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ΔΗΑΓΩΓΖ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε θαη ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ 

ησλ αλζξψπσλ κηαο κεηνλνηηθήο θνηλφηεηαο κε ηε κνπζηθή. πγθεθξηκέλα, 

εμεηάδνληαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζηα δηάθνξα είδε κνπζηθήο, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη 

ζπκβνιηζκνί ηεο κνπζηθήο, θαζψο θαη ζέκαηα ζπιινγηθήο ζπκκεηνρήο, καζεηείαο θαη 

εθηέιεζεο. Δπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ ζπγθξηηηθά, νη κνπζηθέο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ λέν ηφπν δηακνλήο θαη ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο 

ππφ κειέηε θνηλφηεηαο. 

Καηαξρήλ εθθξάδνληαη νη απφςεηο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε γεληθψλ ηάζεσλ θαη γηα 

ηελ εξκελεία ηνπο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πιαηζηψλνληαη απφ ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ή/θαη απνζαθεληζηηθά. 

Σν παξφλ θείκελν απνηειεί κηα εζλνγξαθία. χκθσλα κε ηνπο Seymour θαη 

Smith ν φξνο εζλνγξαθία δειψλεη αθελφο κηα εζλνγξαθηθή έξεπλα ζε πεξηνξηζκέλε 

νκάδα αλζξψπσλ ή ζε κηθξή θνηλφηεηα πνπ ν αλζξσπνιφγνο κειεηά απφ θνληά θαη 

κε άκεζν ηξφπν, θαη αθεηέξνπ ην εζλνγξαθηθφ θείκελν πνπ παξάγεηαη κεηά ην ηέινο 

ηεο έξεπλαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εζλνγξαθίαο είλαη ε εζηίαζε ζε έλα κηθξνχ 

κεγέζνπο πνιηηηζκηθφ ζχλνιν θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γεληθεπηηθνχ ή/θαη 

ζπγθξηηηθνχ ραξαθηήξα (ζην Γθέθνπ-Μαδηαλνχ 1999: 231). Ο φξνο εζλνγξαθία 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε (Γθέθνπ-Μαδηαλνχ 1999: 231). Ζ κέζνδνο 

ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζην 

ρψξν θαη ηελ άκεζε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ίδην. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα 

επηηφπηα έξεπλα. 

Δίδορ έπεςναρ 
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Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε παξνχζα εζλνγξαθία έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο. χκθσλα κε ηελ Άλλα Λπδάθε, αληηθείκελν 

κειέηεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε θνηλσληθή δσή κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα αηφκσλ θαη νη λφκνη θαη ζεζκνί πνπ ηε δηέπνπλ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα κειεηά 

ηφζν ην θνηλσληθφ ζχζηεκα φζν θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά σο απφξξνηα θαη 

σο επαθφινπζν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ, σο 

θαηαγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ θαη σο απάληεζε ζε φ,ηη απηφο ππαγνξεχεη 

(Λπδάθε 2001: 17). Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ φηη ην αληηθείκελν κειέηεο αθνξά ηε 

κνπζηθή θαη ηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε απηή, ε έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη θαη 

εζλνκνπζηθνινγηθή. χκθσλα κε ηνλ επξείαο απνδνρήο νξηζκφ ηνπ 

εζλνκνπζηθνιφγνπ Alan Merriam, εζλνκνπζηθνινγία είλαη ν γλσζηηθφο θιάδνο πνπ 

κειεηά «ηε κνπζηθή ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηζκνχ» θαη «σο πνιηηηζκφ» (Merriam 

1977, 197, 204). 

Ηζηνξηθά, ε πνηνηηθή έξεπλα έρεη επεξεαζζεί απφ δηάθνξα θηινζνθηθά 

ξεχκαηα. Γχν απφ απηά είλαη ε θαηαλννχζα θνηλσληνινγία θαη ε εξκελεπηηθή. Ζ 

θαηαλννχζα θνηλσληνινγία, θαηά ηνλ M. Weber, είλαη ε θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε 

ησλ θαηλνκέλσλ κε θξηηηθή δηάζηαζε, πνπ αληηκεησπίδεη ην αληηθείκελφ ηεο σο 

ππνθείκελν κε δηθά ηνπ πξνζσπηθά βηψκαηα ηα νπνία πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ (ζην 

Λπδάθε 2001: 54). ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ 

πξνυπφζεζε είλαη ε επηηφπηα έξεπλα, ε άκεζε ζπλάθεηα εξεπλεηή θαη εξεπλψκελσλ 

θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαδχνληαη. Αληηθείκελν κειέηεο ηεο 

έξεπλαο είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα, πεξηνξηζκέλε ζηνλ ρψξν θαη 

πξνζδηνξηζκέλε ζηνλ ρξφλν κε ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο, ηε δηθή ηεο θνζκηθή 

αληίιεςε θαη ηα δηθά ηεο ήζε (Λπδάθε 2001: 59). 
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πκππθλψλνληαο ηηο έλλνηεο ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη κηα εζλνγξαθία, πνπ άξα έρεη σο βαζηθέο κεζφδνπο ηελ 

πνηνηηθή θαη επηηφπηα έξεπλα. Ζ εζλνγξαθία εηνχηε εληάζζεηαη ζηνλ γλσζηηθφ θιάδν 

ηεο εζλνκνπζηθνινγίαο: ην αληηθείκελν κειέηεο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε κνπζηθή 

πνπ παξάγεηαη απφ αλζξψπνπο θαη νπνηαδήπνηε πξάμε, ηδενινγία, δηαδηθαζία θαη 

ιεηηνπξγία, νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα θαη ζπκβνιηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κνπζηθή, 

θαη επηηειείηαη ή εθθξάδεηαη νκαδηθά ή/θαη αηνκηθά απφ ηα κέιε ηεο ζπλεξγαδφκελεο 

θνηλφηεηαο. ηφρνο δελ είλαη ηφζν ε δηεμνδηθή κνξθνινγηθή ή δνκηθή αλάιπζε ηεο 

κνπζηθήο φζν ε θαηαγξαθή θαη ε εξκελεία, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ησλ ζεκαζηψλ θαη 

ηνπ ξφινπ ηεο κνπζηθήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ, φπσο παξαηεξνχληαη ή 

καξηπξνχληαη. 

 

Μεθοδολογία 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ην πψο νξγαλψλεηαη θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα επηηφπηα έξεπλα. ηε ζπλέρεηα πξνρσξάσ ζε επεμήγεζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλάο κνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ φξηζε ε Simone Krüger 

(Krüger 2008: 11). 

 

 

 

 

 

Ο θχθινο ηεο έξεπλαο θαηά Krüger 

 

 

Γηαηχπσζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο 

Μειέηε 

βηβιηνγξαθίαο 
Αμηνιφγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη 

ζχληαμε εξεπλεηηθήο 

αλαθνξάο 

Πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζηφρνπ 

Αλάιπζε θαη 

εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ 

πιινγή 

δεδνκέλσλ 
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Γηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο: πξφθεηηαη γηα ην πξψην γεληθφ 

πιαίζην πνπ νξίδεη ν εξεπλεηήο γηα λα ζρεδηάζεη ηελ έξεπλά ηνπ. ηε δηθή κνπ 

πεξίπησζε ππήξρε ειεπζεξία σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο νκάδαο. 

Δπέιεμα ε νκάδα λα έρεη σο θνηλφ ζηνηρείν ηελ θνηλή θαηαγσγή θαη εζληθφηεηα, ηα 

κέιε ηεο λα κέλνπλ ζηε Θεζζαινλίθε γηα δηθή κνπ δηεπθφιπλζε θαη λα κελ είλαη 

ειιεληθήο θαηαγσγήο. Έςαρλα δειαδή κηα νξγαλσκέλε κεηαλαζηεπηηθή θνηλφηεηα 

πνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Θεζζαινλίθε. Γηα δχν ιφγνπο θαηέιεμα, ζρεδφλ 

άκεζα, ζηελ Νηγεξηαλή θνηλφηεηα. Ο πξψηνο ιφγνο ήηαλ κάιινλ λνζηαιγηθφο. Δίδα 

ηελ έξεπλα σο κηα επθαηξία λα αλαβηψζσ ην δηάζηεκα πνπ είρα κείλεη ζε κηα ρψξα 

ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα. Παξάιιεια έλησζα κεγαιχηεξε 

άλεζε ζην λα πξνζεγγίζσ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο εθφζνλ θαηείρα έλα γλσζηηθφ 

ππφβαζξν γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Ο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ 

πην πξαθηηθφο, είρα εληνπίζεη ηνλ ρψξν ζπλάληεζεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ζεψξεζα φηη 

ζα ήηαλ εχθνιν λα ηνπο βξσ. 

Ωο πξνο ην ζέκα, δελ φξηζα εμαξρήο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ή εξσηήκαηα. 

Απνθάζηζα λα μεθηλήζσ αλνηρηά κε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηε κνπζηθή θαη λα κε 

νδεγήζνπλ νη εμειίμεηο θαη ηα δεδνκέλα απφ κφλα ηνπο, θαη απηφ αθξηβψο έγηλε 

ηειηθά. 

Μειέηε βηβιηνγξαθίαο: ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ήηαλ ζπλερήο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο. Αξρηθά βνήζεζε ζην λα κάζσ πην εηδηθά 

πξάγκαηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ εξεπλψκελσλ, λα πξνζεγγίζσ ηελ 

ςπρνινγία ηνπο σο κεηαλαζηψλ θαη λα δηακνξθψζσ εξσηήκαηα πνπ ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα. Σελ αλαγθαηφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

επηζεκαίλεη εχζηνρα ν θνηλσληνιφγνο C. Wright Mills: «ν εξεπλεηήο είλαη αδχλαην 
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λα ζέζεη κε επάξθεηα ηα πξνβιήκαηα πξνο ηα νπνία ζα πξνζαλαηνιίδνληαη νη κειέηεο 

ηνπ αλ δελ θάλεη ρξήζε ηεο ηζηνξίαο θη αλ ηνπ ιείπεη θάπνηα ηζηνξηθή αίζζεζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ: ε βηνγξαθία, ε ηζηνξία θαη ε θνηλσλία απνηεινχλ ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηεο ζσζηήο κειέηεο ηνπ αλζξψπνπ» (ζην Λπδάθε 2001: 85). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε βνήζεζε λα εκβαζχλσ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη λα θαηαλνήζσ ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα. ηα ζηάδηα 

ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ, ε βηβιηνγξαθία 

βνήζεζε ζηε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ θξπκκέλσλ 

λνεκάησλ πνπ ελππήξραλ. 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ: είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ε 

έξεπλα ζηνρεχεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή 

ππνζέζεηο. Πεδίν ηεο έξεπλάο κνπ  έγηλε ηειηθά κία ζπγθεθξηκέλε εθθιεζία κε ηα 

κέιε ηεο, πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ Νηγεξηαλψλ. ε 

απηφ ην ζηάδην δηακφξθσζα θαη θαηέγξαςα κία ζεηξά εξσηήζεσλ σο νδεγφ γηα ηηο 

ζπλεληεχμεηο. Οη εξσηήζεηο θάιππηαλ νξηζκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Δληνχηνηο δελ 

πξνρψξεζα ζηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ επεηδή ήζεια 

λα πξνθχςνπλ απφ κφλα ηνπο κέζα απφ ηε δηθή κνπ παξαηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηα ιεγφκελα ησλ αηφκσλ. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη κε 

ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε ππήξρε, εθ‟ φζνλ ε έξεπλα έγηλε ζε 

πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ζπκκεηείρα ζηηο δηαδηθαζίεο σο παξαηεξήηξηα. 

Ζ πξσηνγελήο παξαηήξεζε πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή θαη ηελ 

άκεζε άληιεζε δεδνκέλσλ. Ζ ηαπηφηεηά κνπ ήηαλ γλσζηή ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

θαη ε ζπκκεηνρή κνπ ελεξγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα (Ησζεθίδεο 

2003: 52-53). Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θξάηεζε δχν κήλεο, ηξεηο ψξεο ηελ 
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εβδνκάδα, θάζε Κπξηαθή. Πέξα απφ ηελ πξνθαλή ρξεζηκφηεηά ηεο – ην πινχζην 

εζλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ πξνζθέξεη – ε ζπκκεηνρή κνπ βνήζεζε ζην λα απνθηήζσ 

νηθεηφηεηα κε ηα κέιε ηεο εθθιεζίαο θαη σο ζπλέπεηα λα θπιήζεη νκαιά ε δηαδηθαζία 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο είραλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εκηδνκεκέλεο, πξφζσπν κε πξφζσπν 

ζπλέληεπμεο ζε βάζνο. ηηο ζπλεληεχμεηο ζπκκεηείραλ ηα κέιε ηεο εθθιεζίαο κε 

θαηαγσγή απφ ηελ Νηγεξία. Τπήξρε έλα ζχλνιν απφ πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, 

αιιά θξάηεζα επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ηνπο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηεκάησλ θαη ζεκάησλ. Οη 

εξσηήζεηο θαηεχζπλαλ ηνπο εξσηψκελνπο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο αιιά ν θαζέλαο 

κπνξνχζε λα αλαπηχμεη ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο ηνπ. θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε 

βάζνο είλαη ε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο, 

ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ησζεθίδεο 

2003: 39-40). 

Τπήξραλ ηξεηο ηχπνη εξσηήζεσλ: πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο γηα άληιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ φπσο θχιν, ειηθία, ηφπνο θαηαγσγήο θ.ι.π., αλνηρηέο 

εξσηήζεηο φπνπ ν εξσηψκελνο είλαη ειεχζεξνο λα αλαπηχμεη ηελ απάληεζή ηνπ δίρσο 

πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα, θαη εξσηήζεηο γλψκεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εξσηψκελσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα (Ησζεθίδεο 2003: 42-43). 

πλνπηηθά, νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, ηηο 

ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο αθνχλε έλα (ζπγθεθξηκέλν ή κε) είδνο 

κνπζηθήο, ηε γλψζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη ηνλ ηξφπν ηεο καζεηείαο ζε απηφ, 

ηνλ ηξφπν δηαζθέδαζήο ηνπο, ην πφζν έρνπλ αιιάμεη νη πξνηηκήζεηο ηνπο απφ ηφηε 

πνπ έθπγαλ απφ ηελ Νηγεξία θαη ηε γλψκε ηνπο γηα ην κνπζηθφ ηαιέλην. Απφ ηηο 

απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο επηρείξεζα λα θάλσ κηα ραξηνγξάθεζε γηα ηε 
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ζέζε ηεο κνπζηθήο ζηε δσή ησλ αηφκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δεηνχζα 

απφ ηνλ εξσηψκελν λα κνπ εμεγήζεη γηαηί θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή ή έρεη κηα 

νξηζκέλε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ κνπζηθή. Απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνέθπςαλ πην 

ελδηαθέξνληα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ζπλαηζζήκαηα, λννηξνπίεο θαη ζπκβνιηζκνχο. Σν 

πιήξεο θείκελν ησλ εξσηήζεσλ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα (ζει: 82) 

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, άξρηζε ε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ ήηαλ νη απνκαγλεηνθσλεκέλεο πιένλ ζπλεληεχμεηο θαη νη 

ζεκεηψζεηο ησλ παξαηεξήζεψλ κνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Κεληξηθφ ζέκα 

ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ ησλ ζπλεληεχμεσλ κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηελ 

εμεχξεζε γεληθψλ ηάζεσλ, αιιά θαη ε αληηπαξαβνιή ηνπ πιηθνχ απηνχ κε ηε 

βηβιηνγξαθία πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθνξνχζε παξαδνζηαθέο αθξηθαληθέο 

θνηλσλίεο. πλεπψο ζίγεηαη ην δήηεκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιιάδεη κία ζχγρξνλε 

αθξηθαληθή θνηλφηεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ. 

Σν ηειηθφ ζηάδην ζε κηα εζλνγξαθία είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

ζχληαμε ηεο εξεπλεηηθήο αλαθνξάο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη θαιφ λα 

γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλψκελνπο, θάηη ην νπνίν δελ έγηλε ζηε δηθή κνπ 

πεξίπησζε ιφγσ ηνπ φηη είρα ήδε απνκαθξπλζεί απφ ηελ θνηλφηεηα  φηαλ εμέηαδα ηα 

δεδνκέλα. Δθ ησλ πζηέξσλ θξίλσ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

λα ζπδεηνχζα κε θάπνηα κέιε ηεο εθθιεζίαο ηηο εληππψζεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ 

είρα απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ζπλεληεχμεηο, γηα ηελ απνθπγή πηζαλψο ιαλζαζκέλσλ 

εξκελεηψλ. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ν εξεπλεηήο κνηξαία 

εξκελεχεη θάπνηα δεδνκέλα απφ ηε δηθή ηνπ ππνθεηκεληθή ζθνπηά ή φπσο αλαθέξεη ε 

Γήκεηξα Γθέθνπ-Μαδηαλνχ: «ε εξκελεία ηνπ πιηθνχ πνπ παξάγεη ν αλζξσπνιφγνο 

θαηά ηελ επηηφπηα έξεπλα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηαπηφηεηα (θπιεηηθή, εζληθή, 
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πνιηηηθή) θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε (νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή) ηνπ ίδηνπ (Γθέθνπ-

Μαδηαλνχ 1999: 359). 

Εηηήμαηα δεονηολογίαρ 

Μηα επηηφπηα έξεπλα εκπεξηέρεη βαζηθά δεηήκαηα δενληνινγίαο φπσο είλαη ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έξεπλαο, ε 

ζπλαίλεζε ησλ αηφκσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ε απνθπγή βιαβεξψλ ζπλεπεηψλ γηα 

ηελ θνηλφηεηα θ.ά. (Αζπξάθε 2004). Όπσο επηβάιιεη ν θψδηθαο δενληνινγίαο ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο, ν ξφινο κνπ γλσζηνπνηήζεθε εμ‟ αξρήο θαη νη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε βνχιεζε ησλ αηφκσλ. Δπίζεο, ηεξείηαη ε αλσλπκία ησλ 

πιεξνθνξεηψλ θαη απνθξχπηνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηεπζχλζεηο θαη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα φπσο είλαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο. 

Πέξα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δενληνινγίαο, ππήξραλ δηάθνξεο άιιεο 

πξνθιήζεηο. Λίγν θαηξφ πξηλ αξρίζσ ηηο επαθέο κε ηνλ ζχιινγν ησλ Νηγεξηαλψλ είρε 

ζπκβεί έλα επεηζφδην κε ηελ αζηπλνκία θαη έθηνηε βγήθε αλαθνίλσζε έμσ απφ ηνλ 

ρψξν ηεο θνηλφηεηαο πνπ θαινχζε ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ λα είλαη πξνζεθηηθά θαη λα 

κελ παξακέλνπλ έμσ απφ ην θηίξην. Δπνκέλσο ήηαλ αλακελφκελν ν εξεπλεηήο αξρηθά 

λα αληηκεησπηζηεί κε επηθπιαθηηθφηεηα. Αθφκα θαη φηαλ μεπεξαζηνχλ νη πξψηνη 

δηζηαγκνί, ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο σο πξνο ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Απφ ηελ κία πιεπξά, είλαη ρξήζηκν γηα 

ηνλ εξεπλεηή λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη φζν κπνξεί θαιχηεξα ηελ ςπρνινγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ θαη λα έρεη κηα εηθφλα γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε πξνζπάζεηα απηή ηνπ εξεπλεηή εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν λα 

πξνθαιέζεη ακεραλία θαη αλαζθάιεηα ζην ελ ιφγσ άηνκν κε απνηέιεζκα λα κελ 

αλνηρηεί πεξαηηέξσ. Ο εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη λα 

θαηαιαβαίλεη κέρξη πην ζεκείν κπνξεί λα πξνρσξήζεη.   
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Έρσ ήδε αλαθέξεη φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρψξν ιαηξείαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θπξηαθάηηθεο ιεηηνπξγίαο, κε κηα νκάδα αηφκσλ, πνιινί απφ ηνπο 

νπνίνπο είλαη βαζηά ζξεζθεπφκελνη. Σν δήηεκα απηφ εγείξεη κηα ζεηξά απφ 

δενληνινγηθά εξσηήκαηα: πψο επηηπγράλεηαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζηα 

κνπζηθά δξψκελα ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζξεζθεπηηθέο δηαδηθαζίεο; Μήπσο 

ζεσξείηαη αλήζηθν, απφ ηα κέιε ηεο εθθιεζίαο, λα ζπκκεηέρεη ν εξεπλεηήο ζηε 

ιεηηνπξγία γηα κε ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο; Αλ πάιη γίλεη δεθηφο κε απηή ηελ 

πξνυπφζεζε, κήπσο ζεσξείηαη πξνζβιεηηθφ λα κελ αζπάδεηαη ηειηθά ν εξεπλεηήο ηα 

πηζηεχσ ηνπο; Όηαλ ν εξεπλεηήο ξσηάηαη γηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα πξέπεη λα 

εθθξάδεη ειεχζεξα ηελ άπνςή ηνπ ή είλαη ζεκηηή ε ρξήζε δηπισκαηίαο γηα απνθπγή 

ηπρφλ παξεμήγεζεο; Γελ λνκίδσ φηη ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ νξίδνπλ ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα. ηελ έξεπλά κνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ήζεια λα πξνζβάισ ηελ 

θνηλφηεηα κε ηε ζηάζε ή ηα ιφγηα κνπ. ε ζηηγκέο ακεραλίαο πξνηίκεζα λα πηεζηψ 

ιίγν ε ίδηα. 

 

Υπονοδιάγπαμμα 

Όιε ε έξεπλα θξάηεζε ελλέα κήλεο. Οη ηέζζεξηο πξψηνη αθνξνχζαλ ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ πεδίνπ, αλαζθφπεζε θαη κειέηε βηβιηνγξαθίαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ 

κε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή θαη κε ζπλεληεχμεηο. Σνλ επφκελν κήλα ζπλέρηζα κε 

κειέηε βηβιηνγξαθίαο θαη απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σνπο ηειεπηαίνπο 

ηέζζεξηο κήλεο έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε 

ζπγγξαθή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ. Ζ ζεσξία πνπ έρσ ζπκπεξηιάβεη ζην θείκελν είλαη 

απηή πνπ κε βνήζεζε ζην λα δηακνξθψζσ ηελ κέζνδφ κνπ, λα θαηαλνήζσ ηηο 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα, φπσο επίζεο λα πξνζεγγίζσ ηελ ςπρνινγία θαη 

ηα ιεγφκελα ησλ ζπλεξγαηψλ κνπ. 
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Πεπιγπαθή κειμένος 

Σν θείκελν ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε. ην πξψην κέξνο παξαηίζεληαη 

ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Αθξηθή θαη ηελ Νηγεξία θαζψο θαη γηα ηηο θπιέο πνπ 

έδεζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Μειεηάηαη επίζεο ην δήηεκα ηεο αθξηθαληθήο 

δηαζπνξάο απφ ηζηνξηθή ζθνπηά. ηφρνο ηνπ πξψηνπ κέξνπο είλαη ε απφθηεζε ελφο 

γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηζηνξίαο ησλ 

Νηγεξηαλψλ.  

ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεηαη ε αλαδήηεζε ηνπ πεδίνπ έξεπλαο. Ζ ελφηεηα 

αλνίγεη κε θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία ησλ κεηαλαζηψλ κε ζθνπφ 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο ςπρνινγίαο ηεο νκάδαο ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα μεδηπιψλεηαη 

ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηνπ θαηάιιεινπ πεδίνπ θαηαιήγνληαο ζηελ εθθιεζία φπνπ 

έιαβε ρψξα ε έξεπλα. Ζ ελφηεηα θιείλεη κε παξάζεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηελ εμέιημε θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ δφγκαηνο ζην νπνίν 

αλήθεη ε εθθιεζία ηεο έξεπλαο. 

ην ηξίην κέξνο θαηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο ξνήο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, αλάιπζε ηεο κνπζηθήο πνπ παίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαζψο θαη 

θαηαγξαθή εληππψζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

εθδειψζεηο ησλ αηφκσλ. Δδψ αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο κνπζηθήο 

φπσο ηελ νξίδεη ν Thomas Turino (2008). 

Αθνινπζεί ην ηέηαξην κέξνο, κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

κεζφδνπο. Με ηελ πνζνηηθή κέζνδν κεηξνχληαη νη πξνηηκήζεηο γηα δηάθνξα είδε 
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κνπζηθήο, νη κνπζηθέο γλψζεηο θ.ι.π., ελψ κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν δίλνληαη 

απνζπάζκαηα ιφγνπ, βξίζθνληαη γεληθέο ηάζεηο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. 

