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Η χρήση των διεθνοποιηµένων και σύγχρονων ελληνικών τραγουδιών στο µάθηµα της 
µουσικής στο γυµνάσιο είναι απαραίτητη προκειµένου το µάθηµα να είναι στο πλαίσιο των 
ενδιαφερόντων των έφηβων µαθητών/τριών (Papapanagiotou, 1998), όπως και η χρήση 
παραδοσιακής µουσικής που ενισχύει τη διερεύνηση της προσωπικής τους ταυτότητας 
(Χατζηλάµπρου, 2016). Στο εργαστήριο παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο έχοντας 
στόχο: να συγκρίνουν οι συµµετέχοντες/-ουσες δηµοφιλή και παραδοσιακά τραγούδια όσον 
αφορά τη µελωδική γραµµή, την ενορχήστρωση και το ρυθµικό µοτίβο τους, να 
προβληµατιστούν περί της αυθεντικότητας ενός δηµοφιλούς τραγουδιού προς έρευνα των 
επιρροών του, να επιµορφωθούν στη δηµιουργία βίντεο και κουίζ µε χρήση εργαλείων web 2.0 
και να περιγραφεί το ισχύον νοµικό πλαίσιο σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία. 
Χρησιµοποιήθηκαν διαδραστικά βίντεο και συµπλήρωση κουίζ σε οµάδες µε χρήση των 
παραπάνω µουσικών ειδών, παρουσιάστηκαν τα προγράµµατα Padlet, Ed-Puzzle, Animoto και 
πραγµατοποιήθηκε παιχνίδι ρόλων για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα δικαιώµατα του 
δηµιουργού µέσω εικονικού δικαστηρίου.  

Λέξεις κλειδιά: δηµοφιλής µουσική, αυθεντικότητα, σύγκριση εκτελέσεων, ενεργητική 
µουσική ακρόαση, εργαλεία ΤΠΕ 
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The use of internationalized and contemporary Greek songs in the course of music in 
gymnasium is necessary in order to be in the context of the interests of teenagers 
(Papapanagiotou, 1998), as well as the use of traditional music which enhances the 
exploration of their personal identity (Chatzilamprou, 2016). The workshop presents a 
scenario for the participants to compare several popular and traditional songs concerning 
their melodic line, orchestration and rhythmic patterns, to emerge reflection on the 
authenticity of a popular song and to explore its influences, to learn how to create a video 
and a quiz using web 2.0 tools and to describe the current legal framework on copyright. 
Interactive videos and quizzes were used in groups using the above musical genres, the basic 
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use of Padlet, Ed-Puzzle, Animoto was presented, and a role play was carried out about 
intellectual property and copyright through a virtual court.  

Keywords: popular music, authenticity, song comparison, active music listening, ICT tools 

Θεωρητικό πλαίσιο εργαστηρίου 

Οι έφηβοι/ες στον ελλαδικό χώρο ακούν τόσο διεθνοποιηµένα δηµοφιλή τραγούδια 
όσο και σύγχρονα ελληνικά δηµοφιλή τραγούδια (Papapanagiotou, 1998). Ως εκ 
τούτου η χρήση των παραπάνω µουσικών ειδών στο µάθηµα της µουσικής στο 
γυµνάσιο είναι απαραίτητη προκειµένου το µάθηµα να είναι στο πλαίσιο των 
ενδιαφερόντων των µαθητών/τριών. Η µουσική που απευθύνεται στο εφηβικό/
νεανικό κοινό έχει συµβολικό ρόλο: συµβάλλει στη διαµόρφωση της προσωπικής 
τους εικόνας (Harter, 1999), τη διερεύνηση της ταυτότητάς τους (Ρόµπινσον, 1999) 
και στη συναισθηµατική ανεξαρτησία από τους γονείς τους (Hall & Whannel, 1990· 
Lull, 1992), µερικά από τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβείας. Επίσης, η 
επιλογή, ακρόαση, διδασκαλία και επεξεργασία τραγουδιών τέτοιου ρεπερτορίου 
βοηθά τους µαθητές να συνδέσουν τη σχολική µε την καθηµερινή τους ζωή 
(Δαµουτζίδου, 2010) και καλό θα ήταν «να αποτελούν την αφετηρία και το διαρκές 
σηµείο αναφοράς στο µάθηµα Μουσικής» (Παπαπαναγιώτου, 2009, σελ. 57), να 
αγκαλιάζονται από τον εκπαιδευτικό και να εµπλουτίζονται (Silverman, 2009). 
Εντούτοις, η Kallio (2015) επισηµαίνει τη µικρή καθοδήγηση και επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών µουσικής προς τη χρήση και επιλογή της δηµοφιλούς µουσικής 
ερµηνεύοντας την κριτική και λογοκρισία που ασκείται στα σχολεία για αυτό το 
είδος. Επίσης, µε την πλουραλιστική προσέγγιση του χρησιµοποιούµενου 
ρεπερτορίου στο µάθηµα της µουσικής στο γυµνάσιο, σύµφωνα µε την 
Χατζηλάµπρου (2016) «η επαφή µε την παραδοσιακή µουσική κουλτούρα των 
µαθητών, που τόσα χρόνια έχει αποκοπεί από την εκπαίδευση ή θεωρείται 
αναχρονιστική, επανατοποθετείται στο µάθηµα και ενσωµατώνεται» (σελ. 38) στις 
µουσικές εµπειρίες των µαθητών, ενισχύοντας την αναγνώριση και τη διερεύνηση της 
προσωπικής ταυτότητάς τους. 

