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Υπόθεμα: Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τα Soundtracks, δηλαδή τη χρήση της μουσικής στον  

                     Κινηματογράφο. 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα:  

Α΄ Τετράμηνο: Τι ονομάζουμε Soundtracks; Ποια είναι η ιστορική τους πορεία; 

Β΄ Τετράμηνο: Ποιος ο ρόλος τους στην ψυχολογία του θεατή; Ποια είναι η χρήση των Soundtracks  

                         εκτός των ταινιών; Ποια είναι τα δημοφιλέστερα soundtracks; 

 

 

SOUNDTRACKS 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ   

H κινηματογραφική έννοια του όρου soundtrack αναφέρεται στην ηχητική ζώνη μιας ταινίας 

και ό,τι αυτή περιέχει (διαλόγους, ηχητικά εφέ, μουσική). Για την κινηματογραφική μουσική, η έννοια 

του όρου συμπυκνώνεται στην μουσική μιας ταινίας (τραγούδια και πρωτότυπη μουσική). Όταν 

πρόκειται για κυκλοφορίες που αφορούν τη μουσική μιας ταινίας, έχουμε δύο διακρίσεις, το «Οriginal 

Score» και το «Soundtrack Album», για το CD που περιέχει κυρίως ή μόνο τραγούδια που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην ταινία ή απλά έχουν επιλεγεί για το album της. 

 

2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ   

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα και στις αρχές του 20
ου

 αιώνα γεννήθηκε η 7
η
 τέχνη (ο 

κινηματογράφος). Πρόγονοι του κινηματογράφου όπως το μελόδραμα και το μουσικό θέατρο είχαν 

είδη βαθιά σχέση με την αρχαιότερη τέχνη, τη μουσική. Ακόμα και αρκετές δεκαετίες μετά την αρχή 

Ο Μ Α Δ Α  S O U N D S T A R S  

 



ΜΟΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΙ, Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 2 

της κινηματογραφικής εποχής, η μουσική για ταινίες άνηκε στην κατηγορία της μη εμπορικής 

μουσικής, κάτι που στη συνέχει άλλαξε. 

 Το πρώτο soundtrack ταινίας που κυκλοφόρησε στην ιστορία του κινηματογράφου ήταν ο 

δίσκος με τα τραγούδια της ταινίας της Disney “Snow White and the Seven Dwarfs” (1938, 

https://www.youtube.com/watch?v=8zuCLGiJcDc). 

 Ακόμα ένα αριστουργηματικό έπος της επόμενης χρονιάς κυκλοφόρησε με το όνομα “Gone 

with the Wind” (1939) με την κλασική μουσική του Max Steiner. Μπορεί να ακούγεται 

παράξενο αλλά ένα από τα πιο αγαπητά soundtracks όλων των εποχών, δεν κυκλοφόρησε τη 

χρονιά που προβλήθηκε η ταινία μα χρειάστηκαν δεκαπέντε χρόνια προκειμένου να 

κυκλοφορήσει, μετά την πρώτη προβολή της ταινίας. Κυκλοφόρησε στην αγορά μία 

δεκάλεπτη σουίτα από τη μουσική της που ετοίμασε και ηχογράφησε ο Steiner. H αυθεντική 

ηχογράφηση του soundtrack θα κυκλοφορήσει το 1967, 28 ολόκληρα χρόνια μετά την έλευση 

της ταινίας στους κινηματογράφους! (https://www.youtube.com/watch?v=rLADBpbx4BI) 

 

 

2.2. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ  

 

Στα πρώτα βήματα του κινηματογράφου, τέλος 19ου - αρχές 20ού αι., η μουσική συνοδεύει τις 

κινούμενες με μηχανικό τρόπο φωτογραφικές εικόνες. Αρχικά μπαίνει στην υπηρεσία του 

κινηματογράφου κυρίως με μηχανικό τρόπο. Ενόσω προβάλλονταν, οι κινούμενες εικόνες 

συνοδεύονταν από κάποιο μηχανικό μέσο (γκονγκ κ.λπ.), από πιάνο, ή μερικές φορές ολόκληρη 

ορχήστρα. Η μουσική αυτή δεν αποτελούσε μέρος της ταινίας, η όλη διαδικασία απλώς αποτελούσε 

μέρος της προβολής.  

Αρχικά τα θέματα της ήταν μελωδίες από τραγούδια, η αποσπάσματα κλασσικών έργων που 

προϋπήρχαν. Σιγά-σιγά εμφανίζονται και ειδικά διαμορφωμένες για την ταινία συνθέσεις. Η μεγάλη 

αλλαγή γίνεται γύρω στην δεκαετία του ’30 όταν ο βωβός κινηματογράφος μετατράπηκε σε 

ομιλούντα. 

 

 

2.3.  Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ του 1930: Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 

 

Στη δεκαετία αυτή, παρά την οικονομική κρίση, παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών 

στην ιστορία, γι’ αυτό και ονομάζεται «χρυσή εποχή» του κινηματογράφου. Πλήρη αυτονομία και 

τεράστια ισχύ αποκτούν οι κινηματογραφικές εταιρείες, οι οποίες τώρα μετατρέπονται σε βιομηχανίες 

https://www.youtube.com/watch?v=8zuCLGiJcDc
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με κάθετα οργανωμένη αλυσίδα παραγωγής. Η πλήρης αυτονομία και τεράστια ισχύ κορυφώθηκε σε 

συνδυασμό με τη χρήση δικτύων αιθουσών αποκλειστικής διανομής. 

Έρχονται στο προσκήνιο νέα επαγγέλματα (σεναριογράφος, μοντέρ, ηχολήπτης, εικονολήπτης 

κτλ). Η κινηματογραφική μουσική εδραιώνεται σταδιακά ως μορφή υψηλής τέχνης, κάνοντας σαφή 

την ανάγκη για απασχόληση επαγγελματιών συνθετών, κυρίως της λεγόμενης σοβαρής μουσικής. 

 

 

2.4. Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

 

Οι μεταπολεμικής εποχής ταινίες αποκτούν θέματα από την καθημερινή ζωή, γίνονται πιο 

ρεαλιστικές, με ανθρώπινα θέματα. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί πως, αυτή την χρονική 

στιγμή, στο προσκήνιο βρίσκονται η τζαζ καθώς και σύγχρονες τέχνες όπως η ηλεκτρονική μουσική. 

Το ΄50 η τηλεόραση και ο αυξανόμενος αριθμός ανεξάρτητων παραγωγών απειλεί τη 

βιομηχανία του κινηματογράφου. Νέα συστήματα ενίσχυσης του μεγέθους του χρώματος και του ήχου 

ανακαλύπτονται (σινεμασκόπ, σινέραμα, στερεοφωνικός ήχος, κλπ). Στο περιεχόμενο η τζαζ 

αντικαθιστά την συμφωνική μουσική φέρνοντας τον κινηματογράφο σε πιο ελεύθερες και 

αυτοσχεδιαστικές μουσικές φόρμες. 

 

 

2.5.  Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ του 1960 

 

  Την περίοδο αυτή νέοι συνθέτες όπως οι Ζαρ,  Μαντσίνι, Ρότα, Χέρμαν, κ.α. έρχονται στο 

προσκήνιο και φέρνουν στην τέχνη νέα πνοή και ιδέες. Πολλές μελωδίες και τραγούδια ακολουθούν 

αυτόνομη πορεία ανεξάρτητα από τις ταινίες που συνοδεύουν, κερδίζουν την αγάπη του κοινού και 

σημειώνουν υψηλές δισκογραφικές πωλήσεις. Η άνοδος της ποπ και ροκ κουλτούρας αντανακλάται 

στη επένδυση πολυάριθμων ταινιών που απευθύνονται στη νεολαία (A Hard Day's Night, Help, Easy 

Rider, κτλ.). 

 

 

2.6.  ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1975 και μετά 

 

Μετά το '75 η μαζική εισχώρηση νέων ρευμάτων επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς στυλ 

και ενορχηστρώσεων, εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες της κινηματογραφικής μουσικής έκφρασης.  
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Σε ταινίες όπως Τα Σαγόνια του Καρχαρία και ο Πόλεμος των Άστρων η ορχηστρική μουσική 

μεγάλων διαστάσεων κάνει την επανεμφάνισή της.  

Η μουσική βιομηχανία επηρεάζεται από την μουσική τεχνολογία και, με πλεονέκτημα το μικρό 

κόστος και την ταχύτητα παραγωγής, μεγάλος αριθμός μουσικών ασχολούνται με τον κινηματογράφο. 

Επίσης παρασύρονται πολλοί από τους παλαιότερους συνθέτες και ενδίδουν στην πρόκληση αυτού 

του νέου μέσου. Παράλληλα, τραγούδια γνωστών μουσικών της ποπ και ροκ σκηνής 

χρησιμοποιούνται στις ταινίες με σκοπό να λειτουργήσουν στο κοινό όπως και στις συναυλίες, όμως 

χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. 

 

 

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ 

 

Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία του ανθρώπου αποτέλεσε αντικείμενο 

προβληματισμού και μελέτης από τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Παρόλο που αρχικά η 

μουσική στις ταινίες χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς λόγους, όπως για να καλύψει τον θόρυβο της 

μηχανής προβολών ή να αντισταθμίσει την έλλειψη διαλόγων, τα οφέλη της γρήγορα εντοπίστηκαν 

και εκμεταλλεύτηκαν από όσους εργάζονταν στην κινηματογραφική βιομηχανία και σε χρόνο μηδέν, 

οι ταινίες με μουσική υπόκρουση ήταν γεγονός. 

