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 Street Art (Τέσνη ηος Δπόμος)

Μοςζική

Φωηογπαθία

 Ιαπωνικά κόμικρ (Manga)

 Κινημαηογπάθορ



Οι μαθητϋσ χωρύςτηκαν ςε 5 ομϊδεσ και 
κϊθε ομϊδα ανϋλαβε και ϋνα από τα 
παραπϊνω  θϋματα.

Τα μϋλη κϊθε ομϊδασ ανϋλαβαν και ϋνα 
ςυγκεκριμϋνο ρόλο μϋςα ςε αυτόν, όπωσ 
υπεύθυνοσ χρόςησ Η/Υ, γραμματϋασ, 
υπεύθυνοσ επικοινωνύασ με καθηγητό  κ.λ.π.



Η μεθοδολογία ηηρ ομάδαρ αςηήρ ήηαν η εξήρ:

 Άνηληζη πληποθοπιών από διαδίκηςο

 Σύνηαξη και διανομή επωηημαηολογίων

 Έπεςνα πεδίος με επί ηόπος ζςνενηεύξειρ από 

καλλιηέσνερ ηος δπόμος.

 Πληποθοπίερ από θεμαηικά πεπιοδικά και εθημεπίδερ

 Επεξεπγαζία επωηημαηολογίων – Σςμπεπάζμαηα

 Σύνηαξη γπαπηήρ επγαζίαρ



Η μεθοδολογία ηηρ ομάδαρ αςηήρ ήηαν η εξήρ:

 Άνηληζη πληποθοπιών για ηα παπακάηω είδη 

μοςζικήρ : Κπηηική, Χιπ-Χοπ, Λάηιν

 Σύνηαξη και διανομή επωηημαηολογίων

 Αναπαπαγωγή μοςζικών κομμαηιών ηων παπαπάνω 

ειδών και ζςζήηηζη μέζα ζηην ηάξη.

 Επεξεπγαζία επωηημαηολογίων

 Σύνηαξη γπαπηήρ επγαζίαρ



Η μεθοδολογία ηηρ ομάδαρ αςηήρ ήηαν η εξήρ:

 Άνηληζη πληποθοπιών από διαδίκηςο ζσεηικά με ηην 

ιζηοπία ηηρ θωηογπαθίαρ – θωηογπαθικήρ μησανήρ

 Επίδειξη μέζα ζηην ηάξη θωηογπαθικήρ μησανήρ 

κλαζζικήρ και ζύγσπονηρ.

 Επγαζία πεδίος με θωηογπαθικέρ αποηςπώζειρ ηηρ 

πόληρ ηηρ Θεζζαλονίκηρ από ηοςρ μαθηηέρ

 Σύνηαξη γπαπηήρ επγαζίαρ



Η μεθοδολογία ηηρ ομάδαρ αςηήρ ήηαν η εξήρ:

 Άνηληζη πληποθοπιών από διαδίκηςο ζσεηικά με ηα 

ιαπωνικά κόμικρ

 Παποςζίαζη μέζα ζηην ηάξη θωηογπαθιών και 

ζκίηζων με ηη ζςγκεκπιμένη ηεσνοηποπία.

 Πποζπάθεια ζσεδιαζμού από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ 

μαθηηέρ κόμικρ μέζα ζηην ηάξη

 Σύνηαξη γπαπηήρ επγαζίαρ



Η μεθοδολογία ηηρ ομάδαρ αςηήρ ήηαν η εξήρ:

 Πποζωπικέρ πποθοπικέρ εμπειπίερ από ηαινίερ πος 

έσοςν παπακολοςθήζει ηα μέλη ηηρ ομάδαρ, 

καηηγοπίαρ «μςζηηπίος – επιζηημονικήρ θανηαζίαρ»

 Διαδικηςακή έπεςνα ζσεηική με ηην ιζηοπία ηος 

κινημαηογπάθος



Το αποτϋλεςμα τησ προςπϊθειασ των μαθητών νομύζω 
όταν ενθαρρυντικό για τησ επύτευξη των ςτόχων τησ 
εργαςύασ όπωσ αυτού κατατεθόκανε ςτο Σχϋδιο Υποβολόσ 
Ε.Ε. 

Τα μϋλη των ομϊδων ςε γενικϋσ γραμμϋσ 
ςυνεργαςτόκαν αρμονικϊ, όταν ςυμμετοχικϊ (εξαιρϋςεισ 
βϋβαια πϊντα υπϊρχουν), ςτα πλαύςια του περιοριςμϋνου 
χρονικού διαςτόματοσ που ϋχουν για να δουλϋψουν

Τα θϋματα εκπονόθηκαν με διεπιςτημονικό προςϋγγιςη 
και ςυνεργαςύα με τισ επιςτόμεσ τησ Πληροφορικόσ, 
Γραφιςτικόσ, Ιςτορύασ, Μουςικόσ κ.λ.π.
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Μάνγκα 

Μάλγθα (ηαπσληθά: 漫画 , αγγιηθά: manga) ζηα ηαπσληθά ζεκαίλεη 

"γεινηνγξαθίεο". Δθηόο Ιαπσλίαο, ν όξνο αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηα ηαπσληθά 

θόκηθο. Τα κάλγθα αλαπηύρζεθαλ από ηελ αλάκεημε νπθίγην-ε θαη δπηηθήο 

ηερλνηξνπίαο δσγξαθηθήο, θαη έθηαζαλ ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή ιίγν κεηά ηνλ 

Β' Παγθόζκην Πόιεκν. 

