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Σύγχρονοι Έλληνες 
Συνθέτες 

 
Οι νότες… 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τους Έλληνες Συγχρόνους Μουσικούς Συνθέτες, γιατί θεωρήσαμε ότι 
αυτό το θέμα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που θέλαμε να ερευνήσουμε ήταν η ζωή και το έργο 
σπουδαίων Ελλήνων μουσικοσυνθέτων. Σκοπός της έρευνας ήταν να μάθουμε περισσότερα για αυτούς 
τους ανθρώπους και να δούμε και τι γνωρίζουν και οι συμμαθητές μας και οι καθηγητές μας για 
αυτούς. Από την αρχή πιστεύαμε ότι το αποτέλεσμα της ερευνάς μας θα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό 
και ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα τμήματα. Θεωρήσαμε ότι η εργασία μας θα είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα καθώς συνθέτες όπως ο Θεοδωράκης και ο Ξαρχάκος είναι άνθρωποι για τους οποίους η 
Ελλάδα θα πρέπει να είναι υπερήφανη. Στην έρευνα μας υπάρχουν στοιχεία από τη ζωή αυτών των 
ανθρώπων και από το έργο τους. Αναφερθήκαμε στο ξεκίνημά τους ,στους ανθρώπους που τους 
βοήθησαν στα πρώτα τους βήματα και φυσικά  στο έργο τους .Για να δούμε κατά πόσο οι συμμαθητές 
μας και οι καθηγητές μας γνωρίζουν για αυτούς τους ανθρώπους αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα 
ερωτηματολόγιο. Μετά από συνεδρίαση των μελών της ομάδας μας  επιλέξαμε τις ερωτήσεις. Με την 
ανάγνωση της εργασίας μας στοχεύουμε στον να ταξιδέψουμε τον αναγνώστη χρόνια πριν και να 
απολαύσει ένα ταξίδι μέσα στην σύγχρονη ελληνική ιστορία και την μουσική. 
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Περίληψη  
Το Σεπτέμβριο ξεκίνησε το μάθημα του project.Φέτος το συγκεκριμένο μάθημα έγινε γενικής παιδείας. 
Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε ως τμήμα συζητήσαμε για το θέμα του project.Ακούστηκαν κάποιες 
απόψεις όπως να ασχοληθούμε με το περιβάλλον το ρατσισμό και διάφορα άλλα. Έπειτα από 
ψηφοφορία αποφασίστηκε ότι θα ασχοληθούμε με τη μουσική. Χωριστήκαμε σε ομάδες. Στο χωρισμό 
δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα .Στην ομάδα μας ήταν τα εξής μέλη: Κουτσουμπού Στέλλα, 
Κρουσανιωτάκη Γαρυφαλιά, Κωνσταντοπούλου Αγγελική, Μπίλη Βούλα. Στην αρχή συζητήσαμε για το 
ποιο θα είναι το θέμα που θα ασχοληθούμε.Η Στέλλα πρότεινε ένα πολύ ωραίο θέμα ,να ασχοληθούμε 
με τους Έλληνες Σύγχρονους Συνθέτες και συμφωνήσαμε. Στη συνέχεια, καθορίσαμε τις αρμοδιότητες. 
Η Στέλλα ορίστηκε συντονιστής. Χειριστής υπολογιστή η Βούλα και γραμματέες η Γαρυφαλιά  και η 
Αγγελική. Έπειτα ορίσαμε το όνομα της ομάδας: <<Οι μουσικοί>>. Αργότερα ήρθε και ένα νέο μέλος 
στην ομάδα η Κυπαρίσση Μαριλίνα. Έπειτα από συζήτηση αποφασίσαμε να αλλάξουμε το όνομα της 
ομάδας και έτσι καταλήξαμε στο όνομα: <<Οι νότες>>. Καθορίσαμε με ποιόν καλλιτέχνη θα ασχοληθεί η 
καθεμία. Αρχικά η Στέλλα είχε πει ότι θα ασχοληθεί με τον Κραουνάκη ,όμως τελικά αποφάσισε τον 
Θεοδωράκη . Η Βούλα ανέλαβε το Φεστιβάλ Αθηνών και τον Μάνο Χατζιδάκι . Η Γαρυφαλιά βρήκε 
πληροφορίες για το Σπανουδάκη και τον Ξαρχάκο. Η Αγγελική ανέλαβε τον Κραουνάκη και η Μαριλίνα 
βρήκε πληροφορίες για τους Active Member.Έπειτα ξεκινήσαμε να ψάχνουμε πληροφορίες για τους 
συνθέτες και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και για το πώς θα είναι δομημένη η τελική εργασία και η  
παρουσίαση. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
� ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
� ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 
� ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
� ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
� ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
� ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ 
� ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
� ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
� ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
� ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 
~Όλες οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί από το διαδίκτυο από πιστοποιημένες ιστοσελίδες και από 
εγκυκλοπαίδειες. (Θα ακολουθήσει ενδεικτική βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας). 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
Θεωρούμε ότι όλο αυτόν τον καιρό εργαστήκαμε σκληρά και ότι το αποτέλεσμα της  εργασίας μας είναι 
ιδιαίτερα ικανοποιητικό για εμάς. Βέβαια περιμένουμε να δούμε και την γνώμη των συμμαθητών μας 
και φυσικά των καθηγητών μας. Επίσης, θεωρούμε ότι τα στοιχεία που βρήκαμε είναι επαρκή και ότι οι 
αναγνώστες θα μάθουν περισσότερα για αυτούς τους ανθρώπους και θα αναζητήσουν και από μόνοι  
τους περισσότερες πληροφορίες, άλλωστε αυτός ήταν ο στόχος της εργασίας μας. Η συνεργασία μεταξύ 
μας ήταν άριστη και καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Όλα τα 
μέλη ήταν συνεργάσιμα και κανένας δεν καθυστερούσε την εργασία του. Έτσι τελειώσαμε μέσα στον 
προβλεπόμενο χρόνο. Ελπίζουμε η εργασία μας να αρέσει στους συμμαθητές μας και φυσικά στους 
καθηγητές μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας που μας καθοδηγούσε όλο αυτό το 
διάστημα και ελπίζουμε να τον βγάλουμε ασπροπρόσωπο με αυτήν την ερευνητική εργασία. 
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Η ΕΡΕΥΝΑ… 
 

Ακολουθούν οι γραπτές εκθέσεις  με διάταξη ατομική (ανά συνθέτη) αλλά και με μια χρονολογική  πορεία. 

