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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

 

 Του 2ου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα: 

 Μουσική Παιδεία & Μουσικά Σχολεία:  
 Στόχοι και διαδροµές των µαθητών των Μουσικών Σχολείων 
 
 28 & 29 Μαρτίου 2008, Μυτιλήνη 
 
 
  Του 3ου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα 

 Τα Μουσικά Σχολεία στην Κοινωνία 
 27 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη 
 
 

 Της ηµερίδας µε θέµα: 

 Το όραµά µας για τα Μουσικά Σχολεία  
 προτάσεις και συµπεράσµατα από τα τρία Πανελλήνια Επιστηµονικά 
  Συνέδρια της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων 
 
 20 Μαρτίου 2010, Λαµία 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  
& ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

 
 

Του 2ου Επιστηµονικού συνεδρίου µε θέµα: 

 Μουσική Παιδεία & Μουσικά Σχολεία:  
Στόχοι και διαδροµές των µαθητών των Μουσικών Σχολείων 

 
28 & 29 Μαρτίου 2008, Μυτιλήνη 

 
 

 

Του 3ου Επιστηµονικού συνεδρίου µε θέµα: 

 Τα Μουσικά Σχολεία στην Κοινωνία 
 27 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη 

 
 
 

Της ηµερίδας µε θέµα: 

 Το όραµά µας για τα Μουσικά Σχολεία  
προτάσεις και συµπεράσµατα από τα τρία Πανελλήνια 
Επιστηµονικά Συνέδρια της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων 
Μουσικών Σχολείων 
 

 20 Μαρτίου 2010, Λαµία 
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& Καλλιτεχνικών Σχολείων 
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Ο παρών τόµος εκτυπώθηκε στη Θεσσαλονίκη 
από το ∆.Σ της Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων 

 Πρόεδρος:   Κουφαλάκος Παναγιώτης  (Μ. Σχ. Καλαµάτας) 
 Αντιπρόεδρος:  Αντάρας Φώτης  (Μ. Σχ. Σιάτιστας)  
 Γ. Γραµµατέας:  Αθανασίου Κατερίνα (Μ. Σχ. Ιλίου) 
 Ταµίας:  Πυνηρτζής Γεώργιος  (Μ. Σχ. Ηρακλείου)   
 Ειδ. Γραµµατέας:  Μυλωνά Γεωργία   (Μ. Σχ. Αγρινίου) 
 Μέλη:   Βερύκιος Ανδρέας               (Μ. Σχ. Θεσσαλονίκης) 
   Γκοντζιάς Στέφανος            (Μ. Σχ. Τρικάλων)                                
   Νταλαµάρας ∆ιονύσης              (Μ.Σχ. Βαρθολοµιού) 
   Τσαουσίδης Κωνσταντίνος      (Μ. Σχ. ∆ράµας) 

τον Ιανουάριο του 2011 
 
 
 
 
 

Εκτύπωση – Βιβλιοθεσία 
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e-mail: giah-giap@the.forthnet.gr  
 
 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          4 

Οι επιµελητές της έκδοσης 
 

Τα κείµενα που περιλαµβάνονται στην παρούσα συλλογή αποτελούν τα 
πρακτικά των δύο συνεδρίων και της ηµερίδας, που πραγµατοποιήθηκαν σε 
Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη και Λαµία αντίστοιχα. Αυτά πραγµατοποιήθηκαν µε τη 
συµβολή των Συλλόγων Γονέων των Μουσικών Σχολείων Μυτιλήνης, 
Θεσσαλονίκης και Λαµίας και τη βοήθεια των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Λέσβου, Θεσσαλονίκης και Φθιώτιδος και των ∆ήµων Μυτιλήνης, 
Θεσσαλονίκης, Πυλαίας και Λαµίας.  

Στα συνέδρια και την ηµερίδα διαπραγµατεύτηκαν τα θέµατα των Μουσικών 
Σχολείων για το παρόν και το µέλλον τους, µέσα στο πλαίσιο της δηµόσιας 
µουσικής εκπαίδευσης στη χώρα µας. Τα κείµενα που παρουσιάζονται στον 
παρόντα τόµο  αποτελούν τα πλήρη πρακτικά, που µαγνητοφωνήθηκαν κατά τη 
διάρκεια τους.  

Η διοργάνωση µέχρι σήµερα τριών συνεδρίων και µιας ηµερίδας µας έδωσε 
τη δυνατότητα να διδασκόµαστε να προβληµατιζόµαστε µε όλα τα δεδοµένα που 
υπάρχουν και καθηµερινά αλλάζουν. Αυτό που πρέπει εµείς να κρατήσουµε είναι 
ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που κατά τεκµήριο αγαπούν τη µουσική, 
αγαπούν την Εκπαίδευση, ενδιαφέρονται για τα Μουσικά Σχολεία. Πολλοί από 
αυτούς συµµετείχαν στα πλαίσια των συνεδρίων που διοργανώσαµε και 
κατέθεσαν τις προτάσεις τους συµφώνησαν ή διαφώνησαν και έβαλαν το δικό 
τους λιθαράκι στις διαµόρφωση των δικών µας προτάσεων. 

Η συγκέντρωση όλου του υλικού και η έκδοση τους γίνεται από την 
Πανελλήνια Ένωση µε στόχο να αποτελέσει αφορµή για περαιτέρω 
προβληµατισµό και διάλογο για το µέλλον των Μουσικών Σχολείων. Η 
κατάθεση όλου του προβληµατισµού που κατατέθηκε από τους εισηγητές αλλά 
και τους συµµετέχοντες στο διάλογο αποτελούν για τους γονείς όπλα για 
διεκδίκηση ενός σχολείου διαφορετικού, ενός νέου τύπου σχολείου, που θα είναι 
έξω από την κατεστηµένη αντίληψη για την εκπαίδευση. Ένα σχολείο που θα 
έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντός του τις πραγµατικές ανάγκες των παιδιών, τον 
άνθρωπο, τον πολιτισµό, το περιβάλλον, τη µόρφωση, τη µουσική, το θέατρο, 
τον κινηµατογράφο και γενικά τον πολιτισµό.  

Σκοπός των Συνεδρίων είναι να µελετηθούν θεωρητικά και εµπειρικά 
δεδοµένα, σε συνδυασµό µε απόψεις και προτάσεις, προκειµένου αυτά να 
συντεθούν σε ένα αρµονικό σύνολο τεκµηριωµένων συµπερασµάτων, τα οποία 
θα µπορούν να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν από τους αρµόδιους φορείς 
της Πολιτείας και να αποτελέσουν στόχοι διεκδίκησης από την Πανελλήνια 
Ένωση Γονέων και τους κατά τόπους Συλλόγους Γονέων. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Πρακτικά του 2ου Επιστηµονικού Συνεδρίου 
Μουσική Παιδεία & Μουσικά Σχολεία:    

Στόχοι και διαδροµές των µαθητών των Μουσικών Σχολείων  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ,   28 & 29 Μαρτίου 2008,  

     
 

Καλωσόρισµα  - Χαιρετισµοί        8  
 

Έναρξη του Συνεδρίου      15 
Ζαφείρης Φωτιάδης 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων,  
 
1η Συνεδρία  
 
∆ηµήτρης Παπαγεωργίου    20 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου, «Μουσικές καταγραφές 
στο Βόρειο Αιγαίο» 
 
Βίκη Βασιλειάδη     24 
Φλαουτίστα, Εκπαιδευτικός,  «Α. Αφιέρωµα στον εµπνευστή της ιδέας των 
Μουσικών Σχολείων: Στέφανο Βασιλειάδη, Β. Μουσικά Σχολεία: Ένα ζωντανό 
κύτταρο της Μ. Εκπαίδευσης που χρειάζεται στήριξη»    
 
Στέργιος Ζυγούρας      34 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, «Μουσική, Μουσικολογία, 
Πολιτεία, Παιδεία» 
 
Θέµης Μακαντάσης      44 
Σχολικός Σύµβουλος Μουσικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
«Προβληµατισµοί για την διδακτική των µουσικών µαθηµάτων στα Μουσικά 
Σχολεία»  
 
2η Συνεδρία  

 
Μεταµόρφη Κουτεκίδου     60 
Ειδ. Γραµµατέας ∆.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μ.Σχολείων   
Γιώργος Τάταρης      
Χαρτογράφος MSC,  
«Συνθήκες στα Μουσικά Σχολεία» 
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Μαρία Ζουµπούλη,      70 
Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου, «Η «παραδοσιακή» µουσική 
ως αντικείµενο διδασκαλίας: θεωρητικοί προβληµατισµοί» 
 
∆ήµος ∆ηµητριάδης      80 
Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστηµίου, «∆ηµιουργικότητα & 
αυτοσχεδιασµός στη µουσική εκπαίδευση» 

 
Στέλλα Γεωργουλή      90 
Καθηγήτρια Μ. Σχολείου Παλλήνης, ∆ρ Παιδαγωγικών της Μουσικής, 
«Σκέψεις και διαπιστώσεις  των καθηγητών µουσικής στα  Μουσικά Σχολεία, 
µε αφορµή  τον αυτοσχεδιασµό / σύνθεση στη µουσική εκπαίδευση» 
 
Νικόλαος Χασάπης   100 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Ρόδου, «Σκοπός και πρόγραµµα του 
Μουσικού Σχολείου: Μέθοδος διδασκαλίας παραδοσιακών κρουστών» 

 

Χρύσα Κίτσιου  110 
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας, «Μέθοδος διδασκαλίας 
θεωρίας  της µουσικής - σολφέζ - καλλιέργειας της ακοής ως αδιαίρετη 
ενότητα» 
 
Λιάννα Χαραλαµπίδου  115 
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, «Βασικές τάσεις της µουσικής 
παιδαγωγικής και προοπτικές δηµιουργίας νέας, ελληνικής µεθόδου πιάνου για 
αρχάριους» 
 
Φιλιππία Ριζοπούλου,   120 
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, «Στοιχεία Μουσικοκινητικής 
Αγωγής και Μουσικά Σχολεία» 
 
3η Συνεδρία  
 
Αθηνά Φυτίκα   125 
∆ιδάσκουσα στο Τµ. Μουσ. Σπουδών Ιόνιου Πανεπιστηµίου, «Η 
διδασκαλία του πιάνου ως υποχρεωτικού µαθήµατος» 

Νίκη Στανίση  102 

∆ηµήτρης Βλάχος, Λίλυ ∆άκα,  Νίκος Καργάκης, Κώστας Παπαδάκης  
Καθηγητές Μουσικού Σχ. Ηρακλείου, «Προτάσεις για τη διδασκαλία 
µουσικών µαθηµάτων» 
 
Στέλιος Μαρίνης,   134 
Υποδιευθυντής Μουσικού Σχ. Πειραιά, «Η επιλογή του εκπαιδευτικού 
προσωπικού των Μουσικών Σχολείων» 
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Χριστίνα Ηλιάδη   140 
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Λάρισας, «Η διδασκαλία των µαθηµάτων 
Γενικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεί, ∆ιαπιστώσεις - προτάσεις για 
επαναπροσδιορισµό του ρόλου τους» 
 
Σπύρος Σούφης  142 
Γ. Γραµµατέας Συλλόγου Αποφοίτων Τµ. Μουσ. Σπουδών Α.Π.Θ., «Η 
ανεπάρκεια της µουσικής παιδείας στα Μουσικά Σχολεία, “Πρόγραµµα 
σπουδών - Επιλογή εκπαιδευτικών µουσικής”» 
 
Βιβή Κανελλάτου,  146   
Λύκειο Ελληνίδων / Συλλ. Αποφ. Τµ. Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, «Η 
σύγχρονη µουσική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση» 
 
Βασίλης Χάδος,   150 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, «Πραξιακή µουσική εκπαίδευση: 
προσεγγίσεις - πρακτικές εφαρµογές» 
 
4η Συνεδρία       
 
∆ήµητρα Μακρή  155 
∆ιευθύντρια Μουσικού Σχολείου Ιλίου, «Μουσικά Σχολεία: µια σύγχρονη 
παιδαγωγική πρό-σ-κληση» 
 
Αναστάσιος Χαρµάνης   160 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Λάρισας, «∆υνατότητα µοριοδότησης 
µαθητών Μουσικών Σχολείων  και σπουδαστών µουσικής για την εισαγωγή 
τους στην Γ βάθµια εκπαίδευσηω - όροι και προυποθέσεις»  

 
Γεωργία Μαρκέα     164 
Σύµβουλος Μουσικής Β΄ βάθµιας Εκπ/σης Αθήνας,  
«Η εξόρυξη και επεξεργασία των ακατέργαστων «διαµαντιών» στα Μουσικά 
Σχολεία» 
 
Παρεµβάσεις 
 

Λάµπης Βασιλειάδης   141 
 Γιώργος Κοκκώνης    143 

Βασίλης Βέτσος    144 
Αναστάσιος Καρκάνης    149 
Θέµης Μακαντάσης    150 

 Ανδρέας Αναστασίου   152 
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Κλείσιµο Συνεδρίου     158 
Ζαφείρης Φωτιάδης,  
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων,  

 
Πρακτικά του 3ου Επιστηµονικού Συνεδρίου 
Τα Μουσικά Σχολεία στην Κοινωνία 
   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   27 Μαρτίου 20098 
       

Καλωσόρισµα  - Χαιρετισµοί      160 
 

Έναρξη του Συνεδρίου     165 
Παναγιώτης Κουφαλάκος 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων,  
 
1η Συνεδρία  
 

∆ηµήτρης Αναγνωστόπουλος,    170 
∆ιευθυντής Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, «Τα Μουσικά Σχολεία στην 
Ελλάδα. Προγράµµατα σπουδών προοπτικές» 
 

Πέτρος Βούβαρης,    175 
Λέκτορας Τµ. Μουσ. Επ.& Τέχνης Πανεπιστ.  Μακεδονίας, «∆ιασύνδεση 
Μουσικού Σχολείου & Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Η περιπτωσιολογική µελέτη 
του µαθήµατος της διδακτικής του πιάνου» 
 

Αντώνης Κωνσταντινίδης,   180 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, «Η ελληνική παράδοση ως 
µέσο µουσικής αγωγής» 
 

Ιωάννης Ζορπίδης,    185  
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας, «Παρουσίαση αναλυτικού 
προγράµµατος των µαθηµάτων “Θεωρία της Μουσικής” και “Ακουστική 
Αγωγή” στις τρεις τάξεις του Μουσικού Γυµνασίου» 
 

Χάρης Συµεωνίδης,    190 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, «Σκέψεις και προτάσεις για 
το µάθηµα της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής στα Μουσικά 
Σχολεία» 

 

Φιλιππία Ριζοπούλου, 
Καθηγήτρια πιανου Μουσικού Γυµνασίου Κορίνθου, «Το µάθηµα του 
πιάνου στα Μουσικά Σχολεία» 
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Γαβριήλ Φαριλέκας,  
Καθηγητής Πληροφορικής Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, «∆ιδασκαλία 
Μουσικών Μαθηµάτων µε τη βοήθεια της Πληροφορικής: Σχέδιο µαθήµατος 
και εκπαιδευτικό λογισµικό για την θεωρητική προσέγγιση µέσω υπολογιστή 
του µαθήµατος “Μουσικά Σύνολα”» 
 
2η Συνεδρία  
 
Ηλίας Παπαδόπουλος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τµ. Μουσικ. Επιστήµης & Τέχνης 
Παν. Μακεδονίας, «Οι Κατευθύνσεις Σπουδών στο Τµήµα Μουσικής 
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας – Το Πρόγραµµα 
Σπουδών της Παραδοσιακής Μουσικής» 
 
Απόστολος Τσαρδάκας, 
Μέλος Εργ. Εκπ. Προσ. Τµ.  Λαϊκής και Παραδ. Μουσ. ΤΕΙ Ηπείρου, «Τα 
εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας των προφορικών λαϊκών µουσικών στα 
Μουσικά Σχολεία» 
 
Ευγένιος Πολίτης, 
Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης Πανεπιστ.  
Μακεδονίας, «Η µοίρα ενός “σπάνιου” οργάνου …στην επικοινωνία» 
 
Ανδρέας Γεωργοτάς, 
Επίκουρος Καθηγητής  Ιονίου Πανεπιστηµίου - Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών, «Οι σπουδές της Μουσικής Εκτέλεσης στο Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και η σύνδεσή τους µε τις αντίστοιχες 
σπουδές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευση» 
 

Χριστίνα Σιδηροπούλου, 
Αποσπ. Καθηγ. Τµ. Μουσ. Επ.& Τέχνης Πανεπιστ.  Μακεδονίας,  Οργανική 
Μουσική Εκπαίδευση και Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών» 
 

Στυλιανή Γεωργουλή, 
Καθηγ. Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, ∆ρ. Παιδαγωγικών Μουσικής, 
«Ανοικτή  πρόσκληση για συνεργασία Μουσικού Σχολείου µε το Πανεπιστήµιο» 

 
3η Συνεδρία  

 
Νικόλαος Ζαφρανάς, 
Λέκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής Τµ. Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., «Η 
αναγκαιότητα της µουσικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία: Τα πολλαπλά 
οφέλη της πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης» 

 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          10 

Μαρία Φάσουρα, 
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, «Από τη µουσική του 
σχολείου στη µουσική, στη ζωή και την κοινωνία» 

 
Χρύσα Κίτσιου,  
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας, «Μαθήµατα µουσικής ως µέσο 
ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων» 

 
π. Κωνσταντίνος Πιτσικάκης, 
Καθηγητής Θεολόγος – Μουσικός Πειραµατικού Σχολείου Ηρακλείου, «Η 
αναγκαιότητα της στήριξης & ενδυνάµωσης των Μουσικών Σχολείων ως 
µια µοναδική ανάσα γνησιότητας» 
 
Θέµης Μακαντάσης, 
Σχολικός Σύµβουλος Μουσικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
«Σχέση κοινωνίας - Μουσικών Σχολείων» 
 
Μαρίζα Κωχ 
«Βιωµατική µουσική, κίνηση και λόγος» 
 
Νίκος Χασάπης, 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Ρόδου, 
«α) Προγράµµατα ύλης και βιβλία για τα όργανα επιλογής 
 β) Μουσικοί καλλιτεχνικοί αγώνες, ένας θεσµός που φθίνει» 
 
Στέλιος Μαρίνης, 
Υποδιευθυντής Μουσικού Σχολείου Πειραιά, 
«I have a dream…» 
 
Παρεµβάσεις 

 
Σταµατοπούλου  241 
Ευγένιος Πολίτης  241 
Ηλίας Παπαδόπουλος  243 
Ζαφείρης Φωτιάδης  244 
Γιώργος Λάσκος  245 

  
Κλείσιµο Συνεδρίου     248 
Κουφαλάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων 
Μουσικών Σχολείων,  
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Πρακτικά της Ηµερίδας 
Το όραµά µας για τα Μουσικά Σχολεία 

προτάσεις και συµπεράσµατα από τα τρία Πανελλήνια Επιστηµονικά 
Συνέδρια της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μοπυσικών Σχολείων 
ΛΑΜΙΑ,  20 Μαρτίου 2010 

 
Καλωσόρισµα  - Χαιρετισµοί      260 

 
Έναρξη της Ηµερίδας     262 
Παναγιώτης Κουφαλάκος 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων,  
 
Εισηγήσεις 
  

Ζαφείρης Φωτιάδης, 
πρώην Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων, 
«Μουσικό σχολείο, ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία και σύνδεση του Μουσικού 
Σχολείου µε την Τριτοβάθµια εκπαίδευση»  

 

Γιώργος Πυνηρτζής, 
Ταµίας της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων, 
«Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων», 

 

Αναστάσιος Καραγιάννης, 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Πάτρας, «Ωρολόγια και αναλυτικά 
προγράµµατα»  
 

Κατερίνα Αθανασίου,  
Γ. Γραµµατέας της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων, «Το 
όραµα µας για ένα διαφορετικό σχολείο»  
 
Παρεµβάσεις 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

 

Του 2ου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα: 

Μουσική Παιδεία & Μουσικά Σχολεία: 
Στόχοι και διαδροµές των µαθητών των Μουσικών Σχολείων 

 
 
 
 

 

28 & 29 Μαρτίου 2008, 

 Αίθουσα εκδηλώσεων Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  2008 
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ   - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

 
Αντώνης Παπανικολάου  
Μέλος ∆Σ Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων,Πρόεδρος 
Συλλόγου Γονέων Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης 

 
Κυρίες και κύριοι προσκεκληµένοι, αγαπητοί φίλοι γονείς σας καλωσορίζω 

όλους που ήρθατε εδώ στο νησί µας, σας εύχοµαι καλή διαµονή και καλή 
επιτυχία στο συνέδριό µας. Καλωσορίζω επίσης τον τον Αντιδήµαρχο Μυτιλήνης 
κ. Πατρέλη, τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Λέσβου,τον Νοµαρχιακό Σύµβουλο  κ. 
Μάρκο,τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ γραµµατέα της επιτροπής πόλης, που τιµούν µε 
την παρουσία τους το Συνέδριό µας. Τέλος θα καλωσορίσω ιδιαιτέρως τους 
µαθητές εκπροσώπους από τα 15µελή των Μουσικών Σχολείων 

Παρακαλώ τον κ. Πατρέλη για έναν σύντοµο χαιρετισµό. 
 
Κ. Πατρέλης 
Αντιδήµαρχος ∆ήµου Μυτιλήνης 
 
Αφού σας καλωσορίσω και εγώ µε τη σειρά µου θα ήθελα να ευχηθώ καλή 

επιτυχία στο 2ο συνέδριό σας, να συγχαρώ όλους εσάς, τους γονείς, όλους τους 
µουσικόφιλους γονείς που είτε προσπαθείτε και έχετε αυτή τη διάθεση να 
προσφέρετε στα παιδιά σας τη µουσική και τον τόπο σας και να πω µε µια 
διάθεση µικροπολιτικής ότι κάθε φορά που έρχοµαι σε συνέδρια που έχουν να 
κάνουν µε τη µουσική και µε το Μουσικό Γυµνάσιο της πόλης µας αισθάνοµαι 
άβολα, όχι γιατί έχει να κάνει µε κάποιους από πλευράς δικιάς µας και του ∆ήµου 
µας αλλά και ενώ βλέπω κάθε φορά το ∆ιευθυντή του Μουσικού Γυµνασίου γιατί 
εδώ και αρκετό καιρό έχουµε προχωρήσει σε µια στη δηµιουργία ενός 
καταπληκτικού χώρου για να κάνουµε ένα Μουσικό Γυµνάσιο στην πόλη µας και 
στον τόπο µας και δυστυχώς δεν µπορούµε να προχωρήσουµε όπως θα θέλαµε 
όλοι µας για τη µελέτη και εκτέλεση του έργου. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή θα 
είναι η τελευταία φορά που θα αισθάνοµαι έτσι άβολα σχετικά µε το Μουσικό 
Γυµνάσιο της πόλης µας και είναι µια ευχή που εύχοµαι να µη µείνει στα λόγια 
και  να φτάσει στα αυτιά των ανθρώπων που θα µπορούσαν να βοηθήσουν προς 
αυτή την κατεύθυνση. Αλλά για να µη σας κουράζω, καλή επιτυχία, λοιπόν, σε 
αυτό το συνέδριό σας και άλλη µια φορά συγχαρητήρια. 
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Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λέσβου 
 

Κυρίες και κύριοι θα ήθελα να ευχαριστήσω το ∆.Σ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων καθώς και το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης για την τιµητική του 
πρόσκληση προς εµάς. Χαιρετίζω τις συνεργασίες στο επιστηµονικό συνέδριο εκ 
µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΛΜΕ και του Προέδρου του κ. 
Γρηγόρη Καλοµοίρη, που δεν µπόρεσε να παρευρεθεί σήµερα εδώ καθώς και το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΜΕ Λέσβου και πιστεύουµε ότι µέσα από αυτό θα 
δοθεί ευκαιρία να εκφραστούν ενδιαφέρουσες απόψεις από πολλές πλευρές αλλά 
και να δοθεί η δυνατότητα από πολλούς µουσικούς εκπαιδευτικούς και γονείς που 
καθηµερινά αγωνιούν για την πρόοδο των Μουσικών Σχολείων, να ανταλλάξουν 
απόψεις κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του. Ένας από τους τοµείς της 
εκπαίδευσης που πρέπει να έχει µεγάλο ενδιαφέρον από όλους µας, είναι η 
µουσική εκπαίδευση. ∆υστυχώς σήµερα µέσα από το σηµερινό σχολείο που 
χαρακτηρίζεται από έντονο [...] και [...] προσανατολισµό της εκπαίδευσης, 
σηµαντικά µαθήµατα όπως η µουσική, τα καλλιτεχνικά και η φυσική αγωγή 
έρχονται σε δεύτερη µοίρα. Για τον εκπαιδευτικό όµως και για το σχολείο που 
αντιλαµβάνεται τον µορφωτικό ρόλο του σχολείου σε άµεση σύνδεση µε την 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου, αυτό δεν µπορεί να 
γίνει δεκτό. Η δηµιουργία των Μουσικών Σχολείων είναι ένας πολύ σηµαντικός 
θεσµός, που στηρίζεται από την ΟΛΜΕ και θα περιµένει τα συµπεράσµατα του 
συνεδρίου από κοινού προκειµένου να συµβάλλει στην καλύτερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία τους. Γνωρίζουµε ότι αυτά τα σχολεία αντιµετωπίζουν 
πολλά προβλήµατα, όπως βέβαια και τα Αθλητικά Γυµνάσια και τα Καλλιτεχνικά 
Γυµνάσια. Γι’ αυτό χρειάζεται να διασφαλιστούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις που 
αφορούν στο διδακτικό προσωπικό. Για εµάς είναι αδιανόητο, για το 
συνδικαλιστικό κίνηµα µιλάω, να υπάρχουν σχολεία χωρίς µόνιµους καθηγητές 
µουσικής, χωρίς µουσικά όργανα αναγκαία για τη διδασκαλία του µαθήµατος , 
χωρίς τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και τις ειδικές αίθουσες για τη 
διδασκαλία της µουσικής, χωρίς τα κατάλληλα προγράµµατα σπουδών και το 
αναγκαίο διδακτικό υλικό. Φέτος ειδικά βιώσαµε µια πολύ δύσκολη κατάσταση 
στα σχολεία µας , είδαµε ότι καθυστέρησαν να έρθουν και τα βιβλία και ειδικά οι 
καθηγητές της µουσικής, πάρα πολύ σηµαντικά. Πρέπει να καταλάβει επιτέλους η 
Πολιτεία ότι τα Μουσικά Σχολεία προσφέρουν ένα πολύ σηµαντικό έργο στην 
ανάπτυξη της µουσικής παιδείας που οφείλεται κατά κύριο ρόλο στις 
προσπάθειες τόσο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτά όσο και των 
γονέων. Πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες το Υπουργείο Παιδείας και να 
µην επιµένει να λειτουργούν αυτά τα σχολεία µε εκπαιδευτικούς ωροµίσθιους, 
κακοπληρωµένους, µε επισφαλή εργασιακή σχέση , εξαρτηµένους κάθε φορά από 
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τις επιλογές του εκάστοτε κυβερνώντος κόµµατος. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω 
όλους τους φιλοξενούµενους που ήρθατε στο νέο µας [...] ,να τους ευχηθώ καλή 
διαµονή και καλή επιτυχία στο συνέδριο. 