Κάπνηα κάλγθα πνπ παξάγνληαη ζηελ Ιαπσλία δηαζθεπάδνληαη ζε άληκε, 

όηαλ ην εκπνξηθό ελδηαθέξνλ έρεη ήδε δηαζθαιηζηεί. Σπρλά, θάπνηα ζηνηρεία 

ηξνπνπνηνύληαη έηζη ώζηε ην ηειηθό απνηέιεζκα λα είλαη ειθπζηηθό ζε 

κεγαιύηεξν θνηλό ή γηα λα ηθαλνπνηεί δηάθνξνπο θαλνληζκνύο. Τα πην δηάζεκα 

κάλγθα είλαη ηα Shōnen πνπ απεπζύλνληαη ζε αγόξηα εθεβηθήο ειηθίαο κε ηα πην 

πεηπρεκέλα λα είλαη ην Dragon Ball, ην One Piece θαη ην Naruto. 

 

 

Πξνέιεπζε 



Σε θαηά ιέμε κεηάθξαζε κάλγθα ζεκαίλεη "ηπραίεο (ή παξάμελεο) εηθόλεο". 

Η ιέμε κπήθε ζε θνηλή ρξήζε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Hokusai Manga (Χνθνπζάη 

Μάλγθα) (北斎漫画) ηνλ 19ν αηώλα. Απηό πεξηείρε ηαμηλνκεκέλα ζρέδηα ηνπ 

θαιιηηέρλε Hokusai ηεο ηερλνηξνπίαο ukiyo-e (Οπθίγην-ε) (浮世絵). Παξόια απηά, 

ηα gi-ga (γθη-γθα) (θαηά ιέμε κεηάθξαζε: "αζηείεο εηθόλεο") πνπ δσγξαθίδνληαλ 

ηνλ 12ν αηώλα από δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο, πεξηέρνπλ πνιιέο ηδηόηεηεο ησλ 

κάλγθα όπσο είλαη ε έκθαζε ζηελ ηζηνξία θαη νη απιέο, θαιιηηερληθέο γξακκέο. 

Τα κάλγθα αλαπηύρζεθαλ από ηελ αλάκεημε νπθίγην-ε θαη δπηηθήο 

ηερλνηξνπίαο δσγξαθηθήο. Όηαλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο μεθίλεζαλ ην εκπόξην κε 

ηελ Ιαπσλία, ε ηειεπηαία επεδίσθε λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα θηάζεη ηηο ππόινηπεο 

ρώξεο. Γηα απηό ην ιόγν, εηζήγαγαλ δπηηθνύο θαιιηηέρλεο λα δηδάμνπλ έλλνηεο 

όπσο ε γξακκή, ε κνξθή θαη ην ρξώκα ζηα νπνία δε δίλνληαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζην νπθίγην-ε (Δθεί, ε ηδέα ηελ νπνία αληηπξνζώπεπε ε εηθόλα ζεσξνύληαλ 

ζεκαληηθόηεξε). Τα κάλγθα, όπσο έγηλαλ γλσζηά ηνλ 20ν θαη 21ν αηώλα 

μεθίλεζαλ ιίγν κεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν, όηαλ άξζεθε ε απαγόξεπζε γηα 

ό,ηη κε-πξνπαγαλδηζηηθό θαη πνιινί εθδόηεο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νύ αηώλα, ν όξνο κάλγθα αλαθεξόηαλ ζηα θόκηθο, 

παξόιν πνπ ζηε Ιαπσλία απηή ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη παηδηθά 

θηλνύκελα ζρέδηα. Η αληίζηνηρε αγγιηθή ιέμε (θόκηθ) είλαη ν πεξηζζόηεξν 

ρξεζηκνπνηνύκελνο όξνο. Γύζθνια κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ηζνδύλακα κε ηα 

ακεξηθαληθά θόκηθο, αθνύ ηα κάλγθα είλαη πνιύ ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηεο 

ηαπσληθήο θνπιηνύξαο από όηη ηα θόκηθο γηα ηελ ακεξηθαληθή. Χαίξνπλ ζεβαζκνύ 

ηόζν ζαλ ηέρλε όζν θαη ζαλ κηα κνξθή ιατθήο ινγνηερλίαο. Όπσο θαη ηα 

ακεξηθαληθά θόκηθο, έηζη θαη ηα κάλγθα έρνπλ ππνζηεί θξηηηθή ηόζν γηα ηα κεγάια 

πνζά βίαο όζν θαη γηα δηάθνξα ζεμνπαιηθά ζέκαηα πνπ θηινμελνύλ ζηηο ζειίδεο 

ηνπο. Από ηελ άιιε κεξηά, δελ έρεη γίλεη θακηά επίζεκε πξνζπάζεηα νύηε 

ζέζπηζε λόκνπ γηα λα πεξηνξίζεη ηε ζεκαηνινγία ησλ κάλγθα (εμαίξεζε: 

Απαγνξεύεηαη ε πώιεζε ζε κεγάιν βαζκό απξεπνύο πιηθνύ). Απηνύ ηνπ είδνπο 

ε ειεπζεξία επέηξεςε ζηνπο δεκηνπξγνύο λα θηηάμνπλ κάλγθα γηα θάζε ειηθία θαη 

γηα πάξα πνιιά ζέκαηα. 

