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Απφικά, θα θέλαμε μα ετφαπιςσήςξτμε σημ εοιβλέοξτςα καθηγήσπια μαρ, 

κυρία Χριστοπούλου οξτ μαρ καθξδηγξύςε με σξμ οιξ κασάλληλξ σπόοξ ςσημ 

ςτμξλική οξπεία σηρ επγαςίαρ μαρ και μαρ βξήθηςε μα βελσιώςξτμε σα 

αοξσελέςμασά μαρ. 

Ακόμα, τους συμμαθητές μας οξτ ςτμεπγάςσηκαμ μαζί μαρ για σημ εοίσετνη 

ατσξύ σξτ ςσόφξτ, για σημ ςτμεφή ςσήπινη και σημ άχξγη  ςτμεπγαςία μαρ για σξ 

ςτμξλικό αοξσέλεςμα σηρ επγαςίαρ ατσήρ. 

Ετφαπιςσξύμε εοίςηρ σξτρ υπεύθυμους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρώμ 

για σημ βξήθεια, σιρ τοξδείνειρ και γεμικά για ση ςτμειςυξπά σξτρ ςσημ έπετμά μαρ 

κασά ση διάπκεια σηρ εκοαιδετσικήρ μαρ εοίςκεχηρ σξ Φεβπξτάπιξ.  

Τέλξρ, οξλλέρ ετφαπιςσίερ ξυείλξτμε ςσημ καθηγήτρια μουσικής κ. 

Μιμτιλογλίτη Ιωάμμα, η ξοξία μαρ εοιςκέυσηκε δύξ υξπέρ ςση διάπκεια σξτ 

μαθήμασόρ μαρ, μαρ μίληςε για σημ αγγλόυψμη μξτςική και μαρ βξήθηςε ςσημ 

εκσέλεςη σψμ δύξ μξτςικώμ κξμμασιώμ οξτ οπαγμασξοξιήςαμε ςσημ σελική 

οαπξτςίαςη σηρ επγαςίαρ μαρ. 

 

Δ Τ Υ Α Ρ Ι  Σ Ι Δ   
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Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, ε αγγιφθσλε κνπζηθή έρεη βξεη ηνλ ηξφπν λα εηζρσξεί ζε δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο δσήο καο, είηε κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, είηε κέζσ  ηεο δηζθνγξαθίαο, είηε κε 

δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο. Ζ επηξξνή ηεο ζηνπο εθήβνπο ηεο επνρήο καο γίλεηαη αθφκε πην έληνλε 

κέζα απφ ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε απηή κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

 

 

θνπόο  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα απνηειέζεη έλα ηαμίδη ζηελ αγγιφθσλε κνπζηθή. θνπφο καο 

είλαη, πεξλψληαο απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ, λα κειεηήζνπκε ηα είδε ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο θαη 

ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ ηελ νξηνζεηνχλ θαη νξίδνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη παξάιιεια ηε 

κνλαδηθφηεηά ηεο. Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ πεγψλ, βαζηθνί θαιιηηέρλεο, ηξαγνχδηα-ζηαζκνί θαη 

κνπζηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο επηηπρίεο ζα παξνπζηαζηνχλ, ελψ ζα κειεηεζεί ν ξφινο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο σο κείδσλ παξάγνληαο ζηελ εμάπισζε θαη ηε δεκνηηθφηεηά απηήο ηεο κνπζηθήο. 

Δπηπξνζζέησο, ζα εξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ζεκαηνινγία ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο 

ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, επεξεάδνληαο αλαπφθεπθηα, κέζα απφ ηηο 

ηδέεο πνπ θαηά θαηξνχο πξνσζεί, ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηδηαίηεξα ηνπο εθήβνπο κε ζεηηθά ή 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, ζα εξεπλήζνπκε ηελ ζηάζε ησλ Διιήλσλ εθήβσλ απέλαληη ζε απηφ 

ην είδνο ηεο κνπζηθήο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

θηλεζεί ε αγγιφθσλε κνπζηθή ζην κέιινλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο. 

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η  
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Μέζνδνο 

 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ εξγαζία καο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

αξρηθά ηε κέζνδν ηεο έξεπλαο ησλ πεγώλ. Θα κειεηήζνπκε ηφζν ηελ ζρεηηθή Διιεληθή θαη Αγγιηθή 

έληππε βηβιηνγξαθία (άξζξα, βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο), φζν θαη ζρεηηθέο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ 

(άξζξα, βίληεν, ηαηλίεο). Δπηπιένλ ζα θάλνπκε θαη έξεπλα πεδίνπ ζε ζπλνκήιηθνπο καο γηα ηελ 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ αγγιφθσλε κνπζηθή αιιά θαη ηελ άπνςή ηνπο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν 

νη ζηίρνη ησλ αγγιφθσλσλ ηξαγνπδηψλ  επεξεάδνπλ θάπνηεο απφςεηο ηνπο ή πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, ελψ 

ζα αθνπζηνχλ θαη νη δηθέο καο απφςεηο. 

  

πκπέξαζκα 

 

Με ηελ έξεπλα καο θαηαθέξακε λα δψζνπκε απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ καο 

απαζρφιεζαλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Έηζη, είρακε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πφζν 

δηαδεδνκέλε είλαη πηα ε αγγιφθσλε κνπζηθή ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε θαη πφζν ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη κε ηα κελχκαηα θαη ηα πξφηππα πνπ πξνάγεη κέζσ ηνπ αγγιφθσλνπ ζηίρνπ ηεο.     
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 20 καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Πεηξακαηηθνχ 

Γεληθνχ Λπθείνπ Παηξψλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο, 

ρσξηζηήθακε ζηηο 4 νκάδεο πνπ βιέπεηε ακέζσο παξαθάησ θαη θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ πήξε έλα 

φλνκα ζρεηηθφ κε ηελ κνπζηθή. 

 

Οκάδεο εξγαζίαο 

 

Music Generation: 

Νεδεξίηεο Μάξηνο,  

Νηφθνπ Αλαζηαζία,  

Παπαβαζηιείνπ Μαξία,  

Πνξεηζάλνο Άθεο,  

θνχξαο Γηνλχζεο. 

Tempo : 

Αγγειφπνπινο Γηψξγνο,  

Αλησλφπνπινο Παλαγηψηεο,  

Κάηζελνπ Μαξία,  

Κνχηξα Ησάλλα,  

Νηνχβιεο Μηράιεο. 

The Fab 5 Pianos: 

Εαπαληηψηεο Μάξηνο,  

Καινκελίδνπ Δξαζκία,  

Καξδή Μαξία,  

Λαδαλά Γεσξγία,  

Σάγαξε Αγαζή. 

Οι Μικροί Σοπέν: 

Δπζπκάθε Ησάλλα,  

Λπθνπξγηψηεο Γελλαίνο,  

Καξάκπαιεο Λεπηέξεο,  

Μπαθνχλε Γαλάε, 

Νηθνινπνχινπ Αλδξηάλα-Θεψλε 

 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο   
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Τπνζέκαηα θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

πδεηήζακε απφ θνηλνχ ην ζέκα καο ζηηο αξρέο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη απνθαζίζακε πνηεο 

πηπρέο ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο καο ελδηέθεξε λα εξεπλήζνπκε. Κάζε νκάδα αζρνιήζεθε κε θάπνηα 

ππνζέκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηνπ επξχηεξνπ ζέκαηνο "Αγγιφθσλε Μνπζηθή".  

 

Ζ νκάδα Music Generation αζρνιήζεθε κε ηα παξαθάησ: 

 Ση νλνκάδνπκε αγγιφθσλε κνπζηθή; 

 Πνηα είλαη ηα είδε ηεο; 

 Πνηα ήηαλ ε εμέιημε ηεο αλά ηνπο αηψλεο; 

 Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο απηή ηε ζηηγκή παγθνζκίσο; 

 Με πνην ηξφπν έρεη ζπκβάιεη ζε απηήλ ε ηερλνινγηθή εμέιημε; 

Ζ νκάδα Tempo  είρε σο θχξηα εξσηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ηα βαζηθά κνπζηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν; 

 Πνηα ζέκαηα πξαγκαηεχεηαη ε αγγιφθσλε κνπζηθή; 

 Πνηα ηα κελχκαηα – πξφηππα πνπ κεηαδίδεη ζηνπο λένπο ζήκεξα; 

 

Ζ νκάδα The Fab 5 Pianos αζρνιήζεθε κε: 

 Πνηα είλαη ηα ηξαγνχδηα ζηαζκνί ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο; 

 Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο; 

 Πσο επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία καο; 

 Δίλαη ε αγγιφθσλε κνπζηθή ηξφπνο έθθξαζεο ησλ λέσλ ζήκεξα; 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο πνπ ζα κπνξνχζε λα παίμεη ζηελ εθπαίδεπζε; 

 

Ζ νκάδα Οι Μικροί Σοπέν επεμεξγάζηεθε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά βξαβεία θαη δηαγσληζκνί ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο; 

 Πνηνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί ηεο θαιιηηέρλεο; 

 Πνηα είλαη ηα αξλεηηθά κελχκαηα πνπ πεξλά ζηνπο λένπο; 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο θαη ε ζρέζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε ηελ αγγιφθσλε κνπζηθή; 

 Πνηεο είλαη νη κειινληηθέο ηάζεηο ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο; 
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Γεληθή Πεξηγξαθή  

 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2015-16, ζην κάζεκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αζρνιεζήθακε κε δηάθνξεο 

πηπρέο ηνπ επξχηεξνπ ζέκαηνο «Αγγιφθσλε Μνπζηθή». Πξαγκαηνπνηήζακε κηθξήο έθηαζεο έξεπλεο 

θαη ζπιιέμακε απφςεηο, πιεξνθνξίεο θαη εξεζίζκαηα, ηα νπνία ηειηθψο καο νδήγεζαλ ζηε 

δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε Αγγιφθσλε Μνπζηθή ζηνλ θφζκν. 

 

 

πνπδαηόηεηα 

 

 Ζ κνπζηθή θαη ε δσή ζπλδένληαη άκεζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, θαζψο ν άλζξσπνο κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα αθνχεη κνπζηθή θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο αιιά θαη ηεο λχρηαο. Δηδηθφηεξα, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ίδηα ε κνπζηθή απνηειεί θνκκάηη 

ηεο δσήο καο πνπ πξνζζέηεη ρξψκα θαη δσληάληα ζηελ ςπρή καο. 

Δπηιέμακε απηφ ην ζέκα δηφηη, σο έθεβνη, ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε πεξαηηέξσ ηελ Αγγιφθσλε 

Μνπζηθή, κηαο θαη είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηξφπνπο γηα λα δηαζθεδάζεη ην άηνκν. Ζ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε γηα ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο 

ήηαλ κηα πνιχ επνηθνδνκεηηθή εκπεηξία κε δχζθνιεο αιιά θαη επράξηζηεο ζηηγκέο. 

 

 

Δ Ι  Α Γ Χ Γ Η  
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Γνκή Δξγαζίαο  

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα ζπλνιηθήο καο δνπιεηάο. Δξγαδφκελνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, 

ρσξίζακε θαη γξάςακε ηα ζπλδεηηθά θνκκάηηα αιιά θαη ην θπξίσο κέξνο ηνπ θεηκέλνπ καο.  

Αθνινπζεί ε δνκή ηνπ Κσρίως Μέροσς ηεο εξγαζίαο καο:  

Α΄ Σεηξάκελν: 

   1. Οξηζκφο 

   2. Δίδε αγγιφθσλεο κνπζηθήο 

   3. χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή  

   4. Σν παξφλ ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο 

   5.Μνπζηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

   6. Βαζηθνί εθπξφζσπνη 

   7. Σξαγνχδηα ζηαζκνί  

   8. Γηαγσληζκνί θαη βξαβεία  

   9. Ζ ζρέζε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν  

   10. Ο ξφινο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο  

   11. Ο ξφινο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο  

   12. Θέκαηα  

   13. Μελχκαηα θαη πξφηππα 

   14. Οθέιε 

   15. Ζ επηξξνή ζηελ ςπρνινγία καο  

   16. Μεηνλεθηήκαηα 

   17. Ο ξφινο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

   18. Ζ αγγιφθσλε κνπζηθή σο ηξφπνο έθθξαζεο ησλ εθήβσλ  

Β΄ Σεηξάκελν: 

   19. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑ: «Η ζηάζη ηων Ελλήνων εθήβων απένανηι ζηην αγγλόθωνη μοσζική» 

   20. Οη κειινληηθέο ηάζεηο ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο  

 

Σέινο, θάζε νκάδα αλέιαβε θαη απφ θάπνην Σέρλεκα (Παράρηημα ΙΙΙ, ζει. 104). πγθεθξηκέλα: 

 Music Generation: δσληαλή εθηέιεζε 2 αγγιφθσλσλ ηξαγνπδηψλ (ζηελ ηειηθή Παξνπζίαζε). 

 Tempo : βίληεν κε αγγιφθσλα ηξαγνχδηα-ζηαζκνχο.  

 The Fab 5 Pianos: 1) δχν εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο – αθίζεο (ε κία εθ ησλ νπνίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο εμψθπιιν ηεο ζπλνιηθήο καο εξγαζίαο), 2) κνπζηθφ CD κε αγγιφθσλα 

ηξαγνχδηα-ζηαζκνχο. 

 Οι Μικροί Σοπέν: Βηνγξαθίεο ζπνπδαίσλ θαιιηηερλψλ ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο. 
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1. Οριςμόσ 

 

Με ηνλ όξν Αγγλόθωνη Μοσζική αλαθεξόκαζηε ζηε κνπζηθή πνπ απνηειείηαη από 

ηξαγνύδηα ησλ νπνίσλ νη ζηίρνη είλαη γξακκέλνη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Οη θπξίαξρεο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο επηθξαηεί ε αγγιφθσλε κνπζηθή είλαη ε Ζ.Π.Α, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν Καλαδάο, ε Νέα 

Εειαλδία, ε Απζηξαιία θαη ε Ηξιαλδία, επεηδή φπσο είλαη θπζηθφ εθεί ε αγγιηθή γιψζζα είλαη ε  

κεηξηθή ηνπο. 

Βέβαηα, ηψξα πηα πνπ ε αγγιηθή γιψζζα έρεη θπξηαξρήζεη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη κηιηέηαη απφ 

πάξα πνιινχο αλζξψπνπο ζαλ δεχηεξε θαη δηεζλήο (global, international language, lingua franca), 

ππάξρνπλ πνιιά θνκκάηηα ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ γξαθηεί απφ άηνκα ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα δελ είλαη ε αγγιηθή. Φαίλεηαη φηη ζηελ επνρή καο νη πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο ζηνλ πιαλήηε 

επηζπκνχλ ηελ επηθνηλσλία ζε κία θνηλή γιψζζα, ψζηε λα απμήζνπλ ην θνηλφ θαη ηελ δεκνηηθφηεηά 

ηνπο. 

 

Αγγλόφωμη Μουσική 

       

Κ Τ Ρ Ι Χ   Μ Δ Ρ Ο   Δ Ρ Γ Α  Ι Α   
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2. Είδη αγγλόφωνησ μουςικήσ 

 

Όζν πξνρσξάεη ν θφζκνο θαη ε ηερλνινγία, απμάλεη θαη ν αξηζκφο ησλ εηδψλ κνπζηθήο. Πξνο ην 

παξφλ ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 5.000 είδε αγγιφθσλεο κνπζηθήο απφ ηα νπνία ηα πην 

δηαδεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ζηελ αγγιηθή γιψζζα:  

(πεγή: http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/types-of-music). Γηα κηα πην 

πιήξε εηθφλα, δείηε ηε ιίζηα ζην Παράρηημα ΙΙ (ζειίδα 98). 

