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Περίληψη 

 

Το θέμα με το οποίο ασχολείται η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία σχετίζεται με τα             

συναισθήματα που προκαλεί η μουσική στους ακροατές και με το εάν αυτά επηρεάζονται από              

τη συστηματική ενασχόληση των ακροατών με τη μουσική και τις μουσικές τους γνώσεις. Το              

ερώτημα αυτό αποτελεί ένα ανοιχτό αντικείμενο μελέτης στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Μέσω ανασκόπησης της βιβλιογραφίας μελετήθηκαν οι παράγοντες που οδηγούν στη          

συναισθηματική αντίδραση κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης, οι διαφορές που έχουν            

παρατηρηθεί σε μουσικούς και μη-μουσικούς, καθώς και οι διαφορετικές ερευνητικές          

προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για τη μελέτη τους. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα           

ερωτηματολόγιο που απευθύνονταν σε μουσικούς και μη-μουσικούς, άνδρες και γυναίκες,          

φοιτητές ή σπουδαστές μουσικής, καθώς και φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων. Η          

δημιουργία ερωτηματολογίου έγινε για τη διερεύνηση της προσωπικής άποψης των          

συμμετεχόντων στην έρευνα για τα συναισθήματα που τους προκαλούν συγκεκριμένα          

μουσικά κομμάτια κατά την ακρόασή τους. Για τις απαντήσεις τους λήφθηκαν υπόψη το             

επίπεδο μουσικών γνώσεων των συμμετεχόντων, άτυπων και τυπικών, και η γενικότερη           

ενασχόλησή τους με τη μουσική.  

Στόχος ήταν να καταγραφούν οι απόψεις των μελών της κάθε πειραματικής ομάδας,            

μουσικών και μη-μουσικών, για τα συναισθήματα που αναγνωρίζουν κατά την ακρόαση σε            

συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια, και στη συνέχεια αυτές οι απόψεις να συζητηθούν υπό το             

πρίσμα των ευρημάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας για τους παράγοντες που επηρεάζουν το            

είδος των συναισθημάτων που μπορεί να αναγνωρίσει κανείς σε μία μουσική. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο οι συμμετέχοντες που ανήκαν στην            

ομάδα των μουσικών όσο και αυτοί που ανήκαν στην ομάδα των μη μουσικών αναγνώρισαν              

σε μεγαλύτερο ποσοστό τα συναισθήματα της χαράς και της θλίψης. Για τα μουσικά             

αποσπάσματα που είχαν χαρακτηριστεί ότι δημιουργούσαν το συναίσθημα του θυμού ή του            

φόβου όλοι οι συμμετέχοντες φάνηκε να αποδίδουν και τα δύο συναισθήματα. Ωστόσο στην             

παρούσα μελέτη οι γυναίκες μη μουσικοί φάνηκε να αποδίδουν με μεγαλύτερη ομοιομορφία            

τα συναισθήματα στο κάθε μουσικό απόσπασμα που τους παρουσιάστηκε.  

Όσον αφορά τους ακροατές μουσικούς, παρατηρήθηκε ότι οι απαντήσεις τους για τα            

συναισθήματα που τους δημιουργούσε το κάθε μουσικό απόσπασμα παρουσίαζε μια          
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μεγαλύτερη ποικιλομορφία, σε σχέση με τις απαντήσεις των μη μουσικών ακροατών. Επίσης,            

οι συμμετέχοντες άντρες μουσικοί ήταν η μοναδική ομάδα που αναγνώρισε σε μουσικό            

απόσπασμα που ήταν γραμμένο σε μείζονα κλίμακα το συναίσθημα της λύπης, το οποίο ήταν              

και το όνομα του συγκεκριμένου μουσικού έργου. Είναι πολύ πιθανό ότι οι μουσικές γνώσεις              

των συμμετεχόντων αυτής της ομάδας ευθύνονται γι αυτό τη διαφοροποίησή τους. Όμως            

χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να βρεθεί ακριβώς ο παράγοντας ο οποίος είναι            

υπεύθυνος γι αυτή τη διαφορά.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: μουσική, συναισθήματα, μουσική ακρόαση, μουσικοί, μη-μουσικοί 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τους παράγοντες που εμπλέκονται και επηρεάζουν τη            

δημιουργία συναισθημάτων στους ακροατές κατά την ακρόαση μιας μουσικής. Για τον λόγο            

αυτό δημιουργήθηκε μία πειραματική έρευνα, όπου στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν         

μουσικά αποσπάσματα, τα οποία είχαν χαρακτηρισθεί από προηγούμενες μελέτες ότι          

εκφράζουν συγκεκριμένα συναισθήματα, και, στη συνέχεια, μέσω ερωτηματολογίου,        

ζητήθηκε να δηλώσουν τα συναισθήματα που αναγνώρισαν στα συγκεκριμένα μουσικά          

κομμάτια κατά την ακρόασή τους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ώστε να παρουσιαστούν οι           

παράγοντες που οδηγούν στη συναισθηματική αντίδραση κατά τη διάρκεια της μουσικής           

ακρόασης, οι διαφορές που έχουν παρατηρηθεί σε μουσικούς και μη-μουσικούς, καθώς και οι             

διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για τη μελέτη τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πειραματική έρευνα και τα αποτελέσματα που           

προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, οι          

αδυναμίες που υπήρξαν καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Τέλος, στο Παράρτημα υπάρχει το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι         

συμμετέχοντες, τα μουσικά αποσπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα και οι           

αναλυτικοί πίνακες με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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1. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μουσική κατέχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και καθίσταται αναπόσπαστο             

στοιχείο της καθημερινότητας των ανθρώπων όλων των πολιτισμών (βλ. Μπλάκινγκ, 1981).           

Είναι χαρακτηριστικό πως προκειμένου κάποιος να απολαύσει την ακρόαση μιας μουσικής,           

αρκεί μόνο να έχει ικανοποιητικά ανεπτυγμένη την αίσθηση της ακοής. Αποτελεί δηλαδή, ένα             

μέσω επικοινωνίας και έκφρασης προσβάσιμο από όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου          

καταγωγής, γλώσσας, ηλικίας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και μπορεί έτσι να          

συνδέσει ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης. Η επίδραση της μουσικής στη ζωή και την               

ανάπτυξη του ατόμου, και ειδικότερα στην έκφραση, την αντίληψη και τη ρύθμιση των             

συναισθημάτων του έχει βρεθεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική (βλ. Μπουλντή, 2007 και 2008) 

 

 

1.2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Η σχέση της μουσικής με τα συναισθήματα είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει, από την               

αρχαιότητα μέχρι σήμερα, διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως την Φιλοσοφία, την Αισθητική,           

την Ψυχολογία και, φυσικά, τη Μουσικολογία,. Όπως αναφέρει ο Eerola (2018), το ερώτημα             

σχετικά με το πώς η μουσική προκαλεί συναισθήματα στους ακροατές με τέτοια αβίαστη             

χάρη είναι ένα θέμα που είναι σημαντικό να διερευνηθεί καθώς θα μπορούσε να αιτιολογήσει              

τους θεμελιώδεις λόγους για την ύπαρξη της λειτουργίας της μουσικής στους ανθρώπους.            

Ωστόσο, στο ερευνητικό μέρος υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες σχετικά με τη διερεύνηση           

και μελέτη των παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται στη δημιουργία συναισθημάτων κατά τη            

μουσική ακρόαση καθώς επίσης και για την τυπολογία των σχετικών συναισθημάτων (βλ.            

Eerola & Vuoskoski, 2012). 

 

1.2.1. Αρχαιότητα 

Στην αρχαία Ελλάδα, η σχέση της μουσικής με τα συναισθήματα, καθώς και η επιρροή της               

μουσικής στις ψυχές των ανθρώπων, είχε έντονα απασχολήσει τη φιλοσοφική σκέψη. Οι            

σπουδαιότεροι φιλόσοφοι που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα είναι ο Πλάτωνας και ο             

Αριστοτέλης.  
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Ο Πλάτωνας θεωρούσε πολύ σημαντικό τον ρόλο της μουσικής στην εκπαίδευση. Στο            

έργο του Πολιτεία επισημαίνεται η ηθικοπλαστική δύναμη της μουσικής «η ομορφιά και η             

αρμονία, η χάρη και η ευρυθμία του λόγου παρακολουθούν την ευήθεια» (Πολιτεία, 400e)             

καθώς και η σπουδαιότητά της στην ανατροφή των νέων «ο ρυθμός και η αρμονία διαπερνούν               

ως τα τρίσβαθα την ψυχή και την κατεξουσιάζουν με όλη τους τη δύναμη» (Πολιτεία, 401d). Ο                

Πλάτωνας απέρριπτε τα είδη των μελωδιών, των οργάνων και των ρυθμών που θεωρούσε ότι              

δεν αρμόζουν στην Πολιτεία καθώς δεν βοηθούσαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των            

ανθρώπων. Οι μελωδίες που ήταν κατάλληλες για τους πολίτες της Πολιτείας έπρεπε να ήταν              

γραμμένες σε Δώριο και Φρύγιο τρόπο γιατί μόνο αυτές οι μελωδίες μπορούν και «μιμούνται              

τους φθόγγους των γενναίων και μετρημένων ανθρώπων στις βίαιες και στις θεληματικές            

πράξεις των, στις δυστυχίες και τις ευτυχίες των», ενώ όσον αφορά τα όργανα, η λύρα και η                 

κιθάρα μόνο γίνονταν αποδεκτά στην Πολιτεία. Τέλος, οι ρυθμοί που είναι επιτρεπτοί στην             

Πολιτεία είναι αυτοί που εκφράζουν «κόσμιο και αντρικό χαρακτήρα» (βλ. Καϊμάκης, 2004,            

σ. 63, Πολιτεία 401d, 400e, 401a, 398d,  399c,  399d, 399e-400a). 

Όπως ο Πλάτωνας έτσι και ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι η μουσική μπορεί να             

επηρεάσει τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των ανθρώπινων διαθέσεων. Επιπλέον,          

υποστήριζε πως μόνο με την προσωπική άσκηση στη μουσική, και όχι μόνο με την απλή               

ακρόαση, μπορεί κανείς να αποκτήσει την πραγματική ικανότητα κρίσης για την ηθική της             

αξία. Πέρα από την παιδαγωγική επίδραση της μουσικής, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως η             

μουσική βοηθά στη χαλάρωση και έχει καθαρτική λειτουργία στη δημόσια υγεία (Neubecker,            

1986, σ.141,142. Sorbom, 1994, σ.41. Καϊμάκης, 2004, σ. 97).  

 

1.2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της έρευνας για τη σχέση μουσικής και συναισθημάτων 

Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη σύνδεση            

της μουσικής και των συναισθημάτων. Υπάρχουν οι ερευνητές οι οποίοι υιοθετούν μία            

συμπεριφοριστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις στη        

μουσική είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα μάθησης και εμπειρίας (Greer, 1975. Davies,            

2006. Radocy & Boyle, 1979). Ο Davies (2006) κάνει κυρίως λόγο για τον ρόλο των               

πολιτισμικών και κοινωνικών δεδομένων στον τρόπο που βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε τη           

μουσική. Άλλοι θεωρητικοί, όπως ο Meyer (1956), μελετούν το θέμα από την πλευρά της              

γνωστικής ψυχολογίας, και της θεωρίας Gestalt. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η μουσική             

γίνεται αντιληπτή ως το σύνολο των επιμέρους στοιχείων της, και όχι ως η ανάλυσή τους. Ο                
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Davies (2006) αναφέρει σχετικά με αυτό το θέμα ότι ο ακροατής όταν ακούει μια μουσική               

δεν ακούει μία σειρά από ξεχωριστά, μεμονωμένα, γεγονότα, αλλά ακούει μουσικές φράσεις,            

αναγνωρίζει μελωδίες, αντιλαμβάνεται συγκεκριμένα ρυθμικά, μελωδικά και ηχοχρωματικά        

πρότυπα, και γενικά οι αντιληπτικές διαδικασίες που του συμβαίνουν και ο τρόπος που             

επεξεργάζεται τη μουσική πληροφορία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ομαδοποίηση          

διακριτών γεγονότων.  

Στις δεκαετίες 1960-1970 έγιναν έρευνες από τους Rigg, Wedin και Gabrielsson για την             

εννοιολογική χαρτογράφηση των συναισθημάτων που προκαλούνται μέσω της μουσικής         

(Rigg, 1964. Wedin, 1972. Gabrielsson, 1973) ενώ ο Paul Farnsworth ανέπτυξε ένα νέο             

λεξιλόγιο για τα συναισθήματα (Farnsworth, 1969). 

Στη συνέχεια, ερευνητές παρουσίασαν τις απόψεις τους για τη σχέση της μουσικής και             

των συναισθημάτων. Ο James Rousel το 1980 πρότεινε το συνθετικό μοντέλο (Russell, 1980)             

και ο Daniel Berlyne προσπάθησε να βρει τις αντικειμενικές ιδιότητες του ερεθίσματος            

σχετικά με τη διέγερση (Berlyne, 1971).  

Πέρα από τις απόψεις που εκφράστηκαν, υπήρξαν και κάποιοι ερευνητές που           

προσπάθησαν να δημιουργήσουν εργαλεία που θα βοηθούσαν στην καλύτερη μελέτη της           

σχέσης της μουσικής με τα συναισθήματα. Ανάμεσά τους, ο ερευνητής Deryck Cooke, που             

επιχείρησε τη δημιουργία ενός μουσικού λεξικού προκειμένου να καθορίσει η συγκινησιακή           

σημασία βασικών εννοιών του μουσικού λεξιλογίου (βλ. Cooke, 1989).  

