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2ο ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΑΞΗ Α’1 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 
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Περίληψη  
 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί  προϊόν μιας τετράμηνης ενασχόλησης του τμήματος 
Α1 του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου στο πλαίσιο του μαθήματος ερευνητικής 
εργασίας. 
Στην ερευνητική εργασία έλαβαν μέρος 17 μαθητές υπό την επίβλεψη του καθηγητή 
Ερωτόκριτου  Νικολόπουλου. Η ερευνητική εργασία που επιλέξαμε να συμμετάσχουμε 
έχει θέμα << Η μουσική στους νέους >>Ο κύριος λόγος που επιλέξαμε αυτό το θέμα 
ήταν η καθοριστική επιρροή που ασκεί η μουσική στη ζωή των ανθρώπων από την 
αρχαία εποχή ως σήμερα.  
 
Η μουσική επίσης αποτελεί και μια από τις δραστηριότητες που είναι αγαπητές σε μας 
και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κατά την διάρκεια της έρευνας μας συναντήσαμε 
πολλά ερωτήματα στα οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε. << Τι είναι μουσική? >> 
<< Πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την μουσική? >> Επίσης το θέμα των επιρροών 
που ασκεί μας έκανε να αναρωτηθούμε << Πώς βοηθά η μουσική την υγεία? >> 
 
<< Σε τι μπορεί να χρησιμεύει η μουσική έναν μαθητή? >> 
 << Τι μας κάνει να νιώθουμε η μουσική? >> 
 
Για να απαντήσουμε σε όλα αυτά προσπαθήσαμε να βρούμε τις ρίζες της μουσικής 
τα είδη της και την επιρροή που έχουν στον άνθρωπο.                                        

 
Η μουσική αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα ο 
άνθρωπος κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η μουσική και την καλλιέργησε. 
Αυτό το γνωρίζουμε από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από το παρελθόν και 
μας δίνουν ένα πλήθος στοιχείων για την καλλιέργεια της μουσικής από την αρχαία 
εποχή. 
 Η μουσική όμως προχώρησε μέσα στους αιώνες αναπτύχθηκε και γεννήθηκαν 
διάφορα είδη μουσικής. Κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα είδη.  
Στις μέρες μας πολλά είδη των παλαιότερων εποχών έχουν εξαφανιστεί. Τα είδη 
μουσικής που συναντάμε στην εποχή μας είναι pop,rock,hip-hop, jazz κ.α. Η μουσική 
αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου και ξυπνά την ικανότητα του ανθρώπου για 
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δημιουργική έκφραση και συνύπαρξη με το περιβάλλον. Είναι η τέχνη που 
καθοδηγεί το μυαλό και την ψυχή του ανθρώπου. 
 
 Έτσι λοιπόν η μουσική ασκεί μεγάλη επιρροή στον άνθρωπο τόσο στο σωματικό του 
όσο και στο πνευματικό του επίπεδο. Από την αρχαιότητα επικρατούσε αντίληψη ότι 
η μουσική εξημερώνει την ψυχή, του ανθρώπου και για αυτό εκείνοι που ζούσαν σε 
περιοχές με σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες προσπαθούσαν να περιορίσουν την 
σκληρή συμπεριφορά τους μέσω της μουσικής. 
 
   Όμως η μουσική δεν επιδρά μόνο στον άνθρωπο επηρεάζει και την κοινωνία με 
πολλούς τρόπους. Άλλωστε πολλές φορές κινήματα έλαβαν χώρα με τη συνοδεία της 
μουσικής και ξεσπάσματα νέων μουσικών ειδών οδήγησαν σε κοινωνικές αλλαγές. Η 
μουσική λοιπόν αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης στην καθημερινότητα του 
ανθρώπου. Ο καθένας ακούει μουσική που τον εμπνέει εκτιμώντας τη λεπτότητα της 
μελωδίας και τον στοίχο. Ακούγοντας μουσική χανόμαστε μέσα στο ρυθμό, 
τραγουδάμε ασυναίσθητα τα στιχάκια και το τραγούδι μας γεμίζει συναισθήματα. 

 

 
 
 
 

Η Γέννηση Της Μουσικής 
 

Όταν ο άνθρωπος έχασε τον παράδεισο και βρέθηκε στην γη είχε να αντιμετωπίσει 
μια ζωή πολύ πιο δύσκολη και κοπιαστική, και πολύ πιο επίπονη. Γνώρισε τότε 
αισθήματα που ποτέ δεν είχε δοκιμάσει, την θλίψη, τον πόνο, τον θάνατο. Ένιωσε 
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βαθύ σκοτάδι να τον τυλίγει, μια άβυσσος από την οποία δεν μπορούσε να βρει 
διέξοδο. Περήφανος ο διάβολος για το κατόρθωμά του παρουσιάστηκε μπροστά 
στον θρόνο του θεού και καυχήθηκε για το πώς τα είχε καταφέρει. 
‘Δεν θα αφήσω τον άνθρωπο μόνο’ ήταν η απάντηση του θεού. 
Παρέβει την εντολή και τιμωρήθηκε, δεν τα τον αφήσεις να επιστρέψει,’ είπε 
χαιρέκακα ο διάβολος. 
 
‘Όχι, αλλά θα του δώσω έναν σύντροφο’. 
 
Και στην προσταγή του ένας άγγελος έπαιξε με άρπα μια μοναδική νότα, την ίδια 
εκείνη που ξεπήδησε στο αρχέγονο σύμπαν την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μαζί 
με το φως. 
 
 
Έτσι η μουσική ήρθε στον κόσμο, έπεσε από τον ουρανό σαν αόρατος μανδύας που 
φώτισε την ψυχή του ανθρώπου και έδιωξε το σκοτάδι. Την ζέστανε, την κράτησε 
ζεστή ικανή να αγαπάει, να συμπαθεί και να ελπίζει όταν τίποτα δεν επιτρέπει την 
παραμικρή ελπίδα. 
 