Έκτοτε και ως τις μέρες μας, τα soundtracks αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας ταινίας, 

ενώ πολυάριθμα είναι και τα βραβεία που απονέμονται στα καλύτερα soundtrack των ταινιών της κάθε 

χρονιάς. Αυτό που όμως κάνει τη μουσική σε μια ταινία τόσο πολύτιμη είναι τα συναισθήματα που 

δημιουργεί σε αυτόν που παρακολουθεί. Πολλές φορές μάλιστα η μουσική έχει χαρακτηριστεί ως ένας 

ξεχωριστός πρωταγωνιστής, χωρίς τον οποίο οι κινηματογραφικές παραγωγές δεν θα είχαν την ίδια 

επιτυχία και απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

3.1. Η ΕΝΝΟΙΑ “ASSOCIATIONISM” ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

Στην ψυχολογία υπάρχει ο όρος “associationism” ή «συνδετισμός», ο οποίος εκφράζει την 

απλούστευση στη γνωστική διαδικασία, προκειμένου να αφομοιωθούν καλύτερα οι πληροφορίες. 

Έτσι, όταν μια ιδέα ή κατάσταση είναι συνδεδεμένη με μια άλλη, τότε στην ανάκληση της μίας 

επαναφέρεται στη μνήμη και η άλλη. Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν ξεχωριστά μουσικά κομμάτια που 

είναι αποθηκευμένα και συνδεδεμένα με παλιές εμπειρίες ενός ατόμου και κατά την παρακολούθηση 

μιας ταινίας, αν μέσω της μουσικής δημιουργείται παρόμοιο συναίσθημα, με τους συνειρμούς 
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επαναφέρεται στη μνήμη η αναπαράσταση της συγκεκριμένης εμπειρίας ή κατάστασης που έχει 

βιώσει το άτομο. 

 

 

3.2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ 

 

Η μουσική σε μια ταινία όχι μόνο καλύπτει εξωτερικούς ήχους και κενά μεταξύ των σκηνών, ή 

προσδίδει ελκυστικότητα και αυθεντικότητα, αλλά είναι και αυτή που τραβάει το ενδιαφέρον και 

παίζει έναν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της υπόθεσης ώστε να δημιουργείται ένα πιο άρτιο 

αποτέλεσμα. Επίσης όμως, συμπληρώνει την ερμηνεία των πρωταγωνιστών, αποτελώντας μια αόρατη 

φωνή που αντικατοπτρίζει τον εσωτερικό τους κόσμο. «Τα αόρατα νήματα είναι οι πιο ισχυροί 

δεσμοί» θα υποστηρίξει ο Νίτσε και θα μας κάνει να δανειστούμε τα λόγια του για να τονίσουμε τον 

ισχυρό διάλογο που ανοίγεται μεταξύ σκηνοθέτη και θεατή μέσω του μουσικού διαύλου. 

Tα μουσικά ερεθίσματα σε οποιαδήποτε μορφή (ηχητικά εφέ, μουσική υπόκρουση, μελωδία), 

ενέχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. «Παίζουν με το μυαλό και δημιουργούν παγίδες ή ξεδιαλύνουν το 

πεδίο. Αυξάνουν τον σφυγμό, την πίεση και επιδρούν στα αντανακλαστικά  της κόρης του ματιού για 

να προκαλέσουν τρόμο ή επηρεάζουν τη δερματική θερμοκρασία, τις ορμονικές εκκρίσεις και τον 

ρυθμό της αναπνοής προκειμένου να σαγηνεύσουν  το κοινό» (Γκαγκαστάθη Ρ., 2016). Η έκκριση 

ορμονών όπως η επινεφρίνη, η νορεπινεφρίνη και οι κατεχολαμίνες δείχνουν την πρόκληση 

αισθημάτων άγχους, απογοήτευσης, λύπης, ενώ η έκκριση ντοπαμίνης, βήτα-ενδορφινών και 

εγκεφαλίνης μαρτυρούν συναισθήματα χαράς, ηρεμίας, ανακούφισης και ικανοποίησης. Έτσι λοιπόν, 

η μουσική είναι σε θέση αφενός να μας μαρτυρήσει σχεδόν κάθε λεπτομέρεια της ταινίας, όπως ο 

χώρος, ο χρόνος, ο χαρακτήρας και τα μηνύματα που επιδιώκει να περάσει, αλλά και μέσω του 

ρυθμού (τέμπο) της έντασης, των κλιμάκων και της μελωδίας, συνοδεύει τον θεατή στον 

συναισθηματικό κόσμο του. 

 

3.3. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

 

Όσο διαφέρουν οι διαφορετικές κατηγορίες ταινιών, τόσο διαφέρει και το είδος της μουσικής 

που χρησιμοποιείται στο καθένα, το οποίο κατ’ επέκταση δημιουργεί και διαφορετικά συναισθήματα. 

Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε κατηγορία ταινιών έχει ξεχωριστούς στόχους, οι οποίοι έχουν ως κοινό 

το ότι πρέπει να κάνουν τον θεατή να νιώσει μέρος της ταινίας. Και για να γίνει αυτό, πρέπει στον 

θεατή να δημιουργηθούν τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών, ώστε να μπορέσει να μπει στη θέση 



ΜΟΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΙ, Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 6 

τους και να ιδιοποιηθεί την κάθε ιστορία. Φυσικά, για να γίνει αυτό, πρωταρχικός είναι ο ρόλος της 

μουσικής. Έτσι, η μουσική σε μια ταινία τρόμου δημιουργεί συναισθήματα φόβου και αγωνίας, ενώ η 

μουσική μιας κωμωδίας τείνει να δημιουργήσει συναισθήματα ανεμελιάς και ευφορίας. Άλλωστε, 

σύμφωνα με έρευνες, σε όσους συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε λυπητερή κλασική μουσική, οι 

αυθόρμητοι λεκτικοί συσχετισμοί τους και τα αποτελέσματα των ΤΑΤ (Thematic Apperception Test), 

ήταν εμφανώς πιο λυπητερά από όσους είχαν εκτεθεί σε χαρούμενα ακούσματα. Το κοινό στοιχείο 

όμως και των δύο περιπτώσεων είναι ότι η μουσική επιδρά με τέτοιον τρόπο στην ψυχολογία του 

θεατή που καταφέρνει να συμμεριστεί την αγωνία, τη λύπη, την ελπίδα ή την ευτυχία των 

πρωταγωνιστών. 

 

 

4. ΤΑ SOUNDTRACKS ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

 

Η χρήση τους: Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι περισσότερες διαφημίσεις ποικίλουν από 

soundtracks με σκοπό να προσελκύουν το καταναλωτικό κοινό. Για παράδειγμα, οι τηλεθεατές δίνουν 

πιο πολλή σημασία στα προϊόντα που συνοδεύονται με ένα χαρακτηριστικό τραγούδι. Ιδιαίτερα οι νέοι 

οι οποίοι περνούν περισσότερες ώρες ακούγοντας μουσική και γνωρίζουν πολλά κομμάτια, με το 

άκουσμά τους σε κάποια διαφήμιση, προκειμένου να ακούσουν το αγαπημένο τους τραγούδι, 

παρακολουθούν και το προϊόν που διαφημίζεται. Επιπροσθέτως, δίνουν ζωντάνια στη διαφήμιση  

χωρίς να την κάνουν κουραστική για τον τηλεθεατή.  

 

Τα περισσότερα soundtrack έχουν γίνει γνωστά από διαφημίσεις διαφόρων προϊόντων όπως 

τροφίμων, ειδών τεχνολογίας, μέσων μεταφοράς καθώς και αρωμάτων και ρούχων. Πολλά από αυτά 

είναι: 

 http://www.tvsongs.gr/advert/a/item/472-activia 

 http://www.tvsongs.gr/advert/a/item/176-algida-magic-temptation 

 http://www.tvsongs.gr/advert/c/item/296-carroten 

 http://www.tvsongs.gr/advert/c/item/1964-cosmote 

 https://www.youtube.com/watch?v=T1nV6zb-t20 

 http://www.tvsongs.gr/advert/a/item/213-ant1 

 https://www.youtube.com/watch?v=S6f2uF_ddKQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=puc3xGTkHEQ 
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Πολλές φορές για να τραβήξουν περισσότερο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών χρησιμοποιούν 

μεγάλους και σημαντικούς αθλητές οι οποίοι αποτελούν πρότυπα για πολλούς νέους και όχι μόνο. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής: 

 http://www.tvsongs.gr/advert/a/item/152-adidas 

 http://www.tvsongs.gr/advert/m/item/1967-molto 

 

5. ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ SOUNDTRACKS  

Εδώ παρουσιάζουμε μία λίστα με τα soundtracks που έχουν θεωρηθεί ως τα δημοφιλέστερα τα 

τελευταία χρόνια.  

o Pirates of the Caribbean: https://www.youtube.com/watch?v=4nmertwPGq8 

o Harry Potter and The Deathly Hallows: https://www.youtube.com/watch?v=8fzoKbUDVkY 

o Dead Silence theme song: https://www.youtube.com/watch?v=UI2WuKFX7u0 

o Saw theme song: https://www.youtube.com/watch?v=hWaNoK3gN6M 

o Game of  Thrones: https://www.youtube.com/watch?v=l7XVNPm3tjA 

o Amelie - Comptine d’un autreete: https://www.youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo 

o Amelie: La valsed ’Amelie: https://www.youtube.com/watch?v=uzurqBnALkw 

o The Hunger Games – The Hanging Tree: https://www.youtube.com/watch?v=F3hTW9e20d8 

o Spirit Stallion of the Cimarron: You Can’t take me: 

https://www.youtube.com/watch?v=_aEKD8D9Q-o 

o Spectre – Writings on the wall: https://www.youtube.com/watch?v=8jzDnsjYv9A 

o Hobbit: The Desolation of Smaug -  I see fire: 

https://www.youtube.com/watch?v=2fngvQS_PmQ 
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Τα Μέλη της Ομάδας μας: Αλεξοπούλου θεοδώρα, Μπάρλου Ιωάννα-Μαρία, Παναγιώτου Νεφέλη,  

                                              Παρασκευοπούλου Μένια, Τσίπη Μαρία και Χόρμπα Αλεξάνδρα  

 

Τα Υποθέματα μας: Α΄ Τετράμηνο:  Έρευνα: οι μουσικές προτιμήσεις των νέων και παρουσίαση των  

                                                             δημοφιλέστερων μουσικών ειδών (εκτός rap & rock). 