Σν πέκπην κέξνο είλαη κηα εκβφιηκε ελφηεηα αθηεξσκέλε ζηα είδε κνπζηθήο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα. Παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ηνπο, ηε 

δεκηνπξγία ηνπο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπο. Μεγάιν κέξνο αθηεξψλεηαη ζηελ 

reggae, ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αθξηθαληθήο δηαζπνξάο. 

Σν ηειεπηαίν κέξνο απνηειείηαη απφ ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα 

ηεο εζλνκνπζηθνινγίαο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ κειεηψληαη θαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ, ηηο ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο 

ζηηο παξαδνζηαθέο αθξηθαληθέο θνηλσλίεο θαη ηε κνπζηθή καζεηεία. 
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1. ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1.1 ύνηομη ιζηοπία ηηρ Αθπικήρ 

Ζ Αθξηθή είλαη κηα ήπεηξνο κε παξαπάλσ απφ 1800 γιψζζεο θαη εζλφηεηεο. Οη 

πνιηηηζκνί πνπ αλαπηχρζεθαλ ζαθψο θαη έρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο αιιά 

ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ κηα ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή ελφηεηα σο έλαο επξχηεξνο 

αθξηθαληθφο πνιηηηζκφο, ζηνηρείν πνπ δηαηεξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα. χκθσλα κε ηνλ 

ηζηνξηθφ Molefi Kete Asante, νη θπζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη ε έξεκνο αράξα, ην ηξνπηθφ δάζνο θαη ε θνηιάδα. ηελ 

λενιηζηθή επνρή ε αράξα ήηαλ κηα γφληκε έθηαζε κε πνιιή βιάζηεζε, πνηάκηα, 

ςάξηα θαη δψα. Ζ αράξα ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζε 

ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά γχξσ ζην 500 π.Υ. μεξάζεθε ηειείσο, κε απνηέιεζκα ε 

πεξηζζφηεξε ζπιινγηθή γλψζε, πνπ είρε απνθηεζεί κέρξη ηφηε, λα ραζεί (Asante 

2007: 1-14). 

Γχξσ απφ ηα πέληε κεγάια πνηάκηα ηεο Αθξηθήο αλαπηχρζεθαλ κεγάια 

βαζίιεηα κε πινχζην εκπφξην, ζηξαηφ θαη εμαγσγή ρξπζνχ. πγθεθξηκέλα ε θπιή 

Yoruba, ε νπνία πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα ζηελ Νηγεξία, είρε αλαπηχμεη πνιηηηζκφ κε 

παξαδφζεηο, πξνθνξηθέο ηζηνξίεο θαη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο. Οη άλζξσπνη ήηαλ 

κεηαιινπξγνί, θαιιηηέρλεο θαη αγξφηεο, έθαλαλ εκπφξην θαη κεγάιεο θαηαζθεπέο. 

Μηα ζέζε πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ ελεγαιέδν επηζηήκνλα, ινγνηέρλε θαη 

ηζηνξηθφ Cheikh Anta Diop είλαη φηη «Ζ Αθξηθή είλαη ε κεηέξα ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά 

θαη ηεο αλζξσπφηεηαο. Δίλαη ε παηξίδα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ην κέξνο φπνπ 

έγηλαλ πνιιέο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηηο ζχγρξνλεο 

βηνκεραληθέο θαη πιεξνθνξηαθέο θνηλσλίεο». Σελ ίδηα ζέζε ππνζηεξίμαλε θαη ν 
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πνιηηηθφο επηζηήκνλαο Martin Bernal, γισζζνιφγνο θαη ηζηνξηθφο Σheophile Obenga 

θαη ν ηζηνξηθφο Basil Davidson (Asante 2007: 9). 

Ζ αθξηθαληθή ήπεηξνο έδεζε ηελ πξψηε ηεο κεγάιε δηαζπνξά κε ην εκπφξην 

ησλ ζθιάβσλ πξνο ηελ Ακεξηθή πνπ επηβιήζεθε απφ ηνπο Eπξσπαίνπο γηα 500 

ρξφληα πεξίπνπ θαη έιεμε ηνλ 19
ν
 αη. Σφηε φκσο άξρηζε ν πφιεκνο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1884-1885 έγηλε ζην Βεξνιίλν 

έλα ζπλέδξην θαζνξηζηηθφ γηα ηελ ηχρε ηεο Αθξηθήο, ην νπνίν φξηζε ηα θξάηε πνπ 

ππάξρνπλ έσο ζήκεξα. Όπσο ζρνιηάδεη ν Asante, κεγάιεο θπιέο δηαζπάζηεθαλ θαη 

πνιιά θξάηε απνηεινχληαλ πιένλ απφ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο θπιέο. Απηή ε ηερλεηή 

δηαίξεζε, ζε ζρέζε κε ηελ κέρξη ηφηε νξγάλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε θπιέο, είρε σο 

απνηέιεζκα καθξνρξφληεο αλαηαξαρέο ζε πνιιά αθξηθαληθά θξάηε (Asante 2007: 

215-221).   

 

1.2 Σο κπάηορ ηηρ Νιγηπίαρ 

Ζ Νηγεξία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο δψλεο κε δηαθνξεηηθά θπζηθά θαη 

θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 1. λφηηνο παξάθηηα δψλε απφ ηνλ θφιπν ηεο 

Γνπηλέα, πεξηνρή κε ηξνπηθά δάζε, 2. κεζαία δψλε κεηαμχ ησλ δαζψλ ηνπ λφηνπ θαη 

ηε ζαβάλα ηνπ βνξά κε ηηο θνηιάδεο ηνπ Νίγεξα θαη ηνπ Benue 3. βφξεηα ζνπδαληθή 

δψλε.  

Οη θπιέο θαηαλέκνληαη γεσγξαθηθά σο εμήο: ζηε λφηην παξάθηηα δψλε, ζηα 

δπηηθά νη Yoruba, ζην θέληξν νη Edo ή Bini, αλαηνιηθά νη Igbo, λνηηναλαηνιηθά νη Ijo 

θαη Ibibio. ηελ κεζαία δψλε, ζην θέληξν νη Gbari ή Gwari, Nupe, Igbira, Igala, 

αλαηνιηθά Jukan, Bachama θαη Tiv. Καη ζηελ βφξεηα δψλε, ζηα δπηηθά θαη ην θέληξν 

νη Hausa, ελψ αλαηνιηθά νη Kanuri, Fulani  (King 1980: 235-236). 
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Οη κνπζηθέο παξαδφζεηο ησλ θπιψλ παξακέλνπλ δσληαλέο κέρξη θαη ζήκεξα, 

παξ‟ φιεο ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. ηε λφηηα θαη κεζαία 

δψλε ππήξμαλ δπηηθέο επηδξάζεηο πνπ θαηέιεμαλ ζηε δεκηνπξγία πβξηδηθψλ θνξκψλ 

θαη εηδψλ. ηε βφξεηα δψλε θαη ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο κεζαίαο δψλεο δελ ππήξραλ 

επηδξάζεηο απφ ηελ Δπξψπε αιιά απφ ηελ κνπζηθή ηλδηθψλ ηαηληψλ νη νπνίεο είλαη 

πνιχ δεκνθηιείο. ην ζχλνιφ ηνπο, φιεο απηέο νη επηδξάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη 

κηθξέο θαη αθνξνχλ ην χθνο, ηνπο κνπζηθνχο, ην θνηλφ θαη ηα φξγαλα. Πξηλ ηελ 

αλεμαξηεζία ε ρψξα ήηαλ ρσξηζκέλε ζε απηφλνκα ηκήκαηα θπιεηηθνχ ραξαθηήξα, 

αληίζηνηρα ε θπξίαξρε κνπζηθή ήηαλ ηεο θπιήο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πεξηνρή. Οη 

θπξηφηεξεο θπιέο ήηαλ νη Igbo, Hausa θαη Yoruba  (King 1980: 236). 

 

1.3 Οι θςλέρ ηηρ Νιγηπίαρ 

Απφ ηα κνπζηθά εγθπθινπαηδηθά ιεμηθά New Grove Dictionary of Music and 

Musicians (King 1980) θαη Garland Encyclopedia of Music (DjeDje 1998) αληινχκε 

ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο κνπζηθνχο πνιηηηζκνχο θαη ηελ ηζηνξία 

ησλ θχξησλ θπιψλ ηεο Νηγεξίαο: 

Hausa: ην θνηλφ ζηνηρείν ησλ κειψλ ηεο θπιήο Hausa ήηαλ ε γιψζζα θαη φρη 

θάπνηα εζληθή νκνηνγέλεηα. Πνιηηηθά νη Hausa ήηαλ ζπλήζσο ππφ ηελ θπξηαξρία 

άιισλ ηζρπξφηεξσλ θπιψλ, είραλ φκσο κνπζηθή θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή. Οη 

κνπζηθνί είλαη θπξίσο επαγγεικαηίεο, εμαζθνχλ ηελ ηέρλε ηνπο σο θχξην επάγγεικα 

θαη απνηεινχλ μερσξηζηή θνηλσληθή ηάμε. Δηδηθεχνληαη ζηε θσλή ή ζηα φξγαλα, ζε 

κία ή δχν κνπζηθέο θαηεγνξίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθφ φξν γηα λα νξίζνπλ ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο. ε θάζε γθξνππ κνπζηθψλ ππάξρεη έλαο επηθεθαιήο κνπζηθφο. Πέξα 

απφ ηνπο εηδηθνχο, ππάξρνπλ θαη κνπζηθνί πνπ παίδνπλ ηα ζχγρξνλα κε ηελ επνρή 

είδε ηεο πνπ κνπζηθήο, ζε κππξαξίεο, ζε ρψξνπο δηαζθέδαζεο ή ζην δξφκν, γηα θάζε 



20 

 

πεξίζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη Hausa κνπζηθνί είλαη επίζεο θαη ζπλζέηεο, θαη 

ζηα έξγα ηνπο επηδεηνχλ λα αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπο παξάδνζεο. 

Yoruba: πξφθεηηαη γηα ηελ ηζρπξφηεξε θπιή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

αλήθεη ζήκεξα ε Νηγεξία, κε θεληξηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο. Ζ επηθξάηεηά 

ηεο ήηαλ ρσξηζκέλε ζε βαζίιεηα, φπνπ ν βαζηιηάο θπβεξλνχζε κε ζηξαηησηηθφ 

ζχζηεκα κηα ειηθηαθά ηεξαξρεκέλε θνηλσλία. Γειαδή νη γεξαηφηεξνη ζεσξνχληαλ ηα 

πην ζεβαζηά πξφζσπα θαη ήηαλ απηνί πνπ έπαηξλαλ ηηο απνθάζεηο. Οη κνπζηθνί έρνπλ 

σο θχξηα απαζρφιεζε ηα αγξνηηθά εθηφο απφ θάπνηνπο πεηπρεκέλνπο θαιιηηέρλεο 

ηεο πνπ κνπζηθήο, ηα θπξηφηεξα είδε ηεο νπνίαο είλαη ηα apala, sakara, juju θαη wako. 

Ζ κνπζηθή ζπλνδεχεη επίζεκεο πεξηζηάζεηο θαη ζπκβάληα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

ηνπο Yoruba, ηα κνπζηθά φξγαλα, θαη ηδίσο ηα ληξακο πνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή, 

ζεσξνχληαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ γιψζζα ησλYoruba είρε ην ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη θάζε ιέμε είρε ην δηθφ ηεο ηνληθφ χςνο, νπφηε νη κεισδίεο ησλ 

ηξαγνπδηψλ βαζίδνληαλ ζηνπο ζηίρνπο. 

Igbo: ζε αληίζεζε κε ηνπο Yoruba, νη Igbo αλέπηπμαλ απνθεληξσκέλν ζχζηεκα 

κε κε αζηηθέο θνηλφηεηεο φπνπ νη γεξαηφηεξνη φξηδαλ ηνπο θαλφλεο. Ζ κνπζηθή δελ 

ζεσξείηαη επάγγεικα, αλ θαη θάπνηνο κπνξεί λα πιεξσζεί γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ. 

Απηνί πνπ έρνπλ ηαιέλην ελζαξξχλνληαη λα εηδηθεπηνχλ ζηελ νξγαληθή ή θσλεηηθή 

κνπζηθή. Ζ εθπαίδεπζή ηνπο γίλεηαη αλεπίζεκα, κέζσ ηεο κίκεζεο. Ζ γιψζζα ησλ 

Igbo είλαη θαη απηή ηνληθή, φκσο ε κεισδία δελ αθνινπζεί ηφζν ζηελά ηνπο ζηίρνπο 

φπσο ζπκβαίλεη ζηε κνπζηθή ησλ Yoruba. Σέινο, ζθνπφο ησλ κνπζηθψλ ήηαλ λα 

αμηνπνηνχλ ην ηαιέλην ηνπο γηα λα εξκελεχζνπλ ηε κνπζηθή ηεο θνηλφηεηαο θαη φρη 

γηα απηνπξνβνιή ή γηα λα πξνζδψζνπλ θαιιηηερληθή αμία ζηα έξγα ηνπο (King 1980: 

237). 
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ηελ Νηγεξία ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 400 εζλνηηθέο νκάδεο, κε 

κεγαιχηεξεο θπιέο ηηο πξναλαθεξφκελεο. Ζ ρψξα απέθηεζε αλεμαξηεζία ην 1960, 

θαη κέρξη ην 2000 ηαιαλίζηεθε απφ ζπλερείο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, 

έλαλ εκθχιην πφιεκν θαη δχν πξαμηθνπήκαηα.  

 

1.4 Αθπικανική διαζποπά 

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε θαη αθφκα επεξεάδεη θνηλσληθά, 

πνιηηηζκηθά (ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ κνπζηθή), νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά ηνπο 

ηνπηθνχο αθξηθαληθνχο πιεζπζκνχο είλαη νη δηαζπνξηθέο ηνπο θνηλφηεηεο. Με ηνλ 

φξν «δηαζπνξηθή θνηλφηεηα» ελλννχκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ απνκαθξχλζεθαλ ή 

έθπγαλ απφ ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή. Ο φξνο απηφο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γχξσ 

ζηα κέζα ηνπ 1950 απφ θάπνηνπο δηαλννχκελνπο πνπ ππνζηήξηδαλ ηνλ Παλ-

Αθξηθαληζκφ
1
 θαη ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αίζζεζε ελφηεηαο κεηαμχ ησλ 

Αθξηθαλψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ωζηφζν, θαη πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ, ππήξρε 

ε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί κία θνηλή δηεζληζηηθή θνπιηνχξα κεηαμχ ησλ 

Αθξηθαλψλ. Βαζηθφο παξάγνληαο ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο δηαζπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ήηαλ ην καχξν ρξψκα, πνπ έλσλε ηνπο Αθξηθαλνχο κεηαμχ ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα ηνπο δηαρψξηδε απφ ηνπο άιινπο κε ιεπθφ ρξψκα. Έλαο δεχηεξνο 

παξάγνληαο ήηαλ νη δπζθνιίεο θαη ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ ιφγσ 

πξνθαηαιήςεσλ πεξί θαησηεξφηεηαο ησλ έγρξσκσλ (Gordon θαη Anderson 1999) 

Οη αθξηθαληθέο ρψξεο έδεζαλ δχν κεγάια ξεχκαηα εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, 

έλα πξνο ηελ Ακεξηθή ζηα πιαίζηα ηνπ δνπιεκπνξίνπ (14
ν
-19

ν
 αη. πεξίπνπ) θαη έλα κε 

                                                            
1 Ο Παν-Αφρικανιςμόσ είναι ζνα κίνθμα που ζχει ωσ ςκοπό να ενϊςει τουσ Αφρικανοφσ, ι 

τουσ ανκρϊπουσ που ηοφνε ςτθν Αφρικι ςε μια ενιαία αφρικανικι κοινωνία. 
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ην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα πξνο δηάθνξεο ρψξεο. Απηνί νη δηαζθνξπηζκνί ηνπ 

πιεζπζκνχ επέθεξαλ θαη ξήμεηο κε ηελ παξάδνζε, ηε γιψζζα, ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πξαθηηθέο θ.ι.π. Ζ αθξηθαληθή δηαζπνξά νηθνδνκήζεθε κέζα απφ απηή ηε 

γεσγξαθηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ξήμε φπνπ ε ηζηνξία θαη νη κλήκεο 

κεηαδίδνληαλ κε δπζθνιίεο. Όπσο επηζεκαίλεη ε Sarah Daynes, ζηε δηαζπνξά 

ππάξρνπλ δχν έλλνηεο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Ζ κία αθνξά ην παξειζφλ κε ηε «κεηέξα 

παηξίδα» θαη ηνλ ηξφπν δσήο πνπ ππήξρε πξηλ ηελ κεηαλάζηεπζε. Ζ άιιε αλαθέξεηαη 

ζην παξφλ κέζα ζηελ θαηλνχξηα μέλε ρψξα θαη ηε δσή κεηά ηελ κεηαλάζηεπζε, πνπ 

ίζσο ππφζρεηαη έλα θαιχηεξν κέιινλ (Daynes 2004: 26-27). Ζ έλλνηα ηεο δηαζπνξάο 

αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ ζην θεθάιαην κε ηελ reggae κνπζηθή (ζει. 57).  
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2. ΑΝΑΕΖΣΩΝΣΑ ΣΟ ΠΔΓΗΟ 

Ζ θνηλφηεηα ζηελ νπνία απεπζχλνκαη απνηειείηαη, ζην κεγαιχηεξφ ηεο κέξνο, 

απφ λεαξήο ειηθίαο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη κεηαλάζηξηεο πνπ έθπγαλ απφ ηελ 

Νηγεξία, πξηλ απφ δέθα ρξφληα νη παιαηφηεξνη θαη πξηλ απφ θάπνηνπο κήλεο νη 

λεφηεξνη. Μέλνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Θεζζαινλίθε φπνπ, φπσο ιέλε νη ίδηνη, «ε 

δνπιεηά είλαη πνιχ ζθιεξή θαη γηα πνιιέο ψξεο». Όια απηά ηα δεδνκέλα 

δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη επεξεάδνπλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή αιιά θαη ςπρνινγηθά. Όπσο αλαθέξεη θαη ε ζπγγξαθέαο 

Mahalingam ζην βηβιίν ηεο Cultural psychology of immigrants, νη κεηαλάζηεο 

ληψζνπλ πίεζε θαη άγρνο γηα ην αλ ζα ηα θαηαθέξνπλ. Γη‟ απηφ έρνπλ θάπνηεο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ηνπο βνεζάλε λα μεπεξλνχλ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ε 

δηαηήξεζε ελφο δηθηχνπ θίισλ πνπ δηαζθαιίδεη  ηελ πξαθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο αζθάιεηά (Mahalingam 2006: 81). 

πλερίδνληαο ε ζπγγξαθέαο, κηιάεη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

κεηαλάζηεο δηαηεξνχλ δεζκνχο κε ηελ παηξίδα ηνπο, φπσο είλαη θπξίσο ε επαθή κε 

ζπγγελείο ή θίινπο πνπ έκεηλαλ πίζσ, ε απνζηνιή ρξεκάησλ πξνο ηελ ρψξα ηνπο, ηα 

ηαμίδηα πίζσ ζηελ παηξίδα ή ε βνήζεηα πξνο απηνχο πνπ ζέινπλ λα έξζνπλ ζηελ λέα 

ρψξα δηακνλήο. πλήζσο ππάξρεη θαη έλαο νξγαλσκέλνο ρψξνο ζπλαληήζεσλ ζηνλ 

ηφπν δηακνλήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπλεπξέζεηο, ηε δηαζθέδαζε, ηηο γηνξηέο, 

ηηο ζπλειεχζεηο, ηηο ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο κνπζηθέο εθδειψζεηο. Όζνη 

απνθηνχλ κηα νηθνλνκηθή επρέξεηα ζπρλά ζπλεξγάδνληαη κε αλζξψπνπο πίζσ ζηελ 

παηξίδα, εηζάγνπλ πξντφληα, αλνίγνπλ καγαδηά ή επελδχνπλ ζηελ ρψξα ηνπο 

(Mahalingam 2006: 82-83). Απηή ε ζπλεξγαζία γίλεηαη κε νξγαλσκέλα δίθηπα 
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επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνκεζεχνληαη δηάθνξα πξντφληα, απφ θαγεηφ κέρξη 

κνπζηθή. Όηαλ κάιηζηα ε κνπζηθή ηεο παηξίδαο αξρίδεη λα αλακηγλχεηαη θαη λα 

αιιειεπηδξά κε ηελ ληφπηα, είλαη έλα θαιφ ζεκάδη θνηλσληθήο έληαμεο ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ θαηλνχξηα ρψξα. Γειαδή ε θαηλνχξηα ζπιινγηθή κλήκε πνπ ρηίδεηαη 

ελζσκαηψλεη ζηνηρεία απφ ηνπο δχν ηφπνπο θαη απφ ηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο, πξηλ 

θαη κεηά ηελ κεηαλάζηεπζε, ηα ζπλδπάδεη θαη δεκηνπξγεί κία λέα απζεληηθή κνξθή 

(Daynes 2004: 25). 

Σέινο, ηδηαίηεξν βάξνο πέθηεη ζηηο γπλαίθεο ηεο θνηλφηεηαο, πνπ δέρνληαη 

παξαπάλσ πίεζε γηα λα θξαηάλε εμηδαληθεπκέλα ηηο παξαδφζεηο. Δμάιινπ, ζε 

πνιινχο πνιηηηζκνχο ζεσξείηαη φηη νη γπλαίθεο ελζαξθψλνπλ ηελ νπζία ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θνηλφηεηαο θαη είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ηηκήο ηεο νηθνγέλεηαο (Mahalingam 2006: 5-8). 

Έρνληαο ππ‟ φςηλ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, μεθίλεζα ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πεδίνπ ηεο έξεπλαο. Ζ πξψηε κνπ επαθή ήηαλ κε ηνλ ζχιινγν ησλ Νηγεξηαλψλ ζηε 

Θεζζαινλίθε. Ο ζχιινγνο ηδξχζεθε γηα λα γλσξίδνληαη θαη λα βξίζθνληαη νη 

Νηγεξηαλνί ηεο Θεζζαινλίθεο. Κάλνπλε ζπλαληήζεηο ζπρλά, ζπδεηνχλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε, άκα ππάξρεη αλάγθε. Ο ζχιινγνο 

ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά απφ ηελ πξεζβεία ζηελ Αζήλα. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

ρψξνπ, ζηελ Θεζζαινλίθε δνπλ πεξίπνπ 5000 Νηγεξηαλνί θαη Νηγεξηαλέο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ιεηηνπξγεί σο ρψξνο ραιάξσζεο θαη δηαζθέδαζεο. Έρεη κέζα 

κπαξάθη, ηειεφξαζε θαη έλα ηξαπέδη πηλγθ πνλγθ. ηελ πφξηα ππάξρεη 

ζπξνηειέθσλν γηα ειεγρφκελε είζνδν. ηνλ ρψξν έξρνληαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, 

άιινη Αθξηθαλνί (ππάξρεη κηα ελφηεηα κεηαμχ ησλ Αθξηθαλψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπο), θαζψο θαη ιίγα άιια έκπηζηα άηνκα, ζχληξνθνη ή θίινη ησλ 
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ζακψλσλ, Έιιελεο ή άιιεο εζληθφηεηαο. Πέξα απφ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ, ν 

ρψξνο θηινμελεί θαη εθδειψζεηο, φπσο νκηιίεο, ζπλειεχζεηο θαη πάξηπ.  

