
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Εργασία για το μάθημα της μουσικής  

Από τους μαθητές του τμήματος Γ΄1 του 2ου 

Γυμνασίου Καλαμάτας 



ΡΩΤΗΣΑΜΕ 60 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΤΟ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 
ΑΚΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ??? 



Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗς ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉς ΜΟΥΣΙΚΉς 

 Η κινηματογραφική μουσική ήταν πάντα ενσωματωμένη στον 
κινηματογράφο, είτε στις αρχές με ζωντανή ορχήστρα είτε 
μεταγενέστερα συγχρονισμένη με την «μεγάλη οθόνη». 

 Η μουσική έχει γίνει απαραίτητη στην παρακολούθηση μιας ταινίας, 
διότι έχει πλέον ενσωματωθεί όχι μόνο στην ταινία αλλά και στο 
μυαλό του ανθρώπου. 

 Η μουσική μιας ταινίας μένει χαραγμένη στο μυαλό μας και μας 
θυμίζει σκηνές από αυτήν. Γι’ αυτό βέβαια το κάθε τραγούδι από 
κάποια ταινία το «θεοποιούμε», το ακούμε χωρίς τελειωμό και 
παραμένει έτσι με το πέρασμα των χρόνων.    



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 Πολλές επιτυχίες έχουν αναδειχθεί μέσω του ξένου αλλά και του 

δικού μας ελληνικού κινηματογράφου. Μερικές επιτυχίες του 

ελληνικού κινηματογράφου που, εάν όχι  όλοι, τουλάχιστον οι 

περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε είναι τα: 

 «Τι σου ’κανα και πίνεις», που το ερμήνευσε η Πόλυ Πάνου 

στην ταινία «Όλγα αγάπη μου» παραγωγής 1968 σε στίχους 

Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσσα 

 «Αυτή η νύχτα μένει», που το ερμήνευσε η Δήμητρα Παπίου 

στην ομώνυμη ταινία παραγωγής 1999 σε στίχους και μουσική 

Σταμάτη  Κραουνάκη 

 «Να μ΄αγαπάς» που το ερμήνευσε ο Παύλος Σιδηρόπουλος στην 

ομώνυμη ταινία σε στίχους και μουσική Ανδρέα Θωμόπουλου. 

 Θυμηθείτε τα ακούγοντάς τα παρακάτω 

 



ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑ ΚΑΙ ΠΙΝΕΙΣ 



ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ 



ΝΑ Μ΄ΑΓΑΠΑΣ 



ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 Επίσης πολλές μεγάλες επιτυχίες έχουν βγει από ξένες 
ταινίες κυρίως από το  Hollywood. Μερικές από αυτές 
είναι: 

 My heart will go on που ερμήνευσε η Celine Dion στην 
ταινία Titanic παραγωγής 1997 σε στίχους Will Jennings 
και μουσική James Horner 

 Eye of the tiger που ερμήνευσε το group  Survivor στην 
ταινία Rocky 3 παραγωγής 1982 

 Το φάντασμα της όπερας που ερμήνευσαν οι Michael 
Grawford / Σάρα Μπραϊτμαν στην ομώνυμη ταινία σε 
στίχους Charles Hart / Richard Stilgoe και μουσική 
Andrew Lloyd Webber. 

 ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ 

 



Όπως είδατε παραπάνω οι ελληνικές αλλά και οι 

ξένες ταινίες έχουν μια μεγάλη ποικιλία 

πασίγνωστων τραγουδιών. 

 

Τέλος θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που 

σεβαστήκατε την προβολή αυτού του power 

point. Ελπίζουμε πως μάθατε κάποια πράγματα 

που δεν ξέρατε και πως θα σας φανούν 

χρήσιμα στο μέλλον. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ 

 Καλογεροπούλου Σταυρούλα 

 Καρούτζος Σταύρος 

 Κουκούτσης Ιωάννης 

 Κουτίβα Νίκη  

 Κυριακούλη Νικολέτα 

 Σταυροπούλου Παναγιώτα 


