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♪ Περίληψη εργασίας 
 
 Αυτή η εμπειρική έρευνα  έχει ως στόχο να εξετάσει τις επιδράσεις της 
κλασικής μουσικής στη δημιουργική σκέψη του ακροατή, να μελετήσει τις σκέψεις, 
τους προβληματισμούς, τους συνειρμούς και κυρίως τις εικόνες που δημιουργούνται 
στο μυαλό του ακροατή, αλλά και τα συναισθήματα που προκαλούνται όταν αυτός 
ακούει με συγκέντρωση και χαλάρωση ένα κομμάτι κλασικής μουσικής. Τα 
αποτελέσματα αναλύθηκαν υπό το πρίσμα των  παραμέτρων του μουσικού 
υπόβαθρου και των μουσικών προτιμήσεων των υποκειμένων. 
 
 Τα τέσσερα υποκείμενα (δύο μουσικοί και δύο μη μουσικοί) που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα κλήθηκαν, σε μια συνάντηση με τον ερευνητή, να ακούσουν δύο 
μουσικά παραδείγματα , προερχόμενα από δύο διαφορετικές περιόδους της κλασικής 
μουσικής και κατόπιν, μετά το πέρας κάθε μιας ακρόασης, να εκφράσουν ελεύθερα 
και να περιγράψουν όσο το δυνατό πιο ειλικρινά οτιδήποτε πέρασε από το μυαλό 
τους, οτιδήποτε σκέφτηκαν ή φαντάστηκαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης των 
μουσικών έργων, σε μια συνέντευξη με τον ερευνητή. 
 
 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κανένα από τα υποκείμενα δεν εξέφρασε 
αδυναμία περιγραφής εικόνων και γενικότερων σκέψεων, δηλαδή τα μουσικά 
κομμάτια έδωσαν επιτυχή ερεθίσματα στη φαντασία των ακροατών . Η φαντασία των 
υποκειμένων δεν παρέμεινε σε καμία περίπτωση αδρανής και ανενεργός. Επιπλέον η 
μουσική άγγιξε το συναισθηματικό κόσμο των υποκειμένων, διαμορφώνοντας 
ιδιαίτερες διαθέσεις. Η έρευνα επίσης φανέρωσε ότι το ύφος των κομματιών 
επηρέασε τη φαντασία, αλλά και τα συναισθήματα των υποκειμένων. Οι εικόνες που 
προέκυψαν στη φαντασία τους, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, είχαν σαφώς 
κοινή συνισταμένη ανά κομμάτι, περιστρέφονταν με άλλα λόγια γύρω από σταθερά 
μοτίβα. Τέλος υπήρξαν ενδείξεις ότι οι μουσικές προτιμήσεις δεν επηρεάζουν 
δραματικά τα λεγόμενα των υποκειμένων. 
 
 
 
 
♪ Abstract 

 
 This empirical research aims to examine the influence of classical music on 
creative mental imagery, to study the thoughts, the speculations, the associations and 
chiefly the pictures, which are created in the mind of the listener. Furthermore, this 
study is designed to determine the emotions, which are evoked when the subject 
listens concentrated and relaxed to a classical music piece. The results were analyzed 
in relation to the variables of musical background and preference. 
 
 The four subjects (two musicians an two non - musicians), which participated 
in this research were asked, during a meeting with the researcher, to listen to two 
musical examples from different periods of classical music and afterwards to express 
freely and to describe as sincere as possible whatever occurred to them during the 
listening of the musical compositions. They were requested to mention every aspect 
of their reflections and imagination, as a result of the music, in an interview with the 
researcher.  
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 The results indicated that no subject expressed an inability of picture and 
thought description, that is the musical pieces stimulated successfully the imagination 
of the listeners. The imagination of the subjects remained on no occasion stagnant and 
inactive. Additionally, music touched the subjects’ emotional status, shaping different 
moods. The research also revealed that the music influenced the imagination, as well 
as the emotions of the subjects. The pictures that turned up, were based on a common 
resultant, in other words they rotated around stable patterns. Moreover, there were 
clues that musical preferences don’t influence dramatically the subjects’ words. 
 
 

 
♪ Εισαγωγή 

 
 Το ερώτημα  ˝ Αποτελεί η κλασική μουσική ερέθισμα στις σκέψεις και τη 
δημιουργική νοητική δραστηριότητα του ακροατή και αν ναι τι είδους σκέψεις και 
εικόνες είναι αυτές που προκύπτουν ως προϊόν της μουσικής αυτής ακρόασης ;˝ 
συνιστά το κεντρικό θέμα διαπραγμάτευσης αυτής της πιλοτικής έρευνας –εργασίας. 
Για τον καλύτερο χειρισμό του πλαισίου που διαμορφώνει η γενικότερη θεματική, οι 
αναζητήσεις και τα ερωτήματα, αλλά και το ιδιάζον ύφος αυτής της πειραματικής 
προσπάθειας, έγινε η επιλογή της ποιοτικής έρευνας ως πλέον κατάλληλης για τους 
σκοπούς της έρευνας, ύστερα βέβαια και από σχετική παραίνεση και καθοδήγηση της 
ίδιας της διδάσκουσας. 
 
 Οι δύο μορφές έρευνας, ποιοτική και ποσοτική, οι οποίες έχουν εφαρμογή, όχι 
μόνο στον κλάδο της μουσικής ψυχολογίας, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο 
επιστημονικό πεδίο στο οποίο διεξάγεται έρευνα εν γένει, χαρακτηρίζονται η κάθεμια 
από ορισμένες ιδιαιτερότητες και από διαφορετικά μέσα που επιστρατεύει η κάθεμια, 
στοιχεία που συνθέτουν και την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους . Έτσι 
η ποσοτική έρευνα ασχολείται με τους αριθμούς, τη λογική και το αντικειμενικό, ενώ 
από την άλλη μεριά η ποιοτική έρευνα με λέξεις, εικόνες, εντυπώσεις, ιδέες, 
απεικονίσεις και το υποκειμενικό. Η ποσοτική έρευνα επικεντρώνεται στο αριστερό 
ημισφαίριο του εγκεφάλου ― αντικειμενικό, άνετο με τη λογική, τους αριθμούς, τα 
στατικά δεδομένα και τη λεπτομερή συλλογιστική. Η ποιοτική έρευνα ασχολείται με 
το δεξί ημισφαίριο ― υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων ως λέξεις, 
συναισθήματα, χρώματα, μουσική.      ˝ Το δεξί ημισφαίριο μας δημιουργεί 
προβλήματα και το αριστερό μας βγάζει από τη δύσκολη θέση!  ̋ (‘The right brain gets 
us into trouble; the left brain reasons our way out’,  Rod Davies, 2000). 
 
 Η παραδοσιακή εμπειρική ποσοτική τεχνική είναι το ερωτηματολόγιο το 
οποίο δίνεται σε ένα τυχαίο ή διαστρωματωμένο δείγμα ενός πληθυσμού, δίνοντας 
μας τη δυνατότητα να εξαγάγουμε κάποια στοιχειώδη συμπεράσματα από ένα 
μικρότερο πλήθος ανθρώπων. Δίνεται έμφαση στο πλάτος και την 
αντιπροσωπευτικότητα αυτού του δείγματος, προκειμένου να επιτευχθεί ένα 
ορισμένο επίπεδο αξιοπιστίας της έρευνας και των συμπερασμάτων της. Πολλοί 
ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί κυρίως σε ποσοτικές αναλύσεις, έχουν συνήθως ένα 
υπόβαθρο αρχών κοινωνικών επιστημών, όπως ψυχολογία και κοινωνιολογία, οι 
οποίες λόγω της ακαδημαϊκής φύσεως τους δανείζονται τεχνικές από τις φυσικές 
επιστήμες, σχεδιασμένες να συγκεντρώνουν δεδομένα για φυσικά αντικείμενα, 
χωλαίνοντας όμως στην ικανότητα να ‘μετρούν’ την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. 
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 Τα παραδοσιακά ερωτηματολόγια έχουν την αδυναμία ότι απαιτούν συνήθως 
ήδη κατηγοριοποιημένες και τυποποιημένες απαντήσεις , προετοιμασμένες από τον 
ίδιο τον ερευνητή. Το υλικό που προκύπτει βέβαια επιτρέπει μια βαθύτερη εξαγωγή 
δεδομένων, αλλά υπάρχουν πρακτικοί περιορισμοί ως προς τη λεπτομερή κατάρτιση 
του ερωτηματολογίου. Αντίθετα η ποιοτική έρευνα αποδεικνύεται καταλληλότερη για 
την αντιμετώπιση των πολύπλοκων και υποκειμενικών ανθρώπινων όντων. Κάποιες 
τεχνικές ποιοτικής έρευνας είναι οι εκ βαθέων συνεντεύξεις ―η συνέντευξη γενικά 
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ποιοτικής έρευνας― οι επιτόπιες συνεντεύξεις και  
διάφορες τεχνικές παρατήρησης. Βέβαια η ποιοτική έρευνα από τη φύση της αποδίδει 
μια πλούσια, αλλά υποκειμενική και μη δομημένη παραγωγή. (Rod Davies, 
Qualitative and Quantitative Research, 
2000,www.asiamarketresearch.com/columns/markets.htm) 
 
 Ερχόμαστε τώρα στο ιστορικό του αντικειμένου της παρούσας έρευνας, στην 
επισκόπηση των βιβλιογραφικών πηγών. Ύστερα από αρκετά επίπονη αναζήτηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο, συγκέντρωσα τα εξής στοιχεία από άρθρα σχετικά με το 
θέμα της εργασίας μου, τα οποία είτε πραγματεύονται από μια γενικότερη θεωρητική 
και φιλοσοφική σκοπιά το θέμα, είτε είναι πιο εξειδικευμένα, με πειραματικό 
υπόβαθρο. 
 
 Ο Michael A. Forrester του University of Kent, στο άρθρο του με τίτλο : 
«Αuditory Perception and Sound as event : Theorising Sound Imagery in Psychology» 
(«Ακουστική αντίληψη και ο ήχος ως γεγονός :θεωρητικοποιώντας την ηχητική 
φαντασία στην ψυχολογία »), υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα θεωρητικό κενό στην 
κατανόηση της σχέσης μεταξύ της ακρόασης ενός ήχου και των εικόνων και των 
παραστάσεων (images) της φαντασίας που παράγονται από την εμπειρία μας. Σε αυτή 
του τη διατριβή θέτει το ερώτημα κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία να αναπτύξει μια 
θεωρητική άποψη η οποία να προχωράει πέρα του καθοδηγούμενου από ερεθίσματα 
προσανατολισμού (‘stimulus driven’ orientation) της παραδοσιακής προσέγγισης, 
ένας προσανατολισμός που βοηθάει στο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της φαντασίας 
(imagery)  στην καθημερινή αντίληψη του ήχου ως γεγονότος.  
 
 Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι συγχρόνως υπάρχει μια διάσταση η οποία 
διακρίνει την απλή ακουστική αίσθηση από το ηχητικό γεγονός ως ιδιαίτερο νόημα. 
Ο Rodaway (1994) επισημαίνει ότι η ακρόαση (hearing) μπορεί να περιγραφεί ως μια 
βασική παθητική αίσθηση, ως μια κατάσταση που καθιστά δυνατή την ερώτηση ‘Τι 
είναι αυτός ο ήχος ;’ Αντίθετα η προσεκτική ακρόαση(listening) υποδηλώνει 
ενεργητική προσοχή στην ακουστική πληροφορία , καθώς και την επιθυμία μας να 
ορίσουμε ένα συγκεκριμένο νόημα. Επιπλέον ο Forrester υποστηρίζει ότι η 
ακουστική αντίληψη περιβάλλεται από έντονο επηρεασμό και συναισθηματική 
αντίδραση. 
 
 Συνεχίζει λέγοντας ότι εάν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε πλαίσια μέσα στα 
οποία η σχέση ανάμεσα στον ήχο και στη φαντασία είναι κυρίαρχη, θα πρέπει να 
στραφούμε σε δύο σημαίνοντα και με ισχυρή επιρροή μέσα επικοινωνίας, τον 
κινηματογράφο και το ραδιόφωνο. Έτσι για παράδειγμα πολύ ανεπαίσθητοι και 
λεπτοί συνειρμοί καθώς και αλληλοσυσχετίσεις σκέψεων και συναισθημάτων 
μπορούν να προκληθούν μέσω πολύ χαμηλών απαλών ηχητικών εφέ. Τέτοιες 
συναισθηματικές και διανοητικές συνδέσεις συχνά διαδραματίζουν έναν 
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αποφασιστικό δραματουργικό ρόλο. Αυτοί οι ήχοι μπορεί να είναι οτιδήποτε : από το 
χτύπο του ρολογιού σε ένα άδειο δωμάτιο και το αργό στάξιμο νερού από έναν 
σωλήνα, μέχρι το στεναγμό ενός μικρού παιδιού ενώ κοιμάται. Ο άνθρωπος κατέχει 
μια σειρά βαθιών συνειρμών ακόμα και των πιο κοινών καθημερινών ήχων. Έχουμε 
μάθει μια ‘γλώσσα ηχητικής φαντασίας’ , με την οποία απλά είμαστε σε θέση να 
ξέρουμε αμέσως τι ‘σημαίνει’ ένας δεδομένος ήχος (Balazs, 1985). 
 
 O ακροατής κατέχει μια αντίστοιχη ‘ακουστική ζώνη’ (‘listening zone’), για 
την οποία ο Gray (1990) ισχυρίζεται ότι είναι η φαντασία, η δημιουργικότητα του 
νου, ή παραφράζοντας τον Beck (1998), είναι κατά κάποιον τρόπο η δεύτερη 
’παράσταση’ στο μυαλό του κοινού, όπου ο ακροατής είναι ο τελικός ‘ηθοποιός’ και 
‘σκηνοθέτης’. Εδώ πρόκειται για συμφραζόμενα στα οποία η σχέση μεταξύ ήχου και 
φαντασίας αρθρώνεται με σκέψη και μάλιστα αισθητική. Ο Forrester γράφει ότι 
ακούμε τους ήχους ως γεγονότα, αλλά την ίδια στιγμή, πολλοί από αυτούς τους ήχους 
φέρνουν στην επιφάνεια μνήμες, συνειρμούς και εικόνες σημαντικών γεγονότων από 
το παρελθόν. Υπάρχει ένα ειδικό είδος σχέσης ανάμεσα σε συγκεκριμένους ήχους 
που ακούμε και στη σημασία τους στη ζωή μας. 
 