Η χρήση των ΤΠΕ δεν θα µπορούσε να λείπει από το σύγχρονο σχολικό 
µάθηµα µουσικής. Για την Τσικαντέρη (2011) «η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί 
ευκαιρία αλλά και πρόκληση για τη διδασκαλία της µουσικής στο σχολείο» (σελ.33). 
Το σχολείο οφείλει να είναι ανοιχτό στις νέες µουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, τις 
απαιτήσεις και προκλήσεις αλλά και στους νέους τρόπους διδασκαλίας (Καραγιώρας, 
2017) και το παρόν εργαστήριο είναι συµβατό ως προς το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών 
του µαθήµατος της Μουσικής (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων & Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτική Πολιτικής, 2014) καθώς εκπληρούνται οι ακόλουθοι στόχοι: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής µουσικής ακρόασης. 
• Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές µουσικές έννοιες και τους 
διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους αυτές συνδυάζονται στα διάφορα είδη 
και στυλ µουσικής. 

• Γνωριµία µε τη µουσική διαφόρων τόπων, παραδόσεων και εποχών, και 
αναγνώριση οµοιοτήτων, διαφορών και αλληλεπιδράσεων στο πλαίσιο 
διαφόρων µουσικών ιδιωµάτων και τραγουδιών. 
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• Απόκτηση συνείδησης της θέσης και των λειτουργιών που επιτελεί η µουσική 
στη σύγχρονη µεταβιοµηχανική και πολυπολιτισµική κοινωνία στο πλαίσιο 
της Εποχής της Πληροφορίας που διανύουµε σήµερα. 