Ήταν από τότε μαζί το, κάθε εργασία γινόταν ελαφρύτερη με την παρέα της, κάθε 
καθήκον λιγότερο βαρετό, κάθε δρόμος έμοιαζε συντομότερος με τη συνοδεία της. 
Και δεν έπαψε ποτέ να τον εκφράζει. Η θλίψη γινόταν πιο ανεκτή, η αγάπη 
εκφραζόταν μοναδικά για κάθε ένα ζευγάρι που έβρισκε σε αυτήν το δικό του 
κομμάτι, κάθε χαρά ξεχυνόταν να αγκαλιάσει και τους γύρω. 
 
Εκείνο το πρώτο βράδυ, λέει ο μύθος, ο Αδάμ έφτιαξε την άρπα, και όταν ι νότες 
αντήχησαν στην σιγαλιά την νύχτας η Εύα ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του 
και ένιωσαν λιγότερο μόνοι.   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 

 
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

 
 
 Η μουσική γεννήθηκε μαζί με τον άνθρωπο, ο οποίος νωρίς άρχισε να 
ξεχωρίζει αρμονικούς φυσικούς ήχους που τον βοηθούσαν στην παραγωγή και την 
ζωή του. Σιγά σιγά άρχισε να τον αναπαράγει, να τους ανασυνθέτει δημιουργικά. 
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 εκφράσει το θαυμασμό, 
την αφοσίωση και την αγάπη. Η μουσική της Αρχαίας Ελλάδας είναι ένα μείζον 
κομμάτι του αρχαιοελληνικού θεάτρου μεικτές χορωδίες τραγουδιού-σαν για 
διασκεδαστικά, εορταστικά και πνευματικά δρώμενα. Χρησιμοποιούνταν μουσικά 
όργανα όπως, μεταξύ άλλων, ο αυλός, η λύρα και ιδιαίτερα η κιθάρα. 
Η μουσική ήταν σημαντικό μέρος της αρχαιοελληνικής παιδείας, όπου τα αγόρια 
ξεκινούσαν μουσικές σπουδές από έξι χρονών. Αντίθετα, στο Μεσαίωνα, που η 
μουσική παιδεία ήταν ασθενής μέχρι και ανύπαρκτη, κυριαρχούσε ο μυστικισμός 
και η νοσηρότητα. Δε διασώθηκαν γραπτά μνημεία που να μας κατατοπίζουν για τη 
μουσική του αρχαίου κόσμου 
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Τα είδη της μουσικής  

 

 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ερευνά μας μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής είδη 
μουσικής: 
 
1) Κλασσική μουσική (classic music): Με τον όρο κλασσική μουσική αναφέρεται 
ευρύτερα η Δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή που εκτείνεται σε μία αρκετά 
μεγάλη χρονική περίοδο, περίπου από το έτος 470 μέχρι και την σύγχρονη εποχή. 
Η ιστορία της κλασικής ευρωπαϊκής μουσικής μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω 
κύριες ιστορικές περιόδους: 

 Μεσαίωνας: η μεσαιωνική μουσική καλύπτει την περίοδο περίπου από τα 

τέλη του 5ου αι. μέχρι το 1400. 
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 Αναγέννηση: η αναγεννησιακή μουσική καλύπτει την περίοδο1400–1600. 

 Μπαρόκ: η μπαρόκ μουσική καλύπτει την περίοδο 1600–1750. 

 Κλασική εποχή: η μουσική της περιόδου 1730–1830. 

 Ρομαντισμός: η ρομαντική εποχή της μουσικής καλύπτει την περίοδο1815–

1910. 

 Σύγχρονη εποχή: η μουσική η οποία παράγεται κατά κύριο λόγο στον 20ο 

αιώνα διατηρώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μουσικής των 

προηγούμενων περιόδων. 

 

 

 

 

2) Ροκ (rock  n’ roll) : Ο όρος ροκ στη μουσική, χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

τα είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη του είδους του rock n’ roll. Η μουσική ροκ ( 

rocκ ) στο σύνολό της, αποτελεί ένα είδος δημοφιλούς μουσικής που 

χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθμό και από ευδιάκριτη, χαρακτηριστική 

μελωδία φωνητικών η οποία συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, 

ηλεκτρικό μπάσο και ντραμς. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και πληκτροφόρα 

όργανα, όπως πιάνο ή συνθεσάιζερ. 

Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική και είχε ως βάση την 

τεχνοτροπία του Rhythm and Blues και το ρυθμό του rock and roll των 

αφροαμερικάνικων κοινοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και το rockabilly, 
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που ουσιαστικά ήταν η έκφραση των λευκών μέσω των προαναφερθέντων ειδών 

αφροαμερικανικής προέλευσης. 

 Συνεισφορά στον ήχο που πρωτοχαρακτηρίστηκε ροκ, θεωρείται ότι είχε και 

η country μουσική. 

 Αυτή, είχε στοιχεία μπλουζ και βασιζόταν στα παραδοσιακά είδη μουσικής των 

κατοίκων των ΗΠΑ και ήταν πολύ δημοφιλής, κυρίως μεταξύ των λευκών και στο 

Νότο. 