 Ερευνώντας περαιτέρω τέτοιους συνειρμούς, ο Forrester σε μια πρόσφατη 
πιλοτική μελέτη σχετικά με την επίδραση των ήχων (Forrester, 1998), ζήτησε από 
φοιτητές που παρακολουθούσαν πανεπιστημιακά μαθήματα στην  Αγγλία να 
περιγράψουν τι είδους συναισθηματικές αντιδράσεις έχουν σε συγκεκριμένα ηχητικά 
ερεθίσματα. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές 
αναπαράγουν συγκεκριμένες εικόνες και συνειρμούς, θυμούνται διάφορες πλευρές 
παλιότερων σχέσεων. Όπως φαίνεται οι εικόνες αυτές, όλες αυτές οι εντυπώσεις 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τους ανθρώπους να ξανανιώσουν κάποια 
συναισθήματα από το μακρινό παρελθόν. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τον ήχο ως 
γεγονός και μέσω του ήχου αναβιώνουν συνειρμοί και συναισθήματα, ευχάριστα, 
δυσάρεστα ή και αδιάφορα. Οι ήχοι λοιπόν εγείρουν συνειδητά και ασυνείδητα 
νοήματα. 
 
 Ο Lars ole Bonde στο άρθρο του «Music Analysis and Image Potentials in 
classical Music» («Μουσική Ανάλυση και Δυνατότητα Δημιουργίας Εικόνων στην 
Κλασική Μουσική») που δημοσιεύτηκε στο ‘Nordic Journal of Music Therapy’  
(1997) έχει ως ερευνητικό αντικείμενο την εξέταση και ανάλυση της φαντασίας 
(imagery) και της κλασικής μουσικής, τόσο με ποσοτική, όσο και με ποιοτική 
μεθοδολογία. Όπως ο ίδιος τονίζει σημαντική έμπνευση άντλησε από τον Dr.Ken 
Bruscia και την εκπαίδευση στη μέθοδο GIM (Bonny Method of Guided Imagery and 
Music). Συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει είναι : 1. Πώς μπορούμε να ερευνήσουμε 
τα διάφορα προϊόντα φαντασίας που παράγονται από τη μουσική και ιδιαίτερα την 
κλασική ; 2. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στη φαντασία και 
τη μουσική ; Κεντρικό σημείο της συζήτησης είναι το εξής μουσικό παράδειγμα : 
Ένα σύντομο κομμάτι, το ‘Rhosymedre’  γραμμένο από τον R. Vaughan Williams το 
1920. (Αρχικά για εκκλησιαστικό όργανο, διασκευασμένο όμως εδώ για ορχήστρα 
εγχόρδων.) 
 
 Ο Lars ole Bonde επισημαίνει ότι τόσο η κλινική πρακτική, όσο και 
ερευνητικές μελέτες δείχνουν ότι δεν είναι δυνατό να προβλέψει κανείς συγκεκριμένα 
αποτελέσματα, όσον αφορά τη φαντασία έτσι όπως αυτή και τα προϊόντα της 
επηρεάζονται από ένα οποιοδήποτε κομμάτι μουσικής. Ούτε ακόμη και μια 
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προγραμματική συμφωνία ή ένα συμφωνικό ποίημα δεν θα προκαλέσουν την 
«φαντασίωση» σε όλους τους ακροατές. Με άλλα λόγια δεν μπορεί κανείς να 
προβλέψει συγκεκριμένες αντιδράσεις σε κάποιο μουσικό ερέθισμα, αλλά μπορεί να 
χτίσει ειδική γνώση σχετικά με τις δυνατότητες της μουσικής για πρόκληση 
συγκεκριμένων εικόνων στο μυαλό του ατόμου (music’s image potentials). 
 
 Ο Lars ole Bonde επέλεξε το κομμάτι ‘Rhosymedre’ αφενός γιατί είναι ένα 
σύντομο και όμορφο μουσικό κομμάτι και αφετέρου γιατί η αμερικανίδα ερευνήτρια 
Dr.Cathy McKinney (1990, Journal of Music Therapy, Vol.XXVII) δημοσίευσε μια 
ποσοτική μελέτη πριν μερικά χρόνια, έχοντας χρησιμοποιήσει αυτό το κομμάτι. Η 
McKinney ερεύνησε την επίδραση ενός σύντομου κομματιού κλασικής μουσικής 
στην αυθόρμητη φαντασία. 81 προπτυχιακοί φοιτητές συμμετείχαν σε μια εμπειρία 
φαντασίας με μουσική αλλά και σιωπή, την οποία διαδέχονταν διαδικασίες 
σωματικής χαλάρωσης και εισηγήσεις διανοητικής συγκέντρωσης. Όπως 
χρησιμοποιήθηκε η μουσική σε αυτήν την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία 
επίδραση στον αριθμό των αισθήσεων, στο είδος των φανταστικών εικόνων, στη 
ζωηρότητα αυτών των νοητικών αναπαραστάσεων ή στο ποσοστό του χρόνου που το 
υποκείμενο φανταζόταν ή ήταν απορροφημένο στις σκέψεις του. Αλλά η μουσική 
αύξησε σημαντικά (p= .003) την ένταση των βιωμένων συναισθημάτων. 
 
 Η McKinney βάσισε το σχεδιασμό του πειράματος σε έξι κατηγορίες 
φανταστικής σκέψης (imagery), οι οποίες αντανακλούν την ευρύτερη GIM θεώρηση 
της φαντασίας, αναφερόμενη σε εικόνες και σκέψεις που διεγείρονται με όλους τους 
αισθητηριακούς τρόπους (όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, κίνηση), όπως και σε 
συναισθήματα, μνήμες, εικόνες, σκέψεις και σωματικές αισθήσεις (Goldberg, 1995). 
Αλλά η McKinney συνεχίζει λέγοντας ότι η δυνατότητα της μουσικής να εντείνει τα 
συναισθήματα μέσα από τη φαντασία και τη σκέψη δεν έχει ακόμα μελετηθεί 
εμπειρικά και απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Σε μια πρόσφατη μελέτη η McKinney 
(1995) δείχνει ότι η ζωηρότητα και η έντονη κινητοποίηση της φαντασίας είναι 
αξιοσημείωτα υψηλότερη στους λεγόμενους ‘high imagers’  απ’ότι στους ‘low 
imagers’. 
 
 Ο Lars ole Bonde υποστηρίζει ότι από μουσικολογική άποψη, το ερώτημα της 
σχέσης μουσικής – φαντασίας αποτελεί στην ουσία τον πυρήνα του κεντρικού 
ερωτήματος μέσα στα πλαίσια της μουσικής αισθητικής θεωρίας, από τις μέρες των 
Brahms/Hanslick και των Wagner/Liszt : Έχει η μουσική ένα περιεχόμενο το οποίο 
να βασίζεται σε εξωμουσικούς παράγοντες, όπως τα ανθρώπινα συναισθήματα, 
εγγενείς συμβολικές ιδιότητες συγκεκριμένων μουσικών παραμέτρων ; ή μήπως η 
μουσική είναι μια φορμαλιστική τέχνη αυτοδικαίως ; Είναι γνωστό ότι ο Wagner και 
ο Liszt  συνασπίζονται με την πρώτη άποψη, ενώ ο Brahms και ο Hanslick με τη 
δεύτερη. Συνεχίζει και λέει ότι η δυνατότητα της κλασικής μουσικής να δίνει 
ερεθίσματα στη φαντασία, βασίζεται στη δυναμική ιδέα της μουσικής ως μορφή σε 
ένα διαρκή μετασχηματισμό : οι εικόνες δεν είναι εγγενείς στη μουσική, αλλά η 
μουσική μπορεί να προκαλέσει τη φαντασία γιατί η μουσική είναι ένα ξεδίπλωμα, μια 
κίνηση στο χρόνο. 
 
 Τέλος ο Jeffrey Pflaum στο βιβλίο του “A Book of Experiences”  (1982) 
διεξήγαγε ένα πρόγραμμα ‘αυτοέκφρασης’ στο οποίο 30 μαθητές της πέμπτης 
βαθμίδας άκουγαν ,σκεπτόμενοι ,προσεχτικά μουσική, μέρα παρά μέρα, κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς . Κάθε παιδί συμπλήρωσε περίπου 120 περιόδους 
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σκέψης. Η διαδικασία του προγράμματος ήταν η εξής : Η μουσική έπαιζε για 5 έως 
15 λεπτά, ενώ οι μαθητές προσπαθούσαν να καθίσουν άνετα πίσω, να χαλαρώσουν 
και να απολαύσουν την εμπειρία και στο τέλος της ακρόασης και της συνολικής 
εμπειρίας, κλήθηκαν να καταγράψουν οτιδήποτε τους ήρθε στο μυαλό, είτε 
πραγματικό, είτε φανταστικό.  
 
 Έτσι με εφαλτήριο όλες τις προαναφερθείσες ερευνητικές προσπάθειες, 
έχοντας επιλέξει την ποιοτική μέθοδο έρευνας, θεώρησα πολύ ενδιαφέρον το να 
ασχοληθώ με το πώς επηρεάζει η ακρόαση κομματιών κλασικής μουσικής τη νοητική 
διαδικασία της δημιουργίας εικόνων, εάν και πώς διεγείρει τη δημιουργία εικόνων, 
την κινητοποίηση ιδεών και σκέψεων και την πρόκληση συναισθημάτων. Άλλωστε 
όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει μελετηθεί 
διεξοδικά και σίγουρα χρήζει επιπρόσθετης έρευνας, ίσως και διαφορετικής γωνίας 
προσέγγισης. 

   
  
   
 
♪ Ερευνητικά Ερωτήματα 

 
&1.Τι είδους εικόνες δημιουργούνται στο μυαλό των υποκειμένων κατά τη διάρκεια 
της ακρόασης των μουσικών παραδειγμάτων ; 
 
&2. Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στις διαφορετικές εικόνες ; Ακολουθούν 
πανομοιότυπα σχήματα ή υπάρχουν διαφορές ; 
 
&3. Τι συναισθήματα προκαλούνται στα υποκείμενα ; Κοινά σημεία ; 
 
&4. Με τι επίθετα χαρακτηρίζουν τα κομμάτια ; Κοινά σημεία ; 
 
&5. Υπάρχουν διαφορές σε όλους τους παραπάνω τομείς ανάμεσα σε μουσικούς και 
μη μουσικούς ; 
 
&6. Τι ρόλο διαδραματίζουν η εξοικείωση με το κομμάτι και οι γενικότερες μουσικές 
προτιμήσεις των υποκειμένων ; 
 
 
 
 
 

♪ Μεθοδολογία  
 
v Ακουστικά Ερεθίσματα-Μουσικά Παραδείγματα : 
 

Τα δύο μουσικά παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται 
αποκλειστικά από το χώρο της κλασικής μουσικής, εφόσον στη συγκεκριμένη έρευνα 
ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα που θα επιφέρει το ακουστικό υλικό αυτού του 
συγκεκριμένου ύφους και στυλ. Παίχτηκαν τα παρακάτω μέρη ολοκληρωμένων 
κλασικών μουσικών έργων, τα οποία ανήκουν σε δύο διαφορετικές περιόδους της 
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εξέλιξης της κλασικής μουσικής, αντίστοιχα στην κλασική σχολή της Βιέννης 
(κλασικισμός, περίπου 1750-θάνατος του Μπαχ, με 1827-θάνατος του Μπετόβεν) και 
στον Ιμπρεσιονισμό (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα).  
 

Τα παραδείγματα είναι αντιστοίχως τα παρακάτω :1.Kyrie eleison, Dies Irae 
(από το τρίτο μέρος, τη Sequentia) και Lacrimosa dies illa(επίσης από τη Sequentia) 
από το “Requiem” του Wolfgang Amadeus Mozart και 2.Prelude και Forlane από τη 
σουίτα για ορχήστρα “Le Tombeau de Couperin” του Maurice Ravel. Οι διάρκειες 
τους είναι αντιστοίχως 7:46 και 8:36, περίπου παρόμοιες.  

 
Οι διάρκειες αυτές θεωρήθηκαν αρκετές, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

στα υποκείμενα στα πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου, να συνειδητοποιήσουν το 
εκάστοτε άκουσμα, να διαμορφώσουν αβίαστα την κατάλληλη διάθεση, να 
κατασταλάξει μέσα τους η συγκεκριμένη μουσική πραγματικότητα και να 
ξεδιπλώσουν μέσα στο μυαλό τους τις σκέψεις και τις εικόνες. Κατά την κρίση του 
ερευνητή, μεγαλύτερες διάρκειες θα καταντούσαν κουραστικές, ιδιαίτερα για το μη 
μουσικό, ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με παρόμοια κλασικά ακούσματα. 

 
 Άλλωστε όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε την αρνητική προδιάθεση απέναντι στην 

κλασική μουσική που διέπει το ευρύ κοινό το οποίο αφενός δε γνωρίζει, αφετέρου 
δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο μουσικό αντικείμενο, στα πλαίσια των 
πολιτισμικών στεγανών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Εξάλλου ιδιαίτερη 
σημασία έχουν και οι εντελώς αυθόρμητες σκέψεις οι οποίες γεννιούνται άμα την 
ακρόαση και δεν απαιτούν εξαιρετικά μεγάλες χρονικές διάρκειες. Αλλά ούτως ή 
άλλως οι καθορισμένες διάρκειες επιτρέπουν και τη σταδιακή επεξεργασία και 
ωρίμανση κάποιων σκέψεων, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της κόπωσης, της πλήξης 
και διατηρώντας τη ‘φρεσκάδα’ των εντυπώσεων μιας ευχάριστης ακρόασης. 

 
Χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα του ενός μέρη, έτσι ώστε να συμπληρωθούν 

γύρω στα 7 με 8 λεπτά. Τα δύο μουσικά παραδείγματα είναι αντιθετικά ως προς το 
ύφος, την αισθητική και την τεχνοτροπία. Επίσης εν γνώσει του ερευνητή το πρώτο 
από αυτά διαθέτει και κείμενο, για το οποίο γίνεται η υπόθεση ότι δε θα κλονίσει τη 
νομοτέλεια του πειράματος, απλά ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια διαφορετικής 
υφής σχόλια και παρατηρήσεις από την πλευρά των υποκειμένων. Επίσης πρέπει να 
τονιστεί ότι η επιλογή των παραδειγμάτων ήταν λίγο πολύ τυχαία, αφού η μουσική 
φιλολογία διαθέτει πλήθος παραδειγμάτων που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 
τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Αποφασιστικό ρόλο έπαιξαν οι προσωπικές 
προτιμήσεις και τα εξειδικευμένα ακούσματα του εξεταστή. Σκοπός ήταν να 
επιλεχθούν δύο αντιθετικά ως προς το άκουσμα, το ύφος, την αισθητική και την 
τεχνοτροπία κομμάτια. 