Ο ππεχζπλνο ηνπ ρψξνπ είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηε κνπζηθή. Με ηε βνήζεηα 

ηνπ ππνινγηζηή πηάλεη κηα κεγάιε γθάκα, απφ μέλε εκπνξηθή (RnB, hip hop, pop), 

ζχγρξνλε αθξηθαληθή κνπζηθή (θπξίσο hip hop) απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη 

παξαδνζηαθά αθξηθαληθά ηξαγνχδηα. Σα ηειεπηαία αθνχγνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

ζεκαληηθέο ζπλαληήζεηο κε επίζεκα πξφζσπα. Ο ρψξνο απηφο πξφζθαηα ζηακάηεζε 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, κάιινλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

ηελ πξψηε επίζθεςή κνπ ζηνλ ρψξν, ζπζηήζεθα ζηνλ ππεχζπλν, εμήγεζα ηνλ 

ιφγν ηεο επίζθεςήο κνπ θαη δήηεζα ηελ άδεηα λα πεγαίλσ ηαθηηθά θαη λα κηιάσ κε 

ηνπο ζακψλεο. Ζ αξρηθή ζθέςε ήηαλ λα ζπλεζίζνπλ νη ζακψλεο, δειαδή ηα κέιε ηνπ 

ζπιιφγνπ Νηγεξηαλψλ, ηελ παξνπζία κνπ, θαη ζε πξψην ζηάδην λα θάλσ κηα άηππε 

ζπλέληεπμε ζε κνξθή θνπβέληαο. Οη επηζθέςεηο θξάηεζαλ ηξεηο εβδνκάδεο θαη ήδε 

απφ ηηο πξψηεο θνξέο είραλ παξνπζηαζηεί πξνβιήκαηα. Έλα ήηαλ ζηε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ππεχζπλν ηνπ ρψξνπ πνπ, αλ θαη θηιηθφο, δελ θαηαιάβαηλε ηνλ ξφιν κνπ θαη κε 

ηελ ζηάζε ηνπ δελ ελζάξξπλε ηελ επηθνηλσλία ησλ ζακψλσλ καδί κνπ θαη 

αληίζηξνθα. Ζ  επηθνηλσλία έηζη θη αιιηψο ήηαλ πξνβιεκαηηθή επεηδή ν ρψξνο 

ιεηηνπξγνχζε ζαλ κπαξ, νη πειάηεο πήγαηλαλ εθεί γηα λα ραιαξψζνπλ, λα πηνπλ πνηφ, 

λα παίμνπλ παηρλίδηα θαη λα δνπλ ηνπο θίινπο ηνπο. Δπίζεο κε πξνβιεκάηηδε ε 

απνπζία ησλ γπλαηθψλ. Μέρξη πνπ έλα βξάδπ γλψξηζα κηα θνπέια ζηνλ ρψξν, 

Διιελίδα, πνπ κνπ εμήγεζε φηη νη γπλαίθεο θαη νη νηθνγέλεηεο πεγαίλνπλ ζηελ 

εθθιεζία, φπνπ ππάξρεη πνιιή κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη απνθάζηζα λα αιιάμσ 

ην πεδίν έξεπλάο κνπ θαη λα αλαδεηήζσ κηα απφ ηηο εθθιεζίεο πνπ ζπγθεληξψλεη 

άηνκα ηεο θνηλφηεηαο ησλ Νηγεξηαλψλ. Δθ ησλ πζηέξσλ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, 

έκαζα φηη νη ζακψλεο ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηέγξαςα παξαπάλσ, δελ αληηπξνζσπεχνπλ 
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ηελ πιεηνςεθία ησλ Νηγεξηαλψλ ζηελ πφιε νη νπνίνη είλαη απελαληίαο αξθεηά 

ζπληεξεηηθνί σο πξνο ηελ δηαζθέδαζή ηνπο, θαη δελ ηνπο αξέζεη λα βγαίλνπλ ζπρλά. 

ηελ εθθιεζία κε πήγε έλα απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ηνλ νπνίν γλψξηζα 

κέζσ ηξίησλ απφ ηνλ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, θαη ν νπνίνο έγηλε ν «βνεζφο» κνπ γηα 

φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Eίλαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη ήξζε ζηελ Διιάδα 

απφ ηελ Νηγεξία πξηλ απφ δέθα ρξφληα. Ζ εθθιεζία πνπ απνηέιεζε ην πεδίν έξεπλάο 

κνπ, καδί κε ηα κέιε ηεο, είλαη κία απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε γηα 

λα εμππεξεηνχλ ηηο αθξηθαληθέο θνηλφηεηεο θαη νλνκάδεηαη «Απνζηνιηθή Δθθιεζία 

ηνπ Υξηζηνχ». Όπσο κπφξεζα λα δηαζηαπξψζσ αξγφηεξα απφ ηε βηβιηνγξαθία, 

αλήθεη ζηηο Πεληεθνζηηαλέο Υαξηζκαηηθέο Δθθιεζίεο (Pentecostal-Charismatic 

Churches) νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ γχξσ ζηα 1980 ζηηο ρψξεο ηεο ππνζαράξηαο 

Αθξηθήο σο κία λέα κνξθή ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο. Οη Πεληεθνζηηαλέο Δθθιεζίεο 

(απηφο ν φξνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην εμήο ζην θείκελν) είραλ κεγαιχηεξε 

αληαπφθξηζε ζηηο πξψελ βξεηαληθέο απνηθίεο, φπσο ε Γθάλα θαη ε Νηγεξία. χκθσλα 

κε ηελ Birgit Meyer ζην άξζξν ηεο Christianity in Africa (2004), ην ζηνηρείν πνπ ηηο 

δηαρψξηδε απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο ήηαλ ε απφξξηςε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ κε αζηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Γειαδή ζέζε ηνπο ήηαλ ν δηαρσξηζκφο κε ην παξειζφλ θαη ηαπηφρξνλα ε ππφζρεζε 

γηα κηα παγθφζκηα νηθνγέλεηα φισλ ησλ αλαγελλεκέλσλ πηζηψλ, ζηελ Αθξηθή θαη ηε 

Γχζε, πνπ ζα είραλ πιένλ κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα πνπ μεπεξλάεη ηα ρσξηθά, 

πλεπκαηηθά, εζηθά θ.ι.π. φξηα ηεο Αθξηθήο.  

Μνινλφηη ζεσξεηηθά νη Πεληεθνζηηαλέο Δθθιεζίεο απέξξηπηαλ ηηο ηνπηθέο 

παξαδφζεηο, πξαθηηθά πηνζέηεζαλ πνιιά ζηνηρεία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ηελ πίζηε 

ζηα πλεχκαηα θαη ζηηο δπλάκεηο ηνπο, ζηηο πξνθεηείεο, ζηα φλεηξα θαη ηα νξάκαηα, 

ζηελ ίαζε κέζσ ηεο πξνζεπρήο θαη ζηελ απειεπζέξσζε απφ δαηκνληθά πλεχκαηα. 
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χκθσλα κε ηνπηθνχο ζξχινπο, φηαλ νη δαίκνλεο, κε αξρεγφ ηνλ δηάβνιν, 

εθδηψρζεθαλ απφ ηνλ νπξαλφ, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αθξηθή θαη απφ ηφηε θαηέρνπλ 

κεκνλσκέλα άηνκα θαη ηνπο πξνθαινχλ ςπρηθέο ή ζσκαηηθέο αζζέλεηεο θαη πιηθά 

πξνβιήκαηα. Οη Πεληεθνζηηαλέο Δθθιεζίεο, γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα, 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ηειεηέο φπνπ ην άηνκν, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πάζηνξα θαη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, απαιιαζζφηαλ απφ ηνλ δαίκνλα θαη αλαγελληφηαλ 

ρξηζηηαλφο. Ζ αλαγέλλεζε έρεη παξακείλεη έσο ζήκεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

δφγκαηνο ηνπ Πεληεθνζηηαληζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο κνπζηθήο, ε gospel έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο απφ ηηο απαξρέο ηεο Πεληεθνζηηαλήο Δθθιεζίαο έσο 

ζήκεξα. Δπηπιένλ, ε ζηαδηαθή ελζσκάησζε παξαδνζηαθψλ λνεκάησλ ζηνπο ζηίρνπο 

ησλ ηξαγνπδηψλ θαη παξαδνζηαθψλ ζπκβφισλ ζηελ εθηέιεζε απφ λένπο θαιιηηέρλεο 

ηεο gospel, δείρλεη ηελ κεηξίαζε ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηεο Πεληεθνζηηαλήο 

Δθθιεζίαο απέλαληη ζηελ παξάδνζε (Meyer 2004). 

χκθσλα κε ηηο κειέηεο ηεο Judith Becker (2001), ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ, ν 

Πεληεθνζηηαληζκφο βαζίδεηαη ζηε κνπζηθή γηα λα δνκήζεη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη λα πξνθαιέζεη έληαζε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηα κέιε 

ηνπ. Έλα θξίζηκν ζεκείν ζηε ζξεζθεπηηθή πνξεία ηνπ πηζηνχ είλαη ε ζηηγκή ηεο 

«αλαγέλλεζεο», νπφηε ηνχ απνθαιχπηεηαη ν Κχξηνο θαη δηαθαηέρεηαη απφ ην Άγην 

Πλεχκα. Μεηά απφ απηή ηελ εκπεηξία, νη πηζηνί αλήθνπλ πιένλ ζηελ νκάδα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ζα δήζνπλ ηελ βαζηιεία ηνπ Θενχ ζηε γε. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθθιεζίαο είλαη βαζηζκέλεο ζε έλα εζηκνηππηθφ πνπ εληζρχεη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ πηζηψλ θαη ηνπο νδεγεί ζε έθζηαζε κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο 

κνπζηθήο. Ζ ιεηηνπξγία μεθηλά κε αξγή, θαηεπλαζηηθή κνπζηθή. Βαζκηαία δπλακψλεη, 

γίλεηαη πην ξπζκηθή θαη επαλαιακβαλφκελε, εληζρχεηαη απφ θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη 
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ρηππήκαηα κε ηα ρέξηα ή κε ηα πφδηα. Σν γεγνλφο θνξπθψλεηαη κε ηελ πξνζεπρή, 

θαηά ηελ νπνία παξαηεξνχληαη αληηδξάζεηο φπσο δάθξπα, ρνξφο ή αθαλφληζηεο 

ζσκαηηθέο θηλήζεηο. Ζ κνπζηθή ζπλερίδεη, κε πην θαηεπλαζηηθνχο ξπζκνχο, κέρξη φια 

ηα άηνκα λα επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηή ε δηαδηθαζία πξνθαιεί 

ζηνπο πηζηνχο έληνλα ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη νινθιήξσζεο (Becker 2001:149-

150).  

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο Δθθιεζίαο φπνπ πξαγκαηνπνίεζα ηελ έξεπλά κνπ, 

θαζψο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζηελ νπνία δηαθξίλνληαη θνηλά δνκηθά θαη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην ηειεηνπξγηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξαπάλσ 

θείκελν. 
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3. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

Ζ «Απνζηνιηθή Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ» βξίζθεηαη ζε έλαλ φξνθν 

πνιπθαηνηθίαο ζην άλσ θέληξν ηεο πφιεο. Δίλαη έλαο εληαίνο ρψξνο πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια. ην πίζσ κέξνο βξίζθνληαη ακθηζεαηξηθά νη θαξέθιεο 

ζηξακκέλεο πξνο ην κπξνζηηλφ κέξνο, φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα κνπζηθά φξγαλα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθθιεζία δηαζέηεη ληξακο, αθξηθαληθά ηχκπαλα θαη αξκφλην. ε άιιεο 

ρνξσδίεο ππάξρεη θαη ειεθηξηθή θηζάξα. Απηή ε ζπλχπαξμε αθξηθαληθψλ θαη 

ειεθηξηθψλ νξγάλσλ είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε, αθνχ νη κνπζηθνί ηεο δπηηθήο 

Αθξηθήο ηα έρνπλ ελζσκαηψζεη απφ θαηξφ ζηα ηξαγνχδηα ηνπο (Stone 2005: 19). ην 

κπξνζηηλφ κέξνο ππάξρεη επίζεο ην βήκα γηα ηνλ ηεξέα, θαζψο θαη ρψξνο γηα ηελ 

ρνξσδία θαη ε θνλζφια ηνπ ήρνπ. ηνπο ηνίρνπο έρεη αθηζνθνιιεκέλα δηάθνξα 

απνζπάζκαηα απφ ηελ Αγία Γξαθή ζηα αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά.  

Ζ εθθιεζία έρεη 25 πεξίπνπ ηαθηηθά κέιε. Δθηφο απφ ηηο Κπξηαθέο ιεηηνπξγεί 

θαη δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα σο ζξεζθεπηηθφ ζρνιείν. ηνλ ίδην ρψξν, θάζε Πέκπηε, 

θάλεη πξφβα ε ρνξσδία κε ηελ νξρήζηξα. Σελ Κπξηαθή, απφ ηηο 9:30 σο ηηο 11:30 

δηαβάδνληαη νη γξαθέο θαη απφ ηηο 11:30 σο ηηο 14:30 ηειείηαη ε ιεηηνπξγία, πνπ έρεη 

ηελ εμήο ξνή: 

α. χκλνη απφ ηελ ρνξσδία 

β. ηξαγνχδηα λαηπείαρ (worship), απφ ηελ ρνξσδία θαη ηελ νξρήζηξα 

γ. ηξαγνχδηα δοξαζηικά (praise), απφ ηελ ρνξσδία θαη ηελ νξρήζηξα 

δ. θήξπγκα 

ε. ελίζρπζε ηεο εθθιεζίαο, ππνδνρή λέσλ κειψλ 

ζη. αλαθνηλψζεηο, κελχκαηα απφ ηα κέιε 
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Ύκλνη απφ ηελ ρνξσδία: ζηε ρνξσδία ζπκκεηέρνπλ ζηαζεξά ηξία ή ηέζζεξα 

άηνκα, γπλαίθεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θαη φζνη παίδνπλ κνπζηθά φξγαλα ζηα 

θνκκάηηα πνπ δελ ζπλνδεχνπλ κε ην φξγαλν. Όια ηα κέιε ηεο ρνξσδίαο έρνπλ 

κηθξφθσλν. ην μεθίλεκα ηεο ιεηηνπξγίαο κνηξάδνληαη βηβιία κε χκλνπο, γξακκέλνπο 

ζηελ γιψζζα ησλ Yoruba θαη ζηα αγγιηθά. Ο ηεξέαο δηαιέγεη έλαλ ή δχν απφ απηνχο 

γηα λα ηνπο ηξαγνπδήζεη ε ρνξσδία a capela. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεψλ 

κνπ νη χκλνη πνπ αθνχζηεθαλ ήηαλ ζηα αγγιηθά. Σα ηξαγνχδηα απηά αθνινπζνχλ ηελ 

δνκή θνππιέ - ξεθξέλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη επραξηζηήξην ή δνμαζηηθφ πξνο 

ηνλ Θεφ. Ξεθηλάεη ν επηθεθαιήο κε κία θξάζε γηα λα δψζεη ηνλ ηφλν θαη ζηελ 

ζπλέρεηα φιε ε ρνξσδία ηξαγνπδάεη ηελ ίδηα κεισδία. ε απηά ηα ηξαγνχδηα 

νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη ζνιίζηαο. 

Σξαγνχδηα λαηπείαρ (worship), απφ ηελ ρνξσδία θαη ηελ νξρήζηξα: ζηα 

ηξαγνχδηα ιαηξείαο ζπκκεηέρνπλ θαη ηα κνπζηθά φξγαλα. Δίλαη δσεξά ηξαγνχδηα ζηα 

νπνία ηα θξνπζηά παίδνπλ γξήγνξα θαη θάλνπλ πνιιά γεκίζκαηα. Σηο θνξέο πνπ 

ππήξρε θαη αξκφλην, έπαηδε ζπγρνξδίεο ξπζκηθά θαη γξήγνξα ζην ζηπι καλύτυ
2
. 

Όιεο νη θσλέο ηξαγνπδάλε ηελ ίδηα κεισδία. ε φιε ηελ ελφηεηα ππάξρεη έλαο ή 

θάπνηεο θνξέο δχν ζνιίζηεο, νη νπνίνη ελαιιάζζνληαη, έηζη ψζηε ζε θάζε ηξαγνχδη λα 

έρεη έλαο απφ ηνπο δχν ηνλ ζνιηζηηθφ ξφιν. Σα ηξαγνχδηα απνηεινχληαη απφ κία 

ζηξνθή ε νπνία επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο. Ζ ζηξνθή απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο ιεθηηθέο θξάζεηο, ε θαζεκία κε ηε δηθή ηεο κεισδία, ή απφ κία ιεθηηθή 

θξάζε πνπ επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα κεισδία θάζε θνξά. Μηα άιιε πεξίπησζε 

                                                            
2 Η καλφψω (calypso) είναι είδοσ μουςικισ και χοροφ τθσ νότιασ και ανατολικισ Καραϊβικισ, 

που αναπτφχκθκε κυρίωσ ςτο Τρινιδάδ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα. Οι ρίηεσ τθσ 

εντοπίηονται ςτθν Αφρικανικι μουςικι παράδοςθ, κακϊσ ωσ είδοσ ενςωμάτωςε ςτοιχεία 

που μετζφεραν δοφλοι από τθ δυτικι Αφρικι, όταν εγκαταςτάκθκαν ςτο Τρινιδάδ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84_%28%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%29
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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είλαη ε κεηαθνξά ηεο κεισδίαο ζε κηα θνληηλή πεξηνρή ηνληθψλ πςψλ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε ζηξνθή κπνξεί λα έρεη ηελ εμήο δνκή: 

Α ζηίρνο,  

1 κεισδία 

Β ζηίρνο 

2 κεισδία 

Γ ζηίρνο 

3 κεισδία 

Γ ζηίρνο  

4 κεισδία 

  

Όηαλ κία ιεθηηθή θξάζε επαλαιακβάλεηαη κέζα ζηελ ζηξνθή, είηε ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ ίδηα κεισδία  είηε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ίδηα κεισδία ζε κία θνληηλή πεξηνρή 

ηνληθνχ χςνπο. Γηα παξάδεηγκα: 

Α ζηίρνο 

1 κεισδία 

Β ζηίρνο  

2 κεισδία 

Α ζηίρνο 

1 κεισδία 

Γ ζηίρνο 

3 κεισδία 

Ή 

Α ζηίρνο 

1 κεισδία 

Α ζηίρνο  

1 κεισδία 

(ζε ρακειφηεξν 

ηνληθφ χςνο) 

Β ζηίρνο 

2 κεισδία 

Γ ζηίρνο 

3 κεισδία 

 

ηα ηξαγνχδηα πνπ απνηεινχληαη απφ κία ιεθηηθή θξάζε, απηή 

επαλαιακβάλεηαη ζπλήζσο δχν ή ηέζζεξηο θνξέο. Ζ κεισδία πνπ ζπλνδεχεη ηε 

θξάζε, ζηηο επαλαιήςεηο ηεο παξαιιάζζεηαη ειαθξψο ή κεηαθέξεηαη ζε θνληηλφ 

ηνληθφ χςνο. Γχν πεξηπηψζεηο είλαη νη εμήο: 

Α ζηίρνο 

1α κεισδία 

Α ζηίρνο 

1α κεισδία 

Α ζηίρνο 

1α κεισδία 

Α ζηίρνο  

1β κεισδία 

(ζε ρακειφηεξν 

ηνληθφ χςνο) 
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ή 

Α ζηίρνο 

1α κεισδία 

Α ζηίρνο  

1β κεισδία 

(ζε πςειφηεξν 

ηνληθφ χςνο απφ 

1α) 

Α ζηίρνο 

1γ κεισδία 

(ζε πςειφηεξν 

ηνληθφ χςνο απφ 

1β) 

Α ζηίρνο 

2 κεισδία 

(απφ ηνληθφ χςνο 

ηεο 1β θαη 

θαηαιήγεη ζε απηφ 

ηεο 1α) 

 

ε άιια ηξαγνχδηα ε ζπλνδεπηηθή κεισδία ζηηο επαλαιήςεηο ηεο θξάζεο, 

αιιάδεη σο πξνο ηελ θαηάιεμή ηεο. Σελ πξψηε θνξά νη ηειεπηαίεο ιέμεηο ηεο θξάζεο 

αθνχγνληαη ζε ςειφηεξν ηφλν απφ ηνλ αξρηθφ, θαη ηε δεχηεξε θνξά ζε ρακειφηεξν. 

ε φια ηα ηξαγνχδηα, αλάκεζα ζηηο ιεθηηθέο θξάζεηο, φπνπ ππάξρεη παχζε, 

γίλνληαη γεκίζκαηα απφ ηνλ ζνιίζηα ή ηε ρνξσδία. Σν πην ζπλεζηζκέλν είλαη ε ιέμε 

«αιιεινχηα». Δπίζεο κπνξεί λα είλαη κηα θξάζε γηα λα παξνηξχλεη ην θνηλφ λα 

ζπκκεηέρεη φπσο „everybody‟ (φινη καδί), ή επαλάιεςε κηαο θξάζεο ηνπ ηξαγνπδηνχ 

φπσο „of the Lord‟. 

Ζ πξψηε ή νη δχν πξψηεο θξάζεηο ηνπ ηξαγνπδηνχ αθνχγνληαη πάληα απφ ηνλ 

ζνιίζηα. ε απηέο ηηο θξάζεηο ε ρνξσδία θάλεη ηα γεκίζκαηα. ηε ζπλέρεηα νη ξφινη 

αληηζηξέθνληαη. Ζ ρνξσδία ηξαγνπδάεη ηηο θξάζεηο θαη ν ζνιίζηαο ηα γεκίζκαηα. Ο 

ζνιίζηαο άκα ζέιεη κπνξεί λα ηξαγνπδάεη ζηηο θξάζεηο καδί κε ηελ ρνξσδία. Οη ξφινη 

παξακέλνπλ ίδην αθφκα θαη φηαλ επαλαιακβάλεηαη ε ζηξνθή. Όκσο φηαλ ζε κηα απφ 

ηηο επαλαιήςεηο εηζάγεηαη θαηλνχξην πιηθφ ζε κηα θξάζε, σο πξνο ηνπο ζηίρνπο, ηφηε 

απηή ηε θξάζε ηελ ηξαγνπδάεη ν ζνιίζηαο, ηελ πξψηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη. ηηο 

επαλαιήςεηο ηεο νη ξφινη αληηζηξέθνληαη. Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή θαίλεηαη 

ζρεκαηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη θάζεηεο ζηήιεο απεηθνλίδνπλ απηφ πνπ 
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θάλνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ν ζνιίζηαο θαη ε ρνξσδία. Οη θελέο ζηήιεο δείρλνπλ 

ηηο παχζεηο ηνπ ζνιίζηα ή ηεο ρνξσδίαο θαη νη αγθχιεο φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο 

είλαη πξναηξεηηθφ. 

1
ε
 ζηξνθή 

νιίζηαο Α ζηίρνο  

1α κεισδία 

 Α ζηίρνο 

1β κεισδία 

 [Β ζηίρνο 

2 κεισδία] 

[Γ ζηίρνο 

3 κεισδία] 

γέ
κ

ηζ
κ

α
 

Υνξσδία  

α
ι
ι
ε

ι
ν

χ
ηα

 

 

α
ι
ι
ε

ι
ν

χ
ηα

 

Β ζηίρνο 

2 κεισδία 

Γ ζηίρνο 

3 κεισδία 

 

2
ε
 ζηξνθή 

νιίζηαο [Α ζηίρνο  

1α κεισδία] 

α
ι
ι
ε

ι
ν

χ
ηα

 

[Α ζηίρνο 

1β κεισδία] 

α
ι
ι
ε

ι
ν

χ
ηα

 

[Β ζηίρνο 

2 κεισδία] 

[Γ ζηίρνο 

3 κεισδία] 

γέ
κ

ηζ
κ

α
 

Υνξσδία Α ζηίρνο  

1α κεισδία  

Α ζηίρνο 

1β κεισδία  

Β ζηίρνο 

2 κεισδία 

Γ ζηίρνο 

3 κεισδία 

 

ε κηα άιιε πεξίπησζε, ηελ πξψηε θνξά αθνχγνληαη δχν θξάζεηο απφ ηνλ 

ζνιίζηα. ηε ζπλέρεηα ε ρνξσδία ηξαγνπδάεη ζηαζεξά ηε δεχηεξε θξάζε θαη ν 

ζνιίζηαο ηξαγνπδάεη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο πξψηεο. Αληίζηνηρα παξαιιάζζεηαη 

θαη ε ζπλνδεπηηθή κεισδία:  

νιίζηαο Αα 

ζηίρνο 

1α 

κεισδία  

Β 

ζηίρνο 

2 

κεισδία 

Αα 

ζηίρνο 

1α 

κεισδία 

 Αβ ζηίρνο 

1β 

κεισδία 

 Αγ 

ζηίρνο 

1γ 

κεισδία 

 

Υνξσδία    Β 

ζηίρνο 

2 

κεισδία 

 Β 

ζηίρνο 

2 

κεισδία 

 Β ζηίρνο 

2 

κεισδία 

θ.ν.θ. 
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Σέινο, είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν ζην ηειείσκα ηνπ θνκκαηηνχ ε ηειεπηαία 

θξάζε λα επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο. ηηο παχζεηο αλάκεζα ζηηο επαλαιήςεηο 

δχν ή ηξία άηνκα απφ ηελ ρνξσδία ηξαγνπδάλε ηελ ηειεπηαία θξάζε πην ζχληνκα, 

πην ρακειφθσλα θαη κε άιιε κεισδία. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα είδνο θαηλνκέλνπ 

αληήρεζεο. 

