

επικοινωνήσει με τους συνανθρώπους του, να εξορκίσει το φόβο, να επικαλεστεί τους προγόνους, να 

εξευμενίσει τους θεούς του και να εξωτερικεύσει τον ψυχικό του κόσμο εκφράζοντας τα 

συναισθήματά του. Τα αρχαιότερα δείγματα μουσικού πολιτισμού τα συναντάμε στην αγγειογραφία 

των Αιγυπτίων της προϊστορικής εποχής, 5000 - 4000 π. Χ.  που παριστάνει κρουόμενα  όργανα όπως 

κρόταλα, κύμβαλα, τύμπανα, κ.α. Ο μουσικός πολιτισμός της Αιγύπτου πιστεύεται ότι δάνεισε 

στοιχεία του στο μινωικό, το μυκηναϊκό στην αρχαϊκή και κυκλαδική Ελλάδα.  
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4.1. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Στην Αρχαιότητα η μουσική αποτελούσε μια πολύ σοβαρή βάση για τη μόρφωση και επίσης 

αποτελούσε τρόπο λατρείας των θεών της κάθε φυλής. Η Ινδική 

κλασσική μουσική είναι η παλαιότερη αν όχι μια από τις παλαιότερες 

μουσικές που δημιουργήθηκαν. Η Κινέζικη (αυλική μουσική της Κίνας) 

– έχει ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων. Οι Κινέζοι ήταν οι πρώτοι που 

έφεραν στα σαλόνια την μουσική επιστήμη, δημιουργώντας συστήματα 

μουσικής γραφής.  

Στην αρχαία Ελλάδα, η μουσική θεωρείτο ισάξια με τις καλές 

τέχνες και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Η χρήση της μουσικής στους 

αρχαίους χρόνους ήταν πολυδιάστατη και είχε άμεση σχέση με την 

ποίηση και το χορό. Ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, κρουστά και 

έγχορδα συνόδευαν κάθε είδος λατρευτικού χορού. Από τον Όμηρο 

μαθαίνουμε ότι οι αοιδοί απάγγειλαν τα έπη συνοδεία μουσικής, ενώ η 

λυρική ποίηση πήρε το όνομά της επειδή η απαγγελία της γινόταν με 

συνοδεία λύρας. Η μουσική συνδέθηκε στενά με τη θρησκεία. Μέχρι και 

την Κλασική περίοδο, οι περισσότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

εντάσσονταν στα πλαίσια θρησκευτικών τελετών. Στις τέσσερις 

μεγάλες Πανελλήνιες γιορτές (Ολύμπια, Πύθια, Νέμεα, Ίσθμια), διοργανώνονταν όχι μόνον αθλητικοί 

αλλά και μουσικοί αγώνες προς τιμή του Δία, του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα. Μουσικοί αγώνες 

τελούνταν και σε μικρότερης εμβέλειας εορτές, όπως τα Παναθήναια. Αναπόφευκτα, οι πιο 

διαδεδομένοι τύποι τραγουδιών ήταν θρησκευτικοί: ο διθύραμβος, αφηγηματικό τραγούδι προς τιμή 

του θεού Διονύσου, και ο παιάνας, το ιερό άσμα του θεού Απόλλωνα. Η μουσική, όμως, συνόδευε και 

πολλές άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Έτσι, υπήρχαν ειδικές μουσικές συνθέσεις   για τον πόλεμο 

καθώς και για ομαδικές επαγγελματικές εργασίες.  Στα συμπόσια, οι αυλητρίδες διασκέδαζαν τις 

ανδρικές παρέες παίζοντας  μουσική   και τραγουδώντας.  Ιδιαίτερο ρόλο έπαιζε η μουσική  και στον 

ιδιωτικό  βίο των αρχαίων  Ελλήνων. Με τραγούδια εκδηλωνόταν  το    συναίσθημα της αγάπης. 

Τραγούδια συνόδευαν την προετοιμασία για το γάμο, τη γαμήλια πομπή και την άφιξη στο σπίτι του 

γαμπρού (γαμήλιο εμβατήριο). Τα παιδιά άκουγαν νανουρίσματα από τη βρεφική τους ηλικία και 

μάθαιναν ιστορίες από τα τραγούδια που τους έλεγε η μητέρα τους ή η τροφός. Τέλος, η μουσική 

συνόδευε τους ανθρώπους που έφευγαν από τη ζωή.   Έτσι αποδεικνύεται ότι οι Αρχαίοι Έλληνες 

πίστευαν πως η μουσική χαροποιεί, καταπραΰνει, πλάθει ήθη, και θεραπεύει, γι’ αυτόν το λόγο η 

μουσική κατείχε σημαντική θέση στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και 

Ένας αοιδός. Ζωγραφική σε αμφορέα.                                                                                                                                                                          

Παρίσι, συλλογή Rollin (αντίγραφο) 
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μεταγενέστεροι φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι η μουσική συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του 

ανθρώπου και η μουσική παιδεία έπρεπε να αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στην εκπαίδευση των 

παιδιών. Ενώ για τον  Πυθαγόρα η μουσική ήταν πάνω απ΄ όλα μια μαθηματική επιστήμη που η ουσία 

της ήταν ο αριθμός, και η ομορφιά της, η έκφραση των αρμονικών σχέσεων των αριθμών. Κατά τους 

Πυθαγόρειους, οι πλανήτες καθώς περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τον Ήλιο, 

παράγουν διάφορους μουσικούς ήχους «ουράνια μουσική», που δεν μπορεί να τους συλλάβει το 

ανθρώπινο αυτί. Το σύνολο αυτών των ήχων αποτελεί την «αρμονία των σφαιρών». Για τον 

Πυθαγόρα, η μουσική ήταν η εικόνα της ουράνιας αρμονίας και για τον Πλάτωνα, η αστρονομία και η 

μουσική ήταν αδελφές επιστήμες. 