Βαζηθά Δίδε Αγγιόθσλεο Μνπζηθήο 

Acid house canon 

 

filmi 

 

house 

 

polyphony 

 
acid jazz Chamber music 

 

folk 

 

impressionism 

 

pop 

 
ambient Classical music 

 

funk 

 

incidental music 

 

punk 

 
background music Dance music 

 

fusion 

 

indie 

 

R & B 

 
backing disco 

 

gangsta 

 

jazz 

 

ragga 

 
backup dixieland 

 

gangstarap 

 

jazz fusion 

 

rai 

 
bebop doo-wop 

 

garage 

 

jungle 

 

rave 

 
bhangra downbeat 

 

gospel 

 

kwela 

 

reggae 

 
bluegrass downtempo 

 

goth 

 

latin 

 

rhythm & blues 

 
blues drum ‟n‟ bass 

 

grunge 

 

mariachi 

 

rockabilly 

 
boogie dub 

 

hard rock 

 

metal 

 

rock ‟n‟ roll 

 
boogie-woogie 

 

dubstep 

 

heavy metal 

 

moodmusic 

 

ska 

 
bop 

 

electro 

 

highlife 

 

motown 

 

swing 

 
breakbeat 

 

electronica 

 

hiphop 

 

new age 

 

synthesis 

 
country & Western 

 

emo 

 

honky-tonk 

 

new wave 

 

techno 

 
 

Πίλαθαο 1: Βαζικά Είδη Αγγλόθωνης Μοσζικής 

 

 

Αθνινπζεί έλαο άιινο Πίλαθαο κε κεξηθά δηάζεκα αγγιφθσλα ηξαγνχδηα, αληηπξνζσπεπηηθά 

ησλ εηδψλ ηνπο, αξρηθά αλά δεθαεηία 1990-2000 θαη κεηά αλά πεληαεηία (πεγή: 

http://www.billboard.com/charts/hot-100).                                                      

http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/types-of-music
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/drum-n-bass#drum-n-bass__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/drum-n-bass#drum-n-bass__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/motown#motown__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/motown#motown__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/breakbeat#breakbeat__2
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/breakbeat#breakbeat__2
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/c-w#c-w__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/c-w#c-w__1
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ΓΔΚΑΔΣΙΑ-

ΠΔΝΣΑΔΣΙΑ 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΓΟ 

1900 J. Gaskin When You Were Sweet Sixteen Barbershop Music 

1910 
Original Dixiel and 

Jazz Band 
Tiger Rag Dixieland 

1920 Al Jolson Swanee Quartet 

1930 Judy Garland Over The Rainbow 
Film song- 

Soundtrack 

1940 Bing Crosby White Christmas Christmas Music 

1950 
Bill Haley & his 

Comets 
Rock Around The Clock 

Swing-Rock n‟ 

Roll 

1960 The Beatles Hey Jude Rock n‟ Roll 

1970 The Beatles Let It Be Rock n‟ Roll 

1980 Pink Floyd Another Brick In The Wall Rock 

1990 Celine Dion My Heart Will Go On Soft Rock Ballad 

2000 Eminem Lose Yourself Rap 

2005 Madonna Hung Up Dance Pop 

2010 Eminem ft. Rihanna Love The Way You Lie Rap-House 

2015 Uptown Funk Bruno Mars Post Funk 

2016 (έσο 24/1) Sorry Justin Bieber Dance Pop 

 
Πίλαθαο 2: Αγγλόθωνα Σραγούδια Ανηιπροζωπεσηικά ηων Ειδών ηοσς 
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3. Σφντομη ιςτορική αναδρομή  

 

 

 

Όπσο θαη άιια αλζξψπηλα κνλνπάηηα, ε κνπζηθή έρεη εμειηρηεί πνιχ αλά ηνπο αηψλεο. Οη 

κνπζηθνί ηζηνξηθνί κειεηεηέο θνηηάδνπλ ζην παξειζφλ θαη ρσξίδνπλ ηε κνπζηθή ζε επνρέο, κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ νη παιαηνιφγνη ηαμηλνκνχλ άιια είδε αιιαγψλ. Σν πξναλαθεξζέλ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο  

απνηειεί ζεκαληηθή απινπνίεζε, θαζψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κνπζηθή εμειίρζεθε κε πην ζηαδηαθφ 

ηξφπν θαη κε έλαλ αξηζκφ κηθξφηεξσλ επαλαζηαηηθψλ βεκάησλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αθφκα θαη 

έηζη φκσο, νη επνρηθέο θαηαηάμεηο ηεο κνπζηθήο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπο 

θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ ζηπι θαη ηερληθψλ. Παξφιν ην φηη νη απφςεηο δηίζηαληαη 

ζρεηηθά κε θάπνηεο εκεξνκελίεο θαη αλ θαη ππάξρεη πάληα έλα ρξνληθφ ράζκα, νη κνπζηθνιφγνη έρνπλ 

ζπκθσλήζεη ζε έλα γεληθφ ζρήκα ηεο αλάπηπμεο ηεο κνπζηθήο. 

 

Οη βαζηθέο κνπζηθνί πεξίνδνη αλαθνξηθά είλαη νη 

εμήο: 

 Πξνγελέζηεξε κνπζηθή (πξηλ ηνλ 9ν αηψλα) 

 Μεζαησληθή (9νπ-14νπ αηψλα) 

 Αλαγέλλεζε (15νο θαη 16νο αηψλαο) 

 Μπαξφθ (1600 - 1750) 

 Κιαζηθή (1750 - 1820) 

 Ρνκαληηθή (1820 - 1910) 

 χγρξνλε (1910 - ζήκεξα) 
 

 

http://www.mfiles.co.uk/classical-periods.htm#Early
http://www.mfiles.co.uk/classical-periods.htm#Medieval
http://www.mfiles.co.uk/classical-periods.htm#Renaissance
http://www.mfiles.co.uk/classical-periods.htm#Baroque
http://www.mfiles.co.uk/classical-periods.htm#Classical
http://www.mfiles.co.uk/classical-periods.htm#Romantic
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Πξνγελέζηεξε κνπζηθή (πξηλ ηνλ 9ν αηώλα) 

Αλ θαη ε κνπζηθή ππήξμε αλακθίβνια έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο γηα 

πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηελ πξψηκε ηζηνξία ηεο, παξά κφλν κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 

θάπνηνη αξραίνη πνιηηηζκνί άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνπζηθά φξγαλα γηα ηελ θαηαγξαθή  

γξαπηψλ, εηθφλσλ θαη ρεηξνπνίεησλ αληηθείκελσλ. Οη εηδηθνί ππνζέηνπλ φηη πνιιά κνπζηθά θνκκάηηα 

ηεο επνρήο είραλ δεκηνπξγεζεί απηνζρεδηαζηηθά θαη φηη ηπρφλ ηερληθέο πηπρέο ηεο κνπζηθήο είραλ 

πηζαλφηαηα πεξάζεη κέζσ ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, κε έκπεηξνπο κνπζηθνχο πνπ κε ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο απνηεινχζαλ παξάδεηγκα γηα ηνπο καζεηέο. Οπφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθψλ ηερληθψλ δελ είλαη δηαθνξεηηθή απφ άιιεο δεμηφηεηεο. 

ηνπο κεηέπεηηα αηψλεο ηεο πεξηφδνπ απηήο, νη επίζεκεο κνπζηθέο παξαδφζεηο  επσάδνληαλ ζε 

θαζνιηθά κνλαζηήξηα, εμάιινπ ε εθθιεζία έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο 

κνπζηθήο. 

 

Μεζαησληθή (9
νο

 -14
νο

 αηώλαο): 

 

Με ηα ρξφληα, πνιιέο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηεο ζχλζεζεο απέθηεζαλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

γιψζζαο. Δηδηθφηεξα, κηα γξαπηή γιψζζα κπνξεί λα κεηαθέξεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ηφπνπο, αλζξψπνπο θαη πξάγκαηα. Αιιά είλαη δχζθνιν λα πεξηγξάςεηο ηε 

κνπζηθή κε ιφγηα, θαη αθφκα πην δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κηα κεισδία. Ζ αλάπηπμε ελφο πξνηχπνπ 

κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο ηνλ 11
ν
 αηψλα απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο πνπ επέηξεςε ζηε κνπζηθή λα 

ηεθκεξηψλεηαη ζε θπζηθή κνξθή. Σψξα ε κνπζηθή δηαζψδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη νη επφκελεο γεληέο 

ζα γλσξίδνπλ θάηη γηα ηε κνπζηθή ησλ πξνγφλσλ ηνπο. 

Οη απαηηήζεηο ηεο εθθιεζίαο απφ ηε κνπζηθή ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ζεκεηνγξαθίαο θαη γηα απηφ 

νπνηαδήπνηε ζχλζεζε  απνηεινχληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ Δθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή. Νέεο εμειίμεηο 

έιαβαλ ρψξα εθείλε ηε κνπζηθή πεξίνδν. Σν ηξαγνχδη κπνξνχζε λα ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ γηα ζφιν ηξαγνπδηζηέο ή ρνξσδίεο, ή κεηαμχ ηνπο ηα δχν κέξε κπνξνχζαλ λα ηξαγνπδεζνχλ 

καδί ζε έλα ζηπι πνπ ήηαλ γλσζηφ σο Μονοθωνία. ηε Μνλνθσλία, θπξηαξρεί κία βαζηθή κεισδηθή 
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γξακκή (Μία κεισδία = Μηα «θσλή» = Μνλνθσλία) θαη ε ίδηα αθξηβψο κεισδία κπνξνχζε λα 

ηξαγνπδηέηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθηειεζηέο ηαπηφρξνλα. ηηο αξρέο απηνχ ηνπ ζρήκαηνο έλα 

δεχηεξν ηκήκα απιψο αθνινπζνχζε ην θχξην κέξνο ζε έλα ζηαζεξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε ηα 

δχν ηκήκαηα λα εθηπιίζζνληαη παξάιιεια. Αξγφηεξα ηα ππνζηεξηθηηθά κέξε έγηλαλ πην αλεμάξηεηα 

απφ ηα θχξηα. Ζ ειεπζεξία απηή νδήγεζε ζε πξψηκεο κνξθέο ηεο αξκνλίαο. Έμσ απφ ηελ επηξξνή ηεο 

εθθιεζίαο, ηξνβαδνχξνη δηαζθέδαδαλ ηα θάζηξα ηεο Δπξψπεο, κε ηε κνπζηθή θαη ην ηξαγνχδη λα 

απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηνπ άγξαθνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπο.πλζέηεο απφ ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ ζπλήζσο 

κνλαρνί. 

 

Αλαγέλλεζε (15
νο

 θαη 16
νο

 αηώλαο): 

 

 

 

Ζ Αλαγελλεζηαθή πεξίνδνο είλαη γλσζηή σο κηα πεξίνδνο ηαρείαο αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο 

κνξθέο κάζεζεο θαη ηερλψλ. Τπήξμε κηα λέα απηνηξνθνδνηνχκελε ειεπζεξία έθθξαζεο πνπ 

εμαπιψζεθε ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο Δπξψπεο θαη εθνδηάζζεθε κε πνιιέο λέεο ηδέεο θαη ζρνιέο 

ζθέςεο. Ζ εθθιεζία ήηαλ αθφκα πνιχ ηζρπξή επηξξνή, φκσο ε αλακφξθσζε έθεξε έλα βαζκφ 

ειεπζεξίαο ζηε ζξεζθεπηηθή ζθέςε θαη κεξηθνί χκλνη πνπ αλαγλσξίδνπκε ζήκεξα γξάθηεθαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή. Μηα αιιαγή ζηελ εμνπζία ζήκαηλε επίζεο φηη νη θνζκηθέο αλάγθεο ησλ βαζηιηθψλ 

δηθαζηεξίσλ ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθέο κε εθείλεο ηεο εθθιεζίαο ζηε ρνξεγία λένπ κνπζηθνχ πιηθνχ. 

Μνπζηθή γηα ηε κάδα απνηεινχζαλ ηα Μοηέηα θαη ηα Μαδριγάλια θείκελα ησλ νπνίσλ ε ξχζκηζε θαη ν 

ζηίρνο δηακνξθσλφηαλ αλάινγα κε ηε κνπζηθή θαη ζε απηφ ην κνπζηθφ ζέακα πξνζζέηνληαλ κηα ζεηξά 

απφ κνξθέο ρνξνχ. ηελ δεκηνπξγηθφηεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ δφζεθε πεξαηηέξσ ψζεζε απφ ηελ 

εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο πνπ έθεξε ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξνεγνπκέλσο ρεηξφγξαθσλ κνξθψλ ηεο 

κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, θαη επέηξεςε ηελ παξαγσγή πνιχ πεξηζζφηεξσλ αληηγξάθσλ πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ. 

Βαζηθνί ζπλζέηεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ νη Thomas Tallis, William Byrd, ν John Taverner, 

Josquindes Prez θαη Giovanni Palestrina. 
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Μπαξόθ (1600 - 1750): 

 

ηηο ηέρλεο, ε ιέμε Μπαρόκ ζπλεπάγεηαη ζπρλά ηελ έλλνηα ηνπ ππεξβνιηθά 

δηαθνζκεκέλνπ. Απηφ ηζρχεη, βεβαίσο, γηα θάπνηα απφ ηα κνπζηθά θνκκάηηα ηεο πεξηφδνπ, αιιά 

ππήξμαλ θαη πνιιέο ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο κνπζηθήο. Ζ επηξξνή ηεο εθθιεζίαο άξρηζε λα 

κεηψλεηαη θαη θάπνηνη ζπλζέηεο είραλ έλα βαζκφ ειεπζεξίαο πέξα απφ ηα ζπλήζε θαζήθνληά ηνπο γηα 

ηε ζχλζεζε ηξαγνπδηψλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ζξεζθεπηηθέο θαη θνζκηθέο πεξηζηάζεηο. Όζνλ αθνξά 

ην ζηπι ηεο κνπζηθήο, πεξαηηέξσ πξφνδνο ππήξμε ψζηε λα κεηαηξαπεί ε πξνεγνχκελε  «Μνλνθσλία» 

ζηε ζχγρξνλε αξκνλία ηνπ ζήκεξα. Αξκνλία ζπρλά ζεκεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ζρεκαηηθνχ 

κπάζνπ γηα λα ζπλνδεπηεί κηα κεισδία. Έλα ζρεκαηηθφ κπάζν είλαη κηα βαζηθή γξακκή κε αξκνλίεο, 

πνπ δελ είλαη πιήξσο θαηαγεγξακκέλεο θαη αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα απηνζρεδηαζκφ. 

Οη ελφξγαλεο ζπλνδείεο απνηεινχληαλ απφ κηα ζεηξά θηλήζεσλ πνπ βαζίδνληαλ ζε ρνξνχο 

θαη θνλζέξηα, πνπ δεκηνχξγεζαλ ηε βάζε γηα ηηο κεηέπεηηα εκθαληδφκελεο θιαζηθέο θφξκεο 

κνπζηθήο. ε κεξηθά πξεινχδηα θαη ζε φια ηα «fugues» ρξεζηκνπνηνχληαλ πνιιαπιά αλεμάξηεηα 

κέξε κε κηα ηερληθή γλσζηή σο πνιπθσλία. Έηζη ε άλνδνο ηεο φπεξαο αλακίρζεθε κε ην ηξαγνχδη θαη 

ηελ αθήγεζε ζε κηα λέα κνξθή ηέρλεο. Σν ηππηθφ ζχζηεκα αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα λέα κνξθή 

ζπληνληζκνχ ησλ πιήθηξσλ, ε νπνία παξνπζηάζηεθε θαη βαζηδφηαλ ζηελ κεηάβαζε απφ δηαηξεκέλεο 

νθηάβεο ζε 12 ίζα δηαζηήκαηα. Ζ πξναλαθεξζείζα κεηάβαζε νλνκάζηεθε Equal 

Temperament ή Well-Tempered θαη επέηξεςε ζε δηαθνξεηηθά κνπζηθά θιεηδηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ρσξίο αιινίσζε ηνπ ήρνπ θαη έηζη ήηαλ πην εχθνιν λα ρακεισζεί ν ηφλνο κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ 

θιεηδηψλ. 

Όιεο απηέο νη ρσξηζηέο εμειίμεηο δηακφξθσζαλ κηα επνρή ξαγδαίσλ αιιαγψλ πνπ έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα ηελ επεξρφκελε Κιαζηθή πεξίνδν. 

 

Κιαζηθή (1750 - 1820): 

Πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κπαξφθ, θάπνηνη ζπλζέηεο είραλ ήδε πξνπνξεπηεί ζε λέεο 

θαηεπζχλζεηο. Μηα πην ειεχζεξε θπθινθνξία κνπζηθψλ θνκκαηηψλ άιισλ ζπλζεηψλ κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ βνήζεζε λα δνζεί ζε φινπο ηνπο θαιιηηέρλεο έκπλεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ, ηα έληππα αθφκα ππνθηλνχληαλ απφ ηελ εθθιεζία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
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ηφηε κεγάισλ ζπλζεηψλ εξγαδφηαλ γηα ηελ αξηζηνθξαηία ηεο επνρήο. Παξ 'φια απηά νη δεκφζηεο 

ζπλαπιίεο γίλνληαλ φιν θαη πην δεκνθηιείο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ελψ νη αίζνπζεο 

ζπλαπιηψλ θαη νη φπεξεο ππήξραλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο. ε απηήλ ηελ πεξίνδν θαίλεηαη φηη 

πνιιέο γλσζηέο "κνξθέο" ζρεδηάζηεθαλ, θαη ε κνπζηθή ζπρλά ζεσξνχληαλ σο αθεξεκέλε θαη ιηηή 

ρσξίο λα απεηθνλίδεη θάηη ην ηδηαίηεξν. Πξάγκαηη, ε νξρεζηξηθή κνπζηθή ήηαλ πην ζπρλή απφ ηηο 

θσλεηηθέο κνξθέο κνπζηθήο. Ο απζηεξφο νξηζκφο ηεο κνξθήο (θαη ε έλλνηα ηεο κνπζηθήο είλαη 

αθεξεκέλε) ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ εκπφδην απφ θάπνηνπο κεηαγελέζηεξνπο ζπλζέηεο, αιιά επέηξεςε 

ζηνπο κεγάινπο ζπλζέηεο ηα δεκηνπξγηθά εξγαιεία γηα ηελ νηθνδφκεζε πνιιψλ αλαγλσξηζκέλσλ 

αξηζηνπξγεκάησλ. 

 

Οη κεγάινη ζπλζέηεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ νη Carl Philip Emmanuel Bach, Johann Christian 

Bach, Johan Haydn, Βφιθγθαλγθ Ακαληένπο Μφηζαξη, Luigi Boccherini θαη Christoph von Gluck, 

ελψ άιινη φπσο ν Franz Schubert θαη ηδηαίηεξα ν Λνχληβηρ βαλ Μπεηφβελ ζεσξνχληαλ φηη ήηαλ 

κεηαβαηηθφ ζηάδην πνπ εμνκάιπλε ηε κεηάβαζε απφ ηελ θιαζζηθή ζηε ξνκαληηθή πεξίνδν. 

 

Ρνκαληηθή (1820 - 1910): 

 

 

Ζ ξνκαληηθή επνρή ήηαλ κηα άιιε πεξίνδνο ηαρείαο εμέιημεο ζηε κνπζηθή. Σν γεγνλφο φηη νη 

ζπλζέηεο ήηαλ πιένλ αλεμάξηεηνη εξγαδφκελνη ζήκαηλε φηη ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ην δηθφ 
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ηνπο κνλνπάηη, ζπλζέηνληαο κνπζηθή πνπ επραξηζηνχζε ηνπο ίδηνπο. Φπζηθά νη ζπλζέηεο έπξεπε λα 

δήζνπλ, θαη γηα λα γίλνληαη δεθηέο νη πξνκήζεηέο ηνπο, έθαλαλ ζπκθσλίεο κε εθδνηηθνχο νίθνπο, 

ζπλέζεηαλ κνπζηθή κε εκπνξηθή αμία, θαη πξνσζνχζαλ ηε δηθή ηνπο κνπζηθή κέζσ ζπλαπιηψλ ζε φιε 

ηελ Δπξψπε θαη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Πνιινί ζπλζέηεο ηεο επνρήο ήηαλ επίζεο πνιχ έκπεηξνη 

εξκελεπηέο θαη καέζηξνη, γη‟απηφ θαη πήγαηλαλ ζε πεξηνδεία κε λέα έξγα ηνπο. 