 
 
Εκπρόσωπος ΚΚΕ 
 
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι επιτρέψτε µου να πω κάτι προσωπικό. Νιώθω 

τυχερός που η κοµουνιστική οργάνωση Λέσβου του κοµουνιστικού κόµµατος 
Ελλάδας έστειλε εµένα να εκπροσωπήσω, να  χαιρετήσω το συνέδριό σας ,είµαι 
και δάσκαλος. Να πω και κάτι δασκαλίστικο, λέγαµε  παλιά δια µουσικής και δια 
γυµνασίας ρυθµίζει τας ψυχάς των νέων επί το βέλτιον. Έχω όµως και κάτι άλλο 
που πρέπει να πω εισαγωγικά, σα δάσκαλος µε 33,5 χρόνια υπηρεσίας, πριν από 
λίγους µήνες αποστρατεύτηκα, πέρασα στη σύνταξη ,απέκτησα την εµπειρία να 
πω ότι είναι σε πολύ χαµηλό επίπεδο η µουσική παιδεία και η καλλιτεχνική 
παιδεία και η θεατρική παιδεία. Με αυτήν την εισαγωγή επιτρέψτε µου να 
συντάξω ορισµένες σκέψεις για το ζήτηµα της µουσικής παιδείας σήµερα και 
πόσο ακόµα την αντιµετωπίζουµε στα πλαίσια της συνολικής µας πρόθεσης για 
την παιδεία που έχει ο λαός σήµερα. Το ΚΚΕ πιστεύει ότι η µουσική παιδεία 
είναι από τα καίρια πεδία αισθητικής αγωγής που είναι αναγκαία για όλους τους 
νέους ανεξάρτητα από το επάγγελµα που πιθανόν να ακολουθήσουν. Και γι’ αυτό 
και στην πρόταση που έχουµε καταθέσει για ενιαίο 12χρονο βασικό υποχρεωτικό 
σχολείο ,θεωρούµε απαραίτητη τη διδασκαλία της µουσικής στην εκπαίδευση 
από την πρώτη ως τη δωδέκατη τάξη του 12χρονου σχολείου. Αυτό βέβαια που 
προτείνουµε, είναι ένα σχολείο βασικής γενικής παιδείας µε ενιαία δοµή και 
πρόγραµµα για τη σφαιρική και αρµονική ανάπτυξη των ικανοτήτων του καθενός 
µέχρι την ενηλικίωση για να συµβάλλει δηλ. στη διαµόρφωση της πολύπλευρης 
προσωπικότητας. Πρέπει να τελειώνουµε µε τη σηµερινή µαθησιοκεντρική 
εκπαίδευση που αποβλέπει στην [...] και θεωρεί πρωτεύον µόνο την επίδοση σε 
αποσπασµατικές γνώσεις και δεξιότητες ,το σχολείο µε ξεχωριστά τµήµατα 
∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο και την πρόωρη διαφοροποίηση και ειδίκευση από 
τα 12-15 µε διαφορετικούς τύπους σχολείων. ∆εν µπορεί να γίνεται άλλο ανεκτή 
η υποβάθµισή της καλλιτεχνικής παιδείας στην υποχρεωτική εκπαίδευση µε το 
µάθηµα να διδάσκεται ελάχιστα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα δηµιουργηθεί 
[...] µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα για να γίνει στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
η µουσική ένα ακόµα γνωστικό αντικείµενο δευτερεύον ελλείψει τριτεύοντος ενώ 
ακόµα στα [...] Γυµνάσια και Λύκεια δεν υπάρχουν ακόµα ούτε βιβλία ούτε 
αναλυτικά προγράµµατα για τη διδασκαλία κάµποσων µουσικών οργάνων. Και 
πρέπει να τερµατιστεί η εξοντωτική για όποιον αγαπά τη µουσική οικονοµική 
αιµορραγία για ιδιωτικά µαθήµατα σε Ωδεία ή ιδιαίτερα. Γι’ αυτό δίπλα στο 
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σχολείο όπου από πεδίο κοινωνικής επιλογής θέλουµε να γίνει όργανο 
κοινωνικής διαπαιδαγώγησης, θεωρούµε επίσης απαραίτητη την αγωγή του 
ελεύθερου χρόνου. Τι προτείνουµε; Προτείνουµε να δηµιουργηθούν κλασικά 
κέντρα καλλιτεχνικής αγωγής που θα λειτουργούν παρέχοντας τη δυνατότητα στα 
παιδιά, στους εφήβους και στους νέους αλλά και σε εργαζόµενους κάθε ηλικίας 
να ψυχαγωγηθούν, να ασχοληθούν θεωρητικά και πρακτικά µε τη µουσική 
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη παραδοσιακή µουσική του τόπου µας. Τέτοια 
κέντρα νεότητας και πολιτισµού θα χρειαστούν σε κάθε δήµο και απαιτούν έναν 
σηµαντικό αριθµό µουσικών δασκάλων  ίσως πολύ περισσότερους από όσους 
διαθέτουµε σήµερα από Ωδεία ή Πανεπιστηµιακά τµήµατα. Για την εκπαίδευση 
και µετεκπαίδευση των επαγγελµατιών στον τοµέα της µουσικής και διευκρινίζω 
ότι το ΚΚΕ διεκδικεί να πραγµατοποιούνται σε ανώτατο επίπεδο µέσα από 
δηµόσιες και δωρεάν σχολές στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Το 
ενιαίο 12χρονο Μουσικό Σχολείο χρειάζεται αληθινούς και επαρκείς 
παιδαγωγούς της µουσικής αγωγής που θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε αντίστοιχα 
Πανεπιστηµιακά τµήµατα ειδικότητας που πρέπει να δηµιουργηθούν σε ενιαίες 
παιδαγωγικές σχολές για να καλύψουν ανάµεσα στα άλλα και την επιµόρφωση 
των σηµερινών εκπαιδευτικών ή άνεργων πτυχιούχων. Εξίσου σηµαντικά 
ζητήµατα είναι οι ανώτατες καλλιτεχνικές σπουδές µέσα από δηµόσιες 
Πανεπιστηµιακές  σχολές για την αναπαραγωγή και ανάπτυξη ταλαντούχων 
επαγγελµατιών στη µουσική, το θέατρο, το χορό και τον κινηµατογράφο. 
Σπουδές που θα πιστοποιούν ειδίκευση από το ίδιο το βασικό τους πτυχίο, πτυχίο 
που θα πρέπει να έχει αντίκρισµα ,εργασία καλλιτεχνική. Το τελευταίο θα είναι 
δώρο άδωρο αν η Πολιτεία δεν αναλάβει να οργανώσει σε µόνιµη βάση ή να 
επιχορηγήσει τη λειτουργία π.χ. [...] ορχηστρών κ.α., πολιτιστικές 
δραστηριότητες κάποιες από τις οποίες εµφανίζονται πολυδάπανες όµως είναι 
σίγουρα λιγότερο δαπανηρές από τις εκθαµβωτικές φιέστες και εξασφαλίζουν τη 
συστηµατική πολιτιστική καλλιέργεια του νου µακριά από την ιδιοτέλεια  των 
ιδιωτών χορηγών. Είναι φανερό, λοιπόν ότι οι προτάσεις που βρίσκονται στον 
αντίποδα της σηµερινής κατάστασης και θέτω το πρόβληµα ξεκινώντας από τη 
βάση του δηλ. την ανύπαρκτη σήµερα αισθητική αγωγή. Για εµάς είναι καθαρό 
ότι οι θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να δηµιουργηθούν για τους µουσικούς αν 
δεν αλλάξει ριζικά η πολιτική που ακολουθείται στους τοµείς της εκπαίδευσης 
αλλά και του πολιτισµού όπου η µουσική παιδεία θεωρείται πολυτέλεια για τους 
πολλούς ή ατοµικό µέληµα των µελλοντικών επαγγελµατιών και πιο πολύ 
χορηγοί στην οικονοµική όχι γιγαντιαία το δικαίωµα για τα µέσα να υπαγορεύει 
τα γούστα αλλά και τα πιστεύω του λαού µας. Στον τοµέα των µουσικών 
σπουδών ειδικότερα οι ως τώρα κυβερνήσεις χωρίς να λύνουν το πρόβληµα 
ουσιαστικά της εκπαίδευσης των µουσικών αφού και τα Ωδεία διαιωνίζονται και 
τα µουσικά τµήµατα δεν εξασφαλίζουν επαρκή σύνδεση θεωρίας και πράξης , 
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ιδιαίτερα στο θέµα διδασκαλίας µουσικών οργάνων χρησιµοποιούνται διάφορες 
δικαιολογίες για να µην καλύπτουν τα υπάρχοντα κενά µε µαζικούς και µόνιµους 
διορισµούς µουσικών στην εκπαίδευση. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση του 
ΚΚΕ απαιτείται να δοθεί τέλος στη λειτουργία για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ιδιωτικής κερδοσκοπίας και χειραγώγησης του καλλιτεχνικού τοµέα µε όποια 
µορφή και αν εµφανίζεται όπως είναι τα ιδιωτικά ιδρύµατα και τα φροντιστήρια, 
χορηγίες ,τα reality show ,εταιρίες και θεσµούς ‘ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
κατοχυρώνοντας το δικαίωµα του νόµου να δηµιουργεί µαζί µε τον ελληνικό και 
ευρωπαϊκό πολιτισµό και να διαµορφώνει το δικό του αισθητικό κριτήριο 
υποχρεωµένο της δικής του ανάγκης και παράδοσης. Αυτές οι θέσεις πιστεύουµε 
πως όχι µόνο δίνουν λύσεις στα χρόνια προβλήµατα των µουσικών αλλά οδηγούν 
στην καθολική ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των εργαζοµένων και 
συνδέονται µε την απαίτηση για ζωή απαλλαγµένη από υλική εκµετάλλευση και 
πνευµατική καταπίεση. Ευχαριστώ πολύ. 

 
 
Αλέξανδρος Στουπάκης 
Μέλος Καλλιτεχνικής Επιτροπής ΥΠΕΠΘ 
 
Ευχαριστώ πολύ. Εδώ τώρα θα µεταφέρω την ευχή του Προέδρου της 

καλλιτεχνικής επιτροπής του Μίµη Πλέσσα και σύσσωµης της επιτροπής ,το 
συνέδριο επιτυχία µου έτυχε µε την απόφασή της η καλλιτεχνική επιτροπή να 
παρακολουθήσω τις εργασίες, απλά θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο όταν 
συγκεντρωθούν τα πρακτικά να µας τα στείλετε στην επιτροπή γιατί θέλουµε να 
τα µελετήσουµε ,να µας βοηθήσουν στο έργο µας ,γιατί δεν θα µπορέσω να 
κρατήσω τόσα πολλά. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. 

 
 

 
∆ιευθυντής Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης 
 
Κύριοι µαθητές, Σύµβουλοι, κύριε Πρόεδρε της ΕΛΜΕ, κύριε εκπρόσωπε της 

Νοµαρχιακής επιτροπής του ΚΚΕ ,κύριε Στουπάκη, µέλος της καλλιτεχνικής 
επιτροπής, επιτρέψτε µου στους οικοδεσπότες να απευθυνθώ και εγώ µε τη σειρά 
µου στους γονείς ,τους αγαπητούς συναδέλφους, στους µαθητές που 
παρευρίσκονται εδώ σε αυτή την αίθουσα για να τους απευθύνω ένα εγκάρδιο 
καλώς ήρθατε. Είναι µεγάλη µας χαρά και τιµή να σας υποδεχτούµε στο νησί µας 
για το οποίο υπερηφανευόµαστε για τις φυσικές του οµορφιές ,για την ιστορία 
του ,την παράδοσή του και τη µεγάλη του κληρονοµιά σε όλους τους τοµείς της 
τέχνης και των γραµµάτων. Να αισθάνεστε λοιπόν ότι βρίσκεστε και λειτουργείτε 
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σε ένα οικείο περιβάλλον και χώρο, που θα σας εµπνεύσει για έναν δηµιουργικό 
διάλογο και επιτυχή έκβαση του συνεδρίου σας. Θέλω να σας µεταφέρω τα 
ειλικρινά αισθήµατα αγάπης και συναδελφικότητας του Συλλόγου ∆ιδασκόντων 
του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης σε όλους εσάς που έχετε πιστέψει ,που έχετε 
αγαπήσει το θεσµό του Μουσικού Σχολείου και να σας διαβεβαιώσω ότι 
στέκονται αλληλέγγυες οι προσπάθειες και ο αγώνας σας για ένα καλύτερο, 
αποτελεσµατικό σύγχρονο σχολείο. Ένα σχολείο που θα πραγµατώνει τους 
στόχους του, θα δίνει προοπτική και θα ανοίγει ορίζοντες στην προσπάθεια και 
τις αναζητήσεις των µαθητών του. Πέρασε αρκετός χρόνος από τότε που το 
Μουσικό Σχολείο ξεκινώντας σε πειραµατικό στάδιο έφτασε να εξαπλώνεται σε 
πολλούς νοµούς της χώρας µας. Πρόσφατα καλωσορίσαµε και χαιρετίσαµε την 
ίδρυση ενός δεύτερου Μουσικού Σχολείου στο Β. Αιγαίο στο κοντινό µας νησί, 
τη Χίο. Αλλά αναµφίβολα έχει επιτευχθεί σηµαντικό έργο. Όµως είναι κοινή 
πεποίθηση ότι ορισµένα προβλήµατα τείνουν να παγιωθούν και που ξεκινάνε από 
το κτιριακό το πιο βασικό για µας, ακούσατε ήδη τις τοποθετήσεις, τον 
εξοπλισµό, φθάνουν στο εργασιακό καθεστώς και στη διαδικασία πρόσληψης των 
µουσικών και τελειώνουν στο πρόγραµµα λειτουργίας ,στη θεµατολογία των 
µαθηµάτων, στα βιβλία που δεν υπάρχουν στα περισσότερα µουσικά µαθήµατα, 
στο ωράριο λειτουργίας, πολλά άλλα επιµέρους που πρέπει να αντιµετωπιστούν 
και να ξεπεραστούν άµεσα. ∆ιαβάζοντας το πρόγραµµα των εισηγητών του 
συνεδρίου διαπιστώνεις ότι η θεµατολογία έχει εξαντλήσει πράγµατι όλα τα 
σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Μουσικά Σχολεία. Οι 
περισσότεροι εξάλλου είναι άνθρωποι που εργάζονται στον τοµέα αυτόν και είναι 
από πρώτο χέρι η γνώση τους. Μια άλλη διαπίστωση είναι επίσης ότι κάθε 
Μουσικό Σχολείο διαθέτει ένα δυναµικό σύνολο πλέον που αναµένει τις 
προτάσεις στις οποίες θα καταλήξει το συνέδριο, να τις προωθήσει και να 
απαιτήσει λύσεις. Σε αυτό το σηµείο θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον 
Σύλλογο Γονέων του σχολείου µας ιδιαίτερα τον ακούραστο για πολλά χρόνια,2 
παιδιά, τους [...] που έχουν περάσει από το σχολείο µας και να συγχαρώ και τα 
µέλη του συλλόγου µας που έλαβαν την ευθύνη της διοργάνωσης αυτού του 
συνεδρίου. Κλείνοντας, γιατί ξέρω πως ο χρόνος σας είναι πολύτιµος και η 
διάρκεια είναι αρκετά µεγάλη ,θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας 
και ότι οι προτάσεις που θα αποκρυσταλλωθούν, να αξιοποιηθούν 
αποτελεσµατικά από την Πολιτεία. Πάλι καλώς ήρθατε, καλή εργασία. 
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Μαίη Κοκκίδου 
Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση 

 
Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε) είναι 

επιστηµονική µη κερδοσκοπική ένωση και ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1997, µε 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των κυριότερων στόχων της συγκαταλέγονται η 
προώθηση της επιστηµονικής έρευνας στο πεδίο της µουσικής παιδαγωγικής, η 
ανάδειξη ζητηµάτων, προβληµάτων και προοπτικών στη µουσική εκπαίδευση 
(σχολική και µη σχολική) και η συσπείρωση όλων των δυνάµεων (προσώπων και 
φορέων) που θέλουν και µπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθµιση του ρόλου 
της µουσικής εκπαίδευσης. 

 Η  Ε.Ε.Μ.Ε είναι επίσηµος εκπρόσωπος της ∆ιεθνούς Ένωσης για τη 
Μουσική Εκπαίδευση (I.S.M.E.) στην Ελλάδα από το 1998. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Ε.Ε.Μ.Ε. έχει διοργανώσει (µε 
συµµετοχές και διεθνών προσωπικοτήτων της µουσικής παιδαγωγικής) 
περισσότερα από 60 σεµινάρια, 10 ηµερίδες και 5 Πανελλήνια  και ∆ιεθνή 
Συνέδρια. Το 5ο Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη συµµετοχή στην 
Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2007 σε συνδιοργάνωση µε τον Οργανισµό 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και είχε θέµα « Μουσική Παιδεία και 
αναζήτηση της πολιτισµικής ταυτότητας» 

Επίσης εκδίδει µε την ευθύνη ειδικής Συντακτικής Επιτροπής το ενηµερωτικό 
φυλλάδιο Τα Νέα της Ε.Ε.Μ.Ε., το περιοδικό Μουσική Εκπαίδευση και µε την 
ευθύνη ∆ιευθυντού Σύνταξης και Επιστηµονικής Επιτροπής το επιστηµονικό 
περιοδικό Μουσικοπαιδαγωγικά.  

 Σας ευχόµαστε καλή  επιτυχία στο Συνέδριό σας και ελπίζουµε στο άµεσο 
µέλλον να έχουµε µια γόνιµη και στενή συνεργασία, καθώς οι στόχοι και οι 
επιδιώξεις µας έχουν πολλά κοινά στοιχεία. 
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ΕΝΑΡΞΗ 
 

Ζαφείρης Φωτιάδης 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων 

 
Κυρίες και κύριοι προσκεκληµένοι  
Αγαπητοί φίλοι γονείς, που ήρθατε απ’ όλη την Ελλάδα  
Σας καλωσορίζω στο 2ο Επιστηµονικό συνέδριο, που διοργανώνει η 

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων, σε συνεργασία µε το Σύλλογο 
Γονέων του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, και την υποστήριξη του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λέσβου και του ∆ήµου Μυτιλήνης.  

Θέλω να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου τους γονείς του Μουσικού 
Σχολείου Μυτιλήνης για τη ζεστή τους φιλοξενία, αλλά και όλους τους φορείς 
που βοηθούν ώστε να γίνει πραγµατικότητα αυτή η µεγάλη, για τα µέτρα µας, 
διοργάνωση.   

Η Ένωσή µας από την ίδρυσή της έχει θέσει υψηλούς στόχους για τα Μουσικά 
Σχολεία και για τους µαθητές που φοιτούν σ’ αυτά. Αυτόν τον στόχο θέλοντας να 
εκπληρώσουµε διοργανώνουµε αυτές τις συναντήσεις ανάπτυξης προβληµατισµού, 
προσπαθώντας να συµβάλουµε θετικά στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων που τα 
Μουσικά Σχολεία αντιµετωπίζουν, βοηθώντας δηλαδή στην εύρεση λύσεων τις 
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οποίες προτείνουµε στην πολιτεία µε την προσδοκία ότι αυτές θα ληφθούν σοβαρά 
υπόψη. 

Στο 1ο Συνέδριο, που διοργανώθηκε πριν από ένα χρόνο στην Ξάνθη, είχαµε 
στόχο να ανοίξουµε το διάλογο για την Παιδεία και τα Μουσικά Σχολεία. Αυτό 
το καταφέραµε, ως ένα βαθµό, µε τη συµµετοχή εκπαιδευτικών απ’ όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, διευθυντών Μουσικών Σχολείων, γονέων και 
µαθητών. Τα πρώτα συµπεράσµατα που βγήκαν, µαζί µε όλο τον προβληµατισµό 
που αναπτύχθηκε, εκδόθηκαν σε βιβλίο, που στάλθηκε σε όλα τα σχολεία, σε 
όλους τους αρµόδιους, στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για την 
ενηµέρωσή τους. Το διάλογο που είχε αρνηθεί η τότε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, παρά 
τις προσκλήσεις µας, εµείς τον ανοίξαµε προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Τότε καταγράφαµε την απουσία της Πολιτείας µε όλες τις εκφάνσεις της 
(πολιτική ηγεσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Καλλιτεχνική Επιτροπή κ.λπ.) και 
χωρίς να υποχωρήσουµε τονίζαµε ότι έχουµε τη δύναµη και θα την αναγκάσουµε 
να συµµετέχει σ’ αυτόν το διάλογο. Ευτυχώς, η σηµερινή ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 
έχει διαφορετική άποψη και σήµερα είναι παρούσα, δια της φυσικής παρουσίας 
του κ. Αλέξανδρου Στουπάκη, µέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, αλλά και µε 
την αποστολή χαιρετισµού στο Συνέδριο του Υφυπουργού κ. Λυκουρέντζου. Η 
στάση της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ ελπίζουµε ότι είναι ειλικρινής και ότι δεν είναι 
µόνο επικοινωνιακή τακτική για την πρόκληση εντυπώσεων, ούτε στάχτη στα 
µάτια µας. Άλλωστε αυτό θα φανεί πολύ σύντοµα, αφού ο χρόνος φεύγει 
γρήγορα και όταν τα προβλήµατα δεν λύνονται στέκεται αµείλικτος για όσους 
δίνουν µόνο υποσχέσεις και δεν τις υλοποιούν.  

Ας έρθουµε, όµως, σ’ αυτό καθ’ αυτό το συνέδριο, που στόχος του είναι όλοι 
εµείς, που αποτελούµε τους εκπροσώπους της σχολικής κοινότητας των 
Μουσικών Σχολείων, αλλά και ενός µεγάλου µέρους της τριτοβάθµιας µουσικής 
εκπαίδευσης, να συζητήσουµε, να ανταλλάξουµε απόψεις και να πάρουµε τις 
απαραίτητες αποφάσεις για να βάλουµε όλοι, ο καθένας µας, από τη δική του 
σκοπιά, ένα πετραδάκι και να χτίσουµε τη µουσική εκπαίδευση. Σίγουρα θα 
χρειαστούν πολλά υλικά ακόµη, όµως τίποτε δεν µπορεί να γίνει αν όλοι εµείς 
δεν εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια του διαλόγου. Εµείς ως Ένωση δεν 
πιστεύουµε ότι υπάρχουν λύσεις που µπορούν να δοθούν µόνο από τους λίγους 
και ειδήµονες  

Ο µεγάλος δικός µας στόχος, ο στόχος των γονέων των Μουσικών Σχολείων, 
είναι, ότι θέλουµε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, κυψέλη γνώσεων και 
προβληµατισµού και δεν αρκούµαστε σε ηµίµετρα. Θέλουµε ένα σχολείο που να 
µην χρειάζεται το φροντιστήριο για να συµπληρώνει τις γνώσεις, που να µην 
απαιτείται το Ωδείο για εκµάθηση του µουσικού οργάνου και ούτε το ινστιτούτο 
ξένων γλωσσών για να µάθουν τη ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο τα 
παιδιά µας. Μπορεί όλο αυτό να ακούγεται πολύ τετριµµένο και ταυτόχρονα 
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ουτοπικό, αλλά εµείς δεν θα κουραστούµε να αγωνιζόµαστε και να δίνουµε όλες 
τις δυνάµεις µας γι’ αυτό. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η δηµόσια παιδεία έχει 
πολλά προβλήµατα και χρειάζεται αγώνας απ’ όλους µας για να υπερνικηθούν. 
Εµείς δεν πιστεύουµε ότι υπάρχουν έτοιµες λύσεις, ούτε όµως και ανυπέρβλητα 
εµπόδια για να διορθωθούν τα πράγµατα. Χρειάζεται, βέβαια, να υπάρξουν 
ρήξεις µε πολλά κατεστηµένα µέσα και έξω από το χώρο της Παιδείας, για να 
στηθεί µια νέα δηµόσια παιδεία, προς όφελος των µαθητών και της κοινωνίας. 

Στόχος των συνεδρίων, που διοργανώνει η Ένωση µας, είναι ο εξαντλητικός 
διάλογος και η συζήτηση όλης της κοινότητας των Μουσικών Σχολείων, που θα 
καταλήξει σε θέσεις που θα διεκδικηθούν από την Πολιτεία. Εµείς πιστεύουµε 
ότι ο θεσµός του Μουσικού Σχολείου, παρά τις όποιες αδυναµίες του, αξίζει τον 
κόπο να στηριχθεί, να αναπτυχθεί και ταυτόχρονα να µελετηθεί επισταµένως, 
ώστε η εµπειρία του να αξιοποιηθεί και να οδηγήσει σε αλλαγές και διορθωτικές 
κινήσεις. Τα 20 χρόνια λειτουργία τους µας δίνουν µια πλούσια εµπειρία - θετική 
και αρνητική - που πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα από όλους τους αρµόδιους 
φορείς και τη σχολική κοινότητα, για να οδηγήσει σε αποφάσεις για ένα νέο 
θεσµικό και λειτουργικό πλαίσιο. 