Η μουσική ροκ επηρεάστηκε και επηρεάζεται ακόμη και σήμερα από τα άλλα είδη 

μουσικής που είναι δημοφιλή ανά περίοδο. Στη δεκαετία του 1960, η παραδοσιακή 

( folk ) μουσική των λευκών κοινοτήτων των ΗΠΑ επηρέασε το υβρίδιο που ήταν 

γνωστό ως ροκ εκείνη την περίοδο, αλλά και επηρεάστηκε από αυτό με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία του φολκ ροκ. Παράλληλα, γίνεται γνωστό το μπλουζ 

ροκ που αποτελεί την έκφανση του ροκ που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

ηλεκτρική κιθάρα και στις μπλουζ ρίζες της μουσικής αυτής. Στα μέσα της δεκαετίας 

του 1960, εμφανίζεται το ψυχεδελικό ροκ, που φέρει στοιχεία από μουσικές της 

ανατολής. Λίγα χρόνια αργότερα, οι μουσικοί της ροκ που είχαν τζαζ παιδεία και 

μουσικοί τζαζ, δημιούργησαν το μείγμα που έγινε γνωστό ως τζαζ-ροκ φιούζιον, ή 

απλά φιούζιον. Στη δεκαετία του 1970, το ροκ υποσκελίστηκε από την επικράτηση 

της ντίσκο που αποτελούσε ένα μείγμα σόουλ, φανκ και λάτιν μουσικής και δέχτηκε 

επιρροές από τα είδη αυτά. Παράλληλα, δημιουργούνται τα υποείδη σοφτ ροκ, 

προγκρέσιβ ροκ, πανκ ροκ και χέβι μέταλ. Τη δεκαετία του 1980, γίνεται δημοφιλές 

το χαρντ ροκ και το εναλλακτικό ροκ (alternative rock) κάνει τα πρώτα του βήματα. 

Στην επόμενη δεκαετία, τα υποείδη της ροκ που εισάγονται είναι το γκραντζ, 

το μπριτ ποπ και το ανεξάρτητο ροκ (indie). 
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3) Χιπ Χοπ (hip-hop): Το Χιπ χοπ ( Hip Hop ) δεν είναι ένας είδος μουσικής ή ένα 

είδος χορού, αλλά μία κουλτούρα που τη λατρεύουμε όλοι και αποτελείται από 5 

στοιχεία: 

1. Ραπ (Ο στίχος) 

2.  Μπι-Μπόινγκ (O χορός - ευρέως γνωστός ως Μπρέικ Ντανς) 

3.  Djing(Η μουσική) 

4.  Γκραφίτι(Η εικόνα) 

5.  Street dance 

Το Χιπ χοπ αναπτύχθηκε σε υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ, όπως 

το Μπρονξ στη Νέα Υόρκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου υπήρχε μεγάλη 

ανεργία και φτώχεια. Τα 4 στοιχεία δεν αναπτύχθηκαν την ίδια χρονική στιγμή 

αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι ρίζες του ανάγονται στην δεκαετία 

του '70, όταν άρχισαν τα πρώτα δειλά δειλά βήματα. 
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4) Ντάμπστεπ ( Dub step):Η Ντάμπστεπ (Dubstep) είναι είδος ηλεκτρονικής 

χορευτικής μουσικής, που για πρώτη φορά εμφανίστηκε στις αρχές του 21ου αιώνα 

στο Νότιο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Αποτελεί επέκταση της μουσικής 

γκαράζ. Συνολικά ο ήχος του περιγράφεται ως σφικτά ενωμένες παραγωγές με 

υπερβολικά μπάσα και μοτίβα αντήχησης τυμπάνων, κομμένα δείγματα, και 

περιστασιακά φωνητικά. Οι πρώτες κυκλοφορίες έγιναν το 1998 και άρχισε να 

εξαπλώνεται από μικρές τοπικές σκηνές του Λονδίνου στα τέλη του 2005 και αρχές 

του 2006. 

Μερικά ονόματα Ελλήνων καλλιτεχνών που θεωρούνται Dubstep είναι Lock N 

Bounce, Camelorg. BassFeed. Μερικά ονόματα ξένων καλλιτεχνών Dubstep 

είναι Skrillex, Dubstep Benga, Nero, Knif Party, Cryptex, Kill the noise, 12th 

planet, Zedd, Flux pavilion, dave crowe, Oz. 
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5) Λαϊκό τραγούδι:  Λαϊκό τραγούδι (λαϊκό/ παραδοσιακό τραγούδι) ονομάζεται 

εκείνο το τραγούδι των Ελλήνων,  δοσμένο σε ελληνική γλώσσα, που είναι 

εναρμονισμένο στο ύφος της ελληνικής αστικής λαϊκής μουσικής, τόσο από την 

αρχαιότητα, όσο και μεταγενέστερα, μετά το τέλος της δεκαετίας του 1950, όταν 

μια νέα γενιά μουσικών αναπτύχθηκε από το ρεμπέτικο τραγούδι, στη λαϊκή 

μουσική της εποχής. 

Στη σημερινή εποχή το λαϊκό τραγούδι εξελίχθηκε από το δημοτικό με όλες του τις 

λαϊκές παραδόσεις και το ρεμπέτικο, και ενισχύθηκε με καινοτομίες όπως η χρήση 

των ενισχυτών ή κι άλλων οργάνων (τύμπανο και των τεσσάρων οργάνων σε 

συγχορδία μπουζούκι, ηλεκτρική κιθάρα και αργότερα αρμόνιο). 

Στη Σμύρνη, την Πόλη και τα άλλα μεγάλα λιμάνια της αυτοκρατορίας ο Ελληνισμός 

ζει και δημιουργεί, αντλώντας κάθε παράδοσή του στην κουλτούρα του 

παγκόσμιου πολιτισμού. Σε αυτό το ισχυρό και πανάρχαιο ιστορικό δέντρο θα έρθει 

να ανθίσει περί τον 17ο αι. το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι των πόλεων. Στην Ελλάδα 

της δεκαετίας του 1960, μια σειρά από διαφορετικά σχολεία προέκυψαν. Ένα 

μουσικό ρεύμα μεσογειακής καταγωγής (ή επιρροής) επηρέασε σημαντικά το λαϊκό 

τραγούδι, με έντονη χορευτική μουσική, των οποίων κύριοι εκτελεστές ήταν ο 

Δημήτρης Μητροπάνος , ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Χιώτης (συνθέτης), 

ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Σπύρος Ζαγοραίος, η Βούλα Πάλλα κ.ά. Σε αυτό βοήθησε 

και η άνθιση των ελληνικών ταινιών, η περίφημη χρυσή κινηματογραφική εποχή 

των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Έχουμε λοιπόν, από τη μια το κοινό, 

ομογενοποιημένο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με όλα τα ιδιώματα της ελληνικής 
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παραδοσιακής κουλτούρας κι από την άλλη το ιδιόμορφο μουσικό ρεύμα του 

αστικού ρεμπέτικου (τραγουδιού των πόλεων), δημιουργημένο από την ελληνική 

παράδοση, κυρίως των Ελλήνων προσφύγων. 

