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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη συσχέτιση μεταξύ της 

ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων της μουσικής σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 160 άτομα (80 μαθητές της Ε’ και Στ’ Δημοτικού με Μ.Ο.: 

11,25 και 80 φοιτητές με Μ.Ο.: 21,9). Σους συμμετέχοντες χορηγήθηκε αρχικά 

προσαρμοσμένη έκδοση του Short Test of Music Preference  (STOMP) στο οποίο οι 

συμμετέχοντες δηλώνουν τις προτιμήσεις τους σε μια σειρά από αντιπροσωπευτικά 

είδη μουσικής,  Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες με την χρήση του Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS) δήλωσαν τα συναισθήματα που βίωναν στο 

άκουσμα αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων από 16 είδη μουσικής. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το  ερωτηματολόγιο Interpersonal Reactivity Index 

(I.R.I.) του Davis με 28 ερωτήσεις που αφορούσαν την ενσυναίσθηση. Όσο αφορά τις 

προτιμήσεις της μουσικής τα κορίτσια σαν υψηλότερη προτίμηση επέλεξαν την pop 

μουσική αλλά και την Παραδοσιακή μουσική, Classic, Jazz, Μουσική 

κινηματογράφου, το Έντεχνο-Λόγιο τραγούδι και την Rock. Αντίθετα, τα αγόρια 

δήλωσαν σαν υψηλότερη προτίμηση την Παραδοσιακή μουσική αλλά και άλλα είδη 

όπως: Rock, Pop, Blues, Βυζαντινή μουσική, και  Έντεχνο-Λόγιο τραγούδι. Τα 

αποτελέσματα από τις αναλύσεις συσχέτισης έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση 

συσχετίζεται θετικά με τα ακόλουθα είδη της μουσικής: Classic, Blues, Country, 

Βυζαντινή μουσική, Alternative, Jazz, την Μουσική κινηματογράφου, Όπερα, το 

Έντεχνο-Λόγιο τραγούδι, την Παραδοσιακή μουσική, Dance/electronica ενώ 

συσχετίζεται αρνητικά με την Rap και την Rock μουσική. Επιπλέον, εξετάστηκαν και 

οι συσχετίσεις μεταξύ της ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων της μουσικής σε 

σχέση με το φύλο και την ηλικία. Η συγκεκριμένη εργασία αξίζει να μελετηθεί από 

άτομα που ασχολούνται με τη μουσική ώστε να κατανοήσουν τη μεγάλη ποικιλία σ’ 

αυτές τις προτιμήσεις ανάλογα με τα τις επιλογές και τα χαρακτηριστικά του καθενός. 

Λέξεις-κλειδιά 

 Ενσυναίσθηση  

 Μουσικές προτιμήσεις 

 Φύλο 

 Ηλικία 
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Abstract 

The purpose of this research was to examine the correlation between empathy and 

music preferences among adolescents and young adults. In the survey participated 160 

people (80 pupils of the 5th and 6th grades with MO: 11,25 and 80 students with MO: 

21,9). Participants were originally granted a customized version of the Short Test of 

Music Preference (STOMP) in which participants declared their preferences in a 

range of representative types of music. In addition, participants using the Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS) who lived in listening to representative excerpts 

of 16 kinds of music. Finally, participants completed the Davis Interpersonal 

Reactivity Index (IRA) with 28 questions about empathy. As far as music preferences 

are concerned, girls prefer as pop music as well as Traditional music, Classic, Jazz, 

Soundtrack, Art Song and Rock. Instead, boys declared Traditional music as a higher 

preference but also other genres such as Rock, Pop, Blues, Byzantine music, and Art 

song. The results from the correlation analyzes have shown that empathy is positively 

correlated with the following types of music: Classic, Blues, Country, Byzantine, 

Alternative, Jazz, Soundtrack, Opera, Art /song, Traditional, Dance / electronica while 

negatively correlates with rap and rock music. In addition, the correlations between 

empathy and music preferences with respect to gender and age were also examined. 

This particular work deserves to be studied by music people to understand the wide 

variety in these preferences depending on the choices and characteristics of each one. 

 

 

Keywords 

 Empathy 

 Musical preferences 

 Gender 

 Age 
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Εισαγωγή - Ενσυναίσθηση και προτιμήσεις στη μουσική 

Η ενσυναίσθηση,  ορίζεται ως μια συναισθηματική αντίδραση, η οποία 

πηγάζει από τη συναισθηματική κατάσταση ή διάθεση κάποιου άλλου ανθρώπου 

(Eisenberg, Strayer, 1987). Σύμφωνα με την Weare (2000), το να βιώνουμε τα δικά 

μας συναισθήματα μας καθιστά ικανούς για την ενσυναίσθηση και στο να 

φανταστούμε πως νοιώθει ο άλλος. Είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Συνδυάζει τόσο τα γνωστικά όσο και τα 

συναισθηματικά συστατικά που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναγνωρίζουν τις 

συναισθηματικές και ψυχικές καταστάσεις των άλλων αλλά και την ανταπόκριση σε 

αυτά με τα κατάλληλα συναισθήματα (Davis, 1980). 

Η μουσική είναι, επίσης, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της καθημερινής 

ζωής κάθε ατόμου και όλων των πολιτισμών. Καθημερινά συναντάμε τη μουσική με 

διαφορετικά στυλ και χαρακτηριστικά και συνεχώς κάνουμε κριτική σχετικά με τις 

προτιμήσεις μας. Όταν ακούμε μια μουσική στο ραδιόφωνο, ίσως χρειαστούμε λίγα 

δευτερόλεπτα για να αποφασίσουμε αν θα αλλάξουμε σταθμό ή θα συνεχίσουμε στη 

ίδια συχνότητα. Όμως, λίγα γνωρίζουμε αναφορικά, με το τι καθορίζει τις 

προτιμήσεις μας στη μουσική. Έρευνες, κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες, έχουν 

υποστηρίξει ότι σχετίζονται με διάφορα χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία (αναφορά), 

το φύλο (αναφορά) και την προσωπικότητα (αναφορά). Πράγματι, τα ευρήματα σε 

μελέτες δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Big Five: Extraversion 

- Εξωστρέφεια, Agreeableness - Ευχαριστήση, Conscientiousness - Ευσυνειδησία, 

Neuroticism - Νευρωτισμό, Openness - Ανοικτότητα) (Costa & McCrae, 1992b) 

συνδέονται σταθερά με τις προτιμήσεις. Για παράδειγμα οι άνθρωποι που είναι 

ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες τείνουν να προτιμούν μουσική όπως  blues, jazz, classic, 

folk ενώ οι άνθρωποι που είναι πιο εξωστρεφείς και ευχάριστοι τείνουν να προτιμούν 

μουσική όπως pop, religion, soul, electronica/dance (Rentfrow and Gosling, 2003). 

Η ακρόαση και η απόδοση της μουσικής, που είναι καθολικό χαρακτηριστικό 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς, απαιτεί στοιχεία της γνωστικής και της 

συναισθηματικής επεξεργασίας. Όλοι οι άνθρωποι καθημερινά εκτίθενται και ακούνε 

μουσική για ώρες (Rentfrow, 2012). Κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης οι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται το συναισθηματικό και ψυχολογικό περιεχόμενο της 

μουσικής, ερμηνεύουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αποκρίνονται στη 
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μουσική και στους μουσικούς (Zentner, Grandjean, & Scherer, 2008). Η 

ενσυναίσθηση συνδέεται με την αντίληψη, την ερμηνεία και τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις στη μουσική. Ωστόσο, πρόσφατα οι ερευνητές άρχισαν να εστιάζουν 

στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται η ενσυναίσθηση με τη μουσική. Οι ερευνητές 

έχουν επίσης δηλώσει ότι η μουσική αυξάνει τη συναισθηματική συμπεριφορά στα 

παιδιά (Kirschner & Tomasello, 2010), τους έφηβους (Rickson & Watson, 2003) και 

τους ενήλικες (Greitemeyer, 2009). Ωστόσο  έρευνες που να σχετίζουν την παιδική 

ηλικία με τις προτιμήσεις στη μουσική δεν υπάρχουν.  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνήσει  τη συσχέτιση της 

ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων στη μουσική ανάλογα με την ηλικία και το 

φύλο. Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται αυτή τη σχέση σε δυο ηλικιακές ομάδες, 

εφήβους 11 και 12 ετών και σε νεαρούς ενήλικες  από 18 έως 25 ετών. Η 

συγκεκριμένη εργασία αξίζει να μελετηθεί από άτομα που ασχολούνται με τη 

μουσική ώστε να αποσαφηνιστεί γιατί επιλέγουν να ακούνε τη συγκεκριμένη 

μουσική, αλλά και να κατανοήσουν τη μεγάλη ποικιλία σ’ αυτές τις προτιμήσεις 

ανάλογα με τα τις επιλογές και τα χαρακτηριστικά του καθενός.  
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Κεφάλαιο 1 

1 Ενσυναίσθηση 

Ο όρος ενσυναίσθηση (empathy) εισήχθη για πρώτη φορά το 1909 στην 

αγγλική γλώσσα από τον ψυχολόγο Edward Titchener (1897-1927) ως μετάφραση 

του γερμανικού όρου «einfühlung» (αισθάνομαι μέσα σε), υποστηρίζοντας ότι 

πρόκειται για «την διαδικασία με την οποία εξανθρωπίζουμε τα αντικείμενα, 

διαβάζουμε ή αισθανόμαστε τον εαυτό μας μέσα σε αυτά». 

Η ενσυναίσθηση είναι ένα βαθύ ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Στη 

βιβλιογραφία της ψυχολογίας, η ενσυναίσθηση εκλαμβάνεται ως χαρακτηριστικό 

προσωπικότητας και ως μαθησιακή ικανότητα (Davis, 1996, Mehrabian & Epstein, 

1972). Η ικανότητα να συνειδητοποιούμε και να ταυτιζόμαστε με τους άλλους είναι 

απαραίτητη για όλες τις ανθρώπινες σχέσεις και μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένας 

δεσμός που καθιστά δυνατή την κοινωνική ζωή (Eisenberg & Strayer, 1987). 

Ορισμένοι ερευνητές έχουν ορίσει την ενσυναίσθηση ως μοναδική ικανότητα των 

ανθρώπων να  αισθάνονται τις εμπειρίες των άλλων ως δικές τους (Clark, 1980, 

Cohen& Strayer, 1996, Crenshaw & Hardy, 2007, Hoffman, 2001, LeSure-Lester, 

2000). Σύμφωνα με τους Eisenberg και Strayer (1987) δεν υπάρχει σωστός και 

λανθασμένος ορισμός για την ενσυναίσθηση, αλλά διαφορετικοί ορισμοί.  

Στην παρούσα έρευνα η ενσυναίσθηση χωρίζεται σε δυο βασικούς τομείς: την 

γνωστική και την συναισθηματική ενσυναίσθηση με δυο γνωστικούς και δυο 

συναισθηματικούς παράγοντες  (Davis, 1980). 

1.1.   Διαστάσεις της ενσυναίσθησης 

Σύμφωνα με αρκετούς σύγχρονους αναπτυξιακούς θεωρητικούς η  

ενσυναίσθηση  έχει  δυο βασικά συστατικά: τη συναισθηματική ενσυναίσθηση 

(emotional empathy) και την γνωστική ενσυναίσθηση (cognitive empathy) (Clark & 

Giacomantonio, 2013, Cohen & Strayer, 1996, Crenshaw & Hardy, 2007,  Hoffman 

2001). Η συναισθηματική ενσυναίσθηση εμπεριέχει ό,τι έχει να κάνει με την άμεση 

αλληλεπίδρασή μας με τα συναισθήματα των γύρω μας (Mehrabian & Epstein, 1972). 

Η γνωστική ενσυναίσθηση είναι η γνωστική διαδικασία κατά την οποία 

κατασκευάζουμε ένα νοητικό μοντέλο της συναισθηματικής ή νοητικής κατάστασης 
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κάποιου άλλου και προσπαθούμε να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του, 

παίρνοντας τη δική του οπτική γωνία (Smith, 2006). 

1.2. Μέτρηση της ενσυναίσθησης 

Μετά από πολλά χρόνια μελέτης της ενσυναίσθησης, οι ερευνητές έχουν 

καταλήξει ότι για να πετύχει η μελέτη και η μέτρηση της πρέπει να περιλαμβάνονται 

και οι γνωστικές και οι συναισθηματικές πτυχές της (Davis, 1980, Goldfried 1977, 

Hoffman, 1987). Μία  κλίμακα μέτρησης της ενσυναίσθησης είναι το 

ερωτηματολόγιο Interpersonal Reactivity Index – IRI (Davis, 1980). Η Κλίμακα 

Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης (Interpersonal Reactivity Index) αποτελείται 

από ένα ερωτηματολόγιο 28 ερωτήσεων, το οποίο μετρά δυο γνωστικούς και δυο 

συναισθηματικούς παράγοντες: 

 Το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον (empathic concern), που αναφέρεται στα 

συναισθήματα και το ενδιαφέρον για τους ατυχείς άλλους. 

 Την υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου (perspective taking), που 

περιλαμβάνει την ικανότητα που έχει το άτομο να δει τα πράγματα μέσα από 

την οπτική του άλλου, χωρίς όμως απαραίτητα να δοκιμάσει τα ίδια 

συναισθήματα. 

 Τη φαντασία (fantasy), που αναφέρεται στην τάση που έχει το άτομο να 

ταυτιστεί με τους χαρακτήρες σε ταινίες, μυθιστορήματα, τόσο 

συναισθηματικά, όσο και με τις ενέργειες του. 

 Το προσωπικό άγχος ή ενσυναίσθητη ανησυχία (personal distress), που 

αναφέρεται στα προσωπικά συναισθήματα του άγχους και της ανησυχίας που 

προκύπτουν από την παρατήρηση του άλλου σε τεταμένες καταστάσεις. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 28 βαθμούς. Όσο υψηλότερη είναι η 

βαθμολογία, τόσο πιο υψηλά είναι τα επίπεδα της ενσυναίσθησης. Η Κλίμακα 

Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης παρουσιάζεται ικανοποιητική ως προς την 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (Davis, 1983).  
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Κεφάλαιο 2 

2.1 Μουσική 

Η μουσική είναι ένας όρος τόσο ευρύς, όσο βαθιά στο χρόνο ξεκινά η ιστορία 

του. Θα ξεκινήσουμε με μια ετυμολογική προσέγγιση του όρου «μουσική», που στη 

συνέχεια έγινε λατινικός και κατ’ επέκταση πανευρωπαϊκός όρος. Η λέξη μουσική 

προέρχεται από τις Μούσες, τις εννέα αρχαίες ελληνικές θεότητες των τεχνών, τις 

κόρες της Μνημοσύνης (μνήμη) και του Δία.  

Οι Μούσες δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την έννοια της μουσικής, όπως 

την εννοούμε σήμερα, δηλαδή τη σύνθεση, εκτέλεση και ακρόαση οργανικών ήχων, 

ασμάτων και ρυθμικών αξιών. Οι Μούσες αγγίζουν ένα μεγάλο φάσμα εννοιών και 

ασχολιών, πολύ πέρα από την ψυχαγωγική όψη της σημερινής «εμπορικής» 

μουσικής. Οι πρόγονοί μας, θεωρούσαν ως μέσο ενότητας τη μουσική, την ποίηση, το 

χορό και το θέατρο. Η μουσική ήταν ένας τρόπος περιγραφής του κόσμου, με βάση 

την οποία οι αρχαίοι ζούσαν τόσο την καθημερινότητα τους, αλλά και σπουδαίες 

τελετές καθ’ όλο το έτος. 

  Όπως αναφέρει ο Πολύβιος: «Ὄφελος πᾶσι μέν ἀνθρώποις ἀσκεῖν μουσικήν» 

(μτφ. είναι ωφέλιμο για τους ανθρώπους να ασκούνται στη μουσική). Είναι, λοιπόν, 

ένας από τους βασικούς τρόπους έκφρασης των ανθρώπινων ανησυχιών και θεμάτων 

γύρω από την κοινωνία και των προβλημάτων που αυτή συνεπάγεται. Η αγάπη, το 

μίσος, η χαρά, η λύπη, η ευεξία, η μελαγχολία, ο θυμός, η χαρά και πολλά άλλα 

συναισθήματα είναι έννοιες αντίθετες, οι οποίες υπό τη σκέπη της μουσικής παίρνουν 

μορφή που ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να νοιώσει. Η μουσική υπάρχει 

παντού. Οι άνθρωποι ακούνε μουσική καθοδόν για τη δουλειά μέσω του ραδιοφώνου, 

των ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεφώνων και του διαδικτύου. 
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2.2 Είδη της μουσικής 

Η μουσική μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικά είδη με διαφορετικούς 

τρόπους. Σύμφωνα με τον Laurie και Timothy (Laurie & Timothy, 2014) η μουσική 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί  με βάση τις μουσικές τεχνικές, το στυλ, το πολιτιστικό 

πλαίσιο, τη γεωγραφική προέλευση, το περιεχόμενο και το πλαίσιο των θεμάτων. 

Παρακάτω αναφέρονται κάποια από τα μουσικά είδη που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα έρευνα σε αλφαβητική σειρά. 

2.2.1 Alternative 

Η εναλλακτική μουσική (alternative music)-ονομάζεται επίσης alternative 

rock, alt- rock, ή alternative- είναι μια λιγότερο έντονη εκδοχή του rock και λίγο πιο 

έντονη εκδοχή της pop μουσικής (Alan di Perna, 1995). Σ’ αυτή την περίπτωση ο 

όρος «εναλλακτική» αναφέρεται στη διάκριση της από την rock μουσική. 

Περιλαμβάνει τεχνικές που βρίσκονται σε πολλά είδη καθώς δεν έχει δημιουργικά 

όρια. Αυτό το είδος προέκυψε τη δεκαετία του 1980 ενώ έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής 

την δεκαετία του 1990. Η μεγαλύτερη, όμως, εμπορική επιτυχία έγινε με τo 

συγκρότημα Nirvana στη δεκαετία του 1990. 

2.2.2 Blues 

Η λέξη blue στα αγγλικά εκτός από το μπλε χρώμα, σημαίνει και κακή ψυχική 

διάθεση. Είναι σχεδόν αδύνατο να  προσδιορίσει κανείς το χρόνο όπου εμφανίστηκε 

το blues, γιατί είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πότε ακριβώς αρχίζει και πότε 

σταματάνε τα άλλα είδη μουσικής. Κι όμως φαίνεται ότι συντελέστηκαν μικρές 

αλλαγές μετά την απελευθέρωση των αφρικανών σκλάβων το 1865 στην Αμερική 

(Vulliamy, 1991). Οι πρώην σκλάβοι είχαν ακούσει από τους λευκούς παλιές 

ευρωπαϊκές μπαλάντες και λαϊκά τραγούδια τα οποία προσάρμοσαν στα μέτρα τους 

(Vulliamy, 1991). Το blues προέκυψε από την ανάγκη του καλλιτέχνη να εκφράσει τα 

προσωπικά του συναισθήματα. Ένα από τα μουσικά στοιχεία που το επηρέασαν 

καθοριστικά ήταν η χρησιμοποίηση της κιθάρας, που διαδόθηκε στα μισά του 19
ου

 

αιώνα (Vulliamy, 1991). Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά το blues 

υποδηλώνουν τη βαθιά επίδραση από την αφρικάνικη καταγωγή της. Μετά από κάθε 

φράση ακολουθεί ένα μικρό  break (διάλειμμα) με την κιθάρα. Είναι κάτι που τονίζει 

αυτό το σχήμα των ερωταποκρίσεων που τόσο συχνά απαντάται στην αφρικάνικη 

μουσική. Ο τύπος της αρμονίας που είχε κυριαρχήσει στην κλασική μουσική, ήταν 
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εντελώς άγνωστος στην Αφρική. Οι περισσότεροι μουσικοί αυτοσχεδίαζαν και για 

πολλά χρόνια διαδιδόταν μόνο από μνήμης. Έτσι παρουσιάστηκε η ανάγκη για 

κάποιο εκ των προτέρων συμφωνημένο πλαίσιο ή μουσική δομή. Το blues επηρέασε 

σε σημαντικό βαθμό την παλαιότερη και νεότερη αμερικανική και δυτικοευρωπαϊκή 

μουσική και συνδέθηκε με άλλα είδη όπως η jazz, rhythm and blues (R&B), rock and 

roll, hip-hop και pop. Στη δεκαετία του 1930 και του 1940 τα blues κατέκτησαν τον 

Βορρά και με την χρήση του ηλεκτρονικού ενισχυτή άλλαξε ριζικά η μορφή του 

«ηλεκτρονικού» πλέον blues. Στις πόλεις του Βορρά, στο Chicago και το Detroit, 

μπλουζίστες και σόλο κιθαρίστες όπως ο Muddy Waters, o Howlin' Wolf, o Elmore 

James και ο Willie Dixon έπαιζαν και έκαναν δημοφιλή τα blues του Δέλτα του 

Μισισιπή, χρησιμοποιώντας στην μπάντα όργανα όπως το μπάσο, τα ντραμς, το πιάνο 

και περιστασιακά τη φυσαρμόνικα.    