Ζ κνπζηθή απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη πνιχ αλαγλσξίζηκε ζε καο ζήκεξα, εηδηθά εθείλα ηα 

«θιαζζηθά αγαπεκέλα» ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα παίδνληαη αξθεηά ζπρλά ζήκεξα. Ζ γιψζζα απηήο 

ηεο κνπζηθήο είλαη επίζεο γλψξηκε απφ ηελ επηξξνή ηεο ζηε κνπζηθή γηα θηλεκαηνγξάθν θαη 

ηειεόξαζε. Απηή ε κεηάβαζε ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο δξακαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα 

κεηαθέξεη ηφζν ηηο αθξφηεηεο φζν ηηο ιεπηέο απνρξψζεηο ησλ εξσηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηφ ην 

είδνο ηεο ελέξγεηαο απαηηνχζε λέεο ηερληθέο θαη αθξναηήξην κε μερσξηζηά αθνχζκαηα, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη πην πνιχπινθεο αξκνλίεο θαη ξπζκνί, θαη έηζη εθεπξέζεθε ην  θχξην ζέκα ηεο 

κνπζηθήο πεξηφδνπ. Πνιινί ζπλζέηεο αλαδήηεζαλ λέεο θαηεπζχλζεηο θαη δηαθνξεηηθέο «ζρνιέο 

ζθέςεο» νη νπνίεο επεθηείλνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Παξαδείγκαηα απηνχ είλαη 

νη ηκπξεζηνληζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζεκεηψζεηο γηα λα δσγξαθίζνπλ κνπζηθέο εηθφλεο ή 

εληππψζεηο. 

Ο Μπεηφβελ θαζψο θαη ν νχκπεξη ήηαλ ζπλζέηεο ηεο Ρνκαληηθήο πεξηφδνπ. 

 

ύγρξνλε (1910 - ζήκεξα): 

 

Αλ ε ξνκαληηθή πεξίνδνο είδε ηελ έλαξμε ελφο θαηαθεξκαηηζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιέο, ε 

ηάζε απηή ζπλερίζηεθε θαη επηηαρχλζεθε ζηε ζχγρξνλε επνρή. Τπήξραλ εθείλνη πνπ ζπλέρηζαλ λα 

αλαπηχζζνπλ παιαηφηεξεο παξαδφζεηο: νη λέν-θιαζηθηζηέο, νη κεηαγελέζηεξα ξνκαληηθνί θαη 

ηκπξεζηνληζηέο πνπ επηθξαηνχζαλ, αθφκα θαη απηνί πνπ πήξαλ κηα λέα πνξεία κε αηνληθή κνπζηθή θαη 

αξγφηεξα κε ηελ πεηξακαηηθή θαη κηληκαιηζηηθή κνπζηθή. Οξηζκέλνη ζπλζέηεο δεκηνχξγεζαλ ζεκαηηθφ 

πιηθφ ην νπνίν δχζθνια ζα κπνξνχζε λα νλνκάδεηαη «κεισδίεο», εηζάγνληαο παξάθσλα δηαζηήκαηα, 

δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο θαη αζπλήζηζηνπο ξπζκνχο.Τπήξραλ ζπλζέηεο πνπ ζεσξνχληαλ αθξαίνη απφ 

θάπνηνπο ζεαηέο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ παξαδνζηαθά φξγαλα κε αληηζπκβαηηθφ ηξφπν, θάηη πνπ 

αλέηξεςε ηηο αξρέο απηνχ ην νπνίν πξνεγνπκέλσο ζεσξνχληαλ ζεκειηψδεο θαη έηζη ακθηζβεηήζεθαλ 

νη ξφινη ηνπ ζπλζέηε, κνπζηθνχ θαη αθξναηή. Πεηξακαηηθνί ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο, ή δίλνπλ αζπλήζηζηεο νδεγίεο  πνπ κπνξνχλ λα κελ πεξηιακβάλνπλ θακία ζπκβαηηθή 

κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. 

Δλψ ε θιαζηθή κνπζηθή έγηλε πην ειίη, ε δεκνθηιήο κνπζηθή (πνπ επηθξαηνχζε γηα αηψλεο) 

βξήθε έλα λέν καδηθφ θνηλφ, κε ηελ έιεπζε ησλ εγγξαθψλ, ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε. Απηά ηα 

http://www.mfiles.co.uk/composers/Franz-Schubert.htm
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λέα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είραλ κηα αθφξεζηε δήηεζε γηα ηε κνπζηθή. Ζ κνπζηθή γηα ηαηλίεο 

απαηηνχζε πνιχ πξσηφηππε κνπζηθή θαη γη‟απηφ πξνζιακβάλνληαλ ζπλζέηεο πνπ είραλ εθπαηδεπηεί 

ζηελ θιαζηθή παξάδνζε. Ζ δεκνθηιήο  κνπζηθή κε ηε ζεηξά ηεο είρε κηα ηζρπξή επηξξνή ζηε ζνβαξή 

κνπζηθή, ελψ ε ηδαδ θαη άιιεο ηδέεο ελζσκαηψζεθαλ ζην ξεπεξηφξην ησλ ζπλαπιηψλ. Ζ ίδηα 

πνζφηεηα ειεθηξηζκνχ πνπ ηξνθνδνηεί ηα λέα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηξνθνδφηεζε επίζεο λέεο 

ζπζθεπέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ήρνπ θαη έβαδε ζε ιεηηνπξγία λέα κέζα, φπσο ε ειεθηξηθή θηζάξα θαη 

ην ζπλζεζάηδεξ. Πην πξφζθαηα έρεη γίλεη δπλαηφ λα δεκηνπξγείηαη θαη λα ρεηξίδεηαη ν ήρνο κφλν εληφο 

ησλ ππνινγηζηψλ, κε παξφκνην ηξφπν κε ηε ρξήζε ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθψλ θαη θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ γηα ηα ίδηα ηα κέζα ελεκέξσζεο. ε φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο ηεο, ε κνπζηθή είλαη πνιχ πην 

πξνζηηή ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη φζν θαηλνχξηα ζηπι θαη ηερληθέο εθεπξίζθνληαη, αλαβαζκίδνληαη θαη 

αλακηγλχνληαη, δηεγείξεηαη ε πεξαηηέξσ εθεχξεζε θαη αλαθάιπςε. 

 

 

4. Το παρόν τησ αγγλόφωνησ μουςικήσ 

Αγγιόθσλε Μνπζηθή 

ηηο κέξεο καο, ε αγγιφθσλε κνπζηθή είλαη παγθνζκίσο γλσζηή. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

ζηνλ θφζκν αθνχλε αγγιφθσλε κνπζηθή ζην ζπίηη, ζην θηλεηφ, ζην απηνθίλεην, ζε ζπλαπιίεο, 

γεληθφηεξα αθνχλε αγγιφθσλε κνπζηθή παληνχ. Υξεζηκνπνηνχκε ηελ αγγιφθσλε κνπζηθή πξψηα απ‟ 

φια γηα λα δηαζθεδάζνπκε θαη γηα λα ςπραγσγεζνχκε, γηα παξάδεηγκα ζε έλα πάξηη, ζε έλα καγαδί, 

φκσο επίζεο θάπνηνη ηε ρξεζηκνπνηνχλε γηα λα κάζνπλε θαιχηεξα αγγιηθά, πνπ ζηηο κέξεο καο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα μέξνπκε, ψζηε λα κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε κε αλζξψπνπο απφ άιιεο ρψξεο. 

Δπίζεο, ε αγγιφθσλε κνπζηθή γίλεηαη ζεκαληηθή, δηφηη κπνξεί λα καο βνεζήζεη ςπρνινγηθά ζε κηα 

δχζθνιε ζηηγκή ηεο δσήο καο. 

Δθαηνληάδεο γθξνππ, απ' φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη, φπνηα θη αλ είλαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, 

ηξαγνπδνχλ αγγιηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη Madrugada κε θαηαγσγή απφ ηε Ννξβεγία θαη 

νη Γεξκαλνί Tokio Hotel. Πνιινί ραξαθηεξίδνπλ απηή ηελ ηάζε σο κηκεηηζκφ θαη μελνκαλία, αιιά 

κάιινλ πξφθεηηαη γηα κηα βαζχηεξε αλζξψπηλε αλάγθε γηα έλαλ θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο. 

http://www.mfiles.co.uk/film-music.htm
http://www.mfiles.co.uk/electronic-music.htm
http://www.mfiles.co.uk/electronic-music.htm
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Αγγιόθσλε Διιεληθή Μνπζηθή 

 

 

 

Παξ‟ φιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνχλ ειιεληθνχο ζηίρνπο, 

ππάξρνπλ νξηζκέλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αγγιηθή γιψζζα κε επηηπρία. Τπήξμαλ βαζηθά δχν 

θχκαηα ζηελ Διιεληθή πνπ κνπζηθή ζθελή πνπ έδεημαλ πσο ν Διιεληθφο ζηίρνο δελ είλαη κνλαδηθφο. 

Έλα ήηαλ κε ηνπο Raining Pleasure απφ ηελ Πάηξα ην 1998 θαη έλα κε ηε Μόνικα πξηλ κεξηθά ρξφληα. 

Χζηφζν πξνυπήξραλ θαιιηηέρλεο πνπ έθαλαλ ην ίδην πξάγκα αξθεηά ρξφληα πξηλ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 θπξίσο. Ζ Διιεληθή είλαη κηα πινχζηα θαη εθθξαζηηθή γιψζζα θαη θπζηθά θάζε κεηξηθή 

γιψζζα ζε αθήλεη λα εθθξαζηείο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Χζηφζν, φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, επηιέγεηαη θαη ν αγγιηθφο ζηίρνο θάπνηεο θνξέο. Απηφ έρεη 

δεκηνπξγήζεη δηαθσλίεο ζηνπο θφιπνπο φζσλ αζρνινχληαη κε ηελ κνπζηθή γηα ην αλ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ειιεληθή ε κνπζηθή πνπ είλαη γξακκέλε ζε ζηίρν δηαθνξεηηθφ απφ ηα ειιεληθά θαη γεληθά 

πξνέθπςε πφιεκνο αλάκεζα ζηελ έληερλε (ειιεληθή) θαη ελαιιαθηηθή (αγγιφθσλε) κνπζηθή.  

Φπζηθά απηφ δελ πξφθεηηαη γηα ειιεληθφ θαηλφκελν, αιιά θάηη αληίζηνηρν ζπλαληάκε πηα θαη  

ζηηο άιιεο ρψξεο. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη θαιιηηέρλεο θαη ζπγθξνηήκαηα ζπλελλννχληαη θαη 

ηξαγνπδνχλ ζηα αγγιηθά. Δίλαη ζεκείν ησλ θαηξψλ; Δίλαη επθνιία; Δίλαη κηα γεληά πνπ έηζη έκαζε λα 

εθθξάδεηαη; Ή κήπσο έζησ θαη ελδφκπρα είλαη παηδηά πνπ κε ηα αγγιηθά δηαρσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο 

απφ ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ην ηξαγνχδη ηεο ρψξαο ηνπο; Μεγάιν ξφιν παίδεη 

νπσζδήπνηε ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο εχθνιεο πηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ιαψλ 

θαη ησλ αλζξψπσλ ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Οη δηάθνξεο κεηξηθέο γιψζζεο κνηάδνπλ λα 

κελ έρνπλ ζέζε ζε απηφ ην παγθφζκην κνπζηθφ ρσξηφ πνπ ζρεκαηίζηεθε κέζα απφ ηα Myspace, 

Youtube, Facebook, θηι. Οη θχξηεο επηξξνέο, ηα ηλδάικαηα, ηα βηψκαηα,  νη πεγέο ησλ λεφηεξσλ 

θαιιηηερλψλ γαινπρήζεθαλ κε αγγιφθσλεο κνπζηθέο επηινγέο, νπφηε αλαπφθεπθηα νδεγνχληαη ζηνλ 

αγγιηθφ ζηίρν κε κεγαιχηεξε επθνιία. Δθθξάδνληαη ζηα αγγιηθά δηφηη ζε απηήλ ηε γιψζζα 

νλεηξεχνληαη, επηθνηλσλνχλ, γελλνχλ ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη πνιινί έθαλαλ αληίζηνηρεο ζπνπδέο. 

Νηψζνπλ έληνλε ηελ αλάγθε λα ελσζνχλ κε ηηο κνπζηθέο ησλ ζπλνκήιηθσλ ηνπο ζηνλ θφζκν θαη 

εθφζνλ ε επαθή είλαη ην δεηνχκελν, ε θνηλή γιψζζα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε. Δπίζεο, φπσο εχθνια 

αληηιακβάλεηαη θαλείο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκεηηθά θνηλφ – γηαηί 

εθηφο απφ ηελ πνηφηεηα ππάξρεη θαη ε πνζφηεηα/εκπνξηθφηεηα. 
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5. Μνπζηθά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  

 Κάζε είδνο κνπζηθήο ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηνπ θχξηα θαη δεπηεξεχνληα κνπζηθά φξγαλα. ηελ 

επξχηεξε νκάδα ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο ηα παξαθάησ φξγαλα είλαη ηα θπξηφηεξα: 

 

Α. Κηζάξα  

Ζ θηζάξα πξσηνεκθαλίζηεθε ζηνλ αξραίν ειιεληθφ ρψξν θαη εληαζζφηαλε ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία ηεο ιχξαο. ηηο κέξεο καο ε θηζάξα αλαθέξεηαη ζην ζχγρξνλν κνπζηθφ φξγαλν, ην νπνίν 

δαλείδεηαη ην φλνκά ηνπ απφ ην αξραηνειιεληθφ νκψλπκν φξγαλν, αιιά σζηφζν απνηειεί εμέιημε κηαο 

μερσξηζηήο νηθνγέλεηαο εγρφξδσλ νξγάλσλ, ελψ απαληάηαη ζε πιήζνο πνιηηηζκψλ κε δηαθνξεηηθέο 

νλνκαζίεο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε ηδαδ, κπινπδ, ξνθ, heavy 

metal, πνπ, ιατθή, παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη πνπ ξνθ. 

 

Ζ θιαζζηθή θηζάξα πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Ηζπαλία ηνλ 15
ν
 αηψλα κΥ. Ήηαλ κηα θηζάξα 

παξφκνηα κε απηή ηεο επνρήο καο κε κφλεο δηαθνξέο ζην ζρήκα/κέγεζνο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ρνξδψλ 

ηεο. Δίρε ηέζζεξεηο ρνξδέο, αξρηθά απφ έληεξα αγειάδαο, χζηεξα λεθξά δηάθνξσλ δψσλ θαη αξγφηεξα 

απφ λάηινλ θαη αηζάιη, φπσο θαη ζήκεξα. Ο αξηζκφο ησλ ρνξδψλ πνηθίιεη απφ 6 έσο θαη 18. Ζ 

εμάρνξδε (θαη πην ζπλεζηζκέλε) θηζάξα έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, κε ηελ 

θαηλνηνκία ησλ 6 ρνξδψλ αληί γηα δεχγε. Ζ θηζάξα, αλ θαη δελ έρνπκε αθξηβείο εκεξνκελίεο, είρε κηα 

πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε. Σν 1850-1892 ν θαηαζθεπαζηήο θηζαξψλ Manual Torres αλέπηπμε ην 

κνπζηθφ φξγαλν ζηε κνξθή πνπ ην γλσξίδνπκε ζήκεξα, κε κεγαιχηεξν θαη πην ερεξφ ζψκα. Καηά ην 

19ν αηψλα, ε θηζάξα, φπσο ηελ ζπλαληάκε ζήκεξα, αλαπηχρζεθε θαη βειηηψζεθε ζην ζρήκα θαη ζηα 

κεραληθά θιεηδηά. 

Ζ θηζάξα απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε: ην ζψκα θαη ην κπξάηζν.Σν ζψκα είλαη ην πιαηχ 

κέξνο ηεο θηζάξαο, θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ εθηείλνληαη νη ρνξδέο θαη πεξηιακβάλεη ηε γέθπξα (ή 

αιιηψο θαβαιάξε), ην ζεκείν δειαδή πάλσ ζην νπνίν εθάπηνληαη νη ρνξδέο, κεηαδίδνληαο ηηο 

παικηθέο δνλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγάλνπ. Υξεζηκεχεη επίζεο θαη ζαλ ζεκείν ζηήξημεο ηνπ 

ρεξηνχ πνπ ρηππάεη ηηο ρνξδέο.  ηελ θιαζηθή θαη αθνπζηηθή θηζάξα είλαη θνίιν θαη απνηειεί 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
https://el.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
https://el.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%80
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%80_%CF%81%CE%BF%CE%BA&action=edit&redlink=1
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ην αληερείν ηνπ νξγάλνπ, εληζρχνληαο ηνλ ήρν ηεο θηζάξαο κε θπζηθφ ηξφπν, ελψ ην μχιν, ην ζρέδην 

θαη ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηειηθφ ήρν πνπ ζα βγάιεη ην 

φξγαλν. 

Σν κπξάηζν ή καλίθη ηεο θηζάξαο είλαη ην καθξφζηελν κέξνο ηεο θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ ηαζηηέξα, ηνλ δπγφ θαη ηα θιεηδηά. ηηο θιαζηθέο θηζάξεο είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ ππφινηπε 

θαηαζθεπή, ελψ ζηνπο άιινπο ηχπνπο (θπξίσο ζηηο ειεθηξηθέο) κπνξεί λα είλαη θαη απνζπψκελν. Σν 

κπξάηζν ρξεζηκεχεη γηα λα κπνξεί ν θηζαξίζηαο λα κεηαβάιιεη ηνλ ήρν πνπ βγάδεη ην φξγαλν, 

παηψληαο ηηο ρνξδέο ζε δηαθνξεηηθά ηάζηα. Ο δπγφο απνηειεί ην απέλαληη απφ ηνλ θαβαιάξε ζεκείν 

ηεληψκαηνο ησλ ρνξδψλ, ελψ ηα θιεηδηά είλαη ηα ζεκεία φπνπ θαηαιήγνπλ νη ρνξδέο θαη δηαζέηνπλ 

θνριία πνπ επηηξέπεη ην κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ηέλησκά ηνπο, γηα ζσζηφ ρφξδηζκα. 