 

 4.2. ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ (400 – 1400)            

   Ο Μεσαίωνας για  πολλούς εξακολουθεί να 

ταυτίζεται με μια χιλιετία που χαρακτηρίστηκε από 

πνευματική καθυστέρηση και κοινωνική αδικία. Στέκεται 

σκοτεινός ανάμεσα στην λαμπρή κλασική αρχαιότητα και 

τους νεώτερους χρόνους της Αναγέννησης, αλλά οι 

αλλαγές στην μουσική είχαν φωτεινό χαρακτήρα.  Μέχρι 

τότε, κυριαρχούσαν οι εκκλησιαστικοί ύμνοι με απλές, 

εύκολες μελωδίες και η μουσική ήταν άρρηκτα δεμένη με 

την εκκλησία, καθώς οι περισσότεροι μουσικοί 

εκπαιδεύονταν σαν ψάλτες. Η μεσαιωνική μουσική 

χαρακτηρίζεται από πολυφωνία, αφού επιπλέον μελωδίες 

προστίθενται στη βασική και ο ήχος γίνεται πιο ποικίλος και 

ευχάριστος. Στις αρχές της περιόδου αυτής εμφανίζεται το 

Γρηγοριανό Μέλος δηλαδή Λειτουργική μουσική της 

ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας χωρίς κανονικό μέτρο με λέξεις 

από τη Βίβλο και τους Ψαλμούς. Από τις αρχές του Μεσαίωνα 

άρχισαν να εμφανίζονται και στην Ευρώπη οι περιπλανώμενοι 

μουσικοί που τους συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς της 

ανθρωπότητας. Αυτοί ήταν λαϊκοί μουσικοί και ποιητές που 

περιφέρονταν στις διάφορες χώρες και έδιναν παραστάσεις στις γιορτές και στα πανηγύρια. Οι 

μουσικοί που έπαιζαν σ’ αυτά τα πανηγύρια ονομάζονταν «ζογκλέρ» και ήταν βέβαια αγράμματοι 

όπως και ο υπόλοιπος λαός. Τα τραγούδια που έφτιαχναν ήταν στη γλώσσα που μιλούσε ο λαός (δεν 

ήταν δηλαδή στα λατινικά που η γλώσσα των μορφωμένων). Υπήρχαν όμως και περιπλανώμενοι 

Τροβαδούροι 
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μουσικοί που ήταν μορφωμένοι, είχαν σπουδάσει δηλαδή στα μοναστήρια τους κανόνες της 

εκκλησιαστικής μουσικής και γνώριζαν επίσης Λατινικά. Αυτοί οι μουσικοί, που ονομάζονταν 

τροβαδούροι, κατάγονταν συχνά από οικογένειες ευγενών και περιφέρονταν στις διάφορες Αυλές των 

αρχόντων συνθέτοντας τραγούδια που ήταν περισσότερο «έντεχνα». Οι στίχοι των τραγουδιών τους 

ήταν συνήθως στα λατινικά και η μουσική που τους συνόδευε ήταν γραμμένη και ακολούθησε τους 

κανόνες της εκκλησιαστικής μουσικής. Τα τραγούδια τους συνοδεύονταν από έγχορδα όργανα που 

έπαιζαν οι ίδιοι. 

                                                                           

4.3. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  (1400 – 1600)            

Με τον όρο Αναγεννησιακή μουσική αναφερόμαστε στην μουσική της εποχής της 

Αναγέννησης, μιας  εποχής που 

χαρακτηρίζεται από έντονο ανθρωπισμό, 

φιλοσοφικές τάσεις και επιστροφή στα 

αρχαία Ελληνικά γράμματα. Ήδη από τον 

14ο αιώνα ξεκίνησαν πολύ σημαντικές 

αλλαγές, που επηρέασαν τη ζωή των 

ανθρώπων. Οι ιδέες του ανθρωπισμού, που 

διαδόθηκαν αυτή την περίοδο, προβάλλουν 

τον άνθρωπο ελεύθερο, ανεξάρτητο, 

δημιουργικό, με ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Καλλιτέχνες και φιλόσοφοι στράφηκαν στον 

αρχαίο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό για να 

«αναγεννήσουν» τις παραμελημένες από το Μεσαίωνα αξίες των γραμμάτων και των τεχνών. Έτσι οι 

Επιστήμες και οι Τέχνες άνθισαν. Tρία σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη 

μουσική αυτής της περιόδου: η εξάπλωση του Ανθρωπισμού που επηρέασε τον τρόπο σύνθεσης, η 

θρησκευτική Μεταρρύθμιση που οδήγησε σε νέα 

μουσικά είδη και η άνοδος της αστικής τάξης που 

ευνόησε μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της 

οργανικής μουσικής. Η μουσική της Αναγέννησης 

ξεφεύγει από την πολυπλοκότητα του 

προηγούμενου αιώνα και παρουσιάζεται πιο 

ελεύθερη και  λιγότερο φορτωμένη. Στο 

μεγαλύτερο μέρος της είναι πολυφωνική. Η 

εμφάνιση της μουσικής τυπογραφίας γύρω στο 
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1500 έκανε τη μουσική προσιτή σε μεγαλύτερο κοινό. Η μουσική εκπαίδευση έγινε απαραίτητο 

στοιχείο μιας καλής ανατροφής, όχι μόνο στους αριστοκρατικούς κύκλους, αλλά και στην αστική 

τάξη. Στην Φλωρεντία εμφανίζεται για πρώτη φορά η όπερα, με τις νότες να τονίζουν ανεβαίνοντας 

την χαρά και την έξαρση και κατεβαίνοντας τη θλίψη. Τα θέματα και οι πρωταγωνιστές είναι 

πραγματικοί ή φανταστικοί  παρμένοι από την αρχαιότητα. 