Επίσης, το σενάριο του εργαστηρίου βασίζεται στην αρχή της βιωµατικής 
µάθησης και διδασκαλίας και η µάθηση είναι οµαδοσυνεργατική µε την 
πραγµατοποίηση οµαδικών δραστηριοτήτων λήψης αποφάσεων. Εφαρµόζεται η 
διαφοροποιηµένη διδασκαλία και γίνεται χρήση των ΤΠΕ, ενώ χρησιµοποιούνται 
δραστηριότητες σύγκρισης µουσικών εκτελέσεων για την κατανόηση της ανταλλαγής 
και κλοπής µελωδιών στη µουσική βιοµηχανία, αλλά και της σύνδεσης «των 
δεξιοτήτων που αναπτύσσονται µε τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, µε τις 
βασικές έννοιες της δηµιουργικότητας, όπως η περιέργεια, η εξεύρεση ενδιαφέροντος 
και ερωτηµάτων, η ευέλικτη σκέψη, η κοινοποίηση των προσωπικών ιδεών και η 
διαδικασία λύσης προβληµάτων» (Τσικαντέρη, 2011, σελ. 31). Χρησιµοποιούνται 
κουίζ µε συνοδεία βίντεο ως οπτικοακουστικό µέσο, µε το οποίο σύµφωνα µε τον 
Φύκαρη στον Καραγιώρα (2017) παρέχεται η δυνατότητα «χρονικής άνεσης κατά την 
επεξεργασία των προβαλλόµενων στοιχείων, διαλεκτικής θεώρησης, ανάλυσης, 
εµβάθυνσης και κριτικής προσέγγισης των οπτικών δεδοµένων, ενίσχυσης της 
ικανότητας παρακολούθησης και ερµηνείας ποικίλων εικόνων/µηνυµάτων από τον 
τηλεθεατή» (σελ. 26). Άλλωστε, και ο Elliott (1995) συµφωνεί µε την εµπλοκή των 
µαθητών σε δραστηριότητες ακρόασης, σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών 
εκτελέσεων του ίδιου κοµµατιού ή παρόµοιων κοµµατιών που ανήκουν σε ένα 
µουσικό είδος, ώστε να διευρύνουν τον µουσικό τους ορίζοντα, όπως στα σχέδια 
εργασίας των Kertz-Welzel στη Δαµουτζίδου (2010) και της Καρούµπαλη (2005). 
Επίσης, θεωρώντας τη µουσική κατανόηση ως κοινωνική διαδικασία σύµφωνα µε την 
Πραξιακή Φιλοσοφία, οι Elliott & Silverman (2015) προτείνουν τη χρήση των 
διαφόρων ΤΠΕ αφού εµπλουτίζουν τη σκέψη και τη γνώση των µαθητών και 
διευρύνουν τις ικανότητές τους, ενώ παράλληλα ακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις 
και αυξάνουν τη δηµιουργικότητά τους (Rudolph, 2004). 

Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιµοποιούνται στο εν λόγω εργαστήριο είναι το 
Ed-Puzzle, το Padlet και το Animoto. Το Ed-Puzzle είναι µια ηλεκτρονική πλατφόρµα 
δηµιουργίας διαδραστικών βίντεο ή/και κουίζ, όπου οι καθηγητές µπορούν να 
ενισχύσουν τη µάθηση µέσω της ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών και της 
αλληλεπίδρασής τους. Το Padlet είναι ένας εικονικός πίνακας ανακοινώσεων που 
επιτρέπει σε καθηγητές και µαθητές να συνεργάζονται, να στοχάζονται, να 
µοιράζονται υλικό και να συµµετέχουν σε διαδραστικά φύλλα εργασίας κάνοντας πιο 
ενδιαφέρουσα την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, το Animoto είναι ένα διαδικτυακό 
πρόγραµµα δηµιουργίας βίντεο µέσα από φωτογραφίες αλλά και δηµιουργίας βίντεο 
κλιπ που οδηγεί µαθητές και εκπαιδευτικούς να χειρίζονται και να αξιοποιούν τη 
δύναµη της εικόνας σε συνδυασµό µε τον ήχο. Με βάση αυτά τα προγράµµατα, 
δηµιουργήθηκαν διαδραστικές δραστηριότητες για το εργαστήριο έτσι ώστε οι 
συµµετέχοντες να αναγνωρίσουν, να επισηµάνουν τις ανταλλαγές και κλοπές στις 
µελωδίες που παρουσιάζονται, να αλληλεπιδράσουν, να εξελίξουν τις ακουστικές 
τους δεξιότητες και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης µουσικής 
βιοµηχανίας. 

S778th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Workshop - Εργαστήρια Χατζηλάµπρου & Καρούµπαλη

Δοµή εργαστηρίου 

Δραστηριότητα 1η 
Οι συµµετέχοντες/-ουσες συµπληρώνουν σε οµάδες ή όλοι µαζί ως αφόρµηση το 
διαδραστικό κουίζ που βρίσκεται εδώ (απαιτείται λογαριασµός στη Google ή στο 
Edmodo) ή εδώ (απαιτείται λογαριασµός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο). Οι 
οµάδες παρουσιάζουν το έργο τους και συζητείται το γεγονός ότι τραγούδια 
διαφορετικών συνθετών έχουν πολλά κοινά σηµεία µεταξύ τους µέσα από τη 
σύγκριση και επισήµανση οµοιοτήτων και διαφορών που παρουσιάζουν.  