Σα ηξαγνχδηα ζπλνδεχνληαη απφ ρνξεπηηθή θίλεζε θαη ησλ ηξαγνπδηζηψλ αιιά 

θαη ηνπ θνηλνχ. Ζ θίλεζε θαη ν ρνξφο είλαη ζρεδφλ θαλφλαο, αθνχ νη κφλνη πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ είλαη απηνί πνπ θξαηνχζαλ κηθξά παηδηά. ην εθθιεζίαζκα κνηξάδνληαη 

επίζεο κηθξά θξνπζηά, φπσο ληέθηα, πνπ ηα ρηππάλε ζε αληηρξνληζκφ. Φπζηθά φινη 

ζπκκεηέρνπλ ζην ηξαγνχδη ζηα κέξε ηεο ρνξσδίαο. Σα ηξαγνχδηα παίδνληαη ην έλα 

κεηά ην άιιν ρσξίο παχζε, ελψ ε νξρήζηξα παίδεη κηθξέο γέθπξεο πνπ ελψλνπλ ην 

ηέινο ελφο ηξαγνπδηνχ κε ηελ αξρή ηνπ επφκελνπ. Σα ηξαγνχδηα ηξαγνπδηνχληαη ζηα 

αγγιηθά. Πξηλ νινθιεξσζεί απηή ε ελφηεηα, θάπνηεο θνξέο παίδνπλ θαη παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα ζηελ ηνπηθή γιψζζα (ζπλήζσο Igbo). Σφηε παξαηεξείηαη κηα αιιαγή ζηα 

θξνπζηά πνπ παίδνπλ αθφκα πην έληνλα, πην ζχλζεηα θαη έρνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζην 

θνκκάηη. Αιιαγή παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ρνξφ, κε ηελ πξνζζήθε κίαο θίλεζεο ζαλ 

ζθχςηκν ηνπ ζψκαηνο πξνο ηα κπξνζηά θαη θάησ καδί κε πξνβνιή ηνπ πνδηνχ, πνπ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ρνξεπηηθή θίλεζε ησλ Αθξηθαλψλ. 

Σξαγνχδηα δοξαζηικά (praise), απφ ηελ ρνξσδία θαη ηελ νξρήζηξα: απηά ηα 

ηξαγνχδηα κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε πξνζεπρή. Ζ ζπλνδεία ησλ ληξακο είλαη πην 

ιηηή, ηα αθξηθάληθα ηχκπαλα δελ παίδνπλ θαζφινπ ελψ ην αξκφλην φηαλ ζπλνδεχεη 

«έρεη ζπλερή ήρν κε απισκέλεο ζπγρνξδίεο», φπσο είπε ν ζπγθεθξηκέλνο κνπζηθφο. 

Καη εδψ ηξαγνπδάλε φινη ηελ ίδηα κεισδία. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο μεθηλάεη ην 

ηξαγνχδη ν ζφιν ηξαγνπδηζηήο θαη ζπλερίδεη καδί κε ηελ ρνξσδία ρσξίο άιιε αιιαγή. 
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ηηο παχζεηο ηεο ρνξσδίαο ν ζνιίζηαο γεκίδεη κε ιέμεηο φπσο αλληλούια. Πην ζπάληα, 

ε ρνξσδία επαλαιακβάλεη κεηά ηνλ ζνιίζηα ηελ ίδηα ιεθηηθή θξάζε κε ηελ κεισδία: 

φιν      Α ζηίρνο 

     1 κεισδία 

Παχζε Β ζηίρνο 

2 κεισδία 

Παχζε Γ ζηίρνο 

3 κεισδία 

Υνξσδία   παχζε Α ζηίρνο 

1 κεισδία 

Παχζε Β ζηίρνο 

2 κεισδία 

Παχζε θ.ν.θ. 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ηξαγνπδηψλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπκκεηξηθή 

δνκή. Δθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο δελ γίλνληαη επαλαιήςεηο θξάζεσλ, κέζα ζηε 

ζηξνθή. Μηα ζηξνθή κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ή φρη κε ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο 

θξάζεηο. Μηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη έλα ηξαγνχδη ην νπνίν μεθηλά κε 

νρηάζηηρε ζηξνθή κε ηε κνξθή εξψηεζεο – απάληεζεο (φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα). ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη έλα εληειψο θαηλνχξην πιηθφ, κεγάιεο 

έθηαζεο ζην νπνίν δελ κπνξψ λα δηαθξίλσ θάπνηα δνκή. ε απηφ ην ζεκείν γίλνληαη 

πνιινί αληηθσληζκνί θαη γεκίζκαηα απφ δηάθνξα άηνκα. Σν πιηθφ είλαη ηφζν 

δηαθνξεηηθφ πνπ αξρηθά λφκηδα φηη πξφθεηηαη γηα άιιν ηξαγνχδη, φκσο κε ην ηέινο 

απηνχ ηνπ κέξνπο επαλαιακβάλεηαη ε πξψηε ζηξνθή ε νπνία θιείλεη θαη ην ηξαγνχδη. 

Καη εδψ ηα ηξαγνχδηα είλαη ζηα αγγιηθά. πγθξίλνληαο ηηο δχν ελφηεηεο 

ηξαγνπδηψλ, ηα ηξαγνχδηα ιαηξείαο θαη ηα δνμαζηηθά, βξίζθνπκε βαζηθέο δηαθνξέο 

σο πξνο ηε δνκή ηνπο (φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ) θαη θπξίσο σο πξνο ην χθνο: ηα 

ηξαγνχδηα ιαηξείαο έρνπλ πνιιά αθξηθαληθά ζηνηρεία, είλαη ξπζκηθά, δσεξά θαη είλαη 

ηδηαίηεξα εχερα. Απφ ηελ άιιε, ηα δνμαζηηθά ηξαγνχδηα ζαλ χθνο πιεζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηηο πνπ κπαιάληεο, ν αθξηθαληθφο ραξαθηήξαο πεξηνξίδεηαη ζηηο 

αληηθσλήζεηο θαη ηα γεκίζκαηα ησλ ηξαγνπδηζηψλ, αθφκα θαη ηα ληξακο παίδνπλ 

«ακήραλα» εθφζνλ δίλεηαη πνιιή έκθαζε ζηε κεισδία θαη φρη ζην ξπζκφ. Ωο 
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ζπλέπεηα πξνβάιινληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη αδπλακίεο ησλ ηξαγνπδηζηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη δελ παίδεη θαη ην αξκφλην πνπ ζα βνεζνχζε ζηε κεισδία. 

Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο αθνινπζεί αηνκηθή πξνζεπρή θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην θήξπγκα, νπφηε ν ξφινο ηεο κνπζηθήο είλαη λα νδεγήζεη ζηαδηαθά ηα 

άηνκα ζε κηα πλεπκαηηθή δηέγεξζε. Γελ ππάξρεη ρνξφο, αιιά πάιη νη άλζξσπνη 

εθθξάδνληαη κε εμσζηξέθεηα. πλήζσο θάζνληαη ζηελ θαξέθια ή ζην πάησκα κε 

ζθπκκέλν θεθάιη, φρη ηφζν κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπεηλφηεηαο αιιά ηεο ζπγθέληξσζεο 

θαη εζσηεξηθήο δηεξγαζίαο, ή ζηέθνληαη φξζηνη κε αλνηρηά ηα ρέξηα πξνο ηα πάλσ θαη 

θιεηζηά ηα κάηηα. ην ηέινο ησλ ηξαγνπδηψλ απηήο ηεο ελφηεηαο ππάξρεη ρξφλνο γηα 

πξνζεπρή. Αηνκηθά ν θαζέλαο κηιάεη δπλαηά θαη έλα άηνκν θάλεη ην ίδην ζην 

κηθξφθσλν πνπ δίλεη θαη ην ζήκα γηα ηελ ιήμε. 

Κήξπγκα: ην θνκκάηη απηφ ην δηεθπεξαηψλνπλ δχν άηνκα απφ ην ζψκα ηεο 

εθθιεζίαο ή θάπνηνο θαιεζκέλνο ηεξέαο, φπσο είραλ έξζεη δχν θνξέο απφ ηελ Αζήλα. 

Γηαιέγεη έλα απφζπαζκα απφ ηελ Αγία Γξαθή θαη πάλσ ζε απηφ ρηίδεη φιν ηνλ ιφγν 

ηνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ απφηνκεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο θσλήο, ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ, αλαπαξαζηαηηθή θίλεζε θαη δηάδξαζε 

κε ην θνηλφ. Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη νκηιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θεξχγκαηα 

έρνπλ ηππνπνηεζεί απφ ηελ Πεληεθνζηηαλή Δθθιεζία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πάζηνξεο, ηνπο ηξαγνπδηζηέο θαη θάζε νκηιεηή αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Δίλαη νη 

εμήο:  Ta (talk), θαλνληθή νκηιία ζε ξπζκφ θαη ηφλν. Re (recitation), ε νκηιία 

αθνινπζεί κηα ξπζκηθή θαηέληδα κε παχζεηο θαη ζηαδηαθή άλνδν ζηελ έληαζε θαη 

ζηνλ ηφλν. Ch (chant), είλαη ε νκηιία κε έληνλεο ξπζκηθέο θαηέληδεο, κε ηνληζκφ ησλ 

ιέμεσλ, θαη κε άλνδν ζηνλ ηφλν θαη ζηελ έληαζε πνπ ζηακαηάεη απφηνκα ζην ηέινο 

θάζε θξάζεο. Sch (song/chant), είλαη νη θσλεηηθνί απηνζρεδηαζκνί ζηα πιαίζηα ηεο 
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νκηιίαο. So (song) είλαη νη θσλεηηθνί απηνζρεδηαζκνί κε νξγαλσκέλεο αιιαγέο ζηνλ 

κεισδηθφ ηφλν. πλήζσο ζπλδένληαη κε ην ηξαγνχδη (Allen 1991). 

Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ θεξχγκαηνο, κεξηθέο απφ ηηο πεπνηζήζεηο πνπ 

εθθξάζηεθαλ είλαη φηη ν Θεφο έρεη πξνθαζνξίζεη ην κέιινλ καο θαη εκείο πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε ην ζρέδηφ ηνπ, φηη κε ηελ πίζηε ιχλνπκε φια ηα πξνβιήκαηα, φηη πξέπεη 

λα θάλνπκε ππνκνλή κε απηά πνπ καο ζπκβαίλνπλ, φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα έρνπκε 

κηα θαιή δσή είλαη λα πηζηεχνπκε, θαη φηη ε εθθιεζία καο δείρλεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν 

δσήο.  

Δλίζρπζε ηεο εθθιεζίαο, ππνδνρή λέσλ κειψλ: κεηά ην θήξπγκα επηζηξέθεη ε 

ρνξσδία ζηε ζέζε ηεο γηα ηελ «ψξα ηεο πξνζθνξάο» ή ηεο «επινγίαο» (offering time, 

blessing time). Παίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη ζην ίδην χθνο κε ηα ηξαγνχδηα 

ιαηξείαο θαη ηα κέιε πεξλάλε θαη αθήλνπλ ρξήκαηα ζην θνπηί, πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα 

ηελ ζπληήξεζε ηεο εθθιεζίαο. ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ππάξρνπλ λέα κέιε πνπ 

επηζθέπηνληαη πξψηε θνξά ηελ εθθιεζία, αθνινπζείηαη έλα εζηκνηππηθφ. To ελ ιφγσ 

άηνκν ζηέθεηαη κπξνζηά ζην εθθιεζίαζκα. Σα κέιε ηνπ εθθιεζηάζκαηνο 

ηξαγνπδνχλ ην θαισζφξηζκα („you are welcome to the name of the Lord‟) θαη 

πεξλάλε έλαο έλαο γηα λα δψζνπλ ηα ρέξηα κε ηνλ λέν επηζθέπηε. Ωο θιείζηκν 

πξνζεχρνληαη φινη ζχληνκα. 

Αλαθνηλψζεηο, κελχκαηα απφ ηα κέιε: νη αλαθνηλψζεηο αθνξνχλ λέα ηεο 

θνηλφηεηαο, εθδειψζεηο, ενξηαζκνχο ή λέα θάπνηνπ κέινπο, θαιά ή θαθά. Σέινο 

φπνηνο ζέιεη έρεη ηνλ ρξφλν λα απεπζπλζεί ζηα ππφινηπα κέιε. Όινη θαίλεηαη λα 

έρνπλ κηα ηδηαίηεξε άλεζε ζην λα κηιάλε ζε θφζκν θαη αθνινπζνχλε ιίγν πνιχ ην 

ίδην κνηίβν παξνπζίαζεο κε έληνλεο θηλήζεηο, απφηνκνπο ήρνπο θαη γεληθφηεξα έλα 

ζεαηξηθφ ηαπεξακέλην. 

3.1 Παπαηηπήζειρ 
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ηελ πξψηε κνπ επίζθεςε παξαηεξνχζα θπξίσο ηα άηνκα θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο. Πξνζπαζνχζα λα αθνινπζήζσ ην θνηλφ, αθελφο κελ γηα λα κελ ηξαβήμσ 

παξαπάλσ ηελ πξνζνρή, πνπ είρα έηζη θη αιιηψο σο λέν πξφζσπν, αθεηέξνπ δε γηα λα 

θαηαιάβσ ην εζηκνηππηθφ πνπ αθνινπζνχζαλ ζηελ ιεηηνπξγία. Καηά ηε ιεηηνπξγία, ε 

πξψηε κνπ ζθέςε ήηαλ φηη ν θαζέλαο αηζζαλφηαλ ειεχζεξνο λα εθθξαζηεί φπσο 

ζέιεη, φκσο ε νκνηνκνξθία πνπ είραλ νη αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ έδεηρλε φηη ππάξρεη 

κηα δνκή. Απηφ ελδερνκέλσο δείρλεη φηη νη αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ δελ είλαη 

νπζηαζηηθά ειεχζεξεο θαη απζφξκεηεο, αιιά απνηεινχλ κηα ζχκβαζε πνπ έρεη 

πξνθχςεη απφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ θαη κνπζηθήο. 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή ππεξεηεί ηελ ηεξνηειεζηία, ηφηε 

πξνθχπηεη θαη ν παξάγνληαο ηνπ ηεξνχ ηειεηνπξγηθνχ ν νπνίνο επεξεάδεη ηε ζχκβαζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη. Γειαδή κία νκνηνγελήο, σο πξνο ην κνπζηθφ ζπκβάλ, νκάδα 

αθξναηψλ, γηα παξάδεηγκα νη πηζηνί κηαο ζξεζθείαο ηελ ψξα ηεο ιεηηνπξγίαο, 

πξνζεγγίδνπλ ηελ κνπζηθή κε πξνθαζνξηζκέλεο πξνζδνθίεο (Becker 2001: 136). 

Μάιηζηα, ην θαηά πφζν θάπνηνο αθνινπζεί απηή ηε ζχκβαζε απνηειεί ίζσο 

εθδήισζε θαη απφδεημε ηεο πίζηεο ηνπ. ε απηή ηε ζθέςε κε νδήγεζαλ δχν 

γεγνλφηα. Έλα αθνξά ηελ παξφηξπλζε ηνπ ηεξέα πξνο ηα κέιε ηεο εθθιεζίαο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο: «βιέπσ αλζξψπνπο λα θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο 

θαη λα θνηηάλε θαη δελ κ‟ αξέζεη, ζέισ ελεξγεηηθφηεηα… εθσζείηε!». Σν δεχηεξν 

γεγνλφο είλαη κηα πξνζσπηθή εκπεηξία. Μεηά απφ έλαλ κήλα πεξίπνπ πνπ είρα 

μεθηλήζεη ηηο επηζθέςεηο κνπ κε πιεζίαζε κηα θνπέια απφ ηνλ ρψξν θαη κε ξψηεζε 

άκα πηζηεχσ γηαηί είρε ακθηβνιίεο. Γεδνκέλνπ φηη δελ είρα ζπδεηήζεη νχηε κε ηελ 

ίδηα αιιά νχηε θαη κε θάπνηνλ άιινλ ηηο πξνζσπηθέο κνπ ζέζεηο γηα ηελ ζξεζθεία 

θαίλεηαη φηη θξίζεθα απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εθδειψζεηο κνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο.  
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ηελ πξψηε κνπ επίζθεςε βίσζα επίζεο θαη ηελ ηειεηή ππνδνρήο σο λέν κέινο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή απφ ηε κία κνπ πξνθάιεζε ακεραλία, επεηδή δελ ήζεια λα 

δεκηνπξγήζσ ιάζνο πξνζδνθίεο γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ιεηηνπξγία, αιιά απφ ηελ 

άιιε κε έθαλε λα ληψζσ απνδεθηή απφ ηνπο αλζξψπνπο εθεί. Ξεθαζάξηζα ηνλ ξφιν 

κνπ σο εξεπλήηξηα απφ ηηο πξψηεο επηζθέςεηο, φκσο ε αλεζπρία κνπ επαιεζεχηεθε 

αξγφηεξα φηαλ άξρηζα λα δέρνκαη έκκεζεο πηέζεηο γηα ηελ κεηάβαζή κνπ ζην επφκελν 

ζηάδην, ηεο αλαγέλλεζεο (βι. ζει. 27). Σειηθά θαηάθεξα λα απνθχγσ, κε 

δηπισκαηία, ηηο πηέζεηο θαη λα νινθιεξψζσ ηελ έξεπλα ρσξίο πξφβιεκα. 

Ζ εθθιεζία ηεο έξεπλαο δελ ιεηηνπξγεί κφλν σο ρψξνο ιαηξείαο αιιά θαη σο 

θνηλσληθφο ρψξνο. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ βηψλνπλ παξφκνηεο εκπεηξίεο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Μέζα απφ ηελ ζπιινγηθή ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψλνπλ κία θνηλή θνπιηνχξα θαη ληψζνπλ κέξνο ηεο 

θνηλφηεηαο. ηελ κνπζηθή θαη ην ρνξφ εθθξάδνληαη δεκνζίσο βαζχηεξα 

ζπλαηζζήκαηα, ζηνηρεία ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ, θαη κέζα απφ απηά 

δεκηνπξγείηαη έλα αίζζεκα ελφηεηαο θαη κνλαδηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο (Turino 2008: 2-3).  

χκθσλα κε ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ε κνπζηθή πνπ παίδεηαη ζηελ εθθιεζία 

ραξαθηεξίδεηαη σο gospel αιιά παξάιιεια έρεη θξαηήζεη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθξηθαληθήο κνπζηθήο. Ζ Ruth Stone ζην βηβιίν ηεο Music in 

West Africa (Stone 2005: 96-97), πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά σο εμήο:  

 ε κνπζηθή ζπλδέεη ηνλ ήρν κε ηνλ ρνξφ, ην παίμηκν νξγάλσλ θαη ηελ δηήγεζε 

 φινη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηξαγνπδήζνπλ θαη λα ρνξέςνπλ θαη αλακέλεηαη 

ε ζπκκεηνρή φισλ 
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 νη κνπζηθνί (κνπζηθά φξγαλα θαη θσλή) αλαιακβάλνπλ ξφινπο, 

ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζρήκαηα γηα λα πεηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηε 

κνπζηθή 

 δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε θαη αμία ζε κηθξά κεισδηθά θαη ξπζκηθά κνηίβα 

πνπ φηαλ ζπλδπάδνληαη φια καδί δεκηνπξγνχλ έλα πνιχπινθν απνηέιεζκα 

 είλαη επηζπκεηή ε πνηθηιία απφ ηνληθά ρξψκαηα θαη ξπζκνχο. Αθφκα θαη ζηελ 

νκηιία πνιιέο ιέμεηο ηνληθνπνηνχληαη (βι. παξαπάλσ, ζηελ ελφηεηα γηα ην θήξπγκα, 

ζει. 36) 

 νη ζνιίζηεο έρνπλ βαζηθφ ξφιν θαη πξέπεη λα απηνζρεδηάδνπλ κε βάζε ην 

κνπζηθφ θαη θεηκεληθφ ππφβαζξν 

Δπηπιένλ, ε κνπζηθή απηή έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπκκεηνρηθήο κνπζηθήο, ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Turino δηέπεηαη απφ ηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

 Ζ επηηπρία κηαο παξάζηαζεο θξίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ βαζκφ θαη ηελ 

έληαζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη φρη απφ θάπνηα αθεξεκέλε έλλνηα φπσο ε πνηφηεηα ηνπ 

ήρνπ. Απηφ πνπ θαίλεηαη θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη φηη ε κνπζηθή δελ 

ραξαθηεξίδεηαη σο θαιή ή θαθή κε βάζε κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε βάζε ην 

απνηέιεζκα πνπ θέξλεη θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηνπο αθξναηέο. 

 Ζ κνπζηθή πνπ παίδεηαη πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή (π.ρ. κέζσ ηνπ 

ρνξνχ) αθφκα θαη αλ απηφ πεξηνξίδεη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε ή ηνλ πεηξακαηηζκφ 

ηνπ κνπζηθνχ 

 Ζ ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο έρεη αμία θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νπζηαζηηθή επηηπρία ηνπ ζπκβάληνο. Αθφκα θαη φηαλ νη πην έκπεηξνη δπζαξεζηνχληαη 

κε ηνπο αξράξηνπο πνπ ραιάλε ηελ ξνή, ε δπζαξέζθεηα απηή πξέπεη λα παξακεξίδεηαη 

γηαηί ε δηδαζθαιία είλαη πην ζεκαληηθή  (Turino 2008: 33-36) 
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ην βηβιίν ηνπ Music as Social Life, ν Thomas Turino αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα 

ηεο ζπκκεηνρηθήο κνπζηθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή θαιιηηερληθήο δξάζεο φπνπ 

δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο θαιιηηέρλε θαη θνηλνχ. Όινη είλαη ζπκκεηέρνληεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. ηφρνο ηεο παξάζηαζεο είλαη λα ζπκκεηέρνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνη, ζπκβάιινληαο ζηνλ ήρν θαη ζηελ θίλεζε ηνπ κνπζηθνχ ζπκβάληνο κε 

ρνξφ, ηξαγνχδη, παιακάθηα θαη κνπζηθά φξγαλα.  

Με άιια ιφγηα, ζηε ζπκκεηνρηθή κνπζηθή ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή θαζαπηή, ζηε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ θαιή πνηφηεηα ηνπ ήρνπ 

έρεη αμία θαη απνηειεί δεηνχκελν επεηδή, θαη ζην βαζκφ πνπ, παξαθηλεί πεξηζζφηεξα 

άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ. Λφγσ απηήο ηεο εζσηεξηθήο έκθαζεο, ε ζπκκεηνρηθή 

κνπζηθή πξνθαιεί δπλαηφ δέζηκν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Όινη 

κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη πεγαίλνπλ ζηηο ζπκκεηνρηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ πξνζδνθία λα θάλνπλ κνπζηθή ή/θαη λα ρνξέςνπλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ κηα κνπζηθή ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηφηεηα λα πξνζθέξεη 

ξφινπο δηαθνξεηηθήο δπζθνιίαο γηα λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη, ζε φπνην 

επίπεδν κνπζηθήο γλψζεο θαη δεμηφηεηαο θαη αλ βξίζθνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν 

θαζέλαο αλαιακβάλεη ζηαδηαθά πην δχζθνινπο ξφινπο θαη επηηειείηαη ηειηθά κηα 

ζπιινγηθή κάζεζε (Turino 2008: 23-32). 
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4. ΟΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο απνηεινχλ νη ζπλεληεχμεηο. Μεηά ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζα ζηνλ ζχιινγν ησλ Νηγεξηαλψλ, ήζεια λα είλαη ζαθήο ν 

ξφινο κνπ ζηα κέιε ηεο εθθιεζίαο. Έηζη δήηεζα απφ ηνλ βνεζφ κνπ λα κεζνιαβεί 

γηα λα δερηνχλ ηα άηνκα λα ηνπο πάξσ ζπλέληεπμε. ε γεληθέο γξακκέο νη 

εξσηεζέληεο ήηαλ ζπλεξγάζηκνη θαη πξφζπκνη λα απαληήζνπλ ζε θάζε εξψηεζε. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 20 ζπλεληεχμεηο ζε δέθα πεξίπνπ επηζθέςεηο ζηελ εθθιεζία. Σα 

άηνκα ήηαλ ηαθηηθά κέιε ηεο εθθιεζίαο, άληξεο θαη γπλαίθεο, κε θαηαγσγή απφ ηελ 

Νηγεξία. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ ζπλεληεχμεσλ (βι. Παξάξηεκα, ζει. 82) πεξηιάκβαλε 

εξσηήζεηο γηα κία ζεηξά ζεκάησλ: πξνζσπηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εξγαζία, κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ζέκαηα καζεηείαο, απφςεηο γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο κνπζηθήο θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο κνπζηθήο. Αλ θαη νη εξσηήζεηο πνπ απεχζπλα ζηνπο 

ζπλνκηιεηέο κνπ θάιππηαλ ηα παξαπάλσ ζέκαηα, πέξα απφ απηά ν θαζέλαο εμέθξαδε 

ειεχζεξα θαη απζφξκεηα ηελ άπνςή ηνπ θαη έζηγε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κνπζηθή 

κέζα ζηελ ζξεζθεία, κνπζηθή θαη ηαπηφηεηα, κνπζηθή θαη δηαζπνξά θ.ά. 