 

Μνξθή 

O Naruto, έλαο από ηνπο πην δεκνθηιείο ραξαθηήξεο shōnen manga, ζην 

εμώθπιιν ηνπ πεξηνδηθνύ Weekly Shōnen Jump. 

Τα πεξηνδηθά κάλγθα έρνπλ ζπλήζσο πνιιέο ζεηξέο πνπ εμειίζζνληαη 



παξάιιεια. Σε θάζε ηεύρνο αθηεξώλνληαη πεξίπνπ 20–40 ζειίδεο γηα θάζε 

ζεηξά. Τα πεξηνδηθά απηά ζπλήζσο ηππώλνληαη ζε ρακειήο πνηόηεηαο ραξηί 

εθεκεξίδαο θαη ην κέγεζόο ηνπο εθηείλεηαη από 200 κέρξη θαη 850 ζειίδεο. 

Πεξηέρνπλ, αθόκε, κηθξέο απηνηειείο ηζηνξίεο θαη yonkoma (四コマ) (ην 

αληίζηνηρν ηνπ αγγιηθνύ comic strip). Κάπνηεο ζεηξέο κπνξεί λα ζπλερίδνληαη γηα 

ρξόληα αλ είλαη επηηπρεκέλεο. Πνιιέο θνξέο νη δεκηνπξγoί δεκνζηεύνπλ 

απηνηειείο ηζηνξίεο κε ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ ώζηε λα γίλνπλ γλσζηνί. Αλ ιάβνπλ 

θαιέο θξηηηθέο ηόηε ζπλερίδνπλ. 

Όηαλ κηα ζεηξά ζπλερηζηεί γηα αξθεηό θαηξό, ηόηε ηα επεηζόδηα 

δεκνζηεύνληαη πνιιά καδί ζε έλαλ ηόκν ζην κέγεζνο θαλνληθνύ βηβιίνπ πνπ 

νλνκάδεηαη tankōbon (ηαλθόνπκπνλ). Απηνί νη ηόκνη έρνπλ θαιύηεξεο πνηόηεηαο 

ραξηί θαη αγνξάδνληαη από όζνπο ζέινπλ λα πξνθηάζνπλ ηελ ηζηνξία ζην 

πεξηνδηθό ή βξίζθνπλ ην θόζηνο ησλ εβδνκαδηαίσλ ή κεληαίσλ πεξηνδηθώλ 

απαγνξεπηηθό. Τειεπηαία, εθδίδνληαη "πνιπηειείο" εθδόζεηο θαζώο ε ειηθία ησλ 

αλαγλσζηώλ κεγαιώλεη θαη ε αλάγθε γηα θάηη ηδηαίηεξν απμάλεηαη. Τα παιηά 

κάλγθα επίζεο επαλεθδίδνληαη κε αθόκε ρακειόηεξεο πνηόηεηαο ραξηί θαη 

πσινύληαη 100 yen ην θαζέλα. 

Τα κάλγθα θαηεγνξηνπνηνύληαη θπξίσο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θύιν 

ηνπ θνηλνύ ζην νπνίν απεπζύλνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ 

απεπζύλνληαη ζε αγόξηα (shōnen) θαη θνξίηζηα (shōjo) δηαθξίλνληαη από ην 

εμώθπιιν θαη ηνπνζεηνύληαη ζε δηαθνξεηηθά ξάθηα ζηα πεξηζζόηεξα 

βηβιηνπσιεία. 

Σηελ Ιαπσλία ππάξρνπλ ηα καλγθα θίζζαηελ (manga kissaten), έλα είδνο 

θαθεηέξηαο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξώλνληαη άηνκα γηα λα πηνπλ θαθέ θαη λα 

δηαβάζνπλ κάλγθα. 

Πνιιά πξάγκαηα ζηελ Ιαπσλία εκθαλίδνληαη ζηελ ίδηα κνξθή κε ηα 

κάλγθα. Έλα από απηά είλαη νη αθίζεο επηθπξεγκέλσλ εγθιεκαηηώλ. 

 

Τα κάλγθα εθηόο Ιαπσλίαο 

Πνιιά κάλγθα έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε δηάθνξεο γιώζζεο ζε αξθεηέο ρώξεο 

όπσο ε Κνξέα, ε Κίλα, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ε 

Βξαδηιία θαη θπζηθά νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Σηελ ηειεπηαία, ηα κάλγθα απνηεινύλ 

αθόκε κηθξή βηνκεραλία ζε ζύγθξηζε κε ηελ ηεξάζηηα δηείζδπζε πνπ έρνπλ 

παξνπζηάζεη ηα anime. Σηελ Διιάδα κπνξεί θαλείο λα ηα πξνκεζεπηεί είηε από 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είηε από ηα ιίγα βηβιηνπσιεία πνπ ηα εηζάγνπλ. 



