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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 Ζ ενεοκδηζηή ενβαζία πμο επζθέλαιε κα ζοιιεηάζπμοιε έπεζ ηίηθμ “Ζ ιμοζζηή ζηδκ 

γςή ηςκ κέςκ”. Μέζα ζηα πθαίζζα ηδξ ενεοκάιε ηζξ επζννμέξ ηδξ ιμοζζηήξ ζηδ γςή 

ηςκ ακενχπςκ, ηδκ ζζημνία  ηδξ, ηα είδδ ηαζ ηζξ εηθνάζεζξ ηδξ. 

 Ο ηφνζμξ θυβμξ πμο επζθέλαιε κα αζπμθδεμφιε ιε αοηυ ημ εέια ήηακ δ ηαεμνζζηζηή 

επζννμή πμο αζηεί δ ιμοζζηή ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ 

ζήιενα. Ζ ιμοζζηή επίζδξ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο είκαζ ελαίνεηα 

αβαπδηέξ ζε ιαξ ηαζ πμο ιαξ εκδζαθένμοκ ζδζαίηενα, αηυια ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ 

γςή.  
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ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ιμοζζηή απμηεθεί έκα ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ ζζημνίαξ ημο ακενχπμο. Απυ ηδκ 

ανπαία ηζυθαξ Δθθάδα, μ άκενςπμξ ηαηάθααε ηδ ζδιαζία ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ηδκ 

ηαθθζένβδζε .Αοηυ ημ βκςνίγμοιε απυ ηζξ ακαζηαθέξ μζ μπμίεξ έπμοκ θένεζ ζημ θςξ 

πθήεμξ ζημζπείςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ιμοζζηήξ ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ. Ζ ιμοζζηή 

υιςξ πνμπχνδζε ακά ημοξ αζχκεξ. Κάεε επμπή παναηηδνίγεηαζ απυ έκα δ 

πενζζζυηενα είδδ ιμοζζηήξ. ηζξ ιένεξ ιαξ ηα πενζζζυηενα είδδ ηςκ παθαζχκ πνυκςκ 

έπμοκ παεεί δ ιαξ είκαζ εθάπζζηα βκςζηά. Πάκηςξ ζηδκ επμπή ιαξ οπάνπμοκ ανηεηά 

είδδ ιμοζζηήξ υπςξ pop, rock, hip-hop, jazz k.a. Ζ Μμοζζηή είκαζ δ βθχζζα ηδξ 

ροπήξ. Χξ ηέπκδ αββίγεζ ηδκ ηαθθζηεπκζηή θφζδ ημο ακενχπμο ηαζ δδιζμονβεί ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ βζα αοημπναβιάηςζδ. Αθοπκίγεζ ηδκ ζηακυηδηα βζα 

δδιζμονβζηή έηθναζδ ηαζ ζοκφπανλδ ιε ημ πενζαάθθμκ .Ζ ιμοζζηή είκαζ απυ ηζξ 

ηέπκεξ πμο ζε ηαθμφκ κα αβάθεζξ ηζξ πανςπίδεξ ηαζ κα αθήζεζξ κα ηαεμδδβήζεζ ημ 

ιοαθυ ηαζ ηδκ ροπή ζμο. 

Ζ ιμοζζηή επζδνά δναζηζηά ζηδκ γςή ημο ακενχπμο ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. Έκαξ απυ 

αοημφξ είκαζ δ επζννμή πμο αζηεί ζε ζπέζδ ιε ημκ ίδζμ ημκ άκενςπμ, ζε ζςιαηζηυ 

ηαζ πκεοιαηζηυ επίπεδμ. Απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιάθζζηα οπήνπε δ ακηίθδρδ υηζ δ 

ιμοζζηή “ελδιενχκεζ ηδκ ροπή” ημο ακενχπμο, βζ' αοηυ ηαζ εηείκμζ πμο γμφζακ ζε 

πενζμπέξ ιε ζηθδνέξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ πνμζπαεμφζακ κα πενζμνίζμοκ ηδκ 

επίζδξ ζηθδνή ζοιπενζθμνά ημοξ ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ. 

Οζ ιμοζζηέξ πνμηζιήζεζξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηαζ ηδκ ροπμθμβία ηαζ ζδεμθμβία 

ημο αηυιμο. Φοπμιεηνζηέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ άκενςπμζ οζμεεημφκ 

ακηζθήρεζξ πανυιμζεξ ιε ηζξ ζδέεξ πμο πενκάκε ιέζα απυ ηδκ ιμοζζηή πμο αημφκε.  

Δηηυξ απυ ημκ ίδζμ ημκ άκενςπμ υιςξ, δ ιμοζζηή επδνεάγεζ ηαζ ηδκ ημζκςκία ιε 

πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. Γζ' αοηυκ ημκ θυβμ δ ιμοζζηή ηαηέπεζ ηαζ πμθζηζζιζηυ κυδια, 

ηαεχξ δεκ ήηακ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ηζκήιαηα έθααακ πχνα ιεηά ιμοζζηήξ ηαζ 

λεζπάζιαηα κέςκ ιμοζζηχκ εζδχκ μδήβδζακ ζε ημζκςκζηέξ αθθαβέξ. 
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ABSTRACT 

 

Music is an integral part of human history. Even since ancient Greece, humans 

understood the importance of music and cultivated it. We know that because of the 

excavations that have brought to light a number of evidence about the progress of 

ancient Greek music. However, music advanced through the centuries. Each era is 

characterized by one or more kinds of music. Nowadays, most of the old kinds of 

music are lost or very few details are known to us. Nevertheless, there are many kinds 

of music such as pop, rock, hip-hop, jazz etc.Music is the language of the soul. As an 

art it touches the artistic human nature and creates the proper conditions for self-

filfilment.It rouses the ability for creative expression and co-existence with the 

environment. Music is one of the arts that make you get rid of your biases and let it 

guide your mind and soul. 

   Music influences drastically human life in many ways. One of them is the influence 

that it has on the human being itself, on physical and spiritual level. Ever since the 

ancient times there was the belief that music „tames‟ the human soul and that is why 

people that lived under cruel environmental conditions tried to ease their cruel 

behavior through music. 

   Music preferences can influence the human psychology and ideology. Psychometric 

research has shown that humans adopt ideas similar to the ones expressed in the music 

they listen to. 

  Apart from each person, music influences also society in many ways. That is the 

reason why music has also a cultural meaning as there were many times when music 

expressed and accompanied social movements. 

   Music is an indispensable part of human history. The outbreaks of new musical 

genres expressed social changes.  
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ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

 

Δπζθέβμκηαξ κα δζελάβμοιε ιζα ένεοκα, ακαθφμκηαξ ηδκ ζζημνία ηδξ ιμοζζηήξ, ηζξ 

επζδνάζεζξ ηαζ ηζξ εηθνάζεζξ ηδξ, ζοκακηήζαιε πμθθά ενςηήιαηα ζηα μπμία 

ηζκδημπμζδεήηαιε κα απακηήζμοιε. «Σζ είκαζ δ ιμοζζηή;», «Πχξ μ άκενςπμξ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ ιμοζζηή;», «Με πμζμοξ ηνυπμοξ εηθνάγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο 

ημο δδιζμονβεί;». Δπίζδξ ημ εέια ηςκ επζννμχκ πμο αζηεί ιαξ έηακε κα 

ακανςηδεμφιε «Πχξ αμδεά δ ιμοζζηή ηδκ οβεία;», «Πχξ επδνεάγεζ ημκ εβηέθαθμ;», 

«ε ηζ ιπμνεί κα πνδζζιεφεζ δ ιμοζζηή έκακ ιαεδηή;». Αθθά επίζδξ ηαζ : «Σζ ιαξ 

ηάκεζ κα κζχεμοιε ηάεε είδμξ ιμοζζηήξ;», «Οζ ιμοζζηέξ ιαξ πνμηζιήζεζξ επδνεάγμοκ 

ημκ παναηηήνα ιαξ, ή πδβάγμοκ απυ αοηυκ;», «οκδέμκηαζ μζ ιμοζζηέξ πνμηζιήζεζξ 

ιε ζοβηεηνζιέκεξ ζηέρεζξ(π.π. ηάζεζξ αοημηημκίαξ, ηαηάεθζρδ);» «Πχξ δ ιμοζζηή 

επδνέαζε μθυηθδνεξ ημζκςκίεξ;», «Ζ πμθζηζηή ηαηάζηαζδ παίγεζ νυθμ ζηδκ 

ιμοζζηή;», «Σζ ζπέζδ έπεζ δ ιμοζζηή ιε άθθεξ ηέπκεξ;», «Δπδνεάγεζ δ ιμοζζηή 

άθθμοξ ηαθθζηέπκεξ, εηηυξ απυ αοημφξ πμο ζοκδέμκηαζ άιεζα ιαγί ηδξ;».  

Γζα κα απακηήζμοιε υιςξ ζε υθα αοηά ηα ενςηήιαηα πνμζπαεήζαιε κα ανμφιε ηζξ 

νίγεξ ηδξ ιμοζζηήξ, ιέζα απυ πμφ ακηθμφιε πθδνμθμνίεξ βζ‟  αοηήκ, ηα είδδ πμο 

πνμτπήνπακ ηαζ ζοκεπίγμοκ κα οπάνπμοκ ηαζ πχξ ζοκδέεηαζ δ ιμοζζηή ιε 

επαββέθιαηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ/ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ ένεοκα ηαζ δ ζφκεεζδ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ είπε δζάνηεζα εθηά ηνίςνςκ ζοκακηήζεςκ, 

ιία ηάεε αδμιάδα, δδθαδή ζοκμθζηά εθηά αδμιάδςκ. ηδκ υβδμδ ζοκάκηδζδ ιαξ 

έβζκε δ πανάδμζδ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ ζηδκ επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα. Ζ πνμκμθμβζηή 

ζεζνά ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο έβζκακ είκαζ δ ελήξ: 

 1δ ζοκάκηδζδ: πνχηδ επαθή ιε ημ εέια, δζαπςνζζιυξ εειαηζηχκ αλυκςκ 

 2δ ζοκάκηδζδ: ιμίναζια ενβαζζχκ, δδιζμονβία θαηέθμο πθδνμθμνζχκ ζηδκ 
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αίεμοζα Ζ/Τ 

 3δ ζοκάκηδζδ: ζογήηδζδ βζα ηζξ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ 

 4δ ζοκάκηδζδ: ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ ηαζ πνδζζιμπμίδζδ USB βζα ηδκ 

απμεήηεοζή ημοξ. 

 5δ ζοκάκηδζδ: ζογδηήζεζξ βζα ηδκ δμιή ηδξ ενβαζίαξ ηαζ επζθμβή 

πθδνμθμνζχκ. 

 6δ ζοκάκηδζδ: ζφκεεζδ εκυξ ιένμοξ ηδξ ενβαζίαξ. 

 7δ ζοκάκηδζδ: ζφκεεζδ ηδξ οπυθμζπδξ ενβαζίαξ. 

 8δ ζοκάκηδζδ: πανάδμζδ ηδξ ενβαζίαξ. 

Ζ ενβαζίαξ ιαξ δεκ έβζκε ηάης απυ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ, ηαεχξ μ πνυκμξ ήηακ 

πενζμνζζιέκμξ ηαζ ημ θυνημ ημο πνμβνάιιαημξ ιαξ ιεβάθμ. Δπίζδξ ςξ ηάηζ εκηεθχξ 

πνςηυβκςνμ βζα ιαξ, ιαξ δοζηυθερε. Οζ πυνμζ απυ ημοξ μπμίμοξ ακηθήζαιε 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ενεοκδηζηή ενβαζία ιαξ ήηακ μζ εβηοηθμπαίδεζεξ, ημ δζαδίηηομ, 

ιενζηά αζαθία ηαζ δζάθμνεξ εθδιενίδεξ ηαζ πενζμδζηά. Δπζθέλαιε κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε αοηά ηα ενβαθεία βζαηί ήηακ πνμζαάζζια ηαζ εφημθα ζηδκ πνήζδ 

απυ υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ιαξ.  

 

A.ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ιαξ εεςνμφιε ζηυπζιμ κα 

παναεέζμοιε ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ εέια πμο ελεηάζαιε, ηδκ “Μμοζζηή”. Ζ 

θέλδ “ιμοζζηή” ιπμνεί κα έπεζ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ ηαζ ημκ 

ζημπυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ.  

«Χξ κνπζηθή μνίγεηαζ δ ηέπκδ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ήπςκ ιε ζημπυ ηδ 

ζφκεεζδ, εηηέθεζδ ηαζ αηνυαζδ/θήρδ εκυξ ιμοζζημφ ένβμο, ηαεχξ ηαζ δ επζζηήιδ 

πμο επζηεκηνχκεηαζ ζε εέιαηα ζοκδευιεκα ιε ηδκ παναβςβή, μνβάκςζδ ηαζ θήρδ 

ήπςκ. Με ημκ υνμ εκκμείηαζ επίζδξ ηαζ ημ ζφκμθμ ήπςκ απυ ημ μπμίμ απανηίγεηαζ έκα 

ιμοζζηυ ημιιάηζ.» αναθέρει η Βικιπαίδεια. 
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Ζ ιμοζζηή οπήνλε ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ ζζημνίαξ αηυια ηαζ πνζκ απυ πζθζάδεξ 

πνυκζα. Γκςζηή ηαζ ςξ “Απμθθχκζα Σέπκδ”, δζαθένεζ απυ επμπή ζε επμπή ηαζ απυ 

πμθζηζζιυ ζε πμθζηζζιυ. ογδηήζεζξ ιεηαλφ θμβίςκ ηαζ ιδ έπμοκ βίκεζ ιε ζημπυ κα 

πνμζδζμνίζμοκ ηδκ δζαπμθζηζζιζηή αλία ηδξ ιμοζζηήξ ζηδ γςή ιαξ. Ζ ιμοζζηή 

πνμκμθμβεί ηαζ ελεθίζζεζ ηδκ ζζημνία ηδξ ςξ πανάθθδθδ ιε εηείκδ ηδξ Γθχζζαξ, ηαη' 

μοζία ςξ πανάθθδθδ ιε ηδκ ακενχπζκδ ελέθζλδ. 

Απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ηαζ ηδκ ζδιενζκή επμπή δ ιμοζζηή έπεζ δεπηεί πμθθέξ 

επζννμέξ ηαζ έπεζ πνμζανιμζηεί, ζοβηεηνζιέκα απυ έκα εκζαίμ ζφκμθμ έπεζ απμηηήζεζ 

ήδδ ηαζ οπμηαηδβμνίεξ. οβηεηνζιέκα, ηα πζμ ααζζηά ηαζ δδιμθζθή, ιεηαλφ ηςκ 

κέςκ, είδδ ιμοζζηήξ είκαζ: 

 Pop (πμπ) 

 Rock (νμη) 

 Rap/Hip-Hop (ναπ/πζπ-πμπ) 

 Reggae (νέβηε) 

 Disco (κηίζημ) 

 Heavy Metal (πεαζ ιεηαθ) 

 House (παμογ) 

 Trance (ηνακξ) 

 Folk (θμθη) 

 Jazz (ηγαγ) 

 Classic (ηθαζζζηή) 

 Latin (θαηζκ) 

2.ΗΣΟΡΗA 

 

Ζ ελέθζλδ ηδξ ιμοζζηήξ είκαζ πανάθθδθδ ιε ηδκ ακενχπζκδ ελέθζλδ ηαζ βζ΄αοηυ ημκ 

θυβμ ιαξ είκαζ απαναίηδηδ ζηδ γςή ιαξ. Ο ηαθθζενβδιέκμξ άκενςπμξ μκμιαγυηακ  

«ιμοζζηυξ ακήν ».  

Ο άκενςπμξ απυ ηα πνχηα ημο αήιαηα άνπζγε κα ηαηαζηεοάγεζ ενβαθεία ηαζ ιμοζζηά 

υνβακα . Σα ενβαθεία ηαζ ηα υπθα δεκ λεπχνζγακ πμθφ , βζαηί ηαζ αοηά πνχηα-πνχηα 
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πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ παναβςβή , ζηζξ ηοκδβεηζηέξ παβάκεξ , ζακ ηδθεαυεξ βζα 

επζημζκςκία αθθά ηαζ ζημκ πμνυ. 

ιςξ δ ιμοζζηή πνμκμθμβείηαζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα. 

Ζ ιμοζζηή ηδξ ανπαίαξ Δθθάδαξ ήηακ έκα ιείγμκ ημιιάηζ ημο ανπαζμεθθδκζημφ 

εεάηνμο-ιεζηηέξ πμνςδίεξ ηναβμοδμφζακ βζα δζαζηεδαζηζηά, εμνηαζηζηά ηαζ 

πκεοιαηζηά δνχιεκα. Υνδζζιμπμζμφκηακ ιμοζζηά υνβακα υπςξ , ιεηαλφ άθθςκ , μ 

αοθυξ , δ θφνα ηαζ ζδζαίηενα δ ηζεάνα. Ζ ιμοζζηή ήηακ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ 

ανπαζμεθθδκζηήξ  παζδείαξ , υπμο ηα αβυνζα λεηζκμφζακ  ιμοζζηέξ ζπμοδέξ απυ έλζ 

πνμκχκ. Ζ ανπαζμεθθδκζηή ιμοζζηή εεςνία  πενζεθάιαακε ημοξ ηνυπμοξ , μζ μπμίμζ 

απμηεθμφζακ αάζδ βζα ηδ δοηζηή ενδζηεοηζηή ηαζ ηθαζζζηή  ιμοζζηή , ηζ επίζδξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ  εηηεκχξ ζηδ ηγαγ. Ανβυηενα δ ανπαζμεθθδκζηή ιμοζζηή δέπηδηε 

επζννμέξ απυ ηδ Ρςιασηή ηαζ Βογακηζκή αοημηναημνία , ηαεχξ ηαζ απυ ηδ ιμοζζηή 

ηδξ ακαημθζηήξ Δονχπδξ. 

 Καηά  ηδκ Ακαβεκκδζζαηή πενίμδμ ( 1400-1600) έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ δζαζςεέκηαξ 

ιμοζζηήξ ηδξ Δονχπδξ ημο 14
μο

 αζχκα είκαζ θασηά ηναβμφδζα. Απμ ηα ιέζα ημο 15
μο

 

αζχκα ,  δ πμθοθςκία  πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ζοκεέηεξ ηαζ ηναβμοδζζηέξ ζε 

ενδζηεοηζηέξ ζοκεέζεζξ. 

Κφνζα ζοζηαηζηά ηδξ ιμοζζηήξ: 

   1) μ ήπμξ, πςνίξ αοηυκ δεκ ιπμνεί κα κμδεεί ιμοζζηή ηαζ ζε αοηυκ αηνζαχξ 

πενζέπμκηαζ ηα άθθα ζημζπεία, υπςξ δ πνμζά (ημ ζδζαίηενμ πνχια πμο λεπςνίγεζ ηδκ 

ιζα θςκή απυ ηδκ άθθδ, ημ έκα υνβακμ απυ ημ άθθμ), δ εηπμιπή πμο μ ήπμξ παίνκεζ 

ημ επζεοιδηυ φρμξ, ηδκ μλφηδηα ή ηδ αανφηδηα, δ έκηαζδ, δδθαδή δ εκδοκάιςζδ ημο 

ήπμο, ηαζ, ηέθμξ, δ δζάνηεζα, πμο ελανηάηαζ απυ ηδκ πανάηαζδ ή ηδκ παφζδ ηςκ 

παθιζηχκ δμκήζεςκ, πμο ηάκμοκ ημκ ήπμ. 

   2) Ο νοειυξ, δδθαδή μ ηνυπμξ δζαδμπήξ ηςκ πνμκζηχκ ζημζπείςκ, ιε ιεηνζηέξ 

ιμκάδεξ, πμο λεπςνίγμοκ ηαεανά ιεηαλφ ημοξ. 

   3) Ζ ιεθςδία, πμο πανμοζζάγεζ ηδ δζαδμπή ηςκ ήπςκ, πμο πνμπςνμφκ λεπςνζζηά 

ηαζ ζφιθςκα ιε ηάπμζα θμβζηή ζεζνά. 

   4) Ζ ανιμκία, πμο είκαζ δ ηαοηυπνμκδ εηθμνά, δ ζοκήπδζδ πενζζζυηενςκ 

θευββςκ. Ζ εονςπασηή ιμοζζηή ααζίγεηαζ ζηδ ιείγμκα ηαζ ζηδκ εθάζζμκα ηθίιαηα. 
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3.ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

φιθςκα ιε ηδ θφζδ ηςκ ζςιάηςκ πμο είκαζ πνμμνζζιέκα κα πανάβμοκ ήπμ ηα 

ιμοζζηά υνβακα δζαηνίκμκηαζ ζε ηέζζενζξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: 

 Σα ζδζυθςκα, πμο μ ήπμξ πανάβεηαζ απυ ηδκ ηνμφζδ ή ηδ δυκδζδ ημο ίδζμο 

ημο μνβάκμο, πμο πεηοπαίκεηαζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή 

ακήημοκ, ιεηαλφ άθθςκ, ημ βημκβη,ημ ηαι-ηαι,ηα πζάηα,μζ ηαιπάκεξ ηθπ. 

 Σα ιειανακυθςκα,πμο μ ήπμξ πανάβεηαζ ιε ημ πηφπδια επάκς ζε ιειανάκεξ 

ή ζε δένιαηα, ηεκηςιέκα ζε ηαηάθθδθα δπεία, υπςξ ζηα ηφιπακα ηαζ ζηα 

ηαιπμφνα. 

 Σα πμνδυθςκα, πμο μ ήπμξ πανάβεηαζ απυ ηδ δυκδζδ ηςκ πμνδχκ πμο 

πεηοπαίκεηαζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ηςκ μνβάκςκ, ανηεηά 

άθθςζηε εονεία, οπάβμκηαζ δ θφνα, ημ ηθααίπμνδμ, ημ πζάκμ, δ άνπα ημ αζμθί, 

δ αζυθα, ημ αζμθμκηζέθμ, δ ηζεάνα ηθπ. 

 Καζ ηα αενυθςκα, πμο μ ήπμξ πεηοπαίκεηαζ ιε ηδ δυκδζδ ιζαξ ζηήθδξ αένα. 

Καζ αοηή  επίζδξ δ ηάλδ ηςκ μνβάκςκ είκαζ πθμοζζυηαηδ.ε αοηήκ ακήημοκ 

ηα πκεοζηά ιε ηδ δζάηνζζδ ημοξ ζε υνβακα ιε βθςηηίδα, ιε επζζηυιζμ, δδθαδή 

ηα πάθηζκα, ηαζ ιε ζηυιζμ. ηα αενυθςκα οπάβμκηαζ επίζδξ ή βηάζκηα, ημ 

εηηθδζζαζηζηυ υνβακμ, ημ ανιυκζμ, δ θοζανιυκζηα ηαζ ημ αημνκηευκ. 

Σα ιμοζζηά υνβακα ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ είκαζ, απμηέθεζια ηεθεοηαίαξ ιεηαηνμπήξ 

ανπαζμηάηςκ μνβάκςκ, πμο ακάβμκηαζ ζε απμιαηνοζιέκεξ επμπέξ ηαζ πμο 

εκδζαθένμοκ επίζδξ ηδκ εεκμθμβία. 

 Ανπαία εθθδκζηά ηαζ αογακηζκά ιμοζζηά υνβακα. 

Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ είπακ ηνζχκ εζδχκ ιμοζζηά υνβακα: εκηαηά, ειπκεοζηά ηαζ 

ηνμοζηά, δδθαδή έβπμνδα, πκεοζηά ηαζ ηνμοζηά. Απυ ηα πζμ δζαδεδμιέκα έβπμνδα 

ήηακ δ θφνα ηαζ δ ηζεάνα πμο δζαθένμοκ εκηεθχξ απυ ηα ζφβπνμκα. Έπμοκ ζςεεί 

μκυιαηα ηζ άθθςκ μνβάκςκ υπςξ: αάναζημξ, ιάβαδζξ, επζβχκζμκ, ηνίβςκμκ, άνπα, 

ραθηήνζμκ η.ά. Απυ ηα πκεοζηά, πζμ δζαδμιέκμζ ήηακ μζ δζάθμνμζ ηφπμζ αοθχκ. Έκα 

πκεοζηυ, μ οδνδθυξ αοθυξ ή φδναθζξ, ηεθεζμπμζήεδηε ανβυηενα ζημ Βογάκηζμ ηαζ 

ζηδκ Γφζδ, βζα κα ελεθζπηεί ηεθζηά ζημ βκςζηυ εηηθδζζαζηζηυ υνβακμ. Σα ηνμοζηά 

είπακ ιζηνυηενδ πμζηζθία: ακαθένμκηαζ ηα ηφιαακα, ηα ηνυηαθα, ηα ηφιααθα ηαζ ηα 
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ζείζηνα. θα ηα ιμοζζηά υνβακα ηςκ ανπαίςκ δζαηδνήεδηακ ιε ηδκ παθζά μκμιαζία 

ημοξ ζηδκ πνχηδ αογακηζκή επμπή. ηα πνυκζα ηδξ ημονημηναηίαξ υιςξ πμθθά απυ ηα 

υνβακα αοηά ζοκακηζμφκηαζ ιε ηζξ ημφνηζηεξ μκμιαζίεξ ημοξ υπςξ: ηζίαμονζ, ζζανηί, 

νζιπάπζ, ηειάκ, ζηεζεθί, ιπαβθαιάξ, ιπμογμφηζ η.ά. 

 φβπνμκα θασηά ιμοζζηά υνβακα. 

Απυ ηα αενυθςκα ιεβάθδ πμζηζθία πανμοζζάγμοκ μζ θθμβένεξ. Ζ ηζαιπμφκα είκαζ 

πμζιεκζηυ υνβακμ δζαδεδμιέκμ ζηα Γςδεηάκδζα, ζηα κδζζά ημο Αζβαίμο ηαζ θζβυηενμ 

ζηα Δπηάκδζα. ηδκ Κνήηδ μκμιάγεηαζ αζημιακημφνα, επεζδή πνμζδέκμοκ δομ 

ηαθαιέκζεξ ιακημφνεξ (αοθμφξ) ή ιπζιπίηζα ζ' έκα δενιάηζκμ αζηυ, ηαζ ηζξ δομ ιαγί 

ηζξ πνμζανιυγμοκ ζημ έκα πυδζ ημο ημιανζμφ. Σμ έκα ιπζιπίηζ, πμο έπεζ 3-5 ηνφπεξ, 

παίγεζ ηδ ιεθςδία, εκχ ημ άθθμ, ιε 2-3 ηνφπεξ, παηζέηαζ ζοβπνυκςξ ηαζ παίγεζ έκα 

είδμξ ζζμηναηήιαημξ. Ζ βηάζκηα ζοκπέεηαζ ζοπκά ιε ηδκ ηζαιπμφκα, δζαθένεζ υιςξ, 

βζαηί ηα δομ ιπζιπίηζα πμο πανάβμοκ ημκ ήπμ είκαζ ακελάνηδηα ηαζ μ ζςθήκαξ πμο 

πανάβεζ ημ ζζμηνάηδια είκαζ ιαηνφξ ηαζ δίκεζ ηδκ ημκζηή ιζα μηηάαα παιδθυηενα. Ζ 

βηάζκηα πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ Θνάηδ, ζηδ Μαηεδμκία ηαζ ζ‟υθα ηα Βαθηάκζα. 

Απυ ηα έβπμνδα, ημ πζμ βκςζηυ υνβακμ είκαζ δ θφνα. Σμ ζφβπνμκμ θαμφημ έπεζ 

ιεβάθμ δπείμ, ιαηνφ αναπίμκα ιε ηάζηα ηαζ ηέζζενζξ δζπθέξ πμνδέξ ημονδζζιέκεξ 

ηαηά πέιπηεξ ηαεανέξ δδθαδή κημ, ζμθ, νε, θα ηθπ. ήιενα, ζηα θασηά 

ζοβηνμηήιαηα ημ ακηζηαηαζημφκ ιε ηδκ ηζεάνα ημονδζζιέκδ ζακ αοηυ, ηδ 

θαμοημηζεάνα. Σμ ζακημφνζ παίγεηαζ ιε δφμ ιπαβηέηεξ, εκχ ημ ηακυκζ, ζε ζπήια 

ηνζβχκμο, έπεζ 72 πμνδέξ ηαηά ιέζμ υνμ ηαζ παίγεηαζ ιε ηα δάπηοθα. Ο 

μνβακμπαίηηδξ ημ ζηδνίγεζ ζηα βυκαηα ημο ή ζε μπμζαδήπμηε άθθδ αάζδ. Ίζςξ κα 

πνυηεζηαζ βζα ημ ραθηήνζμ ηδξ αογακηζκήξ επμπήξ, αθθά παζγυηακ ηάεεηα, ζακ ηδκ 

άνπα, ηαζ υπζ μνζγυκηζα υπςξ ζήιενα. Καηά ιζα άπμρδ, δ μκμιαζία ημο μνβάκμο 

ηακμκάηζ πνμένπεηαζ απυ ηδκ ανααζηή θέλεζ «ηακμφκ» ζφιθςκα ιε άθθδ, πνμένπεηαζ 

απυ ημ εθθδκζηυ «ηακχκ», έκα υκμια ιμκυνπμδμο ιμοζζημφ μνβάκμο, πμο ημ 

ακαθένεζ μ Δοηθείδδξ, ηαζ απυ εηεί ημ πήνακ μζ Άνααεξ. Καζ εα ήεεθα κα 

ζοιπθδνχζς πχξ ημ ιπμογμφηζ ηαζ μ ιπαβθαιάξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εδχ ηαζ αζχκεξ. 