Το Συνέδριο που αρχίζει σήµερα είναι το 2ο που πραγµατοποιείται, µετά το 
περσινό της Ξάνθης. Αν θα ρίξουµε µια µατιά στα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου 
θα δούµε ότι από τις πολλές και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, απόψεις και 
προτάσεις που διατυπώθηκαν σ’ αυτό υπάρχουν πολλά σηµεία στα οποία 
συνέκλιναν αρκετοί εισηγητές, παρεµβαίνοντες και συµµετέχοντες, τα οποία 
φρονούµε ότι χρήζουν περαιτέρω µελέτης, εµβάθυνσης και εξειδίκευσης στο 2ο 
Συνέδριο και εν γένει στο γόνιµο διάλογο που ευελπιστούµε ότι θα αναπτυχθεί. 
Αυτά πιστεύουµε ότι είναι: 
1. Η δηµόσια Μουσική Εκπαίδευση οφείλει να αρχίζει από το ∆ηµοτικό Σχολείο, 
µε κατάλληλο πρόγραµµα συνεργασίας των ∆ηµοτικών κάθε περιοχής µε το 
οικείο Μουσικό Γυµνάσιο-Λύκειο. 
2. Η δηµόσια Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Μουσική Εκπαίδευση πρέπει να είναι 
συνδεδεµένες µε την Τριτοβάθµια, µέσω προγράµµατος εποπτείας τους από αυτήν. 
3. Τα Μουσικά Σχολεία (Γυµνάσια-Λύκεια) ιδρύθηκαν και λειτουργούν κυρίως 
για να παρέχουν τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια στους µαθητές που εκδηλώνουν 
ιδιαίτερη κλίση προς τη µουσική και είναι πολύ πιθανό ότι θα ασχοληθούν µε 
αυτήν σοβαρά / επαγγελµατικά. 
α) Αυτό, χωρίς οι απόφοιτοι των σχολείων αυτών να υστερούν σε Γενική 
Παιδεία, εφ’ όσον τελικώς επιλέξουν άλλη σπουδαστική / επαγγελµατική 
κατεύθυνση. 
β) Χωρίς, όµως, και οι µαθητές που οριστικώς προσανατολίζονται προς τη 
µουσική Επιστήµη και Τέχνη να αδικούνται, µη λαµβάνοντας επαρκή / 
κατάλληλα εφόδια παρ’ όλο τον επί πλέον φόρτο µαθηµάτων και µελέτης. 
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γ) Η ισορροπία µεταξύ Γενικής και Μουσικής Παιδείας, ώστε να διασφαλίζονται 
τα συµφέροντα όλων των κατηγοριών µαθητών Μουσικών Σχολείων, µπορεί να 
επιτευχθεί µε την καθιέρωση «Μουσικής Κατεύθυνσης», στις δύο τελευταίες 
τάξεις του Λυκείου, που θα λειτουργεί στα Μουσικά Σχολεία. 
4. Είναι απαραίτητο η χορήγηση τίτλων Μουσικών Σπουδών (θεωρίας και 
εκτέλεσης οργάνου) µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
Ι. ∆ιαβάθµιση του συνόλου της Μουσικής Εκπαίδευσης και υπαγωγή της στο 
Υπουργείο Παιδείας. 
ΙΙ. ∆ιενέργεια αδιάβλητων εξετάσεων µε φορέα το Υπουργείο Παιδείας. 
ΙΙΙ. Καθιέρωση Μεταλυκειακού Κύκλου Σπουδών, εν είδει δηµόσιου ΙΕΚ, για 
αποφοίτους που δεν εντάσσονται στην Τριτοβάθµια Μουσική Εκπαίδευση. 
5. Για λόγους ουσιαστικούς αλλά και ηθικούς, η Πολιτεία δεν επιτρέπεται να 
αγνοήσει την προσφορά στα Μουσικά Σχολεία καθηγητών που ήδη 
χρησιµοποιήθηκαν επί πολλά έτη, ως «ωδειακοί» ή «εµπειροτέχνες», χωρίς να 
διαθέτουν άλλα τυπικά προσόντα, απαραίτητα για την ένταξή τους ως µονίµων 
εκπαιδευτικών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
α) Το πρόβληµα που υφίσταται οφείλει να αντιµετωπισθεί µε σοβαρότητα αλλά 
και εντιµότητα από την Πολιτεία, η οποία πρέπει - µέσω αδιάβλητης διαδικασίας 
- να αξιολογήσει ποιοι «εµπειροτέχνες» είναι κατάλληλοι για εκπαιδευτικοί / 
καθηγητές εκτέλεσης οργάνων, αλλά και: 
Ι. να τους παράσχει κατάλληλη παιδαγωγική / διδακτική επιµόρφωση. 
ΙΙ. να τους εντάξει µε συγκεκριµένο τρόπο και ρόλο µέσα στο συγκεκριµένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
β) Εννοείται ότι η ανωτέρω πρόνοια δεν πρέπει να θίγει τη γενική αρχή ότι 
στόχος είναι όλοι οι καθηγητές να διαθέτουν πανεπιστηµιακή µόρφωση. Ενώ, 
µέχρι οι πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης να επαρκούν για την κάλυψη 
όλων των απαραίτητων θέσεων διδασκαλίας µουσικών αντικειµένων, θα 
προηγούνται στις προσλήψεις (πρωτοδιορισµένων) καθηγητών. 
6. Η σχεδόν εικοσαετής πορεία των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα πρέπει να 
αξιολογηθεί, ώστε να συναχθούν συµπεράσµατα περί του τι έγινε σωστά και τι 
λάθος, και στη συνέχεια να χαραχθεί η πορεία τους για τα επόµενα έτη. 
7. Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τα Μουσικά Σχολεία οφείλει να επικαιροποιηθεί 
και να κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείµενο, αντιµετωπίζοντας ελλείψεις και 
αντιφάσεις που περιλαµβάνει. 

Όλα τα παραπάνω τα θεωρούµε παρακαταθήκη του 1ου Συνεδρίου και 
ελπίζουµε το 2ο Συνέδριο να προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα. Οι πολλές και 
σηµαντικές εισηγήσεις που κατατέθηκαν και οι παρουσίες καθηγητών απ’ όλες 
τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης, καθώς και µαθητών και γονιών απ’ όλη την 
Ελλάδα, πιστεύουµε ότι θα οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσµατα.  
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Με όλες τις παραπάνω σκέψεις και µε την ευχή να γίνει ένας πλούσιος 
διάλογος επ’ ωφελεία των Μουσικών Σχολείων, κηρύσσω την έναρξη του 2ου 
Επιστηµονικού Συνεδρίου. 

Καλή µας δύναµη! 
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1η Συνεδρία  

∆ηµήτρης Παπαγεωργίου 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου,   
 
«Μουσικές καταγραφές στο Βόρειο Αιγαίο»  
 
Θα ήθελα να σας πω µε χαρά,σας βλέπω εδώ σήµερα τους περισσότερους δεν 

σας γνωρίζω µπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση,η επικοινωνία των πανεπιστηµίων 
των συναδέλφων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε κάποια κοινά πεδία που 
µπορούν να βρεθούν και να µπορούν να ανοίξουν και νέες προοπτικές 
συνεργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Βέτσο,τον κ.Φωτιάδη και τον 
Γιώργο τον Κοκκώνη,που προσπάθησαν να διευκολύνουν αυτή την συνάντηση 
ενηµερώνοντας µας για το συνέδριο σας και ζητώντας µας να συµµετάσχουµε 
παρουσιάζοντας κάποιες διπλωµατικές που [...] για να µην πάρω χρόνο σας θα µπω 
αµέσως σε αυτές που ουσιαστικά µιλάµε για κάποιες έρευνες µουσικολογικές που 
αφορούν τον µουσικό πολιτισµό του Βορείου Αιγαίου. Αυτές οι [...] σε κάποιες 
εκδόσεις βιβλίων [...] δεν µπορούµε να έχουµε. Αυτό το πράγµα που θέλω εγώ να 
σας µιλήσω,δεν ξέρω αν άπτεται του ενδιαφέροντος όλων σας,πιστεύω ότι είναι 
αρκετά σηµαντικό να µπορούν τα Μουσικά Σχολεία να είναι γνώστες και 
αναδηµιουργοί της λαϊκής µουσικής παράδοσης, βέβαια τα Μουσικά Σχολεία και 
σε επίπεδο διδασκαλίας και σε ερµηνευτικό επίπεδο ασχολούνται µε πολλούς 
άλλους τοµείς. Οι δικές µας έρευνες έχουν τοποθετήσει αυτή την λαϊκή µουσική 
παράδοση, δεν θα µου άρεσε ο όρος παραδοσιακή µουσική για πολλούς 
λόγους,παράδοση είναι κάτι στο παρελθόν αλλά αλλάζει αυτή η παράδοση,την 
έχουν συσχετίσει µε τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που σφράγιζαν κάθε 
φορά την δηµιουργία µουσικού πολιτισµού. Με αυτήν την έννοια έχουµε 
δοκιµάσει να κάνουµε κάποιες καταγραφές των κοινωνικών,οικονοµικών και 
πολιτισµικών συνθηκών στο Βόρειο Αιγαίο. Τόσο στη Λέσβο όσο και στην Λήµνο 
και στη Χίο και στη Σάµο πρόσφατα και σε µικρότερα νησιά όπως οι Μούσες,τα 
Ψαρά και ορισµένα άλλα όπως το Ελαφονήσι που δεν είναι και ευρέως γνωστά. 
Από την συλλογή υλικού έχουµε κρατήσει κάποιες συνεντεύξεις που αφορούν τη 
ζωή αυτών των ανθρώπων που ήταν οι πρωταγωνιστές της µουσικής παράδοσης 
τόσο σαν µουσικοί όσο και σαν [...], όσο και σαν άνθρωποι που συµµετείχαν σε[...] 
δραστηριότητες ,διατηρούσαν καφενεία,οργάνωναν εκδηλώσεις οτιδήποτε άλλο, 
Έχουµε διατηρήσει δεδοµένα για την ευρύτερη κοινωνική και οικονοµική [...],το 
ευρύτερο πολιτισµικό πλαίσιο,τα δίκτυα επικοινωνίας,τις επιδράσεις, παράδειγµα 
[...] µουσική παράδοση, για τα µεγάλα αστικά κέντρα όπως η Σµύρνη,η Κων/πολη 
και έχουµε κατάφερε να γνωρίσουµε ένα αρκετά µεγάλο υλικό φωτογραφιών και 
εν µέρη ευρύτερων αποσπασµάτων από δραστηριότητες που αφορούν σε αυτό το 
ευρύτερο πεδίο. Αυτό το πράγµα είναι απόρροια µιας σειράς δραστηριοτήτων που 
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βέβαια δεν είµαστε εµείς πρωτοπόροι,έχουν ξεκινήσει πριν από εµάς, υπάρχουν 
καταγραφές από τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, υπάρχει ο Σίµωνας Καρράς 
που έχει κάνει µια εξαιρετική δουλειά της µεταπολεµικής δεκαετίας, υπάρχουν 
κάποιοι άνθρωποι που έχουν προηγηθεί όπως έρευνες του  [...] ∆ιονυσόπουλου και 
στη Λέσβο ,υπάρχει δικιά µας οµάδα την οποία συνόδευσαν διάφορες ειδικότητες 
και µάλιστα είναι ένα ενδιαφέρον πείραµα για τα όρια συσχετισµού διαφορετικών 
ειδικοτήτων δηλ. ανθρώπους [...]  όπως κι εγώ,κοινωνιολόγους,µουσικούς,αυτούς 
που ασχολούνται µε τη µουσικολογία, όπως [...] ο κ. Κάβουρας, κοινωνικοί 
ανθρωπολόγοι όπως η Χριστίνα[...], Γιάννης Ηλιάδης, και πολλοί άλλοι που δεν 
χρειάζεται τώρα να τους αναφέρω αν και θα έπρεπε εξίσου να τους αναφέρω,ο κ. 
Αποστολόπουλος. Εν πάση περιπτώσει κατέληξε στην παραγωγή 2 βιβλίων προς 
το παρόν, ‘τα µουσικά σταυροδρόµια στο Αιγαίο’, Λέσβος 19ος -20ος αι. Και ένα 
δεύτερο για τη Λήµνο που[...] µεγαλείο, από τις εκδόσεις Ίων του δεύτερου και[...] 
από τις εκδόσεις Εξάντας µε συνεργασία τη χρηµατοδότηση και[...] φυσικά. 
Επίσης κατέληξε σε µια βάση δεδοµένων η οποία περιλαµβάνει  βιογραφίες 
κάποιων µουσικών ,περιλαµβάνει σκοπούς ,ηχογραφήσεις δηλ. ,περιλαµβάνει 
κάποια video και κάποιες φωτογραφήσεις. Η βάση αυτή δεν είναι πλήρης ακόµα 
αλλά είναι ανοιχτή ,µπορεί να τη χρησιµοποιήσει κάποιος και είναι και µια 
πρόταση,µια που έχω την ευκαιρία να µιλήσω προς εσάς, κάποιες αλλαγές και στο 
πεδίο της εκπαίδευσης των Μουσικών Γυµνασίων,δηλ. Αξιοποίηση της ψηφιακής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, οποιασδήποτε βάσης γενικά των νέων τεχνολογιών για 
να βελτιωθεί η εκπαίδευση και για να υπάρξει δυνατότητα αναζήτησης 
αρχείων,δεδοµένων και να ανοίξουν έτσι νέα πεδία ερευνητικής ίσως 
δραστηριότητας στο επίπεδο των Μουσικών Σχολείων ,τα  όποια όπως 
καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να αναπτυχθούν λόγω των συνθηκών,οικονοµικών, 
προβληµάτων οργάνωσης,της πίεσης, [...] αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι ένα 
πεδίο που µπορεί να συνεισφέρει στην εκπαίδευση σε µεγάλο βαθµό και να 
αναπτυχθεί και σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια και αυτόνοµα. ∆εν θέλω να 
σας κουράσω περισσότερο, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω ότι 
η διεύθυνση θα είναι διαθέσιµη µέσω του κ. Κάρτα ή του κ. Φωτιάδη και µπορείτε 
να την επισκεφτείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Είµαστε στον λόφο του Πανεπιστηµίου όπου φιλοξενούνται 3 τµήµατα αυτή τη 
στιγµή, άλλα 3 στην πόλη της Μυτιλήνης και στη συνέχεια,στη Χίο,στη Σάµο και 
στη Ρόδο και στη Σύρο. Είναι καινούρια τα κτίριά µας και χαίροµαι πραγµατικά 
που έχουµε φτάσει σε ένα επίπεδο να φιλοξενούµε και εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες σαν τη δική σας που δεν είναι του Πανεπιστηµίου µας και να 
βρίσκεται και άλλος κόσµος εδώ. Υπάρχει υλικό στην είσοδο του αµφιθεάτρου 
που µπορείτε να πάρετε για να γνωρίσετε καλύτερα το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου. 
Σας ευχαριστώ ,καλώς ήρθατε και καλή συνέχεια στο συνέδριό σας. 
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Βίκη Βασιλειάδη 
Φλαουτίστα, Εκπαιδευτικός,  
 
«Α. Αφιέρωµα στον εµπνευστή της ιδέας των Μουσικών Σχολείων: 
Στέφανο Βασιλειάδη, Β. Μουσικά Σχολεία: Ένα ζωντανό κύτταρο της Μ. 
Εκπαίδευσης που χρειάζεται στήριξη» 
 
Τιµηµένοι εκπρόσωπο της πολιτείας και της Εκπαίδευσης, φίλοι των 

µουσικών σχολείων, εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές, καλησπέρα σας. 
Θέλω κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την πανελλήνια ένωση 

γονέων Μ.Σ., καθώς και τους διοργανωτές του τοπικού συλλόγου Μυτιλήνης 
για την σπουδαία πρωτοβουλία τους να πραγµατοποιήσουν αυτό το συνέδριο µε 
θέµα τα Μ.Σ., έναν φωτεινό θεσµό µε ανεκτίµητο και εντελώς ξεχωριστό ρόλο 
που χρειάζεται όµως τη στήριξη όλων µας. Σας εύχοµαι, το συνέδριο, µέσα από 
την κατάθεση των σκέψεων και των προβληµατισµών, αλλά και των 
αναµνήσεων ή των επιδιώξεων, να αποτελέσει την αφορµή για ανασυγκρότηση 
δυνάµεων και να δώσει µια καινούργια πνοή και ελπίδα για τη συντήρηση, 
άνθιση και διεύρυνση αυτού του θεσµού. 

Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι τα κίνητρα που µε ώθησαν να κάνω αυτήν την 
εισήγηση είναι, αφενός µεν η αγάπη και η πίστη µου στην αναγκαιότητα 
ύπαρξης και στήριξης των Μ.Σ., αφετέρου δε η αίσθηση του χρέους, που 
αισθάνοµαι να βαραίνει τους ώµους µου, να µεταλαµπαδευτεί, όσο το δυνατόν 
πιό πιστά και θερµά, η «ποιητική» του πατέρα µου Στέφανου Βασιλειάδη, 
αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, οραµατιστή, δηµιουργού και παιδαγωγού, 
εµπνευστή της ιδέας των Μ.Σ., µε την ελπίδα πως αυτή µπορεί να καθοδηγήσει 
και να θρέψει όσους έχουν µια δηµιουργική και ζωντανή σχέση µε την παιδεία.  

Ξεκινώντας θεωρώ πως είναι αναγκαίο να γνωρίσετε τον Στ. Β., την 
προσωπική του διαδροµή και προσφορά, καθώς και το ιδεολογικό και 
ψυχοδιανοητικό υλικό που οδήγησε στην έµπνευση του θεσµού των Μ.Σ. 

Ας, κάνουµε λοιπόν, µια περιήγηση, ένα ταξίδι στην βιογραφία του 
Στέφανου Βασιλειάδη. Γεννήθηκε στο Παρανέστι της ∆ράµας στις 18 
Φεβρουαρίου του 1933. Λέει ο ίδιος: «η βουή του ποταµού Νέστου και ο ήχος 
του τρένου ήταν η µόνη µουσική στα πρώτα µου 7 χρόνια. Αυτά µου έφεραν τα 
πρώτα µηνύµατα από τους µακρινούς κόσµους των ταξιδιών τους κι αυτά 
πήραν µαζί τους τα δικά µου όνειρα και τους δικούς µου πόθους». 

Μετά, ήρθε το εφιαλτικό σκοτάδι της κατοχής και στα χρόνια της σχολικής 
ζωής που ακολούθησε, στη ∆ράµα, θεµελιώθηκε η αγάπη του στη γλώσσα, τα 
µαθηµατικά, την ιστορία και τις τέχνες. Εκεί, και η συνείδηση του ρόλου και 
του χρέους για τα κοινά. 

Από µικρός, τράφηκε και δέθηκε βιωµατικά και συνειδητά µε τις δυό 
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αντίδροµες µουσικές παραδόσεις της ∆ύσης και της Ανατολής. Μαθήτευσε 
στην βυζαντινή µουσική µε τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη και στην ευρωπαϊκή 
µε τον Γιάννη Ναλπαντίδη. Αργότερα ήλθε στην Αθήνα, όπου σπούδασε 
ανώτερα θεωρητικά και νεότερα συστήµατα σύνθεσης στο Ελληνικό Ωδείο µε 
την Ουρανία Ιωαννίδου (1951-1955, δύο πρώτα βραβεία µε ειδική διάκριση και 
χρηµατικό έπαθλο) και στη συνέχεια µε τον Γ. Α. Παπαϊωάννου (1955-1962).  

Η γνωριµία του µε τον Γ. Χρήστου, του οποίου έγινε στενός συνεργάτης 
κατά τον τελευταίο χρόνο της ζωής του συνθέτη (1969-1970), στάθηκε 
καταλυτική για τη µετέπειτα πορεία του. Εξίσου καθοριστικές στη διαµόρφωση 
των αισθητικών του αντιλήψεων και της µουσικής του παιδείας υπήρξαν η 
συνεργασία και η φιλία µε τον Μιχάλη Αδάµη, τον Γ. Γ. Παπαϊωάννου και τον 
Ιάννη Ξενάκη.  

Από το 1956 αρχίζει η µακρόχρονη θητεία του στο θέατρο. Υπήρξε 
υπεύθυνος για τη µουσική διδασκαλία και διεύθυνση της σκηνικής µουσικής 
(αρχαίο δράµα και νεότερο δραµατολόγιο) στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε., 1961-1967) και αργότερα στο Εθνικό Θέατρο (1968-1978). 
Αυτή την περίοδο ξεκινάει η δουλειά του ως συνθέτη για το θέατρο (18 αρχαίες 
τραγωδίες και 35 έργα του κλασικού και νεότερου δραµατολογίου).  

Από τη δεκαετία του �70 επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην 
ηλεκτροακουστική µουσική, διαµορφώνοντας µια δική του οπτική για τη 
σύνθεση. Γράφει οκτώ ηλεκτροακουστικά πολύτεχνα έργα: Τα Μυστικά 
Τραγούδια της Σιωπής (1970), Θρήνοι (1972), Εν Πυρί (α’ γραφή 1972-1973 
για µαγνητοταινία, β’ γραφή, για τσέλο ή κόντρα µπάσο και µαγνητοταινία, 
1973), Κουκλόκοσµος (1973), Αίµα (1975), Τα Μυστικά Τραγούδια της Μηχανής 
(1980), Τα Μυστικά Τραγούδια της Λέξης (1983). 

Επίσης έχει γράψει πάνω από 100 (µε ελληνότροπα στοιχεία) παιδικά 
τραγούδια (το Γλυκό Τσαµπί Σταφύλι, σε στίχους Μ. Γουµενοπούλου, πήρε το 
πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισµό της UNICEF, 1979). 

Η ενασχόλησή του, από πολύ νωρίς, µε τη µουσική εκπαίδευση τον 
οδήγησε στη συνειδητοποίηση των σοβαρών προβληµάτων της µουσικής 
παιδείας στον τόπο µας, την οποία υπηρέτησε µε πάθος από πλήθος θέσεων, ως 
δάσκαλος ο ίδιος: 1953-1968 σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, 1968-1996 στο 
Κολέγιο Αθηνών, 1969-1996 στη ∆ραµατική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, 
1991-1994 στο τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και στο 
τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών µε θέµα την 
πολιτιστική διαχείριση, από το 1991 έως 1995 στο Ωδείο «Ευµουσία» κ.ά. 
Υπήρξε εισηγητής του αναλυτικού προγράµµατος του υπουργείου Παιδείας για 
τη µουσική εκπαίδευση στα γυµνάσια και την Α’ τάξη του λυκείου και 
επικεφαλής της οµάδας συγγραφής των τεσσάρων αντίστοιχων βιβλίων 
µουσικής του Ο.Ε.∆.Β. Επίσης, υπήρξε βασικός εισηγητής του θεσµού των 
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Μουσικών Σχολείων και πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του πρώτου 
Μουσικού Γυµνασίου της χώρας στην Παλλήνη Αττικής. 

Με εισηγήσεις σε συνέδρια και διδασκαλία σε σεµινάρια προσπάθησε να 
συµβάλλει στα θέµατα µουσικής εκπαίδευσης και πολύτεχνης αισθητικής 
παιδείας. 

Από τα νεανικά του χρόνια µετείχε στην κίνηση των ελληνικών χορωδιών 
ως µέλος ή διευθυντής παιδικών και νεανικών χορωδιών και ορχηστρών και ως 
µέλος της Οµάδας Εργασίας του ΥΠ.ΠΟ. για τη Χορωδιακή Ανάπτυξη στην 
Ελλάδα, καθώς και Πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας Στέγης Ελληνικών Χορωδιών 
(2003). 

Έχει ασχοληθεί µε την ηχητική «χαρτογράφηση» της Ελλάδας (καταγραφή 
ηχητικού και µουσικού υλικού ανά περιοχές) ενώ από το 1956 ως το 1998 
έκανε πολλές εκποµπές στην Ελληνική Ραδιοφωνία παρουσιάζοντας την 
έντεχνη (κυρίως ελληνική) µουσική καθώς και θέµατα µουσικής παιδείας. 

∆ιετέλεσε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Μηνυµάτων του Προγράµµατος «Μελίνα» από το 1995, πρόγραµµα που όπως 
όλοι γνωρίζουµε έχει προσφέρει τα µέγιστα στη βιωµατική προσέγγιση της 
µαθησιακής διαδικασίας, καθώς και προεδρεύων ή µέλος σε πολλές οµάδες 
εργασίας του ΥΠΠΟ και του υπουργείου Παιδείας. 

Υπήρξε διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (1986-
2004) και πρόεδρος του Ιδρύµατος «Χουρµουζίου -Παπαϊωάννου» (2000-2004) 
µε πρωταρχικό στόχο την προώθηση των γραµµάτων και της µουσικής, καθώς 
και την αρχειοθέτηση των αρχείων Χουρµουζίου και αρχείου Σκαλκώτα, τα 
οποία το ίδρυµα έχει στην κατοχή του. 

Ο Στέφανος Βασιλειάδης ήταν λοιπόν ένας Ποιητής µε την διττή σηµασία 
της λέξης: ένας άνθρωπος που κυριολεκτικά «εποίησε» µουσική παιδεία, αφού 
υπήρξε ένας ακούραστος λειτουργός της µέσα από όλους αυτούς τους ρόλους, 
αλλά και µεταφορικά, αφού ήταν ένας εµπνευσµένος οραµατιστής της, 
µεγαλόπνοος, ιδιαίτερα ευαίσθητος και µε δηµιουργική σκέψη. ∆ιέθετε την 
φλόγα, την πνοή, την αγάπη, την θέληση και την πνευµατικότητα που 
χρειάζεται ο πολιτισµός για να λειτουργήσει, που χρειάζεται η παιδεία για να 
ανθίσει. 

Το σπουδαιότερο, όµως, το πιό ανεκτίµητο, το καθοριστικό στην 
παιδαγωγική του πορεία και το χρησιµότερο για όλους µας, είναι το µεγαλείο 
του ήθους της ψυχής του. 

Ο Στέφανος Βασιλειάδης ήταν ένα ανθισµένο περιβόλι, ήταν γεµάτος αγάπη 
και διαθεσιµότητα, είχε σπάνια ευγένεια κι ένα άνοιγµα ψυχής που 
δηµιουργούσε πάντα γέφυρες επικοινωνίας. Πίστευε πολύ στα παιδιά, στη 
δυναµική της προσωπικότητάς τους και στη σχέση εµπιστοσύνης και αγάπης 
που δηµιουργείται ανάµεσα στον δάσκαλο και στο µαθητή. 
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Αυτά, λοιπόν, τα αποθέµατα αγάπης, που ήταν περισσά, συνδυασµένα µε 
εργατικότητα εξαντλητική, µε δύναµη µαχητική, µε ταλέντο, µε εµπειρία, µε 
καλλιέργεια κι ευαισθησία στο νου και στις αισθήσεις, όλ’ αυτά, συνθέτουν το 
ήθος ενός πραγµατικού, ενός βαθιά πνευµατικού δάσκαλου. 

Ο Στέφανος Βασιλειάδης έφυγε από κοντά µας στις 23 Μαΐου 2004 και 
µολονότι η αποχώρησή του από τη ζωή αυτή αφήνει ένα µεγάλο κενό, γιατί 
λίγοι άνθρωποι έχουν τόσο δυνατούς οραµατισµούς, αλλά και τόση αγωνιστική 
δύναµη, διαθεσιµότητα, ήθος και αγάπη για τα ζητήµατα της µουσικής 
παιδείας, έχω την αίσθηση πως ο Στέφανος Βασιλειάδης υπάρχει και συνεχίζει 
το έργο του µέσα από τις εκατοντάδες των µαθητών του, µέσα από τους 
πολλούς ανθρώπους που ενέπνευσε µε το πέρασµά του, µέσα από τους θεσµούς 
που δηµιούργησε, µέσα από τη µουσική που έγραψε. 

Στο σηµείο αυτό θεωρώ πως αξίζει να αναφερθώ στις κυριότερες 
παιδαγωγικές του αρχές, αυτές που αργότερα αποτελούν τη βάση της 
δηµιουργίας του θεσµού των Μ.Σ., αλλά, και τον βαθύτερο σκοπό του. Η πιό 
σηµαντική του θέση ήταν η πίστη του στην ευρύτερη αισθητική παιδεία κι όχι 
µεµονωµένα στη µουσική παιδεία· ή καλύτερα, προσέδιδε στην έννοια 
«Μουσική» την ερµηνεία και την αντίληψη των Αρχαίων Ελλήνων. Μουσική 
δηλαδή ό,τι προστατεύουν οι Μούσες, όχι µόνο η τέχνη των ήχων. Το 
«Μουσικήν ποίει και εργάζου», που δηµιούργησε το συγκλονιστικό πρότυπο 
του αρχαίου δράµατος και η επιστροφή σ’ αυτό συνιστούσαν το ιδεώδες της 
«Παντεχνίας» όπως το ονόµαζε, δηλ. τη δυνατότητα συνολικής αισθητικής 
καλλιέργειας του παιδιού. Το όραµά του ήταν το κάθε παιδί να βιώνει και να 
παίρνει ερεθίσµατα που να απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις του και 
συγχρόνως η αισθητική αυτή εµπειρία να εντάσσεται µέσα στην υπόλοιπη 
µαθησιακή διαδικασία, σε συνδυασµό και µε τη γλώσσα, τη φιλοσοφία, την 
ιστορία, ούτως ώστε το παιδί να αποκοµίζει τη µέγιστη, την πιο ολοκληρωµένη, 
την πολύτεχνη αισθητική καλλιέργεια. 