Παξαδνζηαθά, ηα κάλγθα γξάθνληαη από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά θαη 

έηζη εθδίδνληαη ζηελ Ιαπσλία. Μεξηθέο θνξέο, όηαλ εθδίδνληαη ζε ρώξεο όπνπ ηα 

θόκηθο θαλνληθά δηαβάδνληαη από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ε εηθόλα 

αληηζηξέθεηαη γηα λα κε κπεξδεύνληαη νη αλαγλώζηεο. Όκσο πνιινί δεκηνπξγνί, 

(όπσο ν Akira Toriyama, δεκηνπξγόο ηνπ Dragonball) δελ ελέθξηλαλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Πιένλ, εμ' αηηίαο ηεο 

απαίηεζεο ηόζν ησλ δεκηνπξγώλ όζν θαη ησλ νπαδώλ, ηα πεξηζζόηεξα manga 

εθδίδνληαη ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε ζηελ εηθόλα. 

Η δεκνηηθόηεηα ησλ κάλγθα έρεη νδεγήζεη πνιιέο ακεξηθαληθέο εηαηξίεο λα 

εθδίδνπλ δηθά ηνπο έξγα, εκπλεπζκέλα από ηα κάλγθα, ζηα νπνία εθαξκόδνληαη 

νη ίδηεο ηερληθέο ζην ζρέδην θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο κε ηα ηαπσληθά 

κάλγθα. Τν πξώην ηέηνην έξγν έγηλε πξαγκαηηθόηεηα όηαλ ην 1985 ν Ben Dunn 

(ηδξπηήο ηεο Antarctic Press) εμέδσζε ην Mangazine θαη ην Ninja High School. 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε εηαηξία απηή αλαθέξεηαη ζε ηέηνηα έξγα κε ηνλ όξν 

"American Manga", δε δεκηνπξγνύληαη όια από Ακεξηθαλνύο. Πνιινί θαιιηηέρλεο 

πνπ δνπιεύνπλ ζηελ εηαηξία Seven Seas Entertainment ζε ζεηξέο όπσο ην Last 

Hope θαη ην Amazing Agent Luna είλαη Φηιιηπηλέδνη ελώ κηα άιιε εηαηξία, ε 

TOKYOPOP, απαζρνιεί Κνξεάηεο θαη Ιάπσλεο θαιιηηέρλεο γηα λα δνπιέςνπλ ζε 

ηίηινπο όπσο ην Warcraft θαη ην Princess Ai. 

Τερλνηξνπία 

Σε γεληθέο γξακκέο, ε ηερλνηξνπία ησλ κάλγθα είλαη πνιύ εύθνια 

αλαγλσξίζηκε. Σπλήζσο, δίλεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηηο γξακκέο παξά ζηε 

κνξθή. Η αθήγεζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαξέ δηαθέξνπλ από ηα δπηηθά θόκηθο. 

Τα θαξέ δηαβάδνληαη από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά. Δλώ ην ζρέδην κπνξεί λα 

θαίλεηαη πνιύ ξεαιηζηηθό ή πνιύ "παηδηθό", ζπρλά παξαηεξείηαη όηη νη 

ραξαθηήξεο κνηάδνπλ "δπηηθνπνηεκέλνη" ή όηη έρνπλ κεγάια κάηηα. Τν ηειεπηαίν 

έρεη γίλεη κόληκν ραξαθηεξηζηηθό ησλ κάλγθα θαη ησλ άληκε από ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 όηαλ ν Οζάκνπ Τεδνύθα (δεκηνπξγόο ηνπ Astro Boy, ζεσξείηαη ν παηέξαο 

ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο ησλ κάλγθα) άξρηζε λα ηα ζρεδηάδεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, 

κηκνύκελνο ηελ ηερλνηξνπία ησλ ακεξηθαληθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηεο Disney. 

Γελ ελζηεξλίδνληαη, όκσο, όινη νη δεκηνπξγνί κάλγθα ηηο ζπκβάζεηο ζε άληκε. 

Τέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα Akira, Sailor Moon, Dragon Ball θαη Ranma ½, πνπ 

θαηέζηεζαλ δεκνθηιή ηα κάλγθα θαη ζην δπηηθό θόζκν. 

Αξθεηνί δεκηνπξγνί κάλγθα πηζηεύνπλ πσο νη ραξαθηήξεο θαη νη ηζηνξίεο 

ηνπο δε ρξεηάδεηαη λα είλαη απόιπηα νξηζκέλνη κε ζαθήλεηα. Έηζη, ζε κηα ηζηνξία 

κπνξεί νη ραξαθηήξεο λα αιιειεπηδξνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, ελώ ζηελ 

επόκελε ηζηνξία ηεο ίδηαο ζεηξάο λα κε γλσξίδνληαη θαλ. 