ηα ηνμοζηά ακήημοκ ηα ηφιπακα, ηα ημοιπεθέηζα ηαζ ημ κηέθζ, πμο ημ ζοκακημφιε 

κα ζοκμδεφεζ ηα θασηά ζοβηνμηήιαηα, είκαζ ημ ανπαίμ ζείζηνμ 
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4.ΔΗΓΖ ΜΟΤΗΚΖ 

4.1.ΚΛΑΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 

Με ημκ υνμ ηθαζζηή επμπή ηδξ ιμοζζηήξ ακαθενυιαζηε ζηδκ ηθαζζηή πενίμδμ ηδξ 

Γοηζηήξ ιμοζζηήξ, δ μπμία λεηίκδζε πενίπμο ημ 1750 ηαζ ηεθείςζε ημ 1810-

1830.Απμηέθεζε ηδκ πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία λεπχνζζακ μζ ιμνθέξ πμθφ ζδιακηζηχκ 

ζοκεεηχκ, υπςξ μ Μυηζανη ηαζ μ Μπεηυαεκ, επζπθέμκ ιπμνεί κα εκηαπεεί ζε ιζα 

βεκζηυηενδ πμθζηζζηζηή αθθαβή πμο ζοκηεθέζηδηε ζηα ιέζα ημο 18
μο

 αζχκα. ηα 

ιέζα ημο 18
μο

 αζχκα, έπεζ δζαιμνθςεεί πθήνδξ έκα κέμ νεφια ζηζξ ηέπκεξ. Ζ δζαφβεζα 

ηαζ δ ηαεανυηδηα είκαζ ααζζηά βκςνίζιαηα ημο κέμο αοημφ φθμοξ. Ζ απθυηδηα, δ 

εοεφηδηα ηαζ δ ζοκμπή, απμηεθμφκ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ κέαξ αζζεδηζηήξ. Ζ Κιαζηθή 

κνπζηθή παναηηδνίγεηαζ βεκζηά απυ ιζα ιμκμθςκζηή ιμοζζηή βναθή ηαηά ηδκ μπμία 

ηονζανπεί ιζα ααζζηή ιεθςδία εκχ ηα οπυθμζπα ζοκμδεοηζηά ιένδ οπμζηδνίγμοκ ηδ 

ιεθςδία αοηή. Σμ φθμξ αοηυ ήηακ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηδκ πμθοθςκζηή ηαζ 

ακηζζηζηηζηή δμιή ηδξ πνμηθαζζηήξ ιμοζζηήξ. 

Το μοσζικό κείμενο τωρίζεηαι ηης περιζζόηερες θορές ζε ζύνηομες περιόδοσς ή 

θράζεις ενώ οι αρμονίες εναλλάζζονηαι με βαθύηερο ρσθμό. 

4.1.1. Οξγαληθή κνπζηθή 

Ζ Ονβακζηή ιμοζζηή ηδξ ηθαζζηήξ πενζυδμο λεπςνίγεζ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

αζζεδηζηήξ ημο Empfindsamerstil, πμο ζδιαίκεζ εοαίζεδημ φθμξ. Σμ ¨είδμξ¨ 

παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκμ ζοκαζζεδιαηζζιυ ηαζ εηπνμζςπείηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

απυ ημοξ βζμφξ ημο Γζυπακ ειπάζηζακ Μπαπ. 

4.1.2.Μνπζηθά όξγαλα(θιαζηθήο κνπζηθήο) 

Σα ααζζηά υνβακα ηδξ ηθαζζηήξ ιμοζζηήξ είκαζ: 

 Σν πηάλν 

 Σν βαξύηνλν 

 Σν θιαξηλέην 

 Σν θπζηθό θόξλν, ράιθηλν πλεπζηό 
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Ανηεηά υνβακα οπέζηδζακ ηνμπμπμζήζεζξ ηαηά ηδκ ηθαζζηή πενίμδμ. Γζα 

πανάδεζβια ημ ηθαζζηυ ηυνκμ δζέθενε ζδιακηζηά απυ ημ ιπανυη ηυνκμ ηαεχξ 

εκζςιάηςκε ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα αθθαβήξ ημκζηυηδηαξ. 

4.1.3.Κιαζηθή νξρήζηξα 

ηδκ ηθαζζηή ιμοζζηή ειθακίζηδηακ αθθαβέξ ζηα υνβακα. ηδξ μνπήζηνεξ ηδξ 

ηθαζζηήξ πενζυδμο παφεζ δ ηονζανπία ηςκ αζμθχκ. Γζεονφκεηαζ δ πνήζδ ηςκ 

πζακζζηχκ. πακζυηενα μζ ηθαζζημί ζοκεέηεξ ειπθμοηίγμοκ ηδκ μνπήζηνα ιε υνβακα 

υπςξ ηφιααθα, ημ ηνίβςκμ η.ά. ημ ζφκμθμ ηδξ, δ ηθαζζηή μνπήζηνα δζαηνίκεηαζ απυ 

πενζζζυηενα υνβακα, είκαζ πζμ εοέθζηηδ ιε εκαθθαβέξ μνβάκςκ εκχ δζαεέηεζ ηαζ 

δοκαηυηενμ ήπμ. 

4.2.ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ 

 

Ζ πανάδμζδ ημο ακαημθζημφ θεζημονβζημφ άζιαημξ, ακαπηφπεδηε ζηδ Βογακηζκή 

Αοημηναημνία. Δίκαζ ακακηίννδηα ζφκεεηδξ πνμέθεοζδξ, πνμζεββίγμκηαξ ζηζξ 

ηαθθζηεπκζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ παναβςβέξ ηδξ ηθαζζηήξ ανπαζυηδηαξ. Ο Πένζδξ 

βεςβνάθμξ IbnKhurradadibih, ακαθένμκηαξ ζηδκ θελζημβναθζηή ηαηαβςβή ηςκ 

ιμοζζηχκ μνβάκςκ ηδξ επμπήξ ηαηέβναρε ηα παναηάης ηοπζηά υνβακα ηςκ 

Βογακηζκχκ: ηδκ lura(έκα ιμοζζηυ υνβακμ πμο παζγυηακ ιε δμλάνζ ηαζ ήηακ υιμζμ ιε 

ημ Ανααζηυ Ραιπάιπ ηαζ ηζξ ζδιενζκέξ θφνεξ ιε δμλάνζ ιμο παίγμκηαζ ζηζξ ιεηά-

Βογακηζκέξ πενζμπέξ), ημ εηηθδζζαζηζηυ υνβακμ (urghun), ημ shilyani(πζεακυηαηα έκα 

είδμξ άνπαξ) ηαζ ημsalanbij. 

Βθέπμοιε υηζ οπάνπεζ ιζα ααζζηή ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ ιμοζζηήξ ηδξ οκαβςβήξ ηαζ 

ηδξ πνχζιδξ πνζζηζακζηήξ ιμοζζηήξ. Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ παναδυζεςκ οθίζηαηαζ 

οπυ ιμνθή μιμζμηήηςκ ηδξ Φαθιςδίαξ ηαζ ηςκ Όικςκ. Δκ ζοκημιία, Φαθιςδία 

είκαζ δ ιεθςδζηή απυδμζδ ηςκ Φαθιχκ ημο Γααίδ απυ ηδκ εανασηή ημζκυηδηα. Οζ 

φικμζ αθεηένμο, είκαζ παναθνάζεζξ ημο αζαθζημφ ηεζιέκμο, μζ μπμίεξ βνάθμκηαζ ιε 

ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ιπμνμφκ κα πνμζανιμζημφκ ζε έκακ παναδμζζαηυ ηφπμ 

άζιαημξ. Οζ πνχζιεξ πνζζηζακζηέξ πνμζπάεεζεξ οικμβναθίαξ ηαηαδζηάζηδηακ 

αιέζςξ επεζδή δεκ ααζίζηδηακ απμηθεζζηζηά ζηζξ θέλεζξ ηδξ Γναθήξ. 
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Παναδμζζαηά, μ Ποεαβυναξ ακαθένεηαζ ςξ εειεθζςηήξ ημο ιμοζζημφ είδμοξ πμο 

ιεηέπεζηα ελεθίπηδηε ζηδ αογακηζκή ιμοζζηή. Ο Ποεαβυναξ ήηακ μ πνχημξ πμο 

ζοκέδεζε ηδ ιμοζζηή ιε ηα ιαεδιαηζηά ηαζ ηαζκμηυιδζε ιε ηδ ιεθέηδ ηδξ 

αημοζηζηήξ. Ήηακ επίζδξ μ πνχημξ πμο δδιζμφνβδζε ημοξ ιμοζζημφξ ¨ήπμοξ¨ ηαζ 

απέδςζε ηζξ ακαθμβίεξ ημοξ ιε κυηεξ. Αοηυ δδιζμφνβδζε ηζξ ηθίιαηεξ πμο είκαζ δ 

αάζδ ηδξ Οηηςήπμο ημο ηέκηνμο δδθαδή ηδξ αογακηζκήξ ιμοζζηήξ εεςνίαξ. 

4.3.ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 

 

Σμ Γεκνηηθό ηξαγνύδη ςξ θμβμηεπκζηυ είδμξ ακηθεί ημ οθζηυ ημο απυ ηδκ πνμθμνζηή 

θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, αοηήκ πμο ακαπηφζζεηαζ απυ ηδκ ακάβηδ πμο έπεζ ηάεε 

άημιμ ηαζ βεκζηυηενα ηάεε θαυξ κα εηθνάζεζ ηα ζοκαζζεδιαηζηά ημο ηαζ ροπζηά 

θμνηία, ηα ζδακζηά ημο, ημοξ πυκμοξ ηαζ ηζξ πανέξ ημο, αηυια ηζξ εκηοπχζεζξ ηαζ ηζξ 

ζηέρεζξ ημο ιέζα ζηδκ ¨πμίδζδ¨. 

Γεληθά 

Γδιμηζηή πμίδζδ έπμοκ ακαπηφλεζ υθμζ μζ θαμί. Ανπαζυηενδ, ακαθμβζηά ιε ηδκ 

ζζημνία ηςκ θαχκ, θαίκεηαζ κα είκαζ δ ζκδζηή. ημκ εονφηενμ βεςπμθζηζηυ πχνμ ηςκ 

Βαθηακίςκ δ δδιμηζηή πμίδζδ είκαζ ζδζαίηενα έκημκδ αηνζαχξ θυβς ηςκ πμθθχκ 

ζζημνζηχκ ελεθίλεςκ πμο ζοκέαδζακ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ζήιενα δ μπμία ηαζ 

ζοκδέεηαζ ιε ηζξ υρεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηάεε απμπήξ, ή ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ επζηχκ Κθέθηζηςκ ιε ηδκ πναηηζηή ηδξ ημζκςκζηήξ ακηίδναζδξ, 

αημιζηήξ ή ζοθθμβζηήξ, ζημκ εηάζημηε ελμοζζαζηζηυ θμνέα. Καηυπζκ ζοκδέεδηε 

ζηεκά ιε ηδκ πναηηζηή ηδξ εεκμβέκεζδξ, οπυ ηδκ επίδναζδ ηδξ νμιακηζηήξ ζδεμθμβίαξ 

ημο volksgeist. 

4.4.ΡΔΜΠΔΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 

 

"Σα νειπέηζηα ηναβμφδζα είκαζ ιζηνά απθά ηναβμφδζα πμο ηναβμοδμφκ απθμί 

άκενςπμζ. ...είκαζ ζημ αάεμξ ιάθθμκ ημζκςκζημφ πενζεπμιέκμο ηναβμφδζα." βνάθεζ μ 

Ζθίαξ Πεηνυπμοθμξ ζημ αζαθίμ ημο "Ρειπέηζηα ηναβμφδζα". 

Ζ ζζημνία ημο νειπέηζημο ηναβμοδζμφ είκαζ αλζμπνυζεπηδ απυ ημ βεβμκυξ ηαζ ιυκμ 
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υηζ δζαδναιαηίγεηαζ ζε ηυζμ ζηεκυ πνμκζηυ δζάζηδια (πενίπμο 30-40 πνυκζα) ηαζ 

ηαοηυπνμκα υιςξ έπεζ ηυζδ ιεβάθδ επίδναζδ ζηδκ ελέθζλδ ημο Δθθδκζημφ 

ηναβμοδζμφ. Ίζςξ ηεθζηά κα απμηεθεί ημκ "ζοκδεηζηυ ηνίημ" ηδξ ιμοζζηήξ ημο 19μο 

ηαζ 20μο αζχκα ζηδκ Δθθάδα. 

Πμθθμί ηαζ δζάθμνμζ πανάβμκηεξ ζοκέααθθακ ζηδκ δδιζμονβία ημο νειπέηζημο αθθά 

ηαζ ζηδκ δζαιυνθςζδ ημο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ιζηνήξ "γςήξ" ημο. Σα δδιμηζηά 

ηναβμφδζα , δ Βογακηζκή ηαζ Βαθηακζηή ιμοζζηή , δ Σμφνηζηδ ηαζ ακαημθίηζηδ 

ιμοζζηή αθθά ηαζ άθθμζ, ημζκςκζημφ πενζεπμιέκμο πανάβμκηεξ, υπςξ μ ηνυπμξ γςήξ 

(ηεηέδεξ, θοθαηέξ , πανακμιία) ηαζ ιεβάθα ζζημνζηά βεβμκυηα (ηαηαζηνμθή ηδξ 

ιφνκδξ ημ 22 ηαζ ημ ηφια ηδξ πνμζθοβζάξ, δ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ ηαζ δ άκμδμξ 

-ηαζ ανβυηενα ηάεμδμξ- ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, μζ δζάθμνμζ πυθειμζ -1897, Β' 

παβηυζιζμξ, ειθφθζμξ-) δζαιυνθςζακ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ηδκ νειπέηζηδ ιμοζζηή. 

Οη 3 πεξίνδνη ηνπ ξεκπέηηθνπ 

Πμθθμί ιεθεηδηέξ ηαζ ζζημνζημί πςνίγμοκ ημ νειπέηζημ ηναβμφδζ ζε 3 πενζυδμοξ. Ο 

δζαπςνζζιυξ αοηυξ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο νειπέηζημο βζαηί 

ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ αημθμοεεί ηδκ ζζημνία ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηα βεβμκυηα πμο 

ζοκέαδζακ ηυηε. Έηζζ πμκδνζηά ημ νειπέηζημ ηναβμφδζ πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ δεηαεηίεξ 

(1922-1932, 1932-1942 ηαζ 1942-1952). 

-ηδκ πνχηδ δεηαεηία ηονζανπεί ημ ιονκαίζημ ηαζ ακαημθίηζημ ζηοθ ζημ νειπέηζημ 

ηναβμφδζ. Ζ ηαηαζηνμθή ηδξ ιφνκδξ ηαζ δ πνμζθοβζά απυ ηδκ Μζηνά Αζία 

ειπθμοηίγμοκ ημ Δθθδκζηυ ηναβμφδζ ιε αιακέδεξ, ηαλίιζα, ιονκζέξ ηναβμοδίζηνζεξ 

ηαζ ακαημθίηζηα υνβακα ( ζάγζ, ζακημφνζ, μφηζ, ηακμκάηζ). Σα ηαθέ-αιάκ βίκμκηαζ 

ηφνζμξ θμνέαξ αοηήξ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ανπίγμοκ μζ πνχηεξ βναιιμθςκήζεζξ 

ηναβμοδζχκ (ζηδκ Αιενζηή ήδδ απυ ημ 1910). 

-ηδκ δεφηενδ δεηαεηία έπμοιε ηδκ αοεεκηζηυηενδ έηθναζδ ημο νειπέηζημο 

ηναβμοδζμφ απυ ημοξ ιάβηεξ ηςκ ιεβάθςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ 

ηςκ ακαημθίηζηςκ μνβάκςκ ιε ιπμογμφηζ, ιπαβθαιά ηαζ ηζεάνα. Σδκ επμπή αοηή 

(30-40) δ νειπέηζηδ ιμοζζηή απμηεθεί ηνυπμ γςήξ βζα ημοξ ακενχπμοξ ημο 

πενζεςνίμο, ηδξ θηχπζαξ , ημοξ αδζηδιέκμοξ απυ ηδκ ημζκςκία, ημοξ κανημιακείξ, 

ημοξ θοθαηζζιέκμοξ. 

-ηδκ ηνίηδ δεηαεηία αθθάγεζ ημ ζηοθ ηςκ ηναβμοδζχκ ηαζ ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ 
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μζ ιμοζζηέξ ζδζμθοίεξ ηδξ επμπήξ (Σζζηζάκδξ, Υζχηδξ, Μδηζάηδξ ηαζ άθθμζ). Ζ 

ιμοζζηή βίκεηαζ πενζζζυηενμ πμθφπθμηδ ηαζ δοζημθυπαζπηδ. Δίκαζ ιζα δφζημθδ 

επμπή βζα ημκ Δθθδκζηυ θαυ. 

Πξηλ ην ξεκπέηηθν, ε αξρή 

Δίκαζ θακενυ υηζ ημ νειπέηζημ ηναβμφδζ δεκ ειθακίζηδηε απυ ηδκ ιζα ζηζβιή ζηδκ 

άθθδ, αθθά ιζα ζεζνά παναβυκηςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ πμθφ παθαζυηενεξ νίγεξ, 

αμήεδζακ ζηδ δδιζμονβία ημο. Σζ ζοκέααζκε ζηδκ Δθθάδα πνζκ ηδκ "ειθάκζζδ" ημο 

νειπέηζημο; 

Μεηά ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 δδιζμονβείηαζ ημ 1829 ημ πνχημ ακελάνηδημ 

Δθθδκζηυ ηνάημξ πμο πενζθαιαάκεζ ιυκμ ηδκ ζηενεά Δθθάδα, ηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ 

ηζξ Κοηθάδεξ. Χζηυζμ, μζ Έθθδκεξ ηαημζημφκ ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ υπςξ 

Μαηεδμκία, Γςδεηάκδζα, Μζηνά Αζία. Σμ 1833-1863 ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ 

Βαζζθείαξ ημο εςκα ακαπηφζζεηαζ δ φνμξ ηαζ βίκεηαζ ηέκηνμ ειπμνζηχκ 

ακηαθθαβχκ. Ανβυηενα ηδκ δεηαεηία ημο 1870-1880 ακαπηφζζεηαζ μ Πεζναζάξ. Ζ 

ακάπηολδ ημο θζιακζμφ ημο Πεζναζά ζοιπίπηεζ ιε ηδκ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ ζηδκ 

Δθθάδα, δ μπμία, αέααζα, πμηέ δεκ έθηαζε ηα επίπεδα ηδξ Δονχπδξ. Έηζζ ανπίγεζ ιζα 

επμπή ειπμνίμο ηαζ αζηζημπμίδζδξ. Απυ ημ 1890 έςξ ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα 

πναβιαημπμζείηαζ έκα ηφια ιεηακάζηεοζδξ πνμξ ηδκ Αιενζηή. Οζ Έθθδκεξ ηδξ 

Αιενζηήξ εα είκαζ αοημί πμο εα δπμβναθήζμοκ βζα πνχηδ θμνά Δθθδκζηά ηναβμφδζα 

(1910-1934) ηαζ ιάθζζηα ,υπςξ οπμζηδνίγμοκ πμθθμί, ηα ηναβμφδζα αοηά ήηακ πμθφ 

παθαζυηενα. Ζπμβναθμφκ ιονκαίζηα , δδιμηζηά ηαζ νειπέηζηα ηναβμφδζα, ηα μπμία 

ιέπνζ ηυηε οπήνπακ ιυκμ ςξ ηναβμφδζα βναιιέκα απυ αβκχζημοξ , ιεξ ηζξ θοθαηέξ ή 

ημοξ ηεηέδεξ ηαζ είπακ δζαδμεεί απυ ζηυια ζε ζηυια. Ο Κανηααίηζαξ ακαθένεζ 

ζηίπμοξ ηναβμοδζχκ απυ ηδκ θοθαηή ζημ Παθαιήδζ ημ 1880!. 

Σα ηναβμφδζα θμζπυκ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζημ ηέθμξ ημο 19μο ηαζ ανπέξ 20μο αζχκα, 

είκαζ ηναβμφδζα ηςκ ηαηχηενςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ηςκ ιεβάθςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ-

θζιακζχκ (ιφνκδ, Κςκζηακηζκμφπμθδ , Θεζζαθμκίηδ , Πεζναζάξ). Μέζα ζε αοηήκ 

ηδκ αζηζημπμίδζδ, ηαζ ηδκ εζζαμθή ηςκ δοηζηχκ ζοιθενυκηςκ ζημκ Δθθδκζηυ πχνμ, 

ακαπηφζζεηαζ ημ νειπέηζημ ηναβμφδζ απυ ημοξ απθμφξ ακενχπμοξ ηςκ πυθεςκ, 

θηςπμφξ, ημζκςκζηά αδζηδιέκμοξ , θοθαηζζιέκμοξ, πανάκμιμοξ ηαζ ακενχπμοξ ημο 

"πενζεςνίμο". Μζα μιάδα ηέημζςκ ακενχπςκ ήηακ ηαζ μζ ημοηζααάηδδεξ πμο 

έδναζακ ζημο Φοννή απυ ημ 1867-1897 πμο υιςξ ημοξ ελυκηςζε μ Μπασναηηάνδξ. 



19 

 

Οζ ημοηζααάηδδεξ , υπςξ ηαζ άθθμζ άκενςπμζ ημο οπμηυζιμο ,πμο παναηηδνίγμκηακ 

ςξ ιάβηεξ ,αθάιδδεξ, ηζίθηδδεξ , αθάκζα ηαζ νειπέηεξ, είπακ ακαπηφλεζ έκα δζηυ ημο 

ηνυπμ γςήξ (ανβηυ, ηναβμφδζα , ζοκήεεζεξ , εκδζαθένμκηα) πμο δεκ ζοιαάδζγε ιε ημκ 

κέμ αζηζηυ ηνυπμ γςήξ, πμο εζζήβαβε δ κέα ακενπυιεκδ αζηζηή ηάλδ. Απυ αοηή ηδκ 

μιάδα ακενχπςκ ιε ημκ εκαθθαηηζηυ ηνυπμ γςήξ βεκκήεδηε ημ νειπέηζημ ηναβμφδζ. 

Μεηά ημοξ ααθηακζημφξ πμθέιμοξ (1912-13) ηαζ ημκ Α' Παβηυζιζμ πυθειμ (1917) , 

ημ πζμ ζοκηαναπηζηυ βεβμκυξ πμο επδνέαζε ααεεζά ημ νειπέηζημ ηναβμφδζ ήηακ δ 

ηαηαζηνμθή ηδξ ιφνκδξ (1922) ηαζ δ ακηαθθαβή ηςκ πθδεοζιχκ. Οζ Μζηναζζάηεξ 

ιμοζζημί δζαδίδμοκ ηδκ θασηή ιμοζζηή ηδξ ιφνκδξ ηαζ ηδξ Πυθδξ (ιονκαίζημ) ηαζ 

ανπίγεζ δ ιίλδ ηςκ δφμ εζδχκ ιμοζζηήξ , δδθαδή ημο ιονκαίζημο ηαζ ηναβμοδζμφ ηςκ 

νειπεηχκ (ιμονιμφνζημ, ηδξ θοθαηήξ, ημο ηεηέ, ιάβηζημ, ιπμέιζημ). Σα ηαθέ-αιάκ 

εκχ οπήνπακ ήδδ απυ ημ 1900, ηχνα ιεζμονακμφκ ηαζ δζαδίδμοκ ημκ ηνυπμ αοηυ 

δζαζηέδαζδξ ιε ημ νειπέηζημ ηναβμφδζ. οκεέηεξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ : μ Γναβάηζδξ, 

μ Κανίπδξ ,μ ειζήξ, μ Σμφκηαξ μ Γζμαάκ Σζαμφξ , μ Πςθ, ηαζ ενιδκεοηέξ : δ Ρυγα 

Δζηεκάγδ, δ Ρίηα Αιπαηγή, δ Μανίηα Παπαβηίηα, μ Ακηχκδξ Νηαθβηάξ, μ Νμφνμξ. 

Ακ ηαζ μζ πνχηεξ δπμβναθήζεζξ ηναβμοδζχκ είπακ λεηζκήζεζ ζημ ελςηενζηυ απυ ημ 

1907-1910, μζ μνβακςιέκεξ δπμβναθήζεζξ ζηδκ Δθθάδα ιε ηδκ ζοιιεημπή ιεβάθςκ 

δζζημβναθζηχκ εηαζνζχκ βίκμκηαζ ιεηά ημ 1931. 

Οη ξεκπέηεο 

Ζ θέλδ 'νειπέηδξ' πνμένπεηαζ απυ ηδκ ημφνηζηδ θέλδ 'νειπεη' πμο ζδιαίκεζ άηαηημξ, 

αθακζάνδξ. Οζ νειπέηεξ ήηακ άκενςπμζ ηδξ θοθαηήξ, ηδξ πανακμιίαξ, ημο 

πενζεςνίμο, ηδξ θηςπμθμβζάξ. Γεκζηά ήηακ άκενςπμζ ηαηαηνεβιέκμζ, ιε αάζακα ηαζ 

ιε ηαδιμφξ ηαζ απείπακ απυ ημοξ νοειμφξ γςήξ ηδξ 'πμθζηζζιέκδξ' ημζκςκίαξ. Δίπακ, 

μφηε θίβμ μφηε πμθφ, ακαπηφλεζ έκακ δζηυ ημοξ ηνυπμ γςήξ. Αοηυ υιςξ δε ζδιαίκεζ 

υηζ ήηακ ηαζ επζηίκδοκμζ ή εβηθδιαηίεξ, απθχξ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ είπακ ακαπηφλεζ 

ζοκήεεζεξ πμο ένπμκηακ ζε ζφβηνμοζδ ιε ημοξ κυιμοξ ημο ηνάημοξ (ηάπκζζια παζίξ, 

θαζανίεξ η.η.θ.) ηαζ ηαηέθδβακ πμθθέξ θμνέξ ζηδ θοθαηή. 

Πμθθμί οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ νειπέηζημ ηναβμφδζ βεκκήεδηε ζηδκ θοθαηή ηαζ ζημκ 

ηεηέ. Πνάβιαηζ δ θοθαηή ηαζ μ ηεηέξ ήηακ μζ πχνμζ πμο μζ νειπέηεξ έβναρακ ηαζ 

ηναβμφδδζακ ηα ηναβμφδζα ημοξ, ηα αάζακα ηαζ ημοξ ηαδιμφξ. Απ' ηδκ θοθαηή 

πέναζακ πμθθμί βκςζημί ζήιενα νειπέηεξ, άθθμζ βζα ιζηνμαδζηήιαηα εκχ άθθμζ υπζ 

ηαζ έγδζακ ηδκ θνίηδ ηαζ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ. Δηεί ιε αοημζπέδζα υνβακα (ζοκήεςξ 



20 

 

ιπαβθαιαδάηζα πμο ήηακ ιζηνά ζε ιέβεεμξ ηαζ ηνοαυκημοζακ εφημθα) έβναρακ 

πμθθέξ ιεθςδίεξ ηαζ ηναβμφδδζακ ημκ πυκμ ημοξ ,ηδκ αδζηία ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδκ 

γςή ημοξ. "Ζ θοθαηή είκαζ ζπμθείμ" θέεζ έκα παθζυ ιμονιμφνζημ ηναβμφδζ. Γεκζηά, μζ 

θοθαηέξ απμηέθεζακ ααζζηυ ζημζπείμ ζηδκ εειαημθμβία ημο νειπέηζημο ηναβμοδζμφ. 