 

 

 

Δίδε θηζάξαο: 

Κιαζζηθή θηζάξα Κνπάηξν 

Αθνπζηηθή θηζάξα Πνξηνγαιηθή θηζάξα ησλ Φάληνο 

Ζιεθηξηθή θηζάξα Γηνπθαιίιη 

Λατθή θηζάξα Pedal steel guitar 

Κηζάξα ηνπ Flamenco Άηαζηε θηζάξα 

Ζιεθηξαθνπζηηθή θηζάξα Ρσζηθή θηζάξα 

Ζιεθηξνθιαζζηθή θηζάξα Guitar box (blues) 

Γσδεθάρνξδε θηζάξα Dobro guitar (blues) 

Μπαζνθίζαξν 
Hollow body (jazz) guitar 

Σξεο 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedal_steel_guitar&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_Flamenco&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B7_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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Β. Πηάλν: 

Σν πηάλν είλαη έλα βαξχ, κεγάιν (ην 2
ν
 κεγαιχηεξν κεηά ην εθθιεζηαζηηθφ) κνπζηθφ φξγαλν 

ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πιεθηξνθφξσλ έγρνξδσλ νξγάλσλ. Παίδεηαη κε πιήθηξα, ζε 

νξηδφληηα δηάηαμε, ηα νπνία φηαλ παηεζνχλ απφ ηα δάθηπια ηνπ πηαλίζηα ζεθψλνπλ ζθπξάθηα πνπ 

ρηππνχλ ηηο ρνξδέο ηνπ, παξάγνληαο έηζη ήρνπο. Ζ δπλαηφηεηα λα δίλεη κηα δηαθνξεηηθή λφηα απφ ην 

θάζε δάρηπιν θαη λα θάλεη θάζε λφηα απαιή ή δπλαηή, δίλεη ζην πηάλν κηα εθπιεθηηθή πνηθηιία 

έθθξαζεο. Σν πηάλν ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζφιν παξαζηάζεηο ή ζε νξρήζηξα. Δλψ ζπλαληάηαη ζπρλά 

ζηελ θιαζζηθή κνπζηθή, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ ηδαδ, ηελ κπινπδ θαη ην ξνθ ελ ξνι, θαζψο θαη 

ζηε ιατθή κνπζηθή, φπνπ είηε θπξηαξρεί, είηε ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ γηα άιια φξγαλα. Σα πηάλα 

δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ηα φξζηα πηάλα, νη ρνξδέο ησλ νπνίσλ θέξνληαη ζε θάζεηε 

δηάηαμε κε ην επίπεδν ησλ πιήθηξσλ θαη β) ηα ιεγφκελα πηάλα κε νπξά, νη ρνξδέο ησλ νπνίσλ 

βξίζθνληαη ζε νξηδφληηα δηάηαμε σο πξνο ην έδαθνο. Σα θαιχηεξα θαζψο θαη αξθεηά αθξηβά ζε ηηκή 

είλαη ηα πηάλα κε νπξά πνπ είλαη κεγάια φρη κφλν ζε κέγεζνο αιιά θαη ζε ήρν. Σα φξζηα πηάλα είλαη 

ίζσο πην ζπλεζηζκέλα γηαηί θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν αιιά θαη επεηδή είλαη ιηγφηεξν αθξηβά. 

 

Σν πηάλν νλνκάζηεθε έηζη δηφηη κπνξνχζε λα παίδεη "πηάλν" (piano) πνπ ζηελ ηηαιηθή 

γιψζζα -θαη ζχκθσλα κε ηνπο κνπζηθνχο φξνπο- ζεκαίλεη ζιγά. Σν πξψην πηάλo, 

ην πιανοθόρηε ή θορηεπιάνο (pianoforte θαη fortepiano), φπσο νλνκάδνληαλ (δειαδή απαιά-δπλαηά), 

εθεπξέζεθε ην 1711 απφ ηνλ Bartolomeo Cristofori. Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, παηψληαο θάπνην 

πιήθηξν ε ρνξδή πνπ ηνπ αληηζηνηρεί, θξνχεηαη απφ έλα καιαθφ ζθπξάθη θαιπκκέλν απφ ηζφρα πνπ 

επηζηξέθεη πίζσ ζηε ζέζε ηνπ φηαλ ρηππεζεί ε ρνξδή. Δπηπξφζζεηα, ην πηάλν έρεη θαη δχν ή 

ηξία πεληάι θάησ ζην θέληξν, ζην χςνο ηνπ πέικαηνο. Σν αξηζηεξφ είλαη ην ζηγαλφ (una corda): 

παηψληαο ην, ζεθψλεηαη έλαο κνριφο πνπ ζηα φξζηα πηάλα κεηαθηλεί ηα ζθπξάθηα θνληχηεξα ζηηο 

ρνξδέο κε απνηέιεζκα ν ήρνο λα είλαη ζαθψο ζηγαλφηεξνο ελψ ζηα πηάλα κε νπξά θηλεί ηα ζθπξάθηα 

παξάιιεια κε ηηο ρνξδέο έηζη ψζηε λα ρηππνχλ κφλν ηελ κία απφ ηηο δηπιέο θαη ηξηπιέο ρνξδέο (εμ νπ 

θαη ην φλνκα una corda - κηα ρνξδή) θάλνληαο ηνλ ήρν πάιη πην απαιφ. Σν δεμί πεληάι, πνπ 

νλνκάδεηαη πεληάι δηαξθείαο ή δπλαηφ πεληάι, αλαζεθψλεη ηνπο ζησπεηήξεο απφ ηηο ρνξδέο θαη 

δηαηεξεί ηνλ ήρν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%B5%CE%BD_%CF%81%CE%BF%CE%BB
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CF%8C%CF%87%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%BB%CF%8C%CF%82
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Γ. Βηνιί:  

 

Σν βηνιί είλαη έλα έγρνξδν κνπζηθφ φξγαλν ην νπνίν παίδεηαη κε δνμάξη. Έρεη ηέζζεξηο ρνξδέο 

δηαθνξεηηθνχ ηνληθνχ χςνπο θαη κπνξεί λα παξάγεη ζαξάληα ηέζζεξηο ρξσκαηηθνχο θζφγγνπο. Σν 

βηνιί ζηεξίδεηαη ζηνλ ψκν ηνπ κνπζηθνχ, ν νπνίνο, κε ην έλα ρέξη θηλεί ην δνμάξη πάλσ ζηηο ρνξδέο 

γηα λα παξαρζεί ήρνο, ελψ κε ην άιιν ηηο πηέδεη ψζηε λα αιιάμεη ν ηφλνο ηνπ ήρνπ. Σν βηνιί 

εκθαλίζηεθε ηνλ 16
ν
 αηψλα.Σελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ηελ πήξε ζηελ Ηηαιία, φπνπ κεγάιεο νηθνγέλεηεο 

θαηαζθεπαζηψλ (Ακάηη, Γθνπαξλέξη θαη ηξαληηβάξηνπο) δεκηνχξγεζαλ ζαπκάζηαο αθνπζηηθήο 

φξγαλα πνπ κέρξη θαη ζήκεξα ζεσξνχληαη αμεπέξαζηα. ηελ αλαγέλλεζε δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαληηθέο 

ζρνιέο βηνιηνχ ζηε Βελεηία, ηε Μπνιφληα, ηε Φισξεληία, ηε Ρψκε, θαη ζε άιιεο Ηηαιηθέο πφιεηο. 

 Καηά ηνλ 17ν αηψλα, ην βηνιί αληηθαηέζηεζε ηε βηφια ληα γθάκπα σο ην ζεκαληηθφηεξν έγρνξδν 

ζηε κνπζηθή δσκαηίνπ. Οη πεξηζζφηεξνη κεγάινη ζπλζέηεο έγξαςαλ κνπζηθή γηα ζφιν βηνιί, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ νη δάζθαινη ηνπ Μπαξφθ, Γηφραλ εκπάζηηαλ Μπαρ θαη Γθένξγθ Φξήληξηρ Υαίληει, αιιά 

θαη ζεκαληηθνί ζπλζέηεο ηεο θιαζηθήο επνρήο φπσο νη Βφιθγθαλγθ Ακαληένπο 

Μφηζαξη θαη Λνχληβηρ βαλ Μπεηφβελ. 

 

Σν βηνιί έρεη ηαζηηέξα ρσξίο ηάζηα, γεγνλφο πνπ θάλεη δχζθνιε ηελ εθκάζεζή ηνπ. Οη ρνξδέο 

ηνπ εθηείλνληαη θαηά κήθνο ηεο ηαζηηέξαο θαη ζηεξεψλνληαη κε θιεηδηά ζηνλ ρνξδνζηάηε, αθνχ 

πεξάζνπλ επάλσ απφ έλα μχιηλν ζηήξηγκα, ηνλ θαβαιάξε, πνπ ζπγθξαηείηαη ζηε ζέζε ηνπ απφ ηελ 

πίεζε ησλ ρνξδψλ. Ο θαβαιάξεο κεηαδίδεη ηηο ηαιαληψζεηο ησλ ρνξδψλ ζην θνχθην (κε αέξα) ζθάθνο 

πνπ κεγεζχλεη ηνλ ήρν, ιεηηνπξγψληαο θαη' νπζία σο αληερείν. ην εζσηεξηθφ ηνπ νξγάλνπ, θάησ απφ 

ηνλ θαβαιάξε, βξίζθεηαη έλα ιεπηφ ξαβδάθη (ςπρή) πνπ κεηαβηβάδεη ηηο ηαιαληψζεηο ησλ ρνξδψλ ζηε 

ξάρε ηνπ νξγάλνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ήρνπ ηνπ βηνιηνχ. 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BA_%CE%A6%CF%81%CE%AE%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%A7%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
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Γ. Σύκπαλα (drums):  

Σα ηχκπαλα είλαη έλα ζχλζεην κνπζηθφ φξγαλν απνηεινχκελν απφ θξνπζηά. Σα ηχκπαλα 

απνηεινχληαη απφ:  

1. Σα κεκβξφθσλα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ηα γλσζηά θξνπζηά κε κεκβξάλε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Σακπνύξν. Σν ηακπνχξν (απφ ην κεζαησληθφ ηχκπαλν Tabor, αγγιηθά snare drum) θέξεη 

κεηαιιηθέο ρνξδέο ζην θάησ κέξνο ηνπ, ηελησκέλεο θαηά κήθνο ηεο θάησ κεκβξάλεο. Ο 

ηπκπαληζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη ηηο ρνξδέο ζε επαθή κε ηε κεκβξάλε ή λα ηηο 

απνκαθξχλεη απφ απηήλ θαηά κεξηθά ρηιηνζηά. ηελ πξψηε πεξίπησζε, κε ηε δηέγεξζε ηεο 

άλσ κεκβξάλεο κεηαηνπίδεηαη ν αέξαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηπκπάλνπ θαη ηίζεηαη ζε θίλεζε 

ηφζν ε θάησ κεκβξάλε φζν θαη νη εθαπηφκελεο ρνξδέο, παξάγνληαο έηζη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ 

βξαρχ θξφην ηνπ ηακπνχξνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη ρνξδέο δελ ηαιαληψλνληαη θη έηζη ν 

παξαγφκελνο ήρνο είλαη ιηγφηεξν ζνξπβψδεο. Σν ηακπνχξν ζεσξείηαη σο ην πην ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ ζπλφινπ, θαζψο έλα κεγάιν θνκκάηη ηερληθήο θαηάξηηζεο πνπ αλαπηχζζεη ν 

ηπκπαληζηήο πεγάδεη απφ ζηξαηησηηθά εκβαηήξηα κε απαηηήζεηο πςειήο δεμηνηερλίαο. 

 

 

 Σα Σνκ (νλνκαηνπνηεηηθφ, απφ ην Αγγιν-ηλδηθφ tom) είλαη ηχκπαλα ηα νπνία, ζε αληίζεζε κε 

ην ηακπνχξν, δελ έρνπλ ρνξδέο θαη είλαη βαζχηεξα ζε δηάζηαζε. Μηα πξφηππε δηάηαμε έρεη 

ζπλήζσο ηξία ηνκ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα παξάγνπλ ηξεηο παξφκνηνπο ήρνπο κε 

θιηκαθσηφ ηνληθφ χςνο (ι.ρ., ρακειφ, κέζν θαη πςειφ). Σν θνχξδηζκα ησλ ηνκ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηνληθφηεηεο δελ είλαη απαξαίηεην, αλ θαη νη ηπκπαληζηέο ζπλεζίδνπλ λα ηα 

θνπξδίδνπλ ζε δηαζηήκαηα ηξίησλ ή ηεηάξησλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κεισδηθή 

ζπλνρή. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζηεξέσζεο, ζηεξίδνληαη επάλσ ζην κπάζν ηχκπαλν, ζε βάζεηο 

θπκβάισλ ή ζην πάησκα κε ηξίπνδεο, φπσο ην ηνκ εδάθνπο (εηθνληδφκελν). Παίδνληαη 

ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ελνηήησλ ζηηο νπνίεο ν ηπκπαληζηήο θαιείηαη λα αλαδείμεη ηηο 

απηνζρεδηαζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ζηα ιεγφκελα γεκίζκαηα (αγγι.: fills ή breaks), 

ξπζκηθέο θξάζεηο πνπ πξνζδίδνπλ έληαζε θαη νδεγνχλ ζε λέεο κνπζηθέο ελφηεηεο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1
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 Μπάζν Σύκπαλν (αγγιηθά: bass drum), επίζεο γλσζηφ σο κπφηα ή θάζα (πξνεξρφκελν απφ 

ην ηηαιηθφ cassa), είλαη ην κεγαιχηεξν ηχκπαλν ηνπ ζπλφινπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή βαζχθσλσλ ηφλσλ. Σνπνζεηείηαη ζην πάησκα θαη παίδεηαη ζπλήζσο κε ην ηζρπξφ 

πφδη, κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ κεραληζκνχ. Οξηζκέλεο δηαηάμεηο ρξεζηκνπνηνχλ δχν 

παλνκνηφηππα κπάζα ηχκπαλα, ελψ δελ ιείπνπλ θαη νη δηαηάμεηο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

δπν, δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ. Σν πεηάιη (αγγι., bass drum pedal) είλαη κηα ζχλζεηε 

κεραληθή θαηαζθεπή, απνηεινχκελε κεηαμχ άιισλ απφ κηα επηθάλεηα πίεζεο θη έλαλ 

ζθπξνεηδή θξνχζηε πνπ ζηνρεχεη ζην θέληξν ηεο κεκβξάλεο - κε ην πάηεκα ηεο επηθάλεηαο 

απφ ηνλ ηπκπαληζηή, ν θξνχζηεο ζέηεη ηε κεκβξάλε ζε ηαιάλησζε. Καηά ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ πνδηνχ απφ ηελ επηθάλεηα πίεζεο, ν θξνχζηεο επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε - 

νξηζκέλα εθαηνζηά πέξα απφ ηε κεκβξάλε - κε ηε βνήζεηα ειαηεξίνπ ελζσκαησκέλνπ ζην 

πεηάιη. 

 

2. Σα Ηδηφθσλα: 

Σα Κύκβαια (ή πηαηίληα) είλαη θπξηνί δίζθνη θηηαγκέλνη απφ δηάθνξα θξάκαηα κεηάιισλ. 

 

Κύμβαλο ηύποσ crash. 

    

        Κχκβαιν crash δηακέηξνπ 16" 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2006-07-06_crash_paiste_16.jpg


ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, Δξεπλεηηθή Δξγαζία Α΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ, 2015-16  31 

Σα θχκβαια crash (αγγιηθά: crash cymbal) πξνζθέξνπλ καθξφρξνλνπο, ηξαρείο ήρνπο. 

Κξνχνληαη ζπλήζσο ζηνλ εμσηεξηθφ δαθηχιην, φπνπ νη παξαγφκελεο ηαιαληψζεηο είλαη 

πινπζηφηεξεο θαη ν ήρνο ζπλεπψο ηξαρχηεξνο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληζρχζνπλ ζεκαληηθέο 

ζηηγκέο ή γηα λα ζεκαηνδνηήζνπλ ην πέξαζκα ζηελ επφκελε ελφηεηα ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ. 

 

Κύμβαλο ηύποσ ride 

Σν θχκβαιν ride (αγγιηθά: ride cymbal) είλαη ζπλήζσο απηφ κε ηε κεγαιχηεξε δηάκεηξν θαη ε 

κνπζηθή ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη φκνηα κε απηή ηνπ θχκβαινπ πνδηνχ. Μπνξεί λα παηρηεί ζε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο: α) ζηνλ εμσηεξηθφ δαθηχιην, φπνπ παξάγεη ηξαρείο ήρνπο, β) ζηνλ 

εζσηεξηθφ δαθηχιην, φπνπ ν ήρνο είλαη πην ζπγθεθξηκέλνο θαη ιηγφηεξν ηξαρχο, θαη γ) ζην θέληξν, 

φπνπ ν ήρνο είλαη πνιχ ζπκπαγήο θαη κεηαιιηθφο. Σν θχκβαιν ride ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνπο ηπκπαληζηέο ηεο ηδαδ. 