 

4.4. MΠΑΡΟΚ (1600 - 1750)    

Μουσική Μπαρόκ ονομάζεται η μουσική που εντάσσεται στην γενική καλλιτεχνική 

τεχνοτροπία που ονομάζεται Μπαρόκ και 

αναπτύχθηκε πρώτα στην Ιταλία κατά τον 17ο 

αιώνα και εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. 

Είναι ένας ρυθμός πολύπλοκος, γεμάτος, 

εντυπωσιακός, σε αντίθεση με την ηρεμία και 

γαλήνη που επικρατούσε στην Αναγέννηση, 

αλλά και οργανωμένος και κωδικοποιημένος, 

χωρίς την 

κουραστική 

φόρτιση του 

15ου αιώνα. Το 

μπαρόκ χαρακτηρίζεται από ύφος πομπώδες κι επιβλητικό. Η μουσική 

αυτής της εποχής γίνεται πιο συναισθηματική κι εκφραστική. Το 

ενδιαφέρον στρέφεται στη χρήση μουσικών οργάνων και προκύπτει η 

έννοια της ορχήστρας. Προς το τέλος αυτής της περιόδου, εμφανίζεται 

το πιάνο. Η κανονική του ονομασία είναι πιανοφόρτε, δηλαδή 

«σιγανά- δυνατά». Αντικαθιστά το τσέμπαλο και γίνεται το αγαπημένο 

μουσικό όργανο των καλλιτεχνών αλλά και του κοινού.  Στη μουσική, η εποχή Μπαρόκ διαρκεί 

ενάμιση αιώνα. Αρχή της εποχής θεωρείται το 1600 περίπου, όπου διακρίνεται η αλλαγή στο νέο 

μουσικό ύφος, γεννιέται το είδος της όπερας και η πρώτη αίθουσα όπερας ανοίγει για το πλατύ κοινό 

στη Βενετία.  Άρχισε να αναγνωρίζεται η συγχορδία ως αυτόνομος φορέας μουσικού μηνύματος και η 

αρμονία ως ιδιαίτερο πεδίο μουσικής θεωρίας δίπλα στη μελωδία και το ρυθμό. Το μελωδικό 

ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ψηλότερη φωνή και οι άλλες περιορίστηκαν στο συνοδευτικό ρόλο 

της συμπλήρωσης των συγχορδιών. Έτσι γεννήθηκε η μονωδία και η ομοφωνική γραφή. Ο Μπαχ 

μπορούσε ακόμα να βασιστεί στη δύναμη της μελωδίας και να πλέξει μόνο με αυτή ολόκληρα 

μονοφωνικά έργα, όπως π.χ. οι σουίτες του για βιολοντσέλο. Η μουσική μπαρόκ, αντίθετα με την 
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αναγεννησιακή, αξιοποιεί τον ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα κάθε χώρας και έτσι αρχίζει να 

δημιουργείται το εθνικό μουσικό ύφος. Τέλος, έρχεται η σταδιακή μετάβαση από την πολυφωνία του 

μεσαίωνα και της Αναγέννησης στην ομοφωνική γραφή, η οποία ολοκληρώνεται την εποχή του 

κλασικισμού. Το τέλος της μουσικής μπαρόκ έρχεται με το θάνατο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ 

(1750).   

 

4.5. ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (1730 – 1830) 

Η κλασική εποχή της μουσικής ακολούθησε την Μπαρόκ 

περίοδο και προηγήθηκε του ρομαντισμού. Αποτέλεσε την 

περίοδο κατά την οποία ξεχώρισαν οι μορφές πολύ σημαντικών 

συνθετών, όπως του Γιόζεφ Χάυντν, του Βόλφγκανγκ Αμαντέους 

Μότσαρτ και του Μπετόβεν. Η 

αλλαγή στη σχέση συνθέτη-

κοινού αλλά και οι ιδέες του 

Διαφωτισμού έγιναν αφορμή να αναπτυχθούν νέα μουσικά είδη, όπως 

το κουαρτέτο εγχόρδων, η συμφωνία και η κωμική όπερα. Η ακμή 

της όπερας και ειδικότερα της αποκαλούμενης κωμικής όπερας είναι 

βασικό γνώρισμα της κλασικής περιόδου στη μουσική. Η κλασική 

μουσική χαρακτηρίζεται γενικά από μια ομοφωνική μουσική γραφή 

κατά την οποία κυριαρχεί μια βασική μελωδία, ενώ τα υπόλοιπα 

συνοδευτικά μέρη υποστηρίζουν την μελωδία αυτή.  

