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''  Η μουσική δεν διδάσκεται, διδάσκει '' 

Μουσική. Η τέχνη του ήχου. Πιο 

συγκεκριμένα, η τέχνη που βασίζεται 

στην οργάνωση ήχων, τη σύνθεση και 

την εκτέλεση ενός μελωδικού έργου, 

έχοντας ένα και μόνο προορισμό, την 

ακουστική αίθουσα του αυτιού μας. 

Η μουσική είναι η εξέλιξη του λόγου. Οι 

ρίζες της ξεκινούν στα παλαιολιθικά έτη 

σύμφωνα με αναρίθμητες έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί. Εξελίχθηκε, 

προωθήθηκε, αγαπήθηκε, θεοποιήθηκε, 

λατρεύτηκε ανά τους αιώνες, και 

κατάφερε να αναδειχθεί μία από τις 

κορυφαίες τέχνες που εφευρέθηκαν και 

αναπτύχθηκαν ποτέ από τον άνθρωπο. 

Η μουσική, ως δύναμη με πολλές 

μορφωτικές και διδακτικές αξίες, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

πνευματική, συναισθηματική και 

ψυχοκινητική ανάπτυξη των ανθρώπων, 

διότι μέσα από αυτή μεταφέρονται 

μηνύματα που αφορούν διάφορους τομείς. 

Μία 

Εισαγωγή 
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 Τραγούδια με μηνύματα για την ισότητα 

μεταξύ των δύο φύλων : 

 

Ισότητα  

Στίχοι:   Ξενοφώντας Φιλέρης 

Μουσική:   Κώστας Χατζής 

1. Μαρινέλλα   

Θ’ αλλάξουνε τα πράγματα μου λες,  

και παίζεις με τα δάχτυλα τις χάντρες,  

κι εγώ που σε γνωρίζω από το χτες 

δε βλέπω αλλαγή με τέτοιους άντρες. 

Με λόγια, θεωρίες και φωνές,  

τραγούδια, συγκεντρώσεις, και φαμφάρες,  

το θέμα έχει γίνει καφενές,  

ασσόδυο και κάλπικες πεντάρες. 

Αν έπλενες κι εσύ ένα πουκάμισο 

θα πίστευα πως θέλεις την ισότητα,  

το "φτιάξε έναν καφέ" και "τι μαγείρεψες;" 
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θυμίζουνε σουλτάνου ανισότητα,  

το "φτιάξε έναν καφέ" και "τι μαγείρεψες;" 

σουλτάνε μου, θυμίζουν ανισότητα. 

Αν σπείρεις στην αυλή σου δυο βολβούς 

μπορεί να λουλουδιάσουν κάποια μέρα,  

αλλιώς μην περιμένεις αλλουνούς 

να πάνε τη ζωή μας παραπέρα. 

Τα ίσα δικαιώματα, λοιπόν,  

στο σπίτι του κανείς τα εφαρμόζει,  

το μέλλον πώς ν’ αλλάξει το παρόν,  

αν έχει στο Μεσαίωνα ριζώσει; 

Αν έπλενες κι εσύ ένα πουκάμισο 

θα πίστευα πως θέλεις την ισότητα,  

το "φτιάξε έναν καφέ" και "τι μαγείρεψες;" 

θυμίζουνε σουλτάνου ανισότητα,  

το "φτιάξε έναν καφέ" και "τι μαγείρεψες;" 

σουλτάνε μου, θυμίζουν ανισότητα. 
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Μια μέρα μιας Μαίρης 

Στίχοι : Λουκιανός Κηλαηδόνης 

Μουσική : Λουκιανός Κηλαηδόνης 

Πρώτη Εκτέλεση : Αφροδίτη Μάνου 

 

Είμαι η Μαίρη η Παναγιωταρά μια εργαζόμενη μητέρα μια καλή 

νοικοκυρά. 

Δεν είμαι τίποτα το σπέσιαλ, το καταπληκτικό είμαι αυτό που 

λέμε δείγμα τυπικό. 

Μόλις ξυπνήσω το πρωί πολύ πρωί πριν ξημερώσει δηλαδή καλά-

καλά, 

λέω από μέσα μου μουλάρι σήκω ντύσου γιατί εδώ σε περιμένουνε 

πολλά 

και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα 

παιδιά 

ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον πασά. 

