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ΠΡΟΛΟΓΟ
Μνπζηθή είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο αθνπζηηθήο αίζζεζεο
νξγαλσκέλε ζε ξπζκό θαη κεισδία.
Κάζε άλζξσπνο όηαλ αθνύεη ηε ιέμε κνπζηθή ζθέθηεηαη θάηη
ζπγθεθξηκέλν είηε απηό είλαη άλζξσπνο ,θαηάζηαζε ή
ζπλαίζζεκα...
Απηά πνπ καο θέξλεη ζην κπαιό ε κνπζηθή είλαη: έθθξαζε,
ρνξόο, ραιάξσζε, ληύζηκν , ηξόπνο δσήο, δηάζεζε γηα θπγή,
δηαζθέδαζε, ζπλαηζζήκαηα, εθηόλσζε, αγαπεκέλν πξόζσπν ,
αιιαγή δηάζεζεο , αλακλήζεηο, βηώκαηα ,ζθέςεηο...
ΕΠΘΡΡΟΕ ΣΗ ΜΟΤΘΚΗ
■ Βειηηώλεη ηελ επίδνζε ζε δηάθνξα tests
■ Διαηηώλεη ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν εθκάζεζεο
■ Μεηώλεη ηα ιάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή ηεο
κειέηεο.
■ Βειηηώλεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε δηαύγεηα.
■ Δπηηαρύλεη ηε ζεξαπεία λνζεκάησλ ή αηπρεκάησλ.
■ Απμάλεη ην δείθηε λνεκνζύλεο θαηά 9 κνλάδεο παξνδηθά.

ΡΟΚ ΜΟΤΘΚΗ
Καηαγωγή: Ρνθ ελη ξνι, Μπινπδ, Κάληξη, Ρύζκ ελη κπινπδ
Σόπνο γέλλεζεο: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο
Μνπζηθά όξγαλα: Ζιεθηξηθή θηζάξα - Μπάζν - Νηξακο. πρλά
θαη Πιήθηξα
πλαθή Είδε: κπινπδ, ξνθ ελη ξνι
Δκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζηελ Ακεξηθή
θαη είρε σο βάζε ηελ ηερλνηξνπία ηνπ Rhythm and Blues θαη ην
ξπζκό ηνπ rock and roll ησλ αθξνακεξηθάληθσλ θνηλνηήησλ ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, θαζώο θαη ην rockabilly, πνπ ζηελ νπζία
ήηαλ ε έθθξαζε ησλ ιεπθώλ κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηδώλ
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αθξνακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο. πλεηζθνξά ζηνλ ήρν πνπ
πξσηνραξαθηεξίζηεθε ποκ ζεσξείηαη όηη είρε θαη ε country
κνπζηθή. Απηή, είρε ζηνηρεία κπινπδ θαη βαζηδόηαλ ζηα
παξαδνζηαθά είδε κνπζηθήο ησλ θαηνίθσλ ησλ ΖΠΑ θαη ήηαλ
πνιύ δεκνθηιήο, θπξίσο κεηαμύ ησλ ιεπθώλ θαη ζην Νόην.
Ζ κνπζηθή ξνθ επεξεάζηεθε θαη επεξεάδεηαη αθόκε θαη
ζήκεξα από ηα άιια είδε κνπζηθήο πνπ είλαη δεκνθηιή αλά
πεξίνδν.
Σν ξνθ ελη ξνι πξνήιζε από δηάθνξα κνπζηθά είδε πνπ ήηαλ
δεκνθηιή ζηελ Ακεξηθή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 θαη
γλώξηζε εμαηξεηηθή δεκνθηιία ζηηο αξρέο θαη ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1950. Δίρε σο βάζεηο ηνπ ηε κνπζηθή rhythm and
blues θαη ηελ country.
Ζ ξνθ ελη ξνι αξρηθά, ήηαλ έλα από ηα είδε ρνξεπηηθήο
κνπζηθήο ησλ αθξνακεξηθαλώλ. Μαύξνη θαιιηηέρλεο όπσο ν
Little Richard, ν Chuck Berry θαη ν Fats Domino εξκήλεπαλ
επηηπρίεο ηνπ ξνθ ελη ξνι, αιιά απεπζύλνληαλ ζε
αθξνακεξηθάληθν θνηλό. Απηνί νη θαιιηηέρλεο ηνπ ξνθ ελη ξνι,
δέρηεθαλ ξαηζηζηηθέο θξηηηθέο ζε κηα επνρή πνπ νη
πεξηζζόηεξνη ρώξνη δηαζθέδαζεο ήηαλ δηαρσξηζκέλνη γηα
ιεπθνύο θαη καύξνπο.
Ζ καδηθή επηηπρία ηνπ ξνθ ελη ξνι μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1950, όηαλ ιεπθνί θαιιηηέρλεο δηαζθεύαδαλ ην
πιηθό ησλ αθξνακεξηθαλώλ ή αθνινύζεζαλ ην ζηπι ηνπο, ζην
κνπζηθό είδνο πνπ έγηλε γλσζηό σο ξνθακπίιη.
Σα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα ηεο επνρήο ( δίζθνη γξακκνθώλνπ)
δίλνπλ ώζεζε ζηελ νηθηαθή δηαζθέδαζε πνπ αθνξά ηε κνπζηθή.