Ο δεφηενμξ ζδιακηζηυξ πχνμξ ήηακ μ ηεηέξ. Οζ νειπέηεξ ηαζ μζ ιάβηεξ ηςκ πυθεςκ 

είπακ ηδκ ηαηή ζοκήεεζα ημο ηαπκίζιαημξ παζίξ. ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα 

ιαγεουκημοζακ ζημοξ ηεηέδεξ υπμο ηάπκζγακ ηαηά μιάδεξ κανβζθέ ιε ημφνηζημ 

παζίξ. Μέζα ζε αοημφξ ημοξ αοημζπέδζμοξ πμθθέξ θμνέξ ηεηέδεξ οπήνπακ 

μνβακμπαίπηεξ πμο ζοκυδεοακ ηδκ πανέα. Ο Μάνημξ Βαιααηάνδξ ζηδκ 

αοημαζμβναθία ημο ελδβεί πςξ άνπζζε κα παίγεζ ιπμογμφηζ ηαζ κα βίκεηαζ βκςζηυξ 

ιέζα ζε ηεηέδεξ. Ζ πνήζδ παζίξ ,αέααζα, ήηακ πανάκμιδ αθθά μζ κυιμζ δεκ 

εθανιυγμκηακ ηαηά βνάιια. Δπί δζηηαημνίαξ Μεηαλά ,υιςξ, μζ πνήζηεξ παζίξ 

ηοκδβήεδηακ άβνζα ηαζ θοθαηίζηδηακ. Οζ ιάβηεξ ηαζ μζ νειπέηεξ ηάπκζγακ παζίξ ζε 

θυθμοξ ή ηαζ ζε ζπδθζέξ. Τπήνπακ αέααζα, ηαζ ηα πζμ ζηθδνά κανηςηζηά ζημκ 

οπυημζιμ ηςκ πυθεςκ ηαζ ιενζημί νειπέηεξ αμφηδλακ ζε αοηά , υπςξ μ Ακέζημξ 

Γεθζάξ πμο πέεακε απυ οπεναμθζηή δυζδ δνςίκδξ ζηα 28 ημο πνυκζα. 

Οζ νειπέηεξ υιςξ είπακ ακαπηφλεζ ηδκ δζηή ημοξ ημζκςκία ιέζα ζηδκ ημζκςκία. 

οβηεηνζιέκμ κηφζζιμ (ημοηζααάηδδεξ), ζδζαίηενδ δζάθεηημ (ανβηυ), αζζεδιαηζηή 

γςή πμθοηάναπδ. Οζ πζμ πμθθμί είπακ ηζξ δμοθεζέξ ημοξ ηαζ πνμζπαεμφζακ κα ηα 

αβάθμοκ πένα. Ζ ιμοζζηή , ααζζηυ ημιιάηζ ηδξ γςήξ ημοξ, ήηακ ιέζμ έηθναζδξ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ ηαζ έηζζ ιμζνάγμκηακ ηα πνμαθήιαηα ιε ημοξ βφνς. Μενζηά απυ 

αοηά ηα πνμαθήιαηα , υπςξ δ έθθεζρδ παζδείαξ, δ θηχπζα ηαζ ημ παιδθυ ημζκςκζηυ 

επίπεδμ ανήηακ, πζεακυηαηα, δζέλμδμ ζημ παζίξ ηαζ ηδ ιμοζζηή. Πανυθα αοηά δεκ 

έπαρακ κα πζζηεφμοκ ζηα ζδακζηά ημοξ. Ζ αλζμπνέπεζα ηαζ δ ηζιή ήηακ ααζζηυ 

ιέθδια ημοξ, δ αβάπδ πνμξ ηδκ βοκαίηα ηαζ ζδζαίηενα πνμξ ηδκ ιάκα λεπςνζζηή, δ 

θζθία, δ αθθδθεββφδ ηαζ δ αθθδθμαμήεεζα δείπκεζ ηδκ ιεβαθμροπία ημοξ. 

Οζ άκενςπμζ πμο αζπμθήεδηακ ιε ημ νειπέηζημ δεκ ήηακ ιυκμ μζ ιάβηεξ ημο 

Πεζναζά. Τπήνπακ ηαζ μζ Έθθδκεξ πνυζθοβεξ απυ ηα πανάθζα ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ, μζ 

μπμίμζ δζαηήνδζακ ημ ιονκαίζημ ζηοθ ζημ νειπέηζημ ηναβμφδζ ηαζ ζοκδέεδηακ 

ανηεηά ιε ημοξ ιάβηεξ ηςκ πυθεςκ (είπακ ηαζ αοημί βζα πανάδεζβια ηδκ ζοκήεεζα ημο 

ηαπκίζιαημξ παζίξ...). Σέθμξ, έκα άθθμ ιεβάθμ ηεθάθαζμ απμηεθμφκ μζ βοκαίηεξ ημο 

νειπέηζημο ηναβμοδζμφ, πμο ηζ αοηέξ ηναηάκε ιζα δζαθμνεηζηή ζηάζδ ζε ζπέζδ ιε 
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αοηήκ ηδξ "ηαθήξ ημζκςκίαξ" ή ηςκ βοκαζηχκ ηδξ οπαίενμο. Γοκαίηεξ υπςξ δ ηέθθα 

Υαζηίθ, δ Ηςάκκα Γεςνβαημπμφθμο, δ ςηδνία Μπέθθμο (ιεηαπμθειζηά), δ Νηαίγδ 

ηαονμπμφθμο (δπμβνάθδζε ιυκμ 28 ηναβμφδζα) ή μζ ηναβμοδίζηνζεξ ημο 

ιονκαίζημο-νειπέηζημο υπςξ δ Αιπαηγή, δ Δζηεκάγδ, δ Παπαβηίηα, δ Πμθίηζζζα 

άθδζακ ημ ζηίβια ημοξ ζημ νειπέηζημ ηναβμφδζ. 

4.5.ROCK 

 

O υνμξ νμη ζηδ ιμοζζηή, πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηα είδδ πμο πνμέηορακ 

απυ ηδκ ελέθζλδ ημο rock and roll.Ζ νμη ιμοζζηή ζημ ζφκμθυ ηδξ απμηεθεί έκα είδμξ 

δδιμθζθμφξ ιμοζζηήξ πμο παναηηδνίγεηαζ ζοκήεςξ απυ έκημκμ νοειυ ηαζ απυ 

εοδζάηνζηδ, παναηηδνζζηζηή ιεθςδία θςκδηζηχκ δ μπμία ζοκμδεφεηαζ ζοκήεςξ απυ 

δθεηηνζηέξ ηζεάνεξ, δθεηηνζηυ ιπάζμ ηαζ κηναιξ. Πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηαζ πθδηηνμθυνα υνβακα ,υπςξ πζάκμ ή ζοκεεζάζγεν.Διθακίζηδηε ζηζξ ανπέξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1950 ζηδκ Αιενζηή ηαζ είπε ςξ αάζδ ηεπκμηνμπία ημο Rhythm and 

Blues ηαζ ημ νοειυ ημο rock and roll ηςκ αθνμαιενζηακχκ ημζκμηήηςκ ηςκ ΖΠΑ 

ηαεχξ ηαζ ημ rockabilly πμο ζηδκ μοζία ήηακ δ έηθναζδ ηςκ θεοηχκ ιέζς ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ εζδχκ αθνμαιενζηακζηήξ πνμέθεοζδξ. οκεζζθμνά ζημκ ήπμ πμο 

πνςημπαναηηδνίζηδηε νμη εεςνείηαζ υηζ είπε δ country ιμοζζηή. Αοηή είπε ζημζπεία 

ιπθμογ ηαζ ααζζγυηακ ζηα παναδμζζαηά είδδ ιμοζζηήξ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ ΖΠΑ ηαζ 

ήηακ πμθφ δδιμθζθήξ ,ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ θεοηχκ ηαζ ζημ Νυημ. Ζ ιμοζζηή νμη 

επδνεάζηδηε ηαζ επδνεάγεηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα απυ ηα άθθα είδδ ιμοζζηήξ πμο 

είκαζ δδιμθζθή ακά πενίμδμ. ηδ δεηαεηία ημο ‟60, δ παναδμζζαηή (Folk) ιμοζζηή 

ηςκ θεοηχκ ημζκμηήηςκ ηςκ ΖΠΑ επδνέαζε ημ οανίδζμ πμο ήηακ βκςζηυ ςξ νμη 

εηείκδ ηδκ πενίμδμ , αθθά ηαζ επδνεάζηδηε απυ αοηυ ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία 

ημο Folk rock.Πανάθθδθα βίκεηαζ βκςζηυ ημ ιπθμογ νμη πμο δίκεζ ιεβαθφηενδ 

αανφηδηα ζηδκ δθεηηνζηή ηζεάνα ηαζ ζηζξ ιπθμογ νίγεξ ηδξ ιμοζζηήξ αοηήξ .ηα 

ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ειθακίγεηαζ ημ ροπεδεθζηυ νμη, πμο θένεζ ζημζπεία απυ 

ιμοζζηέξ ηδξ ακαημθήξ. Λίβα πνυκζα ανβυηενα , μζ ιμοζζημί ηδξ νμη πμο είπακ ηγαγ 

παζδεία ηαζ ιμοζζημί ηγαγ ,δδιζμφνβδζακ ημ ιίβια πμο έβζκε βκςζηυ ςξ ηγαγ-νμη 

θζμφγζμκ ,ή απθά θζμφγζμκ.ηδ δεηαεηία ημο ‟70,ημ νμη οπμζηεθίζηδηε απυ ηδκ 

επζηνάηδζδ ηδξ κηίζημ πμο απμηεθμφζε έκα ιίβια ζυμοθ, θακη ηαζ θάηζκ ιμοζζηήξ 

ηαζ δέπηδηε επζννμέξ απυ ηα είδδ αοηά. Σδ δεηαεηία ημο ‟80 ,βίκεηαζ δδιμθζθέξ ημ 
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πανκη νμη ηαζ ημ εκαθθαηηζηυ νμη ηάκεζ ηα πνχηα ημο αήιαηα. ηδκ επυιεκδ 

δεηαεηία ,ηα οπμείδδ ηδξ νμη πμο εζζάβμκηαζ είκαζ ημ βηνακηγ ,ημ ιπνζη πμπ ηαζ ημ 

ακελάνηδημ νμη(indie). 

Κονζυηενα οπμείδδ ηδξ νμη: 

Alternative, Art, Emo, Soft, Britpop, Detroit, Progressive, British, Hard, Glam, Indie, 

Surf, Power pop, Post-Rock, Grunge, Folk, Garage, Punk, Country, Christian, Desert, 

Krautrock. 

Καθθζηέπκεξ: 

Beatles, Pink Floyd, Queen, Nirvana, Rolling Stones, Black Sabbath, Motorhead, Van 

Halen, Bob Dylan, Led Zeppelin, The Police, Radiohead, Korn, R.A.M.O.N.E.S, UZ.              

Πξνέιεπζε:Rock and Roll θαη Rockabilly 

Σμ rock and roll πνμήθεε απυ δζάθμνα ιμοζζηά είδδ πμο ήηακ δδιμθζθή ζηδκ 

Αιενζηή ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 ηαζ βκχνζζε ελαζνεηζηή δδιμθζθία ζηζξ 

ανπέξ ηαζ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950.Δίπε ςξ αάζεζξ ημο ηδ ιμοζζηή rhythm 

and Blues ηαζ ηδκ country.Ζ rock and roll ανπζηά, ήηακ έκα απυ ηα είδδ πμνεοηζηήξ 

ιμοζζηήξ ηςκ αθνμαιενζηακχκ. Μαφνμζ ηαθθζηέπκεξ υπςξ μ Little Richard, o Chuck 

Berry ηαζ μ Fats Domino ενιήκεοακ επζηοπίεξ ημο rock and roll, αθθά απεοεφκμκηακ 

ζε αθνμαιενζηάκζημ ημζκυ. Αοημί μζ ηαθθζηέπκεξ ημο rock and roll, δέπηδηακ 

ναηζζζηζηέξ ηνζηζηέξ ζε ιζα επμπή πμο μζ πενζζζυηενμζ πχνμζ δζαζηέδαζδξ ήηακ 

δζαπςνζζιέκμζ βζα θεοημφξ ηαζ ιαφνμοξ. Ζ ιαγζηή επζηοπία ημο rock and roll 

λεηίκδζε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, υηακ θεοημί ηαθθζηέπκεξ δζαζηεφαγακ ημ 

οθζηυ ηςκ αθνμαιενζηακχκ ή αημθμφεδζακ ημ ζηοθ ημοξ, ζημ ιμοζζηυ είδμξ πμο 

έβζκε βκςζηυ ςξ rockabilly.Ο Έθαζξ Πνίζθεσ, μ Μπζθ Υάθεζ, μ Σγένζ Λζ Λζμφζξ ηαζ 

μΣγυκζ Καξ ήηακ ιενζημί απυ αοημφξ πμο εδναίςζακ ημ rock and roll ζηδ ζοκείδδζδ 

ηςκ οπυθμζπςκ Αιενζηακχκ ηαζ ζοκέααθακ έηζζ ζηδκ ιεβάθδ επζηοπία ημο. Έηζζ, ημ 

rock and roll λεπέναζε ηα υνζα ηςκ ΖΠΑ ηαζ βκχνζζε ιεβάθδ επζηοπία ηαζ ζηδ 

Βνεηακία υπμο ακαπηφπεδηε ημ Βνεηακζηυ νμη. 

 

 



23 

 

Βξεηαληθό ξνθ 

ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ημ δδιμθζθέξ ηίκδια πμο είκαζ βκςζηυ ςξ “παναδμζζαηή” 

ηγαγ, έθενε πμθθμφξ Αιενζηακμφξ ηαθθζηέπκεξ ηδξ ιπθμογ ηαζ ηγαγ ζηδ Βνεηακία, μ 

μπμίμζ ιεηέδςζακ ημοξ rock and roll ηαζ rockabilly νοειμφξ εηεί. Έηζζ ημ rock and 

roll έβζκε βκςζηυ ηαζ ζημ εονςπασηυ ημζκυ ηαζ βκχνζζε ηδκ απμδμπή ημο. Βνεηακμί 

ηαθθζηέπκεξ υπςξ μζ Tommy Steele, Cliff Richard ηαζ Billy Fury έβζκακ βκςζημί ζηα 

ιέζα ηαζ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, παίγμκηαξ rock and roll ηαζ rockabilly.ηα 

ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟50 δδιζμονβήεδηακ πμθθά κέα ζοβηνμηήιαηα, υπςξ μζ The 

Quarry Men ημο Σγμκ Λέκκμκ, πμο απμηέθεζακ ημ πνμπαναζηεοαζηζηυ ζοβηνυηδια  

βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ Beatles. 

To Garage rock (δεθαεηία ηνπ ’60): 

Ζ Βνεηακζηή Δζζαμθή υπςξ είκαζ βκςζηή ζημκ ιμοζζηυ ηφπμ δ επζηνάηδζδ ημο 

Βνεηακζημφ νμη ζε πχνεξ υπςξ μζ ΖΠΑ, μ Κακαδάξ ηαζ δ Αοζηναθία, δζέδςζε 

παβημζιίςξ ημ Βνεηακζηυ νμη ηαζ βκχνζζε πμθθμφξ ιζιδηέξ. Πμθθμί ελ‟αοηχκ ζηζξ 

ΖΠΑ, πνμζπάεδζακ κα θηζάλμοκ ηδ δζηή ημοξ ζοκμζηζαηή ιπάκηα.Οζ πνυαεξ ηαζ μζ 

δπμβναθήζεζξ βίκμκηακ ζοκήεςξ ζηα βηανάγ ηςκ ζπζηζχκ ημοξ πςνίξ ηα ιέζα πμο 

πανείπε ηάπμζα ιεβάθδ δζζημβναθζηή εηαζνεία ηδξ επμπήξ.Γζ‟ αοηυ ηαζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ είδμξ μκμιάζηδηε garage rock. 

H Bξεηαληθή ξνθ ζθελή 

Μέπνζ ημ ηέθμξ ημο 1962, δ Βνεηακζηή νμη ζηδκή είπε ανπίζεζ κα έπεζ ηα πνχηα ηδξ 

δείβιαηα ιε έκα ιεβάθμ εφνμξ αιενζηάκζηςκ επζννμχκ ηαζ ζημζπεία ηδξ soul, rhythm 

and blues ηαζ surf.Ανπζηά, ηα ζοβηνμηήιαηα ημο είδμοξ ιεηέθενακ ιεθςδίεξ 

Αιενζηάκςκ ηαθθζηεπκχκ, αθθά ανβυηενα ειθάκζζακ ηαζ ηζξ δζηέξ ημοξ ζοκεέζεζξ ιε 

ιμοζζηέξ ζδέεξ υθμ ηαζ πζμ πενίπθμηεξ, δίκμκηαξ πμθθέξ θμνέξ ιεβαθφηενδ αανφηδηα 

ζημ αθνμαιενζηάκζημ ζημζπείμ. 

Κονζυηενα ζοβηνμηήιαηα: 

Beatles (ανπέξ δεηαεηίαξ ‟60) 

Rolling Stones (ιέζα 1962) 

Animals, Yardbirds (ιέζα 1962) 
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Κinks,Who(1964) 

Σν ςπρεδειηθό ξνθ 

Πανάθθδθα ιε ημ δδιμθζθέξ θμθη νμη ηαζ θίβμ ανβυηενα ειθακίζηδηε ηαζ ημ 

ροπεδεθζηυ νμη ημ μπμίμ πνμζέθηοζε έκημκα ημ εκδζαθένμκ απυ ηα ιέζα έςξ ηα ηέθδ 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960.Ζ ροπεδέθεζα ειθακίζηδηε ανπζηά ζηδ θμθη ζηδκή ιε ημοξ 

Holy Modal Rounders πμο εζζήβαβακ ημκ υνμ ημ 1964. 

Γεκνθηιή ζπγθξνηήκαηα θαη θαιιηηέρλεο: 

Country Joe and the Fish, Jefferson Airplane (δεηαεηία ημο ‟60) 

Pink Floyd (1965) 

Byrds (1966) 

Soft Machine, Donovan, Cream (1966) 

Jimi Hendrix (1967) 

Golden Earring (1970) 

To progressive rock 

Σμ progressive rock(πνμμδεοηζηυ νμη) ειθακίζηδηε θίβμ ανβυηενα απυ ημ 

ροπεδεθζηυ νμη ζηδκ Αββθία. Σα ζοβηνμηήιαηα αοημφ ημο είδμοξ πεζναιαηίζηδηακ 

ιε δζάθμνα υνβακα, εηηυξ απυ ημ ηαεζενςιέκμ ζεη(ηζεάνα-ιπάζμ-κηναιξ).Δπίζδξ 

λεπέναζακ ημ ηαεζενςιέκμ ηνίθεπημ δζάνηεζαξ εκυξ ηναβμοδζμφ ηαζ δπμβνάθδζακ πζμ 

πενίπθμηα ζηδ δμιή ηναβμφδζα. Σμ πνμμδεοηζηυ νμη, ηέθμξ, επδνεάζηδηε απυ άθθα 

είδδ ιμοζζηήξ υπςξ ηθαζζηή, jazz ηαζ δθεηηνμκζηή. 

Γλσζηά ζπγθξνηήκαηα: 

Barclay James Harvest, Camel, Caravan, Van der Graaf, Generator, Pink Floyd, 

Emerson, Faust, Genesis, Lake and Palmer, Gong, Jethro Tull, King Crimson, 

Magma, The Nice, Rush, Eloy, Pavlov‟ s Dog, Soft Machine, Yes. 
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To arena rock (1970) 

Οζ Βeatles ηαζ μζ Rolling Stones είπακ εέζεζ ηζξ αάζεζξ βζα ιαγζηέξ γςκηακέξ 

ειθακίζεζξ ζε ζηάδζα ηαζ πχνμοξ αεθδηζηχκ ακαιεηνήζεςκ(arena).H αολακυιεκδ 

δδιμηναηζηυηδηα ημο πνμμδεοηζημφ Ρμη ζοκηέθεζε ζημ κα ελακηθμφκηαζ ηα εζζζηήνζα 

ζηζξ ειθακίζεζξ υθμ ηαζ πενζζζυηενςκ ζοβηνμηδιάηςκ ζε ιεβάθμοξ πχνμοξ. 

 

Σν soft rock: 

H ιμοζζηή νμη υπςξ θάκδηε (ηαζ πναβιαημπμζήεδηε) ιπμνμφζε κα βίκεζ θζβυηενμ 

ζηθδνή, ηζκμφιεκδ ηάπμο ιεηαλφ ημο πμπ ηαζ ημο νμη. Τπήνλακ ηάπμζα 

ζοβηνμηήιαηα πμο έηακακ βκςζηυ ημκ ήπμ ημο soft rock/pop υπςξ μζ Partridge 

Family, μζ Cowsills, μζ Osmonds, ηαζ μζ Archies. 

Σν punk rock 

Ξεηίκδζε ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ιε ιμοζζημφξ πμο αημθμφεδζακ ηδ δμιή 

ηςκ ηναβμοδζχκ ηαζ ηζξ απθέξ εκμνπδζηνχζεζξ πμο είπακ πνδζζιμπμζήζεζ μζ 

ηαθθζηέπκεξ ημο garage rock.ημ πακη νμη, δ ιμοζζηή παζδεία δεκ ήηακ οπμπνεςηζηή, 

ςζηυζμ ηαζ ανηεημί ιμοζζημί ηδξ ιε ζπεηζηή παζδεία εζηειιέκα δεκ 

πνδζζιμπμζμφζακ ηζξ ιμοζζηέξ ημοξ βκχζεζξ. 

Καιιηηέρλεο 

Richard Hell and The Voidoids, Television, Πάηηζ ιζε, The Ramones, Talking Heads 

(HΠΑ) 

The Damned, Sex Pistols (Βνεηακία) 

Σν New Wave 

Σμ πακη νμη πνμζέθηοε ημ πζζηυ ημζκυ ημο ηονίςξ απυ ημκ ηαθθζηεπκζηυ ηαζ 

ημθεβζαηυ ηυζιμ ηαζ ζφκημια ιπάκηεξ πμο πνμςεμφζακ ιία πενζζζυηενμ 

ηαθθζηεπκζηή πνμζέββζζδ υπςξ μζ Talking Heads ηαζ μζ Devo έηακακ ηδκ ειθάκζζή 

ημοξ. ε ιενζημφξ ηφηθμοξ λεηίκδζε κα πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ New Wave βζα κα 

δζαπςνίζεζ ηζξ ιπάκηεξ πμο δεκ ήηακ λεηάεανα πακη. 

Heavy Metal Μνπζηθή 
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Δίκαζ έκα παναηθάδζ ηδξ νμη ιμοζζηήξ, ημ μπμίμ δδιζμονβήεδηε ζημ ηέθμξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1960.Αοηή δ οπμηαηδβμνία έβζκε βκςζηή απυ ημοξ Black Sabbath, ηςκ 

μπμίςκ μ μιχκοιμξ δίζημξ ημ 1970 πενζβνάθδηε απυ ημοξ δδιμζζμβνάθμοξ ςξ ήπμξ 

αανέςκ ιεηάθθςκ. Αοηυξ μ ήπμξ δδιζμονβείηαζ ιε ηδκ οπενεκίζποζδ ημο ζήιαημξ ηδξ 

ηζεάναξ. Απυ ημοξ ηνζηζημφξ παναηηδνίγεηαζ ςξ ημ πζμ αηναίμ ζηδκ έκηαζδ, 

αννεκςπυηδηα ηαζ εεαηνζηυηδηα είδμξ ηδξ rock. 

Κπξηόηεξα ππνείδε Heavy Metal 

Avant, garde metal, Black metal, Classic metal, Death metal, Doom metal, Folk 

metal, Glam metal, Gothic metal, Groove metal, NWOBHM, Post metal, Power 

metal, Progressive metal, Speed metal, Symphonic metal, Thrash metal, Viking metal, 

Metalcore, Nu metal, Alternative metal, Christian metal, Crossover thrash, Funk 

metal, Grindcore, Rapcore, Industrial metal, Grunge. 

Καιιηηέρλεο 

Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Motorhead, Luca Turilli, Megadeth, 

AC/DC, Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Mastercastle, Rhapsody of Fire, 

Metallica, Motley Crue, Mayhem, Lamb of God, Mastodon, Ronnie James Dio. 

Ηζηνξία 

i) Ρίγεξ :( ηέθδ δεηαεηίαξ ημο ‟60) 

Ακ ηαζ μ υνμξ heavy metal πνδζζιμπμζήεδηε ανβυηενα, ηοηθμθμνίεξ πνζκ ηδ 

δεηαεηία ημο ‟70 εεςνμφκηαζ δείβιαηα πνχζιμο heavy metal.ημ Ζκ.Βαζίθεζμ μζ Led 

Zeppelin, oζ Deep Purple ηαζ μζ Cream ηαζ ζηζξ ΖΠΑ μζ Jimi Hendrix Experience ηαζ 

μζ Steppenwolf εκέπκεοζακ ηζξ ιπάκηεξ πμο εα δδιζμονβμφζακ ανβυηενα ημ ζδίςια. 

ii) Γέκκδζδ :( δεηαεηία ημο ‟70) 

Σμ heavy metal δδιζμονβήεδηε απυ δίζημοξ-φικμοξ βζα ημ ζδίςια.Έηζζ: 

1970: Black Sabbath ηαζ Paranoid (Black Sabbath) 

1973-1976: πνχημζ δίζημζ Αerosmith, Judas Priest, AC/DC, Van Halen 

1979: On Parole, Overkill ηαζ Bomber 
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         (Motorhead), Highway to Hell (AC/DC) 

Πανυθα αοηά είπε πενάζεζ ζηδκ αθάκεζα εηείκδ ηδ δεηαεηία εηείκδ θυβς ημο hard 

rock.Σέθμξ, ημ 1980 ήηακ δ ηαθφηενδ δζζημβναθζηή πνμκζά ημο heavy 

metal.Έηζζ:British Steel(Judas Priest), Iron Maiden(Iron Maiden), Back in 

Black(AC/DC), Ace of Spades(Motorhead), Heaven and Hell(Black Sabbath), Wheels 

of Steel, Strong Arm of the Law(Saxon), Blizzard of Ozz(Ozzy Osbourne) 

Πανάθθδθα δδιζμονβήεδηε ημ N.W.O.B.H.M(New Wave Of British Heavy 

Metal).Δπίζδξ εηείκδ ηδ δεηαεηία ακαπηφπεδηε ημ Σhrash Metal ιε δίζημοξ υπςξ ημ 

Kill „em All(Metallica) ηαζ ημ Show No Mercy(Slayer).Κφνζεξ επζννμέξ ηςκ thrash 

metal ζοβηνμηδιάηςκ ήηακ μζ Venom, μζ Diamond Head, μζ Motorhead, μζ Saxon 

ηαεχξ ηαζ punk ζοβηνμηήιαηα υπςξ μζ Sex Pistols ηαζ μζ Ramones. 

4.6.POP 

 

Ζ πμπ ιμοζζηή βεκκήεδηε ζημ Λμκδίκμ ηδ δεηαεηία ημο ΄50. Σα εέιαηα πμο 

αζπμθείηαζ ηονίςξ δ πμπ ιμοζζηή είκαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ δ νμιακηζηή αβάπδ. Σα 

ηφνζα ιμοζζηά υνβακα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ δ ηθαζζηή ηζεάνα , δ δθεηηνζηή 

ηζεάνα , ημ ανιυκζμ ηαζ ηα κηναιξ. 

Ζ πμπ ιμοζζηή  έπεζ επδνεαζηεί απυ ηα πενζζζυηενα είδδ θασηήξ ιμοζζηήξ ηονίςξ 

ζηδκ δεηαεηία ημο ΄80. 

Ακ ηαζ δ πμπ ιμοζζηή ηονζανπείηαζ  απυ ηδκ αιενζηακζηή ιμοζζηή αζμιδπακία, μζ 

πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ηαζ πχνεξ έπμοκ ηδ δζηή ημοξ ιμνθή ηδξ πμπ ιμοζζηήξ. ηδ  

δεηαεηία ημο 1980 ηεπκζηή αίκηεμ εζζήπεδ ηαζ πμπ άθιπμοι είπακ απμηηήζεζ 

ιεβαθφηενδ δδιμηζηυηδηα. 