2.2.3 Classical 

Το επίθετο «κλασικός» προέρχεται από το λατινικό classicus (που σημαίνει 

«πρώτης τάξεως». Υπάρχουν ορισμοί που συνδέουν τον όρο με την λατινική και την 

ελληνική αρχαιότητα, με την απλότητα, την αρμονία και την τελειότητα των 

αναλογιών. Η μεταφορά των ορισμών αυτών στην τέχνη και συγκεκριμένα στη 

μουσική  αφορά περισσότερο στη διάκριση της «έντεχνης» από την παραδοσιακή ή 

λαϊκή και έχει τις ρίζες της στη λόγια εκκλησιαστική μουσική, καθώς και σ’ αυτή που 

εξελίχθηκε στις αυλές των αυτοκρατόρων. Με αυτή τη σημασία, η έννοιά του 

αναπόφευκτα παραπέμπει σε μια ανώτερη, με σοβαρότερους σκοπούς μουσική, 

ακόμα και στη μουσική που άντεξε στο πέρασμα του χρόνου. Ο όρος «κλασική 

μουσική» δεν εμφανίστηκε παρά στις αρχές του 19
ου

 αιώνα σε μια προσπάθεια να 

αποσαφηνιστεί η περίοδος από τον Johann Sebastian Bach στον Ludwig van 

Beethoven ως χρυσή εποχή (Κατοχιανού, Τηλιάκος, Καλογήρου, Μελβάνι, 

Κοτζαγκιόζη, 2012). Επιπλέον, η κλασική μουσική έχει σημειωθεί για την ανάπτυξη 

εξαιρετικά εξελιγμένων μορφών μουσικής όπως η συμφωνική, η φούγκα, η σονάτα, 

τα μικτά φωνητικά και οργανικά στυλ όπως η όπερα και η καντάτα. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι η κλασσική μουσική εκφράζει τα συναισθήματα αυτού που την εκτελεί 

και δίνει φωνή στα συναισθήματα του ακροατή της. 

https://www.ranker.com/review/muddy-waters/1627187?ref=node_name&pos=2&a=0&ltype=n&l=330502&g=2
https://www.ranker.com/review/howlin_-wolf/1184500?ref=node_name&pos=3&a=0&ltype=n&l=330502&g=2
https://www.ranker.com/review/elmore-james/931153?ref=node_name&pos=10&a=0&ltype=n&l=330502&g=2
https://www.ranker.com/review/elmore-james/931153?ref=node_name&pos=10&a=0&ltype=n&l=330502&g=2
https://www.ranker.com/review/willie-dixon/2398306?ref=node_name&pos=17&a=0&ltype=n&l=330502&g=2
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2.2.4 Country 

Η country είναι ένα μουσικό είδος που γεννήθηκε στις νότιες Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής και έχει ρίζες τη λαϊκή μουσική των Αμερικανών της 

εργατικής τάξης, που συνδυάζουν λαϊκά, ιρλανδικά και κέλτικα τραγούδια, 

παραδοσιακές αγγλικές μπαλάντες και τραγούδια καουμπόηδων. Επιπλέον έχει ρίζες 

και από την μπλουζ μουσική. Αποτελείται από μπαλάντες και χορευτικές μελωδίες 

που συνοδεύονται κυρίως από όργανα όπως τα banjos, ηλεκτρικές και ακουστικές 

κιθάρες. Η επιρροή της rock μουσικής στην country έχει γίνει αρκετά εμφανής τις 2 

τελευταίες δεκαετίες (Γκαραβέλας, 2002). Γι’ αυτό και κάποιες από τις πιο δημοφιλής 

κατηγορίες της είναι η country pop και η country rock. Τα περισσότερα από τα 

καλύτερα τραγούδια της country είναι από το είδος pop country, όπως αυτά της Lady 

Antebellum, της Florida Georgia Line και της Taylor Swift. 

2.2.5 Dance/Electronica 

H ηλεκτρονική χορευτική μουσική (γνωστή και ως EDM, χορευτική μουσική 

ή μουσική του κλαμπ) είναι ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών μουσικών παραγόντων, 

που γίνονται σε μεγάλο βαθμό σε νυχτερινά κέντρα και φεστιβαλ. Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990, μετά την εμφάνιση των πειρατικών 

ραδιοφωνικών σταθμών η EDM απέκτησε δημοτικότητα στην Ευρώπη. Στις Η.Π.Α. 

εκείνη την εποχή η αποδοχή της χορευτικής κουλτούρας δεν ήταν καθολική. Επίσης, 

υπήρξε  μια αντιληπτή σχέση της EDM με τα ναρκωτικά που οδήγησε τις 

κυβερνήσεις να θεσπίσουν νόμους και πολιτικές που αποσκοπούσε στην παύση της 

εξάπλωσης. Στη συνέχεια, αρχές του 20
ου

 αιώνα, η δημοτικότητα της EDM αυξήθηκε 

σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Η.Π.Α. σε μια προσπάθεια να 

επαναπροσδιοριστεί η αμερικανική κουλτούρα. Παρά την προσπάθεια αυτή ο αρχικός 

χαρακτήρας της EDM παρέμεινε ως χρήση ομπρέλας για διάφορα είδη όπως house, 

techno, trance. 

2.2.6 Heavy metal 

Tο heavy metal (αναφέρεται και ως metal) είναι ένα μουσικό υποείδος και 

κατατάσσεται ως παρακλάδι της rock μουσικής. Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1960 και τις αρχές του 1970 και έχει ρίζες από το blues και την rock. Τα μουσικά 

σχήματα που θεωρούνται ιδρυτές της heavy metal δημιούργησαν ένα βαρύ ήχο 

εστιασμένο στην κιθάρα, στο μπάσο και στα ντραμς, έχοντας ως χαρακτηριστικό την 
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έντονη παραμόρφωση στον ήχο της ηλεκτρονικής κιθάρας καθώς και τα γρήγορα 

σόλο. Οι τραγουδιστές της metal παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 

το ύφος με το οποίο τραγουδούν. Από την μεγάλη έκταση και θεατρικότητα της 

φωνής του Iron Maiden μέχρι τη επιτηδευμένα τραχιά φωνή του τραγουδιστή 

 Motörhead Lemmy. Κυρίαρχο στοιχείο της heavy metal είναι η διαρκής εξέλιξη της 

στα διάφορα είδη που το απαρτίζουν και πολύ περισσότερο ο πειραματισμός, η 

ανάμειξη διάφορων στοιχείων και μουσικών επιρροών με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

νέων ειδών metal μουσικής. Έχει οπαδούς σε όλο τον πλανήτη. Τα πρώτα metal 

συγκροτήματα του είδους όπως οι Black Sabbath ακόμα και σήμερα ένα ευρύτερο 

κοινό.   

2.2.7 Jazz 

Η jazz είναι ένα μουσικό είδος που έχει ρίζες τη λαϊκή αμερικάνικη μουσική 

κατά τον 19
ο
 αιώνα, με αφρικανικές καταβολές (Vulliamy, 1991). Ως jazz έχουν 

χαρακτηριστεί ποικίλα είδη μουσικής καθιστώντας κατά συνέπεια μια συμφωνία επί 

του ορισμού σχεδόν αδύνατη. Σύμφωνα με τον Mark C. Gridley υπάρχουν κάποιες 

απόψεις σχετικά με το τι είναι η jazz μουσική. Ορισμένοι υποστηρίζουν την άποψη 

ότι «η jazz είναι πάνω απ’ όλα συναίσθημα» ή «η jazz δεν είναι το τι παίζεις αλλά 

πως το παίζεις» (Gridley, 2005). Ξεκίνησε από μαύρους διανοούμενους τζαζίστες της 

Δυτικής Ακτής για να ακολουθήσουν μερικοί λευκοί και μαζί να γράψουν ιστορία – 

την ιστορία της πιο ελεύθερης μουσικής του περασμένου αιώνα. Γνώρισε σημαντική 

ανάπτυξη και διεθνή αναγνωσιμότητα κατά τη δεκαετία του 1920. Τα μουσικά 

όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι η τρομπέτα, το κλαρινέτο, το 

σαξόφωνο, η κιθάρα, το πιάνο, το κοντραμπάσο και τα κρουστά. Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της είναι η ιδιομορφία της σε σχέση με την ευρωπαϊκή μουσική 

καθώς δεν χρησιμοποιεί ευρωπαϊκές κλίμακες, μείζονες και ελάσσονες αλλά 

διάφωνες (7
ης

, 9
ης

, 11
ης

, 13
ης

, αυξημένες και ελαττωμένες). Ακόμα και ο ρυθμός της 

είναι επηρεασμένος από τον αφρικάνικο στοιχείο, ο οποίος είναι σύνθετος. Κυρίαρχο 

στοιχείο της jazz είναι ο αυτοσχεδιασμός (Gridley, 2005). 

2.2.8 Opera (Όπερα) 

Η όπερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μουσικά επιτεύγματα του 

δυτικού κόσμου και παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή είδη της μουσικής. 

Δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της Αναγέννησης όταν μορφωμένοι άνθρωποι στην 

https://el.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden
https://el.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%B6rhead
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B1%CE%BD_%22Lemmy%22_%CE%9A%CE%AF%CE%BB%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
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Φλωρεντία θέλησαν να αναβιώσουν το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Αποτελεί ένα 

μουσικό θεατρικό είδος, είναι δηλαδή μια μουσική σύνθεση που περιλαμβάνει 

συγχρόνως και σκηνική δράση. Οι διάλογοι των ηθοποιών της όπερας αποδίδονται με 

τη μορφή τραγουδιού ενώ η θεατρική παράσταση εκτυλίσσεται παρουσία ενός 

μουσικού συνόλου.  

  Αν και τα πιο παλιά έργα αυτού του είδους χρονολογούνται στα τέλη του 16
ου

 

αιώνα, η σύνδεση του δράματος με τη μουσική ανάγεται στους αρχαίους χρόνους. Τα 

χωρικά και αρκετά τμήματα του κειμένου σε έργα του Ευριπίδη και του Σοφοκλή 

τραγουδιόνταν, όπως επίσης και το μεσαιωνικό Λειτουργικό Δράμα. Στην 

Αναγέννηση οι δημιουργοί εμπνευσμένοι από την αρχαία ελληνική κωμωδία και την 

τραγωδία, περιέλαβαν τραγουδιστά χορικά τους έργα-ειδικά στην αρχή και στο τέλος 

των πράξεων- ενώ ανάμεσα στις πράξεις των αναγεννησιακών κωμωδιών και 

τραγωδιών. Η αρχαία τραγωδία αποτέλεσε το μοντέλο για το αναγεννησιακό θέατρο. 

Έτσι, ξεκίνησαν οι πρώτοι πειραματισμοί στο ποίημα του Rinuccini, Δάφνη, όπου το 

1597 ανέβηκε  στη Φλωρεντία, από το οποίο σώζονται μόνο κάποια αποσπάσματα. 

Αν και οι πρώτες όπερες προκάλεσαν ενδιαφέρον, λίγες ήταν εκείνες που γράφτηκαν 

και παίχτηκαν. Η όπερα αναπτύχθηκε και διαδόθηκε από την Ιταλία σε άλλες χώρες 

κατά το δεύτερο μισό του 17
ου

 αιώνα. Οι Γερμανοί την εισήγαγαν από την Βενετία 

και μέσα από μια σειρά ζυμώσεων και συγχωνεύσεων με τοπικά ιδιώματα προέκυψε 

η γερμανική όπερα. Η Γαλλία αντιστάθηκε στην ιταλική επιρροή αναπτύσσοντας ένα 

δικό της οπερετικό ιδίωμα» (Λεξικό της Κλασικής Μουσικής, 2012). Η όπερα 

γεννάει υψηλά συναισθήματα και παρουσιάζει μεγάλα και ακραία πάθη. Πρόκειται 

για την πιο ολοκληρωμένη έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος στη μουσική. Στην 

Ελλάδα συνθέτες όπερας υπάρχουν από τον 19
ο
 αιώνα Ο Ζακυνθινός Παύλος Καρρέρ 

(ή Καρρέρης) εμπνεύστηκε όπερες από την ελληνική Επανάσταση, όπως ο Μάρκος 

Μπότσαρης, η Κυρά Φροσύνη και Δέσπω, ηρωίδα του Σουλίου. Στον 20
ο
 αιώνα ο 

κυριότερος Έλληνας συνθέτης είναι ο Μανώλης Καλομοίρης, που μεταξύ άλλων έχει 

μελοποιήσει και έργα του Νίκου Καζαντζάκη. 

2.2.9 Pop 

Η pop Μουσική είναι ένα είδος δημοφιλής μουσικής που ξεκίνησε στις 

Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Ο όρος pop 

προέρχεται από τον αγγλικό όρο popular, που σημαίνει δημοφιλής. Η pop και η rock 
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μουσική ήταν σχεδόν συνώνυμοι όροι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν 

διαφοροποιήθηκαν. Οι στίχοι αναφέρονται ως συνήθως σε απλά καθημερινά θέματα 

όπως η αγάπη, οι ρομαντικές σχέσεις αλλά και σε προσδοκίες. Τα κύρια μουσικά 

όργανα που χρησιμοποιούνται είναι η κλασική κιθάρα, η ηλεκτρική κιθάρα, το 

αρμόνιο και τα ντραμς. Οι πιο βασικές κατηγορίες της pop είναι: η soul pop, η R&B, 

η country, η pop rock, η latin pop και η dance pop. Ο όρος pop συμπεριλαμβάνει το 

rock and roll, την rock και την reggae. Αν και θεωρείται πως ξεκίνησε τα βικτωριανά 

χρόνια, με την έλευση της ηχογράφησης τον 20
ο
 αιώνα προσέλκυσε το κοινό. 

Διαχρονικοί εκπρόσωποι της θεωρούνται οι Beatles, o Michael Jakson και η 

Madonna. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 1990, έκανα την εμφάνιση του τα πρώτα 

boy bands και girl bands, τα οποία σημείωσαν τεράστιες πωλήσεις στη βιομηχανία 

της μουσικής. Τα τελευταία χρόνια, δυο μεγάλα ονόματα, ο Justin Bieber και η Lady 

Gaga κάνουν αξιοσημείωτη καριέρα μέσω αυτού του είδους. 

2.2.10 Rap 

H rap είναι κυρίως αφροαμερικάνικο είδος μουσικής που εμφανίστηκε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970. Έχει τις ρίζες της στην αφρικάνικη μουσική. 

Ετυμολογικά rap σημαίνει χτυπώ. Πρόκειται για ένας είδος μουσικής που δίνει 

έμφαση στους στίχους και στο περιεχόμενο αυτών και η μουσική συνήθως είναι 

συνοδευτική και δευτερεύουσας σημασίας. Οι στίχοι συνήθως είναι αυτοσχέδιοι και 

εκφράζουν κατά κανόνα καθημερινά βιώματα και εμπειρίες, δεν τραγουδιούνται αλλά 

απαγγέλλονται με ιδιαίτερο, ρυθμικό τρόπο ενώ η μουσική δανείζεται στοιχεία από 

την soul, jazz όσο και από άλλα ποικίλα μουσικά ρεύματα. Αρκετοί καλλιτέχνες της 

rap έχουν υιοθετήσει λυρικό και ποιητικό ύφος γραφής.  Ωστόσο η σύγχρονη pop rap 

βασίζεται πλέον πολύ και σε τραγουδιστά ρεφρεν και δίνεται περισσότερη έμφαση 

στον ρυθμό σε σχέση με τους πρωταρχικούς δίσκους του είδους. Η rap είναι ένα από 

τα τέσσερα στοιχεία της κουλτούρας hip-hop (ένα κίνημα υποκουλτούρας και τέχνης 

που σχηματίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 από Αφροαμερικάνους και 

Πουερτορικάνους του νότιου Μπρονξ της Νέα Υόρκης). Οι στίχοι, οι οποίοι 

εκτείνονται στο μεγαλύτερο μέρος του κομματιού είναι στατικά περισσότεροι ανά 

κομμάτι σε σχέση με άλλα είδη και εκφράζουν κατά κανόνα καθημερινά βιώματα και 

εμπειρίες.  
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2.2.11 Rock  

Ο όρος rock (ροκ) στη μουσική χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα είδη 

που προέκυψαν από την εξέλιξη του είδους του rock and roll. Εμφανίστηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική και είχε βάση το ρυθμό του rock and roll 

τω αφροαμερικάνικων κοινοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών Η rock μουσική στο 

σύνολο της, αποτελεί ένα είδος δημοφιλούς μουσικής που χαρακτηρίζεται ως 

συνήθως από έντονο ρυθμό χαρακτηριστική μελωδία φωνητικών η οποία 

συνοδεύεται από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο και ντραμς. Πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα όπως το πιάνο. Η rock επηρεάστηκε και 

επηρεάζεται ακόμη και σήμερα από άλλα είδη μουσικής που είναι δημοφιλή ανά 

περίοδο. Παράδειγμα, στη δεκαετία του 1970 επηρεάζεται από την επικράτηση της 

disco. Παράλληλα, δημιουργούνται τα υποείδη soft rock, punk rock, hard rock και το 

alternative rock. Στη χώρα μας,  

2.2.12 Funk 

Η funk είναι ένα είδος μουσικής που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 

1960 όταν οι Αφροαμερικάνοι μουσικοί δημιούργησαν μια ρυθμική, χορευτική 

μορφή μουσικής μέσα από ένα μείγμα της jazz, R&B και της soul. Η funk δεν 

αποδίδει έμφαση στην εξέλιξη της μελωδίας και της χορδής αλλά έχει έντονο ρυθμό 

με το μπάσο και τα ντραμς. Η ίδια η λέξη παραπέμπει σε κάτι δυνατό και ρυθμικό. 

Στην funk ακούγονται όργανα όπως κιθάρα, μπάσο, ντραμς αλλά και σαξόφωνο, 

τρομπέτες ή τρομπόνι, τα οποία ως συνήθως έχουν δικά τους, ξεχωριστά μέρη μέσα 

στο ίδιο το μουσικό κομμάτι. Η μουσική είναι αργή, με αισθησιακό χαρακτήρα και 

ιδιαίτερα χορευτική. Πολλά από τα συγκροτήματα που έπαιξαν Funk είναι γνωστά 

και για την σταδιοδρομία τους στην disco και την soul. 

2.2.13 Βυζαντινή Μουσική 

Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική έλκει την καταγωγή της από την 

αρχαία ελληνική μουσική και από τα άσματα της ιουδαϊκής θρησκείας (Paul 

Landormy, 2004). Η μουσική αυτή είναι ένα μέσο εκδηλώσεως θρησκευτικών 

βιωμάτων και ανυψώσεως της ψυχής στη σφαίρα του απόλυτου θείου. 

Καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο κατά τους πρώτους χριστιανικούς 

αιώνες και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στη λατρεία της Ορθόδοξης Ανατολικής 

Εκκλησίας για την καλύτερη απόδοση του περιεχομένου των ύμνων της. Ο πρώτος 
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που  διαμόρφωσε την εκκλησιαστική μουσική, σε πλήρες σύστημα με γραφή και 

κλίμακες -  ήχους ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κατά τον 8ο αιώνα. Από τότε, 

η μουσική αυτή εξελίχθηκε παράλληλα με την υμνολογία και τις λειτουργικές 

ανάγκες της Εκκλησίας. Έφτασε σε πλήρη ακμή κατά τους χρυσούς αιώνες της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας και απετέλεσε βασικό συστατικό του Βυζαντινού 

πολιτισμού. Δεν σταμάτησε να εξελίσσεται και να διαμορφώνεται ακόμη και μετά 

την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Παρ’ όλο που είναι μονοφωνική μουσική, 

υπάρχουν βυζαντινές χορωδίες που αποδίδουν βυζαντινούς ύμνους ετεροφωνικά. 

Κατεξοχήν όργανο είναι η φωνή κι όχι κάποιο άλλο μουσικό όργανο. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι είναι από τις λίγες μουσικές που έχει δικιά της 

σημειογραφία, δικιά της ταυτότητα, κάτι που της προσδίδει μοναδικότητα.  

Αναμφίβολα, η Βυζαντινή Μουσική, που επιβιώνει μέχρι και σήμερα σε όλες 

τις ορθόδοξες εκκλησίες , επηρέασε τόσο την δημοτική παράδοση όσο το Ρεμπέτικο 

και το Λαϊκό τραγούδι. Μεγάλοι συνθέτες όπως οι: Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης 

Μαρκόπουλος, Σπανουδάκης, Ξαρχάκος κ.α. παραδέχονται ότι έχουν επηρεαστεί από 

τη Βυζαντινή Μουσική.   

2.2.14 Λόγιο τραγούδι («Έντεχνο») 

Έντεχνο είναι το τραγούδι που εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950 – 

αρχές του 1960 με πρωτεργάτη τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο όρος έντεχνο-λαϊκό 

τραγούδι αντιπροσωπεύει και αποκρυσταλλώνει τις αρχές δύο εντελώς διαφορετικών 

παραδόσεων, της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και του δυτικού πολιτισμού. Ο Μίκης 

Θεοδωράκης ορίζει το έντεχνο-λαϊκό τραγούδι ως «ένα σύγχρονο σύνθετο μουσικό 

έργο τέχνης που θα μπορεί να αφομοιωθεί δημιουργικά από τις μάζες». Αφετηρία 

αυτής της προσπάθειας είναι ο «Επιτάφιος» (1958, σε ποίηση Ρίτσου). Ως «έντεχνο 

τραγούδι» ιστορικά ονομάστηκε εκείνο το σώμα της ελληνικής μουσικής που, με 

αφετηρία τη δεκαετία του ΄60, συνδύασε συνθέτες, μουσικές φόρμες με τον λόγο 

ελλήνων και ξένων ποιητών (Αλέξανδρος Σιδεράς, 1985). Μουσικά το «έντεχνο» 

ενσωμάτωσε δημιουργικά τη λαϊκή μουσική παράδοση και το ρεμπέτικο, αλλά 

υπήρξε ανοιχτό στην επιλεκτική προσέγγιση κλασσικών και σύγχρονων μουσικών 

ρευμάτων. Στιχουργικά, το «έντεχνο» εμπνεύστηκε κυρίως από την εγχώρια ποιητική 

παραγωγή. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται μια παράδοση μελοποιημένης ποίησης 

αλλά διαφέρει από το λαϊκό κυρίως στο στίχο, αλλά και στη μουσική 
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(ενορχήστρωση, ύφος). Σημαντικοί συνθέτες που υιοθέτησαν το κλίμα αυτό είναι οι: 

Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Μαρκόπουλος, Θάνος 

Μικρούτσικος, Σταύρoς Ξαρχάκoς, Διονύσης Σαββόπουλος. Το έντεχνο τραγούδι 

είναι ένα είδος που ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι αγαπητό στο Ελληνικό 

κοινό, γιατί είναι η πιο έντονη μορφή κατάθεσης συναισθημάτων! 

2.2.15 Ορχηστρικά (Μουσική κινηματογράφου) 

Η μουσική ανά τους αιώνες συνοδεύει στίχους, χορικά, θεατρικά και κάθε 

είδους τελετές. Η πιο πρόσφατη «ενσάρκωση» της μουσικής είναι η κινηματογραφική 

μουσική που για τους περισσότερους θεωρητικούς, όπως ο Einstein
1
 είναι ένα είδος 

συνοδευτικής μουσικής, ξεχωριστό από τα υπόλοιπα.  

