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Δπραξηζηίεο 

 

 Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε κέζ' απ' ηελ θαξδηά 
καο: 

 

 Σελ θαζεγήηξηά καο θα. Αηθαηεξίλε Μίρνπ, επηκειήηξηα ηεο 
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο ηάμεο καο πνπ καο βνήζεζε θαη 
καο θαηεύζπλε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Σνλ θαζεγεηή θαη ππνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Σάζν 
Καξαγηάλλε πνπ κέζσ κηαο ζεηξάο από καζήκαηα κάο 
βνήζεζε λα θαηαλνήζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα 
έρεη ε κνπζηθή ζηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη ηηο εηθόλεο πνπ 
απηή καο δεκηνπξγεί. 

 Σελ θα. Δπαλζία Ρεκπνύηζηθα, ζπλζέηξηα θαη κνπζηθό, πνπ 
είρε όιε ηε θαιή δηάζεζε λα καο βνεζήζεη, αιιά δπζηπρσο 
ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο δελ θαηάθεξε λα καο απαληήζεη. 
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Πεξίιεςε 

 
 ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο “Μνπζηθή από ηαηλίεο” 
κε ηελ νπνία αζρνιεζήθακε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-17 νη 
καζεηέο ηεο Α' Λπθείνπ πξνζπάζεζαλ λα εηζρσξήζνπλ ζηε 
ινγηθή θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ γηα 
κηα ηαηλία. Σν ζέκα επηιέρζεθε κε ζπκθσλία όιεο ηεο ηάμεο 
θαζώο όπσο ππνζηεξίδνπλ θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο καο ήηαλ 
πξσηόηππν, ελδηαθέξνλ θαη ηαίξηαδε θαη κε ην ύθνο ηνπ 
ζρνιείνπ καο. 
  θνπόο ηεο νκάδαο καο ήηαλ λα θαηαλνήζνπκε ηε θύζε θαη 
ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο παξάιιεια θαη κε ην νπηηθό 
εξέζηζκα. Χξεζηκνπνηήζακε δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα ην 
επηηύρνπκε απηό. Δίδακε ηελ επηιεγκέλε  ηαηλία κε θαη ρσξίο 
ήρν θαη παξαηεξήζακε όηη ηε δεύηεξε θνξά ηα ζπλαηζζήκαηά 
καο ήηαλ πην ήπηα. Αθνύζακε  ηε κνπζηθή κόλε ηεο ρσξίο 
εηθόλα θαη ζην κπαιό καο έξρνληαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη 
ζθελέο πνπ ππήξραλ όηαλ παηδόηαλ ε ηαηλία.  
  Πξαγκαηηθά εθπιαγήθακε κε ην πόζν καο επεξεάδεη 
ζπλαηζζεκαηηθά ε κνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηαηλίαο θαη 
είλαη αιεζηλά παξάμελν πνπ ζρεδόλ πνηέ δελ ηελ πξνζέρνπκε.           
Γπζθνιεπηήθακε πνιύ λα επηθεληξσζνύκε ζηε κνπζηθή όζελ 
ώξα παξαθνινπζνύζακε ηελ ηαηλία, αθνύ καο ζπλέπαηξλε ην 
νπηηθό εξέζηζκα. Παξαηεξήζακε όηη ζρεδόλ θαζ' όιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο έπαηδε ζηγαλά κνπζηθή ηόζν αλεπαίζζεηα,  
πνπ παξαιίγν λα κελ ηελ πξνζέμνπκε. 
  Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζε όινπο θαη ζε θάζε ηαηλία. Γη' απηό ηελ 
επόκελε θνξά πξνζπάζεζε λα ζπγθεληξσζείο έζησ θαη γηα 
ιίγν θαη ζα εληππσζηαζηείο κε ην πιήζνο ησλ ερεηηθώλ 
αθνπζκάησλ πνπ ππάξρνπλ. 
 
 
 

 
 
 