                                   Β΄ Τετράμηνο: Βιογραφίες των διασημότερων εκπροσώπων αυτών των ειδών. 

 

Τα Ερευνητικά Ερωτήματα που μας απασχόλησαν: 

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

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

σήμερα; 

iii. Ποιοι είναι οι διασημότεροι εκπρόσωποι των μουσικών ειδών που προτιμούν οι νέοι σήμερα; 

 
 

Ι. Η έρευνα μας: «Οι μουσικές προτιμήσεις των ελλήνων εφήβων»  

 

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Δείγμα  

Το δείγμα της έρευνας μας αποτελείται από 75 εφήβους από την περιοχή της Αχαΐας.   

 

Χρονοδιάγραμμα έρευνας  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Νοέμβρη με Δεκέμβρη του έτους 2016. 

 

Είδος έρευνας 

Η έρευνα μας είναι ποσοτική καθώς χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγιο (δείτε Παράρτημα ΙΙ) το 

οποίο αποτελείται από δεκαεπτά ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

 

Ο Μ Α Δ Α  G L M  ( G i r l s  L o v e  M u s i c )  
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Σκοπός έρευνας 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να βοηθηθούμε στην κατανόηση και μελέτη των 

μουσικών προτιμήσεων των ελλήνων εφήβων. 

 

 

Συνθήκες και τρόπος συλλογής δεδομένων  
 

Εντοπίσαμε 75 εφήβους ηλικίας 13 έως 18 και με τη χρήση ηλεκτρονικών μορφών 

προωθήσαμε το ερωτηματολόγιο. Με τη σωστή καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριάς μας 

προσπαθήσαμε να επιτύχουμε ένα ισορροπημένο δείγμα ως προς τις ηλικίες. Τέλος, επισημάναμε 

στους εφήβους να δώσουν ειλικρινείς και σωστές απαντήσεις στο κάθε ερώτημα. 

 

Δημιουργία ερωτηματολογίου 

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου μας (δείτε Παράρτημα ΙΙ) μας απασχόλησε αρκετά, 

καθώς ήταν αναγκαίο να συμπεριλάβουμε τις κατάλληλες ερωτήσει, οι οποίες να συνδέονται 

θεματικά με τα υποθέματα που είχαμε προς διερεύνηση. Επιπροσθέτως, οι ερωτήσεις θα έπρεπε να 

ήταν στην πλειοψηφία τους κλειστού τύπου, ώστε να δοθούν απαντήσεις με σαφήνεια και η ποιότητα 

των αποτελεσμάτων να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη.  

Τέλος, δημιουργήσαμε το ερωτηματολόγιο μας σε αυτόματη φόρμα της Google και οι έφηβοι 

το απάντησαν μέσω διαδικτύου. Έτσι, οι απαντήσεις αποθηκεύονταν αυτόματα κι εμείς 

εξοικονομήσαμε χρόνο και κόπο στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

 

Δομή ερωτηματολογίου  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 17 ερωτήσεις, μία ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ που αφορά την ηλικία των 

ερωτηθέντων και 16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που αποβλέπουν στην καταγραφή των προτιμήσεων των Ελλήνων 

εφήβων σχετικά με τη μουσική. 

Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο τέλος του κειμένου μας (Βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 

 

 

Β. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Παρουσιάζουμε παρακάτω λεπτομερώς τα ευρήματα της έρευνάς μας. Για κάθε επιμέρους ερώτημα 

υπάρχει η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων με διαφωτιστικά διαγράμματα και πίνακες. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1
η
 - Ηλικία 

Το δείγμα καλύπτει τις ηλικίες 14-18, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποτελείται από τις ηλικίες 15 (52%) και 16 (18,7%) ετών,  δηλαδή 

από συνομηλίκους μας, ωστόσο κάναμε προσπάθεια και βρήκαμε και μικρότερα και μεγαλύτερα από 

εμάς παιδιά για να μας απαντήσουν. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
η: 

<<Ποιο/ α  είδος/ η μουσικής ακούς;>> 

         Η πλειοψηφία των εφήβων του δείγματός μας (57 έφηβοι, δηλ. 79%)  ακούνε pop. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
η: 

<<Η μουσική που ακούς περισσότερο έχει στίχο…. >> 

 

Οι περισσότεροι έφηβοι δήλωσαν ότι ακούν περισσότερο μουσική με αγγλικό στίχο (77,3%) , 

ενώ αμέσως επόμενη απάντηση είναι η μουσική με ελληνικό στίχο (17,3%). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4
η: 

<<Τι συναισθήματα σου δημιουργεί το αγαπημένο σου είδος μουσικής ή 

τραγούδι; >> 

Κυρίαρχες απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση ήταν η ηρεμία με 52% και η χαρά με 44%. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5

η: 
Ακούς μουσική στον ελεύθερό σου χρόνο;>> 

Σε αυτή την ερώτηση το 69,3% των ατόμων που ρωτήσαμε έδωσε την απάντηση «πάντα» 

ενώ η απάντηση «μερικές φορές» συγκέντρωσε το ποσοστό των 30,7%. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6
η: 

Πόσες ώρες την ημέρα ακούς μουσική;>> 

 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση υπήρχε ποικιλία απαντήσεων. Ωστόσο 23 από τους ερωτηθέντες 

δήλωσαν ότι ακούν μουσική 1 με 2 ώρες ημερησίως και ακολουθούν οι απαντήσεις λιγότερο από 1 

ώρα και παραπάνω από 4. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7
η: 

Επιλέγεις το είδος της μουσικής που θα ακούσεις με βάση τη διάθεσή σου;>> 

 

Σε αυτή την ερώτηση το 48% απάντησε ότι πάντα επιλέγει το είδος της μουσικής που θα 

ακούσει βάσει της διάθεσής του. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8
η:

<<Προτιμάς ελληνικά ή ξένα τραγούδια;>> 

 

Η πλειοψηφία απάντησε ότι προτιμά τα ξένα τραγούδια (49,3%). 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
η:

<<Πώς επιλέγεις τα τραγούδια που θα ακούσεις;>> 

 

Το ποσοστό των 66,7% απάντησε βασικά προϋπόθεση για να διαλέξουν τα τραγούδια που θα 

ακούσουν είναι οι στίχοι αλλά και η μουσική. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10
η:

<<Από ποιους παράγοντες πιστεύεις ότι επηρεάζονται οι προτιμήσεις σου;>> 

 

Το 66,7% θεωρεί ότι επηρεάζεται από φίλους, ενώ το 37,3% πιστεύει ότι δεν επηρεάζεται 

καθόλου. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11
η
 : <<Πιστεύεις ότι οι μουσικές σου προτιμήσεις επηρεάζονται από τις 

προτιμήσεις του κοινωνικού σου περίγυρου;> > 

 

Το 66,7% απάντησε <όχι πάντα> ενώ το 22,7% δήλωσε <καθόλου>. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12
η
 : <<Συνδυάζεις τις αναμνήσεις σου με τραγούδια;>> 

Η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν <μερικές φορές> (68%) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13
η
 : <<Οι στίχοι ενός τραγουδιού θα μπορούσαν να σε επηρεάσουν 

συναισθηματικά;>> 

Το 48% δήλωσε ότι θα ήταν <πολύ πιθανό>, ενώ το 46,7% απάντησε καταφατικά. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14
η
 : <<Παίζεις κάποιο μουσικό όργανο;>> 

Το 65,3% απάντησε αρνητικά ενώ μόλις το 32,7% παίζει κάποιο μουσικό όργανο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15
η
 : <<Αν απάντησες ναι στην προηγούμενη ερώτηση, πιστεύεις ότι το μουσικό 

όργανο που παίζεις ανταποκρίνεται στις μουσικές σου προτιμήσεις;>> 

 

Το 18,7% απάντησε «ναι» και το 12% «ίσως». 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16
η
 : <<Πόσο πιστεύεις ότι επηρεάζει η μουσική την καθημερινότητά σου ;>> 

 

Οι δημοφιλέστερες απαντήσεις ήταν «πάρα πολύ» και «αρκετά»  με 32%. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17
η
 : <<Πόσο σημαντική πιστεύεις ότι είναι για σένα η μουσική ;>> 

 

Το 73,3% δήλωσε ότι θεωρεί τη μουσική «πολύ σημαντική»  ενώ το 20% θεωρεί τη μουσική 

«αρκετά σημαντική». 