 
 
vΥποκείμενα : 
 
 Λόγω της φύσεως της συγκεκριμένης έρευνας και προς αποφυγή 
συγκέντρωσης μεγάλου όγκου υλικού και δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία και 
μελέτη, το πλήθος των συμμετεχόντων ορίστηκε σε 4 (ν=4). Εξ’αρχής αποφασίστηκε 
να μη δοθεί έμφαση στην παράμετρο της ηλικίας, και έτσι και τα 4 υποκείμενα 
βρίσκονται στην ίδια περίπου ηλικία (18-22), είναι ενήλικες στη μετεφηβική περίοδο. 
Επίσης δε λήφθηκε υπ’όψη το φύλο, και χωρίς κάποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα, και οι 
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4 συμμετέχοντες είναι γυναίκες. Από αυτούς οι δύο είναι μη-μουσικοί και οι άλλοι 
δύο μουσικοί. 
 
 Όσον αφορά τους μη μουσικούς, έχουμε τα εξής στοιχεία : 
1. Η πρώτη κοπέλα, 18 ετών, είναι απόφοιτη Λυκείου, έχει πετύχει στο Τ.Ε.Ι. 
Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και φέτος προετοιμάζεται 
για να δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις για δεύτερη φορά. Όσον αφορά τις κύριες 
μουσικές της προτιμήσεις, ακούει κυρίως σύγχρονη ξένη ροκ μουσική, ακούει όμως 
και ελληνικά, με προτίμηση στους Πυξ-Λαξ.  
 
2. Η δεύτερη μη μουσικός , 21 ετών, σπουδάζει στα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, στο τμήμα 
Βιβλιοθηκονομίας και βρίσκεται στο τρίτο έτος. Ακούει κλασική μουσική αλλά και 
ξένη ροκ. 
 
 Ακολουθούν οι μουσικοί της ομάδας της έρευνας :  
1. Η μία συμμετέχουσα , 22 ετών, σπουδάζει στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 5ο έτος (9ο εξάμηνο) 
και έχει στο ενεργητικό της μουσικές σπουδές πολλών χρόνων σε ωδεία. Οι μουσικές 
της προτιμήσεις περιλαμβάνουν σύγχρονη έντεχνη λαϊκή μουσική, Νέο Κύμα, 
παραδοσιακή μουσική, ελληνικά  τραγούδια που έχουν αποτελέσει τη μουσική 
επένδυση ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Ιδιαίτερα αγαπημένοι της καλλιτέχνες 
είναι οι Μπάσης, Νταλάρας, Αλεξίου, Κότσιρας, Μακεδόνας.  
 
2. Η δεύτερη μουσικός, 19 ετών, σπουδάζει στο τμήμα Μουσικών Σπουδών της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. στο 2ο έτος (3ο εξάμηνο). Ασχολείται πολλά 
χρόνια με τη μουσική, και παρακολουθεί μαθήματα σε ωδείο. Έχει ποικίλα 
ακούσματα. Ακούει ροκ (κυρίως Scorpions, Queen), έντεχνο ελληνικό τραγούδι, 
έθνικ, κλασική (με προτίμηση στους Chopin, Debussy) και «στο τσακίρ κέφι και 
κανένα τσιφτετέλι». 
 
 Τα δύο βασικά κριτήρια επιλογής των παραπάνω υποκειμένων ήταν οι 
διαφορετικές κατά βάση μουσικές προτιμήσεις τους σε συνδυασμό με την ύπαρξη ή 
όχι μουσικής παιδείας. Αναλυτικότερα προσωπικά τους στοιχεία βρίσκονται στο 
τέλος της εργασίας. Σημαντικό επίσης θα ήταν να σημειωθεί ότι υπήρχε η 
‘ερευνητική’ επιθυμία να συμμετάσχει στο πείραμα και ένας νέος με αποκλειστική 
μουσική προτίμηση την ηλεκτρονική μουσική άλλα η απροθυμία και η άρνηση του 
συγκεκριμένου ατόμου να πάρει μέρος στην έρευνα δεν το επέτρεψε. 
 
v Εξοπλισμός : 
 
 Τα μουσικά παραδείγματα παίχτηκαν σε cοmpact disc player της εταιρείας 
Marantz, CD 36  με ενισχυτή Harman / Kardon, HK 6200 και στερεοφωνική 
εγκατάσταση. Για έγκαιρη και ομαλή μετάβαση από το ένα μέρος στο άλλο μέσα στο 
ίδιο μουσικό κομμάτι, χρησιμοποιήθηκε από τον εξεταστή τηλεχειριστήριο. Επίσης 
χρησιμοποιήθηκε δημοσιογραφικό κασετόφωνο εγγραφής Panasonic RQ-L30 , για 
την καταγραφή της συνέντευξης με τα υποκείμενα μετά το πέρας κάθε φορά του κάθε 
κομματιού. 
 
v Διαδικασία πειράματος : 
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 Κάθε υποκείμενο εξετάστηκε ατομικά από τον πειραματιστή σ’ ένα άνετο, 
μεγάλο χώρο (το σαλόνι του σπιτιού του ερευνητή), απομονωμένο από εξωτερικούς 
θορύβους ή άλλες παρεμβολές. Ζητήθηκε από τα υποκείμενα να καθίσουν άνετα σε 
έναν καναπέ ευρισκόμενο σε στερεοφωνικά ιδανική θέση ακρόασης, στο επίπεδο 
συμμετρίας των δύο ηχείων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι όσο το δυνατόν 
φυσικότερες συνθήκες ακρόασης, ακουστικής απόδοσης και ηχητικού πλούτου μέσα 
σε ένα ζεστό και φιλικό χώρο. Ο ερευνητής καθόταν απέναντι σε κάποια απόσταση 
από το υποκείμενο και δίπλα στο στερεοφωνικό συγκρότημα, έτσι ώστε αθόρυβα και 
όντας μια διακριτική παρουσία να ρυθμίζει τις συνθήκες ακρόασης. 
 
 Πριν το ξεκίνημα της ακρόασης, ο ερευνητής ζητούσε από τα υποκείμενα να 
χαλαρώσουν, να νιώσουν άνετα όσο περισσότερο μπορούν, να συγκεντρωθούν και να 
απολαύσουν τη μουσική που θα ακούσουν με προσοχή και σοβαρότητα, 
προσπαθώντας να αφήσουν τη σκέψη τους και τους εαυτούς τους αβίαστα να «μπουν 
μέσα στη μουσική». Προηγουμένως έγινε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των 
κατάλληλων συνθηκών φωτισμού, για τη δημιουργία του κατάλληλου κατά την 
άποψη του υποκειμένου κλίματος για την ακρόαση. Θα ήταν ενδιαφέρον να 
σημειωθεί ότι όλα τα υποκείμενα σε γενικές γραμμές προτίμησαν χαμηλό φωτισμό, 
κάποιοι μάλιστα αρκέστηκαν σε ένα μόνο λαμπατέρ, χωρίς όμως παρ’όλα αυτά να 
δώσουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτόν το συγκεκριμένο παράγοντα. Βλέπουμε ότι ο 
διακριτικός φωτισμός θεωρήθηκε από όλη την ομάδα ως στοιχείο επιβοηθητικό της 
συγκέντρωσης. 
 
 Επιπλέον γνωστοποιήθηκε στα υποκείμενα η δυνατότητα τους να ορίσουν το 
επιθυμητό επίπεδο έντασης, παρόμοια επιθυμία όμως δεν αρθρώθηκε από κανένα 
υποκείμενο κατά τη διάρκεια της ακρόασης, έτσι δεν χρειάστηκαν παρεμβάσεις. 
Βέβαια ο ερευνητής φρόντιζε να ρυθμίζει την ένταση με κατάλληλες προσαρμογές  
κατά τη μετάβαση  σε διαφορετικές δυναμικές, εξισορροπώντας δηλαδή τις 
εσωτερικές διακυμάνσεις της έντασης μέσα στο κάθε κομμάτι, σε ένα αρκετά υψηλό, 
όχι όμως εκκωφαντικό επίπεδο. Σκοπός ήταν η διατήρηση της σταθερής προσοχής 
των υποκειμένων, και η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού, όχι όμως υπερβολικού 
ηχητικού όγκου. 
 
 Κάθε υποκείμενο εξετάστηκε μία φορά σε δύο φάσεις. Πρώτη δραστηριότητα 
των υποκειμένων ήταν η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου όπου ζητούνταν τα 
προσωπικά στοιχεία και οι μουσικές προτιμήσεις του καθενός. Ακολουθούσαν οι 
οδηγίες χαλάρωσης και οι ρυθμίσεις των συνθηκών που προαναφέρθηκαν. Έπειτα 
τέθηκε στα υποκείμενα το βασικό καθήκον στο οποίο καλούνταν να αντεπεξέλθουν ˙ 
τους ζητήθηκε να περιγράψουν μετά το τέλος της ακρόασης σε μια συνέντευξη με τον 
εξεταστή τις σκέψεις, τις ιδέες, τις παραστάσεις που τους πέρασαν από το μυαλό κατά 
τη διάρκεια της ακρόασης, καθώς και τις εικόνες, τους συνειρμούς, τις συνδέσεις που 
δημιουργήθηκαν τυχαία και αυθόρμητα στο νου τους, ως αποτέλεσμα του μουσικού 
ερεθίσματος. 
 

 Η βασική οδηγία ήταν να αφήσουν τη φαντασία και τη σκέψη τους ελεύθερη, 
και μετά το τέλος του κομματιού να εκφράσουν οτιδήποτε, όσο ασυνάρτητο και αν 
είναι αυτό , που τους «κατέβηκε» στο μυαλό με αφορμή το συγκεκριμένο μουσικό 
γεγονός. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ότι δεν τίθεται θέμα σωστού ή λάθους, αλλά 
ότι ενδιαφέρουν οι προσωπικές εντυπώσεις και αντιλήψεις. Αυτή η διαδικασία της 
ακρόασης και συνέντευξης επαναλήφθηκε δύο φορές, μία για κάθε ένα κομμάτι. Οι 
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ίδιες οδηγίες δόθηκαν σε κάθε υποκείμενο και η όλη διεξαγωγή του πειράματος 
ακολουθούσε την ίδια ακριβώς διαδικασία. 

 
Οι συνεντεύξεις που διαδέχονταν την ακρόαση κάθε κομματιού, όσο ακόμα 

ήταν έντονη η εντύπωση που είχε προκαλέσει το κομμάτι στην ψυχολογία και τη 
νοητική αντίληψη του υποκειμένου, χωρίς να έχει προλάβει αυτό να 
αποπροσανατολιστεί από το ήδη διαμορφωμένο κλίμα μουσικών ερεθισμάτων 
βασίζονταν σε έναν καθορισμένο σκελετό ερωτήσεων που με ασήμαντες και 
επουσιώδεις παραλλαγές επαναλαμβάνονταν για κάθε κομμάτι και σε κάθε 
υποκείμενο με την ίδια περίπου σειρά. Στο τέλος και των δύο ακροάσεων δόθηκε ένα 
φυλλάδιο με μια σειρά επιθέτων και ζητήθηκε από τα υποκείμενα, με βάση την 
προσωπική τους άποψη και αντίληψη, να επιλέξουν όσα από αυτά τα επίθετα 
πιστεύουν ότι ταιριάζουν στο κάθε ένα κομμάτι, τα επίθετα δηλαδή που αποδίδουν 
καλύτερα το ύφος του κάθε κομματιού και που αυτοί θα χρησιμοποιούσαν για να 
περιγράψουν εύστοχα το κομμάτι σε κάποιον που δεν το έχει ακούσει.   

 
v Η συνέντευξη : 
 
 Ο βασικός σκελετός των ερωτήσεων που τέθηκαν στα υποκείμενα ήταν ο εξής 
: 
°1.Περιέγραψε μου σε παρακαλώ, αυτό για το οποίο συζητήσαμε και στην αρχή : 
οποιεσδήποτε σκέψεις, εικόνες, παραστάσεις, ιδέες σου πέρασαν από το μυαλό, όσο 
άκουγες το κομμάτι. Τι σκεφτόσουνα ; Άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο και ξεδίπλωσε 
μου τις σκέψεις σου. 
 
°2.Το κομμάτι αυτό αισθάνεσαι ότι ήταν ένα ερέθισμα στη σκέψη σου ; Σε άγγιξε ως 
μουσικό γεγονός ; 
 
°3.Πώς σου φάνηκε το κομμάτι ; Σου άρεσε ; Θα το ξανάκουγες ; 
 
°4.Περιέγραψε μου τα συναισθήματα που ένιωσες. 
 
°5.Πιστεύεις ότι αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μουσική 
επένδυση και αν ναι τι είδους σκηνές και τι διάθεση θα συνόδευε, είτε προσωπική 
σου διάθεση είτε γενικά ; 
 
°6. Έχεις ξανακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι ; Σου είναι οικείο ;  
Έχεις μήπως ξανακούσει κάτι παρόμοιο ; 
 
°7. Πιστεύεις ότι είσαι εξοικειωμένη με το γενικότερο μουσικό στυλ, τη γενικότερη 
αισθητική αυτού του μουσικού κομματιού ; Στην ιεραρχική κλίμακα <καθόλου-λίγο-
ελάχιστα-αρκετά-πολύ> που θα κατέτασσες τον εαυτό σου ; 
 
°8. Σου έκανε κάτι εντύπωση σ’αυτό το κομμάτι ; 
 
°9. Τι μουσική ακούς συνήθως ; 
 
°10.Τι σου αρέσει σε αυτή τη μουσική; Τι σε ελκύει ιδιαίτερα ; Γιατί δηλαδή 
προτιμάς το συγκεκριμένο μουσικό είδος σε σχέση με κάποιο άλλο ; 
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°11.Όποτε ακούς αυτή τη μουσική που σου αρέσει, σκέφτεσαι συνήθως διάφορα 
πράγματα , σου έρχονται τυχαίες εικόνες στο μυαλό ή ακούς απλά και μόνο  χωρίς 
τίποτα περισσότερο ; 
 
°12.Έχεις παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα μουσικής ή παρακολουθείς αυτήν την 
περίοδο ; Αν ναι , πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική και με τι συγκεκριμένα ; 
 

Μια τελική γενική ερώτηση ήταν το ποιο από τα δύο κομμάτια τους άρεσε 
περισσότερο. Επίσης η ερώτηση 10. μπορεί να περιέχεται και στο ερωτηματολόγιο, 
αλλά δόθηκε η ευκαιρία να περιγραφούν οι μουσικές προτιμήσεις και προφορικά, 
όπου υπάρχει μεγαλύτερος αυθορμητισμός στην έκφραση και δυνατότητα 
μεγαλύτερης  και αδέσμευτης περιγραφικής ευχέρειας. 