Μάνος Χατζιδάκις 
 

 

 

 

 

Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη. «Από την μητέρα μου», όπως 
έλεγε ο ίδιος, «κληρονόμησα όλους τους γρίφους που από παιδί μ' απασχολούν και μέχρι σήμερα κάνω 
προσπάθειες να τους λύσω. Χωρίς τους γρίφους της δεν θα 'μουν ποιητής...». Από την ηλικία των 
τεσσάρων ετών αρχίζει τα πρώτα μαθήματα πιάνου, με δασκάλα την Αλτουνιάν, αρμενικής καταγωγής. 
Μάθαινε επίσης, βιολί και ακορντεόν. Το 1932, η μητέρα και τα δύο παιδιά, ο Μάνος και η Μιράντα, 
εγκαθίστανται οριστικά στην Αθήνα και οι γονείς χωρίζουν. Το 1938 ο πατέρας του σκοτώνεται σε 
αεροπορικό δυστύχημα ενώ ταξίδευε για το Μιλάνο. Το γεγονός αυτό καθώς και η έναρξη του Β' 
Παγκοσμίου πολέμου, κατέστρεψαν οικονομικά την οικογένεια. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και 
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της απελευθέρωσης, εργάζεται ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπώλης, εργάτης στο 
εργοστάσιο ζυθοποιίας του Φιξ, υπάλληλος στο φωτογραφείο του Μεγαλοοικονόμου, βοηθός 
νοσοκόμος στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Συγχρόνως αρχίζει ανώτερα θεωρητικά μαθήματα 
μουσικής με τον Μενέλαο Παλλάντιο. Αρχίζει επίσης σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
τις οποίες ποτέ δεν ολοκλήρωσε, ενώ παράλληλα γαλουχείται από καλλιτέχνες και διανοούμενους της 
γενιάς του μεσοπολέμου.Ο Νίκος Γκάτσος, με τον οποίο γνωρίστηκε το 1943, παραμένει μέχρι το τέλος 
της ζωής του, ο μεγάλος δάσκαλος και ο ακριβός του φίλος. 
 
 

 
 

 
Η πρώτη του εμφάνιση ως συνθέτη στο μουσικό ορίζοντα της χώρας γίνεται το 1944 με τον Τελευταίο 
Ασπροκόρακα του Αλέξη Σολωμού. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, ο Χατζιδάκις θα παρακολουθήσει 
και μαθήματα υποκριτικής, θέλοντας να γίνει ηθοποιός, αλλά ο Κουν θα τον αποτρέψει. Μέσα από τη 
γόνιμη συνεργασία του, ως συνθέτη πια, με το Θέατρο Τέχνης που θα διαρκέσει δεκαπέντε χρόνια, θα 
γράψει μουσική για πολλά έργα του σύγχρονου θεατρικού ρεπερτορίου: Γυάλινος Κόσμος (1946), 
Αντιγόνη (1947), Ματωμένος Γάμος  (1948), Όλα τα Παιδιά του Θεού έχουν Φτερά (1948), 
Λεωφορείον ο Πόθος (1948), Ο θάνατος του Εμποράκου (1949).  Η πρώτη του εργασία για τον 
κινηματογράφο πραγματοποιείται το 1946 για την ταινία Αδούλωτοι Σκλάβοι, ενώ ένα χρόνο αργότερα 
αρχίζει να γράφει το έργο Για μια Μικρή Λευκή Αχιβάδα,το οποίο ο ίδιος ξεχωρίζει με ιδιαίτερη 
αρίθμηση στο σύνολο της εργασίας του. Το 1949 με μια διάλεξη του για το Ρεμπέτικο τραγούδι θα 
ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη συντηρητική Ελληνική αστική κοινωνία. Το ρεμπέτικο τραγούδι 
που εξέφραζε τα λαϊκά στρώματα, απαγορευμένο και παράνομο, ήταν για τον υπόλοιπο κόσμο. Η 
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«μουσική του δρόμου» και η «λαϊκή μουσική» έκαναν τον Μάνο Χατζιδάκι να αναγνωρίσει στο 
ρεμπέτικο τραγούδι αυθεντικά στοιχεία της παράδοσης. 
 

Το 1951 ιδρύεται το Ελληνικό Χορόδραμα της Ραλλούς Μάνου - του οποίου ο Μάνος Χατζιδάκις υπήρξε 
ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής - και εκεί παρουσιάζει τα τέσσερα μπαλέτα του. Εκτός 
από το Θέατρο Τέχνης, συνεργάζεται και με το Εθνικό Θέατρο. Μεταξύ άλλων γράφει μουσική για τη 
Μήδεια του Ευριπίδη (1956). 
 

Το 1959 παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη ενορχηστρώνοντας και ηχογραφώντας ο 
ίδιος το έργο του «Επιτάφιος».  
Το 1959 και το 1960, στα δύο πρώτα Φεστιβάλ Τραγουδιού που διοργανώνει το Ε.Ι.Ρ., παίρνει το πρώτο 
βραβείο. Το 1960 κερδίζει στη Θεσσαλονίκη το πρώτο βραβείο μουσικής της Α' Εβδομάδας Ελληνικού 
Κινηματογράφου για την μουσική του στην ταινία του Νίκου Κούνδουρου Το Ποτάμι. Ιδρύει και 
διευθύνει την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών (1963-1966) και στο σύντομο χρονικό διάστημα της 
λειτουργίας της δίνει 20 συναυλίες. To 1972, τον πιο σκοτεινό χρόνο της χούντας, επιστρέφει στην 
Αθήνα και ιδρύει το Πολύτροπο (1973, μουσικό καφεθέατρο). Αποπειράται να ανοίξει εκφραστικές 
διόδους στο μουσικό τέλμα της εποχής, «μια τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού, μ' όλα τα μέσα 
που μας παρέχει η σύγχρονη θεατρική εμπειρία» Το 1989-93 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων για 
να παρουσιάσει πρωτότυπα προγράμματα Η Ορχήστρα των Χρωμάτων με μαέστρο τον Χατζιδάκι 
έδωσε είκοσι συναυλίες και δώδεκα ρεσιτάλ ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου με έλληνες και 
ξένους σολίστ.  
     Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, αναπτύχθηκε και τράφηκε από την προσωπικότητα του Μάνου 
Χατζιδάκι, που δεν δίστασε ούτε μια στιγμή να προβάλλει τα οράματά του στη πιο ακραία τους μορφή 
για να φανερώσει έτσι το βαθύτερο νόημα της τέχνης. 
Ασυμβίβαστος και πρωτοπόρος, εχθρός της σοβαροφάνειας και των παγιωμένων αντιλήψεων, λάτρης 
της «νεότητας» και της συνεχούς αμφισβήτησης και με όπλο του την ελληνική αλλά και την οικουμενική 
παιδεία, συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική, δημιουργώντας έτσι ένα «νέο» ήχο, ένα «νέο» 
τραγούδι που έχει τις ρίζες του τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. 