 

Κύμβαλο ηύποσ hi-hat (κύμβαλο ποδιού) 

 

Σν θχκβαιν πνδηνχ (αγγιηθά: foot cymbal, επξχηεξα γλσζηφ σο hi-hat) απνηειείηαη απφ δχν 

θχκβαια πνπ ζηεξίδνληαη ζε εηδηθή κεραληθή βάζε, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθάπηνληαη πεξηθεξεηαθά. Ο ηπκπαληζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ 

ησλ θπκβάισλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κνπζηθήο εθηέιεζεο: παηψληαο ζην πεηάιη ηεο βάζεο κε ην 

αζζελέο πφδη, κπνξεί λα θέξεη ηα θχκβαια ζε θιεηζηή ή αλνηθηή ζέζε. Έηζη ν ηπκπαληζηήο κπνξεί 

λα παίμεη ζην θχκβαιν πνδηνχ κε έλα σο θαη ηξία άθξα ηαπηνρξφλσο (ι.ρ., κε ην ηζρπξφ ρέξη, ην 

αζζελέο ρέξη ή/θαη κε ην αζζελέο πφδη). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%B6
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hi-hat.jpg
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        Ηλεκηρονικά 

Σα ειεθηξνληθά ηχκπαλα είλαη φξγαλα πνπ παίδνληαη φπσο ηα αθνπζηηθά, παξάγνπλ δε ήρν 

κέζσ ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο. Οη επηθάλεηεο πξνο θξνχζε πξνζνκνηψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

αθνπζηηθψλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηα ρηππήκαηα ζε ειεθηξηθφ ζήκα, ηνπ νπνίνπ ε έληαζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηεο θξνχζεο. Σν ζήκα κεηαβηβάδεηαη ζε κηα ειεθηξνληθή ελφηεηα πνπ 

θξνληίδεη γηα ηε ζχλζεζε ήρσλ ή αλαπαξαγσγή ερεηηθψλ δεηγκάησλ. Ζιεθηξνληθά ηχκπαλα 

βξίζθνληαη ζην εκπφξην σο νινθιεξσκέλα ζχλνια, αιιά θαη σο κεκνλσκέλα θνκκάηηα πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε έλα ζχλνιν αθνπζηηθψλ ηπκπάλσλ. 

 

Σα drums ινηπφλ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κέξε ελφο ζπγθξνηήκαηνο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ rock n‟ roll, metal, hip-hop θαη ζε πνιιά άιια είδε αγγιφθσλεο 

κνπζηθήο. Μέζα ζηα ηξαγνχδηα πνιιέο θνξέο δελ  δηαθξίλνληαη ζαλ ήρνο, φκσο ε απνπζία ηνπο είλαη 

ελνριεηηθά θαλεξή θαη ην ηξαγνχδη αθνχγεηαη άζρεκα φηαλ αθαηξεζνχλ απφ ην ζχλνιν. 

 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Παξαδείγκαηα Υξήζεο Οξγάλσλ ζε ΑγγιόθσλαΣξαγνύδηα:  

Σα παξαπάλσ κνπζηθά φξγαλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα εμήο αγγιφθσλα 

θνκκάηηα: 

 Nirvana-Smells Like Teen Spirit (μερσξηζηή ε ειεθηξηθή θηζάξα ηνπ θαη ηα ληξακο ηνπ) 

 JohnLennon-Imagine (θπξίσο πηάλν θαη θαζαξφο ξπζκφο ζηα ληξακο) 

 SixxAM-Life is Beautiful (αθνπζηηθφ θνκκάηη κε ειεθηξηθή θηζάξα) 

 Β.Β. King-Stand By Me (σξαίν βηνιί) 

 Michael Thomas-ET Acoustic Piano Cover (πεληαθάζαξε αθνπζηηθή θηζάξα θαη πηάλν) 
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6. Βαςικοί εκπρόςωποι 

Απφ ηελ δηάδνζε ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο έρνπλ δεκηνπξγεζεί πάξα πνιιά ζπγθξνηήκαηα 

θαη έρνπλ γελλεζεί αθφκα πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηεο κπάληεο θαη θάπνηνη 

ηξαγνπδηζηέο πνπ έρνπλ αθήζεη ην ζεκάδη ηνπο ζηελ ηζηνξία ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο, έρνπλ 

ζεκεηψζεη ηεξάζηηα επηηπρία θαη έρνπλ επεξεάζεη ζε βάζνο ηελ κνπζηθή. ε απηνχο θάλνπκε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

Α. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ 

 

The Beatles 

Σνπο Μπεηιο απνηεινχζαλ νη Σδσλ Λέλλνλ, 

Πσι Μαθάξηλετ , Σδσξηδ Υάξηζνλ θαη Ρίηζαξλη 

ηάξθη (γλσζηφο σο Ρίνγκο ηαρ), νη νπνίνη 

γελλήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ζην Λίβεξπνπι 

ζηελ Αγγιία. 

 

Σν ζπγθξφηεκα μεθίλεζε σο «Quarry Men» θαη πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ην ζρνιείν ηνπ Σδσλ 

Λέλλνλ (Quarry Bank High). Σν 1957, ν Λέλλνλ άθνπζε ηνλ Πσι Μαθάξηλετ, ελζνπζηάζηεθε θαη ηνλ 

θάιεζε λα παίδεη καδί ηνπ θηζάξα θαη πηάλν. Δθείλε ηελ επνρή, ληξάκεξ ήηαλ ν Πεη Μπεζη θαη 

κπαζίζηαο ν ηηνπ άηθιηθ. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν Μαθάξηλετ έθεξε ην θίιν ηνπ Σδσξηδ 

Υάξηζνλ γηα λα παίδεη θχξηα θηζάξα θαη ιίγν αξγφηεξα πξνζηέζεθε ζην γθξνππ ν Ρίλγθν ηαξ. 

Ζ θαξηέξα ηνπο μεθίλεζε ζην Λίβεξπνπι ην 1960, αθνχ ζρεκάηηζαλ ην ζπγθξφηεκα κε ην 

φλνκα «The Beatles» θαη άξρηζαλ λα απνγεηψλνληαη κεηά ηηο πεξηνδείεο ηνπο ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή. 

Ο πξψηνο ηνπο δίζθνο ερνγξαθήζεθε ην 1962. Ήηαλ ην «Love me do» θαη έγηλε θαηεπζείαλ επηηπρία. 

Σν 1963, ήδε νη Δπξσπαίνη έθεβνη αγφξαδαλ εθαηνκκχξηα δίζθνπο ησλ Μπεηιο, ληχλνληαλ θαη 

ρηελίδνληαλ ζαλ ηνπο Μπεηιο. ηηο ζπλαπιίεο, ηα θνξίηζηα πνιιέο θνξέο νχξιηαδαλ θαη 

ιηπνζπκνχζαλ. Όινο απηφο ν ελζνπζηαζκφο νλνκάζηεθε «Beatlemania». Ζ Beatlemania έθηαζε ζηελ 

Ακεξηθή ην Φεβξνπάξην ηνπ 1964, φηαλ ην ζπγθξφηεκα εκθαλίζηεθε ζην ηειενπηηθφ ζφνπ ηνπ Δλη 

άιιηβαλ. Δθείλν ην βξάδπ, 73 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηηο Ζ.Π.Α. παξαθνινχζεζαλ ηελ εθπνκπή. 

Μεηά ην ζφνπ ηνπ Δλη άιιηβαλ, νη Μπεηιο άξρηζαλ λα παίδνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Έγηλαλ ηφζν 

δεκνθηιείο πνπ νη νπαδνί ηνπο, ηνπο αθνινπζνχζαλ παληνχ. 
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Ο πξψηνο δίζθνο ησλ Μπεηιο πνπ πνχιεζε 

έλα εθαηνκκχξην αληίηππα ήηαλ ην «She Loves You». 

Όια ηα ηξαγνχδηα ηνπο πνπ γξάθηεθαλ ζηα πξψηα 5 

άικπνπκ (Please Please Me, With The Beatles, A Hard 

Day’s Night, Beatles For Sale θαη Help!) είραλ ην ίδην 

ζέκα, «ηελ αγάπε». 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1970, ν Μαθάξηλετ 

αλαθνίλσζε φηη εγθαηαιείπεη ηνπο Μπεηιο, ιφγσ 

πξνζσπηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη κνπζηθψλ 

δηαθνξψλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1970, ην ζπγθξφηεκα 

δηαιχζεθε θαη λνκηθά. 

 

 

Pink Floyd 

 

 

Οη Πινκ Φλόσνη (Pink Floyd) είλαη έλα Βξεηαληθφ κνπζηθφ ζπγθξφηεκα πνπ έρεη γξάςεη 

ηζηνξία ζηνλ ρψξν ηεο ξνθ κνπζηθήο. 

Έρεη μερσξίζεη ηφζν γηα ηηο πξσηνπνξηαθέο γηα ηελ επνρή ζπλζέζεηο ηνπ, φζν θαη γηα ηνπο 

λεσηεξηθνχο θαη ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλνπο ζηίρνπο ηνπ, ηα επθάληαζηα εμψθπιια ησλ δίζθσλ ηνπ, 

ηηο πεηξακαηηθέο ελνξρεζηξψζεηο θαη ερνγξαθήζεηο θαη ηηο ζεακαηηθέο ζπλαπιίεο ηνπ. 

Τπνινγίδεηαη φηη ην ζπγθξφηεκα έρεη πνπιήζεη γχξσ ζηα 73.5 εθαηνκκχξηα άικπνπκ ζηηο 

Ζ.Π.Α. θαη πάλσ απφ 200 εθαηνκκχξηα άικπνπκ παγθνζκίσο θαη ζπγθαηαιέγεηαη έηζη ζηα πην 

επηηπρεκέλα εκπνξηθά ξνθ ζπγθξνηήκαηα. 

Σν φλνκα Πινκ Φλόσνη πξνήιζε απφ ηα κηθξά νλφκαηα δχν παιηψλ κνπζηθψλ ηεο κπινπδ 

(ηνπ Pink Anderson θαη ηνπ Floyd Council). 
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Σν 1973, ην ζπγθξφηεκα γλψξηζε ηελ παγθφζκηα επηηπρία κε ην δίζθν «The Dark Side Of the 

Moon» θαη ην 1979 κε ηε κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηνπο επηηπρία, ην δίζθν «The Wall». Σν 1987, νη Πηλθ 

Φιφπλη ρσξίο ηνλ Ρ. Γνπφηεξο πηα, επηζηξέθνπλ κε ηνλ δίζθν «A Momentary Lapse Of Reason» θαη 

αξρίδνπλ πεξηνδείεο παγθνζκίσο. Σν δηζθνγξαθηθά θχθλεην άζκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έξρεηαη ην 

1994, κε ην άικπνπκ «The Division Bell». 

Ο δίζθνο «The Wall» (1979), είλαη έλα ιεγφκελν «concept album» πνπ αζρνιείηαη κε ηα πιηθά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηείρε πνπ ρηίδνπλ νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη γχξσ ηνπο γηα λα επηβηψζνπλ. Έγηλε 

ηεξάζηηα επηηπρία, ελ κέξεη γηαηί ε κνπζηθή έξηρλε ζε δεχηεξε κνίξα ηελ έληνλα ειεθηξνληθή ηεο πθή 

πξνβάιινληαο πην πνπ ζηνηρεία. Ζ παξνπζίαζε ηνπ «The Wall» ζηηο ζπλαπιίεο ήηαλ πάληα ηδηαίηεξα 

εμεδεηεκέλε, αθνχ ηελ ψξα ηεο παξάζηαζεο κπξνζηά απφ ην ζπγθξφηεκα ρηηδφηαλ έλα πξαγκαηηθφ 

ηείρνο, πνπ θάιππηε ζηγά-ζηγά ηνπο κνπζηθνχο, δεκηνπξγψληαο έλα ηνίρν αλάκεζα ζην ζπγθξφηεκα 

θαη ην αθξναηήξην. 

 

The Rolling Stones 

 

Οη Rolling Stones είλαη ε κεγαιχηεξε rock and roll κπάληα απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

κέρξη ζήκεξα θαη γηα φζν ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ. Πξφθεηηαη γηα έλα απζεληηθφ Rock and Roll 

Circus πνπ πεξηθέξεηαη αλά ηνλ θφζκν γηα κηζφ αηψλα πεξίπνπ, θεξχηηνληαο ην «επαγγέιην» ηνπ R & 

B. πλζεηηθά ην δίδπκν Jagger / Richards κπνξεί άλεηα λα ζηαζεί δίπια ζηνπο Lennon / McCartney, 

έρνληαο δηαλχζεη πνιιέο δηαδξνκέο κέζα απφ φιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπ ξνθ θαη φρη κφλν. 

           Γεκηνπξγήζεθαλ ην 1962 ζην Λνλδίλν (Αγγιία), ελψ εδψ θαη 47 ρξφληα ζπλερίδνπλ λα είλαη ε 

κεγαιχηεξε rock and roll κπάληα ζηνλ θφζκν. Σα κέιε ηεο κπάληαο: Mick Jagger (θπζαξκφληθα, 

πηάλν, θσλεηηθά), Keith Richards (θηζάξα, θσλεηηθά), Charlie Watts (ηχκπαλα) θαη Ronnie Wood 

(κπάζν, θσλεηηθά). Πξψελ κέιε: Brian Jones, Mick Taylor θαη Bill Wyman.  

ην «Rolling Stone Magazine»: Νν 4 ζηνπο 100 κεγαιχηεξνπο θαιιηηέρλεο φισλ ησλ επνρψλ, 

10 παξνπζίεο ζηα 500 θαιχηεξα LPs φισλ ησλ επνρψλ (κε 1 ζην top 10) θαη 14 παξνπζίεο ζηα 500 

θαιχηεξα ηξαγνχδηα φισλ ησλ επνρψλ. Γηζθνγξαθία: 22 ζηνχληην ζηε Βξεηαλία (24 ζηηο ΖΠΑ), 8 ζηε 
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Βξεηαλία (9 ζηηο ΖΠΑ) θαη ακέηξεηα singles θαη ζπιινγέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Έρνπλ πνπιεζεί 

πεξίπνπ 350 εθαηνκκχξηα δίζθνη ηνπο παγθνζκίσο.  

Δπηά ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηνπο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1971, νη Stones κπαίλνπλ ζην ζηνχληην, 

απνκνλψλνληαη γηα 9 νιφθιεξνπο κήλεο ζε έλα ρσξηφ ηεο Γαιιίαο θνληά ζηε Νίθαηα, κέζα ζην θηίξην 

πνπ ήηαλ ην αξρεγείν ηεο Γθεζηάπν ζηνλ πφιεκν θαη αθήλνληαη λα θαηαθιπζηνχλ απφ φιεο ηηο 

κνπζηθέο ηνπο επηξξνέο. Απνηέιεζκα; Ζ θνξπθαία – κε δηαθνξά – δηζθνγξαθηθή ηνπο δνπιεηά, έλα 

δηπιφ LP – αξηζηνχξγεκα, γεκάην απφ rock and roll, rhythm & blues, country, folk θαη soul. Μηα 

παλδαηζία ήρσλ θαη ζηίρσλ, ζηεξηγκέλε ζηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ δίδπκνπ Jagger / Richards θαη 

δνπιεκέλε κε ηε κνλαδηθή δεμηνηερλία ησλ Rolling Stones – παξφληνο αθφκα ηνπ Mick Taylor – θαη 

κηαο ζηξαηηάο βηξηνπφδσλ κνπζηθψλ (αλάκεζά ηνπο ν Billy Preston), απηφ είλαη ην «Exile on Main 

St.», έλα LP – θφξνο ηηκήο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θαη έλα απφ ηα «κλεκεία» ηνπ ξνθ (Νν 7 ζηα 500 

θαιχηεξα άικπνπκ ηνπ Rolling Stone Magazine). 

  

Led Zeppelin 

 

 

 

Σν θνπαξηέην πνπ άιιαμε γηα πάληα ηε κνξθή ησλ blues, πξνζεγγίδνληαο κε ηνλ πιένλ 

κπζηηθηζηηθφ – δηνλπζηαθφ ηξφπν ηηο κνπζηθέο θφξκεο ηνπ ξνθ. Οη Led Zeppelin δεκηνχξγεζαλ ην 

hard rock θαη ην ηαμίδεςαλ κέζα ζηελ ςπρεδέιεηα θαη ην progressive, πξνεηνηκάδνληαο παξάιιεια 

ηελ εκθάληζε ηνπ heavy metal.  

Γεκηνπξγήζεθαλ: ην 1968 ζην Λνλδίλν (Αγγιία). Γηαιχζεθαλ: ην 1980, κεηά ην ζάλαην ηνπ 

John Bonham. Σα κέιε ηεο κπάληαο: Robert Plant (θπζαξκφληθα, θσλεηηθά), Jimmy Page (θηζάξα, 

έγρνξδα), John Paul Jones (κπάζν, ηζέιν) θαη John Bonham (ηχκπαλα, θξνπζηά, θσλεηηθά).  

ην «Rolling Stone Magazine»: Νν 14 ζηνπο 100 κεγαιχηεξνπο θαιιηηέρλεο φισλ ησλ επνρψλ, 

5 παξνπζίεο ζηα 500 θαιχηεξα LPs φισλ ησλ επνρψλ θαη 6 παξνπζίεο ζηα 500 θαιχηεξα ηξαγνχδηα 
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φισλ ησλ επνρψλ. Γηζθνγξαθία: 9 ζηνχληην LPs, 3 live LPs, 9 ζπιινγέο θαη 11 singles. Έρνπλ 

πνπιήζεη πάλσ απφ 300 εθαηνκκχξηα δίζθνπο παγθνζκίσο.  