 
 
 
 

♪ Αποτελέσματα : 
 
 Ακολουθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα υποκείμενα κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης στις αντίστοιχες ερωτήσεις για το κάθε κομμάτι. Κρίνεται σκόπιμο 
να τονιστεί, ότι στα υποκείμενα δε δόθηκε καμία πληροφορία για τα κομμάτια 
(συνθέτης, τίτλος, εποχή, είδος) παρά μόνο μετά το πέρας των συνεντεύξεων. Το 
μόνο στοιχείο που γνώριζαν ήταν ότι τα μουσικά παραδείγματα προέρχονται από το 
χώρο της κλασικής μουσικής : 
 
 
 
Α. Μη Μουσικοί : 
 
α. Η κοπέλα 18 ετών: 
 
Ø [1ο κομμάτι] : 
 

1. « Με το που άρχισε το τραγούδι, ένιωσα λες και βρισκόμουνα σε εκκλησία 
και χτυπούσε η καρδιά μου λες και είχα άγχος για κάτι. Μετά μου ήρθε στο 
μυαλό ένα έργο που είχα δει , που είχαν άσπρα μαλλιά και φορούσαν τα 
φορέματα εκείνα τα παλιά, σαν βικτοριανή εποχή. Μου ήρθε έτσι αυτή η 
εικόνα . Επίσης μετά μου ήρθε ένα άλλο έργο όπου είχε πεθάνει κάποιος και 
είχαν βάλει τέτοια παρόμοια μουσική και κάπως έτσι σφίχτηκα. Μετά 
ηρέμησα κάπως , μου έφυγε αυτό το άγχος , το χτυποκάρδι και θυμήθηκα 
έναν γείτονα που είχαμε στη διπλανή πολυκατοικία, ο οποίος κάθε μέρα και 
ακριβώς την ίδια ώρα, στις 6:00 έβαζε όπερα και άκουγε και όλο το 
τετράγωνο μαζί του, γιατί το είχε τέρμα και έτσι γενικά δεν αισθάνθηκα πολύ 
ωραία» 

  
é Σου θύμισε όπερα ; Γιατί ;  (é=επιπλέον ερώτηση) 
 
«Έτσι που ήταν σαν χορωδία που είναι όλοι μαζί συγχρονισμένοι. Επίσης 
τρόμαξα που σταματούσε και λέω τελείωσε και μετά ξανάρχισε απότομα. Δεν το 
περίμενα.» 
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é Προβληματίστηκες για κάποια άλλα πράγματα, τι άλλο σκέφτηκες, πέρα από 
εικόνες που σου ήρθαν στο μυαλό ;  
 
«Σύγκρινα με τη μουσική που ακούω εγώ συνήθως , και πιστεύω ότι όταν ακούς 
ένα τέτοιο κομμάτι κάπως ηρεμείς λίγο, γιατί με αυτά που ακούω τουλάχιστον 
εγώ εκτονώνομαι. Όταν έχω νεύρα βάζω τέρμα τη μουσική, ότι και να ακούω.» 
 
é Δηλαδή εννοείς ότι ηρέμησες μέσα από το άγχος που σου προκάλεσε ; 
 
«Ναι, ναι, ένιωσα κάπως περίεργα. Στην αρχή ένιωσα να χτυπάει πολύ έντονα η 
καρδιά μου και καθώς προχωρούσε το κομμάτι, κάπως ηρεμούσα.» 
 
é Που πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό το άγχος που αισθάνθηκες ; 
 
« Ήταν το ααα εκείνο που μου θύμισε κάπως κηδεία. Θυμήθηκα και τον παππού 
μου που πέθανε…» 
 
é Δηλαδή δεν υπήρξαν καθόλου ευχάριστες σκέψεις ; 
 
«Όχι, καθόλου» 
 
2. «Ε δεν μπορώ να πω. Ξύπνησε όμως τα συναισθήματα μου» 

 
3. «Αν εξαιρέσουμε το ότι φοβήθηκα  -  σε εισαγωγικά το ‘φοβήθηκα’  -, επειδή 

ο παππούς μου έχει πεθάνει, έτσι όταν ακούω κάτι τέτοιο ή όταν βλέπω κάτι, 
δεν μου αρέσει να το ακούω. Το κομμάτι για να είμαι ειλικρινής, δε θα το 
ξανάκουγα.» 

 
4. «Τρόμος και αγωνία. Ιδίως στην αρχή όταν άρχισε το κομμάτι. Αλλά μετά 

όταν σκέφτηκα το έργο που είχα δει που σου είπα, κάπως ηρέμησα, δηλαδή 
σκεφτόμουνα πιο ωραία πράγματα , αλλά μετά ξανάρχισε αυτή να τσιρίζει και 
μου ήρθε η εικόνα της κηδείας του παππού.» 

 
5. «Σε κηδεία ή στο τέλος ενός έργου όταν δείχνει τα γράμματα. Εάν ήμουνα 

πολύ στεναχωρημένη, ψυχολογικά χάλια δηλαδή, θα το άκουγα, αλλά όχι 
μέχρι το τέλος.» 

 
 
6. «Ποτέ. Ναι έχω ακούσει παρόμοιο σε κάτι έργα που βάζουνε καμιά φορά και 

με το γείτονα…» 
 

7. «Όχι καθόλου. Θα επέλεγα το ελάχιστα έως καθόλου.» 
 

8. « - » 
 

9. «Ε, ροκ, από ελληνικά άμα είμαι στα καλά μου ακούω τίποτα πιο ανεβασμένα 
πράγματα, αλλά όταν είμαι στεναχωρημένη ή όταν έχω μαλώσει με κάποιον, 
συνήθως με τη μαμά μου ή την αδελφή μου όταν μαλώνουμε, βάζω το ράδιο 
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σε χαμηλά τραγούδια, όχι όμως τέτοιου είδους. Όπερα δεν έχω βάλει να 
ακούσω ποτέ.» 

 
10. «Ο ρυθμός πιο πολύ, η ένταση. Όταν λέω ρυθμός εννοώ πιο γρήγορα 

πράγματα. Όταν ακούω μουσική, συνήθως το βάζω πολύ δυνατά το 
κασετόφωνο, άσχετα αν φωνάζει η μαμά μου. Μ ’αρέσει να την ακούω 
δυνατά, να έχει παλμό, να είναι ζωηρή. Και αν είμαι στεναχωρημένη και βάλω  
κάτι ήπιων τόνων στο ραδιόφωνο για να ακούσω, θα το ακούσω για λίγο, όχι 
για πολύ, γιατί μετά ή χαλιέμαι πιο πολύ ή βάζω τα κλάματα καμιά φορά και 
πάλι το γυρνάω, βάζω κάτι πιο ανεβασμένης διάθεσης τέλος πάντων. » 

 
é Δηλαδή τα τραγούδια χαμηλών τόνων δεν είναι για πολύ ώρα κατά τη γνώμη 
σου. 
 
«Όχι, για μένα όχι.» 
 
11. «Ευχάριστες καταστάσεις. Όταν ακούω κάποια κομμάτια που μου αρέσουνε 

πολύ, τα έχω συνδέσει με κάποια πρόσωπα ή καταστάσεις που έχω ζήσει στο 
παρελθόν και μου αρέσουνε πιο πολύ. Δηλαδή , τώρα για παράδειγμα, ένα 
τραγούδι που ακούω, το είχαμε ακούσει στην πενταήμερη πρώτη φορά και 
όποτε τυχαίνει και το ακούω, μου θυμίζει την πενταήμερη και ανεβαίνω στη 
διάθεση, αισθάνομαι πολύ πιο ωραία.» 

 
é Ένα κομμάτι ήρεμων τόνων μπορείς να το συνδέσεις με  διάφορες καταστάσεις ή 
μόνο για τα ζωηρά κομμάτια ισχύει αυτό ; 
 
«Ναι. Όταν είχε γίνει κάτι με τα κορίτσια, με τις φίλες μου και είχαμε μαλώσει 
και μετά βάλαμε να ακούσουμε τραγούδια στο κασετόφωνο, πάλι μου θυμίζουν 
αυτά τα τραγούδια αυτήν την κατάσταση.» 
 
12. «Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα μουσικής. Μόνο στη χορωδία του 

σχολείου ήμουνα για ένα χρόνο, αλλά εκεί δε μας έκαναν κάποια ιδιαίτερα 
μαθήματα, απλά λέγαμε κάποια τραγούδια.» 

 
à Τα επίθετα που χρησιμοποίησε για να περιγράψει το κομμάτι σύμφωνα με το 
ερωτηματολόγιο στο παράρτημα της εργασίας ήταν τα εξής : δραματικό, ανήσυχο, 
βαρετό, αλλόκοτο, δυσάρεστο, μελαγχολικό, πένθιμο, ενοχλητικό, απαισιόδοξο, 
καταιγιστικό, πολύπλοκο. 
 
 

 
 
Ø [2ο κομμάτι] : 
 
1. «Όπως άρχισε μου θύμισε λίγο ηπειρώτικα τραγούδια γιατί τέτοια συνήθως 

ακούει και η μαμά μου που είναι από την Ήπειρο, ο παππούς μου και επειδή ο 
ίδιος ο παππούς μου έπαιζε κλαρίνο, μου ήρθε αυτό στο μυαλό κατευθείαν. 
Μετά μου θύμισε έτσι παραμυθάκι, που ακούγονταν κάτι περίεργα, μαγικά, το 
ραβδί και να παρουσιάζονται διάφορα. Είναι πιο γλυκό πάντως, πιο ζωηρό 
από το προηγούμενο. Ωραίο ήτανε. Πιο ευχάριστα θα το άκουγα από το 
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προηγούμενο. Μου ήρθε ένα έργο που δε θυμάμαι πώς το λέγανε, οικονόμος 
ήτανε ; με την ομπρέλα που κατέβαινε, την ‘Μαίρη Πόπινς.’ Επειδή χόρευε κι 
αυτή έτσι με χάρη. Μου ήρθαν στο μυαλό πιο ευχάριστες εικόνες γενικά.» 

 
3. «Ωραίο ήταν , πιο διασκεδαστικό. Θα το ξανάκουγα, μπορεί και δεύτερη φορά 

, όχι όμως παραπάνω.» 
 

4. «Πολύ πιο ήρεμα συναισθήματα. Δεν αγχώθηκα καθόλου, όπως πριν. Ένιωσα 
πιο ευχάριστα, κάπως σα να πηγαίνω με το ρυθμό και εγώ.» 

 
5. «Με τη Μαίρη Πόπινς. Να χορεύουνε κάποιοι. Θα ήταν ένα παραμύθι ένα 

παιδικό έργο.» 
 

6. «Όχι.» 
 

7. «Δεν μπορώ να πω, εντάξει. Ελάχιστα.» 
 

8. «Μου άρεσαν πολύ οι όμορφες νότες, μου άρεσε σαν μελωδία. Το ότι ήταν 
πολύ πιο διαφορετικό από το προηγούμενο. Μου έφερε πιο ευχάριστες 
εικόνες. Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που σου είπα ότι ακούγεται σαν να 
κάνει μαγικά και ακούγεται τρρρρ…και στην αρχή που άρχισε με ένα 
πνευστό.» 

 
à Επίθετα : διασκεδαστικό, ορμητικό, αισθησιακό, παιχνιδιάρικο, ονειρικό, 
ζωηρό, πολύπλευρο, αισιόδοξο, μελωδικό, κεφάτο. 

 
Γενική ερώτηση : «Το πρώτο, αλλά εντάξει δεν μπορώ να πω. Απλά μου θύμισε 
άσχημες καταστάσεις. Το δεύτερο ήταν πιο χαρούμενο και σίγουρα θα το άκουγα 
μέχρι το τέλος.» 
 
 
 
β. Η κοπέλα 21 ετών: 
 

       Ø [1ο κομμάτι] : 
 

1. «Μόλις άρχισε το κομμάτι μου ήρθε στο μυαλό μια μεγάλη εκκλησία και 
ένα παλιό όργανο που ήτανε σαν πιάνο, αλλά είχε λίγο διαφορετικό 
άκουσμα…» 

 
é «Εννοείς το τσέμπαλο ή εκείνο το μεγάλο που είχαν στις εκκλησίες;» 
 
«Ναι, το μεγάλο. Επίσης σε κάποιο σημείο, όταν ανεβαίνουν κάπως οι τόνοι , 
όταν γίνεται κάπως πιο έντονο, μου προκαλεί μια αναστάτωση, προς το τέλος 
του κομματιού βασικά, που πήγαινε πάνω κάτω, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το 
περιγράψω. Το κομμάτι μία σε χαλαρώνει, μία σε σπρώχνει πάλι στην πίεση. 
Επίσης μου θυμίζει μια ταινία, όχι δε θα έλεγα ταινία τρόμου, όταν θέλουν να 
τονίσουν κάτι, μια στιγμή αγωνίας, που ξεκινάνε χαλαρά και μετά υπάρχει μια 
αγωνία που ανεβάζει απότομα τους τόνους. » 
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é «Γιατί πιστεύεις ότι σου ήρθε η εκκλησία στο μυαλό ;» 
 
«Μάλλον κάτι είχα παρακολουθήσει στο παρελθόν και γι’ αυτό μου ήρθε 
αυτό στο μυαλό, έτσι με συνθέτες που φορούσαν παλιά αυτές τις περούκες με 
τα άσπρα μαλλιά.» 
 
2. «Ναι.» 

 
3. «Ναι… φαίνεται ότι αποτελείται από διαφορετικά κομμάτια (εδώ γίνεται η 
διευκρίνιση ότι το κομμάτι που παίχτηκε αποτελείται από τρία διαφορετικά 
μέρη.). Συγκεκριμένα μου άρεσε περισσότερο το τρίτο μέρος που είχε κάποια 
σημεία χαλάρωσης, αλλά και το πρώτο. Το δεύτερο δεν με ενθουσίασε 
ιδιαίτερα. Ίσως επειδή το πρώτο και το τρίτο μέρος τα έχω συνδέσει με 
κάποιες εικόνες, μου ήρθαν κάποια πράγματα έστω και λίγα, ίσως γι’ αυτό 
μου άρεσαν περισσότερο. Θα το ξανάκουγα το κομμάτι.» 
 
4. «Βασικά δεν ένιωσα ούτε χαρά ούτε λύπη. Αισθάνομαι κάποια πίεση, γιατί 
πρέπει να προσδιορίσω ακριβώς τα συναισθήματα μου. Δεν μπορώ να βρω 
λέξεις για να τα περιγράψω. Δεν ξέρω πώς να τα περιγράψω.» 
 
é « Με δικά σου λόγια, όπως σου έρχεται. Μπορείς να περιγράψεις και 
περιφραστικά. Ή σκέψου σε ποιες ανάλογες καταστάσεις της καθημερινής σου 
ζωής αισθάνεσαι έτσι όπως σε έκανε το κομμάτι να αισθανθείς.» 
 