Tν 1957, ε Ηαπσληθή εηαηξία TTEC (Tokyo Telecommunications
Engineering Corporation) πνπ αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε
Sony, εηζάγεη ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά ην πξώην ξαδηόθσλν κε
ηξαλδίζηνξ πνπ απνηειείηαη πιήξσο από κηθξνύ κεγέζνπο
ειεθηξνληθά ζηνηρεία . Δμαηηίαο απηώλ, νη λένη ζηαδηαθά
κπόξεζαλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε έλα θηελό ζύζηεκα όπνπ ζα
άθνπγαλ κνπζηθή. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ε
δεκνθηιήο κνπζηθή ηεο πεξηόδνπ ήηαλ γλσζηή ζε όιν ηνλ
ακεξηθάληθν πιεζπζκό. Κνηλό αλεμαξηήησο ρξώκαηνο,
παξαθνινπζνύζε ζπλαπιίεο ξνθ ελη ξνι θαη νη νπαδνί ηεο
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κνπζηθήο αλαθάιππηαλ ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ είραλ εξκελεύζεη
πξώηνη ηα θνκκάηηα πνπ ήμεξαλ από ην ξαδηόθσλν ή ηελ
ηειεόξαζε.
ηε δεθαεηία ηνπ1960, ε παξαδνζηαθή (folk) κνπζηθή ησλ
ιεπθώλ θνηλνηήησλ ησλ ΖΠΑ επεξέαζε ην πβξίδην πνπ ήηαλ
γλσζηό σο ξνθ εθείλε ηελ πεξίνδν, αιιά θαη επεξεάζηεθε από
απηό κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ θνιθ ξνθ. Παξάιιεια,
γίλεηαη γλσζηό ην κπινπδ ξνθ πνπ απνηειεί ηελ έθθαλζε ηνπ
ξνθ πνπ δίλεη κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα θαη
ζηηο κπινπδ ξίδεο ηεο κνπζηθήο απηήο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1960, εκθαλίδεηαη ην ςπρεδειηθό ξνθ, πνπ θέξεη ζηνηρεία
από κνπζηθέο ηεο αλαηνιήο.
Βρεηανικό ροκ: Μέζα δεκαεηίας 1950 - αρτές δεκαεηίας 1960
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην δεκνθηιέο θίλεκα πνπ είλαη γλσζηό
σο "παπαδοζιακή" ηδαδ, έθεξε πνιινύο Ακεξηθάλνπο
θαιιηηέρλεο ηεο κπινπδ θαη ηδαδ ζηε Βξεηαλία, νη νπνίνη
κεηέδσζαλ ηνπο ξνθ ελη ξνι θαη ξνθακπίιη ξπζκνύο εθεί. Έηζη
ην ξνθ ελη ξνι έγηλε γλσζηό θαη ζην επξσπατθό θνηλό θαη
γλώξηζε ηελ απνδνρή ηνπ. Βξεηαλνί θαιιηηέρλεο όπσο νη
Tommy Steele, Cliff Richard, θαη Billy Fury έγηλαλ γλσζηνί ζηα
κέζα θαη ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, παίδνληαο ξνθ ελη ξνι
θαη ξνθακπίιη. Ζ κνπζηθή ζθηθι (skiffle) πνπ είρε ηηο ξίδεο ηεο
ζηηο ΖΠΑ από ην 1920 θαη ήηαλ πνιύ δεκνθηιήο ζηε Βξεηαλία,
επεξεάζηεθε αηζζεηά από ην ξνθ ελη ξνι. Σν λέν απηό ύθνο
άλζηζε ηδηαίηεξα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαζώο
δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά λέα ζπγθξνηήκαηα, κεηαμύ άιισλ θαη
νη The Quarry Men ηνπ Σδνλ Λέλλνλ, πνπ απνηέιεζαλ ην
πξνπαξαζθεπαζηηθό ζπγθξόηεκα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
Beatles. Ζ Βξεηαλία, αλέπηπμε κεγάιε ζθελή ξνθ ελη ξνι, πνπ
αλαπηύρζεθε γξήγνξα απαιιαγκέλε από ηα ξαηζηζηηθά εκπόδηα
πνπ θξάηεζαλ ηε rhythm and blues θαη άιια είδε ηέρλεο
αθξνακεξηθαλώλ, ζηελ απνκόλσζε ζηηο ΖΠΑ.
Ζ Βπεηανική Διζβολή (British Invasion) όπσο είλαη γλσζηή ζηνλ
κνπζηθό ηύπν ε επηθξάηεζε ηνπ Βξεηαληθνύ ξνθ ζε ρώξεο όπσο
νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο θαη ε Απζηξαιία, δηέδσζε παγθνζκίσο ην
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Βξεηαληθό ξνθ θαη γλώξηζε πνιινύο κηκεηέο. Πνιινί εμ απηώλ
ζηηο ΖΠΑ, πξνζπάζεζαλ λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ζπλνηθηαθή
κπάληα. Οη πξόβεο θαη νη ερνγξαθήζεηο γίλνληαλ ζπλήζσο ζηα
γθαξάδ ησλ ζπηηηώλ ηνπο ρσξίο ηα κέζα πνπ παξείρε θάπνηα
κεγάιε δηζθνγξαθηθή εηαηξία ηεο επνρήο.

Η μοσζική ροκ ως ανηικοσληούρα (1963-1974)
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε αληηθνπιηνύξα ηεο γεληάο
κπεη ζπζρεηίζηεθε κε ην επξύηεξν αληηπνιεκηθό θίλεκα πνπ
είρε ηαρζεί ελάληηα ζηελ απεηιή ηεο αηνκηθήο βόκβαο, θπξίσο
κε ηελ Καμπάνια για Πςπενικό Αθοπλιζμό (Campaign for
Nuclear Disarmament - CMD) ζηε Βξεηαλία. Καη ηα δύν
θηλήκαηα ζπλδέζεθαλ κε ηελ ηδαδ ζθελή θαη κε ηελ αλαγέλλεζε
ηεο κνπζηθήο θνιθ, πνπ έιαβε ρώξα θπξίσο ζε Ακεξηθή θαη
Βξεηαλία ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960.
