
 15. Ζ επηξξνή ζηελ Φπρνινγία καο 

 

 Ζ επίδναζδ ηδξ ιμοζζηήξ ζηδκ ροπμθμβία ημο αηυιμο έπεζ απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ 

πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ ιεθέηδξ απυ πμθφ κςνίξ ζηδκ ζζημνία ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ. Ο 

Ποεαβυναξ, μ πνχημξ ακαβκςνζζιέκμξ εεςνδηζηυξ ηδξ ιμοζζηήξ, πενζβνάθεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

δ ιμοζζηή ιπμνεί κα επζδνά ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο ακενχπμο ηαζ ημ πχξ δ πνήζδ 

ηαηάθθδθςκ ιεθςδζχκ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ ροπζηή οβεία. 

 Ο Πθάηςκαξ ζημ ένβμ Νόμοι οπμζηήνζγε υηζ δ ιμοζζηή έπεζ δεμπθαζηζηή δφκαιδ ηαζ 

οπμδείηκοε ημ νυθμ ηδξ ζηδκ ακαηνμθή ιζαξ βεκκαίαξ ηαζ δνςζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ - ζηδνίβιαημξ ημο 

ηνάημοξ. Θεςνμφζε υηζ μζ νοειμί ηαζ μζ ηυκμζ, επζδνχκηαξ ζηδ ζηέρδ, ηδκ ηάκμοκ ακηίζημζπδ ιε 

αοημφξ ημοξ ίδζμοξ, βζ‟ αοηυ δ ηαθφηενδ θφθαλδ ημο ηνάημοξ είκαζ δ «ζμαανή ηαζ ιε ηαθυ νοειυ» 

ιμοζζηή, δ ζεική ηαζ δ απθή ηαζ υπζ δ «εδθοπνεπήξ ή άβνζα». Καηά ηδ βκχιδ ημο Πθάηςκα, δ 

ιμοζζηή ηδξ απυθαοζδξ απμζηαεενμπμζμφζε ηδ ζφκδεζδ ημο αηυιμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ αοηυ 

απμηεθμφζε ηδκ ανπή ηδξ δεζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ ηαηάπηςζδξ, πμο μδδβεί ζε δζαθυνςκ εζδχκ 

αζεέκεζεξ. 

 

 ημ ένβμ ημο Πολιηικά, ο Ανζζημηέθδξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζηακυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ κα επζδνά 

ζηζξ ροπζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ αηνμαηχκ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ πνμζμιμίςζδ ιε ημκ έκα ή ημκ 

άθθμ παναηηήνα. Οζ ιμοζζημί ηυκμζ δζαθένμοκ μοζζαζηζηά μ έκαξ απυ ημκ άθθμ, χζηε ηαηά ηδκ 

αηνυαζή ημοξ ειθακίγεηαζ ζε ιαξ δζαθυνςκ εζδχκ δζάεεζδ, ηαζ δε ζοιπενζθενυιαζηε ηαηά ημκ ίδζμ 

ηνυπμ ζε ηάεε έκακ απυ αοημφξ. Γζα αοηυ ημκ θυβμ, αημφβμκηαξ ημοξ ιμοζζημφξ ηυκμοξ ημο εκυξ 

είδμοξ δμηζιάγμοιε ιζα δζάεεζδ πενζζζυηενμ ζοιπμκεηζηή ηαζ εθζιιέκδ, αημφβμκηαξ ημοξ ηυκμοξ 

εκυξ άθθμο είδμοξ, ημοξ θζβυηενμ αοζηδνμφξ, απαθφκεηαζ δ δζάεεζή ιαξ, εκχ άθθμζ ιμοζζημί ηυκμζ 

ιαξ πνμηαθμφκ ηαηά αάζδ ιζα ιέζδ ζζμννμπδιέκδ δζάεεζδ. Σδκ ηεθεοηαία ζδζυηδηα ηδκ ηαηέπεζ 

πνμθακχξ ιυκμ έκα είδμξ ηυκμο, ζοβηεηνζιέκα μ δςνζηυξ ηνυπμξ. ε υηζ αθμνά ημκ θνοβζηυ ηυκμ, 

αοηυξ επζδνά ζε ιαξ ιε δζεβενηζηυ ηνυπμ. 

 

Ο Ηππμηνάηδξ ζοκζζημφζε εεναπείεξ ιε ιμοζζηή ηαζ ηεηιδνίςκε ηζξ πμζηίθεξ επζδνάζεζξ ηδξ 

ζημοξ ακενχπμοξ. Δίκαζ πμθοάνζειεξ μζ ακαθμνέξ βζα ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ ιμοζζηήξ, πμο ζοκακηά 

ηακείξ υπζ ιυκμ ζε ανπαία εθθδκζηά ηείιεκα αθθά ηαζ ζε ηείιεκα απυ ηδκ ανπαία Ρχιδ ιέπνζ ηδκ 

επμπή ηδξ Ακαβέκκδζδξ ηαζ ανβυηενα απυ ημ Μεζαίςκα ιέπνζ ηαζ ζήιενα ηαζ ηα μπμία ηαθφπημοκ 

μθυηθδνμ ημ δοηζηυ πμθζηζζιυ (Shaboutin, 2005 ζημ http://gerasimos-

politis.blogspot.gr/2011/11/blog-post_29.html). Οζ ζςιαηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ ιμοζζηήξ άνπζζακ 

μοζζαζηζηά κα ιεθεηχκηαζ απυ ηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα, ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ 

ηδξ Φοζζμθμβίαξ, μπυηε έβζκακ εθζηηέξ ηαζ μζ πεζναιαηζηέξ ιεηνήζεζξ. 
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 Δνεοκδηέξ απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Κέζιπνζηγ ιεθέηδζακ 250.000 άημια βζα 10 πνυκζα, 

πνμηεζιέκμο κα ζοκδοάζμοκ ηα ιμοζζηά βμφζηα ιε ηδκ ροπμθμβία ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ πενζυδμοξ. Δίκαζ 

δ πνχηδ ιεθέηδ (http://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/item/304023-ta-5-stadia-tis-mousikis-pou-

akolouthoun-tin-psuchologia-tis-ilikias#ixzz3ragRJtvk) πμο ελεηάγεζ ηδ ζπέζδ ηςκ ακενχπςκ ιε ηδ 

ιμοζζηή απυ ηδκ εθδαεία ςξ ηαζ ηδ ιέζδ δθζηία. Αζζεακυιαζηε έκα ζοκαίζεδια ςξ ακηίδναζδ ζε ιζα 

ηαηάζηαζδ ηαζ ημ ζοκαίζεδιά ιαξ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηάπμζμ ακηζηείιεκμ-ζηυπμ, δδθαδή έκακ 

άκενςπμ, έκα ακηζηείιεκμ, ή έκα βεβμκυξ, ημ μπμίμ δζαδναιαηίγεζ έκακ αζηζχδδ νυθμ ζημ κα 

πνμηαθέζεζ ιζα ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ. Σα ζοκαζζεήιαηα εεςνμφκηαζ βεκζηά ςξ ανηεηά 

ζοκμπηζηέξ ακηζδνάζεζξ, έπμοκ δδθαδή ζφκημιδ δζάνηεζα. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ δζαεέζεζξ απμηεθμφκ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ παιδθήξ 

οπμηεζιεκζηήξ έκηαζδξ αθθά ζπεηζηά ιαηνμπνυκζαξ δζάνηεζαξ, ζοπκά πςνίξ πνμθακή αζηία. 

 Δπμιέκςξ, μζ δζαεέζεζξ δζαθένμοκ απυ ηα ζοκαζζεήιαηα ηυζμ ςξ πνμξ ηδ δζάνηεζά ημοξ υζμ ηαζ ςξ 

πνμξ ηδκ έθθεζρδ πνμθακμφξ αζηίαξ ζηζξ δζαεέζεζξ. 

 Ζ δδιζμονβία ζοκαζζεδιάηςκ απυ ηδ ιμοζζηή είκαζ έκα ιεβάθμ εέια ημ μπμίμ ζογδηείηαζ 

έκημκα ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Χζηυζμ, μζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ έπμοκ επζηεκηνςεεί ζηδκ ακηίθδρδ ηςκ 

αηνμαηχκ βζα ηδ ζοκαζζεδιαηζηή έηθναζδ ηαζ υπζ ζηδ δδιζμονβία ζοβηεηνζιέκςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ 

ακηζδνάζεςκ. Έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ βζα αοηυ είκαζ υηζ μ ηνυπμξ πμο αζχκμκηαζ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ είκαζ έκα πμθφπθμημ θαζκυιεκμ ηαζ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ εφημθα ηαηακμδηυ. Όπςξ 

επζζδιαίκεζ ηαζ μ Hanslick (2001:94-95, ζημ http://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/11/blog-

post_29.html) «παναημθμοεχκηαξ ηδκ πμνεία πμο αημθμοεεί ιζα ιεθςδία βζα κα επζδνάζεζ ζηδ 

δζάεεζή ιαξ, ανίζημοιε υηζ μ δνυιμξ ηδξ απυ ημ παθθυιεκμ υνβακμ έςξ ημ αημοζηζηυ κεφνμ έπεζ 

επανηχξ ελδβδεεί απυ ηδ Φοζζμθμβία. Ζ κεονζηή δζαδζηαζία δζα ηδξ μπμίαξ ημ αίζεδια ημο ήπμο 

βίκεηαζ ζοκαίζεδια παναιέκεζ ακελήβδηδ». Πανυθα αοηά, οπάνπεζ ζήιενα ιζα δζαδεδμιέκδ 

πεπμίεδζδ υηζ δ ιμοζζηή ηάης απυ μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ, ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ζοκαζζεήιαηα 

ζημοξ αηνμαηέξ (Scherer & Zentner, 2001 ζημ http://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/11/blog-

post_29.html) . 

 Οζ Sloboda ηαζ Juslin (2001, ζημ http://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/11/blog-

post_29.html) εεςνμφκ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο πνμηαθεί δ αηνυαζδ ιμοζζηήξ είκαζ δφμ εζδχκ: (α) 

ηα ζοκαζζεήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ αζζεδηζηή αλία ηδξ ιμοζζηήξ, δδθαδή ημ ηζ ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ 

ςξ ςναίμ ζηδ ιμοζζηή ηαζ (α) ηα ζοκαζζεήιαηα πμο πανάβμκηαζ ή εηθνάγμκηαζ απυ ηδ ιμοζζηή, θίβμ 

ή πμθφ ακελάνηδηα απυ ηδκ αζζεδηζηή ηδξ αλία. Χζηυζμ, μζ δφμ ηαηδβμνίεξ δεκ είκαζ ακελάνηδηεξ δ 

ιία απυ ηδκ άθθδ ηαζ υπςξ επζζδιαίκμοκ, είκαζ ζδιακηζηυ κα βίκεηαζ απυ ημοξ ενεοκδηέξ ιζα ζφκδεζδ 

ηςκ δφμ εζδχκ έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ υζμ ημ δοκαηυ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ροπμθμβζηχκ 

πηοπχκ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. Οζ ίδζμζ επίζδξ ακαθένμοκ υηζ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ 

http://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/item/304023-ta-5-stadia-tis-mousikis-pou-akolouthoun-tin-psuchologia-tis-ilikias#ixzz3ragRJtvk
http://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/item/304023-ta-5-stadia-tis-mousikis-pou-akolouthoun-tin-psuchologia-tis-ilikias#ixzz3ragRJtvk
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ηάπμζα ζοζπέηζζδ (ακαθενυιεκδ ηαζ ςξ εζςηενζηυ ζοκαίζεδια) ακάιεζα ζηδκ έκηαζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ πμο αζχκμκηαζ ελαζηίαξ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα δμιζηά παναηηδνζζηζηά 

ηδξ ιμοζζηήξ. Αοηή δ έκηαζδ ιεηααάθθεηαζ ζοκεπχξ ηαηά ημ ζηαδζαηυ «λεηφθζβια» ηδξ ιμοζζηήξ. Σα 

δμιζηά παναηηδνζζηζηά πμο θάκδηακ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ζοκαζζεδιαηζηχκ ακηζδνάζεςκ 

είκαζ μζ ζοβημπέξ, μζ εκανιυκζεξ ιεηαηνμπίεξ, μζ ιεθςδζηέξ απμηζζαημφνεξ ηαζ άθθεξ 

ιμοζζημεεςνδηζηέξ έκκμζεξ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζηδ δδιζμονβία ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ή δζαημπή ηςκ 

ιμοζζηχκ πνμζδμηζχκ. Θεςνείηαζ «υηζ μζ ιμοζζηέξ πνμζδμηίεξ ιπμνμφκ κα αολήζμοκ ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή ακηίδναζδ αηυια ηαζ ζε μζηεία ιμοζζηή» (Sloboda & Juslin, 2001:92, ζημ 

http://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/11/blog-post_29.html). 

 φιθςκα ιε ηδ «εεςνία ηδξ δζέβενζδξ», δ ιμοζζηή πνμηαθεί ζοκαζζεήιαηα ζημοξ αηνμαηέξ 

ακάθμβα ιε αοηά πμο δ ίδζα εηθνάγεζ. Ζ δζέβενζδ (arousal) ηαηά ημκ Becker (2001, ζημ 

http://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/11/blog-post_29.html), είκαζ ηαεανά ιζα ηαεμθζηή 

ακηίδναζδ ζηδ ιμοζζηή αηνυαζδ, δ μπμία ζοκδοαζιέκδ ιε ιζα εζηζαζιέκδ ηαζ εκζοκείδδηδ πνμζμπή, 

ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζε αηναίεξ ηαηαζηάζεζξ ζοκαζζεήιαημξ. 