 

Δπηξξνέο 

Τα κάλγθα έρνπλ επί πνιιά ρξόληα επεξεάζεη ηελ παγθόζκηα ζθελή ησλ 

θόκηθο θαη ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Ακεξηθαλνί δεκηνπξγνί ελαιιαθηηθώλ θόκηθο, 

όπσο ν Φξαλθ Μίιιεξ θαη ν Σθνη ΜαθΚιάνπλη επεξεάζηεθαλ ζε θάπνην βαζκό 

από κάλγθα ζε κεξηθά από ηα έξγα ηνπο. 

Παξά ην γεγνλόο όηη θαιιηηέρλεο όπσο νη Brian Wood θαη Becky Cloonan 

κε ην Demo θαη ν Bryan Lee O'Malley κε ην Lost At Sea είλαη ζε κεγάιν βαζκό 

επεξεαζκέλνη από ηελ θπξίαξρε (αγγιηθό "mainstream") ηερλνηξνπία ησλ 

κάλγθα, ην έξγν ηνπο έρεη ηύρεη αλαγλώξηζεο θαη εθηόο ησλ θύθισλ ησλ νπαδώλ 

κάλγθα θαη Anime. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή έρνπλ θαη άιιεο επηξξνέο ώζηε ην έξγν 

ηνπο λα είλαη πην επιεπην από όζνπο δε δηαβάδνπλ Manga.Παξόια απηά, νη ξίδεο 

ηνπο βξίζθνληαη ζηελ ππνθνπιηνύξα ησλ κάλγθα θαη ησλ Anime. 

Ο Ακεξηθαλόο θαιιηηέρλεο Paul Pope δνύιεπε ζηελ Ιαπσλία γηα ηνλ 

εθδνηηθό νίθν Kodansha γηα ηελ αλζνινγία κάλγθα Afternoon. Πξσηνύ απνιπζεί, 

είρε αλαπηύμεη δηάθνξεο ηδέεο ηηο νπνίεο ηειηθά εμέδσζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

ππό ηνλ ηίηιν Heavy Liquid. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ην έξγν ηνπ λα έρεη ηζρπξέο 

επηξξνέο από από ηα κάλγθα, όρη όκσο από ηελ δηεζλή ππνθνπιηνύξα ησλ 

otaku. 

Σηε Γαιιία ππάξρεη ην θίλεκα "La nouvelle manga" πνπ μεθίλεζε από ηνλ 

Frédéric Boilet. Σθνπόο ηνπ είλαη λα ζπλδηάζεη ηα "ώξηκα" κάλγθα πνπ 

θαηαπηάλνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ ηερλνηξνπία ησλ Γαιιν-Βειγηθώλ 

θόκηθο. Τν θίλεκα πεξηιακβάλεη ηόζν Ιάπσλεο όζν θαη Γάιινπο δεκηνπξγνύο. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιινί εξαζηηέρλεο δεκηνπξγνί νη νπνίνη 

επεξεάδνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ ηερλνηξνπία ησλ κάλγθα. Κάπνηνη από 

απηνύο έρνπλ ηδηόθηεηνπο εθδνηηθνύο νίθνπο θαη κεξηθά πνλήκαηά ηνπο (ζε κνξθή 

webcomics) ραίξνπλ κεγάιεο δεκνηηθόηεηαο. Απηνί αλαγλσξίδνληαη θπξίσο κέζα 

ζηνπο θύθινπο ησλ νπαδώλ κάλγθα θαη Anime. Άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη εθηόο 

απηώλ ησλ θύθισλ ππνζηεξίδνπλ όηη απηά ηα έξγα εζηηάδνπλ ππεξβνιηθά ζηελ 

ππνθνπιηνύξα ησλ otaku θαη αδπλαηνύλ λα δηεγεζνύλ ηζηνξίεο πνπ κπνξνύλ λα 

γίλνπλ απνδεθηέο από επξύηεξν θνηλό. 

Απηνζρεδηαζκόο 

Μεξηθνί δεκηνπξγνί κάλγθα θηηάρλνπλ επηπξόζζεην, κε-ζρεηηθό κε ηελ 

ππόινηπε ζεηξά, πιηθό πνπ ιέγεηαη omake (ζεκαίλεη επηπιένλ). Μπνξεί, επίζεο, 

λα δεκνζηεύζνπλ εκηηειή ζθίηζα πνπ ιέγνληαη oekaki. 



Αλεπίζεκα θόκηθο θηηαγκέλα από νπαδνύο νλνκάδνληαη dōjinshi (ληννπηδηλζί) (同

人誌). Μεξηθά ζπλερίδνπλ ηελ ηζηνξία από εθεί πνπ ηελ άθεζε ν δεκηνπξγόο ελώ 

άιια μεθηλνύλ κηα εληειώο θαηλνύξηα ηζηνξία ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο 

πξσηόηππνπο ραξαθηήξεο (αληίζηνηρν ηνπ αγγιηθνύ fan fiction). Δπηπξόζζεηα, 

άιια ληννπηδηλζί εθδίδνληαη από εξαζηηέρλεο εθηόο ηεο θπξίαξρεο (mainstream) 

αγνξάο. Η Comiket, ην κεγαιύηεξν ζπλέδξην θόκηθο πνπ δηνξγαλώλεηαη δύν 

θνξέο ην ρξόλν ζην Τόθπν, ζπγθεληξώλεη πάλσ από 400 ρηιηάδεο αλζξώπνπο 

ζηηο ηξεηο εκέξεο πνπ δηαξθεί θαη είλαη αθηεξσκέλν ζηα ληννπηδηλζί. 