To Folk rock
Ζ θνιθ ζθελή απαξηηδόηαλ από θαιιηηέρλεο πνπ πέξα από ηελ
ίδηα ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή, είραλ ελδηαθέξνλ ζηα
αθνπζηηθά όξγαλα, ζηα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα θαη ζηελ
θάληξη κπινπδ, ηελ αθνπζηηθή έθθαλζε ηεο κπινπδ. Οη
θαιιηηέρλεο ηεο αλαγέλλεζεο ηεο θνιθ πνπ ζπληειέζηεθε
εθείλε ηελ πεξίνδν, πξνηηκνύζαλ λα εξκελεύνπλ ηξαγνύδηα πνπ
είραλ θάπνην θνηλσληθά πξννδεπηηθό κήλπκα, πξάγκα πνπ είρε
απήρεζε θαη ζην θνηλό ηνπο.
Πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε
Δίλαη γεγνλόο όηη νη αιιαγέο, ηα δεηήκαηα θαη νη εμειίμεηο πνπ
ππήξμαλ ζην ρώξν ηεο θνπιηνύξαο θαη ησλ ηερλώλ ζηελ
ηαξαρώδε δεθαεηία ηνπ ‘60 ζπληζηνύλ έλα ηεξάζηην γεγνλόο
ζηε ηζηνξία ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. Όπσο έρεη ιερζεί, ν
Μάεο ηνπ ‘68, ζπκππθλώλεη κε αλεπαλάιεπην ηξόπν ηηο
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δηεξγαζίεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. πκβνιίδεη ηελ
παξέκβαζε εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ, θπξίσο λέσλ ζηελ
Δπξώπε, ηηο ΖΠΑ, ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Ηαπσλία γηα
κηα νιόθιεξε δεθαεηία.
Παξέκβαζε, ε νπνία ζην πνιηηηζηηθό επίπεδν εκθαλίδεη
ζηνηρεία κηαο πξώηεο δηεζλνύο ηαπηόηεηαο γηα ηελ λενιαία ησλ
δπηηθώλ κεηξνπόιεσλ παξά ηηο ππαξθηέο θαη ινγηθέο
ηδηαηηεξόηεηεο από ρώξα ζε ρώξα. Μηαο αλαπηπζζόκελεο ηόηε
δηεζλνύο λενιαηίζηηθεο ηαπηόηεηαο, ηεο νπνίαο ε αλαδήηεζε
ήηαλ ζπλέπεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξέζεθε ε λενιαία
κεηά ηνλ πόιεκν, κε ηελ απνμέλσζε θαη ηελ θελόηεηα αμηώλ λα
θπξηαξρεί θαη ηελ αίζζεζε ηεο «ύπαξμεο ζην ρείινο ηνπ
γθξεκνύ» ιόγσ ηεο πηζαλήο αηνκηθήο ζύγθξνπζεο. Απηή ε
θνηλσληθή, αμηαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα,
σζνύζε πιαηηά ζηξώκαηα λέσλ ζε αλαδήηεζε κηαο λέαο
ηαπηόηεηαο.
Ζ ίδηα ε ηέρλε θαη πξώηα από όια ε κνπζηθή εμέθξαζε απηή ηε
θνηλόηεηα θαη ην εμεγεξηηθό ηεο ζηνηρείν. Ή ηέρλε άιισζηε
θάησ από ην καλδύα ησλ ζπκβνιηζκώλ θαη ησλ κεηαθνξώλ,
κεηαδίδεη πάληα ηελ ηζηνξηθή θαηάζηαζε, ηελ θαηάζηαζε ηνπ
θαιιηηέρλε, ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε, ηελ ηδενινγία θαη ηελ
ςπρνινγία ηνπ, αιιά θαη ηε λννηξνπία ηνπ θνηλνύ, ην νπνίν από
ηε κεξηά ηνπ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απνδέρεηαη ηελ ηέρλε ηεο
πεξηόδνπ αλαδεηθλύεη ηελ άπνςή ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε
απηήλ. Βαζηζκέλνη ζε απηό ην θξηηήξην ινηπόλ κπνξνύκε λα
δηαγλώζνπκε ζαθώο ην όηη ηα θηλήκαηα ηνπ ‘60 ελέπλεπζαλ θαη
έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα κηα λέα δσληαλή πνιηηηθνπνίεζε ησλ
θαιιηηερλώλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο, αλαβαπηίδνληαο ηηο λέεο
ζπλζήθεο θαη ην έξγν ησλ πξνεγνύκελσλ γεληώλ. Απηό έθαλε
π.ρ. ηελ Joan Baez λα ηξαγνπδήζεη ζηνπο ρηιηάδεο ηνπ
Woodstock ην Joe Hill, παξαδίλνληαο ζηελ ηόηε λέα γεληά ην
λήκα ηνπ εξγαηηθνύ ηξαγνπδηνύ πνπ γελλήζεθε κέζα ζηνπο
αγώλεο ησλ βηνκεραληθώλ εξγαηώλ ηνπ θόζκνπ.
Σελ ίδηα πεξίνδν έρνπκε ζνβαξέο εμειίμεηο θαη ζηε καύξε
κνπζηθή. To funk ζα γίλεη ην κέζν ηεο κνπζηθήο εθπξνζώπεζεο
ηνπ αλεξρόκελνπ Αθξνακεξηθάληθνπ θηλήκαηνο. Ζ καύξε
λενιαία θαη ηα εθαηνκκύξηα ησλ λέγξσλ εξγαηώλ ηεο
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βηνκεραλίαο ησλ κεγαινππόιεσλ βξίζθεη έθθξαζε ζηελ
ελέξγεηα θαη ηε καρεηηθόηεηα πνπ εθπξνζσπεί ε funk κνπζηθή.