Δραστηριότητα 2η 
Οι συµµετέχοντες/-ουσες συµπληρώνουν σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων τα 
ακόλουθα κουίζ αντιστοίχισης που έχουν δηµιουργηθεί στην ψηφιακή εφαρµογή 
Padlet. 

Οµάδα 1 (παραδοσιακή µουσική) Κουίζ 
Χρησιµοποιηθέντα τραγούδια: 
Από ξένον τόπο & Mu në bashtën tënde [Αλβανία] 
Τι τα θέλεις τα λεφτά & İndim Havuz Başına [Τουρκία] 
Στο ‘πα και στο ξαναλέω & Seni alırsa fırtına [Τουρκία] 
Ντιρλαντά & Darla Dirlada [Τουρκία] 
Έχε γεια Παναγιά & Kasap Havasi [Τουρκία] 

Οµάδα 2 (σύγχρονη δηµοφιλής µουσική) Κουίζ  
Χρησιµοποιηθέντα τραγούδια: 
Θέλω να σε ξαναδώ (µουσική: Sarkis Balasanyan) & Mi Gna (µουσική: Sarkis 
Balasanyan)  
Η ωραία (µουσική: Φοίβος) & Humbi Dashuria (µουσική: Φοίβος) 
Ποια εσύ (µουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος) & זה אני אייל גולן קליפ (µουσική: 
Κυριάκος Παπαδόπουλος) 
Πάλι (µουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος) & שרית חדד - בא לי (µουσική: Κυριάκος 
Παπαδόπουλος) 
Στο Θεό µε πάει (µουσική: Doron Medalie) & Golden Boy (µουσική: Doron Medalie) 
  
Οµάδα 3 (σύγχρονη δηµοφιλής µουσική) Κουίζ 
Χρησιµοποιηθέντα τραγούδια: 
Baby it’s over (µουσική:Mikko Tamminen, Nalle Ahlstedt, Hanne Sörvaag) & Ne 
Pomnju (µουσική:Mikko Tamminen, Nalle Ahlstedt, Hanne Sörvaag) 
Γεια (µουσική: Φοίβος) & ОБИЧАМ ЛУДО (µουσική: Φοίβος) 
Σφύριξα κι έληξες (µουσική: Βασίλης Γαβριηλίδης) & Изпий ме цялата (µουσική: 
Βασίλης Γαβριηλίδης) 
Α πα πα (µουσική: Φοίβος) &  Ba ba ba (µουσική: Φοίβος) 
Έτσι ξαφνικά (µουσική: Αντώνης Βαρδής) & Bu Nasıl Elveda (µουσική: Αντώνης 
Βαρδής) 
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Οµάδα 4 (σύγχρονη δηµοφιλής µουσική) Κουίζ 
Χρησιµοποιηθέντα τραγούδια: 
My number one (µουσική: Μάνος Ψαλτάκης) & Jy Is Die Een (Μουσική: Μάνος 
Ψαλτάκης) 
Αδιόρθωτη (µουσική: Φοίβος) & Две, три, четири (µουσική: Φοίβος) 
Mambo (µουσική: Αλέξης Παπακωνσταντίνου) & Favori Aşkım (µουσική: Αλέξης 
Παπακωνσταντίνου) 
Στου Θωµά το µαγαζί (µουσική: Σταύρος Ξαρχάκος) & Çifte Çiftetelli (µουσική: 
Σταύρος Ξαρχάκος) 
Φωτιά µε φωτιά (µουσική: Мартин Биолчев) & Сен Тропе (µουσική: Мартин 
Биолчев) 

Οµάδα 5 (παλιότερα δηµοφιλή τραγούδια) Κουίζ 
Χρησιµοποιηθέντα τραγούδια: 
Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ (µουσική: Μίκης Θεοδωράκης) & Çağrı (µουσική: Μίκης 
Θεοδωράκης). 
Να ‘τανε το ‘21 (µουσική: Σταύρος Κουγιουµτζής) & Aşk Olsun Sevgilim Sana 
(µουσική: Σταύρος Κουγιουµτζής) 
Ο Αντώνης (µουσική: Μίκης Θεοδωράκης) & 1 Mayıs Marşı (µουσική: Μίκης 
Θεοδωράκης) 
Συννεφιασµένη Κυριακή (µουσική: Βασίλης Τσιτσάνης) & Bulutlu Pazar (µουσική: 
Βασίλης Τσιτσάνης) 
Για τα µάτια που αγαπώ (ξηµερώνει και βραδιάζει) (µουσική: Βασίλης Τσιτσάνης) & 
 Bir Gün Elime Düşersin (µουσική: Βασίλης Τσιτσάνης) 