Κνξπθαία LPs: Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1969 ν πξψελ θηζαξίζηαο ησλ Yardbirds, Jimmy Page, καδί 

κε ηνπο Plant, Jones, Bonham θαη ην φλνκα Led Zeppelin, θπθινθνξνχλ ην πξψην – νκψλπκν 

άικπνπκ – ηεο κπάληαο πνπ έκειιε λα νξηνζεηήζεη έλα νιφθιεξν κνπζηθφ ξεχκα, ην hard rock, θαη λα 

ζέζεη ηηο βάζεηο γηα έλα άιιν, ην heavy metal. Σξεηο πξαγκαηηθνί βηξηνπφδνη πιαηζησκέλνη απφ ηελ 

θνξπθαία θσλή ηεο ξνθ, έγξαςαλ ηζηνξία παίξλνληαο ζηνηρεία απφ ην blues θαη ην folk, 

κεηαηξέπνληάο ηα ζε ζθιεξέο κνπζηθέο θφξκεο κε ηελ θαηαηγηζηηθή ζπλνδεία ησλ νξγάλσλ θαη ηα 

ζπάληα θσλεηηθά ηνπ Plant, αιιά θαη ζε κπζηηθηζηηθνχο δξφκνπο πνπ ηζνξξνπνχζαλ αλάκεζα ζην 

progressive θαη ηελ ςπρεδέιεηα. Σν LP «Led Zeppelin» – κε ην ηζηνξηθφ εμψθπιιν ηνπ θιεγφκελνπ 

Υίληελκπνπξγθ – ζεσξείηαη ζήκεξα έλαο δίζθνο ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηνπ ξνθ θαη θαηαηάζζεηαη ζην 

Νν 29 ησλ 500 θαιχηεξσλ άικπνπκ απφ ην Rolling Stone Magazine.  

ρεδφλ ηξία ρξφληα κεηά ην δηζθνγξαθηθφ ηνπο ληεκπνχην, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1971, νη Led 

Zeppelin θπθινθφξεζαλ ην «Led Zeppelin IV», ηελ επηηνκή ηνπ hard rock κε ηξαγνχδηα – ζχκβνια 

φπσο ην «Black Dog», ην «Rock and Roll» θαη ην «The Battle of Evermore», αιιά θαη ηε 

κεισδηθφηεξε hard κπαιάληα φισλ ησλ επνρψλ, ην κπζηθφ «Stairway to Heaven», κφληκν θηλάιε γηα 

ηηο δσληαλέο εκθαλίζεηο ηνπο απφ ηφηε. ‟ απηφ ην LP νη Led Zeppelin κπαίλνπλ ζηε κάρε κε φια ηνπο 

ηα φπια, αξρίδνληαο απφ ηελ ζρεδφλ punk – α ια MC5 – θηζάξα ηνπ Page θαη ηα βάλαπζα ρηππήκαηα 

ηνπ κπάζνπ απφ ηνλ Jones, κέρξη ηε ζχειια ησλ ηπκπάλσλ ηνπ Bonham θαη ηηο θσλεηηθέο αθξνβαζίεο 

ηνπ Plant ζε πιήξε αλάπηπμε. Πξφθεηηαη γηα ηελ θνξπθαία ζηηγκή ηεο θνξπθαίαο ξνθ κπάληαο ησλ 

70ties θαη γηα ην δίζθν κε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ζηελ ηζηνξία ησλ ΖΠΑ (ζην Νν 66 ησλ 500 

θαιχηεξσλ άικπνπκ ηνπ Rolling Stone Magazine).  

 

U2 

 

 

Οη U2 είλαη ην ζεκαληηθφηεξν γθξνππ ηεο κεηά-παλθ επνρήο. Άξρηζαλ ηε δηαδξνκή ηνπο κε 

επηξξνέο απφ ηελ θέιηηθε παξάδνζε ηεο Ηξιαλδίαο, ηελ αλεμάξηεηε punk ζθελή θαη ην βξεηαληθφ 
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blues, απειεπζέξσζαλ ηα πνιηηηθά ηνπο πηζηεχσ δηνρεηεχνληάο ηα ζην παίμηκν θαη ηνπο ζηίρνπο ησλ 

ηξαγνπδηψλ ηνπο, ζηε ζπλέρεηα αλαθάιπςαλ ηηο ξίδεο ηεο καχξεο κνπζηθήο ζηελ Ακεξηθή θαη ηέινο 

πξνρψξεζαλ ηελ αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κέζα απφ θαηλνχξγηεο ηερληθέο παξαγσγήο θαη 

ειεθηξνληθνχο πεηξακαηηζκνχο, βαζηζκέλνη φκσο πάληνηε ζην ράξηζκα ηνπ Bono. 

 

Γεκηνπξγήζεθαλ: ην 1976 ζην Γνπβιίλν (Ηξιαλδία) θαη ζπλερίδνπλ κε ην αξρηθφ ηνπο ζρήκα. 

Σα κέιε ηεο κπάληαο: Bono (θηζάξα, θπζαξκφληθα, θσλεηηθά), The Edge (θηζάξα, θσλεηηθά), Adam 

Clayton (κπάζν, πιήθηξα), Larry Mullen Jr. (ηχκπαλα, θξνπζηά, θσλεηηθά). 

ην «Rolling Stone Magazine»: Νν 22 ζηνπο 100 κεγαιχηεξνπο θαιιηηέρλεο φισλ ησλ επνρψλ, 

5 παξνπζίεο ζηα 500 θαιχηεξα LPs φισλ ησλ επνρψλ θαη 6 παξνπζίεο ζηα 500 θαιχηεξα ηξαγνχδηα 

φισλ ησλ επνρψλ. Γηζθνγξαθία: 12 ζηνχληην LPs, 7 live LPs, 5 ζπιινγέο θαη 58 singles. 

Τπνινγίδεηαη φηη έρνπλ πνπιήζεη θνληά ζηα 150 εθαηνκκχξηα δίζθνπο παγθνζκίσο. 

 

Κνξπθαία LPs: Σξία ρξφληα κεηά ην δηζθνγξαθηθφ ηεο ληεκπνχην, ε ηξνκεξή ηεηξάδα απφ ην 

Γνπβιίλν αθήλεη πίζσ ηεο ηηο ηξιαλδέδηθεο κπαιάληεο θαη ηηο πλεπκαηηθέο ηεο αλαδεηήζεηο θαη 

απνθαζίδεη λα θεξχμεη ηνλ «πφιεκν», απειεπζεξψλνληαο φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ έθαλαλ ηνπο U2 

λα μερσξίζνπλ σο ην θνξπθαίν ζπγθξφηεκα ηεο κεηά-παλθ επνρήο. Ζ θσλή ηνπ Bono είλαη γεκάηε 

νξγή, ελψ ν Edge καζηηγψλεη αιχπεηα ηελ θηζάξα, αιιάδνληαο ηειείσο ην χθνο ησλ Ηξιαλδψλ πνπ κε 

ηξαγνχδηα φπσο ην «New Year‟s Day», ην «The Refugee» θαη θπξίσο ην «Sunday Bloody Sunday», 

παίξλνπλ πιένλ αλνηρηά πνιηηηθή ζέζε απέλαληη ζε νιφθιεξν ην βξεηαληθφ παξειζφλ θαη 

μεθαζαξίδνπλ πσο ζηε ζπλέρεηα ε κνπζηθή ηνπο ζα είλαη κηα «ζηαπξνθνξία» θαηά ηεο βίαο, 

πηνζεηψληαο νη ίδηνη βίαηεο κνπζηθέο θφξκεο θαη ζηίρνπο. Σν «War» ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηεο ρξπζήο 

δεθαεηίαο ησλ U2, απνηειεί ζηαζκφ ζηελ alternative ζθελή θαη είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηηγκέο 

ηνπ «ζηξαηεπκέλνπ» – κε ηελ θαιή έλλνηα – ξνθ. 

 

Σέζζεξα ρξφληα κεηά ην «War», νη U2 θπθινθνξνχλ ην «The Joshua Tree», ηε κεγαιχηεξε 

εκπνξηθή ηνπο επηηπρία, έλα LP επηζηξνθή ζηηο ξίδεο κε ζηνηρεία απφ φιεο ηηο επηξξνέο ηεο κπάληαο, 

αξρίδνληαο απφ ην folk, ηελ country θαη ην gospel θαη θηάλνληαο ζην blues, ην hard rock θαη ηελ punk. 

Σν πνιηηηθφ χθνο δίλεη θαη εδψ δπλαηφ παξφλ, φκσο ηα βέιε απηή ηε θνξά ζηνρεχνπλ ηηο ΖΠΑ θαη 

ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή. Σα ηξαγνχδηα ησλ U2 ηζνξξνπνχλ ζπλέρεηα αλάκεζα ζηηο ακεξηθάληθεο 

κνπζηθέο θφξκεο θαη ηελ ηξιαλδέδηθε θιεξνλνκηά ηνπο, ελψ είλαη θαλεξή ζε φιν ηνλ δίζθν ε 

εθπιεθηηθή παξαγσγή ηνπ Brian Eno. Σν «The Joshua Tree» κεηέηξεςε ηνπο U2 απφ ήξσεο ζε ζνχπεξ 

ζηαξ, φπσο πνιχ επηηπρεκέλα έγξαςε ην Rolling Stone Magazine, ην νπνίν θαηαηάζζεη ηνλ δίζθν 

ζηελ 26ε ζέζε ησλ 500 θαιχηεξσλ άικπνπκ. 
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Τπάξρνπλ θαη άιια παζίγλσζηα θαη πνιχ επηηπρεκέλα ζπγθξνηήκαηα φπσο νη:  

 

 AC/DC,  

 Aerosmith,  

 Black Sabbath,  

 Deep Purple,  

 Def Leppard,  

 Europe  

 Guns n‟ Roses,  

 Iron Maiden,  

 Kansas 

 Metallica,  

 Queen,  

 Red Hot Chili Peppers.  

 Santana,  

 Scorpions,  

 

Β. ΣΡΑΓΟΤΓΙΣΔ 

Δπίζεο, κεξηθνί απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηξαγνπδηζηέο ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο είλαη: 

 

 Αξίζα Φξάλθιηλ,  

 Γνπίηλη Υηνύζηνλ, 

 Έιβηο Πξίζιεπ, 

 Έιηνλ Σδνλ, 

 Έξηθ Κιάπηνλ,  

 Κέλη Ρόηδεξο, 

 Λάηδα Μηλέιη, 

 Λάηνλει Ρίηζη, 

 Λνύηο Άκζηξνλγθ, 

 Μάηθι Σδάθζνλ,  

 Μαληόλα,  

 Μαξάηα Κάξετ, 

 Μηθ Σδάγθεξ,  

 Μπάξη Γνπάηη, 
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 Μπάξκπαξα ηξέηδαλη, 

 Μπη Μπη Κίλγθ, 

 Μπηλγθ Κξόζκπη 

 Μπνκπ Μάξιετ,  

 Μπνκπ Νηίιαλ, 

 Μπόλη Σάηιεξ, 

 Μπξάηαλ Άληακο, 

 Μπξνπο πξίλγθζηηλ, 

 Νηατάλα Ρνο, 

 Νηέηβηλη Μπάνπη, 

 Νηόιη Πάξηνλ,  

 Πίηεξ Γθάκπξηει, 

 Ρέη Σζαξιο, 

 ειίλ Νηηόλ 

 ηίβη Γνπόληεξ, 

 ηηλγθ,  

 Σδέηκο Μπξάνπλ, 

 Σδέληθεξ Λόπεδ, 

 Σδίκη Υέληξημ, 

 Σδν Κόθεξ, 

 Σδνλ Μπνλ Σδόβη, 

 Σίλα Σάξλεξ, 

 Σνκ Σδόνπλο, 

 Φηι Κόιηλο, 

 Φξαλθ ηλάηξα, 

                                        …. θαη πνιινί άιινη. 
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   7. Σξαγνύδηα ζηαζκνί  

ηνλ αθφινπζν Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα αγγιφθσλα ηξαγνχδηα-ζηαζκνί: 

 

ΣΡΑΓΟΤΓΙ ΔΡΜΗΝΔΤΣΗ ΣΙΥΟΤΡΓΟ ΔΣΟ ΥΧΡΑ 

Falling in Love with You Elvis Presley Elvis Presley 1961 USA 

Blowing in the Wind Bob Dylan Bob Dylan 1963 USA 

Yesterday Beatles Lennon - Mc Cartney 1965 ENGLAND 

Satisfaction Rolling Stones Jagger, Richards 1965 US UK 

Paint It Black Rolling Stones Jagger, Richards 1966 US UK 

Yellow Submarine Beatles Lennon - Mc Cartney 1966 ENGLAND 

Purple Haze Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix 1967 UK 

Sympathy for the Devil Rolling Stones  Jagger/Richards 1968 JAPAN 

Imagine John Lennon John Lennon 1971 ENGLAND 

Stairway to Heaven Led Zeppelin JimmyPage, Robert Plant 1972 ENGLAND 

We Will Rock You Queen Brian May 1974 USA 

I’ll Always Love You Whitney Houston Dolly Parton 1974 USA 

Kashmir Led Zeppelin Bonham, Page, Plant 1975 USA 

Hotel California Eagles 
Don Felder, Don 

Henley, Glenn Frey  
1976 USA 

Dust in the Wind Kansas Kerry Livgren 1978 USA 

Another Brick in the 

Wall 
Pink Floyd Roger Waters 1979 ENGLAND 

Back in Black AC/DC AC/DC 1980 USA 

Shoot to Thrill AC/DC 
Angus Young, Malcolm 

Young, Brian Johnson 
1980 USA 

Could You Be Loved  Bob Marley Bob Marley 1980 BRAZIL 

Beat It  Michael Jackson Michael Jackson 1983 USA 

Still Loving You  Scorpions 
Rudolf Schenker, Klaus 

Meine 
1984 GERMANY 

Sweet Child O Mine Guns N Roses Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin 1987  

Paradise City G N R 

Axl Rose, Duff 

McKagan, Izzy 

Stradlin, Slash 

1988 

1989 

US 

UK 

Smells Like Teen Spirit  Nirvana  Nirvana 1991 USA 

Wind of Change Scorpions Klaus Meine 1991 GERMANY 

Don’t Cry G N R Axl Rose, Izzy Stradlin 1991 UK 

November Rain  G N R Axl Rose  1992 UK 

Wonderwall Oasis Noel Gallagher 1995 UK 

I Don’t Want to Miss A 

Thing 
Aerosmith Diane Warren 1998 USA 

Californication 
Red Hot Chili 

Peppers 

Kiedis, Smith, Flea, 

Frusciante 
1999 USA 
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Other Side R.H.C.P 
Flea, Frusciante, 

Kiedis, Smith 
2000 USA 

Feel Robbie Williams Robbie Williams 2002 UK 

My Immortal Evanescence Amy Lee, Ben Moody 2003 USA 

Here Without You 3 Doors Down 3 Doors Down 2003 USA 

Boulevard of Broken 

Dreams 
Green day Billie Joe Armstrong 2004 USA 

Pump It Black Eyed Peas Willie Adams 2005 USA 

Hips Don’t Lie Shakira Shakira 2006 COLOMBIA 

Fairytale Gone Bad Sunrise Avenue Sunrise Avenue 2006 UK 

Breathless Don Wilson Don Wilson 2007 USA 

Back to Black Amy Winehouse    Amy Winehouse 2007 USA 

Single Ladies Beyonce Christopher Stewart  2008 USA 

4 Minutes Madonna 
Madonna, Justin 

Timberlake,Tim Mosley 
2008 USA 

Firework Katy Perry Katy Perry, Michaels 2010 USA 

Not Afraid Eminem Marshall Matheus 2010 USA 

Rolling in the Deep Adele Adele Adkins 2010 UK 

Grenade Bruno Mars 

Bruno Mars, Philip 

Lawrence, Ari Levine, 

Brody Brown, Claude 

Kelly, Andrew Wyatt 

2010 USA 

Somebody That I Used 

to Know 
Gotye Wally de Backer 2011 AUSTRALIA 

What Makes You 

Beautiful 
One Direction 

Rami Yacoub, Carl 

Falk, Savan Kotecha 
2011 UK 

Are You Mine? Arctic Monkeys 
Alex Turner, Nick O‟ 

Malley 
2012 ENGLAND 

Blue Jeans Lana Del Rey Lana Del Rey 2012 USA 

Wrecking Ball Miley Cyrus Mozella 2013 USA 

All of Me John Legend John Stephens, Toby Gad 2013 USA 

Counting Stars One Republic Ryan Tedder 2013 USA 

Take Me to Church Hozier Andrew Hozier – Byrne 2013 IRELAND 

Do I Wanna Know? Arctic Monkeys Alex Turner 2013 ENGLAND 

Mirrors Justin Timberlake 

Justin Timberlake, 

Timothy Mosley,  

James Fauntleroy 

2013 USA 

Happy Pharrell Williams  Pharrell Williams  2013 USA 

Blame 
Calvin Harris ft. 

John Newman 

Calvin Harris,  

John Newman,  

James Newman 

2014 ENGLAND 

 
Πίλαθαο 3: Αγγλόθωνα Σραγούδια-ηαθμοί 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl8dOFhNfJAhWD2xoKHZ00A3sQyCkIIDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy6Sxv-sUYtM&usg=AFQjCNEt050O2zkKtIYarHBegg2V5_jdXw&sig2=h52gOubuF-qe60GXPTK7yA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl8dOFhNfJAhWD2xoKHZ00A3sQyCkIIDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy6Sxv-sUYtM&usg=AFQjCNEt050O2zkKtIYarHBegg2V5_jdXw&sig2=h52gOubuF-qe60GXPTK7yA
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8. Γηαγσληζκνί θαη βξαβεία 

 [Ζ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί είλαη γξακκέλε ζηελ αγγιηθή γιψζζα]. 

 

AWARDS AND COMPETITIONS  

1. Apple Music Festival 

 

Website:www.applemusicfestival.com 

The Apple Music Festival (formerly known as the iTunes Festival) is a music concert series 

held by Apple Computer, Inc.; first held in 2007. Free tickets are given to Apple 

Music, iTunes and YPlan users and fans, who live in the United Kingdom, through localized prize 

draws. Performances are also streamed live and available to view afterwards, free of charge, for a 

limited time on Apple Music, iTunes and Apple TV. 

In London, the Apple Music Festival has become an annual music festival which takes place in 

September at The Roundhouse Art Centre in Camden Town. 

The series made its United States debut with five days of free performances at the Moody 

Theater in March 2014, alongside the South by Southwest (SXSW) music showcase in Austin, Texas. 