«Σε κάποιο σημείο ένιωσα κάπως χαλάρωση και ηρεμία, δεν ξέρω τώρα πού 
ακριβώς. Αυτό δεν ίσχυε για όλο το κομμάτι. Υπήρχαν σημεία όπου μου 
δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Στο τρίτο κομμάτι συγκεκριμένα, εκεί που 
ανεβαίνει, που ήταν πιο έντονο, ένιωσα μια αγωνία. Συναισθήματα ένιωσα 
κυρίως στο τρίτο μέρος, όπου υπήρχε εναλλαγή μεταξύ αγωνίας και ηρεμίας. 
Μόλις ξεκινάει το κομμάτι, ξεκινά πολύ χαμηλότονα και σε κάποιο σημείο 
επέρχεται η αγωνία και μετά ξαναχαλαρώνω.» 
 
5. «Θα χρησιμοποιούσα αυτά που είχα πει λίγο στην αρχή. Δε θυμάμαι πολύ 
καλά το δεύτερο μέρος. Θα το πάω με ταινίες περισσότερο. Σε μία ταινία που 
είναι ντυμένοι με φορέματα εποχής. Σε μία μεγάλη αίθουσα θα μπορούσε να 
γίνει μια σύναξη κάποιων μουσικών της εποχής για ένα κοντσέρτο. Ίσως να 
είναι κάποια άτομα που παίζουν μουσική και κάποια που παρακολουθούν. 
Αυτό κυρίως για το πρώτο μέρος του κομματιού. Το τρίτο μέρος θα μπορούσα 
να το βάλω σε μια ταινία κάπως πιο σύγχρονη αγωνίας, όχι θρίλερ, ούτε 
δράσης, μάλλον ψυχολογικό θρίλερ, όπου περπατάει ανέμελα ένας 
οποιοσδήποτε χαρακτήρας και σε κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι απροσδόκητο 
και τρομάζει. Είναι αυτή η εναλλαγή ηρεμίας –αγωνίας.» 
 
6. «Όχι. » 
 
7. «Όχι ιδιαίτερα, θα έλεγα λίγο, παρ’ όλο που έχω ακούσει διάφορα τέτοια, 
σε κάποιο σημείο όλα μοιάζουν, όχι τα ίδια, ίσως κάποια κομμάτια με αυτήν 
την εναλλαγή αγωνίας – χαλάρωσης να έχω ακούσει. Αλλά γενικά με το 
συγκεκριμένο στυλ δεν είμαι ιδιαίτερα εξοικειωμένη.» 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



-16- 

8. «Ναι. Πιστεύω ότι είναι επιβλητικό.» 
 
 
9. «Πιο παλιά, πριν τρία χρόνια δεν άκουγα σχεδόν καθόλου, μόνο πολύ λίγα 

κομμάτια, στο ραδιόφωνο, γενικά δεν άκουγα πολλή μουσική. Όταν ήρθα εδώ 
(Κατάγεται από την Κύπρο, ήρθε εδώ για να σπουδάσει.) περισσότερο μέσω της 
συγκάτοικου μου, άρχισα να ακούω  ξένη ροκ, π.χ. Red Hot Chili Peppers, Him. 
Δεν μου αρέσουν τα πολύ ροκ κομμάτια, προτιμώ κομμάτια με όσο το δυνατό 
λιγότερο έντονη ηλεκτρική κιθάρα, επειδή σ’ αυτά τα κομμάτια χρησιμοποιείται η 
ηλεκτρική κιθάρα. Γίνεται το εξής : Όταν είμαι στη Θεσσαλονίκη ακούω ροκ, 
όταν πάω στην Κύπρο, επειδή δεν έχω κασέτες και τέτοια, εκεί έχει περισσότερο 
εμπορικά κομμάτια. Τα ελληνικά δε μου αρέσουν ιδιαίτερα και από ξένα μου 
αρέσουν απαλά κομμάτια σε στυλ Celine Dion και κάποιες επιτυχίες εμπορικές, 
δε θυμάμαι τραγουδιστές. Κλασική ακούω περισσότερο μέσα στην εξεταστική 
όταν διαβάζω και βάζω κάποια κομμάτια που με βοηθάν να συγκεντρωθώ. 
Ακούω και μέσα στη χρονιά, αλλά όχι τόσο συχνά. Είναι πιο έντονο το φαινόμενο 
κατά την περίοδο της εξεταστικής. Όταν θέλω να χαλαρώσω, θα βάλω κλασική 
μουσική.» 
 
 10. «Αυτό που σου είπα πριν, ότι με χαλαρώνει. Βέβαια υπάρχουν κομμάτια που 
μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση, αλλά πάλι ακούω, γιατί με ευχαριστεί το 
άκουσμα και πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα κομμάτια, είναι αριστουργήματα.» 

 
é «Τώρα βέβαια μιλάς για την κλασική μουσική. Όσον αφορά τα άλλα μουσικά 
είδη που ακούς, τη ροκ π.χ.; » 
 
«Για τη ροκ μουσική, δε θα έλεγα ότι με χαλαρώνει, λόγω της ηλεκτρικής 
κιθάρας, αλλά έχουν κάπως ευχάριστο άκουσμα αυτά τα κομμάτια.» 
 
11. «Όχι ιδιαίτερα, μόνο ακούω. Δε συγκεντρώνομαι σε ένα κομμάτι γι’ αυτό 
ίσως στην αρχή δυσκολεύτηκα να εντοπίσω εικόνες και συναισθήματα. Απλώς 
ακούω, δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία» 
 
12. «Όχι.» 
 
à Επίθετα : ταραγμένο, εντυπωσιακό, ανήσυχο, μεγαλόπρεπο, σοβαρό, ήρεμο, 
προκαλεί δέος, πολύπλοκο 
 
 

Ø [2ο κομμάτι] : 
 
1. «Στο πρώτο κομμάτι μου φάνηκε σαν κομμάτι που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για ένα παραμύθι, με πουλάκια, ποταμάκια κ.τ.λ. και από την 
άλλη μου ήρθε στο νου ένα παγοδρόμιο, κάποιο παιδάκι να τρέχει ανέμελα. Το 
δεύτερο κομμάτι –είναι τελείως άσχετο αυτό–μου ήρθε στο μυαλό ο Ρομπέν των 
Δασών. Έχω υπόψη μου την ταινία, απλά μου έρχεται στο μυαλό κάποια στιγμή 
που είναι μαζεμένοι στο δάσος και ίσως η ώρα που τρώνε και είναι η 
προετοιμασία του φαγητού, μια ευχάριστη ώρα γενικώς. Υπάρχει μια 
ομαδικότητα, συνεργασία… » 
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é «Γιατί παραμύθι; » 
 
     «Με το άκουσμα μου έρχονται στο μυαλό τέτοιες σκηνές, πολύ γλυκές και 
τρυφερές και το έχω συνδέσει αυτό με παιδάκια.» 
 
é «Δηλαδή η σειρά των σκέψεων σου πάει τρυφερά συναισθήματα – παιδιά – 
παραμύθι ; » 
 
     «Ναι.» 

 
2. «Οι εικόνες που μου ήρθαν στο μυαλό είναι συνδεδεμένες με αυτά που βλέπω 

στην τηλεόραση, δεν ξέρω…» 
 
3. «Ναι, θα το ξανάκουγα οπωσδήποτε.» 

 
4. «Αυτό το κομμάτι μου προκάλεσε μια χαρά, ένα αίσθημα ότι , ειδικά στο 

δεύτερο μέρος, ότι όλα είναι πιθανά, ότι μπορείς να καταφέρεις κάτι άμα το 
βάλεις ως στόχο. Μια αισιοδοξία, μια δύναμη. Ήμουνα πιο χαλαρή σε όλο το 
κομμάτι, ένιωθα κάπως σαν παιδάκι.» 

 
5. «Το πρώτο μέρος μάλλον θα το χρησιμοποιούσα σε παιδικό παραμύθι, θα 

μπορούσε βέβαια να είναι και ταινία, ίσως στη Χιονάτη με τους Επτά Νάνους, 
στο δάσος, σε κάποια στιγμή στο σπίτι την ώρα που ετοιμάζονται για φαγητό.» 

 
6. «Καθόλου, ούτε κάτι παρόμοιο, δε θυμάμαι.» 

 
7. «Δε θα έλεγα, μάλλον ελάχιστα» 

 
8. «Δεν ξέρω τι μουσικά όργανα χρησιμοποιήθηκαν , ίσως βιολί. Ίσως αυτός ο 

συνδυασμός που έχει γίνει με όλα τα μουσικά όργανα, αυτό να μου αρέσει 
περισσότερο.» 

 
à Επίθετα : διασκεδαστικό, εύθραυστο, παιχνιδιάρικο, ήρεμο, γαλήνιο, ονειρικό, 
αισιόδοξο, συναρπαστικό, μελωδικό, κεφάτο 
 
Γενική Ερώτηση : «Το πρώτο με κούρασε περισσότερο. Το δεύτερο μου άρεσε 
περισσότερο.» 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
Β. Μουσικοί : 
 
α. Η κοπέλα 22 ετών: 
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Ø [1ο κομμάτι] : 
 

1. «Στην αρχή που άκουσα το Κύριε ελέησον…στην αρχή έψαξα να βρω τι 
είδους μουσική είναι και από πού, νομίζω ότι ήταν λειτουργία και ακούγοντας 
την χορωδία και καταλαβαίνοντας ότι είναι πολυπληθής και με ωραίες 
δυνατές αντρικές φωνές οι μπάσοι και από τον τρόπο που διαδέχονταν η μία 
την άλλη στο Κύριε ελέησον, μου θύμισε λίγο την Καθολική εκκλησία και 
κατάνυξη. Μου δημιουργήθηκε η εικόνα ενός πλήθους που φώναζε 
απεγνωσμένα για βοήθεια στο Θεό , που φώναζε ‘Κύριε ελέησε μας’ και η 
ορχήστρα, τα έγχορδα όλα τόνιζαν, υπογράμμιζαν τα αισθήματα των 
ανθρώπων αυτών, ειδικά τα τσέλα και οι μπάσοι, ενώ οι σοπράνο έβγαζαν πιο 
παρακλητικές κραυγές. Νομίζω ότι κορυφώθηκαν στο τέλος, στις δύο 
τελευταίες συγχορδίες,  που δε θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, εκεί που 
σταμάτησαν κάπως. Eκει είχαμε μια κορύφωση της αγωνίας. Μετά το δεύτερο 
μέρος δεν ήταν τόσο δυναμικό όσο το πρώτο. Μου φάνηκε περισσότερο σαν 
περιγραφή μιας κατάστασης από τη χορωδία. Σαν προσευχή στο Θεό, επειδή 
το συνέδεσα από την αρχή ότι εντάσσεται στα πλαίσια μιας λειτουργίας. 
Τώρα μπορεί να είμαι εντελώς εκτός, αλλά έτσι λέω ! Προσπαθούν μέσω της 
μουσικής να περιγράψουν την κατάσταση τους στο Θεό. Ας πούμε στην αρχή, 
είχε κάτι αρμονίες πιο μαλακές, πιο ήρεμες. Ύστερα ανέβαινε η ένταση, 
μπλέκονταν οι φωνές, δηλαδή κάπως τα πράγματα δυσκολεύουν, με σκοπό να 
καταλήξουν πάλι στην αναζήτηση του Θεού. Το τρίτο μέρος ήταν πιο αργό, 
πιο μελωδικό. Δεν σκέφτηκα κάποια συγκεκριμένη εικόνα για το τρίτο, 
μάλλον μια εικόνα ησυχίας . Γενικά μου δημιουργήθηκε στο μυαλό μια 
εικόνα πλήθους που απευθύνεται στο Θεό. Αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με το 
ότι ήταν πολυπληθής χορωδία, με την ποσότητα δηλαδή, αλλά και με την 
ποιότητα των φωνών, το πώς συνεργάζονταν μεταξύ τους, σαν μια ομάδα.»  

 
é  «Πιστεύεις ότι η ταχύτητα έπαιξε ρόλο στο τι σκέφτηκες; » 
 

«Ναι σίγουρα, ειδικά οι γρήγοροι και κοφτοί χρόνοι. Άλλωστε η ταχύτητα 
δημιουργεί μια αγωνία, όπως όταν λαχανιάζουμε. 

 
2. «Πιο πολύ με άγγιξαν και με έβαλαν σε σκέψη τα δύο πρώτα μέρη, στο τρίτο 

ίσως επειδή δεν έβγαζα μια συγκεκριμένη εικόνα. Επίσης επειδή ήταν αργό 
και εγώ είμαι από τη φύση μου δυναμικό άτομο, αν μια μουσική είναι αργή, 
μπορεί και να μην την προσέξω από την αρχή. Σαν μουσικό γεγονός με 
ερέθισε να το προσέξω, επειδή ήταν πολύ καλή η απόδοση του ήχου, η 
ορχήστρα και η χορωδία ήταν πολύ καλές από μουσική άποψη. » 

 
3. «Ναι, αλλά δεν θα ήταν στις πρώτες προτιμήσεις μου για να το ακούσω. Θα 

ξανάκουγα το πρώτο και το δεύτερο μέρος, το τρίτο ε..» 
 

4. «Το πρώτο μέρος ήταν αναζήτηση και αγωνία , στο δεύτερο δήλωση μιας 
κατάστασης, αισθάνθηκα σαν να ήμουν και εγώ στο πλήθος και στο τρίτο πιο 
αδιάφορα, ήρεμα.» 

 
5. «Ναι, σε μια ταινία, σε μια παράσταση. Με παραπέμπει περισσότερο σε 

αρχαίο δράμα. Ένας ή δύο ήρωες με τραγικότητα να κάνουν επίκληση, με τη 
χορωδία από πίσω.» 
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6. «Όχι. Παρόμοιο έχω ακούσει κάτι Κύριε ελέησον.» 

 
7. «Σ’αυτό όχι πολύ. Λίγο.» 

 
8. « Οι μπάσοι μου έκαναν εντύπωση και η διαδοχή των φωνών και το πώς 

συνόδευε η ορχήστρα. » 
 

9. «Κατά προτίμηση ελληνική, παραδοσιακή, δημοτική. Έντεχνη λαϊκή, γενικώς 
ελαφρά τραγούδια. Ξένα τραγούδια από ταινίες, γενικώς αν ξέρω τραγούδια 
από ταινίες ή γνωστά τραγούδια της δεκαετίας του 60’, κυρίως ελληνικά, Νέο 
Κύμα.» 

 
10. «Η μουσική και τα λόγια. Λόγω του ρυθμού, εγώ γενικά, λόγω χαρακτήρα, 

είμαι των μέτριων προς γρήγορων ταχυτήτων. Επίσης η μελωδία. Ας πούμε η 
μουσική του 20ου αιώνα δε μου αρέσει, θέλω ένα κομμάτι να έχει μελωδία, να 
είναι ευκολομνημόνευτο. Δηλαδή μου αρέσει η μελωδικότητα και η 
ζωντάνια.» 

 
11. «Σκέφτομαι, είτε προσωπικά, είτε διάφορες εικόνες.» 