Αθνινπζώληαο ηελ κεισδία 
 

 ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ ζρνιηθή πεξίνδν 
2016-17 αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα “Μνπζηθή από ηαηλίεο” κε ζηόρν 
ηελ αλαθάιπςε ησλ επηδξάζεσλ ηεο κνπζηθήο παξάιιεια κε 
νπηηθό εξέζηζκα.  
  Γηα αξρή θαζίζακε θαη είδακε νιόθιεξε ε νκάδα ηελ ηαηλία κε θαη 
ρσξίο ήρν. Αθνύζακε ην soundtrack  “Isolated System” μερσξηζηά 
από ηελ ηαηλία θαη ζπλεηδεηνπνηήζακε όηη καο ζύκηδε ζθελέο ηεο 
ηαηλίαο.  
  Η κνπζηθή ήηαλ αγσληώδεο θαη αγρσηηθή. Παξαηεξήζακε όηη ελώ 
ηελ αθνύγακε θάπνηα κέιε ρηππνύζαλ ξπζκηθά ην πόδη ηνπο ή ην 
ρέξη ηνπο, ε αλαπλνή ηνπο ήηαλ πην θνθηή θαη ιηθλίδνληαλ ζην 
ξπζκό ηεο κεισδίαο.  
  ηε ζπλέρεηα ρσξίζακε αξκνδηόηεηεο. Η Καλειιάθε Βαζηιηθή 
αλέιαβε λα βξεη ηελ παξηηηνύξα ηνπ θνκκαηηνύ θαη λα κειεηήζεη ηηο 
ηερληθέο αλάπηπμήο ηνπ. Οη καζήηξηεο Σζαπηθνύλε Αγγειηθή θαη 
Πεηξνπνύινπ Ηιέθηξα αλέιαβαλ λα ζθεθηνύλ εξσηήζεηο γηα ην 
εξσηεκαηνιόγην γηα ηε ζπλέληεπμε ηεο θπξίαο Ρεκπνύηζηθα. Η 
Παπαδαραξίνπ Βαζηιεία ζπγθέληξσζε πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη 
ην έξγν ηεο εξσηώκελεο ζπλζέηξηαο. Η Γηαλλνπνύινπ Καηεξίλα  
επεμεξγάζηεθε ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο πέξαζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο εξγαζίαο, ελώ ε Σάζζε Ιζηδώξα θάλνληαο 
κηα πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν βξήθε πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίδξαζε 
ηεο κνπζηθήο ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηα ζπλέθξηλε κε ηα δηθά καο 
απνηειέζκαηα.  
 Όηαλ ζπλαληεζήθακε ζην ζρνιείν ζε θελά θαη δηαιείκκαηα 
παξνπζηάζακε ε θάζεκία ηελ έξεπλά ηεο ζηα ππόινηπα κέιε ηεο 
νκάδαο. ηείιακε ην e-mail ζηελ θα Ρεκπνύηζηθα όπνπ δεηνύζακε 
ηε βνήζεηά ηεο γηα ηελ εξγαζία καο. Μεηά από ηε ζεηηθή απάληεζε 
ηεο ζπλζέηξηαο ζπλεηάμακε άιιν έλα e-mail κε ηηο εξσηήζεηο θαη ην 
ζηείιακε.  
 Σειηθά, κεηά από αξθεηή πξνεηνηκαζία αξρίζακε ηε ζύληαμή ηεο 
εξγαζίαο καο ε νπνία δηήξθεζε δέθα δηδαθηηθέο ώξεο. Γπζηπρώο 
όπσο πξναλαθέξακε ε θα. Ρεκπνύηζηθα δελ θαηάθεξε λα καο 
απαληήζεη, αιιά εκείο ζπλερίζακε ηελ εξγαζία ρσξίο ηελ 
ζπλέληεπμε.                                        
   

 



Αλαζηνραζκνί 
 

  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο θαη αθνύγνληαο 
πξνζεθηηθά ηελ κνπζηθή ηεο επηιεγκέλεο ηαηλίαο θαηαιείμακε ζε 
νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα εθζέζνπκε παξαθάησ. 
'απηήλ καο ηελ πξνζπάζεηα βνήζεζαλ πνιύ ν θαζεγεηήο καο θ. 
Καξγηάλλεο.  
 Παξαηεξήζακε όηη ε κνπζηθή δελ έρεη κόλν ςπρνινγηθέο 
επηδξάζεηο, αιιά θαη ζσκαηηθέο. Η γξήγνξε θαη θνθηή αλαπλνή, ν 
απμεκέλνο θαξδηαθόο παικόο, ε ζπλεζηαικέλε θόξε, ην ξπζκηθό 
ιίθληζκα είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα ζσκαηηθήο επίδξαζεο πνπ είρε 
πάλσ καο ε κνπζηθή.  
 Κάλνληαο κηα ζύληνκε έξεπλα αλαθαιύςακε όηη ν εγθέθαινο 
ιακβάλεη ηελ κνπζηθή πιεξνθνξία, ηελ επεμεξγάδεηαη θαη ηε 
κεηαηξέπεη ζε αλαγλσξίζηκεο κνπζηθέο δνκέο, πξνζδίδνληάο ηνπο 
δηαλνεηηθό θαη πλεπκαηηθό λόεκα. Ωζηόζν πην πνιύ 
επηθεληξσζήθακε ζηηο ςπρνινγηθέο θαη δηαλνεηηθέο επηδξάζεηο πνπ 
είρε ε κνπζηθή πάλσ καο.  
 Σν θνκκάηη πνπ δηαπξαγκαηεπζήθακε νλνκάδεηαη «Isolated 
System» από ηνπο Muse, soundtrack ζηελ ηαηλία World War Z. 
Αθνύγνληαο απηό ην θνκκάηη ζε ζπλδπαζκό κε ην νπηηθό πιηθό ηεο 
ηαηλίαο ζπκπεξάλακε όηη ε κνπζηθή καο δεκηνύξγεζε θπξίσο 
ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, απόγλσζεο, αγσλίαο θαη έληαζεο. 
 Σειηθά, ζπκπεξάλακε όηη ε κνπζηθή παηδεη πνιύ κεγάιν ξόιν γηα 
ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζεαηή θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά 
αθόκα θαη κηα κέηξηα ηαηλία γίλεηαη θαιύηεξε.  
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Βηβιηνγξαθία 
 

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

 http://mousikorama.gr/articles/101-articles/about-
music/642-influence-of-music.html 

 http://www.asxetos.gr/articles/psychology/mousiki-
epidrasi-ston-anthropo.html 

 https://musescore.com/user/81810/scores/99188 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B
1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%
CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%
84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B1 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B
1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%
CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%
84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B1 
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