Στα πρώτα βήματα του κινηματογράφου, τέλος 19
ου

 – αρχές 20
ου

 αιώνα, η 

μουσική, έχοντας ήδη βαθιά σχέση με τα θεάματα που προηγήθηκαν (μελόδραμα, 

μουσικό θέατρο), συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της, συνοδεύοντας τις 

κινούμενες, με μηχανικό τρόπο, φωτογραφικές εικόνες. Η μουσική συνοδεία από 

πιανίστα, ορχήστρα ή κάποιο μηχανικό μέσο, αποτελούσε μάλλον στοιχείο της 

προβολής παρά μέρος της ταινίας. Τα ποικίλα προγράμματα από μελωδίες, 

τραγούδια, αποσπάσματα κλασσικών έργων ή οτιδήποτε ήταν διαθέσιμο την εποχή 

αυτή, αντικαθίστανται σταδιακά από ειδικά, για κάθε ταινία, διαμορφωμένα 

προγράμματα ή πρωτότυπες συνθέσεις. Δεν είναι σαφές σε ποιο ακριβώς χρονικό 

σημείο ή «μουσική στον κινηματογράφο» έγινε «μουσική για τον κινηματογράφο». Η 

περίοδος που ο βωβός κινηματογράφος μετατρέπεται σε ομιλούντα είναι 

αποκαλυπτική για τις αισθητικές αναζητήσεις και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, που 

θα αξιοποιηθούν δημιουργικά στη συνέχεια. 

Η μουσική για τον κινηματογράφο πρέπει να εξετάζεται ως ένα τελείως 

διαφορετικό είδος από αυτό που ονομάζουμε μουσική. Το μόνο κοινό τους στοιχείο 

είναι ίσως οι μελωδικές γραμμές και το συχνό φαινόμενο ότι οι ίδιοι δημιουργοί 

γράφουν μουσική και μουσική για τον κινηματογράφο. Η κινηματογραφική μουσική 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κινηματογραφικής αφήγησης, είναι ένα από τα 

πολλά στοιχεία που την συνθέτουν. Πιο συγκεκριμένα, η κινηματογραφική, μαζί με 

τους υπόλοιπους ήχους (διάλογους, ηχητικά εφέ και ατμόσφαιρες), συνθέτουν την 

ηχητική μπάντα μιας ταινίας. Οι ρόλοι τα στον κινηματογραφικό έργο είναι πολλοί 

                                                           
1
 (1898 – 1948) Ρώσος σκηνοθέτης και θεωρητικός του κινηματογράφου.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81o%CF%82_%CE%9E%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%BAo%CF%82
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και διάφοροι, εξαρτώνται πάντα από την αντίληψη του δημιουργού για το έργο 

συνολικά. Αν αυτή η συγκεκριμένη μουσική μπορεί να ακουστεί αυτόνομα ως 

μουσικό έργο, έξω από την κινηματογραφική ταινία, είναι συζητήσιμο και εξαρτάται 

από την εκάστοτε μουσική σύνθεση. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συναισθήματα που 

προκαλούνται από την ακρόαση αυτής της μουσικής έχουν να κάνουν με την κάθε 

ταινία. 

2.2.16 Παραδοσιακή μουσική 

Η παραδοσιακή μουσική αποτελεί την εθνική μουσική για τον κάθε λαό, με 

άλλα λόγια τη γονιδιακή μουσική. Η παράδοση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 

ελληνική ιστορία. Είναι σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο να γνωρίζει τις ρίζες του, 

έτσι ώστε να κατανοεί το παρελθόν του και να μπορεί να οργανώσει το μέλλον του 

πιο αποτελεσματικά. Χωρίς την σοφία τόσων αιώνων, δε θα είχε ο άνθρωπος τα 

κατάλληλα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του 

μέλλοντος. Η παραδοσιακή μουσική συγκεκριμένα αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο 

τρόπο το παρελθόν, τα συναισθήματα και τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις χαρές 

των ανθρώπων πολλά χρόνια πριν. 

Δεν πρόκειται για ένα είδος αλλά πολλά, που χαρακτηρίζονται συνήθως από 

την περιοχή {Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, νησιά 

Αιγαίου, νησιά  Ιονίου, Κρήτη, Κύπρος, ελληνισμός Ανατολής (Μικρά Ασία, Πόντος, 

Ανατολική Ρωμυλία, ελληνισμός Βορείου Ηπείρου)} που παίζονται ή από την οποία 

κατάγονται (νησιώτικα, ηπειρωτικά, ποντιακά). Ο άνθρωπος που ασχολήθηκε 

περισσότερο με την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τις ηχογραφήσεις είναι ο 

εθνομουσικολόγος Samuel Baud-Bovy
2
. Βέβαια το παράδειγμα του ακολούθησαν κι 

άλλοι όπως ο Σίμων Καράς
3
 και η Δόμνα Σαμίου

4
. 

Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμη και 

σήμερα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: έγχορδα {το σαντούρι, το λαούτο, το βιολί, 

οι λύρες (κρητική, ποντιακή ή θρακιώτικη)}, πνευστά (το κλαρίνο, η φλογέρα, η 

γκάιντα, ο ζουρνάς κ.α.) και κρουστά (το νταούλι, το ντέφι, το τουμπερλέκι κ.α.). 

                                                           
2
 Σπουδαίος μουσικός,  Ελβετός (1906-1986). 

3
  Έλληνας νομικός, ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος(1903-1999). 

4
 Ελληνίδα τραγουδίστρια που συνετέλεσε στη διάδοση του παραδοσιακού τραγουδιού (1928-2012).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Κεφάλαιο 3  

3.1 Προτιμήσεις στη μουσική 

Η μουσική εκτείνεται σε έναν πολυδιάστατο χώρο που καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα ηχητικών (ρυθμός, μουσικά όργανα, αρμονία) ψυχολογικών (θλίψη, θυμός, 

χαρά, επιθετικότητα, ενέργεια) χαρακτηριστικών και θεμάτων (αγάπη, χωρισμός, 

λύτρωση). Βέβαια, όλες οι μορφές που παράγονται από τα μουσικά χαρακτηριστικά 

έχουν τους δικούς τους θαυμαστές και οπαδούς. Για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι 

προτιμούν τη μουσική που είναι επιθετική, δυνατή, γρήγορη, θυρυβώδες και έντονη, 

όπως η heavy metal και είδη της  rock. Στις συναυλίες αυτές οι οπαδοί 

παρατηρούνται να είναι περισσότερο διαχυτικοί μέσω λεκτικών εκφράσεων και 

σωματικών κινήσεων.  Άλλοι προτιμούν τα μουσική που έχει αργή ως μέτρια 

ταχύτητα στο ρυθμό και η οποία αποτελείται από απαλά, γλυκά και ρομαντικά 

χαρακτηριστικά, όπως τα είδη R&B και η soul. Σε αυτές τις συναυλίες οι οπαδοί 

παρατηρούνται να συμμετέχουν στη μουσική τραγουδώντας τους στίχους όλοι μαζί 

και χορεύοντας. Κάποιοι άλλοι προτιμούν τη μουσική που είναι οργανική και 

πολύπλοκη, όπως η κλασική και η jazz. Σε αυτές τις συναυλίες οι οπαδοί ακούν 

προσεκτικά τη μουσική και περιμένουν είτε την σύνθεση είτε το αυτοσχέδιο σόλο 

πριν επικροτήσουν ή φωνάξουν. 

Τίθεται λοιπόν το  ερώτημα: τι επηρεάζει αυτές τις διαφορές στις ακουστικές 

προτιμήσεις;  Αρκετοί ερευνητές υιοθέτησαν μια προσέγγιση αναφέροντας ότι οι 

άνθρωποι αναζητούν μουσική και μουσικά περιβάλλοντα που αντικατοπτρίζουν ή 

ενισχύουν πιο σαφή χαρακτηριστικά και γνωρίσματα τους (Rentfrow, Goldberg, & 

Levitin, 2011). Οι εξωστρεφείς, για παράδειγμα, προτιμούν τη μουσική που είναι 

αισιόδοξη και συμβατική (pop, soundrack, relegion), ενεργητική και ρυθμική 

(soul/funk, electronica/dance), ενώ οι άνθρωποι που αρέσκονται στις νέες εμπειρίες 

προτιμούν στοχαστική και πολύπλοκη μουσική (blues, jazz, classical και 

παραδοσιακή-λαϊκή μουσική). 

Όπως αναδεικνύεται από μια σχετική έρευνα, υπήρξαν πολλοί τρόποι με τους 

οποίους οι τύποι και τα είδη της μουσικής έχουν καθοριστεί, ταξινομηθεί και 

κατηγοριοποιηθεί (Rentfrow & Gosling, 2003, Colley, 2008). Παρά τις μικρές 

διαφορές που εντοπίζονται μέσα στη βιβλιογραφία, φαίνεται να υπάρχει σημαντικός 
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βαθμός σύγκλισης για τους παράγοντες που καθορίζουν τις προτιμήσεις στη μουσική. 

Ως αποτέλεσμα οι  Rentfrow και Gosling επινόησαν ένα τεστ μουσικών προτιμήσεων 

STOMP (Σύντομη Δοκιμή των Μουσικών Προτιμήσεων) για να μετρήσουν τις 

συνήθειες ενός ατόμου για τα είδη της μουσικής και αποκάλυψαν 4 γενικούς 

παράγοντες προτιμήσεων της μουσικής: 

 Παράγοντας 1: «ανακλαστικός και σύνθετος» (που περιλαμβάνει την 

κλασσική, jazz, folk και blues). 

 Παράγοντας 2: «έντονος και επαναστατικός» (που περιλαμβάνει την rock, 

alternative και  heavy metal). 

 Παράγοντας 3: «βελτιωμένος και συμβατικός» (που περιλαμβάνει την pop, 

country και religion). 

 Παράγοντας 4: «ενεργητικός και ρυθμικός» (που περιλαμβάνει την rap, soul, 

electronica/dance). 

Σε άλλη πρόσφατη μελέτη οι Rentfrow, Goldberg και Levitin (Rentfrow, Goldberg, 

Levitin, 2012), που περιέλαβαν αρκετά από τη είδη της μουσικής όρισαν πέντε 

κατηγορίες σχετικά με τις προτιμήσεις στη μουσική: Mellow (Γλυκιά), Unpretentious 

(Μη εξεζητημένη), Sophisticated (Εκλεπτυσμένη), Intense (Έντονη) και 

Contemporary (Σύγχρονη)(Music). Κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες περιελάμβανε 

διάφορα είδη με κοινά χαρακτηριστικά της μουσικής όπως η ένταση, το τέμπο αλλά 

και ψυχολογικά χαρακτηριστικά: η πολυπλοκότητα και η επιρροή από τους άλλους. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά βρέθηκαν να διαφοροποιούν καθεμία από τις διαστάσεις της 

μουσικής: 

1. Mellow-Γλυκιά (με ρομαντικές, χαλαρωτικές, μη επιθετικές, λυπημένες, αργές, 

ήσυχες ιδιότητες, όπως η απαλή rock, η R&B και τα σύγχρονα είδη). 

2. Unpretentious-Μη εξεζητημένη (απλές, χαλαρωτικές, μη επιθετικές, μαλακές 

και ακουστικές ιδιότητες όπως η country και η folk). 

3. Sophisticated-Εκλεπτυσμένη (εμπνευσμένα, έξυπνα, σύνθετα και δυναμικά είδη 

όπως η κλασική, η όπερα και τα κλασικά είδη jazz). 

4. Intense-Έντονη (παραμορφωμένη, δυναμική και επιθετική, αλλά όχι 

χαλαρωτική ή ρομαντική, όπως η κλασική rock, punk, heavy metal, και κάποια 

είδη της pop). 
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5. Contemporary-Σύγχρονη (κρουστική και ηλεκτρική, αλλά όχι θλιβερή, όπως η 

rap, η electronica, latin και κάποια είδη της pop). 
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Κεφάλαιο 4 

4.1 Σύνδεση των δυο (ενσυναίσθηση και προτιμήσεις στη 

μουσική 

Λίγα είναι γνωστά για τον ρόλο που παίζει η ενσυναίσθηση στις μουσικές 

προτιμήσεις (Nettle, 2007). Αυτό είναι ιδιαίτερα περίεργο, δεδομένο ότι η 

συναισθηματική αναγνώριση, ερμηνεία και συναίσθημα είναι τόσο σημαντικά για την 

ακρόαση της μουσικής. Και μάλιστα, οι μουσικές προτιμήσεις φαίνεται να είναι εν 

μέρει εκδηλώσεις χαρακτηριστικών και αξιών  της προσωπικότητας, είναι εύλογο να 

αναμένουμε ότι δεδομένης της συναισθηματικά επικοινωνιακής φύσης της μουσικής, 

οι προτιμήσεις των ανθρώπων μπορεί να καθοδηγούνται από τα επίπεδα της 

ενσυναίσθησης. Αυτά τα διαφορετικά επίπεδα της ενσυναίσθησης είναι πιθανό να 

επηρεάσουν τα είδη μουσικής που οι άνθρωποι επιλέγουν να ακούσουν, όχι μόνο 

μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα, ανάλογα με τις διακυμάνσεις της 

ενσυναίσθησης.  

Ο Greeneberg και οι συνάδελφοι του αναφέρουν ότι οι άνθρωποι με υψηλή 

ενσυναίσθηση προτιμούν τη μουσική που είναι  γλυκιά (mellow), καθώς αυτός είναι ο 

τύπος που αντικατοπτρίζει το συναισθηματικό βάθος που οι άνθρωποι με  

ενσυναίσθηση βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή (Greenberg, Baron-Cohen, 

Stillwell, Rentfrow, 2015). Πράγματι, υπάρχουν κάποιες εμπειρικές ενδείξεις που 

δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλή ενσυναίσθητη προτιμούν τη μουσική που εκφράζει 

θλίψη και τρυφερότητα (και όχι μουσική που εκφράζει θυμό, φόβο ή ευτυχία, 

Vuoskoski et al., 2012). Όπως λέει ο Rentfrow και οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι 

προτιμούν και αναζητούν μουσική που αντικατοπτρίζει και ενισχύει τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους (Rentfrow & Gosling, 2003, Rentfrow, 

Goldberg, Levitin, 2011). Επειδή οι άνθρωποι έχουν μια ισχυρότερη τάση να 

συνειδητοποιούν με αυτούς που υφίστανται αρνητικά συναισθήματα και να βιώσουν 

συμπάθεια και ανησυχία (Davis, 1980), το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τη μουσική. 

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι με υψηλή ενσυναίσθηση μπορεί να είναι πιο ανοιχτοί για 

να εμπλακούν και να συνειδητοποιήσουν ακούγοντας λυπημένη μουσική και πιο 

πιθανό με μουσική που εκφράζει ζεστά, συμπονετικά συναισθήματα όπως η 

τρυφερότητα. Η καταθλιπτική ενσυναίσθηση έχει συσχετιστεί τόσο με την 
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ευαισθησία στη μουσική προκαλούμενη από θλίψη, όσο και από την απόλαυση της 

λυπημένης μουσικής (Vuoskoski et al., 2012). Ίσως οι άνθρωποι με υψηλή 

ενσυναίσθηση να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις επιπτώσεις συγκεκριμένων τύπων 

μουσικής ή να βρίσκουν ευχάριστα μόνο τα συναισθήματα που προκαλούνται από τη 

μουσική. 

4.1.1 Ηλικία 
Η ηλικία είναι ένας ισχυρός παράγοντας που επηρεάζει τις μουσικές 

προτιμήσεις. Υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που δείχνουν τη σύνδεση αυτή, των 

προτιμήσεων της μουσικής με την ηλικία. Από αυτές τις λίγες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ότι οι μουσικές προτιμήσεις 

σταθεροποιούνται λίγο πριν την ενηλικίωση  και δεν αλλάζουν από εκείνη την εποχή. 

(Holbrook & Schindler, 1989, North & Hargreaves, 1995). Τα στοιχεία αυτής της 

έρευνας δείχνουν ότι οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν ισχυρότερες προτιμήσεις για 

διάσημους καλλιτέχνες που άκουσαν όσο ήταν οι ίδιοι νέοι από ότι για τους 

διάσημους καλλιτέχνες που άκουσαν πριν ή μετά από αυτή την ηλικία.  

Αν και τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν  μεμονωμένες μουσικές 

προτιμήσεις ήδη πριν την εφηβεία, υπάρχουν ελάχιστες έρευνες σχετικά με τις 

προτιμήσεις της μουσικής σε παιδιά του δημοτικού σχολείου. Κατά τη διάρκεια του 

δημοτικού σχολείου παρατηρείται ένα ανοιχτό πνεύμα για διαφορετικά στυλ 

μουσικής, το οποίο ονομάζεται «open-earedness» (Hargraves, 1982). Ο Hargraves 

υπέθεσε ότι οι άνθρωποι, κατά την παιδική τους ηλικία είναι περισσότερο «ανοιχτοί» 

σε μορφές μουσικής που θεωρούνται από τους ενήλικους ως αντισυμβατικές. Στη 

δεκαετία του 1990, Στη δεκαετία του 1990, η LeBlanc (1991) χρησιμοποίησε την 

έννοια αυτή για να υποδείξει ότι (α) τα μικρότερα παιδιά είναι πιο «ανοιχτοί», (β) το 

να είναι «ανοιχτοί» μειώνεται καθώς το παιδί μπαίνει στην εφηβεία, (γ το να είναι 

«ανοιχτοί» μεταβάλλεται από την εφηβεία ως την νεαρή ενηλικίωση και (δ) 

μειώνεται καθώς ο άνθρωπος πλησιάζει τα γηρατειά (LeBlanc et al., 1996). Κάποιες 

μελέτες καταδεικνύουν ότι τα μικρότερα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να απορρίψουν 

την κλασσική μουσική ή τη μουσική ενός άγνωστου στυλ σε σχέση με τους ενήλικες 

(LeBblanc, 1991). 

Τα αποτελέσματα μια άλλης έρευνας των ερευνητών Clark και Giacomantonio 

έδειξαν ότι  υπήρχε σημαντική διαφορά ηλικίας  στις μουσικές προτιμήσεις μεταξύ 
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των εφήβων και των ενηλίκων. Ενώ οι ενήλικες προτιμούσαν τη μουσική που 

σχετίζεται με τον Παράγοντας 1: «ανακλαστικός και σύνθετος» (που περιλαμβάνει 

την κλασσική, jazz, folk και blues) οι έφηβοι προτιμούσαν τη μουσική που σχετίζεται 

με τον  Παράγοντας 2: «έντονος και επαναστατικός» (που περιλαμβάνει την rock, 

alternative και  heavy metal) (Clark, Giacomantonio, 2015). Όσο αφορά τη διαφορά 

ηλικίας στην ενσυναίσθηση, προηγούμενη έρευνα (Eisenberg & Fabes, 1998) έδειξε 

ότι το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον ωριμάζει κατά την εφηβεία. Οι Clark και 

Giacomantonio, μέσα από την έρευνα τους , έβγαλαν το συμπέρασμα ότι οι έφηβοι 

έχουν βαθμολογία σε σχέση με τους ενήλικες στο ενσυναίσθητο ενδιαφέρον. 

Υποστηρίζουν ότι καθώς οι ευθύνες και το άγχος της ζωής αυξάνεται κατά την 

ενηλικίωση, οι ανησυχίες ενός ατόμου για τη ζωή καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 

μέρος της ενέργειας τους, αφήνοντας λιγότερο μέρος για την επεξεργασία και το 

ενδιαφέρον για τις ανησυχίες των άλλων (Clark, Giacomantonio, 2015). 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι προτιμήσεις και οι απόψεις για τη μουσική 

μπορούν να αλλάξουν με την ηλικία (Crowther, Durkin, 1982). Σε μια άλλη έρευνα οι 

ερευνητές Schwartz και Fouts (2003) διαπίστωσαν ότι οι προτιμήσεις της μουσικής 

των εφήβων σχετίζονται με την προσωπικότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

έφηβοι που προτιμούσαν πιο σκληρή και βαριά μουσική είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

υψηλά επίπεδα δυσφορίας και έτειναν  αισθάνονται απόρριψη από τους άλλους ενώ 

αυτοί που επέλεγαν πιο ελαφριά δυσκολευόταν να εξισορροπήσουν την ανεξαρτησία 

με την εξάρτηση. Αντίθετα οι έφηβοι που είχαν εκλεκτικές προτιμήσεις είχαν 

λιγότερες δυσκολίες και ήταν πιο ευέλικτοι χρησιμοποιώντας τη μουσική σύμφωνα 

με τη διάθεση και τις ιδιαίτερες ανάγκες εκείνης της εποχής. (Schwartz & Fouts, 

2003).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μουσικές προτιμήσεις ποικίλουν σε όλη 

την ενηλικίωση. Όπως συμβαίνουν διάφορες αλλαγές στην προσωπικότητα κατά τη 

διάρκεια της ζωής, φαίνεται λογικό να αναμένονται και αλλαγές στις μουσικές 

προτιμήσεις. Οι εξηγήσεις για την αλλαγή της προσωπικότητας υπογραμμίζουν την 

επίδραση των ηλικιακών κοινωνικών ρόλων όπως ο γάμος, η οικογένεια, η εργασία 

(Roberts, Wood, Smith, 2005).  
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4.1.2 Φύλο 
Οι περισσότερες διαφορές που καταγράφονται μεταξύ των δυο φύλων 

αφορούν την προσαρμογή στο ρόλο που καλείται ο καθένας να έχει στην κοινωνία 

(Hojat, 2007). Όμως δυο πρόσφατες έρευνες, οι οποίες μελέτησαν συγκεκριμένες 

περιοχές του εγκεφάλου, έδειξαν κάποιες διαφορές μεταξύ των δυο φύλων είναι 

προεγγεγραμμένες, πριν δηλαδή οποιαδήποτε επιρροή του περιβάλλοντος (Cahill, 

2005). Οι γυναίκες είναι καλύτεροι δέκτες των συναισθημάτων και εκπέμπουν πιο 

εύκολα συναισθήματα όπως στοργή, αγάπη, φόβο, χαρά. Αντίθετα, είναι πιο εύκολο 

να εκφράσουν οι άντρες συναισθήματα οργής και θυμού. Στην έρευνα των Toussaint 

και  Webb (2005) βρέθηκε ότι οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερα επίπεδα 

ενσυναίσθησης σε σχέση με τους άντρες (Toussaint & Webb, 2005). 