Τις επόμενες δεκαετίες, δόθηκε έμφαση στη μεθοδολογία και κυρίως στη συνεχή           

αξιολόγηση των συναισθημάτων (Nielsen, 1983) καθώς επίσης σε συγκεκριμένες         

συναισθηματικές αποκρίσεις όπως οι συγκινήσεις και οι έντονες συναισθηματικές εμπειρίες          

(Panksepp, 1995. Gabrielsson, 2003). Επιπλέον, δημιουργήθηκε το πρώτο επιστημονικό         

εγχειρίδιο για τη μουσική και τα συναισθήματα (Juslin & Sloboda, 2001).  

Πάντως, όπως χαρακτηρίστηκα σχολίασαν και οι Radocy και Boyle (1979) στα τέλη            

της δεκαετίας του 1970, μόνο όταν η έρευνα κατανοήσει πλήρως τη νευροβιολογική βάση             

των συναισθημάτων, και κυρίως τον ρόλο του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου, τότε            

θα μπορέσει να δώσει όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική επηρεάζει                

συναισθηματικά τους ακροατές και γιατί μάς αρέσει να ακούμε μουσική. Σε αυτή την             

κατεύθυνση ανήκουν και οι μελέτες των Antonio Damasio (Damasio, 1994) και Joseph            

LeDoux (LeDoux, 1996), στον χώρο των νευροεπιστημών, οι οποίοι προσέφεραν σημαντικά           

στοιχεία για τη σχέση μουσικής και συναισθημάτων από τη σκοπιά της λειτουργίας του             
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εγκεφάλου. 

 

 

1.3. ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ; 

Από την αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό κρατήθηκε αμείωτο το ενδιαφέρον για τη μελέτη             

της συναισθηματικής έλξης που δημιουργεί η μουσική. Για το ποια είναι η σύνδεση μεταξύ              

μουσικής και συναισθημάτων κατατέθηκαν δύο κυρίως θέσεις. Από τη μία πλευρά βρίσκεται            

η σχολή εκείνων που με τις θεωρίες τους αποσυνδέουν τη μουσική, ως μορφή τέχνης, από τα                

συναισθήματα, καθώς τη θεωρούν ανεξάρτητη από οποιαδήποτε εξω-μουσικά (extramusical)         

στοιχεία, και από την άλλη πλευρά υπάρχει η σχολή των μελετητών που πιστεύουν ότι η               

μουσική συνδέεται άμεσα με τα συναισθήματα και πως η αξία της μουσικής, καθώς και η               

διαφορετική αξία που έχει κάθε μουσικό έργο, εξηγείται αναφορικά με τη σχέση της με κάτι               

έξω από αυτή την ίδια και συγκεκριμένα αναφορικά με τη σχέση της με το συναίσθημα.  

  

1.3.1. Υποστηρικτές της άποψης ότι η μουσική μπορεί να προκαλεί συναισθήματα  

Υπάρχει η άποψη εκείνων που πρεσβεύουν ότι η δύναμη της μουσικής την καθιστά ικανή –αν               

και άψυχη- να διαπραγματεύεται υπαρκτά συναισθήματα, τα οποία μπορεί να σχετίζονται είτε            

με τον συνθέτη, είτε με τον εκτελεστή, είτε με τον ακροατή της μουσικής. 

Ο μελετητής Stephen Davies υποστηρίζει ότι η μουσική που εκφράζει χαρά κάνει τους             

ακροατές χαρούμενους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική που εκφράζει θλίψη (Davies,             

1994, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007). Κάποιες απόψεις για τη σχέση της μουσικής             

με το συναίσθημα είναι μεταξύ άλλων αυτές του Kenealy, ο οποίος αναφέρει πως η μουσική               

έχει τη δύναμη να δημιουργεί ισχυρά συναισθήματα με άμεσο και ταχύτατο τρόπο (Kenealy,             

1988, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007), του Ostwalt που υποστηρίζει πως η μουσική             

είναι ένα άριστο μέσο έκφρασης των συναισθημάτων (Ostwalt, 1966, όπως αναφέρεται στο            

Μπουλντή, 2007) και του Wheeler που πιστεύει πως η μουσική έχει τη δύναμη να επηρεάζει               

τις διαθέσεις (Wheeler, 1985, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007). 

Στα τέλη του 20ού αιώνα, ο αισθητικός της μουσικής και μελετητής των            

συναισθημάτων, Malcolm Budd (2001), υποστήριξε ότι η μουσική είναι ένα μέσο           

επικοινωνίας μεταξύ του συνθέτη και του ακροατή, αλλά η αξία της δεν καθορίζεται μόνο              

από την αξία των συναισθημάτων του συνθέτη. 

Πέρα από τις απόψεις μεμονωμένων μελετητών, υπάρχουν και θεωρίες που          
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υποστηρίζουν αυτή τη θέση. Πιο συγκεκριμένα, είναι η Θεωρία της Έκφρασης, η Θεωρία της              

Διέγερσης και η Θεωρία του Φανταστικού Προσώπου που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

 

1.3.1.1. Η θεωρία της Έκφρασης 

Σύμφωνα με τη θεωρία της έκφρασης, ο καλλιτέχνης επιδιώκει να μεταβιβάσει την εμπειρία             

του στους άλλους. Μέσω της μουσικής, ο ερμηνευτής επιθυμεί να οδηγήσει τον ακροατή             

στην εμπειρία που ο ίδιος ο δημιουργός επεδίωξε να μεταφέρει (Budd, 2001). Ο Leo Tolstoy,               

υποστηρικτής της θεωρίας της έκφρασης, αναφέρει στο έργο του ‘What is Art’ ότι η              

δραστηριότητα της τέχνης είναι να διεγείρει σε κάποιον ένα συναίσθημα που έχει βιώσει             

κάποιος άλλος μέσω των γραμμών, των χρωμάτων, των ήχων ή των λέξεων, μεταβιβάζοντας             

τα συναισθήματα αυτά (Tolstoy, 1959, σελ. 121, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007). 

 

1.3.1.2. Η θεωρία της Διέγερσης 

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Διέγερσης, η εκφραστικότητα της μουσικής πηγάζει από την             

ικανότητά της να διεγείρει και να προκαλεί συναισθήματα. Έτσι, η έκφραση της θλίψης στη              

μουσική σχετίζεται με τη δύναμή της να κάνει τον ακροατή να νιώθει λυπημένος (Matravers,              

1998, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007). 

 

1.3.1.3. Η θεωρία του Φανταστικού Προσώπου 

Στη θεωρία του φανταστικού προσώπου ο ακροατής αποδίδει στον εαυτό του συναισθήματα,            

καθιστώντας τον έτσι συστατικό στοιχείο στον κόσμο που περιγράφεται στο συγκεκριμένο           

έργο, ή θέτει τον εαυτό του ως εξωτερικό παρατηρητή σε έναν φανταστικό κόσμο που              

δημιουργεί το έργο (Walton, 1988,1990 όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007, σ. 82). 

 

1.3.2. Υποστηρικτές της άποψης ότι η μουσική μπορεί να είναι εκφραστική χωρίς να 

προκαλέσει συναισθήματα στους ακροατές 

«Η επίδραση της μουσικής στο συναίσθημα δεν έχει ούτε την αναγκαιότητα ούτε τη μονιμότητα που               

θα έπρεπε να επιδεικνύει ένα φαινόμενο για να μπορεί να εδραιώσει μια αισθητική αρχή» (Χάνσλικ,               

2003, σ. 25).  

Την παραπάνω άποψη εξέφρασε ο Έντουαρντ Χάνσλικ, κριτικός και φιλόσοφος της           

αισθητικής της μουσικής. Η μουσική από μόνη της δηλαδή, δεν έχει την ικανότητα να              
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προκαλέσει συγκινήσεις καθώς υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει απόλυτη δέσμευση μεταξύ          

μουσικών έργων και νοητικών καταστάσεων . 

Ο μελετητής και φιλόσοφος της μουσικής Peter Kivy (2001, όπως αναφέρεται στο            

Λοΐζου, 2009) πιστεύει πως δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι νιώθει χαρούμενος ή             

λυπημένος λόγω της ακρόασης μιας μουσικής και πως τα συναισθήματα που προκαλούνται            

κατά τη μουσική ακρόαση δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως «χαρούμενα», «λυπημένα» κτλ.            

Ο άνθρωπος συγκινείται από την ομορφιά της μουσικής και όχι σχετικά με τη μουσική.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν σχετικά με το ότι η μουσική            

φέρει συναισθήματα αλλά δεν να τα προκαλέσει. 

 

 

1.3.2.1. Η γνωστική θεωρία 

Σύμφωνα με τη γνωστική θεωρία (βλ. Μπουλντή, 2007, σελ. 91-92), οι άνθρωποι            

λανθασμένα αναφέρουν ότι λυπούνται όταν ακούνε μουσική που εκφράζει θλίψη, ή ότι μία             

χαρούμενη μουσική τους κάνει να νιώσουν χαρούμενοι. Αυτοί οι ακροατές παρερμηνεύουν           

τον χαρακτήρα των αντιδράσεών τους (νιώθουν κάτι άλλο από αυτό που λένε) ή παρανοούν              

το αντικείμενο των αντιδράσεών τους (το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από την ίδια τη              

μουσική). Το επιχείρημα του Kivy (1987-1989), του βασικού εκφραστή της συγκεκριμένης           

θεωρίας, είναι ότι η μουσική συγκινεί λόγω της ομορφιάς της, ανεξάρτητα με το εάν κατέχει               

ή όχι εκφραστικές ιδιότητες. Αντίθετα, μπορεί να είναι εκφραστική, αλλά να μην καταφέρει             

να συγκινήσει τον ακροατή (σε αυτή την περίπτωση πρόκειται κατά τη γνώμη του για μέτρια               

μουσική –ανεξάρτητα εάν είναι χαρούμενη ή λυπημένη). Επιπλέον, ο Meyer πιστεύει ότι            

όταν ο ακροατής αναφέρει πως ένιωσε κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα, απλώς περιγράφει           

το συναίσθημα που πιστεύει ότι εκφράζει η μουσική και όχι κάτι που βίωσε ο ίδιος (Meyer,                

1956, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007). 

  

1.3.2.2. Οι συμβολιστές 

Οι συμβολιστές υποστηρίζουν ότι η μουσική συμβολίζει συναισθηματικές καταστάσεις χωρίς          

να τις εμπεριέχει, και επεξηγεί παραδειγματικά το χαρακτήρα του συναισθήματος με έναν            

αντικειμενικό τρόπο. Η Langer (1951, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007) αναφέρει ότι            

αυτό που η μουσική προβάλλει στον ακροατή δεν είναι συναισθήματα -δικά του ή του              
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συνθέτη- αλλά βαθιά γνώση των συγκινήσεων. Συνεπώς ο σκοπός της δεν είναι η             

επικοινωνία, αλλά η γνώση.  

Κατά τον Meyer (1956, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007) η μουσική έχει            

συντακτικό και το μουσικό νόημα και περιεχόμενο πηγάζει τόσο από τη δομή του που είναι               

σύμφωνη με κάποιους κανόνες, οι οποίοι προφητεύουν τη μελλοντική πορεία του έργου, όσο             

και από τη ματαίωση ή καθυστέρηση της ικανοποίησης των προσδοκιών του ακροατή, που             

προκαλεί ο συνθέτης.  

 

1.3.2.3. Η θεωρία της ομοιότητας 

Σύμφωνα με τη θεωρία της ομοιότητας, η απόδοση συναισθημάτων στη μουσική συνίσταται            

στην απόδοση συναισθηματικών χαρακτηριστικών στην εμφάνισή της, δηλαδή στο μουσικό          

έργο αυτό καθ’ αυτό. Η απόδοση αυτή δεν έχει να κάνει ούτε με συναισθήματα που έχουν                

βιωθεί, ούτε με την ύπαρξη αντικειμένου, ούτε εμπεριέχουν επιθυμίες ή πεποιθήσεις. Άρα δεν             

είναι υπαρκτά και υφιστάμενα συναισθήματα (βλ. Μπουλντή, 2007, σελ. 88-89) 

1.4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Οι περισσότερες πειραματικές μελέτες που διερευνούν τη σχέση της μουσικής με το            

συναίσθημα έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στη μελέτη των απόψεων των ακροατών για τη            

συναισθηματική έκφραση που φέρει ένα μουσικό έργο παρά στη μελέτη του βιώματος            

συγκεκριμένων συναισθηματικών αντιδράσεων (Gabrielsson, 2001. Juslin, 2001. Juslin &         

Zentner, 2002). Παρά το γεγονός ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις των ακροατών δεν            

μπορούν να γίνουν εύκολα μετρήσιμες, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ολοένα και πιο έντονη η              

πεποίθηση ότι η μουσική, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι σε θέση να            

δημιουργήσει συναισθήματα στους ακροατές (βλ. Juslin & Sloboda, 2001). 

Οι Gabrielsson και Lindstrom μετά από έρευνες (βλ. 2001) υποστήριξαν ότι οι            

συναισθηματικές αντιδράσεις των ακροατών κατά τη μουσική ακρόαση δεν         

διαφοροποιούνται τόσο από το είδος της μουσικής από το οποίο προκαλούνται αλλά            

περισσότερο από προσωπικούς παράγοντες των ακροατών. 

 

 

1.5. ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

1.5.1. Συναίσθημα, διάθεση, συγκίνηση και διέγερση 
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Υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ συναισθήματος και διάθεσης ως προς τη διάρκεια. Από            

τη μία το συναίσθημα έχει σύντομη διάρκεια ενώ από την άλλη, η διάθεση αν και αποτελεί                

συναισθηματική κατάσταση χαμηλής υποκειμενικής έντασης, έχει μακρά διάρκεια. Ωστόσο,         

αυτή η διάκριση είναι κάπως θολή και υπάρχουν εξαιρέσεις (βλ. Juslin & Zentner, 2002.              

Beedie, Terry & Lane, 2005). Επιπλέον, τα συναισθήματα μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ             

φάσμα θεμάτων, όπως το κίνητρο, η προτίμηση και η ένταση. 