Ζ  αιενζηακζηή ζζημνία ηδξ πμπ ιμοζζηήξ, ιαξ πνμζθένεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ 

βεβμκυξ υηζ ηδ δεηαεηία ημο 1960  ηαζ ΄70 ήνεε ιζα ζεζνά απυ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ 

ζηδκ αιενζηακζηή θαζηή ιμοζζηή βζα πανάδεζβια  ηδκ ακάπηολδ απυ κέα ζηοθ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αανέςκ ιεηάθθςκ ,punk , soul ηαζ hip-hop. 
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Κάπμζεξ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηδξ πμπ είκαζ : 

▪ Λάηζκ πμπ 

▪ υμοθ πμπ 

▪ Πμπ R&B  

▪ Κάκηνζ πμπ 

▪  Πμπ νμη  

4.7. DISCO 

 

Ζ ιμοζζηή Funk έδςζε πχνμ ζε πζμ εφπεπηα ηναβμφδζα ιε πμνεοηζηυ νοειυ. Έηζζ 

δδιζμονβήεδηε δ Disco.Έκα βηνμοπ ζηεκά ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ επμπή ηδξ Disco ήηακ 

μζ Bee Gees.Πανάθθδθα, μζ Rolling Stones, μζ Queen, μζ Grateful Dead 

πνδζζιμπμίδζακ νοειμφξ κηίζημ ζηζξ ηοηθμθμνίεξ ημοξ. 

4.8.TRANCE 

 

Ζ Trance είκαζ παναηθάδζ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ιμοζζηήξ, έκα είδμξ πμνεοηζηήξ 

ιμοζζηήξ πμο λεηίκδζε μοζζαζηζηά ημ έημξ 1990 

απυ Γενιακία, Οθθακδία, Βέθβζμ ηαζ Αββθία ηαζ υπμο δ ζοπκυηδηα ηςκ νοειζηχκ 

πηοπδιάηςκ ακά θεπηυ ηοιαίκεηαζ πενίπμο απυ ηα 130 BPM έςξ ηαζ ηα 160 BPM. Ο 

υνμξ trance ζδιαίκεζ έηζηαζδ. 

H Trance πενζθαιαάκεζ πενίπμο 11 είδδ-παναηθάδζα ιμοζζηήξ: 

 Uplifting 

 Psychedelic ή (Psytrance) 

 Progressive 

 Hardstyle 

 Hard 

 Goa (παναηθάδζ ηδξ Psytrance) 
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 Classic 

 Vocal 

 Euro 

 Acid 

 Cyber 

 Dark 

ηαζ ηαθθζηέπκεξ, υπςξ μζ: 

 Tiesto 

 Paul Van Dyk 

 Yahel 

 ATB 

 D-Devils 

 Armin van Buuren 

 Niklau5 

 U-Recken 

 Indra 

 Skazi 

 Neuromodulation 

 Penta 

Οζ ήπμζ ηδξ Trance ηοιαίκμκηαζ, ακαθυβςξ ημ είδμξ απυ ανηεηά ιεθςδζημί, 

αηιμζθαζνζημί, αθθά ηαζ ζηθδνμί ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, εζδζηά ζε Hardstyle ηαζ 

Psytrance. πςξ είκαζ βκςζηυ, δ Trance υπςξ ηαζ βεκζηά δ δθεηηνμκζηή ιμοζζηή, 

δδιζμονβείηαζ ιέζς πνήζδξ ιμοζζηχκ πνμβναιιάηςκ δθεηηνμκζηήξ ιμοζζηήξ, ιέζς 

θοζζηά ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ή ηαζ ιέζς πάθζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

δζαδζηαζίαξ αθθά ιε ηδκ πνμζεήηδ midi, δδθαδή ηαθςδίμο πμο ζοκδέεζ ημκ 

οπμθμβζζηή ιε ζοκεεζάζγεν. 

Τπάνπμοκ πμθθά επαββεθιαηζηά ιμοζζηά πνμβνάιιαηα απυ ηα μπμία πανάβεηαζ 

Trance, υπςξ ημ FL Studio, ημ Q-Base, ημ Reason ηαζ άθθα. 

Psychedelic Trance    

Ζ Psychedelic Trance ή Psytrance ιμοζζηή (εθθ. ςπρεδειηθή trance) είκαζ έκα 

παναηθάδζ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ιμοζζηήξ Trance. Απμηεθεί ελέθζλδ ηδξ ιμοζζηήξ βηυα, 
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δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηδκ μιχκοιδ πενζμπή ηδξ Ηκδίαξ. Σμ είδμξ αοηυ ηδξ ιμοζζηήξ 

πνμςεήεδηε πνμξ ηδκ δφζδ ιέζς Ηζναδθζκχκ ημονζζηχκ πμο έηακακ ηζξ δζαημπέξ 

ημοξ ζηδκ πενζμπή Γηυα. Ζ ιμοζζηή Psytrance είκαζ ανηεηά βνήβμνδ αθμφ παίγεηαζ 

ιε πάκς απυ 140 νοειζηά πηοπήιαηα ημ θεπηυ (bpm). Σα ηεθεοηαία 10 πνυκζα δ 

Psytrance είκαζ πμθφ βκςζηή ζηδκ Δονχπδ αθθά ηαζ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. 

Γκςζημί ηαθθζηέπκεξ ηδξ Φοπεδεθζηήξ trance είκαζ μζ: 

 Infected Mushroom (Ηζναήθ), 

 Astral Projection (Ηζναήθ), 

 Indra (Ηζναήθ) 

 Electric Universe (Γενιακία), 

 Alien Project (Ηζναήθ), 

 Skazi (Ηζναήθ), 

 Astrix (Ηζναήθ), 

 GMS (Οθθακδία), 

 Wizzy Noise (Δθθάδα), 

 Pause (Δθθάδα) 

 Ion( Δθθάδα) 

 Talamasca (Γαθθία) 

 Eskimo (Αββθία), 

 Tristan (Αββθία) 

ηθπ. 

Dark Trance 

Σμ είδμξ Dark Trance ή Dark Psychedelic Trance (DarkPsy) είκαζ παναηθάδζ ηδξ 

Psytrance. Οζ ήπμζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμοζζηήξ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ζπάκζα 

εθαθνχξ ιεθςδζημί έςξ πενίενβμζ ηαζ πμθθέξ θμνέξ εκμπθδηζημί. Γεκ είκαζ ηυζμ 

δδιμθζθήξ υζμ άθθα είδδ δθεηηνμκζηήξ ιμοζζηήξ θυβς ημο εμνφαμο (ορδθέξ ιδ 

ανιμκζηέξ ζοπκυηδηεξ) πμο ιεηαδίδμοκ μζ ήπμζ ηδξ. 

Aοηυ ημ είδμξ ζοκήεςξ ηοιαίκεηαζ απυ ηα 148 νοειζηά πηοπήιαηα ακά θεπηυ (ΒΡΜ) 

έςξ ηα 160ΒΡΜ. Σμ ζοκεπυιεκμ άημοζια ηδξ ιε αημοζηζηά δ ζε ιεβάθδ έκηαζδ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ γαθάδεξ έςξ ηαζ παναζζεήζεζξ, ηάηζ πανυιμζμ ιε ημ LSD. 
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4.9.HIP-HOP 

 

Σμ πζπ πμπ λεηίκδζε ηδ δεηαεηία ημο ΄70 απυ ηδ Νέα Τυνηδ ςξ ιμοζζηυ είδμξ αθθά 

ηαζ ςξ ημοθημφνα. Ακαπηφπεδηε   ζε οπμααειζζιέκεξ πενζμπέξ ηςκ ΖΠΑ, υπςξ ημ 

Μπνμκλ ζηδ Νέα Τυνηδ ηαζ ζε άθθεξ ιεβάθεξ πυθεζξ πμο οπήνπε θηχπεζα ηαζ 

ακενβία ζε ιεβάθμ ααειυ. Ζ ημοθημφνα ημο πζπ πμπ  πενζθαιαάκεζ ημ break-dance 

(πμο είκαζ μ πμνυξ ) , ημ βηνάθζηζ ηαζ ημ κηφζζιμ πζπ πμπ ( πμο είκαζ δ εζηυκα) ηδ 

ιμοζζηή ναπ ( πμο είκαζ μ ζηίπμξ) ηαζ ημ Djing ( πμο είκαζ δ ιμοζζηή ).Σα ζημζπεία 

δεκ ακαπηφπεδηακ ηδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή αθθά ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. 

ήιενα δζδάζηεηαζ ημ πζπ πμπ ζε ζπμθέξ πμνμφ. Απυ ηδ ζηζβιή υιςξ πμο είκαζ ιία 

ηυζμ εονεία  έκκμζα , μ δάζηαθμξ πμνμφ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζιείλεζ δζάθμνα 

ζηζθ πμνμφ , αηυια ηαζ jazz. Βαζίγεηαζ  πενζζζυηενμ ζημκ αοημζπεδζαζιυ ηαζ υπζ 

ηυζμ  ζε αοζηδνή πμνμβναθία ιε ζοβηεηνζιέκα αήιαηα . Απυ παθζά ιέπνζ ηαζ 

ζήιενα πμνεφεηαζ ζημ δνυιμ ηαζ ζηα clubs . Μπμνεί κα απμηεθέζεζ επίδεζλδ δφκαιδξ 

πςνίξ ηδ πνήζδ αίαξ ακάιεζα ζηζξ μιάδεξ κέςκ. Πμθθά αζκηεμηθίπ ααζίγμκηαζ ζε 

πμνεοηζηέξ θζβμφνεξ πζπ πμπ. Μενζηά είδδ ημο είκαζ ηα  krumping crip walk, snap 

dance , harlem shake, clown walk, ηαζ άθθα . 

 Ο Africa Bambaataa είκαζ μ « κμκυξ » ημο πζπ πμπ. Αοηυξ δζέδςζε ημ πζπ πμπ ηαζ ηδ 

ναπ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. 

 

5.ΔΠΗΡΡΟΔ 

5.1.ΔΠΗΡΡΟΔ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟ ΧΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΝΔΤΜΑ 

Ζ εοκμσηή επζννμή ηδξ ιμοζζηήξ ζημ ζχια ηαζ ζημ πκεφια ημο ακενχπμο είκαζ 

έκα εέια πάκς ζημ μπμίμ έπμοκ δζελαπεεί ανηεηέξ ένεοκεξ. θμζ μζ εζδζημί 

ζοιθςκμφκ πςξ δ ροπμθμβζηή δφκαιδ ηςκ ήπςκ ζημκ άκενςπμ είκαζ ηενάζηζα. 

Πμθθά δζαθμνεηζηά ζοκαζζεήιαηα ιπμνμφκ κα πδβάζμοκ απυ ημ άημοζια ιμοζζηήξ, 

πμο ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε εκεμοζζαζιυ, ακαημφθζζδ, ζοβηίκδζδ.  

Δπζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ πάκς ζημ εέια έπμοκ δείλεζ πςξ μ άκενςπμξ 

επδνεάγεηαζ ηυζμ άιεζα απυ ηδκ ιμοζζηή βζαηί αοηή επζδνά ζημκ οπμεάθαιμ ημο 
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εβηεθάθμο, μ μπμίμξ επδνεάγεζ ιε ηδ ζεζνά ημο ημ κεονζηυ ζφζηδια, ημοξ ιοξ ηαζ 

ημοξ αδέκεξ ημο ζχιαημξ, πμο νοειίγμοκ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ζημκ 

μνβακζζιυ. Ο ηανδζαηυξ νοειυξ ηαηαπναΰκεηαζ, ημ ίδζμ ηαζ δ πίεζδ. διακηζηυ 

ζημζπείμ είκαζ υηζ δ ιμοζζηή επζδνά ηαηαθοηζηά ζημ άβπμξ ηαζ ακαημοθίγεζ απυ 

δζάθμνμοξ πυκμοξ. φιθςκα ιε πείναια πμο έβζκε ζπεηζηά ιε ηζξ ηαθέξ επζννμέξ ηδξ 

ιμοζζηήξ, αζεεκείξ πμο άημοβακ ιμοζζηή πνζκ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εβπείνδζδξ είπακ 

παιδθυηενα επίπεδα μνζζιέκςκ μνιμκχκ ζημ ζχια ημοξ. Έηζζ, ζοιπεναίκμοιε υηζ δ 

ιμοζζηή δεκ είκαζ απθά ιζα ηέπκδ ή ιζα επζζηήιδ, αθθά είκαζ ηάηζ παναπάκς ηαεχξ 

αζηεί ζζπονέξ επζδνάζεζξ ζηδκ ακενχπζκδ ροπμζφκεεζδ. 

Οζ Ανπαίμζ Έθθδκεξ, ηαζ ιάθζζηα 

δοκαηά πκεφιαηα ζακ ημκ Πθάηςκα ηαζ 

ημκ Ανζζημηέθδ, έηακα πμθφ ζοπκά θυβμ 

βζα ηδκ δεμπθαζηζηή δφκαιδ ηδξ 

ιμοζζηήξ ζημκ άκενςπμ. Ζ δφκαιδ ηδξ 

ιάθζζηα είκαζ ηυζμ ιεβάθδ χζηε 

δδιζμονβεί ζζπονά ζοκαζζεήιαηα ιπμνεί 

αηυια ηαζ κα ηα εκαθθάζζεζ.  

 

Πμθθέξ ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ εεναπείαξ ααζίγμκηαζ ζηδκ επζννμή ηδξ ιμοζζηήξ. 

Μζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ είκαζ δ αημοζηζημθςκμθμβία πμο ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ 

αλζμπμίδζδ ιμοζζηχκ ζοκεέζεςκ ημο Μυηζανη βζα κα εκενβμπμζήζεζ ημ άημιμ ιέζς 

εκυξ δθεηηνμκζημφ αοηζμφ ηαζ κα δχζεζ ημ ιέβζζημ ηςκ θεζημονβζχκ ημο. 

Δζδζηεοιέκμξ ζε αοηή ηδ εεναπεία, μ Tomatis ακαθένεζ: «μζ ιπάζμζ ήπμζ ηαηαθήβμοκ 

ζηα παιδθυηενα ζδιεία ημο ζχιαημξ εκχ ηα πνίια ζηα ρδθυηενα ηαζ ημκ εβηέθαθμ, 

βεβμκυξ πμο ηαεζζηά ημοξ δεφηενμοξ παθανςηζημφξ ηαζ εεναπεοηζημφξ ιζαξ ηαζ μζ 

παιδθέξ ζοπκυηδηεξ έπμοκ απμδεδεζβιέκα ζπεηζζηεί ιε πηχζδ ηςκ κεονμθμβζηχκ 

δοκάιεςκ». 

Ζ ιμοζζηή έπεζ ζδιακηζηέξ εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ ζηδκ βεκζηή οβεία ηςκ 

αηυιςκ υπςξ απμδεζηκφεζ ηαζ ένεοκα πμο έβζκε ζε πακεπζζηήιζμ ηδξ Βζέκκδξ. Ο 

επζηεθαθήξ ηαεδβδηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Γν. Υ. Υάζεη δδθχκεζ πςξ γδηήεδηε απυ 

ιία μνπήζηνα κα παίγεζ ηαηά ημ πθείζημκ ζφβπνμκδ ιμοζζηή, εκχ απυ ιζα άθθδ κα 

παίλεζ ηθαζζζηά ένβα. Μεηά απυ θίβμ ηαζνυ μζ ιμοζζημί ηδξ πνχηδξ μνπήζηναξ 
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παναπμκμφκηακ βζα δζαηαναπέξ φπκμο ηαζ κεονζηυηδηα ζε πμζμζηυ 22% ηαζ 52% 

ακηίζημζπα, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ιμοζζημφξ ηδξ δεφηενδξ μνπήζηναξ πμο ηα πμζμζηά 

ημοξ ήηακ 2% ηαζ 1%. Δπίζδξ παναηδνήεδηε πςξ δ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ηαηάζηαζδ 

οβείαξ ηςκ ιμοζζηχκ ηδξ πνχηδξ μνπήζηναξ ήηακ παναηηδνζζηζηά πεζνυηενδ. 

Δηηυξ ηςκ άθθςκ, θαίκεηαζ πςξ ηα παζδζά ςθεθμφκηαζ ζδιακηζηά απυ ηα 

ιμοζζηά ημοξ αημφζιαηα. Αηυια ηαζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα έπεζ επζζδιακεεί πςξ δ 

ιμοζζηή είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Σα παζδζά πμο 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ εηιάεδζδ εκυξ ιμοζζημφ μνβάκμο έπεζ παναηδνδεεί πςξ έπμοκ 

αολδιέκδ ζηακυηδηα απμικδιυκεοζδξ πθδνμθμνζχκ ηαζ βεκζηυηενςκ βκχζεςκ, υζμκ 

αθμνά ηδκ πνμθμνζηή ημοξ ικήιδ. φιθςκα ιε ημοξ εζδζημφξ, αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί δ 

εηιάεδζδ εκυξ ιμοζζημφ μνβάκμο αμδεά ζηδκ ακάπηολδ ημο ανζζηενμφ εβηεθαθζημφ 

ηνμηαθζημφ θμαμφ, μ μπμίμξ επελενβάγεηαζ ηζξ δπδηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο εζζάβμκηαζ 

ζημκ εβηέθαθμ. Πανάθθδθα υιςξ ακαπηφζζεηαζ ιέζα ζημκ θμαυ αοηυκ, έκα άθθμ 

ιένμξ (planum temporale), ημ μπμίμ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ πνμθμνζηή ικήιδ. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ δ αεθηίςζδ ηδξ πνμθμνζηήξ ικήιδξ ηςκ παζδζχκ είκαζ έκα 

δεοηενμβεκέξ πανάβςβμ ηδξ ιμοζζηήξ ημοξ εηπαίδεοζδξ. 

Οζ ενεοκδηέξ ημκίγμοκ υηζ δεκ έπεζ ζδιαζία πμζμ υνβακμ ιαεαίκμοκ ηα παζδζά 

υζμκ αθμνά ηδ αεθηίςζδ ηδξ ικήιδξ. Δίκαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ιμοζζηήξ εηπαίδεοζδξ 

πμο είκαζ εοενβεηζηή βζα ηδ ικήιδ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ δδθαδή ηδξ ακάπηολδξ ηαζ 

άθθςκ ηιδιάηςκ ημο εβηεθάθμο υηακ οπάνπεζ ιζα ιμνθή εηπαίδεοζδξ, ιπμνεί κα 

αμδεήζεζ ηαζ ακενχπμοξ πμο έπμοκ οπμζηεί αθάαεξ ημο εβηέθαθμο ιεηά απυ ηάπμζμ 

κυζδια ή ηναοιαηζζιυ. Δπίζδξ, παναηηδνζζηζηυ είκαζ ηαζ ημ βεβμκυξ πςξ 

απμδεδεζβιέκα μζ άκενςπμζ πμο αημφκε ιμοζζηή έπμοκ IQ ορδθυηενμ απυ αοηυκ πμο 

δεκ αημφκε ηαευθμο.  

Πνυζθαηεξ ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ πςξ δ επίδναζδ ηδξ ιμοζζηήξ δεκ 

πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζημοξ εκήθζηεξ ηαζ ζηα παζδζά, αθθά μζ ήπμζ έπμοκ ακηίηηοπμ ηαζ 

ζηα έιανοα. ε έκα πείναια πμο έθααε πχνα, κεμβκά ηα μπμία, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ηομθμνίαξ ημοξ, εηηέεδηακ ζε ζοβηεηνζιέκμ ημιιάηζ ιμοζζηήξ, ακηέδναζακ 

δζαθμνεηζηά απυ μιάδα κεμβκχκ ηα μπμία δεκ είπακ αημφζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ημιιάηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηομθμνίαξ ημοξ. Ζ ειανοσηή ζοιπενζθμνά ηνίεδηε 

ακάθμβα ιε ημοξ ειανοσημφξ ηανδζαημφξ ζθοβιμφξ, ηαζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα-

δναζηδνζμπμίδζδ ημο ειανφμο εκχ δ επίδναζδ ζηα κεμβκά ηνίεδηε απυ ηδ ιεηααμθή 
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ζημοξ ηανδζαημφξ ζθοβιμφξ, ηδκ ηαηάζηαζδ εβνήβμνζδξ, ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ιαηζχκ 

ηαζ ηςκ άηνςκ.  

5.2.ΟΗ ΔΠΗΡΡΟΔ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΝ ΦΤΥΗΚΟ ΚΟΜΟ 

 

Δίκαζ βκςζηυ πςξ δ ιμοζζηή ιεηαθένεζ ήεμξ, δζαιμνθχκεζ ηδκ ακηίθδρδ, εκχ 

εκζζπφεζ ηάπμζεξ ηάζεζξ ηαζ κεηνχκεζ ηάπμζεξ άθθεξ. Ζ πνμζςπζηυηδηα ηςκ 

ακενχπςκ, ηα ζοκαζζεήιαηα ημοξ, μζ ζδεμθμβίεξ ημοξ, έπμοκ υθα άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ 

ιμοζζηέξ πνμηζιήζεζξ ημο ηαεεκυξ. Σδκ επίδναζδ ηδξ ιμοζζηήξ ζημκ παναηηήνα ηαζ 

ηδκ ροπή ημο ακενχπμο ιπμνεί ηακείξ εφημθα κα δζαπζζηχζεζ είηε απυ πνμζςπζηέξ 

ειπεζνίεξ είηε παναημθμοεχκηαξ ηα ιμοζζηά δνχιεκα ακά ημκ ηυζιμ, π.π. ημ 

παναθήνδια ηςκ πζθζάδςκ αηνμαηχκ ηςκ Μπήηθξ, ηςκ Ρυθθζκβη ημμοκξ ηαζ άθθςκ 

ιεβάθςκ δζεεκχκ ζοβηνμηδιάηςκ. Δίκαζ επίζδξ εφημθμ κα ακηζθδθεεί ηακείξ υηζ 

δζαθμνεηζηά είδδ ιμοζζηήξ είκαζ ανεζηά ζε ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ή 

δθζηίεξ. Κάηζ πανυιμζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή ιμοζζηή πναβιαηζηυηδηα. Ζ 

ιμοζζηή αηνυαζδ είκαζ ακάθμβδ ιε ημ ιμνθςηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ επίπεδμ ηςκ 

ακενχπςκ. 

Ζ έθθεζρδ ιμοζζηήξ παζδείαξ θεζημονβεί ανκδηζηά ζημ ήεμξ ηςκ ζφβπνμκςκ 

ακενχπςκ. Γεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ ηναβμοδζχκ απ‟ ημ είδμξ ιμοζζηήξ 

πμο πνμαάθθμκηαζ (εζδζηά ζηδκ Δθθάδα) είκαζ παιδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ πάζπμοκ απυ 

έθθεζρδ μοζίαξ ηαζ κμήιαημξ.  

Σα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακενχπςκ επδνεάγμκηαζ ζοπκά απυ ημ άημοζια 

ηναβμοδζχκ. Έηζζ, δδιζμονβμφκηαζ πμθθέξ ροπμθμβζηέξ δζαηοιάκζεζξ. Ζ ιμοζζηή 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζοκαζζεήιαηα υπςξ δ ζοβηίκδζδ, δ ηάζδ ακελανηδζίαξ ηαζ 

επακάζηαζδξ, δ ιεθαβπμθία ηαζ δ ακαημφθζζδ. οπκά μζ επζννμέξ ηδξ ιμοζζηήξ ζημκ 

ροπζηυ ηυζιμ είκαζ ειθακείξ ιέζα απυ ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημο ακενχπμο. 

Ένεοκα πμο έβζκε ημ 2007 ζηδκ Φζθακδία είπε ζημπυ κα δείλεζ πςξ μζ άκενςπμζ 

πνμζπαεμφκ ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ κα εθέβλμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα ημοξ ηαζ κα 

αεθηζχζμοκ ηδκ δζάεεζδ ημοξ. Μέζ‟ απυ ηδκ ένεοκα ζοιπεναίκμοιε υηζ δ ιμοζζηή 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα: 
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 Γζαζηέδαζδ: ημ ααζζηυηενμ επίπεδμ, δ ιμοζζηή πνμζθένεζ δζέβενζδ. 

Ακεαάγεζ ηδκ δζάεεζδ πνζκ απυ ιία έλμδμ, ζοκμδεφεζ ενβαζίεξ υπςξ ημ δζάααζια ηαζ 

θεζημονβεί ηαηαθοηζηά ζηα ηαλίδζα ηαζ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

 Γαθήκδ: Ζ ιμοζζηή ακαγςμβμκεί ημ πνςί ηαζ δνειεί ημ ανάδο. 

 Ηζπονά ζοκαζζεήιαηα: Ζ ιμοζζηή ιπμνεί κα πνμζθένεζ ααεζέξ, 

ζοκανπαζηζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ ειπεζνίεξ εζδζηά ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ. 

 Ακηζπενζζπαζιυ: Ζ ιμοζζηή απμζπά ημ ιοαθυ απυ δοζάνεζηεξ ζηέρεζξ. 

 Απαθθαβή: Ζ ιμοζζηή ζε ζοκδοαζιυ ιε έκημκδ δζάεεζδ ιπμνεί κα 

απεθεοεενχζεζ απυ δζάθμνα ζοκαζζεήιαηα. 

 Φοπζηυ ένβμ: Ζ ιμοζζηή εκζζπφεζ ηδκ μκεζνμπυθδζδ, αθήκμκηαξ ημ ιοαθυ 

κα βθζζηνήζεζ ζε ακαικήζεζξ. 

 φκδεζδ: Μέζς ηδξ ιμοζζηήξ ιμζναγυιαζηε ζοκαζζεήιαηα ηαζ ειπεζνίεξ 

ιε άθθμοξ ηαζ ακαπηφζζμοιε ααεζέξ ζπέζεζξ ιαγί ημοξ. 

Αοηέξ μζ επηά ζηναηδβζηέξ ζημπυ έπμοκ κα εθέβλμοκ ζοκαζζεήιαηα ηαζ 

δζάεεζδ. Ζ μιμνθζά ηδξ ιμοζζηήξ είκαζ υηζ έκα ημιιάηζ ιπμνεί κα πεηφπεζ πάκς απυ 

ιζα ζηναηδβζηή ηδ θμνά. 

Γεκ είκαζ υιςξ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ζοβηεηνζιέκα είδδ ιμοζζηήξ ζοβπέμκηαζ 

θακεαζιέκα ιε ζδεμθμβίεξ ηαζ πνάλεζξ. Γζα πανάδεζβια, ηαηά ηζξ πνχηεξ επαθέξ ημο 

ημζκμφ ιε ηδκ ηυηε πνςημειθακζγυιεκδ heavy metal ιμοζζηή, πμθθμί εεχνδζακ ημοξ 

δοκαημφξ ήπμοξ “ηαθέζιαηα” βζα ημκ δζάμθμ ηαζ απμεάννοκακ ημοξ κέμοξ κα αημφκε 

ηέημζα ιμοζζηή βζα κα ιδκ ακαπηφλμοκ κμζδνά ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζηέρεζξ. Οζ εζδζημί 

επζζηήιμκεξ υιςξ απμηθείμοκ ημ βεβμκυξ δ ιμοζζηή κα ελοπδνεηεί ηέημζμοξ ζημπμφξ 

ζηδκ πθεζμρδθία ηδξ. 

5.3.ΔΠΗΡΡΟΔ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Ανηεημί ζζημνζμβνάθμζ ηαζ ιεθεηδηέξ οπμζηδνίγμοκ πςξ 

δ ιμοζζηή έπεζ επδνεάζεζ ηαηά πμθφ ηδκ ιμνθή ηδξ ημζκςκίαξ 

ακά ημοξ αζχκεξ. Έκαξ απυ ημοξ ημιείξ πμο επδνεάγεζ δ 

ιμοζζηή είκαζ ηαζ δ πμθζηζηή. Ζ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ ιμοζζηήξ 

ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ, ζδζαίηενα ιέζς ηδξ πμθζηζηήξ έηθναζδξ 

ζηδκ ιμοζζηή, είκαζ ειθακήξ ζε πμθθμφξ πμθζηζζιμφξ ημο ηυζιμο. Ο πνυκμξ έπεζ 

δείλεζ πςξ δ ιμοζζηή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε εέιαηα δζαιανηονίαξ, υπςξ ηα 
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ακηζπμθειζηά ηναβμφδζα, αθθά ηαζ ζε εέιαηα δδιζμονβίαξ ζδεμθμβζχκ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ζε εεκζημφξ φικμοξ, παηνζςηζηά ηναβμφδζα αθθά ηαζ ζε πμθζηζηέξ 

εηζηναηείεξ. Πμθθά απυ αοηά ηα είδδ ηναβμοδζχκ εα ιπμνμφζακ κα παναηηδνζζημφκ 

ηαζ επίηαζνα. Σα πμθζηζηά ιήκοια ιέζα απυ ηναβμφδζα ιπμνμφκ κα είκαζ αζαθή ή ηαζ 

πνμθακή, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ U2, ηςκ Clash ηαζ ηςκ Rage against the 

Machine, εκχ ζοκήεςξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ πμθζηζηυ πθαίζζμ ηδξ πενζυδμο ηαηά ηδκ 

μπμία βνάθηδηακ. 