Ο Baron και ο Cohen στην έρευνα τους έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ του φύλου και της ενσυναίσθησης. Πιο συγκεκριμένα, τα κορίτσια 

παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά ενσυναίσθησης σε σχέση με τους άντρες (Baron-

Cohen, 2003). Τα ευρήματα μιας μεταγενέστερης έρευνας, των Greenberg, Baron-

Cohen, Stillwell, Kosinski και Rentfrow, που ερεύνησαν τις συσχετίσεις μεταξύ της 

ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων της μουσικής έδειξαν ότι είναι ανεξάρτητοι από 

τις διαφορές του φύλου, καθώς οι συσχετίσεις αυτές ήταν πολύ μικρές (Greenberg, 

Baron-Cohen, Stillwell, Kosinski, Rentfrow, 2015). 

 Επίσης στην έρευνά τους οι  Gomà-i-Freixanet, Furnham, Muro (2009) 

έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν με συναισθηματικό τρόπο  

στη μουσική από τους άντρες  (Gomà-i-Freixanet, Furnham, Muro, 2009). Επιπλέον, 

οι γυναίκες προτιμούν την pop μουσική περισσότερο από τους άντρες, ενώ οι άντρες 

δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον προς την rap/hip hop, την heavy metal και την 

electronica. Σε μια άλλη μελέτη σχετικά με το φύλο και την προσωπικότητα, οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άντρες έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στα μπάσα σε 

σχέση με τις γυναίκες (McCown, Keiser, Mulhearn, Williamson, 1997).  

Οι Harrison και O’ Neil (2003) επέλεξαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για 

την έρευνα τους και ερεύνησαν τις προτιμήσεις των μαθητών για την επιλογή 

μουσικού οργάνου με βάση το φύλο καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα 

σχετικά με τις απόψεις των μαθητών για τους ίδιους τους συμμαθητές τους και τις 

επιλογές τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά επέλεξαν με βάση 
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το φύλο τους. Ακόμα και το ποσοστό των κοριτσιών (66%) που θα επέλεγε να μάθει 

κάποιο «όργανο για αγόρια», κατά βάθος είχε ήδη αξιολογήσει το συγκεκριμένο 

όργανο ως «όργανο για αγόρια». Η ενασχόληση με τη μουσική γενικότερα βοηθά 

ιδιαίτερα τα αγόρια να ξεφύγουν από το μέσο όρο, να επικοινωνήσουν καλύτερα και 

παράλληλα να εκφραστούν.  

Η παρούσα έρευνα 

Η μουσική είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων, μικρών και 

μεγάλων. Η ενσυναίσθηση, από την άλλη, υπάρχει μέσα μας περισσότερα χρόνια από 

αυτά που μελετάται. Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει, μέσα από διεθνείς 

έρευνες που έχουν γίνει, τη σχέση αυτών των δυο, των προτιμήσεων της μουσικής με 

την ενσυναίσθηση. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω υπάρχουν κάποιοι παράγοντες 

που επηρεάζουν αυτή τη σχέση, από τις οποίες επιλέξαμε να εστιάσουμε στο φύλο 

και στην ηλικία. Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε έρευνες που δείχνουν αυτή τη 

σχέση ανάμεσα σε φοιτητές και ενήλικες και όχι σε παιδιά. Έτσι, κατέστη ανάγκη να 

αναδείξω αυτή τη σχέση, να την ερευνήσω αναφορικά με τα παιδιά αλλά και να 

εντοπίσω τις διαφορές στις προτιμήσεις ανάμεσα σ’ αυτές τις δυο ηλικιακές ομάδες. 

Έτσι, προσάρμοσα τα εργαλεία στις ανάγκες των Ελλήνων φοιτητών και παιδιών, 

ώστε τα αποσπάσματα του ακουστικού μέρους να είναι προσιτά και οικεία σ’ αυτούς.  

Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην συγκεκριμένη εργασία ήταν: «Ποια 

είναι η σχέση της ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων της μουσικής ανά ηλικία και 

φύλο». Οι υποθέσεις που έγιναν πάνω σ’ αυτό το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα 

ήταν οι εξής:  

 Τα κορίτσια επιλέγουν να ακούνε είδη με ρομαντικές, χαλαρωτικές, μη 

επιθετικές και αργές ιδιότητες όπως η jazz, pop, soul, blues, κλασσική και 

όπερα (Chamorro-Premuzic, Gomà-i-Freixanet, Furnham, Muro, 2009). 

 Τα αγόρια  επιλέγουν να ακούν μουσική που δίνει έμφαση στα μπάσα, στο 

τέμπο, τον ρυθμό και την ένταση όπως η rock, alternative, heavy metal 

(McCown, Keiser, Mulhearn, Williamson, 1997, Chamorro-Premuzic, Gomà-

i-Freixanet, Furnham, Muro, 2009). 

 Οι έφηβοι  επηρεαζόμενοι από το  οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον  

επιλέγουν είδη μουσικής που αντιστοιχούν σ’ αυτά και γενικότερα είναι 

«ανοιχτοί» σε διάφορα είδη της μουσικής (Hargraves, 1982). 
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 Η ενσυναίσθηση σχετίζεται θετικά με είδη όπως η απαλή rock, η R&B και τα 

σύγχρονα είδη (Διάσταση Mellow-Γλυκιά: με ρομαντικές, χαλαρωτικές, μη 

επιθετικές, λυπημένες, αργές, ήσυχες ιδιότητες) ενώ αρνητικά με είδη  όπως η 

κλασική rock, punk και heavy metal (Διάσταση Intense-Έντονη: έντονες, 

παραμορφωμένες, δυναμικές και επιθετικές αλλά όχι χαλαρωτικές ιδιότητες) 

(Greenberg, Cohen, Stillwell, Kosinski &  Rentfrow, 2015). 

 Η συσχέτιση της ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων στη μουσική είναι 

ανεξάρτητες από το φύλο (Greenberg, Baron-Cohen, Stillwell, Kosinski, 

Rentfrow, 2015). 
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Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 80 έφηβοι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ δημοτικού 

(44% αγόρια) ηλικίας 11 και 12 χρονών (Μ.Ο.: 11.25, Τ.Α.: 7.16) και 80 νεαροί 

ενήλικες (φοιτητές)  (36% αγόρια) ηλικίας 18 με 25 χρονών (Μ.Ο.: 21.90, Τ.Α.: 

0.48). Όλα τα τμήματα των σχολείων βρισκόταν σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. 

Η πλειοψηφία των φοιτητών προερχόταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα 

κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων έγιναν με βάση την ηλικία τους. Να τονιστεί 

ότι το 37% του συνόλου είχαν γνώσεις σχετικά με τη μουσική και έπαιζαν κάποιο 

μουσικό όργανο. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Στην συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα φύλο καταγραφής που 

αποτελούνταν από 3 διαφορετικά μέρη. Αρχικά ζητούνταν κάποια δημογραφικά 

στοιχεία και πληροφορίες για τον κάθε μαθητή/φοιτητή.  

1ο μέρος (Προτιμήσεις των ειδών της μουσικής) 

Το 1
ο
 μέρος ήταν ένα σύντομο τεστ  σχετικά με τις προτιμήσεις της μουσικής, 

προσαρμοσμένο  από το τεστ Short Test of Music Preference (STOMP). Το STOMP 

είναι ένα τεστ  που καταγράφει τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων για  14 είδη 

μουσικής σε μια επταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1 = Δε μου αρέσει καθόλου,  7 = 

Μου αρέσει πολύ).  Επισημαίνεται ότι  το τεστ τροποποιήθηκε για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης έρευνας αναφορικά με τα είδη της μουσικής. Ακόμη, έγιναν κάποιες 

αλλαγές και αντιστοιχίσεις των ειδών της μουσικής καθώς το ερωτηματολόγιο 

απευθύνεται σε Έλληνες μαθητές. Αναλυτικότερα, έγιναν μετατροπές στο είδος folk 

αντίστοιχο με την παραδοσιακή μουσική και στο είδος religion με την βυζαντινή 

μουσική. Επιπλέον, προστέθηκαν 2 ακόμα είδη μουσικής (λόγιο τραγούδι-έντεχνο, 

όπερα) ως πιο αντιπροσωπευτικά και οικεία στους μαθητές. Έτσι, το τεστ στην 

παρούσα έρευνα περιελάμβανε  16 είδη μουσικής. Επίσης, δίπλα από κάθε είδος 

μουσικής υπήρχε και μα στήλη με κουτάκια (Δεν έχω υπόψη αυτό το είδος της 

μουσικής) σε περίπτωση που είχαν ακούσει κάποιο είδος μουσικής για πρώτη φορά. 

Η αξιοπιστία της κλίμακας με βάση τους κατασκευαστές είναι πολύ καλή και ο 

συντελεστής Cronbach alpha 0.85.  
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2ο  μέρος (Ακουστικό μέρος) 

Στo 2
ο
 μέρος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ακούσουν 16 

αποσπάσματα των 20΄΄ από τα είδη της μουσικής του προηγούμενου τεστ. Τα 

αποσπάσματα ακουγόταν ένα-ένα ξεχωριστά από ηλεκτρονικό υπολογιστή με την 

χρήση ηχείων. Για κάθε μουσικό απόσπασμα ζητούνταν να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), 

που είναι μία 5βαθμη κλίμακα αυτό-αναφοράς τύπου Likert καταγραφής της έντασης  

πέντε θετικών και πέντε αρνητικών  συναισθημάτων κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες .  Κατά τη διάρκεια του μουσικού αποσπάσματος, οι συμμετέχοντες έπρεπε 

να κυκλώσουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο βαθμό που νοιώθουν ανάλογα με το 

αίσθημα ή το συναίσθημα. Η αξιοπιστία αυτή κυμαινόταν από .86 με .90.  

3ο μέρος (Εσυναίσθηση) 

Το 3
ο
 και τελευταίο μέρος ήταν μια σειρά 28 ερωτήσεων που αφορούσαν την 

ενσυναίσθηση από το ερωτηματολόγιο του Mark H. Davis  Interpersonal Reactivity 

Index (I.R.I.). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να  βάλουν X σε ένα μόνο τετραγωνάκι 

από τα 5 στα οποία αναγραφόταν τα εξής: Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, Πολύ, Πάρα 

πολύ. Η αξιοπιστία της κλίμακας με βάση τους κατασκευαστές είναι πολύ καλή και ο 

συντελεστής Cronbach alpha κυμαίνεται μεταξύ .70 με .78 (Davis, 1980). Στην 

συγκεκριμένη έρευνα, ο συντελεστής αυτός κυμαίνεται μεταξύ .61 και .85. Πιο 

συγκεκριμένα, η υποκλίμακα φαντασία  είχε α= =.85, η υιοθέτηση της προοπτικής 

του άλλου είχε α=.61, το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον είχε α=.70 και  το προσωπικό 

άγχος α=.62. 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε 2 διαφορετικά 

δημοτικά σχολεία και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε φοιτητές από 

διάφορα τμήματα. Αρχικά έγινε συνεννόηση με τους εκάστοτε διευθυντές και 

εκπαιδευτικούς των τμημάτων στα σχολεία αλλά και ενημέρωση μέσω της 

γραμματείας στο Πανεπιστήμιο.  

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των ερωτηματολογίων στα δημοτικά σχολεία 

και στους φοιτητές διήρκησε 1 εβδομάδα από μια διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα και 1 

μήνα σε ομάδες φοιτητών, αντίστοιχα. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της έρευνας 

στα σχολεία προηγήθηκε ενημέρωση για τον σκοπό της έρευνας, καθώς και τη 
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διασφάλιση της ανωνυμίας. Μοιράζοντας τα ερωτηματολόγια δόθηκαν οδηγίες και 

διευκρινήσεις. Η ερευνήτρια ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας για 

τυχόν απορίες. Αρχικά, συμπλήρωσαν κάποια στοιχεία (φύλο, ημερομηνία γέννησης, 

ημερομηνία εξέτασης, μορφωτικό επίπεδο, μορφωτικό επίπεδο πατέρα, μορφωτικό 

επίπεδο μητέρας, θεωρητικές μουσικές γνώσεις, γνώση μουσικού οργάνου). Στη 

συνέχεια, ακολούθησαν 2 μουσικά αποσπάσματα (ένα με θετικά και ένα με αρνητικά 

συναισθήματα) και κλήθηκαν να σημειώσουν το αίσθημα και το συναίσθημα που 

ένοιωσαν εκείνη την ώρα. Εφόσον κατανόησαν τα παραπάνω ακούσματα και τον 

τρόπο καταγραφής των συναισθημάτων συνέχισαν την ίδια διαδικασία και με τα 16 

αποσπάσματα από τα είδη της μουσικής των 20΄΄ το καθένα. Τέλος, στο τελευταίο 

μέρος διάβασαν και τις 28 προτάσεις που αφορούσαν την ενσυναίσθηση και 

συμπλήρωσαν το ερωτηματλόγιο. Στα παιδιά η διαδικασία από την αρχή μέχρι το 

τέλος διήρκησε 30΄-40΄ ενώ στους φοιτητές 20΄.  
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Αποτελέσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τους πίνακες των αποτελεσμάτων της 

συγκεκριμένης έρευνας.  

Πίνακας 1: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής ανά ηλικία και φύλο. 

 
Ηλικία    

 

 
10-12 χρ. 18-25 χρ. Σύνολο 

 

   Αγόρια    Κορίτσια 

Σύνολο 

n=80   Αγόρια Κορίτσια 

  Σύνολο 

n=80 

 Σύνολο 

N=160 

Είδη μουσικής ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Κλασσική 
3.83 2.43 4.47 2.15 4.19 2.28 4.86 1.33 4.71 1.71 4.76 1.58 4.48 1.98 

Blues 
1.29 2.32 1.04 1.72 1.15 1.99 4.66 1.82 3.43 1.98 3.88 2.00 2.51 2.42 

Country 
1.86 2.40 1.53 2.07 1.68 2.21 3.48 2.18 3.06 2.28 3.21 2.24 2.44 2.35 

Dance 
2.66 3.10 3.58 2.65 3.18 2.87 3.34 2.32 3.67 2.11 3.55 2.18 3.36 2.55 

Παραδοσιακή 
4.34 2.18 5.36 1.73 4.91 1.99 6.00 1.31 5.25 1.81 5.53 1.68 5.22 1.86 

Rap 
4.57 2.60 4.51 2.40 4.54 2.47 3.55 1.92 3.92 2.17 3.79 2.08 4.16 2.31 

Soul 
0.91 2.09 0.60 1.45 0.74 1.76 2.66 2.48 2.45 2.59 2.53 2.54 1.63 2.35 

Βυζαντινή 
2.54 2.45 3.07 2.28 2.84 2.36 5.00 2.20 3.73 2.37 4.19 2.38 3.51 2.45 

Alternative 
1.60 2.48 1.07 2.03 1.30 2.24 1.93 2.33 2.84 2.41 2.51 2.41 1.91 2.39 

Jazz 
3.17 2.76 3.24 2.52 3.21 2.61 4.90 1.61 4.24 1.95 4.48 1.85 3.84 2.34 

Rock 
5.34 2.45 4.51 2.03 4.88 2.25 4.03 2.41 4.06 2.13 4.05 2.22 4.46 2.27 

Pop 
4.89 2.26 5.22 2.30 5.08 2.27 4.21 1.93 5.04 2.14 4.74 2.09 4.91 2.18 

Heavy metal 
3.26 3.08 1.71 1.97 2.39 2.62 2.79 2.37 2.61 2.15 2.68 2.21 2.53 2.42 

Μουσική 

κινηματογράφου 3.40 2.56 3.24 2.42 3.31 2.47 5.00 2.02 4.57 1.89 4.73 1.94 4.02 2.32 

Όπερα 2.57 2.13 2.31 1.62 2.43 1.85 3.31 1.97 3.55 1.88 3.46 1.90 2.94 1.94 

Έντεχνο-Λόγιο 

τραγούδι 1.91 2.34 3.07 2.48 2.56 2.47 5.24 2.03 5.20 1.90 5.21 1.93 3.89 2.58 

 

Ο Πίνακας 1 περιγράφει τους Μέσους Όρους (Μ.Ο.) τις Τυπικές Αποκλίσεις 

(Τ.Α.) των προτιμήσεων της μουσικής ανά ηλικία και φύλο. Από τα είδη της 

μουσικής που δόθηκαν στους συμμετέχοντες, συνολικά, η υψηλότερη προτίμηση 

τους ήταν η Παραδοσιακή μουσική (Μ.Ο.: 5.22, Τ.Α.: 1.86) και η χαμηλότερη η Soul 

μουσική (Μ.Ο.: 1.63, Τ.Α.: 2.35). 

Πιο αναλυτικά, η υψηλότερη προτίμηση των φοιτητών για τα είδη της 

μουσικής ήταν η Παραδοσιακή μουσική (Μ.Ο.: 5.53, Τ.Α.: 1.68), τόσο των αγοριών 

(Μ.Ο.: 6.00, Τ.Α.: 1.31) όσο και των κοριτσιών (Μ.Ο.: 5.25, Τ.Α.: 1.81). Επιπλέον, η 

χαμηλότερη προτίμηση των φοιτητών συνολικά ήταν η Alternative μουσική (Μ.Ο.: 
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2.51, Τ.Α.: 2.41) όπως και των κοριτσιών (Μ.Ο.: 1.93, Τ.Α.: 2.33), ενώ των αγοριών 

η Soul μουσική  (Μ.Ο.: 2.45, Τ.Α.: 2.59). 

Οι μαθητές του Δημοτικού, συνολικά, σημείωσαν σαν υψηλότερη προτίμηση 

την Pop μουσική (Μ.Ο.: 5.08, Τ.Α.: 2.27). Ωστόσο τα αγόρια δήλωσαν σαν 

υψηλότερη προτίμηση την Rock μουσική (Μ.Ο.: 5.34, Τ.Α.: 2.45) και τα κορίτσια 

την Παραδοσιακή μουσική (Μ.Ο.: 5.36, Τ.Α.: 1.73). Αυτή η διαφορά στις 

προτιμήσεις οφείλεται στην μεγάλη τιμή της τυπικής απόκλισης. Επιπλέον, οι 

μαθητές του Δημοτικού συνολικά δήλωσαν  σαν χαμηλότερη προτίμηση την Soul 

μουσική (Μ.Ο.: 0.74, Τ.Α.: 1.76) όπως και τα αγόρια (Μ.Ο.: 0.91, Τ.Α.: 2.09) και τα 

κορίτσια (Μ.Ο.: 0.60, Τ.Α.: 1.45).  
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Στο σύνολο, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι όταν ακούνε Classical 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό  Καλά (Μ.Ο.: 3.57, Τ.Α.: 1.52) και σε μικρότερο 

βαθμό Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.33, Τ.Α.: 0.56). Ακριβώς το ίδιο συνέβη και με την 

Blues μουσική, την Country, την Soul, και τη Μουσική Κινηματογράφου. Να 

τονιστεί ότι κανένα από τα είδη μουσικής δεν δημιουργεί καθ’ αυτό Απογοήτευση 

καθώς τα ποσοστά είναι πολύ μικρά. απλά αναφέρονται με το μικρότερο βαθμό.  

Επιπλέον, ποιοι; δήλωσαν ότι όταν ακούνε Βυζαντινή μουσική αισθάνονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.24, Τ.Α.: 1.87) και σε μικρότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.48, Τ.Α.: 1.21). Σε μεγαλύτερο βαθμό, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.01, Τ.Α.: 1.76) όταν ακούνε 

Alternative και σε μικρότερο Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 1.12, Τ.Α.: 1.42). Επιπλέον, 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.36, Τ.Α.: 1.78) και σε μικρότερο 

Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.68, Τ.Α.: 1.31) όταν ακούνε Jazz.  

Επιπρόσθετα, στο σύνολο, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό  

Καλά (Μ.Ο.: 3.78, Τ.Α.: 4.40) όταν ακούνε Dance/electronica και σε μικρότερο 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.39, Τ.Α.: 0.92). Το ίδιο συνέβη με την Παραδοσιακή μουσική, 

την Opera, την Rock, την Rap, τα Blues και την Pop μουσική. 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι όταν ακούνε Λόγιο-Έντεχνο Τραγούδι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.07, Τ.Α.: 1.70) και σε μικρότερο 

Ανησυχία (Μ.Ο.: 1.17, Τ.Α.: 1.56).  

Τέλος. όταν ακούνε Heavy metal δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 2.92, Τ.Α.: 1.83) και σε μικρότερο Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.72, 

Τ.Α.: 1.39).  
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Πίνακας 3: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Κλασσική μουσική. 

 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 3.26 1.80 3.60 1.56 3.45 1.67 3.55 1.43 3.76 1.31 3.69 1.35 3.57 1.52 

Λύπη 0.71 1.47 0.31 0.79 0.49 1.15 0.41 0.91 0.43 0.83 0.43 0.85 0.46 1.01 

Ηρεμία 2.31 1.94 3.09 1.76 2.75 1.87 3.55 1.59 3.04 1.61 3.23 1.61 2.99 1.76 

Μελαγχολία 1.00 1.75 0.62 1.34 0.79 1.53 0.52 1.12 0.86 1.44 0.74 1.34 0.76 1.43 

Ευχαρίστηση 2.97 1.69 3.62 1.53 3.34 1.62 3.24 1.35 3.57 1.30 3.45 1.32 3.39 1.48 

Ανησυχία 1.06 1.63 0.69 1.46 0.85 1.54 0.93 1.28 0.76 1.19 0.83 1.22 0.84 1.38 

Χαρούμενος 3.26 1.65 3.67 1.62 3.49 1.64 3.45 1.38 3.61 1.50 3.55 1.45 3.52 1.54 

Ενθουσιασμένος 3.03 1.82 3.40 1.75 3.24 1.78 3.41 1.55 3.10 1.70 3.21 1.64 3.23 1.71 

Απαισιόδοξος 0.86 1.48 0.22 0.67 0.50 1.14 0.55 0.99 0.29 0.83 0.39 0.89 0.44 1.02 

Απογοητευμένος 0.71 1.49 0.13 0.55 0.39 1.10 0.31 0.97 0.24 0.68 0.26 0.79 0.33 0.96 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Κλασσική μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.57, Τ.Α.: 1.52) και σε μικρότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.33, 

Τ.Α.: 0.96).  