ΘΕΜΑ:ΣΕΥΝΗ

ΤΠΟΘΔΜΑ:ΜΟΤΙΚΗ

Σκήκα : Β1

Αλησληάδε Γήκεηξα

Γξεγνξηάδεο Γηώξγνο

Θαλάζε Αζελά

Θαλάζε Πάνια

Μπέζε Άληδεια



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΚΡΗΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ

Η Κνήηε δηαζέηεη ηδηαίηενε μμοζηθή πανάδμζε, από ηεκ μπμία 
λεπςνίδμοκ ακαμθίβμια ηα νηδίηηθα,ηναγμύδηα από ηηξ «νίδεξ» 
(=ηηξ οπώνεηεξ) ηςκ Λεοθώκ Όνεςκ, πμο πςνίδμκηαη ζε νηδίηηθα 
ηεξ ηάβιαξ θαη νηδίηηθα ηεξ ζηνάηαξ. Τα πνώηα εθηειμύκηαη πςνίξ 
όνγακα από δύμ ακηηθςκηθέξ μμάδεξ ακδνώκ ηναγμοδηζηώκ, εκώ ηα 
δεύηενα ηναγμοδημύκηαη θαζ' μδόκ με ηε ζοκμδεία μνγάκςκ.Τα 
ανπέγμκα όνγακα ηεξ Κνήηεξ είκαη ηα πκεοζηά: ημ απιό 
πμημεκηθό ζηαμπόιη, είδμξ θιμγέναξ, ε μακημύνα, είδμξ θιανηκέημο, 
θαη ε αζθμμακημύνα ή αζθμμπακημύνα, θνεηηθή παναιιαγή 
ημο άζθαοιμο. Σηεκ ακαημιηθή Κνήηε θαη ζε άιια μένε ηεξ Κνήηεξ, 
μέπνη θαη ημ 1960 μαδί με ημ κηαμοιάθη ή ημομπάθη πμο ηώνα έπεη 
ζπεδόκ εθιείρεη, ζοκεπήνπακ ε αζθμμακημύνα, ε μακημύνα, ημ 
ζηαμπόιη, ή θηαμπόιη ή πηαμπόιη, όνγακα πμο ακαβηώκμοκ ζε όιε 
ηεκ Κνήηε από μεναθιήδεξ μμοζηθμύξ. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1


Από ηα έγπμνδα ζηηξ μένεξ μαξ θονηανπμύκ ε ιύνα, ημ βημιί θαη ημ 
ιαγμύημ, θαη ιηγόηενμ ημ μακημιίκμ ή ημ μπμοιγανί. Η ιύνα με ηε 

μμνθή ημο ιοναθημύ, πανόμμηα με ηεκ Πμιίηηθε ιύνα, 
οπμζηενίδεηαη όηη ήνζε ζηεκ Κνήηε από ηε Μηθνά Αζία θαη 

ηεκ Κσλζηαληηλνύπνιε, αθνύ επηθξαηνύζε επί αηώλεο εθεί, όπνπ 

άιισζηε θπξηαξρνύζε ν Διιεληζκόο. Τπάξρνπλ 4 είδε ιύξαο: ην 

ιπξάθη, ε ιύξα, ε βξνληόιπξα, ε βηνιόιπξα.Οη μειεηεηέξ ηεξ 
ζύγπνμκεξ Κνεηηθήξ μμοζηθήξ έπμοκ δηαπηζηώζεη ηηξ επηδνάζεηξ 

από πμιύ παιηέξ παναδόζεηξ, αθόμε θαη από ηε βπδαληηλή 

κνπζηθή). Δπηπιένλ, ε Κξεηηθή κνπζηθή, ζε αληίζεζε κε ηε 

δεκνηηθή παξάδνζε άιισλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο, εμαθνινπζεί λα 

είλαη δσληαλή θαη λα εκπινπηίδεηαη. Απηό νθείιεηαη θαη ζηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρεη ν ζηίρνο, είηε πξόθεηηαη γηα κεγάιε ξίκα, 

είηε γηα ζύληνκε δίζηηρε καληηλάδα, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα 

εμειίζζεηαη θαη κέζσ απηνζρεδηαζκνύ, πνπ άιισζηε ζεσξείηαη 

βαζηθό πξνζόλ ελόο θαινύ ιπξάξε.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Δεκ είκαη ηοπαίμ, επμμέκςξ, όηη έπμοκ θαηαγναθεί θαη θνεηηθά 
ηναγμύδηα πμο ακαθένμκηαη ζε πμιύ πνόζθαηα ηζημνηθά γεγμκόηα, 

όπςξ ηε Μάρε ηεο Κξήηεο, ηε δηθηαηνξία, ή ηελ εμέγεξζε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Ο απηνζρεδηαζκόο είλαη αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο 