Οµάδα 6 (παραδοσιακή µουσική) Κουίζ 
Χρησιµοποιηθέντα τραγούδια: 
Αµάν Κατερίνα µου & Cevriye Hanım [Τουρκία] 
Μια παντρεµένη αγαπώ & Diyemem Diyemem [Τουρκία] 
Δηµητρούλα µου & Entarisi Ala Benziyor [Τουρκία] 
Ήχασα µαντήλι & Üsküdar'a gider iken [Τουρκία] 
Το δικό µου πάπλωµα & Yavuz Geliyor Yavuz [Τουρκία]  

Στην ολοµέλεια, η κάθε οµάδα παρουσιάζει το έργο της και συζητείται το φαινόµενο 
της διασκευής ενός τραγουδιού σε γλώσσα διαφορετική από την αρχική µε νόµιµο 
τρόπο (αναφορά του συνθέτη των δύο αυτών τραγουδιών και των σχετικών νοµικών 
διαδικασιών παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης της µελωδίας). Σε περίπτωση 
που υπάρχει σηµαντικός αριθµός στις τάξεις των συµµετεχόντων (αν είναι εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί) µε µαθητές/τριες µε µεταναστευτικό υπόβαθρο αλβανικής 
καταγωγής, προτείνεται να συγκρίνουν οι µαθητές/τριες και τα τραγούδια Μ’ αγαπάς; 
Σ’ αγαπω πολύ & A me do...Un'te dua shum (µουσική: Λάκης Τσώλης) και Ο 
Παπαγάλος & Ma tha dhe papagalli (µουσική: Κατερίνα Κόρου). Στην περίπτωση 
αυτή, µπορεί να προκύψει ως αναδυόµενος στόχος η ανάδειξη κοινών πολιτισµικών 
στοιχείων µεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας. Άλλωστε, η ανάδειξη των κοινών 
πολιτισµικών στοιχείων των πληθυσµών που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, 
αποτελεί µία από τις κατευθύνσεις της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η οποία πρέπει 
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να αποτελεί διάσταση της γενικής παιδείας που παρέχει το σχολείο. Με αυτόν τον 
τρόπο ευαισθητοποιούνται τόσο οι «ντόπιοι» όσο και οι «ξένοι», ώστε να κυριαρχεί 
µεταξύ τους µία αµοιβαία ανοχή, κατανόηση, αναγνώριση και αποδοχή (Γκόβαρης 
2001). 

Δραστηριότητα 3η 
Οι συµµετέχοντες/-ουσες σε οµάδες των τεσσάρων φτιάχνουν ένα βίντεο διάρκειας 
το πολύ 3 λεπτών µε τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου Animoto, αφού 
παρουσιαστούν οι βασικές αρχές χρήσης και δηµιουργίας βίντεο, σχετικά µε τα 
δάνεια µελωδιών (νόµιµη ή παράνοµη χρήση τµήµατος ενός τραγουδιού αυτούσιου ή 
ελαφρώς παραλλαγµένου σε ένα άλλο τραγούδι), το οποίο θα προορίζεται για µία 
υποθετική µεσηµεριανή τηλεοπτική εκποµπή. Τα έργα των οµάδων παρουσιάζονται 
στην ολοµέλεια της τάξης και γίνεται συζήτηση - ανατροφοδότηση. 