Πμθθά ημζκςκζηά ηζκήιαηα έπμοκ ειπκεοζηεί απυ ηδκ ιμοζζηή, ηαεχξ ηαζ δ 

ίδζα δ ιμοζζηή έπεζ επδνεαζηεί απυ ηα ημζκςκζηά δνχιεκα ηδξ επμπήξ. 

Απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '40 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ '50 δ ιμοζζηή είπεξ 

νίγεξ ηαζ επζννμέξ ηονίςξ απυ ημοξ αθνμαιενζηακμφξ ιεηακάζηεξ. Αοηή ήηακ ηαζ δ 

επμπή ηδξ άκεζζδξ ημο rock 'n' roll. Ζ ιμοζζηή αοηή ειθακίζηδηε ζε ιζα πενίμδμ 

ιεβάθςκ θοθεηζηχκ δζαηαναπχκ. Σμ βεβμκυξ υιςξ πςξ άκενςπμζ απυ υθεξ ηζξ θοθέξ 

ιπμνμφζακ κα ηδκ αημφζμοκ, κα πμνέρμοκ ηαζ κα παίλμοκ αοηή ηδκ ιμοζζηή ήηακ 

ηάηζ ημ εκςηζηυ. 

Σμ rock n roll ήηακ οπυεεζδ Αιενζηάκζηδ πενζζζυηενμ ιέπνζ ηδκ ανεηακζηή ιμοζζηή 

εζζαμθή ημο 64. 

Tελ δεθαεηία ηνπ '60 δ κεμθαία άνπζζε ηδκ ηάζδ πνμξ 

επακάζηαζδ, ακηζηάπεδηε εκάκηζα ζημκ πυθειμ ημο Βζεηκάι ηαζ 

πνυααθε ιζα απεθεοεενςιέκδ ζηάζδ γςήξ. Ζ ιμοζζηή έθααε 

ροπεδεθζηυ ηαζ πμθζηζημπμζδιέκμ φθμξ θυβς ηςκ πμθθχκ ημζκςκζηχκ 

ακαηαναπχκ ηαζ πςνίζηδηε ζε κέεξ ηαηδβμνίεξ υπςξ rock, pop, soul, 

reggae. Πμθθμί ιμοζζημί ηαζ ζοβηνμηήιαηα ακαδείπεδηακ υπςξ The Beatles, The 

Doors, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Janis Joplin, Bob Marley, Deep Purple ηαζ 

άθθμζ. 

Σελ δεθαεηία ηνπ '70 μ ήπμξ άνπζζε κα βίκεηαζ πζμ 

ζηθδνυξ ηαζ λεηίκδζε ημ hard rock, ημ glam rock ηαζ ημ 

progressive rock. Δπίζδξ ειθακίζηδηε δ disco, δ μπμία 

υιςξ δεκ ηνάηδζε πμθφ ζακ ηάζδ ηαζ ζοκδέεδηε ιε ηδκ 

ιεζμκυηδηα ηςκ μιμθοθυθζθςκ. Κάπμο ζηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ έηακε ηδκ ειθάκζζδ ημο ημ ηίκδια ηδξ punk, δ μπμία ήηακ ηαζ ηνυπμξ γςήξ 

βζα πμθθμφξ κέμοξ πμο ακηζιεηχπζγακ ηαοζηζηά, ηα πνμαθήιαηα υπςξ δ ακενβία, δ 
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μζημκμιζηή ηνίζδ, μ αζηζηυξ ηαεςζπνεπζζιυξ, δ 

οπμηνζζία ηαζ πμθθά άθθα. Καηά ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ 

δ reggae έθηαζε ηδκ Αιενζηή ηαζ ζηδκ Δονχπδ, εκχ 

έηακε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηαζ δ hip-hop ιμοζζηή. Μεβάθδ 

επζηοπία βκχνζζακ εηείκδ ηδκ δεηαεηία ηαθθζηέπκεξ 

υπςξ μ Stevie Wonder, o James Brown μζ Parliament-Funk ηαζ μζ Sex Pistols. 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ '80 ζοκέαδζακ πμθθά 

ζδιακηζηά βεβμκυηα υπςξ δ πηχζδ ημο ημίπμοξ ημο 

Βενμθίκμο, μ βζαπζζιυξ, δ ειθάκζζδ ηςκ 

δθεηηνμκζηχκ παζπκζδζχκ ηαζ δ ηαηαζηνμθή ημο 

Σζενκμιπίθ πμο παναηηήνζζακ ηδκ δεηαεηία ςξ 

ιεηαααηζηή πενίμδμ. Μμοζζηά ηακάθζα υπςξ ημ MTV έηακακ ηδκ ειθάκζζδ ημοξ 

επδνεάγμκηαξ ηδκ ιμοζζηή αζμιδπακία ηαζ ηαθθζηέπκεξ υπςξ δ Madonna ηαζ μ 

Michael Jackson βκχνζζακ ηενάζηζα ειπμνζηή επζηοπία. Tα Heavy metal, hard rock, 

glam metal, pop metal, pozer metal, big hair bands έπαζγακ δβεηζηυ νυθμ ζημ ιμοζζηυ 

πνμζηήκζμ ηαζ υνζζακ κέεξ ηάζεζξ. 

Ζ δεθαεηία ηνπ '90 παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ πηχζδ ημο ημιιμοκζζιμφ, ηδκ 

εζζαμθή αιενζηάκςκ ζημ Ηνάη, ηδκ ιαγζηή πνήζδ 

δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, ηδκ ειθάκζζδ ημο 

ίκηενκεη, ηδκ εθεφεενδ αβμνά ηαζ ηδκ δζάθοζδ ηδξ 

Γζμοβημζθααίαξ. Ζ δεηαεηία αοηή ειθακίγεζ ηζξ 

πενζζζυηενεξ μιμζυηδηεξ ιε ηδκ επμπή ιαξ, ηαεχξ 

δεκ αβαίκμοκ κέεξ ηάζεζξ ηαζ βίκμκηαζ ζοκδοαζιμί 

απυ ζημζπεία παθαζυηενςκ δεηαεηζχκ. Ζ techno 

ηαζ δ rave ανίζημκηαζ ζε άκεζζδ, υπςξ επίζδξ ηαζ 

δ hip-hop, δ rap ηαζ ημ r‟n‟b. Κονίανπμ νυθμ ζηα ιέζα ηδκ δεηαεηίαξ έπεζ δ ειθάκζζδ 

ηδξ grunge, δ μπμία έπεζ ζδιακηζηυ ακηίηηοπμ ηαζ ζήιενα ιε ηονζυηενμοξ 

εηπνυζςπμοξ ημοξ Nirvana. 
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5.4.ΔΠΗΡΡΟΔ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΗ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΔ 

 

Ζ ιμοζζηή, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ 

απυ πμθθμφξ ηαζ ςξ “Απμθθχκζα Σέπκδ” 

έπεζ ορδθμφξ ζημπμφξ βζ' αοηυ ηαζ ιπμνεί 

κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιέζα παζδείαξ. Ζ 

ιμοζζηή υιςξ επδνεάγεζ ηαζ ηζξ άθθεξ 

ηέπκεξ υπςξ δ γςβναθζηή, μ 

ηζκδιαημβνάθμξ, ημ εέαηνμ η.α.  

Σν κνπζηθό ζέαηξν είκαζ έκαξ εονφξ υνμξ πμο ιπμνεί κα ζοιπενζθάαεζ πμζηίθα 

εεαηνζηά είδδ υπςξ δ υπενα, δ μπενέηα, ημ ηαιπανέ, ημ αμκηαζθ, ημ ιζμοζζη πμθ, ημ 

αανζεηέ, ημ ιζμφγζηαθ, ηδκ επζεεχνδζδ ηθπ. Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ υθςκ ηςκ εζδχκ 

ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεαηνζηήξ ηαηδβμνίαξ απμηεθεί δ μνβακζηή εέζδ ηδξ ιμοζζηήξ 

ζηδ δμιή ημοξ. Σμ ιμοζζηυ εέαηνμ, μζ νίγεξ ημο μπμίμο οπάνπμοκ ζηδκ ανπαία 

ηναβςδία, απέηηδζε ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ αζχκςκ ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ 

ζζημνζημημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ιεβάθδ ακαβκχνζζδ ηαζ ακάπηολδ. 

Ζ ιμοζζηή απμηεθεί ανπζηά έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ζδεχκ, υιςξ 

ιεθεηχκηαξ ηακείξ ηδκ ιμοζζηή δδιζμονβία ζηα αάεδ ηςκ αζχκςκ εα παναηδνμφζε 

υηζ πάκηα οπάνπεζ ζημοξ ζοκεέηεξ έκημκδ δ επζεοιία κα ακαπαναζηήζμοκ εζηυκεξ 

ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ, πνάβια πμο απμηεθεί παναδμζζαηά πεδίμ ηςκ εηθαζηηθώλ 

ηερλώλ. Μπμνεί ηακείξ κα εκημπίζεζ ζημ παβηυζιζμ ιμοζζηυ νεπενηυνζμ 

απμηοπχζεζξ ζηδκχκ, παναηηήνςκ ή εζηυκςκ απυ ηδ θφζδ, υπςξ ζημοξ πίκαηεξ 

γςβναθζηήξ. Απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα μζ ζοκεέηεξ ακαγδημφκ ηδ ζπέζδ ηδξ 

ιμοζζηήξ ιε ημ πνχια ηαζ ημ θςξ. Οζ πίκαηεξ απμηεθμφκ πδβή έιπκεοζδξ βζα ημοξ 

ζοκεέηεξ, ηαζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ηα ιμοζζηά ημιιάηζα απμηεθμφκ πδβή έιπκεοζδξ βζα 

ημοξ γςβνάθμοξ. Γκςζημί πίκαηεξ ειπκεοζιέκμζ απυ ηδκ ιμοζζηή είκαζ: 

 “Οζ ηνεζξ ιμοζζημί” - Πζηάζμ 

 “Λασηή Σέπκδ” - Ρεκέ Μαβηνίη 

 “Κμπέθα ιε θθάμοημ” - Γζχνβμξ ηαευπμοθμξ 
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Σμκ 20μ αζχκα μζ ακηαθθαβέξ ιεηαλφ ηςκ ζοκεεηχκ ηαζ ηςκ εζηαζηζηχκ 

ηαθθζηεπκχκ βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ ζοπκέξ ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ δφμ ηέπκεξ 

ζοκεκχκμκηαζ. 

  Ο ηζκδιαημβνάθμξ απμηεθεί έκα μπηζημαημοζηζηυ 

εέαια. Σα ηφνζα ιένδ ημο είκαζ μ θυβμξ, δ εζηυκα 

ηαζ δ ιμοζζηή. Αοηά ηα ιένδ αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ 

ημοξ ηαζ δζαιμνθχκμοκ ημ ηαηάθθδθμ 

ηζκδιαημβναθζηυ πενζαάθθμκ. Δπμιέκςξ δ 

ηζκδιαημβναθζηή ιμοζζηή δεκ ιπμνεί κα 

απμιμκςεεί απυ ημ πενζαάθθμκ αοηυ. Τπάνπμοκ αέααζα ηαζ ιμοζζηά ένβα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ soundtrack. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ soundtrack εζδζηά 

ζοκηεεεζιέκα βζα έκα ηζκδιαημβναθζηυ ένβμ, πμο ιπμνμφκ αοημφζζα κα είκαζ οθζηυ 

αηνυαζδξ. Άνα δ ιμοζζηή ηαζ μ ηζκδιαημβνάθμξ απμηεθμφκηαζ ημ έκα απυ ημ άθθμ. 

ήιενα, βζα ηδκ ζφκεεζδ ηδξ ιμοζζηήξ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ οπάνπμοκ ηα ελήξ 

αήιαηα: 

 φκεεζδ ημζκυηοπδξ ιμοζζηήξ 

 Δκαζπυθδζδ ζφβπνμκςκ ζοκεεηχκ ιε ηδκ ηζκδιαημβναθζηή ιμοζζηή 

 Υνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ 

 Υνήζδ παθζάξ ιμοζζηήξ ιε κέα ζδιαημδυηδζδ ηαζ πενζεπυιεκμ. 

5.5.ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ  ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΝ 

ΑΝΘΡΧΠΟ 

 

Ζ ιμοζζηή έηθναζδ επζηνέπεζ ηδ ζοκφπανλδ δζαθμνεηζηχκ ήπςκ ,ακηζθαηζηχκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο 

ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. φβπνμκμζ ενεοκδηέξ ηδξ ροπμαημοζηζηήξ οπμζηδνίγμοκ 

πςξ δ ιεθςδία έπεζ ιεβαθφηενδ ζοββέκεζα ιε ηδ ζηέρδ ηαζ εηθνάγεηαζ ιε ηα πκεοζηά 

,δ ανιμκία ιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ εηθνάγεηαζ  ιε ηα έβπμνδα ηαζ μ νοειυξ ιε ηδ 

εέθδζδ ηαζ εηθνάγεηαζ ιε ηα ηνμοζηά. Καηά ηδκ ειανοσηή πενίμδμ ημ πνςηανπζηυ 

νοειζηυ αίςια είκαζ μ ηηφπμξ  ηδξ ιδηνζηήξ ηανδζάξ πμο επζδνά ελαζνεηζηά 

δνειζζηζηά ζημ έιανομ ηαζ δζαηδνείηαζ ζακ εειεθζχδδξ  ζοβηζκδζζαηή ειπεζνία ζε 

υθδ ηδ γςή ημο ακενχπμο. Αηυια ζδιακηζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ μζ ήπμζ πμο 
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πνμακαθένεδηακ αθθά ηαζ ημ κακμφνζζια ιε ηδ θςκή ηδξ ιδηέναξ ιπμνεί κα ιεζχκεζ 

ημοξ ηανδζαημφξ παθιμφξ ,κα αολάκεζ ημκ ημνεζιυ ημο ανηδνζαημφ αίιαημξ ζε 

μλοβυκμ ηαζ κα αμδεάεζ ζηδκ ηαπφηενδ απυηηδζδ αάνμοξ ζηα πνυςνα ανέθδ. Γζ αοηυ 

ζοπκά πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ εεναπεία ροπζηχκ παεήζεςκ. Έκαξ βζαηνυξ ημο 

κμζμημιείμο ΜΖΣΔΡΧΝ  ημο Λμκδίκμο δζαπίζηςζε υηζ δ ηανδζά ηςκ ανεθχκ πηοπά 

ήνεια υηακ αημφκε ιμοζζηά ένβα ημο ΜΟΕΑΡΣ ή  ημο VIVALDI ζε νοειυ 

ANTANTE(72 πηοπήιαηα ακά θεπηυ). Ο βάθθμξ ενεοκδηήξ ALF.TOMATIS  ηάκεζ 

ένεοκεξ βφνς απυ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ αημήξ ηαζ ηδξ μιζθίαξ .Υνδζζιμπμζεί εκδμιήηνζμοξ 

ήπμοξ ηαζ ζδζαίηενα ηδκ ακενχπζκδ θςκή θζθηνανζζιέκδ ιέζα απυ οδάηζκμ 

πενζαάθθμκ βζα ηδ εεναπεία δοζθεηηζηχκ. Φαίκεηαζ υηζ δ επίδναζδ ηδξ ιμοζζηήξ 

,ηονίςξ ιέζς ημο νοειμφ, αθμνά εκζηζηηχδεζξ θεζημονβίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

μκημθμβζηά ανπέβμκμ ημιιάηζ ημο ακενχπζκμο εβηεθάθμο. Αοηή δ πνςηανπζηή 

επίδναζδ ηδξ ιμοζζηήξ ιέζς ημο νοειμφ ζοιααίκεζ πςνίξ ημκ έθεβπμ ηδξ ζοκείδδζδξ 

ηαζ αθμνά υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ ακελάνηδηα απυ θοθή ηαζ ηαηαβςβή, είκαζ δδθαδή 

δζαπνμκζηυ ηαζ δζαπμθζηζζιζηυ παναηηδνζζηζηυ. Έηζζ δ ιμοζζηή θαίκεηαζ κα απμηεθεί 

έκακ απυ ημοξ πζμ άιεζμοξ, ηαηακμδημφξ ηαζ δδιζμονβζημφξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ 

ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ. ήιενα απυ ζφβπνμκεξ ένεοκεξ κεονμεπζζηδιυκςκ 

οπμθμβίγεηαζ υηζ ημοθάπζζημκ πέκηε ιδπακζζιμί ειπθέημκηαζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ 

ιάθθμκ ηαοηυπνμκα ζηδ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία, πνμζδίδμκηαξ ζηδ ιμοζζηή ημκ 

ιμκαδζηυ ηνυπμ επίδναζδξ ηδξ ζε μθυηθδνμ ημ ακενχπζκμ ζφζηδια κμοξ-ζχια. Ο 

πνχημξ πμο έπεζ ενεοκδεεί δζελμδζηά ηαζ αθμνά ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο 

ακενχπμο ζηδ ιμοζζηή έπεζ ζπέζδ ιε ημ ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια .Ο δεφηενμξ, πμο δνα 

ζε βκςζηζηυ κμδηζηυ επίπεδμ ηαζ αθμνά ηδκ ζδζυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ  κα πνμηαθεί 

θακηαζία, ζηέρεζξ, ζοκεζνιμφξ ηαζ εζηυκεξ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ εβηεθαθζηυ 

θθμζυ(cortex).Ο ηνίημξ αθμνά ηδκ ζδζυηδηα ημο νοειμφ ηδξ ιμοζζηήξ κα ζοκημκίγεζ 

ημοξ εζςηενζημφξ νοειμφξ ζημ ζχια ηαζ έπεζ ζπέζδ ιε ημκ εάθαιμ (thalamos). Έκαξ 

ηέηανημξ ιδπακζζιυξ πμο άνπζζε κα ενεοκάηαζ πνυζθαηα αθμνά ημκ ήπμ ςξ 

αοηυιαημ ενέεζζια ζηα πενζθενεζαηά ηαζ επζδενιζηά κεφνα. Σέθμξ δ πκεοιαηζηυηδηα 

ηαζ μζ ροπμημζκςκζημί πανάβμκηεξ πμο οπάνπμοκ ζημ μιαδζηυ ηναβμφδζ θαίκεηαζ κα 

παίγμοκ ηονίανπμ νυθμ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ οβείαξ. Τπάνπμοκ ζμαανέξ εκδείλεζξ υηζ 

δ ζοζηδιαηζηή εθανιμβή ηδξ ιμοζζηήξ ςξ θάνιαημ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ 

ζοιπθδνςιαηζηή ιμνθή εεναπείαξ ηαηά ηδ κμζδθεία .Ζ ιμοζζηή επζηοβπάκεζ κα 

ιείςζδ ηδκ ηανδζαηή ζοπκυηδηα ηαζ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ-επζεοιδηυ ζηυπμ πμο 

ζοκήεςξ επζηοβπάκεζ δ ηθαζζηή ζαηνζηή ιε ηδ πμνήβδζδ θανιάηςκ .οιπεναζιαηζηά 
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ηα πμνίζιαηα ειπενζζηαηςιέκδξ ηαζ πνυζθαηδξ ένεοκαξ ιαξ δείπκμοκ  υηζ ιπμνμφιε 

κα πνδζζιμπμζμφιε  ηδ ιμοζζηή ςξ ζοιπθδνςιαηζηυ εεναπεοηζηυ ιέζμ πανάθθδθα 

ιε ηδκ ηθαζζηή ζαηνζηή. Με ηδ ιμοζζηή ιπμνμφιε κα πνμζηαηεφζμοιε ηδκ 

ροπμζςιαηζηή ιαξ οβεία ηαζ κα δζαηδνήζμοιε εφνοειδ εβηεθαθζηή θεζημονβία  υπςξ 

ιε ηδκ οβζεζκή δζαηνμθή ηαζ ηδ ζςιαηζηή άζηδζδ εθαηηχκμοιε ηδκ πζεακυηδηα 

ηανδζαββεζαηχκ επεζζμδίςκ.   

5.6.ΣΑ ΔΤΔΡΓΔΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΝ 

ΑΝΘΡΧΠΟ 

 

Οζ επζδνάζεζξ ηδξ είκαζ ηανπμθυνεξ ζε δζάθμνα επίπεδα ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ 

ημο αζεεκμφξ .Ζ εθανιμβή ηδξ πάκς ζε ζοζηδιαηζηή αάζδ είηε ιέζα ζηα 

κμζμημιεία είηε ηάης απυ άθθεξ ζοκεήηεξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα ανίζηεηαζ έκαξ 

αζεεκήξ αεθηζχκεζ ηδ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή ημο οβεία. Ένεοκεξ πμο έβζκακ ιέπνζ 

ζήιενα έδεζλακ υηζ δ ιμοζζημεεναπεία έπεζ πμθθά εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα ζημκ 

άκενςπμ. Μπμνεί κα αεθηζχκεζ ηδκ ακαπκμή ηαζ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ .ε αζεεκείξ ιε 

πνυκζμ πυκμ ,ημοξ απμζπά ηδκ πνμζμπή ,ημοξ επζηεκηνχκεζ ζηδ πανά πμο ημοξ δίκεζ δ 

ιμοζζηή ηαζ ημοξ ακαημοθίγεζ απυ ημ πνυαθδια. οιαάθθεζ ζηδκ αοημπεπμίεδζδ ημο 

αζεεκμφξ πμο είκαζ ιέζα ζημ κμζμημιείμ ηαζ ημο δίκεζ έκα ηαθφηενμ αίζεδια 

εθέβπμο ημο εαοημφ ημο .Βμδεά ηα παζδζά πμο είκαζ άννςζηα ζημ κμζμημιείμ ή είκαζ 

θμαζζιέκα ηαζ ημοξ επζηνέπεζ κα έπμοκ ιζα ηαθφηενδ επζημζκςκία ιε ημοξ βμκείξ ηαζ 

ημ πενζαάθθμκ ημοξ .Γεκζηά δ ιμοζζημεεναπεία θαίκεηαζ υηζ ιεζχκεζ ημ επίπεδμ 

θυαμο, ημ ζηνεξ, ηδκ αβςκία ηαζ ημ άβπμξ. 

6.ΜΟΤΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

 

Ζ ιμοζζηή εηπαίδεοζδ , ηυζμ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ υζμ  ηαζ ζημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ, 

πμζηίθεζ εονέςξ ζε ιμνθή – απυ ζδζαίηενα ιαεήιαηα, αζαθία ηαζ ιεευδμοξ, ιέπνζ 

πακεπζζηδιζαηέξ  ζπμοδέξ ηαζ δζαδζηηοαηά ζειζκάνζα. 

Δκδεζηηζηά, μνζζιέκμζ  πακεπζζηδιζαημί ηθάδμζ: 

▪ Δεκμιμοζζημθμβία 
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▪ φκεεζδ 

▪ Μμοζζηή ηαζ ηεπκμθμβία 

▪ Ηζημνία ηδξ ιμοζζηήξ 

▪ Ονβακμπαζλία   

 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Έκαξ ιμοζζηυξ ενιδκεφεζ ιμοζζηέξ ζοκεέζεζξ ιε ηδ 

πνήζδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ιμοζζημφ μνβάκμο. Σμ φθμξ ηςκ ζοκεέζεςκ ελανηάηαζ 

απυ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο/ηδξ, π.π. ηθαζζζηήξ ιμοζζηήξ, πμπ, νυη εκ νυθ, ηάκηνο, 

θασηή ιμοζζηή, ηθπ. 

Έκαξ ηθαζζηυξ ιμοζζηυξ ιπμνεί επίζδξ κα βίκεζ ζοκεέηδξ, ή μνπδζηζηυξ 

ιαέζηνμξ.Μπμνεί κα είκαζ ζμθίζηαξ, ιζα ηνζθςκία, έκα ημοανηέημ, ηθπ., έκα ιέθμξ 

εκυξ ζοβηνμηήιαηα ή ιζαξ μνπήζηναξ. 

Έκα ιέθμξ ιζα μνπήζηναξ ή εκυξ ζοβηνμηήιαημξ ιπμνεί κα είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ 

ηναβμοδζζηήξ. Δηηυξ απυ ενιδκεία, μζ δναζηδνζυηδηεξ ημο επαββέθιαημξ 

πενζθαιαάκμοκ πνυαεξ ηςκ ιμοζζηχκ ημιιαηζχκ ιαγί ιε ζοκαδέθθμοξ ιμοζζημφξ ή 

ιε μθυηθδνδ ηδκ μνπήζηνα. Ζ ενιδκεία ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ζε ζοκαοθίεξ, 

πάνηζ ή ηθαιπ, ζε ζημφκηζμ δπμβνάθδζδξ βζα ηδκ παναβςβή δίζηςκ ηαζ άθθεξ 

δπμβναθήζεζξ. Έκαξ ιμοζζηυξ ιπμνεί επίζδξ κα ζοκεέζεζ ή κα δζεοεφκεζ ηδκ ίδζα 

ημο/ηδξ ηδκ ιμοζζηή.  

 

 Οη νξγαλνπαίρηεο  

Σμοξ θέιε εδχ μνβακμπαίπηεξ, ζε δζάηνζζδ απυ ημοξ ιμοζζημφξ ηδξ ιδ παναδμζζαηήξ 

ιμοζζηήξ. Ζ δζαθμνά είκαζ ιεβάθδ, υζδ είκαζ δ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ παναδμζζαηή 

ηαζ ζηδκ ζφβπνμκδ ιμοζζηή είηε αοηή είκαζ εθαθνά, ηθαζζηή ή νμη. Θα δχζμοιε 

παναηάης, ανηεηά ζπδιαημπμζδιέκα, ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο παναδμζζαημφ 

μνβακμπαίπηδ, αοηά αηνζαχξ πμο ημκ δζαθμνμπμζμφκ απυ ημκ ζφβπνμκμ ιμοζζηυ. 

ηα πςνζά ζπάκζα ημοξ θέκε μνβακμπαίπηεξ, δεκ θέκε δδθαδή «μ ηάδε είκαζ 

μνβακμπαίπηδξ», ή «ήνεακ μζ μνβακμπαίπηεξ». Υνδζζιμπμζμφκ ζοθθμβζηέξ 

εηθνάζεζξ, υπςξ «ηα υνβακα», «ηα κηαμφθζα», «ηα αζμθζά», «μζ βφθημζ», «ηα 
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παζπκίδζα», «ηα ηζαθβηζά». ηακ ακαθένμκηαζ εζδζηά ζε έκα άημιμ, ηυηε δεκ 

πνδζζιμπμζμφκ έκακ βεκζηυ υνμ αθθά ελεζδζηεφμοκ μνίγμκηαξ ημ υνβακμ, θέκε π.π. 

«είκαζ αζμθζηγήξ», «παίγεζ θαμφημ», «αανάεζ ηδ θθμβένα». Ζ ελήβδζδ είκαζ ίζςξ υηζ 

απμθεφβμοκ κα δχζμοκ ζημκ μνβακμπαίπηδ ηδκ ακαβκχνζζδ πμο δζηαζμφηαζ ιυκμκ 

έκα ηφνζμ επάββεθια, υπςξ μ ζζδενάξ ή μ ζαιανάξ. 

Θεςνείηαζ θοζζηυ μ ηαθυξ μνβακμπαίπηδξ κα είκαζ «απυ θφηνα», απυ βεκζά 

μνβακμπαζπηχκ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ ηναβμοδζζηέξ ηαζ ημοξ πμνεοηέξ. 

Τπάνπμοκ αέααζα μζ ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ αοηχκ πμο ημ έπμοκ δχνμ απυ ημκ Θευ 

κα παίγμοκ ςναία, κα ηναβμοδμφκ ή κα είκαζ πμνεοηανάδεξ, αθθά ηζ αοημί ηάπμζμκ 

πνυβμκμ πνέπεζ κα είπακ ιε ημ ίδζμ πάνζζια. Αοηυ αέααζα μθείθεηαζ υπζ ζηδκ 

ηθδνμκμιζηυηδηα, αθθά ζημ βεβμκυξ υηζ έκα παζδί πμο ιεβαθχκεζ ζε ιζα μζημβέκεζα 

υπμο ηναβμοδμφκ ή παίγμοκ υνβακα είκαζ θοζζηυ κα ελμζηεζςεεί ηαζ κα ιάεεζ πςνίξ 

ζδζαίηενδ πνμζπάεεζα. ήιενα πμο δ ημζκςκία είκαζ ελαημιζηεοιέκδ, δ έθεζδ βζα ηδκ 

ιμοζζηή απμδίδεηαζ ζε ιζα ηαεανά πνμζςπζηή ζδζυηδηα, ημ ηαθέκημ. 