Το απόγευµα της 15ης Ιουνίου του 1994, ο Μάνος Χατζιδάκις «άρχισε το ταξίδι του προς τα άστρα»… 

  



 

 

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
 

Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στην  Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925. Η αφορμή του για να 
ασχοληθεί με την μουσική ήταν η 9
και βουλευτής στο κοινοβούλιο και υπουργός. Γενικότερα
με έντονη πολιτική ζωή. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

 Κατά την  περίοδο της παιδικής του ηλικίας ο Μίκης 
οικογένειά του σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από τότε η ζωή του μοιραζόταν ανάμεσα στη 
μουσική και σε αγώνες για ανθρωπιστικές αξίε
παρουσιάζοντας το έργο του Κασσιανή
την περίοδο έχει ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Τρίπολη είναι υπό την κατοχή των Ιταλών)
Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 1943 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και 
βασανίζεται. Διαφεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώνεται στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ και 
αγωνίζεται κατά των Γερμανών κατακτητών ενώ ταυτόχρονα εγγράφεται  
Φιλοκτήτη Οικονομίδη.  Το πιο σημαντικό από όσα συνέβησαν συνολικά στην πα
Θεοδωράκη είναι ότι κατάφερε από μόνος του να γράφει μουσική χωρίς καμία πρόσβασή σε μουσικά όργανα. 

 

1925-1964 
 

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

 
Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στην  Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925. Η αφορμή του για να 

ασχοληθεί με την μουσική ήταν η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Στη ζωή του εκτός από μουσικός υπήρξε 
και βουλευτής στο κοινοβούλιο και υπουργός. Γενικότερα, ο Μίκης Θεοδωράκης είναι

Κατά την  περίοδο της παιδικής του ηλικίας ο Μίκης Θεοδωράκης μετακινούταν συχνά με την 
νειά του σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από τότε η ζωή του μοιραζόταν ανάμεσα στη 

μουσική και σε αγώνες για ανθρωπιστικές αξίες. Στην Τρίπολη δίνει την πρώτη του συναυλία 
Κασσιανή και παίρνει μέρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών

την περίοδο έχει ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Τρίπολη είναι υπό την κατοχή των Ιταλών)
Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 1943 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και 

εται. Διαφεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώνεται στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ και 
ι κατά των Γερμανών κατακτητών ενώ ταυτόχρονα εγγράφεται  Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον 

Φιλοκτήτη Οικονομίδη.  Το πιο σημαντικό από όσα συνέβησαν συνολικά στην παιδική ηλικία του Μίκη 
Θεοδωράκη είναι ότι κατάφερε από μόνος του να γράφει μουσική χωρίς καμία πρόσβασή σε μουσικά όργανα. 

8 

Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στην  Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925. Η αφορμή του για να 
Συμφωνία του Μπετόβεν. Στη ζωή του εκτός από μουσικός υπήρξε 

, ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας άνθρωπος 

Θεοδωράκης μετακινούταν συχνά με την 
νειά του σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από τότε η ζωή του μοιραζόταν ανάμεσα στη 

δίνει την πρώτη του συναυλία 
παίρνει μέρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών (εκείνη 

την περίοδο έχει ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Τρίπολη είναι υπό την κατοχή των Ιταλών). 
Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 1943 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και 

εται. Διαφεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώνεται στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ και 
Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον 
ιδική ηλικία του Μίκη 

Θεοδωράκη είναι ότι κατάφερε από μόνος του να γράφει μουσική χωρίς καμία πρόσβασή σε μουσικά όργανα.  
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Κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου Μίκης Θεοδωράκης διώκεται από τις αρχές για τις πολιτικές του 
απόψεις οι οποίες τον οδήγησαν στην εξορία. Αρχικά τον στέλνουν στην Ικαρία αλλά στην συνέχεια μεταφέρεται 
στο στρατόπεδο θανάτου της Μακρόνησου όπου  γράφει την 1η Συμφωνία. Το 1954 πηγαίνει με υποτροφία στο 
Conservatoire του Παρισιού. Το 1957 κερδίζει για τα έργα του Concerto for Piano, First Suite, First Symphony το 
βραβείο το χρυσό μετάλλιο στους μουσικούς αγώνες στην Μόσχα. Η μουσική περίοδος του Θεοδωράκη από το 
1954-1960 χαρακτηρίζεται από το έργο του στην περιοχή της Ευρώπης. συνθέτει μουσική για το μπαλέτο της 
Ludmila Tcherina, το Κόβεντ Γκάρντεν, το Μπαλέτο της Στουτγάρδης και επίσης για τον κινηματογράφο. Το 1960 
ο Μίκης Θεοδωράκης επιστρέφει στην Ελλάδα και μαζί με αυτόν η αγάπη του για την Ελληνική μουσική. 
Επηρεάζεται έντονα από τον Γιάννη Ρίτσο και ιδιαίτερα από το ποίημα του «Επιτάφιος». Έτσι λοιπόν μελοποιεί το 
ποίημα και το κάνει τραγούδι. Στην συνέχεια μελοποιεί και άλλα ποιήματα όπως  το  «῞Αξιον ῎Εστί», 
«Mauthausen»  και το «Ρωμιοσύνη». Αξίζει να σημειωθεί πως για αυτόν συνδυασμό ποίησης και μουσικής 
θεωρείται από πολλούς ό μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης. 4 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα  γράφει 
μουσική για την κινηματογραφική ταινία Αλέξης Ζορμπάς του Μιχάλη Κακογιάννη και αποκτά διεθνή 
αναγνώριση.  