Μια άλλη σηµαντική παιδαγωγική θέση είναι η θεώρηση του µαθητή ως 
πρόσωπο, ως δυναµική προσωπικότητα και η ανάπτυξη και απελευθέρωση των 
δυνάµεων που εµπεριέχει. 

Εδώ νοµίζω πως αξίζει να τονίσω πως το κύριο µέληµα του Στέφανου 
Βασιλειάδη, ως δάσκαλου, ήταν τα παιδιά ν’ αποκτήσουν θετικές και ποιοτικές 
µνήµες - βιώµατα, να πάρουν ερεθίσµατα. Ν’ ανακαλύψουν, να ερευνήσουν, να 
ακούσουν, να δουν, να ζήσουν, µε λίγα λόγια, τον πολιτισµό, µετέχοντας 
ψυχικά και κάνοντας πράξη, µε µια λέξη, βιώνοντας κι όχι µαθαίνοντας στείρες 
γνώσεις θεωρίας. Αυτές οι µνήµες είναι που δηµιουργούν την ανάγκη για 
συνέχεια, που καλλιεργούν τη δίψα και που θα είναι στην πραγµατικότητα το 
ουσιαστικό πνευµατικό εφόδιο, καταφύγιο και πολιτισµικό απόθεµα των 
παιδιών. 
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Πίστευε, επίσης, στη σπουδαιότητα των πολιτιστικών ανταλλαγών και 
ευκαιριών µέσα από εκδηλώσεις στις οποίες, είτε θα συµµετέχουν ενεργά τα 
ίδια τα παιδιά µέσα σ’ ένα κλίµα χαράς και ενθουσιασµού, είτε θα 
παρακολουθούν τα παιδιά στο σχολείο. 

Θεωρούσε επίσης πως είναι αίτηµα των καιρών η προσαρµογή της 
εκπαίδευσης στις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς 
επίσης έδινε βάρος στην αναγκαιότητα ύπαρξης ποιοτικού διευρυµένου και 
συνεχώς ανανεώσιµου διδακτικού υλικού, ενώ διαφωνούσε µε την αντίληψη 
που θεωρεί τους νέους ανίκανους να προσεγγίσουν τα υψηλά δείγµατα του 
πολιτισµού και τους θέλει καθηλωµένους σ’ ένα παιδαριώδες και φτωχό 
πολιτισµικά επίπεδο. 

Ένας άλλος στόχος της εκπαίδευσης για τον Σ.Β. είναι η ευαισθητοποίηση 
του ατόµου στα θέµατα του σύγχρονου κόσµου, όπως στο δραµατικό πρόβληµα 
της προστασίας και διάσωσης του περιβάλλοντος, στις αξίες της ελευθερίας 
των λαών, της ελευθερίας της συνείδησης, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, καθώς επίσης και η καλλιέργεια της 
αισθητικής των νέων συνολικά, η ανάπτυξη δηλαδή αισθητικού κριτηρίου 
γενικά. 

Τέλος, θέλω να αναφερθώ στη βαθιά σχέση του µε την παράδοση και στην 
πίστη του για την αναγκαιότητα µύησης του παιδιού στον κόσµο της 
πολιτισµικής του κληρονοµιάς. Ο ίδιος είχε βαθιά γνώση της παραδοσιακής 
µουσικής και βαθιά, πιστεύω, σχέση µε την ελληνικότητα. 

Πίστευε πως η µύηση αυτή είναι, και αναγκαία, και σπουδαία, γιατί φέρνει 
το παιδί σε επαφή µε το παρελθόν και το παρόν του, αφυπνίζει την πολιτισµική 
του αυτοεπίγνωση και το καθιστά ικανό να συνεχίσει, και γιατί όχι, να εξελίξει 
αργότερα αυτόν τον πολιτισµό. Είναι άλλωστε και µια στοιχειώδης αντίσταση 
στο επερχόµενο καθεστώς πολιτισµικής κατοχής της παγκοσµιοποίησης. 

Αποτελεί έλεγε αίτηµα όλων των λαών να κρατήσουν τους θησαυρούς της 
ανθρώπινης πνευµατικής και καλλιτεχνικής τους κληρονοµιάς, κι εµείς, πιο 
συγκεκριµένα, της Ελληνικής κληρονοµιάς, τις αξίες της Ελληνικότητας, σαν 
µια υποθήκη, ώστε από κει να µπορεί να αντλεί ο κάθε άνθρωπος της αυριανής 
εποχής και να συµβάλλει στη δηµιουργία του πολιτισµού του µέλλοντος. 

Έχοντας, λοιπόν, αυτές τις αναζητήσεις και παιδαγωγικές αντιλήψεις, 
καθώς και µια συνεχή έγνοια για την αναβάθµιση του αισθητικού µορφωτικού 
επιπέδου της περιφέρειας και έχοντας από νωρίς εντοπίσει την 
ελλειµµατικότητα των θεσµών στη µουσική παιδεία, την αναγκαιότητα ύπαρξης 
κατευθυντήριων γραµµών, την ελλειµµατικότητα του κράτους, στον σχεδιασµό, 
συντονισµό και στην διεύθυνση µιας πολιτικής του πολιτισµού, στην 
ελλειµµατικότητα αξιοποίησης του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, την 
αναγκαιότητα επιµόρφωσης των στελεχών της µέσης εκπαίδευσης, καθώς και 
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την ελλειµµατικότητα ποιοτικού και διευρυµένου διδακτικού υλικού, ο 
Στέφανος Βασιλειάδης θέλησε να υπηρετήσει την µουσική και αισθητική 
παιδεία από πλήθος άλλων θέσεων, δηµιουργώντας θεσµούς και έχοντας έτσι 
ενεργό συµµετοχή στην αναβάθµιση της µουσικής παιδείας στον τόπο µας. 

Έτσι, το 1988, συγκροτείται µια επιτροπή µε σκοπό τη δηµιουργία 
προτάσεων για τη µουσική εκπαίδευση. Εγκρίνεται από τον τότε Υπουργό 
Παιδείας Αντώνη Τρίτση το µοντέλο που εισηγήθηκαν οι Στ. Βασιλειάδης, Γ. 
Παπαϊωάννου και Α. Γλυνιάς και συγκροτείται η πρώτη καλλιτεχνική επιτροπή, 
µε επικεφαλής τον Στέφανο Βασιλειάδη, για την δηµιουργία του πρώτου 
Μουσικού Σχολείου στη χώρα. Σας παραθέτω µερικά αξιοσηµείωτα 
αποσπάµατα από το κείµενο της Απόφασης για την ίδρυση του 1ου 
Πειραµατικού Μουσικού Σχολείου, όπου περιγράφονται οι στόχοι και οι 
φιλοδοξίες αυτού του σπουδαίου, αλλά και επαναστατικού για τα τοτινά 
δεδοµένα θεσµού, ενός θεσµού που θα υπηρετούσε επιτέλους όλες αυτές τις 
θαυµάσιες αντιλήψεις, ενός θεσµού που θα έφτιαχνε ένα σχολειό-όχηµα του 
πολιτισµού κι ένα σχολείο που θα ξάφνιαζε την κοινή γνώµη µιας και η 
πολιτεία δεν µας έχει συνηθίσει σε τέτοια ανοίγµατα. Λέει λοιπόν η απόφαση: 

« Η δηµιουργία σχολείων µε ειδική κατεύθυνση όπου τα παιδιά θα βρουν το 
κατάλληλο έδαφος για να ξεδιψάσουν τις αναζητήσεις τους και να εκφράσουν 
τις προσωπικές τους δυνατότητες, ασφαλώς αποτελεί την καλύτερη 
προϋπόθεση για να αποδώσουν σε όλους τους τοµείς γνώσης και καλλιέργειας, 
πολύ περισσότερο από όσο θα απέδιδαν χωρίς αυτή τη δηµιουργική διέξοδο. 

Στη δηµιουργία σχολείων µε ειδικές κατευθύνσεις συνηγορούν – πρώτο ότι 
οι δεξιότητες του ανθρώπινου σώµατος, όπως και τα βαθύτερα βιώµατά του, 
αποκτώνται σε µικρή ηλικία επίσης – δεύτερο το ότι το πεδίο των γνώσεων 
είναι τεράστιο κι απαιτούνται πολλά χρόνια άσκησης και µελέτης και τέλος – 
τρίτο ότι η απόδοση του ανθρώπου και ως δηµιουργού αλλά και ιδιαίτερα ως 
ερµηνευτή, είναι κατά κανόνα πιό πλούσια και αποτελεσµατική στις φάσεις 
νεότητας και ακµής της ηλικίας του. 

Η ίδρυση εποµένως – στο µέτρο του εφικτού – σχολείων τα οποία θα 
παρέχουν τις ειδικές, εξωσχολικές σήµερα, γνώσεις, µέσα στα πλαίσια ενός 
σωστά σχεδιασµένου προγράµµατος που θα σέβεται τις δυνατότητες, την 
αντιληπτικότητα και τις ανάγκες του νέου, αποτελεί ένα δίκαιο αίτηµα του 
λαού µας και απόφαση της πολιτείας που έχει την ευαισθησία να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων καιρών. 

Προσανατολισµός του ειδικού αυτού σχολείου είναι η γενική αισθητική 
παιδεία και ειδική του κατεύθυνση η µουσική (ελληνική µουσική παράδοση και 
ευρωπαϊκή µουσική αγωγή). 

Την ύπαρξη ενός σχολείου γενικής αισθητικής καλλιέργειας, την επιβάλλει 
η ανάγκη της τόνωσης της πολιτιστικής ζωής στις µικρές περιοχές του τόπου 
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µας: τα σχολεία, τις κοινότητες και τους δήµους. Μόνον, εξάλλου, µε τη 
δηµιουργία σχολείων αυτής της κατεύθυνσης και αυτής της ποιότητας µπορεί, 
στα σοβαρά, να επιτευχθεί στελέχωση ενός προγράµµατος περιφερειακής – 
πολιτιστικής ανάπτυξης µε σωστούς εµψυχωτές (animateurs). Αυτοί θα 
οργανώνουν, θα επιλέγουν, θα ενθαρρύνουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
την πολιτιστική ζωή αφού αυτοί πρώτοι θα διαθέτουν ένα αισθητικό επίπεδο 
και µια αρκετά πλατιά γνώση των θεµάτων και των προβληµάτων της 
σύγχρονης ελληνικής πνευµατικής ζωής, καθώς και µια, κατά το δυνατόν 
πληρέστερη και αρτιότερη εξοικείωση µε τους παραδιδόµενους θησαυρούς της 
ελληνικής αλλά και της πανανθρώπινης πνευµατικής και καλλιτεχνικής 
έκφρασης. Από τέτοια σχολεία θα αποφοιτήσουν οι αυριανοί δάσκαλοι της 
αισθητικής παιδείας, που θα γίνουν η ψυχή, το επίκεντρο και η κινητήρια 
δύναµη της πολιτιστικής ζωής όχι µόνο στα σχολεία, αλλά και στις επαρχίες και 
στις µικρές κοινότητες. 

Οι µουσικές σπουδές θα ακολουθούν δύο ειδικότερες κατευθύνσεις: 
Τοµέας Ι.   Ελληνική Παραδοσιακή µουσική και 
Τοµέας ΙΙ. Γενική µουσική παιδεία. 
Συγκεκριµένα: 
− Ο τοµέας Ι θα αποτελεί το ξεκίνηµα της µακρόχρονης κατάρτισης των 

εκτελεστών και ερευνητών της παραδοσιακής µουσικής (ψάλτες, γνώστες των 
λαϊκών ελληνικών οργάνων, µελετητές της παραδοσιακής µουσικής, συλλέκτες 
και καταγραφείς του σωζόµενου ακόµη παραδοσιακού µουσικού υλικού), ενώ 

− στον τοµέα ΙΙ θα προετοιµάζονται οι µουσικοπαιδαγωγοί, οι διευθυντές 
χορωδιών, οι ειδικοί στη µουσική παιδεία της προσχολικής ηλικίας και των 
πρώτων τάξεων του δηµοτικού. Ακόµα οι εµψυχωτές (animateurs) και 
οργανωτές των καλλιτεχνικών µουσικών εκδηλώσεων σε ολόκληρο τον 
ελλαδικό χώρο και – γιατί όχι – οι αυριανοί συνθέτες και µουσικολόγοι. 

Σε άλλο σηµείο της απόφασης λέει: 
α) Η επαγγελµατική κατάρτιση δεν θα ολοκληρωθεί στο τέλος των 

γυµνασιακών σπουδών ούτε καν µε την αποφοίτηση από το µουσικό λύκειο. Η 
πλήρης επαγγελµατική επάρκεια προβλέπεται ν’ αποκτηθεί µε τις 
πανεπιστηµιακές και µεταπανεπιστηµιακές σπουδές. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει 
τις περιπτώσεις σταδιοδρόµησης χαρισµατικών προσωπικοτήτων που µε το 
ταλέντο και την προσωπική τους δουλειά, ενδεχοµένως θα επιτύχουν κάτι 
σηµαντικό στη µουσική, χωρίς να διανύσουν όλα τα στάδια των µουσικών 
σπουδών ή ακόµα ότι πολλοί απόφοιτοι των µουσικών σχολείων θα εξελιχτούν 
ή θα διακριθούν ως µέλη ή ως υπεύθυνοι χορωδιακών, ορχηστρικών ή άλλων 
µουσικών συνόλων. 

β) Η εισαγωγή των αποφοίτων του µουσικού λυκείου στις µουσικές σχολές 
των πανεπιστηµίων ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώτατη µουσική σχολή, θα 
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διέπεται από τους όρους που τα ανώτατα αυτά ιδρύµατα θα έχουν θεσπίσει για 
την επιλογή των φοιτητών τους. 

Βέβαια, είναι προφανές ότι οι απόφοιτοι των µουσικών σχολείων θα 
διακρίνονται για τα ιδιαίτερα και πλούσια εφόδια σπουδής τους, ώστε να είναι 
τελείως περιττή µια προνοµιακή µεταχείρισή τους. 

Για όλα τα ουσιαστικά θέµατα που συνάπτονται µε την ιδιαιτερότητα αυτού 
του σχολείου, αποφασίζουµε τη θεσµοθέτηση λειτουργίας µιας πενταµελούς 
καλλιτεχνικής επιτροπής που θα τα αντιµετωπίζει. 

Έργο της επιτροπής θα είναι: 
Η µελέτη των προγραµµάτων διδασκαλίας στα µουσικά σχολεία, η 

διατύπωση γνώµης για τα γενικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των 
σχολείων αυτών, εξοπλισµού, στελέχωσης, τρόπου αξιολόγησης της επίδοσης 
των µαθητών στα µουσικά µαθήµατα, η γενικότερη εποπτεία και αξιολόγηση 
της λειτουργίας των σχολείων αυτών, καθώς και η υλοποίηση µιας 
ολοκληρωµένης πρότασης ελληνικής µουσικής παιδείας που θα 
πραγµατοποιηθεί µε διδασκαλίες, σεµινάρια, συνέδρια και µε κάθε άλλο 
πρόσφορο κατά την εκτίµησή της µέσο. 

Σε άλλο σηµείο της απόφασης προβλέπεται η τόσο σηµαντική για την 
διεύρυνση των Μ.Σ. και για την ολοκλήρωση τελικά µιας πρότασης για την 
µουσική παιδεία, οργάνωση µαθηµάτων µουσικής παιδείας προαιρετικής 
παρακολούθησης για µαθητές δηµοτικών σχολείων για την ενίσχυση των 
κλίσεων και ενδιαφερόντων στη µουσική. 

Στη συνέχεια αναφέρει αναλυτικά τις κατευθυντήριες γραµµές και την ύλη 
για το µάθηµα της χορωδίας, προτάσεις για ανταλλαγές, ταξίδια, 
κατασκηνώσεις και για συµµετοχή σε εκδηλώσεις όχι µόνο στην τοπική 
κοινωνία, αλλά και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Ακολουθεί αναλυτικό 
πρόγραµµα ύλης για το γενικό µάθηµα της µουσικής, δηλαδή θεωρία – 
αρµονία, ιστορία, µορφολογία, οργανογνωσία και για τις τρεις τάξεις του 
γυµνασίου και πρόταση αναλυτικού προγράµµατος για το µάθηµα της ιστορίας 
της τέχνης στην Α’ Γυµνασίου καθώς επίσης και παρατηρήσεις για το 
υπόδειγµα δελτίου επίδοσης και αξιολόγησης των µαθητών στα µουσικά 
µαθήµατα. 

Θεωρώ σηµαντική την πρόβλεψη µουσικοπαιδαγωγών για το µάθηµα 
κινησιολογίας και τα µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα, καθηγητή φωνητικής 
καλλιέργειας που σήµερα πια δεν υπάρχει και καθηγητών ειδικευµένων στη 
σύγχρονη τεχνολογία, καθηγητών ειδικών στη διδακτική φωνητικών και 
οργανικών συνόλων, καθώς επίσης και ενός τεχνικού-συντηρητή, απόφοιτου 
ανώτατης σχολής, γνώστη πληροφορικής και αναλογικών συστηµάτων για το 
ίδιο εργαστήρι. Πρόβλεψη για ιστορικό τέχνης που θα διδάσκει το µάθηµα 
ιστορίας της τέχνης, καθώς και πρόσθετες ώρες για τα εικαστικά, τη θεατρική 
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αγωγή, τη νέα τεχνολογία και εβδοµαδιαία εκδήλωση είτε από συγκροτήµατα 
και οµάδες παιδιών του σχολείου από τους συµµαθητές τους, είτε από τους 
καθηγητές ή προσκεκληµένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. 

Αξιοσηµείωτη, επίσης, είναι και η πρόβλεψη διοικητικού τεχνικού και 
βοηθητικού προσωπικού όπως ειδικευµένοι τεχνίτες για το εικαστικό 
εργαστήριο, υπεύθυνος µουσικής βιβλιοθήκης, γραµµατεία υποστήριξης των 
προγραµµάτων και της διοίκησης, επιστάτης, τραπεζοκόµος, συνοδοί 
λεωφορείων κ.λπ. 

Όσον αφορά τους χώρους, πέρα απ’ ό,τι συνήθως διαθέτει ένα κανονικό 
γενικό σχολείο (δηλ. αίθουσες διδασκαλίας, γυµναστήρια, γραφεία κ.λπ.) 
προβλέπονται επίσης: ατοµικές αίθουσες διδασκαλίας µε πιάνο και ξεχωριστή 
στερεοφωνική εγκατάσταση, εικαστικό εργαστήριο, εργαστήριο σύγχρονης 
τεχνολογίας µ’ όλον τον εξοπλισµό που αυτό συνεπάγεται (δηλ. στούντιο, 
συνθεσάιζερς, συστήµατα υπολογιστών µε κορυφαίο ανάµεσά τους το σύστηµα 
Πολυαγωγίας του Ι. Ξενάκη, κονσόλες, κασετόφωνα, µαγνητόφωνα κ.λπ.) µε 
πιάνο για σύνολα, κινησιολογία και θεατρική δράση, αίθουσα πολύτεχνης 
έκφρασης – συναυλιών µε πιάνο µε ουρά και µεγάλη µικροφωνική και ηχητική 
εγκατάσταση, βιβλιοθήκη µε αναγνωστήριο, αρχειοθήκη εποπτικών µέσων και 
δυνατότητα ακρόασης και βίντεο καθώς επίσης και τραπεζαρία. Ο τεχνικός 
εξοπλισµός θα διαθέτει επίσης ευρωπαϊκά και παραδοσιακά όργανα, όργανα 
του συστήµατος ορφ κ.ά. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η αναφορά στις προϋποθέσεις και στα προσόντα 
που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός για να δουλέψει στο Μ.Σ. είτε 
προέρχεται από το χώρο των γενικών µαθηµάτων, είτε από τους κλάδους των 
ειδικοτήτων. Όσον αφορά τους µεν πρώτους, απαιτούνταν να συνυποβάλουν 
ένα ιδιαίτερο σηµείωµα στο οποίο να περιγράφεται και να εξηγείται η ειδική 
σχέση τους µε τις τέχνες και τη µουσική ειδικότερα, για τους δε δεύτερους να 
υποβάλουν πέρα από το πτυχίο τους βιογραφικό σηµείωµα και δικαιολογητικά 
που να υποδηλώνουν τυχόν µεταπτυχιακές σπουδές, σεµινάρια, καλλιτεχνική 
δράση, διδακτική εµπειρία και οποιαδήποτε άλλα εφόδια πέρα από την 
ειδικότητά τους. 

Τέλος παραθέτω την πρόταση για τη σύσταση οµάδας εργασίας για τη 
µουσική και αισθητική παιδεία µε σκοπό την: 

− τη διερεύνηση και διατύπωση του θεσµικού πλαισίου που θα διέπει αυτό 
το σχολείο ειδικής κατεύθυνσης, 

− τον καθορισµό των κριτηρίων και µεθόδων επιλογής των µαθητών που 
θα φοιτήσουν στο σχολείο αυτό, 

− την κατάρτιση του αναλυτικού προγράµµατος γενικών και ειδικών 
µαθηµάτων, 

− την επιλογή και επιµόρφωση των προσώπων που θα υλοποιήσουν το 
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ειδικό αυτό πρόγραµµα και τη βραχυπρόθεσµη και, στη συνέχεια, 
µακροπρόθεσµη προετοιµασία και κατάρτιση των στελεχών του σχολείου 
(σεµινάρια, µετεκπαιδεύσεις κ.λπ.). Επίσης, την πλαισίωση του ειδικού 
προγράµµατος µε το απαραίτητο διδακτικό και εποπτικό υλικό (βιβλία, 
κασέτες, διαφάνειες, βίντεο, µουσικά όργανα, εργαστήρια κ.λπ.), 

− τη µελέτη των προοπτικών ανάπτυξης αυτού του ειδικού τύπου 
σχολείου σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας, µε κριτήριο τις µουσικές 
παραδόσεις και επιδόσεις των κατοίκων της κάθε περιοχής, 

− τη µέριµνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών 
συνθηκών λειτουργίας του σχολείου (προδιαγραφές κτιρίου, αιθουσών, 
εργαστηρίων κ.λπ.). 

Έργο τέλος της Ο.Ε.Μ.Α.Π. θα είναι οι εισηγήσεις για τη ρύθµιση και λύση 
κάθε ιδέας ή προβλήµατος που θα σχετίζεται µε τα ειδικά αυτά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα. 

Η Ο.Ε.Μ.Α.Π., εκτός από τα τακτικά της µέλη, θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να καταφεύγει στις υπηρεσίες ειδικών συµβούλων (παιδαγωγών, 
τεχνικών, εξειδικευµένων µουσικών κ.λπ.). 

Έτσι, λοιπόν, οραµατίστηκε ο Στ. Β. το Μ.Σ. σαν ένα κέντρο πνευµατικής 
άσκησης και αισθητικής καλλιέργειας όπου τα νεαρά αυτά πλάσµατα θα 
αποκτούν την καλύτερη γνωσιολογική κατάρτιση και ταυτόχρονα θα βιώνουν 
µέσα σ’ ένα πνεύµα ελευθερίας, χαράς και δηµιουργικότητας την τέχνη να 
κεντάει την ψυχή τους, να τους δίνει ανεκτίµητες µνήµες, πολύτιµες ευκαιρίες 
έκφρασης και λύτρωσης, έτσι όπως µόνο η τέχνη ξέρει να δίνει. Και 
ταυτόχρονα αυτό το κύτταρο ζωής που λέγεται Μ.Σ. να µετατρέπεται στα 
κρυφά όνειρά µας σε ελπίδα για µια κοινωνία πιό ευαίσθητη, πιό όµορφη, πιό 
ειρηνική· αυτά τα παιδιά να είναι οι αυριανοί γονείς, οι αυριανοί δηµιουργοί, οι 
αυριανοί δάσκαλοι, οι αυριανοί ερευνητές, οι αυριανοί καλλιτέχνες και σίγουρα 
οι αυριανοί εισηγητές τέτοιων οραµάτων. 

Και αναρωτιέµαι, λοιπόν, αγαπηµένοι φίλοι και υποστηρικτές του θεσµού 
των Μ.Σ. αν πρέπει να κλαίµε ή να χαµογελάµε. Να κλαίµε βλέποντας απ’ τη 
µια την πολιτεία ν’ αφήνει τα καλύτερα παιδιά της να ρηµάζουν, να 
περιθωριοποιούνται, να κρατιούνται απ’ τα µαλλιά τους για να επιβιώσουν ή να 
χαµογελάµε βλέποντας τη δύναµη της ζωής να ξεπετιέται µέσα απ’ τα ερείπια. 
Γιατί τα Μ.Σ. υπάρχουν και ανθίστανται και δηµιουργούν και κάνουν τους 
µαθητές τους να τα λατρεύουν περισσότερο απ’ όλα τα σχολεία και 
δηµιουργούν οµορφιά σε πείσµα των καιρών. Γιατί δυστυχώς ζούµε σε µια 
εποχή παρακµής των θεσµών του πολιτισµού, σε µια εποχή κυριαρχίας της 
ύλης κι όχι του πνεύµατος, στην εποχή της εικονικής πραγµατικότητας κι όχι 
της ουσίας και της υποδοµής. 

Η πολιτεία ρίχνει συνεχώς τον πήχη είτε γιατί δεν χρηµατοδοτεί τις 
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απαραίτητες κτιριακές υποδοµές και τεχνικό εξοπλισµό, που είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικές στα Μ.Σ., είτε γιατί αδιαφορεί να συντηρήσει τα καλώς έχοντα, 
είτε γιατί αδιαφορεί να δει την αναγκαιότητα ανανέωσης και αναπροσαρµογής 
του θεσµικού πλαισίου στους σύγχρονους καιρούς, είτε γιατί και κατά κύριο 
λόγο δεν παίρνει το κόστος της αξιολόγησης του ειδικού προσωπικού. Έτσι, 
λοιπόν, νιώθω πως είναι χρέος µου να καταθέσω απ’ αυτό το βήµα κάποιους 
προσωπικούς προβληµατισµούς και κρίσεις που ίσως βάλουν ένα λιθαράκι στην 
αναβάθµιση του θαυµάσιου αυτού θεσµού. 

Και ας ξεκινήσουµε από το γεγονός ότι η Πολιτεία έχει χαµηλό 
προϋπολογισµό για την παιδεία γενικά πολύ δε µάλλον για τα Μ.Σ. που έχουν 
υψηλό κόστος λειτουργίας και ο εξοπλισµός και η κτιριακή υποδοµή είναι 
απαιτήσεων. Και τα ειδικά µουσικά µαθήµατα κοστίζουν. Το 1989 υπάρχει 
σχετικό υπόµνηµα που κατέθεσε ο Στ. Β. για τη διεύρυνση της δυνατότητας 
χρηµατοδότησης του θεσµού των Μ.Σ. από την Ε.Ο.Κ. µε προγράµµατα 
υποδοµής, καινοτοµικά ερευνητικά, παιδαγωγικά προγράµµατα, προγράµµατα 
που στηρίζουν τη διδακτική της Ν. Τεχνολογίας, προγράµµατα επιµόρφωσης 
των σπουδαστών στον τοµέα ειδίκευσης ή ανταλλαγών. Πότε ασχολήθηκε η 
πολιτεία και τα αρµόδια υπουργεία µε το θέµα αυτό; 

Έπειτα κάποια µαθήµατα, όπως εργαστήρι Σύγχρονης Τεχνολογίας, µάθηµα 
Ιστορίας της Τέχνης, Εικαστικό εργαστήρι, θεατρική αγωγή, κινησιολογία της 
µουσικής, φωνητική καλλιέργεια, διδακτική των Μουσικοπαιδαγωγικών 
συστηµάτων έχουν πάψει να υφίστανται ή υπολειτουργούν µε αποτέλεσµα την 
υποβάθµιση της κατάρτισης και την αποµάκρυνση από το αρχικό όραµα και τον 
σκοπό της Παντεχνίας της πολύπλευρης δηλ. αισθητικής καλλιέργειας. 

