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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

• Ποια είναι τα βασικά μουσικά όργανα που 
χρησιμοποιεί η αγγλόφωνη μουσική; 

• Ποια είναι η σχέση της αγγλόφωνης 
μουσικής με τον κινηματογράφο; 

• Ποια θέματα πραγματεύεται η αγγλόφωνη 
μουσική; 

• Ποια είναι τα μηνύματα – πρότυπα που 
μεταδίδει στους νέους σήμερα; 

 



Τα μουσικά όργανα στην 
αγγλόφωνη μουσική: 

Η αγγλόφωνη μουσική σχεδόν 
πάντα συνοδεύεται από μουσικά 
όργανα.  

Ποια όμως είναι τα πιο βασικά; 



Τα πιο βασικά μουσικά όργανα είναι: 

 

ΚΙΘΑΡΑ 

 

ΠΙΑΝΟ 

 

ΒΙΟΛΙ 

 

ΤΥΜΠΑΝΑ/DRUMS 

 



Μερικά τραγούδια-παραδείγματα: 

• Michael Thomas-ET Acoustic Cover (κιθάρα, 
πιάνο) 

• Asking Alexandria - The Death of Me (acoustic 
version) (κιθάρα) 

• Nirvana-Smells Like Teen Spirit (κιθάρα, ντραμς) 

• John Lennon - Imagine (πιάνο, καθαρός ρυθμός 
ντραμς) 

• SixxAM - Life is Beautiful (acoustic version)  
(κιθάρα, ντραμς, ηλεκτρική κιθάρα) 

 



Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

• Η πιο πρόσφατη ‘ενσάρκωση’ της 
μουσικής είναι η κινηματογραφική 
μουσική. Ο κινηματογράφος που σήμερα 
αποκαλείται 7η τέχνη αφομοίωσε πολλές 
τέχνες και τεχνολογίες. Η εικόνα, ο λόγος, 
η κίνηση και η μουσική αλληλεπιδρούν 
και συνθέτουν ένα νέο ιδιαίτερο κόσμο. 
κόσμο.  



• Η ισχυρή ικανότητα της 
μουσικής  να εκφράζει 
οποιοδήποτε συναίσθημα και 
κατάσταση έχει δημιουργήσει 
την αντίληψη ότι μια ταινία 
χωρίς μουσική, χάνει την φωνή 
της και την μοναδικότητά της.  



•Δεν είναι τυχαίο λοιπόν 
ότι οι πιο διάσημες ταινίες 
στον κόσμο διαθέτουν 
τραγούδια με αξιόλογη 
μουσική σύνθεση και 
αγγλικούς στίχους. 
 



Over the Rainbow - Judy Garland,  
στην ταινία «The Wizard of Oz» (1939) 



Time Of My Life - Bill Medley &  
Time of my Life - Jennifer Warnes,  

στην ταινία «Dirty Dancing» (1987) 



My Heart Will Go On - Celine Dion, 
στην ταινία «Titanic» (1997) 



Θέματα που πραγματεύεται 

Τα θέματα που πραγματεύεται η αγγλόφωνη 
μουσική είναι: 

• Η βία 

• Η αγάπη 

• Ο ρατσισμός 

• Τα ναρκωτικά 

• Η ομοφυλοφιλία 

• Ο αλκοολισμός  

• Ο αθλητισμός 



Μηνύματα και πρότυπα: 

• Ρατσισμός:  να κάνουμε αποδεκτούς όλους τους 
ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, 
χρώματος ή σεξουαλικού προσανατολισμού.  

• Βία:  η χρήση της βίας είναι μία άκρως 
καταδικαστέα πράξη και τονίζονται οι συνέπειες 
της. 

• Ναρκωτικά: η μάστιγα αυτή παίρνει τον έλεγχο 
της ζωής σου και αντί να ζεις για τον εαυτό σου, 
ο λόγος ύπαρξής σου είναι τα ναρκωτικά.  

 

 



• Ομοφυλοφιλία: προσπάθεια να καταλάβει 
ο κόσμος ότι οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι 
δε αποτελούν απειλή για κανέναν και δεν 
είναι δικαιολογημένη η ρητορική μίσους.  

• Αλκοολισμός: δεν είναι εύκολο να 
αποτοξινωθεί κάποιος εάν ο ίδιος δεν το 
επιθυμεί. 

• Αθλητισμός: προσπαθούν να μας 
εμφυσήσουν την αγάπη και το ενδιαφέρον 
μας προς αυτόν.  

 

 



• Αγάπη: κάθε τραγούδι την βλέπει από 
ξεχωριστή οπτική γωνία. Η αγάπη που 
παίρνει ή δείχνει κάποιος μπορεί να 
αποτελεί το ωραιότερο συναίσθημα που 
μπορεί να νοιώσει κανείς αλλά αν για 
κάποιο λόγο αυτή η αγάπη δεν υπάρχει 
πια μπορεί να καταρρακώσει ένα άτομο 
συναισθηματικά και ψυχολογικά.  

• Έρωτας: προβάλλεται το πάθος και η 
ερωτική συνεύρεση. 

 

 



ΤΕΧΝΗΜΑ 
Μουσικό Βίντεο με αγγλόφωνα τραγούδια – σταθμούς 

• 1: Let It Go, Demi Lovato 

• 2: New Divide, Linking Park 

• 3: Lose Yourself, Eminem 

• 4: Radioactive, Imagine Dragons 

• 5: Skyfall, Adele 

• 6: When I Look At You, Miley Cyrus 

• 7: Crazy in Love, Sofia Karlberg 

• 8: A Thousand Years, Christiana Perri 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 