 

Οζ ιμοζζηέξ πανάιεηνμζ πμο δζαιμνθχκμοκ ηάεε ζοκαίζεδια, ηαεμνίζηδηακ απυ έκα πείναια 

ηςκ Gabrielsson ηαζ Juslin ημ 1996 (ζημ http://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/11/blog-

post_29.html)). Δνεοκδηέξ μιαδμπμίδζακ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε πέκηε εονείεξ ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ηα 

ζοκήεδ ιμοζζηά βμφζηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ εκυξ ακενχπμο: 

 

 ΦΟΒΟ 

Σέιπμ: Αηακυκζζημ 

Ζπδηζηυ επίπεδμ: Υαιδθυ 

Άνενςζδ: Κονίςξ staccato ή non-legato 

Υνμκζηέξ απμηθίζεζξ: Μεβάθεξ 

Γμιζηέξ ακαδζμνβακχζεζξ - Αολδιέκδ ακηίεεζδ ακάιεζα ζε ιεβάθεξ ηαζ ιζηνέξ 

αλίεξ 

 ΘΤΜΟ 

Σέιπμ: Πμθφ βνήβμνμ 

Ζπδηζηυ επίπεδμ: Γοκαηυ 

Άνενςζδ: Κονίςξ non- legato 

Υνμκζηέξ απμηθίζεζξ: οκδεζζιέκεξ 

Γμιζηέξ ακαδζμνβακχζεζξ - Αολδιέκδ ακηίεεζδ ακάιεζα ζε ιζηνέξ ηαζ ιεβάθεξ 

αλίεξ 
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 ΥΑΡΑ 

Σέιπμ: Γνήβμνμ 

Ζπδηζηυ επίπεδμ: οκδεζζιέκμ ή δοκαηυ 

Άνενςζδ: Staccato 

Υνμκζηέξ απμηθείζεζξ: οκδεζζιέκεξ  

 ΘΛΗΦΖ 

Σέιπμ: Ανβυ 

Ζπδηζηυ επίπεδμ: Υαιδθυ 

Άνενςζδ: Legato 

Υνμκζηέξ απμηθίζεζξ: οκδεζζιέκεξ 

Σεθζηυ ritardando 

 ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ 

Σέιπμ: Ανβυ ή ζοκδεζζιέκμ 

Ζπδηζηυ επίπεδμ: οκδεζζιέκμ ή δοκαηυ 

Άνενςζδ: Κονίςξ legato 

Υνμκζηέξ απμηθίζεζξ: πεηζηά ιζηνέξ 

Σεθζηυ ritardando 

 ΣΡΤΦΔΡΟΣΖΣΑ 

Σέιπμ: Ανβυ 

Ζπδηζηυ επίπεδμ: Κονίςξ παιδθυ 

Άνενςζδ: Legato 

Υνμκζηέξ απμηθίζεζξ: Μεζςιέκεξ ακηζεέζεζξ ακάιεζα ζε ιζηνέξ ηαζ ιεβάθεξ αλίεξ 

Σεθζηυ ritardando 
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Σα είδδ ηδξ ιμοζζηήξ πμο αημφεζ μ άκενςπμξ εκαθθάζζμκηαζ ηαε‟ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ γςήξ 

ημο. Οζ ιεθεηδηέξ έπμοκ πςνίζεζ ηδκ ιμοζζηή ζε 5 ζηάδζα, ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία:  

 

Σν 1ν ζηάδην – Έληνλε Μνπζηθή 

ε αοηυ ημ ζηάδζμ ηονζανπμφκ ηα πμθφ έκημκα αημφζιαηα, υπςξ πάκη ηαζ ιέηαθ, ηαζ μζ 

έθδαμζ  ακαγδημφκ ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ ζημκ ηυζιμ. Ζ έκημκδ ιμοζζηή είκαζ επζεεηζηή ιε λεζπάζιαηα 

ηαζ δοκαημφξ ήπμοξ, πμο ηαζνζάγμοκ ιε ηδκ επακαζηαηζηή θφζδ ηδξ εθδαείαξ. 

 

Σν 2ν ζηάδην – ύγρξνλε θαη πην ήπηα κνπζηθή 

Απυ ηδκ πακη ηαζ ηδ ναπ, μζ κέμζ εκδθζηζχκμκηαζ ηαζ αημφκε ζε αοηυ ημ ζηάδζμ ζφβπνμκδ 

δθεηηνμκζηή ιμοζζηή  ηαζ R&B. Σα αημφζιαηα αοηά οπμδδθχκμοκ ηδκ αοημκμιία ηδξ πνχηδξ θάζδξ 

ζηδκ εκήθζηδ γςή ηαζ ηδκ επζεοιία ημοξ βζα ζπέζεζξ ηαζ πανέεξ, ηονίςξ υιςξ βζα απμδμπή απυ ημοξ 

άθθμοξ. Άθθςζηε αοηά ηα αημφζιαηα ζοκμδεφμοκ ηζξ πανέεξ ζηα ιπαν. 

 

Σν 3ν ζηάδην – Γιπθηά κνπζηθή 

Ζ πμνεοηζηή ηαζ νμιακηζηή ιμοζζηή ηονζανπμφκ πενζζζυηενμ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ ηαζ ζοκήεςξ 

ακηακαηθά ηαζ ηδκ ακαγήηδζδ ζοκηνυθμο βζα μζημβέκεζα. 

 

Σν 4ν ζηάδην – νθηζηηθέ κνπζηθή 

Σγαγ ηαζ ηθαζζηή ιμοζζηή παναηηδνίγμοκ ηδκ εηθεπηοζιέκδ θάζδ ηδξ ηαηαζηαθαβιέκδξ 

ημζκςκζηήξ γςήξ ηαζ ζοκήεςξ ηδξ επζηοπδιέκδξ. 

 

Σν 5ν ζηάδην – Απξνζπνίεηε κνπζηθή 

ηδ θάζδ ηδξ δθζηζαηήξ ςνίιακζδξ, αημφζιαηα πζμ παναδμζζαηά, υπςξ ηναβμφδζα ηδξ 

παηνίδαξ ημο ηαεεκυξ, ηαοηίγμκηαζ ιε εηείκμοξ πμο δεκ έπμοκ ακάβηδ κα απμδείλμοκ πζα ηίπμηα ηαζ ζε 

ηακέκα. 
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  16. Μεηνλεθηήκαηα: αξλεηηθά κελύκαηα 

 

Ζ ιμοζζηή εεςνείηαζ εείμ δχνμ ηαζ θάνιαημ ηδξ ροπήξ ηαζ ζηακμπμζεί ηζξ ακάβηεξ ημο 

ακενχπμο βζα ροπαβςβία. Δίκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ γςή ημο ακενχπμο ηαζ ανιυγεζ ζημ πκεφια ηαζ 

ηδ κμμηνμπία ημο πμθζηζζιμφ ημο. Ζ ροπμθμβζηή δφκαιδ ηςκ ήπςκ ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ είκαζ ηενάζηζα. 

Οζ ήπμζ επζδνμφκ άιεζα ζημκ οπμεάθαιμ ημο εβηεθάθμο, μ μπμίμξ ζηδ ζοκέπεζα επδνεάγεζ ημ κεονζηυ 

ζφζηδια, ημοξ ιοξ ηαζ ημοξ αδέκεξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ. Οζ αδέκεξ είκαζ αοημί πμο νοειίγμοκ 

ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ. ηδκ ηαθή ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ζηδνίγεηαζ ημ 

πμθφηζιμ αβαευ, δ οβεία ημο ακενχπμο. Άνα δ ιμοζζηή ζοιαάθθεζ ζηδκ ροπμζςιαηζηή οβεία ηςκ 

ακενχπςκ ηαζ ζηδκ μιαθή ακάπηολδ ηςκ εθήαςκ πμο ανέζημκηαζ κα ροπαβςβμφκηαζ ιε ηα δζάθμνα 

είδδ ηδξ. Μπμνεί κα μδδβήζεζ ζε εκεμοζζαζιυ, ζε ζοβηίκδζδ ηα ζε ροπζηή ακαημφθζζδ. Έπεζ ηδ 

δφκαιδ κα ηαηαπναΰκεζ απυ ημ άβπμξ, κα δδιζμονβεί ιεθαβπμθζηή ροπζηή δζάεεζδ ή κα δζεβείνεζ ηαζ 

κα οπμδαοθίγεζ ηα ηαηχηενα έκζηζηηα ηςκ ακενχπςκ. Κάπμζα είδδ ιμοζζηήξ παίγμοκ εεναπεοηζηυ 

νυθμ ηαζ βζ' αοηυ ιεθεηάηαζ δ επίδναζδ ηςκ ιειμκςιέκςκ ιμοζζηχκ ζημζπείςκ ζηζξ 

ροπμθοζζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο ακενχπμο. 

Χζηυζμ επεζδή έπεζ ηυζμ ιεβάθδ επίδναζδ ζημκ άκενςπμ ηαζ ηονίςξ ζημοξ κέμοξ υπςξ 

πνμακαθένεδηε, ιέζς ηςκ ζηίπςκ ηαζ ηςκ ιμοζζηχκ ιμηίαςκ βίκεηαζ πμθφ εφημθα ιεηαθμνά 

ανκδηζηχκ ιδκοιάηςκ ηαεχξ ηαζ πνμπαβάκδα. 

Σμ πακίζπονμ ιέζμ ηδξ ροπαβςβίαξ, ηδ ιμοζζηή, εηιεηαθθεφμκηαζ ζδεμθμβζηέξ παναθοάδεξ 

ημο απμηνοθζζιμφ (ενδζηεοηζημί ηφηθμζ πνδζζιμπμζμφκ ημκ υνμ «απμηνοθζζιυξ» εονφηενα, 

ακαθενυιεκμζ ζε ηάεε ενδζηεοηζημφ ηφπμο ακαγήηδζδ εηηυξ ηςκ απμδεηηχκ μνίςκ ηςκ 

μνβακςιέκςκ ενδζηεζχκ, εδχ είκαζ ηάεε είδμοξ ιδκφιαηα πμο πνμζπαεμφκ κα πενάζμοκ ηνοθά ιέζς 

ηςκ ζηίπςκ ηαζ ηονίςξ ζπεηίγμκηαζ ιε ενδζηεία) ηαζ ιέζα απυ ζοβηεηνζιέκα είδδ ιμοζζηήξ 

δζμπεηεφμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ.  Σδ ιμοζζηή rock θαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηαη' ελμπήκ μζ αζνέζεζξ ηαζ 

ηα απμηνοθζζηζηά ηζκήιαηα, βζα κα εθηφζμοκ έθδαμοξ, αθθά ηαζ βζα έκα αηυιδ θυβμ. Γζυηζ πνμηαθεί 

ζθμδνμφξ ενεεζζιμφξ, ζςιαηζηέξ δζεβένζεζξ ηαζ ελάπηεζ ημ βεκεηήζζμ έκζηζηημ ιε ηα θχηα, ημοξ 

ήπμοξ, ημ νοειυ ηαζ ημοξ ζημίπμοξ. Μεηαλφ ηςκ επζπηχζεςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ ζοκεπέξ 

άημοζια ηδξ ιμοζζηήξ rock ακαθένμκηαζ ηαζ μζ ελήξ: αθθαβή ηςκ ζοβηζκδζζαηχκ ακηζδνάζεςκ, 

απχθεζα ημο εθέβπμο ημο εκζοκεζδήημο, αλζμζδιείςηδ ιείςζδ ημο εθέβπμο δζακυδζδξ ηαζ εέθδζδξ, 

κεονμθνεκζηή οπενδζέβενζδ, ζφβποζδ ικήιδξ, οπκςηζηή ηαζ ηαηαεθζπηζηή ηαηάζηαζδ ιε ηάζδ 

ακενςπμηημκίαξ δ αοημηημκίαξ. 

  Ζ ζπέζδ ημο απμηνοθζζιμφ ιε ηδ ιμοζζηή rock απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ημοξ ζηίπμοξ ηςκ 

ηναβμοδζχκ, ηδ δζαηυζιδζδ ηςκ ελςθφθθςκ ηςκ δίζηςκ ηαζ ηονίςξ απυ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ιεβάθςκ 

star ηδξ ιμοζζηήξ rock ιε ημ ζαηακζζιυ, ηδ ιαβεία ηαζ ηδκ αζηνμθμβία. Πμθθμί απ' αοημφξ επίζδια 

έπμοκ εκηαπεεί ζε απμηνοθζζηζηέξ μιάδεξ ηαζ „εηηθδζίεξ' ημο ζαηακά. 
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πγθξνηήκαηα  πνπ  πξνωζνύλ απνθξπθηζηηθέο ηδέεο: 

 

H ειθακήξ πνμαμθή απυ ηδ νμη ηδξ θαηνείαξ ημο ζαηακά ανπίγεζ απυ ημ «Δίζαζ μ Γζάαμθμξ 

Μεηαιμνθςιέκμξ» ημο Έθαζξ Πνίζθεο. Αημθμοεμφκ μζ Beatles ιε ηα άθιπμοι «Ο Γζάαμθμξ ζηδκ 

Κανδζά ηδξ» ηαζ «Σμ Λεοηυ άθιπμοι ημο Γζααυθμο», βκςζηυηενμ ςξ «Λεοηυ Άθιπμοι». Ονζζιέκα 

ζδιεία δίζηςκ πμο είκαζ ηνοιιέκδ δ πνμαμθή ηδξ θαηνείαξ ημο ζαηακά είκαζ ηα ελήξ: 

 

 Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ ηναβμοδζχκ. Αοηυ ακαθένεηαζ ζοκήεςξ ζημκ πθεοαζιυ ημο 

Υνζζηζακζζιμφ ή ηδκ ελφικδζδ ημο αηακά.  