Δραστηριότητα 4η 
Πραγµατοποίηση παιχνιδιού ρόλων µε το ακόλουθο σενάριο: "Ο/Η δηµιουργός του χ 
τραγουδιού ασκεί ποινική δίωξη στον/στην δηµιουργό του ψ τραγουδιού για κλοπή 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι δηµιουργοί εκπροσωπούνται από δικηγόρους και γίνεται 
το δικαστήριο. Παρουσιάστε τη δικαστική διαµάχη". Οι οµάδες θα είναι των πέντε 
ατόµων (όσοι και οι ρόλοι) και στην κάθε οµάδα δίνεται ένα ενηµερωτικό φύλλο 
(Παράρτηµα 1) όπου θα περιγράφεται περιληπτικά η ισχύουσα νοµοθεσία για τα 
πνευµατικά δικαιώµατα και για θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (Νόµοι 
2121/1993 και 4481/2017). Τα τραγούδια χ και ψ θα είναι υπαρκτά τραγούδια τα 
οποία έχουν µελωδικές/ ενορχηστρωτικές/ αρµονικές οµοιότητες αλλά έχουν 
διαφορετικούς δηµιουργούς.  

Ρόλοι εικονικού δικαστηρίου: 
• Δηµιουργός χ τραγουδιού 
• Δικηγόρος δηµιουργού χ τραγουδιού 
• Δηµιουργός ψ τραγουδιού 
• Δικηγόρος δηµιουργού ψ τραγουδιού 
• Δικαστής 

Η κάθε οµάδα παρουσιάζει την εκδίκαση της διαµάχης µε τα τραγούδια τα οποία 
επέλεξε (Παράρτηµα 2) µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο ρόλο του 
ακροατηρίου. Στο τέλος του κάθε δικαστηρίου θα υπάρχει συζήτηση σχετικά µε το 
πώς αισθάνθηκαν οι συµµετέχοντες-ηθοποιοί, όπως επίσης και οι συµµετέχοντες-
θεατές.  

Επίλογος 

Στο εν λόγω εργαστήριο, παρουσιάστηκε ένα διευρυµένο ρεπερτόριο προς χρήση στο 
γυµνάσιο και µέσα από την αναγνώριση, την επισήµανση µουσικών στοιχείων και 
την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων καλλιεργήθηκαν δεξιότητες ενεργητικής 
µουσικής ακρόασης και κριτικής σκέψης για τις συνθέσεις της σύγχρονης µουσικής 
βιοµηχανίας. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων web 2.0 για την πραγµατοποίηση του 
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εκπαιδευτικού σεναρίου και η ενηµέρωση για το ισχύον νοµικό πλαίσιο της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας κατέδειξαν την ανάγκη της διαρκούς επιµόρφωσης του 
σύγχρονου εκπαιδευτικού µουσικής σε θέµατα µουσικής τεχνολογίας αλλά και σε 
θέµατα προστασίας του δηµιουργού του µουσικού προϊόντος, αν και οι τιθέµενοι 
στόχοι επετεύχθησαν. 
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Παράρτηµα 1 

Ισχύουσα νοµοθεσία για τα πνευµατικά δικαιώµατα στην Ελλάδα 

Πνευµατική ιδιοκτησία είναι το σύνολο των εξουσιών που δίνει ο νόµος στον 
ιδιοκτήτη ενός πνευµατικού έργου (π.χ. τραγούδι, ποίηµα, διήγηµα κ.τ.λ.), ώστε να το 
προστατεύει, να το διαχειρίζεται αλλά και να αµείβεται από τρίτους, όταν αυτοί 
εκµεταλλεύονται την πνευµατική του περιουσία. Η πνευµατική περιουσία µεταβιβάζεται 
όπως µεταβιβάζεται κινητή και ακίνητη περιουσία (π.χ. σπίτια, αυτοκίνητα κ.τ.λ.). Η 
πνευµατική ιδιοκτησία πάνω σε ένα πνευµατικό έργο, σύµφωνα µε το νόµο, διαρκεί 70 
χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού του. Σε περίπτωση που το έργο έχει περισσότερους 
από έναν δηµιουργούς, η προστασία διαρκεί 70 χρόνια από την ηµεροµηνία θανάτου του 
τελευταίου αποβιώσαντος δηµιουργού του. Μετά την παρέλευση των 70 ετών το έργο αυτό 
καθίσταται "κοινό κτήµα", όπως π.χ. τα παραδοσιακά τραγούδια ή τα έργα κλασικών 
συνθετών όπως του Mozart, του Beethoven κ.ά. 
 Οι νόµοι 2121/1993 και 4481/2017 είναι αυτοί που προστατεύουν την πνευµατική 
ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Η ιδιοκτησία πάνω σε ένα πνευµατικό έργο, σύµφωνα µε το νόµο, 
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κατοχυρώνεται µόνο µετά από τη δηµοσίευσή του. Για παράδειγµα, µία µουσική σύνθεση 
κατοχυρώνεται είτε από τη στιγµή που θα γίνει προσιτή στο κοινό µέσω µιας δισκογραφικής 
παραγωγής, είτε µέσω µιας συναυλίας, είτε µέσω µιας εκτέλεσης στο ραδιόφωνο ή στην 
τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. Δεν προβλέπεται όµως τυπική διαδικασία στην ελληνική 
νοµοθεσία για κατοχύρωση του πνευµατικού έργου. Όποιος δηλώνει ότι είναι πνευµατικός 
δηµιουργός ενός έργου πρέπει να µπορεί να το αποδείξει µε οποιοδήποτε αποδεικτικό µέσο, 
όταν υπάρξει αµφισβήτηση. Χαρακτηριστική είναι η δικαστική διαµάχη των Μ. Ψαλτάκη- 
Χρ. Δάντη για το τραγούδι My number one, νικητήριο τραγούδι στη Eurovision 2013 µε νίκη 
του πρώτου συνθέτη (Ισοπούλου, 2016). 