 

4.1 Λειηοςπγίερ ηηρ μοςζικήρ 

Ο Alan Merriam αλέπηπμε έλα κνληέιν γηα ηε κειέηε ηεο κνπζηθήο κέζα ζηνλ 

πνιηηηζκφ, φπνπ πξνηείλεη κεηαμχ άιισλ δέθα βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο. Οη 

ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Merriam νηθνπκεληθέο, έρνπλ δειαδή 

δπλεηηθά ηζρχ (ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν βαζκφ) ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Απηέο 

νη ιεηηνπξγίεο είλαη: ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, αηζζεηηθή απφιαπζε, δηαζθέδαζε, 

ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, ζσκαηηθή αληίδξαζε, ζπκκφξθσζε ζηηο θνηλσληθέο 
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λφξκεο, επηθχξσζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ, 

ζπλεηζθνξά ζηε ζπλέρεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηεο θνπιηνχξαο, έληαμε ζηελ θνηλσλία 

(Merriam 2000: 218-227). Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Merriam 

εμέθξαδαλ θαηά έλα κέξνο ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηηο παξαδνζηαθέο αθξηθαληθέο 

θνηλσλίεο (πξαγκαηνπνίεζε εθηελή επηηφπηα έξεπλα ζηνπο Μπαζνλγθί ηνπ Εαΐξ), ζα 

πξνζπαζήζσ λα δσ αλ έρνπλ θάπνηα ηζρχ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχγρξνλε αθξηθαληθή 

θνηλφηεηα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Merriam θαη 

εληνπίδεηαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απηέο εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ 

εξσηεζέλησλ.  

Λεηηνπξγία Αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ άκεζα ή έκκεζα ζε 

απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο (ζχλνιν 20) 

πλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 11 

Αηζζεηηθή απφιαπζε 10 

Γηαζθέδαζε 9 

Δπηθνηλσλία 6 

πκβνιηθή αλαπαξάζηαζε 11 

σκαηηθή αληίδξαζε 5 

πκκφξθσζε ζηηο θνηλσληθέο 

λφξκεο 

3 

Δπηθχξσζε θνηλσληθψλ ζεζκψλ 

θαη ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

6 

πλεηζθνξά ζηε ζπλέρεηα θαη 7 
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ζηαζεξφηεηα ηεο θνπιηνχξαο 

Έληαμε ζηελ θνηλσλία 9 

 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Merriam απφ ηελ ζπρλφηεξα έσο ηελ 

ζπαληφηεξα εκθαληδφκελε είλαη: ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε, αηζζεηηθή απφιαπζε, δηαζθέδαζε θαη έληαμε ζηελ θνηλσλία, 

ζπλεηζθνξά ζηελ ζπλέρεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηεο θνπιηνχξαο, επηθνηλσλία θαη 

επηθχξσζε θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ, ζσκαηηθή αληίδξαζε, 

ζπκκφξθσζε ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο. 

Σε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ηελ εξκήλεπζα σο έληαμε ζηελ θνηλσλία 

πνπ βξίζθνληαη ηψξα, ηελ ειιεληθή, ελψ ηελ επηθχξσζε ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

ηελ εξκήλεπζα κε ηελ πιαηηά έλλνηα ηεο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο γηα ζξεζθεπηηθνχο 

ζθνπνχο.  

Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Merriam: 

 ςναιζθημαηική έκθπαζη:  Ζ κνπζηθή ζπγθηλεί, πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα, 

θέξλεη ραξά (πνιχ ζπρλφ παξάδεηγκα), θαζνξίδεη ηε δηάζεζε, αιιάδεη αλάινγα κε ηελ 

δηάζεζε. Με διάθοπα είδη μοςζικήρ 

 ςμβολική αναπαπάζηαζη: ε κνπζηθή κνπ ζπκίδεη ηελ παηξίδα κνπ, ην πψο 

δνχζα, ηηο κέξεο κνπ εθεί, κε ηαμηδεχεη, αθνχσ κνπζηθή γηα λα ζπκάκαη ηελ παηξίδα 

κνπ. Παπαδοζιακή και reggae 

 Αιζθηηική απόλαςζη: κνπ αξέζνπλ ηα πάληα ζηελ κνπζηθή, κνπ αξέζεη ν 

ξπζκφο, ηα φξγαλα, ν ηξφπνο πνπ ηξαγνπδάλε, ε θαιή κνπζηθή ζε ζπλεπαίξλεη, ηελ 

θαιή κνπζηθή ηελ ληψζεηο. Με διάθοπα είδη μοςζικήρ 

 Γιαζκέδαζη: ε κνπζηθή κε δηαζθεδάδεη, φηαλ είκαη κε θίινπο αθνχκε 

κνπζηθή, βγαίλσ ζε κέξε πνπ παίδεη κνπζηθή. Hip hop, RnB, παπαδοζιακή και gospel 
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 Ένηαξη ζηην κοινωνία: εδψ ζπλάληεζα θαη ηελ ειιεληθή κνπζηθή, φηαλ 

είκαη κε Έιιελεο αθνχκε ειιεληθά, ςάρλσ ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή κηαο ρψξαο γηα 

λα ηελ γλσξίζσ, φηαλ είκαη κε άιινπο αθνχκε πνιιά είδε γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε φια 

ηα γνχζηα, δελ κπνξείο λα κείλεηο ζηνλ κηθξφ ζνπ θφζκν. Ελληνική μοςζική, 

εμποπική κςπίυρ, διάθοπα ξένα είδη pop, rock, blues κ.ά. 

 ςνειζθοπά ζηη ζςνέσεια και ζηαθεπόηηηα ηηρ κοςληούπαρ: φηαλ έλα 

παηδί κεγαιψζεη ζηελ εθθιεζία δελ ζα θχγεη απφ απηή, ε παξαδνζηαθή κνπζηθή καο 

δηδάζθεη, νη κεγαιχηεξνη αθνχλε παξαδνζηαθή κνπζηθή, φηαλ καδεπφκαζηε φινη καδί 

αθνχκε ηα ηξαγνχδηα καο, αθνχσ ηελ ίδηα κνπζηθή πνπ άθνπγα θαη ζηελ ρψξα κνπ. 

Gospel και παπαδοζιακή 

 Δπικοινωνία: ν κνπζηθφο πεξλάεη κελχκαηα, ελεκεξψλεη ην θνηλφ, κε ηελ 

ρξηζηηαληθή κνπζηθή ζπλελλννχκαζηε φινη, κε ηελ κνπζηθή ελψλεζαη κε ηνλ Θεφ. 

Gospel, reggae και παπαδοζιακή 

 Δπικύπωζη κοινωνικών θεζμών και θπηζκεςηικών ππακηικών: ε κνπζηθή 

ππεξεηεί ηελ ζξεζθεία, θαιή κνπζηθή είλαη κφλν ε ρξηζηηαληθή, ε κνπζηθή θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα αθνινπζνχλ ηελ Βίβιν, κε ηελ κνπζηθή πκλνχκε ηνλ Θεφ. Gospel και 

reggae  

 ωμαηική ανηίδπαζη: ρνξφο. Με όλερ ηιρ μοςζικέρ 

 ςμμόπθωζη ζηιρ κοινωνικέρ νόπμερ: ε κνπζηθή ζηέιλεη κελχκαηα θαη καο 

δηδάζθεη ηνλ «ζσζηφ» δξφκν. Παπαδοζιακή, reggae 

 

4.2 Μοςζικέρ πποηιμήζειρ ηων μελών ηηρ διαζποπικήρ κοινόηηηαρ 

 Έλα εξψηεκα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αθνξά ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη αλ απηέο επεξεάδνληαη απφ εμσκνπζηθνχο παξάγνληεο. χκθσλα κε 

ηνλ Nettl, ππάξρνπλ πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κνπζηθή πξνηίκεζε κηαο 
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κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη: ν ιφγνο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε 

ζρέζε πνπ δηαηεξείηαη κε ηελ παηξίδα, ν βαζκφο ηεο θπζηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 

γισζζηθήο απνκφλσζεο ζηελ λέα ρψξα, νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

θνηλσλία ππνδνρήο θαη ηελ κεηαλαζηεπηηθή νκάδα θαη ε δεθηηθφηεηα ησλ αηφκσλ γηα 

έληαμε ζηελ λέα θνηλσλία (Nettl 2005: 227). Απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο θάπνηεο 

είλαη θνηλέο γηα φινπο ηνπο εξσηεζέληεο. Όινη είλαη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θνηλσλία θαη δνχλε ζηελ ίδηα θνηλσλία νπφηε ε κεηαβιεηή 

ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή νκάδα δελ αιιάδεη. Κνηλφο είλαη επίζεο ν βαζκφο ηεο θπζηθήο θαη 

γισζζηθήο απνκφλσζεο. Απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ε ζρέζε πνπ δηαηεξείηαη κε ηελ 

παηξίδα (Μ1). Σηο δχν κεηαβιεηέο ηνπ Nettl πνπ αθνξνχλ ηνλ βαζκφ πνιηηηζηηθήο 

απνκφλσζεο θαη ηελ δεθηηθφηεηα γηα έληαμε ζηε λέα θνηλσλία, ηηο ελνπνηψ ζε κία 

πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κνπ. Απηή ε λέα κεηαβιεηή 

είλαη ε εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο θνηλφηεηαο Νηγεξηαλψλ 

(Μ2). Δηζάγσ θαη κηα άιιε κεηαβιεηή, ην ρξφλν παξακνλήο ζηελ Διιάδα (Μ3). Σελ 

Μ2 ηελ κεηξάσ κε κηα δηθήο κνπ δεκηνπξγίαο θιίκαθα απφ ην 1-3 (κηθξφηεξν πξνο 

κεγαιχηεξν βαζκφ). Ζ βαζκνιφγεζε έγηλε απφ εκέλα γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά, 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο κειεηάηαη ε ζρέζε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ κε ην είδνο 

ηεο κνπζηθήο. Φαίλνληαη νη κεηξήζεηο απφ 20 άηνκα. Σα άηνκα απηά ρσξίδνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο σο πξνο ηελ Μ1. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία αλήθνπλ 15 εξσηεζέληεο πνπ δηαηεξνχλ δπλαηνχο δεζκνχο κε ηελ παηξίδα 

ηνπο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ πέληε εξσηεζέληεο πνπ δηαηεξνχλ ραιαξνχο 

δεζκνχο κε ηελ παηξίδα ηνπο. Γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά θαηαγξάθεηαη ε εκπινθή 
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ηνπ αηφκνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο θνηλφηεηαο Νηγεξηαλψλ (Μ2) κε κνξθή 

βαζκνχ, θαζψο θαη ηα ρξφληα παξακνλήο ηνπ/ηεο ζηελ Διιάδα (Μ3). 

Άηνκα πνπ δηαηεξνχλ δπλαηνχο δεζκνχο κε ηελ παηξίδα ηνπο (Μ1): είλαη ηα 

άηνκα πνπ δηαηεξνχλ επαθή κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή θίινπο πνπ έρνπλ κείλεη ζηελ 

Νηγεξία, εθδειψλνπλ λνζηαιγία γηα ηελ δσή ηνπο θαη ζπλαηζζεκαηηζκφ γηα ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο. 

Βαζκφο 

ηνπ θάζε 

αηφκνπ 

σο πξνο 

ηε  Μ2  

Δίδε κνπζηθήο πνπ πξνηηκάεη ην άηνκν. ε παξέλζεζε ηα ρξφληα 

παξακνλήο ηνπ/ηεο ζηελ Διιάδα (Μ3) 

1 Gospel, παξαδνζηαθή (1.5) 

1 Gospel, παξαδνζηαθή (2) 

1 Gospel, reggae jazz (2) 

1 Gospel (3) 

1 Gospel (3) 

1 Παξαδνζηαθή, ζχγρξνλε αθξηθάληθε (hip hop, rap), μέλε εκπνξηθή, 

ειιεληθή ζχγρξνλε (3) 

1 Gospel, ζχγρξνλε αθξηθάληθε (hip hop, rap) (5) 

1 Gospel, παξαδνζηαθή, μέλε εκπνξηθή, ειιεληθή ζχγρξνλε (5) 

1 Gospel, παξαδνζηαθή, μέλε εκπνξηθή (9) 

2 Gospel, ζχγρξνλε αθξηθάληθε (hip hop, rap) , άιιν (2) 

2 Gospel, παξαδνζηαθή, reggae jazz, μέλε εκπνξηθή (3) 

2 reggae jazz , ειιεληθή ζχγρξνλε (3) 
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2 reggae jazz (5) 

2 παξαδνζηαθή , ζχγρξνλε αθξηθάληθε (hip hop, rap) (7) 

3 παξαδνζηαθή, reggae jazz, μέλε εκπνξηθή, ειιεληθή ζχγρξνλε, 

ειιεληθή παξαδνζηαθή(1.5) 

 

Απφ ην πεξηζζφηεξν ζην ιηγφηεξν 

«δεκνθηιέο» είδνο 

Πνζνζηφ αηφκσλ 

Gospel 67% 

Παξαδνζηαθή 53% 

Reggae jazz 33% 

Ξέλε εκπνξηθή 33% 

χγρξνλε αθξηθαληθή 27% 

Διιεληθή ζχγρξνλε 20% 

Διιεληθή παξαδνζηαθή, άιιν 7% 

 

Άηνκα πνπ δηαηεξνχλ ραιαξνχο δεζκνχο κε ηελ παηξίδα (Μ1): είλαη ηα άηνκα 

πνπ είηε δελ έρνπλ ζπγγελείο θαη θίινπο ζηελ Νηγεξία είηε έρνπλ ραιαξέο επαθέο, 

εθδειψλνπλ ηελ επηζπκία λα δήζνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα ή ζε θάπνηα άιιε ρψξα θαη 

γεληθφηεξα δελ δείρλνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ ησλ αηφκσλ ηεο άιιεο θαηεγνξίαο. 

Βαζκφο 

ηνπ θάζε 

αηφκνπ 

σο πξνο 

ηε  Μ2 

Δίδε κνπζηθήο πνπ πξνηηκάεη ην άηνκν. ε παξέλζεζε ηα ρξφληα 

παξακνλήο ηνπ/ηεο ζηελ Διιάδα (Μ3) 
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2 reggae jazz, μέλε εκπνξηθή, ειιεληθή ζχγρξνλε  (2) 

2 ζχγρξνλε αθξηθάληθε (hip hop, rap), μέλε εκπνξηθή (8) 

3 ζχγρξνλε αθξηθάληθε (hip hop, rap), ειιεληθή ζχγρξνλε, άιιν (1) 

3 Gospel , παξαδνζηαθή, ειιεληθή παξαδνζηαθή, άιιν(2) 

3 Παξαδνζηαθή, μέλε εκπνξηθή, ειιεληθή ζχγρξνλε (6) 

 

Απφ ην πεξηζζφηεξν ζην ιηγφηεξν 

«δεκνθηιέο» είδνο 

Πνζνζηφ αηφκσλ 

Ξέλε εκπνξηθή 60% 

Διιεληθή ζχγρξνλε 60% 

Παξαδνζηαθή 40% 

χγρξνλε αθξηθαληθή 40% 

Reggae jazz 20% 

Gospel 20% 

Διιεληθή παξαδνζηαθή 20% 

Άιιν 20% 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαίλεηαη φηη ε εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζε 

εμσθνηλνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Μ2) θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα (Μ3) δελ 

επεξεάδνπλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. Απηφ πνπ ίζσο επεξεάδεη είλαη νη δεζκνί κε 

ηελ παηξίδα (Μ1): ηα άηνκα πνπ δηαηεξνχλ δπλαηνχο δεζκνχο, ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπο, αθνχλε gospel θαη παξαδνζηαθή αθξηθαληθή κνπζηθή, δχν είδε πνπ ηα 

έθεξαλ καδί ηνπο απφ ηελ Νηγεξία. Ζ ειιεληθή κνπζηθή, είηε ζχγρξνλε είηε 

παξαδνζηαθή είλαη ρακειά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Σα άηνκα πνπ δηαηεξνχλ ραιαξνχο 
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δεζκνχο, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, αθνχλε μέλε θαη ειιεληθή ζχγρξνλε, 

δειαδή ηε κνπζηθή πνπ παίδεηαη θαηά θφξνλ ζην ξαδηφθσλν θαη ζηα καγαδηά ζηελ 

Διιάδα. Ζ gospel κνπζηθή έρεη κηθξφ πνζνζηφ πξνηίκεζεο. Δπίζεο ηα άηνκα ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο έρνπλ πην πινχζηα θνηλσληθή δσή θαη εθηφο ηεο θνηλφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, θαίλεηαη φηη ε 

κνπζηθή δσή ησλ αηφκσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο κέιε κηαο 

κεηαλαζηεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ κνπζηθή απνηειεί ελεξγφ κέζν γηα λα ζπλδεζνχλ κε 

ηελ παηξίδα ή/θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζρέζεηο ζηε ρψξα ππνδνρήο. 

Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί ίζσο λα εθθξαζηεί κηα ππφζεζε, έρνληαο 

παξάιιεια δχν δεδνκέλα. Σν πξψην δεδνκέλν είλαη φηη ε gospel κνπζηθή ηαπηίδεηαη 

κε ηελ πίζηε ζηε ζξεζθεία θαη ηνλ ρξηζηηαληθφ ηξφπν δσήο (βι. αλάιπζε 

ζπλεληεχμεσλ παξαηήξεζε αξ. 10). Ζ πίζηε κε ηε ζεηξά ηεο πξεζβεχεη φηη ην άηνκν 

πξέπεη λα απνθεχγεη βιαβεξέο ζπλήζεηεο, φπσο ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι 

θαη ην μελχρηη, θαη λα αθηεξψλεη ην ρξφλν ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα έξζεη πην θνληά ζηνλ Θεφ. Σν δεχηεξν δεδνκέλν είλαη φηη φινη έρνπλ 

θνηλή ηαπηφηεηα, κέρξη έλα βαζκφ, σο κέιε ηεο ίδηαο δηαζπνξηθήο θνηλφηεηαο θαη εθ‟ 

φζνλ δελ δηαρσξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπο απφ απηή, απνδέρνληαη ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη 

εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα αγάπεο γηα ηελ παηξίδα ηνπο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο. Ζ 

ππφζεζε είλαη φηη ηα άηνκα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο έρνπλ πην ελεξγή ζρέζε κε ηε 

ζξεζθεία, νδεγνχληαη ζε έλαλ ζπληεξεηηθφ θαη εζσζηξεθή ηξφπν δσήο πνπ 

πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο, θαη δελ έξρνληαη ζε κεγάιε επαθή κε ηνλ 

ειιεληθφ ηξφπν δσήο. Απφ ηελ άιιε, ηα άηνκα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο έρνπλ πην 

έληνλε θνηλσληθή δσή θαη έρνπλ πηνζεηήζεη ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Σν αλ θαη πψο απηφ ην θαηλφκελν πξνθαιείηαη απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ δηαηεξήζεη ηα 

άηνκα κε ηελ παηξίδα ηνπο, είλαη έλα εξψηεκα πξνο δηεξεχλεζε. 
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Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ 

εξψηεζε πνηα είδε κνπζηθήο ηνπο αξέζεη λα αθνχλε. 

Δίδορ μοςζικήρ Απιθμόρ αηόμων 

πος ακούνε ηο 

είδορ 

Πεπιγπαθή 

Gospel 11 Θξεζθεπηηθή κνπζηθή ζαλ θαη απηή 

πνπ παίδεηαη ζηελ εθθιεζία. Δίλαη ηα 

ιαηξεπηηθά (worship) θαη ηα δνμαζηηθά 

(praise). Πέξα απφ ηελ εθθιεζία ηελ 

αθνχλε θαη ζην ζπίηη. 

Παξαδνζηαθή 10 Ζ παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο 

Νηγεξίαο, πεξηζζφηεξν ηελ αθνχλε ζε 

εηδηθέο πεξηζηάζεηο φπσο επέηεηνη, γηνξηέο 

ή ζπλαζξνίζεηο 

Reggae, jazz 6 Πην ζπρλά αλαθεξφκελνη 

θαιιηηέρλεο είλαη ζηελ reggae ν Bob 

Marley θαη ζηελ jazz ν Fela Kuti. Ζ reggae 

ζεσξείηαη ζξεζθεπηηθή κνπζηθή, 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ην rastafari επεηδή 

πνιινί θαιιηηέρλεο ηεο  reggae είλαη 

rastamen θαη ζπρλά νη ζηίρνη πξνέξρνληαη 

απφ ηηο γξαθέο (Daynes 2004: 26).  

χγρξνλε 

αθξηθάληθε (hip 

6 Ζ κνπζηθή πνπ είλαη δεκνθηιήο ζηελ 

Νηγεξία θαη παξάγεηαη απφ ηνπο ληφπηνπο 
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hop, rap), θαιιηηέρλεο θαηά ηα ακεξηθάληθα πξφηππα, 

αιιά κε πξνζαξκνζκέλνπο ηνπο ζηίρνπο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο Νηγεξίαο. 

Διιεληθή 

ζχγρξνλε 

7 Ζ εκπνξηθή κνπζηθή πνπ παίδεηαη ζε 

καγαδηά ή ζην ξαδηφθσλν, θπξίσο 

ειαθξνιατθά θαη πνπ 

Ξέλε εκπνξηθή 8 Κπξίσο ακεξηθάληθε RnB, rap θαη 

hip hop 

Διιεληθή 

παξαδνζηαθή 

2 πγθεθξηκέλα είλαη ην ξεκπέηηθν θαη 

ε παξαδνζηαθή. Σν έλα άηνκν (ζην 

ξεκπέηηθν) εκπιέθεηαη πνιχ κε Έιιελεο 

θαη άιινπο μέλνπο, παίδεη ζε γθξνππ, 

ζπρλάδεη ζε θνηλσληθά ζηέθηα θαη ζηα 

παλεπηζηήκηα θαη γεληθά αθνχεη αξθεηά 

είδε κνπζηθήο αθφκα θαη αλ δελ ηνπ 

αξέζνπλ ηδηαίηεξα (παλθ θαη ξνθ). Σν άιιν 

άηνκν έρεη δήζεη θαη ζε άιιεο ρψξεο 

(Οπγθάληα, Κέλπα, Λίβαλν), θαη 

ζπλεηδεηά πξνζπαζεί λα γλσξίζεη ηελ 

παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη θάζε θνξά. 

Άιιν 3 Αλαθέξζεθαλ ηλδηάληθε κνπζηθή, 

blues θαη παιηά ακεξηθαληθή 
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Ζ ζεηξά πνπ πξνθχπηεη απφ ην πην δεκνθηιέο είδνο ζην ιηγφηεξν δεκνθηιέο: 

1.Gospel 2.παξαδνζηαθή  3.μέλε εκπνξηθή 3.ειιεληθή ζχγρξνλε 4.reggae jazz, 

ζχγρξνλε αθξηθάληθε 5.άιιν 6.ειιεληθή 

 

4.3 Ανάλςζη ζςνενηεύξεων 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη άληξεο ειηθίαο απφ 24 κέρξη 39 θαη 

θπξίσο 30-35. Μεξηθέο παξαηεξήζεηο: 

 Όινη νη εξσηεζέληεο γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηελ Νηγεξία, φινη 

πξνέξρνληαη απφ αζηηθφ θέληξν θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ην Λάγνο.  

 Κάπνηνη, φηαλ ξσηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο, απαληάλε κε βάζε ηελ θπιή 

ηνπο (αλαθέξνληαη δχν θπιέο, Igbo θαη Yoruba). 

 Με εμαίξεζε έλα άηνκν, νη ππφινηπνη έρνπλ νηθνγέλεηα ζηελ Νηγεξία θαη 

θξαηάλε επαθέο. Γηα ην ηη ζθέθηνληαη γηα ην κέιινλ δελ ππάξρεη θάπνηα θπξίαξρε 

ηάζε, θάπνηνη ζα ήζειαλ λα κείλνπλ, θάπνηνη λα πάλε ζε άιιε ρψξα (Δπξψπε, 

Καλαδά, Απζηξαιία) θαη άιινη λα γπξίζνπλ πίζσ. Πάλησο ε θνηλή άπνςε είλαη φηη 

δελ κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ ηα βήκαηά ηνπο γηαηί ην κέιινλ ην μέξεη κφλν ν Θεφο.  

 Όινη έρνπλ έξζεη ζηελ Διιάδα σο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο. Γχν είλαη 

ππάιιεινη ζε ειιεληθή εηαηξεία θαη νη ππφινηπνη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

 Οη πξνηηκήζεηο ζηα κνπζηθά είδε θαίλνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο. 

 Ο ρξφλνο πνπ αθνχλε κνπζηθή είλαη κεηά ηελ δνπιεηά, ηα ζαββαηνθχξηαθα, 

φζν θάλνπλ δνπιεηέο ζην ζπίηη θαη φηαλ βξίζθνληαη κε θίινπο. 