Στο Λαϊκό του 80 η επίδραση της δυτικής ποπ μουσικής, είναι πλέον εμφανέστατη 

καθώς και ο ρυθμός σημειώνεται γρηγορότερος. Ως «λαϊκό-ποπ» θεωρείται το 

είδος του τραγουδιού που ερμηνεύουν σύγχρονοι καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης 

Πλούταρχος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζωνάκης και 

άλλοι. 

 

 
 
6) Τζαζ (jazz): Η τζαζ είναι ένα είδος μουσικής που προέρχεται από αφρικανικές 
αμερικανικές κοινότητες κατά τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Η Τζαζ 
εμφανίστηκε σε πολλά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών της ανεξάρτητης δημοφιλή 
μουσικά στυλ που συνδέονται με τα κοινά ομόλογα της αφρικανικής αμερικανικής 
και της ευρωπαϊκής αμερικανική μουσική συγγένεια με έναν προσανατολισμό των 
επιδόσεων. Η Τζαζ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της μουσικής από κωμικός έως 
σήμερα, μια περίοδο πάνω από 100 χρόνια, και έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ 
δύσκολο να καθοριστεί. Τζαζ κάνει βαριά χρήση του αυτοσχεδιασμού, polyrhythms, 
συγκοπή, και την αιωρούμενη σημείωμα, καθώς και τις πτυχές της ευρωπαϊκής 
αρμονίας, της Αμερικής λαϊκή μουσική, το συγκρότημα παράδοση ορείχαλκο, και 
της Αφρικής μουσικά στοιχεία, όπως η μπλε σημειώσεις και κωμικός. Ένα μουσικό 
group που παίζει τζαζ ονομάζεται τζαζ μπάντα. Η γέννηση της τζαζ στην 
πολυπολιτισμική κοινωνία της Αμερικής έχει οδηγήσει διανοούμενοι από όλο τον 
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κόσμο να αναφερθώ Τζαζ ως «μία από τις πρωτότυπες μορφές τέχνης της 
Αμερικής". 
 

 
7) Rhythm and blues: Rhythm and blues, συχνά συντομογραφία ως R & B ή RnB, 
είναι ένα είδος λαϊκής Αφρό-Αμερικανός μουσική που προέρχεται από τη δεκαετία 
του 1940. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τις δισκογραφικές εταιρείες για να 
περιγράψει ηχογραφήσεις και κυκλοφορούν κυρίως στις αστικές Αφρό-αμερικανές 
περιοχές, σε μια εποχή που «ευγενικός, λικνίζοντας, τζαζ μουσικής με βάση τον με 
ένα βαρύ, επίμονος κτύπησε» ήταν όλο και πιο δημοφιλής. Στον εμπορικό rhythm 
and blues μουσικής τυπικό της δεκαετίας του 1950 μέσα από τη δεκαετία του 1970, 
οι ζώνες συνήθως αποτελούνταν από πιάνο, ένα ή δύο κιθάρες, μπάσο, ντραμς, 
σαξόφωνο, και μερικές φορές τραγουδιστές φόντο. Θεματολογία R & B συχνά 
συμπυκνώνουν την αφρικανική-αμερικανική εμπειρία του πόνου και την 
αναζήτηση για την ελευθερία και τη χαρά. Στίχοι επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό 
από τα θέματα των θριάμβους και τις αποτυχίες όσον αφορά τις σχέσεις, την 
ελευθερία, την οικονομία, τις προσδοκίες, και το σεξ. 
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8) Ντίσκο (disco): Disco είναι ένα είδος μουσικής που περιέχει τα στοιχεία της funk, 
soul, την pop, salsa και ψυχεδελικό, που ήταν το πιο δημοφιλές στη δεκαετία του 
1970, αν και έχει επωφεληθεί από σύντομη αναθέρμανση. Ο όρος προέρχεται από 
την ντισκοτέκ (γαλλικά για "βιβλιοθήκη δίσκους φωνογράφου», αλλά στη συνέχεια 
χρησιμοποιούνται ως κατάλληλο όνομα για νυχτερινά κέντρα στο Παρίσι). Αρχική 
κοινό της ήταν οι θαμώνες νυχτερινών κέντρων από την αφρικανική αμερικανική, 
ιταλική Αμερικής, Latino, και ψυχεδελικά κοινοτήτων στη Νέα Υόρκη και 
Φιλαδέλφεια κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 
1970. Disco ήταν επίσης μια αντίδραση ενάντια τόσο στην κυριαρχία της μουσικής 
ροκ και τον στιγματισμό της χορευτικής μουσικής από την αντικουλτούρα κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι γυναίκες αγκάλιασε ντίσκο, καθώς και η μουσική 
τελικά επεκτάθηκε σε πολλές άλλες δημοφιλείς ομάδες του χρόνου. 
 