Ο ρνξόο θαη ε δηαζθέδαζε ηνπ αββαηόβξαδνπ ελώλνληαη κε
ηελ πεξεθάληα ηνπ Αθξνακεξηθάλνπ, «θώλαμέ ην δπλαηά είκαη
καύξνο θαη πεξήθαλνο γηα απηό», ηξαγνπδά o James Brown.
To Punk Rock
To punk rock (παλθ ξνθ), μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970 κε κνπζηθνύο πνπ αθνινύζεζαλ ηε δνκή ησλ ηξαγνπδηώλ
θαη ηηο απιέο ελνξρεζηξώζεηο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη νη
θαιιηηέρλεο ηνπ garage rock.
Αλ ηα θηλήκαηα ησλ λέσλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960
ακθηζβεηνύζαλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο λα
εμαζθαιίζεη θνηλσληθή ηζόηεηα θαη επηδεηνύζαλ ηε δνκηθή
κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο, κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ αμηώλ θαη
κέζσ ηνπ καδηθνύ θηλήκαηνο, ην θίλεκα ησλ punks (=αιήηεο)
ραξαθηεξίδεηαη από κεδεληζκό, άξλεζε θάζε εμνπζίαο θαη κηα
θνπιηνύξα αηνκηθήο απηάξθεηαο (do it yourself). Αλ ηα
αηηήκαηα ηνπ Μάε ηνπ 1968 ζηε Γαιιία, αιιά θαη ζε πνιιέο
άιιεο ρώξεο, ήηαλ επζέσο πνιηηηθά θαη επηδεηνύζαλ έλα λέν
κέιινλ γηα ηνπο λένπο, ε ζηάζε ησλ punks πξνθύπηεη από ηε
δηαπίζησζε ηεο αλππαξμίαο θάζε κέιινληνο.
Ζ ηδενινγία ησλ punks ήηαλ ζηνλ θύξην θνξκό ηεο αληηθαπηηαιηζηηθή, θαηά ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ, ππέξ ηεο
ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη κε ηόλνπο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο.
Ωζηόζν, ππήξμαλ νκάδεο punks κε λενλαδηζηηθή ηδενινγία. Ζ
ελδπκαηνινγηθή κόδα ησλ punks, κε ηα θζαξκέλα ξνύρα, ηηο
παξακάλεο θαη ηα ζθηζίκαηα, ππνδήισλε ηνλ αληηθαηαλαισηηζκό, αιιά θαη ηηο «ραξαθηέο» πνπ επέθεξε ε
θνηλσλία ζην ζώκα ησλ λέσλ.
Ζ αλίρλεπζε ηεο ηδενινγίαο ησλ λεαληθώλ θηλεκάησλ ζηε
κνπζηθή, ζηνπο ξπζκνύο, ηνλ ηξόπν παημίκαηνο θαη ζηνπο
ζηίρνπο δελ πξέπεη λα μαθληάδεη. Σα λεαληθά θηλήκαηα ή νη
λεαληθέο νκάδεο κεηαπνιεκηθά νξίζζεθαλ ζε ζρέζε κε κνπζηθά
ηδηώκαηα
θαη
γη'
απηό
έγηλαλ
επάισηεο
ζηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε πνπ επέβαιε ε πνιηηηζηηθή βηνκεραλία
[8]

Pop music
Πνπ νλνκάδεηαη έλα είδνο κνπζηθήο. Με απηό ηνλ όξν
ραξαθηεξίδνληαη ειαθξηέο κνξθέο μέλεο κνπζηθήο, ή
αληίζηνηρεο ειιεληθέο δεκηνπξγίεο πάλσ ζηα ίδηα πξόηππα
ξπζκνύ θαη κεισδίαο θαη δε ζπγρέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε
ειιεληθή ιατθή κνπζηθή ζθελή.
Ο όξνο Ποπ πξνέξρεηαη από ηνλ αγγιηθό όξν popular, πνπ
ζεκαίλεη δεκνθηιήο.
Σα κελύκαηα πνπ πεξλάλε κέζα από ηελ Pop κνπζηθή, είλαη όηη
πξέπεη λα ππάξρεη αγάπε, θηιία θαη εηξήλε ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ
ησλ αλζξώπσλ. Σα κελύκαηα απηά πεξλάλε ζην θνηλό κέζα απ'
ηνπο ζηίρνπο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αγάπε, ηελ επηπρία
θαη ηε ιύπε πνπ πξνέξρνληαη από απηήλ, δειαδή ην ρσξηζκό.
Αθόκε, ζην λα κεηαδνζνύλ ηα κελύκαηα ζπκβάιιεη ε κνπζηθή.
Με ηε κνπζηθή κεηαδίδνληαη ζην θνηλό ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
ζπλδένληαη κε ηα κελύκαηα πνπ πεξλάλε. Σα κελύκαηα ηεο Pop
δελ είλαη ζθνηεηλά θαη βίαηα.
Σα θύξηα κνπζηθά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε
θιαζηθή θηζάξα, ε ειεθηξηθή θηζάξα, ην αξκόλην θαη ηα ληξακο.
Pop είλαη έλαο γεληθόο όξνο ν νπνίνο κπνξεί λα απνδνζεί ζε
πνιιά είδε κνπζηθήο.
Pop δελ είλαη νύηε ην ηη ηύκπαλα ρξεζηκνπνηείο, νύηε ην ηη
πλεπζηά ή έγρνξδα θαη γεληθά ηη όξγαλα ρξεζηκνπνηείο.
Pop είλαη κηα νλνκαζία πνπ δίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο
θαιιηηέρλεο είηε θάλνπλ rap, είηε ξνθ, είηε house θαη ζεσξεηηθά
αθόκα θαη Heavy Metal.