 
12. «Ναι. Ασχολούμαι με τη μουσική από την Πέμπτη Δημοτικού. Έχω κάνει 

θεωρία, αρμονία και αντίστιξη, πιάνο τελειώνω, είμαι στο πτυχίο, με τη 
χορωδιακή μουσική έχω ασχοληθεί και την αγαπώ πολύ και μου αρέσει. 
Αυτήν την περίοδο ασχολούμαι με το πτυχίο του πιάνου και με τη χορωδία.» 

 
à Επίθετα : ταραγμένο, δραματικό, εντυπωσιακό, ορμητικό, παθιασμένο, ανήσυχο, 
θριαμβευτικό, μεγαλόπρεπο, σοβαρό, ζοφερό, μελαγχολικό, λυπητερό, τραγικό, 
προκαλεί δέος, ζωηρό, επίσημο, πένθιμο, ρωμαλέο, συγκινητικό, αισιόδοξο, 
επαναστατικό, καταιγιστικό. 

 
 
 

 
Ø [2ο κομμάτι] : 
 
1. «Η μουσική ένα πράγμα μου θύμισε από την αρχή :κινούμενα σχέδια. Μου 

θύμισε μουσική κινουμένων σχεδίων ή ταινιών, κάπως έτσι. Το πρώτο μέρος 
μέχρι το γλισσάντο της άρπας μου θύμισε χορό, χορό πεταλούδων ας πούμε. 
Ο ήχος ήταν πολύ ελαφρύς, γι’ αυτό και μου θύμισε μη ρεαλιστικό χορό, χορό 
κινουμένων σχεδίων για παράδειγμα. Όχι δηλαδή εμείς να σηκωθούμε να 
χορέψουμε. Ο χορός ήταν πολύ γρήγορος και ανάλαφρος. Εκτός αν ήταν 
καμία μπαλαρίνα , σαν χορός μπαλέτου. Μετά από την άρπα και πέρα , ήταν 
σαν το σάουντρακ μιας πόλης, μιας κοινωνίας ανθρώπων, ξωτικών, ζώων, 
οτιδήποτε, κινουμένων όμως, όχι στην πραγματικότητα και παρουσιάζει έναν 
έναν κάθε χαρακτήρα της κοινωνίας αυτής. Γιατί νομίζω στην αρχή έμπαιναν 
ένα ένα τα όργανα ή άκουγα ξεχωριστά όργανα. Περιγράφει χαρακτήρες 
διαφορετικών ανθρώπων. Ένας που σκουντουφλάει εκείνη την ώρα, ένας που 
σπρώχνει. Μου θυμίζει πολύ σειρές του Walt Disney, πλασμάτων 
παραμυθιού. » 
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2. «Περισσότερο από το πρώτο ή μάλλον διαφορετικά με άγγιξε το πρώτο, 

διαφορετικά το δεύτερο. Ίσως να συμβαίνει αυτό, επειδή αυτή η μουσική μου 
είναι πιο οικεία σαν άκουσμα, η άλλη η εκκλησιαστική όχι τόσο και λόγω του 
ρυθμού.» 

 
3. «Ναι, πολύ. Είχε πολλά όργανα, πολλές εναλλαγές. Θα το ξανάκουγα.» 

 
4. «Ένα συναίσθημα χαράς, ίσως και αναμονής για κάτι, σιγουριάς για τη θέση 

που είσαι. Μόνο τελειώνοντας το δεύτερο τμήμα αισθάνθηκα λίγη αγωνία.» 
 

5. «Θα συνόδευα μπαλέτο, κωμικό θέατρο, κάτι εύθυμο, γκαφατζίδικο.» 
 

6. «Όχι. Κάτι παρόμοιο μόνο στην τηλεόραση, σε κινούμενα σχέδια και τέτοια.» 
 

7. «Περισσότερο εξοικειωμένη  από ότι με το άλλο. Αρκετά.» 
 

8. «Βασικά αυτό το κομμάτι έτσι στην αρχή όπως το άκουσα θα το συνέδεα και 
με ένα τραγούδι, να υπήρχε ταυτόχρονα και μια φωνή που να το τραγουδάει. 
Δεν είναι ότι είναι τόσο μελωδικό, αλλά θα μπορούσε να γίνει συνοδευτικό.» 

 
à Επίθετα : εντυπωσιακό, διασκεδαστικό, ορμητικό, ανήσυχο, αισθησιακό, 
εύθραυστο, παιχνιδιάρικο, αλλόκοτο, ήρεμο, ονειρικό, ζωηρό, πολύπλευρο, 
αισιόδοξο, συναρπαστικό, μελωδικό, κεφάτο. 

  
Γενική Ερώτηση : «Μπορώ να πω ότι το δεύτερο μου άρεσε περισσότερο.» 

 
 
 
β. Η κοπέλα 19 ετών : 
 
Ø [1ο κομμάτι ]: 
 
1. «Στο πρώτο μέρος, εκείνο το κατιόν διάστημα μου κίνησε την περιέργεια. Όπα 
λέω, εδώ είμαστε. Μου φάνηκε επιβλητικό στην αρχή, αλλά μετά από λίγο, σαν να 
βαρέθηκα, δεν με ενδιέφερε και πολύ και μετά φτάνει στο τέλος, όπου σταματάει 
ξαφνικά σε μια πολύ απρόσμενη συγχορδία και λέω ωραία. Απ’αυτό το κομμάτι 
πιστεύω ότι άξιζαν, όχι άξιζαν, μου κίνησαν μάλλον εμένα το ενδιαφέρον η αρχή και 
το τέλος πιο πολύ. Στο ενδιάμεσο διάστημα σαν να επαναλαμβανόταν συνέχεια το 
ίδιο πράγμα. Επίσης μου φάνηκε πιο ανάλαφρο από το ξεκίνημα του κομματιού, και 
αυτό με χάλασε κάπως. Το δεύτερο και το τρίτο, επειδή είναι πιο γνωστά σε μένα, 
ειδικά το δεύτερο, το έχω ακούσει πολλές φορές και έχω φανταστεί κάποια 
πράγματα. Ήταν έτσι πολύ ορμητικό, θυελλώδες, αβυσσαλέο και φαντάστηκα κάτι 
σα θάλασσα φουρτουνιασμένη ή άλογα που τρέχουνε αφηνιασμένα. Στο τρίτο μέρος  
– αυτό είναι κάτι που το σκέφτομαι συχνά όταν ακούω τέτοια μουσική τόσο θλιβερή 
– φαντάζομαι έναν άνθρωπο που ψυχορραγεί, είναι στα τελευταία του και εκεί που 
γίνεται χαρούμενο κατά κάποιο τρόπο το κομμάτι, ότι έχει αναλαμπές πριν το θάνατο. 
Εκεί που πονάει και ψυχορραγεί, ξαφνικά ηρεμεί και χαμογελάει. Αλλά στο τέλος 
επέρχεται το μοιραίο. Επίσης μου θύμισε τη Μεγάλη Παρασκευή πριν την Ανάσταση, 
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που όλοι είναι με σκυμμένα τα κεφάλια και πενθούν επειδή έχει πεθάνει ο Χριστός  
και μου θυμίζει και τον ίδιο το Χριστό όταν ξεψύχησε στο Σταυρό.» 
 
 
é Είναι δηλαδή ένα κομμάτι που κατά κάποιον τρόπο σε ξεγελάει ως προς τη διάθεση 
που σου προκαλεί ; Αισθάνεσαι ότι πάει να σε παραπλανήσει, αλλά τελικά επιστρέφει 
στα ίδια ; 
 
«Όχι και να με παραπλανήσει. Εντάξει δεν περίμενα να τελειώσει και σε μείζονα το 
κομμάτι και τελικά να τη γλιτώσει ο άνθρωπος. Τα κακάρωσε τελικά, όπως και 
περίμενα. 
 
2. «Τα δύο τελευταία μέρη ναι. Το πρώτο στην αρχή και στο τέλος, επειδή το 
υπόλοιπο είχε επαναλήψεις και γενικά με κουράζει έτσι όταν επαναλαμβάνεται.» 
 
3. «Ναι. Θα το ξανάκουγα.» 
 
4. «Στο πρώτο μου κίνησε το ενδιαφέρον η αρχή, μετά άρχισα να κοιτάω γύρω μου τι 
γίνεται, έφυγα από το κομμάτι, ώσπου φτάνουμε σε εκείνη τη συγχορδία την 
καταραμένη. Ίσως έπρεπε να το είχα προσέξει λίγο περισσότερο γενικά. Το δεύτερο 
το ήξερα και άρχισα να λέω και τα λόγια από μέσα μου, όσα νόμιζα ότι ήξερα τέλος 
πάντων. Ένιωθα και εγώ μέσα μου αυτή τη θύελλα. Στο τρίτο μέρος ένιωσα ένα 
πλάκωμα στο στήθος, ακόμα το νιώθω κιόλας, σαν να με πατάει ένα πράγμα και 
συγκινήθηκα μπορώ να πω.» 
 
5. «Το δεύτερο μέρος σίγουρα, συνοδεύοντας τη θάλασσα ή τα άλογα. Αν ήταν 
κάποιος με το άλογο και έτρεχε, θα μπορούσα να πω ότι είχε γίνει μια σύγκρουση με 
κάποιον δικό του ή είχε μάθει κάτι φοβερό και έτρεχε να ξεφύγει από κάτι.» 
 
6. «Ναι, ειδικά το δεύτερο μέρος πολύ συχνά. Έχω ακούσει παρόμοια πράγματα. Τα 
ρέκβιεμ ας πούμε είναι παρόμοια με αυτό ; Έχω ακούσει του Mozart και του Verdi. 
Επίσης και τα Carmina  Burana.» 
 
7. «Το ότι έχω ακούσει τέτοια κομμάτια κάποιες φορές, δεν μπορώ να πω ότι είμαι 
εξοικειωμένη. Μάλλον λίγο.» 
 
8. «Στο πρώτο μέρος, αν και με κούρασε η επανάληψη, μου άρεσε ο τρόπος που 
έμπαινε η μία φωνή μέσα στην άλλη. Επίσης μου έκανε εντύπωση και εκείνη η 
απροσδόκητη συγχορδία. Και μου άρεσε και η αρμονία στο τελευταίο μέρος.» 
 
9. «Έχω περάσει από πολλά πράγματα, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια ακούω ξένη 
ροκ, κυρίως κλασική ροκ, αλλά και εναλλακτική. Ακούω σχεδόν τα πάντα και μπορεί 
να μου αρέσουν το ίδιο κομμάτια από διαφορετικά στιλ. Τώρα τελευταία όμως 
ασχολούμαι πάρα πολύ με τους Queen. Βέβαια τους ήξερα από μικρή, αλλά τώρα 
τελευταία με έχει πιάσει μια τρέλα. Επίσης ακούω Scorpions.» 
 
10.«Τα φωνητικά και η αρμονία. Δηλαδή κάποια κομμάτια από τα αγαπημένα μου 
έχουν για μένα πολλή ενδιαφέρουσα αρμονία. Τα λόγια δεν τα προσέχω και τόσο 
πολύ. Και φαντάζομαι και τον εαυτό μου να παίζει την ηλεκτρική κιθάρα.» 
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11. «Συνήθως σκέφτομαι πονεμένες καταστάσεις, και αληθινές και πιθανές, και 
πράγματα που θα ήθελα να ζήσω .» 
 
12. «Ασχολούμαι με τη μουσική 15 χρόνια. Με το πιάνο άρχισα από μικρή και 
θεωρητικά παράλληλα. Επίσης χορωδία, κι’ αυτή από πολύ μικρή. Μετά σταμάτησα 
για έναν καιρό και άρχισα αρμόνιο. Τελείωσα το αρμόνιο και συνέχισα το πιάνο και 
τα υπόλοιπα θεωρητικά και τώρα έχω τέσσερα χρόνια που ασχολούμαι και με το 
κλασικό τραγούδι και ανώτερα θεωρητικά. Αυτήν την περίοδο κάνω τραγούδι, 
αντίστιξη και πιάνο.» 
 
à Επίθετα : ταραγμένο, δραματικό, εντυπωσιακό, βίαιο, ορμητικό, παθιασμένο, 
μεγαλόπρεπο, μελαγχολικό, τραγικό, προκαλεί δέος, πένθιμο, ρωμαλέο, πολύπλευρο, 
συγκινητικό, συναρπαστικό, επαναστατικό, καταιγιστικό. 
 
Ø [ 2ο κομμάτι ]: 
 
1. «Σκέφτηκα ένα μέρος που είναι γεμάτο ζωή , όχι από ανθρώπους, από διάφορα 
ζωάκια, ζουζουνάκια, ένα δάσος, όπου πίσω από ένα δένδρο ξεμυτίζει ένα ελάφι ή 
κανένα σκιουράκι που τρέχει. Ήταν πολύ παιχνιδιάρικο, γι’ αυτό δε σκέφτηκα 
ανθρώπους, αλλά ζώα, έτσι πεταλούδες που πετούσαν. Στο τέλος εκείνος ο αρπισμός 
μου φάνηκε σαν κάτι που πέταξε ξαφνικά μακριά, μέσα από τα φύλλα ενός δένδρου. 
Για το δεύτερο μου ήρθαν πάρα πολλά άσχετα πράγματα. Πρώτα σκέφτηκα κάποιον, 
ή άνθρωπο ή ζώο, που περπατάει σιγά σιγά και στα νύχια, για να μην τον πάρουν 
είδηση και κάθε τόσο κρύβεται πίσω από κάπου. Μετά μου ήρθε κάτι τελείως άσχετο, 
την ανατολή του ηλίου. Μία λίμνη, ανεβαίνει ο ήλιος, ξυπνάει η φύση σιγά σιγά , ο 
αέρας φυσάει στο νερό της λίμνης. Άκουσα κάτι στο κομμάτι που μου φάνηκε σαν 
φύσημα αέρα, σαν αύρα. Σε ένα σημείο μου φάνηκε σαν ένα βάδισμα πολύ 
μεγαλόπρεπο και με χάρη, ίσως άλογα που έσερναν μια άμαξα και στο τέλος μου 
ήρθε πάλι κάτι σα βάδισμα ζώου, αλλά σαν να είναι ένα καραβάνι με καμήλες στην 
έρημο και να περπατάνε ανάμεσα από τους αμμόλοφους.» 
 
2. «Ναι. Σκέφτηκα κάποιες εικόνες, τίποτε περισσότερο όμως.» 
 
3. «Ναι. Θα το ξανάκουγα.» 
 
4. «Το κομμάτι αυτό είναι πολύ ανάλαφρο και δεν ένιωσα ιδιαίτερα συναισθήματα. 
Απλά , όπως για παράδειγμα στο πρώτο κομμάτι, τα δραματικά και βαριά 
συναισθήματα τα νιώθω πιο έντονα και έτσι μπορώ και να τα εκφράσω. Στο δεύτερο 
κομμάτι, ειδικά το πρώτο μέρος ήταν πολύ ζωηρό και πεταχτούλικο. Αισθάνθηκα 
γενικά μια ανάλαφρη διάθεση.» 
 