 

4.6. ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1815 – 1910) 

 Ρομαντική ονομάζεται η μουσική που 

εμφανίστηκε στο τέλος του 18ου αιώνα στη Γερμανία και 

διαδόθηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. Χαρακτηριστικά αυτής της μουσικής 

είναι η πλούσια μελωδική έκφραση και οι πολυπληθείς 

ορχήστρες. Οι παρτιτούρες των ρομαντικών είναι γεμάτες 

σημειώσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου έτσι ώστε 

να μην αφήνουν μεγάλο περιθώριο αυτοσχεδιασμού ενώ 

ένα είδος που αναπτύσσεται έντονα στην περίοδο αυτή είναι η "Προγραμματική Μουσική". Σε 

αντίθεση με την "Απόλυτη Μουσική" που στηρίζεται στην καθαρή έμπνευση, η προγραμματική 

μουσική προσπαθεί να απεικονίσει παραστάσεις ή συναισθήματα χρησιμοποιώντας τα εκφραστικά 
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μέσα που προσφέρουν τα μουσικά όργανα, όπως αντίστοιχα χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι τα χρώματα. 

Η ρομαντική μουσική στοχεύει να προκαλέσει τη συγκίνηση και μια περισσότερο ονειρική 

ατμόσφαιρα. Ο ρομαντικός συνθέτης σπάει τους κανόνες και για πρώτη φορά η διατονική μουσική, 

που διαμορφώθηκε την Μπαρόκ και την Κλασική περίοδο, αντικαθίσταται από τη χρωματική 

μουσική, που δίνει έμφαση στο «χρώμα» των συνηχήσεων και όχι στην καθιερωμένη και 

αναμενόμενη διαδοχή τους. Ο συνθέτης που υπήρξε το ρομαντικό πρότυπο του επαναστάτη-

καινοτόμου δεν ήταν άλλος από τον Μπετόβεν.  

 

 

4.7. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1910 - ΣΗΜΕΡΑ) 

Η μουσική των αρχών του 20ού αιώνα «σπάει» τους κανόνες και τις παραδόσεις των 

προηγουμένων περιόδων. Οι συνθέτες πειραματίζονται 

με νέες φόρμες, νέες τεχνικές και στυλ. Τζαζ και 

λαϊκές μουσικές παραδόσεις κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

των συνθετών και επηρεάζουν τη νεότερη μουσική 

γλώσσα. Τεχνολογικές εξελίξεις, από τη ραδιοφωνία 

και το τρανζίστορ μέχρι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

το Ίντερνετ και την ψηφιακή ανάλυση του ήχου, 

κάνουν τη διάδοση της μουσικής πιο γρήγορη από 

ποτέ. Σταθμό στην περίοδο από το 1940 έως σήμερα, αποτελεί η ροκ μουσική, που επικράτησε στη 

Δύση από το 1955. Έχοντας τις ρίζες της στη «μαύρη» 

μουσική, που είχε εκφραστεί από τη τζαζ και τα μπλουζ, 

ξεκίνησε απ’ την Αμερική και γρήγορα εξαπλώθηκε σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Το ροκ δεν επηρέασε απλώς την 

κουλτούρα των νέων εκείνης της εποχής έγινε τρόπος 

ζωής τους. Αυτό που ξεχώριζε τη ροκ μουσική ήταν 

κυρίως η χρήση της ηλεκτρικής κιθάρας. Στη δεκαετία 

του ’70 εμφανίστηκε η ντίσκο, ήχος ρυθμικός και 

απόλυτα χορευτικός. Η ραπ, που στην αρχή γραφόταν 

από και απευθυνόταν σε μαύρους, γρήγορα κατακτήθηκε και από τους λευκούς καλλιτέχνες. Την 

τελευταία δεκαετία, κυρίως, αναπτύσσεται έντονο ενδιαφέρον για τις εθνικές δημιουργίες, για 

μελωδίες δηλαδή, επηρεασμένες από τη λαϊκή παράδοση. Όσο για την ηλεκτρονική μουσική, αυτή 

παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και ανοίγει τους μουσικούς δρόμους του μέλλοντος.  
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5. Η Μέταλ Μουσική 

 

Το Μέταλ είναι μουσικό είδος και κατατάσσεται ως παρακλάδι της Ροκ μουσικής. 

Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '60 - αρχές '70 και οι ρίζες του εφορμούν από 

την Μπλουζ και το ψυχεδελικό ροκ. Τα μουσικά σχήματα που θεωρούνται ως πρωτόλεια στο Μέταλ 

δημιούργησαν ένα βαρύ ήχο εστιασμένο στην κιθάρα, στο μπάσο και στα ντραμς, έχοντας ως 

χαρακτηριστικό την έντονη παραμόρφωση στον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας καθώς και τα 

γρήγορα σόλο. Το Μέταλ είναι το πιο ακραίο στην ένταση, αρρενωπότητα και θεατρικότητα.  

Το Μέταλ απαντά οπαδούς σε όλο τον πλανήτη, ενώ τα πρώτα συγκροτήματα του είδους όπως 

οι Black Sabbath προσελκύουν ακόμα και σήμερα ένα ευρύτερο κοινό. Στα μέσα της δεκαετίας του 

'70, οι Judas Priest καθώς και οι Iron Maiden και πολλά άλλα συγκροτήματα προχώρησαν την εξέλιξη 

του είδους αποβάλλοντας τα μπλουζ στοιχεία, ενώ το New Wave of British Heavy Metal ακολούθησε 

τον ίδιο δρόμο, δίνοντας στη μουσική μια χροιά Πανκ Ροκ και μεγαλύτερη έμφαση στην ταχύτητα. 