Σε ό,τι θεωρείται πρόδρομος σε κλαμπ ντίσκο στυλ, τη Νέα Υόρκη DJ, ο David 
Mancuso, άνοιξε το πατάρι, ένα μόνο για μέλη ιδιωτική λέσχη χορού που στο δικό 
του σπίτι, το Φεβρουάριο του 1970. Το πρώτο άρθρο για ντίσκο γράφτηκε σε 
Σεπτέμβριο του 1973 από τον Vince Aletti για το περιοδικό Rolling Stone. Το 1974 
της Νέας Υόρκης WPIX-FM έκανε πρεμιέρα το πρώτο disco ραδιοφωνική εκπομπή. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ 
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ΝΕΟΥΣ 

 
 
Είναι πλέον γεγονός πως στην εφηβεία περνάμε στάδια με σκοπό την 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας μας. Έτσι η μουσική διαδραματίζει σπουδαίο 
ρόλο στην ολοκληρωτική ανάπτυξη της προσωπικότητας των εφήβων. Η 
επίδραση της μουσικής είναι σωματική αλλά και ψυχική. 
 
 
 
 
 
 
ΣΩΜΑ  
 
1) Μείωση του καρδιακού ρυθμού 
 
2) Μείωση αρτηριακής πίεσης 
 
3) Χαμηλότερη πίεση του αίματος 
 
4) Μείωση επίσης του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων  
προβλημάτων υγείας 
 
5) Μείωση του στρες 
 
6) Τόνωση εγκεφαλικών κυττάρων 
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7) Ενίσχυση των αποδόσεων 
 
8) Συμβάλει στον υγιή ύπνο  
 
9) Χαλάρωση του σώματος  
 
 
ΨΥΧΗ  
 
Έχει αποδειχθεί ότι 10’-20’ μουσικής ακρόασης μπορούν να φτιάξουν την 
διάθεσή μας καθώς το άκουσμα μουσικής προκαλεί στον εγκέφαλο αντιδράσεις 
που συνδέονται με την ευχαρίστηση και την χαλάρωση. 
 
1) Αύξηση αισιοδοξίας  
 
2) Ευφορία  
 
3) Βοήθεια στην κοινωνικοποίηση μας  
 
4) Συμβάλλει στην ψυχική υγεία 
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Οι νέοι τρόποι διάδοσης της μουσικής 

  
 
Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στην υποβάθμιση και την κατά συνέπεια 
μεταλλαγή της δισκογραφικής βιομηχανίας –που στην περίπτωση της Ελλάδας 
ήταν η κατάρρευση και η, σε μεγάλο βαθμό, εξαφάνισή της –η οποία είχε σαν 
αποτέλεσμα  όχι μόνο να παρεμποδιστεί ο βιοπορισμός πολλών μουσικών, 
δημιουργώ, ερμηνευτών μα και εκτελεστών, από την δουλειά τους αλλά και να 
κλείσει η μόνη πόρτα που είχαν για να δημοσιοποιούν την τελευταία. Αυτή είναι 
η πραγματικότητα που ισχύει διεθνώς και βέβαια και στη χώρα μας αλλά 
ευτυχώς έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει χάρη στην αρωγή της τεχνολογίας. Και αν 
θέλετε να το κωδικοποιήσουμε αυτό, θα σας πούμε απλά ότι μουσική διαμέσου 
του Internet δεν σημαίνει μόνο downloading  αλλά και  streaming ! 
 
Το μόνο που χρειάζεται για το streaming είναι ένας υπολογιστής (ή smart phone  ή 
tablet πλέον) και πρόσβαση στο Internet ώστε να μπορέσεις να μπεις όσες φορές 
θέλεις στον κατά περίπτωση κατάλληλο ιστότοπο. 
 
 
Ως γνωστόν δηλαδή υπάρχουν το Amazon,  το iTunes και αρκετά διαδικτυακά 
καταστήματος από τα οποία κάποιος μπορεί να αγοράσει έναν δίσκο ( στις 
περισσότερες περιπτώσεις πλέον και μεμονωμένα τραγούδια ή μέρη του) σε μορφή 
κατά κανόνα αρχείων mp3 ή wav όπως ακριβώς θα έκανε και με το << φυσικό 
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προϊόν>>, το αντίστοιχο CD ή και βινύλιο δηλαδή, αφού καταλάβει με πιστωτική 
κάρτα ή  με έναν από τους άλλους τρόπους πληρωμής στο Internet  το αντίτιμο 
<<κατεβάζει>>, κάνει δηλαδή  downloading  του μουσικού υλικού. Υπάρχουν 
βέβαια και περιπτώσεις που αυτό διατίθενται νε χαρίζουν τα πονήματά τους, αλλά 
επιπλέον υπάρχει και το μεγάλο και ακανθώδες θέμα των πνευματικών 
δικαιωμάτων. Και είναι ακριβώς το τελευταίο που καθιστά τα ουκ ολίγα sites τα 
οποία παρέχουν μουσικά έργα για downloading χωρίς τη ρητή άδεια των 
δημιουργών τους παράνομα και όσους  τα χρησιμοποιούν ενόχους αδικήματος, 
σύμφωνα τουλάχιστον με τις νομοθεσίες των περισσοτέρων χωρών του κόσμου. 
 
Αν όμως το downloading μουσικού( και όποιου άλλου αποτελεί αντικείμενο 
πνευματικής δημιουργίας) υλικού και δεν είναι δωρεάν υπάρχει μια άλλη 
λειτουργία του Internet που ήταν, είναι και θα παραμένει τέτοια και αυτή δεν είναι 
άλλη από το Streaming  
Streaming είναι η δυνατότητα να ακούσουμε, να δεις- ή και αμφότερα- κάτι για μια 
ή και περισσότερες φορές χωρίς να αποκτήσεις την κατοχή του εν λόγω έργου. Το 
μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής( ή Smartphone ή Tablet πλέον) και 
πρόσβαση στο Internet ώστε να μπορέσεις να μπεις όσες φορές θέλεις στον κατά 
περίπτωση κατάλληλο ιστότοπο… Αυτήν λοιπόν την δυνατότητα του Streaming την 
εκμεταλλεύονται εδώ και χρόνια πολλοί μουσικοί από όλο τον κόσμο, ανάμεσά 
τους βέβαια και από την Ελλάδα, νέοι και άγνωστοι ακόμα στην πλειοψηφία τους 
αλλά και αρκετοί καταξιωμένοι για να κάνουν το κοινό να γνωρίσει, να έρθει σε 
επαφή με την δουλειά τους και να ενδιαφερθεί για αυτήν. Και φυσικά, αν του 
αρέσει, υπάρχουν σχετικές οδηγίες για το πώς μπορεί στην συνέχεια και να την 
αγοράσει αν και ομολογουμένως υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις σε αυτόν τον 
κανόνα, υλικό δηλαδή το οποίο διατίθεται μόνο για Streaming και όχι επίσης για  
Downloading. 
 