 

 

 

 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

Από την έρευνα που κάναμε για τις μουσικές προτιμήσεις των νέων στην Ελλάδα του σήμερα 

διαπιστώσαμε ότι οι έφηβοι ακούνε κυρίως αγγλόφωνη pop και rock μουσική. Ακούνε συνήθως στον 

ελεύθερό τους χρόνο για να χαλαρώσουν περίπου 1 με 2 ώρες ημερησίως. Προτιμούν τα ξένα 

τραγούδια διαλέγοντας το τραγούδι που θα ακούσουν βάση της διάθεσής τους. Σημαντικό κριτήριο 

για την επιλογή τους είναι επίσης η μουσική και οι στίχοι του κομματιού από τους οποίους 

επηρεάζονται αρκετά. Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι συνήθως οι μουσικές 

τους προτιμήσεις δεν  επηρεάζονται από τις προτιμήσεις του κοινωνικού τους περίγυρου ενώ, όσοι 

απάντησαν ότι επηρεάζονται, δήλωσαν ότι επηρεάζονται από τους φίλους τους. Επιπλέον, παρόλο 

που οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, θεωρούν τη μουσική πολύ 

σημαντική και ότι τους επηρεάζει αρκετά στην καθημερινότητά τους. 
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ΙΙ. Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Δημοφιλέστερων Μουσικών Ειδών στην 

Ελλάδα του Σήμερα 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των μουσικών ειδών που 

εμφανίζονται ως τα πιο δημοφιλή στην χώρα μας αυτήν την εποχή, με βάση την παραπάνω έρευνα 

μας.  

 

1. Η μουσική Pop 

 

 Ποπ χαρακτηρίζονται οι ελαφριές μορφές ξένης μουσικής, ή αντίστοιχες ελληνικές 

δημιουργίες πάνω στα ίδια πρότυπα ρυθμού και μελωδίας. Προέρχεται από τον αγγλικό όρο popular, 

που σημαίνει δημοφιλής. Τα πιο γνωστά θέματα στα οποία αναφέρεται η pop είναι η ρομαντική αγάπη 

αλλά και τα συναισθήματα. Η κλασική κιθάρα, η ηλεκτρική κιθάρα, το αρμόνιο και τα ντραμς είναι 

κάποια από τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Ο όρος αυτός συμπεριλαμβάνει το 

ροκ εν ρολλ, την ρέγκε και την ελαφριά μουσική του 20ου αιώνα. 

 

 Κατηγορίες της pop  

• Σόουλ ποπ  

• Σύγχρονη R&B  

• Κάντρι ποπ  

• Ελεκτροπόπ  

• Ντανς ποπ  

• Λάτιν ποπ  

 

 Κάποιοι γνωστοί εκπρόσωποι της ποπ  

• Μάικλ Τζάκσον  

• Πρινς  

• Σελίν Ντιόν  

• The Rolling Stones  

• The Beatles  
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2.Η Έντεχνη μουσική  

 

 

   

 

Ο όρος «Έντεχνο – λαϊκό» περιέχει δύο έννοιες αντιφατικές, δηλωτικές του διχασμού του 

Νεοέλληνα ανάμεσα στην λαϊκή παράδοση και τον δυτικό προσανατολισμό. Η αρχή της έντεχνης 

μουσικής έγινε με τον “Επιτάφιο” που αποτελεί το πάντρεμα της σύγχρονης ελληνικής ποίησης με την 

σύγχρονη ελληνική μουσική. Έντεχνο τραγούδι είναι η μελοποιημένη ποίηση.  

Εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950 – αρχές δεκαετίας του 1960 με πρωτεργάτες 

τους Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη. Οι δύο αυτοί συνθέτες για πρώτη φορά, παντρεύοντας τη 

δυτική με την ελληνική λαϊκή μουσική, μελοποίησαν όχι μόνο στίχους ειδικά γραμμένους για τον 

σκοπό αυτό, αλλά και ποιήματα καταξιωμένων ποιητών όπως των: Γεώργιου Σεφέρη, Οδυσσέα 

Ελύτη, Νίκου Γκάτσου, Τάσου Λειβαδίτη, Ιάκωβου Καμπανέλλη, Γιάννη Ρίτσου, κ.α. 
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Δημιουργείται σιγά-σιγά μια παράδοση μελοποιημένης ποίησης που ονομάζεται “Έντεχνο 

τραγούδι”, το οποίο διαφέρει από το λαϊκό και ως προς τον στίχο αλλά και ως προς την μουσική, ύφος 

ενορχήστρωση, ρυθμό, κλπ.  

Το «έντεχνο» γράφεται με νότες, σε παρτιτούρα, ενώ το λαϊκό συνήθως πάνω στο όργανο 

(μπουζούκι) και σε μαγνητόφωνο. Ήρθε να καλύψει μια ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας, 

γεφυρώνοντας το μέχρι τότε βαθύ, αγεφύρωτο  χάσμα  ανάμεσα στη λαϊκή και την έντεχνη μουσική, 

φαινόμενο δυστυχώς αποκλειστικά ελληνικό.  Κάτι που δεν συνέβη με το φλαμένγκο, το φάντο 

(παραδοσιακή μουσική της Πορτογαλίας), το τάνγκο, κλπ. Το Ελληνικό Έντεχνο τραγούδι αποκτά 

μεγάλη απήχηση στον κόσμο.  

Εισήγαγαν έτσι μια νέα κοινωνική προβληματική στο ελληνικό τραγούδι, το οποίο μέχρι 

εκείνη την στιγμή είχε ως κυρίαρχα θέματα τον έρωτα, την διασκέδαση το ποτό. Τα τραγούδια των 

δύο συνθετών έγιναν τόσο μεγάλες επιτυχίες, ώστε ο λόγος όλων αυτών των σημαντικών ποιητών, να 

φτάσει να τραγουδιέται και από λαϊκούς ανθρώπους. 

Χαρακτηριστική ήταν η έκπληξη 

του Γιώργου Σεφέρη όταν, ερχόμενος 

στην Αθήνα από το Λονδίνο που 

υπηρετούσε ως πρέσβης, πήγε σε μια 

ταβέρνα με τον Θεοδωράκη, όπου 

άκουσε να τραγουδιέται από το σύνολο 

των θαμώνων «Η Άρνηση».  

Η απήχηση της μουσικής των 

Χατζιδάκι και Θεοδωράκη δεν 

περιορίσθηκε μόνο στα στενά ελληνικά 

όρια, αλλά έγινε διεθνής, με επιτυχίες 

που μεταφράστηκαν σε αρκετές γλώσσες 

και τραγουδήθηκαν παγκοσμίως.  

Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960, 

για να διαφοροποιήσει το συγκεκριμένο 

είδος τραγουδιού από τα υπόλοιπα.  
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Η «Άρνηση» 

Στο περιγιάλι το κρυφό 

κι άσπρο σαν περιστέρι 

διψάσαμε το μεσημέρι· 

μα το νερό γλυφό. 

Πάνω στην άμμο την ξανθή 

γράψαμε τ’ όνομά της· 

ωραία που φύσηξεν ο μπάτης 

και σβύστηκε η γραφή. 

Mε τι καρδιά, με τι πνοή, 

τι πόθους και τι πάθος, 

πήραμε τη ζωή μας· λάθος! 

κι αλλάξαμε ζωή. 

Η «Άρνηση» είναι ένα από τα ποιήματα του Γ. Σεφέρη που μελοποιήθηκε από τον Μίκη 

Θεοδωράκη στο Παρίσι το 1960 και ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 1962, με την φωνή του 

Γρηγόρη Μπιθικώτση για τον δίσκο «Επιφάνια». Η μελωδία του Μίκη, το μπουζούκι του Κώστα 

Παπαδόπουλου και του Λάκη Καρνέζη, και φυσικά η φωνή του Γρηγόρη, βοήθησαν τους στίχους του 

ποιητή να φτάσουν εύκολα και ευχάριστα στα αυτιά, στα χείλη και στις καρδιές των ελλήνων. 

 

Χαρακτηριστικά του Έντεχνου Λαϊκού Τραγουδιού  
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1. Οι κύκλοι τραγουδιών: δίσκοι με ενότητες τραγουδιών που ακολουθούν μια ενιαία κεντρική ιδέα. 

Πρόκειται για μελοποιημένη ποίηση σύγχρονων, κυρίως Ελλήνων αλλά και ξένων, ποιητών ή 

στιχουργών.  

2. Καθιέρωση του λαϊκού τραγουδιστή και του λαϊκού μουσικού οργάνου (μπουζούκι) ως αυθεντικών 

εκφραστών του γνήσιου ποιητικού πάθους. 

3. Νέα μορφή επικοινωνίας με το κοινό με την καθιέρωση της λαϊκής συναυλίας σε ανοικτούς ή ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους, με μαζική συμμετοχή. 

 

Ενδεικτικοί κύκλοι τραγουδιών που θεωρούνται σήμερα κλασικοί του έντεχνου τραγουδιού είναι: 

♫ Μίκης Θεοδωράκης: Άξιον Εστί («λαϊκό ορατόριο», Ελύτης). 