Πιο αναλυτικά. οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο 

Καλά (Μ.Ο.: 3.69, Τ.Α.: 1.35) ακούγοντας Κλασσική μουσική και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.26, Τ.Α.: 0.79). Τα κορίτσια δήλωσαν ακριβώς το ίδιο με 

το σύνολο, δηλαδή σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.76, Τ.Α.: 1.31) και σε 

μικρότερο Απογοητευμένες (Μ.Ο.: 0.24, Τ.Α.: 0.79).  Τα αγόρια δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.55, Τ.Α.: 1.59)  και σε μικρότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.31, Τ.Α.: 0.97).  

Οι μαθητές του Δημοτικού, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν 

ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 3.49, Τ.Α.: 1.64)  και σε 

μικρότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.39, Τ.Α.: 1.10). Τα αγόρια δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.26. Τ.Α.: 1.80)  και σε μικρότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.71, Τ.Α.: 1.49), όπως και τα κορίτσια δήλωσαν σε 

μεγαλύτερο Χαρούμενες (Μ.Ο.: 3.64. Τ.Α.: 1.58) και σε μικρότερο βαθμό 

Απογοητευμένες (Μ.Ο.: 0.13, Τ.Α.: 0.55).   
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Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Κλασσικής μουσικής. Από το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο βαθμό αισθάνονται:  Καλά (Μ.Ο.: 3.57, Τ.Α.: 1.52), Χαρούμενοι 

(Μ.Ο.: 3.52, Τ.Α.: 1.54), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 3.39, Τ.Α.: 1.48), Ενθουσιασμένοι 

(Μ.Ο.: 3.23, Τ.Α.: 1.71), Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.99, Τ.Α.: 1.76), Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.84, 

Τ.Α.: 1.38), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.76, Τ.Α.: 1.43), Λύπη (Μ.Ο.: 0.46, Τ.Α.: 1.01), 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.44, Τ.Α.: 1.02) και τέλος Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.33, Τ.Α.: 

0.96). 

 

Πίνακας 4: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής για την Blues μουσική. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 3.29 1.93 2.98 1.74 3.11 1.82 3.28 1.33 2.88 1.38 3.03 1.37 3.07 1.61 

Λύπη 0.46 1.07 0.78 1.46 0.64 1.30 1.17 1.28 1.67 1.61 1.49 1.51 1.06 1.47 

Ηρεμία 2.03 1.77 2.24 1.92 2.15 1.85 2.62 1.59 2.37 1.67 2.46 1.64 2.31 1.75 

Μελαγχολία 0.46 0.89 0.93 1.44 0.73 1.24 1.34 1.49 2.08 1.73 1.81 1.68 1.27 1.57 

Ευχαρίστηση 2.86 2.00 2.89 1.71 2.88 1.83 2.86 1.79 2.14 1.71 2.40 1.76 2.64 1.81 

Ανησυχία 0.74 1.31 0.80 1.38 0.78 1.34 1.45 1.40 0.88 1.16 1.09 1.27 0.93 1.31 

Χαρούμενος 3.37 1.85 3.04 1.66 3.19 1.74 2.79 1.66 2.06 1.65 2.33 1.68 2.76 1.76 

Ενθουσιασμένος 2.97 2.04 2.69 1.83 2.81 1.92 2.62 1.70 1.76 1.67 2.08 1.72 2.44 1.85 

Απαισιόδοξος 0.91 1.38 0.29 0.97 0.56 1.20 0.97 1.38 0.96 1.28 0.96 1.31 0.76 1.27 

Απογοητευμένος 0.49 1.07 0.49 1.38 0.49 1.24 0.69 0.97 0.98 1.45 0.88 1.30 0.68 1.28 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Blues μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

Καλά (Μ.Ο.: 3.07, Τ.Α.: 1.28) και σε μικρότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.68, Τ.Α.: 

1.28).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Blues μουσική περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.03, Τ.Α.: 1.37) και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.68, Τ.Α.: 1.28). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.28, Τ.Α.: 1.33)  και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.69, Τ.Α.: 0.97). Τα κορίτσια δήλωσαν ότι αισθάνονται 

περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.88, Τ.Α.: 1.38) και λιγότερο Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.88, 

Τ.Α.: 1.16).    
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Ωστόσο, οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 3.49, Τ.Α.: 1.64)  και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.549, Τ.Α.: 1.24). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 3.37, Τ.Α.: 1.85)  και σε 

μικρότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.46, Τ.Α.: 1.07) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο 

Χαρούμενες (Μ.Ο.: 3.04, Τ.Α.: 1.66) αλλά σε μικρότερο βαθμό Απαισιόδοξες (Μ.Ο.: 

0.29, Τ.Α.: 0.97).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Blues μουσικής. Από το μεγαλύτερο προς 

το μικρότερο βαθμό αισθάνονται:  Καλά (Μ.Ο.: 3.07, Τ.Α.: 1.61), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 

2.76, Τ.Α.: 1.76), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 2.64, Τ.Α.: 1.81), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 

2.44, Τ.Α.: 1.85), Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.31, Τ.Α.: 1.75), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 1.27, Τ.Α.: 

1.57), Λύπη (Μ.Ο.: 1.06, Τ.Α.: 1.61), Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.93, Τ.Α.: 1.31), 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.76, Τ.Α.: 1.27) και τέλος Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.68, Τ.Α.: 

1.28). 

 

Πίνακας 5: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα είδη της 

μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Country. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 3.91 1.54 3.67 1.54 3.78 1.53 3.17 1.10 2.80 1.20 2.94 1.17 3.36 1.42 

Λύπη 0.26 0.89 0.44 1.12 0.36 1.02 1.10 1.14 1.57 1.42 1.40 1.34 0.88 1.30 

Ηρεμία 1.37 1.70 1.31 1.86 1.34 1.78 3.28 1.44 2.80 1.59 2.98 1.54 2.16 1.85 

Μελαγχολία 1.00 1.59 0.67 1.37 0.81 1.47 1.48 1.43 2.31 1.57 2.01 1.56 1.41 1.63 

Ευχαρίστηση 2.94 1.73 3.22 1.68 3.10 1.70 2.93 1.10 2.12 1.60 2.41 1.48 2.76 1.62 

Ανησυχία 0.74 1.34 0.93 1.54 0.85 1.45 1.03 1.27 0.94 1.27 0.98 1.26 0.91 1.36 

Χαρούμενος 3.23 1.82 3.58 1.45 3.43 1.62 2.90 1.47 1.57 1.50 2.05 1.61 2.74 1.75 

Ενθουσιασμένος 3.09 1.90 3.07 1.70 3.08 1.78 2.52 1.38 1.49 1.47 1.86 1.52 2.47 1.76 

Απαισιόδοξος 0.31 1.02 0.33 0.88 0.33 0.94 0.66 0.86 1.04 1.23 0.90 1.12 0.61 1.07 

Απογοητευμένος 0.37 1.19 0.38 1.13 0.38 1.15 0.41 0.91 1.08 1.45 0.84 1.32 0.61 1.25 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Country μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό  Καλά (Μ.Ο.: 3.36, Τ.Α.: 1.42) και σε μικρότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.61, 

Τ.Α.: 1.25).  
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Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Blues μουσική περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.94, Τ.Α.: 1.17) και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.84, Τ.Α.: 1.32). Τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται 

περισσότερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.28, Τ.Α.: 1.44)  και λιγότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 

0.41, Τ.Α.: 0.91). Τα κορίτσια δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 

2.80, Τ.Α.: 1.20) και λιγότερο Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.94, Τ.Α.: 1.27).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.78, Τ.Α.: 1.53)  και μικρότερο 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.33, Τ.Α.: 0.94). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.91, Τ.Α.: 1.54)  αλλά σε μικρότερο Λύπη 

(Μ.Ο.: 0.26, Τ.Α.: 0.89) και τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 

3.67, Τ.Α.: 1.54) και σε μικρότερο βαθμό Απαισιόδοξες (Μ.Ο.: 0.33, Τ.Α.: 0.88).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Country μουσικής. Από το μεγαλύτερο προς 

το μικρότερο βαθμό αισθάνονται:  Καλά (Μ.Ο.: 3.36, Τ.Α.: 1.42), Ευχαρίστηση 

(Μ.Ο.: 2.76, Τ.Α.: 1.62). Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 2.74,Τ.Α.: 1.75), Ενθουσιασμένοι 

(Μ.Ο.: 2.47, Τ.Α.: 1.76), Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.16, Τ.Α.: 1.85), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 1.41, 

Τ.Α.: 1.63), Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.91. Τ.Α.: 1.36), Λύπη (Μ.Ο.: 0.88, Τ.Α.: 1.30), 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.61, Τ.Α.: 1.07) και τέλος Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.61, Τ.Α.: 

1.25). 

 

Πίνακας 6: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Dance/electronica. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 3.31 1.81 3.47 1.67 3.40 1.73 3.52 1.62 4.54 7.44 4.16 6.00 3.78 4.40 

Λύπη 0.51 1.17 0.56 1.25 0.54 1.21 0.41 0.98 0.25 0.82 0.31 0.88 0.43 1.06 

Ηρεμία 2.40 1.85 1.91 1.81 2.13 1.83 1.38 1.21 1.65 1.63 1.55 1.49 1.84 1.69 

Μελαγχολία 0.40 1.06 0.66 1.33 0.54 1.22 0.55 1.24 0.47 1.10 0.50 1.15 0.52 1.18 

Ευχαρίστηση 3.06 1.78 3.60 1.62 3.36 1.70 3.31 1.58 3.45 1.68 3.40 1.64 3.38 1.66 

Ανησυχία 0.71 1.45 0.53 1.08 0.61 1.25 0.76 1.21 0.98 1.56 0.90 1.44 0.76 1.35 

Χαρούμενος 3.14 1.78 3.53 1.75 3.36 1.77 3.59 1.52 3.39 1.81 3.46 1.71 3.41 1.73 

Ενθουσιασμένος 2.71 1.95 3.33 1.86 3.06 1.91 3.38 1.74 3.33 1.91 3.35 1.84 3.21 1.88 

Απαισιόδοξος 0.29 0.79 0.36 1.05 0.33 0.94 0.31 0.60 0.53 1.03 0.45 0.90 0.39 0.92 

Απογοητευμένος 0.46 1.12 0.40 1.23 0.43 1.18 0.69 1.34 0.59 1.06 0.63 1.16 0.53 1.17 
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Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Dance/electronica μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό  Καλά (Μ.Ο.: 3.78, Τ.Α.: 4.40) και σε μικρότερο Απαισιόδοξοι 

(Μ.Ο.: 0.39, Τ.Α.: 0.92).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Blues μουσική περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 4.16, Τ.Α.: 6.00) και λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 

0.45, Τ.Α.: 0.90). Τα αγόρια, δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Χαρούμενοι 

(Μ.Ο.: 3.59, Τ.Α.: 1.52)  και λιγότερο Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.31, Τ.Α.: 0.60) ενώ τα 

κορίτσια δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 4.54, Τ.Α.: 7.44) και 

λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.25, Τ.Α.: 0.82).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.40, Τ.Α.: 1.73)  και λιγότερο 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.33, Τ.Α.: 0.94). Τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.31, Τ.Α.: 1.81)  και σε μικρότερο Απαισιόδοξοι 

(Μ.Ο.: 0.29, Τ.Α.: 0.79). Τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 

3.53, Τ.Α.: 1.75) και σε μικρότερο βαθμό Απαισιόδοξες (Μ.Ο.: 0.36, Τ.Α.: 1.05).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού δείγματος, που 

αφορά το απόσπασμα της Country μουσικής. Από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο 

βαθμό αισθάνονται:  Καλά (Μ.Ο.: 3.78, Τ.Α.: 4.40), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 3.41, Τ.Α.: 

1.73), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 3.38, Τ.Α.: 1.66), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 3.21, Τ.Α.: 

1.88), Ηρεμία (Μ.Ο.: 1.84, Τ.Α.: 1.69), Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.77, Τ.Α.: 1.35), 

Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.56. Τ.Α.: 1.21), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.53, Τ.Α.: 1.17), 

Λύπη (Μ.Ο.: 0.43, Τ.Α.: 1.06) και τέλος Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.39, Τ.Α.: 0.92). 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Παραδοσιακή μουσική. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 3.31 1.73 2.42 1.86 2.81 1.85 3.59 1.32 2.96 1.61 3.19 1.54 3.00 1.70 

Λύπη 1.14 1.96 0.82 1.48 0.96 1.70 1.48 1.24 1.90 1.60 1.75 1.49 1.36 1.64 

Ηρεμία 2.23 2.20 1.11 1.57 1.60 1.94 2.52 1.40 2.04 1.61 2.21 1.55 1.91 1.78 

Μελαγχολία 1.31 2.08 1.27 1.86 1.29 1.95 2.14 1.33 2.16 1.76 2.15 1.61 1.72 1.83 

Ευχαρίστηση 3.34 1.98 2.60 1.89 2.93 1.95 3.03 1.38 2.63 1.80 2.78 1.66 2.85 1.81 

Ανησυχία 1.09 1.56 0.80 1.34 0.93 1.44 0.83 0.85 1.06 1.55 0.98 1.34 0.95 1.39 

Χαρούμενος 2.83 2.05 2.56 1.89 2.68 1.95 2.72 1.28 2.08 1.83 2.31 1.67 2.49 1.82 

Ενθουσιασμένος 2.97 1.92 2.38 1.99 2.64 1.97 2.24 1.72 1.80 1.80 1.96 1.77 2.30 1.90 

Απαισιόδοξος 0.40 1.06 0.93 1.48 0.70 1.34 0.66 1.08 1.14 1.44 0.96 1.34 0.83 1.34 

Απογοητευμένος 0.57 1.42 1.09 1.76 0.86 1.63 0.62 0.90 0.96 1.44 0.84 1.28 0.85 1.46 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Παραδοσιακή Μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.00, Τ.Α.: 1.70) και σε μικρότερο Απαισιόδοξοι 

(Μ.Ο.: 0.83, Τ.Α.: 1.34).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Παραδοσιακή μουσική περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.19, Τ.Α.: 1.54) και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.84, Τ.Α.: 1.28). Τα κορίτσια, επίσης. δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.96, Τ.Α.: 1.61) και λιγότερο 

Απογοητευμένες (Μ.Ο.: 0.96, Τ.Α.: 1.44). Τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται 

περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.59, Τ.Α.: 1.32) και λιγότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 

0.62, Τ.Α.: 0.90).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 2.93, Τ.Α.: 1.95)  και 

λιγότερο Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.70, Τ.Α.: 1.34). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 3.34, Τ.Α.: 1.98)  και σε 

μικρότερο Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.40, Τ.Α.: 1.06) όπως και τα κορίτσια δήλωσαν σε 

μεγαλύτερο Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 2.60, Τ.Α.: 1.89) και σε μικρότερο βαθμό 

Απαισιόδοξες (Μ.Ο.: 0.70, Τ.Α.: 1.34).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Παραδοσιακής μουσικής. Από το 

μεγαλύτερο προς το μικρότερο βαθμό αισθάνονται:  Καλά (Μ.Ο.: 3.00, Τ.Α.: 1.70), 
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Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 2.85, Τ.Α.: 1.91), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 2.49, Τ.Α.: 1.82), 

Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 2.30, Τ.Α.: 1.82), Ηρεμία (Μ.Ο.: 1.91, Τ.Α.: 1.78), 

Μελαγχολία (Μ.Ο.: 1.72, Τ.Α.: 1.83), Λύπη (Μ.Ο.: 1.36, Τ.Α.: 1.64), Ανησυχία 

(Μ.Ο.: 0.95, Τ.Α.: 1.39), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.85, Τ.Α.: 1.46) και τέλος 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.83, Τ.Α.: 1.34). 

 

Πίνακας 8: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Rap. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 3.09 2.27 3.07 1.89 3.08 2.05 2.52 1.33 2.57 1.77 2.55 1.61 2.81 1.86 

Λύπη 0.43 1.24 0.62 1.23 0.54 1.23 0.66 1.34 0.90 1.51 0.81 1.45 0.68 1.35 

Ηρεμία 1.40 1.97 1.04 1.55 1.20 1.75 0.86 1.25 1.12 1.61 1.03 1.48 1.11 1.62 

Μελαγχολία 0.46 1.15 0.67 1.24 0.58 1.20 1.24 1.55 0.90 1.35 1.03 1.42 0.80 1.33 

Ευχαρίστηση 3.43 2.00 2.84 1.72 3.10 1.86 1.90 1.54 1.98 1.93 1.95 1.79 2.53 1.91 

Ανησυχία 0.94 1.55 0.67 1.31 0.79 1.42 2.17 1.61 1.59 1.86 1.80 1.78 1.29 1.68 

Χαρούμενος 3.31 2.01 2.96 1.71 3.11 1.84 2.34 1.37 1.78 1.89 1.99 1.73 2.55 1.87 

Ενθουσιασμένος 3.46 1.84 2.78 1.85 3.08 1.86 2.07 1.75 1.82 1.90 1.91 1.84 2.49 1.94 

Απαισιόδοξος 0.71 1.64 0.53 1.14 0.61 1.37 0.86 1.48 0.90 1.53 0.89 1.50 0.75 1.44 

Απογοητευμένος 0.63 1.50 0.67 1.43 0.65 1.45 0.76 1.62 0.96 1.60 0.89 1.60 0.77 1.53 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά 

(Μ.Ο.: 2.81, Τ.Α.: 1.86) και σε μικρότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.68, Τ.Α.: 1.35).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Rap μουσική περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.55, Τ.Α.: 1.61) και λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 

0.81, Τ.Α.: 1.45). Τα αγόρια, επίσης. δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά 

(Μ.Ο.: 2.52, Τ.Α.: 1.33)  και λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.66, Τ.Α.: 1.34). Τα κορίτσια 

δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.57, Τ.Α.: 1.77) και λιγότερο 

Λύπη (Μ.Ο.: 0.90, Τ.Α.: 1.51).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό  Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 3.11, Τ.Α.: 1.84)  και 

λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.54, Τ.Α.: 1.23). Τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 3.46, Τ.Α.: 1.84)  και σε μικρότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.43, Τ.Α.: 1.24) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο 
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Καλά (Μ.Ο.: 3.07, Τ.Α.: 1.89) και σε μικρότερο βαθμό Λύπη (Μ.Ο.: 0.62, Τ.Α.: 

1.23).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Rap μουσικής. Από το μεγαλύτερο προς το 

μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Καλά (Μ.Ο.: 2.81, Τ.Α.: 1.86),  Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 

2.55, Τ.Α.: 1.84), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 2.53, Τ.Α.: 1.91), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 

2.49, Τ.Α.: 1.94), Ανησυχία (Μ.Ο.: 1.29, Τ.Α.: 1.68), Ηρεμία (Μ.Ο.: 1.11, Τ.Α.: 

1.62), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.80, Τ.Α.: 1.33), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.77, Τ.Α.: 

1.53), Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.75, Τ.Α.: 1.44) και τέλος Λύπη (Μ.Ο.: 0.68, Τ.Α.: 

1.35). 

 

Πίνακας 9: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα είδη της 

μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Soul. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 2.80 1.68 3.60 1.66 3.25 1.70 3.14 1.66 3.33 1.56 3.26 1.59 3.26 1.64 

Λύπη 0.40 0.91 0.33 0.93 0.36 0.92 0.38 0.86 0.76 1.39 0.63 1.24 0.49 1.09 

Ηρεμία 1.97 1.92 1.56 1.82 1.74 1.86 2.10 1.74 1.90 1.54 1.98 1.61 1.86 1.74 

Μελαγχολία 0.29 0.89 0.71 1.42 0.53 1.23 0.76 1.12 0.92 1.37 0.86 1.28 0.69 1.26 

Ευχαρίστηση 3.14 1.85 3.44 1.66 3.31 1.74 2.90 1.70 2.90 1.82 2.90 1.77 3.11 1.76 

Ανησυχία 0.51 1.27 0.56 1.08 0.54 1.16 0.72 1.22 0.94 1.45 0.86 1.37 0.70 1.27 

Χαρούμενος 3.11 1.60 3.67 1.67 3.43 1.65 2.97 1.68 2.88 1.89 2.91 1.81 3.17 1.75 

Ενθουσιασμένος 2.60 1.77 3.20 1.78 2.94 1.79 2.72 1.89 2.78 1.79 2.76 1.82 2.85 1.80 

Απαισιόδοξος 0.66 1.41 0.47 1.18 0.55 1.28 0.34 0.77 0.71 1.15 0.58 1.04 0.56 1.16 

Απογοητευμένος 0.63 1.26 0.36 1.00 0.48 1.12 0.52 0.95 0.75 1.18 0.66 1.10 0.57 1.11 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Soul μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

Καλά (Μ.Ο.: 3.26, Τ.Α.: 1.64) και σε μικρότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.49, Τ.Α.: 1.09).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Soul μουσική περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.26, Τ.Α.: 1.64) και λιγότερο Απαισιόδοξοι 

(Μ.Ο.: 0.58, Τ.Α.: 1.04). Τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά 

(Μ.Ο.: 3.14, Τ.Α.: 1.66)  και λιγότερο Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.34, Τ.Α.: 0.77). Τα 

κορίτσια, επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.33, Τ.Α.: 

1.56) και λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.71, Τ.Α.: 1.15).    
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Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 3.43, Τ.Α.: 1.65)  και λιγότερο 

Λύπη (Μ.Ο.: 0.36, Τ.Α.: 0.92). Τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 3.14, Τ.Α.: 1.85)  και σε μικρότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.40, 

Τ.Α.: 0.91) και τα κορίτσια, επίσης, δήλωσαν σε μεγαλύτερο Χαρούμενες (Μ.Ο.: 3.67 

Τ.Α.: 1.67) και σε μικρότερο βαθμό Λύπη (Μ.Ο.: 0.33, Τ.Α.: 0.93).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Soul μουσικής. Από το μεγαλύτερο προς το 

μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Καλά (Μ.Ο.: 3.26, Τ.Α.: 1.64),  Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 

3.17, Τ.Α.: 1.75), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 3.11, Τ.Α.: 1.76), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 

2.85, Τ.Α.: 1.80), Ηρεμία (Μ.Ο.: 1.86,Τ.Α.: 1.74), Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.70, Τ.Α.: 1.27), 

Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.69, Τ.Α.: 1.26), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.56, Τ.Α.: 1.16), 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.56, Τ.Α.: 1.16) και τέλος Λύπη (Μ.Ο.: 0.49, Τ.Α.: 1.09). 