5. «Δύσκολα θα το χρησιμοποιούσα. Αν ναι θα το έβαζα μόνο σε μια στιγμή, αυτό 
που σου είπα, με το καραβάνι με τις καμήλες, αν και είναι λίγο γελοίο ίσως ή κάποιος 
να περπατάει έτσι στις μύτες και αυτό να το έβαζα αν ήταν κάποια αστεία φάση. 
Νομίζω ότι είναι κωμικό το κομμάτι.» 
 
6. «Όχι. Παρόμοιο πρέπει να έχω ξανακούσει, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα.» 
 
7. «Έτσι κι έτσι, περισσότερο όμως από το προηγούμενο. Δηλαδή λίγο.» 
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8. «Ένα σάλπισμα ήταν το κλου της βραδιάς. Ήταν πολύ ξαφνικό. Επίσης ο αρπισμός 
της άρπας, η αρμονία και μια κατιούσα χρωματική κίνηση των εγχόρδων στο πρώτο 
μέρος που μου άρεσε ως εφφέ. Επίσης λίγο που άλλαζε το ύφος του βηματισμού.» 
 
à Επίθετα : διασκεδαστικό, ανήσυχο, παιχνιδιάρικο, αλλόκοτο, ήρεμο, ονειρικό, 
ζωηρό, πολύπλευρο, αισιόδοξο, μελωδικό, κεφάτο. 
 
Γενική Ερώτηση : «Το πρώτο με άγγιξε περισσότερο συναισθηματικά, οπότε μάλλον 
το πρώτο. Επίσης το δεύτερο μου φάνηκε ότι κράτησε λιγότερο από το πρώτο, αλλά 
το βαρέθηκα κάπως. Στο πρώτο , ενώ στην αρχή δεν έδινα πολλή προσοχή , μετά 
μπήκα στο κλίμα και επειδή αυτή η συγκίνηση θα έφερνε άλλα αποτελέσματα, έλεγα 
άντε να τελειώνει γιατί θα βάλω τα κλάματα. Κάτι μου ήρθε.» 
 
 
 
 

♪ Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

 
 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει ξεχωριστά για κάθε μουσικό 
κομμάτι, σε σύγκριση μεταξύ των υποκειμένων και έπειτα θα επιχειρηθεί μια 
σύγκριση των εντυπώσεων που αφορούν κάθε κομμάτι μεταξύ τους. Τέλος θα 
διατυπωθούν κάποιες συνολικές σκέψεις επί των αποτελεσμάτων. 

 
 Είναι βέβαιο ότι διαβάζοντας κανείς προσεχτικά το κυρίως υλικό της έρευνας, 
δηλαδή τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων με τα υποκείμενα, θα 
είναι σε θέση να καταλάβει πολλά πράγματα για την ουσία του θέματος και ανάλογα 
με την οπτική του γωνία  να δώσει τη δική του ερμηνεία στα αποτελέσματα. Σαφώς 
μέσα από την αλληλεπίδραση ερευνητή-συντευξιαζόμενου/υποκειμένου, έχουν 
προκύψει δεδομένα που χαρακτηρίζονται από πολυσημία και επιδέχονται ποικίλων 
ερμηνειών. Εγώ θα προσπαθήσω να αποτυπώσω την καθαρά προσωπική μου κρίση 
και επεξεργασία των στοιχείων και να εξαγάγω παράλληλα κάποια πρωτογενή 
συμπεράσματα, τα οποία πιθανότατα να είναι προφανή σε  οποιονδήποτε έρθει σε 
επαφή με την έρευνα. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω της ιδιάζουσας φύσης 
της έρευνας, η ακριβής , στατιστική και επιστημονική ανάλυση είναι λίγο έως πολύ 
αδύνατη, για «τεχνικούς» λόγους. Γι’ αυτό το λόγο η συζήτηση των αποτελεσμάτων 
θα λάβει κάπως δοκιμιακό χαρακτήρα, υπό το περίβλημα βασικά προσωπικών 
στοχασμών. 
 
 Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η μουσική δεν άφησε κανένα ασυγκίνητο, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παράμετρο μουσικής κατάρτισης ή μουσικών 
προτιμήσεων. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο έντονα και εκφραστικά, με 
μεγαλύτερο ή μικρότερο ενθουσιασμό και ενεργό συμμετοχή στη συνέντευξη, με ή 
χωρίς ώθηση ή καταβολή μαιευτικής προσπάθειας από τον ερευνητή , επηρεάστηκαν 
από τα μουσικά παραδείγματα. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου το υποκείμενο 
δυσκολευόταν να αρθρώσει τις σκέψεις του, να εκφραστεί κατατοπιστικά και με 
σαφήνεια, να περιγράψει εν γένει εικόνες και συναισθήματα ή ακόμα και να 
απαντήσει σε κάποια ερώτηση, αλλά δεν παρατηρήθηκε πλήρης παραίτηση ή 
παράλυση της σκέψης και της φαντασίας κάποιου ατόμου. Αντίκτυπο υπήρξε δηλαδή 
σε όλα τα υποκείμενα, αφού όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει, όλα 
ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα του ερευνητή αλλά και της μουσικής. Σε 
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περιπτώσεις  που παρατηρήθηκε μια γενικότερη δυσκολία στην επιτυχή αντιμετώπιση 
των ερωτήσεων, παρά τις ‘αγωνιώδεις’ απόπειρες εκμαίευσης και προσανατολισμού 
του υποκειμένου από τον ερευνητή, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η ιδιαίτερη 
ιδιοσυγκρασία, ο χαρακτήρας του καθενός, καθώς και ο αστάθμητος παράγοντας του 
άγχους ή η μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης στη μουσική έχουν κατά πάσα 
πιθανότητα συμβάλλει στην έκφραση και την ικανοποιητική απόδοση του 
υποκειμένου. Πάντως κανείς δεν αποδείχτηκε ‘tabula rasa’, κανείς δεν υπέστη ‘black-
out’ και όλοι μπόρεσαν με το δικό τους τρόπο να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά που 
άκουσαν χωρίς να σταθούν αμήχανα απέναντι του, να νιώσουν το κομμάτι σε πολλά 
επίπεδα - εικόνων, σκέψεων, αναμνήσεων, συναισθημάτων. 
 
 Παρατηρήθηκε ότι μόνο σε ένα υποκείμενο πραγματοποιήθηκε σύνδεση 
ανάμεσα στη μουσική και σε προσωπικές μνήμες του παρελθόντος ή σε δεδομένα της 
καθημερινής πραγματικότητας του. Σε όλα τα υπόλοιπα άτομα η μουσική δεν 
αποτέλεσε αφετηρία αλυσίδας συνειρμών ή παραπομπής σε γεγονότα από την 
ιδιωτική καθημερινότητα. Αντίθετα η αναγωγή στο επίπεδο του φανταστικού, του 
ονειρικού ή σε «έτοιμες» πλαστές σκηνές από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
ιδιαίτερα τον κινηματογράφο, ήταν κυρίαρχη. Ο ηχοχρωματικός πλούτος και η 
συγκινησιακή φόρτιση και των δύο κομματιών δεν κατάφερε να αναμοχλεύσει 
προσωπικές εμπειρίες ή να ανασύρει προσωπικά δεδομένα στα 3 από τα 4 
υποκείμενα. Γενικά είναι γεγονός ότι η μουσική έδωσε ερέθισμα στη φαντασία και 
αποτέλεσε ένα αξιόλογο εφαλτήριο αν όχι ιδιαίτερου προβληματισμού, σίγουρα 
παραγωγής διαφόρων εικόνων, οι οποίες μάλιστα έχουν και κοινά σημεία μεταξύ των 
υποκειμένων. 
 
α. Το ″Ρέκβιεμ″ του Μοτσαρτ : 
  
 Όσον αφορά το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, οι εικόνες ή αλλιώς οι λέξεις /φράσεις 
- κλειδιά που συνολικά περιγράφηκαν από τα υποκείμενα είναι οι εξής : εκκλησία, 
φορέματα και λευκές περούκες εποχής, θάνατος, κηδεία, όπερα, εκκλησιαστικό 
όργανο, μουσικοί παλιάς εποχής σε μεγάλη αίθουσα συναυλιών όπου γίνεται κάποιο 
κοντσέρτο από τους μη μουσικούς και από τους μουσικούς : πολυπληθής χορωδία, 
καθολική εκκλησία, κατάνυξη, πλήθος που φωνάζει βοήθεια στο Θεό, προσευχή στο 
Θεό, αρχαίο δράμα, επίκληση, φουρτουνιασμένη θάλασσα, αφηνιασμένα άλογα, 
ετοιμοθάνατος άνθρωπος, Εσταυρωμένος, Μεγάλη Παρασκευή. Τα συναισθήματα  
των μη μουσικών περιγράφηκαν με τα παρακάτω λεκτικά μέσα (φράσεις, ουσιαστικά, 
επίθετα) : ‘χτυπούσε η καρδιά μου’, άγχος, ‘σφίχτηκα’, ‘τρόμαξα όταν σταματούσε 
απότομα’, ‘ξύπνησε τα συναισθήματα μου’, τρόμος και αγωνία, ‘μου θύμισε άσχημες 
καταστάσεις’, ‘σταδιακά όμως άρχισα να ηρεμώ’, αναστάτωση, ‘μία χαλάρωνα, μία 
ήμουν σε πίεση’, ‘ούτε χαρά ούτε λύπη’, εναλλαγή αγωνίας – ηρεμίας. Οι μουσικοί : 
αγωνία, ηρεμία, θύελλα, πλάκωμα στο στήθος, συγκίνηση, ‘με άγγιξε 
συναισθηματικά’, ‘μου ήρθε να βάλω τα κλάματα’. Όσον αφορά τα επίθετα, δεν 
υπήρξε κανένας χαρακτηρισμός με τον οποίο τα υποκείμενα να συμφωνήσουν 
ομόφωνα. Πάντως τρεις από τους τέσσερις θεώρησαν ότι τα επίθετα : ταραγμένο, 
δραματικό, εντυπωσιακό, ανήσυχο, μεγαλόπρεπο, μελαγχολικό, προκαλεί δέος, 
πένθιμο, καταιγιστικό,  ταίριαζαν στο κομμάτι, ενώ οι μισοί επέλεξαν τα επίθετα : 
ορμητικό, παθιασμένο, αλλόκοτο, σοβαρό, τραγικό, ρωμαλέο, συγκινητικό, 
επαναστατικό, πολύπλοκο.  
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  Είναι πάντως γεγονός, ότι όσον αφορά το χαρακτηρισμό του κομματιού δεν 
υπήρξαν εκπλήξεις στις κρίσεις των παικτών, οι οποίες ακολούθησαν, όπως ήταν 
αναμενόμενο και φυσικό, τον ίδιο προσανατολισμό, περιγράφοντας εύστοχα το 
γενικό κυρίαρχο κλίμα του κομματιού. Επίσης τα υποκείμενα συχνά παραβλέπουν 
επίθετα παραπλήσια νοηματικά με ήδη επιλεγμένα από τους ίδιους επίθετα, επίθετα 
που στην ουσία αποτυπώνουν μια παρόμοια κατάσταση με αυτήν που έχουν 
αντιληφθεί και νιώσει. ‘Έτσι για παράδειγμα το ίδιο άτομο επιλέγει δραματικό, 
μελαγχολικό και απαισιόδοξο, αλλά αγνοεί το λυπητερό, το συγκινητικό ή το 
‘προκαλεί δέος’, γεγονός που εγώ το ερμηνεύω ως μια στην ουσία συναισθηματική 
αποστασιοποίηση από το έργο και ξύλινη αντιμετώπιση του. Δηλαδή όλα τα 
υποκείμενα ανεξαρτήτως μουσικής ή όχι ιδιότητας, δεν αισθάνονται ότι έχουν άμεσα 
εμπλακεί στα συναισθηματική και δραματική διάσταση του κομματιού. Μπορεί 
εύκολα να αποδίδουν εντυπωσιακούς χαρακτηρισμούς ή να δηλώνουν ότι ένιωσαν 
αγωνία, άγχος, ότι συγκινήθηκαν, αλλά ο επιθετικός προσδιορισμός λυπητερός τους 
άφησε όλους αδιάφορος.  
 

Θα ήθελα να εκφράσω την υποψία ότι τα επιλεγμένα επίθετα μόνο σε τυπικό 
και φορμαλιστικό επίπεδο εκφράζουν την αληθινή ψυχοσύνθεση των υποκειμένων, 
τα οποία δεν μπορούν να μετουσιώσουν τη γνησιότητα των συναισθημάτων τους σε 
λεκτικούς χαρακτηρισμούς. Θεωρούν ότι το κομμάτι προκαλεί δέος, χωρίς να έχουν 
νιώσει στην πραγματικότητα οι ίδιοι δέος, αφού δεν άφησαν τίποτα σχετικό να 
εννοηθεί στη συνέντευξη. Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι ένα μόνο άτομο χαρακτήρισε 
το κομμάτι ως βαρετό, δυσάρεστο και ενοχλητικό συγχρόνως και αυτό το άτομο ήταν 
ο μη μουσικός που δεν είχε καμιά απολύτως επαφή με κλασική μουσική, με κάπως 
πιο ‘ελαφρές’ και ‘ζωηρές’ μουσικές προτιμήσεις. Το ίδιο άτομο περιγράφει με τον 
πιο έντονο και εκφραστικό τρόπο τα συναισθήματα που τις προκάλεσε το κομμάτι, 
αλλά το αλλιώτικο γι’ αυτήν άκουσμα μεταφράζεται από αυτό ως κουραστικό και 
ενοχλητικό. Άλλωστε, όπως δηλώνει και στη συνέντευξη δε θα το ξανάκουγε το 
κομμάτι. Η αναστάτωση του ψυχικού της κόσμου δε στάθηκε ικανή να δημιουργήσει 
και ισχυρή προτίμηση ή ενδιαφέρον για το κομμάτι. 
 
 Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία ασφαλώς στα συναισθήματα των 
υποκειμένων που απορρέουν από την ακρόαση του κομματιού. Η αγωνία, η 
αναστάτωση αλλά και η εναλλαγή μεταξύ αγωνίας και ηρεμίας, κατά τη μετάβαση 
στο τρίτο και τελευταίο μέρος του κομματιού αναφέρθηκαν από την πλειοψηφία των 
υποκειμένων. Δεν παρατηρήθηκαν καθόλου αποκλίσεις από το γενικότερο 
συναισθηματικό αντίκτυπο του κομματιού. Θα λέγαμε ότι τα υποκείμενα έχουν 
χτυπήσει διάνα στο ύφος του κομματιού, το οποίο άλλωστε αποτελεί νεκρώσιμη 
ακολουθία, και ο συνθέτης επιτυχώς αναπαράγει το συγκινησιακό φορτίο μιας 
τέτοιας περίστασης, την ταραχή αυτής της στιγμής που γίνεται αντιληπτή από τον 
ακροατή, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τα υποκείμενα, παρά την άγνοια τους για 
το τι ακριβώς ακούνε. 
 
 Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν στο μυαλό των ατόμων μόνο σε ελάχιστες 
περιπτώσεις ήταν πανομοιότυπες. Βέβαια όλες περιστρέφονται γύρω από κοινούς 
άξονες : δραματικότητα, ταραχή, θρησκευτικό συναίσθημα και θάνατος. Τα 
περισσότερα υποκείμενα συνδέουν αυτόματα το κομμάτι, και στα ήρεμα και στα 
ταραχώδη σημεία του με το θάνατο και τη θρησκεία, αντιλαμβάνονται δηλαδή ευθύς 
αμέσως την ατμόσφαιρα που ‘περιγράφει ’ το κομμάτι. Επίσης υπάρχει παραπομπή 
από τους μη μουσικούς σε παλιότερη εποχή, σε φορέματα εποχής, ακόμα και σε 
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περούκες βικτοριανού στυλ, κάτι που φανερώνει ότι το κομμάτι το όχι τόσο οικείο ως 
άκουσμα γι’ αυτούς, το εκλαμβάνουν ως κάτι ‘παλιό’, κάτι απόμακρο, που έρχεται 
από μια άλλη εποχή. Ακόμα και κάποιες μικρές παραφωνίες στις εικόνες, όπως τα 
άλογα και η θάλασσα , συμπλέουν και αυτές με τη φόρτιση του κομματιού, δεν είναι 
παράταιρες νοηματικά. Τέλος είναι αξιοσημείωτες οι πολλές εικόνες θρησκευτικού 
περιεχομένου που ήρθαν στην επιφάνεια, όπως εκκλησία, προσευχόμενο πλήθος, 
Ιησούς Εσταυρωμένος κ.τ.λ. Σίγουρα πάντως και το κείμενο επηρεάζει τη διαδικασία 
παραγωγής εικόνων στη φαντασία του ακροατή, αφού αυτομάτως θέτει περιοριστικά 
όρια, εγκλωβίζει τη φαντασία, οριοθετώντας ως που μπορεί αυτή να φτάσει. Ο 
ακροατής, δηλαδή δυσκολεύεται να προχωρήσει πέρα από τους συμβολισμούς και το 
νόημα του κειμένου, το οποίο δίνει ‘κατευθυντήριες γραμμές’ στη φαντασία. 
 
β. Ο ″τάφος του Κουπρέν″ του Ραβέλ :  
 
 Οι βασικές εικόνες που περιέγραψαν οι μη μουσικοί και γενικά οι λέξεις – 
κλειδιά που αναφέρθηκαν ήταν : ηπειρώτικα τραγούδια, ο παππούς μου που έπαιζε 
κλαρίνο, παραμυθάκι, μαγικά, μαγικό ραβδί, ‘χορός με χάρη’, ‘Μαίρη Πόπινς που 
χορεύει στον αέρα με την ομπρέλα’, παιδικό έργο, ‘παραμύθι με πουλάκια και 
ποταμάκια’, παγοδρόμιο, Ρομπέν των Δασών, ‘προετοιμασία φαγητού’, ‘Χιονάτη και 
Επτά Νάνοι στο δάσος’. Οι μουσικοί : κινούμενα σχέδια, ‘χορός πεταλούδων ή 
κινουμένων σχεδίων’, ‘μια κοινωνία όντων(ζώων, ανθρώπων ή ξωτικών) σε 
κινούμενα σχέδια’, ‘πλάσματα παραμυθιού’, ‘χορός μπαλέτου’, ‘κωμικό θέατρο με 
εύθυμη, γκαφατζίδικη υπόθεση’, ‘ένα μέρος γεμάτο ζωή’, ‘κάτι πετάει μέσα από τα 
φύλλα ενός δένδρου’, ‘άνθρωπος που περπατάει στα νύχια για να μην τον πάρουν 
είδηση’, ‘ανατολή ηλίου’, ‘αέρας που φυσάει στο νερό της λίμνης’, ‘μεγαλόπρεπο 
βάδισμα’, ‘σαν βάδισμα ενός καραβανιού με καμήλες στην έρημο’. Τα συναισθήματα 
των μη μουσικών ήταν τα εξής : ηρεμία, ‘ένιωσα ευχάριστα σαν να ακολουθούσα το 
ρυθμό’, χαρά, ‘τρυφερά συναισθήματα’, αισιοδοξία, δύναμη, ‘ότι μπορώ πετύχω ένα 
στόχο’, ‘ήμουνα χαλαρή σε όλο το κομμάτι’, ‘ένιωσα σαν παιδάκι’. Οι μουσικοί από 
την άλλη μεριά : χαρά, ‘αναμονή για κάτι’, ‘λίγο αγωνία προς το τέλος’, ‘όχι 
ιδιαίτερα συναισθήματα απλά μόνο μια ανάλαφρη διάθεση γενικά’. 
 
  
 Σχετικά με τα επίθετα , παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα αυτή τη φορά 
συγκλίνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις επιλογές και τις κρίσεις τους από ότι 
συνέβαινε στο πρώτο κομμάτι. Έτσι όλοι χαρακτηρίζουν το κομμάτι ως 
διασκεδαστικό, παιχνιδιάρικο, ονειρικό, αισιόδοξο, μελωδικό, και κεφάτο. Έχουν 
σχηματίσει προφανώς μια ομοιόμορφη εικόνα για το κομμάτι. Τρεις από τους 
τέσσερις το θεωρούν ήρεμο, ζωηρό και πολύπλευρο, ενώ μόλις δύο από αυτούς 
επέλεξαν τους χαρακτηρισμούς ανήσυχο, αλλόκοτο, αισθησιακό και ορμητικό. 
Αναφορικά με αυτό, είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι τα καίριας νοηματικής 
φόρτισης επίθετα ανήσυχο, αλλόκοτο και αισθησιακό έχουν γίνει αντιληπτά ως 
γνωριστικά του κομματιού μόνο από τους δύο μουσικούς. Οι μουσικοί μόνο 
μπόρεσαν και συνέλαβαν –λόγω της μουσικής τους παιδείας, εμπειρίας και επαφής 
του μουσικού τους αισθητηρίου με διάφορα μουσικά στυλ – την ιδιαίτερη αισθητική 
αυτού του ιμπρεσσιονιστικού έργου, το οποίο στην ουσία, σε πολλά σημεία 
κορυφώνεται χρωματικά, αρμονικά και ερμηνευτικά, δημιουργώντας ένα κλίμα 
ανησυχίας και έντασης ˙ δηλαδή η ηρεμία που προβάλλεται προς τα έξω είναι συχνά 
απατηλή, λόγω της εσωτερικής έντασης του κομματιού και των διαρκών 
κλιμακώσεων. Εξάλλου, ο ιμπρεσιονιστικός χαρακτήρας του κομματιού με την 
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έντονη χρωματικότητα, με το μοτιβικό και αρμονικό υλικό που ξεφεύγει από τον 
κλασικισμό, δημιουργεί όντως μια αλλόκοτη ηχητική ατμόσφαιρα που παρεκκλίνει 
από τις ‘πολιτικώς ορθές’ συνθέσεις παλαιότερων περιόδων της κλασικής μουσικής. 
Άλλωστε πρόκειται για μια σύνθεση του 20ου πλέον αιώνα και ο ιμπρεσιονισμός 
άνοιξε καινούριους ορίζοντες, λειτουργώντας ως μία από τις γέφυρες με την ατονική 
μουσική. Οι ασυνήθιστες μελωδίες και η πρωτότυπη ενορχήστρωση τράβηξαν την 
προσοχή των εξασκημένων μουσικά αυτιών των δύο μουσικών. 
 
 Η φαντασία των υποκειμένων, με αφορμή το μουσικό ερέθισμα του 
κομματιού του Ραβέλ, συμπυκνώνεται σε δύο λέξεις : κίνηση και μαγεία. Πιο 
συγκεκριμένα οι κεντρικές θεματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν ήταν οι εξής : 
παραμύθι, κινούμενα σχέδια, μαγεία, χορός, ζωή, φυσικά τοπία, φύση γενικά. Όσο 
και ασύνδετες και αν μοιάζουν εκ πρώτης όψεως κάποιες εικόνες μεταξύ τους, αν 
κανείς εμβαθύνει σε αυτές, θα διαπιστώσει ότι κινούνται παράλληλα και ότι έχουν το 
ίδιο σημείο αναφοράς. Σε γενικές γραμμές, το κομμάτι αυτό ενεργοποίησε σημαντικά 
περισσότερο τη φαντασία, αποδεσμεύοντας εντελώς τους παίκτες, οι οποίοι πολύ πιο 
χαλαρά και δημιουργικά, ένιωσαν άνετα στο να πλάσουν φανταστικούς κόσμους στο 
μυαλό τους. Κατά κάποιον τρόπο το κομμάτι λειτούργησε ευεργετικά πάνω τους, 
τους προκάλεσε πολλαπλές εντυπώσεις. Η φαντασία λειτούργησε πολύ πιο 
αδέσμευτα, με τρόπο που το άτομο να αντλεί ευχαρίστηση από τις ίδιες του τις 
σκέψεις. Η φύση, αλλά και καθετί παραμυθένιο είναι οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού της 
φαντασίας. Το κομμάτι, είναι γεγονός ότι με την έντονη χρήση των ξύλινων 
πνευστών, με πιο χαρακτηριστικά το κλαρινέτο, το όμποε και το φλάουτο, τα οποία 
συνθέτουν ένα πλούσιο ηχόχρωμα, αποκτά ένα ιδιαίτερο βουκολικό, ποιμενικό ύφος 
και προφανώς αποβλέπει στην αναπαράσταση της φύσης. Η ζωηρότητα του ρυθμού 
και της μελωδίας παραπέμπει τη σκέψη άμεσα σε καταστάσεις αγαλλίασης, χαράς, 
έντονης αλλά συνάμα ανάλαφρης κίνησης.  
 

Αλλά οι εικόνες που σκέφτηκαν τα υποκείμενα, δείχνουν ότι όλα μέσα τους 
έχουν μεταφράσει το αλλόκοτο και αλλιώτικο άκουσμα του κομματιού σε κάτι το 
ονειρικό και παραμυθένιο, περιγράφοντας κινούμενα σχέδια, χορό μπαλέτου, ξωτικά 
και διάφορες άλλες ιστορίες και παραμύθια. Μέσα από την αντίθεση που προέκυψε 
με χτυπητό τρόπο ανάμεσα στα ίδια κομμάτια, τα υποκείμενα αντιλήφθηκαν 
εντονότερα το πρώτο κομμάτι ως βαρύγδουπο και έδειξαν σαφή προτίμηση προς το 
δεύτερο, εκφράζοντας και μια μεγαλύτερη εξοικείωση με το κομμάτι. Μόνο η κοπέλα 
που είχε το μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωσης με το Ρέκβιεμ, προτίμησε το Ρέκβιεμ από 
το κομμάτι του Ραβέλ, στο οποίο μάλιστα βαρέθηκε και πιο γρήγορα, γεγονός που 
δεικνύει τον καταλυτικό ρόλο που παίζει στην κρίση του ακροατή η εξοικείωση με 
ένα συγκεκριμένο άκουσμα. 

 
Οι εικόνες που ήρθαν στο μυαλό των ατόμων, αποδίδουν κατάλληλα τους 

σκοπούς του ρεύματος του Ιμπρεσιονισμού : απόδοση της εντύπωσης, 
συγκεκριμένων διαθέσεων ή ατμόσφαιρας. Ο ιμπρεσιονιστής μουσικός προσπαθεί να 
αποδώσει μουσικά, όχι τόσο την ουσία των ήχων, αλλά τους ασύλληπτους, 
εξωπραγματικούς ήχους, που περιβάλλουν την ατμόσφαιρα, τη φύση. «Ήχοι και 
χρώματα χορεύουν απόψε στον αέρα» είναι ο τίτλος ενός από τα πρελούδια του 
Ντεμπυσσύ. Ο ίδιος εξηγεί ότι «Οι μουσικοί έχουν προορισμό να συλλάβουν όλη τη 
μαγεία μιας μέρας ή μιας νύχτας, της γης ή του ουρανού.» 
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Τα συναισθήματα είναι και αυτά αναμενόμενα και ενιαία για όλα τα 
υποκείμενα. Το ανάλαφρο κλίμα του κομματιού προκαλεί χαρά, ηρεμία και 
αισιοδοξία. Μάλιστα, ενώ οι μη μουσικοί κινούνται σε λίγο πιο ‘γλυκανάλατο’ στυλ, 
οι μη μουσικοί εκφράζουν πιο επιτηδευμένα αισθήματα, όπως αυτό της αναμονής και 
της αγωνίας λίγο πριν το τελείωμα του έργου. 

 
Επίσης είναι σημαντικό να σημειώσουμε τις προσπάθειες μουσικολογικής 

ανάλυσης των κομματιών από την πλευρά φυσικά των μουσικών, ενώ αντίθετα οι μη 
μουσικοί δεν μπαίνουν καθόλου σε αυτήν τη διαδικασία, και δυσκολεύονται να 
περιγράψουν κάποια σημεία που τους προκάλεσαν εντύπωση, λόγω έλλειψης της 
κατάλληλης μουσικής ορολογίας. Πάντως είναι εντυπωσιακό, ότι πρωταρχική 
μέριμνα των μουσικών, μόλις ξεκινούσαν να περιγράψουν το κομμάτι, ήταν να 
αναλύσουν τα μέρη του, κάποιες συγχορδίες, διάφορα χαρακτηριστικά σημεία, την 
ποιότητα της ηχογράφησης και γενικά να δουν το κομμάτι υπό μουσικολογική 
σκοπιά. Επίσης δεν σημειώθηκε σημαντική επίδραση των παραμέτρων της μουσικής 
παιδείας και των μουσικών προτιμήσεων στα αποτελέσματα. Βέβαια σε κάποια 
σημεία η μουσική παιδεία συνέβαλε στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, αλλά η 
μουσική προτίμηση προφανώς δε συνδέεται με τις νοητικές παραστάσεις και το 
συναισθηματικό επηρεασμό των υποκειμένων. 

 
Χρήσιμο θα ήταν να μελετηθεί η σχέση της κλασικής μουσικής και της 

φαντασίας σε ένα μεγαλύτερο πλήθος υποκειμένων με διαφορετικές καταβολές και 
ιδιότητες, καθώς και να χρησιμοποιηθούν μουσικά ερεθίσματα και από άλλες 
περιόδους, ακόμα και άλλα είδη μουσικής πέραν της κλασικής. Το πεδίο παραμένει 
ανοιχτό για περαιτέρω, πιο διαφωτιστικές έρευνες. 
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