Το Heavy metal έγινε ευρέως γνωστό τη δεκαετία του '80, οπότε αναπτύχθηκαν πολλά από τα γνωστά 

υποείδη του. Εναλλαγές πιο ακραίες περιορίστηκαν τότε στην Underground μουσική σκηνή, άλλες 

πάλι όπως το Glam Metal και το Thrash Metal γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Αργότερα και έως 

τις μέρες μας, αρκετά υποείδη διεύρυναν τα μουσικά όρια του είδους. 

 

5.1. ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛ 

 

 Power Metal: Το Power Metal είναι ένα είδος του Heavy Metal το οποίο προέρχεται από το 

συνδυασμό του New Wave of British Heavy Metal με το Speed Metal. Συχνά συνδυάζεται με 

συμφωνικά μουσικά στοιχεία. Η στιχουργική του είδους βασίζεται σε επικά και φανταστικά 

θέματα, με δραματικά και δυναμικά ρεφρέν. 

 Thrash Metal: Το Thrash Metal είναι ένα είδος του Heavy Metal, που αναπτύχθηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του '80. Χαρακτηριστικά του είναι η επιθετικότητα 

στον ήχο, ο γρήγορος ρυθμός, η χρήση χαμηλών χορδών και γρήγορων κρουστών. Συγκροτήματα 

όπως οι Metallica, οι Slayer, οι Megadeth και οι Anthrax, αποτελούν τους «Τέσσερις Μεγάλους» 

του Αμερικάνικου Thrash Metal. 

 Folk Metal: Το Folk Metal είναι ένα υπο-είδος της Heavy Metal μουσικής που αναπτύχθηκε στην 

Ευρώπη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το ύφος του είναι 

μια μίξη του Heavy Metal με την παραδοσιακή λαϊκή μουσική. Αυτό περιλαμβάνει την 

εκτεταμένη χρήση των λαϊκών οργάνων και, σε μικρότερο βαθμό, τα παραδοσιακά είδη 

τραγουδιού. Η αρχαιότερη εκφραστής του Folk Metal ήταν η αγγλική Skyclad μπάντα. 
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 Death Metal: Το Death Metal είναι ένα είδος του Heavy Metal που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του '80. Παρουσιάζει χαμηλά κουρδισμένες κιθάρες με έντονη 

παραμόρφωση, γρυλιστά φωνητικά και τσιρίδες, επιθετικά ντραμς με διπλά μπάσα τύμπανα και 

στιχουργική που ασχολείται με την θρησκεία, την μυθολογία τρόμου, τον μυστικισμό, την 

πολιτική, κ.α. 

 Black Metal: Το Black Metal έχει ρίζες από κλασσικές thrash μπάντες όπως οι Sodom, οι 

Destruction αλλά και οι Celtic Frost, οι Bathory, οι Venom, κ.α. To λεγόμενο "δεύτερο κύμα" του 

Black Metal, που ήταν το πρώτο πλήρως συνειδητοποιημένο (οι ίδιες οι μπάντες πλέον 

χρησιμοποιούν τον όρο Black Metal), γεννήθηκε στη Νορβηγία, κυρίως απ' τους Mayhem και, αν 

και τα σκανδιναβικά συγκροτήματα συνεχίζουν να έχουν αρκετά μαζική σκηνή, το είδος έχει 

διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. 

 Grindcore: Το Grindcore αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του '80 και 

αποτελεί μίξη του Hardcore Punk με το Death metal. 

 Doom Metal: Το Doom Metal αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Μεγάλη Βρετανία 

στις αρχές της δεκαετίας του '70, επηρεασμένο από την μουσική των Black Sabbath και 

εξελίχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. 

 Progressive Metal: Το Progressive Metal αποτελεί συνδυασμό της τεχνικής του Progressive Rock 

της δεκαετίας του '70 με την ένταση του Heavy Metal της επόμενης δεκαετίας. Το συγκεκριμένο 

είδος εστιάζει στην τεχνική και την μελωδία και γνώρισε εμπορική επιτυχία από την δεκαετία του 

'90 και έπειτα, με συγκροτήματα όπως οι Dream Theater, Fates Warning, Queensrÿche, κ.α. 

 Industrial Metal: Το Industrial Metal αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 έχοντας 

επιρροές από το thrashmetal, την χορευτική μουσική και το Ηardcore punk. Πρώτοι καλλιτέχνες 

του είδους ήταν οι Ministry και Godflesh, ενώ μεγάλη επιτυχία γνώρισαν οι Nine Inch Nails, ο 

Marilyn Manson και οι Rammstein την δεκαετία του '90. 

 Speed Metal: Το Speed Metal αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '70 

και προέρχεται από τον συνδυασμό της τεχνικής και της μουσικότητας του New Wave of British 

Heavy Metal με την ταχύτητα και την επιθετικότητα του Hardcore Punk. 

 Christian Metal: Το Χριστιανικό μέταλ είναι το μόνο που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα επειδή όλα 

τα μέλη ενός κλασσικού συγκροτήματος έχουν σαν κοινή πίστη τον Χριστιανισμό. 

 Glam Metal: Το Glam Metal (γνωστό και ως Hair Metal ή Pop Metal) προήλθε από το βρετανικό 

Glam Rock της δεκαετίας του '70 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία κατά την δεκαετία του '80 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. 