♫ Μάνος Χατζιδάκις: Μεγάλος Ερωτικός (διάφορα ποιήματα με κοινό θέμα: Σαπφώ, Ευριπίδης, 

Σολωμός, Καβάφης, Ελύτης, Γκάτσος κ.ά.). 

♫ Γιάννης Μαρκόπουλος: Ιθαγένεια, Χρονικό (Μύρης). 

♫ Θάνος Μικρούτσικος: Ο Σταυρός του Νότου (Καββαδίας). 

♫ Σταύρος Ξαρχάκος: Κατά Μάρκον (Γκάτσος) 

 

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 

Κύκλος τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, που γράφτηκαν για το ομώνυμο θεατρικό έργο του 

Ιάκωβου Καμπανέλλη, το οποίο ανέβηκε το 1975 στο θέατρο Αθήναιον.  

  

Τίτλος: Ο Εχθρός Λαός 

Χρονολογία:1975 

Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης 

Εταιρία: MINOS  

Τα τραγούδια του δίσκου: 

01. Αρνιέμαι (Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Χορωδία) 

02. Ο Αδελφός τον Αδελφό (Βασίλης  

      Παπακωνσταντίνου, Τζένη Καρέζη) 

03. Πέτρουλας 

04. Λαχτάρισα Μια Χώρα (Τζένη Καρέζη) 

05. Του Χωρισμού (Βασίλης Παπακωνσταντίνου) 

06. Το Συμβούλιο 

07. Ο Εχθρός Λαός (Βασίλης Παπακωνσταντίνου) 

08. Αρνιέμαι (Βασίλης Παπακωνσταντίνου) 

09. Α΄ Χορικό 

10. Β΄ Χορικό 

11. Γ΄ Χορικό 

12. Δ΄ Χορικό 
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Σημαντικοί Συνθέτες 

Σημαντικοί συνθέτες που υιοθέτησαν το τραγουδιστικό κλίμα του έντεχνου ήταν οι: Μάνος 

Λοΐζος, Δήμος Μούτσης, Χρήστος Λεοντής, Δημήτρης Λάγιος, Νίκος Μαμαγκάκης και από πλευράς 

στιχουργών οι: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Τάσος Λειβαδίτης, κ.ά. 

Στην παράδοση του έντεχνου τραγουδιού προστέθηκαν αργότερα, οι "τραγουδοποιοί", που 

γράφουν τη μουσική, το στίχο και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Πρωτεργάτης θεωρείται ο 

Διονύσης Σαββόπουλος, ενώ ανάμεσα στους σημερινούς εκπροσώπους του είδους είναι ο Σωκράτης 

Μάλαμας και ο Ορφέας Περίδης  

 

Κοινά σημεία και Διαφορές Έντεχνου και Λαϊκού τραγουδιού 

Ο όρος "έντεχνο" είναι εντελώς απατηλός και αποπροσανατολιστικός. Συνήθως τον 

χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε ένα επώνυμο νεότερο τραγούδι ευρωπαϊκού στυλ, που όμως 

δεν διαφέρει ως προς τη δομή και τη φόρμα του από ένα τραγούδι του Τσιτσάνη που θεωρείται 

"λαϊκό". 

Ο όρος "λαϊκό" είναι επίσης μη μουσικός όρος και δεν δείχνει το είδος της σύνθεσης με 

σαφήνεια. Για παράδειγμα οι άριες του Βέρντι είναι λαϊκότατες για τους Ιταλούς, όπως και τα χορικά 

του Μπαχ για τους Γερμανούς. Εμείς εδώ, όμως, τα θεωρούμε εντελώς "έντεχνα". 

Η ειδική ορολογία των επιστημών και τεχνών οφείλει να έχει συνέπεια ως προς τον κανόνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέρη του “Άξιον Εστί” είναι τα ακόλουθα: 

1. Η Γένεσις, Εισαγωγή – Τότε είπε  

2. Ιδού εγώ λοιπόν  

3. Η πορεία προς το μέτωπο  

4. Ένα το χελιδόνι  

5. Τα θεμέλια μου στα βουνά  

6. Με το λύχνο του άστρου  

7. Η Μεγάλη Έξοδος  

8. Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ  

9. Ναοί στο σχήμα του ουρανού (ορχηστρικό)  

10. Της αγάπης αίματα  

11. Ναοί στο σχήμα του ουρανού  

12. Προφητικόν  

13. Ανοίγω το στόμα μου  

14. Σε χώρα μακρινή  

15. Το Δοξαστικόν 
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δημιουργίας αυτής της ορολογίας. Έτσι η μουσική ορολογία οφείλει να είναι συνεπώς μουσική και όχι 

να δανείζεται όρους από την φιλολογία ή την ανθρωπολογία. Αυτό για να μπορεί να περιγράψει με 

μεγάλη σαφήνεια το κάθε αντικείμενό της, αν θέλουμε να λέμε πως μιλάμε επιστημονικά και τεχνικά. 

 

"Στις Χαραυγές Ξεχνιέμαι" 

Μουσική/στίχοι/ερμηνεία: Θανάσης 

Παπακωνσταντίνου  

"Ομορφη πόλη"   

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης 

Ερμηνεία: Μ. Θεοδωράκης (πρώτη εκτέλεση) 

 

Έντεχνο τραγούδι είναι ένας φιλολογικός όρος σε μια προσπάθεια διαχωρισμού του λαϊκού 

τραγουδιού από το μη λαϊκό, το αριστοκρατικό - εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες… είναι, λοιπόν, μια 

προσπάθεια διαχωρισμού των σπουδασμένων (έντεχνων!) μουσικών, από τους αυτοδίδακτους 

(άτεχνους!;) μουσικούς. Ο όρος 'έντεχνο τραγούδι' έχει έννοια εφ΄ όσον το εν λόγω τραγούδι 

ξεπερνάει την παραδοσιακή ασματική φόρμα του αναγεννησιακού τραγουδιού (ας πούμε κουπλέ- 

ρεφρέν-κουπλέ- ρεφρέν) και εξελίσσεται με μουσική επεξεργασία και ανάπτυξη, όπως τα τραγούδια 

του Σούμπερτ και του Μάλλερ. Αυτά τα τραγούδια διακρίνονται σαφώς από τα φολκ, τα απλά 

τραγούδια με τις επαναλήψεις των στροφών. 

 Στην Ελλάδα μάλλον έχει παρεξηγηθεί το πράγμα, διότι τα 'έντεχνα' τραγούδια δεν διαφέρουν 

σε τίποτα από τα λαϊκά παραδοσιακά, ως προς την κατασκευή της φόρμας τους. Ή είναι και ο 

Τσιτσάνης 'έντεχνος', ή κανένας! Ο Τσιτσάνης χρησιμοποιεί απλές ασματικές φόρμες, άρα ας μη 

συγχέουμε το έντεχνο με το επώνυμο τραγούδι, ούτε το 'λαϊκό' ή παραδοσιακό με το ανώνυμο. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως πολλά ανώνυμα ελληνικά τραγούδια της Μ. Ασίας, (τα λεγόμενα 

σμυρναίικα) ακούγονται πολύ 'έντεχνα', ακριβώς όπως αυτά των επωνύμων 'έντεχνων' συνθετών. 

Πού πρέπει λοιπόν να τα κατατάξουμε, στα 'έντεχνα' ή στα 'λαϊκά'; Πουθενά από τα δύο πλαστά 

σύνολα. Πρόκειται για τραγούδια με δύο μουσικές φράσεις, Α και Β, ΑΒ, ή κουπλέ ρεφρέν, όπως και 

τα 'έντεχνα'. 
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Έχουμε λοιπόν, μονοθεματικά στροφικά τραγούδια απλής ασματικής μορφής ΑΑ, διθεματικά 

ΑΒ, ανώνυμα ή επώνυμα. Εξ άλλου αυτό σημαίνει η ίδια ή έννοια ΄τραγούδι΄ ή ΄άσμα΄. 

Αν με τον όρο 'έντεχνο' θέλουμε να εννοήσουμε την ενορχήστρωση κάποιων τραγουδιών, δεν 

φαίνεται και πάλι σωστό, γιατί δεν ενορχηστρώνουν με τον ίδιο τρόπο όλοι οι επώνυμοι συνθέτες 

τραγουδιών ούτε, δεν είναι ενορχηστρωμένα με τον ίδιο τρόπο τα παλιά ανώνυμα τραγούδια.  

Ας αφήσουμε να χαρακτηρίζει το κάθε επώνυμο τραγούδι το όνομα του συνθέτη, και το αν θα γίνει 

λαϊκό ή αν θα δημιουργήσει παράδοση θα το δείξει ο χρόνος. Ένα παλιό τραγούδι δεν είναι και 

παραδοσιακό αυτομάτως, αν ποτέ δεν το ξανατραγούδησε κανείς από τότε που πρωτοεμφανίστηκε.  

 

"Ο εφιάλτης της Περσεφόνης" 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος 

Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη 

 

Πολλά ανώνυμα τραγούδια είναι 

μονοθεματικά και συνήθως τα αποκαλούμε 

'παραδοσιακά'. Φυσικά ο όρος 'παραδοσιακό' δεν 

είναι μουσικός όρος και δεν δείχνει με σαφήνεια 

το είδος της σύνθεσης. Παραδοσιακό είναι ότι 

διατηρείται και χρησιμοποιείται αδιάκοπα και όχι 

ότι είναι απλό ή εύκολο. Η παραδοσιακή μουσική 

των Επτανήσων, ας πούμε, ακούγεται πολύ 

΄έντεχνη΄ για τους αιγαιοπελαγίτες! 