 

Πίνακας 10: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Βυζαντινή Μουσική. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 2.57 2.19 2.47 1.84 2.51 1.99 3.55 1.62 3.02 1.67 3.21 1.66 2.86 1.86 

Λύπη 1.09 1.76 0.91 1.46 0.99 1.59 1.00 1.25 1.78 1.69 1.50 1.58 1.24 1.60 

Ηρεμία 2.46 2.21 3.04 1.99 2.79 2.10 4.00 1.25 3.53 1.60 3.70 1.50 3.24 1.87 

Μελαγχολία 1.06 1.80 0.56 1.08 0.78 1.45 1.14 1.43 1.76 1.66 1.54 1.60 1.16 1.57 

Ευχαρίστηση 2.34 1.94 2.47 2.05 2.41 1.99 3.72 1.79 2.53 1.77 2.96 1.86 2.69 1.94 

Ανησυχία 1.09 1.76 0.27 0.99 0.63 1.43 0.38 0.78 1.18 1.55 0.89 1.37 0.76 1.40 

Χαρούμενος 2.31 1.98 2.22 1.98 2.26 1.97 3.21 1.70 2.22 1.71 2.58 1.76 2.42 1.87 

Ενθουσιασμένος 1.91 2.05 2.11 2.03 2.03 2.03 2.62 1.90 1.90 1.85 2.16 1.89 2.09 1.95 

Απαισιόδοξος 0.60 1.40 0.36 0.98 0.46 1.18 0.24 0.69 1.00 1.40 0.73 1.24 0.59 1.21 

Απογοητευμένος 0.51 1.44 0.51 1.29 0.51 1.35 0.21 0.62 0.59 1.22 0.45 1.05 0.48 1.21 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Βυζαντινή Μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.24, Τ.Α.: 1.87) και σε μικρότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 

0.48, Τ.Α.: 1.21).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Βυζαντινή μουσική περισσότερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.70, Τ.Α.: 1.50) και λιγότερο 
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Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.45, Τ.Α.: 1.05). Τα αγόρια, επίσης,  δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 4.00, Τ.Α.: 1.25)  και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.21, Τ.Α.: 0.62), όπως και τα κορίτσια δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.53, Τ.Α.: 1.60) και λιγότερο 

Απογοητευμένος (Μ.Ο.: 0.59, Τ.Α.: 1.22).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.79, Τ.Α.: 2.10)  και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.46, Τ.Α.: 1.18). Τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 2.46, Τ.Α.: 2.21)  και σε μικρότερο Απογοητευμένοι 

(Μ.Ο.: 0.51, Τ.Α.: 1.44) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 

3.04, Τ.Α.: 1.99) και σε μικρότερο βαθμό Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.36, Τ.Α.: 0.98).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Βυζαντινής μουσικής. Από το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.24, Τ.Α.: 1.87),  Καλά 

(Μ.Ο.: 2.86, Τ.Α.: 1.86), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 2.69, Τ.Α.: 1.94), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 

2.42, Τ.Α.: 1.87), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 2.09, Τ.Α.: 1.95), Λύπη (Μ.Ο.: 1.24, Τ.Α.: 

1.60), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 1.16, Τ.Α.: 1.57), Ανησυχία (Μ.Ο.: 076, Τ.Α.: 1.40), 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.59, Τ.Α.: 1.21) και τέλος Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.48, Τ.Α.: 

1.21). 

Πίνακας 11: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Alternative 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 1.03 1.56 1.89 1.65 1.51 1.66 2.62 1.70 2.29 1.33 2.41 1.47 1.96 1.63 

Λύπη 1.60 2.00 1.31 1.76 1.44 1.86 2.07 1.65 2.18 1.66 2.14 1.64 1.79 1.79 

Ηρεμία 0.86 1.44 2.18 1.77 1.60 1.75 2.93 1.83 2.14 1.52 2.43 1.67 2.01 1.76 

Μελαγχολία 1.00 1.50 0.91 1.50 0.95 1.49 2.41 1.66 2.51 1.65 2.48 1.65 1.71 1.74 

Ευχαρίστηση 0.91 1.40 1.76 1.69 1.39 1.62 2.07 1.73 1.61 1.43 1.78 1.55 1.58 1.59 

Ανησυχία 1.57 1.96 1.00 1.62 1.25 1.79 1.31 1.51 1.59 1.54 1.49 1.53 1.37 1.66 

Χαρούμενος 0.86 1.29 1.60 1.70 1.28 1.57 1.90 1.84 1.18 1.28 1.44 1.53 1.36 1.55 

Ενθουσιασμένος 0.63 1.17 1.71 1.74 1.24 1.60 1.24 1.18 0.86 1.22 1.00 1.21 1.12 1.42 

Απαισιόδοξος 1.66 1.92 0.82 1.47 1.19 1.72 1.90 1.57 2.02 1.50 1.98 1.52 1.58 1.67 

Απογοητευμένος 1.97 2.31 1.22 1.77 1.55 2.04 1.79 1.61 1.76 1.67 1.78 1.64 1.66 1.85 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Alternative μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο 
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βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.01, Τ.Α.: 1.76) και σε μικρότερο Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 1.12, 

Τ.Α.: 1.42).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Alternative μουσική περισσότερο Μελαγχολία (Μ.Ο.: 2.48, Τ.Α.: 1.65) και λιγότερο 

Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 1.00, Τ.Α.: 1.12). Τα αγόρια, όμως, δήλωσαν ότι αισθάνονται 

περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.62, Τ.Α.: 1.70)  και λιγότερο Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 

1.24, Τ.Α.: 1.18). Τα κορίτσια δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Μελαγχολία 

(Μ.Ο.: 2.51, Τ.Α.: 1.65) και λιγότερο Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 0.86, Τ.Α.: 1.22).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 1.60, Τ.Α.: 1.75)  και λιγότερο 

Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.95, Τ.Α.: 1.49). Ωστόσο, Τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 1.66, Τ.Α.: 1.92)  και σε μικρότερο 

Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 0.63, Τ.Α.: 1.17) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο 

Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.18, Τ.Α.: 1.77) και σε μικρότερο βαθμό Απαισιόδοξες (Μ.Ο.: 0.82, 

Τ.Α.: 1.47).  

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Alternative μουσικής. Από το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.01, Τ.Α.: 1.76), Καλά (Μ.Ο.: 

1.96, Τ.Α.: 1.63), Λύπη (Μ.Ο.: 1.79, Τ.Α.: 1.79), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 1.71, Τ.Α.: 

1.74), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 1.66, Τ.Α.: 1.85), Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 1.58, Τ.Α.: 

1.67), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 1.58, Τ.Α.: 1.67), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 1.37, Τ.Α.: 1.66), 

Ανησυχία (Μ.Ο.: 1.36, Τ.Α.: 1.55) και τέλος Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 1.12, Τ.Α.: 

1.42). 
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Πίνακας 12: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Jazz. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 2.77 2.04 2.49 1.71 2.61 1.86 3.14 1.51 3.27 1.30 3.23 1.37 2.92 1.66 

Λύπη 1.00 1.75 0.62 1.37 0.79 1.55 1.31 1.56 1.18 1.51 1.23 1.52 1.01 1.54 

Ηρεμία 2.63 2.06 3.27 1.86 2.99 1.96 3.79 1.37 3.69 1.57 3.73 1.49 3.36 1.78 

Μελαγχολία 0.91 1.48 0.60 1.16 0.74 1.31 1.41 1.48 1.76 1.58 1.64 1.54 1.19 1.50 

Ευχαρίστηση 2.57 1.80 2.49 1.73 2.53 1.75 3.21 1.54 2.88 1.48 3.00 1.50 2.76 1.64 

Ανησυχία 0.71 1.60 0.44 1.01 0.56 1.30 0.97 1.38 0.69 1.27 0.79 1.31 0.68 1.31 

Χαρούμενος 2.00 1.83 2.27 1.76 2.15 1.79 2.59 1.68 2.10 1.36 2.28 1.49 2.21 1.64 

Ενθουσιασμένος 2.09 1.85 1.98 1.74 2.03 1.78 2.34 1.74 1.98 1.62 2.11 1.66 2.07 1.72 

Απαισιόδοξος 0.83 1.44 0.44 1.08 0.61 1.26 0.79 1.21 0.94 1.33 0.89 1.28 0.75 1.27 

Απογοητευμένος 1.26 1.88 0.60 1.16 0.89 1.54 0.83 1.20 0.61 1.31 0.69 1.27 0.79 1.41 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Jazz Μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.36, Τ.Α.: 1.78) και σε μικρότερο Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.68, Τ.Α.: 1.31).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Jazz μουσική περισσότερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.73, Τ.Α.: 1.49) και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.69, Τ.Α.: 1.27). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.79, Τ.Α.: 1.37)  και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.79, Τ.Α.: 1.21). Τα κορίτσια, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.69, Τ.Α.: 1.57) και λιγότερο 

Απογοητευμένες (Μ.Ο.: 0.61, Τ.Α.: 1.31).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.99, Τ.Α.: 1.96)  και λιγότερο 

Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.56, Τ.Α.: 1.30). Τα αγόρια, όμως, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 2.77, Τ.Α.: 2.04)  και σε μικρότερο Ανησυχία (Μ.Ο.: 

0.71, Τ.Α.: 1.60) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.27, Τ.Α.: 

1.86) και σε μικρότερο βαθμό Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.44, Τ.Α.: 1.04).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Jazz μουσικής. Από το μεγαλύτερο προς το 

μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.36, Τ.Α.: 1.78), Καλά (Μ.Ο.: 2.92, 

Τ.Α.: 1.66), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 2.76, Τ.Α.: 1.64), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 2.21, Τ.Α.: 

1.64), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 2.07, Τ.Α.: 1.72), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 1.19, Τ.Α.: 
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1.50), Λύπη (Μ.Ο.: 1.01, Τ.Α.: 1.54), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.79, Τ.Α.: 1.27), 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.75, Τ.Α.: 1.27) και τέλος Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.68, Τ.Α.: 1.31). 

 

Πίνακας 13: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Rock. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 4.17 1.42 3.49 1.65 3.79 1.58 3.10 1.72 2.82 1.98 2.93 1.88 3.36 1.79 

Λύπη 0.29 1.07 0.62 1.39 0.48 1.26 0.66 1.20 0.92 1.55 0.83 1.43 0.65 1.36 

Ηρεμία 2.00 2.03 1.20 1.84 1.55 1.95 1.38 1.54 1.25 1.65 1.30 1.60 1.43 1.79 

Μελαγχολία 0.54 1.40 0.49 1.22 0.51 1.29 0.69 0.89 0.84 1.49 0.79 1.30 0.65 1.30 

Ευχαρίστηση 3.91 1.44 3.33 1.75 3.59 1.64 2.90 1.86 2.65 1.92 2.74 1.89 3.16 1.81 

Ανησυχία 1.17 2.02 0.78 1.36 0.95 1.68 1.55 1.64 1.51 1.75 1.53 1.70 1.24 1.71 

Χαρούμενος 3.91 1.46 3.49 1.77 3.68 1.64 2.72 1.69 2.57 1.84 2.63 1.77 3.15 1.78 

Ενθουσιασμένος 3.66 1.81 3.44 1.74 3.54 1.76 2.93 1.94 2.61 1.86 2.73 1.88 3.13 1.86 

Απαισιόδοξος 0.26 0.98 0.33 0.95 0.30 0.96 0.72 1.19 1.00 1.60 0.90 1.46 0.60 1.27 

Απογοητευμένος 0.34 1.19 0.51 1.20 0.44 1.19 0.52 0.91 0.98 1.56 0.81 1.37 0.63 1.29 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Rock Μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

Καλά (Μ.Ο.: 3.6, Τ.Α.: 1.79) και σε μικρότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.60, Τ.Α.: 

1.27).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Rock μουσική περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.93, Τ.Α.: 1.88) και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.79, Τ.Α.: 1.30). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.10, Τ.Α.: 1.72)  και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.52, Τ.Α.: 1.91). Τα κορίτσια, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.82, Τ.Α.: 1.98) αλλά λιγότερο Μελαγχολία 

(Μ.Ο.: 0.84, Τ.Α.: 1.49).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.79, Τ.Α.: 1.58)  και σε μικρότερο 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.30, Τ.Α.: 0.96), όπως και τα αγόρια δήλωσαν ότι αισθάνονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 4.17, Τ.Α.: 1.42)  και σε μικρότερο Απαισιόδοξοι 

(Μ.Ο.: 0.26, Τ.Α.: 0.98) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο Χαρούμενες 
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(Μ.Ο.: 3.49, Τ.Α.: 1.65) και σε μικρότερο βαθμό Απαισιόδοξες (Μ.Ο.: 0.33, Τ.Α.: 

0.95). 

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Rock μουσικής. Από το μεγαλύτερο προς το 

μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Καλά (Μ.Ο.: 3.36, Τ.Α.: 1.79), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 

3.16, Τ.Α.: 1.81), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 3.15, Τ.Α.: 1.78), Ενθουσιασμένοι ((Μ.Ο.: 

3.13, Τ.Α.: 1.86), Ηρεμία (Μ.Ο.: 1.43, Τ.Α.: 1.79), Ανησυχία (Μ.Ο.: 1.24, Τ.Α.: 

1.71), Λύπη (Μ.Ο.: 0.65, Τ.Α.: 1.36), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.65, Τ.Α.: 1.30), 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.63, Τ.Α.: 1.29) και τέλος Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.60, Τ.Α.: 

1.27). 

 

Πίνακας 14: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Pop. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 4.17 1.58 4.62 1.07 4.43 1.33 3.72 1.67 4.00 1.48 3.90 1.55 4.16 1.46 

Λύπη 0.89 1.78 0.40 1.21 0.61 1.50 0.34 1.08 0.45 1.27 0.41 1.20 0.51 1.36 

Ηρεμία 2.74 2.21 1.82 2.25 2.23 2.27 2.14 1.68 1.98 1.81 2.04 1.75 2.13 2.02 

Μελαγχολία 0.83 1.64 0.44 1.25 0.61 1.44 0.79 1.50 0.67 1.40 0.71 1.42 0.66 1.43 

Ευχαρίστηση 3.89 1.79 4.60 1.07 4.29 1.47 3.45 1.82 3.98 1.56 3.79 1.67 4.04 1.59 

Ανησυχία 1.40 2.00 0.76 1.54 1.04 1.77 0.83 1.04 0.55 1.24 0.65 1.17 0.84 1.51 

Χαρούμενος 4.06 1.70 4.64 1.00 4.39 1.37 3.48 1.92 3.86 1.54 3.73 1.68 4.06 1.57 

Ενθουσιασμένος 3.63 1.93 4.71 0.94 4.24 1.54 3.45 1.70 3.75 1.70 3.64 1.69 3.94 1.64 

Απαισιόδοξος 0.83 1.60 0.33 1.19 0.55 1.40 0.59 1.18 0.41 1.15 0.48 1.16 0.51 1.28 

Απογοητευμένος 0.74 1.70 0.31 1.18 0.50 1.44 0.59 1.18 0.63 1.41 0.61 1.33 0.56 1.38 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Pop Μουσική, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

Καλά (Μ.Ο.: 4.16, Τ.Α.: 1.46) και σε μικρότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.51, Τ.Α.: 1.36).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Pop μουσική περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.90, Τ.Α.: 1.55) και λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 

0.41, Τ.Α.: 1.20). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά 

(Μ.Ο.: 3.72, Τ.Α.: 1.67)  και λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.34, Τ.Α.: 1.08). Τα κορίτσια 

δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 4.00, Τ.Α.: 1.48) και λιγότερο 

Απαισιόδοξες (Μ.Ο.: 0.41, Τ.Α.: 1.15).    
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Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 4.43, Τ.Α.: 1.33)  και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.50, Τ.Α.: 1.44). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 4.17, Τ.Α.: 1.58)  και σε μικρότερο 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.74, Τ.Α.: 1.70) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο 

Χαρούμενες (Μ.Ο.: 4.4, Τ.Α.: 1.00) και σε μικρότερο βαθμό Απογοητευμένες (Μ.Ο.: 

0.31, Τ.Α.: 1.18).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Pop μουσικής. Από το μεγαλύτερο προς το 

μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Καλά (Μ.Ο.: 4.19. Τ.Α.: 1.46), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 

4.06, Τ.Α.: 1.57), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 4.04, Τ.Α.: 1.59), Ενθουσιασμένοι ((Μ.Ο.: 

3.94, Τ.Α.: 1.64), Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.132, Τ.Α.: 2.02), Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.84, Τ.Α.: 

1.51), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.66, Τ.Α.: 1.43), Απογοητευμένος (Μ.Ο.: 0.56, Τ.Α.: 

1.38), Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.51, Τ.Α.: 1.28) και τέλος Λύπη (Μ.Ο.: 0.51, Τ.Α.: 

1.36).  

 

Πίνακας 15: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Heavy metal. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 3.68 1.87 2.67 1.86 3.10 1.92 2.76 1.60 2.73 1.81 2.74 1.73 2.92 1.83 

Λύπη 0.47 1.16 0.58 1.25 0.53 1.21 1.28 1.83 1.04 1.82 1.13 1.82 0.83 1.57 

Ηρεμία 2.24 2.15 1.29 1.83 1.70 2.02 1.24 1.48 0.75 1.41 0.93 1.45 1.31 1.79 

Μελαγχολία 0.76 1.52 0.56 1.22 0.65 1.35 0.83 1.39 0.76 1.46 0.79 1.43 0.72 1.39 

Ευχαρίστηση 3.24 1.99 2.69 1.68 2.92 1.82 2.52 1.53 2.43 1.84 2.46 1.72 2.69 1.78 

Ανησυχία 1.06 1.81 0.91 1.43 0.97 1.59 2.17 1.61 1.75 1.97 1.90 1.85 1.44 1.78 

Χαρούμενος 3.50 1.85 2.76 1.68 3.08 1.78 2.07 1.67 2.10 1.93 2.09 1.83 2.58 1.87 

Ενθουσιασμένος 3.03 2.14 2.33 1.92 2.63 2.03 2.38 1.86 2.20 1.95 2.26 1.91 2.45 1.97 

Απαισιόδοξος 0.65 1.28 0.60 1.36 0.62 1.31 0.97 1.64 1.04 1.82 1.01 1.75 0.82 1.55 

Απογοητευμένος 0.53 1.16 0.84 1.74 0.71 1.52 0.93 1.62 1.00 1.79 0.98 1.72 0.84 1.62 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Heavy metal, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

Καλά (Μ.Ο.: 2.92, Τ.Α.: 1.83) και σε μικρότερο Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.72, Τ.Α.: 

1.39).  
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Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Heavy metal περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.74, Τ.Α.: 1.73) και λιγότερο Μελαγχολία 

(Μ.Ο.: 0.79, Τ.Α.: 1.43). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο 

Καλά (Μ.Ο.: 2.76, Τ.Α.: 1.60)  και λιγότερο Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.83, Τ.Α.: 1.39). Τα 

κορίτσια, επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.73, Τ.Α.: 

1.81) αλλά λιγότερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 0.75, Τ.Α.: 1.41).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.10, Τ.Α.: 1.92)  και λιγότερο Λύπη 

(Μ.Ο.: 0.53, Τ.Α.: 1.21). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 3.68, Τ.Α.: 1.87)  και σε μικρότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.47, Τ.Α.: 

1.16) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο Χαρούμενες (Μ.Ο.: 2.76, Τ.Α.: 1.68) 

και σε μικρότερο βαθμό Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.56, Τ.Α.: 1.22).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Παραδοσιακής μουσικής. Από το 

μεγαλύτερο προς το μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Καλά (Μ.Ο.: 2.92, Τ.Α.: 1.83), 

Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 2.69, Τ.Α.: 1.78), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 2.58, Τ.Α.: 1.87), 

Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 2.45, Τ.Α.: 1.97), Ανησυχία (Μ.Ο.: 1.44, Τ.Α.: 1.78), Ηρεμία 

(Μ.Ο.: 1.31, Τ.Α.: 1.79), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.84, Τ.Α.: 1.62), Λύπη (Μ.Ο.: 

0.83, Τ.Α.: 1.57), Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.82, Τ.Α.: 1.55) και τέλος Μελαγχολία 

(Μ.Ο.: 0.72, Τ.Α.: 1.39).  
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Πίνακας 16: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Μουσική κινηματογράφου. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 4.60 0.91 4.33 1.30 4.45 1.15 3.76 1.70 3.96 1.55 3.89 1.60 4.17 1.42 

Λύπη 0.43 1.20 0.49 1.38 0.46 1.29 0.52 0.99 0.61 1.17 0.58 1.10 0.52 1.20 

Ηρεμία 2.69 2.07 2.42 2.31 2.54 2.20 1.72 1.62 1.61 1.83 1.65 1.75 2.09 2.03 

Μελαγχολία 0.91 1.70 0.78 1.58 0.84 1.63 0.48 0.99 0.75 1.25 0.65 1.16 0.74 1.41 

Ευχαρίστηση 4.14 1.33 4.56 1.10 4.38 1.22 3.69 1.56 3.90 1.43 3.83 1.47 4.10 1.37 

Ανησυχία 1.34 1.94 0.71 1.62 0.99 1.78 1.52 1.43 1.76 2.00 1.68 1.81 1.33 1.82 

Χαρούμενος 4.17 1.38 4.44 1.22 4.33 1.29 3.66 1.29 3.65 1.57 3.65 1.47 3.99 1.42 

Ενθουσιασμένος 4.29 1.36 4.44 1.10 4.38 1.22 3.86 1.38 3.73 1.69 3.78 1.57 4.08 1.43 

Απαισιόδοξος 0.37 1.03 0.60 1.59 0.50 1.37 0.41 0.82 0.47 0.90 0.45 0.87 0.48 1.14 

Απογοητευμένος 0.34 1.19 0.62 1.54 0.50 1.40 0.34 0.77 0.37 0.89 0.36 0.85 0.43 1.15 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από τη Μουσική κινηματογράφου, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 4.17, Τ.Α.: 1.42) και σε μικρότερο Απογοητευμένοι 

(Μ.Ο.: 0.43, Τ.Α.: 1.15).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Μουσική κινηματογράφου περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 3.86, Τ.Α.: 1.60) και λιγότερο 

Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.36, Τ.Α.: 0.85). Τα αγόρια, όμως, δήλωσαν ότι αισθάνονται 

περισσότερο Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 3.86, Τ.Α.: 1.38)  και λιγότερο Απογοητευμένοι 

(Μ.Ο.: 0.34, Τ.Α.: 0.77), ενώ τα κορίτσια δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο 

Καλά (Μ.Ο.: 3.96, Τ.Α.: 1.55) και λιγότερο Απογοητευμένες (Μ.Ο.: 0.37, Τ.Α.: 

0.89).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 4.45, Τ.Α.: 1.15)  και λιγότερο Λύπη 

(Μ.Ο.: 0.46, Τ.Α.: 1.29). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό Καλά (Μ.Ο.: 4.60, Τ.Α.: 0.91)  και σε μικρότερο Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.34, 

Τ.Α.: 1.19) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 4.56, Τ.Α.: 

1.10) και σε μικρότερο βαθμό Λύπη (Μ.Ο.: 0.49, Τ.Α.: 1.38).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Μουσικής κινηματογράφου. Από το 

μεγαλύτερο προς το μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Καλά (Μ.Ο.: 4.17, Τ.Α.: 1.42), 

Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 4.10, Τ.Α.: 1.37), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 4.08, Τ.Α.: 1.43), 
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Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 3.99, Τ.Α.: 1.42), Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.09, Τ.Α.: 2.03), Ανησυχία 

(Μ.Ο.: 1.33, Τ.Α.: 1.82), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.74, Τ.Α.: 1.41), Λύπη (Μ.Ο.: 0.52, 

Τ.Α.: 1.20), Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.48, Τ.Α.: 1.14) και τέλος Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 

0.43, Τ.Α.: 1.15). 