 

 Σα μκυιαηα ηςκ ζοβηνμηδιάηςκ. Μενζηά παναδείβιαηα: K.I.S.S. (Kings in Satan‟s Service = 

Βαζζθζάδεξ ζηδκ οπδνεζία ημο ζαηακά), AC/DC (Anti - Christ / Death to Christ = Ἀκηί-

Υνζζημξ - Θάκαημξ ζημκ Υνζζηυ), Possessed (Γαζιμκζζιέκμζ), Demon (Γαίιμκαξ), Black 

Sabbath (Μαφνμ άαααημ), Poison (Γδθδηήνζμ), η.α. 

 

 Σα ελχθοθθα ηςκ δίζηςκ. Καζ αοηά είκαζ άηνςξ απμηαθοπηζηά: ζφιαμθα ημο απμηνοθζζιμφ, 

ζηδκέξ ακενμπςεοζζχκ, ιμνθέξ δαζιμκζηέξ εκ ακηζεέζεζ ιε ηδ βθοηζά ιμνθή ημο Ηδζμφ 

Υνζζημφ, ζηδκέξ πμφ εοιίγμοκ ηυθαζδ, ζοκηνζαή πνζζηζακζηχκ ζενχκ ζοιαυθςκ, ηαζ 

θακζάνμκηαζ ζοκήεςξ ςξ ελχθοθθα ηςκ δίζηςκ. 

 

 Ο απμηνοθζζηζηυξ  ζοιαμθζζιυξ. Ζ πνήζδ απμηνοθζζηζηχκ ζοιαυθςκ ηαηαηθφγεζ ελχθοθθα 

δίζηςκ, εκδοιαζία «ηαθθζηεπκχκ» ηαζ ημζκμφ, δζάημζιμ ζοκαοθζχκ, ηθπ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηαηά ηυνμκ υθα ηα απμηνοθζζηζηά ζφιαμθα: πεκηάθθα , 666, ακεζηναιιέκμζ 

ζηαονμί , ηνίβςκα , ποναιίδεξ, ημ ζφιαμθμ εξ (ηεναοκυξ), η.α.  

 

ε νμη ζοκαοθίεξ πζθζάδεξ πένζα ορχκμκηαζ ιαγί, ζπδιαηίγμκηαξ ημ ζπήια ημο δζααυθμο (πμο 

βίκεηαζ ιε ημκ ακηίπεζνα ηαζ ηα δφμ ιεζαία δάπηοθα ιαγειέκα) , υπςξ  ειείξ 
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ηάκμοιε ημκ ζηαονυ ιαξ. διαίκεζ «οπαημφς ζημκ ζαηακά» («obbey to devil») ηαζ δδθχκεζ 

ηδκ οπμηαβή ζ' αοηυκ. 

 

 Σα οπμζοκείδδηα ιδκφιαηα. Όπςξ θαίκεηαζ, δ απ' εοεείαξ ακαθμνά ζημκ ζαηακζζιυ δεκ ήηακ 

ανηεηή. Υνεζαγυηακ ηαζ ιζα άθθδ ακαθμνά, έιιεζδ, ιδ ακηζθδπηή απυ ημκ αηνμαηή. Έηζζ, ιε 

ηδ αμήεεζα ηδξ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ (εββναθή νειίλ), εζζάβμκηαζ ιδ ακηζθδπηά ιδκφιαηα ζε 

δίζημοξ, ηαζέηεξ ηαζ cds, ηα μπμία ιπμνεί κα αημφζεζ ηάπμζμξ απυ ιδπακήιαηα πμφ ηάκμοκ 

ακάζηνμθδ ακαπαναβςβή ημο δίζημο (παηχκηαξ δδθ. ηάηζ, μ δίζημξ, ακηί κα πενζζηνέθεηαζ 

ηακμκζηά πνμξ ηα ανζζηενά, πενζζηνέθεηαζ ακηίεεηα πνμξ ηα δελζά). Οζ εζδζημί θέκε υηζ ημ 

οπμζοκείδδημ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοθθαιαάκεζ αοηά ηα ιδκφιαηα, πμφ έπμοκ εζζαπεεί 

ακάζηνμθα, ηαζ κα ηα ακηζζηνέθεζ. Σα ιδκφιαηα αοηά αζημφκ ηενάζηζα επίδναζδ. Δίκαζ 

ζοκήεςξ ιζηνέξ θνάζεζξ επακαθαιαακυιεκεξ, υπςξ «ηάπκζζε ιανζπμοάκα» ζηδ ζοκηνζπηζηή 

ημοξ πθεζμρδθία υιςξ, έπμοκ ζαηακμθαηνζηυ πενζεπυιεκμ. Σμ πζμ παναηηδνζζηζηυ ίζςξ 

πανάδεζβια, ζημ παζίβκςζημ ηναβμφδζ Hotel California οπάνπεζ ςξ οπμζοκείδδημ ιήκοια, υπζ 

ιζα ιζηνή θνάζδ, αθθά μθυηθδνμ ηείιεκμ, πμφ ακαθένεηαζ ζημ ηεθεημονβζηυ ιαφνδξ 

θεζημονβίαξ (ζαηακζζηζηήξ εοζίαξ παζδζμφ) πμφ βίκεηαζ ζημ Hotel California. Ακαθένεηαζ 

ιεηαλφ άθθςκ ζημ ιήκοια: «Ο αηακάξ δίκεζ δζαηαβή πάκς ζηδ δζαηαβή, μνβακχκεζ ηδ δζηή 

ημο ενδζηεία...». 

 

Μενζηά  απυ ηα ζοβηνμηήιαηα ηαζ ημοξ ηναβμοδζζηέξ πμο έπμοκ ηαηδβμνδεεί βζα ζαηακζζιυ 

είκαζ: Black Sabbath, Alice Cooper, Ac/ DC, Led Zeppelin,Venom, Iron Maiden, Metallica, Sex 

Pistols, Rolling Stones, η.α. 

Πμθθά απυ ηα ηναβμφδζα ηςκ ζοβηνμηδιάηςκ, πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ζαηακζζιυ, ζοκηεθμφκ 

ζηδ δζάδμζδ ηδξ ζαηακμθαηνείαξ. Οζ ηναβμοδζζηέξ απενίθναζηα δδθχκμοκ υηζ ακαβκςνίγμοκ ηδκ 

ηονζανπία ημο ζαηακά, ελοικμφκ ημ ένβμ ημο ηαζ δδθχκμοκ πθήνδ οπμηαβή ζ' αοηυκ. Ο ανπζενέαξ ημο 

ζοβηνμηήιαημξ "Rolling Stones" Mick Jagger, δζαηδνφηηεζ υηζ είκαζ μ Δςζθυνμξ ηδξ rock ηαζ 

επζδζχηεζ κα ηαηεοεφκεζ ηδ εέθδζδ ηαζ ηδκ ζηέρδ ηςκ αηνμαηχκ ημο. 

Δίκαζ παναηηδνζζηζημί ηαζ μζ ηίηθμζ ηςκ δίζηςκ ημοξ: "Sympathy for the Devil" (=οιπάεεζα 

βζα ημκ Γζάαμθμ), "Invocations to my Demon Brother" (= Δπζηθήζεζξ ζημκ Αδενθυ ιμο ημ Γαίιμκα) 

ηαζ "Dancing with Mr. D." (= πμνεφμκηαξ ιε ηφνζμ D. =Γζάαμθμξ). 

ε άθθα ηναβμφδζα ημοξ μζ "Rolling Stones" πνμηνέπμοκ ιε πνμηθδηζηυηδηα ημοξ κέμοξ ζηδκ 

αοημηημκία. Δίκαζ δ εφημθδ θφζδ πμο πνμηείκεζ μ απμηνοθζζιυξ ζηα εθδαζηά ηαζ κεακζηά αδζέλμδα. 

Μενζημί ηίηθμζ ηναβμοδζχκ είκαζ εκδεζηηζημί: «Ακηίμ ζηθδνέ ηυζιε», «Μδ θμαάζαζ ηδκ αοημηημκία», 

«Ζ θφζδ ηδξ αοημηημκίαξ», «Καηάζηνερε ημκ εαοηυ ζμο», ηαζ «Πέεακε κέμξ, πέεακε υιμνθμξ». 
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        Σμ ζοβηνυηδια „Led Zeppelin' ιε ημ δίζημ ημο „Stairway to Heaven' (= ηάθα πνμξ ημκ 

Οονακυ) εηθνάγεζ οπμηέθεζα ζημ ζαηακά ηαζ επενζηυ ιίζμξ εκακηίμκ ημο Υνζζημφ. 

        Σμ αββθζηυ ζοβηνυηδια „Black Sabbath' (= Μαφνμ άαααημ), ζοκηέθεζε ιε ημοξ ζαηακζημφξ 

ζηίπμοξ ηςκ ηναβμοδζχκ ημο ζηδ δζάδμζδ ημο απμηνοθζζιμφ ζηδκ Αββθία ηαζ ζ' μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ. 

Ο ανπδβυξ ημο ζοβηνμηήιαημξ Ozzy Osbourne πνμηνέπεζ ημ αηνμαηήνζυ ημο κα είκαζ ηάης απυ ηδκ 

ηονζανπία ημο ζαηακά. Αθθμφ πάθζ ακαθένεηαζ υηζ δφμ κέμζ απυ ηδκ Νεαάδα άημοβακ επί χνεξ 

ιμοζζηή heavy metal rock απυ ημκ ηναβμοδζζηή O. Osbourne. Ο κμοξ ημοξ ζημηίζεδηε ηαζ 

απμθάζζζακ κα αοημηημκήζμοκ, δζυηζ ημ οπμζοκείδδημ ιήκοια ηςκ ηναβμοδζχκ ημοξ ςεμφζε ζηδκ 

αοημηημκία. Σεθζηά μ έκαξ εη ηςκ δφμ αοημηηυκδζε. 

 

 

ΑΣΑΝΗΜΟ ΚΑΗ HEAVY METAL 

 

 

 

Οζ ζοκαοθίεξ ημοξ πνμηαθμφκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηα ελχθοθθα ηςκ CD ημοξ ζηα μπμία 

δζαηνίκμκηαζ: 

 αηακζηά ζφιαμθα  υπςξ ακαπμδμβονζζιέκμζ ζηαονμί, ποναιίδεξ, πεκηάβναιια, ελάβναιια, μ 

ανζειυξ 666. 

 ηδκέξ ακενςπμεοζζχκ, ιαφνεξ θεζημονβίεξ ηαζ ζαηακζηέξ ακαπαναζηάζεζξ. 

 Μμνθέξ πμο εοιίγμοκ ημκ δζάαμθμ, ημκ εάκαημ ηαζ ηδκ ηυθαζδ. 

 Ο ηνυπμξ πμο παίγμοκ ηδκ ιμοζζηή ημοξ, δ αβνζάδα ηδξ ίδζαξ ηδξ ιμοζζηήξ ημοξ, 

ζοιπθδνχκμοκ ηδκ εζηυκα. 

 ε πμθθέξ ζοκαοθίεξ, ζπνςλίιαηα ηαζ ηθςηζζέξ ζοιπθδνχκμοκ ηα shows, ηα μπμία ζμηάνμοκ. 

Οζ W.A.S.P. πάκς ζηδκ ζηδκή πίκμοκ αίια απυ ηνακία ηαζ ηυαμοκ ηνέαηα ιε ηζεημφνζ 

πεηχκηαξ ηα ζηδκ ζοκέπεζα ζημ ημζκυ. Ο Ozzy  Osbourne ηςκ Black Sabbath έπεζ ηυρεζ ιε ηα 

δυκηζα ημο πάκς ζηδκ ζηδκή ημ ηεθάθζ ιζαξ γςκηακήξ κοπηενίδαξ. Σμ ίδζμ έπεζ ηάκεζ ηαζ ιε 

έκα πενζζηένζ. 
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 Σα δζάθμνα ζφιαμθα οπήνπακ πάκηα ζηδκ ακενχπζκδ ζζημνία. Δίκαζ ζημζπεία ακαβκχνζζδξ, 

ηαοηυηδηαξ, ηονζανπίαξ. φιαμθα ζοκακηάιε πμθθά ζηδ Heavy Metal. Αοηά είκαζ: 

 

 Ο ζαηακζηυξ ζηαονυξ. Με ημ ακεζηναιιέκμ ενςηδιαηζηυ εέηεζ ζε αιθζαμθία ηδκ 

ηαονζηή Θοζία ημο Υνζζημφ. 

 Ο ακεζηναιιέκμξ ζηαονυξ. Δίκαζ έκα ζαηακζηυ ζφιαμθμ πμο ζοκακηζέηαζ πμθφ ζοπκά 

ζημκ ηυζιμ ηδξ Heavy Metal. 

 Ζ ποναιίδα. Δίκαζ ημ ηφνζμ ζφιαμθμ ηδξ Αζβοπηζαηήξ ενδζηείαξ. ηζξ Αζβοπηζαηέξ 

πνμηαηαθήρεζξ πζζηεφεηαζ υηζ ειπενζέπεζ ηδκ δφκαιδ ημο ήθζμο, ηδξ βδξ ηαζ ηςκ 

αζηενζχκ. Πίζηεοακ υηζ δ ιεηαθοζζηή δφκαιδ ημο ζφιπακημξ εα ένπμκηακ ηάης, 

λεπδδχκηαξ απυ ηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ ηαζ εα έανεπε ιε ιεηαθοζζηή γςή ημ ιέζα 

πενζεπυιεκμ. Ζ ποναιίδα είκαζ απυθοηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ιεηειρφπςζδ. Σδκ 

ζοκακηάιε ζε ελχθοθθα δίζηςκ ηαζ ζηδκζηά ηςκ ζοκαοθζχκ. 

 Σμ ζφιαμθμ Μπαεμιέη. Σμ ηεθάθζ ημο ηνάβμο ζοιαμθίγεζ ημκ αηακά ηαζ οπάνπεζ ζημ 

ελχθοθθμ ηδξ αηακζηήξ Βίαθμο ηαζ ζηα ελχθοθθα πμθθχκ CD ηδξ Heavy Metal. 