 

ΕΝΤΕΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ♫ 

1. ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΩ — ΘΗΒΑΙΟΣ 

2. ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΚΡΥΒΕΙΣ — ΠΕΡΙΔΗΣ  

3. ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝΕ — ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ  

4. ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΟΒΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ — ΠΕΡΙΔΗΣ  

5. ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ — ΔΑΡΑ  

6. ΜΗ ΓΥΡΙΣΕΙΣ — ΣΤΟΚΑΣ  
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7. ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ — ΠΑΡΙΟΣ  

8. ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΘΩ — ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ  

9. ΑΝΟΗΤΕΣ ΑΓΑΠΕΣ — ΡΟΚΟΣ  

10.ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝΕ — ΡΟΚΟΣ  

11.ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ — ΣΤΟΚΑΣ  

12. ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ — ΜΠΑΣΗΣ  

13. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ — ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ  

14. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ — ΜΠΑΣΗΣ  

15 .ΕΡΩΤΙΚΟ — ΜΠΑΣΗΣ  

16. ΣΩΣΕ ΜΕ — ΜΠΑΣΗΣ  

17. ΕΣΥ ΜΟΥ ΧΑΡΑΞΕΣ ΠΟΡΕΙΑ -ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  

18.ΛΙΓΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΥ ΓΥΡΕΥΩ — ΠΑΣΠΑΛΑ  

19 ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝΕ — ΑΛΚ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

20 ΦΕΥΓΩ — ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ  

21 ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΕ — ΠΑΝΤ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ  

22 ΜΗ ΓΥΡΙΣΕΙΣ — Χ.& Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ  

23 ΕΜΕΙΝΑ ΕΔΩ — ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΟΣ  

24 ΟΣΑ Η ΑΓΑΠΗ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ — ΑΛΚ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  

25 ΤΥΦΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ — ΠΑΝΤ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ  

26 Σ ΑΚΟΛΟΥΘΩ — ΒΑΣ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

27 ΤΑ ΗΣΥΧΑ ΒΡΑΔΙΑ — ΑΡΛΕΤΑ  

28 ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ — ΑΛΚ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  

29 ΜΟΝΑΞΙΑ ΜΟΥ ΟΛΑ — ΠΥΞ ΛΑΞ  

30 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ — ΑΛΚ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  

31 ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑ — ΒΑΣ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

32 ΕΝΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΩΙ — ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  

33 ΑΝΟΗΤΕΣ ΑΓΑΠΕΣ — Χ.& Π. ΚΑΤΣΙΜΙΑΣ  

34 ΒΟΣΠΟΡΟΣ — ΑΛΚ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  

35 ΠΟΥΛΑ ΜΕ — ΠΥΞ ΛΑΞ  

36 ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ — ΣΩΚΡ. ΜΑΛΑΜΑΣ  

37 ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΟΒΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ — Γ, ΚΟΤΣΙΡΑΣ  

38 ΕΡΩΤΙΚΟ (ΠΙΡΟΓΑ) — ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ  
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3. Alternative (Rock) / Εναλλακτική Μουσική 

 

 
Το Alternative ή αλλιώς Alternative Rock 

(εναλλακτική ροκ) είναι ένα είδος της ροκ μουσικής το 

οποίο δημιουργήθηκε την δεκαετία του 1980, έγινε όμως 

διάσημο την περίοδο 1990-2000. Το συγκεκριμένο είδος 

μουσικής δημιουργήθηκε για να περιγράψει μουσική από 

ανεξάρτητους καλλιτέχνες που το είδος τους δεν ανήκε στα 

κύρια μουσικά είδη της εποχής. 

Στην alternative μουσική ανήκει κυρίως η μουσική που διαφέρει όσον αφορά το είδος του ήχου 

και το περιεχόμενο.  

Η alternative rock μουσική αποτελείται από διάφορα άλλα είδη μουσικής μερικά από τα οποία 

είναι η grunge, το Britrock, το gothic rock, η Grebo/Crusty και η indie rock. Αυτά τα είδη συνδέονται με 

το ύφος του Πανκ ροκ, το οποίο έθεσε τα θεμέλια για την εναλλακτική ροκ. 

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται υποκατηγορία της ροκ μουσικής, το συγκεκριμένο μουσικό είδος 

έχει επιρροές από την παραδοσιακή μουσική, την reggae, την ηλεκτρονική μουσική, την jazz, αλλά και από 

πολλά άλλα είδη.  

 

4. Η Hip-Hop μουσική  

 

Γενικές πληροφορίες 

Το hip-hop είναι ένα μουσικό είδος που σχηματίστηκε στις Η.Π.Α κατά 

την δεκαετία του 1970. Σαν ορισμός αυτού του μουσικού είδους θα 

μπορούσε να δοθεί ο εξής: Μία στυλιζαρισμένη ρυθμική μουσική που 

συνοδεύει συνήθως την ραπ μουσική. 

Το μουσικό αυτό κίνημα 

υποκουλτούρας δημιουργήθηκε από 

την αφροαμερικανική και 

πουερτορικανική νεολαία του νοτίου Μπρονξ της Νέας Υόρκης. 

Έγινε ευρύτερα γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ενώ 

στη δεκαετία του 2000 έγινε το πιο δημοφιλές είδος μουσική στον 

κόσμο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%BA_%CF%81%CE%BF%CE%BA
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Εκδήλωση κουλτούρας (ως προς την μουσική): 

 

 MCing  

Το MCing (MC = Master Of Ceremonies) άρχισε το 1975-1978 όταν ένας Dj συνέδεσε το 

μικρόφωνο στον μίκτη του και άρχισε να λέει διάφορους στίχους, σαν σλόγκαν, για να εμψυχώσει 

τους B-boys (χορευτές του Break Dance, το οποίο και αυτό είναι μέρος της hip-hop κουλτούρας). Έτσι 

ξεκίνησαν οι πρώτοι MC's το '79-'85. Τα θέματα για τα οποία μιλούσαν οι στίχοι των MC’s ήταν η 

προσωπική τους ζωή, οι σχέσεις τους, το χιούμορ, καθώς και διάφορα προβλήματα που μαστίζουν την 

κοινωνία και άλλα. 

 

Rap 

Γίνεται ειδικότερη ανάλυση από άλλα άτομα που συμμετέχουν στην ερευνητική εργασία. 

 

DJing 

Το DJing δημιουργήθηκε το 1975-1978 και χρησιμοποιήθηκε 

στην αρχή για να έχουν ρυθμό οι B-Boy και μετά για να λένε πάνω στο 

ρυθμό των μπιτ τους στίχους τους οι ράπερ. Ο πρώτος DJ που απέκτησε 

τεράστια φήμη ήταν ο Kool Herc: με την απομόνωση κομματιών από 

διάφορους δίσκους και την μίξη τους δημιούργησε τους πρώτους ήχους 

του χιπ χοπ. Αργότερα, οι επόμενες γενιές των Hip-Hop DJs με πολλές καινοτομίες όπως σκράτς 

(scratch), μπίτ τζάγκλινγκ (beat juggling), κ.α. έφτασαν τους DJs στο σημερινό επίπεδο. Τα πρώτα 

χρόνια οι DJs ήταν τα αστέρια των Χιπ-Χοπ γκρούπς αλλά μετά το 1978 τα φώτα έκλεψαν οι MCs, 

ενώ οι DJs προχώρησαν στην τέχνη του τερντάμπλισμ (turntablism). 

 

Beatbox 

Το Beatbox δεν είναι φτιαγμένο για την hip-hop μουσική. Χρησιμοποιήθηκε για να δίνουν 

μουσική-ρυθμό στους mc's για να μπορέσουν να τραγουδήσουν ή να δώσουν μια σειρά ρυθμού στους 

στοίχους των mc's. Το beatbox είναι μουσική με το στόμα. Ο κάθε beatboxer χρησιμοποιούσε την 

φωνή του, για να δώσει μπάσο ή ακόμα και υψηλές νότες. 

 

Σημαντικές προσωπικότητες 

Ο πατέρας του hip-hop θεωρείται ο Kool Herc ενώ νονός ο Afrika Bambaataa, ο οποίος είναι 

ένας από τους τρεις βασικούς δημιουργούς του break-beat deejaying. Είναι επίσης ο κύριος 

συντελεστής της διάδοσης της ραπ και της χιπ χοπ κουλτούρας σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστός ως 
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"Παππούς" ή "Νονός" ή Amen Ra της Παγκόσμιας κουλτούρας του χιπ χοπ, καθώς και ως πατέρας 

της Electro Funk. 

 

Κατάταξη Χιπ-Χοπ στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που διεξήχθη σα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας 

‘’Μουσική και Μουσικοί’’, σε σύνολο 75 εφήβων ηλικίας 13-18 ετών η μουσική χιπ-χοπ 

κατατάσσεται στην 6
η
 θέση σε  δημοφιλία. 

 

5. Η μουσική House 

 

Η House είναι ένα είδος ηλεκτρονικής-χορευτικής μουσικής. Εμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄80 στο Σικάγο από club DJ’s και μουσικούς παραγωγούς. Η house είναι ένα μουσικό 

κράμα με στοιχεία από late 70's soul funk και κυρίως disco αλλά με πιο μινιμαλιστικό και ηλεκτρονικό 

ήχο.  