 Πεξίπνπ νη κηζνί μέξνπλ λα παίδνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν ή ηξαγνπδάλε ζε 

ρνξσδία. Όινη έκαζαλ κέζα ζηελ εθθιεζία, είηε σο παηδηά είηε κεγαιχηεξνη ζε έλα 

εκηνξγαλσκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο. Τπήξρε θάπνηνο δάζθαινο, κέινο ηεο 

εθθιεζίαο, πνπ θάπνηεο ψξεο εθηφο ιεηηνπξγίαο δίδαζθε πξαθηηθά θάπνηα ξπζκηθά 
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ζρήκαηα κε βάζε ηα θνκκάηηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια, νη καζεηέο έπαηδαλ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ζπλνδεχνληαο ηα άιια κνπζηθά φξγαλα θαη ηε ρνξσδία, νπφηε απέθηεζαλ 

εκπεηξία. Όινη αηζζάλνληαη κεγάιε απηνπεπνίζεζε ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζή ηνπο 

άζρεηα κε ην πφζν δηάζηεκα παίδνπλ. Έλαο ζπγθεθξηκέλα είπε: «πηζηεχσ φηη κπνξψ 

λα θαηαθέξσ πνιιά ζε ζρέζε κε ηελ κνπζηθή, έκαζα λα παίδσ ηα ηχκπαλα ζε ηξεηο 

εβδνκάδεο, κνπ ιείπεη κφλν ν ρξφλνο». Όηαλ κάιηζηα ξσηνχζα ην πψο έκαζαλ λα 

παίδνπλ, κνπ απαληνχζαλ κε έθπιεμε «κα είλαη θπζηθφ!». Αθφκα θαη εθείλνη πνπ 

δέρηεθαλ θάπνηα κνξθή καζήκαηνο δελ ην αλαγλσξίδνπλ σο ηέηνην. Λακβάλνληαο 

ππ‟ φςηλ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ηηο 

ζπλεληεχμεηο, ε εχθνιε απηή κάζεζε δηθαηνινγείηαη ίζσο γηαηί νπζηαζηηθά απνηειεί 

έλα είδνο κεηάβαζεο. Ωο αθξναηέο έρνπλ εμαζθεζεί ζην λα ζπκκεηέρνπλ θηλεηηθά 

ζηα ηξαγνχδηα θαη λα ρηππάλε ην ξπζκφ κε κηθξά φξγαλα ή κε ην ζψκα ηνπο. Ο 

«δάζθαινο» ηνπο δείρλεη πψο λα κεηαθέξνπλ απηά ηα ζρήκαηα ζηα φξγαλα. ηε 

ζπλέρεηα κε ηελ εμάζθεζε καζαίλνπλ λα εκπινπηίδνπλ ηα ζρήκαηα θαη λα ηα θάλνπλ 

πην πεξίπινθα. Όηαλ ν κνπζηθφο θαιείηαη λα ζπλνδέςεη έλα θνκκάηη πνπ δελ ην 

γλσξίδεη, κηα ηερληθή είλαη λα παίδεη ηνλ ξπζκφ πξψηα πάλσ ζην ζψκα ηνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζην φξγαλν. ην ζηήζνο γίλνληαη ηα βαζηά ρηππήκαηα θαη ζηνπο ψκνπο ηα 

ειαθξηά. ηα ληξακο, ηα ρηππήκαηα κεηαθέξνληαη ζηα ηχκπαλα θαη ζηα θχκβαια 

αληίζηνηρα. 

 Όζνλ αθνξά ην κνπζηθφ ηαιέλην ε θπξίαξρε άπνςε είλαη φηη ν κνπζηθφο 

πξέπεη λα γελλεζεί κε απηφ. Άκα δελ ην έρεη, αθφκα θαη λα κάζεη λα παίδεη, δελ 

κπνξεί λα γίλεη θαιφο (κε ηελ έλλνηα λα «αγγίμεη» κε ηελ κνπζηθή ηνπ ηνπο 

αλζξψπνπο). Απηή ε άπνςε έρεη λα θάλεη κε ηελ πεπνίζεζε φηη ν θαζέλαο είλαη 

γελλεκέλνο κε έλα ηαιέλην πνπ ηνπ έρεη δψζεη ν Θεφο, θαη πξέπεη λα βξεη πνην είλαη 
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απηφ ην ηαιέλην γηα λα πεηχρεη. Οπφηε δελ έρεη λφεκα γηα θάπνηνλ λα πξνζπαζεί ζηε 

κνπζηθή άκα δελ έρεη απηφ ην ράξηζκα. 

 Ζ εθθιεζία, πέξα απφ ηελ ιαηξεπηηθή ρξήζε, ζπκβνιίδεη θαη άιια πξάγκαηα 

γηα ηα κέιε ηεο. Δίλαη κηα θνηλφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζε ςπρνινγηθφ 

θαη πξαθηηθφ επίπεδν γηα ηα κέιε ηεο. Σνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαβηψζνπλ 

εκπεηξίεο απφ ηελ ρψξα ηνπο, φπσο λα θνξέζνπλ ηα παξαδνζηαθά ηνπο ξνχρα θαη λα 

κηιήζνπλ ηελ γιψζζα ηνπο. Δπίζεο ζην ρψξν απηφ γηνξηάδνληαη θαη ηα γελέζιηα, 

θπξίσο ησλ παηδηψλ. 

 Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εξσηεζέλησλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

ζπληεξεηηθφ σο πξνο ηνλ ηξφπν δσήο. Οη έμνδνη είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, θάπνηεο 

θνξέο ηνλ ρξφλν πεγαίλνπλ ζε έλα αθξηθαληθφ θιακπ ζηα Λαδάδηθα ελψ φζνη 

ζπλαλαζηξέθνληαη κε Έιιελεο, θπξίσο ζπλαδέιθνπο, βγαίλνπλ αξαηά θαη πνχ γηα 

θαθέ ζηελ «παξαιία». Λφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ πξνηηκνχλ λα πεξλάλε 

ρξφλν κε θίινπο ζε ζπίηηα, ελψ ε θνξχθσζε ηεο εβδνκάδαο έξρεηαη ηελ Κπξηαθή 

ζηελ εθθιεζία. Οη πην αθνζησκέλνη ζηνλ «ρξηζηηαληθφ» ηξφπν δσήο (εθείλνη δειαδή 

πνπ δήισζαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο φηη δελ αθνχλε άιια είδε πέξα απφ gospel θαη 

παξαδνζηαθή) απνξξίπηνπλ ζπλεηδεηά ηηο εμφδνπο γηαηί απηφο ν ηξφπνο δσήο: «ζνπ 

ραιάεη ην κπαιφ», «κπνξείο λα ηνλ θάλεηο φζν είζαη λένο αιιά φηαλ κεγαιψλεηο 

αιιάδεηο», «κπνξεί λα ζε βγάιεη απφ ηνλ δξφκν ηνπ Θενχ». 

 Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο κνπζηθήο γίλεηαη θπξίσο κε εμσκνπζηθά ζηνηρεία. Σελ 

θαιή κνπζηθή ηε ληψζεηο, ν θαιφο κνπζηθφο παίδεη απφ ηελ θαξδηά ηνπ. Ζ κνπζηθή 

είλαη ζπλαίζζεκα, θαη ην πην ζπρλφ ζπλαίζζεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κνπζηθή είλαη 

ε ραξά, φρη απιή δηαζθέδαζε, ραξά πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ γαιήλε, ηελ εξεκία θαη 

ηελ επθνξία. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή ε ραξά έρεη λα θάλεη κε 
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ην γεγνλφο φηη κε ηελ κνπζηθή έξρεζαη πην θνληά ζηνλ Θεφ. ε θάζε πεξίπησζε 

θεχγεη απφ πάλσ ζνπ φπνην πξφβιεκα έρεηο. 

 Ζ κνπζηθή δελ είλαη ηέρλε γηα ηελ ηέρλε αιιά έρεη ρξήζεηο, ζθνπνχο θαη 

ιεηηνπξγίεο. Δίλαη γηα λα πεξλάεη κελχκαηα, γηα λα δηδάζθεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν δσήο, 

γηα λα κάζεη ζηνπο αγξάκκαηνπο ηηο δηδαζθαιίεο ηεο Αγίαο Γξαθήο, γηα λα ζίγεη 

θνηλσληθά ζέκαηα. Σα ιφγηα παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, θαλέλαο εξσηψκελνο δελ 

αλαθέξζεθε ζε θάπνην είδνο νξγαληθήο κνπζηθήο. Ζ παξαπάλσ άπνςε, φπσο 

εθθξάζηεθε απφ εξσηψκελνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έρεη επηζεκαλζεί 

επίζεο ζε έξεπλεο γηα ηελ αθξηθαληθή κνπζηθή θαη ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

χκθσλα κε ηηο έξεπλεο απηέο, ε κνπζηθή δελ έρεη ππφζηαζε απφ κφλε ηεο αιιά έρεη 

θάπνηα ρξήζε, φπσο ηα ηξαγνχδηα ηεο δνπιεηάο, παηρληδηνχ, ρνξνχ, ηειεηνπξγηθά θαη 

αγάπεο. Μάιηζηα ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλφηεηεο ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο βνεζνχζε ηα 

άηνκα λα δηεθπεξαηψλνπλ θαιχηεξα θαη πην επράξηζηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο (Nketia 1998, 21-22). 
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5. ΔΗΓΖ ΜΟΤΗΚΖ 

5.1 Reggae 

Ζ reggae κνπζηθή γελλήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1960 ζηελ Σδακάηθα θαη γξήγνξα 

εμαπιψζεθε, κέζσ ησλ Σδακατθαλψλ κεηαλαζηψλ, ζηελ ππφινηπε Καξατβηθή θαη 

ζηελ Δπξψπε. ήκεξα, κε ηελ εμέιημε ηεο δηζθνγξαθίαο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ην 

δηαδίθηπν, ε reggae είλαη κηα δηεζλήο κνπζηθή. Ζ reggae ζπλδέεηαη ζηελά κε ην 

rastafari επεηδή πνιινί θαιιηηέρλεο ηεο ήηαλ rastamen θαη εμέθξαδαλ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπο. 

Ζ reggae θαη ην rastafari είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ έλλνηα ηεο αθξηθαληθήο 

δηαζπνξάο. Έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ξήμε 

ησλ Αθξηθαλψλ πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε βίαηε κεηαθίλεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ πξνο ηελ Ακεξηθή θαη ηελ ππνδνχισζή ηνπ απφ ηνπο ιεπθνχο. Ζ 

αθξηθαληθή δηαζπνξά εθθξάζηεθε, δηακνξθψζεθε θαη αλαπηχρζεθε κέζα απφ ηελ 

reggae κνπζηθή θαη ηνπο ζηίρνπο ηεο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ηελ ηδέα ηεο ιχηξσζεο, 

δειαδή ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο επαλάζηαζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ 

ζθιάβσλ θαη αλαπηχρζεθε σο αληίδξαζε ζηελ ππνδνχισζή ηνπο.  

ην πξψην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ Music, Space and Place κε ηίηιν «Ζ κνπζηθή 

θαηαζθεπή ηεο δηαζπνξάο: ε πεξίπησζε ηεο reggae θαη ηνπ rastafari», ε Sarah Daynes 

(2004) ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε αθξηθαληθή δηαζπνξά εθθξάδεη δχν αλλού. Σν 

πξψην είλαη ρσξηθφ θαη αλαθέξεηαη ζε κηα κπζηθή γε θαηαγσγήο (θαη ηξφπν δσήο, 

γιψζζα, γεληθά έλαλ θφζκν πνπ δελ είλαη πιένλ ππαξθηφο ή δηαζέζηκνο) πέξα απφ 

ηνλ σθεαλφ. Σν δεχηεξν είλαη ρξνληθφ θαη αλαθέξεηαη ζε έλα γιπθφ παξειζφλ θαη έλα 

θαιχηεξν κέιινλ. Ζ έλλνηα ηνπ αλλού πηνζέηεζε πεπνηζήζεηο απφ ην rastafari θαη 

δηαπφηηζε θαη ηελ reggae. ηε ζπλέρεηα ζπλνςίδσ ηελ αλάιπζε ηεο Sarah Daynes 
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αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ αλλού κέζα ζηελ reggae, παξαζέηνληαο νξηζκέλεο 

ζεκειηψδεηο πεπνηζήζεηο ηνπ rastafari (Daynes 2004: 25-26). 

χκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, ε Αθξηθή είλαη ην αλλού θαη ην ππιν πνπ 

ζπκβνιίδεη ηνλ ρακέλν παξάδεηζν, απφ ηνλ νπνίν νη ζθιάβνη απνκαθξχλζεθαλ κε ηε 

βία. Ζ Αθξηθή ζεσξείηαη ε γελέηεηξα ηνπ θφζκνπ. Δηδηθφηεξα, απηή ε κεηξηθή, 

γφληκε γε, πεγή ηεο δσήο θαη ηειηθφο ηφπνο πξννξηζκνχ, ζεσξείηαη ε γε ηεο 

Αηζηνπίαο (Zion ζην rastafari). Ωο γε ηνπ Θενχ, ε Αθξηθή ζπκβνιίδεη ην θαιφ, ηνλ 

παξάδεηζν θαη ηελ ειεπζεξία ζε αληίζεζε κε ηε Γχζε πνπ ζπκβνιίδεη ην θαθφ, ηελ 

θφιαζε θαη ηε ζθιαβηά. Ζ Αθξηθή είλαη ην κφλν κέξνο πνπ νη απφγνλνη ησλ ζθιάβσλ 

κπνξνχλ λα είλαη ειεχζεξνη. Δίλαη ε παηξίδα πνπ έραζαλ αιιά ζα βξνπλ μαλά 

(Daynes 2004: 27). 

Ζ Αθξηθή είλαη ην αληίζεην ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη αληηπξνζσπεχεη έλαλ 

θαιχηεξν ηξφπν λα δεη ν άλζξσπνο ζηνλ θφζκν. Σν ζθιαβεκπφξην είλαη επξσπατθή 

ηαθηηθή πνπ επηβιήζεθε ζηνπο Αθξηθαλνχο. Οπφηε φινη νη απφγνλνη ησλ ζθιάβσλ 

είλαη Αθξηθαλνί θαη άζρεηα κε ην κέξνο πνπ γελλήζεθαλ θαη δνχλε, πξέπεη λα 

κείλνπλ πηζηνί ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, λα κείλνπλ απζεληηθνί. Ζ απζεληηθφηεηα ηνπο 

δηαρσξίδεη απφ ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ ηνλ νπνίν ζεσξνχλ επηβεβιεκέλν, ηερλεηφ, 

ςεχηηθν θαη αθαηάιιειν γη‟ απηνχο (Daynes 2004: 28). 

Ζ Αθξηθή αληηπξνζσπεχεη ηε «γε ηεο Δπαγγειίαο» θαη ζπκβνιίδεη ηελ 

ππφζρεζε γηα επηζηξνθή θαη γηα ην ηέινο ηεο θαηαπίεζεο. Όπσο επηζεκαίλεη ε 

Daynes, ζηελ reggae ρξεζηκνπνηείηαη ζξεζθεπηηθφ ιεμηιφγην απφ ην «Βηβιίν ηεο 

Απνθάιπςεο» (Book of Revelation) θαη εθθξάδεηαη έλα εζραηνινγηθφ κέιινλ πνπ 

ππφζρεηαη ηηκσξία γηα ηνπο θαηαθηεηέο θαη επηβξάβεπζε γηα ηνπο ζθιαβσκέλνπο. 

Γειαδή ε έλλνηα ηνπ αλλού έρεη έλαλ πνιπζήκαλην ρξνληθφ ραξαθηήξα. Δθθξάδεη ην 

παξειζφλ θαη ην κέιινλ, ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θφζκνπ, ηνλ θφζκν πξηλ ηελ 
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ζθιαβηά θαη ηνλ θαιχηεξν θφζκν πνπ ζα έξζεη κε ηελ επηζηξνθή ζηελ παηξίδα. ηελ 

αθξηθαληθή δηαζπνξά ππάξρεη ε ηδέα ηεο αλαρψξεζεο θαη ηεο επηζηξνθήο θαη απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κλήκεο γηα ην εδώ θαη ην εκεί, ην ππιν θαη ην μεηά. Οη 

Αθξηθαλνί ζθιάβνη δηαπίζησζαλ ζχληνκα ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο 

κλήκεο, ζηακάηεζαλ λα νξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε βάζε ηε θπιή ηνπο θαη 

ελψζεθαλ φινη καδί απέλαληη ζηνπο αθέληεο ηνπο, κε βάζε ηελ θνηλή ηνπο πιένλ 

ηαπηφηεηα (Daynes 2004: 28-33). 

Δπνκέλσο, φπσο ππνζηεξίδεη ε Daynes, ε reggae έρεη θαη εθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Μεηαδίδεη ηελ ζπιινγηθή κλήκε, απνθαιχπηεη ηελ αιήζεηα γηα ηελ 

ηζηνξία θαη δεκηνπξγεί κηα ζπλέρεηα απφ ην παξειζφλ κέρξη ην παξφλ. Αθνινπζψληαο 

ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο αθξηθαληθήο δηαζπνξάο, έρνπλ εληαρζεί ζηε reggae αθεγήζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε «ήξσεο» πνπ έδξαζαλ ζε κέξε εθηφο Αθξηθήο θαη Καξατβηθήο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ Μαπξίθην, ηελ Γαιιία, ηελ Μ. Βξεηαλία (Daynes 2004: 

28-33). 

Ζ reggae, φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζηηο ζπλεληεχμεηο, είλαη 

ζξεζθεπηηθή κνπζηθή ρσξίο λα ππάξρεη πάληα πξνζδηνξηζκφο γηα ηε ζξεζθεία. 

Κάπνηνο αθνχεη reggae επεηδή είλαη rastaman, ελψ θάπνηνο άιινο ζεσξεί ηελ reggae 

είδνο gospel, δειαδή ρξηζηηαληθή κνπζηθή. ε άιιεο πεξηπηψζεηο κνπ αλαθέξνπλ φηη 

ε reggae ρξεζηκνπνηεί θείκελα απφ ηε Βίβιν ρσξίο άιιν ζρνιηαζκφ. Πάλησο ζε θάζε 

πεξίπησζε ε reggae ραξαθηεξίδεηαη αθξηθαληθή κνπζηθή. 

Ο πην δεκνθηιήο θαιιηηέρλεο ηεο reggae είλαη ίζσο ν Bob Marley. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αθνχ είλαη ην κφλν φλνκα πνπ 

αθνχζηεθε ζρεηηθά κε ηελ reggae. Καηάθεξε κε ηα ηξαγνχδηα ηνπ λα ζπκβνιίζεη ηελ 

δηπιή ζπλεηδεζηαθή θχζε ηεο δηαζπνξάο, δεκηνπξγψληαο ζπλδέζεηο κε ηελ Αθξηθή, 

αιιά πξσηίζησο ηνλίδνληαο ηα θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ Σδακατθαλψλ θαη  Αθξηθαλψλ. 
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Καη νη δχν πιεζπζκνί πάιεπαλ ελαληίνλ φρη κφλν ησλ δπλάκεσλ θαηαπίεζεο, ηεο 

ζθιαβηάο θαη ηεο απνηθηνθξαηίαο αιιά θαη ελαληίνλ θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. Ο Bob Marley, φληαο νπαδφο ηνπ rastafari, εηζήγαγε θαη ζξεζθεπηηθά 

ζηνηρεία ζηελ κνπζηθή ηνπ, ε νπνία απνηέιεζε ην κνπζηθφ κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηελ 

Αθξηθή ησλ πξψησλ ρξηζηηαλψλ Αθξηθαλψλ (Bolhman 2002: 118 -120). 

 

5.2 Gospel 

Ζ gospel παξνπζηάδεη αξθεηά θνηλά κνξθνινγηθά ζηνηρεία κε ηα spirituals, 

φπσο είλαη νη αληηρξνληζκνί, ε δνκή εξψηεζεο-απάληεζεο θαη ε ρξήζε ζηίρσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο γξαθέο. Ζ δηαθνξά ησλ δχν είλαη φηη, ζηελ gospel, ν βαζηθφο 

ζθειεηφο είλαη νη ζηίρνη θαη δίλεηαη ε ειεπζεξία ζηνλ κνπζηθφ λα απηνζρεδηάζεη πάλσ 

ζε απηνχο. Δπηπιένλ, ε gospel αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη 

ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε (Williams 2002). Οη ζηίρνη ηεο, αλαθέξνληαη ζηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα βάζαλα ηνπ αλζξψπνπ, δίλεηαη φκσο παξάιιεια έλα κήλπκα 

αηζηνδνμίαο φηη «φια ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ άκα έρνπκε πίζηε 

ζηνλ Υξηζηφ πνπ είλαη Απηφο πνπ νδεγεί ηελ δσή καο» (Maultsby ζην Allen 1991). 

Όπνηνο έρεη πίζηε ζηελ επφκελε δσή ζα γλσξίζεη ηνλ παξάδεηζν (Allen 1991). 

Ο ξφινο ησλ ηξαγνπδηζηψλ ζηελ gospel είλαη λα άξνπλ έζησ θαη γηα ιίγν ηα 

ρξνληθά θαη ρσξηθά φξηα κεηαμχ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ νπξαλνχ θαη λα θάλνπλ 

ην αθξναηήξην λα ληψζεη ηνλ παξάδεηζν. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, πνιιέο θνξέο ν 

ζνιίζηαο ηξαγνπδηζηήο ρξεζηκνπνηεί ζηα ηξαγνχδηα εηζαγσγηθά ζρφιηα θαη 

αθεγήζεηο. Σα ζρφιηα κπνξεί λα είλαη νη πξψηνη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνχ ή κηα 

αθήγεζε ή αθφκα κηα πξνζσπηθή εμνκνιφγεζε, φηαλ ν ηξαγνπδηζηήο ζέιεη λα 

δεκηνπξγήζεη έληαζε. Ζ εηζαγσγή επηηξέπεη ζηνλ ηξαγνπδηζηή λα εθθξάζεη ηα 
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πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη λα πεηχρεη κηα πλεπκαηηθή ελφηεηα κεηαμχ ησλ 

αθξναηψλ (Allen 1991). 

Ζ gospel κνπζηθή ήηαλ πνιχ δεκνθηιήο ζηνπο εξσηεζέληεο ηεο έξεπλαο. ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα έρεη ηνλ ξφιν ηεο πξνζεπρήο: «φηαλ γπξλάσ απφ ηε δνπιεηά ή φηαλ 

μππλάσ ην πξσί ζέισ λα αθνχσ gospel, κνπζηθή πνπ πκλεί ηνλ Θεφ, γηα λα 

επραξηζηήζσ ηνλ Θεφ κνπ. Καη φηαλ γπξλάσ απφ ηε δνπιεηά επραξηζηψ ηνλ Θεφ πνπ 

επέζηξεςα αζθαιήο. Κάζε κέξα».  

 

5.3 Παπαδοζιακή μοςζική 

ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο Νηγεξίαο δίλεηαη έκθαζε ζην ζφιν ηξαγνχδη κε 

ηελ ζπλνδεία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νξγάλσλ. Ο ηξαγνπδηζηήο, είηε άληξαο είηε 

γπλαίθα, ηξαγνπδάεη ζπλήζσο ζε ςεινχο ηφλνπο. Σα κεισδηθά φξγαλα κπνξνχλ λα 

παίδνπλ ζε νκνθσλία ή εηεξνθσλία. Οη άιιεο θσλέο επαλαιακβάλνπλ πνηθηινηξφπσο 

κηα κηθξή κεισδηθή ή ξπζκηθή θξάζε. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξήζε ηνπ 

ξπζκηθνχ ζρήκαηνο 3:2 θαη ε αληηπαξάζεζε ελφο ζηαζεξνχ παικνχ κε ξπζκηθά θαη 

κεισδηθά κνηίβα. Ο ζηαζεξφο παικφο κπνξεί λα κεηαθέξεηαη κε κηα ζσκαηηθή 

θίλεζε. 

Ζ κνπζηθή παηδφηαλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Πξηλ ηελ απνηθηνθξαηία ήηαλ 

πνιχ ζπλεζηζκέλα ηα ηξαγνχδηα πνπ εμπκλνχζαλ ηελ γελεαινγία ή ηα θαηνξζψκαηα 

ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ. Ζ κνπζηθή ζπλφδεπε επίζεο θαζεκεξηλά γεγνλφηα ηεο δσήο 

φπσο γηνξηέο, ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, γάκνπο, δνπιεηά θ.ι.π. (DjeDje 1998: 446-447, 

θαη Nketia 1964). 

Ζ παξαδνζηαθή κνπζηθή ζηελ θνηλφηεηα ηεο έξεπλαο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε. 