Γεκ είκαζ ζπάκζα δ πενίπηςζδ υπμο μζ βμκείξ απμηνέπμοκ - ιε αίαζμοξ ιάθζζηα 

ηνυπμοξ - ημκ βζυ ημοξ απυ ημ κα ιάεεζ έκα υνβακμ, αηυια ηαζ υηακ οπάνπμοκ 

μνβακμπαίπηεξ ζηδκ μζημβέκεζα. Σμ υνβακμ είκαζ πάζζιμ πνυκμο υηακ παίγεζ ηακείξ 

ιυκμξ ημο βζα βμφζημ, ηαζ δμοθεζά παναηαηζακή υηακ παίγεηαζ βζα θεθηά ζηα βθέκηζα. 

Βέααζα, μζ ακηζθήρεζξ πμζηίθθμοκ απυ ηυπμ ζε ηυπμ, απυ μζημβέκεζα ζε μζημβέκεζα 

ηαζ απυ επμπή ζε επμπή. ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα, εηεί υπμο μζ βφθημζ ιε ημοξ 

γμονκάδεξ έπαζγακ απμηθεζζηζηά ζηζξ βζμνηέξ, μζ κμζημηοναίμζ ιάεαζκακ ιυκμ ηα 

ήζοπα υνβακα πμο παίγμκηαζ ηα ανάδζα ζηα ζπίηζα ηαζ ζηζξ ηααένκεξ, ηονίςξ 

έβπμνδα. 

Σμ κέμ παζδί ηεθζηά ηαηαθένκεζ κα θηζάλεζ έκα ιζηνυ υνβακμ ή κα ημο θηζάλμοκ έκα 

ζακ παζπκίδζ, ηαζ ελαζηείηαζ εηεί επάκς πνμζπαεχκηαξ κα παίλεζ υ,ηζ αημφεζ. Ακ έπεζ 

παηένα ή εείμ μνβακμπαίπηδ εα ιάεεζ δίπθα ημο ιε ημκ ηαζνυ, ακ υπζ εα ακαγδηήζεζ 

ιεβαθχκμκηαξ έκακ δάζηαθμ, ημκ ιάζημνα. Δηεί αέααζα πνεζάγεηαζ ηδκ άδεζα ηαζ ηδκ 

αμήεεζα ημο παηένα ημο βζα κα αβμνάζεζ έκα ηαθφηενμ υνβακμ ηαζ βζα κα πθδνχζεζ 

ημκ ιάζημνα. Ζ ζπέζδ ημο  ιάζημνα ιε ημκ ιαεδηεουιεκμ είκαζ ημ εειέθζμ ηδξ 

παναδμζζαηήξ ιεηααίααζδξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ βκχζεςκ. Ζ ζπέζδ αοηή δζαθένεζ 

ζδιακηζηά απυ ηδκ ακηίζημζπδ ζπέζδ δάζηαθμο - ιαεδηή ζηδκ ζφβπνμκδ ημζκςκία. 

Ο ιαεδηεουιεκμξ πδβαίκεζ ζημ πςνζυ ημο ιάζημνα ηαζ ιέκεζ εηεί ζ' έκα ζοββεκζηυ 
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ημο ζπίηζ, ή ζημ ζπίηζ ημο ιάζημνα πθδνχκμκηαξ ιε ημ ιήκα. Γεκ οπάνπμοκ αέααζα 

χνεξ ιαεδιάηςκ, μφηε αζαθία, μφηε «δζδαηηέα φθδ». Ο ιάζημναξ ζοκεπίγεζ ηδκ 

ηαεδιενζκή ημο γςή ηαζ παίγεζ υηακ έπεζ υνελδ, μπυηε ν κεανυξ ζηήκεζ αοηί βζα κα ημ 

απμηοπχζεζ ηαζ κα ημ επακαθάαεζ ανβυηενα. Αημφβμκηάξ ημκ μ ιάζημναξ ιπμνεί κα 

ημκ δζμνεχζεζ, υπζ δείπκμκηάξ ημο πμφ είκαζ ημ θάεμξ, αθθά παίγμκηαξ μ ίδζμξ 

μθυηθδνμ ημ ημιιάηζ ιε ημκ ηνυπμ ημο. Έηζζ πενκάεζ μ ηαζνυξ ηαζ ηάπμηε μ κεανυξ 

ηνίκεζ υηζ είκαζ ζε εέζδ κα παίγεζ πζα υ,ηζ ανπάγεζ ημ αοηί ημο, μπυηε βονίγεζ ζημ 

πςνζυ ημο, πάκηα εοιςιέκμξ ιε ημκ ιάζημνα πμο δεκ εέθδζε κα ημο δείλεζ ηδκ ηέπκδ. 

Ο ιάζημναξ δείπκεζ πζμ εφημθα ζημκ ιαεδηεουιεκμ υηακ ημ υνβακμ δεκ αβάγεζ θεθηά 

επεζδή δεκ ζοκδείγμκηαζ ηα ηενάζιαηα, ή υηακ μ ίδζμξ είκαζ βένμξ μπυηε δεκ εέθεζ κα 

πάνεζ ηδκ ηέπκδ ιαγί ημο. Αθθζχξ, εεςνεί ιεθθμκηζηυ ακηαβςκζζηή ηάεε 

ιαεδηεουιεκμ βζαηί ανβυηενα εα ιμζναζηεί ιαγί ημο ηα πακδβφνζα ηδξ πενζμπήξ. Απυ 

ηδκ άθθδ υιςξ αολάκεηαζ δ αίβθδ ημο υηακ ημκ εεςνμφκ δάζηαθμ, ηαζ θοζζηά 

πθδνχκεηαζ βζ' αοηυ. ηζξ βζμνηέξ πάκηςξ μ ιάζημναξ πδβαίκεζ ζοκήεςξ πςνίξ ημκ 

ιαεδηεουιεκμ, βζαηί εηεί είκαζ πμο εα αάθεζ υθδ ηδκ ηέπκδ ημο ηαζ εα ελακηθήζεζ ημ 

νεπενηυνζυ ημο. Ακ πάθζ είκαζ απυ ιαηνζκυ πςνζυ, ή υπζ ηαζ ηυζμ λφπκζμξ, ιπμνεί κα 

ημκ αθήζεζ κα παίγεζ δίπθα ημο ημ ίζμκ ηαζ κα ζοιπθδνχκεζ ηα ηεκά ηδξ ιεθςδίαξ, 

πςνίξ υιςξ ιενηζηυ απυ ηζξ εζζπνάλεζξ. 

Σα πνάβιαηα είκαζ πζμ εφημθα υηακ ημ υνβακμ είκαζ πζμ απθυ ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ 

απαναίηδηα κα ιαεδηεφζεζ ηακείξ ζε ηάπμζμκ ιάζημνα. Οζ αμζημί θηζάπκμοκ ηζξ 

θθμβένεξ ηαζ ιαεαίκμοκ κα παίγμοκ ιυκμζ ημοξ, ανβυηενα υιςξ ηζξ ηεθεζμπμζμφκ 

ακηζβνάθμκηαξ απυ άθθμοξ. Σμ ίδζμ βίκεηαζ ιε ηδκ ηζαιπμφκα, ηδκ θφνα, ημ κηαμφθζ. 

Απυ ηδκ ζηζβιή πμο εα ιάεεζ ηακείξ κα ηαηαζηεοάγεζ ημ υνβακμ ιπμνεί κα ανπίζεζ κα 

παίγεζ ηαζ κα αεθηζχκεηαζ ιυκμξ ημο ιε ημκ ηαζνυ. Συηε πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ζηακυηδηα, 

ζηζξ θίβεξ εοηαζνίεξ πμο έπεζ κα παναημθμοεεί ηάπμζμκ άθθμκ κα παίγεζ, κα 

λεζδηχκεζ ηδκ ηεπκζηή ημο. 

Έηζζ, μζ θίθμζ ημο ημφ γδηάκε κα ημοξ παίλεζ ηάηζ πμφ ηαζ πμφ, δ ηαεζένςζδ υιςξ 

ένπεηαζ υηακ έκαξ άθθμξ μνβακμπαίπηδξ ημφ γδηήζεζ κα πάνεζ ιένμξ ζε έκα 

ζοβηνυηδια πμο εα ακαθάαεζ κα ηναηήζεζ έκα βθέκηζ, βάιμ ή πακδβφνζ. Αοηυ είκαζ 

ιζα έιπναηηδ ακαβκχνζζδ, βζαηί υθμζ μζ μνβακμπαίπηεξ πμο παίγμοκ ιαγί είκαζ 

ζζυηζιμζ. Μμζνάγμκηαζ δδθαδή ελίζμο ηζξ εζζπνάλεζξ ηαζ υπζ ιε πυκημοξ ακάθμβμοξ ιε 

ηδκ πέναζδ ημο ηάεε μνβάκμο, υπςξ ζήιενα. Ακ ηεθζηά βίκεζ ηαθυξ ηαζ απμηηήζεζ 
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θήιδ εα ημκ θςκάγμοκ ηαζ απυ πζμ ιαηνζκά πςνζά, ιέπνζ πμο παίγμκηαξ ιζα 

μθυηθδνδ γςή εα αθήζεζ υκμια ζε μθυηθδνδ ηδκ πενζμπή. 

Σμ πνχημ πνμζυκ εκυξ μνβακμπαίπηδ είκαζ δ θοζζηή ακημπή. Ξεηζκχκηαξ απυ ημ 

πςνζυ ημο ηαλζδεφεζ πμθθέξ χνεξ ιε ηα πυδζα ή ιε ημ ιμοθάνζ βζα κα θηάζεζ ζημ 

πςνζυ πμο ημκ ηάθεζακ. Δηεί εα ιείκεζ υζμ ηναηάεζ ημ βθέκηζ, ηνεζξ ιένεξ ή ηαζ 

πενζζζυηενμ, εα ημζιάηαζ θίβεξ χνεξ υπμο ημο ζηνχζμοκ ηαζ εα παίγεζ χνεξ 

αηέθεζςηεξ. «Απυ ηαιπάκα ζε ηαιπάκα» ημο θέκε ζηα πακδβφνζα κα παίγεζ, δδθαδή 

απυ ηυηε πμο εα ηεθεζχζεζ δ θεζημονβία ιέπνζ πμο εα λακανπίζεζ ημ άθθμ πνςί. Άθθμζ 

ιζθάκε βζα θαηημφαα ζημ πχια, πμο ηδκ ηάκεζ ημ πυδζ ημο πηοπχκηαξ ημκ νοειυ. 

Μυθζξ πνμθαααίκεζ κα θάεζ δφμ ιπμοηζέξ, κα πζεζ ιζα βμοθζά ηναζί ή κα ηνααήλεζ ιζα 

νμοθδλζά ηζζβάνμ ακάιεζα ζηα ηναβμφδζα. 

Θα, έθεβε υιςξ ηακείξ υηζ δ ημφναζδ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηδξ ιμοζζηήξ 

αοηήξ. Ή ιάθθμκ υπζ δ ημφναζδ, αθθά δ ζδζυιμνθδ ηαηάζηαζδ πμο θηάκεζ ηακείξ 

ιεηά ηδκ ημφναζδ, υηακ πζα κζχεεζ υηζ δεκ ακηέπεζ άθθμ ηαζ ιε ιζα φζηαηδ 

πνμζπάεεζα ημ λεπενάζεζ. Συηε δ οπενέκηαζδ ιεηααάθθεηαζ ζε έκα είδμξ εηζηαηζηήξ 

κάνηδξ, ημ ίδζμ άθθςζηε ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ πμνεοηέξ. Σμ παίλζιμ ηυηε βίκεηαζ 

αθθζχηζημ, ζακ κα πνμένπεηαζ απυ έκακ άθθμκ ηυζιμ, αοηυ είκαζ ημ αθδεζκυ παίλζιμ. 

ηδκ ανπή, μ μνβακμπαίπηδξ πάκηα δζηαζμθμβεί ημ λενυ ημο παίλζιμ θέβμκηαξ υηζ «δεκ 

γεζηάεδηε ημ υνβακμ», εκκμχκηαξ ιάθθμκ υηζ δεκ γεζηάεδηε μ ίδζμξ ή δ αηιυζθαζνα 

βεκζηά. Σα υνβακα πάκηςξ πνάβιαηζ γεζηαίκμκηαζ ιε ημ παίλζιμ - ζημ κηαμφθζ αοηυ 

είκαζ πμθφ θακενυ - ιενζημί ιάθζζηα ηα γεζηαίκμοκ ημκηά ζηδκ θςηζά πνζκ ανπίζμοκ. 

Άθθμζ ηα ανέπμοκ ιε ηναζί - ιάθθμκ ζακ έκα είδμξ ζπμκδήξ. Αθμφ πάκηςξ ανπίζεζ ημ 

παίλζιμ, θζβμζηέξ είκαζ μζ εοηαζνίεξ πμο εα ανεεμφκ βζα κα ζηαιαηήζεζ. Δηηυξ πζα ακ 

λεζπάζεζ ηακέκαξ ηαοβάξ, μπυηε έπεζ ημκ κμο ημο κα απμηνααδπηεί βνήβμνα βζαηί 

ηζκδοκεφεζ κα ηζξ ανπάλεζ ή κα ημο ζπάζμοκ ημ υνβακμ. 

Άθθμ ααζζηυ πνμζυκ ημο μνβακμπαίπηδ είκαζ κα παίγεζ δοκαηά. Σα πμνμζηάζζα είκαζ 

ακμζπηά ηαζ ιεβάθα, θοζάεζ αέναξ, μ ηυζιμξ ηάκεζ θαζανία, μζ πςνζημί έπμοκ θςκέξ 

ανμκηενέξ. Σμ υνβακμ πνέπεζ κα αημφβεηαζ πάκς απυ υθα αοηά, κα αανάεζ δοκαηά βζα 

κα ζοκεπαίνκεζ ημοξ πμνεοηέξ. Έκαξ θυβμξ πμο ημ ηθανίκμ εηηυπζζε ηδκ θθμβένα ηαζ 

ημ αζμθί ηδκ θφνα, ήηακ ηζ αοηυξ, υηζ παίγμοκ πζμ δοκαηά. Έπεζηα είκαζ ηαζ ηαιάνζ βζα 

ημ πςνζυ κα αημφβεηαζ απυ ιαηνζά υηζ δζαζηεδάγεζ ζδιαίκεζ υηζ δ ζμδεζά ήηακ ηαθή, 

υηζ βίκμκηαζ πακηνμθμβήιαηα ηαζ βεκζηά υηζ οπάνπεζ εοδιενία. Σμ κηαμφθζ πνέπεζ κα 
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ακηδπεί ζηζξ νειαηζέξ ιέπνζ ημ βεζημκζηυ πςνζυ. Σχνα υιςξ ιε ημοξ εκζζποηέξ δ ηάζδ 

αοηή θηάκεζ ζε αηνυηδηεξ ηαεχξ μζ κεανμί ιμοζζημί λεημοθαίκμοκ ημκ ηυζιμ βζα κα 

ηαθφρμοκ ημ ηαηυ ημοξ παίλζιμ. 

ηα ιάηζα ηςκ αηνμαηχκ ημο μ παναδμζζαηυξ μνβακμπαίπηδξ απμηηάεζ αλία υηακ 

«λένεζ πμθθά ηναβμφδζα», «δεκ ζηαιαηάεζ πμηέ», «παίγεζ δοκαηά», «ηάκεζ ηαζ 

κεηνμφξ κ' ακαζηαίκμκηαζ», «δίκεζ θηενά ζηα πυδζα ηςκ πμνεοηχκ». Σέημζεξ είκαζ μζ 

θνάζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ πςνζημί βζα κα εηθνάζμοκ ημκ εαοιαζιυ ημοξ. 

Βθέπμοιε δδθαδή υηζ (ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ζφβπνμκμ ιμοζζηυ) μ παναδμζζαηυξ δεκ 

ειθακίγεηαζ κα οπδνεηεί ιζα ηέπκδ, ιε ηα πμζμηζηά ηνζηήνζα ηδξ μπμίαξ ηνίκεηαζ. 

Αθθά αλζμθμβείηαζ ζηδ αάζδ πμζμηζηχκ ηονίςξ ηνζηδνίςκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ απμηέθεζια πμο θένκεζ δ ιμοζζηή ημο ζημοξ αηνμαηέξ. Ο 

παναδμζζαηυξ μνβακμπαίπηδξ είκαζ ηεπκίηδξ, εκχ μ ζφβπνμκμξ ιμοζζηυξ είκαζ 

ηαθθζηέπκδξ. 

Αοηή είκαζ δ ααζζηή δζαθμνά, δ μπμία ειθακίγεηαζ ιε πμθθμφξ άθθμοξ ηνυπμοξ. Γζα 

πανάδεζβια, μ παναδμζζαηυξ μνβακμπαίπηδξ πθδνχκεηαζ ζοπκά ιε ημ ημιιάηζ, 

πνάβια αδζακυδημ βζα έκακ ζφβπνμκμ ιμοζζηυ. Ο πμνεοηήξ ζδηχκεηαζ, παναββέθκεζ 

ημ ηναβμφδζ πμο εέθεζ ηαζ ημ πθδνχκεζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο παναββέθκεζ έκα πέηαθμ 

ζημκ ζζδενά ηαζ ημ πθδνχκεζ (άθθςζηε ζοπκά μ ζζδενάξ είκαζ ηαζ μνβακμπαίπηδξ). 

Δίκαζ δδθαδή ζαθέξ υηζ εέθεζ ημ ηναβμφδζ πενζζζυηενμ «βζα κα ηάκεζ ηδκ δμοθεζά 

ημο» (π.π. βζα κα πμνέρεζ δ ηυνδ ημο πμο είκαζ ηαζνυξ κα πακηνεοηεί) πανά βζα κα 

επζδζχλεζ ιζα αζζεδηζηή απυθαοζδ (υπςξ αοηυξ πμο πάεζ ζήιενα ζε ιζα ζοκαοθία). 

Ζ παναδμζζαηή ιμοζζηή είκαζ άιεζα ηαζ λεηάεανα θεζημονβζηή. Ο μνβακμπαίπηδξ 

παίγεζ βζα κα πνμηαθέζεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ απμηέθεζια, μπυηε εηηζιάηαζ ηαζ 

πθδνχκεηαζ ζημ ιέηνμ πμο ημ πεηοπαίκεζ. Ζ ιμοζζηή ημο είκαζ ηαθή υζμ ηαθά ηάκεζ 

ημοξ άθθμοξ κα πμνεφμοκ ή κα ηναβμοδάκε. Μυκδ ηδξ δ ιμοζζηή αοηή δεκ έπεζ 

κυδια. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δ παναδμζζαηή ιμοζζηή ζε δίζημοξ θαίκεηαζ ηυζμ 

θεζρή ζε έκακ πμο ηδκ έπεζ γήζεζ ζημκ θοζζηυ ηδξ πχνμ. Ο μνβακμπαίπηδξ, ιέζα ζημ 

ζημφκηζμ δπμβνάθδζδξ πςνίξ πμνεοηέξ ιπνμζηά ημο, πςνίξ κα έπμοκ πνμδβδεεί χνεξ 

παίλζιμ, θαβδηυ ηαζ πμηυ, πςνίξ ηζξ θςκέξ, ηζξ ιονςδζέξ, ηζξ πεζνμκμιίεξ, πςνίξ ημκ 

πχνμ, ηδκ ζηζβιή ηαζ ηα πνυζςπα ζηα μπμία ακήηεζ απμηθεζζηζηά αοηή δ ιμοζζηή, 

είκαζ θοζζηυ κα δίκεζ έκα θηςπυ ηδξ οπμηαηάζηαημ. 

Αοηή δ θεζημονβζηυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ ιπμνεί κα δζαηδνδεεί ιυκμ ιέζα ζηζξ 
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ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ ημο πςνζμφ ηαζ ηδξ βεζημκζάξ, ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ παναδμζζαηήξ 

ημζκςκίαξ. πμο δ ιεηάδμζδ ηςκ βκχζεςκ βίκεηαζ πνμθμνζηά ηαζ ηςκ ζηακμηήηςκ 

ιζιδηζηά. πμο δ αθθαβή δεκ είκαζ επζεοιδηή αοηή ηαε' εαοηή αθθά ιυκμκ υηακ είκαζ 

ακαπυθεοηηδ ηαζ βίκεηαζ πνμμδεοηζηά, ιε ζοκεπή ηαζ αηέθεζςηδ επακάθδρδ χζηε κα 

δμοθεοηεί ηαζ κα ηαζνζάλεζ απυθοηα ιε ηα πνμδβμφιεκα. πμο δ επζαίςζδ είκαζ μ 

πνςηανπζηυξ ζημπυξ ηαζ μζ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ ημ πνςηανπζηυ ηαεήημκ. 

Έηζζ μ μνβακμπαίπηδξ δεκ ιαεαίκεζ κα δζααάγεζ κυηεξ απυ έκακ επαββεθιαηία 

δάζηαθμ ηδξ ιμοζζηήξ, αθθά ιζιείηαζ ημ παίλζιμ ημο παθζυηενμο μνβακμπαίπηδ 

ιζιμφιεκμξ ζοβπνυκςξ ηαζ ηζξ ζοκήεεζέξ ημο, ηδκ ζοιπενζθμνά ημο ζηδκ ηαεδιενζκή 

ημο γςή, παίνκεζ δδθαδή απ' αοηυκ έκακ μθυηθδνμ ηνυπμ γςήξ. Με ημοξ αηνμαηέξ 

δεκ έπεζ ιζα ιμκμιενή ζπέζδ ηδκ χνα πμο δζαζηεδάγμοκ, αθθά πμθφπθεονεξ 

ηαεδιενζκέξ ζπέζεζξ ηάεε είδμοξ. Ζ ιμοζζηή ημο ημοξ ζοκμδεφεζ ζε ηάεε ζηαειυ ηδξ 

γςήξ ημοξ, ηζ εηείκμζ ημκ ζοκμδεφμοκ ζηδκ ηάεε εηδήθςζδ ηδξ δζηήξ ημο ημζκςκζηήξ 

γςήξ. Έηζζ, ημ ηάεε ηναβμφδζ πμο παίγεζ είκαζ αβαθιέκμ απυ ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ, 

ηαζ απεοεφκεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ πμο ημ πανήββεζθε ή πμο ηζιάηαζ εηείκδ 

ηδκ ζηζβιή. 

Ζ εκυηδηα ηναβμοδζμφ, ιμοζζηήξ ηαζ πμνμφ ζε ιζα αδζάζπαζηδ ημζκςκζηή έηθναζδ 

δζαηδνείηαζ πάνζξ ζηδκ ζοκεπή πνμζςπζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηναβμοδζζηή, μνβακμπαίπηδ 

ηαζ πμνεοηή. Μεβαθςιέκμζ ζημ ίδζμ πςνζυ ή ζηδκ ίδζα βεζημκζά, δειέκμζ ιε έκα 

πθέβια ζπέζεςκ ιία ιυκμ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ δ ζοκενβαζία πάκς ζημ βθέκηζ, 

πνςηαβςκζζημφκ ζε αιέηνδηεξ παναζηάζεζξ ημο ίδζμο ημζκςκζημφ δνχιεκμο. Ο 

μνβακμπαίπηδξ λένεζ απυ πνζκ πμζμ ηναβμφδζ εα ημο παναββείθεζ μ ηάεε ζοβπςνζακυξ 

ημο, πμζμ ιενάηζ ημκ ζπνχπκεζ κα πμνέρεζ εηείκδ ηδκ ζηζβιή, πχξ εέθεζ κα ημο 

παίγμοκ βζα κα λεδχζεζ ηαζ κα θοηνςεεί. Γεκ παίγεζ βζα έκα ακχκοιμ ιεηααθδηυ 

αηνμαηήνζμ αθθά βζα κα πμνέρμοκ μζ δζημί ημο. Ο παηέναξ ημο έπαζγε βζα ημοξ 

παηενάδεξ ημοξ, μ βζυξ ημο εα παίγεζ βζα ημοξ βζμφξ ημοξ. 

Αοηυ ημ δζαπνμζςπζηυ δέζζιμ ημο μνβακμπαίπηδ ιε ημκ πμνεοηή ηαηαθήβεζ, ζδίςξ 

ζηζξ ηααένκεξ, ζηδκ πνδιαηζηή εηδήθςζδ ημο ηενάζιαημξ. Ο πμνεοηήξ παναββέθκεζ 

ημ ηναβμφδζ ηαζ πθδνχκεζ ημκ μνβακμπαίπηδ βζα ημκ ηυπμ ημο. ηακ ημ βθέκηζ 

πνμπςνήζεζ ηαζ θηάζεζ ζημ ηζαηίν ηέθζ, ηυηε πθδνχκεζ ακάθμβα ιε ηδκ εοπανίζηδζή 

ημο. Ζ ηέπκδ ημο μνβακμπαίπηδ δεκ είκαζ κα παίλεζ «ςναία», αθθά κα ηαοηζζηεί ιε ημκ 

πμνεοηή, κα ημκ ζπνχλεζ ηαζ κα ημκ αβάθεζ απυ ημ πεηζί ημο. Να ημκ ηάκεζ κα 
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ιεναηθςεεί ηυζμ πμθφ, πμο κα πάζεζ ημκ έθεβπυ ημο ηαζ κα πθδνχζεζ ιέπνζ ηδκ 

ηεθεοηαία ημο δεηάνα. Σμ υνβακμ είκαζ ενβαθείμ, είκαζ ημ αβηίζηνζ πμο εα ηνααήλεζ 

απυ ηζξ ηζέπεξ ημο πμνεοηή ηα πανημκμιίζιαηα. 

Σξαγνπδηζηήs: Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Σναβμοδζζηήξ ηαθείηαζ μ 

ηαθθζηέπκδξ πμο ηναβμοδάεζ επαββεθιαηζηά. Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ ιμοζζηήξ, μζ 

ηναβμοδζζηέξ πςνίγμκηαζ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια θασηυξ 

ηναβμοδζζηήξ, νμη ηναβμοδζζηήξ, ηθπ. ημπυξ ημοξ είκαζ κα δζαζηεδάγμοκ ηαζ κα 

εοπανζζημφκ εηείκμοξ πμο αημφκε ηα ηναβμφδζα ημοξ. Ο ηναβμοδζζηήξ ενβάγεηαζ 

ζοκήεςξ ζε κοπηενζκά ηέκηνα (υθςκ ηςκ εζδχκ), ηαεχξ επίζδξ πανμοζζάγεζ ηδ 

δμοθεζά ημο ιέζς ζοκαοθζχκ ηαζ παναβςβήξ δζζημβναθίαξ. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Αοηά πενζθαιαάκμοκ: ειθακίζεζξ ζε ηέκηνα, 

ζοκαοθίεξ, ηδθεμπηζηά ζυμο, ροπαβςβία ημο ηυζιμο, έηδμζδ δίζηςκ, βονίζιαηα 

αίκηεμ ηθπ. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; Ζ ενβαζία αοηή εηηεθείηαζ ζε ακμζπημφξ ή 

ηθεζζημφξ πχνμοξ (ηέκηνα, ζημφκηζμ, ηθπ.) 

Σζ ενβαθεία / ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; ιζηνυθςκμ, αημοζηζηά ηαζ ηδ θςκή ημο. 

Μαέζηξνο νξρήζηξαο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Καεήημκ ημο δζεοεοκηή μνπήζηναξ είκαζ δ ζςζηή 

εηηέθεζδ ιμοζζηχκ ένβςκ. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Αοηά πενζθαιαάκμοκ: ιεθέηδ ηςκ ιμοζζηχκ ένβςκ ζε 

ζοκενβαζία ιε ηδκ μνπήζηνα, δζεφεοκζδ ηδξ μνπήζηναξ ζηζξ πνυαεξ ηαζ ζηδκ 

εηηέθεζδ ιπνμζηά ζε ημζκυ ηαζ ζοιαμοθέξ ζηα ιέθδ ηδξ μνπήζηναξ βζα ημ επζεοιδηυ 

απμηέθεζια, ζπεδζαζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ επζθμβή ημο ένβμο. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζέξ ζοκεήηεξ; Ζ ενβαζία αοηή εηηεθείηαζ ζε εέαηνα, υπενεξ 

ηαζ άθθμοξ πχνμοξ ζοκαοθζχκ. Ακαιέκεηαζ ενβαζία εηηυξ ηακμκζημφ ςνανίμο. 