 

Του το πηγαίνω στο κρεβάτι κι αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά 

στο σχολικό, 

πάω γραμμή για να ψωνίσω κι ο χασάπης μες στη φούρια να μου 

πιάνει και τον κω... 

Να 'χω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σώβρακο 

καινούργιο καθαρό 

κι αλίμονο μου αν ξεχαστώ και δεν βρει ζεστό νερό. 
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Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι να ετοιμάζω φαγητό για τα 

παιδιά 

Κι εγώ να φύγω νηστική και σαν τρελή για την δουλειά. 

Ντάπα, ντάπα, ντάπα, νταμ… 

Και μόλις φτάσω αλαφιασμένη στη δουλειά να 'χω να κάνω και 

καφέ στ' αφεντικό 

να 'χω κι αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο 

και που θέλει να μου πιάνει και τον κω... 

να 'χω το ντρουν του τηλεφώνου μες στ' αφτί μου κι από πάνω τις 

δικές του τις φωνές και να με στέλνει έξω να κάνω και του κόσμου 

τις δουλειές. 

Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω να ετοιμάσω το τραπέζι 

για φαΐ 

να τηγανίσω, να ετοιμάσω τη σαλάτα, να σερβίρω και να κόψω το 

ψωμί 

να 'μαι ράκος που να σέρνεται απ' την πείνα κι από το τρεχαλητό 

κι αυτοί να βρίζουν πως δεν ήτανε καλό το φαγητό. 

Να πλένω πιάτα και πιρούνια και μαχαίρια και να μου 'ρχεται να 

κάνω φονικό κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και τον κω... 

Ντάπα, ντάπα, ντάπα, νταμ… 

Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ΄΄ησυχία΄΄ μην ακούσω μες στο σπίτι 

τσιμουδιά, 

είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να 

διαβάσω τα παιδιά, 

είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και ν' αρχίσουμε να τρέχουμε 

μετά στα ιδιαίτερα του ενός και του αλλουνού τα γαλλικά. 
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Κι αφού μου βγάλουνε καλά-καλά την πίστη και γυρίσουμε στο 

σπίτι τελικά 

τότε θα φάνε, θα πλυθούνε, θα δαρθούνε και θα παν να κοιμηθούν 

κανονικά 

κι ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω, ότι κάνει μια γυναίκα 

δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην ΤV. 

Κι αν γίνω έξαλλη σαν πέσω στο κρεβάτι και τον δω πως είν' ο 

νους του στο κακό,΄΄είναι καθήκον σου΄΄ γυρίζει και μου λέει, 

συζυγικό. 

 

Είμαι η Μαίρη Παναγιωταρά μια εργαζόμενη γυναίκα μια καλή 

νοικοκυρά. 

Δεν είμαι τίποτα το σπέσιαλ, το καταπληκτικό είμαι ένα ζώον 

δηλαδή κανονικό. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ : 

Τα τραγούδια, πραγματεύονται το θέμα της ισότητας των δύο 

φύλων. Μέσα από έναν χιουμοριστικό και παράλληλα τραγικό  

τρόπο προσπαθούν να περάσουν ως μήνυμα –  αίτημα : κάθε 

άνθρωπος είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα να είναι ίσος με τον 

άλλο και να έχει τα ίδια δικαιώματα με αυτόν, κάτι το οποίο όμως 

θα πρέπει να παρουσιάζεται και έμπρακτα. 

Έτσι, τα συγκεκριμένα τραγούδια κατηγορούν έμμεσα ότι μία 

κατάσταση σαν αυτή που περιγράφεται δεν μπορεί να φέρει καμία 

αλλαγή στο μέλλον, τονίζοντας και το ότι η στάση  του αρσενικού 

φύλου δεν επιδιώκει στην πραγματικότητα, έμπρακτα την ισότητα, 

αφού δεν παρατηρείται από πλευρά των ανδρών καμία προσπάθεια 

εξισορρόπησης των καταστάσεων. 
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 Τραγούδια με μηνύματα για τα δικαιώματα 

των γυναικών και για την ισότητα τους με 

το άλλο φύλο : 

Είμαστε «Μία Γυναίκα» 

 

Στο Κιγκάλ ξυπνά, κάνει μια επιλογή.  