 

Πίνακας 17: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Opera. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 1.63 1.80 1.78 1.59 1.71 1.68 2.90 1.61 2.51 1.57 2.65 1.58 2.18 1.69 

Λύπη 1.66 2.04 0.69 1.44 1.11 1.79 0.76 1.30 0.43 0.85 0.55 1.04 0.83 1.48 

Ηρεμία 1.26 1.72 1.71 1.82 1.51 1.78 1.86 1.46 1.33 1.42 1.53 1.45 1.52 1.62 

Μελαγχολία 1.06 1.68 0.73 1.36 0.88 1.50 0.86 1.25 0.82 1.14 0.84 1.17 0.86 1.35 

Ευχαρίστηση 1.49 1.82 1.96 1.61 1.75 1.71 2.52 1.68 2.24 1.77 2.34 1.74 2.04 1.74 

Ανησυχία 0.94 1.49 0.56 1.18 0.73 1.33 0.83 1.04 1.02 1.22 0.95 1.16 0.84 1.25 

Χαρούμενος 1.37 1.77 2.18 1.71 1.83 1.77 2.62 1.76 2.18 1.76 2.34 1.76 2.08 1.78 

Ενθουσιασμένος 1.03 1.64 2.20 1.77 1.69 1.80 2.79 1.72 1.94 1.85 2.25 1.84 1.97 1.83 

Απαισιόδοξος 1.37 1.94 0.84 1.69 1.08 1.81 0.34 0.77 0.47 1.03 0.43 0.94 0.75 1.48 

Απογοητευμένος 1.46 2.17 1.09 1.87 1.25 2.00 0.38 0.78 0.71 1.30 0.59 1.14 0.92 1.66 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από την Opera, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Καλά 

(Μ.Ο.: 2.18, Τ.Α.: 1.69) και σε μικρότερο Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.75, Τ.Α.: 1.48).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας 

Opera περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.65, Τ.Α.: 1.58) και λιγότερο Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 

0.43, Τ.Α.: 0.94). Τα αγόρια, επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά 

(Μ.Ο.: 2.90, Τ.Α.: 1.61)  και λιγότερο Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.34, Τ.Α.: 0.77). Τα 

κορίτσια δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερο Καλά (Μ.Ο.: 2.51, Τ.Α.: 1.57) αλλά 

λιγότερο Λύπη (Μ.Ο.: 0.43, Τ.Α.: 0.85).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 1.83, Τ.Α.: 1.77)  και σε 

μικρότερο Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.73, Τ.Α.: 1.33). Ωστόσο τα αγόρια δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό Λύπη (Μ.Ο.: 1.66, Τ.Α.: 2.04)  και σε μικρότερο 

Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.94, Τ.Α.: 1.49) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο 
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Ενθουσιασμένες (Μ.Ο.: 2.20, Τ.Α.: 1.77) και σε μικρότερο Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.56, 

Τ.Α.: 1.18).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα της Opera. Από το μεγαλύτερο προς το 

μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Καλά (Μ.Ο.: 2.18, Τ.Α.: 1.69), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 

2.08, Τ.Α.: 1.78), Ευχαρίστηση (Μ.Ο.: 2.04, Τ.Α.: 1.74), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 

1.97, Τ.Α.: 1.83), Ηρεμία (Μ.Ο.: 1.52, Τ.Α.: 1.62), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 0.92, 

Τ.Α.: 1.66), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 0.86, Τ.Α.: 1.35), Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.84, Τ.Α.: 1.25), 

Λύπη (Μ.Ο.: 0.83, Τ.Α.: 1.48) και τέλος Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 0.75, Τ.Α.: 1.48).  

 

Πίνακας 18: Κατανομή των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής σε σχέση με τα συναισθήματα για την Λόγιο - Έντεχνο τραγούδι. 

Ηλικία 

 

 10-12 χρ. 18-25 χρ.  

 
   Αγόρια    Κορίτσια Σύνολο n=80   Αγόρια Κορίτσια   Σύνολο n=80  Σύνολο N=160 

Συναισθήματα ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Καλά 1.91 1.88 2.53 1.58 2.26 1.73 2.21 1.47 2.92 1.55 2.66 1.55 2.46 1.65 

Λύπη 2.23 2.03 1.73 2.02 1.95 2.02 2.34 1.52 2.63 1.82 2.53 1.71 2.24 1.89 

Ηρεμία 2.49 2.15 3.13 1.94 2.85 2.04 2.93 1.36 3.49 1.14 3.29 1.24 3.07 1.70 

Μελαγχολία 1.60 1.75 1.53 1.96 1.56 1.86 3.03 1.57 3.29 1.65 3.20 1.62 2.38 1.92 

Ευχαρίστηση 2.06 1.78 2.33 1.76 2.21 1.76 2.31 1.37 2.55 1.63 2.46 1.53 2.34 1.65 

Ανησυχία 1.54 1.74 1.27 1.85 1.39 1.80 0.69 0.89 1.10 1.40 0.95 1.25 1.17 1.56 

Χαρούμενος 1.66 1.95 2.18 1.81 1.95 1.88 1.93 1.60 1.82 1.69 1.86 1.65 1.91 1.77 

Ενθουσιασμένος 1.51 1.76 2.13 1.83 1.86 1.81 1.48 1.57 1.90 1.81 1.75 1.73 1.81 1.77 

Απαισιόδοξος 1.14 1.80 0.91 1.59 1.01 1.68 1.41 1.45 1.80 1.73 1.66 1.64 1.34 1.69 

Απογοητευμένος 1.20 1.94 1.00 1.83 1.09 1.87 1.21 1.40 1.59 1.77 1.45 1.65 1.27 1.77 

 

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας οι συμμετέχοντες, αφού άκουσαν ένα 

απόσπασμα από το Λόγιο- Έντεχνο τραγούδι, δήλωσαν ότι αισθάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.07, Τ.Α.: 1.70) και σε μικρότερο Ανησυχία 

(Μ.Ο.: 1.17, Τ.Α.: 1.56).  

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές συνολικά δήλωσαν ότι αισθάνονται ακούγοντας το 

Λόγιο- Έντεχνο τραγούδι περισσότερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.29, Τ.Α.: 1.24) και σε 

μικρότερο Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.95, Τ.Α.: 1.25). Ωστόσο τα αγόρια δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο Μελαγχολία (Μ.Ο.: 3.03, Τ.Α.: 1.57)  και λιγότερο 

Ανησυχία (Μ.Ο.: 0.69, Τ.Α.: 0.89) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν ότι αισθάνονται 
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περισσότερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.49, Τ.Α.: 1.14) και λιγότερο Ανησυχία (Μ.Ο.: 1.10, 

Τ.Α.: 1.40).    

Οι μαθητές του, μετά την ακρόαση του αποσπάσματος, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό  Ηρεμία (Μ.Ο.: 2.85, Τ.Α.: 2.04)  και λιγότερο 

Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 1.01, Τ.Α.: 1.68). Τα αγόρια, όμως, δήλωσαν ότι αισθάνονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό Λύπη (Μ.Ο.: 2.49, Τ.Α.: 2.15)  και σε μικρότερο Απαισιόδοξοι 

(Μ.Ο.: 1.14, Τ.Α.: 1.80) ενώ τα κορίτσια δήλωσαν σε μεγαλύτερο Ηρεμία (Μ.Ο.: 

3.13, Τ.Α.: 1.94) και σε μικρότερο βαθμό Απαισιόδοξες (Μ.Ο.: 0.91, Τ.Α.: 1.59).   

Τέλος, ακολουθεί μια ιεράρχηση των συναισθημάτων του συνολικού 

δείγματος, που αφορά το απόσπασμα το Λόγιο- Έντεχνο τραγούδι. Από το 

μεγαλύτερο προς το μικρότερο βαθμό αισθάνονται: Ηρεμία (Μ.Ο.: 3.07, Τ.Α.: 1.70), 

Καλά (Μ.Ο.: 2.46, Τ.Α.: 1.65), Μελαγχολία (Μ.Ο.: 2.38, Τ.Α.: 1.92), Ευχαρίστηση 

(Μ.Ο.: 2.34, Τ.Α.: 1.65), Λύπη (Μ.Ο.: 2.24, Τ.Α.: 1.89), Χαρούμενοι (Μ.Ο.: 1.91, 

Τ.Α.: 1.77), Ενθουσιασμένοι (Μ.Ο.: 1.81, Τ.Α.: 1.77), Απαισιόδοξοι (Μ.Ο.: 1.34, 

Τ.Α.: 1.69), Απογοητευμένοι (Μ.Ο.: 1.27, Τ.Α.: 1.77) και τέλος Ανησυχία (Μ.Ο.: 

1.17, Τ.Α.: 1.56).  

Πίνακας 19: Συσχέτιση των 4 μεταβλητών της ενσυναίσθησης. 

 Ενσυναίσθητο 

ενδιαφέρον(EC) 

 

Φαντασία 

(FS) 

 

Υιοθέτηση της 

προοπτικής 

του άλλου (PT) 

Προσωπικό 

άγχος (PD) 

Ενσυναίσθητο 

ενδιαφέρον(EC)  .094 -,217
**
 

 

-.116 

Φαντασία (FS) 

  ,339
**
 

 
-.112 

Υιοθέτηση της 

προοπτικής 

του άλλου (PT) 

   ,238** 

Προσωπικό 

άγχος (PD)     

* p < 0,05    ** p < 0,01 

Ο Πίνακας 19 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των 4 μεταβλητών της 

ενσυναίσθησης (το Ενσυναίσθητο ενδιαφέρον (EC), τη Φαντασία (FS), την 

Υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου (PT) και το Προσωπικό άγχος (PD)). 
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Πίνακας 20: Συσχέτιση της ενσυναίσθησης σε σχέση με τις προτιμήσεις στα 

είδη της μουσικής. 

 Ενσυναίσθητο 

ενδιαφέρον(EC) 

 

Φαντασία 

(FS) 

 

Υιοθέτηση της 

προοπτικής 

του άλλου (PT) 

Προσωπικό 

άγχος (PD) 

Κλασσική .036* .932 .659 .059 

Blues .000 .723 .017* .143 

Country .003* .535 .735 .702 

Dance .885 .156 .015* .690 

Παραδοσιακή .090 .034* .519 .173 

Rap .023* .032* .318 .898 

Soul .013* .741 .080 .485 

Βυζαντινή .000** .293 .199 .410 

Alternative .003* .128 .749 .854 

Jazz .050 .276 .190 .422 

Rock .030* .990 .621 .281 

Pop .737 .611 .124 .666 

Heavy metal .598 .464 .575 .472 

Μουσική 

κινηματογράφου .000** .845 .014 .279 

Όπερα .001* .592 .506 .875 

Έντεχνο-Λόγιο 

τραγούδι .004* .426 .913 .525 

* p < 0,05    ** p < 0,01 

Ο Πίνακας 20 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ της ενσυναίσθησης και των 

προτιμήσεων στα είδη της μουσικής. Για να ελεγχθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης (Pearson) και ελέγχτηκε η 

στατιστική του σημαντικότητα. 

Η ανάλυση έδειξε ότι: 

 Η φαντασία σχετίζεται θετικά με τα ακόλουθα είδη της μουσικής: Κλασσική 

μουσική (r=0.036, p<0.05), Blues Μουσική (r=0.03, p<0.05), Country 

μουσική (r=0.03, p<0.05), Soul Μουσική (r=0.013, p<0.05), Βυζαντινή 

μουσική (r=0.0, p<0.05), Alternative Μουσική (r=0.03, p<0.05), Jazz 

Μουσική (r=0.050, p<0.05), την Μουσική κινηματογράφου (r=0.280, p<0.05), 

Όπερα (r=0.01, p<0.05) και το Έντεχνο-Λόγιο τραγούδι (r=0.004, p<0.05). 

Τέλος, η φαντασία σχετίζεται αρνητικά με την Rap μουσική (r= -0.180, 

p<0.05) και την Rock μουσική (r= -0.172, p<0.05). 

 Το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον σχετίζεται θετικά την Παραδοσιακή μουσική 

(r=0.168, p<0.05) και αρνητικά με την Rap μουσική (r= -0.169, p<0.05). 

 Η υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου σχετίζεται θετικά με την Dance 

Μουσική (r=0.015, p<0.05) και αρνητικά με την Blues Μουσική (r=-0.188, 

p<0.05) και τη Μουσική κινηματογράφου (r= -0.194, p<0.05). 
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 Το προσωπικό άγχος δεν σχετίζεται με κανένα είδος μουσικής. 

 

Πίνακας 21: Συσχέτιση της ενσυναίσθησης σε σχέση με τις προτιμήσεις στα είδη 

της μουσικής ανά ηλικία. 

Ηλικία 

 11-12 χρονών 18-25 χρονών 

 Φαντασί

α (FS) 

Ενσυναίσθητο 

ενδιαφέρον(EC) 

 

 

Υιοθέτηση της 

προοπτικής 

του άλλου (PT) 

Προσωπικό 

άγχος (PD) 

Φαντασία 

(FS) 

Ενσυναίσθητο 

ενδιαφέρον(EC) 

 

 

Υιοθέτηση της 

προοπτικής 

του άλλου (PT) 

Προσωπικό 

άγχος (PD) 

Κλασσική ,242* 0,030 0,036 0,102 -0,133 -0,083 -0,054 ,257* 

Blues 0,204 -0,098 -0,049 ,356** 0,002 -0,087 -0,073 0,044 

Country 0,063 -0,011 0,194 ,221* 0,015 -0,010 0,037 -0,094 

Dance -0,077 0,071 ,250* -0,014 0,005 0,140 0,173 0,106 

Παραδοσιακή 0,100 ,233* ,230* -0,069 -0,035 0,057 -0,076 -0,130 

Rap -,241* -0,121 0,142 -0,073 0,081 -0,172 -0,088 0,077 

Soul -0,131 0,129 -0,011 0,011 0,003 -0,149 -0,082 -0,053 

Βυζαντινή ,246* -0,006 -0,084 -0,024 0,056 0,070 0,015 -0,066 

Alternative 0,175 0,104 0,066 -0,010 0,034 0,059 0,123 0,079 

Jazz -0,079 -0,168 -0,025 0,079 0,086 -0,125 -0,064 0,108 

Rock -0,149 0,028 -0,146 0,050 0,005 0,037 0,148 0,094 

Pop -0,061 -0,043 0,191 -0,025 ,283* -0,013 0,007 -0,058 

Heavy metal -0,097 -0,179 0,038 0,055 -0,104 0,035 0,091 0,072 

Μουσική 

κινηματογράφου 
,231* -0,011 -0,154 ,266* -0,033 -0,078 -0,095 -0,066 

Όπερα 0,197 -0,153 0,160 0,128 0,075 -0,050 -0,140 -0,052 

Έντεχνο-Λόγιο 

τραγούδι -0,155 -0,124 ,258* 0,021 -0,105 0,058 0,033 -0,050 

* p < 0,05    ** p < 0,01 

Ο Πίνακας 21 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ της ενσυναίσθησης και των 

προτιμήσεων στα είδη της μουσικής ανά ηλικία (2 ομάδες: έφηβους ηλικίας 11-12 

χρονών και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 18-25 χρονών). Για να ελεγχθούν οι 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

(Pearson) και ελέγχτηκε η στατιστική του σημαντικότητα. 

Η ανάλυση για τους έφηβους έδειξε ότι: 

 Η φαντασία σχετίζεται θετικά με τα ακόλουθα είδη της μουσικής: Κλασσική 

μουσική (r=0.242, p<0.05), την Βυζαντινή μουσική (r=0.246, p<0.05), την 

Μουσική κινηματογράφου (r=0.231, p<0.05) Τέλος, η φαντασία σχετίζεται 

αρνητικά με την Rap μουσική (r= -0.241, p<0.05). 

 Το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον σχετίζεται θετικά με την Παραδοσιακή μουσική 

(r=0.168, p<0.05). 

 Η υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου σχετίζεται θετικά με την Dance 

Μουσική (r=0.250, p<0.05), την Παραδοσιακή μουσική (r=0.230, p<0.05) και 

το Έντεχνο-Λόγιο τραγούδι (r=0.258, p<0.05). 
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 Το προσωπικό άγχος σχετίζεται θετικά με την Blues μουσική (r=0.356, 

p<0.01) και τη  Μουσική κινηματογράφου (r=0.266, p<0.05). 

Η ανάλυση για τους νεαρούς ενήλικες έδειξε ότι: 

 Η φαντασία σχετίζεται θετικά με την Pop μουσική (r=0.283, p<0.05), την 

Μουσική κινηματογράφου (r=0.231, p<0.05) Τέλος, η φαντασία σχετίζεται 

αρνητικά με την Rap μουσική (r= -0.241, p<0.05). 

 Το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον δε σχετίζεται με κανένα είδος μουσικής. 

 Η υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου δε σχετίζεται με κανένα είδος 

μουσικής. την Blues μουσική (r=0.356, p<0.01) και τη  Μουσική 

κινηματογράφου (r=0.266, p<0.05) 

 Το προσωπικό άγχος σχετίζεται θετικά με την Κλασσική μουσική (r=0.257, 

p<0.01). 

 

Πίνακας 22: Συσχέτιση της ενσυναίσθησης σε σχέση με τις προτιμήσεις στα είδη 

της μουσικής ανά φύλο. 

 Αγόρια Κορίτσια 

 Φαντασί

α (FS) 

Ενσυναίσθητο 

ενδιαφέρον(EC) 

 

 

Υιοθέτηση της 

προοπτικής 

του άλλου (PT) 

Προσωπικό άγχος 

(PD) 

Φαντασία 

(FS) 

Ενσυναίσθητο 

ενδιαφέρον(EC) 

 

 

Υιοθέτηση της 

προοπτικής 

του άλλου (PT) 

Προσωπικό 

άγχος (PD) 

Κλασσική ,269* 0,075 0,083 -0,035 0,088 -0,062 -0,111 ,300** 

Blues ,303* 0,086 -0,218 -0,041 ,585** 0,023 -0,170 ,203* 

Country 0,217 0,105 0,003 -0,046 ,279** 0,033 0,042 0,063 

Dance -0,011 0,138 -0,025 -0,009 -0,030 0,058 ,353** 0,107 

Παραδοσιακή ,271* ,340** 0,090 -0,170 0,039 0,039 0,026 -0,052 

Rap -0,179 -,329** -0,043 0,113 -,201* -0,083 0,156 -0,048 

Soul ,253* 0,078 -0,089 0,030 0,188 0,002 -0,171 -0,120 

Βυζαντινή ,301* 0,174 -0,027 -0,046 ,324** 0,042 -0,154 -0,099 

Alternative 0,065 0,181 -0,027 -0,042 ,321** 0,071 0,059 0,067 

Jazz 0,175 -0,104 -0,172 0,054 0,172 -0,067 -0,061 0,060 

Rock -0,163 -0,175 -0,043 0,058 -0,147 0,161 0,099 0,073 

Pop -0,129 -0,146 -0,110 -0,062 0,058 -0,020 ,260* 0,020 

Heavy metal -0,013 -0,167 -0,080 0,081 0,016 0,087 0,145 -0,023 

Μουσική 

κινηματογράφου 
0,186 0,084 -0,093 0,057 ,371** -0,016 -,262** 0,096 

Όπερα 0,191 -0,091 -0,123 -0,069 ,331** -0,017 -0,005 0,073 

Έντεχνο-Λόγιο 

τραγούδι 
0,218 0,168 -0,069 -0,070 0,190 -0,056 0,066 0,012 

* p < 0,05    ** p < 0,01 

Ο Πίνακας 22 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ της ενσυναίσθησης και των 

προτιμήσεων στα είδη της μουσικής ανά ηλικία (2 ομάδες: αγόρια, κορίτσια). Για να 

ελεγχθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης (Pearson) και ελέγχτηκε η στατιστική του σημαντικότητα. 

Η ανάλυση για τα αγόρια έδειξε ότι: 
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 Η φαντασία σχετίζεται θετικά με τα ακόλουθα είδη της μουσικής: Κλασσική 

μουσική (r=0.269, p<0.05), την Blues μουσική (r=0.303, p<0.05) και την Soul 

μουσική (r=0.253, p<0.05)  

 Το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον σχετίζεται θετικά με τα ακόλουθα είδη της 

μουσικής: Παραδοσιακή μουσική (r=0.340, p<0.05) και αρνητικά με την Rap 

μουσική (r=0.329, p<0.05)  

 Η υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου δε σχετίζεται με κανένα είδος 

μουσικής. 

 Το προσωπικό άγχος δε σχετίζεται με κανένα είδος μουσικής. 