 Σμ πεκηάηηζκμ αζηένζ ή πεκηάθθα. Δίκαζ ημ ζφιαμθμ ηδξ ιαφνδξ ιαβείαξ ηαζ ημ πζμ 

ζοκδεζζιέκμ ζηδκ Heavy Metal. 

 Σμ ελάηηζκμ αζηένζ ή ελάθθα. Δίκαζ ημ ζφιαμθμ ημο απυθοημο ηαημφ. Σα δφμ ηνίβςκα 

πμο ημ ζπδιαηίγμοκ ηαζ είκαζ ημ έκα ιαφνμ ηαζ ημ άθθμ άζπνμ, ζοιαμθίγμοκ ηδκ θεοηή 

ηαζ ηδκ ιαφνδ ιαβεία. 

 Σμ ζφιαμθμ πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ έκα Άθθα ιέζα ζε έκακ ηφηθμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 

Heavy Metal ηαζ ζηδκ Punk Rock. Σμ ιήκοια ημο είκαζ "Δλέβενζδ". 

 

Όθα αοηά ηα ζφιαμθα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιεβάθμ ή ιζηνυ ααειυ ζε αλεζμοάν, ελχθοθθα 

ηαζ ζηδκζηά ζοκαοθζχκ. 
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17. Ο ξόινο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ο εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηαζ εθανιμβή κέςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ιεευδςκ απμηεθμφκ επζηαηηζηή ακάβηδ ζηδκ επμπή ιαξ. Ζ ιμοζζηή απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ιένμξ 

αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ, αθμφ υπςξ έπεζ δζαπζζηςεεί ιπμνεί κα παίλεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ζ ιμοζζηή ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε άθθα ιαεήιαηα, υπςξ ηδ Γθχζζα, ηα 

Μαεδιαηζηά, ηδ Γοικαζηζηή βζα έκα ζπμθείμ δδιζμονβζηυ, εθηοζηζηυ ηαζ δζαθμνεηζηυ.   

Ζ επαθή ημο ακενχπμο ιε ηδ ιμοζζηή ανπίγεζ απυ ηδκ ειανοαηή ηαηάζηαζδ. Σα πνχηα 

ελςηενζηά ενεείζιαηα πμο έπεζ μ άκενςπμξ, ίζςξ ηα πζμ ζδιακηζηά ελςηενζηά ενεείζιαηα, είκαζ 

δπδηζηά. Έηζζ, θμζπυκ, ημ έιανομ αημφεζ υθμοξ ημοξ ήπμοξ απυ ημ πενζαάθθμκ, αημφεζ ηδ θςκή ηδξ 

ιδηέναξ ημο εζςηενζηά απυ ημ δζάθναβια ηαζ ζε υθα αοηά ηα ενεείζιαηα ακηζδνά ιε έκα πμθφ 

ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ, ηζκείηαζ. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ δπδηζηυ αοηυ πενζαάθθμκ ηδξ εκδμιήηνζαξ 

γςήξ έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία, δζυηζ υηακ ημ κεμβέκκδημ αημφεζ πανυιμζεξ δπδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

δνειεί ηαζ αζζεάκεηαζ ηδκ αζθάθεζα ημο εκδμιήηνζμο πενζαάθθμκημξ.  

Αοηέξ ηζξ ένεοκεξ πμο δείπκμοκ υηζ ημ έιανομ ακαβκςνίγεζ ηδ θςκή ηδξ ιδηέναξ ημο, υθεξ 

αοηέξ ηζξ ζοκζζηχζεξ ηαζ παναιέηνμοξ ένπεηαζ κα επελενβαζηεί ημ ιμοζζημπαζδαβςβζηυ ζφζηδια Ονθ 

(http://www.patris.gr/articles/57913?PHPSESSID=). Σμ ζφζηδια Ονθ πνδζζιμπμζεί αοηέξ ηζξ ηνεζξ 

ζοκζζηχζεξ, ιμοζζηή, θυβμ ηαζ ηίκδζδ, βζα ιζα δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ιμοζζηήξ. Ο δάζηαθμξ 

ζήιενα ηαθείηαζ κ‟ ακηεπελέθεεζ ζε έκα πμθφ ιεβάθμ εφνμξ απαζηήζεςκ ηαζ ιε ηζξ ηέπκεξ ιπμνεί κα 

ζπάζεζ ηδκ ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή νμοηίκα, κα ζοκανπάζεζ ηα παζδζά ιε έκα πμθφ εκδζαθένμκ βζ‟ 

αοηά ενβαθείμ ηαζ κα δζδάλεζ ηα ιαεήιαηα ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε έκα πμθφ δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ. 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΑΓΓΛΟΦΧΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ζ αββθυθςκδ ιμοζζηή, πένα απυ υθα ηα μθέθδ ηδξ ιμοζζηήξ βεκζηά ζηδκ εηπαίδεοζδ, παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ. Έπεζ παναηδνδεεί υηζ υζμζ ιαεδηέξ αημφκ 

αββθυθςκδ ιμοζζηή ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηδ βθχζζα ηςκ αββθζηχκ πζμ βνήβμνα, πζμ εφημθα ηαζ πζμ 

πμζμηζηά. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ, ιέζα απυ ηα ηναβμφδζα, μζ ιαεδηέξ ελαζημφκηαζ ηζ ένπμκηαζ ζε επαθή 

ιε ηα αββθζηά ιε έκακ ηνυπμ πμο δεκ εεςνείηαζ αββανεία αθθά είκαζ δζαδναζηζηυξ ηαζ 

δζαζηεδαζηζηυξ.  Έηζζ, παναηδνμφκ αββθζηέξ θέλεζξ ή βναιιαηζημφξ ηακυκεξ πμο δεκ βκςνίγμοκ αθθά 

ιπμνμφκ κα  ηαηαθάαμοκ απυ ηα ζοιθναγυιεκα. Δπίζδξ δ ιμοζζηή είκαζ έκαξ πμθφ ηαθυξ ηνυπμξ κα 

εοιυιαζηε πζμ εφημθα. Μέζα θμζπυκ απυ ηδκ ιμοζζηή μζ άκενςπμζ υπζ ιυκμ ιαεαίκμοκ, αθθά ηαζ 

ζοβηναημφκ ηζξ κέεξ, αθθά ηαζ ηζξ παθζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ηαθφηενα ηαζ ιε θζβυηενεξ πζεακυηδηεξ κα 

ηζξ λεπάζμοκ ανβυηενα. Γεκζηά δ ιμοζζηή ιάξ πνμηαθεί ηδκ ακάβηδ κα ζοιιεηάζπμοιε ηζ ειείξ ζ‟ 

αοηυ πμο αημφιε. Έηζζ, πάνδ ζηδκ αββθυθςκδ ιμοζζηή, μζ ιαεδηέξ δεκ ιαεαίκμοκ ιυκμ θέλεζξ ηαζ 

βναιιαηζημφξ ηακυκεξ αθθά επίζδξ, ηναβμοδχκηαξ ζηα αββθζηά, ακαπηφζζμοκ ηδκ πνμθμνά ηζ 

ελαζημφκηαζ ζημ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ αββθζηή βθχζζα ιε εοημθία βζα κα ζοκεκκμδεμφκ ζ‟ αοηή. 

Οοζζαζηζηά θμζπυκ, ηάκμοκ πναηηζηή ζηδ βθχζζα πςνίξ κα ημονάγμκηαζ ή κα δοζημθεφμκηαζ. 

Γδθαδή αοηή δ θφζδ είκαζ ηαζ μζημκμιζηή ηαζ λεημφναζηδ αθθά ηαζ ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηή. 

(http://www.pathfinder.gr/stories/3827883/ta-10-apistefta-ofelh-ths-moysikhs/) 
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18. Ζ αγγιόθωλε κνπζηθή ωο ηξόπνο έθθξαζεο ηωλ εθήβωλ  

 

 

 

Δίκαζ δ αββθυθςκδ ιμοζζηή έκαξ απυ ημοξ ηνυπμοξ έηθναζδξ ηςκ εθήαςκ; ηδκ εθδαεία μ 

άκενςπμξ εέθεζ κα ανεζ ηδκ ηαοηυηδηά ημο ηαζ δ ιμοζζηή απμηεθεί έκακ απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ βζα κα 

ημ ηαηαθένεζ. Οζ έθδαμζ αημθμοεμφκ δζάθμνα, ιμοζζηά ηονίςξ, πνυηοπα. Δπζθέβμοκ ζοκήεςξ έκημκδ 

ιμοζζηή πμο παναηηδνίγεηαζ απυ δοκαηυ ήπμ ηαζ ηαζνζάγεζ ιε ηδκ επακαζηαηζηή αοηή θάζδ ηδξ γςήξ. 

Ζ εθδαεία είκαζ επίζδξ ιζα πενίμδμξ ζοκαζζεδιαηζηήξ θυνηζζδξ υπμο μζ κέμζ ηαηαθεφβμοκ ζηδκ 

ιμοζζηή βζα κα δείλμοκ ιε έιιεζμ ηνυπμ ηζ κζχεμοκ. ε αοηή ηδκ δθζηία λεηζκμφκ βζα πνχηδ θμνά κα 

δίκμοκ ιεβάθδ ζδιαζία ζημοξ ζηίπμοξ ηςκ ηναβμοδζχκ ηαζ ράπκμοκ βζα έκα ααεφηενμ κυδια. Οζ 

ζδιενζκμί ζοβηεηνζιέκα έθδαμζ είκαζ θμνηςιέκμζ απυ εκδμζπμθζηέξ ηαζ ελςζπμθζηέξ ενβαζίεξ. 

Πνμζπαεμφκ κα ανμοκ θίβμ πνυκμ βζα παθάνςζδ ηαζ έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ ιέζς ηδξ 

ιμοζζηήξ. οκεπχξ δ ιμοζζηή βεκζηά (ηαζ δ αββθυθςκδ πζμ εζδζηά) είκαζ βζα αοημφξ έκαξ πμθφ 

ζδιακηζηυξ ηνυπμξ έηθναζδξ. (http://1lyktherm.thess.sch.gr/wpcontent/uploads/2014/04/%CE%9C%-

CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf) 

 

Γζα κα ζηδνίλμοιε ενεοκδηζηά αοηυ ημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ θηζάλαιε έκα ζύληνκν, αλώλπκν 

εξωηεκαηνιόγην, θπξίωο θιεηζηνύ ηύπνπ ην νπνίν απεπζύλακε ζε είθνζη (20) καζεηέο 15-17 

εηώλ. 

Οζ ενςηήζεζξ πμο πενζθάιαακε ημ ενςηδιαημθυβζμ ήηακ μζ  ελήξ:  

Η) Με πνην θξηηήξην επηιέγεηο ηε κνπζηθή (αγγιόθωλε ή κε) πνπ αθνύο; 

ΗΗ) Αθνύο πνιιέο ώξεο ηελ εκέξα (αγγιόθωλε ή κε) κνπζηθή; Αλ λαη γηαηί; 

ΗΗΗ) Αιιάδεηο ηηο κνπζηθέο ζνπ πξνηηκήζεηο κε βάζε δηάθνξα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

δωή ζνπ; 

ΗV) Πηζηεύεηο πωο κε ηελ πάξνδν ηωλ ρξόλωλ αιιάδνπλ καδί θαη ηα κνπζηθά ζνπ αθνύζκαηα; 

V) Πώο εθθξάδεζαη εζύ κέζα από ηελ (αγγιόθωλε ή κε) κνπζηθή πνπ αθνύο; 
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Οζ απακηήζεζξ  πμο έδςζακ μζ ιαεδηέξ ήηακ ακηίζημζπα: 

 

Η) Σμ 35% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε πςξ επζθέβεζ ηδ ιμοζζηή πμο αημφεζ ιε αάζδ ημοξ ζηίπμοξ ηαζ ηδ 

ιεθςδία, εκχ ημ 60% επεζδή εηθνάγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημο. Σμ οπυθμζπμ 5% 

απάκηδζε πςξ επδνεάγεηαζ απυ ημοξ θίθμοξ ημο. 

 

ΗΗ) Σμ 65% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε πςξ αημφεζ πμθθέξ χνεξ ηδκ διένα ιμοζζηή, εκχ ημ οπυθμζπμ 

35% υπζ. Απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο αημφκε πμθθέξ χνεξ ιμοζζηή, ημ 40% δεκ αζηζμθυβδζε ηδκ απάκηδζδ 

ημο, ημ 30% απάκηδζε πςξ πνμηζιά κα αημφεζ ιμοζζηή βζα κα εηθνάγεηαζ ηαζ κα παθανχκεζ, έκα 

ιζηνυ πμζμζηυ 20% απάκηδζε πςξ αημφεζ ιμοζζηή βζα κα ζοβηεκηνχκεηαζ ηαθφηενα ηαζ κα δνειεί 

ηαζ ημ οπυθμζπμ 10% επεζδή απμθαιαάκεζ έκακ ηέημζμ ηνυπμ δζαζηέδαζδξ. 

 

ΗΗΗ) Σμ 70% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε πςξ αθθάγεζ ηζξ ιμοζζηέξ ημο πνμηζιήζεζξ επδνεαγυιεκμ απυ 

δζάθμνα βεβμκυηα. ε ακηίεεζδ ιε ημ οπυθμζπμ 30% πμο απάκηδζε ανκδηζηά. 

 

ΗV) Σμ 75% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε πςξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο αθθάγμοκ πανάθθδθα ηαζ ηα 

ιμοζζηά ημοξ αημφζιαηα εκχ μζ οπυθμζπμζ 25% υπζ. 