Από τα ουκ ολίγα ανάλογα websites  οι περισσότεροι μουσικοί προτιμούν δύο, το 
Sound cloud  και το Band camp, με αποτέλεσμα να είναι και αυτά που διαθέτουν 
τον μεγαλύτερο όγκο μουσικού υλικού και αυτός να χαρακτηρίζεται από μια 
τεράστια πράγματι ποικιλία ειδών, υψών και στιλ. Οι μεμονωμένοι μουσικοί ή τα 
συγκροτήματα φτιάχνουν ένα προφίλ ( όπως άλλωστε μπορεί να κάνει και 
οποιοσδήποτε άλλος χρήστης αυτών των sites )και στη συνέχεια ανεβάζουν 
διαδοχικά τις δουλειές τους έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ακούσει όσα 
αποσπάσματα διατίθενται-ή και ολόκληρες-όχι μόνον από τις πιο πρόσφατες αλλά 
και από τις παλαιότερες  
 
Τελευταία όμως παρατηρείται και μια άλλη τάση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Βλέπουμε 
δηλαδή πολλούς μουσικούς, πρωτοεμφανιζόμενους συνήθως βέβαια και οι οποίοι 
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δεν έχουν ως τότε δημοσιοποιήσει την δουλεία τους με άλλο τρόπο, ανεξάρτητα 
από το αν βρίσκονται και σε ένα από τα δύο προαναφερθέντα sites να προτιμούν 
το YouTube. Ανεβάζουν δηλαδή τη δουλειά τους στο τελευταίο με την μορφή 
αρχείου βίντεο, αν και επί της ουσίας το οπτικό μέρος είναι αμελητέο, συχνά είναι 
μόνο μια φωτογραφία ή και ένα σκίτσο, αφού αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να 
μπορέσει ο κόσμος να ακούσει το υλικό τους.   
 
 
 
 

 
 
 
                                     
 
Η μουσική και η ψυχολογία των νέων 
 

Η μουσική μπορεί να θεωρηθεί και ως ένας τρόπος άσκησης ή ψυχικής 
εκτόνωσης για πολλούς νέους (και όχι μόνο), αφού εκφράζει το ψυχικό μας 
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συναίσθημα σύμφωνα με έρευνες ψυχολόγων. Δεν είναι λίγες οι φορές που η 
μουσική μας προσφέρει χαλάρωση και μας δίνει τη δυνατότητα να αποδράσουμε 
νοητά από την καθημερινότητα και να αφήσουμε το μυαλό μας να ονειρεύεται 
μέσα από την μουσική έτσι ώστε να ανεβάσουμε την διάθεσή μας και να αφεθούμε 
στους ρυθμούς της. Η χαλάρωση που επιτυγχάνεται με τη μουσική μας προκαλεί 
διάφορα συναισθήματα, τις περισσότερες φορές ευφορίας, που ευνοεί όμως και 
μια καινούργια διαθεσιμότητα και μεγαλύτερη δεκτικότητα σε εξωτερικούς 
ερεθισμούς. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο η μουσική παύει να είναι απλώς ένα 
στοιχείο χαλάρωσης και παίζει θεραπευτικό ρόλο. 
 Οποιοδήποτε είδος μουσικής και αν ακούμε, φαίνεται πως παίζει 
πρωταρχικό ρόλο στη ζωή μας, και μάλιστα σχετίζεται με την έκφραση των πιο 
θετικών μας συναισθημάτων. 
 
 
 
 
Τα διάφορα είδη μουσικής και προβλήματα υγείας 
 
Μελέτη που δημοσιεύτηκε σε αυστραλιανή ψυχιατρική επιθεώρηση, αναλύει τι 
κινδύνους εμπεριέχει το κάθε είδος μουσικής. Όσοι νέοι λοιπόν τους αρέσει η 
metal είναι επιρρεπείς σε εγκεφαλικά προβλήματα από το έντονο κούνημα του 
κεφαλιού, οι φίλοι της pop έχουν δυσκολίες στο να τιρήσουν τους πανάρχαιους 
κανόνες της εκκλησίας για την σεξουαλικότητα τους. Αυτοί τώρα που προτιμούν 
τους ηλεκτρονικούς ήχους της dance μουσικής έχουν άλλα προβλήματα, τον 
κίνδυνο εμφάνισης αρθριτικών σε μετέπειτα ηλικία. Μάλιστα τονίζεται πως στην 
προκειμένη περίπτωση δεν παίζει κανένα ρόλο το κοινωνικό status τους εφήβους. 
Πάμε και στη rap όπου εκεί οι νέοι αντιμετωπίζουν τον θυμό, την βία και την 
παραβατική συμπεριφορά, όπως την αδυναμία τυφλής υπακοής στις εντολές των 
προϊσταμένων. Και τέλος όσοι είναι πιο ψαγμένοι και ακούνε jazz είναι συνήθως 
μοναχικοί και δυσκολεύουν το έργο των διαφημιστών στο να χαράξουν 
αγοραστικές συνήθειες. 
 