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974 
 

Εκείνη την περίοδο η πολιτική του προσπάθεια αναγκάζεται να σταματήσει καθώς τον έλεγχο τον αναλαμβάνει ο 
στρατός (Απρίλιος 1967).Τα μέτρα του νέου καθεστώτος έθεσαν ένα απαγορευτικό στον Θεοδωράκη. Όμως αντί 
να σταματήσει κρύβεται και προσπαθεί να οργανώσει υπόγεια αντίσταση. Έτσι λοιπόν, ιδρύει και εκλέγεται 
πρόεδρος του Πατριωτικού Μετώπου (ΠΑΜ). Τον Αύγουστο του 1967 συλλαμβάνεται και μέσα από αρκετές 
μετακινήσεις καταλήγει από τις φυλακές Αβέρωφ στις φυλακές του Ωροπού. Κατά την παραμονή του στις 
φυλακές συνεχίζει το έργο του και στέλνει τραγούδια στο εξωτερικό το οποία ερμηνεύουν οι Μαρία Φαραντούρη 
και η Μελίνα Μερκούρη. Το 1970  παίρνει άδεια  λόγω της άσχημης κατάστασης της υγείας του και φεύγει για 
Παρίσι. Στο εξωτερικό αφιερώνει όλο το χρόνο του σε περιοδείες σε όλο τον κόσμο με συναυλίες, συναντήσεις με 
αρχηγούς κρατών και προσωπικότητες, συνεντεύξεις, δηλώσεις για την πτώση της δικτατορίας και την 
επαναφορά της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
 

To 1974,με την αποκατάσταση της δημοκρατίας ο Θεοδωράκης γυρίζει στην Ελλάδα. Βασική προτεραιότητα για 
εκείνον είναι η σύνθεση μουσικής. Δίνει αρκετές συναυλίες  σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ ταυτόχρονα 
συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Το 1983 του απονέμεται ο Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη  (Διεθνές Βραβείο Στάλιν 
για την Ενίσχυση της Ειρήνης μεταξύ Λαών). Το βραβείο αυτό το απένειμε η Σοβιετική Ένωση. Μερικά από τα 
τιμηθέντα πρόσωπα είναι ο Κώστας Βάρναλης και ο Νέλσον Μαντέλα. Το 1986 ο Θεοδωράκης κάνει συναυλίες 
στην Τουρκία  με στόχο την φιλία μεταξύ των δύο λαών. Την ίδια χρονιά γίνεται η έκρηξη του πυρηνικού 
εργοστασίου Chernobyl και διοργανώνει ,και πάλι, συναυλίες κατά της ατομικής ενέργειας. Τέλος, 1990 δίνει 
συναυλίες υπό την Αιγύδα της διεθνούς Αμνηστίας και συνεχίζει  υιοθετώντας  διαφορετικούς σκοπούς κάθε 
φορά. 

1995-2012 
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Αυτή τη χρονική περίοδο ανεβαίνουν τα έργα του Ηλέκτρα(1995) και  Αντιγώνη (1999). Παράλληλα  
δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και ασχολείται με τα γεγονότα της εποχής. Στα χρόνια που ακολούθησαν ο 
Θεοδωράκης έδωσε συναυλίες συμμετείχε σε φεστιβάλ μουσικής σε όλο τον κόσμο . Σήμερα, που οι άνθρωποι 
του 2012 είναι σε μια δύσκολη θέση λόγο της οικονομικής και της κοινωνικοπολιτικής κρίσης ο Θεοδωράκης σε 
δηλώσεις πως θα δώσει το παρόν στις επόμενες εκλογές 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 

 

 
 

 

 

Ο Σταυρός Ξαρχάκος είναι Έλληνας μουσικοσυνθέτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου το 1939 
όπου και μεγάλωσε . Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Σπούδασε στο 
Ωδείο Αθηνών και συνέχισε στο Παρίσι και στο  
Julliard School of Music της Νέας Υόρκης.  Έχει γράψει τραγούδια σε περισσότερους από 42 δίσκους, 
μουσική για 21 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές. Ακόμα, έχει συνθέσει μουσική για αρχαία 
τραγωδία, δράματα και διεθνή μπαλέτα. Στην αρχή της σταδιοδρομίας του  γράφει κυρίως μουσική για 
το θέατρο και τον κινηματογράφο και έτσι ξεχώρισε ως συνθέτης θεατρικής και κινηματογραφικής 
μουσικής. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία είναι η μουσική που έγραψε  το 1963 για την κινηματογραφική 
ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη. «Κόκκινα Φανάρια». Τα τραγούδια «Άπονη ζωή», «Φτωχολογιά» και το 
«Παράπονο» έγιναν μεγάλες επιτυχίες και ήταν τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος .Με ίδιο τίτλο κυκλοφορεί και ο πρώτος του μεγάλος δίσκος που πλουτίζεται με τις 
επιτυχίες «Σαββατόβραδο στην Καισαριανή», «Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι» όλα σε στίχους Λευτέρη 
Παπαδόπουλου.. Προς το τέλος της δεκαετίας του ’60 επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην κλασσική 
μουσική. Στα έργα του περιλαμβάνονται σουίτες μπαλέτου, κοντσέρτα αλλά και συμφωνικά έργα. 
Σπουδαίος δίσκος του θεωρείται βραβευμένο έργο «Το Ρεμπέτικο» (1983) που ήταν μουσική για την 
ομότιτλη ταινία σε σκηνοθεσία του Κώστα Φέρρη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρείται και σπουδαίος 
ενορχηστρωτής με πιο πρόσφατη ενορχηστρωτική δουλειά του τον δίσκο "Ερημιά" του Μίκη 
Θεοδωράκη. 
 
 
Έχει βραβευτεί πολλές φορές σε κινηματογραφικά και μουσικά φεστιβάλ, όπως το Διεθνές 
Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τον Μάιο του 1994 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Καλών 
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Τεχνών του Πανεπιστημίου Adelphi.της Νέας Υόρκης. Στις αρχές του 1995 ανέλαβε την καλλιτεχνική 
διεύθυνση της «Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής» (KOEM). 
Με πολλαπλά ενδιαφέροντα ο Σταύρος Ξαρχάκος, στη δεκαετία του ’80 συμμετείχε ενεργά και στην 
πολιτική. Εξελέγη πρώτα ως Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων και αργότερα ως Αντιδήμαρχος 
Πολιτιστικών Θεμάτων, συμβάλλοντας δραστικά στην ανέλιξη των καλλιτεχνικών δρώμενων της 
Αθήνας. Δύο φορές είχε εκλεγεί βουλευτής Αθηνών. Το 1999 εξελέγη ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Το Μάιο 
του 1994 ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ Καλών Τεχνών σε Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης. Επίσης είναι 
καλλιτεχνικός Διευθυντής και Μαέστρος της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής.  
 