Άλλωστε η αρχική σκέψη ήταν το σχολείο να δίνει τη δυνατότητα στα 
παιδιά να καλύπτουν όλες τις ανάγκες της εξωσχολικής τους κατάρτισης µέσα 
στο σχολείο όχι µόνον όσον αφορά τη µουσική, αλλά και όσον αφορά την 
επαφή τους µε τις άλλες τέχνες, καθώς επίσης και την µύησή τους στην 
πληροφορική και την 2η γλώσσα. Ακόµη, προέβλεπε και απογευµατινή µελέτη 
και γι’ αυτό το ωράριο ήταν µέχρι τις 5.00 κάτι που µοιάζει σήµερα 
εξωπραγµατικό γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα στο Λύκειο συνεχίζουν δυστυχώς το 
απόγευµα µε µια σειρά φροντιστηριακών µαθηµάτων που αφορούν όλους τους 
τοµείς ενδιαφερόντων και κατάρτισης µιας και το σηµερινό δηµόσιο σχολείο 
είναι σήµερα δυστυχώς όλο και πιο απαξιωµένο στα µάτια των µαθητών. Έτσι, 
λοιπόν, µοιάζει να είναι ανέφικτο ένα µακρύ ωράριο όπως γίνεται σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού. Όσο το εκπαιδευτικό σύστηµα θα παραµένει 
εξετασιοκεντρικό θα θυσιάζουµε στο βωµό αυτό την οµορφιά και τη µαγεία της 
γνώσης και της δηµιουργικότητας των νέων. 

Άλλος ένας τοµέας που πλήττεται εξαιτίας τη µη επένδυσης της πολιτείας 
στα Μ.Σ. και της έλλειψης κονδυλίων είναι οι πολιτιστικές ανταλλαγές, οι 
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αξιόλογες εβδοµαδιαίες εκδηλώσεις - ερεθίσµατα και οι καλλιτεχνικοί αγώνες 
που κι αυτοί χρόνο µε το χρόνο υποβαθµίζονται. Και βεβαίως αυτά που 
πλήττονται πάντοτε περισσότερο είναι τα Μ.Σ. της περιφέρειας. 

Κάτι άλλο που θεωρώ απαραίτητο είναι η θεσµοθέτηση ενός καλλιτεχνικού 
διευθυντή σε κάθε Μ.Σ. Παράλληλα, δηλαδή, µε τον διευθυντή του σχολείου, ο 
οποίος έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του σχολείου, καθώς και τη 
διοικητική του διεύθυνση πρέπει να υπάρχει και ένα πρόσωπο µουσικά 
καταξιωµένο και εγκεκριµένο από την καλλιτεχνική επιτροπή, το οποίο να 
βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία µε τον διευθυντή, και να έχει την εποπτεία 
των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και γενικότερα να είναι 
υπεύθυνος για τη ροή του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι του σχολείου. Πρέπει να 
γίνει αντιληπτό στ’ αλήθεια ότι το σχολείο αυτό είναι πάνω απ’ όλα ένα 
σχολείο αισθητικής παιδείας. Αυτό το αίτηµα προβλέπεται και στην απόφαση 
του 1988 σε σχετική παράγραφο. 

Και µιας και ανέφερα την καλλιτεχνική επιτροπή θεωρώ πως ήρθε η ώρα να 
αγγίξω αυτό το πολύ σοβαρό θέµα. Ο ρόλος της καλλιτεχνικής επιτροπής έχει 
περιοριστεί και όλο και εξοστρακίζεται. Πιστεύω πως είναι απαραίτητη η 
συγκρότηση ενός τοµέα στο υπουργείο Παιδείας ειδικά για τα µουσικά και 
καλλιτεχνικά σχολεία µε σκοπό τη διεύρυνση και άνθιση των θεσµών αυτών, 
καθώς και η επαναφορά του κεντρικού ρόλου της καλλιτεχνικής επιτροπής, 
µιας οµάδας δηλαδή εργασίας, που να αποτελείται από διακριµένους 
µουσικοπαιδαγωγούς, µουσικολόγους και συνθέτες ή µαέστρους, θα έχει 
πρόσβαση σε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και θα έχει τη γενικότερη 
εποπτεία και αξιολόγηση της λειτουργίας των σχολείων αυτών, καθώς και µε 
όλες τις προβλεπόµενες από το αρχικό σχέδιο αρµοδιότητες που έχω ήδη 
προαναφέρει. Ο ειδικός αυτός τοµέας πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να γίνει 
θεσµός και η οµάδα εργασίας που θα τον επανδρώνει να αµοίβεται για να δίνει 
την ψυχή της σ’ αυτό το έργο κι όχι σαν µια δεύτερη και τρίτη υποαπασχόληση. 

Τελειώνοντας θέλω να θίξω το φλέγον και πολύ σπουδαίο κοµµάτι της 
αξιολόγησης. 

Ο Στ. Β. παραιτήθηκε από Πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής και από 
καλλιτεχνικός διευθυντής του 1ου πειραµατικού Μ.Σ. όταν η πολιτεία άρχισε να 
αδιαφορεί στις έντονες εκκλήσεις και διαβήµατα που έκανε προς αυτήν στις 
πρώτες τάσεις υποβάθµισης του θεσµού. Ο ίδιος λέει σε µια εισήγησή του µε 
θέµα τα προβλήµατα της µουσικής παιδείας: «Το σηµαντικότατο και ελπιδοφόρο 
γεγονός της δηµιουργίας µουσικών γυµνασίων, καταστράφηκε για λόγους που 
ντρέπεται κανείς να τους περιγράψει και είναι τόσο ταπεινοί και κατώτεροι, όσο 
υψηλό ήταν το όραµα και ο θεσµός, που όταν ξεκίνησε είχε όλες τις 
προϋποθέσεις να θεµελιώσει µια µουσική παιδεία που σε λίγα χρόνια θα άλλαζε 
καθολικά το σκηνικό της µουσικής εκπαίδευσης σε πανελλήνια κλίµακα. Το 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          40 

µουσικό γυµνάσιο δυστυχώς ξεστράτισε και ξέπεσε σε ένα ίδρυµα που συχνά του 
λείπει η πνοή, ο προσανατολισµός και η απόλυτη και υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευση, αφού σχεδόν τα πάντα διδάσκονται και υλοποιούνται από 
καθηγητές του γενικού µαθήµατος της µουσικής. 

Ίσως να ακούγονται σκληρά τα λόγια του Στ. Β, αλλά είναι αλήθεια ότι αν 
επιθυµούµε το Μ.Σ. να µην περιορίζεται µόνο σ’ ένα χώρο ελεύθερης έκφρασης 
και δηµιουργικότητας των νέων ή απλώς σ’ ένα χώρο χαράς και όµορφης 
κοινωνικοποίησης, αλλά σ’ ένα κέντρο σοβαρής κατάρτισης και καλλιέργειας, µε 
προοπτική µεγαλύτερης εξειδίκευσης στο λύκειο και τελικά ολοκλήρωση των 
σπουδών σε ανώτατα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, εάν θέλουµε µε απλά λόγια τα 
παιδιά αυτά να κάνουν µια σοβαρή σπουδή µέσα στο σχολείο πρέπει να είµαστε 
γενναίοι και να µη φοβόµαστε να πούµε τα πράγµατα µε τ’ όνοµά τους. 

Γιατί κακά τα ψέµατα αν τα σχολεία αυτά εξακολουθούν να φωτίζουν το 
τοπίο της παιδείας, οφείλεται στις φωτεινές εξαιρέσεις και όχι στη γενικευµένη 
τους επάνδρωση· και το φως δεν το δίνουν ούτε τα κτίρια ούτε τα βιβλία, το φως 
το δίνει το ανθρώπινο δυναµικό που δίνει ζωή σ’ όλα αυτά. 

Έτσι, λοιπόν, σ’ ό,τι αφορά τον τοµέα της παραδοσιακής µουσικής δεν 
υπάρχει αυτή τη στιγµή θεσµοθετηµένος κανένας τρόπος αξιολόγησης για τους 
παραδοσιακούς οργανοπαίκτες. Μπορεί να δουλέψει ο αξιολογότερος και ο πιό 
πεπειραµένος εµπειρικός µουσικός, αλλά και ο κυριολεκτικά άσχετος. ∆ιότι, 
όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Υπάρχουν 
λοιπόν κάποιοι επιτήδειοι που εκµεταλλεύονται, που καταπατούν το ξέφραγο 
αµπέλι όντας ανεπαρκείς στις υπηρεσίες τους και η πολιτεία από την άλλη µεριά 
µη έχοντας δηµιουργήσει κανέναν θεσµό αξιολόγησης, βρίσκει την ευκαιρία να 
εκµεταλλεύεται εργασιακά τους λειτουργούς της αφού τους προσλαµβάνει µε 
τους χειρότερους εργασιακούς όρους, δηλαδή ως ωροµίσθιους. 

Άρα, λοιπόν, είναι σαφές ότι στους εµπειροτέχνες παραδοσιακούς, δεν 
υπάρχει άλλος τρόπος αξιολόγησης από την ακρόαση και µάλιστα την ακρόαση 
σε µια επιτροπή όχι τοπική αλλά κατευθυνόµενη από τον κεντρικό τοµέα του 
Υπουργείου και απαρτιζόµενη από καταξιωµένους στην παραδοσιακού µουσική 
οργανοπαίκτες.  

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή µουσική κι εδώ πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η 
µουσική παιδεία είναι αδιαβάθµητη ακόµα στη χώρα µας µε αποτέλεσµα να 
έχουµε και Ωδεία που δίνουν αναγνωρισµένα κρατικά πτυχία και διπλώµατα και 
Μουσικά Πανεπιστήµια. Και µάλιστα καλά και κακά ωδεία, αλλά και 
πανεπιστήµια όχι επαρκώς κι’ αυτά υποστηριγµένα από την πολιτεία, άρα 
ελλειπτικά ακόµα οργανωµένα κυρίως στον τοµέα των οργάνων και των 
ανώτερων θεωρητικών. Έτσι είναι σαφές ότι και στον τοµέα της Ευρωπαϊκής 
µουσικής οι µουσικοί θεωρητικοί και οργανοπαίκτες απ’ όπου κι αν προέρχονται 
έχουν ανοµοιογενές επίπεδο. Επίσης, δεν υπάρχει θεσµοθετηµένος τρόπος να 
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απορροφηθούν σωστά βάσει δηλαδή του τοµέα ειδίκευσης που έχουν, αφού δεν 
υπάρχει ενιαίος θεσµός αξιολόγησης που να δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Έτσι, 
ένας απόφοιτος µε κατεύθυνση εκτέλεση µπορεί να αναγκαστεί να διδάξει 
αρµονία ή χορωδία κ.ο.κ. 

Έτσι, λοιπόν, αν θέλουµε να µιλάµε για επίπεδο σπουδών και στον τοµέα της 
ευρωπαϊκής µουσικής η µόνη ορθή και αλάθητη οδός είναι και εδώ η ακρόαση 
και οι εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ στον οποίο, όσο είναι αδιαβάθµητη η µουσική 
παιδεία, να έχουν πρόσβαση επί ίσοις όροις (µε µοριοδότηση ανώτατου πτυχίου) 
και οι απόφοιτοι τµηµάτων Μουσικών Σπουδών και οι απόφοιτοι Ωδείων. Σε 
καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να κρατάµε υψηλό επίπεδο προσωπικού όταν 
έχουµε µεταθέσεις καθηγητών µουσικής γενικής παιδείας στα Μ.Σ. χωρίς καµία 
αξιολόγηση και µε ένα πτυχίο ωδικής ή όταν έχουµε µονιµοποιήσεις 
αναξιολόγητων αναπληρωτών µε 30µηνη προϋπηρεσία καθώς επίσης και 
αναξιολόγητους αναπληρωτές και ωροµίσθιους. 

Χωρίς, λοιπόν, την αξιολόγηση και µη βάζοντας το µαχαίρι στο κόκαλο θα 
υπολειτουργούν τα Μ.Σ. χωρίς να µπορούν ποτέ να αναπνεύσουν τον αέρα της 
αληθινής µουσικής παιδείας και το «θαύµα» θα γίνεται πάντα συγκυριακά από 
φωτισµένους δασκάλους - εξαιρέσεις και φωτισµένους µαθητές - εξαιρέσεις, ενώ 
εκατοντάδες µάτια παιδιών και νέων µε ελπίδες, ενδιαφέροντα και όνειρα θα 
διψούν για µάθηση, για αναβάθµιση και θα κοιτούν απορηµένα το φαύλο 
παιχνίδι των ενηλίκων. 

Ίσως θα έπρεπε όσο κι αν ακούγεται ανατρεπτικό αυτό που θα πω να µιλάµε 
για επανίδρυση του θεσµού των Μ.Σ. µε καινούργια δεδοµένα, ανανεωµένο 
θεσµικό πλαίσιο και µια πολιτεία αποφασισµένη να πράξει µε δικαιοσύνη, 
αξιοκρατία και αγάπη προς τα παιδιά της, άρα προς τον εαυτό της. Πότε θα 
καταλάβουν άραγε οι έχοντες την εξουσία πως ο πολιτισµός µας αφορά όλους 
γιατί οδηγεί στην αυτογνωσία και εποµένως σε µια πιό ώριµη, πιό ευαίσθητη, πιό 
ελεύθερη, και τελικά πιό ανθρώπινη κοινωνία; 
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Στέργιος Ζυγούρας  
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης,  
 
«Μουσική, Μουσικολογία, Πολιτεία, Παιδεία» 

 
Θυµάστε τον κύβο του Ρούµπικ, το διάσηµο παζλ; Όσοι προσπάθησαν να το 

λύσουν θα θυµούνται τα συναισθήµατα που τους κατέλαβαν όταν 
συνειδητοποίησαν το πλήθος των συνδυασµών που θα έπρεπε να 
συνυπολογίσουν για να φτάσουν στο αποτέλεσµα. Κάθε φορά που τίθεται το 
θέµα «µουσική παιδεία» προσωπικά αντιµετωπίζω ένα οργανωτικό πρόβληµα 
που παραπέµπει σε παρόµοιο συναίσθηµα. Γενικός παραλληλισµός δεν υπάρχει. 
Η µουσική παιδεία δεν είναι ένα και συγκεκριµένο ζητούµενο, δεν έχει µία και 
τελειωτική κατάσταση λύσης (ηρεµίας). Έχει όµως αρχικές συνιστώσες, οι 
οποίες διακλαδιζόµενες, δηµιουργούν ένα τέτοιο δαιδαλώδες σχεσιακό 
περιβάλλον, ώστε σε δεδοµένη στιγµή, περισσότερη σηµασία από την απάντηση 
ερωτηµάτων έχει η ταξινόµηση των ερωτηµάτων και, κυρίως, η υποβολή των 
κατάλληλων ερωτηµάτων. 

Ανταποκρινόµενος στην τιµητική πρόσκληση της ανήσυχης και δραστήριας 
Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων, θα ήθελα να συµµετάσχω 
στο 2ο Συνέδριο για τα Μουσικά Σχολεία καταθέτοντας ένα προβληµατισµό που 
αναζητά τα πρωτογενή προβλήµατα της µουσικής παιδείας µε άξονα το δίπολο 
Μουσική-Μουσικολογία, Πολιτεία-Παιδεία. Το κάθε δίπολο και οι µεταξύ των 
σχέσεις µπορούν να περιλάβουν σε ιεραρχική ταξινόµηση όλο το πλέγµα των 
προβληµάτων των Μουσικών Σχολείων. Εννοείται πως το είδος της ταξινόµησης 
εξαρτάται από τον ταξινοµούντα και το ζήτηµα τίθεται πλέον ως πρόταση προς 
συζήτηση επί των στόχων και επί της ιεραρχίας. 

 
Μουσική-Μουσικολογία 
Η θεσµοθετηµένη µουσική παιδεία υφίσταται στην Ελλάδα εδώ και έναν 

αιώνα. Αποτελεί πιστή αντιγραφή της ευρωπαϊκής που διαµορφώθηκε µε τη 
γαλλική επανάσταση. Κοινωνικά αφορά την αστική τάξη. Ασχολείται σχεδόν 
αποκλειστικά µε την αστική µουσική του 19ου αιώνα. ∆ηµιουργήθηκε στην 
κορύφωση του διαφωτισµού και διαµορφώθηκε στην εποχή της βιοµηχανικής 
επανάστασης. Σηµατοδοτήθηκε από την κυρίευση των Βερσαλλιών και τη βίαιη 
αποµάκρυνση του βασιλικού ζεύγους από το παλάτι. Με την έναρξη του 19ου 
αιώνα η βασιλική µουσική, ως ένας ακόµη Λουδοβίκος, προσάγεται θριαµβευτικά 
στην παρισινή τάξη των µπουρζουά. Η νέα αστική τάξη, µέσα στην πρόσκαιρη 
λάµψη του Ναπολεόντιου άστρου, σπεύδει να ασπασθεί την «ελεύθερη» πλέον 
µουσική µέσω των κονσερβατουάρ, προκειµένου να πιστοποιήσει την κοινωνική 
της άνοδο. 
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Κάθε βίαιη ή αφύσικη διαδικασία δεν µπορεί παρά να προσµετρά απώλειες. 
Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε µια µουσική παιδεία που 
διαµορφώθηκε πάνω: 

σε κατακερµατισµό του µουσικού σε εκτελεστή, συνθέτη, µαέστρο 
σ’ ένα διαχωρισµό θεωρίας και πράξης 
σ’ ένα διαχωρισµό τεχνικής και απόδοσης µουσικού έργου 
στην ταύτιση της µουσικής µε τη γραφή της 
στην κατάταξη του επιστήµονα στην κορυφή της µουσικής πυραµίδας 
α) Ο δυτικός πολιτισµός παραδέχεται ότι η γνώση του “επί µέρους” µε 

ταυτόχρονη άγνοια του “όλου” συνιστά, τελικά, αγνωσία. Παρά την παραδοχή 
όµως αυτή και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του τεχνολογικού πολιτισµού στους 
δύο τελευταίους αιώνες, έχουν επικρατήσει µοντέλα παιδείας που 
παραγνωρίζουν την αξία των ανθρωπιστικών σπουδών και προκρίνουν τις 
θετικές επιστήµες ή ανέχονται τους επιστηµονικούς τοµείς που στερούνται 
γενικών µορφωτικών στόχων. Ο κατακερµατισµός της γνώσης, η εξειδίκευση, ως 
πρωταρχικός στόχος της παιδείας, οµολογείται σήµερα στην Ευρώπη (και στην 
Ελλάδα) ως αποτυχία της· καταδικάζεται δηλαδή η πρόωρη εξειδίκευση, 
θεωρούµενη ως µορφή λειτουργικού αναλφαβητισµού και απαιδευσίας του 
πολίτη. Κατά µείζονα λόγο, η µουσική, (ως ανώτερη πνευµατική διαδικασία) 
διδασκόµενη εξ αρχής µε πλήρη εξειδίκευση, ακυρώνει σε µεγάλο βαθµό το 
µορφωτικό της χαρακτήρα. 

β) Ο διαχωρισµός θεωρίας και πράξης µε τον τρόπο που τελικά επικράτησε, 
µπορεί επιεικώς να χαρακτηρισθεί άστοχος και παραπλανητικός. Έχει να κάνει 
µε την ισορροπία και την προτεραιότητα τέχνης και επιστήµης.  Στο βαθµό που η 
µουσική δεν προσεγγίζεται αρχικά ως πράξη, στο βαθµό που η θεωρία δεν 
έρχεται εκ των υστέρων να εξηγήσει την πράξη, το αποτέλεσµα θα είναι κατ’ 
αναλογία αρνητικό. Η Αρµονία του Dubois, η Θεωρία του Καλοµοίρη αποτελούν 
χαρακτηριστικά, προσιτά παραδείγµατα τέτοιων αντιλήψεων. 

γ) Ο πασίγνωστος διαχωρισµός τεχνικής και απόδοσης ύφους στη µουσική 
παιδεία, µε τρόπο που η πρώτη να θεωρείται προαπαιτούµενη της δεύτερης, 
αποτελεί µια ακόµα πτυχή της άποψης ότι στη µουσική παιδεία η επιστήµη, 
δηλαδή η λογική διαδικασία, προηγείται και προσδιορίζει την τέχνη. Πρόκειται 
για τη διαρκή αναβολή της προσέγγισης της µουσικής ως µαθήµατος ύφους. 
Όταν στη διαδικασία αυτή θεωρηθεί τελικά ότι επετεύχθη το επιθυµητό τεχνικό 
επίπεδο και επιτραπεί η είσοδος του ύφους (βλ ερµηνείας), διαπιστώνεται ότι η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε έχει περιορίσει δραστικά την έµφυτη ελευθερία 
και την αβίαστη ανθρώπινη δυνατότητα για µίµηση. 

δ) Το αντίστοιχο παραινετικό φθέγµα του «µάθε παιδί µου γράµµατα» (δηλ 
γραφή-ανάγνωση) στη µουσική είναι το «µάθε παιδί µου νότες». Η ταύτιση της 
µουσικής µε τη γραφή της είναι µια από τις αιτίες του διαχωρισµού ερµηνείας 
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και τεχνικής που µόλις περιγράφηκε. Η άποψη ότι στο χαρτί περιγράφεται το 
σύνολο της µουσικής ή το σύνολο των διδακτικών προτεραιοτήτων έχει 
καταστήσει τη µουσική ένα αντικειµενικό ζητούµενο. Μια ιστορική ανασκόπηση 
και µια απροκατάληπτη µατιά θα µας πείσει ότι ανέκαθεν η σηµειογραφία είχε 
συµπληρωµατικό ή επί µέρους ρόλο στη µουσική, ενώ η προφορικότητα 
αποδεικνύεται ισχυρότερη της γραπτής παράδοσης και πρωταγωνιστής στην 
εκµάθηση. 

ε) Ο 19ος αιώνας υπήρξε η κορύφωση της δυτικής µουσικής αλαζονείας και 
της υποτίµησης κάθε άλλου µουσικού πολιτισµού. Η άνθιση της µουσικής 
επιστήµης ως πανεπιστηµιακού κλάδου σπουδών κατά τον 20ο αιώνα ήρθε να 
ανανεώσει το προβληµατικό τοπίο, καθώς επέβαλε την κυριαρχία της επιστήµης 
επί της τέχνης µέσω της µουσικολογίας αρχικά και της παιδαγωγικής αργότερα. 
Το πρόβληµα εδώ ήταν η ανάδειξη µιας επιστήµης ανεξάρτητης από την τέχνη. 

Φτάνουµε λοιπόν σ’ ένα κεντρικό ερώτηµα του σήµερα: αποτελεί η µουσική 
µια ικανή και αναγκαία συνθήκη της µουσικής επιστήµης (µουσικολογίας και 
µουσικής παιδαγωγικής); Αποτελεί δηλαδή η µουσική την απαραίτητη 
προϋπόθεση της µουσικής επιστήµης; Αν ναι, τότε πώς µπορεί να εξηγηθεί η 
απουσία κάθε προσπάθειας προς την άρση των στρεβλώσεων της παιδείας µας; 
Πώς εξηγείται να ζούµε εν πολλοίς στο 19ο αιώνα; Ένα δεύτερο ερώτηµα: 
«ποιος είναι καταλληλότερος για τη διδασκαλία της µουσικής στα σχολεία; Ο 
µουσικός ή ο µουσικολόγος;». Το ερώτηµα αυτό ήταν υποβολιµαίο. Υποβλήθηκε 
σκόπιµα, παρά το ότι κινείται στο χώρο του παραπλανητικού, ως ελάχιστη 
ένδειξη της στρέβλωσης που µπορεί να προκύψει, αν επιµείνουµε να βλέπουµε 
τα θέµατα µε παρωπίδες, κάτω από προσχηµατικό ενδιαφέρον για επίλυση, 
ουσιαστικά όµως κάτω από µυωπικά γυαλιά και προκαταλήψεις, µε 
αποκλειστικό κριτήριο τα εργασιακά δικαιώµατα ή την ατοµική υπεροχή. Ένα 
άλλο ερώτηµα θα µπορούσε να τεθεί αντί απαντήσεως: «η µουσική στην παιδεία 
πρέπει να έχει κατ΄ αρχήν επιστηµονικό στόχο και επιστηµονική µεθοδολογία;»· 
ή (για να δώσουµε έµφαση σε µια πτυχή του ζητήµατος): µήπως σ’ ένα κοµµάτι 
µιας ξεστρατισµένης αστικής επανάστασης κρύβεται και η αντιστοιχία των 
παλιών τίτλων ευγενείας µε τα σηµερινά τυπικά µουσικά προσόντα; (µη 
κληρονοµικά, αλλά πληρωτέα επί τη εµφανίσει). 

Ας απαριθµήσουµε µερικά παραδείγµατα της ελληνικής πραγµατικότητας 
όπου η προβληµατική κατάσταση έχει καταλήξει να θεωρείται… απλώς 
φυσιολογική: 

Η µέθοδος διδασκαλίας των θεωρητικών µαθηµάτων. 
Ο εµφύλιος πόλεµος µουσικών και µουσικολόγων (Ωδειακών και 

Πανεπιστηµιακών). 
Τα εξεταζόµενα µαθήµατα του dictée και της αρµονίας στις εισαγωγικές 

εξετάσεις προς τα Μ.Τ. των Πανεπιστηµίων. 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          45 

Οι µέθοδοι οργάνων ελληνικής παραδοσιακής µουσικής που έχουν 
υιοθετήσει το παρακµιακό σύστηµα θεωρίας, γραφής, τεχνικής της δυτικής 
αστικής µουσικής. 

Οι καθηµερινές δηλώσεις, ονοµασίες, τίτλοι: «Ύλη υποχρεωτικού αρµονίας», 
«πτυχίο ειδικού αρµονίας», «έντεχνη µονόφωνη µουσική», «Καλλιτεχνικά 
Σχολεία»… Στις (πρόσφατες) διευκρινίσεις-διορθώσεις των Πανελλήνιων 
Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων του 2008 διαβάζουµε: Όπου «Λόγια» 
Ευρωπαϊκή µουσική εννοείται το συνθετικό έργο αναγνωρισµένων Ευρωπαίων 
συνθετών (π.χ. J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Schubert, Γ. Ξενάκη, Γ. 
Μαρκόπουλου). Το αποδιδόµενο έργο θα πρέπει να είναι εκδοµένο και στην 
περίπτωση που δεν είναι, οι παρτιτούρες θα κατατίθενται στην Κριτική Επιτροπή 
την ηµέρα διεξαγωγής των Αγώνων Μουσικής. 