Η ανάλυση για τα κορίτσια έδειξε ότι: 

 Η φαντασία σχετίζεται θετικά με τα ακόλουθα είδη της μουσικής: Blues 

μουσική (r=0.585, p<0.01), την Country μουσική (r=0.279, p<0.01), 

Βυζαντινή μουσική (r=0.324, p<0.01), Alternative μουσική (r=0.321, p<0.01), 

Heavy metal (r=0.371, p<0.01) και την Όπερα (r=0.331, p<0.01). Τέλος, η 

φαντασία σχετίζεται αρνητικά με την Rap μουσική (r= -0.201, p<0.05). 

 Το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον δε σχετίζεται με κανένα είδος μουσικής. 

 Η υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου σχετίζεται θετικά με τα ακόλουθα 

είδη της μουσικής: Blues μουσική (r=0.585, p<0.01), την Country μουσική 

(r=0.279, p<0.01), Βυζαντινή μουσική (r=0.324, p<0.01), Alternative μουσική 

(r=0.321, p<0.01), Heavy metal (r=0.371, p<0.01) και την Όπερα (r=0.331, 

p<0.01). Τέλος, η φαντασία σχετίζεται αρνητικά με την Μουσική 

κινηματογράφου (r= -0.262, p<0.01). 

 Το προσωπικό άγχος σχετίζεται θετικά με την Κλασσική μουσική (r=0.300, 

p<0.01) και την Blues μουσική (r=0.203, p<0.05). 
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Συζήτηση 
Η έρευνα αυτή εξέτασε τη σχέση της ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων 

στα είδη της μουσικής. Όπως σε όλες τις έρευνες υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, έτσι 

και στη συγκεκριμένη πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιες παρατηρήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα το ποσοστό των αγοριών ήταν μικρότερο από αυτό των κοριτσιών 

(32%). 

Στην παρούσα μελέτη υποθέσαμε ότι τα κορίτσια επιλέγουν να ακούνε είδη με 

ρομαντικές, χαλαρωτικές, μη επιθετικές και αργές ιδιότητες όπως η jazz, pop, soul, 

blues, κλασσική και όπερα (Chamorro-Premuzic, Gomà-i-Freixanet, Furnham, Muro, 

2009). Πράγματι, από τις υψηλότερες προτιμήσεις στα είδη της μουσικής των 

γυναικών, στη συγκεκριμένη έρευνα, η pop μουσική. Επιπλέον, έδειξαν ότι 

προτιμούν να ακούνε Παραδοσιακή μουσική, Classic, Jazz, Μουσική 

κινηματογράφου, Έντεχνο-Λόγιο τραγούδι και Rock. Έτσι, η πρώτη υπόθεση 

επαληθεύτηκε σε μεγάλο βαθμό και μέσω της συγκεκριμένης έρευνας 

συγκεντρώθηκαν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις της μουσικής των 

κοριτσιών. 

Η επόμενη υπόθεση αφορούσε τις προτιμήσεις των αγοριών. Υποθέσαμε ότι 

τα αγόρια  επιλέγουν να ακούν μουσική που δίνει έμφαση στα μπάσα, στο τέμπο, τον 

ρυθμό και την ένταση όπως η rock, alternative, heavy metal, rap, electronica 

(McCown, Keiser, Mulhearn, Williamson, 1997, Chamorro-Premuzic, Gomà-i-

Freixanet, Furnham, Muro, 2009). Τα ευρήματα, της συγκεκριμένης έρευνας, έδειξαν  

τα αγόρια δήλωσαν σαν υψηλότερη προτίμηση την Παραδοσιακή μουσική αλλά και 

άλλα είδη όπως: Rock, Pop, Blues, Βυζαντινή μουσική και  Έντεχνο-Λόγιο τραγούδι. 

Υπάρχουν αρκετές διαφορές με βάση την αρχική υπόθεση και αυτά τα ευρήματα. 

Πρέπει να τονιστεί, εδώ, ότι η συγκεκριμένη έρευνα έλαβε χώρα σε περιοχές της 

Ελλάδος και τα εργαλεία προσαρμόστηκαν με βάση τους συμμετέχοντες. 

Η μουσική είναι ένα ισχυρό εργαλείο και μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να 

ρυθμίσουν τα συναισθήματα και να βρουν τη χαρά στην καθημερινότητα τους. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, στην έρευνα τους οι Chamorro-Premuzic,Gomà-i-

Freixanet, Furnham, Muro (2009) έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να 

ανταποκριθούν με συναισθηματικό τρόπο  στη μουσική από τους άντρες (Chamorro-

Premuzic, Gomà-i-Freixanet, Furnham, Muro, 2009). Επιπλέον, οι γυναίκες 
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προτιμούν την pop μουσική περισσότερο από τους άντρες, ενώ οι άντρες δείχνουν 

περισσότερο ενδιαφέρον προς την rap/hip hop, την heavy metal και την electronica. 

Στη συνέχεια, η υπόθεση αφορούσε τους εφήβους, για τους οποίους 

υποθέσαμε ότι επηρεαζόμενοι από το  οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον  

επιλέγουν είδη μουσικής που αντιστοιχούν σ’ αυτά και γενικότερα είναι «ανοιχτοί» 

σε διάφορα είδη της μουσικής (Hargraves, 1982) Επιπλέον, οι έφηβοι προτιμούσαν τη 

μουσική που σχετίζεται με τον  Παράγοντας 2: «έντονος και επαναστατικός» (που 

περιλαμβάνει την rock, alternative και  heavy metal) (Clark, Giacomantonio, 2015).. 

Πράγματι, οι προτιμήσεις των παιδιών είχαν αρκετές διαφοροποιήσεις στις επιλογές 

τους στη συγκεκριμένη έρευνα. Από τις πιο υψηλές προτιμήσεις τους ήταν η 

Παραδοσιακή, η Pop, η Rock, η Rap αλλά και Classic μουσική. Έτσι, επαληθεύτηκε 

αυτή η υπόθεση καθώς τα ευρήματα αυτά αποτελούν διαφορετικά είδη μουσικής. 

Σύμφωνα με τον Hargraves, κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου 

παρατηρείται ένα ανοιχτό πνεύμα για διαφορετικά στυλ μουσικής, το οποίο 

ονομάζεται «open-earedness» (Hargraves, 1982). Κάποιες μελέτες καταδεικνύουν ότι 

τα μικρότερα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να απορρίψουν την κλασσική μουσική ή 

τη μουσική ενός άγνωστου στυλ (LeBblanc, 1991). Επιπλέον, οι έφηβοι προτιμούσαν 

τη μουσική που σχετίζεται με τον  Παράγοντας 2: «έντονος και επαναστατικός» (που 

περιλαμβάνει την rock, alternative και  heavy metal) (Clark, Giacomantonio, 2015). 

Μια άλλη υπόθεση αφορούσε τη συσχέτιση της ενσυναίσθησης και των 

προτιμήσεων στη μουσική. Υποθέσαμε ότι η ενσυναίσθηση σχετίζεται θετικά με είδη 

όπως η απαλή rock, η R&B και τα σύγχρονα είδη (Διάσταση Mellow-Γλυκιά: με 

ρομαντικές, χαλαρωτικές, μη επιθετικές, λυπημένες, αργές, ήσυχες ιδιότητες) ενώ 

αρνητικά με είδη  όπως η κλασική rock, punk και heavy metal (Διάσταση Intense-

Έντονη: έντονες, παραμορφωμένες, δυναμικές και επιθετικές αλλά όχι χαλαρωτικές 

ιδιότητες) (Greenberg, Cohen, Stillwell, Kosinski &  Rentfrow, 2015). Σ’ αυτή την 

έρευνα, η ενσυναίσθηση συσχετίζεται θετικά με τα ακόλουθα είδη της μουσικής: 

Classic, Blues, Country, Βυζαντινή μουσική, Alternative, Jazz, την Μουσική 

κινηματογράφου, Όπερα, το Έντεχνο-Λόγιο τραγούδι, την Παραδοσιακή μουσική, 

Dance/electronica ενώ συσχετίζεται αρνητικά με την Rap και την Rock μουσική. 

Έτσι, επαληθεύτηκε ένα μεγάλο μέρος αυτής της υπόθεσης και συγκεντρώθηκαν 



 
65 

 

επιπλέον στοιχεία για τη συσχέτιση ενσυναίσθησης και των ειδών της ελληνικής 

μουσικής.   

Στην έρευνα τους, οι Greenberg, Cohen, Stillwell, Kosinski & ο Rentfrow 

(2015), αναφέρουν ότι τα επίπεδα της ενσυναίσθησης συσχετίζονταν θετικά με τις 

προτιμήσεις στη μουσική όσο αφορά την διάσταση Mellow (ρομαντικές, 

χαλαρωτικές, μη επιθετικές, λυπημένες, αργές, ήσυχες ιδιότητες, όπως η απαλή rock, 

η R&B και τα σύγχρονα είδη) και συσχετίζονταν αρνητικά με τις προτιμήσεις όσο 

αφορά την διάσταση Intense-έντονη (παραμορφωμένη, δυναμική και επιθετική, αλλά 

όχι χαλαρωτική ή ρομαντική, όπως η κλασική rock, punk, heavy metal, και κάποια 

είδη της pop) (Greenberg, Cohen, Stillwell, Kosinski &  Rentfrow, 2015). 

Η τελευταία υπόθεση της συγκεκριμένης έρευνας αφορούσε τη συσχέτιση της 

ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων στη μουσική σε σχέση με το φύλο. Υποθέσαμε 

ότι το φύλο είναι ανεξάρτητο αυτής της συσχέτισης (Greenberg, Baron-Cohen, 

Stillwell, Kosinski, Rentfrow, 2015). Η ανάλυση για τα αγόρια έδειξε ότι η 

ενσυναίσθηση και οι προτιμήσεις στη μουσική σχετίζονται θετικά με την Κλασσική 

μουσική, την Blues μουσική, Παραδοσιακή μουσική και την Soul μουσική και 

αρνητικά με την Rap μουσική. Επιπλέον, η ανάλυση για τα κορίτσια έδειξε ότι η 

ενσυναίσθηση και οι προτιμήσεις στη μουσική σχετίζονται θετικά με την Κλασσική 

μουσική, την Blues μουσική, την Country μουσική, Βυζαντινή μουσική, Alternative 

μουσική, Heavy metal και την Όπερα ενώ αρνητικά με την Rap μουσική και την 

Μουσική κινηματογράφου. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η υπόθεση μας δεν 

επαληθεύτηκε. 

Ο Baron και ο Cohen, στην έρευνα τους, έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ του φύλου και της ενσυναίσθησης. Πιο συγκεκριμένα, τα κορίτσια 

παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά ενσυναίσθησης σε σχέση με τους άντρες (Baron-

Cohen, 2003). Τα ευρήματα μιας μεταγενέστερης έρευνας, των Greenberg, Baron-

Cohen, Stillwell, Kosinski και Rentfrow, που ερεύνησαν τις συσχετίσεις μεταξύ της 

ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων της μουσικής έδειξαν ότι είναι ανεξάρτητοι από 

τις διαφορές του φύλου, καθώς οι συσχετίσεις αυτές ήταν πολύ μικρές (Greenberg, 

Baron-Cohen, Stillwell, Kosinski, Rentfrow, 2015). 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν έρευνες που να αναδεικνύουν τη 

συσχέτιση της ενσυναίσθησης και των προτιμήσεων της μουσικής ανά ηλικία παρά 

μόνο ξεχωριστά τις προτιμήσεις στη μουσική των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων.  

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας για τους έφηβους έδειξε ότι η ενσυναίσθηση 

σχετίζεται θετικά με Κλασσική μουσική, την Βυζαντινή μουσική, την Μουσική 

κινηματογράφου, την Παραδοσιακή μουσική, Dance Μουσική, το Έντεχνο-Λόγιο 

τραγούδι και την Παραδοσιακή μουσική, ενώ αρνητικά με τη Rap μουσική. Επιπλέον, 

η ανάλυση για τους νεαρούς ενήλικες έδειξε ότι η ενσυναίσθηση σχετίζεται θετικά με 

Pop μουσική, την Μουσική κινηματογράφου, την Κλασσική μουσική, την Blues 

μουσική ενώ σχετίζεται αρνητικά με την Rap μουσική. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Clark και Giacomantonio έδειξαν ότι  

υπήρχε σημαντική διαφορά ηλικίας  στις μουσικές προτιμήσεις μεταξύ των εφήβων 

και των ενηλίκων. Ενώ οι ενήλικες προτιμούσαν τη μουσική που σχετίζεται με τον 

Παράγοντας 1: «ανακλαστικός και σύνθετος» (που περιλαμβάνει την κλασσική, jazz, 

folk και blues) οι έφηβοι προτιμούσαν τη μουσική που σχετίζεται με τον  Παράγοντας 

2: «έντονος και επαναστατικός» (που περιλαμβάνει την rock, alternative και  heavy 

metal) (Clark, Giacomantonio, 2015). Όσο αφορά τη διαφορά ηλικίας στην 

ενσυναίσθηση, προηγούμενη έρευνα (Eisenberg & Fabes, 1998) έδειξε ότι το 

ενσυναίσθητο ενδιαφέρον ωριμάζει κατά την εφηβεία. Οι Clark και Giacomantonio, 

μέσα από την έρευνα τους , έβγαλαν το συμπέρασμα ότι οι έφηβοι έχουν βαθμολογία 

σε σχέση με τους ενήλικες στο ενσυναίσθητο ενδιαφέρον. Υποστηρίζουν ότι καθώς οι 

ευθύνες και το άγχος της ζωής αυξάνεται κατά την ενηλικίωση, οι ανησυχίες ενός 

ατόμου για τη ζωή καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας τους, 

αφήνοντας λιγότερο μέρος για την επεξεργασία και το ενδιαφέρον για τις ανησυχίες 

των άλλων (Clark, Giacomantonio, 2015). 

Περιορισμοί της τρέχουσας έρευνας 
Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στην παρούσα έρευνα. Τα δημογραφικά 

στοιχεία του δείγματος δεν ήταν ιδανικά. Τα κορίτσια υπερτερούσαν σε μεγάλο 

βαθμό (67%). Αυτό μπορεί να έχει οδηγήσει σε  μη αντιπροσωπεύσιμα αποτελέσματα 

της ενσυναίσθησης του δείγματος στο συνόλου. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

το γεγονός του ότι οι συμμετέχοντες προερχόταν από ημιαστικές περιοχές της 

Ελλάδας.  Επιπλέον, το δείγμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει και εφήβους 
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μεγαλύτερης ηλικίας για να διασφαλιστεί η διερεύνηση ολόκληρης της αναπτυξιακής 

περιόδου.   

Παρ’ όλο που η έρευνα αποκάλυψε κάποια σταθερά ευρήματα με βάση άλλες 

διεθνείς έρευνες στις μουσικές προτιμήσεις , υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που 

εμποδίζουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των ερευνών. Ένας περιορισμός 

βασίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συναίνεση ως προς το ποια μουσικά είδη 

πρέπει να μελετηθούν. Πράγματι, λίγοι ερευνητές μάλιστα φαίνεται να 

χρησιμοποιούν συστηματικές μεθόδους για να επιλέξουν είδη ή ακόμη να παρέχουν 

εξηγήσεις για το πώς αποφασίστηκαν ποια είδη να μελετήσουν. Κατά συνέπεια, 

διάφοροι ερευνητές επικεντρώνονται σε διαφορετικά μουσικά είδη, με μερικούς που 

μελετούν μόλις 11 (Colley, 2008, Delsing, et al., 2008) και άλλα έως 30 είδη (George 

et al., 2007). Επιπλέον, όλα τα κομμάτια της μουσικής δεν ταιριάζουν με ένα μόνο 

είδος. Πολλοί καλλιτέχνες και κομμάτια μουσικής είναι αντίθετα με το είδος ή 

διασταυρώνονται με πολλαπλά είδη, έτσι οι κατηγορίες των ειδών δεν ισχύουν εξίσου 

καλά σε κάθε κομμάτι μουσικής. Η αξιολόγηση των προτιμήσεων από τα είδη είναι 

επίσης προβληματική επειδή υποθέτει ότι οι συμμετέχοντες είναι επαρκώς 

ενημερωμένοι με κάθε μουσικό είδος ότι μπορούν να παρέχουν πλήρως 

ενημερωμένες αναφορές για τις προτιμήσεις τους. Αυτό αποτελεί εμπόδιο για την 

έρευνα που συγκρίνει τις προτιμήσεις των ανθρώπων σε διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες ή πολιτισμούς, επειδή ορισμένα μουσικά στυλ μπορεί 

να έχουν διαφορετικές κοινωνικές σημασίες σε διάφορες περιοχές ή χώρες. Επίσης, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα μουσικά είδη συσχετίζονται με σαφώς καθορισμένα 

κοινωνικά στερεότυπα (Rentfrow, et al., 2009, Rentfrow & Gosling, 2007). Τέλος, θα 

πρέπει να τονιστεί ότι  η συγκεκριμένη έρευνα συμπεριέλαβε και άλλα είδη μουσικής, 

όπως η Παραδοσιακή, η Βυζαντινή, το Λόγιο-Έντεχνο τραγούδι καθώς 

προσαρμόστηκε στα πλαίσια της περιοχής που πραγματοποιήθηκε και στις ανάγκες 

των συμμετεχόντων. 

Σε μια μελλοντική έρευνα, σχετικά με τη συσχέτιση της ενσυναίσθησης και των 

προτιμήσεων στη μουσική, θα πρέπει να βελτιωθούν οι περιορισμοί της τρέχουσας 

έρευνας, δηλαδή η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων καθώς το δείγμα 

αποτελούνταν από μικρό αριθμό αγοριών και  ότι οι συμμετέχοντες προερχόταν από 

ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας.  Επιπλέον, το δείγμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
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και εφήβους μεγαλύτερης ηλικίας για να διασφαλιστεί η διερεύνηση ολόκληρης της 

αναπτυξιακής περιόδου.   

  

Παράρτημα 
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Λίστα κομματιών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα: 
 

 Classical         Vivaldi's Four Seasons - Spring  

 https://www.youtube.com/watch?v=6LAPFM3dgag&ab_channel=wmd10  

 Jazz         Ace - Relaxation Ii 

https://www.youtube.com/watch?v=L_isF1S7rUc&ab_channel=TheDurdenist  

 Blues          Beth Hart and Joe Bonamassa- I'd Rather Go Blind 

https://www.youtube.com/watch?v=AnXgZZkPP14&list=PLzauiyXIK7Rhw-

kJYE0hzt7ak3-BK8paw&ab_channel=HartAndBonamassa  

 Παραδοσιακή  μουσική          Στο ‘πα και στο ξαναλέω 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx5Oz1VGwZo  

 Country          Chris Stapleton - Tennessee Whiskey 

https://www.youtube.com/watch?v=4zAThXFOy2c  

 Βυζαντινή μουσική        Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTQ4IwLdrX4&ab_channel=makedon71

13  

 Rock          Deep Purple - Smoke on the Water 

https://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M  

 Heavy metal        Black Sabbath "Paranoid" 

https://www.youtube.com/watch?v=hkXHsK4AQPs&ab_channel=BlackSabb

ath  

 Pop          Shape Of You 

https://www.youtube.com/watch?v=_dK2tDK9grQ&ab_channel=EdSheeran  

 Μουσική κινηματογράφου/theme songs        Pirates Of The Caribbean 

Theme Song 

https://www.youtube.com/watch?v=27mB8verLK8&ab_channel=rodneyspek

kers   

 Rap         Eminem - Rap God 

https://www.youtube.com/watch?v=XbGs_qK2PQA&ab_channel=EminemV

EVO  

 Soul/funk          Ain't Nobody - Chaka Khan 

https://www.youtube.com/watch?v=kDwms-

9hdKw&ab_channel=AllThingsArt  

 Dance/Electronica         Give Me Everything- Pitbull  

https://www.youtube.com/watch?v=EPo5wWmKEaI&ab_channel=PitbullVE

VO  

 Alternative         Hold Me Closer- LANKS  

https://www.youtube.com/watch?v=wn68c15phtg&ab_channel=WaveOfGood

Noise      

 Opera            La traviata 

      https://www.youtube.com/watch?v=hjB3fOjidT4   
 «Λόγιο τραγούδι»           Χάρτινο το φεγγαράκι 

https://www.youtube.com/watch?v=8DDU09zT2x8   

https://www.youtube.com/watch?v=6LAPFM3dgag&ab_channel=wmd10
https://www.youtube.com/watch?v=L_isF1S7rUc&ab_channel=TheDurdenist
https://www.youtube.com/watch?v=AnXgZZkPP14&list=PLzauiyXIK7Rhw-kJYE0hzt7ak3-BK8paw&ab_channel=HartAndBonamassa
https://www.youtube.com/watch?v=AnXgZZkPP14&list=PLzauiyXIK7Rhw-kJYE0hzt7ak3-BK8paw&ab_channel=HartAndBonamassa
https://www.youtube.com/watch?v=Kx5Oz1VGwZo
https://www.youtube.com/watch?v=4zAThXFOy2c
https://www.youtube.com/watch?v=ZTQ4IwLdrX4&ab_channel=makedon7113
https://www.youtube.com/watch?v=ZTQ4IwLdrX4&ab_channel=makedon7113
https://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M
https://www.youtube.com/watch?v=hkXHsK4AQPs&ab_channel=BlackSabbath
https://www.youtube.com/watch?v=hkXHsK4AQPs&ab_channel=BlackSabbath
https://www.youtube.com/watch?v=_dK2tDK9grQ&ab_channel=EdSheeran
https://www.youtube.com/watch?v=27mB8verLK8&ab_channel=rodneyspekkers
https://www.youtube.com/watch?v=27mB8verLK8&ab_channel=rodneyspekkers
https://www.youtube.com/watch?v=XbGs_qK2PQA&ab_channel=EminemVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=XbGs_qK2PQA&ab_channel=EminemVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=kDwms-9hdKw&ab_channel=AllThingsArt
https://www.youtube.com/watch?v=kDwms-9hdKw&ab_channel=AllThingsArt
https://www.youtube.com/watch?v=EPo5wWmKEaI&ab_channel=PitbullVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=EPo5wWmKEaI&ab_channel=PitbullVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=wn68c15phtg&ab_channel=WaveOfGoodNoise
https://www.youtube.com/watch?v=wn68c15phtg&ab_channel=WaveOfGoodNoise
https://www.youtube.com/watch?v=hjB3fOjidT4
https://www.youtube.com/watch?v=8DDU09zT2x8
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