 
Όσοι ευτυχήσαμε να παρακολουθήσουμε το Σταύρο Ξαρχάκο να διευθύνει την ορχήστρα του στη 
διάρκεια συναυλίας, ιδιαίτερη εντύπωση μάς έκαμε η άνεση, η δεξιοτεχνία, οι ποικιλόχρωμοι 
χρωματισμοί, το σφρίγος, η ζεστασιά στο κάθε τραγούδι του, καθώς και η αμεσότητα που είχε με τους 
ερμηνευτές και τους μουσικούς του. Προ πάντων, όμως, ο σεβασμός του απέναντι στο κοινό του, 
απόρροια της συγκροτημένης προσωπικότητας, του ταλέντου, αλλά και της άρτιας τεχνικής του 
κατάρτισης.''  
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 
 

 

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης , αυτός ο σημαντικός  συνθετης,  αρχικά ασχολήθηκε 

με τη ποπ μουσικη, συνέχισε τις κλασσικές  σπουδές του στην Ακαδημία του Βίρτσμπουργκ και στην  Αθήνα.Εν 
συνεχεία καταπιάστηκε με τη Βυζαντινή μουσική,η οποία τον οδήγησε στη δημιουργία ελληνικών τραγουδιών 
και ορχηστρικής μουσικής.Κάποια από τα δημιουργήματά του είναι τα εξής; 

Άγγελος 

Πέτρινα χρόνια 

Δυο βήματα απ’ την άμμο 

Εαρινή ώρα 

Θάλλασσα 

Τα χρώματα της ίριδος & Προμηθέας & Μαράν αθα 

Νύφες 

Η μουσική της ζωής μου  

Και μπήκανε στα χρόνια 

Για τη Σμύρνη 

Το δίλημμα 

Καθοδόν  

Επιτυχίες με λόγια  

Ξαφνικός έρωτας  

Απουσίες  

Το δάκρυ του Ιωάννη 
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ 
 

 

 Ο Σταμάτης Κραουνάκης και γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα όπου και 
μεγάλωσε. 

Είναι ένας απ’ τους μεγαλύτερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ερμηνευτές . 

Έχοντας δασκάλα την Κλέλια Τερζάκη σπούδασε μουσική. 

Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1978 υπογράφοντας τη μουσική στον δίσκο ‘’Το σπίτι του Αγαμέμνονα’’. 

Ένα χρόνο πριν είχε κάνει το ντεμπούτο του στο θέατρο γράφοντας τη μουσική για την παράσταση 
΄΄Βαριέμαι’’(1977) 

Η πρώτη του μεγάλη συνεργασία ήταν με τη Βίκυ Μοσχολιού το 1981 όταν έγραψε τη μουσική για το δίσκο 
‘’Σκουριασμένα Χείλη’’ 

Σημαντικό στάδιο στην καριέρα του ήταν η συνάντηση και η συνεργάσιά του με την στιχουργό Λίνα 
Μιχαλακοπούλου . 

Έκτοτε έχει συνεργαστεί με πλήθος Ελλήνων όπως: 
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Ελένη Βιτάλη, Μανώλη Μητσιά, Δήμητρα Γαλάνη, Τάνια Τσανακλίδου  

 
 
 
 
 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 
∆ισκογραφία:60 προσωπικοί δίσκοι και 14 συµµετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. 
Μουσικές παραστάσεις: 
Μουσική για 20 παραστάσεις και 1 για παράσταση μπαλέτου. 

Θέατρο: Μουσική για 54 παραστάσεις (31 σύγχρονου θεάτρου, 9 επιθεωρήσεις) 

Κινηματογράφος: Μουσική για 4 ταινίες. 

Τηλεόραση:Μουσική για 6 σίριαλ. 

 

Το 1997 υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας ,ενώ την επόμενη χρονιά 
δημιούργησε μια μουσική ομάδα νέων καλλιτεχνών τη Σπείρα-Σπείρα  με την οποία έχει δώσει πολλές 
παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Το 2002 βραβεύθηκε με κρατικό βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης για τη μουσική του στην ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου  ,ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ!!!! 
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Low Bap) 
 
 
 
     Στις μέρες μας, στην Ελλάδα έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι συνθέτες λειτουργούν. 
Παλαιότερα, η σύνθεση της μουσικής σήμαινε κλασσικές σπουδές ή γενικότερα τη σωστή χρήση 
κάποιου μουσικού οργάνου. Όμως αυτό που πλέον απαιτείται είναι η μουσική αντίληψη και το 
κατάλληλο συναίσθημα. Αυτό λοιπόν αντιπροσωπεύει ο BD Foxmoor με την παρέα του που είναι η 
αρχή ενός νέου είδους μουσικής της Low Bap.  
   Με τον όρο Low Bap αναφερόμαστε σε μια μουσική σκηνή που ξεκίνησε στην Ελλάδα και αποτελεί 
ένα νέο αυτοσχέδιο μόρφωμα , κοινωνικό και μουσικό. Ως τόπος δημιουργίας του θεωρείται το 
Πέραμα, ένα παραθαλάσσιο εργατικό προάστιο του Πειραιά. Κυριολεκτικά Low Bap δεν σημαίνει κάτι 
συγκεκριμένο. Είναι μια λέξη που αποτυπώνει μέσα από τη μουσική και συγκεκριμένα μέσα από το Hip 
Hop την άποψη που έχουν τα άτομα που ανήκουν στο κίνημα για τη ζωή, την κοινωνία , την πολιτική. 
Γύρω από το Low Bap έχει αναπτυχθεί ένα γενικότερο ρεύμα, με την ύπαρξη βιβλιοπωλείων, κέντρων 
νεότητας και εξειδικευμένων περιοδικών. Έχουν γίνει κινηματογραφικά εγχειρήματα συναυλίες , 
φεστιβάλ και πολλοί πειραματισμοί με νέα συγκροτήματα και μουσικές. 
Η αρχή : 
    Τον Ιούνιο του 1992 στη ζωντανή εμφάνιση των Public Enemy στη Νίκαια γίνεται η πρώτη επαφή του 
BD foxmoor και του DJ MCD (Δημήτρης Κριτικός) και έτσι δημιουργείται το ελληνικό συγκρότημα hip-
hop μουσικής Active Member . Τα άτομα που πιστεύουν στην προσπάθεια αυτή οργανώθηκαν και 
σύντομα δημιουργήθηκε η Freestyle Productions , ομάδα παραγωγής μέσω της οποίας κυκλοφόρησαν 
οι δύο πρώτοι δίσκοι των Active-Member. To 1995 μουσική hip-hop δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην 
Ελλάδα. Εκείνη την εποχή οι Active Member κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μεγάλων 
δισκογραφικών εταιριών και υπέγραψαν με την πολυεθνική Warner.Μετά από λίγους μήνες 
κυκλοφόρησε ο τρίτος δίσκος τους με όνομα: Το μεγάλο κόλπο με τον οποίο έγιναν ευρύτερο γνωστοί. 
Σε εκείνο τον δίσκο , οι Active Member , αποφάσισαν να βαφτίσουν ξανά το hip-hop όπως το 
αντιλαμβάνονταν μέχρι τότε , και να το πουν Low Bap. 