 

V) Αοηή δ ενχηδζδ ήηακ ακμζπημφ ηφπμο ηαζ βζα αοηυ ημκ θυβμ ζοθθέλαιε πμζηζθία απακηήζεςκ. Οζ 

πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ πάκηςξ οπμζηήνζλακ πςξ, απυ ηδ ιμοζζηή πμο αημφκε ,εηθνάγμκηαζ ιέζς ηςκ 

ζηίπςκ ηςκ ηναβμοδζχκ πμο “ηνφαμοκ” ιέζα ηα ζοκαζζεήιαηα πμο μζ ίδζμζ δεκ έπμοκ άθθμ ηνυπμ κα 

εηθνάζμοκ ηαζ βεκζηυηενα πςξ ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ ιανηονείηαζ δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζή ημοξ. 

 

Μέζς ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο παναπάκς ενςηδιαημθμβίμο, ιπμνέζαιε κα ζοιπενάκμοιε 

πςξ μζ έθδαμζ ζηδνίγμκηαζ ζηδ ιμοζζηή βζα ηδκ ζζμννμπία ηδξ ροπζηήξ ημοξ οβείαξ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

αθθά ηαζ βζα κα δζαζηεδάγμοκ. Μέζς αοηήξ εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ. 

Ξεθεφβμοκ απυ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημοξ, παθανχκμοκ ηαζ απθά απμθαιαάκμοκ ηδ ζηζβιή. Βνίζημοκ 

πανδβμνζά απυ ηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ ζοκηνμθζά υηακ κζχεμοκ ιυκμζ. Υςνίξ αοηή εα 

έκζςεακ απανδβυνδημζ ηαζ ζοκδεζζιέκμζ, ιζαξ ηαζ ιέζα απυ ηδ ιμοζζηή πμο αημφεζ ηάπμζμξ ιπμνείξ 

κα ζοιπενάκεζξ πμθθά βζα ημκ παναηηήνα ημο. Δκ ηέθεζ, ηζ εα ηάκαιε υθμζ ιαξ ακ ιία ιένα ιαξ 

ζηενμφκηακ δ ιμοζζηή; 
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19. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑ: «Η στάση των Ελλήνων ευήβων απέναντι στην Αγγλόυωνη  

                                          μουσική» 

 

Α. ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Γείγκα  

Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ ιαξ απμηεθείηαζ απυ 45 εθήαμοξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Απαΐαξ (Πάηνα 

ηαζ εονφηενδ πενζμπή).   

 

Υξνλνδηάγξακκα έξεπλαο  

Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ημ ιήκα Φεανμοάνζμ ημο έημοξ 2016. 

 

Δίδνο έξεπλαο 

Ζ ένεοκα ιαξ είκαζ πμζμηζηή ηαεχξ έβζκε πνήζδ ενςηδιαημθμβίμο 16 ενςηήζεςκ, μζ 13 απυ 

ηζξ μπμίεξ είκαζ ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ μζ 3 είκαζ ακμζηημφ ηφπμο. 

 

θνπόο έξεπλαο 

 Ζ ένεοκα αοηή πναβιαημπμζήεδηε έηζζ χζηε κα ιαξ αμδεήζεζ κα ηαηακμήζμοιε πμζα είκαζ δ 

ζηάζδ ηςκ Δθθήκςκ εθήαςκ απέκακηζ ζηδκ αββθυθςκδ ιμοζζηή. 

 

πλζήθεο θαη ηξόπνο ζπιινγήο δεδνκέλωλ  
 

Βνήηαιε 45 εθήαμοξ, ιενζημφξ απυ ημ ζπμθείμ ιαξ ηαζ άθθμοξ βκςζημφξ ιαξ απυ άθθα 

ζπμθεία, Γοικάζζα ηαζ Λφηεζα. Σδνχκηαξ ηζξ μδδβίεξ ηδξ οπεφεοκδξ ηαεδβήηνζαξ ιαξ, πνμζπαεήζαιε 

κα έπμοιε έκα υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ζζμννμπδιέκμ δείβια ςξ πνμξ ηα δφμ θφθα ηαζ ηζξ δθζηίεξ ζηυπμ 

(13-18). Βέααζα, αοηυ ζηδκ πνάλδ απμδείπηδηε δφζημθμ, αθμφ ηονίςξ απάκηδζακ ημνίηζζα ηαζ 

ιαεδηέξ Λοηείμο. Σέθμξ, θνμκηίζαιε κα ημκίζμοιε ζημοξ εθήαμοξ αοημφξ κα απακηήζμοκ ζςζηά ηαζ 

ζε υθα ηα ενςηήιαηα, ηάηζ πμο επζηεφπεδηε ζημ ιεβαθφηενμ ααειυ. 

 

Γεκηνπξγία εξωηεκαηνινγίνπ 

Ζ δδιζμονβία ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο πνδζζιμπμζήζαιε βζα ηδκ ένεοκα, ιαξ απαζπυθδζε 

ανηεηά, ηαεχξ έπνεπε κα ζοιπενζθάαμοιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ενςηήζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ εειαηζηά ιε ηα 

επζιένμοξ οπμεέιαηα πμο ενεοκήζαιε αζαθζμβναθζηά ζημ Α΄ ηεηνάιδκμ. Δπζπθέμκ, μζ ενςηήζεζξ 
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έπνεπε κα είκαζ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ηθεζζημφ ηφπμο χζηε κα ελάβμοιε ζοβηεηνζιέκα 

απμηεθέζιαηα, αθθά ηαζ έηζζ δζαηοπςιέκεξ χζηε κα οπάνπεζ ζαθήκεζα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ γδηήζαιε 

απυ ζοιιαεδηέξ ιαξ άθθςκ μιάδςκ project κα απακηήζμοκ πζθμηζηά ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ, ιε ηδ 

αμήεεζα ηςκ οπμδείλεςκ ηαζ ηςκ ζοιαμοθχκ ημοξ, ηαηαθήλαιε ζηδκ ηεθζηή ιμνθή ημο 

ενςηδιαημθμβίμο.  

ηδ ζοκέπεζα, δδιζμονβήζαιε ημ ενςηδιαημθυβζμ ιαξ ζε αοηυιαηδ θυνια ηδξ Google ηαζ μζ 

έθδαμζ-ζηυπμξ ημ απάκηδζακ ζημ Γζαδίηηομ. Έηζζ, μζ απακηήζεζξ ημοξ απμεδηεφμκηακ αοηυιαηα ηαζ 

ειείξ ηενδίζαιε πνυκμ ηαζ ηυπμ ζηδκ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

 

Γνκή εξωηεκαηνινγίνπ  

Σμ ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ:  

Σμ πνχημ ιένμξ μκμιάγεηαζ «ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ» ηαζ πενζθαιαάκεζ δφμ ενςηήζεζξ πμο 

αθμνμφκ ημ θφθμ ηαζ ηδκ δθζηία ηςκ ενςηδεέκηςκ. 

Σμ δεφηενμ ιένμξ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαεαοηυ 14 «ΔΡΧΣΖΔΗ» πμο απμαθέπμοκ ζηδκ 

ηαηαβναθή ηςκ πνμηζιήζεςκ, ηςκ απυρεςκ ηαζ βεκζηυηενα ηδξ ζηάζδξ ηςκ εθθήκςκ εθήαςκ 

απέκακηζ ζηδκ αββθυθςκδ ιμοζζηή. 

 Σμ ενςηδιαημθυβζμ παναηίεεηαζ ζημ ηέθμξ ημο ηεζιέκμο ιαξ (Βθέπε Παπάπηημα Ι, ζεθίδα 94). 

 

Β. ΔΤΡΤΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ – ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

 Πανμοζζάγμοιε παναηάης θεπημιενχξ ηα εονήιαηα ηδξ ένεοκάξ ιαξ. Γζα ηάεε επζιένμοξ 

ενχηδια οπάνπεζ δ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ιε δζαθςηζζηζηά δζαβνάιιαηα ηαζ Πίκαηεξ. 

 

ΜΔΡΟ 1
ν:

 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Φύιν 

Σμ δείβια ιαξ απμηεθείηαζ απυ 32 θνξίηζηα (71%) ηαζ 13 αγόξηα (29%). 
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Ζιηθία 

Σμ δείβια ηαθφπηεζ ηζξ ειηθίεο 13-18 εηώλ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ δζάβναιια ηαζ ημκ Πίκαηα πμο 

αημθμοεμφκ. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο δείβιαημξ απμηεθείηαζ απυ ηζξ δθζηίεξ 15 (31%) ηαζ 16 (36%) 

εηχκ, δδθαδή απυ ζοκμιήθζημοξ ιαξ, ςζηυζμ ηάκαιε πνμζπάεεζα ηαζ ανήηαιε ηαζ ιζηνυηενα ηαζ 

ιεβαθφηενα απυ ειάξ παζδζά βζα κα ιαξ απακηήζμοκ. 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ 2
ν:

  ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 1
ε
: «Αθνύο αγγιόθωλε κνπζηθή;» 

 Ζ πθεζμρδθία ηςκ εθήαςκ ημο δείβιαηυξ ιαξ (43 έθδαμζ, δδθ. 96%) αημφκε αββθυθςκδ 

ιμοζζηή. 

 

 
 

ΔΡΧΣΖΖ 2
ε
: «Αλ όρη, γηαηί;» 

 Μυκμ ημ 4% (2 έθδαμζ) ημο δείβιαηυξ ιαξ δήθςζε υηζ δεκ αημφκε αββθυθςκδ ιμοζζηή. Οζ 

θυβμζ πμο επζηαθμφκηαζ αοημί μζ έθδαμζ είκαζ ηονίςξ υηζ «οπμζηδνίγμοκ ηδκ εθθδκζηή ιμοζζηή» 

(επίζδξ υηζ «αημφκε άθθμ είδμξ» ηαζ «ελανηάηαζ απυ ηδ δζάεεζδ»). 
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ΔΡΧΣΖΖ 3
ε
: «Αλ λαη, γηαηί;» 

 Οζ δφμ ααζζηυηενμζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ πενζζζυηενμζ έθδαμζ ημο δείβιαηυξ ιαξ αημφκε 

αββθυθςκδ ιμοζζηή είκαζ «βζα παθάνςζδ ηαζ ροπαβςβία» ηαζ επεζδή «ημοξ ανέζεζ ημ ζηοθ ηςκ 

ηναβμοδζχκ» (29 απακηήζεζξ). Αημθμοεμφκ μζ απακηήζεζξ «ιμο ανέζεζ δ αββθζηή βθχζζα» (15) ηαζ 

«ιμο ανέζμοκ μζ ηαθθζηέπκεξ ημοξ» (13). Σέθμξ, δυεδηακ μζ απακηήζεζξ «βζα κα αεθηζχζς ηα αββθζηά 

ιμο» (9) ηαζ επεζδή «είκαζ δ δζεεκήξ ιυδα» (4). 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 4
ε
: «Δμήγεζε πώο ζε εθθξάδεη ε αγγιόθωλε κνπζηθή» 

 Ζ ενχηδζδ αοηή είκαζ ακμζπημφ ηφπμο, μπυηε ζοθθέλαιε πθδεχνα απακηήζεςκ ηζξ μπμίεξ 

πανμοζζάγμοιε ηαλζκμιδιέκεξ ζε εειαηζηέξ μιάδεξ παναηάης. Σμ δζάβναιια πμο πνμδβείηαζ ηςκ 

απακηήζεςκ αμδεάεζ ζηδ ζπδιαηζηή ημοξ ακαπανάζηαζδ. 
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Α. «Μνπζηθή» (15,5%): 

1. Πζμ πμθφ ιμο ανέζεζ δ ιμοζζηή πμο έπμοκ ηα αββθζηά ηναβμφδζα πανά μζ ζηίπμζ 

 2. Έπεζ ιεβάθμ εφνμξ ιμοζζηχκ εζδχκ βζα μπμζαδήπμηε βμφζηα ηαζ ζηζβιέξ 

 3. Ροειυξ, ιεθςδία, ζηίπμζ  

 4. Έπεζ ζφβπνμκμοξ νοειμφξ, πμθθέξ θμνέξ πζμ εοπάνζζημοξ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ εθθδκζημφξ 

            5. Ζ ιμοζζηή ηαζ μ νοειυξ ηδξ είκαζ πζμ ημκηά ζημ ζηοθ ιμο 

            6. Με εηθνάγεζ βεκζηυηενα δ ιμοζζηή. Αημφς ηαζ εθθδκζηά ηαζ αββθζηά ημιιάηζα. 