Μπνξεί λα κελ ζπλνδεχεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φπσο ζπλέβαηλε ζηηο 

παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, φκσο είλαη ε κνπζηθή πνπ αθνχγεηαη ζε θάζε γηνξηή θαη 
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ζηηο πεξηζζφηεξεο επίζεκεο ή αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ Νηγεξηαλψλ. 

Θεσξείηαη πσο θνπβαιάεη κηα ζνθία θαη κεηαδίδεη κελχκαηα: «Ζ παξαδνζηαθή 

κνπζηθή δηδάζθεη λα κελ θάλεηο θαθφ ζηνπο αλζξψπνπο γχξσ ζνπ θαη λα πξνζπαζείο 

λα είζαη θαιφο». Δπηπιένλ απηφ ην είδνο κνπζηθήο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν, γηα ηνπο 

εξσηεζέληεο, κε αλακλήζεηο απφ ηελ Νηγεξία θαη απφ ηε δσή ηνπο ηφηε. 

 

5.4 Jazz 

Σνλ φξν jazz ηνλ πηνζέηεζα απφ ηα ιεγφκελα ησλ ζπλεξγαηψλ κνπ. Ζ 

αθξηθαληθή jazz είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ άλζξσπν πνπ ηε δεκηνχξγεζε, ηελ εμέιημε 

θαη ηέινο ηεο απέδσζε ηζρπξφ επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα. Ο δεκηνπξγφο ηεο 

αθξηθαληθήο jazz θαη ηνπ afrobeat είλαη ν Νηγεξηαλήο θαηαγσγήο κνπζηθφο Fela Kuti. 

ην άξζξν Fela Anikupalo-Kuti: Protest Music and Social Processes in Nigeria, ν 

ζπγγξαθέαο Justin Labinjoh θάλεη κηα αλαδξνκή ζηελ πνξεία ηεο θαιιηηερληθήο 

δξάζεο ηνπ Fela Kuti θαη ζηηο επηδξάζεηο πνπ είρε ε κνπζηθή ηνπ ζηελ θνηλσλία ηεο 

Νηγεξίαο (Labinjoh 1982). 

χκθσλα κε ην άξζξν, ν Fela Kuti ζπνχδαζε κνπζηθή ζηελ Αγγιία θαη 

επέζηξεςε ην 1963 ζηελ Νηγεξία, φπνπ ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ε πνπ κνπζηθή. Ο 

Fela νλφκαδε ηελ πνπ «κνπζηθή πςειήο θνηλσλίαο» (highlife) θαη δελ ηνπ άξεζε λα 

παίδεη απηφ ην είδνο επεηδή ζεσξνχζε φηη δελ έρεη ηίπνηα ην αθξηθαληθφ. Αληηζέησο, 

έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ jazz κνπζηθή θαη πξνζπάζεζε λα εμεξεπλήζεη ηηο 

αθξηθαληθέο ξίδεο ηεο. Πίζηεπε φηη ε highlife κνπζηθή έρεη ξπζκφ αιιά δελ έρεη 

βάζνο, ελψ, απφ ηελ άιιε, ε jazz έρεη βάζνο αιιά δελ έρεη ξπζκφ. Οπφηε κειέηεζε 

ηνλ ξπζκφ ζηελ highlife κνπζηθή θαη ηνλ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ jazz, θηηάρλνληαο έλα 

είδνο πνπ νλφκαζε highlife- jazz. Ζ επφκελε θαηλνηνκία ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ 

afrobeat, ελφο κνπζηθνχ είδνπο κε ζηνηρεία απφ highlife, jazz θαη soul κνπζηθή ησλ 
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Αθξηθαλψλ ηεο Ακεξηθήο. Μέρξη ηφηε ηα ηξαγνχδηα ηνπ είραλ θνηλφηππν ραξαθηήξα 

θαζψο πξαγκαηεχνληαλ ηα ζπλεζηζκέλα δεκνθηιή ζέκαηα κεηαμχ ησλ θαιιηηερλψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Ζ δεθάκελε παξακνλή ηνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ην 1969-1970 

θαη ε εκπινθή ηνπ κε ηελ «Μαχξε Δπαλάζηαζε» (Black Revolution) άιιαμε ηε 

ζπλείδεζή ηνπ σο θαιιηηέρλε θαη έδσζε πνιηηηθφ ραξαθηήξα ζην έξγν ηνπ. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ Νηγεξία, ζέιεζε λα κεηαδψζεη ην θιίκα ηεο επαλάζηαζεο κε ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ πνπ κηινχζαλ πιένλ γηα ηαπηφηεηα θαη αλππαθνή. Ο Fela Kuti 

πξνέβαιιε ην έξγν ηνπ σο ελζάξθσζε ηνπ λεαληθνχ ζεμνπαιηθνχ, εδνληζηηθνχ θαη 

αληαγσληζηηθνχ πλεχκαηνο ελάληηα ζηελ εμνπζία. Ζ γιψζζα θαη ε ζθιεξφηεηα ησλ 

ηξαγνπδηψλ ηνπ εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ρακειφηεξεο ηάμεο, ελψ ε θεληξηθή ζηε 

κνπζηθή ηνπ ηδέα ελφο «κέξνπο πνπ καο αλήθεη» επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάγθε γηα κηα 

ελσηηθή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα κεηαμχ ησλ ρακειψλ ηάμεσλ (Labinjoh 1982).  

 

5.5 Ποπ μοςζική 

Έλα είδνο πνπ κνπζηθήο πνπ αλέθεξαλ ζπρλά νη εξσηεζέληεο είλαη ε jùjú 

κνπζηθή.  

Ζ jùjú είλαη έλα είδνο πνπ κνπζηθήο, ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηελ Νηγεξία. 

Δκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ζην Λάγνο, ζε κηα ζπλνηθία φπνπ νη λένη 

ζπλήζηδαλ λα καδεχνληαη ηα βξάδηα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο γηα λα πίλνπλ θαη λα 

παίδνπλ κνπζηθή. ε κηα ηέηνηα ζπλάζξνηζε ζπκκεηείρε θαη ν κεηέπεηηα δεκηνπξγφο 

ηεο jùjú, Tunde King, πνπ ζπλήζηδε λα «πεξηζπιιέγεη» θαη λα ζπλδπάδεη δεκνθηιείο 

ήρνπο. Σα άιια κέιε ηεο παξέαο ηνλ ζπλφδεπαλ ξπζκηθά ρηππψληαο αινπκηλέληα 

θνπηάθηα, κπνπθάιηα, ζπηξηφθνπηα, παθέηα απφ ηζηγάξα θαη άιια αληηθείκελα. Ο 
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ηξαγνπδηζηήο ηεο jùjú, ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ηελ πάλσ πεξηνρή ηνληθψλ πςψλ ηεο 

θσλήο ηνπ, ζε κεζαία έληαζε θαη ρσξίο βηκπξάην. 

Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε jùjú κνπζηθή έρεη ππνζηεί πνιιέο αιιαγέο θαη σο 

πξνο ην κνπζηθφ πεξηερφκελν θαη σο πξνο ην παίμηκφ ηεο. Οη αιιαγέο απηέο 

πξνέθπςαλ ελ κέξεη απφ ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηε ζχγρξνλε Νηγεξία.  ηε ζχγρξνλή ηνπο κνξθή, ηα γθξνππ ηεο jùjú 

απνηεινχληαη απφ ηξαγνπδηζηέο, θξνπζηά φξγαλα θαη θηζάξεο. ηα θξνπζηά 

πεξηιακβάλνληαη παξαδνζηαθά αθξηθαληθά φξγαλα, κηθξά θξνπζηά θαη ληξακο. Απφ 

ηνπο θηζαξίζηεο έλαο έρεη ηνλ θχξην ξφιν, κε εθηεηακέλα ζφιν θαη δχν ή ηξεηο αθφκα 

ζπλνδεχνπλ. Τπάξρεη θαη κηα ραβαλέδηθε θηζάξα γηα λα πξνζζέηεη ηδηαίηεξν ρξψκα. 

Σα ηξαγνχδηα πεξηέρνπλ κεισδίεο απφ ζξεζθεπηηθνχο χκλνπο, παξαδνζηαθή Yoruba 

κνπζηθή, εξγαηηθά ηξαγνχδηα, ελψ αληινχλ ζηνηρεία θαη απφ άιιεο πεγέο φπσο ε 

αθξνακεξηθάληθε κνπζηθή θαη ε κνπζηθή ηνπ ηλδηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. (Waterman 

1998: 478-481, θαη Alaja-Browne 1989). 
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6. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

6.1 Ζ μελέηη ηηρ μοςζικήρ ζε ζσέζη με ηον πολιηιζμό: διάθοπερ πποζεγγίζειρ 

Σν εξψηεκα ηνπ πψο νξίδεηαη ε κνπζηθή ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ είλαη 

ζεκειηψδεο ζηελ εζλνκνπζηθνινγία. Ο Alan Merriam νξίδεη ηελ εζλνκνπζηθνινγία 

σο ηε κειέηε ηεο κνπζηθήο κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ. Δπίζεο δηαρσξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηηο ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο. Ζ ρξήζε εθθξάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κνπζηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θνηλσλία, αιιά παξάιιεια κηα κνπζηθή κπνξεί λα έρεη θαη 

κηα βαζχηεξε ιεηηνπξγία φπσο αηζζεηηθή απφιαπζε ή δηαζθέδαζε (Merriam 2000). 

Σν 1977 πξνρσξά ζε κηα αλαζεψξεζε ηνπ νξηζκνχ θαη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

κνπζηθήο σο πνιηηηζκφ. Ο Bruno Nettl πηνζεηεί ηελ λέα δηεπξπκέλε έλλνηα θαη νξίδεη 

ηελ εζλνκνπζηθνινγία σο ηε κειέηε ηεο κνπζηθήο σο πνιηηηζκφ θαη κέζα ζηνλ 

πνιηηηζκφ  (Nettl 2005: 11-15). Δίλαη ε κειέηε ηνπ πψο νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ, 

παίδνπλ, ζπλζέηνπλ κνπζηθή, ηη ζθέθηνληαη γηα απηήλ θαη πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπο σο 

πξνο ηε κνπζηθή (Gregory 1997: 123). 

Ο νξηζκφο ηνπ μοςζική υρ πολιηιζμόρ ή μέζα ζηον πολιηιζμό ππνλνεί ηελ 

χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν. Ο Nettl ζην βηβιίν ηνπ The study of ethnomusicology 

πεξηγξάθεη δηάθνξεο εζλνκνπζηθνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κειέηε ηεο παξαπάλσ 

ζρέζεο (Nettl 2005: 135-140). 

χκθσλα κε κία πξνζέγγηζε, ν πνιηηηζκφο απνηειείηαη απφ μερσξηζηνχο ηνκείο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε. Ο θάζε ηνκέαο έρεη μερσξηζηή ζρέζε κε 

ηε κνπζηθή, νπφηε γηα λα έρνπκε πιήξε εηθφλα ηεο κνπζηθήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσλία πξέπεη λα ηε κειεηήζνπκε ζε ζρέζε κε θάζε ηνκέα μερσξηζηά. 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε πξνηείλεη λα κειεηήζνπκε ην ηη θάλεη ε κνπζηθή θαη ηη 

ζπλεηζθέξεη ζηνλ πνιηηηζκφ. Δδψ ν πνιηηηζκφο κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε έλαλ 

δσληαλφ νξγαληζκφ φπνπ ην θάζε φξγαλν έρεη ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη φια καδί 
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ζπλεξγάδνληαη θαη δνπιεχνπλ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Οπφηε αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ 

πνπ κειεηάηαη, ε κνπζηθή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. 

Μηα ηξίηε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ζε θάζε πνιηηηζκφ ππάξρεη έλαο ππξήλαο 

βαζηθψλ ηδεψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα φισλ ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ, ζηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε κνπζηθή. Οπφηε θαηαξρήλ ρξεηάδεηαη λα 

απνθαιπθζεί θαη λα κειεηεζεί απηφο ν βαζηθφο ππξήλαο. 

Παξ‟ φιεο ηηο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα απηφ ην ζέκα, ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα ηζρπξηζζεί φηη ε ιεηηνπξγία ελφο πνιηηηζκνχ δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε 

ζσζηφ ηξφπν κέζα απφ έλα απζηεξφ κνληέιν. Πφζν κάιινλ έλα νηθνπκεληθφ 

κνληέιν. Δληνχηνηο ζα δψζσ κηα δηθή κνπ πξνζέγγηζε γηα ην ζέκα. Καηά ηελ άπνςή 

κνπ, ν πνιηηηζκφο δεκηνπξγείηαη απφ κηα θνηλσλία αλζξψπσλ, ζπλδηαιέγεηαη 

ζπλερψο κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ γεσγξαθία θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Όινη νη ηνκείο ηνπ 

πνιηηηζκνχ είλαη αιιειέλδεηνη θαη αιιεινεπεξεαδφκελνη. Μέζα απφ ηελ ζπλερή 

εζσηεξηθή δηεξγαζία κπνξεί θαηά δηαζηήκαηα έλαο ηνκέαο λα αλαπηπρζεί/αλαδεηρηεί  

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο θαη λα νξίζεη ηηο ηάζεηο γηα έλα δηάζηεκα. Ή κπνξεί λα 

ζπκβεί έλα εμσηεξηθφ γεγνλφο, φπσο κηα θπζηθή θαηαζηξνθή ή έλαο πφιεκνο πνπ ζα 

θέξεη αιιαγέο θαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο. 

 

6.2 Λειηοςπγικόηηηα ηηρ μοςζικήρ 

Ζ κνπζηθή είλαη ιεηηνπξγηθή αθνχ νη άλζξσπνη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

θάπνηνπο ζθνπνχο. Απηή είλαη ε ζέζε πνπ ππνζηήξηδε ν Merriam, θαη ζπλαληάηαη 

ζηελ πξάμε ηφζν ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή φζν θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Καλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ αλαθέξζεθε ζηελ κνπζηθή ζαλ κηα αθεξεκέλε 

έλλνηα, ζαλ κηα ηέρλε πνπ ππάξρεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Οη άλζξσπνη αθνχλε κνπζηθή 
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γηα λα ραιαξψζνπλ, λα ρνξέςνπλ, λα πξνζεπρεζνχλ, λα ζπκεζνχλ ηελ παηξίδα ηνπο, 

λα κάζνπλ, λα δψζνπλ κελχκαηα θ.ι.π. Ζ παξαδνζηαθή κνπζηθή ζπλδέεηαη κε 

ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, ζπκβνιηθνχο θαη γισζζνινγηθνχο 

παξάγνληεο. Δίλαη ιεηηνπξγηθή επεηδή ζπλνδεχεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζεκαληηθά 

γεγνλφηα ηεο δσήο. Αιιά θαη ε κε παξαδνζηαθή κνπζηθή κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη λα επεξεάζεη θαηαζηάζεηο νπφηε είλαη εμίζνπ ιεηηνπξγηθή 

(Nettl 2005: 149). ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ππάξρεη ε ηάζε λα δηαρσξίδνληαη ηα είδε 

ηεο κνπζηθήο ζε πνηνηηθά θαη κε πνηνηηθά ή, κε ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα, ζε έληερλα θαη εκπνξηθά. Ζ δεχηεξε απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο («κε 

πνηνηηθά» ή «εκπνξηθά») ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ πνπ, ηελ ειαθξνιατθή κνπζηθή 

θαη άιια ζχγρξνλα ξεχκαηα. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, εθ‟ φζνλ έλα 

είδνο κνπζηθήο εμππεξεηεί θάπνηα ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, ηφηε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη ρξήζηκν γηα απηή ηε θνηλσλία. Ή, φπσο ην εθθξάδεη ν John Blacking: 

«ε κνπζηθή δελ κπνξεί λα είλαη απηνζθνπφο, θάζε κνπζηθή είλαη ιατθή κνπζηθή, ππφ 

ηελ έλλνηα πσο ε κνπζηθή δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί νχηε κπνξεί λα έρεη θακηά 

ζεκαζία, φηαλ δελ απνηειεί ην θνηλφ θηήκα ελφο ιανχ» (Blacking 1988: 14). 

Οπφηε γηα λα θαηαιάβεη θάπνηνο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο κνπζηθήο, πξέπεη λα 

ηελ κειεηήζεη κέζα ζηελ θνηλσλία ε νπνία ηελ παξάγεη. Παξφκνηα ζέζε εθθξάδεη ν 

Bebey, ν νπνίνο πεξηγξάθεη σο εμήο ηνλ ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηηο θνηλσλίεο ηεο 

Αθξηθήο (1975): «νη Αθξηθαλνί κνπζηθνί δελ επηδηψθνπλ λα ζπλδπάζνπλ ήρνπο κε 

ηξφπν ψζηε λα έρνπλ έλα εχερν απνηέιεζκα. Ο ζηφρνο ηνπο είλαη απιά λα εθθξάζνπλ 

ηε δσή, κε φιεο ηεο ηηο θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηνλ ήρν. Γηα λα θαηαιάβεη θάπνηνο ηελ 

αθξηθαληθή κνπζηθή πξέπεη λα ηελ κειεηήζεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο 

θαζεκεξηλήο δσήο» (ζην Gregory 1997: 124). 
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ην ίδην βηβιίν, ν Andrew Gregory πεξηγξάθεη παξαδνζηαθέο ρξήζεηο ηεο 

κνπζηθήο φπσο ηηο θαηέγξαςε απφ κειέηε δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνιηηηζκψλ ηεο Αθξηθήο. Απηέο νη ρξήζεηο απεπζχλνληαη 

ζε παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο νπφηε εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχλ λα ηζρχνπλ κε ηνλ 

ίδην ηξφπν ζήκεξα. Δληνχηνηο ελδέρεηαη λα έρνπλ επηβηψζεη θαηάινηπά ηνπο, ή λα 

έρνπλ κεηεμειηρζεί ζε κηα πεξηζζφηεξν ζχγρξνλε κνξθή. Οη ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο 

πνπ αλαθέξεη ν Gregory είλαη σο πξνο: ηα λαλνπξίζκαηα, ηα παηρλίδηα, ηα ηξαγνχδηα 

ηεο δνπιεηάο, ηνλ ρνξφ, ηηο αθεγήζεηο, ηα ενξηαζηηθά γεγνλφηα, ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

ηαπηφηεηα, ηε ζεξαπεία, ηελ έθζηαζε θαη γηα ηελ πξνζσπηθή επραξίζηεζε (Gregory 

1997: 124-135). 

ηε ζπλέρεηα παξαζέησ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Andrew Gregory σο πξνο ηηο 

ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο. Οη πεξηγξαθέο εκπινπηίδνληαη κε καξηπξίεο απφ ηελ επηηφπηα 

έξεπλα πνπ έθξηλα φηη ζρεηίδνληαη ή αλαθέξνληαη ζε θάπνηα ρξήζε ηεο κνπζηθήο. 

Ναλνπξίζκαηα: ηξαγνχδηα γηα λα εξεκνχλ θαη λα θνηκίδνπλ ηα παηδηά κε αξγφ 

ηέκπν, απιή δνκή θαη επαλαιήςεηο. 

Παηρλίδηα: ηα παξαδνζηαθά παηδηθά παηρλίδηα πνιιέο θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ 

ηξαγνχδηα κε ξπζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ. Με ηελ κεηαθίλεζε ελφο πιεζπζκνχ ηα ηξαγνχδηα ησλ παηρληδηψλ 

ζπλήζσο πξνζαξκφδνληαη ζηα πξφηππα ηεο κνπζηθήο ηνπ λένπ ηφπνπ. 

Σξαγνχδηα ηεο δνπιεηάο: ζηηο παξαδνζηαθέο αθξηθαληθέο θνηλσλίεο νη 

ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο, φπσο νη αγξνηηθέο ή νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ζπλνδεχνληαλ 

απφ ηξαγνχδηα πνπ κάιηζηα βνεζνχζαλ ηελ νκάδα λα ζπγρξνληζηεί θαιχηεξα, 

αθνινπζψληαο ηνλ ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Πέξα απφ ηελ νκαδηθή ηνπο ρξήζε, ηα 

ηξαγνχδηα ηεο δνπιεηάο βνεζνχλε ην άηνκν λα θάλεη πην επράξηζηε ηελ εξγαζία ηνπ, 
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θάηη ην νπνίν ηζρχεη κέρξη ζήκεξα: «πάληα φηαλ θάλσ δνπιεηέο ζην ζπίηη αθνχσ 

κνπζηθή». 

Υνξφο: ζηηο αθξηθαληθέο θνηλσλίεο ν ρνξφο θαη ε κνπζηθή είλαη δχν ζηνηρεία 

ηφζν αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο, πνπ δελ μέξνπκε πνην έξρεηαη πξψην. Γειαδή αλ ε 

κνπζηθή είλαη κηα ζπλνδεία ζηνλ ρνξφ ή αλ ν ρνξφο πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή. Ο 

ξπζκφο ελφο ηξαγνπδηνχ θαη ν ρνξφο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, επεηδή κε ηνλ ρνξφ 

ηνλίδνληαη ρηχπνη πνπ δελ παίδνληαη αιιά ππνλννχληαη απφ ηα φξγαλα. Οη κνπζηθνί 

ζεσξνχλ φηη ην θνηλφ αληηιακβάλεηαη ηνλ βαζηθφ ρηχπν νπφηε πξνρσξάλε ζε 

πνιπξπζκία, αληηρξνληζκνχο θαη άιιεο παξαιιαγέο. ηελ επξσπατθή κνπζηθή 

αληίζεηα δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζηνπο βαζηθνχο ρηχπνπο, θαη ίζσο γη‟ απηφ ην ιφγν 

δελ παξαηεξείηαη ε ίδηα ζηελή ζχλδεζε κε ηνλ ρνξφ. Τπάξρεη κηα ζηεξενηππηθή 

αληίιεςε πνπ αθνξά ηε ζρέζε ησλ Αθξηθαλψλ κε ηνλ ρνξφ πνπ εθθξάδεηαη, γηα 

παξάδεηγκα, κε ηε γεληθεπηηθή άπνςε φηη φινη νη Αθξηθαλνί έρνπλ ηνλ ξπζκφ κέζα 

ηνπο. Παξφιε ηελ ελδερφκελε αιήζεηα ηεο πξφηαζεο φηη πνιινί Αθξηθαλνί 

αληαπνθξίλνληαη κε έληνλε θηλεηηθφηεηα ζηε κνπζηθή θαη ην ξπζκφ, θαη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα αγάπεο γηα ηνλ ρνξφ, δελ παχνπλ λα 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ δειψλνπλ φηη δελ ζπλεζίδνπλ λα ρνξεχνπλ.  

Αθήγεζε: ε αθήγεζε ηζηνξηψλ κε ηελ ζπλνδεία ηξαγνπδηνχ θαη κνπζηθήο είλαη 

κηα παξάδνζε πνπ ζπλαληάηαη ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο. ηελ δπηηθή Αθξηθή 

ππήξραλ επαγγεικαηίεο κνπζηθνί πνπ ηαμίδεπαλ ζε φιε ηε ρψξα θαη δηεγνχληαλ 

ηζηνξίεο απφ ην παξειζφλ αιιά θαη κεηέδηδαλ ηα λέα απφ κέξνο ζε κέξνο. Άιινη ήηαλ 

ζηελ ππεξεζία επγελψλ θαη ηξαγνπδνχζαλ γηα ηα θαηνξζψκαηα θαη ηελ γελεαινγία 

ηνπ αθέληε ηνπο. 

Δνξηαζηηθά γεγνλφηα: ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηηο ενξηαζηηθέο 

εθδειψζεηο πεξηγξάθεη ν κνπζηθνιφγνο Kwabena Nketia ζην βηβιίν ηνπ The music of 
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Africa (1988, ζην Gregory 1997: 129). Ζ κνπζηθή δεκηνπξγεί ην θιίκα γηα λα γίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ή γίλεηαη κηα δηέμνδνο γηα λα εθθξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηειεηή. Σν επίζεκν κέξνο κηαο γηνξηήο ζπλνδεχεηαη απφ 

κνπζηθή θαη ρνξφ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη ηξαγνχδηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ζεκαληηθέο 

ζηηγκέο ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ φπσο ν γάκνο, ε γέλλεζε, ν ζάλαηνο 

θ.ά. ηελ θνηλφηεηα φπνπ πξαγκαηνπνίεζα ηελ έξεπλα, νη γηνξηέο, είηε πξφθεηηαη γηα 

εζληθέο γηνξηέο θαη επίζεκεο εθδειψζεηο είηε γηα ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ, δίλνπλ  ηελ επθαηξία ζηα κέιε λα ζπλεπξεζνχλ, λα δηαζθεδάζνπλ, λα 

ρνξέςνπλ, λα πηνπλ αιθνφι θ.ι.π. Σν είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ επηιέγεηαη εμαξηάηαη 

απφ ηελ ειηθία ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ηελ επηζεκφηεηα ηνπ γεγνλφηνο. ε εζληθέο 

επεηείνπο ή φηαλ νη παξεπξηζθφκελνη είλαη κεγάιεο ειηθίαο αθνχγεηαη ερνγξαθεκέλε 

παξαδνζηαθή κνπζηθή ζηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο. ε γηνξηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν νη λένη παίδεηαη κηα πνηθηιία ζχγρξνλεο μέλεο θαη αθξηθαληθήο 

κνπζηθήο, κε πην δεκνθηιή είδε ην hip hop, RnB θαη rap, κε αγγιηθφ ζηίρν ηα 

πεξηζζφηεξα. 