 ~Φωτογραφία του συγκροτήματος Active Member 
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ΈΝΘΕΤΟ 
 

 

Τι είναι το Φεστιβάλ Αθηνών  

 
Τo Φεστιβάλ Αθηνών είναι μια μεγάλη γιορτή που συνεχίζεται για 56 καλοκαίρια, από την οποία έχουν 
περάσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου, της μουσικής, του χορού. Από τον 
Μητρόπουλο και την Κάλλας μέχρι τον Sain-Saens και τον Ροστροπόβιτς, τον Παβαρότι, τον Λεωνίδα 
Καβάκο και τον Δημήτρη Σγούρο. Από τον τον Θεοδωράκη και τον Χατζιδάκι μέχρι τον Σαββόπουλο, την 
Πρωτοψάλτη, τον Νταλάρα και την Μαρινέλλα. 
Πριν απ’ όλα, όμως, είναι μια πνευματική περιπέτεια με πολλά σκαμπανεβάσματα, συχνά 
συνυφασμένα με την πρόσφατη ιστορία της χώρας. Μια περιπέτεια που επανάκτησε τα τελευταία 
καλοκαίρια νεανικό δυναμισμό και εξωστρέφεια. 
 
 

Η εποχή της απομόνωσης 
 
Η περίοδος της χούντας ήταν περίοδος απόλυτης εσωστρέφειας. Η διεθνής απομόνωση της χώρας, η 
περιφρόνηση του πνευματικού κόσμου της Δύσης προς το καθεστώς της 21ης Απριλίου σε συνδυασμό 
με την απαιδευσία των πρωτεργατών του πραξικοπήματος, οδήγησε το Φεστιβάλ Αθηνών σε μαρασμό. 
Οι ελάχιστες εξαιρέσεις κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν στην πρωτεύουσα ψήγματα καλλιτεχνικού 
μοντερνισμού ήταν μάλλον συμπτωματικές και δεν αρκούσαν να αλλάξουν τη γενική κατεύθυνση της 
επιδιωκόμενης και απόλυτης εσωστρέφειας. 
 

Η εποχή του κοσµοπολιτισµού  
Το Φεστιβάλ στήνεται γύρω από το Ηρώδειο επιχειρώντας να γεφυρώσει την ιστορική μνήμη με ό,τι 
συμβαίνει τώρα . Επιχειρεί να αναπτυχθεί ως θεσμός φιλοξενίας εκδοχών της τέχνης του υψηλού, σε 
διάλογο με όσα σημαντικά συνέβαιναν κυρίως στη Δύση από τα οποία στη χώρα μας δεν έφτανε καν ο 
απόηχός τους.  
Οι μεγάλες ορχήστρες και η προσπάθεια αναβίωσης και σύγχρονης ερμηνείας του θεατρικού 
ρεπερτορίου της κλασικής αρχαιότητας είναι οι δυο βασικοί άξονες της δραστηριότητάς του – αργότερα 
προστέθηκε και ο χορός. Μετακαλούνται μεγάλα συγκροτήματα, σημαντικοί σολίστες, γίνεται 
προσπάθεια ανάδειξης σημαντικών Ελλήνων δημιουργών. 
Το Φεστιβάλ Αθηνών έγινε το κεντρικό πεδίο της αέναης μάχης του μοντερνισμού με την κατεστημένη 
καλλιτεχνική έκφραση, καταλήγοντας να καταστείλει κάθε ανησυχία μετά το 1967, αφού η επτάχρονη 



 

δικτατορία σταμάτησε κάθε διάλογ
δημόσια ζωή του τόπου στα όρια του επαρχιωτισμού.
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ
  

Με από την έρευνα όχι τόσο στον ιστορικό κόσμο των συνθετών αλλά στην μουσική διαδρομή της 
μουσικής και την εξέλιξη της  σύνθεσης μπορεί να καταλάβει πως η μουσική από μόνη της είναι μια 
γλώσσα  , ένας κώδικας σημείων που παραμένει ακόμη αρκετή μελέτη πάνω σε αυτόν ώστε να τον 
κατανοήσουμε πλήρως και να μπορέσουμε  να συλλάβουμε τα νοήματά του.
 
 

                                    
 
 
 
 
 
  

δικτατορία σταμάτησε κάθε διάλογο με το κοσμοπολίτικο πνεύμα του δυτικού κόσμου και περιόρισε τη 
δημόσια ζωή του τόπου στα όρια του επαρχιωτισμού. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με από την έρευνα όχι τόσο στον ιστορικό κόσμο των συνθετών αλλά στην μουσική διαδρομή της 
της  σύνθεσης μπορεί να καταλάβει πως η μουσική από μόνη της είναι μια 

γλώσσα  , ένας κώδικας σημείων που παραμένει ακόμη αρκετή μελέτη πάνω σε αυτόν ώστε να τον 
κατανοήσουμε πλήρως και να μπορέσουμε  να συλλάβουμε τα νοήματά του. 
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ο με το κοσμοπολίτικο πνεύμα του δυτικού κόσμου και περιόρισε τη 

Με από την έρευνα όχι τόσο στον ιστορικό κόσμο των συνθετών αλλά στην μουσική διαδρομή της 
της  σύνθεσης μπορεί να καταλάβει πως η μουσική από μόνη της είναι μια 