Στο Ανόι, το Νατάλ, τη Ραμάλα. 

Στην Ταγγέρη παίρνει μια ανάσα. 

Δυναμώνει τη φωνή της. 

Στη Λαχώρη, τη Λα Πλαζ, 

την Καμπάλα. 

Βρίσκεται στην άλλη  

άκρη του κόσμου. 

Όμως κάτι μέσα μου 

θέλει να πει : 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 

Κλαις και σε ακούω. 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 
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Πονάς και πονάω και εγώ 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 

Οι ελπίδες σου είναι και δικές μου. 

Θα λάμψουμε. 

Στη Χουάρες λέει την αλήθεια. 

Στρέφεται προς τους άλλους 

Και τους διδάσκει πώς να το κάνουν κι αυτοί. 

Στην Τζαιπούρ, δίνει το όνομά της. 

Ζει χωρίς ντροπή 

Στη Μανίλα, τη Σάλτα, το Έμπου. 

Αν και είμαστε όσο πιο διαφορετικοί μπορούμε, 

Κάτι μας συνδέει εκείνη κι εμένα. 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 

Το θάρρος σου με κρατά δυνατή. 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 

Όταν τραγουδάς, τραγουδώ κι εγώ. 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 

Τα όνειρά σου είναι και δικά μου. 

Θα λάμψουμε. (Χ2) 

Κι ένας άντρας ακούει τη φωνή της. 
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Κι ένας άνδρας παλεύει στον αγώνα της. 

Μέρα με τη μέρα, εγκαταλείπει τους παλιούς τρόπους ζωής. 

Μια γυναίκα τη φορά. 

Αν και βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, 

κάτι μέσα μου θέλει να πει : 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 

Οι νίκες σου μας εξυψώνουν όλους. 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 

Εσύ σηκώνεσαι και ενώ στέκομαι ψηλά. 

Είμαστε Μια Γυναίκα. 

Ο κόσμος σου είναι δικός μου. 

Θα λάμψουμε. (Χ5) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ : 

Το τραγούδι μεταφέρει ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης 

μεταξύ των ανθρώπων, εστιάζοντας κυρίως στην ισότητα και στα 

δικαιώματα των γυναικών με το άλλο φύλο. 

Πιο συγκεκριμένα : 

Από την Κίνα ως την Κόστα Ρίκα και από το Μαλί μέχρι τη 

Μαλαισία δημοφιλείς τραγουδιστές και μουσικοί, γυναίκες και 

άντρες, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν ένα μελωδικό 

μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης: Είμαστε «Μία Γυναίκα»! 

 

Το τραγούδι κυκλοφόρησε την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών, στις 8 

Μαρτίου 2013, και προσκαλεί ουσιαστικά τους ακροατές να 

συμβάλουν ουσιαστικά στον αγώνα για τα δικαιώματα των 

γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων. Το τραγούδι «Μία 

Γυναίκα» γράφτηκε για την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τις Γυναίκες 

(UN Women), προκειμένου να τιμήσει την αποστολή και το έργο 

της, το οποίο έχει στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των 

γυναικών παγκοσμίως. 
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 Τραγούδια με μηνύματα για την ισότητα 

και τα δικαιώματα των παιδιών : 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ – ΕΝΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ       (Της Ηλιάνας Καλλιώρα) 

 

Μια σφαίρα είναι η γη που γυρνά 

και πάνω όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, 

 

αγάπη πρέπει να έχουν αλλά 

σε μίσος η ζωή καταλήγει 

 

[ρεφρέν] 

Γιατί είμαστε παιδιά και τα παιδιά 

είναι ελπίδα στη ζωή, γιατί 

έχουμε ανάγκη από αγάπη και στοργή 

 

Μια σφαίρα η γη και πάνω εμείς, 

μικρά παιδιά θεού ευλογία, κοιτάμε 

την ζωή μας μπροστά, να απλώνεται  

γεμάτη αδικία. 