Χρειάζεται η άδεια του ιδιοκτήτη ενός πνευµατικού έργου: 
1. Όταν ένα τρίτος άνθρωπος επιθυµεί να διασκευάσει το έργο αυτό. 
2. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί είτε αυτούσιο, είτε τµήµα αυτού σε 
κινηµατογραφική ταινία, σε διαφήµιση, σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, σε τηλεοπτική 
εκποµπή κ.ά. 

3. Προκειµένου αυτό να ακουστεί σε µία συναυλία, να ηχογραφηθεί, να ακουστεί  σε 
ραδιοφωνικό σταθµό ή να ακουστεί σε ένα µαγαζί (π.χ. εστιατόριο, νυχτερινό µαγαζί, 
εµπορικό κατάστηµα κ.ά.) που παίζει µουσική. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 
χρήσης του πνευµατικού έργου σε σχολική γιορτή. 

Η άδεια αυτή πρέπει να είναι γραπτή. Στις περιπτώσεις 1. και 2. είναι στην ευχέρεια του 
δηµιουργού να ζητήσει οικονοµική απολαβή (ο νόµος δεν ορίζει κάποιο χρηµατικό ποσό και 
ο δηµιουργός µπορεί να το διαπραγµατευτεί). Στην περίπτωση 3. το χρηµατικό ποσό ορίζεται 
από το νόµο. 

Κλοπή πνευµατικής ιδιοκτησίας ονοµάζεται το ποινικό αδίκηµα κατά το οποίο ένα 
πνευµατικό δηµιούργηµα χρησιµοποιείται χωρίς την άδεια του δηµιουργού του. Ο Μ. 
Χατζηγιάννης παράνοµα χρησιµοποίησε το κουπλέ του τραγουδιού Αύρα στο τραγούδι του 
Κάτι λείπει για το οποίο καταδικάστηκε (Γεωργακοπούλου, 2014). Το αδίκηµα αυτό µπορεί 
να τιµωρηθεί είτε µε ποινή φυλάκισης από ένα ως πέντε χρόνια, είτε µε χρηµατική ποινή από 
3.000 έως 100.000. ευρώ. Ένα άλλο νοµικό εργαλείο ενός δηµιουργού είναι η απαγόρευση 
της χρήσης του πνευµατικού του έργου όπως π.χ. απαγόρευσε ο συνθέτης Γ. Μουκίδης το 
2018 να ερµηνεύει τα τραγούδια του ο Ν. Σφακιανάκης (Κάλφας, 2018). 