Η αξιολόγηση (κάποιος εκτιμά την κατάσταση ως επικίνδυνη), η έκφραση (κάποιος           

κραυγάζει), οι αντιδράσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος (κάποιος αρχίζει να          

ιδρώνει), η τάση δράσης (κάποιος απομακρύνεται από την κατάσταση), και οι συγκινήσεις            

(κάποιος αισθάνεται ότι απειλείται) συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα και έχουν άμεση σχέση           

με το συναίσθημα (βλ. Frijda & Scherer, 2009). Η έκφραση του συναισθήματος στην             

απόδοση της μουσικής είναι μια μορφή λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας στην οποία οι              

άνθρωποι παρουσιάζουν διαφορετικού τύπου δεκτικότητα (βλ. Resnicow, Salovey & Repp,          

2004). 

Με το υποκειμενικό κομμάτι των συναισθημάτων συνδέεται η συγκίνηση ενώ η           

διέγερση είναι η ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Σύμφωνα με όσα           

προαναφέρθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες (συγκίνηση και διέγερση), υπάρχουν         

εξειδικευμένες συναισθηματικές και σωματικές αντιδράσεις όπως ρίγη ή βρογχίματα, και,          

επιπλέον ισχυρά συναισθήματα, που μπορούν να περιβάλλουν μια σειρά από μουσικές           

εμπειρίες (βλ. Gabrielsson, 2011). 

 

1.5.2. Κατηγοριοποίηση των συναισθημάτων  

Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης των συναισθημάτων είναι ο διαχωρισμός τους σε βασικές             

κατηγορίες. Θεωρίες σχετικές με τις βασικές κατηγορίες συναισθημάτων υποστηρίζουν πως          

όλα τα συναισθήματα μπορούν να προκύψουν από ένα σύνολο βασικών συναισθημάτων           

όπως ο φόβος, ο θυμός, η απέχθεια, η θλίψη και η έκπληξη (βλ. Matsumoto & Ekman, 2009).                 

Το μοντέλο αυτό φαίνεται να είναι ευρέως αποδεκτό μιας και χρησιμοποιείται αρκετά σε             

διαπολιτισμικές, αναπτυξιακές και νευροφυσιολογικές μελέτες (βλ. Sande, 2013).  

Στον χώρο της μουσικής έρευνας, σχεδόν οι περισσότερες από τις μελέτες εστιάζουν σε             

συναισθηματικές εμπειρίες που βασίζονται στα βασικά συναισθήματα (βλ. Eerola &          

Vuoskoski, 2012). Η πρώτη επίσημη ολοκληρωμένη επιστημονικά προσπάθεια για τη μελέτη           

της συναισθηματικής εμπειρίας που προκαλείται από τη μουσική έγινε από τον Marcel            
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Zentner και τους συναδέλφους του (Zentner, Grandjean & Scherer, 2008), οι οποίοι            

ξεκίνησαν με μια πλήρη λίστα των όρων για τα συναισθήματα που σχετίζονται με τη μουσική               

και επιχείρησαν να την επικυρώσουν μέσω πειραματικών ερευνών. Στη συνέχεια η ομοιότητα            

μεταξύ των όρων ήταν σε θέση να μειώσει τη λίστα σε δέκα βασικούς παράγοντες που               

προκαλούν συγκινήσεις, οι οποίοι επικυρώθηκαν περαιτέρω με χωριστές βαθμολογίες και          

αναλύσεις. Αυτό το τελικό στάδιο οδήγησε σε εννέα παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την              

παραγωγή συγκινήσεων κατά την ακρόαση, ένα μοντέλο που έγινε γνωστό ως το μοντέλο             

GEMS (Gender, Ethics, Methodological and Sociocultural Model). 

Tο μοντέλο δίνει έμφαση στα θετικά συναισθήματα (τουλάχιστον επτά από τους εννιά            

παράγοντες του μοντέλου) και παρέχει παράγοντες ιδιαίτερα κατάλληλους για συγκινησιακά          

συναισθήματα όπως θαυμασμός, νοσταλγία και υπέρβαση. Για το λόγο αυτό ταιριάζει με την             

παράδοση των σύνθετων και αισθητικών (aesthetic) συναισθημάτων, και έχει υιοθετηθεί          

ευρέως σε μελέτες συναισθηματικών εμπειριών στη μουσική (Trost, Ethofer, Zentner &           

Vuilleumier, 2012. Taruffi, & Koelsch, 2014). 

 

1.5.3. Επίπεδα συναισθημάτων 

Η θεωρητική ανασκόπηση των συναισθηματικών μοντέλων οργανώνεται σε τρία         

επεξηγηματικά επίπεδα επιδράσεων, ξεκινώντας από το χαμηλό επίπεδο - βασική επίδραση,           

προχωρώντας στα βασικά συναισθήματα και τελειώνοντας με σύνθετα συναισθήματα υψηλού          

επιπέδου. Τα δύο πρώτα επίπεδα αφορούν κυρίως διεργασίες στην αντίληψη συναισθημάτων           

ενώ το τελευταίο αναφέρεται στην επαγωγή-έκφραση (εξωτερίκευση) των συναισθημάτων         

(βλ. Eerola, 2018). 

 

1.5.4. Συναισθηματική νοημοσύνη’ 

Σύμφωνα με τους Salovey και Mayer (1990) συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα            

να μπορεί κανείς να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά               

των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση. Επιπλέον, κατά τον               

Salovey πέντε είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους εντάσσονται οι παράγοντες που            

συνθέτουν τη συναισθηματική νοημοσύνη:  

i. η γνώση των συναισθημάτων μας (αυτεπίγνωση) 

ii. ο έλεγχος των συναισθημάτων (αυτορρύθμιση) 

iii. η εξερεύνηση κινήτρων για τον εαυτό μας  
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iv. η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων (ενσυναίσθηση) 

v. ο χειρισμός των σχέσεων (κοινωνικές δεξιότητες) 

(Salovey & Mayer, 1990, σελ. 185-211). 

 

 

1.6. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 

Για τους ακροατές, οι παράγοντες που βοηθούν-συμμετέχουν στην αναγνώριση των          

συναισθημάτων που φέρει μια μουσική είναι πολλοί. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας           

του ακροατή έχει υποστηριχθεί ότι έχουν ένα μικρό αλλά σταθερό ρόλο συντονιστή τόσο για              

την εμπειρία όσο και για την αντίληψη των συναισθημάτων (Vuoskoski & Eerola, 2011).             

Μουσικές προτιμήσεις και κίνητρα για ακρόαση μουσικής έχουν επίσης μικρό, αλλά           

συστηματικό αντίκτυπο στα συναισθήματα (Juslin, Liljeström, Laukka, Västfjäll &         

Lundqvist, 2011. Kreutz, Ott, Teichmann, Osawa & Vait, 2008). 

 

1.6.1. Προσωπικοί παράγοντες 

Στους προσωπικούς παράγοντες περιλαμβάνονται δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, η          

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα, καθώς και άλλες μεταβλητές όπως η φυσική             

κατάσταση και ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι με τη σειρά τους περιλαμβάνουν τις            

προσδοκίες, την προσήλωση, την ευαισθησία, τη δεκτικότητα, τις θετικές ή αρνητικές           

αναμνήσεις σε σχέση με τη μουσική, την εξοικείωση με το μουσικό κομμάτι ή το μουσικό               

είδος γενικότερα και τις γνώσεις σε σχέση με τη μουσική (Gabrielsson & Lindstrom, 2001.              

Βερεσετζίδου, 2017, σ. 15. Χατζηαντωνίου, 2014, σ. 21) 

 

1.6.2. Φυσικοί παράγοντες 

Πέρα από τους προσωπικούς παράγοντες, εξίσου σημαντικοί είναι και οι φυσικοί παράγοντες.            

Στους τελευταίους περιλαμβάνονται οι ακουστικές συνθήκες, η ζωντανή ή ηχογραφημένη          

μουσική, ο χώρος (ανοιχτός ή κλειστός), η θέση του ακροατή σε σχέση με τους εκτελεστές               

και σε σχέση με τους άλλους ακροατές, η εποχή, οι καιρικές συνθήκες κ.α. Επιπλέον, σχετικά               

με το χώρο, μελέτες ακρόασης μουσικής σε συνθήκες της καθημερινότητας (Juslin,           

Liljeström, Västfjäll, Barradas & Silva, 2008. Randall & Rickard, 2013) έδειξαν ότι ο χώρος              
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ακρόασης (π.χ. το σπίτι, το εργαστήριο, οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι χώροι με φίλους)             

μπορεί να επηρεάσει τα συναισθήματα τα οποία είναι πιθανό να βιώσουν οι ακροατές. 

 

1.6.3. Κοινωνικοί παράγοντες 

Τέλος, οι κοινωνικοί παράγοντες καθώς επίσης και οι ιδιαίτερες περιστάσεις μπορεί να            

παίξουν και αυτοί κάποιο ρόλο (Βερεσετζίδου, 2017. Farnsworth, 1969). Πολλοί άνθρωποι           

από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες δηλώνουν τις μουσικές ακουστικές προτιμήσεις τους, ή           

την ενασχόλησή τους σε σχέση με τη μουσική που είτε ενισχύει (Kreutz, Ott, Teichmann,              

Osawa & Vait, 2008), είτε έχει μικρή επίδραση στην αντίληψη (Bigand, Vieillard, Madurell             

& Marozeau, 2005) και στην εμπειρία των συναισθημάτων (Zentner, Grandjean & Scherer,            

2008). Αποκαλύπτουν δηλαδή τη μουσική τους ταυτότητα με σκοπό να δηλώσουν με ποιά             

κοινωνική ομάδα ταυτίζονται ή/και από ποιές ομάδες επιθυμούν να διαφοροποιηθούν          

(Bourdieu, 1984, 1990, 1991).  

Δηλαδή, οι μουσικές που επιλέγουμε να ακούσουμε αποκαλύπτουν αρκετά στοιχεία για           

το μορφωτικό ή οικονομικό μας επίπεδο, την ηλικία μας, την καταγωγή μας, το φύλο μας και                

αντικατοπτρίζουν ένα γενικότερο σύστημα αξιών και στάσεων που αναπτύσσεται κατά τη           

διάρκεια της κοινωνικοποίησής μας. Έτσι, ο κάθε ακροατής αντιλαμβάνεται με διαφορετικό           

τρόπο τα μουσικά ερεθίσματα, επηρεασμένος από τις προηγούμενες εμπειρίες του και από            

την ικανότητά του να διακρίνει τα διάφορα μουσικά στοιχεία-χαρακτηριστικά, να τα           

αποκωδικοποιεί ανάλογα και να τα ερμηνεύει (Darrow & Novak, 2007, όπως αναφέρεται στο             

Βερεσετζίδου, 2017). 

 

 

1.6.4. Ο ρόλος της εξοικείωσης στη δημιουργία συναισθημάτων κατά τη μουσική ακρόαση 

Ο προσδοκίες των ακροατών αλλάζουν όσο κανείς εξοικειώνεται με τα μουσικά έργα. Τα             

διάφορα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει η μουσική, βασίζονται στην αίσθηση που            

έχει ο ακροατής για την πορεία της μουσικής, με ποιόν τρόπο εκείνη θα προχωρήσει και πως                

θα εξελιχθεί (βλ. Meyer, 1956, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2007). O βαθμός της             

εξοικείωσης του ακροατή με ένα μουσικό έργο ή με ένα είδος μουσικής, επηρεάζει σε μεγάλο               

βαθμό τον τρόπο που ακούει αυτή τη μουσική. Όσο περισσότερο βλέπει ή ακούει κανείς κάτι,               

τόσο περισσότερο του αρέσει. 
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Ωστόσο, σύνθετα συναισθήματα και εμπειρίες φαίνεται να εξαρτώνται περισσότερο         

από τον μουσικό πολιτισμό του ακροατή, δεδομένου ότι βασίζονται σε αισθητικές κρίσεις,            

αναμνήσεις και αναγνώριση του σχηματισμού, που όλα απαιτούν μάθηση και έκθεση στη            

μουσική. Αυτό θέτει ένα πιο θεμελιώδες στοιχείο που είναι ότι τα διαφορετικά είδη μουσικής              

έχουν πολύ διαφορετικές λειτουργικές χρήσεις (Eerola, 2011). 

 

1.6.5. Προβλήματα στη σφαιρική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

συναισθηματική έκφραση των ακροατών 

Σύμφωνα με την Μπουλντή (2008), η επιλογή συγκεκριμένων προς εξέταση μεταβλητών ως            

παραγόντων που επηρεάζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις στη μουσική (όπως π.χ.          

ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, μουσικολογικά χαρακτηριστικά, κλπ.) χωρίς να         

λαμβάνονται υπόψη κάποιες άλλες όπως: ο δείκτης νοημοσύνης, η ιδιοσυγκρασία του           

ακροατή, η συναισθηματική του διάθεση, οι μουσικές προτιμήσεις του, η χώρα καταγωγής ή             

προέλευσης, οι μεταβλητές που αφορούν χαρακτηριστικά των γονέων των ατόμων, καθώς           

επίσης και χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και της μουσικής εκπαίδευσης στο σχολείο           

(στόχοι, είδη μουσικής που ακούνε τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον, κλπ.), έχουν ως             

αποτέλεσμα μία μονομερή και μη αντικειμενική εξέταση του ζητήματος.  