 

 

http://g1mouzaki.blogspot.gr/2010/03/blog-post_3228.html
http://g1mouzaki.blogspot.gr/2010/03/blog-post_3228.html
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ΑΝΑΛΥΣΗ : 

Το τραγούδι πραγματεύεται την αδικία και την έλλειψη ισότητας 

ανάμεσα στους ανθρώπους όλου του κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, η 

εισαγωγή του τραγουδιού αναφέρεται στην σχέση των ανθρώπων 

του κόσμου, όπου αντί να υπάρχει αγάπη, αλληλεγγύη και 

ευσπλαχνία ανάμεσά τους, το μόνο που υπάρχει είναι μίσος, 

πονηριά και η ζωή καταλήγει να είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι.  

Στο κύριο μέρος του τραγουδιού [ρεφρέν] προσεγγίζονται τα 

δικαιώματα του παιδιού στη ζωή και διευκρινίζεται ότι το μέλλον 

είναι τα παιδιά και δεν πρέπει να τα εκμεταλλεύονται αλλά να τους 

προσφέρουν αγάπη, φροντίδα, στοργή και να πιστεύουν σε αυτά. 

Τέλος, οι τελευταίοι στίχοι του τραγουδιού φανερώνουν την 

συμπύκνωση των νοημάτων που θέλει να μεταφέρει το τραγούδι. 

Εκφράζουν την αδικία του κόσμου, την ολοένα και πιο 

καταστροφική συμπεριφορά των ανθρώπων με το πέρασμα των 

χρόνων και την αναίρεση των δικαιωμάτων των παιδιών να 

ζήσουν σε έναν κόσμο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις. 
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 Τραγούδια με μηνύματα για την ισότητα 

των παιδιών και όλων των ανθρώπων : 

 

We are the world  

Michael Jackson 

 

There comes a time  

When we hear a certain call  

When the world  

Must come together as one  

 

There are people dying  

And it's time to lend a hand to life  

The greatest gift of all  

 

We can't go on  

Pretending day by day  

That someone, somehow  

Will soon make a change  

We are all a part of  

God's great big family  

And the truth, you know,  

Love is all we need 
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Refrain: We are the world,  

We are the children  

We are the ones  

Who make a brighter day  

So let's start giving  

There's a choice we're making  

We're saving our own lives  

It's true we'll make a better day  

Just you and me  

Send them your heart  

So they'll know that someone cares  

So their cries for help  

Will not be in vain  

We can't let them suffer  

No, we cannot turn away  

Right now they need  

Our helping hand  

When you're down and out,  

There seems no hope at all  

But if you just believe  

There's no way we can fall  

Let us realize that a change  

Can only come  

When we stand together as one . 
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ΑΝΑΛΥΣΗ: 

Το συγκεκριμένο κομμάτι χαρακτηρίζεται ως το απόλυτο 

φιλανθρωπικό τραγούδι. 

 

Γράφτηκε από τον MichaelJackson και τον LionelRichie το 

1985 για την πείνα που μαστίζει τα παιδία στην Αφρική. 

Εκτελέστηκε από διάσημα ονόματα του χώρου της μουσικής με 

στόχο να τονίσει την ομαδική μάχη που πρέπει να δώσουν όλοι οι 

άνθρωποι μαζί και να προσφέρουν βοήθεια. 

 

Τα 20.000.000 αντίγραφα που έχουν πουληθεί, επέφεραν το ποσό 

των 63.000.000 δολαρίων τα οποία δόθηκαν στους άπορους της 

Αφρικής και της Αμερικής. 

 

Το τραγούδι είναι γνωστό στις νεότερες γενιές από την πρόσφατη 

διασκευή του το 2010 προς τιμήν των επιζώντων του σεισμού 

στην Αϊτή. Εκτελέστηκε για ακόμη μία φορά από πολλούς γνωστούς 

καλλιτέχνες της σημερινής εποχής με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το 

κοινό και να προσφέρει ένα χέρι βοηθείας όπως αναφέρεται και 

στους στοίχους, στα αδέρφια μας που μας χρειάζονται!  
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Σύμφωνα με το τραγούδι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, ανήκουμε 

στην ίδια οικογένεια. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που αυτή η 

οικογένεια πρέπει να ενωθεί για να βοηθήσει συνανθρώπους που 

την χρειάζονται. Αυτό είναι το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να 