Ίσως ο ιστορικός παραλογισµός της διάρθρωσης των θεωρητικών σπουδών 
µπορεί να συνοψιστεί στο παρακάτω ερώτηµα: Με αµετακίνητο και δεδοµένο το 
πλαίσιο των πτυχίων «αρµονίας, αντίστιξης…» µε ποια λογική θα αποκλείσουµε 
από την οργανική µουσική την θεσµοθέτηση Πτυχίου Σονάτας, Πτυχίου Σουίτας, 
∆ιπλώµατος Ιµπρεσιονισµού, που θα δίνονται µε κύρια δοκιµασία την εκτέλεση 
ενός έργου συγκεκριµένου ύφους ή µορφής, κατασκευασµένου από την επιτροπή 
εξέτασης; 

Ο ακήρυκτος πόλεµος τέχνης και επιστήµης προέρχεται από τη σύγκρουση 
δύο τρόπων ζωής, δύο πολιτισµών: της υπαίθρου και του αστικού. Ο ιδιότυπος 
αυτός πόλεµος θα διατηρηθεί, όσο διατηρείται και η παλινδροµική διάθεση του 
αστού, από τη µια να επιδιώκει υπεροχή, ευφορία και άνεση µέσω του 
τεχνολογικού πολιτισµού, από την άλλη να επιθυµεί την επιστροφή στη φύση, 
στην αµεσότερη ανθρώπινη σχέση, στην αµεσότερη παραγωγή των προϊόντων 
της γης και στη δυνατότητα ελέγχου των επιβλαβών επιπτώσεων στην τροφική 
αλυσίδα. Ζώντας µέσα σ’ αυτή την κατάσταση, το µόνο ίσως που µπορούµε να 
κάνουµε, είναι να ελαχιστοποιήσουµε τις αρνητικές επιπτώσεις, 
συνειδητοποιώντας ότι σ’ αυτή τη σύγκρουση ο επιτιθέµενος είναι µόνο ο ένας 
από τους δύο πολιτισµούς. Ο άλλος δεν είναι καλά-καλά ούτε αµυνόµενος. 
Μήπως όµως ανήκουν και οι δύο στον ίδιο άνθρωπο; 

 
Πολιτεία-Παιδεία 
Ας ξεκινήσουµε µ’ ένα ερώτηµα: πόσα υπουργεία απαιτούνται για την 

καλύτερη εποπτεία της µουσικής παιδείας; Ένα; ∆ύο; Τρία; Πόσα; Γιατί 
επιµένουµε να διατηρούµε τον προβληµατικό διχασµό που δηµιουργεί εµφύλιες 
συρράξεις; Το [Κρατικό] Ωδείο Θεσσαλονίκης δηµιουργήθηκε επί Ελ. Βενιζέλου 
και κατετάγη στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί η Ωδειακή 
µουσική παιδεία ακόµα και µετά το 1985 (έτος ίδρυσης του πρώτου ΤΜΣ - 
ΑΠΘ) παραµένει στάσιµη, τυπικά µόνον ελεγχόµενη από το Υπουργείο 
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Πολιτισµού; Άλλη µια κλωνοποίηση δυτικών προτύπων; Φυσικά! Ας 
επανέλθουµε λοιπόν στην απαραίτητη ιστορική ανασκόπηση. 

Όσα προηγουµένως αναφέρθηκαν για τη µετάλλαξη της δυτικής κοινωνίας, 
αποτελούν παραµέτρους της αστικής ευφορίας που µε αφορµή τη γαλλική 
επανάσταση διαδόθηκαν και στο ελληνικό κράτος του 1830.1 Η υπερβολή µε την 
οποία εφαρµόστηκαν, έχει να κάνει µε την προσπάθεια του αστού να 
αυτοεπιβεβαιωθεί και να επιβεβαιώσει την ανωτερώτητά του σε σχέση µε την 
προηγούµενή του υπόσταση και σε σχέση µε όσους έµειναν πίσω, στην αγροτική 
ζωή. Η κατάσταση αυτή, κοινή για όλες τις χώρες, έλαβε στην Ελλάδα δραµατικές 
διαστάσεις καθώς οι Έλληνες στο πρώτο τους κράτος-έθνος ξεκίνησαν πολιτικά 
µέσα σ’ ένα ερωτηµατικό-κενό ως προς την πολιτισµική τους συνέχεια. Η 
πολιτισµική σύνδεση τελικά των Ελλήνων απ’ ευθείας µε την κλασική αρχαιότητα 
και η εγκατάλειψη του χριστιανικού παρελθόντος στη νεφελώδη «βυζαντινή»2 
περίοδο, έφερε στην επιφάνεια τεράστια προβλήµατα, τα οποία κάτω από πολιτική 
πίεση διαµορφώθηκαν τελικά στο διληµµατικό ψευδοπρόβληµα «ανήκοµεν εις την 
δύσην ή εις την ανατολήν;». Η βίαιη πρόσδεση της Ελλάδας στη δύση δεν είχε να 
κάνει µόνο µε την ίδια τη δηµιουργία του κράτους και µε τα συµφέροντα που το 
δηµιούργησαν, είχε κυρίως να κάνει µε τη διάθεση του Έλληνα «αστού» να 
ξεφύγει από το καταπιεστικό/στατικό οθωµανικό σύστηµα και την αδυναµία του 
να δει καθαρά το πολιτισµικό του παρελθόν και να το συνυπολογίσει στη νέα 
εποχή. Έτσι, η αρχοντοχωριατιά την οποία δεν απέφυγαν ούτε οι δυτικοί, στην 
Ελλάδα αναµίχθηκε µ’ ένα -συχνά- στείρο µιµητισµό του δυτικού πολιτισµού. 
Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία µπορούµε καλύτερα να εξηγήσουµε: γιατί από τις 
ονοµασίες «Ρωµιός», «Γραικός», «Έλληνας» η πρώτη απορρίφθηκε από τον 
ελληνικό διαφωτισµό, πώς µέσω του Κοραή φτάσαµε στο γλωσσικό ζήτηµα του 
19ου και 20ου αιώνα, πώς η Πατριαρχική Μουσική Επιτροπή επιχειρεί ανεπιτυχώς 
το 1881 να λύσει πρακτικά-ιδεολογικά θέµατα της εκκλησιαστικής µουσικής 
προκειµένου να αντιµετωπίσει τα αποτελέσµατα της «καταπλυµµυρούσης ηµάς 
ξενοφωνίας»3, πώς µέσω της µικρασιατικής καταστροφής του 22 φτάσαµε στην 
επιτροπή λογοκρισίας που ψαλίδιζε στίχους και «µπεµόλια»4 των λαϊκών αστικών 
τραγουδιών. 

                                                 
1 Αναφερόµαστε ιδιαίτερα στη γαλλική επανάσταση, παρότι στην Αγγλία εµφανίστηκαν πολύ 
νωρίτερα όλα τα στοιχεία της αστικοποίησης. Ήταν όµως εκείνη η ιστορική συγκυρία, η 
ωριµότητα του διαφωτισµού, οι ναπολεόντιοι πόλεµοι που επηρέασαν καθοριστικά τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις, µέσα στις οποίες διαµορφώθηκε και το επαναστατικό κλίµα για την 
αυτονοµία των Ελλήνων. 

2 Μια ονοµασία κατασκευασµένη στη δύση, µε στόχο να απεµπλέξει τον ελληνικό πολιτισµό από 
το Ρωµαϊκό κράτος της Κωνσταντινούπολης. 

3 Στοιχειώδης ∆ιδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Κωνσταντινούπολη, 1888 
4 Μελωδικά διαστήµατα 2ης αυξηµένης. Απέκλειε δηλαδή η επιτροπή ό,τι άγγιζε το χρωµατικό 
γένος. 
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Μια σειρά κυβερνητικών-κοινωνικών αντιφάσεων και θεσµικών κενών 
καταδεικνύει τον έως σήµερα συνεχιζόµενο, άστοχο κατακερµατισµό της 
µουσικής παιδείας και την τοποθέτησή της στο χώρο του «πολιτισµού»5. Το 
αποτέλεσµα είναι µια µουσική παιδεία µε στόχο τον εξευγενισµό της 
προσωπικότητας ως προς τα αστικά πρότυπα και µια µουσική παιδεία µε πρώτο 
στόχο το επάγγελµα του µουσικού. Η δεύτερη πηγή προβληµάτων µουσικής 
παιδείας ήταν η νέα θεοποίηση της επιστήµης. Πρόκειται ειδικότερα για την 
επιστήµη της Μουσικής Παιδαγωγικής που ως νέος Μεσσίας διαµορφώνει το 
σκοπό της µουσικής παιδείας και την αξιολογική κατάταξη του προσωπικού. Σε 
όλα αυτά η ευθύνη των µουσικών είναι καθοριστική. Ας δούµε και εδώ 
παραδείγµατα εν συντοµία: 

∆εν υπάρχει περίπτωση να επέλθει παιδαγωγική ηρεµία στα Μουσικά Σχολεία 
όσο διαρκεί η εργασιακή αναστάτωση· όσο οι απόφοιτοι µουσικοί, του ΥπΠΟ και 
του ΥπΕΠΘ επιµένουν να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την απόδειξη του 
«καταλληλότερου». ∆εν υπάρχει προοπτική να αντιµετωπιστούν θεσµικά-
λειτουργικά ζητήµατα των Μ.Σ. µε τη µουσική παιδεία διαιρεµένη σε δύο 
ασύνδετους χώρους ευθύνης. Αδιέξοδη και ακατανόητη είναι η έλλειψη 
προτάσεων οµογενοποίησης της µουσικής παιδείας από τους απόφοιτους και των 
δύο τοµέων. Η -εν όψει εκλογών (Μάιος 2007)- εσπευσµένη ανακοίνωση της 
περιβόητης «Μουσικής Ακαδηµίας» έδειξε την συνεχιζόµενη προχειρότητα, της 
ανυπαρξία γενικού σχεδιασµού και άλλη µια απόδειξη για το πώς νοείται η 
κυβερνητική πρόθεση της «ένταξης του πολιτισµού στην παιδεία». 

Η κατάταξη των Μ.Σ. στο οργανόγραµµα του ΥπΕΠΘ θυµίζει κάτι από τη 
νοοτροπία του 1914 που µιλούσε περί «προαγωγής της σοβαρής ελληνικής 
µουσικής» στην ίδρυση του «Ωδείου Θεσσαλονίκης». Τι δουλειά έχει η µουσική 
στο «σχολικό επαγγελµατικό προσανατολισµό» και στις «εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες» (ΣΕΠΕ∆) / ∆ιεύθυνση Αισθητικής Αγωγής; Γιατί η µουσική 
αντιµετωπίζεται από το ΥπΕΠΘ ως εν δυνάµει επάγγελµα; ∆εν γνωρίζει το 
ΥπΕΠΘ την ελληνική ιστορική νοηµατοδότηση των «µουσών», της «µουσικής», 
της «παιδείας» που δεν ακυρώνονται από την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών; 
Μια µικρή έρευνα στην περίοδο για την οποία έχουµε κουραστεί να 
περηφανευόµαστε, να διαφηµίζουµε, και να εξάγουµε, θα µας δείξει ότι το ζήτηµα 
είναι γνωστό ήδη από τότε. Όλα αυτά, ενώ η µουσική συνεχίζει να κατατάσσεται 
στις «καλές τέχνες», σύµφωνα µε το γαλλικό ορισµό του 17ου αιώνα (χωρίς τη 
µουσική τότε). 

Ο σκοπός των Μ.Σ. έχει τη θετική διατύπωση της επαγγελµατικής 
προετοιµασίας για την οποία είπαµε, περιλαµβάνει όµως και την αρνητική (...χωρίς 
να υστερούν σε γενική παιδεία…) που επιβεβαιώνει τη δυσκολία αναγνώρισης της 
                                                 
5 Μιας έννοιας συνδεδεµένης µε εκδηλώσεις, επιχειρηµατικά µεγαλοσυµφέροντα, και προστασία 
αρχαιοτήτων (αντίστοιχο υπουργείο). 
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µουσικής ως µαθήµατος γενικής παιδείας. ∆εν γνωρίζει το υπουργείο την 
ευρωπαϊκή προσπάθεια (ήδη από τη δεκαετία του 1990) άρσης των αδιεξόδων από 
τα επιστηµονικά εκπαιδευτικά συστήµατα του 19ου αιώνα; Εδώ θα πρέπει να 
αναλογισθούµε και το συνολικό πρόβληµα της γενικής παιδείας που εδώ και 
δεκαετίες έχει ακυρώσει στην πράξη µεγάλο µέρος του µορφωτικού της 
χαρακτήρα. 

Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι γνωστός και καθοριστικός. Σε 
ζητήµατα των Μ.Σ. είχε έως σήµερα περιστασιακό και θολό λόγο.6 Για τη 
«µουσική» ως µάθηµα των «γενικών» σχολείων: Ο ιδεολογικός άξονας που έχει 
δοθεί από το 2001 µιλά για µια µουσική παιδεία που δευτερευόντως στοχεύει στην 
πράξη και µέσω αυτής στη διαµόρφωση της προσωπικότητας. Ως πρώτη στόχευση 
αναφέρεται η «αισθητική απόλαυση» και η «δηµιουργικότητα» που επιτυγχάνεται 
κατ’ αρχήν µέσω της «ακρόασης» (παθητικής διαδικασίας). Από αυτό τον 
κεντρικό σκοπό, η νέα ανακάλυψη, η πανάκεια της «δηµιουργικότητας»7 διαχέεται 
και θριαµβευτικά σφραγίζει τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, τα σχέδια 
µαθηµάτων και κάθε είδους δραστηριότητα. Ουσιαστικά όµως, µε το προκάλυµµα 
της ελευθερίας, ο πρωταρχικός στόχος παραγωγής πρωτότυπων ιδεών έρχεται, 
µέσα από πλήρη κατακερµατισµό ηχητικών-κινητικών-γλωσσικών στοιχείων να 
δηµιουργήσει νέους, ατοµικούς ηθικούς κανόνες. 

Με άξονα το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών µουσικής 
γράφτηκαν πρόσφατα τα σχολικά βιβλία (διδακτικά πακέτα), τρία για το δηµοτικό 
σχολείο, ένα βιβλίο εκπαιδευτικού για το γυµνάσιο και τα σχετικά CD-Rom, CD 
ήχου. Κατά τις επιµορφωτικές-ενηµερωτικές συναντήσεις της Θεσσαλονίκης (Σεπ, 
∆εκ 2007)  τονίστηκε ως επιτυχία η «αντιγραφή του αξιόλογου αγγλικού 
προγράµµατος σπουδών», και παροτρύνθηκαν οι έχοντες ενστάσεις και προτάσεις 
να µην τις υποβάλλουν δηµοσίως, αλλά στο Π.Ι. ∆εν εξηγήθηκε βέβαια πώς το 
Π.Ι., βασικός κριτής του έργου στην προεκδοτική διαδικασία, δεν µπόρεσε να δει 
τα σηµαντικά προβλήµατα που οµολόγησε ότι υπάρχουν.8 Και πάλι, θα πρέπει εδώ 
να θυµόµαστε τη γενική αντίφαση της παιδείας µας. Από τη µια διαλαλούµε τη 
θρυλική διαθεµατικότητα-διεπιστηµονικότητα που προβάλλεται ως νέο 
µεθοδολογικό επίτευγµα, από την άλλη κυριαρχεί η γνωστή ταξινόµηση των 

                                                 
6 Βλ. τη διαρροή της πρόθεσης του Π.Ι. για αναδιατάξεις στον τοµέα «όργανο αναφοράς της 
ελληνικής παραδοσιακής µουσικής» του και το δηµόσιο διάλογο που ακολούθησε. 

7 Ουσιαστικά, η «δηµιουργικότητα» αποτελεί, στην καλύτερη περίπτωση, την προσπάθεια 
περιορισµού των αδιεξόδων της αστικής µουσικής παιδείας. Τα αδιέξοδα όµως παραµένουν, 
όσο δεν αναρωτιούνται οι υποστηρικτές, πώς φτάσαµε ν’ αναζητούµε και να επικαλούµαστε την 
ανάγκη της «δηµιουργικής φαντασίας» στη µουσική. 

8 Αποδεικνύεται και µ’ αυτή την αφορµή ο καθοριστικός ρόλος του υποκειµένου. Το βιβλίο 
µουσικής της Ε΄ ∆ηµοτικού είναι σηµαντικά καλύτερο από τα άλλα δύο (και µε απόλυτα 
κριτήρια ένα θετικό βήµα στην κατεύθυνση µουσική= µάθηµα ήθους-ύφους), παρότι όλα 
βασίζονται στο ∆ΕΠΠΣ - ΑΠΣ. 
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σπουδών και η άκρα εξειδίκευση ως πρωτεύον κριτήριο επιλογής προσωπικού. 
Από τα πλέον αντιφατικά σηµεία είναι και η σιωπή που επικρατεί όταν η πολιτική 
σκοπιµότητα υποκαθιστά την παιδαγωγική. Μετά από κάθε κατάληψη µαθητών, 
απεργία δασκάλων οι κυβερνητικοί παράγοντες προσπαθούν να εδραιώσουν τη 
µαταιότητα των κινητοποιήσεων αποτιµώντας ποσοτικά την παιδεία. Η «ύλη» και 
µόνον η ύλη έχει σηµασία, οπότε οι πολυήµερες εκδροµές «χάνουν» την 
εκπαιδευτική τους διάσταση, επιστρατεύονται τα Σάββατα, παρατείνεται το 
σχολικό έτος. Ιστορικό στοιχείο επίσης, είναι η υποκρισία µε την οποία 
αντιµετωπίστηκε από το ΥπΕΠΘ το ζήτηµα του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ 
δηµοτικού ως ζήτηµα ευθύνης του Π.Ι. 

Η µοναδική αντιµετώπιση της µουσικής παιδείας στην προηγούµενη 
κυβερνητική θητεία ήταν ο νόµος 3475/2006 που αφορούσε στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. 
Για άλλη µια φορά η µουσική στην παιδεία αντιµετωπίστηκε ως επαγγελµατική 
κατεύθυνση, και ως εργασιακό ζήτηµα.9 Πέρα λοιπόν από το γενικό παράδοξο να 
καθορίζονται και να αξιοµετρούνται τα προσόντα της διδασκαλίας ενός 
αντικειµένου που παραµένει θολό, καχεκτικό και (ορισµένες φορές) ασυνάρτητα 
τοποθετηµένο, προστέθηκε στο σύστηµα και η διαστρωµάτωση ΠΕ-ΤΕ-ΕΜ 
(Εµπειροτέχνης Ιδιώτης). Ίσως πρόκειται για την κορυφή του αντιφατικού / 
υποκριτικού µας παραλογισµού: α) Υποβαθµίζεται η αξία του εµπειρισµού, -τη 
στιγµή που η εµπειρία αναγνωρίζεται ως πηγή της γνώσης, τη στιγµή που κάθε 
τόσο οργανώνονται από το ΥπΕΠΘ επιµορφωτικά βιωµατικά εργαστήρια-, και 
µάλιστα, στον κατ’ εξοχήν προφορικό χώρο της µουσικής. β) ∆ιαβαθµίζονται 
έµµεσα τα Ωδεία αφού οι απόφοιτοί τους θα είναι πλέον κατηγορίας ΤΕ, χωρίς να 
αγγίζεται τίποτα από την προβληµατική τους κατάσταση. Τα εµµέσως 
διαβαθµισµένα Ωδεία αναφέρονται µε αρνητικό προσδιορισµό10 ως «µη ανώτατα, 
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα». γ) Η πολιτεία που αφήνει ανέγγιχτη τη 
δηµόσια ιδιώτευση και την ιδιωτεία µέσα στην παιδεία, υποτιµητικά βαφτίζει 
«ιδιώτες» και «µη προσοντούχους» αυτούς που αξιολογεί ως τους λιγότερο 
ικανούς να διδάξουν ένα µάθηµα ύφους/ήθους. Ποιους; τους έχοντες προφορική 
παιδεία στα προφορικά αντικείµενα. 

ΑΣΕΠ. Ένας διαγωνισµός µουσικών έγινε ως σήµερα. Τα θέµατα πάνω στο 
γνωστικό αντικείµενο απαιτούσαν σε σηµαντικό βαθµό την αποµνηµόνευση 
πληροφοριών, ενώ επιβεβαίωσαν την προτεραιότητα της δυτικής µουσικής 
παιδείας. Τα θέµατα  της παιδαγωγικής φανέρωσαν και µια επιστήµη βολική, µια 
επιστήµη άλλοθι, µια επιστήµη άµουση. Τέλος, όλοι οι υποψήφιοι για τα µουσικά 

                                                 
9 ∆εν θα πρέπει να χρεώσουµε τη συνολική ευθύνη στην κυβέρνηση, δεδοµένου ότι εµείς οι ίδιοι, 
ως µουσικοί, ασχολούµαστε κυρίως και κατ’ αρχήν µε τα εργασιακά θέµατα, που τα αφήνουµε 
ασύνδετα ως αιτήµατα και λογική από τα παιδαγωγικά θέµατα. 

10 Αρνητικός προσδιορισµός υπήρχε και στο σκοπό των µουσικών σχολείων. 
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σχολεία εξετάστηκαν µε τον ίδιο τρόπο που εξετάζονται κατά την αποφοίτησή 
τους από τα Ωδεία. Η προκήρυξη του 2007 κινείται στην ίδια κατεύθυνση. 

Οι µαθητές του λυκείου που επιθυµούν την είσοδο στα Μ.Τ. της τριτοβάθµιας 
παιδείας: για να µελετήσουν την επιστήµη της παγκόσµιας µουσικής 
αξιολογούνται µόνο για τις γνώσεις τους στη δυτική µουσική, για να µελετήσουν 
την τέχνη και την επιστήµη της µουσικής εξετάζονται µόνο στην επιστήµη.  

Οι καλλιτεχνικοί αγώνες του ΥπΕΠΘ. Εδώ οι µαθητές αγωνίζονται σε τοµείς 
τόσο «σηµαντικούς», ώστε κανείς δεν σκέφτηκε να τους εντάξει στο σχολικό 
πρόγραµµα. 

Η χρηµατοδότηση της παιδείας ως παράγοντας επένδυσης στο µέλλον. Και 
αυτή η κυβέρνηση έχει εµφανιστεί ανακόλουθη µε τις δηλώσεις περί 
προτεραιότητας της παιδείας. Με διάφορα προσχήµατα έχει δείξει πλήρη 
απροθυµία στη χρηµατοδότηση της παιδείας. Ας δούµε ένα µόνο παράδειγµα: 
Ωροµίσθιος σηµαίνει κατ’ αρχήν εργασιακή σχέση ή παιδαγωγική έκπτωση; Γιατί 
δεν προβλέπονται θέσεις για Μ.Σ. στο φετινό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ; Πώς είναι 
δυνατόν να συµβαδίζει η παράνοµη, ωροµισθιακή κατάτµηση µιας οργανικής 
θέσης σε µουσικά σχολεία µε τις δηλώσεις για αναβάθµισή τους µέσω της 
ανασύστασης της καλλιτεχνικής επιτροπής; ∆υστυχώς -για να καταθέσω την 
πρόσφατη εµπειρία µου- στην κινητοποίηση του Φεβρουαρίου στο Μουσικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης φάνηκε και στην πράξη ποιοι ανέχονται και ποιοι 
διαχειρίζονται την ωροµισθία. Συνδικαλιστές, γονείς, διοίκηση και µόνιµο 
προσωπικό του σχολείου, είχαν, κατά περίπτωση, παθητική ή ανασχετική στάση 
απέναντι στην προσπάθεια να καταδειχθεί ότι µε καταρρακωµένο, διαιρεµένο και 
αδιάφορο προσωπικό, ένα σχολείο -πολύ περισσότερο ένα µουσικό σχολείο- 
απλώς θα παραπαίει. Ας το θυµηθούµε αυτό την επόµενη φορά που θα δούµε µια 
ακραία αγωνιστική διάθεση υπέρ της παιδείας και των µαθητικών δικαιωµάτων, 
ώστε να περιοριστούν οι αυταπάτες µας για τη µονοδιάστατη «κυβερνητική 
ευθύνη». 

Μετά τη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισµό του 2007 ο νέος 
υπουργός Παιδείας µε τις επανειληµµένες δηλώσεις του έρχεται να εµπεδώσει την 
πεποίθηση ότι το Σύνταγµα ισχύει (βλ παιδεία vs εκπαίδευση, βλ ..η έννοια παιδεία 
όµως συµπεριλαµβάνει και την ηθική, αξιακή, πολιτική διάπλαση του ανθρώπινου 
χαρακτήρα…). Τι περισσότερο χρειαζόµαστε ως επιβεβαίωση επίσηµη ότι το 
άρθρο 16 παρ. 2 που µιλάει για «διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών» 
έχει καταργηθεί στην πράξη, σε σηµαντικό βαθµό. Μετά απ’ αυτή την επισήµανση 
πόσο εύκολο είναι να πιστέψει κάποιος τον «πέµπτο πυλώνα καινοτοµίας» που 
φέρνει άτεχνα το ξαναζεσταµένο φαγητό της «σύνδεσης παιδείας και πολιτισµού». 
Και για ποια σχέση της Ελλάδας µε την Ευρώπη µας µιλά το ΥπΕΠΘ όταν σπεύδει 
να υιοθετήσει τον Καρλοµάγνο, το Άαχεν και το 800 µ.Χ. ως ορόσηµο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας; 
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[Ένα ιδιαίτερο προσόν των µαθητών των µουσικών σχολείων είναι ότι παίζουν 
«τα πάντα από µέσα, τίποτε απ’ έξω, όλα µε νότες». Ένα από τα κυριότερα 
γνωρίσµατα ενός Μ.Σ. είναι «το συσσίτιο» για όλους τους µαθητές. Ένας βασικός 
αρωγός των µουσικών σχολείων και συνδιαχειριστής των στόχων τους είναι η 
κρατική τηλεόραση. Η µουσική και οι µουσικοί των Μ.Σ. συνοδεύουν τις πολιτικές 
εκδηλώσεις της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης]. Τα ενδεικτικά αυτά 
παραδείγµατα αποδεικνύουν τα θεσµικά κενά των Μ.Σ. και συνδέονται µε ένα 
σύντοµο ανέκδοτο: Αξιοκρατία δηµόσιας διοίκησης. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει 
ότι το όποιο -ιδανικό- σύστηµα παιδείας θα µπορούσε αύριο στοιχειωδώς να 
εφαρµοστεί µε το υπάρχον δυναµικό των παιδαγωγικών και διοικητικών στελεχών; 
Σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης των Μ.Σ. υπήρξε η τοπική κοινωνία και οι 
πελατειακές σχέσεις µέσα σ’ αυτήν. Υπάρχει κάποιος που αµφιβάλλει ότι αυτό και 
µόνον αποτελεί επαρκή ένδειξη για το ακυβέρνητο του πράγµατος; Η διοικητική - 
παιδαγωγική ιεραρχία των Μ.Σ. χάνεται στα όρια εκάστης ∆/νσης Β/θµιας 
Εκπ/σης, έκαστου ΠΥΣ∆Ε. Ας σκεφτούµε: «ΣΕΠΕ∆» και «Καλλιτεχνική 
Επιτροπή» ή (νέα) «∆ιεύθυνση Μουσικής Αγωγής» µε σαφείς αρµοδιότητες; Ο 
λαϊκισµός απλώς συµπληρώνει το παζλ. 