Ο όρος “house” προήλθε από τον Frankie Knuckles ο οποίος ήταν μόνιμος DJ του club 

WAREHOUSE. Όπως εξομολογείται ο ίδιος τον όρο “house music” τον άκουσε πρώτη φορά όταν 

περνώντας με παρέα έξω από ένα μπαρ του Σικάγου ένας φίλος του είδε την πινακίδα  “we play house 

music” και αστειευόμενος του είπε πως house είναι η μουσική που παίζει ο Knuckles στο Warehouse. 

Ο δημιουργός βέβαια της πινακίδας, με τον όρο “house”, εννοούσε τη μουσική που είχαν οι 

περισσότεροι στο σπίτι τους δηλαδή τη soul και τη disco μουσική και χωρίς να το ξέρει έδωσε την 

έμπνευση στον Frankie Knuckles να περιγράψει ένα από τα δημοφιλέστερα μουσικά είδη.  

Στο ξεκίνημα της, ήταν το λεγόμενο underground είδος της εποχής, καθώς απευθυνόταν σε ένα 

πιο ψαγμένο κοινό που ήθελε  να ξεφύγει από τα συνηθισμένα. Μέσα από τη μουσική περνούσαν και 

διάφορα κοινωνικοπολιτικά μηνύματα για άτομα που θεωρητικά βρίσκονταν στο περιθώριο της 

κοινωνίας, κυρίως μαύρους και latin gays ή χρησιμοποιούσαν μηνύματα ελευθερίας της ‘μαύρης’ 

κοινότητας, όπως το “Promised Land” και το “I have a dream” που δίνουν όμοια μηνύματα με την 

πασίγνωστη ομιλία του Martin Luther King.  

Η house βασίζεται κατά κύριο λόγο στο ηλεκτρονικό synthesizer, στα ηλεκτρονικά drums, σε 

εφέ, σε διάφορα funk και pop samples, καθώς και σε ενισχυμένα φωνητικά. Το πρώτο house κομμάτι 

που κυκλοφόρησε σε βινύλιο είναι το On and On (1984) του Jesse Saunders και για αυτό από 

πολλούς θεωρείται ως το πρώτο κομμάτι. Πρώτες εμπορικές επιτυχίες ήταν οι εξής: "Pump Up The 

Volume" από τους MARRS (1987), "Theme from S'Express" από τους S'Express (1988) και 

"Doctorin' the House" από τους Coldcut (1988). 
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6. Κλασική μουσική 

  Ο όρος κλασική μουσική αναφέρεται στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή που εκτείνεται 

σε μία αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, περίπου από το έτος 470 μ.Χ. μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. 

Οι ορισμοί αυτοί μεταφέρθηκαν στην μουσική για να δηλώσουν περισσότερο την διάκριση 

μεταξύ της «έντεχνης» μουσικής από την λαϊκή ή παραδοσιακή.  Η έννοια της κλασικής μουσικής 

παρέπεμπε επομένως σε μία «ανώτερη» μορφή μουσικής σύνθεσης, με «σοβαρούς» σκοπούς και πέρα 

από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Η  Μεσαιωνική μουσική (500–1400): Κύρια μορφή μουσικής στη μεσαιωνική μουσική ήταν 

τα μονωδικά άσματα των Γρηγοριανών μελών. 

Αναγεννησιακή μουσική (1400–1600): η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από την ευρύτερη 

χρήση των μουσικών οργάνων και την εισαγωγή οργάνων που παρήγαγαν μπάσο ήχο. Ο χορός έγινε 

πιο συνηθισμένο φαινόμενο κατά τη διάρκεια των κοινωνικών εκδηλώσεων, ενώ σημαντικό επίτευγμα 

της περιόδου ήταν και η εμφάνιση του μουσικού πενταγράμμου καθώς και άλλα στοιχεία της 

μουσικής σημειογραφίας. 

Μπαρόκ μουσική (1600–1750): με κύριους συνθέτες τον Αντόνιο Βιβάλντι και τον Γιόχαν 

Σεμπαστιάν Μπαχ.  Η μουσική αυτή τη περίοδο γίνεται αρκετά πιο σύνθετη σε σχέση με τις 

προηγούμενες περιόδους. Αναπτύσσονται  οι τονικότητες των κλιμάκων του ματζόρε και του μινόρε 

ως μέσο διαχείρισης και αντιμετώπισης των παραφωνιών.  

Κλασική μουσική περίοδος (1750–1830): με κύριους συνθέτες τον Χάιντν (που 

χαρακτηρίζεται ως πατέρας της συμφωνίας),  τον Μότσαρτ (που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη 

μουσική ιδιοφυΐα) και τον Μπετόβεν (που θεωρείται ο γίγαντας της μουσικής τέχνης). 

  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στερεοποιήθηκαν τα περισσότερα πρότυπα και κανόνες 

σχετικά με την παρουσίαση και την τεχνοτροπία της κλασικής μουσικής, ενώ επίσης ήταν η περίοδος 

όπου το πιάνο έγινε το κυρίαρχο όργανο μουσικού πληκτρολογίου. Επίσης άρχισε να  αναπτύσσεται η 

όπερα. 

  Ρομαντική μουσική (1804–1910): με κύριους συνθέτες τον Βέρντι, τον Σοπέν, τον Γιόχαν 

Στράους και τον Βάγκνερ. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη έμφαση προς τις εκτεταμένες μελωδικές 

γραμμές, καθώς και εκφραστικά και συναισθηματικά στοιχεία, ως παράλληλη έκφραση 

του ρομαντισμού σε άλλες καλλιτεχνικές μορφές. 
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ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

 Έγχορδα όργανα όπως  άρπα, λαούτο, είδη βιολιών, κανονάκι ή ψαλτήρι της Δυτικής 

Ευρώπης. 

 Πνευστά όργανα όπως φλάουτο,  φλογέρα, όμποε, τρομπέτα και η γκάιντα. 

 Πιάνο και  τσέμπαλο.  

 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

  Σε πολλές περιπτώσεις η  κλασική μουσική έχει θεραπευτικό ρόλο σε αρκετά προβλήματα 

υγείας. Για παράδειγμα τονώνει τις λειτουργίες του εγκεφάλου, μειώνει τον πόνο και  

εξομαλύνει τον καρδιακό και αναπνευστικό ρυθμό. Έχει αποδειχτεί μάλιστα ότι ασθενείς που 

νοσηλεύονται σε καρδιολογικές μονάδες εντατικής θεραπείας και ακούν καθημερινά 

χαλαρωτική μουσική για 45-60΄ με ακουστικά, παρουσιάζουν μειωμένη αρτηριακή πίεση και 

συχνότητα καρδιακών παλμών. 

 Η κλασική μουσική  έχει ευεργετικές επιδράσεις στα βρέφη καθώς διεγείρει το μυαλό και τη 

σωματική τους ανάπτυξη. Υπάρχουν μάλιστα  ειδικοί οι οποίοι πιστεύουν στο «φαινόμενο 

Μότσαρτ» σύμφωνα με το οποίο η κλασική μουσική βελτιώνει τις νοητικές λειτουργιές του 

μωρού. 

 Η κλασική μουσική βοηθά στην ανάπτυξη των φυτών. 
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Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, 

εκτέλεση και ακρόαση/λήψη ενός μουσικού έργου Με τον όρο εννοείται επίσης και το σύνολο ήχων 

από το οποίο απαρτίζεται ένα μουσικό κομμάτι (Βικιπαίδεια).  

 

Από την απαρχή του κόσμου και ως τις μέρες μας η μουσική αποτελεί το σημαντικότερο μέσο 

με το οποίο ο άνθρωπος ψυχαγωγείται στο έπακρον. Είναι μία από τις ανώτερες μορφές τέχνης η 

οποία με κάθε τρόπο δίνει ευχαρίστηση σε όλους μας. Σχετίζεται λοιπόν άμεσα με την ψυχολογική 

μας κατάσταση και ανάλογα με την διάθεση μας επιλέγουμε το είδος που θα ακούσουμε. Για τον λόγο 

αυτό έχουν δημιουργηθεί πολλά διαφορετικά είδη που εξυπηρετούν ανάλογα την διάθεση του 

καθενός. 

 

Για αυτόν τον λόγο επιλέξαμε τη φετινή ερευνητική εργασία με θέμα την μουσική και μάθαμε 

πολλά, τόσο για την σύγχρονη όσο και για την παλαιότερη μουσική, αλλά και τα διαφορετικά είδη 

μουσικής που υπάρχουν. Περάσαμε πολύ ευχάριστα ερευνώντας ο καθένας διαφορετικές πτυχές του 

θέματος, μαθαίνοντας όμως παράλληλα πράγματα που ίσως δεν γνωρίζαμε και που οπωσδήποτε 

μπορεί να μας φανούν χρήσιμα!  

 

 

 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  
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Εν κατακλείδι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού της παρούσας εργασίας μας με 

θέμα την Μουσική. Αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε πριν από περίπου επτά μήνες μας προσέφερε έναν 

καταιγισμό γνώσεων και εμπειριών καθώς, αφού διερευνήσαμε την ιστορία, τα είδη και τους 

βασικότερους συντελεστές της Μουσικής, καταφέραμε να κατανοήσουμε την αξία της.  