 
 
 
 
Μουσική και τρόπος ζωής! Επηρεάζει άραγε η μουσική που ακούμε τον τρόπο 
ζωής μας; 
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Η μουσική που ακούμε επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας. Αλλά ισχύει και το 
αντίστροφο. Γενικά το ένα επηρεάζει το άλλο, ανάλογα με την στιγμή. Ο λόγος για 
τον οποίο καθορίζει κάποιος τον τρόπο ζωής του ανάλογα με την μουσική που 
ακούει, άλλοι λένε πως είναι η έλλειψη προσωπικότητας και άλλοι η επιρροή που 
δεχόμαστε από το περιβάλλον μας. Και η μουσική αποτελεί μια ισχυρή επιρροή! 
Οπωσδήποτε καθορίζει σε ένα βαθμό τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα… όχι 
όμως και να φτάσουμε σε σημείο να περιστρέφεται όλη η ζωή μας γύρω από αυτή 
και να επηρεάζει τις επιλογές μας! Η μουσική που προτιμούμε μπορεί να δείξει 
στοιχεία του χαρακτήρα μας αλλά και αντίθετα, να επηρεάσει τον χαρακτήρα μας, 
την εμφάνιση μας, την κουλτούρα μας. Πολλοί πιστεύουν πως με ότι 
ασχολούμαστε, είτε αυτό είναι η μουσική, είτε το διάβασμα είτε κάποιος άλλος 
ψυχαγωγικός τρόπος, αναπόφευκτα επηρεάζει και τον τρόπο ζωής μας και 
διαμορφώνει τη προσωπικότητά μας. Και αν τελικά διαμορφώνει έναν τρόπο ζωής, 
θα μπορούσε να υπάρξει η μουσική που να διαμορφώνει τους ανθρώπους; 
Αν υπήρχε ‘ιδανική’ μουσική που να έφτιαχνε τους ‘ιδανικούς’ ανθρώπους η ζωή 
και οι άνθρωποι θα ήταν ίδιοι και μονότονοι! ‘Ιδανική’ μουσική είναι κάτι το 
σχετικό, και δεν μπορεί να δημιουργήσει τον ‘ιδανικό’ άνθρωπο, γιατί απλούστατα 
δεν υπάρχει ιδανικό μοντέλο ανθρώπου. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Ο 
άνθρωπος βασίζεται στις ικανότητές του και δεν πρέπει να μπαίνει σε μάζες. 
Πρέπει να κρατάει τον χαρακτήρα του και να προσφέρει ό,τι μπορεί στο σύνολο. 
Όπως ακριβώς και η μουσική. Για αυτό φορέστε τα ακουστικά σας… όπως ο φίλος 
σας από εδώ! Ο ρόλος της μουσικής στην ζωή μας! Όπως είχε γράψει και ο 
Πολύβιος ‘είναι ωφέλιμο για τους ανθρώπους να ασκούνται στη μουσική’. Η 
μουσική είναι πολιτισμός! Σε πιο προσωπικό επίπεδο, οξυγονώνει το μυαλό, είναι ο 
πιο αποτελεσματικός τρόπος να μάθεις να σκέφτεσαι και η συντροφιά που ποτέ δε 
θα χάσεις! 
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
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Το  παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυτό που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας  
Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του 
μαθήματος της ερευνητικής εργασίας του Α΄1 τμήματος του 2ου Γ.Ε.Λ Μεσολογγίου 
του σχολικού έτους 2014-15. 
 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, αυτοσυμπληρούμενο και μας βοήθησε να 
ερμηνεύσουμε τη σχέση των νέων με την μουσική στην περιοχή του Μεσολογγίου. 
Αποτελείτε από 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
 

1. Φύλο: Άνδρας / Γυναίκα 
2. Ηλικία:15-16 / 17-18 
3. Σας αρέσει η μουσική;  Ναι / Όχι 
4. Πόσο συχνά ακούτε μουσική; 
Πολύ / Λίγο / Μέτρια / Καθόλου 

5. Με πιο μέσο ακούτε μουσική; 
Η/Υ / Ραδιόφωνο / CD / Τηλεόραση 

6. Πιστεύετε ότι το να ακούτε μουσική επηρεάζει τη διάθεσή σας; 
Θετικά / Αρνητικά / Αδιάφορα 

7. Το να ακούτε μουσική σημαίνει για εσάς: 
Ευχαρίστηση / Χαλάρωση / Μάθηση / Κάτι άλλο 

8. Έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε μουσικές εκδηλώσεις; 
Συχνά / Σπάνια / Καθόλου 

9. Εάν δεν πηγαίνετε ποιοι είναι οι λόγοι; 
Έλλειψη χρόνου / Οικονομικοί λόγοι / Έλλειψη μουσικής παιδείας 
  
10.   Σας ενθαρρύνει το σχολείο να παρακολουθείτε μουσικές εκδηλώσεις; 
 Ναι / Όχι 
11.    Σας αρέσει η Ελληνική ή μουσική; 
 Ελληνική / Ξένη / Και τα δύο / Κανένα από τα δύο 

     12.   Ποιό από τα παρακάτω είδη μουσικής προτιμάτε; 
     Rock / Pop / Λαϊκά / Έντεχνο / Κλασσική / Μοντέρνα  
     13.  Πιστεύετε ότι μεγαλύτερη φήμη αποκτά ένας τραγουδιστής που λανσάρετε  
από…; 
     Διαδίκτυο / Τηλεόραση / ραδιόφωνο  

 14.Νομίζετε ότι η παρακολούθηση μουσικών εκδηλώσεων μπορεί να σας 
επηρεάσει ώστε να θελήσετε να γίνετε μουσικός-τραγουδιστής; 
 Ναι / Ίσως / Όχι  
15. Ασχολείστε καθόλου με τη μουσική; 
Ναι / Όχι  
Αν ναι πόσο; 
 Αρκετά / Μέτριο / Λίγο / καθόλου 
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16.Είστε μέλος κάποιου μουσικού σχήματος; 
 Ναι / Όχι 
  