In August 2015, the iTunes Festival was rebranded as the Apple Music Festival. 

 

2. Billboard Music Awards 

 

Awarded for 

 

Outstanding chart performance 

Country United States 

Official website www.billboardmusicawards.com 

 

The Billboard Music Awards is an honor given by Billboard, a publication and music 

popularity chart covering the music business. The Billboard Music Awards show had been held 

annually since 1989 in December until it went dormant in 2007. Ηt returned in 2011 and is held 

annually in May. 

http://www.applemusicfestival.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Roundhouse.jpg
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3. MTV Europe Music Awards 

 

Awarded for 

 

viewers' favorite musicians 

Official website http://ema.mtv.tv/ 

 

The MTV Europe Music Awards ("EMAs" or "EMA") is an event presented by MTV 

Networks Europe which awards prizes to musicians and performers. Since 2007, the winners are 

chosen by the viewers and fans by visiting the EMAs' website. The first EMAs ceremony was held in 

1994 in Berlin, Germany.  

Though it was originally conceived as an alternative to the MTV Video Music Awards, the 

winners and presenters have often been American artists. The MTV Europe Music Awards are held 

every year in a different country. It has been hosted mostly in the United Kingdom. Since 2011 other 

worldwide/regional nominations have been added. The awards are presented annually and broadcast 

live on MTV Europe, MTV Live HD and most of the international MTV channels as well as online. 

 

4. The Voice (TV series) 

 
General logo of The Voice 

 

Genre 

 

Reality television 

Created by  John de Mo l& Roel van Velzen 

Country of origin Netherlands 

Running time 22–104 minutes 

Distributor Talpa Media Holding 

Original release 17 September 2010 – present 

 

The Voice is a reality television singing competition franchise. It is based on the reality singing 

competition The Voice of Holland, which was originally created by Dutch television producer John de 

Mol. Many other countries have adapted the format and began airing their own versions since 2011. It 

has become a rival to the Idols franchise and The X Factor. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Voice_NBC_logo_blackwhite.png
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5. The X Factor 

 

 

                   Genre 

 

         Reality television 

Created by          Simon Cowell 

Country of origin          United Kingdom 

Producer(s)          Thames, Fremantle Media & Syco Entertainment 

 

The X Factor is a television music competition franchise created by Simon Cowell. 

It originated in the United Kingdom, where it was devised as a replacement for Pop Idol (2001–2003). 

It is held in various countries. The programmes are produced by executive producer Simon Cowell and 

his company SYCOtv. The "X Factor" of the title refers to the undefinable "something" that makes for 

star quality. The prize is usually a recording contract, in addition to the publicity that appearance in the 

later stages of the show itself generates, not only for the winner but also for other highly ranked 

contestants. 

 

The similarities between The X Factor and Idols prompted Idol creator Simon Fuller, along 

with 19 Entertainment, to file a lawsuit against Cowell, SYCOtv, and Fremantle Media in 2004. An 

out-of-court settlement was reached in 2005 allowing Fuller to gain a 10% share in The X 

Factor format, and preventing an American version until 2010. Fuller later filed another lawsuit in 

2011, claiming that he had also been promised that he would be credited as an executive producer 

of The X Factor USA, but that Syco, Fremantle Media, and Fox Broadcasting Company had failed to 

fulfill that promise; that lawsuit is pending.  

 

Unlike Idol, where the judges only critique the contestants' performances, on The X 

Factor each judge "mentors" the finalists in a particular category, aiding them with song selection and 

styling, while also participating together in judging the contestants of the other categories. As well 

as Idol, new singing show The Voice has become a rival show to The X Factor. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:XFactorTitles.jpg
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6. Grammy Awards 

 

 
 
Awarded for 

 
 
Outstanding achievements in the music industry 

Country United States 

Presented by National Academy of Recording Arts and Sciences 

First awarded 1959 

Official website grammy.com 

Networks NBC (1959–1970) 
ABC (1971–1972) 
CBS (1973–present) 

 

 

A Grammy Award (originally called Gramophone Award), or Grammy, is an accolade by 

the National Academy of Recording Arts and Sciences (NARAS) of the United States to recognize 

“outstanding achievement” in the music industry. The annual presentation ceremony features 

performances by prominent artists, and the presentation of those awards that have a more popular 

interest. It shares recognition of the music industry as that of the other performance arts: Emmy 

Awards (television), the Tony Awards (stage performance), and the Academy Awards (motion 

pictures). 

 

The first Grammy Awards ceremony was held on May 4, 1959, to honor the musical 

accomplishments by performers for the year 1958. Following the 2011 ceremony, NARAS overhauled 

many Grammy Award categories for 2012. The 57th Grammy Awards was held on February 8, 2015, 

at the Staples Center in Los Angeles. 

 

 Kendrick Lamar earned 11 nominations for the 2016 Grammys, both Taylor Swift and The 

Weekend tie for second with 7 nominations apiece.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ted_Jensen's_2002_Grammy.jpg
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9. Η ζρέζε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

 

«[Ζ κνπζηθή] πξέπεη λα είλαη απηφλνκα θνκκάηηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κέζα ζηε δηθή ηνπο ηειεηφηεηα, δελ επαλαιακβάλνπλ απηφ πνπ 

δείρλεη ε εηθφλα, πξνζζέηνπλ δε ζε απηήλ ζηνηρεία πνπ ε ίδηα δελ 

κπνξεί λα πεη.»                                        (Sergei Eisenstein) 

 

 

Ζ κνπζηθή είλαη έλαο φξνο ηφζν επξχο, φζν βαζηά θαη ε ηζηνξία ηνπ. Αλά ηνπο αηψλεο ε 

κνπζηθή ζπλνδεχεη ζηίρνπο, ρνξηθά, ζεαηξηθά θαη θάζε είδνπο ηειεηέο. Ζ πην πξφζθαηε „ελζάξθσζε‟ 

ηεο κνπζηθήο είλαη ε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο θαη ζεσξείηαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

ζπκβάιιεη ζην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο θάζε παξαγσγήο. Ο θηλεκαηνγξάθνο πνπ ζήκεξα 

απνθαιείηαη 7
η
 ηέτνη αθνκνίσζε πνιιέο ηέρλεο θαη ηερλνινγίεο. Ζ εηθφλα, ν ιφγνο, ε θίλεζε θαη ε 

κνπζηθή αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλζέηνπλ έλα λέν, ηδηαίηεξν θφζκν. Σέρλεο πνπ θαίλνληαη αλεμάξηεηεο ε 

κία κε ηελ άιιε ζπλδπάδνληαη θαη ε έλσζε ηνπο δηακνξθψλεη ην θηλεκαηνγξαθηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Ζ ηζρπξή ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο ινηπφλ λα εθθξάδεη νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα θαη 

θαηάζηαζε έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αληίιεςε φηη κηα ηαηλία ρσξίο κνπζηθή, ράλεη ηελ θσλή ηεο θαη ηελ 

κνλαδηθφηεηά ηεο. ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη φρη κφλν, ε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή πνπ 

ζπλνδεχεη ηαηλίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα παγθφζκηα θαξηέξα πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηα ζηνηρεία πνπ λα 

είλαη επξέσο απνδεθηά. Γη απηφ ην ιφγν, ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηαηλίεο 

είλαη γξακκέλα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ε νπνία έρεη κεγάιε απήρεζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ φηη νη πην δηάζεκεο ηαηλίεο ζηνλ θφζκν δηαζέηνπλ ηξαγνχδηα κε 

αμηφινγε κνπζηθή ζχλζεζε θαη αγγιηθνχο ζηίρνπο.  

 

Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, θάπνηα απφ ηα πην γλσζηά ηξαγνχδηα 

ηαηληψλ φισλ ησλ δεθαεηηψλ, πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ ιάβεη βξαβεία Όζκαρ 

(http://www.imdb.com/?ref_=nv_home). Καηαιήγνπκε έηζη εχινγα ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

αγγιόθσλε κνπζηθή θπξηαξρεί ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη απνηειεί έλα θαζνξηζηηθό 

ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία κηαο ηαηλίαο. 
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 Over the Rainbow - Judy Garland, ζηελ ηαηλία «The Wizard of Oz» (1939) 

 

 

 When you Wish upon a Star - Cliff Edwards, ζηελ ηαηλία «Pinocchio» (1940) 

 

 

 Moon River - Audrey Hepburn, ζηελ ηαηλία «Breakfast at Tiffany‟s» (1961) 
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 The Way We Were - Barbra Streisand, ζηελ ηαηλία «The Way We Were» (1973) 

 

 

 What A Feeling - Irene Cara, ζηελ ηαηλία«Flashdance» (1983) 

 

 

 Time Of My Life - Bill Medley & Jennifer Warnes, ζηελ ηαηλία «Dirty Dancing» (1987) 
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 I Will Always Love You - Whitney Huston, ζηελ ηαηλία «The Bodyguard» (1992) 

 

 

 Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen, ζηελ ηαηλία «Philadelphia» (1993) 

 

 

 Can you Feel the Love Tonight - Elton John, ζηελ ηαηλία «The Lion King» (1994) 
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 My Heart Will Go On - Celine Dion, ζηελ ηαηλία «Titanic» (1997) 

 

 

 Come What May - Nicole Kidman and Ewan McGregor,ζηελ ηαηλία «Μoulin Rouge» (2001) 

 

 

 Lose Τourself – Eminem, ζηελ ηαηλία «8 Mile» (2002) 
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 Skyfall– Adele,ζηελ ηαηλία «Skyfall» (2012) 

 

 

    10. Ο ξόινο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 

Σφζν ε γιψζζα φζν θαη ε κνπζηθή απνηεινχλ φρη κφλν αλαπφζπαζην θνκκάηη αιιά βαζηθφ 

θνξκφ θάζε πνιηηηζκνχ, αθνχ θαη κε ηηο δπν νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Γεληθφηεξα, θαη νη δπν ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο έλα απφ ηα αξραηφηεξα 

κέζα επηθνηλσλίαο θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ αλζξψπσλ έλαληη ησλ δψσλ.  Ζ κνπζηθή θαη 

ε γιψζζα έρνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη νη δπν κεηαθέξνπλ κελχκαηα, 

επίζεο ηηο καζαίλνπκε κέζσ ηεο έθζεζεο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε γιψζζα θαη ε 

κνπζηθή αλαπηχζζνληαη απζφξκεηα ηελ ίδηα ζηηγκή έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ έλαλ 

απεξηφξηζην αξηζκφ λέσλ θξάζεσλ θαη κεισδηψλ αληίζηνηρα. Σέινο, θαη νη δχν εκθαλίδνληαη κε δχν 

κνξθέο: ηελ πξνθνξηθή θαη ηε γξαπηή.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε Αγγιηθή γιψζζα, ιφγσ ηνπ φηη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε αλά 

ηνλ θφζκν αθνχ έρεη νξηζηεί σο δηεζλήο γιψζζα παγθνζκίσο (international, global, lingua franca), 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ καγηθφ θφζκν ηεο 

κνπζηθήο, επνκέλσο λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ κηα νκάδα αληαιιάζζνληαο έηζη πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία θαη εληζρχνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Αλ φρη φινη, ηνπιάρηζηνλ νη 

πεξηζζφηεξνη  άλζξσπνη κπνξνχλ λα  αληηιεθζνχλ ηα πνηθίια κελχκαηα ηα νπνία εθθξάδνληαη κέζσ 

ησλ ζηίρσλ ησλ ηξαγνπδηψλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαλφεζε είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απαξαίηεηε, 

θαζψο πνιιά ηξαγνχδηα έρνπλ ζθνπφ ηελ δηαθψηηζε πιεπξψλ ηηο θνηλσλίαο καο νη νπνίεο, θπξίσο 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ, απνθξχπηνληαη απφ ηνπο ιανχο. Δπηπξνζζέησο, 

πνιινί είλαη εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ ρακειφ επίπεδν γλψζεσλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα φκσο, εμαηηίαο 

ηεο κνπζηθήο πνπ θαίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα είλαη δηαζθεδαζηηθή θαη λα θεξδίδεη ην 

ελδηαθέξνλ κηθξψλ θαη κεγάισλ κε ην λα γαιελεχεη ηηο ςπρέο ηνπο, νδεγνχληαη ζην ζεκείν είηε λα 

εμειίζζνπλ κφλνη ηνπο ηηο γλψζεηο ηνπο παξαηεξψληαο ζπληαθηηθέο, γξακκαηηθέο θαη νξζνγξαθηθέο 
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ιεπηνκέξεηεο ησλ ιέμεσλ, είηε λα απεπζχλνληαη ζε εηδηθνχο γηα λα κάζνπλ ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Σέινο, ε Αγγιηθή γιψζζα θαη νη ηδησκαηηζκνί ηεο πξνβάιινληαη ζηε κνπζηθή δηαηεξψληαο έηζη ηηο 

δηάθνξεο δηαιέθηνπο ηεο θαη κεηαδίδνληαο ηνπο πνηθίινπο ηδησκαηηζκνχο ζε φινπο ηνπο αθξναηέο.   

 

 

     11. Ο ξόινο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο 

 
Ζ ζχγρξνλε κνπζηθή παξαγσγή είλαη πιένλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο γεληθφηεξα. Ζ δηαδηθαζία ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο απφ ηελ 

ζχιιεςε ηεο ηδέαο κέρξη ηελ ερνιεςία θαη ην ηειηθφ κνπζηθφ πξντφλ, κπνξνχλ λα ππνβνεζεζνχλ ή 

πνιιέο θνξέο εμαξηψληαη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, κηαο θαη ν κνπζηθφο ρξεηάδεηαη λα αλαιάβεη 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο.  

Όζνη αζρνινχληαη κε ηε κνπζηθή γλσξίδνπλ ηνλ φξν Μοσζική Σετνολογία. Με απηφλ ηνλ φξν 

ελλννχκε φια ηα αληηθείκελα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κνπζηθή. Όπσο είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, 

κηα κνλάδα εθέ ή έλα ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ κνπζηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο  

κνπζηθνχ έξγνπ.  Ζ Μνπζηθή Σερλνινγία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαιιηηερληθή θαη ηελ ηερλνινγηθή 

δεκηνπξγία. πγθεθξηκέλα, κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ινγηζκηθνχ κπνξνχκε λα 

ζπλζέζνπκε, λα ερνγξαθήζνπκε λα κημάξνπκε θαη λα παίμνπκε δσληαλά κνπζηθή. Οη κνπζηθνί 

ζπλερψο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη έκπλεπζεο ψζηε λα δεκηνπξγνχλ 

θαηλνχξγηα εξγαιεία γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

ηα πξψηα βήκαηα δεκηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο γεληθά, θαη ηεο αγγιφθσλεο κνπζηθήο 

εηδηθφηεξα, είρακε ην Αλαινγηθό ύζηεκα ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηνλ δίζθν βηλπιίνπ ν νπνίνο 

θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ην 1897. Δπηπιένλ  πεξηιάκβαλε ηηο καγλεηηθέο ηαηλίεο νη νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ην 1900 θαη ηέινο ηελ θαζέηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1945. Κάπνηα ρξφληα κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ αλαινγηθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγήζεθε ην Φεθηαθό ύζηεκα, ην νπνίν θηηάρηεθε  

ζηα κέηξα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη πεξηειάκβαλε ζπζηήκαηα “ρσξίο ζπκπίεζε” θαη 

ζπζηήκαηα “κε ζπκπίεζε”. ην ςεθηαθφ ζχζηεκα τωρίς ζσμπίεζη πεξηιακβάλνληαη  ην CD ην νπνίν 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1980 θαη ην DVD AUDIO ην νπνίν εκθαλίζηεθε ην 2000. ην 

ςεθηαθφ ζχζηεκα με ζσμπίεζη πεξηιακβάλνληαη ηα DVD VIDEO ηα νπνία εκθαλίζηεθαλ ην 1996, ην 

MP3 ην νπνίν εκθαλίζηεθε ν 1991 θαη ην iPod ην νπνίν εκθαλίζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001.  

πλεπψο, ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο φπνπ δεκηνπξγήζεθε ε 

αγγιφθσλε κνπζηθή, νη κνπζηθνί επεξεάζηεθαλ ζέινληαο λα εμειίμνπλ ηα κνπζηθά ηνπο έξγα. Έηζη 

ζήκεξα ε αγγιφθσλε κνπζηθή έρεη κία κεγάιε πνηθηιία απφ ηξαγνχδηα πνπ πξνζαξκφδεηαη γηα θάζε 

ηχπν αηφκνπ.   
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12. Θέκαηα 

Σα αγγιφθσλα ηξαγνχδηα αζρνινχληαη κε πνηθηιία ζεκάησλ, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ζπληεινχλ 

ζηελ πξνζσπηθή καο επραξίζηεζε θαη ςπραγσγία ελψ  άιια δελ καο είλαη θαη ηφζα επράξηζηα θαζψο 

καο παξαπέκπνπλ ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ εθάζηνηε θνηλσλία.    

 

Μερικά από ηα βαζικόηερα θέμαηα ποσ διατρονικά πραγμαηεύεηαι η αγγλόθωνη μοσζική είναι:  

 Ραηζηζκφο 

 Βία 

 Ναξθσηηθά 

 Οκνθπινθηιία 

 Αιθννιηζκφο 

 Αζιεηηζκφο  

 Αγάπε 

 Υαξά 

 Έξσηαο 

 

Ραηζιζμός:  είλαη ε αληίιεςε φηη νη άλζξσπνη δελ είλαη φινη ίζνη κεηαμχ ηνπο, αιιά δηαρσξίδνληαη 

ζε ανώηεροσς θαη καηώηεροσς, δηαθξηλφκελνη είηε απφ ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, είηε απφ 

ηελ εζληθφηεηα, είηε απφ ηε ζξεζθεία, θιπ. Σν πην ζπλεζηζκέλν είδνο ξαηζηζκνχ θαη απηφ πνπ έρεη 

δψζεη ηελ αξρηθή νλνκαζία ζηελ ιέμε, (ηηαι. ξάηζα/ razza = θπιή), είλαη ν θπιεηηθφο ξαηζηζκφο.  