Άλλο ένα εμπόδιο στη σφαιρική διερεύνηση του προβλήματος είναι η χρησιμοποίηση           

από τους περισσότερους ερευνητές αποσπασμάτων της κλασικής δυτικής μουσικής ως          

μουσικά ερεθίσματα, αποκλείοντας πληθώρα άλλων ειδών μουσικής, η επαφή με τα οποία            

μπορεί πιθανότατα να οδηγεί σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. Οπωσδήποτε         

απαιτείται έρευνα με διάφορα μουσικά είδη, ώστε να προστεθούν επιπλέον πολύτιμα στοιχεία            

στο παζλ της έρευνας για τις συναισθηματικές αντιδράσεις στη μουσική, καθώς επίσης και             

διαπολιτισμικές έρευνες θα βοηθούσαν, αφού σ’ αυτές, άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένο            

πολιτισμό καλούνται να αξιολογήσουν το συναισθηματικό περιεχόμενο μουσικής που ανήκει          

σε διαφορετική, μη οικεία με αυτούς μουσική κουλτούρα (Μπουλντή, 2008, σ.118). 

 

1.6.6. Διαπολιτισμικές μελέτες 

Η πλειοψηφία των μελετών για τη μουσική και το συναίσθημα διεξήχθη σε δυτικές χώρες και               

σε ευνοούμενες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες ανθρώπων (εύποροι, νέοι σπουδαστές σε           

κολλέγια) χρησιμοποιώντας μουσική από ένα περιορισμένο ρεπερτόριο (κλασικό, τζαζ και          

soundtracks από κινηματογραφικές ταινίες). Είναι σαφές ότι το εύρος των ατόμων υπό            
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έρευνα πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται              

διαπολιτισμικές μελέτες. Ωστόσο, τέτοιου είδους έρευνα είναι όλο και πιο δύσκολη λόγω των             

επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης. Παρόλα αυτά, η γενικευσιμότητα των ευρημάτων θα          

μπορούσε να γίνει εντός διαφορετικών πολιτιστικών πρακτικών, περιοχών και         

υποκουλτούρων που βρέθηκαν στη δυτική Ευρώπη (Eerola, 2018. Taruffi, Allen, Downing &            

Heaton, 2017). 

  

 

1.7. ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με έρευνα των Gabrielsson και Lindstrom (2001), τα μουσικά χαρακτηριστικά που            

φαίνεται ότι επιδρούν τις περισσότερες φορές στη συναισθηματική απόκριση των ακροατών           

είναι η ένταση (π.χ. crescendo, diminuendo), το tempo (η ρυθμική αγωγή, π.χ. accelerando),             

οι τρόποι (π.χ. μετάβαση από ελάσσονα σε μείζονα και το αντίστροφο), η πυκνή υφή, ο               

ρυθμός, η μελωδία και η αρμονία. Άλλα δομικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη             

δημιουργία συναισθηματικών αντιδράσεων είναι οι παύσεις, οι εναρμόνιες μετατροπίες και οι           

μελωδικές αποτζιατούρες (Χατζηαντωνίου 2014. Gabrielsson & Juslin, 2003. Juslin &          

Zentner, 2002). 

 

1.7.1. Αντιστοιχία χαρακτηριστικών της μουσικής με συγκεκριμένα συναισθήματα 

Έχει παρατηρηθεί ότι το συναίσθημα της χαράς εκφράζεται καλύτερα με μεγάλα και            

παρατεταμένα μελωδικά διαστήματα ενώ το συναίσθημα της θλίψης με μικρά και σύντομα            

(Beardsley, 1989). Επιπλέον, από τα πειράματα πραγματοποίησαν στον Καναδά σε          

γιαπωνέζικο πληθυσμό οι Balkwill, Thompson και Matsunaga (2004, όπως αναφέρεται στο           

Βερεσετζίδου, 2017) παρατηρήθηκε ότι το αίσθημα του θυμού συνδυάστηκε με ήχους           

δυνατής έντασης, το αίσθημα της χαράς με πιο γρήγορης ρυθμικής αγωγής μουσικές, ενώ το              

αίσθημα της θλίψης με πιο αργής ρυθμικής αγωγής μουσικές και χαμηλού τονικού ύψους. Το              

πείραμα σχετίζονταν με την αναγνώριση ενός συναισθήματος σε συγκεκριμένα είδη μουσικής           

και το ερώτημα ήταν αν το μουσικό κομμάτι που είχε σκοπό να προκαλέσει ένα              

συγκεκριμένο συναίσθημα, θεωρήθηκε τελικά ως έκφραση του συναισθήματος αυτού. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι συχνά, τα μουσικά κομμάτια που εκφράζουν χαρά είναι           

συνήθως σε μείζονα τρόπο και έχουν έντονο και ευχάριστο ρυθμό και στη φωνητική μουσική              
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έχουν αισιόδοξο στίχο. Από την άλλη πλευρά, τα κομμάτια που εκφράζουν θλίψη, είναι σε              

ελάσσονα τρόπο και συχνά περιλαμβάνουν κάποιο έγχορδο όργανο και αν ανήκουν στη            

φωνητική μουσική, οι στίχοι τους είναι μελαγχολικοί. Τα κομμάτια που εκφράζουν φόβο και             

θυμό χαρακτηρίζονται από έντονους και γρήγορους ρυθμούς, δυνατή ένταση και έντονες           

αλλαγές (βλ. Βερεσετζίδου, 2017. Gabrielsson & Lindstrom, 2001). 

Ο Meyer (1956, όπως αναφέρεται στην Βερεσετζίδου, 2017) αναφέρει πως τα           

ειδικότερα μουσικά τεχνάσματα όπως οι μελωδικές φιγούρες, η εξέλιξη της αρμονίας και η             

ρυθμική αγωγή, αποτελούν τρόπους που υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός κωδικοποιημένου          

συναισθήματος ή διάθεσης και συχνά αποτελούν ισχυρούς παράγοντες που επηρεάζουν τόσο           

τους ίδιους τους ακροατές όσο και τις αντιδράσεις αυτών σε συγκεκριμένες καταστάσεις            

(Lack, 1997). Ρυθμικά μουσικά φαινόμενα όπως το ελλιπές μέτρο, η συγκοπή κτλ, μπορούν             

να προκαλέσουν ευχαρίστηση ή ελεγχόμενη έκπληξη.  

O Huron (2006, όπως αναφέρεται στην Ματζιροπούλου, 2013) θεωρεί πως διάφορα           

μουσικά στοιχεία όπως η ένταση, η συγκοπή, το κλείσιμο ενός κομματιού, η υφή των              

περασμάτων κλπ, σχετίζονται άμεσα με την προσδοκία καθώς και στοιχεία όπως η            

επανάληψη, τα μοτίβα ή οι συνεχείς επαναλαμβανόμενες φράσεις (ostinati). Υπογραμμίζεται          

πως στα πειράματα που χρησιμοποιούνται τονικές μελωδίες, τα σταθερά μοτίβα υπερτερούν           

ως τα πιο ευχάριστα, καθώς οδηγούν συνήθως σε μια πιο σωστή πρόβλεψη. 

 

1.7.2. Πρόκληση σωματικών αντιδράσεων κατά την ακρόαση 

Κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης, το σώμα είναι πιθανό να αντιδράσει αυτόματα στο              

άκουσμα της μουσικής και να εκδηλωθούν σωματικές αντιδράσεις συνήθως με τη μορφή            

ρυθμικών κινήσεων/χτυπημάτων των χεριών, λικνίσματος του σώματος, κίνησης των ποδιών          

στο ρυθμό κ.α. Σύμφωνα με μελέτη του Sloboda (2000), οι μελωδικές αποτζιατούρες και οι              

μελαγχολικές μελωδίες προκαλούν δάκρυα και κόμπο στο λαιμό, οι ξαφνικές αλλαγές στην            

αρμονία προκαλούν ρίγος και η επιτάχυνση καθώς και οι συγκοπές και οι παύσεις προκαλούν              

αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Ειδική μελέτη πάνω στις σωματικές αντιδράσεις κατά την            

μουσική, των Gabrielsson και Lindstrom (2001), έδειξε πως οι σωματικές αντιδράσεις που            

μπορεί να προκαλέσει το βίωμα μιας έντονης μουσικής εμπειρίας είναι το ρίγος, η αίσθηση              

θερμότητας σε διάφορα σημεία του σώματος, η εφίδρωση, το αίσθημα του κρύου, η μυϊκή              

χαλάρωση, η αλλαγή ρυθμού στην αναπνοή, η ταχυπαλμία, η αίσθηση βάρους στο στήθος,             

διάφορες στομαχικές αντιδράσεις, μυϊκή ένταση, κόμπος στο λαιμό, ζαλάδα, πόνος και ακόμη            
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και ξηροστομία. Οι μεταβολές στην κυκλοφορία του αίματος, της αρτηριακής πίεσης και της             

καρδιακής συστολής, κατά τον Dogiel, δείχνουν την ανταπόκριση τόσο των ανθρώπων όσο            

και των ζώων σε μουσικά και ακουστικά ερεθίσματα (Diserens, 1923, όπως αναφέρεται στο             

Παπαζήση, 2015). Οι άνθρωποι, όταν ακούσουν μια μελωδία ή ένα τραγούδι που είναι ικανά              

να ξεκλειδώσουν κάποια συναισθήματα, ώστε εκείνα να εκδηλωθούν, παρουσιάζουν κάποια          

σωματικά συμπτώματα. Είναι πιθανό να συγκινηθούν και να κλάψουν και πέρα από τις             

σωματικές αντιδράσεις που προαναφέρθηκαν, σπανιότατα μπορεί να παρουσιάσουν στιγμιαία         

απώλεια της συναίσθησής τους (Huron, 2006, όπως αναφέρεται στο Παπαζήση, 2015).  

Σε μία άλλη έρευνα, ο Rigg (1937, όπως αναφέρεται στο Μπουλντή, 2008) διερεύνησε             

την επίδραση δομικών στοιχείων του μουσικού ερεθίσματος σε 80 φοιτητές Ψυχολογίας. Το            

συναίσθημα της χαράς επηρεάστηκε από την επιτάχυνση στην ταχύτητα εκτέλεσης του           

κομματιού, τα ανιόντα διαστήματα τετάρτης, τον μείζονα τρόπο, την απλή αρμονία, τις            

staccato νότες και τη forte δυναμική. Αντίθετα, συναισθήματα θλίψης δημιουργήθηκαν από           

τα κατιόντα ελάσσονα διαστήματα δευτέρας στη μελωδία, τον ελάσσονα τρόπο, τις legato            

φράσεις, τη διαφωνία, τη χαμηλή ένταση (piano) και το την αργή ρυθμική αγωγή (tempo).              

Επιπλέον, η μουσική μπορεί να οδηγήσει σε έκσταση με τη χρήση τυμπάνων καθώς η              

ρυθμική χρήση των κρουστών επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα (McClellan, 1991.           

Bresin & Friberg, 2000. Gabrielsson & Lindstrom, 2001).  

Στον τομέα της ιατρικής, μελέτες σχετικές με την επίδραση της μουσικής σε ασθενείς             

καταλήγουν στο ότι η κλασική ή οργανική μουσική χωρίς συνοδεία τραγουδιού, βοηθά στην             

αποφυγή δημιουργίας συνειρμών με τον ασθενή. Η ρυθμική αγωγή Αndante (70 bpm) μπορεί             

να δημιουργήσει αναλγησία και χαλάρωση καθώς συγχρονίζεται με τον καρδιακό ρυθμό σε            

κατάσταση ηρεμίας. Η χρήση ostinato, επαναλαμβανόμενων μελωδικών ή ρυθμικών μοτίβων,          

και η μαλακή χροιά της μουσικής από αυλό ή έγχορδο όργανο, βοηθούν στην εναρμόνιση του               

ρυθμού της αναπνοής με αυτόν της καρδιάς (Khalfa, 2003. McClellan, 1991. βλ.            

Χατζηαντωνίου, 2013) 

Στο πλαίσιο της Μουσικοθεραπείας, οι μουσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν αυτή τη         

δύναμη της μουσικής να προκαλεί συναισθήματα ώστε να ενισχύσουν τη θεραπεία           

συγκεκριμένων ψυχικών ασθενειών και ψυχοσωματικών διαταραχών. Για παράδειγμα, έχει         

υποστηριχθεί ότι η ακρόαση μουσικής του Μπετόβεν μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση            

κρίσεων πανικού, η ακρόαση μουσικής των Pink Floyd μπορεί να προβεί κατάλληλη για την              
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κατάθλιψη και η τζαζ γενικά ότι είναι το πλέον θεραπευτικό είδος μουσικής (βλ.             

Βερεσετζίδου, 2017). 

 

 

1.8. ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

1.8.1. Εισαγωγή 

Κατά τη δεκαετία του 1990, οι νευροεπιστήμονες Antonio Damasio (Damasio,1994) και           

Joseph LeDoux (LeDoux, 1996) περιέγραψαν τις σημαντικότερες θεωρίες για τις          

νευροφυσιολογικές βάσεις των συναισθημάτων. 

1.8.2. Η πορεία του μουσικού ερεθίσματος στον εγκέφαλο 

Από τη στιγμή που δημιουργείται ένα μουσικό ερέθισμα και προσλαμβάνεται από το            

ανθρώπινο αυτί, μεταφέρεται η ηχητική αυτή πληροφορία μέσω των ακουστικών νεύρων           

στον εγκέφαλο. Από εκεί δίνεται η κατάλληλη εντολή για τη δημιουργία της συγκεκριμένης             

αίσθησης του ήχου η οποία μπορεί να συνοδεύεται και από κάποιο συναίσθημα.            

Συγκεκριμένα, ο θάλαμος του εγκεφάλου δίνει εντολή για ενεργοποίηση περιοχών του φλοιού            

του εγκεφάλου και σχεδόν ταυτόχρονα, ο φλοιός στέλνει ερεθίσματα στον θάλαμο. Η            

διαδικασία αυτή γίνεται κατά την πρόσληψη του μουσικού ερεθίσματος.  