Ση ζεκαίλεη όκσο ην Pop;
To Pop είλαη δεκηνύξγεκα managers δηζθνγξαθηθώλ εηαηξηώλ
νη νπνίνη κειέηεζαλ θνηλσληνινγηθά θαη ςπρνινγηθά ηηο
αληηδξάζεηο ησλ αλζξώπσλ-θαηαλαισηώλ θαη θαηαιήμαλε ζε
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.
Με βάζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ζέζπηζαλ θάπνηνπο θαλόλεο νη
νπνίνη ζα εθαξκόδνληαη ζε θαιιηηερληθέο δνπιεηέο κε ζθνπό
ηελ αύμεζε ηεο δεκνηηθόηεηαο/επηηπρίαο ησλ πξντόλησλ ηνπο
δειαδή ησλ δηζθνγξαθηθώλ album.
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Οη θαλόλεο ηεο pop κνπζηθήο είλαη νη εμήο:
*Ζ εζηίαζε ζε ιίγα ηξαγνύδηα-hit θαη όρη ζε νιόθιεξν ην δίζθν
σο ζύλνιν.
*Σα ηξαγνύδηα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζε όζν ην δπλαηόλ
επξύηεξν θνηλό θαη όρη ζε νπνηαδήπνηε ππνθνπιηνύξα ή
ηδενινγία.
*Έκθαζε ζηελ ηερληθή αξηηόηεηα ηνπ δίζθνπ πεξηζζόηεξν από
ηελ θαιιηηερληθή.
*Να έρνπλ ηα ηξαγνύδηα ρνξεπηηθό ξπζκό πξνθεηκέλνπ λα ηα
αθνύεη ν θόζκνο πην εύθνια όηαλ ζέιεη λα ρνξέςεη.
Ζ πνπ θνπιηνύξα εθθξάδεη θπξίσο ηελ απιή κηθξναζηηθή ηάμε,
θαη έρεη επνκέλσο έλαλ πην κεηξηνπαζή ραξαθηήξα όζνλ αθνξά
ην ληύζηκν, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα πξόηππα πνπ πεξλάεη.
Δθηόο από ηελ θιαζζηθή αζηηθή πνπ θνπιηνύξα, ππάξρνπλ
θπζηθά θαη πνιιέο άιιεο ππνθνπιηνύξεο , πξάγκα πνιύ ινγηθό,
αθνύ απηό ην είδνο κνπζηθήο έρεη πνιιέο κνξθέο από ηηο νπνίεο
κπνξεί λα πάξεη πνιιέο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο.
Μηα ηέηνηα δηάζηαζε είλαη θαη ε κνπζηθή R & Β, κηα
ππνθαηεγνξία, κε δηαθνξεηηθή θηινζνθία απ' απηήλ ηεο
θιαζζηθήο πνπ, ε νπνία αξρηθά εμέθξαδε πην αδύλακεο
θνηλσληθέο νκάδεο, θπξίσο ηνπο εμαζιησκέλνπο αλζξώπνπο ηεο
Ακεξηθήο, γη’ απηό θαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο είλαη ηδηαίηεξα
επεξεαζκέλν από ηελ Hip-Hop.
Έλα αθόκε ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε Soul Pop, ε νπνία είρε
θαη ζξεζθεπηηθέο επηξξνέο, ελώ πξόθεηηαη γηα κηα εληειώο
δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα από ηελ θιαζζηθή.
Αθόκε, βιέπνπκε πσο ζηελ επαξρία, θαη ηδηαίηεξα ζηε Βόξεηα
Ακεξηθή, ε Country Pop ήηαλ εθείλε πνπ είρε ηε κεγαιύηεξε
απήρεζε, ζε αληίζεζε, κε ην Νόηην ηκήκα ηεο Ακεξηθήο, ζην
νπνίν θπξηαξρεί ην Latin Pop, ην νπνίν ήηαλ επίζεο
επεξεαζκέλν από θνηλσληθά θαηλόκελα.
Σέινο , βιέπνπκε όηη ε Πνπ, είλαη έλα πνιπδηάζηαην είδνο
κνπζηθήο, γηαηί εθηόο από εύπεπην θαη εύθνιν, είλαη έλα είδνο
ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θόζκν λα εθθξαζηεί
αλεμάξηεηα από έζλνο, θπιή, γιώζζα ή ζξεζθεία.
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Hip hop
Σν Υηπ ρνπ (Hip-Hop) δελ είλαη έλαο είδνο κνπζηθήο ή έλα είδνο
ρνξνύ, αιιά κία θνπιηνύξα πνπ απνηειείηαη από 4 ζηνηρεία:
Ραπ (Ο ζηίρνο)
Μπξέηθ Νηαλο(O ρνξόο)
Djing(Ζ κνπζηθή)
Γθξάθηηη(Ζ εηθόλα)
Σν Υηπ ρνπ αλαπηύρζεθε ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ
ΖΠΑ, όπσο ην Μπξνλμ ζηε Νέα Τόξθε θαη ζε άιιεο κεγάιεο
πόιεηο όπνπ ππήξρε κεγάιε αλεξγία θαη θηώρεηα. Σα 4 ζηνηρεία
δελ αλαπηύρζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή αιιά ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο. Οη ξίδεο ηνπ αλάγνληαη ζηελ
δεθαεηία ηνπ '70, όηαλ άξρηζαλ ηα πξώηα δεηιά -δεηιά βήκαηα.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ξεύκα ηνπ Hip Hop θέξνπλ θαη
ραξαθηεξηζηηθή ακθίεζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηνπο
νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο δηαβίσζεο ησλ
καύξσλ, όπσο ε ρξήζε θαξδηώλ ξνύρσλ, ιόγσ ηεο ρξήζεο ησλ
παιαηώλ ελδπκάησλ ησλ κεγαιπηέξσλ ζπγγελώλ- εμαηηίαο ηεο
νηθνλνκηθήο αλέρεηαο- θαη ηνπ θαπέινπ γηα ηε κε αλαγλώξηζή
ηνπο κε ηελ θάιπςε ηνπ πξνζώπνπ από ηνπο αζηπλνκηθνύο,
αθνύ πθίζηαλην ζπλερείο δηώμεηο θαη θπξώζεηο.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ην hip hop δηακνξθώζεθε κε ηέηνην
ηξόπν ώζηε νη δηάθνξεο ζπκκνξίεο λα έρνπλ βξεη έλαλ άιιν
ηξόπν- εθηόο από ηε βία -λα μεζπνύλ από ηελ θαζεκεξηλή
απνγνήηεπζε ηεο δσήο ηνπο, ζηηο ππνβαζκηζκέλεο ζπλνηθίεο. Ο
ρνξόο ιύλεη ηηο δηαθνξέο. Ζ κνπζηθή γίλεηαη πην εθθξαζηηθή ,
πην έληνλε θαη όινη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ είηε ζαλ
αθξναηέο είηε ζα δεκηνπξγνί.