 

Σύνοψη 
Ποιος είναι o «ρεαλιστικός» στόχος ύπαρξης-λειτουργίας του ελληνικού 

Μουσικού Σχολείου; Το σχολείο-πρότυπο για το σύνολο της α/θµιας & β/θµιας 
παιδείας! Εξυπακούεται ότι σε µια τέτοια περίπτωση «µουσική» σηµαίνει πρώτα 
«µούσα», ύστερα επάγγελµα. Το τελευταίο όχι µόνο δεν ατονεί, αλλά προωθείται 
µε τον καλύτερο τρόπο µέσα από ένα νέο «Μουσικό Σχολείο» που θεωρεί τη 
«µουσική» ως µάθηµα ήθους/ύφους/εξερεύνησης του κόσµου, που ξεκινά από την 
πρωτοβάθµια παιδεία, µε συνειδητοποιηµένη την ελληνική πολιτισµική διαδροµή, 
µε την αστική παράδοση να µην µάχεται την προφορική, µε την επιστήµη να 
υπηρετεί την τέχνη, µε σαφή διοικητική δοµή, µε τη «µουσική» σε ένα υπουργείο. 
Τέτοιες απόψεις µπορούν ν’ αποτελέσουν µια βάση κοινής αντιµετώπισης από 
πλευράς µουσικών, των προβληµάτων που ταλανίζουν το χώρο της µουσικής 
παιδείας. 

Η επιστήµη της µουσικής παιδαγωγικής εµφανίστηκε στην Ελλάδα ως «νέο» 
ρεύµα τις τελευταίες δεκαετίες και η µέχρι τώρα πορεία της δείχνει εγκλωβισµένη 
στην υπηρέτηση του γνωστού µοντέλου παιδείας. Παρά το ότι πρόσθεσε θετικά 
στοιχεία (όπως η αντικατάσταση του τεχνικού, σολιστικού στόχου από ένα 
ευρύτερο στόχο µουσικής παιδείας), δεν κατάφερε να απεµπλακεί από την άσκοπη 
αντιγραφή ξένων προτύπων και την αυτονοµία της επιστήµης έναντι της τέχνης. 
Αντί λοιπόν να απαλλάξει (µιλούµε πάντα για την επίσηµη, κρατική της έκφανση) 
τη µουσική διδασκαλία από τις επιστηµονικές στρεβλώσεις του 19ου αιώνα, τις 
επαναπροώθησε σε νέα συσκευασία, µπολιάζοντάς τες µε εγκυκλοπαιδικό 
περίσσευµα και πυροτεχνήµατα διαθεµατικότητας. Μια νέα αλαζονική κάστα 
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«µουσικών παιδαγωγών» µε εντυπωσιακούς τίτλους σπουδών πήρε την αρχηγική 
σκυτάλη της µουσικής παιδείας από τους µαέστρους, σολίστ και µουσικολόγους. 
Η δικτατορία των διδακτορικών ή αλλιώς η διδακτορία των δικτατορικών είναι 
ακόµα σχήµα λόγου στην Ελλάδα. ∆είχνει όµως τάσεις να γίνει πραγµατικότητα 
και µάλιστα σε περιβάλλον συνεχούς υποβάθµισης της παιδείας, οπότε οι 
ακαδηµαϊκοί τίτλοι αποκτούν ολοένα και µικρότερη απόλυτη αξία.  

Σ’ ένα συνέδριο που προσδιορίζεται ως «επιστηµονικό», επιτρέψτε µου να 
δηλώσω ότι στον πιθηκίζοντα πολιτισµό µας και στο αναξιοκρατικό µας σύστηµα, 
λύσεις µουσικής παιδείας του τύπου “δηµιουργικότητα παντού, δηµιουργικότητα 
για όλους”, “ευχαρίστηση κι αισθητική απόλαυση” αποτελούν απλή επιβεβαίωση 
του αδιέξοδου που εκφράζει η παροιµία να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι. 
Όποιος µιµείται άκριτα αντί να ενσωµατώνει κριτικά, προφανώς και κατέχεται από 
αισθήµατα µειονεξίας. Κάτι τέτοιο δυστυχώς συµβαίνει ακόµα σε εθνικό επίπεδο, 
οπότε και η ρήση του Κ. Παλαµά µπορεί να χρησιµεύσει ως υπενθύµιση: Έλληνες, 
για να ρίχνουµε στάχτη στα µάτια του κόσµου, πραγµατικά, Ρωµιοί… 

Το 1956 καταγράφεται στη Σάµο το τραγούδι «έβγα ήλιε πύρωσε µε»11, το 
1930 στην Ήπειρο το «ένα είν’ τ’ αηδονάκι»12. Πρόκειται για δυο παιδικά 
τραγούδια, δυο παιχνιδοτράγουδα πάνω στο τρίφθογγο (σε διάστηµα τετάρτης) 
που σχηµατίζεται από τους φθόγγους που αντιστοιχούν στους αρµονικούς 8 - 7 - 
6.13 Με δεδοµένο ότι οι (άγνωστοι) µάστορες και οι διαµορφωτές-εκτελεστές των 
τραγουδιών δεν φοίτησαν σε ωδεία, δεν έχουν µεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς 
τίτλους στην παιδαγωγική, θα ήταν ενδιαφέρον να µας έλεγε το Π.Ι. αν δίπλα στη 
«συµπάθεια προς τις τεχνικές της avant garde» χωράει αυτό το παιδαγωγικό 
µοντέλο, να µας έλεγε ο Υπουργός Παιδείας και η Καλλιτεχνική Επιτροπή αν θα 
αξιοποιούσε στο Μ.Σ. Ιωαννίνων έναν σηµερινό Γάκη Σόντη, να µας έδινε ο 
Υπουργός Πολιτισµού τις απόψεις του για τα ωδειακώς εφαρµοζόµενα συστήµατα 
«µουσικής προπαιδείας». 

Έχουµε την κύρια ευθύνη ως µουσικοί. Είναι καιρός να επιλέξουµε αν για τα 
θέµατα της µουσικής παιδείας θα δηλώσουµε και «µουσικοί» και «πολίτες», ή αν 
θα συνεχίσουµε αποκλειστικά ως «ειδικοί». 
 

 
 
 

 
                                                 
11 Samuel Baud-Bovy, ∆οκίµιο για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι, Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Ίδρυµα, Ναύπλιο 1984. Συνοδευτική κασέτα ήχου αρ.1  

12 Χουλιαράδες 2 - CD µε ιστορικές ηχογραφήσεις δίσκων 78 στροφών του 1930 – Μέλπω 
Μερλιέ. Επιµέλεια: Μάρκος ∆ραγούµης, Έκδοση: Αφοί Φαληρέα, 1994 (στο παράδειγµα 
τραγουδά ο Γάκης Σόντης) 

13 Η επισήµανση ανήκει στο Βασίλη Βέτσο. 
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Θέµης Μακαντάσης  
Σχολικός Σύµβουλος Μουσικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,  
 
«Προβληµατισµοί για την διδακτική των µουσικών µαθηµάτων στα Μουσικά 
Σχολεία»  

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
Κοινό τόπο αποτελεί η διαπίστωση ότι τα προγράµµατα των Ωδείων είναι 

απαρχαιωµένα - και κατά συνέπεια άσκοπο το να βασιστούν επάνω τους εκείνα 
των Μουσικών Σχολείων. Ποιά θα έπρεπε όµως να είναι η σύγχρονη µορφή των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων της µουσικής; Ποιός πρέπει να είναι ο στόχος του 
σχολείου; 

Κατ' αρχάς, ο ρόλος του σχολείου δεν είναι να εκπαιδεύσει επαγγελµατίες 
µουσικούς. Η µουσική έχει πολλαπλά οφέλη: οξύνει τον νού, σφυρηλατεί τον 
χαρακτήρα, διευρύνει τους ορίζοντες και αναπτύσσει την δηµιουργικότητα και το 
πνεύµα συνεργασίας. Επειδή όµως το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει 
συλλάβει τέτοιους υψηλούς στόχους - σε τέτοια περίπτωση θα είχε το µάθηµα 
της Μουσικής περίοπτη θέση και πρώτιστη σηµασία, ιδιαιτέρως µάλιστα στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, όπως είχε στην αρχαιότητα - παραµένουµε προς το 
παρόν στον στοιχειώδη στόχο της βασικής αισθητικής αγωγής, της καλλιέργειας 
της ακοής και της ικανότητας των παιδιών τουλάχιστον να τραγουδούν σωστά. 
Με ακούσµατα καλής ποιότητας και επαρκούς ποικιλίας θα αποτελέσουν στο 
µέλλον ακροατήριο µε υψηλή αισθητική και σοβαρά κριτήρια. Έχει άλλωστε 
αποδειχτεί, και ιδιαίτερα στην περιφέρεια, ότι τα Μουσικά Σχολεία αποτέλεσαν 
σηµαντική εστία πολιτισµού, και ιδιαίτερα µε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν 
στη διάσωση και διάδοση της Ελληνικής µουσικής παράδοσης. Σ' αυτό το 
πλαίσιο στόχων πρέπει να αρχικά να κινηθεί η διάρθρωση του αναλυτικού 
προγράµµατος των µουσικών µαθηµάτων. 

Η εκµάθηση του πενταγράµµου, στο βαθµό που βοηθά την νοητική ανάπτυξη 
είναι χρήσιµη - όχι όµως για να επαναλαµβάνουν τα παιδιά τις ίδιες αδιάφορες 
ασκήσεις σολφέζ, αλλά για να µπορέσουν να δηµιουργήσουν σχολικές χορωδίες 
µε πολυφωνικές δυνατότητες και να µάθουν να απολαµβάνουν τη µουσική. 

Τα θεωρητικά µαθήµατα υπό την συνήθη έννοια της αποµνηµόνευσης 
πολλών σελίδων, όπως στην Ιστορία µουσικής, χωρίς τα ακουστικά 
παραδείγµατα που κάνουν αντιληπτή την εξέλιξή της, καθίστανται άχρηστα και 
µισητά. Είναι πολύ σηµαντικότερο τα παιδιά να ακούνε µουσική, παρά να 
διαβάζουν γι' αυτήν. 

Τα Μουσικά Σχολεία έχουν εξ ορισµού υψηλότερες απαιτήσεις προόδου στο 
αντικείµενο, χωρίς όµως και πάλι να πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κάτι που θα τα µετέτρεπε σε τεχνικές - 
επαγγελµατικές σχολές για λίγους. Η µουσική είναι ευρύτατη δραστηριότητα, 
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µέρος της καθηµερινής ζωής και δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζεται στενά ως 
ένα ακόµη γνωστικό αντικείµενο ή ως επαγγελµατική κατεύθυνση. 

Με ένα ευέλικτο αλλά και ρεαλιστικό πρόγραµµα, µε µαθήµατα επιλογής όχι 
κοινά για όλους, το Μουσικό Σχολείο µπορεί να καλύψει όλο το φάσµα των 
ενδιαφερόντων των µαθητών για τη µουσική, από την απλή ακρόαση, (που θα 
παρέχεται όµως µε συστηµατικό τρόπο), ώς την επαγγελµατική ενόργανη 
άσκηση, και από την θεωρητική εµβάθυνση ώς την συλλογική δηµιουργία. Τα 
µαθήµατα επιλογής που σήµερα προβλέπονται στη νοµοθεσία είναι σε σηµαντικό 
ποσοστό πολύ εξειδικευµένα κι έτσι, εκτός της εκφυγής από την φύση του 
γενικού σχολείου (σε αντιδιαστολή µε την τεχνική σχολή) γίνονται και ανέφικτα, 
µε τα δεδοµένα της υλικοτεχνικής υποδοµής, των διαθεσίµων κονδυλίων και του 
διδακτικού προσωπικού. 
 

ΙΙ. ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
Η Θεωρία είναι η Γραµµατική της µουσικής και η Αρµονία το Συντακτικό 

της. Έτσι, η διδασκαλία τους θεωρείται αυτονόητη για την κατανόηση της 
µουσικής γλώσσας. Το ίδιο, άλλωστε, ισχύει αντιστοίχως για την Βυζαντινή 
σηµειογραφία και τα στοιχεία των ήχων. Για την  Ιστορία και τη Μορφολογία, 
όµως, οι στόχοι δεν είναι το ίδιο σαφείς και έτσι διδάσκονται µε επιφανειακό 
τρόπο χωρίς να εξηγείται η λειτουργική τους σηµασία και χρησιµότητα, που είναι 
η απόκτηση εφοδίων για την ανάλυση των µουσικών έργων και την επαφή µε τη 
σκέψη των συνθετών. Όλα αυτά τα µαθήµατα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να 
συνοδεύονται από την ανάλογη καλλιέργεια της ακοής, τόσο µε σολφέζ - ντικτέ - 
πρίµα βίστα και µουσικά παραδείγµατα, όσο και µε ακρόαση επιλεγµένης 
µουσικής για την κατανόηση της αξίας αλλά και της εξέλιξής της. 

1) Θεωρία Στο ∆ηµοτικό πρέπει να περιορίζεται στα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την ανάγνωση παρτιτούρας και να µεταδίδεται µε εµπειρικό 
κυρίως τρόπο: Νότες, αξίες, ρυθµός, µέτρο και οπλισµοί. Η µαθηµατική σκέψη 
που απαιτείται για την ολοκληρωµένη ανάλυση του τονικού συστήµατος 
(τονικότητες, οπλισµοί, κύκλος µε πέµπτες) συνήθως δεν επαρκεί σ' αυτές τις 
ηλικίες. Είναι όµως σηµαντικό να καλλιεργείται σωστά η αίσθηση του τονικού 
ύψους (ψηλά - χαµηλά, ανεξάρτητα από το δυνατά - σιγά ή τη θέση του 
κεφαλιού!). Στο Γυµνάσιο υπάρχει ο χρόνος να εξηγηθούν δυσκολώτερες έννοιες 
και µηχανισµοί, ώστε να δηµιουργηθούν σωστές βάσεις: Τονικότητα (σε 
διάκριση από την κλίµακα), η έλξη του ηµιτονίου, οπλισµοί και κύκλος µε τις 
πέµπτες, το µέτρο ως ορισµός της περιοδικότητας του τονισµού, συµφωνία - 
διαφωνία και ενεργειακό περιεχόµενο αρµονικών διαστηµάτων και συγχορδιών. 

2) Αρµονία Προϋπόθεση για την έναρξη της σπουδής της η ολοκληρωµένη 
γνώση της Θεωρίας. Εποµένως, δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η προαγωγή 
όλης της τάξης στην Αρµονία, ούτε και να φεύγουν απαραιτήτως από το 
Μουσικό Σχολείο όσοι δεν τα κατάφεραν στη Θεωρία, αλλά να βρεθούν οι 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          55 

λύσεις στα πλαίσια του ευέλικτου προγράµµατος, δεδοµένου ότι, αποδεδειγµένα, 
η κατανοµή των παιδιών σε τάξεις και τµήµατα µε βάση αποκλειστικά την ηλικία 
τους ή τα έτη σπουδών τους στο οποιοδήποτε αντικείµενο είναι µέθοδος 
αποτυχηµένη. Το ουσιαστικό περιεχόµενο του µαθήµατος είναι η απόκτηση 
δεξιοτήτων εναρµόνισης και συνοδείας και κατ' επέκταση η κατανόηση των 
διαφόρων στυλ κατά εποχές, καθώς και η πρακτική άσκηση συνοδείας και 
ανάγνωσης από αριθµηµένο µπάσο είτε στο πιάνο, είτε στην κιθάρα που οδηγεί 
στην ακουστική εξοικείωση µε τη λειτουργία της αρµονίας. Η γραφή για 4φωνη 
χορωδία (το αντίστοιχο του λεγοµένου "ειδικού" Αρµονίας) είναι τεχνική 
χρήσιµη για όσους θα κατευθυνθούν προς το ∆ίπλωµα Σύνθεσης ή τις 
Πανελλήνιες εξετάσεις και όχι για όλους, οπότε θα πρέπει να είναι µάθηµα 
επιλογής στο Λύκειο. 

3) Ιστορία Ο πραγµατικός της ρόλος είναι να εξηγήσει την εξέλιξη της 
µουσικής, σε επίπεδο ακουστικών νόµων και φόρµας, και όχι τα βιογραφικά των 
συνθετών. Πρέπει λοιπόν να διδαχθεί µε ηχητικά παραδείγµατα και µε τρόπο 
ώστε να µάθουν οι µαθητές να αναγνωρίζουν το στυλ των διαφόρων εποχών και 
των σηµαντικότερων συνθετών. Τεστ µε ανοιχτά βιβλία και βάρος στις 
ακουστικές εξετάσεις. 

4) Μορφολογία Στην ουσία είναι µέρος του µαθήµατος της ιστορίας και θα 
έπρεπε (στο προχωρηµένο στάδιο) να συγχωνευθούν, αφού εξετάζει τα δοµικά 
στοιχεία της εξέλιξης της µουσικής. Έχοντας οι µαθητές ολοκληρώσει τα 
θεωρητικά αυτά µαθήµατα, θα είναι έτοιµοι να προχωρήσουν σε βάθος την 
ανάλυση της παρτιτούρας, που είναι και ο τελικός στόχος, τόσο για  τον 
συνειδητό ακροατή όσο και για τον συνειδητό ερµηνευτή. 
 

ΙΙΙ. ΤΑ "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ" ΟΡΓΑΝΑ (ΑΝΑΦΟΡΑΣ) 
Πρέπει να υποστηριχθεί η λογική των οργάνων αναφοράς που δεν αποτελούν 

αυτοσκοπό, αλλά εργαλεία για την κατανόηση της µουσικής. Προφανώς είναι 
απαραίτητες κάποιες τεχνικές ασκήσεις, αλλά πρέπει να απεγκλωβιστούν οι 
µαθητές από το Ωδειακό πρόγραµµα (ειδικά στο πιάνο). Θεωρώ επίσης ότι η 
κιθάρα (εφόσον είναι το όργανο επιλογής) ως πολυφωνικό όργανο συνοδείας 
µπορεί να αντικαταστήσει το πιάνο ως όργανο αναφοράς για τη ∆υτική µουσική, 
απαλλάσσοντας τους σπουδαστές της από την υποχρέωση να µελετούν (;;) πιάνο 
και υποχρεώνοντάς τους να αξιοποιούν πολύ καλύτερα τις δυνατότητες του 
οργάνου. Αντίστοιχα, για την Παραδοσιακή µουσική, το βιολί ή το κανονάκι (και 
πάλι εφόσον είναι το όργανο επιλογής) µπορεί να αντικαταστήσει τον ταµπουρά, 
ως εργαλείο κατανόησης των διαστηµάτων και των ήχων στο (µη συγκερασµένο) 
Βυζαντινό σύστηµα. Στις περιπτώσεις δε, όπου το πρόγραµµα περιλαµβάνει το 
ίδιο όργανο επιλογής µε το υποχρεωτικό, οι ώρες πρέπει να αξιοποιηθούν µε 
τελείως διαφορετικό τρόπο - και πιθανώς και µε διαφορετικό καθηγητή, αν είναι 
απαραίτητο - ώστε να µην επικαλύπτονται και επαναλαµβάνεται η ίδια ύλη και οι 
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ίδιες ασκήσεις στα δύο διαφορετικά πεδία. Η διδασκαλία του υποχρεωτικού 
οργάνου, εποµένως, είναι µια ιδιαίτερα εξειδικευµένη εργασία. 

 
ΙV. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Το όργανο επιλογής πρέπει να είναι πραγµατικά στην επιλογή του µαθητή και 

όχι υποχρεωτικό. Εάν δηλαδή κάποιος είτε δεν θέλει να ασχοληθεί ειδικά µε 
όργανο ή ακολουθεί ήδη καθηγητή σε Ωδείο, θα πρέπει να διαλέξει για τις 
ανάλογες ώρες κάποιο άλλο µάθηµα επιλογής. Εννοείται ότι θα παρακολουθεί 
κανονικά τα όργανα αναφοράς που έχει επιλέξει. Με τον τρόπο αυτό αφαιρούµε 
την απαίτηση της µελέτης ενός οργάνου από µαθητές που δεν έχουν διάθεση να 
αφιερώσουν τις απαραίτητες ώρες (και η εµπειρία έχει αποδείξει ότι τελικώς δεν 
το κάνουν!), καθώς και την επικάλυψη ή και αντιφατικότητα που συχνά 
δηµιουργεί η παράλληλη µελέτη οργάνου µε δύο καθηγητές, στο ωδείο και στο 
σχολείο - εκτός αν ο µαθητής το επιλέγει. 

 
V. ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Τα µαθήµατα αυτά µπορούν είτε να αποτελέσουν βοήθηµα για µεγαλύτερη 

εµβάθυνση σε αντικείµενο που ήδη διδάσκεται, όπως Αρµονία Πανελληνίων, 
Αρµονική Ανάλυση, Ιστορία κάποιας περιόδου που ενδιαφέρει ή κάποιο 
ιδιαίτερο µουσικό σύνολο µε καθοδήγηση καθηγητή (π.χ. σύγχρονη µουσική, 
τζαζ ή µπαρόκ), είτε προσθήκη µαθήµατος όπως δεύτερου οργάνου επιλογής ή 
φωνητικής, χορωδίας, µουσικής τεχνολογίας, ηχοληψίας, µουσικής ακρόασης και 
ανάλυσης σε διάφορα είδη µουσικής ή στοιχείων εθνοµουσικολογίας, κάποια 
από τα οποία, εκτός του γενικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, µπορούν να 
αποτελέσουν και σοβαρή προετοιµασία για κάποια ανάλογη τριτοβάθµια σχολή. 
Τέτοια µαθήµατα θα µπορεί ο κάθε µαθητής να επιλέξει 2 ή 3, ανάλογα µε τις 
δυνατότητες του ωρολογίου προγράµµατος. 

 

VΙ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Είναι προφανές από όλα τα παραπάνω, ότι ένα καινούργιο, δηµιουργικό και 

λειτουργικό πρόγραµµα στα µουσικά µαθήµατα θα απαιτήσει και καινούργιες 
δεξιότητες από τους διδάσκοντες. Υπάρχουν µουσικοί µε τέτοια προσόντα, που 
τα έχουν αποκοµίσει στις σπουδές τους είτε στα Ωδεία, είτε στα Πανεπιστήµια 
είτε στις Ακαδηµίες του εξωτερικού, ανεξάρτητα από την τυπική αναγνώριση ή 
όχι των τίτλων τους από το Ελληνικό κράτος. Γνωρίζουµε όλοι ότι ακόµη και 
δύο φαινοµενικά ίδια πτυχία µπορεί να κρύβουν δύο ανθρώπους µε πολύ 
διαφορετικό επίπεδο ή διαφορετική κατεύθυνση στην εξειδίκευσή τους. Η 
δηµιουργία ενός καινοτόµου αναλυτικού προγράµµατος πρέπει να οδηγήσει 
αφενός στην επιµόρφωση όσων από τους µονίµους καθηγητές µουσικής 
θελήσουν να ενταχθούν σε κάποιον νέο τοµέα και αφετέρου στην εξειδίκευση 
των απαιτουµένων ουσιαστικών προσόντων στους µελλοντικούς διαγωνισµούς 
για τους διορισµούς που θα καλύψουν τις οργανικές θέσεις. Πρέπει κάποτε να 
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ξεφύγουµε ως χώρα από τα στενά και περιοριστικά πλαίσια επιλογής 
εξειδικευµένου προσωπικού µε πολύ γενικά κριτήρια, όπως οι τίτλοι σπουδών ή 
τα έτη προϋπηρεσίας και να τολµήσουµε να ζητήσουµε τα ειδικά προσόντα ώστε 
να προσληφθούν πραγµατικά οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι για τη σωστή τους 
θέση. 

Άρρηκτα συνδεδεµένα µε τα παιδαγωγικά ζητήµατα είναι και τα εργασιακά 
προβλήµατα των εκπαιδευτικών της µουσικής. Η απαράδεκτη ώς σήµερα 
τακτική να  αντιµετωπίζει ως εποχικούς εργαζοµένους που προσλαµβάνονται 
χωρίς να αξιολογούνται µε διαγωνισµούς όπως όλες οι άλλες ειδικότητες της 
Εκπαίδευσης, ως αναπληρωτές και ωροµίσθιοι επί σειρά ετών για να καλύπτουν 
οργανικά κενά πλήρους απασχόλησης, πρέπει να σταµατήσει. Έχει άµεσο, 
αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων και το 
προσφερόµενο εκπαιδευτικό έργο: Χιλιάδες χαµένες ώρες µαθηµάτων, 
αναπόφευκτη χαλάρωση των παιδιών σ' ένα τόσο ασταθές σχολικό περιβάλλον, 
συνεχείς αλλαγές καθηγητών στα ατοµικά µαθήµατα που εµποδίζουν τη 
δηµιουργία µιας διαρκούς σχέσης δασκάλου - µαθητή, και φυσικά αδυναµία 
εφαρµογής οποιουδήποτε προγράµµατος µε καινοτοµίες και φιλοδοξίες. 

Αυτονόητη προϋπόθεση για την εφαρµογή τέτοιων πολιτικών είναι η επαρκής 
χρηµατοδότηση του θεσµού. Η οποία, σε τελική ανάλυση, είναι και ο µόνος 
ασφαλής δείκτης για τις βαθύτερες σκέψεις και προθέσεις της Πολιτείας για την 
ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίησή του. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          58 

Αναστασία Κοτσοπούλου  
Καθηγήτρια σαντουριού στο Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, 
  
«Εθνοµουσικολογική προσέγγιση στη διδασκαλία των µουσικών αντικειµένων» 

 
Αρχικά θα ήθελα να καταθέσω την αγάπη µου και την αµέριστη 

συµπαράστασή µου στο θεσµό των Μουσικών Σχολείων. Τα Μουσικά Σχολεία, 
παρ’ όλα τα προβληµατικά τους σηµεία και τις αδυναµίες τους, τα οποία θεωρώ 
πως είµαστε πια σε θέση να επισηµαίνουµε και πιστεύω και εύχοµαι µέσα από 
διαδικασίες όπως το συνέδριο αυτό να επιλύουµε, δεν έπαψαν από την αρχή 
κιόλας της λειτουργίας τους να αποτελούν κάποια από τα λίγα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα της χώρας τα οποία δε διστάζουν ούτε να πρωτοπορήσουν, ούτε να 
πειραµατιστούν τόσο στα προγράµµατα σπουδών όσο και στις µεθόδους και 
τεχνικές διδασκαλίας. Γι’ αυτό και στο δικό µου τουλάχιστον µυαλό και συνείδηση 
είναι αυτονόητο ότι τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή ο πρώτος εκπαιδευτικός 
φορέας, αν θέλετε, που καλείται να «αντιµετωπίσει», να διαχειριστεί ή να 
εκµεταλλευθεί την πρόκληση της σύγχρονης ελληνικής πολυπολιτισµικής 
κοινωνίας είναι τα Μουσικά Σχολεία.  Το στοίχηµα των σηµερινών δασκάλων 
είναι η ολοκληρωµένη και υγιής προετοιµασία των µαθητών για τη συνάντηση και 
την ουσιαστική επικοινωνία µε το «άλλο», το «διαφορετικό». Η µουσική αποτελεί 
ένα εξαιρετικό µέσο γνωριµίας και εξερεύνησης των πολιτισµών του κόσµου και 
το ιδανικότερο ίσως πεδίο για το σύγχρονο διαπολιτισµικό διάλογο. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι η εθνική δράση της χώρας µας που εκπονήθηκε και υλοποιείται από το 
Τµήµα ∆ιαπολιτισµικών θεµάτων της ∆/σης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
του ΥΠΠΟ σε συνεργασία µε το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων
 «Φοίβος Ανωγειανάκης» ως µέρος του ευρωπαϊκού προγράµµατος «2008: 
Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου» ονοµάστηκε «Μουσικοί ∆ιάλογοι» και εκτός 
από µια σειρά συναυλιών µε µουσικές που επηρέασαν την ελληνική µουσική ή 
επηρεάσθηκαν από αυτή, ετοιµάζει και εκπαιδευτικό υλικό κάτω από τον τίτλο 
αυτό υπογραµµίζοντας το ρόλο της εκπαίδευσης και δη της µουσικής εκπαίδευσης 
στις σύγχρονες πολιτισµικές ανάγκες του τόπου.    