Παράρτηµα 2 

Ενδεικτικά ζευγάρια/οµάδες τραγουδιών για επιλογή από τις οµάδες των συµµετεχόντων για 
την εικονική δικαστική διαµάχη της 4ης δραστηριότητας: 

1. Lost Queen (1987) (µουσική: Shok Paris) & Άντεξα (2000) (µουσική: Στράτος 
Διαµαντής) (το βασικό µοτίβο, riff) 

2. Easy (1989) (µουσική: Ian Campbell & Roberto Zanetti) & Μην κάνεις πως δεν 
θυµάσαι (2008) (µουσική: Βαγγέλης Σερίφης & Μιχάλης Παπαθανασίου) (το βασικό 
µοτίβο, riff)  

3. Προσεύχοµαι (2004) (µουσική: Φοίβος) & Σε σκέφτοµαι (1996) (µουσική: Νίκος 
Καρβέλας) (περισσότερο το εισαγωγικό µοτίβο και το κουπλέ και λιγότερο το 
ρεφραίν) 

4. Α πα πα πα (1999) (µουσική: Φοίβος) & Ναι ναι ναι ναι (1993) (µουσική: Νίκος 
Καρβέλας) (τα ρεφραίν) 

5. Μόνος µου (2003) (µουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης) &  Παλιοπράγµατα (2013) 
(µουσική: Ηλίας Καµπακάκης) (τα ρεφραίν) 

6. Το Καλοκαίρι µου (2010) (µουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης) & Once in a lifetime 
(1980) (µουσική: Brian Eno, Christopher Frantz, David Byrne, Jerry Harrison, Tina 
Weymouth) (τα ρεφραίν) 

7. Πες το δυνατά (2007) (µουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης) & Hot Stuff (1979) 
(µουσική: Pete Belotte, Harold Fattermajer & Keith Forsey) & Tonight (2006) 
(µουσική: Fiona Sheree Kernaghan) (τα κουπλέ των δύο πρώτων τραγουδιών & το 
ρεφραίν του πρώτου τραγουδιού µε το κουπλέ του τρίτου τραγουδιού). 
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https://www.youtube.com/watch?v=ghQZojJWxKI
https://www.youtube.com/watch?v=v9cjyGTQLIM
https://www.youtube.com/watch?v=_kkRcWJa4Ls
https://www.youtube.com/watch?v=VO301i_lFuw
https://www.youtube.com/watch?v=CVCfaOaqCj4
https://www.youtube.com/watch?v=CHoO2uYIca8
https://www.youtube.com/watch?v=zrsDouHALkU
https://www.youtube.com/watch?v=wJ_tlcDYox8
https://www.youtube.com/watch?v=Hii2EYiZAKE
https://www.youtube.com/watch?v=krxrDesmdO8
https://www.youtube.com/watch?v=rJbzeJmBisI
https://www.youtube.com/watch?v=hfgUaP3YIjg
https://www.youtube.com/watch?v=pgu-cjinsno
https://www.youtube.com/watch?v=gozxtZUkZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=5IsSpAOD6K8
https://www.youtube.com/watch?v=eM0YjkWjk3g
https://www.youtube.com/watch?v=1IdEhvuNxV8
https://www.youtube.com/watch?v=jtoncUzV6nA


Workshop - Εργαστήρια Χατζηλάµπρου & Καρούµπαλη

8. Ακατάλληλη σκηνή (2004) (µουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης) & Pourvu qu’elles 
soient douces (1988) (µουσική: Laurent Pierre Marie Boutonnat, Mylène Farmer) (τα 
ρεφραίν). 

9. Είσαι εδώ (2002) (µουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης) & Californication (1999) 
(µουσική: Anthony Kiedis, Michael Balzary, John Anthony Frusciante, Chad Smith) 
(το αρχικό µοτίβο, riff) 

10. Δεν είµαι εδώ για κανέναν (2006) (µουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης) & Si seulement 
je pouvais lui manquer (2004) (µουσική: Calogero Maurici,Maurici Gioacchino) (τα 
ρεφραίν) 

11. Ακίνητη (2006) (µουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης) & Ποια µε καταράστηκε (1997) 
(µουσική: Μιχάλης Ρακιτζής) (τα ρεφραίν) 

S848th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018

https://www.youtube.com/watch?v=-H5iHVmreZk
https://www.youtube.com/watch?v=jr9jdMmojr0
https://www.youtube.com/watch?v=f7kvom1qtL8
https://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk
https://www.youtube.com/watch?v=8kjtsYBxBtE
https://www.youtube.com/watch?v=fn0Jx6S2TR4
https://www.youtube.com/watch?v=8gzIt8mgUsE
https://www.youtube.com/watch?v=LFKiWc8arL0