Αληί λα βγάδνπλ ινηπόλ καραίξηα, πηζηόιηα ή άιιν όπιν, νη
ζπκκνξίεο δηαιύνληαη θαη θηηάρλνπλ «πιεξώκαηα» ρνξεπηηθά
θαη θάλνπλ «κάρεο» κεηαμύ ηνπο. Ο ρακέλνο ζην ρνξό πξέπεη
λα νκνινγήζεη ηελ ήηηα ηνπ δεκνζίσο ζην ληθεηή θαη όια είλαη
κεηά εηξεληθά Έηζη κεηώζεθε αηζζεηά ε βία θαη νη λένη
εθηνλώλνληαη ζηε κνπζηθή.
Καηλνύξηα κνπζηθή γελληέηαη κε πνιινύο δίζθνπο. Από βηλύιην
ηνπ Sinatra έσο Latin δίζθνπο ηεο Βξαδηιίαο.
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Από Pop κέρξη ηλδηθνύο ξπζκνύο.
Όια αλαθαηεύνληαη κε κηα εθπιεθηηθή καεζηξία.
Γελ ππήξρε ξαηζηζκόο ή ζξεζθεία, ρξώκα ή πνιηηηθέο
ηδενινγίεο (κέρξη ηόηε) πνπ λα βάδνπλ όξηα ζηηο επηδξάζεηο από
δηάθνξνπο κνπζηθνύο θαιιηηέρλεο δσγξάθνπο, άιινπο ρώξνπο.
Όιεο νη κνπζηθέο θνπιηνύξεο κέρξη θαη ειιεληθά έπεθηαλ ζηα
ρέξηα ησλ djs θαη έβγαηλαλ πιήξσο αλαλεσκέλα,
αλαθαηληζκέλα, γεκάηα δσληάληα θαη πνιύ πην ξπζκηθά. Σν ίδην
ζπλέβαηλε κε ηνπο B-boys θαη ηα B-girls κεηαλάζηεο.
ηελ Ακεξηθή, Ρώζνη, Πνξηνξηθαλνί, Πνισλέδνη, Γάιινη,
Έιιελεο θαη Αθξηθαλνί, αλαθαηεύνπλ ηα πην εληππσζηαθά
βήκαηα από ηνπο δηθνύο ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο αιιά όρη
κόλν.
Μέρξη θαη πνιεκηθέο ηέρλεο.
ηελ Δπξώπε ην είδνο απηό δελ είρε κεγάιε απήρεζε , δηόηη νη
ιανί ην πηνζέηεζαλ ρσξίο λα ην πξνζαξκόζνπλ ζηελ ηνπηθή
θνπιηνύξα.
Γελ έρνπκε Bronx ζηελ Διιάδα ή ζηε Γεξκαλία.
Γε ζθνησλόκαζηε γηα λα πξνζηαηέςνπκε θάπνηα ηεηξάγσλα.

House
House είλαη είδνο ειεθηξνληθήο ρνξεπηηθήο κνπζηθήο κε
πξνέιεπζε ην ηθάγν θαη εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 1970 θαη
ζηηο αξρέο ηνπ ‘80.
Ζ κνπζηθή απηή ήηαλ απνηέιεζκα ελόο θηλήκαηνο λενιαίαο
αλσηέξσλ θαη κεζαίσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ.
Πξόθεηηαη γηα ηε κεηακνληέξλα «θνπιηνύξα κνπζηθήο - ρνξνύ"
(Dance Music Culture ή DMC)»
Ζ DMC κπνξεί λα εξκελεπζεί σο «θίλεκα αληίζεζεο πξνο έλα
άιιν, πιηζηηθό, ρξεζηκνζεξηθό, "ζπληεξεηηθό", "θαζώο πξέπεη"
θαη "πνπξηηαληθό", πξνο ην θίλεκα ησλ γηάπηο πνπ ήθκαζε ηε
δεθαεηία ηνπ '80».
Ζ DMC, πνπ δηαθξίλεηαη από ηελ έκθαζε ζηε ζρόιε θαη ζηελ
απόιαπζε, «ζεκαηνδνηεί ηε κεηαζηξνθή ηεο λενιαίαο από ηηο
θνηλσληθέο αμίεο πνπ θπξηαξρνύζαλ ζηε λενιαία ησλ αζηηθώλ
[12]

ζηξσκάησλ ηε δεθαεηία ηνπ '80: παξαγσγηθή εζηθή, πξνζήισζε
ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, έκθαζε ζηελ νηθνγελεηαθή
θαη πγηεηλή δσή, απνθπγή απνιαύζεσλ».
Ζ πξσηνηππία ηνπ ζπλίζηαηαη ζην όηη πξόθεηηαη γηα έλα θίλεκα
πνπ δε γλσξίδεη νύηε πώο λα νλνκάζεη ηνλ εαπηό ηνπ.