 Nu Metal: Το μουσικό είδος Nu Metal είναι ένα υποείδος του Heavy Metal, που 

πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του '90 και συνδυάζει την Grunge, Alternative Metal, 
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Funk Metal, Hip hop και διάφορες Heavy Metal επιρροές όπως το Industrial Metal, το Groove 

Metal και το Thrash Metal. Τέσσερα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα που έχουν Nu Metal 

επιρροές είναι οι System of a Down (SOAD), οι Linkin Park, oι Slipknot και οι Limp Bizkit. 

 Gothic metal: Το Gothic Metal είναι ένα είδος ακραίας μουσικής που αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας του '90 και αποτελεί μίξη του Gothic rock με το Heavy metal. 

Πρωτοπόροι του είδους υπήρξαν οι Paradise Lost, Anathema και My Dying Bride, ενώ άλλα 

σπουδαία ονόματα υπήρξαν οι Type O Negative από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι The Gathering 

από την Ολλανδία και οι Tiamat από την Σουηδία. 

 

5.2. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ METAL 

 

 Iron Maiden:  

 

Οι Iron Maiden είναι συγκρότημα 

με καταγωγή από την Μ. Βρετανία. 

Είναι από τους δημοφιλέστερους 

εκπροσώπους του είδους και ειδικά του 

New Wave of British Heavy Metal. 

 

 

 

 

 

 Sabaton: 

Oι Sabaton είναι συγκρότημα 

σουηδικής καταγωγής. Εκπροσωπούν την 

Power Metal. 
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 Metallica: 

Oι Μetallica είναι συγκρότημα 

αμερικανικής καταγωγής. Είναι 

αντιπρόσωποι πολλών υποκατηγοριών 

της metal ανάμεσα τους και η Heavy, 

Thrash και Speed Metal. 

 

 

 

 System of a Down:  

Οι System of a Down είναι ένα 

Αρμενικο-Αμερικάνικο συγκρότημα από 

την Νότια Καλιφόρνια. Είναι εκπρόσωποι 

της Alternative, Speed και Power Metal 

καθώς και της Progressive Rock. 

 

 

 Black Sabbath:  

Οι Black Sabbath είναι βρετανικό 

συγκρότημα. Αντιπροσωπεύουν την Ηeavy και 

Death Metal. 

 

 

 

 

 

 Judas Priest:  

Οι Judas Priest είναι βρετανικό metal 

συγκρότημα. Είναι αντιπρόσωποι της Power, 

Heavy και Speed Metal. 

 

 

 

 



ΜΟΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΙ, Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 25 

 

 Drowning Pool:  

Οι Drowning Pool είναι αμερικάνικο 

metal συγκρότημα. Είναι αντιπρόσωποι της 

Alternative και της Nu Metal. 

 

 

 

 

 Slipknot:  

Οι Slipknot είναι ένα αμερικανικό 

metal μουσικό συγκρότημα. 

Αντιπροσωπεύουν την Heavy και την Nu 

Metal. 

 

 

 Marilyn Manson: 

O Brian Hugh Warner, γνωστός ως Marilyn 

Manson, είναι Αμερικάνος τραγουδιστής και 

τραγουδοποιός. Αντιπροσωπεύει το είδος της Industrial 

και Alternative Metal. 

 

 

 

 

6. Η ΡΑΠ Μουσική 

 

6.1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η Rap είναι ένα πολύ γνωστό είδος μουσικής που είναι διαδεδομένο  σε όλο τον κόσμο και 

κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από όπου και προήλθε. Προέρχεται από την 

αφρικανική μουσική για αυτό και λέγεται αφροαμερικάνικη rap. Αυτό το είδος το διέδωσαν οι 

αφρικανοί στις Η.Π.Α. που θεωρούνταν δούλοι. Για αυτό το λόγο, οι ιδρυτές της ραπ είναι αμερικάνοι 

αφρικάνικης καταγωγής. Λόγω λοιπόν της εκμετάλλευσης της μειονότητας, οι αφρικανοί 

αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλες χώρες φέρνοντας μαζί τους και αυτό το ανερχόμενο είδος. 
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Τη δεκαετία του 1970, η rap γνώρισε άνθιση και λίγο πιο μετά την δεκαετία του ‘90 βρέθηκε στην 

ακμή της. Με αυτό το είδος οι αφρικανοί της Αμερικής ήθελαν να εκδηλώσουν τον θυμό που έτρεφαν 

για αυτούς που τους θεωρούσαν δούλους. Δηλαδή ξεσπούσαν κατά του ρατσισμού. Η λέξη «ραπ» 

ετυμολογικά σημαίνει «χτυπώ». 

Η ραπ μουσική ανήκει στην κουλτούρα Hip Hop. Οι στίχοι των τραγουδιών της ραπ 

ονομάζονται ρίμες. Οι στίχοι της ραπ πρέπει να κάνουν ρίμα, δηλαδή να έχουν ομοιοκαταληξία (ρίμα= 

ομοιοκαταληξία). Οι ρίμες ανήκουν στο μεγαλύτερο κομμάτι ενός τραγουδιού ραπ και οι παλαιότεροι 

ερμηνευτές της ραπ περιέγραφαν προσωπικά τους βιώματα και εμπειρίες που τους συνέβαιναν στη 

ρουτίνα της ζωής τους. Βασικά θέματα των τραγουδιών είναι η βία, η χρήση όπλων, τα ναρκωτικά, ο 

ελευθεριακός ερωτισμός και η πολιτική θεματολογία. Η πιο μεγάλη πηγή έμπνευσης της ραπ είναι η 

καθημερινή ζωή στα γκέτο (συνοικίες στις οποίες διέμεναν οι περιθωριοποιημένοι μαύροι των 

Ηνωμένων Πολιτειών). 