Στα πλαίσια αυτής της Ερευνητικής Εργασίας, όλα τα μέλη είχαμε την ευκαιρία να 

συνεργαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα. Κατά την δημιουργία της εργασίας μας, εκτός από τις 

επιπλέον γνώσεις για την Μουσική, πήραμε γνώσεις για το ομαδικό  πνεύμα και την αλληλοβοήθεια! 

Σε αυτό βέβαια μας βοήθησε και η καθηγήτρια μας, η κυρία Χριστοπούλου που ήταν πάντα μαζί μας 

και μας καθοδηγούσε με τις συμβουλές και τις δημιουργικές ιδέες της, ώστε να φτάσουμε στο τέλος 

της εργασίας μας! Είμαστε όλοι μας χαρούμενοι και πολύ περήφανοι που ολοκληρώσαμε την δουλειά 

μας.  

Καταλαβαίνουμε ότι παρά την έκταση της εργασίας μας, το θέμα δεν ήταν δυνατό να καλυφτεί 

εντελώς, αφού υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια, δημιουργοί και καλλιτέχνες. Γι αυτό το λόγο, θα μας 

ήταν ευχάριστο να μάθουμε ότι η δουλειά μας ενέπνευσε περαιτέρω έρευνα και μελέτη από άλλους 

μαθητές.  

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους διαβάσατε τη δουλειά μας και ταξιδέψατε μαζί μας ως την 

τελευταία αυτή σελίδα. 

 

 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  
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ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “Power Rappers”: 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΙΣΑ: 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι :  Τ ε χ ν ή μ α τ α  Ο μ ά δ ω ν  
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ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “3 and ½ Musicians”: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:  

Τίτλος «Illusion”, Διάρκεια: 4΄, 28΄΄ 

Το αρχείο επισυνάπτεται στην εργασία. 

 

 

ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “GLM”: 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ: 

«Οι Διασημότεροι Εκπρόσωποι των Δημοφιλέστερων  Ειδών Μουσικής» 

Το αρχείο επισυνάπτεται στην εργασία. 
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ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “Soundstars”: 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΙΣΑ: 
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Μουσικές Προτιμήσεις Ελλήνων Εφήβων 

 

Οδηγίες: Το Ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε από μαθήτριες της Α΄ τάξης του Πειραματικού   

                 ΓΕ.Λ. Πατρών, στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας με στόχο τη  

                 διερεύνηση των μουσικών προτιμήσεων των νέων στη σημερινή Ελλάδα. 

                 

                Θα χρειαστείτε 5 λεπτά για να το απαντήσετε. 

                Η βοήθειά σας θα είναι πολύτιμη για την ολοκλήρωση της εργασίας μας. 

                Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

1. Πόσο χρονών είσαι;  

 14     

 15     

 16     

 17     

 18     

 

2. Ποιο/α είδος/η μουσικής ακούς; (μέχρι 5 απαντήσεις)  

 Alternative      

 Blues               

 Country           

 Κλασσική        

 Dubstep           

 Pop                  

 Rock                

 Punk                

 Hip Hop           

 Soul                 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι Ι :  Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο  Έ ρ ε υ ν α ς  
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 Jazz                 

 Metal               

 Rap                  

 House              

 Έντεχνη           

 Λαϊκή              

 

3. Η μουσική που ακούς περισσότερο έχει στίχο...  

 Ελληνικό                                         

 Αγγλικό                                           

 Γαλλικό                                           

 Άλλο:…………………….              

 

4. Τι συναισθήματα σου δημιουργεί το αγαπημένο σου είδος μουσικής ή τραγούδι;  

 Χαρά                                       

 Λύπη                                       

 Μοναξιά                                  

 Νοσταλγία                               

 Ηρεμία                                     

 Άλλο:…………………..         

 

5. Ακούς μουσική στον ελεύθερό σου χρόνο;  

 Πάντα                        

 Μερικές φορές          

 Ποτέ                          

 

6. Πόσες ώρες την ημέρα ακούς μουσική;  

 Λιγότερο από 1         

 1 με 2                        

 2                                

 3                                

 Παραπάνω από 4      
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7. Επιλέγεις το είδος μουσικής που θα ακούσεις με βάση την διάθεσή σου;  

 Ποτέ                         

 Μερικές φορές         

 Συχνά                       

 Πάντα                       

 

8. Προτιμάς ελληνικά ή ξένα τραγούδια;  

 Ελληνικά              

 Ξένα                     

 Και τα δύο           

 

9. Πώς επιλέγεις τα τραγούδια που θα ακούσεις;  

 Από τους στίχους                                           

 Από τη μουσική                                             

 Από τους στίχους και τη μουσική                  

 Από τον καλλιτέχνη                                        

 Από το πόσο γνωστό είναι ένα τραγούδι       

 Άλλο:………………………………              

 

10. Από ποιους παράγοντες πιστεύεις ότι επηρεάζονται οι προτιμήσεις σου;  

 Οικογένεια                                                            

 Φίλους                                                                   

 Τηλεόραση/ραδιόφωνο/Ίντερνετ/Περιοδικά        

 Κανένα παράγοντα                                                

 Άλλο:……………………………                         

 

11. Πιστεύεις ότι οι μουσικές σου προτιμήσεις επηρεάζονται από τις προτιμήσεις του κοινωνικού 

σου περίγυρου;  

 Ναι                   

 Όχι πάντα         

 Καθόλου          

 

12. Συνδυάζεις τις αναμνήσεις σου με τραγούδια;  

 Πάντα                              

 Μερικές φορές                    

 Ποτέ                                
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13. Οι στίχοι ενός τραγουδιού θα μπορούσαν να σε επηρεάσουν συναισθηματικά;  

 Ναι, σίγουρα                                                                    

 Πολύ πιθανόν                                                                   

 Μάλλον όχι                                                                      

 Ποτέ, οι στίχοι μου φαίνονται τελείως αδιάφοροι           

 

14. Παίζεις κάποιο μουσικό όργανο;  

 Ναι         

 Όχι        

 

15. Αν απάντησες ναι στην προηγούμενη ερώτηση, πιστεύεις ότι το μουσικό όργανο που παίζεις 

ανταποκρίνεται στις μουσικές σου προτιμήσεις;  

 Ναι                                                          

 Ίσως                                                        

 Όχι                                                          

 Δεν παίζω κάποιο μουσικό όργανο        

 

16. Πόσο πιστεύεις ότι επηρεάζει η μουσική την καθημερινότητά σου;  

 Πάρα πολύ             

 Πολύ                 

 Αρκετά              

 Λίγο                  

 Καθόλου           

 

17. Τέλος πόσο σημαντική πιστεύεις ότι είναι για εσένα η μουσική;  

 Πολύ σημαντική         

 Αρκετά σημαντική     

 Λίγο σημαντική          

 Αδιάφορη                    

 

Ευχαριστούμε πολύ! 
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Hall of Fame 

(By The Script ft. Will.I.Am) 

 

 

Yeah, You could be the greatest 

You can be the best 

You can be the King Kong banging on your chest 

 

You could beat the world 

You could beat the war 

You could talk to God, go banging on his door 

 

You can throw your hands up 

You can beat the clock 

You can move a mountain 

You can break rocks 

You can be a master 

Don't wait for luck 

Dedicate yourself and you gon' find yourself 

 

Standing in the hall of fame (yeah) 

And the world's gonna know your name (yeah) 

'Cause you burn with the brightest flame (yeah)  

And the world's gonna know your name (yeah) 

And you'll be on the walls of the hall of fame 

 

You can go the distance 

You can run the mile 

You can walk straight through hell with a smile 

 

You could be the hero 

You could get the gold 

Breaking all the records they thought never could be broke 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι Ι Ι :  
Τραγούδι που εκτελέστηκε από τους μαθητές  στην Παρουσίαση 

Π α ρ ο υ σ ί α σ η   

 

 

http://lyricstranslate.com/el/script-lyrics.html
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Do it for your people 

Do it for your pride 

How you ever gonna know if you never even try? 
 

Do it for your country 

Do it for your name 

'Cause there's gonna be a day when your 
 

Standing in the hall of fame (yeah) 

And the world's gonna know your name (yeah) 

'Cause you burn with the brightest flame (yeah) 

And the world's gonna know your name (yeah) 

And you'll be on the walls of the hall of fame 
 

Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion 
 

On the walls of the hall of fame 
 

Be students, be teachers 

Be politicians, be preachers (yeah) 

Be believers, be leaders 

Be astronauts, be champions 

Be truth seekers 
 

Be students, be teachers 

Be politicians, be preachers (preachers, yeah) 

Be believers, be leaders 

Be astronauts, be champions 
 

Standing in the hall of fame (yeah, yeah, yeah) 

And the world's gonna know your name (yeah, yeah, yeah) 

'Cause you burn with the brightest flame (yeah, yeah, yeah) 

And the world's gonna know your name (yeah, yeah, yeah) 

And you'll be on the walls of the hall of fame 
 

You could be the greatest 

You can be the best 

You can be the King Kong banging on your chest 

 

You could beat the world  

You could beat the war  

You could talk to God, go banging on his door  
 

You can throw your hands up  

You can beat the clock  

You can move a mountain  

You can break rocks  

 

You can be a master  

Don't wait for luck  

Dedicate yourself and you gon' find yourself  

 

Standing in the hall of fame  
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Επίσκεψη του Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρο του ΕΠΕΣ  

του σχολείου μας, Dr. Χρήστου Τερέζη (10-3-2017): 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Φωτογραφίες από Επιμέρους Δράση μας 
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