γλώσσα  , ένας κώδικας σημείων που παραμένει ακόμη αρκετή μελέτη πάνω σε αυτόν ώστε να τον 
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Παράρτημα Ι 
 

Για την καλύτερη διεξαγωγή της εργασίας μας αποφασίσαμε να διεξάγουμε μια έρευνα για να δούμε αν 
το μαθητικό και το καθηγητικό κοινό γνωρίζει βασικές πληροφορίες για τα θέματα τα οποία 
αναπτύσσονται  μέσα στην εργασία μας. Η αρχική μας υπόθεση  ήταν πως οι μαθητές δεν γνωρίζουν 
αρκετά πράγματα ενώ οι καθηγητές λόγω διαφορετικών μουσικών ερεθισμάτων  και  της διαφοράς 
ηλικίας γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. 
~Ακολουθεί αντίγραφο του ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στο σχολείο. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΜΟΥΣΙΚΗ» 
ΟΜΑΔΑ:  «ΟΙ ΝΟΤΕΣ» 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
1.Ποιό από τα παρακάτω τραγούδια ανήκει στον Σπανουδάκη ; 
   Α. Θάλασσα 
   Β. Εσύ η θάλασσα 
   Γ. Χαρωπά τα 2 μου χέρια 
  Δ. Ο Καραγκιόζης 
 
2. Τι γνωρίζετε για τον Θεοδωράκη; 
   Α. Ζωγράφισε έναν πίνακα 
   Β. Τον εξόρισαν 
   Γ. ‘Άνοιξε το Πολύτροπο (καφέ- θέατρο) 
   Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 
 
3. Τι γνωρίζετε για τον Σταύρο Ξαρχάκο; 
  Α. Έγγραψε μουσική για θέατρο 
  Β. Ήταν ηθοποιός  
  Γ. Γεννήθηκε στην Κρήτη 
  Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 
 
4. Τι γνωρίζετε για τον Σταμάτη Κραουνάκη; 
  Α. Παρουσιάζει τηλεοπτική εκπομπή 
  Β. Είναι ιδιοκτήτης μεγάλης δισκογραφικής εταιρίας 
  Γ. Έχει συνεργαστεί με τον Μανώλη Μητσιά 
  Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 
 
5. Ποιο από τα παρακάτω είδη μουσικής  ακούτε; (περισσότερες από μία απαντήσεις) 
  Α. Ροκ – Μέταλ 
  Β. Ποπ 
  Γ. Ελληνικό έντεχνο 



 

  Δ. Ελληνικό σκυλάδικο 
  Ε. Ραπ – Χιπ Χοπ 
  Στ. Low Bap 
  Ζ. Κλασσική  
  Η. Δημοτικά 
  Θ. Ηλεκτρονική ( Electro) 
  I. Άλλο:______________________
 
6.Μετά από την συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα θα ψάχνατε να μάθετε  περισσότερα για τα άτομα 
τα οποία φαίνονται μέσα στην έρευνα
Α. Ναι  
Β. Όχι , δεν με ενδιαφέρουν καθόλου
Γ. Μπορεί 
     
 
 
 
 ~Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας
 Οι απαντήσεις των μαθητών 

Ποιό από τα παρακάτω 
τραγούδια ανήκει στον 

Σπανουδάκη ;

________________ 

6.Μετά από την συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα θα ψάχνατε να μάθετε  περισσότερα για τα άτομα 
τα οποία φαίνονται μέσα στην έρευνα 

Β. Όχι , δεν με ενδιαφέρουν καθόλου 

  Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!

θούν τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

Ποιό από τα παρακάτω 
τραγούδια ανήκει στον 

Σπανουδάκη ;
Θάλασσα

Εσύ η θάλασσα

Χαρωπά τα 2 μου 
χέρια
Ο Καραγκιόζης
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6.Μετά από την συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα θα ψάχνατε να μάθετε  περισσότερα για τα άτομα 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας! 



 

                                                                                                           

                 
 
   Η αφορμή για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας ήταν το γεγονό
θέματός μας στην ολομέλεια της τάξης αρκετοί μαθητές γνώριζαν τους συνθέτες που είχαμε 
αποφασίσει να ασχοληθούμε αλλά ήταν αρκετοί και αυτοί που δεν γνώριζαν. 

Τι γνωρίζετε για τον 
Σταύρο Ξαρχάκο;

Έγγραψε 
μουσική 
για ΘέατροΉταν 
ηθοποιός
Γεννήθηκε 
στην Κρήτη
Τίποτα / 
ΔΞ/ΔΠ

Tι γνωρίζετε για τον Σταμάτη 

                                                                                                           

 

Η αφορμή για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας ήταν το γεγονός ότι κατά την παρουσίαση του 
θέματός μας στην ολομέλεια της τάξης αρκετοί μαθητές γνώριζαν τους συνθέτες που είχαμε 
αποφασίσει να ασχοληθούμε αλλά ήταν αρκετοί και αυτοί που δεν γνώριζαν.  

Tι γνωρίζετε για τον 
Θεoδωράκη;

Τι γνωρίζετε για τον 
Σταύρο Ξαρχάκο;

Έγγραψε 
μουσική 
για ΘέατροΉταν 
ηθοποιός
Γεννήθηκε 
στην Κρήτη
Τίποτα / 
ΔΞ/ΔΠ

Tι γνωρίζετε για τον Σταμάτη 
Κραουνάκη;

Παρουσιάζει τηλεοπτική 
εκπομπή
Είναι ιδιοκτήτης μεγάλης 
δισκογραφικής
Έχει συνεργαστεί με τον 
Μ.Μιτσιά
Τίποτα/ΔΞ/ΔΠ
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ς ότι κατά την παρουσίαση του 
θέματός μας στην ολομέλεια της τάξης αρκετοί μαθητές γνώριζαν τους συνθέτες που είχαμε 

 

Tι γνωρίζετε για τον 
δωράκη;

Ζωγράφησε 
έναν πίνακα
Τον εξόρισαν

Άνοιξε το 
Πολύτροπο
Τίποτα 
/ΔΞ/ΔΠ

Παρουσιάζει τηλεοπτική 

Είναι ιδιοκτήτης μεγάλης 



 

  Για την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου  οι  πιθανές απαντήσεις  
να καταλάβουμε αν πραγματικά κάποιος γνωρίζει  την σωστή απάντηση.
 Η υπόθεσή μας:   
«Λίγο μαθητές γνωρίζουν για  τους συνθέτες και   περισσότεροι  καθηγητές.»
� Για να καταλήξουμε σε ένα αξιόλογο συμπέρασμα  προσθέσαμε μια 