Στον θάλαμο του εγκεφάλου υπάρχει η παρεγκεφαλίδα και τα εγκεφαλικά          

ημισφαίρια που είναι υπεύθυνα για την αποκωδικοποίηση του μουσικού ερεθίσματος και τη            

μετατροπή του σε αναγνωρίσιμα μουσικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια επενδύονται με            

συναισθηματικό και διανοητικό νόημα, ανάλογα τον άνθρωπο και τον τρόπο που εκλαμβάνει            

τα συνδυασμένα ηχητικά στοιχεία. Ο υποθάλαμος, που είναι συνδεδεμένος με νευρικές           

απολήξεις με τον θάλαμο, λειτουργεί ως μεσολαβητής αφού μέσω αυτού γνωστοποιούνται τα            

μουσικά ερεθίσματα σε άλλα σημεία του εγκεφάλου. Το κέντρο των συναισθημάτων που            

βρίσκεται γύρω από τον θάλαμο αλληλεπιδρά διαρκώς με το ενδοκρινικό σύστημα και αυτό             

έχει ως αποτέλεσμα την άμεση επίδραση στον καρδιακό παλμό, στην αναπνοή και σε άλλες              

ζωτικές λειτουργίες (Giatra & Trappe, 2010. McClellan, 1991, όπως αναφέρεται στο           

Χατζηαντωνίου, 2013). 

 

1.8.3. Τα εγκεφαλικά κέντρα που υποστηρίζουν την εμφάνιση των συναισθημάτων 
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Σε μελέτες που έγιναν στο πανεπιστήμιο του Montreal στον Καναδά (Patel, 2003, όπως             

αναφέρεται στο Eerola, 2018), οι ερευνητές θέλησαν να μελετήσουν τις εγκεφαλικές           

διεργασίες που συμβαίνουν στους ακροατές, οι οποίοι, κατά το άκουσμα ενός μουσικού            

κομματιού αντιδρούν νιώθοντας μια ανατριχίλα (chill) να τους διαπερνά. Έτσι λοιπόν,           

παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες του πειράματος κάποια κομμάτια μουσικής για         

ακρόαση, ενώ την ίδια στιγμή μελετήθηκε ο τρόπος ενεργοποίησης του εγκεφάλου τους. Η             

μουσική που παρουσιάστηκε δεν είχε στίχους, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε          

σύνδεση θα μπορούσε να γίνει με εξωτερικούς παράγοντες, όπως το νόημα των λέξεων.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως, πράγματι, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν ανατριχίλες         

και ένα υποτυπώδες ρίγος, όπως φάνηκε και από την αύξηση του ρυθμού της καρδιάς τους.               

Οι ερευνητές, κατέγραψαν με ειδικές τεχνικές την εγκεφαλική δραστηριότητα και          

παρατήρησαν ότι υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα κέντρα και τμήματα του εγκεφάλου τα           

οποία δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μουσικού ακούσματος. Δεν ήταν, όμως,           

οποιαδήποτε κέντρα. Τα κέντρα αυτά ήταν τα ίδια κέντρα που δραστηριοποιούνται από            

βιολογικές δραστηριότητες, όπως είναι αυτή της πρόσληψης τροφής ή της αναπαραγωγικής           

δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει την ικανότητα της μουσικής να εισέρχεται           

ακόμα και στις πιο βαθιές και αρχέγονες δομές τους εγκεφάλου, αγγίζοντας τις πιο             

ευαίσθητες περιοχές και τα πιο ευαίσθητα σημεία του (Eerola, 2018). 

Πιο συγκεκριμένα, στις νευροφυσιολογικές μελέτες για τη μουσική, η αμυγδαλή          

(amygdala), ένα κέντρο που βρίσκεται στο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου, βρέθηκε ότι            

εμπλέκεται στην επεξεργασία των έντονων συναισθημάτων, όπως η ανατριχίλα, αλλά επίσης           

στα έντονα αρνητικά ερεθίσματα (Ball, et al. 2007). 

Άλλες εγκεφαλικές περιοχές, όπως το κοιλιακό ραβδωτό σώμα (ventral striatum) και η            

πρόσθια νήσος (anterior insula) έχουν συσχετιστεί με την ευχαρίστηση που δημιουργείται           

από την ενασχόληση με τη μουσική (Menon & Levitin, 2005), η οποία, με πιο γενικούς               

όρους, συνδέεται με περιοχές που σχετίζονται με το σύστημα ανταμοιβής και οι οποίες             

ρυθμίζουν την έκλυση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο (Salimpoor et al, 2011). Επιπλέον,           

υπάρχουν πιο ειδικές περιοχές οι οποίες σχετίζονται με μηχανισμούς μνήμης, όπως ο            

ιππόκαμπος (hippocampus). 

Ο σχηματισμός του πρόσθιου ιππόκαμπου (anterior hippocampal formation) έχει         

παρατηρηθεί να εμφανίζει μεταβολές στη δραστηριότητά του σε πολλές έρευνες με μουσική            

(Koelsch et al, 2006. Mitterschiffthaler et al. 2007) και αυτή η περιοχή έχει έναν σημαντικό               
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ρόλο στη μάθηση και τη μνήμη, όπως και στην προσμονή και τον εντοπισμό του καινούργιου               

(Nadel, 2008). 

Όμως, αυτό δεν συνεπάγεται το ότι μόνο τα συναισθήματα που δημιουργούνται από τη             

μουσική μέσω των μηχανισμών της μνήμης (όπως μέσω της μνήμης επεισοδίων, ή της             

αξιολογικής προσαρμογής, evaluative conditioning) απαραίτητα εμφανίζουν ενεργοποίηση       

στον ιππόκαμπο, καθώς ο ιππόκαμπος λειτουργεί επίσης ως ένα κέντρο διανομής           

πληροφοριών ανάμεσα στις φλοιικές και υποφλοιικές περιοχές, και πιστεύεται ότι εμπλέκεται           

στα θετικά κοινωνικά συναισθήματα όπως και στο βίωμα της εμπειρίας της συγκίνησης            

(Koelsch, et al. 2007). 

Σύμφωνα με έρευνες (βλ. Eerola, 2018), τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα           

συνδέονται με το αριστερό και δεξί ημισφαίριο αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα           

των ερευνών έδειξαν ότι θετικά και αρνητικά συναισθήματα παράγουν διαφορετική          

ημισφαιρική πλαγίωση της νευρωνικής δραστηριότητας, όπου το δεξί ημισφαίριο εμπλέκεται          

περισσότερο στα αρνητικά συναισθήματα ενώ το αριστερό ημισφαίριο στα θετικά          

συναισθήματα. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα από αυτές τις μελέτες δεν καταφέρνουν να            

εμφανίζουν μια σταθερή εικόνα, αφού τείνουν να εξαρτώνται από τον τύπο των τεχνικών             

μελέτης του εγκεφάλου που χρησιμοποιούνται. 

 

1.8.4. Ακρόαση μουσικής και τεστοστερόνη 

Σύμφωνα με τις έρευνες των Jones, Fay και Popper (2010, όπως αναφέρεται στο Παπαζήση,              

2015) η μουσική μπορεί να προκαλέσει επίσης βιοχημικές δραστηριότητες στον εγκέφαλο,           

όπως συμβαίνει με τη μείωση των επιπέδων της τεστοστερόνης κατά το άκουσμα της             

αγαπημένης μας μουσικής. Με αυτό τον τρόπο, και με κάποιες επιπρόσθετες βιοχημικές            

αντιδράσεις, οι οποίες, γενικότερα, παρεμβάλλονται σε διαδικασίες είτε μείωσης, είτε          

αύξησης της τεστοστερόνης, καθίσταται ικανή τόσο να ηρεμήσει τον οργανισμό, όσο και να             

του παράσχει την κατάλληλη ενέργεια, αφυπνίζοντάς τον.  

 

 

1.9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Με την παρούσα έρευνα θέλησα να μελετήσω: 
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(α) εάν οι ακροατές θα μπορούσαν να αποδώσουν σε συγκεκριμένα μουσικά αποσπάσματα            

συναισθήματα όπως η χαρά, η θλίψη, ο θυμός και ο φόβος, τα οποία είχε σημειωθεί σε                

προηγούμενες μελέτες ότι τα χαρακτηρίζουν 

(β) εάν η ικανότητα της απόδοσης αυτής θα επηρεαζόταν από τις μουσικές γνώσεις των              

συμμετεχόντων στην έρευνα και τη συστηματική ενασχόλησή τους με τη μουσική, 

(γ) εάν το φύλο των συμμετεχόντων θα μπορούσε να επηρεάσει το είδος των συναισθημάτων              

που θα αποδίδονταν στα συγκεκριμένα μουσικά αποσπάσματα. 
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2. Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018. Στην έρευνα συμμετείχαν           

φοιτητές και νέοι, μουσικοί και μη μουσικοί, που φοιτούσαν και ζούσαν στη Βόρεια Ελλάδα              

και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Για να πραγματοποιηθεί η μελέτη κατασκευάστηκε ένα           

ερωτηματολόγιο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σε προσωπικό         

λογαριασμό στο Facebook και σε ομάδα που υπάρχει για τους φοιτητές του Τμήματος             

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης), τις ερωτήσεις του οποίου κλήθηκαν να απαντήσουν οι            

συμμετέχοντες. Ο χρόνος που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες για να συμπληρώσουν το           

ερωτηματολόγιο ήταν περίπου δεκαπέντε λεπτά. Το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο για          

συμπλήρωση από τη μέρα που δημοσιεύτηκε και για δεκαπέντε επιπλέον μέρες και μετά τη              

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής των απαντήσεων σε          

επόμενο χρόνο. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική. Οι απαντήσεις των           

συμμετεχόντων ήταν ανώνυμες και χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τον σκοπό της          

έρευνας.  

Στην παρούσα μελέτη, τα μουσικά αποσπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν συνδέθηκαν         

εξ αρχής με ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, λόγω κάποιων χαρακτηριστικών τους ή ακόμη            

και της ονομασίας τους από τον συνθέτη, και θέλησα να μελετήσω εάν οι συμμετέχοντες              

στην έρευνα θα αναγνώριζαν αυτά τα συναισθήματα και αν η γνώση μουσικής (φοιτητές             

πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικής, σπουδαστές σε ωδεία,) ή όχι (φοιτητές παιδαγωγικών          

τμημάτων που δεν μαθαίνουν μουσική ούτε παίζουν αυτοδίδακτα κάποιο μουσικό όργανο),           

θα μπορούσε να επηρεάσει την αναγνώριση/απόδοση των συναισθημάτων.  

 

 

2.2. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Στο πείραμα συμμετείχαν πενήντα άτομα από 18 ετών και άνω. 25 φοιτητές και σπουδαστές              

μουσικής (Μουσικοί: 13 άνδρες και 12 γυναίκες) και 25 φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων            

(Μη-μουσικοί: 13 άνδρες και 12 γυναίκες). 
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Οι συμμετέχοντες Μουσικοί ήταν φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών        

τμημάτων μουσικής ή γνώριζαν-μάθαιναν κάποιο όργανο σε χώρο τυπικής μουσικής          

εκπαίδευσης (Ωδείο). 

Οι συμμετέχοντες μη-Μουσικοί ήταν φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων οι οποίοι δεν          

μάθαιναν μουσική ούτε έπαιζαν αυτοδίδακτα κάποιο μουσικό όργανο αλλά τους άρεσε να            

ακούνε μουσική και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω είδη: κλασική μουσική, έντεχνη           

μουσική, rock, pop, hip hop κ.α. 

 

 

2.3. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ 

 

2.3.1. Το ερωτηματολόγιο 

Για την υλοποίηση του πειράματος δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με τον τίτλο: «Σας            

αρέσει να ακούτε μουσική;». Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο            

μέρος αφορούσε δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και τη σχέση που είχαν με τη             

μουσική. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που           

αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, τη βασική εκπαίδευση, τη σχέση τους με τη μουσική, τη               

συχνότητα που ακούν μουσική και τα είδη μουσικής που τους αρέσει να ακούνε. Το δεύτερο               

μέρος περιελάμβανε τα μουσικά αποσπάσματα που καλούνταν να ακούσουν οι          

συμμετέχοντες και στη συνέχεια τις ερωτήσεις στις οποίες καλούνταν να απαντήσουν. Οι            

συμμετέχοντες άκουγαν δέκα μουσικά αποσπάσματα και στη συνέχεια έπρεπε να επιλέξουν           

ποιο συναίσθημα τους προκαλεί το κάθε απόσπασμα καθώς επίσης και να βαθμολογήσουν            

χρησιμοποιώντας μια πενταβάθμια κλίμακα (τύπου Likert) το πόσο σίγουροι ήταν για την            

απάντησή τους. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν το e-mail τους, αν επιθυμούσαν            

να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 

2.3.2. Τα μουσικά αποσπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

Τα μουσικά αποσπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 10. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται           

πληροφορίες για το κάθε απόσπασμα. 

Κάποια από τα μουσικά αποσπάσματα είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από          

προηγούμενες έρευνες (τα κομμάτια: 3,4,6,7,8,9) ενώ κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν          
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για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη έρευνα (τα κομμάτια: 1,2,5, 10) αλλά λαμβάνοντας υπόψη             

τα χαρακτηριστικά της μουσικής που αντιστοιχούν σε κάθε συναίσθημα.  

Το μουσικό απόσπασμα 10, αν και ονομάζεται “Θλίψη” (Tristesse, του Frederic           

Chopin) είναι γραμμένο σε μείζονα κλίμακα. Τις περισσότερες φορές, το συναίσθημα της            

χαράς συνδέεται με τη μείζονα κλίμακα οπότε για το συγκεκριμένο κομμάτι οι συμμετέχοντες             

μπορεί να επιλέξουν το συναίσθημα της χαράς. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι που δεν μπορούμε              

να ξέρουμε από πριν την απάντηση των ακροατών.  