Δπηθνηλσλία: ζε πνιιέο γιψζζεο, θπξίσο ζηελ θεληξηθή Αθξηθή, νη ιέμεηο 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ηνληθφ χςνο θαη δηάξθεηα, δειαδή κπνξνχλ λα κεηαγξαθνχλ ζε 

λφηεο. Μάιηζηα ζε θάπνηεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηχκπαλα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ 

ηελ αλζξψπηλε νκηιία (talking drum) θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηέθεξαλ κελχκαηα ζε 

απφζηαζε. ηελ ελφηεηα φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία (ζει. 36) έρεη ήδε γίλεη 

αλαθνξά ζε κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν νκηιίαο, δηαθπκάλζεηο ζηε θσλή, 

ηνληζκφο ησλ ιέμεσλ, καθξφζπξηεο θαηαιήμεηο, glissanti, πνπ ίζσο απνηεινχλ 

θαηάινηπν ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ. 
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Σαπηφηεηα: ε κνπζηθή είλαη έλα ηζρπξφ κέζν πνπ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη 

θάπνηνο αλήθεη ζε κηα εζληθή νκάδα ή ζε έλα κέξνο. Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Martin 

Stokes, «ε κνπζηθή είλαη θνηλσληθά ζεκαληηθή [...] επεηδή δηαζέηεη κέζα κε ηα νπνία 

νη άλζξσπνη αλαγλσξίδνπλ ηαπηφηεηεο θαη κέξε, θαη ηα φξηα πνπ ηα δηαρσξίδνπλ» 

(Stokes 1994: 5). Ζ ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ ζπιινγηθή ή αηνκηθή ηαπηφηεηα 

είλαη θνηλψο απνδεθηή θαη κειεηάηαη ζπλερψο κέρξη ζήκεξα απφ ηελ επηζηήκε ηεο 

εζλνκνπζηθνινγίαο. 

Θεξαπεία: ζε πνιιέο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ε κνπζηθή ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο θαζψο θαη ηε δχλακε λα καο θέξλεη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο 

πξνγφλνπο καο, ηα πλεχκαηα θαη ηνλ Γεκηνπξγφ θαη λα ελαξκνλίδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ 

νξαηνχ θαη ηνπ αφξαηνπ θφζκνπ. Μέιε ηεο εθθιεζίαο δειψλνπλ γηα ηελ gospel 

κνπζηθή φηη «θάλεη ην κπαιφ ζνπ λα μεθχγεη, ζε αλεβάδεη ςειά γηα λα ζπλαληήζεηο 

εθεί ηνλ Θεφ, ζε θάλεη λα ελσζείο κε ηνλ Θεφ». Δπηπιένλ, θάπνηνη αθνχλ 

ζπγθεθξηκέλν είδνο κνπζηθήο γηα λα νδεγεζνχλ ζε κία νξηζκέλε ςπρηθή θαηάζηαζε 

φπσο γηα παξάδεηγκα λα εξεκήζνπλ, λα ληψζνπλ ραξνχκελνη, λα ζπγθηλεζνχλ ή λα 

μεράζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

Έθζηαζε: ε έθζηαζε είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ζπλεηδεηφηεηαο πνπ έρεη 

ζπλήζσο ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν. Μπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ θιάκα, ηξέκνπιν, 

απψιεηα ηεο επαθήο κε ην πεξηβάιινλ θαη πηψζεηο ζην έδαθνο. Ζ έθζηαζε 

επηηπγράλεηαη αηνκηθά ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηειεηψλ φπνπ ε κνπζηθή παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Ο ξφινο πνπ παίδεη ε κνπζηθή ζηελ έθζηαζε πνηθίιιεη ζηνπο 

δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Αιινχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε 

έθζηαζε θαη αιινχ γηα λα ην επαλαθέξεη. Δπίζεο θάπνηνη πνιηηηζκνί πξνηηκνχλ 

ζηγαλή κνπζηθή, άιινη δπλαηή, ηελ αλζξψπηλε θσλή ή φξγαλα, κεισδηθά ή θξνπζηά 

φξγαλα θ.ι.π. ηελ εθθιεζία ηεο έξεπλαο ε κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νδεγήζεη 
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ηα άηνκα ζε κηα παξφκνηα θαηάζηαζε. Απφ ηα λαηπεςηικά ζηα δοξαζηικά ηξαγνχδηα ε 

δηάζεζε ησλ κειψλ αιιάδεη βαζκηαία γηα λα θαηαιήμνπλ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιχ ήπηα έθζηαζε (βι. ελφηεηα «ζηελ εθθιεζία» 

δνμαζηηθά ηξαγνχδηα, ζει. 34). 

Πξνζσπηθή επραξίζηεζε: ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο νη άλζξσπνη παίδνπλ 

κνπζηθή θαη γηα ην ιφγν φηη ηνπο πξνζθέξεη απιά επραξίζηεζε. ηα ρσξηά ηεο 

Αθξηθήο ζπλεζηδφηαλ λα καδεχεηαη ε θνηλφηεηα ην απφγεπκα ζε έλα αλνηρηφ κέξνο 

θαη λα γίλεηαη κηα απζφξκεηε γηνξηή κε κνπζηθή θαη ρνξφ. Δθεί νκάδεο κνπζηθψλ 

έπαηδαλ φιεο δηαδνρηθά ελψ ζπκκεηείραλ θαη ηα παηδηά ζην παίμηκν ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ θαη ην ηξαγνχδη. Πέξα απφ ηηο νκαδηθέο ζπγθεληξψζεηο ήηαλ ζπλεζηζκέλν 

θαη ην αηνκηθφ παίμηκν, γηα ιφγνπο εμάζθεζεο αιιά θαη γηα πξνζσπηθή επραξίζηεζε. 

 

6.3 Μοςζική μαθηηεία 

χκθσλα κε ηνλ Merriam (2000) ππάξρνπλ ηέζζεξηο θχξηνη ηχπνη 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ κνπζηθή: ν ζσκαηηθφο, ν ιεθηηθφο, ν θνηλσληθφο θαη ν 

καζεζηαθφο. Ο ζσκαηηθφο αλαθέξεηαη ζην πψο νη άλζξσπνη παίδνπλ ηα φξγαλα, πψο 

ηξαγνπδάλε θαη πψο αληηδξάλε ζσκαηηθά ζηε κνπζηθή. Ο ιεθηηθφο ζην ηη ιέλε νη 

άλζξσπνη γηα ηε κνπζηθή, ηε κνπζηθή δνκή θαη ηα θξηηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

κνπζηθή. Ο θνηλσληθφο ηχπνο ζπκπεξηθνξάο αθνξά ηε ζέζε ηνπ κνπζηθνχ ζηελ 

θνηλσλία, θαη ν καζεζηαθφο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο ζπλερψο καζαίλεη 

ηνλ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη (Merriam 2000: 114-125). 

ηηο αλαθνξέο ηνπ γηα ηηο αθξηθαληθέο θνηλσλίεο, ν Merriam δηαρσξίδεη απηνχο 

πνπ παίδνπλ κνπζηθή απφ ηνπο κνπζηθνχο. Γηα λα είλαη θαλείο κνπζηθφο πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηνο απφ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθεη (Merriam 

2000: 143-144). Μηα παξφκνηα ζέζε ππνζηεξίδνπλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο 
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ζπλεληεχμεηο ζηελ παξνχζα έξεπλα: «ν κνπζηθφο πξέπεη λα έρεη ηαιέλην», «αθφκα 

θαη αλ θάπνηνο κάζεη λα παίδεη δελ ζα γίλεη θαιφο αλ δελ έρεη ράξηζκα», «κνπζηθφο 

είλαη απηφο πνπ αγγίδεη ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ». Δπηπιένλ, «ν κνπζηθφο πξέπεη λα 

κεηαθέξεη ζσζηά κελχκαηα, πξέπεη λα δηδάζθεη ηελ θαιή δσή». ηα πξνεγνχκελα 

παξαδείγκαηα δηαθξίλνληαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηνλ ιεθηηθφ ηχπν ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

πνηφηεηα ηεο κνπζηθήο θαζνξίδεηαη απφ ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ζηνπο αθξναηέο, 

δειαδή απφ ην θαηά πφζν εγείξεη ηα επηζπκεηά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε. Όζνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζεσξνχληαη 

ηαιαληνχρνη θαη θαηά ζπλέπεηα αλαγλσξίδνληαη σο κνπζηθνί. Ζ πνηφηεηα ηεο 

κνπζηθήο θξίλεηαη παξάιιεια θαη απφ ην λφεκα πνπ θέξνπλ νη ζηίρνη ηεο. 

Ζ κνπζηθή καζεηεία, επεηδή έρεη λα θάλεη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο «πνιηηηζκηθή κάζεζε» (enculturation), δειαδή ε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία θάπνηνο καζαίλεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε (socialization), ηελ εθπαίδεπζε (education) θαη ηε ζπζηεκαηηθή 

εθπαίδεπζε (schooling). Απηά πνιιέο θνξέο ζπλππάξρνπλ θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη (Merriam 2000: 145-146). 

Ζ κοινυνικοποίηζη ζπκβαίλεη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ, 

φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ο πην απιφο 

ηξφπνο κάζεζεο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε κίκεζε, ε νπνία φκσο δελ αξθεί απφ κφλε 

ηεο. Σα παηδηά καζαίλνπλ κνπζηθή κέζα απφ ηελ κίκεζε, φκσο, άκα ζέινπλ λα γίλνπλ 

κνπζηθνί, ρξεηάδεηαη λα εθπαηδεπηνχλ. Ζ κνπζηθφηεηα σο δεμηφηεηα ρξεηάδεηαη κηα 

θαηεπζπλφκελε κάζεζε. Απηφ ην ξφιν έρνπλ ε εκπαίδεςζη θαη ε ζςζηημαηική 

εκπαίδεςζη. Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη επίζεκε ή αλεπίζεκε, αξρίδεη απφ κηθξή 

ειηθία θαη ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο έθηαλε κέρξη ηελ εθεβεία φπνπ ην άηνκν 

παίξλεη ηελ ζέζε ελφο ελήιηθνπ ζηελ θνηλσλία. Ζ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, απφ ηελ 
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άιιε, ζπληειείηαη νξγαλσκέλα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ άηνκα εηδηθά 

εθπαηδεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν εθηφο ζπηηηνχ. Ζ δηδαζθαιία θαη ε εθπαίδεπζε 

ζπρλά ζπλππάξρνπλ ρξνληθά θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Με πην ζχγρξνλνπο φξνπο, 

ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε παξέρεη κφξθσζε κε πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

ελψ ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη επξχηεξν θνηλσληθφ θαη εζηθφ ραξαθηήξα αλάινγα 

κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη (Merriam 2000: 146-151). 

Ο κνπζηθφο πξέπεη λα έρεη κηα δπλακηθή ζρέζε κε ην θνηλφ. Όηαλ ην πξντφλ (ε 

κνπζηθή) πνπ παίδεη δελ αξέζεη ζην θνηλφ, ν κνπζηθφο πξέπεη λα μαλακειεηήζεη θαη 

λα επαλαθαζνξίζεη ην πξντφλ ηνπ κέρξη λα ηθαλνπνηήζεη ην θνηλφ. Δπίζεο ην γνχζην 

ηνπ θνηλνχ κπνξεί λα αιιάμεη αλά πάζα ζηηγκή, ν κνπζηθφο πξέπεη λα αθνπγθξάδεηαη 

απηέο ηηο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο (Merriam 2000: 158). 

Ο πνιηηηζκφο είλαη ζηαζεξφο αιιά φρη ζηαηηθφο. Αληηζέησο, είλαη δπλακηθφο θαη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

ζπκβάιιεη απφ ηε κία ζηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ δηαηψληζε ελφο πνιηηηζκνχ θαη απφ 

ηελ άιιε δηαζθαιίδεη ηελ δπλακηθφηεηά ηνπ κε ην λα ελζσκαηψλεη ζε απηφλ 

λεσηεξηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο (Merriam 2000: 103-163). 

Οη ζέζεηο ηνπ Alan Merriam γηα ηε κνπζηθή καζεηεία θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλνληαη έσο ζήκεξα. Οη κνπζηθνί ηεο έξεπλαο απφ παηδηά ζπκκεηείραλ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εθθιεζίαο θαη έπαηξλαλ κέξνο ζηε κνπζηθή πξάμε κε ηξφπνπο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπκκεηνρηθή κνπζηθή (ζει. 40-41). Ωο απνηέιεζκα φινη αξρηθά 

απέθηεζαλ ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, φπσο λα ηξαγνπδάλε ή λα παίδνπλ 

ξπζκνχο ζε κηθξά φξγαλα ή θαη ζην ζψκα ηνπο. Κάπνηνη πξνρψξεζαλ ζε πην 

νξγαλσκέλε κάζεζε ζπκκεηέρνληαο ζε καζήκαηα πνπ γηλφληνπζαλ ζηελ εθθιεζία 

απφ άιινπο κνπζηθνχο. Παξάιιεια είραλ ηελ επθαηξία λα εμαζθνχληαη θαη ζε 
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πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, παίδνληαο ζηε ιεηηνπξγία. Ζ πξφνδνο επηηπγράλεηαη θπζηθά 

θαη αβίαζηα.   

Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε κνπζηθή καζεηεία ζηηο αθξηθαληθέο θνηλσλίεο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ κνπζηθφηεηα 

ελφο αηφκνπ είλαη ην πεξηβάιινλ θαη φρη θάπνην γελεηηθφ ράξηζκα. Δληνχηνηο ηα 

άηνκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ ππνζηεξίδνπλ απηή ηε ζέζε. Αληηζέησο πηζηεχνπλ 

φηη ν κνπζηθφο πξέπεη λα γελληέηαη κε ηαιέλην. Υσξίο ηαιέλην ίζσο θάπνηνο  

θαηαθέξεη λα κάζεη κνπζηθή φκσο δελ ζα γίλεη πνηέ θαιφο κνπζηθφο. Απηφ είλαη έλα 

δήηεκα πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ξεθηλψληαο ηελ έξεπλα αξρηθά είρα έλα ζθνπφ. Να απνηππψζσ ηε ζέζε πνπ 

έρεη ε κνπζηθή ζηε δσή ησλ εξεπλψκελσλ, φπσο είλαη ηψξα θαη φπσο εθθξάδεηαη απφ 

ηνπο ίδηνπο. Απιά φπσο είλαη, ρσξίο θάπνην ζηφρν γηα αλχςσζή ηεο, ζχγθξηζε κε 

κνπζηθέο άιισλ πνιηηηζκψλ ή νπνηαδήπνηε θξηηηθή. Έηζη θη αιιηψο θακία κνπζηθή 

δελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμεη ηελ αμία ηεο. Μφλν ην γεγνλφο φηη ππάξρεη απνδεηθλχεη 

ηε ρξεζηκφηεηά ηεο. χκθσλα κε απηή ηε ινγηθή, ε έξεπλα κειεηάεη πνηα κνπζηθή 

επηιέγεηαη, γηα πνηα πεξίζηαζε θαη γηα πνην ιφγν, θαη ηη επίδξαζε έρεη απηή ε 

κνπζηθή ζηνπο αλζξψπνπο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν έξρεηαη ην γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε 

κνπζηθή έρεη ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο ζηνπο αλζξψπνπο. Απηφ είλαη έλα 

πνιπζχλζεην εξψηεκα πνπ αθνξά πνιινχο ηνκείο φπσο ηζηνξία, ςπρνινγία, 

θνηλσληνινγία θ.ι.π. θαη άξα είλαη αδχλαην λα εμαληιεζεί ζηα ζηελά φξηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Ωζηφζν, κέζα ζην θείκελν πξνηείλνληαη νξηζκέλεο 

εξκελείεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία. 

πλνςίδνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο έξεπλαο, πξνέθπςαλ ηξία ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ νπζηαζηηθά ηε 

κνπζηθή δσή ησλ κειψλ ηεο ζπλεξγαδφκελεο θνηλφηεηαο. Καηαξρήλ ππάξρεη κηα 

ηζρπξή ζχλδεζε κε ηελ παξάδνζε φζνλ αθνξά ηε κνπζηθή πξάμε θαη ηε κνπζηθή 

καζεηεία. Ζ κνπζηθή πνπ παηδφηαλ είρε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθξηθαληθήο 

κνπζηθήο θαη σο πξνο ην νξγαληθφ θνκκάηη θαη σο πξνο ην ηξαγνχδη. Δπίζεο, ε 

δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

κε ηηο αξρέο ηεο ζπκκεηνρηθήο κνπζηθήο.  

Γεχηεξνλ, ε κνπζηθή ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηαπηφηεηα 

ελφο αηφκνπ. Σν είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ επηιέγεη θάπνηνο δείρλεη ελ κέξεη ηνλ ηξφπν 
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δσήο ηνπ θαη ηα  πηζηεχσ ηνπ. Πνιιέο θνξέο ε επηινγή ηεο κνπζηθήο γίλεηαη 

ζπλεηδεηά αθξηβψο γηα λα εθθξάζεη ην άηνκν ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ. 

Σέινο, ηα κνπζηθά γεγνλφηα ζεσξνχληαη πνιπζήκαληα θαη πνιπιεηηνπξγηθά. Ζ  

κνπζηθή δηδάζθεη, επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία θαη ηε δηάζεζε ησλ αηφκσλ θαη πάληα 

έρεη θάπνην ζθνπφ, γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα δηέπεηαη απφ εζηθή. 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα ηεο 

έξεπλαο. Πέξα απφ ην δήηεκα ηεο κνπζηθήο καζεηείαο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηε βάζε 

ησλ καξηπξηψλ ησλ κνπζηθψλ, είλαη επίθνβν λα βγνπλ γεληθφηεξεο εξκελείεο γηα ηα 

άιια δεηήκαηα. Ο έληνλνο ζξεζθεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλαο είλαη 

πηζαλφ λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα θαη λα δηακνξθψλεη ηάζεηο πνπ δελ ηζρχνπλ ζε 

άιια κνπζηθά πεξηβάιινληα. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα γίλνληαλ ζπλεληεχμεηο θαη κε 

άηνκα εθηφο ηεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλφηεηαο γηα λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, κνπ δεκηνπξγήζεθαλ εξσηήκαηα θαη εληππψζεηο 

πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ ζην παξφλ θείκελν. Έλα εξψηεκα αθνξά ηα 

είδε ηεο  reggae θαη ηεο ηδαδ. Μνπ έθαλε εληχπσζε ε ζρεηηθά ρακειή δεκνηηθφηεηά 

ηνπο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα δχν είδε 

κνπζηθήο κε έληνλα αθξηθαληθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο ζέζεηο γηα ηελ Αθξηθή. Μηα επφκελε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζε 

απηά ηα δχν είδε θαη εηδηθφηεξα ζην πψο νξίδνληαη θαη ηη ζπκβνιίδνπλ ζήκεξα γηα 

έλαλ ζχγρξνλν Αθξηθαλφ.  

Έλα δεχηεξν εξψηεκα εθθξάδεηαη ήδε κέζα ζην θείκελν (ζει. 50). Πξφθεηηαη 

γηα ηε ζρέζε κνπζηθέο πξνηηκήζεηο – θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Φαίλεηαη λα 

ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

δηάθνξνπο ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη απφ ηε θχζε ηνπ πην 

αλνηρηφ ζε λέα εξεζίζκαηα θαη θαηαζηάζεηο νπφηε θαη θνηλσληθνπνηείηαη 
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πεξηζζφηεξν, θαη πεηξακαηίδεηαη ζηε κνπζηθή. Μηα άιιε ππφζεζε είλαη φηη ε κνπζηθή 

δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα λα γλσξίζεη θάπνηνο θαηλνχξηα άηνκα θαη θαηαζηάζεηο. 

Ζ κειέηε απηήο ηεο ζρέζεο ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζεκαληηθά εζλνκνπζηθνινγηθά θαη 

θνηλσληνινγηθά επξήκαηα. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ήηαλ κηα πξσηφγλσξε θαη πινχζηα εκπεηξία. Σν πην 

σξαίν θαη ηαπηφρξνλα ην πην δχζθνιν θνκκάηη είλαη ε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Γνπιεχνληαο κε αλζξψπνπο ε έξεπλα γίλεηαη κηα δσληαλή 

δηαδηθαζία κε ζπλερή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ. Σν δχζθνιν θνκκάηη είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ έξεπλα θαη λα κελ ππάξμνπλ παξεμεγήζεηο. Απηή 

ήηαλ ίζσο κηα αδπλακία εθ κέξνπο κνπ πνπ θάπνηεο θνξέο κε νδήγεζε ζην λα κελ 

θηλεζψ φπσο ηδαληθά ζα ήζεια. Αλ γπξλνχζα ζηελ αξρή ζα επεδίσθα λα ππελζπκίδσ 

ζπλερψο ηνλ ξφιν κνπ πξνο απνθπγή ακήραλσλ θαηαζηάζεσλ. Πέξα απφ φπνηεο 

δπζθνιίεο, ζπλνιηθά ε εκπεηξία ηεο εζλνγξαθίαο  ήηαλ δηδαθηηθή θαη 

επνηθνδνκεηηθή.  

Κιείλνληαο, πηζηεχσ φηη ν κνπζηθφο αθξηθαληθφο πνιηηηζκφο έρεη κεγάιν 

πινχην θαη κπνξεί λα δηδάμεη πνιιά πξάγκαηα ζηνπο ζχγρξνλνπο κνπζηθνχο. 

Δπηπιένλ, κηα εζλνκνπζηθνινγηθή θαη θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

κνπζηθνχ αθξηθαληθνχ πνιηηηζκνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε θαη 

πξνζέγγηζε ησλ αθξηθαληθψλ κεηνλνηήησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Ο βαζηθφο ζθειεηφο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Καηά πεξίπησζε ππήξραλ επηπιένλ 

εξσηήζεηο εκβάζπλζεο 

Απφ πνχ είζαη; 

Απφ πνηα πφιε/ρσξηφ; 

Πφζν ρξνλψλ είζαη; 

Πφηε ήξζεο ζηελ Διιάδα; 

Έρεηο δήζεη θαη ζε θάπνηα άιιε ρψξα; 

Γνπιεχεηο/ζπνπδάδεηο; 

Πνηα είδε κνπζηθήο ζνπ αξέζνπλ; 

Γηαηί ζνπ αξέζεη απηή ε κνπζηθή; 

Πφηε ηελ αθνχο, ζε πνηεο πεξηζηάζεηο; 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πφηε βάδεηο λα αθνχζεηο κνπζηθή; 

Παίδεηο θάπνην κνπζηθφ φξγαλν ή ηξαγνπδάο; 

Πψο έκαζεο ην φξγαλν ή ην ηξαγνχδη; 

Όηαλ ζπλαληηέζαη κε ηνπο θίινπο ζνπ απφ ηελ Νηγεξία ηη κνπζηθή αθνχηε; 

Γηαηί; 

Όηαλ ζπλαληηέζαη κε άιινπο θίινπο πνπ δελ είλαη Νηγεξηαλνί; 

Όηαλ βγαίλεηο γηα δηαζθέδαζε ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέξνο πνπ 

πξνηηκάο; 

νπ αξέζεη ν ρνξφο; 

ε ζρέζε κε ηνλ θαηξφ πνπ ήζνπλ ζηελ Νηγεξία πφζν έρνπλ αιιάμεη νη 

πξνηηκήζεηο ζνπ ζηε κνπζηθή; 
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Δξρφκελνο/ε εδψ γλψξηζεο θάπνην θαηλνχξην είδνο; 

Πψο νξίδεηο ηελ θαιή κνπζηθή; 

Πνηνο είλαη ν θαιφο κνπζηθφο; 

Πνηνο είλαη ν θαιφο ηξαγνπδηζηήο; 

Πηζηεχεηο φηη νη κνπζηθνί είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ θνηλσλία; Γηαηί; 

Ο θαιφο κνπζηθφο γελληέηαη ή γίλεηαη; 

Έρεηο δηθνχο ζνπ αλζξψπνπο πίζσ ζηε Νηγεξία; 

Πψο θξαηάο επαθέο; 

Ση θάλεηο φηαλ ζέιεηο λα ζπκεζείο ηελ παηξίδα ζνπ; 

θέθηεζαη λα κείλεηο ζηελ Διιάδα κφληκα; 

 

 

 

 

 

 

 


