
ΜΟΔΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 



ΜΟΔΑ ΣΤΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ : 

• Στην Αφρική 

• Στην Αυστραλία 

• Στην Αμερική 

• Στην Ευρώπη 

• Στην Κίνα 

 



• Στις αφρικανικές κοινωνίες, 
χώροι μουσικών 
δραστηριοτήτων είναι η 
πλατεία του χωριού, ο 
δρόμος, οι αυλές, ο ναός ή 
το παλάτι του φύλαρχου. 



• Αρχή της 
προφορικής - από 
στόμα σε στόμα- 
μετάδοσης της 
μουσικής 
παράδοσης.  

• Πολυρρυθμία, 
ακούγονται 
ταυτοχρόνως 
διαφορετικά 
ρυθμικά σχήματα . 
 



• Πολυφωνία 
ακούγονται 
ταυτόχρονα 
περισσότερες από μία 
φωνές που είναι 
αρμονικά 
συνδυασμένες μεταξύ 
τους αλλά και 
ανεξάρτητες. 

• 0ι κλίμακες που 
χρησιμοποιούν είναι 
κοινές. 

 



Είδη μουσικής στην 
Αυστραλία 

• Αυτόχθονη μουσική 

• Λαϊκή μουσική  

• παιδική μουσική  

• Ροκ και ποπ μουσική (η ροκ 
μουσική παρουσιάζεται σε 
τρία διαφορετικά κύματα) 

• Ηλεκτρονική και χορευτική 
μουσική 

• Εγχώρια μουσική 

 

Η μουσική παράδοση της 
Αυστραλιανής ηπείρου είναι 
αυτή των Αβοριγίνων. Το κύριο 
μουσικό όργανο που 
χρησιμοποιείται είναι ένας 
μεγάλος ξύλινος σωλήνας από 
τον οποίο με ένα φύσημα 
παράγεται ένας παράξενος 
ήχος σαν βούισμα και 
ονομάζεται ντιτζεριντού. 



• Ιδίωμα που γεννήθηκε στις αρχές 
του αιώνα από 
Αφροαμερικανούς στο Νότο των 
Η.Π.Α. 

• Εχουν μελαγχολικό ύφος και 
μιλούν για τις κακουχίες της 
καθημερινής ζωής και του έρωτα. 

 

 

COUNTRY 

 

 

BLUES 

•Τραγουδήθηκε από τους 
cowboy καθώς προέλαυναν στην 
αμερικάνικη Δύση. 
•Η country είναι μια μουσική που 
προέκυψε από τα folk. 
•Κυρια όργανα: μπάντζο, βιολί, 
κιθάρα, μαντολίνο. 



GOSPEL 

 

 

 

 

JAZZ 

•Προήλθε από την παράδοση της 
εκκλησιαστικής λειτουργίας 
προτεσταντικών εκκλησιών και 
αναπτύχθηκε γύρω στα 1870. 
•Τραγουδισμένα acapella (χωρίς 
μουσική συνοδεία). 
•Κύρια όργανα: ντέφι, το πιάνο, το 
εκκλησιαστικό όργανο, το μπάντζο, 
η κιθάρα. 

•Κύρια  όργανα: τρομπέτα, 
κλαρίνο,τρομπόνι, κοντραμπάσο 
και τύμπανα. Αργότερα 
προστέθηκαν και η κιθάρα και το 
πιάνο. 
•Το ρεπερτόριο της Νέας Ορλεάνης 
είναι συνήθως χαρούμενο και 
μελωδικό, έχοντας σε μεγάλο 
βαθμό την καταγωγή του σε 
ευρωπαϊκούς χορούς ή εμβατήρια. 



ROCKANDROLL ΚΑΙ 
ROCKABILLY 

FOLKROCK 

• Η έκρηξη του rock and roll  
έγινε το 1955. 
•Θεωρείται πρόγονος της ροκ 
μουσικής και χρησιμοποιθηκε 
ως μουσικός όρος για πρώτη 
φορά από τον παραγωγό Άλαν 
Φριντ. 

•Τα τραγούδια τους είχαν κάποιο 

κοινωνικά προοδευτικό μήνυμα.  
•Είναι ερμηνευμενα απο καλλιτέχνες 
που είχαν ενδιαφέρον στα ακουστικά 
όργανα, στα παραδοσιακά τραγούδια 
και στην κάντρι μπλουζ, την ακουστική 
έκφανση της μπλουζ. 
  



RAP HEAVYMETAL 

•Οι στίχοι, αυτοσχέδιοι στην 
καθημερινή έκφραση αλλά 
επεξεργασμένοι στις παραγωγές, δεν 
τραγουδιούνται, αλλά απαγγέλλονται 
με ιδιαίτερο, ρυθμικό, τρόπο. 
•Εκφράζουν κατά κανόνα καθημερινά 
βιώματα και εμπειρίες με βασικά 
θέματα τη βία,τη οπλοχρησία, τα 
ναρκωτικά, τον ελευθεριακός 
ερωτισμός αλλά και  την πολιτική. 
 

•Αναπτύχθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του '60 - αρχές '70 και οι 
ρίζες του εφορμούν από την 
Μπλουζ και το ψυχεδελικό ροκ.  
•Δημιούργησαν ένα βαρύ ήχο 
εστιασμένο στην κιθάρα, στο 
μπάσο και στα ντραμς, έχοντας ως 
χαρακτηριστικό την έντονη 
παραμόρφωση στον ήχο της 
ηλεκτρικής κιθάρας και τα γρήγορα 
σόλο. 
 



Ορισμός  

Τα είδη μουσικής στην Ευρώπη 
ποικίλουν. Συγκεκριμένα: 

• Κλασική μουσική  

1) Αναγέννηση: η αναγεννησιακή 
μουσική καλύπτει την περίοδο 
1400–1600. 

2)Μπαρόκ: η μπαρόκ μουσική 
καλύπτει την περίοδο 1600–1750. 

3) Κλασική εποχή: η μουσική της 
περιόδου 1730–1830. 

4) Ρομαντισμός: η ρομαντική εποχή 
της μουσικής καλύπτει την περίοδο 
1815–1910. 

Άλλα είδη  

• Ένα άλλο βασικό γνώρισμα της 
κλασικής περιόδου στην 
μουσική είναι η κωμική όπερα. 

 

 

 

 

• Εξίσου σημαντική είναι η 
βυζαντινή μουσική. 

 



ΟΡΓΑΝΑ 

• Τα παραδοσιακά μουσικά 
όργανα κατατάσσονται σε 
οκτώ κατηγορίες γνωστές ως 
BAYIN. 

• Πνευστά και κρουστά 
    Dizi, Sheng, paigu, gong, 
    paixiao, Guan 

• Έγχορδα 
     Erhu, zhonghu, Dahu, banhu,  
    Jinghu, gaohu 
    Το pipa και το Zheng είναι τα 
    πιο δημοφιλή όργανα στη 
    Κίνα. 

Λαϊκή μουσική 

• H λαϊκή μουσική 
χρησιμοποιείται κυρίως 
στους γάμους και τις 
κηδείες και περιλαμβάνει 
συνήθως μια μορφή 
κρουστικά σύνολα 
αποκαλούμενα chuigushou.  