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα βασικά συναισθήματα (χαρά,          

θλίψη, θυμός, φόβος) ενώ υπήρχε και η επιλογή δε γνωρίζω/ δεν απαντώ. Οι συμμετέχοντες              

προκειμένου να επιλέξουν το συναίσθημα που τους προκαλούσε το μουσικό απόσπασμα           

μπορούσαν να το ακούσουν όσες φορές οι ίδιοι επιθυμούσαν. Στη συνέχεια, όπως            

προαναφέρθηκε, έπρεπε να επιλέξουν από το ένα έως το πέντε πόσο σίγουροι ήταν για την               

απάντησή τους.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τα μουσικά αποσπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

Μουσικό απόσπασμα Συνθέτης/ 
Συντελεστές 

Σημείο και 
διάρκεια 
αποσπάσματος 

Συναίσθημα 
που του 
αποδόθηκε 

Προηγούμενη έρευνα 
στην οποία 
χρησιμοποιήθηκε 

1) Epic Drum Music Super Dark 
Dramatic - Part 1 Movie Film 
Scene Scores Soundtracks BIG 
DRUMMING 

Fersliyan 
Studios 

0:40-0:56 θυμός - 

2) The Piano Sonata No. 14 in 
C♯ minor "Quasi una fantasia", 
op. 27, No. 2. 

Ludwig van 
Beethoven 

0:00-0:40 θλίψη - 

3) ''Lustiges Zusammensein der 
Landleute'' Symphony No. 6 in F 
major, op. 68, 3rd Movement 

Beethoven/ 
Wiener 
Philharmonik
er, Karl 
Böhm 

1:49-2:15 χαρά Baumgartner, T., 
Esslen, M. & Jäncke, 
L. (2006) 

4) Title Theme from "Jaws" J. Williams 0:30-1:00 φόβος Gossellin, N., Peretz, 
I., Johnsen, E. & 
Ralph Adolph. (2007) 

5) Requiem in D Minor, K. 626: 
ΙΙΙ. Sequentia - Dies Irae 

A. Mozart/ 
Neville 
Marriner, 
Academy Of 
St. Martin In 
The Fields, 
Academy O 

1:01-1:30 θυμός - 

6) The Planets - Mars, the Bringer 
of War/ In Your Eyes 

G. Holst - 
Sidney Salah 
Jalajel 

0-59-1:28 φόβος Baumgartner, T., 
Esslen, M. & Jäncke, 
L. (2006) 

7) Schindler's List Soundtrack J. Williams/ 
Tasmin Little 

1:06-1:30 θλίψη Gossellin, N., Peretz, 
I., Johnsen, E. & 
Ralph Adolph. (2007) 

8) Adagio for Strings, Op. 11 
(Platoon) - Naxos 

Samuel 
Barber 

1:43-2:10 θλίψη Baumgartner, T., 
Esslen, M. & Jäncke, 
L. (2006) 

9) "Golliwogg's Cakewalk" Debussy - St. 
Martin's 
Orchestra-Ri
chard Tilling 

0:00-0:25 χαρά Castrol, S.L., & . 
Lima, C.F. (2014) 

10) Etude in E Major, Op. 10, No. 
3 -Tristesse 

F. Chopin/ L. 
Kertner 

0:00-0:25 θλίψη - 

2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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2.4.1. Αποτελέσματα ανά ομάδα συμμετεχόντων 

 

2.4.1.1. Άντρες Μουσικοί (ΑΜ) 

 

 

Σχήμα 1: Αποτελέσματα της ομάδας ΑΜ 

 

Οι άντρες μουσικοί απέδωσαν σε μεγάλο ποσοστό (περισσότερο από 50% των απαντήσεων)            

το συναίσθημα της χαράς στα μουσικά αποσπάσματα 3 (77% των απαντήσεων) και 9 (69%              

των απαντήσεων), το συναίσθημα της θλίψης στα μουσικά αποσπάσματα 2 (85% των            

απαντήσεων), 7 (84,6% των απαντήσεων) και 10 (53,8% των απαντήσεων) ενώ στο            

απόσπασμα 8 αποδόθηκε το συναίσθημα της θλίψης σε μικρότερο ποσοστό (38% των            

απαντήσεων). Το συναίσθημα του φόβου αποδόθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό των          

απαντήσεων στο απόσπασμα 4 (69,2%) αλλά όχι στο απόσπασμα 6, που ήταν το δεύτερο              

μουσικό ερέθισμα που είχε ως στόχο τη δημιουργία του αισθήματος του φόβου (38,4%). Και              

το συναίσθημα του θυμού αποδόθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό στο απόσπασμα 1 (69,2%)            

αλλά όχι στο απόσπασμα 5 (23%). (βλ. και παράρτημα, πίνακας 1). 

 

  

  
36 



 

2.4.1.2. Γυναίκες Μουσικοί (ΓΜ) 

 

Σχήμα 2: Αποτελέσματα της ομάδας ΓΜ 

 

Οι γυναίκες μουσικοί (ΓΜ) αναγνώρισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό (ξεπερνούσε το 50%) το            

συναίσθημα της χαράς στα μουσικά αποσπάσματα 3 (100%) και 9 (75%), το συναίσθημα της              

θλίψης στα μουσικά αποσπάσματα 2 (100%) και 7 (91,7%) ενώ στο απόσπασμα 10, που ήταν               

σε μείζονα κλίμακα αλλά το όνομά του ήταν Tristesse, δεν αναγνώρισαν το συναίσθημα της              

θλίψης σε μεγάλο ποσοστό (33,3%). Το συναίσθημα του θυμού αποδόθηκε σε μικρό ποσοστό             

(λιγότερο από 50%) και στο απόσπασμα 1 (8,4%) και στο απόσπασμα 5 (16,7%). Το              

συναίσθημα του φόβου συγκέντρωσε ποσοστό 75% στο απόσπασμα 4 αλλά στο απόσπασμα            

6 συγκέντρωσε ποσοστό 33,3% (μικρότερο του 50%) (βλ. και παράρτημα, πίνακας 2). 
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2.4.1.3. Άντρες μη Μουσικοί (ΑμΜ) 

 

Σχήμα 3: Αποτελέσματα της ομάδας ΑμΜ 

 

Οι άντρες μη μουσικοί (ΑμΜ) αναγνώρισαν το συναίσθημα της χαράς σε ποσοστό 100% και              

στα δύο μουσικά αποσπάσματα που είχαν στόχο να δημιουργήσουν το αίσθημα της χαράς (3              

και 9). Το συναίσθημα της θλίψης το αναγνώρισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό στα μουσικά             

αποσπάσματα 2 (100%), 7 (84,6%) και 8 (77%), ενώ στο απόσπασμα 10, που ο τίτλος του                

δηλώνει θλίψη αλλά είναι σε μείζονα κλίμακα, επέλεξαν ως αναγνωρίσιμο συναίσθημα τη            

χαρά αντί για τη θλίψη (30,8% για τη θλίψη). Το συναίσθημα του φόβου αποδόθηκε στο               

μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων στο απόσπασμα 6 (76,9%) αλλά όχι στο απόσπασμα 4             

(30,8%) και το συναίσθημα του θυμού αποδόθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό στο απόσπασμα            

1 (92,3%) αλλά όχι στο απόσπασμα 5 (31%) (βλ. και παράρτημα, πίνακας 3). 
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2.4.1.4. Γυναίκες μη Μουσικοί (ΓμΜ) 

 

 

Σχήμα 4: Αποτελέσματα της ομάδας ΓμΜ 

 

Οι Γυναίκες μη Μουσικοί (ΓμΜ) αναγνώρισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό (περισσότερο από           

50% των απαντήσεων όλα τα συναισθήματα που είχαν αποδοθεί από πιο μπροστά ότι             

χαρακτήριζαν το κάθε μουσικό απόσπασμα. Συγκεκριμένα, απέδωσαν το συναίσθημα της          

χαράς στα αποσπάσματα 3 (100%) και 9 (92%), το συναίσθημα της θλίψης στα αποσπάσματα              

2 (100%), 7 (91,7%), 8 (75%) και 10 (66,7%), του θυμού στα αποσπάσματα 1 (53,8%) και 5                 

(58%) και του φόβου στα αποσπάσματα 4 (100%) και 6 (50%) (βλ. και παράρτημα, πίνακας               

4). 
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2.4.1.5. Αποτελέσματα Μουσικών (γυναικών και ανδρών) 

 

 

Σχήμα 5: Αποτελέσματα της ομάδας Μ 

 

Οι συμμετέχοντες Μουσικοί (άντρες και γυναίκες), αναγνώρισαν το συναίσθημα της χαράς           

σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 50% των απαντήσεων και στα δύο μουσικά αποσπάσματα, 3              

(88%) και 9 (72%). Το συναίσθημα της θλίψης το απέδωσαν, σε μεγάλο ποσοστό, στα              

αποσπάσματα 2 (92%) και 7 (88%) αλλά όχι στα αποσπάσματα 8 (40%) και 10 (44%). Το                

συναίσθημα του θυμού αποδόθηκε στο απόσπασμα 1 σε ποσοστό 52% αλλά αποδόθηκε από             

πολύ λίγους συμμετέχοντες στο απόσπασμα 5 (24%). 
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2.4.1.6. Αποτελέσματα μη Μουσικών 

 

 

Σχήμα 6 : Αποτελέσματα της ομάδας μΜ 

 

Οι συμμετέχοντες μη μουσικοί (άντρες και γυναίκες) αναγνώρισαν σε μεγάλο ποσοστό το            

συναίσθημα της χαράς στο απόσπασμα 3 (100%) και στο απόσπασμα 9 (96%). Το             

συναίσθημα της θλίψης αναγνωρίστηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα αποσπάσματα 2           

(100%) 7 (88%) και 8 (76%) αλλά όχι στο απόσπασμα 10 (46%). Το ίδιο ισχύει και για το                  

συναίσθημα του θυμού όπου αναγνωρίστηκε σε μεγάλο ποσοστό στο απόσπασμα 1 (76%)            

αλλά όχι στο απόσπασμα 5 (44%). Το συναίσθημα του φόβου αναγνωρίστηκε σε ποσοστό             

που ξεπερνούσε το 50% των απαντήσεων στο απόσπασμα 4 (64%) και στο απόσπασμα 6              

(64%). 
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2.4.1.7. Αποτελέσματα από όλους τους συμμετέχοντες 

 

Στο σχήμα 7 βρίσκονται συγκεντρωμένες οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες           

(μουσικοί και μη μουσικοί) για όλα τα μουσικά αποσπάσματα. 

 

 

Σχήμα 7 : Αποτελέσματα από όλους τους συμμετέχοντες 

 

Συνοψίζοντας, αναγνωρίστηκαν σε μεγάλο ποσοστό τα συναισθήματα της χαράς         

(αποσπάσματα 3 και 9) και της θλίψης (αποσπάσματα 2, 7 και 8) ενώ για το συναίσθημα του                 

φόβου, στο ένα απόσπασμα οι συμμετέχοντες το απέδωσαν 1 στους 2 (50%, απόσπασμα 6)              

και στο άλλο (απόσπασμα 4) σε ποσοστό πάνω από το 50%. Το συναίσθημα του θυμού               

αποδόθηκε σε μικρότερο ποσοστό στο απόσπασμα 5 αλλά σε μεγαλύτερο ποσοστό στο            

απόσπασμα 1. Το απόσπασμα 10, το οποίο συνδέονταν με τη θλίψη αλλά ήταν σε μείζονα               

τρόπο, είχε σχεδόν τα ίδια ποσοστά απαντήσεων για τα συναισθήματα της χαράς και της              

θλίψης με το ποσοστό της χαράς να προηγείται ελάχιστα (βλ παράρτημα πίνακας 5). 
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2.4.2. Αποτελέσματα ανά μουσικό απόσπασμα  

 

2.4.2.1. Μουσικό απόσπασμα 1: Epic Drum Music Super Dark Dramatic - Part 1 Movie Film               

Scene Scores Soundtracks BIG DRUMMING, Fersliyan Studios. (πιθανό συναίσθημα: θυμός)          

(μουσικά χαρακτηριστικά: γρήγορη ρυθμική αγωγή (tempo), κρουστά) 

 

 

Σχήμα 8 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 1 

 

Για το μουσικό απόσπασμα 1, οι άντρες μη μουσικοί ήταν η ομάδα που αναγνώρισε σε               

μεγάλο βαθμό το συναίσθημα του θυμού που το χαρακτήριζε (92,3%). Σε ποσοστό που             

ξεπερνούσε το 50% των απαντήσεων απέδωσαν στο απόσπασμα το συναίσθημα του θυμού            

και οι άντρες μουσικοί (69,2%) και οι γυναίκες μη μουσικοί (53,8%) ενώ οι γυναίκες              

μουσικοί απέδωσαν με ίσο ποσοστό απαντήσεων τα συναισθήματα του θυμού και του φόβου             

(33,3%) (βλ. και παράρτημα, πίνακας 6). 
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2.4.2.2. Μουσικό απόσπασμα 2: The Piano Sonata No. 14 in C♯ minor "Quasi una fantasia",               

op. 27, No. 2., Ludwig van Beethoven. (πιθανό συναίσθημα: θλίψη) (μουσικά χαρακτηριστικά:            

C# -, αργό, χαμηλή/μεσαία περιοχή συχνοτήτων, πιάνο) 

 

Σχήμα 9 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 2 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 2, τρεις από τις τέσσερις ομάδες (ΓΜ, ΑμΜ, ΓμΜ) αναγνώρισαν το 

συναίσθημα της θλίψης σε ποσοστό 100%, ενώ οι ΑΜ σε ποσοστό 85% (βλ. και παράρτημα, 

πίνακας 7). 
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2.4.2.3. Μουσικό απόσπασμα 3: ''Lustiges Zusammensein der Landleute'' Symphony No. 6 in            

F major, op. 68 , 3rd Movement, Ludwig Van Beethoven/ Wiener Philharmoniker, Karl Böhm.              