Σζ ενβαθεία / ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; Σα ενβαθεία ημο δζεοεοκηή μνπήζηναξ είκαζ μζ 

πανηζημφνεξ ηαζ δ ιπαβηέηα.  
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Γηεπζπληήο θαιιηηερληθώλ πξνσζήζεσλ 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Ο ηαθθζηεπκζηυξ δζαπεζνζζηήξ παναβςβχκ είκαζ 

οπεφεοκμξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ζοκαοθζχκ, δζάθμνεξ επζδείλεζξ ηαζ άθθεξ ηαθθζηεπκζηέξ 

παναζηάζεζξ. Οζ παναζηάζεζξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ επζδείλεζξ ηαθθζηεπκχκ ζε 

αοηή ηδκ πχνα, υπςξ ηαζ επζδείλεζξ απυ ημοξ ηαθθζηέπκεξ ζημ ελςηενζηυ ή επζδείλεζξ 

λέκςκ ηαθθζηεπκχκ ζε αοηή ηδ πχνα. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Σμ ράλζιμ βζα ηαθθζηέπκεξ, δζαπναβιαηεφζεζξ ιε 

εηείκμοξ ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ επζδείλεςκ, μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ 

πνμεεζιίεξ - ημ ράλζιμ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ πχνςκ (πμθζηζζηζηά ηέκηνα, αίεμοζεξ 

ζοκαοθζχκ, ζηάδζα, ηθπ.) - ηδκ δζαπναβιάηεοζδ ιε ηδκ δζαπεζνζζηζηή επζηνμπή 

εηείκςκ ηςκ πχνςκ ζε υνμοξ εκμζηίαζδξ – ηδκ οπμβναθή ζοιαμθαίςκ ιε ηαθθζηέπκεξ 

ηαζ μνβακςηέξ - ηδκ μνβάκςζδ οπμζηδνζηηζηχκ οπδνεζζχκ  ή ηδκ πνυζθδρδ ηέημζςκ 

οπδνεζζχκ - ηδκ δζακμιή εζζζηδνίςκ - ηδκ μνβάκςζδ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηδκ εηηφπςζδ αθζζχκ - ηδκ πνμεημζιαζία μζημκμιζηχκ 

οπμθμβζζιχκ βζα μπμζαδήπμηε ηέημζα εηδήθςζδ - δζαπναβιαηεφζεζξ ιε οπμζηδνζηηέξ 

- ημκ έθεβπμ ζοβηαηάεεζδξ ιε ηζξ μνβακςηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ πηοπέξ ηάεε 

εηδήθςζδξ. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; ε ηακμκζηέξ ηηζνζαηέξ πενζμπέξ, ιε ηαηηζηά 

ηαλίδζα. 

Σζ ενβαθεία/ ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; Κονίςξ ηδθέθςκμ, θαλ, ηεπκμθμβίεξ 

πθδνμθυνδζδξ ηαζ άθθμ ελμπθζζιυ βναθείμο. 

Πμζα πνμζυκηα απαζημφκηαζ βζα κα πεηφπεζ ηακείξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα; Πνέπεζ κα έπεζ 

ζοιπθδνχζεζ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ηαζ κα έπεζ μνβακςηζηέξ δελζυηδηεξ. 

Υνξνγξάθνο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Ο πμνμβνάθμξ δδιζμονβεί πμνμφξ βζα παναζηάζεζξ 

ζε ηαζκίεξ, ζημ εέαηνμ ηαζ ζηδκ ηδθευναζδ. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Ζ επζθμβή ηςκ πμνεοηχκ βζα ζοβηεηνζιέκμοξ νυθμοξ, δ 

ζογήηδζδ ιε ημοξ πμνεοηέξ βζα ημοξ νυθμοξ ημοξ, ηαζ δ ηαεμδήβδζδ ζηζξ πνυαεξ βζα 

κα επζηφπεζ ηδκ επζεοιδηή ενιδκεία. 
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Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; ηα εέαηνα. Πνέπεζ κα ακαιέκεζ ηδκ ενβαζία 

εηηυξ ηακμκζημφ ςνανίμο ενβαζίαξ. 

Σζ ενβαθεία/ ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; Υεζνυβναθα, δζαβνάιιαηα ηαζ ιμοζζηέξ 

πανηζημφνεξ. 

Πμζα πνμζυκηα απαζημφκηαζ βζα κα πεηφπεζ ηακείξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα; Απαζηείηαζ 

πακεπζζηδιζαημφ επζπέδμο εηπαίδεοζδ ζημ πμνυ ή ιζα ζπεηζηή ηαθθζηεπκζηή 

εηπαίδεοζδ, ή ιζα πενίμδμ εηπαίδεοζδξ ζε ζπμθή πμνμφ. Δπίζδξ απαζηείηαζ ιμοζζηυ 

ηαθέκημ, μνβακςηζηέξ ζηακυηδηεξ, δδιζμονβζηή ζηακυηδηα, ηαζ δ ζηακυηδηα κα 

ακαπηφζζεζ ηαθή επζημζκςκία ιε ημοξ ακενχπμοξ. 

Υνξεπηήο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Ο πμνεοηήξ/δ πμνεφηνζα είκαζ ηαθθζηέπκδξ πμο 

παίνκεζ ιένμξ ζε παναζηάζεζξ πμνμφ ηαζ ιπαθέηα. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Ζ ιεθέηδ ηαηάθθδθςκ πμνεοηζηχκ παναζηάζεςκ ή 

ιπαθέηςκ βζα ημ ζημπυ ηδξ απυηηδζδξ ιζα βεκζηήξ ζδέαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

πανάζηαζδ ή ημ ιπαθέημ πμο απαζηείηαζ βζα ημ νυθμ (απυ ηδκ άπμρδ ηςκ ίδζςκ ηςκ 

αδιάηςκ πμνμφ ηαζ θζβμφνςκ υπςξ ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ζζημνίαξ πμο 

ακηζπνμζςπεφεζ δ πανάζηαζδ ή ημ ιπαθέημ, δ δζάεεζή ημο ηαζ δ αηιυζθαζνα) - δ 

ελάζηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ πμνεοηζηχκ αδιάηςκ ηαζ θζβμφνςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

πνυααξ πμνμφ ή ιπαθέημο ή ιένδ ημο ηάης απυ ηδκ επζεεχνδζδ ημο πμνμβνάθμο 

υπςξ ηαζ αημιζηά - δ ελάζηδζδ ζε πνυαεξ ζοιπθδνςιέκςκ πμνεοηζηχκ 

παναζηάζεςκ ή ιπαθέηςκ ή ιένδ ημοξ - δ ζοιιεημπή ζε πμνεοηζηέξ παναζηάζεζξ ζε 

επζδείλεζξ ή εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ, ημ κα δπμβναθμφκηαζ βζα ηδθεμπηζηά 

πνμβνάιιαηα, αίκηεμ, ηθπ. - δ ζοιιεημπή ζε ιπαθέηα, ζε εέαηνα - ηακμκζηή 

βοικαζηζηή βζα κα δζαηδνμφκ έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ ςξ πμνεοηέξ/πμνεφηνζεξ ηαζ 

κα  ηναημφκηαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ κα έπμοκ ιζα ηαθή ζζθμοέηα. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; ε πίζηεξ, ζηδκέξ. Ζ δμοθεζά έλς απυ ηα 

ζοκδεζζιέκα ςνάνζα ηαζ, απυ ηαζνυ ζε ηαζνυ, ηαζ πενζυδμοξ ιαηνζά απυ ημ ζπίηζ, 

πνέπεζ κα ακαιέκμκηαζ. 

Σζ ενβαθεία/ ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; Σα ίδζα ημοξ ηα ζχιαηα, παπμφηζζα πμνμφ ηαζ 

δζάθμνα ημζημφιζα ηαζ ιαηζβζάγ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάζηαζδ. 
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Πμζα πνμζυκηα απαζημφκηαζ βζα κα πεηφπεζ ηακείξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα; Πνέπεζ κα έπεζ 

απμθμζηήζεζ απυ ιάεδια πμνμφ, κα έπεζ ηαθέκημ βζα πμνυ, ηδκ ζηακυηδηα κα ηζκείηαζ 

πανζηςιέκα ηαζ εφημθα, κα έπεζ ιμοζζηυ αοηί, ηδκ ζηακυηδηα κα κζχεεζ ημκ εαοηυ ημο 

ζημ νυθμ, ηαθή ικήιδ, οπμιμκή, ζοβηέκηνςζδ, ιζα αοεεκηζηή ηαζ ηαθθζενβδιέκδ 

ειθάκζζδ ηαζ ηνυπμοξ, ηδκ ζηακυηδηα κα δμοθεφεζ ζε ιζα μιάδα. Πυζμ επζηοπδιέκμξ 

είκαζ έκαξ πμνεοηήξ/ιζα πμνεφηνζα ζηδκ πνάλδ ελανηάηαζ πάκς ζημ ηαθέκημ ημο/ηδξ, 

ηδ ζηθδνή δμοθεζά, ηαζ άθθεξ ζηακυηδηεξ. 

Καιιηηερληθόο δηεπζπληήο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Ο ηαθθζηεπκζηυξ δζεοεοκηήξ δζαπεζνίγεηαζ ηδκ 

πνμεημζιαζία ηαζ πανάζηαζδ ιζαξ υπεναξ ή ιμοζζηήξ πανάζηαζδξ. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Αοηυξ/αοηή επζθέβεζ δεμπμζμφξ βζα ζοβηεηνζιέκμοξ 

νυθμοξ, ζογδηάεζ ημκ νυθμ ιε ημοξ δεμπμζμφξ, ημοξ μδδβεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ 

πνυααξ. Αοηυξ/αοηή δζαπεζνίγεηαζ ηδκ δπμβνάθδζδ ημο ζάμοκηναη ιζαξ ηαζκίαξ, ή 

ιζαξ ιμοζζηήξ δμοθεζάξ ζηδκ ηδθευναζδ ή ζημ νάδζμ, ηαζ ηδκ δπμβνάθδζδ ηςκ 

επζδνάζεςκ ήπμο. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; ε εέαηνα (εζδζηά βζα υπενα, ή ιπαθέημ), 

αίεμοζεξ ζοκαοθίαξ, ηαζ ζημφκηζμ δπμβνάθδζδξ ή ένβςκ. Ζ ενβαζία έλς απυ ηζξ 

ηακμκζηέξ χνεξ ενβαζίαξ πνέπεζ κα ακαιέκεηαζ. 

Σζ ενβαθεία/ ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; Μμοζζηά ηαζ εεαηνζηά ζδιεία, ιμοζζηά 

υνβακα, ελμπθζζιυ δπμβνάθδζδξ, ζημφκηζμ δπμβνάθδζδξ 

Πμζα πνμζυκηα απαζημφκηαζ βζα κα πεηφπεζ ηακείξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα; Υνεζάγεηαζ 

ιζα ηαθθζηεπκζηή/ιμοζζηή πακεπζζηδιζαηή εηπαίδεοζδ, ιμοζζηυ ηαθέκημ, 

μνβακςηζηή ζηακυηδηα, ιζα ζοβηεηνζιέκδ δδιζμονβζηή ζηακυηδηα, ηδκ ζηακυηδηα κα 

πεζνίγεηαζ ημοξ ακενχπμοξ. 

Μνπζηθνιόγνο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Ο ιμοζζημθυβμξ εηηεθεί έκα εονφ θάζια 

δναζηδνζμηήηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ ένεοκα ζηδκ ακάπηολδ ιμοζζηχκ νοειχκ, εεκζηχκ 

ιμοζζηχκ ζπμθείςκ ηαζ παναδυζεςκ, ηζξ δμοθεζέξ δζαθυνςκ ζοκεεηχκ, ζοβηεηνζιέκα 

ένβα ιμοζζηήξ, ηδκ ελέθζλδ ηδξ ιμοζζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ ηδξ πανάζηαζδξ. 
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Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Ζ παναημθμφεδζδ, δ ζοθθμβή, δ ακάθοζδ, δ εηηίιδζδ 

ηαζ δ ζοκηήνδζδ ιμοζζηχκ ένβςκ δζαθυνςκ ζοκεεηχκ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ νοειμφξ – 

δ δδιζμονβία ιμοζζηχκ ζηίπςκ ηαζ αζαθζμεδηχκ ανπείςκ ηαζ ηαζεηχκ – ιμοζζηή 

ηνζηζηή ηαζ επακελέηαζδ – παναβςβή . 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; Γεκ οπάνπεζ ηακέκαξ ζίβμονμξ πχνμξ 

ενβαζίαξ. Ο ιμοζζημθυβμξ δμοθεφεζ ζε ζημφκηζμ, ζε αίεμοζεξ ζοκαοθζχκ, ζε θονζηά 

εέαηνα-(υπενα) ζε ιμοζζηά ζημφκηζμ, αζαθζμεήηεξ, ανπεία, αζαθζμεήηεξ 

δπμβνάθδζδξ.  

Σζ ενβαθεία/ ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; Δπζζηδιμκζηά άνενα  ιμοζζηήξ, ηνζηζηή 

ηέπκδξ, αζζεδηζηή ηαζ θζθμζμθζηή θζθμθμβία, ιμοζζηά ηαζ πμθζηζζηζηά ανπεία, 

οπμθμβζζηέξ, δπμβναθήζεζξ ήπμο, ακαπαναβςβή ήπμο  ηαζ ελμπθζζιυ αίκηεμ. 

Πμζα πνμζυκηα απαζημφκηαζ βζα κα πεηφπεζ ηακείξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα; Πνέπεζ κα έπεζ 

ζοιπθδνχζεζ ακχηενδ εηπαίδεοζδ ζημκ ηθάδμ ηδξ ιμοζζηήξ. Έκα ακαπηοβιέκμ αοηί 

βζα ηδ ιμοζζηή,  ηαθή ικήιδ, ηδκ ζηακυηδηα κα ζοβηεκηνχκεηαζ, ακαθοηζηή ζηέρδ, 

ηδκ ζηακυηδηα κα ζοβηνίκεζ ηαζ κα βεκζηεφεζ, επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ, ιπμνμφκ 

υθα κα είκαζ ζδιακηζηά.  

Γηεπζπληήο ρνξσδίαο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Ο δζεοεοκηήξ πμνςδίαξ δζεοεφκεζ ηαζ εηπαζδεφεζ ιζα 

πμνςδία βζα εηηθδζζαζηζηή ή ζηδκζηή πανάζηαζδ. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Γζεοεφκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα παναζηάζεςκ, εηπαζδεφεζ 

ηέημζεξ παναζηάζεζξ ιε ηδκ πμνςδία, πνμζθένεζ ηαθθζηεπκζηυ πεζνζζιυ ηδξ πμνςδίαξ 

ηαζ πνμεημζιάγεζ ηα ζπέδζα ηδξ. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; ε αίεμοζεξ ζοκαοθζχκ ηαζ ζε εέαηνα ηαζ 

ηαεεδνζημφξ καμφξ, ή ζε ιεβαθφηενεξ εηηθδζίεξ - απαζηεί δμοθεζά έλς απυ ηζξ 

ηακμκζηέξ χνεξ ενβαζίαξ. 

Σζ ενβαθεία/ ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; Μμοζζηά ζδιεία, ιμοζζηά υνβακα. 

Πμζα πνμζυκηα απαζημφκηαζ βζα κα πεηφπεζ ηακείξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα; Πνέπεζ κα έπεζ 

ζοιπθδνχζεζ δεοηενμαάειζα ή πακεπζζηδιζαηή εηπαίδεοζδ ιε ιμοζζηή έιθαζδ, 

ιμοζζηυ ηαθέκημ, ηαθέξ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ. 
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Νηίζθ ηδόθετ 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Ο πεζνζζηήξ βναιιμθχκμο κηζζημηέη είκαζ έκα 

άημιμ πμο αθθάγεζ δίζημοξ ή άθθδ πμνεοηζηά ή δδιμθζθή ιμοζζηά ημιιάηζα. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Αθθάγεζ δίζημοξ ή άθθα πμνεοηζηά ή δδιμθζθή 

ημιιάηζα, επζθέβεζ ηαζ πανμοζζάγεζ ζοβηεηνζιέκδ ιμοζζηή, θεζημονβεί ημκ ελμπθζζιυ 

ήπμο, υπςξ ζηενεμθςκζηά ηαζ άθθμξ αημοζηζηυξ ελμπθζζιυξ. Κάπμηε, αοηυξ/αοηή 

ηακμκίγεζ ημ κμίηζ ηδξ αίεμοζαξ ηαζ ιπθέηεηαζ ζε άθθεξ μνβακςηζηέξ οπμεέζεζξ. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; ε δζζημεήηεξ, ζε πμνμφξ, ζε κοηηενζκά 

ηέκηνα. Θμνοαχδεξ πενζαάθθμκ, ηαζ ενβαζία ηδκ κφπηα πνέπεζ κα ακαιέκμκηαζ. 

Σζ ενβαθεία/ ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; ηενεμθςκζηά ηαζ άθθμ αημοζηζηυ ελμπθζζιυ. 

Πμζα πνμζυκηα απαζημφκηαζ βζα κα πεηφπεζ ηακείξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα; Υνεζάγεηαζ κα 

έπεζ αοηί βζα ηδ ιμοζζηή, ηδκ ζηακυηδηα κα ηναηάεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακενχπςκ, , 

ηαζ ιζα αίζεδζδ βζα αηνμαηήνζμ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ δζάεεζήξ ημοξ. 

Μαέζηξνο νξρήζηξαο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Καεήημκ ημο δζεοεοκηή μνπήζηναξ είκαζ δ ζςζηή 

εηηέθεζδ ιμοζζηχκ ένβςκ. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Αοηά πενζθαιαάκμοκ: ιεθέηδ ηςκ ιμοζζηχκ ένβςκ ζε 

ζοκενβαζία ιε ηδκ μνπήζηνα, δζεφεοκζδ ηδξ μνπήζηναξ ζηζξ πνυαεξ ηαζ ζηδκ 

εηηέθεζδ ιπνμζηά ζε ημζκυ ηαζ ζοιαμοθέξ ζηα ιέθδ ηδξ μνπήζηναξ βζα ημ επζεοιδηυ 

απμηέθεζια, ζπεδζαζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ επζθμβή ημο ένβμο. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζέξ ζοκεήηεξ; Ζ ενβαζία αοηή εηηεθείηαζ ζε εέαηνα, υπενεξ 

ηαζ άθθμοξ πχνμοξ ζοκαοθζχκ. Ακαιέκεηαζ ενβαζία εηηυξ ηακμκζημφ ςνανίμο. 

Σζ ενβαθεία / ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; Σα ενβαθεία ημο δζεοεοκηή μνπήζηναξ είκαζ μζ 

πανηζημφνεξ ηαζ δ ιπαβηέηα.  

ηηρνπξγόο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Ο ζηζπμονβυξ είκαζ μ ζοββναθέαξ ζηίπςκ, μζ μπμίμζ 

ζηδ ζοκέπεζα ιεθμπμζμφκηαζ απυ ιμοζζημζοκεέηεξ. 
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οκήεςξ ενβάγεηαζ ςξ εθεφεενμξ επαββεθιαηίαξ ηαζ βνάθεζ βζα ηάπμζμοξ 

ζοβηεηνζιέκμοξ ηναβμοδζζηέξ ή βνάθεζ ηαζ ιεηά ζογδηάεζ ιε ημοξ ηαθθζηέπκεξ. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Αοηά πενζθαιαάκμοκ: ακ βκςνίγεζ βζα πμζμκ 

ηναβμοδζζηή βνάθεζ ημοξ ζηίπμοξ, βκςνίγεζ ηαζ ημ ζηοθ πμο εα πνέπεζ κα 

αημθμοεήζεζ, ακ δεκ βκςνίγεζ βζα πμζμκ πνμμνίγμκηαζ μζ ζηίπμζ, βνάθεζ ακάθμβα ιε 

ηδκ έιπκεοζή ημο, ζοιιεηέπεζ ζηδ ιεθμπμίδζδ ηςκ ζηίπςκ, θέβμκηαξ απθά ηδκ 

άπμρή ημο ζημ ηέθμξ, ακ μ ηναβμοδζζηήξ ημ γδηήζεζ, πμθφ πζεακυ κα ηάκεζ ιζηνέξ 

αθθαβέξ ηςκ ζηίπςκ. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; Ο ζηζπμονβυξ ενβάγεηαζ ιυκμξ ημο ηαζ ιπμνεί 

κα ενβαζηεί ηαζ ζημ ζπίηζ ημο. Ο πχνμξ ηδξ ενβαζίαξ ημο πνέπεζ κα είκαζ 

απμιμκςιέκμξ απυ εμνφαμοξ ηαζ απυ εκμπθδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, χζηε κα ιδκ ημο 

απμζπάηαζ δ πνμζμπή. 

Σζ ενβαθεία / ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; πανηί, ιμθφαζ ηαζ ηδκ έιπκεοζή ημο. 

πλζέηεο 

Πμζμξ είκαζ ηαζ ιε ηζ αζπμθείηαζ; Καεήημκ ημο ιμοζζημζοκεέηδ είκαζ κα ζοκεέηεζ 

ιμοζζηή, κα βνάθεζ, δδθαδή, ηζξ πανηζημφνεξ βζα ηδ ιεηέπεζηα εηηέθεζή ημοξ απυ 

ημοξ ιμοζζημφξ. Σμ είδμξ ηδξ ιμοζζηήξ πμζηίθθεζ απυ πμπ έςξ ηθαζζηή ιμοζζηή ηαζ 

ιπμνεί κα βναθεί βζα ηναβμοδζζηή, υπενα, ηζκδιαημβνάθμ, ηθπ. Μπμνεί κα ενβαζηεί 

ςξ εθεφεενμξ επαββεθιαηίαξ ή ζε δζζημβναθζηή εηαζνεία. οκήεςξ ζοκενβάγεηαζ 

άιεζα ιε ηναβμοδζζηέξ. 

Πμζα είκαζ ηα ηαεήημκηα ημο; Αοηά πενζθαιαάκμοκ: ιεθέηδ ηςκ ζηίπςκ ζε 

πενίπηςζδ πμο είκαζ δζαεέζζιμζ, ζοκεκκυδζδ ιε ζηζπμονβυ ηαζ παναβςβυ βζα ημ ζηοθ 

ηδξ ιμοζζηήξ, δδιζμονβία ηαζ επελενβαζία πανηζημφναξ, δμηζιή ιε ιμοζζηά υνβακα, 

δμηζιή ιε ζηίπμοξ, απμοζία ζηίπςκ, ιπμνεί κα βνάρεζ ιμοζζηή μπμηεδήπμηε έπεζ 

έιπκεοζδ. 

Πμο ενβάγεηαζ ηαζ οπυ πμζεξ ζοκεήηεξ; Σμ επάββεθια εηπμκείηαζ ζοκήεςξ ζημ πχνμ 

πμο επζεοιεί μ ιμοζζημζοκεέηδξ (ζπίηζ, ζημφκηζμ, φπαζενμ) ηαηά ηδ θάζδ ζφκεεζδξ 

ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε ζημφκηζμ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ιμοζζηήξ. 

Σζ ενβαθεία / ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί; πανηί, ιμθφαζ, ιεηνμκυιμ, ιμοζζηά υνβακα. 
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Πμζα πνμζυκηα απαζημφκηαζ βζα κα πεηφπεζ ηακείξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα; Γζα ηδκ 

εηηέθεζδ ημο επαββέθιαημξ είκαζ απαναίηδημ κα δζαεέηεζ ηακείξ ηαθέκημ ηαζ κα έπεζ 

ζπμοδάζεζ Θεςνία ηαζ Ηζημνία ηδξ Μμοζζηήξ ζε πακεπζζηδιζαηή ζπμθή ή ζπμθή 

ιμοζζηήξ. Γζα κα πεηφπεζ ηακείξ εα πνέπεζ κα είκαζ εονδιαηζηυξ, κα βκςνίγεζ κα 

παίγεζ ηάπμζμ ιμοζζηυ υνβακμ ηαζ κα ιπμνεί κα ζοβηεκηνχκεηαζ. 

B. ΔΡΔΤΝΑ 

Σμ δείβια ένεοκαξ αθμνμφζε άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ δθζηίαξ 15-45 εηχκ ηαζ ζημπυξ 

ήηακ κα ιεθεηδεεί δ ηαηαβναθή ηςκ ιμοζζηχκ ημοξ πνμηζιήζεςκ ηαζ πςξ 

ακηζιεηςπίγμοκ ηδ ιμοζζηή . Μμζνάζηδηακ 100 ενςηδιαημθυβζα ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ 

Α Λοηείμο ημο ζπμθείμο ιαξ, ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ ημοξ βμκείξ . 

1.EΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Ζ ΜΟΤΗΚΖ ΣΖ ΕΧΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ 

ΦΤΛΟ: HΛIKIA: 

 

1) Πμζα είδδ ιμοζζηήξ πνμηζιάηε;  

α) hip hop β) blues 

α) rock δ)άθθμ.............. 

 

2) Πυζεξ χνεξ αημφηε ιμοζζηή ηδκ διένα ; 

α) 30θ.-1 β)3-5 

α) 1-2 δ)πενζζζυηενεξ απυ 5 

ε)ηαευθμο 

3) Πμζεξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκμδεφεηε ιε ιμοζζηή; 

α)ιεθέηδ β)μδήβδζδ 

α)δμοθεζέξ ζπζηζμφ δ)άεθδζδ 

ε)άθθμ 
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4) Έπεηε ηάκεζ ιμοζζηέξ ζπμοδέξ ; 

α) καζ α) υπζ 

 

5)Παίγεηε ηάπμζμ ιμοζζηυ υνβακμ; 

α)καζ/πμζυ;............. α)υπζ 

 

6) Έπεηε ζηεθηεί κα ελαζηήζεηε ηδκ ιμοζζηή επαββεθιαηζηά; 

α)καζ α)υπζ 

 

7) οιιεηέπεηε ζε ηάπμζμ ζοβηνυηδια ;  

α)καζ/πμζυ;................ α)υπζ  

 

 

8) Αβμνάγεηε cd ; 

α) καζ α)υπζ 

 

8α) Ακ καζ πυζα cd αβμνάγεηε ημ πνυκμ ; 

α)1-5 β) 10-15 

            α)5-10 δ)πενζζζυηενα απυ 15 

             ε)ηακέκα 

 

    8α)Ακ δεκ αβμνάγεηε cd πςξ ανίζηεηε ηδ ιμοζζηή πμο αημφηε ; 

............................................. 

 

9) Σζ cd αβμνάγεηε ; 

α) αοεεκηζηά α) πεζναηζηά 
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Hip-Hop 50%

Rock 25%

Pop 25%

 

10) Πνμηζιάηε εθθδκζηά ή λέκα ηναβμφδζα ; 

α)εθθδκζηά β)ηαζ ηα δφμ 

α)λέκα  

 

 

11) Έκα ηναβμφδζ ημ επζθέβεηε ιε αάζδ : 

α)ηδ ιμοζζηή ημο α)ηα θυβζα β) ηαζ ηα δφμ 

δ) άθθμ............... 

 

12) Με πμζμκ ηνυπμ εκδιενχκεζηε πενζζζυηενμ; 

α)απυ θίθμοξ δ)ηδθεμπηζηέξ εηπμιπέξ 

α)πενζμδζηά ε)ναδζμθςκζηέξ εηπμιπέξ 

β)δζαδίηηομ ζη)άθθμ 

 

 

2.ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

φμφωνα με το πιτάκι 1. Ένα μεγάλο μέροσ των νέων (50%)ακοφει hip-hop μουςική, ενώ 

μικρότερο μέροσ (25%) ακοφει ροκ μουςική και ένα άλλο μέροσ μέροσ(25%) ακοφει ποπ 

μουςική. 

 

: 

 

 

φιθςκα ιε ημ πζηάηζ 2. Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ εθήαςκ(50%) αημφκε ιμοζζηή βζα 3-

5 χνεξ ηδκ διένα, έκα ιζηνυηενμ ιένμξ(20%) αημφεζ ιμοζζηή 1-2 χνεξ ηαζ ηέθμξ έκα 

ιένμξ(30%) αημφεζ βζα πενζζζυηενεξ απυ 5 χνεξ. 
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3-5 50%

1-2 20%

Περιςςότερεσ

από 5 30%

 

φιθςκα ιε ημ πζηάηζ 3. Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ κέςκ (60%) ζοκδοάγεζ ηδ ιμοζζηή 

ιε ηδ ιεθέηδ, ηαεχξ ηαζ έκα ιζηνυηενμ ιένμξ(10%) ζοκμδεφεζ ηδ ιμοζζηή ιε 

ελςζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηέθμξ έκα ιένμξ(30%) ζοκδοάγεζ ηδ ιμοζζηή ιε ηζξ 

δμοθεζέξ ημο ζπζηζμφ. 