προτιμήσεις του καθενός. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο τα μουσικά 
ακούσματα του καθενός επηρεάζουν τις μουσικές του γνώσεις.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μετά από καταμέτρηση των απαντήσεων των καθηγητών και των
καταλήγουμε στο ότι οι μαθητές γνωρίζουν για τους συνθέτες  αλλά  σε μικρότερο ποσοστό απ’ ό ,τι οι 
καθηγητές. Όμως αυτό το οποίο μας εντυπωσίασε είναι ότι  περίπου το μισό της μαθητικής κοινότητας 
του σχολείου μας απάντησε σωστά
Ακολουθεί διαγραμματική σύγκριση των αποτελεσμάτων:

1. Ποιο από τα παρακάτω τραγούδια ανήκει στον Σπανουδάκη;

Σωστή απάντηση: Θάλασσα 
2.Τι γνωρίζετε για τον Θεοδωράκη;

Σωστή απάντηση: εξορίστηκε 
3.  Τι γνωρίζετε για τον Σταύρο Ξαρχάκο;

0
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100

Σωστή απάντηση

0
20
40
60
80

100
120

Σωστή απάντηση

Για την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου  οι  πιθανές απαντήσεις  είναι τέτοιες ώστε να μπορέσουμε 
να καταλάβουμε αν πραγματικά κάποιος γνωρίζει  την σωστή απάντηση. 

«Λίγο μαθητές γνωρίζουν για  τους συνθέτες και   περισσότεροι  καθηγητές.» 
Για να καταλήξουμε σε ένα αξιόλογο συμπέρασμα  προσθέσαμε μια ερώτηση με τις μουσικές 
προτιμήσεις του καθενός. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο τα μουσικά 
ακούσματα του καθενός επηρεάζουν τις μουσικές του γνώσεις. 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Μετά από καταμέτρηση των απαντήσεων των καθηγητών και των μαθητών του σχολείου μας, 
καταλήγουμε στο ότι οι μαθητές γνωρίζουν για τους συνθέτες  αλλά  σε μικρότερο ποσοστό απ’ ό ,τι οι 
καθηγητές. Όμως αυτό το οποίο μας εντυπωσίασε είναι ότι  περίπου το μισό της μαθητικής κοινότητας 
του σχολείου μας απάντησε σωστά σε περισσότερες από μια ερωτήσεις. 
Ακολουθεί διαγραμματική σύγκριση των αποτελεσμάτων: 

Ποιο από τα παρακάτω τραγούδια ανήκει στον Σπανουδάκη; 

 

2.Τι γνωρίζετε για τον Θεοδωράκη; 

 

Σταύρο Ξαρχάκο; 

Λαθος απάντηση

Καθηγητές
Μαθητές

Λάθος απάντηση

Καθηγητές
Μαθητές
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είναι τέτοιες ώστε να μπορέσουμε 

 
ερώτηση με τις μουσικές 

προτιμήσεις του καθενός. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο τα μουσικά 

μαθητών του σχολείου μας, 
καταλήγουμε στο ότι οι μαθητές γνωρίζουν για τους συνθέτες  αλλά  σε μικρότερο ποσοστό απ’ ό ,τι οι 
καθηγητές. Όμως αυτό το οποίο μας εντυπωσίασε είναι ότι  περίπου το μισό της μαθητικής κοινότητας 



 

Σωστή απάντηση: Έγγραψε μουσική για το θέατρο
4. Τι γνωρίζετε για τον  Σταμάτη Κραουνάκη;

Σωστή απάντηση: Έχει συνεργαστεί με τον Μανώλη Μιτσιά
Όπως μπορούμε να  δούμε και από το διάγραμμα οι πλειοψηφία του καθηγητικού προσωπικού 
γνωρίζουν αρκετά για τους συνθέτες σε σύγκριση με τους μαθητές. Όμως  αυτό συμβαίνει λόγο 
διαφοράς ηλικία οπότε και διαφορετικών πηγών πληροφόρησης ή επειδή η μουσική των συνθετών 
αυτών απαντάται στις μουσικές προτιμήσεις των καθηγητών.
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Σωστή απάντηση: Έγγραψε μουσική για το θέατρο 
4. Τι γνωρίζετε για τον  Σταμάτη Κραουνάκη; 

 
Σωστή απάντηση: Έχει συνεργαστεί με τον Μανώλη Μιτσιά 
Όπως μπορούμε να  δούμε και από το διάγραμμα οι πλειοψηφία του καθηγητικού προσωπικού 

ζουν αρκετά για τους συνθέτες σε σύγκριση με τους μαθητές. Όμως  αυτό συμβαίνει λόγο 
διαφοράς ηλικία οπότε και διαφορετικών πηγών πληροφόρησης ή επειδή η μουσική των συνθετών 
αυτών απαντάται στις μουσικές προτιμήσεις των καθηγητών. 

Λάθος απάντηση

Καθηγητές
Μαθητές

Λάθος απάντηση

Καθηγητές
Μαθητές

Καθηγητές

Καθηγητές
Μαθητές
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Όπως μπορούμε να  δούμε και από το διάγραμμα οι πλειοψηφία του καθηγητικού προσωπικού 
ζουν αρκετά για τους συνθέτες σε σύγκριση με τους μαθητές. Όμως  αυτό συμβαίνει λόγο 

διαφοράς ηλικία οπότε και διαφορετικών πηγών πληροφόρησης ή επειδή η μουσική των συνθετών 

 

Καθηγητές
Μαθητές
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~Οι αριθμοί στο διάγραμμα αντιστοιχούν σε μονάδες %~ 
Από το διάγραμμα φαίνεται ότι σε σχετικά μεγάλο βαθμό οι προτιμήσεις μαθητών – καθηγητών 
μοιάζουν. Όμως υπάρχουν και μερικές ουσιώδεις διαφορές (π.χ. οι μαθητές ακούνε ελληνικά 
σκυλάδικα και χιπ-χοπ αλλά οι καθηγητές καθόλου). Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι  οι σωστές 
απαντήσεις των καθηγητών συνδυάζουν και την γνώση λόγω της ηλικίας τους από τις επιρροές που 
είχαν στο παρελθόν αλλά και από τις μουσικές προτιμήσεις τους. 
 
 

 

 