θξεηηθήο κνπζηθήο, αθνύ πνηέ ν νξγαλνπαίθηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρνξνύ (ηνπ ζπξηνύ, ηνπ ραληώηε, ηνπ πεληνδάιε, ηεο ζνύζηαο, 

θ.ά.) δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηππηθή αλαπαξαγσγή ηεο βαζηθήο 

κεισδίαο, αιιά, αλάινγα θαη κε ηελ ςπρηθή ηνπ δηάζεζε, 

απηνζρεδηάδεη κε βάζε ηηο δηάθνξεο κεισδίεο.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1


HIP HOP ΜΟΤΙΚΗ
● Σν ρηπ ρνπ άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ 

κεγαινππόιεσλ ησλ Η.Π.Α. Σν Μπξνλμ ηεο Νέαο Τόξθεο 

ζεσξείηαη πσο είλαη ε πεξηνρή πνπ νπζηαζηηθά γελλήζεθε ην 

ρηπ ρνπ. ηνπο θαθόθεκνπο δξόκνπο ηεο πεξηνρήο, άξρηζαλ λα 

ζπρλάδνπλ παξέεο πνπ έβαθαλ ηνπο ηνίρνπο, έπαηδαλ κνπζηθή 

επεξεαζκέλε από ηε Jazz θαη ηε Soul όκσο ζε πην γξήγνξν 

ξπζκό, θαη ρόξεπαλ κε έλα δηαθνξεηηθό, γηα ηα ηόηε δεδνκέλα, 

ηξόπν.Οη «ζπκκνξίεο» πνπ γπξλνύζαλ ζηνπο δξόκνπο ηεο 

Ακεξηθήο απνηεινύληαλ απνθιεηζηηθά από πεξηζσξηαθά άηνκα, 

θπξίσο Αθξνακεξηθάλνπο θαη Λαηηλνακεξηθάλνπο νη νπνίνη 

δεκηνύξγεζαλ ην ρηπ ρνπ σο κηα κνξθή αληίδξαζεο. Δίηε κέζσ 

ησλ ζηίρσλ, είηε κέζσ ηνπ ρνξνύ είηε κέζσ ησλ δσγξαθηώλ 

αληαλαθινύζε ε έληαζε θαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο πνπ 

έλησζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη.

●



● ηηο 13 επηεκβξίνπ ηνπ 1996 όινη όζνη αζρνινύληαλ κε ην 

ρηπ ρνπ έκεηλαλ άλαπδνη όηαλ πιεξνθνξήζεθαλ πσο ν 

2pac θαη ν Notorious Big, δύν παζίγλσζηνη MC's, 

δνινθνλήζεθαλ κεηά από ζπκπινθή κε αληίπαιε 

ζπκκνξία.Ωζηόζν, κε ηνλ θαηξό ηα ζηνηρεία ηνπ ρηπ ρνπ 

άξρηζαλ λα γίλνληαη αγαπεηά από όιν θαη πεξηζζόηεξνπο 

αλζξώπνπο. Σν γεγνλόο όηη δελ ρξεηάδνληαλ ηδηαίηεξεο 

κνπζηθέο γλώζεηο ή θαιιηηερληθό ηαιέλην, πξνζέιθπζε 

αξθεηνύο λα αζρνιεζνύλ είηε κε ηε rap, είηε κε ην graffiti. 

Ηηαλ κηα κνξθή έθθξαζεο αλνηρηή ζε όινπο, ρσξίο θαλέλα 

θνηλσληθό πεξηνξηζκό. Ηδε από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 ην ρηπ ρνπ ήηαλ δηαδεδνκέλν ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 

Η.Π.Α.



● Αξρηζαλ λα νξγαλώλνληαη ζπλαπιίεο, λα βγαίλνπλ δίζθνη 

από ηνπο πην γλσζηνύο θαιιηηέρλεο, λα εθηηκνύληαη ηα 

θαιύηεξα ζρέδηα ζηνπο δξόκνπο ησλ πόιεσλ. Η θνπιηνύξα 

ηνπ ρηπ ρνπ είρε γίλεη πιένλ απνδεθηή από ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο θνηλσλίαο.



LATIN ΜΟΤΙΚΗ

Η κνπζηθή ηns Λαηηληθήο Ακεξηθήο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί, αλάινγα 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη, ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο:

• ηε κνπζηθή ησλ Άλδεσλ πεξηιακβάλνληαη νη ρώξεο ηεο δπηηθήο Ν. 

Ακεξηθήο όπσο ην Πεξνύ, ε Βνιηβία, ην Δθνπαδόξ, ε Υηιή θαη ε 

Βελεδνπέια.

• ηε κνπζηθή ηεο θεληξηθήο Ν. Ακεξηθήο πεξηιακβάλνληαη ην Δι 

αιβαδόξ, ε Νηθαξάγνπα, ν Παλακάο, ε Ολδνύξα θαη ε Κόζηα Ρίθα.

• ηε κνπζηθή ηεο Καξατβηθήο πεξηιακβάλνληαη πνιιά ηζπαλόθσλα θαη 

γαιιόθσλα λεζηά όπσο ε Ατηή ε Κνύβα, ην Πνπέξην Ρίθν.