            7. Μμο ανέζεζ ηονίςξ μ νοειυξ ηαζ δ ιμοζζηή. Γεκ ιε εηθνάγεζ ζδζαίηενα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα  

                Δθθδκζηά ηναβμφδζα 

 

Β. «ηίρνη» (20%):  

            8. Μμο ανέζμοκ μζ ζηίπμζ 

 9. Με ημοξ ζηίπμοξ ηαζ ηδκ ιεθςδία 

 10. Μμο ανέζμοκ μζ ζηίπμζ ηδξ αββθυθςκδξ ιμοζζηήξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηαοηίγμιαζ 

            11. Οζ ζηίπμζ ιζθάκε ζηδκ ροπή ιμο 

 12. Μέζα απυ ημ κυδια ηςκ ζηίπςκ 

            13. ΜΔ ΔΚΦΡΑΕΟΤΝ ΟΗ ΣΗΥΟΗ ΚΑΗ ΜΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝ ΔΝΣΟΝΑ  

                  ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΠΟΤ ΑΚΟΤΧ 

             14. Οζ ζηίπμζ ηςκ ηναβμοδζχκ μνζζιέκεξ θμνέξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ ροπμθμβζηή ιμο  

                    ηαηάζηαζδ 

             15. Μέζς ηςκ ζηίπςκ ηαζ ηδξ ιεθςδίαξ δζυηζ ηαοηίγμκηαζ ανηεηέξ θμνέξ ιε ηα πνμζςπζηά ιμο  

                   ζοκαζζεήιαηα, ηζξ ζδέεξ ηαζ ακηζθήρεζξ ιμο 

             16. Οζ ζημίπμζ είκαζ αοημί πμο ιε εηθνάγμοκ 

15,50%

20%

53,30%

4,40%
6,60%

Μουςικι

Στίχοι

Συναιςκιματα

Δεν Ξζρω

Δεν με εκφράηει
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Γ. «πλαηζζήκαηα» (53,3%):  

             17. Με αμδεάεζ κα εηδδθχκς ηα ζοκαζζεήιαηά ιμο! Όηακ αημφς αββθυθςκδ ιμοζζηή  

                   ηαηααάθθμιαζ απυ ιζα ιείλδ ζοκαζζεδιάηςκ ! :) 

             18. Μέζς ηδξ αββθυθςκδξ ιμοζζηήξ εηθνάγς ηα ζοκαζζεήιαηα ιμο ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ιμο 

  19. Με παθανχκεζ 

  20. Με αμδεά κα παθανχκς 

  21. Γζαζηεδάγς  

  22. Με εηθνάγεζ υπςξ ηαζ δ εθθδκζηή ιμοζζηή, δδθαδή αημφς ζηίπμοξ πμο ιε ακηζπνμζς-  

                  πεφμοκ ηαζ ηνφαμοκ ζημζπεία ημο εαοημφ ιμο ηαζ απθά ημ απμθαιαάκς, απθά ζε  

                  ακηίεεζδ ιε ηδκ εθθδκζηή, ζηδκ αββθυθςκδ ζοκήεςξ ανίζης πζμ εφημθα ηναβμφδζα ιε ηα  

                  μπμία ηαοηίγμιαζ 

  23. Ζ αββθζηή ιμοζζηή δίκεζ έκα ζοκαίζεδια εοαζζεδζίαξ ηαζ ζοιπυκζαξ πμο ιε  

                   παναηηδνίγμοκ 

  24. Θεςνχ πςξ βεκζηυηενα δ ιμοζζηή είκαζ έηθναζδ ηαζ είκαζ ςναίμ κα βκςνίγεζξ πςξ  

                   άκενςπμζ απυ υθμ ημκ ηυζιμ εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ιε ημοξ ίδζμοξ ζηίπμοξ ηαζ  

                   ιεθςδίεξ ιέζς ηδξ αββθυθςκδξ ιμοζζηήξ 

  25. Με εηθνάγεζ βζαηί ιμο ανέζμοκ πμθφ ηα αββθζηά. Δπίζδξ πμθθά ηναβμφδζα ακαθένμκηαζ  

                   ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ημοξ κέμοξ ηαζ οπάνπεζ ηαφηζζδ ιε ημοξ ηναβμοδζζηέξ  

             26. Οζ ηαθθζηέπκεξ εηθνάγμοκ ηαθφηενα ηα ζοκαζζεήιαηα ιαξ  

  27. οκαζζεήιαηα/Αβάπδ 

  28. Υαθάνςζδ, εκδζαθένμκηα δζεεκή εέιαηα, ζφκδεζδ ιε υθμ ημκ ηυζιμ 

  29. Με ηάκεζ κα έπς πενζζζυηενδ πανά ηαζ αοημπεπμίεδζδ  

  30. Ζ αββθυθςκδ ιμοζζηή εηθνάγεζ ηα ζοκαζζεήιαηά ιμο 

  31. Με ηάκεζ πανμφιεκδ ηαζ ιε παθανχκεζ  

  32. Με ηάκεζ κα κζχες πανμφιεκδ  

  33. 'Όηακ αημφς αββθυθςκδ ιμοζζηή κζχες εθεφεενμξ !!! 

  34. Με εηθνάγεζ πενζβνάθμκηαξ εέιαηα πμο γς ηζ εβχ 

  35. Με εηθνάγεζ ιέζα απυ πμθθά πνάβιαηα 

  36. Με ηάκεζ κα πμνεφς 

  37. Νζχες υηζ επζημζκςκχ ιε υθμ ημκ πθακήηδ ηαζ υηζ υθμζ ζηέθημκηαζ υπςξ εβχ 

  38. Σζξ χνεξ πμο εέθς κα λεημοναζηχ 

  39. Ζ αββθυθςκδ ιμοζζηή ιε παθανχκεζ ηαζ ιενζηά απυ ηα ηναβμφδζα ηδξ ιμο πενκμφκ πμθφ  

                   ζδιακηζηά ιδκφιαηα πμο ηακέκαξ ιαξ δεκ πνέπεζ κα λεπκά!  

              40. Με ηδκ αββθυθςκδ ιμοζζηή εηθνάγς ηα ζοκαζζεήιαηα ιμο ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ιμο  
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Γ. «Γελ μέξω» (4,4%):  

            41. Γεκ λένς, απθχξ ιμο ανέζεζ  

 42. Γεκ λένς  

Δ. «Γελ κε εθθξάδεη» (6,6%):  

            43. Γε ιμο είκαζ εφημθμ κα εηθναζηχ δζυηζ μζ αββθζηέξ θέλεζξ δεκ έπμοκ βζα ιέκα αανφηδηα ζε  

                  ζπέζδ ιε ηζξ εθθδκζηέξ 

            44. Γεκ ιε εηθνάγεζ  

            45. Γεκ ιπμνχ κα πς υηζ ιε εηθνάγεζ ιε ηάπμζμκ ζδζαίηενμ ηνυπμ 

 

ΔΡΧΣΖΖ 5
ε
: «Πόζν ζπρλά αθνύο αγγιόθωλε κνπζηθή;» 

 Οζ πενζζζυηενμζ έθδαμζ ιαξ αημφκε «ζοπκά» (82%) αββθυθςκδ ιμοζζηή, εκχ μζ οπυθμζπμζ 

«ηάπμζεξ θμνέξ» (16%) ή «ζπάκζα» (2%). 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 6
ε
: «Πνηα είδε αγγιόθωλεο κνπζηθήο αθνύο θπξίωο;» 

 Οζ πενζζζυηενμζ έθδαμζ ιαξ αημφκε πμπ (80%) αββθυθςκδ ιμοζζηή ηαζ αημθμοεμφκ δ «νμη» 

(49%) ηαζ δ «ναπ» (18%). Δπίζδξ ακαθένεδηακ δ ηγαγ (2), δ R&B (2), ηα ιπθμογ (1), δ dance (1), δ 

world (1), δ alternative (1), ηαζ «ηα πάκηα/δζάθμνα» (2). 
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ΔΡΧΣΖΖ 7
ε
: «Πνηα αγγιόθωλα ηξαγνύδηα αθνύο θπξίωο;» 

 

 Οζ πενζζζυηενμζ έθδαμζ ιαξ αημφκε ηαζ ζφβπνμκα ηαζ παθαζυηενα αββθυθςκα ηναβμφδζα 

(76%), εκχ ιυκμ ζφβπνμκα αημφεζ ημ 20%.  

 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 8
ε
: «ε ηη νθείιεηαη ε κεγάιε εμάπιωζε θαη δηεζλήο επηθξάηεζε ηεο αγγιόθωλεο  

                            κνπζηθήο;» 

 

 Οζ πενζζζυηενμζ έθδαμζ ιαξ πζζηεφμοκ υηζ μ ααζζηυηενμξ θυβμξ βζα ηδκ ιεβάθδ ελάπθςζδ ηαζ 

δζεεκή επζηνάηδζδ ηδξ αββθυθςκδξ ιμοζζηήξ είκαζ «μ ζδιενζκυξ νυθμξ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ ςξ 

lingua franca (ημζκή, δζεεκήξ βθχζζα)» (71%). Άθθμζ θυβμζ πμο επέθελακ είκαζ «δ ιεβάθδ 

ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ πςνχκ ιε ηδκ αββθζηή ςξ ιδηνζηή βθχζζα» (31%), «δ φπανλδ ζπμοδαίςκ 

ηαθθζηεπκχκ ζηζξ πχνεξ πμο έπμοκ ηδκ αββθζηή ςξ ιδηνζηή» (27%) ηαζ «μζημκμιζημ-πμθζηζημί θυβμζ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ πχνεξ πμο έπμοκ ηδκ αββθζηή ςξ ιδηνζηή βθχζζα» (24%).  Έκαξ έθδαμξ 

πνυζεεζε ηδκ απάκηδζδ «ιαγμπμίδζδ» ηαζ έκαξ άθθμξ οπμζηήνζλε υηζ δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ θυβμξ βζα 

αοηυ ημ θαζκυιεκμ. 
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ΔΡΧΣΖΖ 9
ε
: «Όηαλ αθνύο έλα αγγιόθωλν ηξαγνύδη, δίλεηο ζεκαζία ζηνπο ζηίρνπο θαη ηα  

                             κελύκαηά ηνπο;» 

 

 Οζ πενζζζυηενμζ έθδαμζ ιαξ δίκμοκ ζδιαζία ζημοξ ζηίπμοξ ηαζ ηα ιδκφιαηα ηςκ αββθυθςκςκ 

ηναβμοδζχκ «ιενζηέξ θμνέξ» (53%) ή «πάκηα» (44%). 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 10
ε
: «Πνηα ζέκαηα επηθξαηνύλ ζηνπο ζηίρνπο ηωλ αγγιόθωλωλ ηξαγνπδηώλ;» 

 

 Οζ πενζζζυηενμζ έθδαμζ απάκηδζακ υηζ ηα αββθυθςκα ηναβμφδζα πνμαάθθμοκ ηονίςξ ημ εέια 

ηδξ «αβάπδξ ηαζ ημο ένςηα» (82%). Άθθεξ απακηήζεζξ πμο επζθεβήηακ ήηακ «μζ αλίεξ ηαζ ηα ζδακζηά» 

(9%), «ενδζηεία» (2%), «ναηζζζιυξ» (2%), εκχ πνμζηέεδηακ μζ απακηήζεζξ «υθα ηα παναπάκς» 

(2%) ηαζ «ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ ιμοζζηήξ» (2%).  
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ΔΡΧΣΖΖ 11
ε
: «Πόζν επεξεάδεζαη από ηα κελύκαηα - πξόηππα πνπ πξνβάιινπλ νη ζηίρνη ηωλ  

                              αγγιόθωλωλ ηξαγνπδηώλ;» 

 

 Οζ πενζζζυηενμζ έθδαμζ απάκηδζακ πςξ πζζηεφμοκ υηζ επδνεάγμκηαζ «θίβμ» (49%) απυ ηα 

ιδκφιαηα-πνυηοπα πμο πνμαάθθμοκ μζ ζηίπμζ ηςκ αββθυθςκςκ ηναβμοδζχκ.  

Σμ 27% εεςνμφκ υηζ επδνεάγμκηαζ «ανηεηά», ημ 20% «ηαευθμο, εκχ ιυκμ ημ 4% «πμθφ». 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 12
ε
: «Πώο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αγγιόθωλε κνπζηθή ζηελ  

                              εθπαίδεπζε;» 

 

 Ζ ενχηδζδ αοηή είκαζ ακμζπημφ ηφπμο, μπυηε ζοθθέλαιε πθδεχνα απακηήζεςκ ηζξ μπμίεξ 

πανμοζζάγμοιε ηαλζκμιδιέκεξ ζε εειαηζηέξ μιάδεξ ζημκ παναηάης Πίκαηα 4. Σμ δζάβναιια πμο 

πνμδβείηαζ αμδεάεζ ζηδ ζπδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ απακηήζεςκ. 

 

 

Πίλαθαο 4: Τπόποι Χπήζηρ ηηρ Αγγλόθωνηρ Μοςζικήρ ζηην Εκπαίδεςζη 
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Α. Δθκάζεζε αγγιηθήο γιώζζαο 

1 ηδκ εηιάεδζδ αββθζηχκ 

2 Γζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ αββθζηχκ ιαξ 

3 Σα παζδζά ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ηα αββθζηά ημοξ 

4 Γζα ηδκ ηαθφηενδ εηιάεδζδ ηαζ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ αββθζηήξ 

5 Χξ αμήεδια βζα ηα αββθζηά 

6 Χξ ιέζμ εηιάεδζδξ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ 

7 
οιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ημο θελζθμβίμο αθθά ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ αημοζηζηχκ 

δοκαημηήηςκ ζηα αββθζηά 

8 Σμ ιάεδια εα ιπμνμφζε κα δζελαπεεί ηαζ ζηα αββθζηά ιε ηδκ αμήεεζα ηναβμοδζχκ 

9 
Ζ αββθυθςκδ ιμοζζηή εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ εηπαίδεοζδ ακ ηα παζδζά 

αημφκ αββθυθςκδ ιμοζζηή ηδκ χνα ηςκ Αββθζηχκ 

10 
Με ηδκ αββθυθςκδ ιμοζζηή εα ιπμνμφζε έκα παζδί αθέπμκηαξ ηαζ αημφβμκηαξ ημοξ ζηίπμοξ 

κα αεθηζχζεζ ηαηά πμθφ ηα αββθζηά ημο 

11 Μυκμ ζηα αββθζηά 

12 ημ ιάεδια αββθζηχκ βζα ελάζηδζδ ηςκ ζηακμηήηςκ 

13 ημ ιάεδια ηςκ αββθζηχκ βζα ηδκ εηιάεδζδ ηςκ αββθζηχκ  

14 
Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ ηςκ αββθζηχκ κα αημφιε κέα ηναβμφδζα ηαζ κα 

ιαεαίκμοιε κέεξ θέλεζξ  

15 Γζα κα αημφζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ πνμθμνά ηδξ βθχζζαξ απυ άθθα άημια 

16 
Ίζςξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ Αββθζηχκ. Θα ιπμνμφζακ μζ ιαεδηέξ κα αημφκε έκα ηναβμφδζ 

