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 ΤΑ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΜΑΣ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

-Ποια είναι τα πιο σημαντικά βραβεία και 
διαγωνισμοί της αγγλόφωνης μουσικής; 

-Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί της καλλιτέχνες; 

-Ποια είναι τα αρνητικά μηνύματα που περνά 
στους νέους; 

-Ποιος είναι ο ρόλος και η σχέση της αγγλικής 
γλώσσας με την αγγλόφωνη μουσική; 

-Ποιες είναι οι μελλοντικές τάσεις της 
αγγλόφωνης μουσικής; 



Βραβεία 

• Billboard Music Award: πρόκειται για ένα 
τιμητικό βραβείο που δίνεται από την Billboard. 

• MTV Europe Music Awards: Τα MTV Europe 
Music Awards ("EMAs" ή "EMA") είναι ένα γεγονός 
που παρουσιάζεται από το MTV Networks Europe 
και απονέμει βραβεία σε μουσικούς και ερμηνευτές. 

• Βραβείο Grammy: Αρχικά ονομαζόταν 
Gramophone Award. Είναι το βραβείο της Εθνικής 
Ακαδημίας Καταγραφής Τεχνών και Επιστημών 
(NARAS) των ΗΠΑ και στοχεύει στην αναγνώριση 
των σημαντικότερων επιτευγμάτων της μουσικής 
βιομηχανίας. 
 
 



Διαγωνισμοί 

• Apple Music Festival: Το Φεστιβάλ Μουσικής της Apple 
(γνωστό ως iTunes Festival) είναι μια συναυλία που 
πραγματοποιείται από την Apple Computer, Inc. και έλαβε 
χώρα για πρώτη φορά το 2007. 

 

• The Voice: Είναι ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός τραγουδιού. 
Βασίζεται στο διαγωνισμό τραγουδιού της Ολλανδίας που 
δημιουργήθηκε αρχικά από τον ολλανδό τηλεοπτικό παραγωγό 
John de Mol. 
 

• Το X Factor: Είναι μια τηλεοπτική μουσική παραγωγή που 
δημιουργήθηκε από τον Simon Cowell. Προέρχεται από το 
Ηνωμένο Βασίλειο και αντικατέστησε το Pop Idol (2001-2003). 
 



Σημαντικοί καλλιτέχνες  

 Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας 
ασχοληθήκαμε με τα σημαντικότερα 
συγκροτήματα και τους σημαντικότερους 
καλλιτέχνες της μουσικής.  

 Πιο συγκεκριμένα αντλήθηκαν 
πληροφορίες για τους Beatles, τους Rolling 
Stones, τους U2, τους Pink Floyd και τους 
Led Zeppelin, ενώ αναφέρθηκαν σημαντικοί 
τραγουδιστές και συγκροτήματα. 

 



Αρνητικά μηνύματα  

 Σε αυτό κομμάτι της εργασίας 
αναλύθηκαν οι αρνητικές επιδράσεις της 
αγγλόφωνης μουσικής στους νέους και τα 
αρνητικά μηνύματα που αυτή περνά.  

 Συγκεκριμένα περισσότερο τη μουσική 
rock φαίνεται να χρησιμοποιούν κατ' 
εξοχήν οι αιρέσεις και τα 
αποκρυφιστικά κινήματα, για να 
ελκύσουν έφηβους και να περάσουν στο 
υποσυνείδητο τη λατρεία του σατανά. 



   Μερικά συγκροτήματα και  
τραγουδιστές που έχουν κατηγορηθεί για 
σατανισμό είναι: 
 Black Sabbath, Alice Cooper, Ac/ DC, 
Led Zeppelin,Venom, Iron Maiden, 
Metalllica, Rolling Stones, κ.α.  
 Οι συναυλίες τους προκαλούν, όπως 
επίσης και τα εξώφυλλα των CD τους στα 
οποία διακρίνονται: σατανικά σύμβολα, 
σκηνές ανθρωποθυσιών, μορφές που 
θυμίζουν τον διάβολο, τον θάνατο και την 
κόλαση. 

 



Ρόλος και σχέση της αγγλικής γλώσσας 

με την αγγλόφωνη μουσική  

 Το συγκεκριμένο κομμάτι της εργασίας 
ανέλυσε την τεράστια επιρροή της αγγλικής 
γλώσσας στην αγγλόφωνη μουσική.  
 Πιο συγκεκριμένα, μέσω της αγγλικής 
γλώσσας (κοινή – διεθνής - lingua franca), η 
μουσική, όχι μόνο μπορεί να μεταδώσει ποικίλα 
μηνύματα διδάσκοντας μέσα από τους στίχους, 
αλλά και να ψυχαγωγήσει και να ενώσει όλους τους 
ανθρώπους  από διαφορετικές και μη θρησκείες, 
έθνη, απόψεις και γενικότερα χαρακτήρες. 

 



        Μελλοντικές τάσεις  

 Σύμφωνα με μελέτη που κάναμε (μέσα 
από ερωτηματολόγιο), είδαμε ότι:  
 

 μόλις το 2,2% των μαθητών που 
απάντησαν δεν σκοπεύουν να ακούνε 
αγγλόφωνη μουσική στο μέλλον  

 

 το 17,8% απάντησαν ότι δεν ξέρουν 
 

 το 80% απάντησαν θετικά 



  Αντιθέτως, η αιτιολόγηση των 
απαντήσεων στην ερώτηση εάν σκοπεύουν να 
ακούν αγγλόφωνη μουσική και στο μέλλον, 
μάλλον δεν ήταν διαφωτιστική, καθώς πολλοί 
απάντησαν με ένα ‘’μου αρέσει ‘’ και ‘’γιατί όχι; ‘’, 
αλλά από τις υπόλοιπες βλέπουμε ότι επιλέγουν 
να ακούνε αγγλόφωνη μουσική λόγω των 
καλλιτεχνών της και των συναισθημάτων που τους 
δημιουργούν τα τραγούδια αυτά.  
 
 Συμπερασματικά βλέπουμε πως οι έφηβοι 
προτιμούν να ακούνε αγγλόφωνη μουσική και οι 
περισσότεροι θα συνεχίσουν να ακούν και στο 
μέλλον. 
 
 



ΤΕΧΝΗΜΑ Βιογραφίες 10 Σημαντικών  

Αγγλόφωνων Καλλιτεχνών 