 

6.2. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΡΑΠ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

 Christian rap: Η Christian rap πρόκειται για ένα είδος ραπ με αισθηματικό αλλά και κυρίως με 

θρησκευτικό περιεχόμενο. 

 Gangsta rap: Πρόκειται για το είδος ραπ με το οποίο θα ασχοληθεί η ομάδα μας στην 

συγκεκριμένη ερευνητική εργασία. Εξελίχθηκε τα τέλη της δεκαετίας του 80’ και γνώρισε ακμή 

στην δεκαετία του 90’. Έχει ευέξαπτο και θορυβώδη ήχο. Οι ερμηνευτές τραγουδώντας αυτό το 

είδος, εξιστορούν ιστορίες από την δύσκολη ζωή του δρόμου και οι στίχοι τους περιέχουν 

βωμολοχίες. Μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως εξέλιξη της Hardcore rap. 

 New Jack Swing: Εξελίχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80’, όπου οι καλλιτέχνες της urban και 

soul μουσικής άρχισαν να περιλαμβάνουν ήχους Hip hop, δείγματα και τεχνικές παραγωγής στην 

μουσική τους. 

 G-Funk: Είναι παραλλαγή της Gangsta rap που εξελίχθηκε από τον γνωστό καλλιτέχνη της ραπ 

Dr. Dre στη δεκαετία του 90’. Είναι γνωστό για τις μελωδίες του, το βαθύ μπάσο και τα γυναικεία 

φωνητικά. 

 GO-GO: Μια δημοφιλής παραλλαγή του Hip-Hop με βαρύ μπάσο. Σημασία είχε ο ρυθμός και όχι 

οι λέξεις. 

 Alternative Rap: Η alternative rap δημιουργήθηκε από συγκροτήματα που αρνήθηκαν να 

ακολουθήσουν τα καθιερωμένα Χιπ Χοπ στερεότυπα όπως G-Funk, Bass, Hardcore, και Party Rap. 

 East Coast Rap: Κατά την άνθηση του Χιπ Χοπ, όλη η ραπ ανήκε στο East Coast rap. Όλοι οι νέοι 

σημαντικοί καλλιτέχνες εκείνης της εποχής βασίζονταν στην περιοχή της Νέας Υόρκης καθώς και 
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οι θρύλοι του Old-School Rap. Όσο η Ραπ μεγάλωνε και διευρύνονταν στην δεκαετία του 80, οι 

παραγωγές άρχισαν να ξεπετάγονται και από άλλες τοποθεσίες. Εν τούτοις, η Ραπ του East Coast 

επικράτησε στα περισσότερα χρόνια των ‘80s. 

 Hardcore Rap: H Hardcore Rap χαρακτηρίζεται από την εναντίωση, την επιθετικότητά της - όποιο 

κι αν είναι το στιχουργικό θέμα - και τα βαριά και δυνατά beats. H Hardcore Rap είναι σκληρή, με 

έντονο περιεχόμενο και συχνά απειλητική, αν και δεν ήταν πάντα αυτός ο σκοπός. Η gangsta rap 

είναι συνδεδεμένη με την Hardcore, όσο κανένα άλλο είδος. 

 Old-School Rap: Η Old-School Rap προέρχεται από το στυλ των πρώτων καλλιτεχνών της Ραπ 

που ξεπρόβαλαν από τη Νέα Υόρκη από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 ως τα νεότερα χρόνια των 

80s.  Μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα, από την απλότητά της. 

 West Coast Rap: H West Coast Rap κυριάρχησε στην Χιπ Χοπ σκηνή στα μέσα της δεκαετίας του 

‘90 μετατρέποντας την Gangsta Rap σε δημοφιλές μουσικό φαινόμενο και κάνοντας τον Dr. Dre 

μια από τις πιο επιτυχημένες μορφές στην ιστορία της Ραπ.  

 Latin Rap: H Latin Rap αναφέρεται στην ραπ που προέρχεται από την Λατινική Αμερική. Οι 

Λατίνοι ραπάρουν είτε στα Ισπανικά είτε στα Αγγλικά και η μουσική τους αποδεικνύει την 

επίδραση των λατινικών ρυθμών στην παγκόσμια σκηνή. 

 Political Rap: Στην προσπάθεια να ξεφύγουν από την ατμόσφαιρα των πάρτι της Old-School Rap, 

κάποια συγκροτήματα προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα νέο είδος της Ραπ με ρίμες σχετικές με 

την πολιτική φιλοσοφία στρεφόμενοι συνήθως προς την κυβέρνηση. 

 Underground Rap: Χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: Είναι είτε Hardcore Hip-Hop που ξεπερνά τα 

μουσικά όρια με στίχους περισσότερο εφευρετικούς από της Gangsta Rap, είτε hardcore gangsta 

rap που χρησιμοποιεί όλες τις μουσικές και στιχουργικές ιδιαιτερότητες του είδους. 