(πιθανό συναίσθημα: χαρά) (μουσικά χαρακτηριστικά: F+, γρήγορο, μεσαία/υψηλή περιοχή         

συχνοτήτων, ορχηστρικό) 

 

 

Σχήμα 10: Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 3 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 3, οι συμμετέχοντες από τις ομάδες των: ΓΜ, ΑμΜ, ΓμΜ,             

αναγνώρισαν το συναίσθημα της χαράς σε ποσοστό 100%. Οι ΑΜ αναγνώρισαν το            

συναίσθημα της χαράς σε ποσοστό 77% (βλ και παράρτημα, πίνακας 8) 
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2.4.2.4. Μουσικό απόσπασμα 4: Title Theme from "Jaws", John Williams. (πιθανό           

συναίσθημα: φόβος) (μουσικά χαρακτηριστικά: D-, γρήγορο, χαμηλή/μεσαία περιοχή        

συχνοτήτων, ορχηστρικό)  

 

 

Σχήμα 11 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 4 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 4, οι ΓμΜ αναγνώρισαν όλοι το συναίσθημα του φόβου, που ήταν              

και το συναίσθημα που το χαρακτήριζε εξαρχής (100%). Οι ΑΜ και οι ΓΜ αναγνώρισαν το               

συναίσθημα του φόβου σε ποσοστό 69,2% και 75% αντίστοιχα, ενώ οι ΑμΜ σε ποσοστό              

30,8% (βλ. και παράρτημα, πίνακας 9). 
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2.4.2.5. Μουσικό απόσπασμα 5: Requiem in D Minor, K. 626: ΙΙΙ. Sequentia - Dies Irae 

, Amadeus Mozart/ Neville Marriner, Academy Of St. Martin In The Fields, Academy O.              

(πιθανό συναίσθημα: θυμός) (μουσικά χαρακτηριστικά: D-, γρήγορο, υψηλές συχνότητες,         

έγχορδα και φωνή) 

 

 

Σχήμα 12 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 5 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 5 μόνο η ομαδα ΓμΜ αναγνώρισε το συναίσθημα του θυμού που το               

χαρακτήριζε σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 50% των απαντήσεων (58%). Οι υπόλοιπες            

ομάδες αναγνώρισαν το συναίσθημα του θυμού σε ποσοστά μικρότερα του 50% των            

απαντήσεων (ΑμΜ-31%, ΓΜ-25%, ΑΜ-23%) (βλ. και παράρτημα, πίνακας 10). 
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2.4.2.6. Μουσικό απόσπασμα 6: Gustav Holst - The Planets - Mars, the Bringer of War/ In                

Your Eyes, Sidney B.|Salah Jalaje. (πιθανό συναίσθημα: φόβος) (μουσικά χαρακτηριστικά: +,           

αργό/γρήγορο, μεσαία/υψηλή περιοχή, ορχηστρικό) 

 

 

Σχήμα 13 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 6 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 6, οι ΑμΜ και οι ΓμΜ αναγνώρισαν το συναίσθημα του φόβου σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των απαντήσεων (ΑμΜ-76,9%, ΓμΜ- 50%), ενώ οι ΑΜ 

αναγνώρισαν το συναίσθημα του θυμού σε ποσοστό 38,4% και οι ΓΜ σε ποσοστό 33,3% (βλ. 

και παράρτημα, πίνακας 11). 
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2.4.2.7. Μουσικό απόσπασμα 7: Schindler's List Soundtrack, John Williams/ Tasmin Little.           

(πιθανό συναίσθημα: θλίψη) (μουσικά χαρακτηριστικά: -, αργό, μεσαία/υψηλή περιοχή,         

φλάουτο/όμποε) 

 

 

Σχήμα 14 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 7 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 7 οι συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες αναγνώρισαν το            

συναίσθημα της θλίψης που το χαρακτήριζε σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 50% των             

απαντήσεων. Οι ΓΜ και ΓμΜ το αναγνώρισαν σε ποσοστό 91,7% και οι ΑΜ και οι ΑμΜ σε                 

ποσοστό 84,6% (βλ. και παράρτημα, πίνακας 12). 
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2.4.2.8. Μουσικό απόσπασμα 8: Adagio for Strings, Op. 11 (Platoon) - Naxos, Samuel Barber.              

(πιθανό συναίσθημα: θλίψη) (μουσικά χαρακτηριστικά: -, αργό, μεσαία περιοχή, έγχορδα) 

 

 

Σχήμα 15 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 8 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 8 οι ΑμΜ και οι ΓμΜ αναγνώρισαν το συναίσθημα της θλίψης σε               

ποσοστό που ξεπερνούσε το 50% των απαντήσεων (ΑμΜ-77%, ΓμΜ-75%), ενώ οι ΑΜ και οι              

ΓΜ αναγνώρισαν το συναίσθημα της θλίψης σε ποσοστό μικρότερο του 50% ( ΓΜ-41,7%,             

ΑΜ-38%). (βλ. και παράρτημα, πίνακας 13) 
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2.4.2.9. Μουσικό απόσπασμα 9: Debussy's "Golliwogg's Cakewalk" , St. Martin's          

Orchestra-Richard Tilling. (πιθανό συναίσθημα: χαρά) (μουσικά χαρακτηριστικά: Ε♭ +,         

γρήγορο, μεσαία, πιάνο) 

 

 

Σχήμα 16 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 9 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 9 οι συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες αναγνώρισαν με ευκολία το              

συναίσθημα της χαράς που το χαρακτήριζε. Οι ΑμΜ αναγνώρισαν τη χαρά σε ποσοστό             

100%, οι ΓμΜ σε ποσοστό 92%, οι ΓΜ σε ποσοστό 75% και οι ΑΜ σε ποσοστό 69%. (βλ.                  

και παράρτημα, πίνακας 14) 
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2.4.2.10. Μουσικό απόσπασμα 10: Etude in E Major, Op. 10, No. 3 -Tristesse, Frederic              

Chopin/ Louis Kertner. (πιθανό συναίσθημα: θλίψη) (μουσικά χαρακτηριστικά: E+, αργό          

tempo, μεσαία περιοχή συχνοτήτων, πιάνο) 

 

 

Σχήμα 17 : Αποτελέσματα για το μουσικό απόσπασμα 10 

 

Στο μουσικό απόσπασμα 10 που το χαρακτήριζε το συναίσθημα της θλίψης αλλά ήταν σε              

μείζονα κλίμακα, μόνο οι ΑΜ αναγνώρισαν το συναίσθημα της θλίψης σε ποσοστό που             

ξεπερνούσε το 50% των απαντήσεων (53,8%). Οι ομάδες ΓΜ και οι ΓμΜ το αναγνώρισαν σε               

ποσοστό 33,3% και οι ΑμΜ σε ποσοστό 30,8% (βλ και παράρτημα, πίνακας 15) 
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3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

Σε προηγούμενες έρευνες, παράγοντες όπως η σχέση των συμμετεχόντων με τη μουσική, η             

ηλικία, το φύλο και τα μουσικά δομικά χαρακτηριστικά του μουσικού ερεθίσματος, έχει            

βρεθεί ότι μπορεί να επηρεάζουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο είδος των            

συναισθημάτων που μπορεί να τους προκαλέσει η ακρόαση ενός μουσικού κομματιού ή στο             

συναίσθημα που αναγνωρίζουν σε ένα μουσικό απόσπασμα (Castrol & Lima, 2014. Fritz et al,              

2009). Αυτό παρατηρήθηκε και στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  

Μελετώντας τα αποτελέσματα και τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, φάνηκε πως στα           

μουσικά αποσπάσματα που σχετίζονταν με το συναίσθημα της χαράς όλοι οι συμμετέχοντες,            

αναγνώρισαν στο μεγαλύτερο ποσοστό το συναίσθημα αυτό. Αυτό ίσχυε τόσο για τους            

μουσικούς (άντρες και γυναίκες) όσο και για τους μη μουσικούς (άντρες και γυναίκες). 

Για το συναίσθημα της θλίψης, οι απαντήσεις τόσο από μουσικούς όσο και από μη              

μουσικούς ήταν ομοιόμορφες και οι συμμετέχοντες δήλωσαν αρκετά σίγουροι για τις           

απαντήσεις τους στην πλειοψηφία. Για το μόνο μουσικό απόσπασμα που δεν υπήρξε            

ομοιομορφία στις απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν το απόσπασμα 10 (Tristesse του           

Chopin). Θέλοντας να εξετάσω αν ισχύει η σύνδεση μείζονα τρόπου με κάτι χαρούμενο και              

ελάσσονα με κάτι λυπητερό χρησιμοποίησα ένα μουσικό απόσπασμα (10) όπου ήταν σε            

μείζονα τρόπο αλλά ο τίτλος του σχετίζονταν με τη θλίψη. Στο απόσπασμα αυτό, οι άντρες               

μη μουσικοί και οι γυναίκες μουσικοί επέλεξαν σε μεγαλύτερο ποσοστό το συναίσθημα της             

χαράς, ενώ οι άντρες μουσικοί και οι γυναίκες μη μουσικοί απέδωσαν στο απόσπασμα το              

συναίσθημα της θλίψης. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήταν           

πολύ έως πάρα πολύ σίγουροι για την απάντησή τους. 

Όσον αφορά τα συναισθήματα του θυμού και του φόβου, οι συμμετέχοντες από όλες τις              

ομάδες (μουσικοι, μη-μουσικοί, άντρες, γυναίκες) τα αναγνώρισαν αλλά με μικρά ποσοστά,           

κάτι που ίσχυε και σε προηγούμενες μελέτες (Ramos, Bueno & Bigand, 2011) μόνο που στην               

προκειμένη περίπτωση τα δύο συναισθήματα, ο θυμός και ο φόβος ήταν ξεχωριστές            

απαντήσεις ενώ στις έρευνες που είχαν προηγηθεί υπήρχε μία απάντηση που περιελάμβανε            

και τα δύο συναισθήματα. Αρκετές φορές, παρατηρήθηκε ότι στα μουσικά αποσπάσματα που            
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συνδέονταν με το συναίσθημα του φόβου πολλοί από τους συμμετέχοντες επέλεξαν το            

συναίσθημα του θυμού και το αντίστροφο. Γενικά στα αποσπάσματα για το θυμό ή το φόβο               

επικρατούσε μια σύγχυση αφού δεν ήταν ξεκάθαρο στους συμμετέχοντες το συναίσθημα του            

φόβου ή του θυμού με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλων των ειδών οι απαντήσεις για τα               

προαναφερθέντα αποσπάσματα. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες επέλεγαν ότι το συναίσθημα που          

τους προκαλούσε η μουσική ήταν χαρά, θλίψη, θυμός, φόβος ή ακόμη και την απάντηση δε               

γνωρίζω/ δεν απαντώ). Την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων ενισχύουν και οι επιλογές τους            

στην ενότητα που αφορά το πόσο σίγουροι ήταν για την απάντησή τους, καθώς τις              

περισσότερες φορές δήλωναν ότι δεν ήταν πολύ σίγουροι για την απάντησή τους. Αν και σε               

προηγούμενες έρευνες σχετικά με τη μουσική και το συναίσθημα φάνηκε ότι οι μουσικοί             

αναγνώριζαν ευκολότερα το συναίσθημα του θυμού ή του φόβου στην παρούσα μελέτη δεν             

παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο.  

Γενικά, τα αποτελέσματα συμφώνησαν με αυτά της βιβλιογραφίας για το ότι τα            

συναισθήματα που προκαλούνται στους ακροατές επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά της          

μουσικής, και ότι η συστηματική ενασχόληση με τη μουσική μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο              

αναγνώρισης των συναισθημάτων (ποικιλομορφία, απρόβλεπτες αντιδράσεις,      

εξατομικευμένες τάσεις). Τέλος, οι γυναίκες μη Μουσικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη          

ομοιομορφία στην αναγνώριση των συναισθημάτων.  

  

3.2. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη περιορίζεται ως προς τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων και αφορά             

συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων. Επίσης, επειδή έγινε μέσω διαδικτύου δε μπορούμε να           

γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες την έρευνα,            

όπως την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν ο κάθε συμμετέχοντας (πχ. κούραση, κάποιο            

γεγονός που επηρέασε την ψυχολογία τους κ.α.) ή την ώρα και το μέρος. Για τις απαντήσεις                

των συμμετεχόντων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας τύχη αφού ο καθένας θα               

μπορούσε να μην ακούσει τα μουσικά αποσπάσματα και κάθε φορά να επιλέγει τυχαία μία              

από τις δυνατές επιλογές.  

 

 

3.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 
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Σε επόμενο χρόνο θα μπορούσε να γίνει έρευνα προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς τα             

επιμέρους χαρακτηριστικά της μουσικής που επηρεάζουν τις απαντήσεις των ακροατών και           

να μελετηθεί αν συγκεκριμένα δομικά μουσικά χαρακτηριστικά της ακροώμενης μουσικής          

μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα συναισθήματα (πχ. ο γρήγορος ρυθμός και η μείζονα             

κλίμακα να συνδέεται με τη χαρά). Επίσης, θα μπορούσε να γίνει έρευνα με τη χρήση ενός                

μόνο μουσικού αποσπάσματος, χωρίς να υπάρχει εξαρχής συγκεκριμένο συναίσθημα που να           

αντιστοιχεί στο απόσπασμα. Στην αρχή θα επιλέγει ο κάθε ακροατής ελεύθερα το            

συναίσθημα που του δημιουργεί το συγκεκριμένο απόσπασμα και στη συνέχεια, με την ίδια             

λογική θα παρατηρεί αν οι αλλαγές σε κάποια δομικά μουσικά χαρακτηριστικά του αλλάζουν             

και το αρχικό συναίσθημα που του προκαλούσε το απόσπασμα. Η έρευνα θα μπορούσε να              

είναι χωρισμένη σε ενότητες και σε κάθε μία από αυτές θα εξετάζονται και θα              

τροποποιούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ο ρυθμός (εναλλαγή του tempο), ο          

τρόπος (εναλλαγή μείζονα και ελάσσονα τρόπου ή ακόμη και χρήση τρόπων), η τονικότητα,             

οι στίχοι των τραγουδιών (χρήση της μητρικής γλώσσας των συμμετεχόντων και στη            

συνέχεια χρήση γλώσσας ξένης προς τους συμμετέχοντες, το άκουσμα της ίδιας μελωδίας            

από διαφορετικά όργανα και παραλλαγές πάνω στο το θέμα της ίδιας μελωδίας. 