ηαζ ηαοηυπνμκα κα ηαηαβνάθμοκ ημοξ ζηίπμοξ 

17 Γζα ηδκ εοημθυηενδ εηιάεδζδ αββθζηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε δζαζηέδαζδ  

18 Nα αημφβεηαζ ζε ιαεήιαηα Αββθζηχκ ηονίςξ βζα ηαθθζένβεζα ηδξ βθχζζαξ 

19 Με πμθθμφξ ηνυπμοξ, εηπαζδεοηζηά αζκηεάηζα ζηδκ αββθζηή βθχζζα  

20 Γζα κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ηδκ αββθζηή βθχζζα 

21 Να δζδάζηεζ εοπάνζζηα ημ ιάεδια ηςκ αββθζηχκ 

22 
Σα παζδζά ιπμνμφκ κα αημφκ ηάπμζμ αββθζηυ ημιιάηζ ηαζ κα ζοιπθδνχκμοκ ημοξ ζηίπμοξ, 

χζηε κα αεθηζχκμοκ ι' αοηυ ημκ ηνυπμ ηα αββθζηά ημοξ 

23 Θα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ηονίςξ ςξ ιέζμ ηαθφηενδξ εηιάεδζδξ ηδξ αββθζηήξ 
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βθχζζαξ αθμφ ηα ηναβμφδζα ιπμνμφκ κα ικδιμκεοημφκ εφημθα ηαζ έηζζ πςνίξ ηακ μ 

ιαεδηήξ κα ημ πνμζέλεζ έπεζ ιάεεζ πνήζζιμ θελζθυβζμ ηαζ βναιιαηζηή, εκχ πανάθθδθα 

αεθηζχκεζ ηζξ αημοζηζηέξ ημο επζδυζεζξ 

24 
Οζ ηαεδβδηέξ αββθζηήξ θζθμθμβίαξ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηναβμφδζα 

πνμηεζιέκμο κα ελμζηεζχζμοκ ημοξ ιαεδηέξ ιε ηδκ αββθζηή βθχζζα ηαζ ηδκ μνεή πνήζδ ηδξ 

25 ημ ιάεδια ηςκ αββθζηχκ  

26 ημ κα αεθηζχζμοιε ηα αββθζηά ιαξ ιαεαίκμκηαξ κέεξ θέλεζξ  

27 
ημ ιάεδια ημκ αββθζηχκ εα ιπμνμφζαιε κα αημφιε αββθυθςκδ ιμοζζηή βζα κα 

δζεονφκμοιε ημ θελζθυβζμ ιαξ αθθά ηαζ κα ηαθοηενεφζμοιε  ηδκ πνμθμνά ιαξ  

28 

ημ ιάεδια ημκ αββθζηχκ εα ιπμνμφζαιε κα αημφιε αββθυθςκδ ιμοζζηή βζα κα 

δζεονφκμοιε ημ θελζθυβζμ ιαξ αθθά ηαζ κα ηαθοηενεφζμοιε  ηδκ πνμθμνά ιαξ, βζα κα 

ιάεμοιε ηα πάκηα ιε παθανυ ηνυπμ 

Β. Δθκάζεζε άιιωλ καζεκάηωλ 

1 Δκίζποζδ ιάεδζδξ άθθςκ ιαεδιάηςκ 

2 
Κάκμκηαξ ηα ιαεήιαηα ζε ηναβμφδζα ηαζ έηζζ μ ιαεδηήξ εα ιαεαίκεζ ημοξ ζηίπμοξ 

ιαεαίκμκηαξ ηαζ ημ ιάεδια  

3 Να ιαξ ιάεεζ βζα ημ πυζμ ηαθά είκαζ ηα ιαεδιαηζηά 

4 

Καηά ηδ βκχιδ ιμο ζηα εεςνδηζηά ιαεήιαηα εζδζηά υπςξ δ ζζημνία εα ήηακ εφπνδζημ κα 

δδιζμονβδεμφκ ηναβμφδζα ηα μπμία εα ελζζημνμφκ ημ ιάεδια ηδξ διέναξ ίζςξ ηάπμζα 

ααζζηά βναιιαηζηά θαζκυιεκα ηαζ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ νοειμφξ ηαζ αημφζιαηα ηα μπμία 

εα πνμζεθηφμοκ ημοξ κέμοξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ 

Γ. Γηα εζηθά δηδάγκαηα / κελύκαηα 

1 Γζα ιεθέηδ εειάηςκ-ιδκοιάηςκ 

2 

Ζ αββθυθςκδ ιμοζζηή ιπμνεί κα παίλεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ επεζδή οπάνπμοκ 

πμθθά παθζά αθθά ηαζ ζφβπνμκα ηναβμφδζα ζηα μπμία ημ εέια ημοξ αθμνά ηδκ ημζκςκία ηαζ 

ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ακενχπςκ ζε ηέημζα εέιαηα. Έηζζ ιε δζάθμνεξ ζογδηήζεζξ βζα αοηά 

ηα εέιαηα ιπμνμφκ κα ανεεμφκ θφζεζξ ηαζ κα θοεμφκ εέιαηα υπςξ βζα πανάδεζβια ημ 

θαζκυιεκμ ημο ναηζζζιμφ    

3 Μέζς αοηήξ εα ιπμνμφζακ κα πενκάκε δεζηά δζδάβιαηα ηαζ ιδκφιαηα βζα ηα παζδζά 

4 Μέζς ακηίζημζπςκ ημιιαηζχκ πμο εηθνάγμοκ ηα ιδκφιαηα ημο ιαεήιαημξ 

5 Γζα δεζηά δζδάβιαηα ηαζ ιδκφιαηα 
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6 
Με ηδκ πνμαμθή ηναβμοδζχκ ηαζ ηδκ πνμζέββζζδ ιδκοιάηςκ πμο κα απαζπμθμφκ ημοξ κέμοξ 

ηαζ πμο επδνεάγμοκ ηδ δζαιυνθςζδ ημο παναηηήνα ημοξ 

Γ. ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο 

1 ημ ιάεδια ηδξ ιμοζζηήξ 

2 Χξ ιάεδια επζθμβήξ 

Δ. Γηα θαιύηεξε απόδνζε ηωλ καζεηώλ 

1 Γζα ηδκ  πκεοιαηζηή εβνήβμνζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα μιαδζηχκ ενβαζζχκ 

2 Γζα ηαθφηενδ εηιάεδζδ 

Σ. Πνπζελά 

1 Γεκ κμιίγς υηζ αμδεά 

2 Γφζημθμ, ιε ηα αββθυθςκα ηναβμφδζα πμο αβαίκμοκ ζήιενα. Ίζςξ ιε ηάπμζα παθαζυηενα... 

Ε. Γελ μέξω 

1 Γεκ λένς 

2 Μυκμ μζ εηπαζδεοηζημί εα απακηήζμοκ αοηή ηδκ ενχηδζδ 

 

ΔΡΧΣΖΖ 13
ε
: «θνπεύεηο λα ζπλερίζεηο λα αθνύο αγγιόθωλε κνπζηθή ζην κέιινλ;»  

Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ (80%) απάκηδζε πςξ ζημπεφεζ κα ζοκεπίζεζ ηαζ ζημ 

ιέθθμκ κα αημφεζ αββθυθςκδ ιμοζζηή. Ααέααζμζ δδθχκμοκ ημ 18%, εκχ ηαηδβμνδιαηζηά ανκδηζηυξ 

είκαζ ιυκμ 1 έθδαμξ (2%). 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 14
ε
: «Αηηηνιόγεζε ηελ απάληεζε ζνπ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε»  

 

Ζ ενχηδζδ αοηή είκαζ ακμζπημφ ηφπμο, μπυηε ζοθθέλαιε πθδεχνα απακηήζεςκ ηζξ μπμίεξ 

πανμοζζάγμοιε παναηάης. 
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Ανπζηά, ν κνλαδηθόο έθεβνο (2%) πνπ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ενχηδζδ απάκηδζε πςξ δελ 

ζθνπεύεη λα αθνύεη αγγιόθωλε κνπζηθή ζην κέιινλ, αζηζμθυβδζε ηδκ απυθαζή ημο αοηή θέβμκηαξ 

πςξ «η ελληνική μοςζική με καλύπηει, ενώ παπάλληλα απνούμαι να βοηθήζω ηην εξάπλωζη ηος 

διεθνούρ καπιηαλιζμού». 

 

ηδ ζοκέπεζα, αξ δμφιε ζημκ παναηάης Πίκαηα 5 ηζξ απακηήζεζξ ηςκ 8 εθήαςκ πμο ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ ενχηδζδ απάκηδζακ πςξ «ίζωο» αθνύλε αγγιόθωλε κνπζηθή ζην κέιινλ (18%). 

Όπςξ ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε απυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ αοηέξ, ηάπμζμζ έθδαμζ δελ μέξνπλ ή δελ 

κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ ηνλ ιόγν βζα ημκ μπμίμ ίζςξ ζοκεπίζμοκ κα αημφκε αββθυθςκδ ιμοζζηή 

(απακηήζεζξ 1-3), ηάπμζμζ θξίλνπλ ηα κειινληηθά ηνπο γνύζηα κε βάζε ηα ζεκεξηλά (απακηήζεζξ 3-

6) ηαζ ηάπμζμζ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηα νπνία ζηεξίδνπλ ηηο κνπζηθέο επηινγέο ηνπο, 

δδθαδή ηδκ ιυδα ηδξ ηάεε επμπήξ, ημοξ ηαθθζηέπκεξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ηναβμοδζχκ (απακηήζεζξ 6-

8). 

Πίλαθαο 5: Λόγοι Πιθανήρ Ακπόαζηρ Αγγλόθωνηρ Μοςζικήρ ζηο Μέλλον 

 

1 Ίζςξ καζ, ίζςξ υπζ δεκ λένς 

2 
Γε λένς ηζ εα ηάκς ζημ ιέθθμκ.  Πνμξ ημ πανυκ ιε εηθνάγεζ δ αββθζηή 

ιμοζζηή 

3 
Γεκ οπάνπεζ ηάπμζμξ ζδζαίηενμξ θυβμξ πμο κα ιε ηάκεζ κα ζηαιαηήζς κα ηα 

αημφς πνμξ ημ πανυκ 

4 Γζαηί ιμο ανέζεζ 

5 Ίζςξ,δζυηζ δεκ λένς ακ έπς ηυηε ηα ίδζα βμφζηα 

6 

Γεκ λένς ακ εα ζοκεπίζς κα αημφς αββθυθςκδ ιμοζζηή ζημ ιέθθμκ δζυηζ 

ηάεε δθζηία αθθάγεζ ζοκήεεζεξ ιε αάζδ αέααζα ηαζ ηδκ επμπή πμο γεζ μ 

ηαεέκαξ ιαξ 

7 
Δλανηάηαζ απυ ηδκ επζηοπία ηςκ ιεθθμκηζηχκ ηαθθζηεπκχκ ηαζ απυ ημ ηαηά 

πυζμ εα ηαοηίγμιαζ ιε ηα ηναβμφδζα ηαζ ηζξ ιμοζζηέξ ημοξ ζδέεξ 

8 Ακάθμβα ηδκ πμζυηδηα πμο  εα δζαδίδεζ 

 

Σέθμξ, αξ δμφιε ημοξ θυβμοξ πμο επζηαθέζηδηακ μζ 36 έθδαμζ πμο δήθςζακ υηζ ζθνπεύνπλ λα 

ζπλερίζνπλ λα αθνύλ αγγιόθωλε κνπζηθή ζην κέιινλ (80%). Σζξ απακηήζεζξ πμο ζοθθέλαιε ηζξ 

πανμοζζάγμοιε ηαλζκμιδιέκεξ ζε εειαηζηέξ μιάδεξ ζημκ παναηάης Πίκαηα 6. Σμ δζάβναιια πμο 

αημθμοεεί ημκ πίκαηα επίζδξ αμδεάεζ ζηδ ζπδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ απακηήζεςκ. 
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Πίλαθαο 6: Λόγοι Ακπόαζηρ Αγγλόθωνηρ Μοςζικήρ ζηο Μέλλον 
 

Α. Μνπ αξέζεη – κε εθθξάδεη (ρωξίο αηηηνιόγεζε) 

1 Γζαηί ιμο ανέζεζ 

2 Γζαηί ιμο ανέζεζ 

3 Μμο ανέζεζ 

4 Μμο ανέζεζ  

5 Μμο ανέζεζ  

6 Γζαηί ιμο ανέζεζ πμθφ 

7 Ναζ, ιμο ανέζεζ αοηή δ ιμοζζηή 

8 Μμο ανέζεζ δ αββθυθςκδ ιμοζζηή ελίζμο ιε ηδκ εθθδκζηή 

9 Γζαηί ιμο ανέζεζ δ αββθυθςκδ ιμοζζηή ηαζ δεκ εα ήεεθα κα ζηαιαηήζς κα ηδκ αημφς 

10 Γζαηί ιμο ανέζεζ ηαζ ιε εηθνάγεζ 

11 
ημπεφς κα ζοκεπίζς κα αημφς αββθυθςκδ ιμοζζηή ζημ ιέθθμκ βζαηί ιμο ανέζεζ πμθφ 

ηαζ ηάπμζα ηναβμφδζα ιε εηθνάγμοκ 

12 Με εηθνάγεζ 

13 
Λαηνεφς ηδκ ιμοζζηή ηαζ ζδζαίηενα ηδκ αββθυθςκδ , δζυηζ απμηεθεί ηφνζμ ιέζμ 

έηθναζήξ ιμο 

14 Γζαηί είκαζ ζμφπεν εηθναζηζηή 

Β. Μνπ αξέζεη – κε εθθξάδεη (γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο) 