Υάνπδ (ζύληκεζε ηνπ Warehouse Club ηνπ ηθάγνπ), άζηλη
ράνπδ, γθαξάδ (ζύληκεζε ηνπ Paradise Garage ηεο Νέαο
Τόξθεο), ηέθλν (κε επηξξνέο από ην Νηηηξόηη), ληηπ ράνπδ,
ηξαλο, γθόα ηξαλο, άκπηελη. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη όηη
ζρεδόλ θάζε ρξόλν ε κνπζηθή ηνπ παίξλεη κία άιιε
θαηεύζπλζε, ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο, θαη απνθηά έλα άιιν
όλνκα.
ΕΝΣΕΥΝΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΜΟΤΘΚΗ
Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, όπνπ ην ιατθό ηξαγνύδη
είρε πιένλ δηακνξθσζεί θαη βάδηδε παξάιιεια κε ην ειαθξό
ηξαγνύδη, δπν ζπλζέηεο νη Μάλνο Υαηδηδάθηο(Ξάλζε 1925 –
Αζήλα 1994)θαη Μίθεο Θενδσξάθεο (Υίνο 1925) έρνληαο πιένλ
σξηκάζεη ζπλζεηηθά έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο. Κνηλό
ηνπο ραξαθηεξηζηηθό ήηαλ όηη επεξεάδνληαλ από ηε δπηηθή
ιόγηα κνπζηθή πνπ είραλ θαη νη δπν ζπνπδάζεη, αιιά θαη από ηε
ιατθή κνπζηθή, ηελ νπνία εξεπλνύζαλ θαη πξνζάξκνδαλ ζηηο
ζπλζέζεηο ηνπο.
Οη δπν απηνί ζπλζέηεο γηα πξώηε θνξά, παληξεύνληαο ηε δπηηθή
κε ηελ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή, κεινπνίεζαλ όρη κόλν ζηίρνπο
γξακκέλνπο εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό απηό, αιιά θαη πνηήκαηα
θαηαμησκέλσλ πνηεηώλ όπσο ησλ Γηώξγνπ εθέξε , Οδπζζέα
Διύηε, Νίθνπ Γθάηζνπ,
Σάζνπ Λεηβαδίηε , Ηάθσβνπ
Κακπαλέιιε, Γηάλλε Ρίηζνπ θ.ά. Δηζήγαγαλ έηζη κηα λέα
θνηλσληθή πξνβιεκαηηθή ζην ειιεληθό ηξαγνύδη, ην νπνίν κέρξη
εθείλε ηε ζηηγκή είρε σο θπξίαξρα ζέκαηα ηνλ έξσηα, ηε
δηαζθέδαζε θαη ην θξαζί. Με δεδνκέλε ηε κνπζηθή ηθαλόηεηα
ησλ δπν ζπλζεηώλ, ηα ηξαγνύδηα απηά έγηλαλ ηόζν κεγάιεο
επηηπρίεο, ώζηε ν ιόγνο όισλ απηώλ ησλ ζεκαληηθώλ πνηεηώλ,
λα θζάζεη λα ηξαγνπδηέηαη από ηα ρείιε ιατθώλ αλζξώπσλ ζηηο
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ηαβέξλεο θαη ηηο γεηηνληέο. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε έθπιεμε ηνπ
Γηώξγνπ εθέξε όηαλ, εξρόκελνο ζηελ Αζήλα από ην Λνλδίλν
πνπ ππεξεηνύζε σο πξέζβεο, πήγε ζε κηα ηαβέξλα κε ηνλ
Θενδσξάθε, όπνπ άθνπζε λα ηξαγνπδηέηαη από ην ζύλνιν ησλ
ζακώλσλ «Ζ Άξλεζε» (ην Πεξηγηάιη ην θξπθό) Ζ απήρεζε
ηεο κνπζηθήο ησλ Υαηδηδάθη θαη Θενδσξάθε δελ πεξηνξίζζεθε
κόλν ζηα ζηελά ειιεληθά όξηα, αιιά έγηλε δηεζλήο, κε επηηπρίεο
πνπ κεηαθξάζηεθαλ ζε αξθεηέο γιώζζεο θαη ηξαγνπδήζεθαλ
παγθνζκίσο. Ο ιόγνο γίλεηαη θπζηθά, κεηαμύ άιισλ, γηα ηνλ
ηζηνξηθό «Ενξκπά» ηνπ Μίθε Θενδσξάθε από ηελ νκώλπκε
ηαηλία ηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε θαη γηα ηα ζξπιηθά «Παηδηά ηνπ
Πεηξαηά» από ηελ ηαηλία ηνπ Επι Νηαζζέλ «Πνηέ ηελ
Κπξηαθή». Έηζη δηακνξθώζεθε έλα λέν είδνο ηξαγνπδηνύ ην
ιεγόκελν «έληερλν». Ο όξνο απηόο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε
θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο ηξαγνπδηνύ από ηα ππόινηπα.
Ζ λέα απηή ηάζε αθνινπζήζεθε θαη από πνιινύο άιινπο
ζπλζέηεο
ζηε
ζπλέρεηα...
Σν έληερλν ηξαγνύδη, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο,
ζπλερίδεη λα θαιιηεξγείηαη κέρξη ζήκεξα.
Σα πξώηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 άλζεζε θαη ην λέν
θύκα.
Σν λέν θύκα ραξαθηεξίζηεθε από ηξπθεξά ηξαγνύδηα, αξθεηά
ζπρλά ζηε κνξθή ηεο κπαιάληαο, πνπ εθηεινύληαλ από ιίγα
όξγαλα ή αθόκα ζπλεζέζηεξα από κηα θηζάξα θαη κηα θσλή.
Μεηά ην 1970 ην λέν θύκα παξήθκαζε.