μελζτη 60%

εξ.

Δραςτηριότητεσ

10%

δουλειζσ ςπιτιοφ

30%

 

φιθςκα ιε ημ πζηάηζ 4. Μυκμ έκα ιένμξ ηςκ εθήαςκ(30%) έπεζ ηάκεζ ιμοζζηέξ 

ζπμοδέξ, εκχ έκα 70% υπζ. 

Όχι 70%

Ναι 30%

 

φιθςκα ιε ημ πζηάηζ 5. Έκα ιένμξ(50%) αβμνάγεζ πεζναηζηά cd, έκα άθθμ 

ιένμξ(40%) αβμνάγεζ cd απυ δζζημπςθεία ηαζ ηέθμξ έκα ιένμξ(10%) δεκ αβμνάγεζ 

ηαευθμο cd. 
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Διςκοπωλεί

α 40%

Πειρατικά

50%

Όχι 10%

 

 

φιθςκα ιε ημ πζηάηζ 6. Έκα ιένμξ(50%) αημφεζ εθθδκζηά ηναβμφδζα, έκα 

άθθμ(30%) αημφεζ λέκα ηαζ ηέθμξ έκα(20%) αημφεζ ηαζ ηα δφμ. 

 

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ δ μιάδα ιαξ ενβάζηδηε ηάης απυ 

δφζημθεξ ζοκεήηεξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ υθμζ είπαιε ακαθάαεζ ανηεηέξ 

οπμπνεχζεζξ ηαεχξ ήηακ ανηεηά δφζημθεξ. Δπίζδξ αοηή δ ενβαζία βζα ειάξ ήηακ 

ηάηζ ημ πνςηυβκςνμ βζα αοηυ ηαζ βζα πνχηδ θμνά δεκ οπήνπε πθήνδ ηαηακυδζδ ηαζ 

ζοκενβαζία. Παν υθα αοηά ενβαζηήηαιε ιε ζηαεενμφξ νοειμφξ πςνίξ κα οπάνπεζ 

ηάπμζμ ζδζαίηενμ πνυαθδια. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ήιαζηακ μζ πενζζζυηενμζ άβκςζημζ 

ιεηαλφ ιαξ ηα ηαηαθέναιε ιε ιεβάθδ επζηοπία ηαζ ιέζα ζημ απαζημφιεκμ πνμκζηυ 

πενζμνζζιυ πμο ιαξ επέααθθακ. Σέθμξ εέθμοιε κα πζζηεφμοιε υηζ δ ενβαζία ιαξ εα 

θακεί πνήζζιδ ζε πμθθμφξ απυ εζάξ ηαζ ακαιέκμοιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ζηυπςκ 

πμο ειείξ έπμοιε εέζεζ.  
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Εεξβόο,. .<<Αζθιεπηόο >>ζην <<Δγθπθινπαηδηθόλ Λεμηθόλ>> Βι 

επίζεο:Μηραειίδεο , ιήκκα << επσδόο>>ζην <<εγθπθινπαίδεηα ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο κνπζηθήο >>1982 
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Ηάκβηρνο <<De vita pythagorica >>Λεηςία 1937. 

«Μνπζηθή θαη Ηαηξηθή», Walter Gutdeutsch, Νέα Αθξόπνιε, 1991 

«Μνπζηθή θαη Φπρνινγία», Ληάλα Πνιπρξνληάδνπ, Θυμάρι, 2003 

: rebetiko.gr , απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηνπ Ζιία Πεηξόπνπινπ ''Ρεκπέηηθα 

ηξαγνύδηα''. 

2.ΞΔΝΟΓΛΧΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

American Music Therapy Association 

Alvin, J.<<Heilende Mosik in griechichenaltertam>>ζην πεξηνδηθό << 

psycotherapie and mediziniscue psycologie>>,1985 

Canadian Association for Music Therapy 

Dileo, Ch. <<Music Therapy and Medicine: Theoretical and Clinical 

applications>>American Music Therapy Association Inc, 1999 

Dritsas, A. <<The brain Speaks: a Biological approach to Musical Emotions, The 

impact of art on Human Behavior>>ζην<<The Human Predicament II, 

Ecological  

Dennis, V. Razis, M., <<Dynamis and Human Nature>>, Αζήλα 2003 

Effect of music on power, pain depression and disability, The Journal of 

Advanced Nursing 2006, Ηνύληνο 2006 

Music therapy for depression, Cochrane Library, Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2008, Ηαλνπάξηνο 2008 

Mc Donald, M .Newsletter/Ballet in the Canadian association for Music Therapy, 

θαινθαίξη 2002 Psychological Science 

Peretz <<Listen to the Brain-a perspective on musical emotions>>ζην<<Music 

and Emotion>> joslin, sloboda 2001 

Rider M <<The Rhythmic language of Health and Disease>>MMB Music Inc 
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1997 

Springte, R. –Droh, R. <<anxiolytische Mosic in der Operation 

svorbereitong>>Mosic on Medizin>>1981 

Scharlao, O. <<Athanasios Kircher Als Mosiks chiftsteller>>Λεηςία 1969 

Schwartz F.J. <<Prenatal stress reduction, music and medical cost savings>> 

Journal of prenatal and prenatal Psychology and Health 1997 

3.SITES 

http://www.dance-

pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Item

id=68 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/1226.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/121.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/535.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/214.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/214.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/214.htm  

http://www.esoft.gr/gwo/povol/758.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/1324.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/758.htι 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/653.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/122.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/121.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/1350.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/1349.htm 

http://www.esoft.gr/gwo/povol/1227.htm 

www.hip-hop.gr 

www.xtf.gr 

www.ygeia.tanea.gr 

www.mousikorama.gr 
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www.babybaby.gr 

www.musicheaven.gr 

www.rodiaki.gr 

www.essortment.com 

www.el.wikipedia.gr 

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΠΟ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ ΗΛΗΟΤ 

 

1)πλέληεπμε από καζήηξηα ηνπ κνπζηθνύ ιπθείνπ Ηιίνπ γηα ηε κνπζηθή. 

α. Σζ είδμξ ιμοζζηήξ αημφξ? 

Μμο ανέζμοκ υθα ηα είδδ ηδξ ιμοζζηήξ αθθά πενζζζυηενμ αημφς pop,hip-hop,rnb 

ηαεχξ ηαζ εθάπζζηα θασηά. 

Β .Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα αθνύο κνπζηθή? 

Πάκς απυ 4 χνεξ ηαζ ηονίςξ ηα απμβεφιαηα ηαζ ηα ανάδζα. 

β. Ση δξαζηεξηόηεηεο θάλεηο κε ηε ζπλνδεία ηεο κνπζηθήο? 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιαεδιάηςκ αημφς ηαοηυπνμκα ιμοζζηή. Γεκζηά ηζξ 

πενζζζυηενεξ δναζηδνζυηδηεξ ηζξ ζοκμδεφς ιε ηδκ ιμοζζηή υπςξ π.π (ημζιάιαζ ιε 

ιμοζζηή ,ηνχς ιε ιμοζζηή η.π.α) 

δ. Πώο ζα πεξηέγξαθεο ηηο ώξεο πνπ έρεηε κνπζηθή ζην ζρνιείν ?πεο καο θάπνηα 

πξάγκαηα ηα νπνία θάλεηε. 

ημ Μμοζζηυ ζπμθείμ ιε ηδκ ιμοζζηή αζπμθμφιαζηε 4 χνεξ ηαεδιενζκά. Ξεηζκάιε 

ημ ιάεδια ιε έκα υνβακμ ηδξ επζθμβήξ ιαξ ,υπμο μζ πενζζζυηενμζ πaίγμοκ πζάκμ, 

αημθμοεμφκ 2 χνεξ βζα ημ ιάεδια ηδξ πμνςδίαξ ηαζ ζδζηυ ιάεδια αθζενςιέκμ ζηζξ 
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κυηεξ .Σέθμξ ηθείκμοιε ιε ημ ιάεδια ηδξ ανιμκίαξ .Δπίζδξ ημ ζπμθείμ ιαξ 

δζμνβακχκεζ πμθθέξ βζμνηέξ ηαζ δ πμνςδία ημο ζπμθείμο ιαξ παίνκεζ ιένμξ  ζε 

Δονςπασημφξ δζαβςκζζιμφξ ηαζ ηαλζδεφεζ ζε πμθθέξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ αθθά ηαζ ζε 

πμθθά κδζζά ηδξ Δθθάδαξ. 

ε. Πνηά ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ ηελ ώξα πνπ αθνύο κνπζηθή  ή θαηά ηελ δηάξθεηα 

πνπ παίδεηο θάπνην κνπζηθό όξγαλν? 

Καηά ηδκ δζάνηεζα πμο αημφς ιμοζζηή ακ ημ ηναβμφδζ είκαζ happy song ιε ακεαάγεζ 

ροπμθμβζηά απμηηάς αοημπεπμίεδζδ ηαζ αθήκς ζηδκ άηνδ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ 

άβπμξ .Ακ απ ηδκ άθθδ ημ ηναβμφδζ είκαζ θοπδηενυ απθά ηάεμιαζ παθανχκς ηαζ 

αημφς πνμζεηηζηά ηα θυβζα .ζμ αθμνά ηαηά ηδ δζάνηεζα πμο παίγς ηάπμζμ ιμοζζηυ 

υνβακμ κζχες υηζ εηημλεφμιαζ ηάπμο είκαζ ζακ κα ιπαίκεζξ ζε έκα ηυζιμ ιαβζηυ ιεξ 

ζημκ μπμίμ είζαζ εζφ μ ανπδβυξ ηαζ παίγεζξ υπμζμ ημιιάηζ ηναβμοδζμφ πνμηζιάξ. 

Δίκαζ θμαενυ ζοκαίζεδια ,εζδζηά υηακ έπεζξ ηδκ εοηαζνία κα ημ γείξ αοηυ 

ηαεδιενζκά. 

γ. Αο ππνζέζνπκε ην 100 σο ην κεγαιύηεξν πήρε ,πνηό λνκίδεηο όηη είλαη ην 

πνζνζηό ησλ παηδηώλ νη νπνίνη αγαπνύλ πξαγκαηηθά ηε κνπζηθή? 

Σμ πμζμζηυ ηςκ παζδζχκ πμο θαηνεφμοκ ηδ ιμοζζηή είκαζ πενίπμο ημ 89%ηαζ αοηυ 

ιπμνεί κα ημ δζαπζζηχζεζ μ ηαεέκαξ ακ ηάκεζ ημκ ηυπμ κα επζζηεοηεί ημ Μμοζζηυ 

ζπμθείμ. Σμ εκδζαθένμκ βζα ηδ ιμοζζηή ηαζ δ ζοιιεημπή είκαζ ηυζμ ιεβάθδ πμο ηα 

παζδία ακοπμιμκμφκ κα λεηζκήζμοκ ηζξ χνεξ ηδξ ιμοζζηήξ. 

δ .Γηαηί επέιεμεο λα παο ζε Μνπζηθό ζρνιείν? 

Ζ αβάπδ ιμο βζα ηδ ιμοζζηή είκαζ ηυζμ ιεβάθδ πμο ιε ημ κα βναθηχ ζε Μμοζζηυ 

ζπμθείμ ιμο έδζκε ηδκ εοηαζνία κα είιαζ αηυια πμζυ ημκηά  ζε αοηυ πμο εέθς .Ζ 

ιμοζζηή είκαζ ηνυπμξ έηθναζδξ δεκ ιπμνχ κα ιδκ αημφς έζης ηαζ βζα ιζα χνα ηδκ 

διένα. 

ε. Πσο ζα ήηαλ ε δσή ζνπ ρσξίο κνπζηθή ?Μπνξείο λα ηελ θαληαζηείο? 

Πμηέ δεκ εα ιπμνμφζα κα θακηαζηχ ηδ γςή ιμο ηαζ βεκζηυηενα ημκ άκενςπμ πςνίξ 

ιμοζζηή .Ζ ιμοζζηή ηαζ βεκζηά ηάεε ήπμξ ηδξ θφζδξ δίκεζ κυδια ζηδ γςή ημο αηυιμο 

ηδ γςκηακεφεζ ηαζ επζπθέμκ ηδξ δίκεζ πνχια. Υςνίξ αοηή δ γςή ιαξ εα ήηακ έκα 

πνάβια υπςξ δ βδ δίπςξ ήθζμ ηαζ δίπςξ εενιυηδηα, άνα κεηνή. 
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ζ. Ννκίδεηο όηη ε κνπζηθή επηξξεάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ ζπγθεθξηκέλα 

ησλ εθήβσλ θαη κε πνηόλ ηξόπν? 

αθχξ ηαζ δ ιμοζζηή είκαζ έκα ακηζηείιεκμ πμο επζννεάγεζ ημκ παναηηήνα αθθά ηαζ 

ημκ ηνυπμ ζηέρεζξ ηςκ ακενχπςκ πενζζζυηενμ υιςξ ηςκ εθήαςκ. Γζα πανάδεζβια 

ακάθμβα ιε ημ ηζ είδμξ ιμοζζηήξ αημφξ δζαιμνθχκεηαζ ηαζ μ παναηηήναξ ζμο. 

Πνμζςπζηά ιμο ανέζμοκ πμζυ πμθφ ηα hip-hop ηαζ ηα pop ηναβμφδζα ιε απμηέθεζια 

κα εέθς κα θμνάς ιμκηένκα ηαζ επμπζαηά νμφπα. 

η .Θα ήζειεο ζην κέιινλ λα αζρνιεζείο επαγγεικαηηθά κε ην ηξαγνύδη? 

Φοζζηά βζαηί υπζ! ιε ημκ ηνυπμ αοηυ εα έθηακα αηυια ζυ ημκηά ζημ υκεζνυ ιμο ηαζ 

εα αζπμθζυιμοκ πενζζζυηενεξ χνεξ ιε αοηυ πμο αβαπχ πναβιαηζηά. 

θ. Αλ ζνπ δεηνύζαλ λα δώζεηο κηα ζπκβνπιή ζηα κηθξόηεξα παηδία ηεο ειπθίαο 

ζνπ πνηά ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή? 

Θα έθεβα ζε αοημφξ πμο αηυια δεκ έπμοκ ηάκεζ ηδκ ιμοζζηή έκα βθοηυ ημιιάηζ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηάξ ημοξ κα ιδκ πάκμοκ άθθμ πνυκμ .Θα δείηε πςξ ιε ημκ ηαζνυ δεκ εα 

ιπμνείηε μφηε μζ ίδζμζ κα ηδκ απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ γςή ζαξ. Μέζα απ ηδ ιμοζζηή 

εα ακαηαθφρεηε πμθθά εκδζαθένμκηα πνάβιαηα υπςξ π.π βζα ημκ πμθζηζζιυ ηςκ 

άθθςκ θαχκ η.α .Δίκαζ ηαζ αοηυξ έκαξ ηνυπμξ εηιάεδζδξ ηαζ βκχζδξ. 

 

Β)ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ  ΑΠΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΣΟΤ ΗΛΗΟΤ  

 

α. Ση ξόιν παίδεη ε κνπζηθή σο εθπαηδεπηηθό κάζεκα γηα εζάο? 

Ζ ιμοζζηή είκαζ έκα πμθφηζιμ ενβαθείμ ζηα πένζα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Μέζα απ ηδκ 

ιμοζζηή ιπμνεί ηακείξ κα δζδάλεζ ηδκ βθχζζα ,κα ιζθήζεζ βζα ημκ πμθζηζζιυ  ηαεχξ 

ηαζ κα βκςνίζεζ ηαζκμφνζμοξ θαμφξ. Πάκς απ υθα υιςξ δ ιμοζζηή ζοκδέεηαζ ιε ημ 

αίςια ηςκ παζδζχκ ,ηζξ ικήιεξ ημοξ, ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ηαζ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ 

γςή, ηαζ ζζημνία. 

α. Ση είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ε κνπζηθή? 
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Ζ ιμοζζηή ηαζ βεκζηυηενα μζ ηέπκεξ  είκαζ ηνυπμξ πκμήξ ημο πμθζηζζιμφ ζημ ζπμθείμ. 

Δίκαζ ηνυπμξ έηθναζδξ, πανάξ ηαζ δδιζμονβίαξ. Ζ ηέπκδ αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα 

ακαζάκμοκ κα ακαηναθμφκ, κα δδιζμονβήζμοκ ηαζ κα γήζμοκ ηδ γςή ηαζ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ημοξ ιε άθθδ δζάεεζδ. 

β. ε πνηό ζηνηρείν ζπκβάιιεη ε κνπζηθή θαηά ηε γλώκε ζαο? 

Ζ ιμοζζηή έπεζ απμδεζπεεί υηζ ζοιαάθθεζ ζηδκ μθυπθεονδ ακάπηολδ, ηαεχξ ηαζ ζηδ 

θακηαζία  ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ ζζζμνμπζιέκδ γςή παζδζχκ πμο έπμοκ πμθφ ακάβηδ 

ζηδκ ημζκςκία. 

δ. Παξ όια απηά πσο αληηκεηνπίδεηαη ε κνπζηθή ζηε ζεκεξηλή επνρή καο? 

Ζ ιμοζζηή παν υθα αοηά ακηζιεημπίγεηαζ ςξ ιζα ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα ηαζ ςξ 

ιζα παθανή εηπαζδεοηζηή χνα ζημ ζπμθζηυ θμνηςιέκμ πνυβναιια. 

ε. Πνηά είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ηα ζεηηθά ηεο κνπζηθήο ?Ση πξνζδνθνύκε από 

απηή? 

Απυ ηδ ιμοζζηή δεκ πνμζδμημφιε ιυκμ βκχζδ αθθά ηαζ έκακ δνυιμ επζημζκςκίαξ 

ιαγί ηδξ. Μαξ δίκεζ ηδκ εοηαζνία κα ιάεμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ υπζ ιυκμ κα εηθναζημφκ 

ιέζα απυ ηζξ ηέπκεξ ηαζ ηδ ιμοζζηή. Αοηέξ μζ βκχζεζξ επζημζκςκίαξ ηαζ πανάξ πμο εα 

βεοημφκ μζ ιαεδηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ  εα ημοξ αημθμοεήζμοκ 

ηαζ βζα ηδκ οπυθμζπδ γςή ημοξ .Έηζζ ζοιπεναίκμοιε πςξ δ ιμοζζηή δεκ είκαζ ιυκμ 

βζα ημοξ ηαθμφξ ηαζ πανζζιαηζημφξ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ εκδέπεηαζ κα ζπμοδάγμοκ αθθά 

ηαζ βζα ημοξ αδφκαημοξ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ εα ακαηαθφρμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ ιμοζζηήξ 

ιε ηζξ δοκάιεζξ ημοξ  πμο ίζςξ κα ιδκ λακαέπμοκ ηδκ εοηαζνία κα ζοκεέζμοκ έκα 

ηαθυ ιμοζζηυ ημιιάηζ. 

γ. Σέινο ζα ήζεια λα πξνηείλεηαη θάπνηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνπζηθήο. 

Πνχηα απ υθα εα πνέπεζ κα παφμοκ  κα ακηζιεηςπίγμοκ ηδ ιμοζζηή ςξ παθανή 

εηπαζδεοηζηή χνα. Γεφηενμκ κα ηαηαβνάρμοκ ζε ζπεδζαβνάιιαηα ηδκ ζοιιεημπή 

ηςκ παζδζχκ  έηζζ χζηε αοημί πμο πναβιαηζηά εκδζαθένμκηαζ κα ηάκμοκ πνυμδμ  εκχ 

μζ οπυθμζπμζ  κα αημθμοεήζμοκ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ. Σέθμξ μ ηνυπμξ εηπαίδεοζδξ, 

μ μπμίμξ ιε ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ ημκηεφεζ κα ελαθακζζηεί βζαηί πθέμκ μζ 

πενζζζυηενμζ ηαεδβδηέξ δεκ ηάκμοκ ημκ ηυπμ κα ελδβήζμοκ ηαζ κα ηάκμοκ ηα παζδζά 
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κα ζοιπαεήζμοκ ημ ιάεδια αοηυ. 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ Β.ΠΔΗ(HIP-HOP) 

 

πλερίδεηαη λα επηκέλεηε ζηα όζα είπαηε ζην <<Αιήζεηα Λέσ)? 

Δπζιέκμοιε?παναιέκμοιε ηαζ βκχιδ δεκ αθθάγμοιε.Σμ εκ θυβς ημιιάηζ είκαζ απθά 

δ αθήεεζα,ηίπμηε θζβυηενμ ηαζ ηίπμηε πενζζζυηενμ.θμζ ηα ζογδημφζακ  υιςξ είηε 

θυβμ κηνμπήξ είηε θυβμ θυαμο,είηε θυβμ ζοιθενυκηςκ,είηε θυβμ θζθίαξ ηακείξ δεκ 

αβήηε κα ηα πεί εηηυξ απυ ειάξ. 

Σν ελ ιόγσ θνκκάηη μεζήθσζε ζύειια αληηδξάζεσλ πνιιά εηπώζεθαλ βγήθαλ 

αξθεηά θνκκάηηα απάληεζε κεηαμύ απηώλ θαη από ηνλ Σάθη Σζαλ.Πηζηεύεηαη 

όηη απηό ζπκαηνδόηεζε έλα λέν θύθιν θόληξαο κεηαμύ ΕΝ θαη ΒΠεηο. 

Σμ υηζ εα ζήηςκε εφεθα ακηζδνάζεςκ ημ πενζιέκαιε.Σμ υηζ εα ιαξ έπζακακ ηάπμζμζ 

λεπςνζζηά ηαζ εα ιαξ έθεβα?Δ!Αοηυ δεκ ημ πενζιέκαιε.ζμ αθμνά ημκ Σάηδ Σζάκ μ 

άκενςπμξ δεκ πήβε ηυκην αζημ αθήεεζα θές.Απθά αβήηε κα πεί πςξ έπμοιε πνήιαηα 

ηαζ αοηά ηα ανίζημοιε απμ ημκ ιπαιπά.ζμ αθμνάηδκ αθήεεζα πμο είλαιε ζημ 

ημιιάηζ μ Σάηδξ δεκ ηδ δζέρεοζε απθά πνμζπάεδζε κα ηναηήζεζ παναηηήνα.Σέθμξ 

δεκ κμιίγμοιε πςξ ημ αθήεεζα θές ζδιαημδμηεί ηυκηνα ιεηαλφ Βπεζξ ηαζ ΕΝ.Αοηυ 

πμο ηάκαιε ζδιαημδμηεί ηυκηνα ιε υπμζμκ δεκ δέπεηαζ ηδκ αθήεεζα.Έηζζ ηαζ αθθζχξ 

ιε αοημφξ έπμοιε ηυκηνα ιε ημοξ ρεφηεξ είηε είκαζ ΜC είηε είκαζ είηε είκαζ πμθζηζημί. 

Αλ λαη ήηαλ παξάπιεπξε ζπλέπεηα ε είραηε ζηόρν λα ηνπο πξνθαιέζεηε?Αλ όρη 

γηαηί πεηξάρηεθε ηόζν πνιύ ν Σάθη Σζάλ? 

Γέκ είπαιε ζηυπμ κα πεζναπηεί ηάπμζμξ .ζμζ εκμπθήεδηακ απάκηδζακ πςνίξ κα ιαξ 

θένκμοκε ζε ζδιείμ κα πνμζεέζμοιε ηάηζ επζθέμκ βζα αοηυ ηαζ δεκ πνμζεέημοιε.Γζα 

πεναζηένμ πθδνμθμνίεξ νςηήζηε ημοξ ίδζμοξ. 

Απ'όηη θαίλεηαη νη νπαδνί ησλ δύν groups αξρίδνπλ θαη ζπζπεηξώλνληαη (γηα κηα 

αθόκα θνξά)ν έλαο ελαληίσλ ηνπ άιινπ.Πόζν σθέιεκε ζα είλαη άιιε κηα 

αλνύζηα θόληξα αλ εζείο δελ βγήηε λα ηε ζηακαηήζεηε όζν είλαη θαηξόο?Γηαηί 

έρεηε απνμελσζεί ηόζν πνιύ απν ηελ Διιεληθή hip-hop ζθελή? 



67 

 

Απμ πμζά Δθθδκζηή ζηδκή ηαζ πμζμί ηδκ ζοκεέημοκ?ακ Βπεζξ είπαιε ηαθέξ δζαεέζεζξ 

ιέπνζ πμο μζ ιάζηεξ έπεζακ ηαζ θακένςζε ηα ζοιθένμκηα ημο ηαεεκυξ.Δπζπθέμκ ακ 

πάνμοιε ιε ηδ ζεζνά ηζξ ηθίηεξ πμο δδιζμονβήεδηακ εα δζαπζζηχζμοιε έκα 

βεβμκυξ.Ο πζζχπθαηα ακηαβςκζζιυξ έθενε ηέθμξ ζε ζπέζεζξ ιεηαλφ εηπνμζχπςκ  

ηαζ ζακ απμηέθεζια ιαξ έδςζε ημ δζηαίςια κα ιάεμοιε απυ ηα θάεδ ημοξ  ηαζ κα 

απμθεφβμοιε  κα ζοιιεηάζπμοιε ζε ηθίηεξ πμο έπμοκ ανπδβμφξ η.η.θ 

Αθόκα θαη ν ηίηινο<<Γηα ηνπο νπαδνύο>>θαλεξώλεη κηα  απαμίσζε ζηελ 

ππόινηπε hip-hop θνηλόηεηα.Πνιινί ζαο θαηεγόξεζαλ γηα απηό.Ση έρεηε λα 

απαληήζεηε? 

εααζιυξ ζημοξ μπαδμφξ πμο βκςνίγμοκ ηζ οπμζηδνίγμοκ ηαζ βζαηζ.Γεκ ημζηάλαιε κα 

ιαγέρμοιε ιυκμ ηυζιμ ημο ζοβηεηνζιέμο είδμοξ.Σμ ηνίημ ιένμξ ηδξ ηνζθμβίαξ είκαζ 

αθζενςιέκμ ζε υζμοξ ιαξ κζχεμοκ πναβιαηζηα ακελαζνέημξ κηοζίιαημξ ημζκςκζηήξ 

ηάλδξ  δθζηίαξ,ενδζηεφιαημξ.Ο ηαεέκαξ ημ ηζ ηάκεζ είκαζ δζηυξ ημο 

θμβανζαζιυξ.Αθθά βζα κα αάθμοιε ηα πνάβιαηα ζηδ εέζδ ημοξ δμοθεζά ιαξ είκαζ κα 

δίκμοιε ημκ ηαθφηενυ ιαξ εαοηυ ζε ηάεε δπμβνάθδζδ ηαζ ζε ηάεε γςκηακή 

ειθάκδζδ ηαζ δμοθεζά ηςκ αηνμαηχκ ακ ηαζ εθυζμκ ιαξ κζχεμοκ είκαζ κα ιαξ 

ηδιμφκ ιε ηδ πανμοζία ημοξ Απμ εηεί ηαζ πένα κα λένμοκ πςξ ιε υηζ άθθμ 

αζπμθμφκηαζ είκαζ ακχθεθμ ηαζ βζα αοημφξ ηαζ βζα ιαξ. 

Πηζηεύεηε όηη νη ΕΝ κεηά ηελ επαλέλσζή ηνπο ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη νη 

πξσηνπόξνη ηνπ battle rap ζηελ Διιάδα? 

Γεκ ζμο ηνφαμοιε πςξ αοηυ είκαζ έκα βεβμκυξ πμο πανμπμίδζε ηαζ ειάξ.Γεκ είκαζ 

ρέια πςξ υθμζ ιαξ αημφβαιε TXC ηαζ ΕΝ ακ ηαζ εθυζμκ είκαζ ιζα επακέκςζδ ιε 

ζημπυ κα βίκμοκ ηάπμζα live βζα κα ιαγέρμοκ πνήιαηα ηαζ βζα κα αβάθμοκε ηακέκα 

CD βζα κα λεπνεχζμοκ απυ ηζξ εηαζνίεξ ημοξ ηυηε εα ζοκεπίγμοιε κα θέιε 

αθήεεζα.ζςκ αθμνά ημκ υνμ πνςημπυνμζ ζημ battle rap ημκηά ζηδ βκχιδ ιαξ ήηακ 

μζ TXC. 
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