Τέλος, θα μπορούσε η έρευνα να μην περιορίζεται μόνο σε ακροατές του ίδιου             

μουσικού πολιτισμού, αλλά να περιλαμβάνει και ομάδες ακροατών από άλλους μουσικούς           

πολιτισμούς αλλά και άλλες ηλικίες (παιδιά και έφηβοι).   
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

5.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για την παρούσα μελέτη: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVGaMKvTYt9VhkeT4M7ipQCEew8qbT8FF

x6Looqwth3f-MiA/viewform?usp=sf_link 

 

Σας αρέσει να ακούτε μουσική; 

Στο πλαίσιο της πτυχιακής μου εργασίας στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκπονώ μια μελέτη με θέμα την ακρόαση μουσικής. Το παρόν 
ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές μουσικής και φοιτητές 
παιδαγωγικών τμημάτων. Είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. 

Θα με βοηθούσατε ιδιαίτερα αν αφιερώνατε λίγο χρόνο, όχι περισσότερο από δεκαπέντε 
λεπτά, και απαντούσατε στις ερωτήσεις. Για τεχνικούς λόγους συνιστάται η χρήση 
υπολογιστή. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

Νίκη Μαστρογιάννη 

msa1513@uom.edu.gr 

nikimast3334@gmail.com  

* Απαιτείται 

Φύλο * 

Άντρας 

Γυναίκα 
Ηλικία * 

18-20 

20-22 
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22-24 

24 και άνω 
Βασική εκπαίδευση * 

Προπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστημιακό τμήμα σπουδών μουσικής (κατευθύνσεις: 
ευρωπαϊκή και σύγχρονη) 

Προπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστημιακό τμήμα σπουδών μουσικής (κατευθύνσεις: 
παραδοσιακή και βυζαντινή) 

Προπτυχιακές σπουδές σε παιδαγωγικό τμήμα 

Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε σχέση με τη μουσική 

Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε σχέση με την εκπαίδευση 

Άλλο: 
Ποιά η σχέση σας με τη μουσική; * 

Γνωρίζω/μαθαίνω να παίζω κάποιο μουσικό όργανο 

Παίζω αυτοδίδακτα κάποιο μουσικό όργανο 

Συνθέτω μουσική 

Δε γνωρίζω να παίζω μουσική αλλά μου αρέσει να ακούω 

Άλλο: 
Πόσο συχνά ακούτε μουσική; * 

Κάθε μέρα 

Περιστασιακά 

Δεν συνηθίζω να ακούω μουσική 
Με το 1 να σημαίνει καθόλου και το 5 πάρα πολύ, επιλέξτε πόσο συχνά συνηθίζετε να ακούτε 
μουσικές από τα παρακάτω είδη. 

Jazz * 

1 
2 
3 
4 
5 

Κλασική μουσική * 
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2 
3 
4 
5 

Rock * 

1 
2 
3 
4 
5 

Λαϊκή παραδοσιακή μουσική * 

1 
2 
3 
4 
5 

Pop * 

1 
2 
3 
4 
5 

Σύγχρονη μουσική (π.χ. D. Ellington, P.Glass) * 

1 
2 
3 
4 
5 

Άλλο (προσδιορίστε) 

Η απάντησή σας 
1 
2 
3 
4 
5 
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Μουσικά αποσπάσματα 
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια μουσικά αποσπάσματα. Ακούστε τα και επιλέξτε ποιο 

συναίσθημα αναγνωρίζετε σε κάθε απόσπασμα. Στη συνέχεια, με το 1 να σημαίνει καθόλου και 
το 5 πάρα πολύ, επιλέξτε πόσο σίγουροι είστε για την απάντησή σας. 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4c2Z1NWRnQnJoUGlQMHBDOXBfT
GFVUXYtVFdJ * 

Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4NFFxRzRRVnY3b0FodDN2WjAwS3
BnX2RzSFBz * 

Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 
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4 

5 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4Y0xBdWVWeHYzUktiZUJNeVRQV
DFSb3ZCelZz * 

Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4QlhldE13R01aNjNMSlFHdnF6TFVP
MDJXZ0Z3 * 

Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 
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https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4c3RVazAzMUZsZlFtY01LTi1SWGpo
YUNVNlJj* 

Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4NUxiQVpDdFV6THZCUlFOMFdYbz
kybl9sOHow * 

Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4Z2tLLTlCYUNmVWdERzNCbHZuU
E5qYUpGYld3 * 
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Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4bDFQUl9yWEpyaFRPZWpNZkpGdU
FseXVmalhF * 

Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4bWJodUxlMEtvNXlXbXkzUy1Ta0dE
akxjNy1F* 

Χαρά 

Θλίψη 
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https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4bDFQUl9yWEpyaFRPZWpNZkpGdUFseXVmalhF
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https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4bWJodUxlMEtvNXlXbXkzUy1Ta0dEakxjNy1F


 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

https://drive.google.com/open?id=0By3vYUV6_dI4U01qQUxpOTFFWXdkQmJrWFcwa2l
PclllZlM4 * 

Χαρά 

Θλίψη 

Θυμό 

Φόβο 

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

  

  
70 
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5.2.  ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αποσπασμάτων των μουσικών 

ερεθισμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα: 

 

Πρώτο μουσικό ερέθισμα (συνδέονταν με το συναίσθημα του θυμού) 

https://youtu.be/scK2JIg0UBc (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 0:40-0:56) 

 

Δεύτερο μουσικό ερέθισμα (συνδέονταν με το συναίσθημα της θλίψης)  

https://youtu.be/4Tr0otuiQuU (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 0:00-0:40) 

 

Τρίτο μουσικό ερέθισμα (συνδέονταν με το συναίσθημα της χαράς) 

https://youtu.be/3c5cSRaCN9s (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 1:49-2:15) 

 

Τέταρτο μουσικό απόσπασμα (συνδέονταν με το συναίσθημα του φόβου) 

https://youtu.be/R3WwcsjWPIQ (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 0:30-1:00) 

 

Πέμπτο μουσικό απόσπασμα (συνδέονταν με το συναίσθημα θυμού) 

https://youtu.be/Zi8vJ_lMxQI (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 1:01-1:30) 

 

Έκτο μουσικό απόσπασμα (συνδέονταν με το συναίσθημα του φόβου) 

https://youtu.be/L0bcRCCg01I (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 0:59-1:28) 

 

Έβδομο μουσικό απόσπασμα (συνδέονταν με το συναίσθημα της θλίψης) 

https://youtu.be/XNSsv86lsok (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 1:06-1:30) 

 

Όγδοο μουσικό απόσπασμα (συνδέονταν με το συναίσθημα της θλίψης) 

https://youtu.be/izQsgE0L450 (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 1:43-2:10) 

 

Ένατο μουσικό απόσπασμα (συνδέονταν με το συναίσθημα της χαράς) 

 https://youtu.be/tnkBhv5WsRw (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 0:00-0:25) 
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Δέκατο μουσικό απόσπασμα (συνδέονταν με το συναίσθημα της θλίψης) 

https://youtu.be/ikBD3DcSGFM (διάρκεια μουσικού αποσπάσματος: 0:00-0:25) 

5.3. ΠΙΝΑΚΕΣ 
Πίνακας 1 
 Αποτελέσματα ΑΜ 

Κομμάτι Χαρά Θλίψη Θυμό Φόβο 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

1 - θυμός  7,70% 69,20% 15,10% 8% 

2 - θλίψη 7,50% 85%   7,50% 

3 - χαρά 77% 7,70% 7,70%  7,60% 

4 - φόβο 7,70% 7,70%  69,20% 15,40% 

5- θυμό 7,70% 31% 23% 8% 30,30% 

6 - φόβο 15,40% 30,80%  38,40% 7,70% 

7 - θλίψη  84,60% 7,70%  7,70% 

8 - θλίψη 23% 38,00%   39% 

9 - χαρά 69%   7,70% 23,30% 

10 - θλίψη 38,50% 53,80%   7,70% 

 
 
Πίνακας 2 
Αποτελέσματα ΓΜ 

Κομμάτι Χαρά Θλίψη Θυμό Φόβο 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

1 - θυμός 8,40%  33,30% 33,30% 25% 

2 - θλίψη  100%    

3 - χαρά 100%     

4 - φόβο   8,30% 75,00% 16,70% 

5- θυμό 16,70% 25% 25% 25% 8,30% 

6 - φόβο 8,30%  41,70% 33,30% 16,70% 

7 - θλίψη  91,70%   8,30% 

8 - θλίψη 25% 41,70%  8,30% 25% 
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9 - χαρά 75%  8,30%  16,70% 

10 - θλίψη 66,70% 33,30%    
 
Πίνακας 3 
Αποτελέσματα ΑμΜ 

Κομμάτι Χαρά Θλίψη Θυμό Φόβο 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

1 - θυμός   92,30% 7,70%  

2 - θλίψη  100%    

3 - χαρά 100%     

4 - φόβο   69,20% 30,80%  

5- θυμό 46,00%  31%  23,00% 

6 - φόβο   23,10% 76,90%  

7 - θλίψη 7,70% 84,60%  7,70%  

8 - θλίψη  77,00%   23% 

9 - χαρά 100%     

10 - θλίψη 69,20% 30,80%    
 
 
Πίνακας 4 
Αποτελέσματα ΓμΜ 

Κομμάτι Χαρά Θλίψη Θυμό Φόβο 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

1 - θυμός 15,40% 7,70% 53,80% 23,10%  

2 - θλίψη  100%    

3 - χαρά 100%     

4 - φόβο    100,00%  

5- θυμό 8,70%  58% 25% 8,30% 

6 - φόβο   41,70% 50,00% 8,30% 

7 - θλίψη 8,30% 91,70%    
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8 - θλίψη 17% 75,00%   8% 

9 - χαρά 92%  8,00%   

10 - θλίψη 25,00% 66,70%   8,30% 

Πίνακας 5 
Αποτελέσματα από όλους τους συμμετέχοντες 

Κομμάτι Χαρά Θλίψη Θυμό Φόβο 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

1 - θυμός 6,00% 2,00% 64,00% 20,00% 8% 

2 - θλίψη 2,00% 96%   2,00% 

3 - χαρά 94% 2,00% 2,00%  2,00% 

4 - φόβο 2,00% 2,00% 20,00% 68,00% 8,00% 

5 - θυμό 20,00% 14% 36% 12% 18,00% 

6 - φόβο 6,00% 2,00% 34,00% 50,00% 8,00% 

7 - θλίψη 4,00% 68,00% 2% 2,00% 24,00% 

8 - θλίψη 16% 58,00%  2,00% 24% 

9 - χαρά 84%  4,00% 2,00% 10,00% 

10 - θλίψη 50,00% 48,00%   2,00% 

 
 
Αποτελέσματα ανά κομμάτι 
Πίνακας 6 
Κομμάτι 1 - θυμός 

Ομάδα χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ  7,70% 69,20% 15,10% 7,70% 

ΓΜ 8,40%  33,30% 33,30% 25,10% 

ΑμΜ   92,30% 7,70%  

ΓμΜ 15,40% 7,70% 53,80% 23,10%  
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Πίνακας 7 
Κομμάτι 2 - θλίψη 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ 7,50% 85%   7,50% 

ΓΜ  100,00%    

ΑμΜ  100,00%    

ΓμΜ  100,00%    
 
 
Πίνακας 8 
Κομμάτι 3 - χαρά 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ 77% 7,70% 7,70%  7,60% 

ΓΜ 100,00%     

ΑμΜ 100,00%     

ΓμΜ 100,00%     
 
 
Πίνακας 9 
Κομμάτι 4 - φόβο 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ 7,70% 7,70%  69,20% 15,40% 

ΓΜ   8,30% 75,00% 16,70% 

ΑμΜ   69,20% 30,80%  

ΓμΜ    100,00%  
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Πίνακας 10 
Κομμάτι 5 - θυμό 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ 7,70% 31% 23% 8% 30,30% 

ΓΜ 16,70% 25% 25% 25% 8,30% 

ΑμΜ 46,00%  31%  23,00% 

ΓμΜ 8,70%  58% 25% 8,30% 

 
 
Πίνακας 11 
Κομμάτι 6 - φόβο 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ 15,40% 30,80%  38,40% 7,70% 

ΓΜ 8,30%  41,70% 33,30% 16,70% 

ΑμΜ   23,10% 76,90%  

ΓμΜ   41,70% 50,00% 8,30% 

 
 
Πίνακας 12 

Κομμάτι 7 - θλίψη 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ  84,60% 7,70%  7,70% 

ΓΜ  91,70%   8,30% 

ΑμΜ 7,70% 84,60%  7,70%  

ΓμΜ 8,30% 91,70%    
 
 
 
Πίνακας 13 
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Κομμάτι 8 - θλίψη 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ 23% 38,00%   39% 

ΓΜ 25% 41,70%  8,30% 25% 

ΑμΜ  77,00%   23% 

ΓμΜ 17% 75,00%   8% 

 
 
 
Πίνακας 14 
Κομμάτι 9 - χαρά 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ 69%   7,70% 23,30% 

ΓΜ 75%  8,30%  16,70% 

ΑμΜ 100,00%     

ΓμΜ 92%  8,00%   
 
 
 
Πίνακας 15 
Κομμάτι 10 - θλίψη 

 χαρά θλίψη θυμός φόβος 
Δε γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 

ΑΜ 38,50% 53,80%   7,70% 

ΓΜ 66,70% 33,30%    

ΑμΜ 69,20% 30,80%    

ΓμΜ 66,70% 33,30%   8,30% 
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