Έλα αθόκε κεγάιν θνκκάηη ηνπ έληερλνπ ειιεληθνύ
ηξαγνπδηνύ είλαη ην πνιηηηθό ηξαγνύδη. Ζ κεγάιε έθξεμε ηνπ
πνιηηηθνύ ηξαγνπδηνύ έγηλε κεηά ηελ πηώζε ηεο δηθηαηνξίαο
όπνπ γήπεδα γέκηδαλ αζθπθηηθά από θόζκν πνπ ηξαγνπδνύζε
ηξαγνύδηα ηνπ είδνπο απηνύ καδί κε ηνπο ηξαγνπδηζηέο,
δηαθεξύζζνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηελ λεναπνθηεζείζα
ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ. Σν πνιηηηθό ηξαγνύδη έπαςε λα έρεη
κεγάιε απήρεζε όηαλ άιιαμαλ νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη
πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ ην δεκηνύξγεζαλ.
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Καιιηηέρλεο απηνύ ηνπ είδνπο είλαη ν Μίθεο Θενδσξάθεο, ν
Μάλνο Λντδνο , ν Θάλνο Μηθξνύηζηθνο θαη άιινη πνιινί
θπζηθά!
Επίινγνο
Ζ κνπζηθή, σο ηέρλε θαη επηζηήκε, είλαη έλα κέξνο ηνπ
αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ θαη έλα θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Ωο κηα κνξθή ηέρλεο, απνηειεί έλαλ ηξόπν αλζξώπηλεο
έθθξαζεο, έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ αλζξώπηλνπ
πνιηηηζκνύ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ ιαώλ. Ωο επηζηήκε, απνηειεί
έλαλ ηνκέα γλώζεο, πνπ έρεη εμειηρζεί ζηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ
θαη θαηέρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε κεηαμύ ησλ επηζηεκνληθώλ
θαηαθηήζεσλ ηεο αλζξσπόηεηαο.
Ζ ςπραγσγία είλαη κία αθόκε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο
κνπζηθήο. Ζ εηπκνινγηθή αλάιπζε ηεο ιέμεο ςπραγσγία καο
νδεγεί ζηηο έλλνηεο αγσγή θαη ςπρή. Ζ αγσγή ηεο ςπρήο κέζα
από ηελ ηέρλε γεληθόηεξα θαη ηε κνπζηθή εηδηθόηεξα είλαη έλαο
ξόινο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο. Ζ κνπζηθή εκπεηξία είλαη πεγή
ραξάο θαη κνλαδηθήο απόιαπζεο, πνπ κπνξεί λα ρξσκαηίζεη ηελ
άρξσκε θαζεκεξηλόηεηα θαη λα δώζεη δεκηνπξγηθέο δηεμόδνπο
ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Ζ παξνρή ηέηνησλ
δεκηνπξγηθώλ δηεμόδσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ επνρή
καο, πνπ ε απνκόλσζε κπξνζηά ζην ηειενπηηθό γπαιί θαη ε
θαηαθπγή ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ πξνβάιιεη από
ηελ νζόλε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ηείλεη λα κεηαηξέςεη
ηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο ζε ρακέλν ρξόλν θαη ηελ ςπραγσγία ζε
ρεηξαγώγεζε ζπλεηδήζεσλ.
Δθηόο όκσο από ηε δηάζηαζε ηεο ςπραγσγίαο, ε κνπζηθή έρεη
θαη κηα ηζρπξή επηθνηλσληαθή δύλακε. Όινη όζνη έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ζε κνπζηθά ζύλνια (ρνξσδίεο, νξρήζηξεο, ή κηθξά
λεαληθά κνπζηθά γθξνππ) ζίγνπξα έρνπλ βηώζεη απηή ηελ
επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο κνπζηθήο.
Μέζα από ηε κνπζηθή είλαη επίζεο δπλαηή ε ζπκβνιηθή
αλαπαξάζηαζε. Σα ιόγηα ησλ ηξαγνπδηώλ, ηα πνιηηηζκηθά ή
θνηλσληθά λνήκαηα κε ηα νπνία θνξηίδνληαη νη κνπζηθνί ήρνη
θαη ηα κνπζηθά κνηίβα ζπληζηνύλ ζύκβνια.
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Τπάξρνπλ όκσο θαη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηόηεηα, ηε ζπιινγηθόηεηα θαη ηε
ζπλεθηηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. Ζ κνπζηθή επηθπξώλεη
ηνπο θνηλσληθνύο θαη ζξεζθεπηηθνύο ζεζκνύο πνπ επελδύεη.
Σειεηνπξγίεο, πνπ ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηε ζξεζθεία, ηελ
εζληθόηεηα, ηνλ πνιηηηζκό, επελδύνληαη κε κνπζηθή, ε νπνία
απνηππώλεηαη ζηε ζξεζθεπηηθή, εζληθή ή πνιηηηζκηθή
ζπλείδεζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. Παξάιιεια, ε κνπζηθή, καδί
κε όιεο ηηο άιιεο κνξθέο ηέρλεο, ζπκβάιιεη ζηε ζπλέρεηα θαη
ηε ζηαζεξόηεηα ελόο πνιηηηζκνύ. Ζ κνπζηθή ελόο πνιηηηζκνύ
είλαη κέξνο ηεο ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο ησλ κειώλ ηνπ θαη
πεξλώληαο από γεληά ζε γεληά εγγξάθεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ, ζηηο
κλήκεο ηνπ, ζην ζπιινγηθό ηνπ ζπλεηδεηό θαη αζπλείδεην.
Δπηπιένλ, ε κνπζηθή απνηειεί ζπλεθηηθή δύλακε κεηαμύ ησλ
κειώλ κηαο νκάδαο κε θνηλή εζληθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζκηθή
ή ηδενινγηθή ηαπηόηεηα.
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