• ηε κνπζηθή ηεο Βξαδηιίαο ε νπνία απνηειεί από κόλε ηεο κηα κνπζηθή 

πεξηνρή ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, ηεο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο ηεο θαη ιόγσ 

ηνπ όηη ήηαλ ε κνλαδηθή πνξηνγαιηθή απνηθία.  Κνύβα, ην Πνπέξην Ρίθν, 

ε Μαξηηλίθα.



Οη παιαηόηεξεο καξηπξίεο γηα ηελ ύπαξμε κνπζηθήο ζηνπο

ηζαγελείο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο πξνέξρνληαη από Ιζπαλνύο

απνίθνπο ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αη. Αλαθέξνπλ όηη ε κνπζηθή ησλ

Αδηέθσλ θαη ησλ Μάγηα ήηαλ θπξίσο ζξεζθεπηηθήο θύζεσο θαη

εθηεινύληαλ από επαγγεικαηίεο κνπζηθνύο. Δπίζεο γίλεηαη

αλαθνξά ζε εηδηθά ηδξύκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ

κνπζηθώλ.Μεξηθά κνπζηθά όξγαλα ζεσξνύληαλ ηεξά θαη όηαλ νη

εθηειεζηέο έθαλαλ ιάζνο θαζώο έπαηδαλ, ηηκσξνύληαλ ζα λα

πξόζβαιαλ ηνπο ζενύο. Από ζρεηηθέο απεηθνλίζεηο γλσξίδνπκε όηη

ζπλήζσο ε κνπζηθή εθηεινύληαλ από ζύλνια θαη όρη από

κεκνλσκέλνπο εθηειεζηέο.

Σα κνπζηθά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ήηαλ απινί, ηύκπαλα,

έλαο ηύπνο ηξνκπέηαο από θνγρύιη δηάθνξα ζείζηξα θαη θξόηαια,

νθαξίλεο θαη απινί ηνπ Πάλα.Γύν ζεκαληηθά όξγαλα γηα ηηο ηειεηέο

ησλ Αδηέθσλ ήηαλ ην «ρνπερνπέηι», έλα ηύκπαλν κε κνλή

κεκβξάλε, θαη ην «ηεπνλάηζιη», μύιηλν «ηύκπαλν κε ζρηζκή»

(slitdrum). Έλα άιιν όξγαλν είλαη ην «αγηόηι» (θέιπθνο ρειώλαο),

ην νπνίν μύλεη ν εθηειεζηήο κε μύιηλα ξαβδάθηα. Παξόκνηα όξγαλα

έρνπλ βξεζεί ζηνπο Ίλθαο, πνπ έπαηδαλ επηπιένλ θαη νθαξίλεο θαη

απινύο ηνπ Πάλα. Σα ρνξδόθσλα όξγαλα ήηαλ άγλσζηα ζηελ

πξνθνινκβηαλή επνρή ζηε Ν. Ακεξηθή.



Μειεηώληαο ηε ιαηηλνακεξηθάληθε κνπζηθή από πιεπξάο ηζηνξηθήο, 

κπνξεί θαλείο λα επηζεκάλεη ηξεηο κεγάιεο πνιηηηζηηθέο θιεξνλνκηέο:

• Σελ πξνθνινκβηαλή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε κνπζηθή ησλ ηζαγελώλ 

Ιλδηάλσλ πξηλ από ηελ θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο από ηνπο Ιζπαλνύο.

• Σελ ηζπαληθή, πνπ αθνξά ζηηο επηδξάζεηο ησλ θαηαθηεηώλ ζηνπο 

ηζαγελείο ιανύο θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ ιεγόκελνπ ιαηηλνακεξηθάληθνπ 

ύθνπο.

• Σελ αθξνακεξηθάληθε, ε νπνία μεθηλά ζρεδόλ ηαπηόρξνλα κε ηελ 

ηζπαληθή κε ην θύκα δνπιεκπνξίνπ, πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ πεξηνρή θαη 

ηελ εηζαγσγή Αθξηθαλώλ ζθιάβσλ θαηά ην 19ν αη.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

● πιιέμακε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξία είδε κνπζηθήο πνπ 

επηιέμακε.

● Μνηξάζακε εξσηεκαηνιόγηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

επεμεξγαζηήθακε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ.



ΚΟΠΟ

● Η εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπό 

λα εξεπλήζνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ ηελ ζεκεξηλή 

επνρή.



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

● Ύζηεπα από ηην επεξεπγαζία ηων

επωηημαηολογίων καηαλήξαμε ζηο ζςμπέπαζμα

όηι οι μαθηηέρ πποηιμούν ηη ξένη μοςζική.

'Οζον αθοπά ηο είδορ, η pop μοςζική βπίζκεηαι

ζηην ππώηη θέζη ηων πποηιμήζεων ηων

μαθηηών, ακολοςθεί η rap, η rock και ηέλορ έναρ

μικπόρ απιθμόρ μαθηηών επέλεξε ένα άλλο είδορ

μοςζικήρ.
