1 Δίκαζ ςναία 

2 Δίκαζ εκδζαθένμοζα 

3 Δίκαζ δ πζμ πμζμηζηή 

4 Ναζ βζαηί δεκ παφεζ πμηέ κα είκαζ ιζα πμθφ αλζυθμβδ ηαζ ηαθή ιμοζζηή 

5 Μμο ανέζεζ αοηή δ ιμοζζηή ηαζ έπεζ ιεβάθδ πμζηζθία 

6 Γζαηί ιμο ανέζεζ ηαζ πζζηεφς πςξ εα ελεθζπεεί πνμξ ημ ηαθφηενμ 

7 
Γζαηί οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκμζ ηαθθζηέπκεξ ηςκ μπμίςκ δ δμοθεζά ιμο ανέζεζ 

πμθφ 

8 Γζαηί ιμο ανέζεζ πμθφ ημ ζηοθ ηςκ ηναβμοδζχκ 

9 Δίκαζ πμθφ ςναία ηαζ ιέζα απυ ηα ηναβμφδζα ηαζ ημοξ νοειμφξ ηδξ ζε εηθνάγεζ 

10 Μμο ανέζεζ μ νοειυξ ηαζ δ πμζηζθία ημοξ 
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11 
Αηυιδ ηαζ ακ δεκ δδιζμονβμφκηαζ ηαζκμφνζα ςναία ηναβμφδζα πάκηα εα οπάνπμοκ 

ηα παθζά πμο άθδζακ επμπή 

Γ. πζρέηηζε κε ηελ αγγιηθή γιώζζα 

1 Μμο ανέζμοκ πενζζζυηενμ ηα αββθζηά απυ ηα εθθδκζηά ηναβμφδζα  

2 Μμο ανέζμοκ πενζζζυηενμ ηα αββθζηά ηναβμφδζα 

3 
Ζ αββθυθςκδ ιμοζζηή ζε ηαλζδεφεζ ζε έκακ άθθμ ηυζιμ ηαζ ζε ηάκεζ πζμ ζηακυ κα 

ηαηακμήζεζξ ηδκ αββθζηή βθχζζα 

4 
Θα ζοκεπίζεζ κα είκαζ ιυδα, δ αββθζηή βθχζζα εα είκαζ ζδιακηζηή ζε υθμ ημκ 

πθακήηδ 

Γ. Δίλαη ε επηθξαηέζηεξε κνπζηθή 

1 Αθμφ αημφβεηαζ πακημφ 

2 Δίκαζ cool, είκαζ ημ ιέθθμκ ηδξ ιμοζζηήξ 

Δ. Γηαηί όρη; 

1 Γζαηί υπζ; 

2 Γζαηί υπζ; 

3 
Γεκ είκαζ ηάηζ πμο ζπεδζάγς, απθά λένς πςξ πάκηα εα ανίζης ηναβμφδζα πμο ιε 

εκδζαθένμοκ ηαζ δεκ ανίζης θυβμ κα ζηαιαηήζς 

Σ. Ναη, αιιά κε πξνϋπνζέζεηο 

1 
Θα ζοκεπίζς κα αημφς αββθυθςκδ ιμοζζηή εθυζμκ ιε ζηακμπμζμφκ μζ ζηίπμζ ηαζ 

μζ ιεθςδίεξ 
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Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Απυ ηδκ ένεοκα πμο ηάκαιε βζα ηδ ζηάζδ ηςκ Δθθήκςκ εθήαςκ απέκακηζ ζηδκ αββθυθςκδ 

ιμοζζηή, ζοιπενάκαιε υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ εθήαςκ αημφκε βεκζηά ιμοζζηή δζυηζ είκαζ 

έκαξ ηνυπμξ κα παθανχκμοκ ηαζ κα ροπαβςβμφκηαζ, εκχ εζδζηυηενα πνμηζιμφκ ηδκ αββθυθςκδ 

ιμοζζηή επεζδή, απυ ηδ ιία οπμζηδνίγμοκ ηδκ αββθζηή βθχζζα, αθθά ηαζ απυ ηδκ άθθδ επεζδή ημοξ 

ανέζεζ ημ ζηοθ αοηήξ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ημοξ εηθνάγεζ. Δπίζδξ, παναηδνήεδηε υηζ μζ έθδαμζ αημφκε 

ηονίςξ αββθυθςκδ πμπ, νμη ηαζ ναπ, εκχ υζμκ αθμνά ηα ηναβμφδζα, πνμηζιμφκ ηα πζμ ζφβπνμκα 

ημιιάηζα. Σα ηναβμφδζα πμο αημφκε έπμοκ ηονίςξ εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ αβάπδ ηαζ ημκ ένςηα απυ 

ηα μπμία επδνεάγμκηαζ ηαζ άιεζα ηαζ έιιεζα. Δπζπνυζεεηα, είκαζ μθμθάκενμ υηζ μζ έθδαμζ πζζηεφμοκ 

υηζ δ αββθυθςκδ ιμοζζηή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ςξ ιέζμ δζδαζηαθίαξ, βζα ηδκ εηιάεδζδ ή ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ. Σέθμξ, μζ έθδαμζ ζημπεφμοκ κα ζοκεπίζμοκ κα αημφκε αββθυθςκδ 

ιμοζζηή βζαηί, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, εα ελαημθμοεήζμοκ κα είκαζ ζδιακηζηέξ βζα υθμοξ ιαξ δ αββθζηή 

βθχζζα ηαζ δ αββθυθςκδ ιμοζζηή. 

 Φοζζηά,  βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ιαξ, θάααιε ζμαανά οπυρδ ιαξ ημ 

βεβμκυξ υηζ δ ένεοκα ιαξ ήηακ ιζηνήξ έηηαζδξ, ςζηυζμ πζζηεφμοιε υηζ δίκεζ ιία εζηυκα ηςκ 

πνμηζιήζεςκ ηαζ απυρεςκ ηςκ ζδιενζκχκ Δθθήκςκ εθήαςκ βζα ηδκ αββθυθςκδ ιμοζζηή. 

 

20. Οη κειινληηθέο ηάζεηο ηεο αγγιόθωλεο κνπζηθήο 

 

Έπμκηαξ ενεοκήζεζ ημ πανεθευκ αθθά ηαζ ημ πανυκ ηδξ αββθυθςκδξ ιμοζζηήξ, ιαξ εκδζέθενε 

ζδζαίηενα κα δζαπζζηχζμοιε πμζμ δζαθαίκεηαζ κα είκαζ ημ ιέθθμκ ηδξ. Ζ ένεοκα πμο ηάκαιε ιε ηδ 

αμήεεζα ημο ενςηδιαημθυβζμο ζε Έθθδκεξ εθήαμοξ 13-18 εηχκ έδεζλε λεηάεανα αοηυ πμο ηαζ μζ ίδζμζ 

έπμοιε δζαπζζηχζεζ ζηδκ ημζκςκία ιαξ. Γδθαδή, υηζ ιυκμ έκα ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ εθήαςκ δεκ 

ζημπεφμοκε κα αημφκε αββθυθςκδ ιμοζζηή ζημ ιέθθμκ, εκχ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ζημπεφμοκ κα 

αημφκε βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ (πμο είδαιε θίβμ παναπάκς). 

Ζ ζηάζδ ηαζ μζ απυρεζξ ηςκ εθήαςκ ημο δείβιαηυξ ιαξ, ιαξ ηάκμοκ κα πζζηεφμοιε υηζ δ 

αββθυθςκδ ιμοζζηή, δεκ είκαζ απθά δ επζηναηέζηενδ ζηδ ιμοζζηή ζηδκή αοηή ηδ ζηζβιή, αθθά είκαζ 

έκαξ ημζκυξ ηχδζηαξ επζημζκςκίαξ ηαζ έηθναζδξ ηςκ πενζζζμηένςκ ακενχπςκ ζημκ πθακήηδ ηαζ βζα 

αοηυκ ημκ θυβμ έπεζ ιάθθμκ πμθφ ιέθθμκ ιπνμζηά ηδξ! 
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Ζ αββθυθςκδ ιμοζζηή, δδθαδή ηα ηναβμφδζα πμο είκαζ βναιιέκα ζε αββθζηυ ζηίπμ, είκαζ ημ 

ηονίανπμ είδμξ ζημκ πθακήηδ ιαξ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα. Μπμνμφιε κα πμφιε ιε ζζβμονζά υηζ αοηυ 

ημ ιμοζζηυ είδμξ έπεζ ιία πθμφζζα ζζημνία, έκα ζδιακηζηυ πανυκ ηαζ έκα αδζαιθζζαήηδημ ιέθθμκ.  

 Ζ δζεεκήξ επζηνάηδζδ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ, μζ ζδιακηζημί ηδξ εηπνυζςπμζ (ηναβμοδζζηέξ, 

ζοβηνμηήιαηα, ζηζπμονβμί, ζοκεέηεξ), μζ εοκμσηέξ μζημκμιζηέξ, ζζημνζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ 

ζοκεήηεξ, ηαεχξ ηαζ δ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηζξ πχνεξ υπμο λεηίκδζε, αθθά ηαζ δ άννδηηδ ζπέζδ 

ηδξ ιε ηδκ ηέπκδ ημο ηζκδιαημβνάθμο είκαζ μζ ζδιακηζηυηενμζ θυβμζ βζα ηδκ ηονζανπία αοημφ ημο 

ιμοζζημφ είδμοξ. 

Απμηεθεί ημιιάηζ ηδξ «παβημζιζμπμίδζδξ» πμο εκζζπφεζ ζδιακηζηά ηδκ επζημζκςκία ακάιεζα 

ζημοξ θαμφξ ηδξ βδξ, υιςξ ηαοηυπνμκα ζοκηεθεί ζηδκ «μιμζμιμνθία» ηαζ ηδκ απχθεζα ηάεε θμβήξ 

«λεπςνζζηήξ ιμοζζηήξ ηαοηυηδηαξ». 

Σα ιδκφιαηα ηαζ ηα πνυηοπα πμο πενκάκε ηα αββθυθςκα ηναβμφδζα, άθθμηε ςθεθμφκ ηαζ 

άθθμηε αθάπημοκ ηα ακενχπζκα ιοαθά ηαζ ηζξ ζοκεζδήζεζξ, βζ αοηυ πνεζάγεηαζ πνμζμπή, ζδζαίηενα απυ 

ηα παζδζά, ημοξ εθήαμοξ ηαζ ηα άημια ιε ακεπανηή εηπαίδεοζδ, επεζδή αοημί δεκ έπμοκ ακαπηφλεζ 

ζηακμπμζδηζηά ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ. 

Σέθμξ, δ αββθυθςκδ ιμοζζηή έπεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ ηαζ ιπμνεί κα 

ςθεθήζεζ πμζηζθμηνυπςξ ηδκ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. 

 

 

 Τ Μ Π Δ Ρ Α  Μ Α Σ Α  
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Δκ ηαηαηθείδζ, ηάπμο εδχ θηάζαιε ζημ ηέθμξ ημο ηαλζδζμφ ηδξ Αββθυθςκδξ Μμοζζηήξ. Αοηυ 

ημ ηαλίδζ πμο λεηίκδζε πνζκ απυ πενίπμο επηά ιήκεξ ιαξ πνμζέθενε έκακ ηαηαζβζζιυ βκχζεςκ ηαζ 

ειπεζνζχκ ηαεχξ, αθμφ δζενεοκήζαιε ηδκ ζζημνία, ηα είδδ ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ αββθυθςκδξ 

ιμοζζηήξ, ηαηαθέναιε κα ηαηακμήζμοιε ηδκ αλία ηδξ.  

ηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ Δνεοκδηζηήξ Δνβαζίαξ, υθα ηα ιέθδ είπαιε ηδκ εοηαζνία κα 

ζοκενβαζημφιε ηαζ κα βκςνζζημφιε ηαθφηενα. Καηά ηδκ δδιζμονβία ηδξ ενβαζίαξ ιαξ, εηηυξ απυ ηζξ 

επζπθέμκ βκχζεζξ βζα ηδκ Αββθυθςκδ Μμοζζηή, πήναιε βκχζεζξ βζα ημ μιαδζηυ  πκεφια ηαζ ηδκ 

αθθδθμαμήεεζα! ε αοηυ αέααζα ιαξ αμήεδζε ηαζ δ ηαεδβήηνζα ιαξ, δ ηονία Υνζζημπμφθμο πμο ήηακ 

πάκηα ιαγί ιαξ ηαζ ιαξ ηαεμδδβμφζε ιε ηζξ ζοιαμοθέξ ηαζ ηζξ δδιζμονβζηέξ ζδέεξ ηδξ, χζηε κα 

θηάζμοιε ζημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ! Δίιαζηε υθμζ ιαξ πανμφιεκμζ ηαζ πμθφ πενήθακμζ πμο 

μθμηθδνχζαιε ηδκ δμοθεζά ιαξ.  

Καηαθαααίκμοιε υηζ πανά ηδκ έηηαζδ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ, ημ εέια δεκ ήηακ δοκαηυ κα ηαθοθηεί 

εκηεθχξ, αθμφ οπάνπμοκ πάνα πμθθά αββθυθςκα ηναβμφδζα, δδιζμονβμί ηαζ ηαθθζηέπκεξ. Γζ αοηυ ημ 

θυβμ, εα ιαξ ήηακ εοπάνζζημ κα ιάεμοιε υηζ δ δμοθεζά ιαξ εκέπκεοζε πεναζηένς ένεοκα ηαζ ιεθέηδ 

απυ άθθμοξ ιαεδηέξ.  

Δοπανζζημφιε πμθφ υθμοξ υζμοξ δζααάζαηε ηδ δμοθεζά ιαξ ηαζ ηαλζδέραηε ιαγί ιαξ ςξ ηδκ 

ηεθεοηαία αοηή ζεθίδα. 

 

 

Δ Π Η Λ Ο Γ Ο   
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