Σραγούδια: Billie Holiday - Strange Fruit, Kelly Clarkson- I Had a Dream. 

 

Βία: αλαθέξεηαη ζηηο πξάμεηο ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο θαηάρξεζεο πνπ πξνθαιεί ή ζθνπεχεη λα 

πξνθαιέζεη ηνλ εγθιεκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ ή ηε δεκηά ζηα πξφζσπα, θαη (ζε κηα κηθξφηεξε έθηαζε) ηα 

δψα θαη ηελ πεξηνπζία. Ζ βία ρσξίδεηαη θαη ζε θάπνηεο ππνθαηεγνξίεο φπσο ελδννηθνγελεηαθή βία, 

πνιηηηθή βία, ζεμνπαιηθή βία, θα.  

Σραγούδια: Michael Jackson – Do You Know Where your Children Are, Sublime- Wrong Way. 

 

Ναρκωηικά: ν φξνο ναρκωηικά πηζηεχεηαη φηη πξνηάζεθε απφ ηνλ Γαιελφ γηα λα πεξηγξάςεη 

δξαζηηθέο νπζίεο πνπ κνπδηάδνπλ ή λεθξψλνπλ, πξνθαιψληαο απψιεηα αηζζήζεσλ ή παξάιπζε. Ο 

φξνο λάξθσζε ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Ηππνθξάηε γηα ηε δηαδηθαζία ή ηελ θαηάζηαζε ηεο 

έιιεηςεο αηζζήζεσλ. Ο Γαιελφο αλέθεξε ηε ξίδα καλδξαγφξα, ηνπο ζπφξνπο ηνπ θπηνχ altercus θαη 

ην ρπκφ παπαξνχλαο (φπην) ζαλ βαζηθά παξαδείγκαηα.  

Σραγούδια: Fergie – Voodoo Doll, Sarah McLachlan- Angel. 
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Ομοθσλοθιλία: νξίδεηαη σο ε εξσηηθή έιμε ή θαη ζεμνπαιηθή επαθή αηφκνπ πξνο άηνκν ηνπ ηδίνπ 

θχινπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπλεζίδεηαη ζηελ Διιάδα λα απνθαιείηαη ε νκνθπινθηιία 

σο νκνεξσηηθή ζπκπεξηθνξά ή νκνεξσηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. 

Σραγούδια: Hozier – Take me to Church, Bowling for Soup – I’m Gay. 

 

Αλκοολιζμός: νλνκάδεηαη ε παζνινγηθή ζρέζε πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ην άηνκν κε ην αιθνφι. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο ππνδειψλεη ηελ πιήξε εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ην αιθνφι.  

Σραγούδια: Amy Winehouse– Rehab, Taio Cruz – Hangover. 

 

Αθληηιζμός: είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη δξάζε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 

εηδηθή κεζνδνινγία θαη παηδαγσγηθή κε ζθνπφ ηελ χςηζηε ζσκαηηθή απφδνζε, σο επίδνζε 

ζε αζιεηηθνχο αγψλεο, ζην αζιεηηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

Σραγούδι: Teresa Brewer – I love Mickey. 

 

Αγάπη: είλαη έλα ζπλαίζζεκα έληνλεο ζηνξγήο θαη πξνζσπηθήο αθνζίσζεο. 

Σραγούδια: Miley Cyrus- Wrecking Ball, Taylor Swift – Love Story. 

 

Έξσηαο-θαη θαηά ζπλεθδνρή- ζεμ (sex = θχιν ζηα ιαηηληθά) νλνκάδεηαη ε εξσηηθή πξάμε κεηαμχ 

αλζξψπσλ ή άιισλ κειψλ ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε αλαπαξαγσγή γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ είδνπο, αλ θαη ζπρλά, θπξίσο κεηαμχ αλζξψπσλ, γίλεηαη κφλν γηα ηελ επραξίζηεζε. 

Σραγούδια: Maroon 5 – Animals, Nicki Minaj – Anaconda. 

 

13. Μελύκαηα θαη πξόηππα  

 

Ραηζιζμός:  Σα κελχκαηα ηα νπνία καο πεξλάλε ηα αγγιφθσλα ηξαγνχδηα γηα ηνλ ξαηζηζκφ 

ζηνρεχνπλ ζην λα θάλνπκε απνδεθηνχο φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμαξηήησο θχινπ, ζξεζθείαο, 

ρξψκαηνο ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ ηξαγνπδηνχ Strange Fruit  ηνπ νπνίνπ ε εξκελεχηξηα 

αγσλίδεηαη γηα ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζε «άζπξνπο» θαη «καχξνπο» αλζξψπνπο. 

Βία:  Σα αγγιφθσλα ηξαγνχδηα ηα νπνία καο κηιάλε γηα ηελ βία έρνπλ ζηφρν  λα θάλνπλ ηνλ 

άλζξσπν πην επαίζζεην θαη λα ηνπ ππελζπκίζνπλ φηη ε ρξήζε ηεο βίαο είλαη κία άθξσο θαηαδηθαζηέα 

πξάμε θαη επηπιένλ καο ηνλίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο κε ηηο νπνίεο ζπλπθαίλεηαη ε ρξήζε ηεο βίαο.  
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ηξαγνχδη ηνπ Michael Jackson“Do you know where your children 

are” καο κηιάεη γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία ε νπνία νδήγεζε έλα παηδί ζην λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη 

ηνπ επεηδή δελ κπνξνχζε πιένλ λα αλερηεί λα βηαηνπξαγνχλ ζε απηφ. 

Ναξθσηηθά: Σα ηξαγνχδηα ηα νπνία καο κηιάλε γηα ηα λαξθσηηθά ζπλήζσο πξνζπαζνχλ λα καο 

θάλνπλ λα θαηαλνήζνπκε φηη ε κάζηηγα ησλ λαξθσηηθψλ, ε νπνία ηαιαλίδεη εδψ θαη ρξφληα ηελ 

αλζξσπφηεηα, παίξλεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ζνπ θαη αληί λα δεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, ν ιφγνο χπαξμήο 

ζνπ είλαη ηα λαξθσηηθά.  

Μέζα απφ ην ηξαγνχδη ηεο Fergie“Voodoo Doll” βιέπνπκε ηελ ηξαγνπδίζηξηα λα παξνκνηάδεη ηε 

ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ κε ηηο γλσζηέο ζε φινπο καο θνχθιεο Voodoo. Σα θνηλά ζεκεία ηνπο; Οη 

θνχθιεο Voodoo είλαη θνχθιεο κε ηηο νπνίεο ππνηίζεηαη φηη θάπνηνο κπνξεί λα ειέγμεη εζέλα ρσξίο 

ηελ δηθηά ζνπ βνχιεζε. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηα λαξθσηηθά. Σν άηνκν δε κπνξεί πιένλ λα ειέγμεη ηελ 

επηζπκία ηνπ γηα ηελ ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη έηζη ηα λαξθσηηθά θαηαθέξλνπλ θαη γίλνληαη επηθεθαιήο 

θαη πξψην κέιεκα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. 

Οκνθπινθηιία: Σα αγγιφθσλα ηξαγνχδηα ηα νπνία αλαθέξνληαη πάλσ ζε απηφ ην ακθηιεγφκελν 

ζέκα (πξνεξρφκελα θπξίσο βέβαηα απφ νκνθπιφθηινπο δεκηνπξγνχο) πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηνλ 

θφζκν λα θαηαιάβεη φηη νη νκνθπιφθηινη άλζξσπνη δε απνηεινχλ απεηιή γηα θαλέλαλ θαη δελ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε ε ξεηνξηθή κίζνπο ε νπνία αζθείηαη ζε ηέηνηα άηνκα.  

Ο Hozier κέζα απφ ην ηξαγνχδη ηνπ Take me to church κηιάεη γηα ηελ αξλεηηθά ζηάζε ηεο 

εθθιεζίαο απέλαληη ζηα δεπγάξηα  αηφκσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ.  

Αιθννιηζκόο: Τπάξρεη πιεζψξα αγγιφθσλσλ ηξαγνπδηψλ ηα νπνία έρνπλ σο θεληξηθφ ζέκα ηνλ 

αιθννιηζκφ. Έλα φκσο απφ ηα πην γλσζηά θαη αγαπεηά ηξαγνχδηα φισλ ησλ επνρψλ είλαη ην Rehab 

ηεο Amy Winehouse (πνπ απεβίσζε πξφζθαηα ζε λεαξή ειηθία ιφγσ δηαθφξσλ θαηαρξήζεσλ). H 

Amy, ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζαπκαζηέο ηεο απηφ ην ηξαγνχδη, εμηζηνξεί ηελ 

εκπεηξία ηεο κε ηνλ εζηζκφ ηεο ζην αιθνφι. Λέεη ινηπφλ φηη νη θίινη ηεο πξνζπάζεζαλ λα ηελ 

εηζάγνπλ ζε έλα θέληξν απνηνμίλσζεο γηα αιθννιηθνχο αιιά ε ίδηα δελ ην επηζπκνχζε 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφζρεκα ηελ δηθαηνινγία φηη αθνχ ν παηέξαο ηεο λνκίδεη φηη είλαη θαιά, ε ίδηα 

είλαη επηπρηζκέλε θαη φηη κπνξεί λα ην μεπεξάζεη θαη κφλε ηεο ρσξίο ηελ βνήζεηα θαλελφο.  

Μπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε κέζα απφ απηφ ην ηξαγνχδη πσο δελ είλαη ηειηθά εχθνιν λα απνηνμηλσζεί 

θάπνηνο εάλ ν ίδηνο δελ ην επηζπκεί. 

Αζιεηηζκόο: Όζα αγγιφθσλα ηξαγνχδηα αλαθέξνληαη ζηνλ αζιεηηζκφ πξνζπαζνχλ λα καο 

εκθπζήζνπλ ηελ αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ καο πξνο απηφλ.  

Σν ηξαγνχδη I love Mickey καο κηιάεη γηα ηνλ έξσηα ελφο θνξηηζηνχ κε έλαλ αζιεηή ηνπ Baseball 

πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζεη αλζξψπνπο πνπ ηαπηίδνληαη κε απηή ζε απηφ πνπ ιέγεηαη αζιεηηζκφο. 
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Αγάπε: Δίλαη αξθεηά ηα αγγιφθσλα ηξαγνχδηα ηα νπνία έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ αγάπε κε θαζέλα 

απφ απηά λα ηελ βιέπεη απφ μερσξηζηή νπηηθή γσλία. ην ηξαγνχδη ηεο ε Miley Cyrus νλφκαηη 

Wrecking Ball καο δηεγείηαη κε ηξνκεξφ ζπλαίζζεκα ηελ αγάπε πνπ έηξεθε γηα ην ηέσο αγφξη ηεο θαη 

πφζν ηελ ζπλέηξηςε ν ρσξηζκφο ηνπο. Μπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ινηπφλ φηη ε αγάπε πνπ παίξλεη ή 

δείρλεη θάπνηνο κπνξεί λα απνηειεί ην σξαηφηεξν ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα λνηψζεη θαλείο αιιά αλ 

γηα θάπνην ιφγν απηή ε αγάπε δελ ππάξρεη πηα κπνξεί λα θαηαξξαθψζεη έλα άηνκν ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη ςπρνινγηθά.  

Έξσηαο: Δμίζνπ πνιιά ηξαγνχδηα έρνπλ γξαθηεί γηα ην ζέκα ην νπνίν νλνκάδεηαη έξσηαο. Οη 

Maroon 5 κέζα απφ ην ηξαγνχδη ηνπο Animals καο γλσζηνπνηνχλ ηελ επηζπκία ηνπ ηξαγνπδηζηή λα 

εξσηνηξνπήζεη κε ηελ γπλαίθα ηνπ. Παξνκνηάδεη ην πάζνο ηνπ γη‟ απηήλ κε ην πάζνο πνπ ελέρνπλ ηα 

δψα γηα λα θπλεγήζνπλ ην ζήξακα θαη λα ηξαθνχλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ, δειαδή είλαη 

θάηη ην απαξαίηεην γη‟ απηφλ. Απηφ ην ηξαγνχδη καο θαζηζηά θαηαλνεηφ ην πάζνο ην νπνίν έρνπλ 

κεξηθνί άλζξσπνη γηα ηελ εξσηηθή ζπλεχξεζε. 

 

14. Οθέιε  

Ζ κνπζηθή σο αλαπφζπαζην  κέξνο ηεο δσήο καο θαη  ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο απνηειεί 

αδηακθηζβήηεηα ζπληξνθηά ζηηο επράξηζηεο αιιά θαη  δπζάξεζηεο ζηηγκέο καο. Χζηφζν, εθηφο απφ 

ηελ απιή παξέα πνπ καο πξνζθέξεη έλα ξαδηφθσλν ζην ζπίηη, νη εηδηθνί επηκέλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε 

δσή ησλ παηδηψλ -αθφκα θαη απφ ηελ βξεθηθή ειηθία- βειηηψλεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ φηαλ απηή είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε  κνπζηθή θάζε είδνπο. 

  Γελ είλαη ηπραίν, ινηπφλ, ην γεγνλφο πσο νη αξραίνη έιιελεο ζπλφδεπαλ θάζε πηπρή ηεο δσήο 

ηνπο κε ηε κνπζηθή. Αληίζηνηρα, αξθεηνί θηιφζνθνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε κνπζηθή, φπσο ν 

Κνκθνχθηνο, ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη ε κνπζηθή έρεη παηδεπηηθή επίδξαζε ζηελ αλζξψπηλε ςπρή.  

Γεληθφηεξα, ηα νθέιε ηεο κνπζηθήο πνηθίινπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ιφγνπ ράξηλ ζηελ κάζεζε 

θαη ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ. Ζ κνπζηθή δελ απνηειεί κφλν κέζν ςπραγσγίαο, αιιά ζπκβάιιεη 

ζπλνιηθά ζηε λνεκνζχλε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αθξναηή αλνίγνληαο πιήξσο ηνπο 

νξίδνληέο ηνπ. 
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πγθεθξηκέλα, ε κνπζηθή βνεζά ζηα εμήο: 

 

 ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ θαη ζηελ καζεζηαθή πνξεία ηνπ αθξναηή 

χκθσλα κε κηα κειέηε απφ ην παλεπηζηήκην Northwestern ζην ηθάγν, κε επηθεθαιήο ηελ Γξ. 

Nina Kraus (http://www.pathfinder.gr/stories/3827883/ta-10-apistefta-ofelh-ths-moysikhs/), ηα άηνκα 

ηα νπνία δηδάζθνληαη έλα κνπζηθφ φξγαλν έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κάζνπλ επθνιφηεξα κηα μέλε 

γιψζζα. Πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε  

θησρηθέο γεηηνληέο ζην ηθάγν θαη ζην Λνο  Άληδειεο. 

Ζ πξφζθαηε απηή κειέηε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ζπλέδξην ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο  

Έλσζεο, απέδεημε πσο ηα παηδηά  κεηαμχ 9-10 εηψλ ηα νπνία είραλ δηδαρηεί κνπζηθή, είραλ επηδφζεηο 

ζην δηάβαζκα θαηά κεγάιν βαζκφ θαιχηεξεο ζπγθξηηηθά κε φζα παηδηά δελ είραλ παξαθνινπζήζεη 

καζήκαηα κνπζηθήο. 

 

 ηελ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε 

χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, ε «αλεβαζηηθή» κνπζηθή έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εληζρχζεη ηελ 

πλεπκαηηθή καο εγξήγνξζε θαη ηε ζπγθέληξσζε. Αξρηθά, δηάθνξνη επηζηήκνλεο κειέηεζαλ ηελ 

επίδξαζε ησλ Σεζζάρων Εποτών ηνπ Βηβάιληη ζηνλ εγθέθαιν. ηε κειέηε απηή 

(http://www.pathfinder.gr/stories/3827883/ta-10-apistefta-ofelh-ths-moysikhs/) ζπκκεηείραλ 14 λένη 

εζεινληέο πνπ άθνπγαλ ηα θνληζέξηα, θαζψο εθηεινχζαλ ηαπηφρξνλα κηα δχζθνιε πλεπκαηηθά 

εξγαζία. Παξάιιεια, νη επηζηήκνλεο κεηξνχζαλ ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε  φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθηέιεζαλ ηελ 

εξγαζία πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί πην γξήγνξα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα αθνχγνληαο Βηβάιληη. 

Δπηπξνζζέησο, ε κνπζηθή δηεγείξεη ηνλ εγθέθαιν θαζψο θαιιηεξγείηαη ε θαληαζία θαη ε ινγηθή 

νξγάλσζε, θαη βειηηψλεηαη ε κλήκε. Αθφκε, αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, θαζψο 

νμχλεηαη ε αληίιεςή ηνπ, θαη πξνάγεηαη ε επξεκαηηθφηεηά ηνπ.  Δπηπιένλ,  ηδηαίηεξα ε εθκάζεζε ελφο 

κνπζηθνχ νξγάλνπ βειηηψλεη ηηο αθνπζηηθέο, νπηηθέο  θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

 

 ηελ ςπρηθή πγεία 

Έρεη απνδεηρζεί πσο ε κνπζηθή κπνξεί λα ζεξαπεχζεη απφ ην άγρνο θαη ηνλ ζσκαηηθφ πφλν κε 

απνηέιεζκα λα θηηάμεη ηελ δηάζεζε ηνπ αθξναηή θαη λα ηνλ ραιαξψζεη. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ 

κείσζε ηεο απμεκέλεο πίεζεο, ζηελ ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζηξεο 

(ηαρπθαξδίεο, αξξπζκίεο, πξνβιήκαηα χπλνπ, θιπ.) θαη ηελ πίεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεκεξηλνί 

έθεβνη (ιφγσ πνιχσξσλ καζεκάησλ, ππνρξεψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ), αιιά αθφκε, έρεη 

επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο  ζηελ ζεξαπεία ηεο δπζιεμίαο. 