 

6.3. ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ GANGSTA RAP ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

 

1) Tupac Shakur: Ο Τούπακ Αμάρου Σακούρ 

γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1971. Γνωστός και με τα 

καλλιτεχνικά ψευδώνυμα 2Pac και Makaveli, ήταν ένας από 

τους κορυφαίους ράπερς στο είδος του. Έφυγε από τη ζωή το 

1996. 
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2) Eazy-E: Ο Έρικ Λιν Ράιτ γεννήθηκε στις 7 

Σεπτεμβρίου 1963 στο Compton της Καλιφόρνιας. 

Βρέθηκε στο απόγειο της καριέρας με το ραπ group 

Ν.W.A. (Niggas With Attitude).  Απεβίωσε το 1995. 

 

 

 

 

3) Ice Cube: Ο O 'Shea Jackson, περισσότερο 

γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Ice Cube, 

είναι Αμερικανός ράπερ που συνεργάστηκε με 

τον Eazy-e και τον Dr. Dre. Ήταν και αυτός 

μέλος των N.W.A. 

 

 

4) Dr. Dre: Ο Αντρέ Ρόμελ Γιάνγκ (18 

Φεβρουαρίου 1965), γνωστός με το καλλιτεχνικό 

όνομα Dr. Dre, είναι Αμερικανός ράπερ και 

μουσικός παραγωγός. Ο Dr. Dre έκανε τα πρώτα 

του βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Ήταν μέλος στους N.W.A. 

 

 

 

5) Snoop Dogg: Ο Κόρντοζαρ Κάλβιν Μπρόουντους, Τζ. 

(20 Οκτωβρίου 1971), περισσότερο γνωστός ως Snoop Dogg, 

είναι Αμερικανός rapper και ηθοποιός από την Καλιφόρνια. Η 

μουσική του καριέρα ξεκίνησε το 1992, όταν τον ανακάλυψε ο 

Dr. Dre και τον συμπεριέλαβε στον πρώτο σόλο δίσκο του. 
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6) Eminem:  Ο Μάρσαλ Μπρους Μάδερς (17 

Οκτωβρίου1972), πιο γνωστός με το καλλιτεχνικό 

όνομα Eminem, είναι  Αμερικανός ράπερ. Έχει 

βραβευτεί με Όσκαρ και πολλαπλά Γκράμι για την 

πολυδιάστατη δράση του στην αμερικανική σόουμπιζ 

ως ράπερ, παραγωγός μουσικής και περιστασιακός 

ηθοποιός. Αναδείχθηκε για πρώτη φορά από τον Dr. 

Dre. 

 

 

7) Xzibit: O Άλβιν Ναθάνιελ Τζόινερ (18 

Σεπτεμβρίου1974), γνωστός ως Xzibit, είναι  

Αμερικανός ράπερ, καθώς και ηθοποιός και 

παρουσιαστής. 

Συνεργάστηκε με 

τον Snoop Dogg,  

τον Dr. Dre, κ.α. 

 

 

8) Coolio: Ο Coolio (1 Αυγούστου 1963) είναι Αμερικανός 

τραγουδιστής της ραπ. Είναι ψευδώνυμο του Artis Ivey, 

Jr., γνωστού για το τραγούδι του "Gangsta's Paradise", 

το οποίο κέρδισε βραβείο Grammy. Το πρώτο του 

άλμπουμ "It Takes a Thief" κυκλοφόρησε το 1994. 

 

 

9) DMX: Ο Ερλ Σίμμονς (18 Δεκεμβρίου 1970), κυρίως 

γνωστός από το καλλιτεχνικό του όνομα DMX, 

είναι Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός. Τα αρχικά του 

ονόματος σημαίνουν και Dark Man X. 
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10) 50 Cent: Ο Κέρτις Τζέιμς Τζάκσον ο 3ος (6 Ιουλίου 1975), 

γνωστός από το καλλιτεχνικό του όνομα 50 Cent, είναι 

Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός. Έγινε γνωστός με την κυκλοφορία 

των άλμπουμ του Get Rich or Die Tryin (2003) και το The 

Massacre (2005). 

 

 

 

 

 

7. Συσχέτιση της Ραπ και της Μέταλ Μουσικής 

 

Με την πάροδο των χρόνων, διάφορα είδη μουσικών αναμείχθηκαν μεταξύ τους και 

δημιουργήθηκαν πολλά υποείδη. Δύο είδη που αναμείχθηκαν ήταν και αυτά της Ραπ και της Metal. 

Το νέο υποείδος έχει αρκετές ονομασίες ανάλογα με το είδος της Ραπ και το είδος της Metal 

που ανακατεύονται. 

Για παράδειγμα, από την ανάμιξη της Heavy Metal και πιο συγκεκριμένα της Funk Metal και 

Alternative Metal  και όλων των ειδών της Ραπ προκύπτει η Nu Metal η οποία ανακαλύφθηκε τη 

δεκαετία του ‘90 στην πόλη της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α.  

Άλλο υποείδος αυτών των δύο μουσικών είναι και η Rap Metal που προκύπτει από την 

ανάμειξη μόνο της Alternative Metal και Hip hop.  Ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1980 στις Η.Π.Α. 

 

ΜΕΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΥΠΟΕΙΔΗ: 

 

1) Slot - Dead Stars (Rap Metal) 

2) Chop Suey! - System of a Down (Nu Metal) 

3) Clawfinger - Bigger and the Βest (Rap Metal) 

4) Duality – Slipknot (Nu Metal) 

5) Drowning Pool - Tear away (Rap Metal) 

6) Down With the Sickness – Disturbed (Nu Metal) 
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1. ΑΦΙΣΑ NU METAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. ΑΦΙΣΑ RAP METAL 

 