προσφέρει κανείς…   

Ας πάρει ο καθένας την πρωτοβουλία να προσφέρει, μην περιμένεις 

κάποιον να κάνει το πρώτο βήμα. Κάντο εσύ … και θα σε 

ακολουθήσουν! Δεν είναι τίποτα … μόνο αγάπη χρειάζεται! Εμείς 

είμαστε αυτοί που θα δημιουργήσουμε έναν φωτεινότερο κόσμο. Ας 

αρχίσουμε να δίνουμε λοιπόν, και θα ανταμειφθούμε γιa αυτό! Ας 

ενωθούμε… με αφορμή την μουσική! Γιατί η μουσική, ενώνει τους 

ανθρώπους…! 
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 Τραγούδια με μηνύματα για την ισότητα 

και για τα ανθρώπινα δικαιώματα : 

 

Pray 

Justin Bieber 

 

I just can't sleep tonight 

Knowing that things ain't right 

It's in the papers, it's on the TV, it's everywhere that I go 

Children are crying, soldiers are dying, some people don't 

have a home 

But I know there's sunshine behind that rain 

I know there's good times behind that pain 

Hey, can you tell me how I can make a change? 

I close my eyes and I can see a better day 

I close my eyes and pray 

I close my eyes and I can see a better day 

I close my eyes and pray 

I lose my appetite knowing kids starve tonight 

Am I a sinner, 'cause half my dinner is still on my plate? 

Ooh I got a vision to make a difference 

And it's starting today 

'Cause I know there's sunshine behind that rain 

I know there's good times behind that pain 

Can you tell me how I can make a change? 

 



Ερευνητικές Εργασίες  Β΄ Λυκείου 

Γενικό Θέμα: ‘‘Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους’’ 

Ομάδα: Kayes 

                     ΟΜΑΔΑ :      Kayes 
21 

 

I close my eyes and I can see a brighter day 

I close my eyes and pray 

I close my eyes and I can see a better day 

I close my eyes and pray for the brokenhearted 

I pray for the life not started 

I pray for all the ones not breathing 

I pray for all the souls in need 

I pray, can you give 'em one today? 

I just can't sleep tonight 

Can someone tell me how to make a change? 

I close my eyes and I can see a brighter day 

I close my eyes and pray 

I close my eyes and I can see a better day 

I close my eyes and I pray, I pray, I pray 

I close my eyes and pray, pray, pray, pray 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ : 

Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για να αναδείξει τις κοινωνικές 

αδικίες, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κυρίως στις τριτοκοσμικές 

χώρες έργο των στρατιωτών που πεθαίνουν στους πολέμους, για 

τους άστεγους, για τους ανθρώπους που υποφέρουν από διαφορές 

αρρώστιες και γενικά για όσους δεν ζουν με τα δικαιώματα που 

τους ανήκουν .Παρόλα αυτά θέλει να μας περάσει το μήνυμα πως 

εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι πρέπει να νοιαζόμαστε για αυτούς και 

να μην μας είναι αδιάφοροι .Αυτό που μας κινεί επίσης να κάνουμε 

είναι όπως λέει άλλωστε και ο τίτλος του τραγουδιού , να 

προσευχηθούμε .Είναι το σωστό και ίσως το μόνο δυνατό που είναι 

στο χέρι μας για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους.  



Ερευνητικές Εργασίες  Β΄ Λυκείου 

Γενικό Θέμα: ‘‘Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους’’ 

Ομάδα: Kayes 

                     ΟΜΑΔΑ :      Kayes 
22 

 

 Άλλα τραγούδια για την ισότητα :  

Imagine 

 

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people living for today 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people living life in peace 

 

You, you may say  

I'm a dreamer, but I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one 
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Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people sharing all the world 

 

You, you may say  

I'm a dreamer, but I'm not the only one 

I hope some day you'll join us 

And the world will live as one. 
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Βιβλιογραφία : 

 

Στίχοι τραγουδιών :Youtube, Διαδίκτυο 

Αναλύσεις : Οι Ερμηνείες – Αναλύσεις έγιναν από τα μέλη της 

ομάδας   

Άλλες Πηγές : 

Βικιπαίδεια 

Google 

Μουσική παιδεία (http://www.peemde.gr) 

 

 