Φιλαρμονική  
Σχολική μπάντα  
Άλλο  
 
       

 
 

Συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια 
 
 

     Εκτός από την αναζήτηση πληροφοριών από διάφορα μέσα με σκοπό την 
δημιουργία μίας αναλυτικής ερευνητικής εργασίας με θέμα οι νέοι και η μουσική, 
για να έχουμε ακριβέστερες πληροφορίες αποφασίσαμε να κάνουμε μία έρευνα με 
ερωτηματολόγια. 
     Αφού απαντήθηκαν συνεχίσαμε με την καταγραφή των απαντήσεων των 
ερωτηματολογίων. Για την ευκολότερη μελέτη των ερωτηματολογίων 
δημιουργήσαμε πέντε διαφορετικούς άξονες: 
  
Ο πρώτος άξονας είχε να κάνει με το πόσοι απάντησαν συνολικά, ξεχωριστά τα 
αγόρια από τα κορίτσια. Από τον πρώτο άξονα αντλούμε τις πληροφορίες ότι η 
πλειοψηφία των ερωτηματολογίων απαντήθηκε από κορίτσια σε ποσοστό 58,3% και 
ποσοστό 41,6% από αγόρια 

42%

58%

Αγόρια

Κορίτσια

 
 

Ο δεύτερος άξονας αναφερόταν σε πόσους αρέσει η μουσική και σε πόσους δεν 
αρέσει (αγόρια, κορίτσια μαζί). Από τον δεύτερο άξονα συμπεραίνουμε ότι η 
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μουσική αρέσει στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 95,8% και δεν 
αρέσει μόνο στο 4,2% των ερωτηθέντων. 

96%

4%

Αρέσει

Δεν αρέσει

 
Ο τρίτος άξονας μας βοήθησε να αντλήσουμε πληροφορίες για το τι σημαίνει το να 
ακούνε μουσική οι νέοι (ευχαρίστηση, χαλάρωση, μάθηση/έμπνευση, κάτι άλλο). Η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων 55,43% απάντησε ότι σημαίνει ευχαρίστηση. Αμέσως 
μετά το 32,60% λέει ότι σημαίνει χαλάρωση, κάτι άλλο το 9,78% και τέλος 
μάθηση/έμπνευση απάντησε μόνο το 2,17%. 

55%33%

10%
2%

Ευχαρίστηση

Χαλάρωση

Κάτι άλλο

Μάθηση/Εμπνευση

   
Από τον τέταρτο άξονα πήραμε έχουν να κάνουν με το ποιάς χώρας μουσική 
ακούνε οι νέοι και το είδος της. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 66,66% απαντά ότι 
ακούει και ελληνική και ξένη μουσική, στη συνέχεια βλέπουμε ότι οι νέοι ακούνε 
περισσότερο ξένη μουσική από ότι την ελληνική σε ποσοστό 16,66% έναντι 14,58% 
υπέρ της ελληνικής και τέλος το 2,08% απαντά ότι δεν ακούει ούτε την ελληνική 
ούτε την ξένη μουσική.  
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66%

17%

15% 2%

Και τα δύο

Ξένη

Ελληνική

Κανένα από τα

  
Στο δεύτερο μέρος του τέταρτου άξονα βλέπουμε ότι το 25% των νέων ακούει Rock, 
το 23,95% ακούει μοντέρνα και το 20,83% Pop. Στη συνέχεια βλέπουμε με 
σημαντικά μικρότερα ποσοστά τα λαϊκά με 13,54% και τα έντεχνα με 12,5% που 
δικαιολογείται από τα συμπεράσματα του πρώτου μέρους, και τέλος είναι η 
κλασσική με 3,12% και η Τζαζ με 1,04%. 
 

24%

24%

21%

14%

13%

3%1%

Ροκ

Μοντέρνα

Ποπ

Λαϊκά

Έντεχνα

Κλασσική

Τζάζ

 
Στο πέμπτο και τελευταίο άξονα αντλήσαμε πληροφορίες για το πόσοι ασχολούνται 
με τη μουσική και πόσοι συμμετέχουν σε κάποιο μουσικό σχήμα. Έτσι 
συμπεράνουμε  ότι μόνο το 37,5% ασχολείται  με την μουσική το οποίο είναι ένα 
σχετικά μικρό ποσοστό και από αυτούς μόνο το 38,88% συμμετέχει σε κάποιο 
μουσικό σχήμα. 
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38%

62%

Ασχολούνται

Δεν ασχολούνται

 
 

39%

61%

Ενταγμένοι

Μη ενταγμένοι

 
 

Τα συνολικά συμπεράσματα είναι ότι η πλειοψηφία των ερωτηματολογίων 
απαντήθηκε από κορίτσια, στους περισσότερους αρέσει η μουσική και σημαίνει 
ευχαρίστηση, οι περισσότεροι νέοι ακούνε και ελληνική και ξένη μουσική και το 
είδος της μουσικής που επικρατεί είναι η Rock. Με την μουσική ασχολείται μόνο το 
37,5% των νέων και από αυτούς μόνο το 38,88% είναι ενταγμένοι σε κάποιο 
μουσικό. 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας ήταν κάτι καινούργιο για εμάς τους μαθητές 
του Α’1 τμήματος του 2ου ΓΕΛ Μεσολογγίου. 
Με την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή για το μάθημα, στην τάξη μας 
προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και αναδείξουμε την σχέση της μουσικής με τους 
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νέους. Στο θεωρητικό κομμάτι παρουσιάσαμε τι είναι η μουσική ,τα είδη της, την 
εξέλιξή της κλπ. Στο ερευνητικό κομμάτι καταγράψαμε ποια είναι η σχέση των νέων 
της περιοχής του Μεσολογγίου για την μουσική και παρουσιάσαμε τα 
αποτελέσματα χρησιμοποιώντας και στατιστικούς πίνακες.  
 
 
 