Προσεγγίζοντας λοιπόν τη µουσική µε εθνοµουσικολογικές µεθόδους µέσα 
στο σχολικό περιβάλλον βοηθάµε και προετοιµάζουµε το νέο µουσικό για την 
οµαλή είσοδο του στο παγκόσµιο χώρο της µουσικής τέχνης. Και λέγοντας 
«εθνοµουσικολογικές µέθοδοι» δεν εννοούµε τίποτε άλλο από την καλλιέργεια και 
την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των παιδιών για τη διαδικασία γέννησης της 
µουσικής και των διαφορετικών σκοπών που κάθε φορά εξυπηρετεί φέρνοντας 
στο προσκήνιο τους ανθρώπους που «κάνουν» µουσική µε απώτερο σκοπό τον 
αυτοπροσδιορισµό τους µέσα από και στην τέχνη τους και την πραγµατική και 
ουσιαστική τους έκφραση. Η επαφή και ο σεβασµός για τις «µουσικές του 
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κόσµου» επιφέρει συνήθως την υγιέστερη επαφή και το σεβασµό για τη «δική» 
µας µουσική. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπουµε στα παιδιά µια πιο ζωντανή σχέση 
µε την όποια µουσική τους παράδοση και τα καθιστούµε υπεύθυνους κοινωνούς 
και συνεχιστές της στην µορφή που εκείνα θα επιλέξουν να της δώσουν.    

Οπότε, δεν πρόκειται προς το παρόν τουλάχιστον, να προτείνω την εισαγωγή 
και άλλου µαθήµατος στο ήδη επιβαρηµένο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των 
Μουσικών Σχολείων αλλά µια σειρά απλών δραστηριοτήτων οι οποίες µπορούν να 
ενσωµατωθούν και στα υπάρχοντα µουσικά αλλά ίσως και σε κάποια από τα 
γενικά µαθήµατα. Ξεκινάµε µε οικεία και αγαπηµένα ακούσµατα των παιδιών π.χ. 
rock ή ποπ µουσική ή παραδοσιακή του τόπου καταγωγής ή παραµονής τους για 
να προχωρήσουµε σε γνωριµία µε τις «µουσικές του κόσµου». Αφού 
αναζητήσουµε τα κοινά στοιχεία των διαφόρων ακουσµάτων και ήχων καθώς και 
των διαδικασιών γέννησης και επιτέλεσης τους µπορούµε πια να αφεθούµε σε 
«παντρέµατα» των µουσικών του κόσµου, σε αυτό που ονοµάζουµε ethnic 
µουσική. Ως αυτό το στάδιο έχουµε ήδη προχωρήσει σε µια πρώτη γνωριµία µε το 
«άλλο», έχουµε εξοικειωθεί αρκετά µε αυτό και έχουµε τοποθετήσει τις βάσεις για 
µια πρώτη διαπολιτισµική επαφή. Οµάδες µαθητών που θα δραστηριοποιούνται 
θεµατικά, επικεντρώνοντας ή σε κάποιο είδος µουσικής ή σε οµάδες τραγουδιών 
και τη λειτουργία τους σε κάποιο κοινωνικό σύνολο ή σε κάποια γεωγραφική 
περιοχή του κόσµου, θα µπορούν να προσεγγίζουν το αντικείµενο τις ερευνάς τους 
µε τρόπους και δυνατότητες που ήδη προσφέρει το σχολικό περιβάλλον όπως 
επισκέψεις σε χώρους που παίζεται η µουσική που τους ενδιαφέρει, συνεντεύξεις 
και συνοµιλίες µε µουσικούς, παρακολούθηση σχετικών βίντεο, ενηµέρωση για 
σχετική δισκογραφία και βιβλιογραφία και θεωρητική κατάρτιση στο 
συγκεκριµένο είδος µουσικής και τέλος δηµιουργία µουσικών συνόλων που θα 
εκτελεί το αντίστοιχο µουσικό είδος. Άρα, δε χρειάζεται κάτι επιπλέον από 
συντονισµένες προσπάθειες και συνεργασία των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου 
για έναν θεµατικό σχεδιασµό σε αυτό τον άξονα από την αρχή του σχολικού έτους.  

Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζει και η ενθάρρυνση παιδιών µεταναστών να 
«εισάγουν»  και γιατί όχι να διδάξουν µουσικές και τραγούδια των χωρών 
καταγωγής τους στο µουσικό σύνολο στο οποίο ανήκουν. Και επειδή η αµηχανία 
και η ντροπή µπορεί να µην το επιτρέψουν, η εργασία µπορεί να µοιραστεί σε όλα 
τα παιδιά µιας χορωδίας ή ενός µουσικού συνόλου µε τον τίτλο « ηχογραφώντας 
τον παππού ή τη γιαγιά µου να τραγουδάει» κάνοντας τη διαδικασία ακόµα πιο 
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική φέρνοντας στο προσκήνιο τον άνθρωπο ως 
φορέα της τέχνης και της εποχής του, το βασικό µας δηλαδή στόχο.  

Ταυτόχρονα και εφόσον τα παιδιά έχουν αποκτήσει ακουστική και 
ερµηνευτική εµπειρία από διαφορετικά είδη µουσικής και εφόσον το γενικότερο 
επίπεδο της µουσικής τους κατάρτισης το επιτρέπει, θα µπορούσαµε να τα 
παροτρύνουµε να δηµιουργήσουν νέες µουσικές συνθέσεις. Η διαδικασία της 
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σύνθεσης, παραγκωνισµένη στην ελληνική µουσική εκπαίδευση, µπορεί να 
αποτελέσει εξαιρετικό µέσο ουσιαστικής γνώσης των τεχνικών και των 
αισθητικών στοιχείων της µουσικής αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τη 
δηµιουργικότητα των παιδιών. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσε να προστεθεί και ο 
αυτοσχεδιασµός σε όργανα από όλο τον κόσµο, αλλά γι’ αυτό υπάρχουν πιο 
κατάλληλοι άνθρωποι να µας µιλήσουν. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει, βέβαια, από 
πλευράς σχολείου την ανάλογη υλικοτεχνική υποδοµή, δηλαδή την αγορά 
οργάνων από όλο τον κόσµο, κυρίως κρουστών που είναι πιο εύχρηστα και σε ένα 
πρώτο επίπεδο δεν απαιτούν µεγάλη δεξιοτεχνία. Η αγορά οργάνων διαφόρων 
πολιτισµών θα µπορούσε να συνδυαστεί και µε επισκέψεις στο σχολείο µουσικών 
που θα µπορούσαν να τα παρουσιάσουν ή να κάνουν βιωµατικά εργαστήρια 
(workshops) για τα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς.                              

Όπως καταλαβαίνετε, θα µπορούσα να συνεχίσω µε  παραδείγµατα χρήσης 
εθνοµουσικολογικών τεχνικών στη µουσική διδασκαλία ή ακόµα και να 
παρουσιάσω κάποια «υποδειγµατικά» µαθήµατα προσαρµόζοντας στην ελληνική 
µουσική εκπαιδευτική πραγµατικότητα τα έξοχα παραδείγµατα διδασκαλίας των 
«µουσικών του κόσµου» των Patricia Shehan Campel και Bonnie C. Wade. Κάτι 
τέτοιο όµως θα στερούσε την ελευθερία και θα περιόριζε τη φαντασία και τη 
δηµιουργικότητα του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος ενδεχοµένως θελήσει να 
προσεγγίσει το γνωστικό του αντικείµενο φέρνοντας στο προσκήνιο τους 
ανθρώπους οι οποίοι «κάνουν µουσική εποικοδοµητική και  χρήσιµη για τις ζωές 
τους» ( Wade: xiv, preface) και αυτό είναι κάτι που όλοι, πιστέψτε µε, µπορούµε 
να εφαρµόσουµε ό,τι µάθηµα και να κάνουµε. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να επικεντρωθώ στα επιθυµητά αποτελέσµατα των 
προαναφερθέντων διαδικασιών: α) τα παιδιά διαπιστώνοντας τη λειτουργική αξία 
της µουσικής τόσο στο δικό τους όσο και σε τόσους άλλους πολιτισµούς και 
εποχές    µαθαίνουν να την αντιµετωπίζουν ως αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής 
τους και όχι σαν ένα στείρο γνωστικό αντικείµενο αποσπώµενο από αυτήν, β) οι 
όροι «µουσικός», «τραγουδιστής», «επιτελεστής» κτλ.  αρχίζουν να αποκτούν 
µέσα τους  πολλαπλές µεταφράσεις βοηθώντας τα να αυτοπροσδιοριστούν 
(«εναλλακτικές ταυτότητες»- εφηβική ψυχολογία), γ) προσεγγίζουν διαφορετικά 
τη δική τους παραδοσιακή µουσική  εκτιµώντας και κατανοώντας σε µεγαλύτερο 
βάθος την αισθητική, τεχνική και λειτουργική της αξία, δ) η επαφή µέσω της 
µουσικής µε άλλους πολιτισµούς επιφέρει το σεβασµό, πολύ συχνά την εκτίµηση 
και γιατί όχι και την αγάπη προς αυτούς και τους ανθρώπους τους, γιατί όπως έχει 
πει και ο σπουδαίος εθνοµουσικολόγος John Blacking “the hard task is to love, and 
music is a skill that prepares man for this difficult task” «Το δύσκολο είναι να 
αγαπάς και η µουσική είναι η κατάρτιση που προετοιµάζει τον άνθρωπο για αυτό, 
το δυσκολότερο έργο». 
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2η Συνεδρία 

Μεταµόρφη Κουτεκίδου  
Ειδ. Γραµµατέας ∆.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μ.Σχ.   
Γιώργος Τάταρης 
Χαρτογράφος MSC 
«Συνθήκες στα Μουσικά Σχολεία» 
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Μαρία Ζουµπούλη,  
Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου,  
 
«Η «παραδοσιακή» µουσική ως αντικείµενο διδασκαλίας: θεωρητικοί 
προβληµατισµοί» 
 

Η ένταξη της «παραδοσιακής» µουσικής στο πρόγραµµα της εθνικής 
εκπαίδευσης προσκρούει σε ένα πλήθος αντινοµιών, εκ των οποίων η 
µεγαλύτερη είναι αυτή που χωρίζει την προφορικότητα από τον γραπτό λόγο. 
Στην πρώτη περίπτωση το savoir-faire, η τεχνογνωσία, καθοδηγείται προπαντός 
από το βίωµα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο ορθός λόγος είναι που αναλαµβάνει 
τον ρόλο αυτό. Ας σκεφτούµε τις συνθήκες µαθητείας µέσα σε ένα πλαίσιο 
«παραδοσιακό»: ο µαθητευόµενος είναι αυθωρεί ασκούµενος, διδάσκεται επί το 
έργον, στην σκιά ενός δασκάλου µε τον οποίον συµβιώνει και του οποίου γίνεται 
τρόπον τινά ο «παραγιός». Η σχέση αυτή δεν είναι σύντοµη. Χρειάζονται πολλά 
χρόνια συµβίωσης µε τον δάσκαλο για να αποµυζήσει ο µαθητής τα µυστικά του 
- και λέω αποµυζήσει γιατί τα µυστικά της τεχνογνωσίας δεν προσφέρονται από 
το δάσκαλο, τα εκµαιεύει ο µαθητής, τα κερδίζει βήµα-βήµα ανάλογα µε το 
τάλαντο και την επιµέλειά του. Στο κάδρο αυτό το φόντο δεν είναι καθόλου η 
Αρκαδία των Ποιητών, ο Παρνασσός των Τεχνών, παρά είναι το κακοτράχαλο 
επαγγελµατικό πεδίο, στο οποίο ο µαθητευόµενος σπρώχνεται πριν καλά-καλά 
συνειδητοποιήσει την τέχνη του. Εκεί διδάσκεται τα πάντα στην πράξη, 
µαθαίνοντας να ζυγίζει την επιτυχία του µε την ανταπόκριση του κοινού, τις 
συµµαχίες ή τον ανταγωνισµό µε τους άλλους µουσικούς, την διεύρυνση των 
βιολογικών του αντοχών στα µέτρα των αναγκών της εκάστοτε επιτέλεσης. 

Ποιος από τους σηµερινούς γονείς θα δεχόταν για τα παιδιά του ένα τέτοιο 
µουσικοπαιδαγωγικό πλαίσιο? Αλλά κι αν ακόµα αυτό συνέβαινε, πώς αυτό θα 
µπορούσε να ενταχθεί στα δικά µας εκπαιδευτικά συστήµατα όλων των 
βαθµίδων? Σε αυτά, η σχέση µε τον διδάσκοντα, όσο κι αν παραµένει 
διαπροσωπική, δεν νοείται να ξεχειλίζει σε απαιτήσεις «συµβίωσης». Ο χρόνος 
της µαθητείας είναι ακαδηµαϊκά προκαθορισµένος, τόσα χρόνια, τόσες µέρες την 
εβδοµάδα, τόσες ώρες συνολικά. Επιπλέον δεν είναι χρόνος αποκλειστικός, κάθε 
άλλο, είναι κοµµάτι µιας εγκύκλιας εκπαίδευσης, µε πολλαπλές απαιτήσεις. Η 
διδακτέα ύλη δεν µπορεί να οργανώνεται από τον διδάσκοντα κατά το δοκούν, 
είναι οµολογοποιηµένη και δοµηµένη πριν µπει ο µαθητής στην τάξη, πριν 
εκδηλώσει τις προσωπικές δυνατότητες και ανάγκες του. Ο µαθητής δεν 
αγωνίζεται να «κλέψει» γνώση, αυτή του προσφέρεται δηµοκρατικά και 
απλόχερα από ένα συντονισµένο διδακτικό προσωπικό. Αυτό διενεργεί την 
εξέταση των δεξιοτήτων σε συνθήκες θερµοκηπίου, που ευνοούν αναγκαστικά 
τις πιο «τεχνικές» δεξιότητες - π.χ. η ευφράδεια ενός µαθητή δεν αξιολογείται µε 
τον συστηµατικό τρόπο µε τον οποίο αξιολογείται η γραπτή έκφραση, και για να 
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έρθουµε στο µουσικό χώρο, οι εκφραστικές δυνατότητες του νεαρού µουσικού, η 
συγκινησιακή του δύναµη, δεν είναι αντικείµενο βαθµολογίας µε τον τρόπο που 
είναι η δεξιοτεχνία. Θεωρείται απαράδεκτο και αντιπαιδαγωγικό να εξαντλούνται 
οι µαθητές από υπερπροσπάθεια. Όσο για το επαγγελµατικό διακύβευµα, αυτό 
απωθείται για την µετά το πτυχίο εποχή και µε την απαίτηση ενός 
κανονικοποιηµένου πλαισίου, µε ασφάλιση, συντάξιµα κλπ. 

Αν συγκρίνει κανείς τις δυο εκδοχές της µαθητείας, θα πρέπει να αποδεχτεί 
ότι ιδανικά σχήµατα υπάρχουν µόνο στη φαντασία και να απεµπολήσει τις 
νοσταλγικές επικλήσεις µη υλοποιήσιµων σήµερα πρακτικών. Τι σηµαίνει όµως 
αυτό? Ότι δεν είναι εφικτό να προσεγγίσουµε την ρευστότητα µιας προφορικής 
µουσικής παράδοσης µε τους εξορθολογιστικούς όρους του υφιστάµενου 
εκπαιδευτικού συστήµατος; 

Στο περίφηµο βιβλίο του για την «Άγρια Σκέψη», ο Claude Lévi-Strauss, 
προκειµένου να ερµηνεύσει τους µύθους που θεµελιώνουν τα πολιτισµικά 
συστήµατα από καταβολής κόσµου, αξιοποιεί ένα δίπολο, που κατέστη έκτοτε 
σχεδόν παροιµιώδες, το δίπολο του µηχανικού και του µάστορα. Ο τρόπος µε τον 
οποίο ο µάστορας κατακτά την τεχνογνωσία στηρίζεται στην εµπειρία: 
προκειµένου να οικοδοµήσει, θα αξιοποιήσει τα υλικά που έχει στη διάθεσή του 
και θα σχεδιάσει βηµατικά την εκτέλεση, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει τα 
πάσης φύσεως κατασκευαστικά προβλήµατα, επιστρατεύοντας την ευφυία του 
κατά περίσταση. Συσσωρευόµενη η πείρα κεφαλαιοποιεί µια γνώση 
µεταδιδόµενη στους µαθητές µε τον ίδιο πρακτικό και εµπειρικό τρόπο. Εδώ και 
η αποκατάσταση του όρου «εµπειρικός»: ως γνωστόν ο τρόπος αυτός έχει 
γεννήσει µείζονα αριστουργήµατα στην ιστορία της ανθρωπότητας - ας 
σκεφτούµε, π.χ. πώς κατασκευάζονταν οι καθεδρικοί του λεγόµενου γοτθικού 
ρυθµού στην ∆υτική Ευρώπη. Ο µηχανικός, αντίθετα, αντλεί τη γνώση του µέσα 
από έναν εγγραµµατισµό που επιβάλλει συστηµατική κωδικοποίηση: χωρίς την 
κωδικοποίηση αυτή, οι δυνατότητές του περιορίζονται δραµατικά. Προκειµένου 
να οικοδοµήσει, θα σχεδιάσει λοιπόν εκ των προτέρων και δεν θα µεταβάλλει 
τίποτε στην πορεία, θα αναζητήσει όχι τα διαθέσιµα, αλλά τα κατάλληλα υλικά, 
όπως και το κατάλληλα εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Το µεγάλο του 
αβαντάζ σε σχέση µε το µάστορα, είναι ότι ο ορθός λόγος µπορεί να του 
επιτρέψει απεριόριστες δυνατότητες σε επίπεδο µεταφοράς της θεωρίας σε πράξη 
- η γέφυρα Ρίου-Αντιρίου θα ήταν αδιανόητη για τον γνωστό πρωτοµάστορα του 
γεφυριού της Άρτας, που χρειάστηκε να θυσιάσει τη γυναίκα του για να 
ευµενίσει µια Φύση που στεκόταν πάνω από τις δυνάµεις του. 

Αυτό όµως σηµαίνει τελικά ότι εµείς είµαστε αποκλειστικά µέτοχοι της 
κουλτούρας του µηχανικού και άρα εσαεί εγκλωβισµένοι σε έναν άκαµπτο 
ορθολογισµό? Φυσικά και όχι. Αρκεί να συνειδητοποιήσουµε ότι, τουλάχιστον 
µέχρι την σχολική ηλικία, αλλά και πολύ αργότερα, ο τρόπος µε τον οποίον 
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γνωρίζουµε τον κόσµο είναι ο τρόπος της εµπειρίας και όχι αυτός της θεωρίας. 
Και ότι µαθαίνουµε περισσότερο από τα λάθη, τα οποία βιώσαµε, παρά από τις 
λογικές νουθεσίες, που αρθρώθηκαν θεωρητικά. Αλλά και στο υφιστάµενο 
παιδαγωγικό σύστηµα, αν δεν µεταφράσουµε τα µαθηµατικά σε προβλήµατα µε 
καλάθια, ντοµάτες, κιλά και ευρώ η διδασκαλία µας δεν έχει τελεσφορήσει. Η 
εµπειρία παραµένει ουσιαστική συνιστώσα της γνωσιολογίας µας, όσο κι αν 
ζούµε σε εποχή που αποθεώνει τη θεωρία. 

Άµεσα συνδεδεµένη µε την κουλτούρα της εµπειρίας είναι η κουλτούρα της 
προφορικότητας. Απέναντι στο περιγεγραµµένο και ελέγξιµο της θεωρίας, που 
µεταφράζεται σε εγγράµµατες πρακτικές, η προφορικότητα φαντάζει ατελής και 
υποδεέστερη, διότι η ρευστότητά της αντιστέκεται στη συστηµατοποίηση. Όταν 
λοιπόν γίνεται λόγος για παραδοσιακή µουσική στο πλαίσιο της δηµόσιας 
εκπαίδευσης, κάθε θεσµικός παράγων που σέβεται τον εαυτό του στη χειρότερη 
περίπτωση εναντιώνεται, στην καλύτερη συνοφρυώνεται. 

Εδώ θα πρέπει να ανοίξουµε µια παρένθεση σηµασιολογίας, που είναι 
απαραίτητη: Τι εννοούµε όταν λέµε παραδοσιακή µουσική ή µάλλον 
παραδοσιακές µουσικές (είµαστε όλοι σύµφωνοι φαντάζοµαι ότι κάποια στιγµή 
θα έπρεπε να κατοχυρωθεί τουλάχιστον ο πληθυντικός γι’ αυτήν την πολύπαθη 
έκφραση)? Θα αποφύγω τις µακροσκελείς ρητορικές µε µετάθεση του 
ζητήµατος: παραδοσιακές µουσικές είναι οι µουσικές των παραδοσιακών 
κοινωνιών. Αντί να µπω στον κόπο να εξηγήσω τι εννοώ ως «παραδοσιακή 
κοινωνία» θα γλιστρίσω ακόµα µια φορά σε έναν όρο των ανθρωπιστικών 
επιστηµών και θα προτιµήσω την έκφραση του Kleber «παραδοσιακή 
βιόσφαιρα». 

«Παραδοσιακή βιόσφαιρα» είναι µια συλλογική πολιτισµική µνήµη, όπου 
λόγος, ήχος, κίνηση και πεποίθηση διαπλέκονται µε τρόπο που δεν ξεχωρίζει 
ποµπούς από δέκτες - αυτό δεν σηµαίνει ότι ποµποί και δέκτες δεν υπάρχουν, 
απλώς δεν διαχωρίζονται σαν ρόλοι, συχνά δε εναλλάσσονται. Μέσα σε αυτή τη 
βιόσφαιρα δεν υπάρχει κανένα συµβάν που να µπορεί να προκύψει εκτός 
περιεχοµένου (context). Κάθε µορφή έκφρασης συνέχεται από µια πανταχού 
παρούσα ακολουθία παραδοχών, που δίχως να γίνονται ρητές, αποτελούν 
αδιαµφισβήτητη κοινή περιουσία της κοινότητας. Έξω από αυτή τη βιόσφαιρα, 
κάθε συµβάν αποκόπτεται από την αιµατοδότρια πηγή του, χάνει όλο ή µέρος 
των συµπαραδηλώσεών του, αν όχι το καθαυτό νόηµά του. Στην καλύτερη 
περίπτωση, χάνει την ηχώ που στην πρωτογενή συνθήκη το συνοδεύει 
αντανακλώντας σε όλες τις πτυχές της βιόσφαιρας, ηχώ που µπορεί η ίδια να 
είναι γενεσιουργός άλλων “συµβάντων” (π.χ. ο τρόπος µε τον οποίο ένα µουσικό 
κοµµάτι δεν παίζεται µόνο του, αλλά εντάσσεται σε λογική “σειράς”). Κάθε 
επικοινωνιακή λογική της βιόσφαιρας βρίσκεται λοιπόν σοβαρά αλλοιωµένη αν 
το συµβάν εξαιρεθεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτό ισχύει µε ακόµα 
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µεγαλύτερη ένταση όταν ο λόγος έρχεται στα έργα της τέχνης - εν προκειµένω 
της µουσικής. 

Σε όλα τα έργα της τέχνης ενέχεται αναγκαστικά ένας σηµαντικός βαθµός 
“αοριστίας”, “µη συγκεκριµένου”, που προορίζεται να καλυφθεί στην διάρκεια 
της επικοινωνιακής πράξης από τον αποδέκτη που θα καλύψει το κενό 
“ερµηνεύοντας” το έργο µέσα από την εµπειρία του. Να λοιπόν που 
επανερχόµαστε στο αφετηριακό ζήτηµα της εµπειρίας. Το “εδώ και τώρα” µας 
προσδιορίζει, διαµορφώνει το “εκεί και αλλού”, δεν είµαστε ουδέτεροι 
αποδέκτες µονοσήµαντων καλλιτεχνηµάτων, αντίθετα είµαστε πολύπλοκοι 
δέκτες πολυεπίπεδων µηνυµάτων. Αν θέλουµε εποµένως να αποδώσουµε στην 
πρόσληψη του λαϊκού πολιτισµού από τα σηµερινά παιδιά έναν πραγµατικό ρόλο 
αγωγής, οφείλουµε να είµαστε µεθοδολογικά τόσο αυστηροί, όσο ο φιλόλογος 
που τους διδάσκει τα οµηρικά έπη: στην µελέτη της Ιλιάδας, η φιλολογική 
επεξεργασία καλείται να καλύψει την χρονική απόσταση που χωρίζει τους 
νεαρούς µελετητές της µε σχόλια, πραγµατολογικά, αισθητικά ή άλλα, που 
λειτουργούν ως αναρτήσεις απαλύνοντας το σοκ της σύγκρουσης του σήµερα µε 
το χτες, που ανοίγουν πύλες πρόσβασης σε πολυεπίπεδες αναγνώσεις και που εν 
τέλει καθιστούν το κείµενο του έπους προσπελάσιµο στον αµύητο. Στο 
Πανεπιστήµιο, ο µεταπτυχιακός φοιτητής θα κάνει το ίδιο σε ένα πιο απαιτητικό 
πλαίσιο που εµβαθύνει εξαντλώντας τη διεθνή βιβλιογραφία κ.ο.κ. Κανείς 
πάντως δεν διανοείται να προτείνει µια ανάγνωση της Ιλιάδας εκ των ενόντων, 
διότι αυτό θα περιόριζε το λογοτεχνικό αυτό αριστούργηµα στο επίπεδο µιας 
σειράς τυποποιηµένων και µάλλον βαρετών πληροφοριών για έναν µακρινό 
µυθικό κόσµο που δεν ενδιαφέρει κανέναν έφηβο µε ipod και laptop. Οµοίως, αν 
σε αυτόν τον έφηβο διδάξω το “Μήλο µου κόκκινο” απλώς ως µια µελωδία και 
ένα οργανολόγιο, δεν τον έχω βοηθήσει να εννοήσει τον πολιτισµικό πλούτο που 
διαφοροποιεί το συγκεκριµένο τραγούδι από το οποιοδήποτε τρέχον σουξέ.  

Υπάρχει δε και µια στάση πνεύµατος έτι δραµατικότερη: προκειµένου να 
αναδειχθεί η αξία του “παραδοσιακού”, αυτή συνδέεται µε ασαφή και αόριστα 
µεγέθη όπως η “ελληνικότητα”. Η “ελληνικότητα” του παραδοσιακού 
οµοιοκαταληκτεί µε ταυτόχρονη αξιολογική ιεράρχηση των µουσικών ειδών, 
ακόµα και των µουσικών παραδόσεων που στην αρχή αυτής της εισήγησης 
επιµείναµε να εκφράσουµε σε αρθµό πληθυντικό. Αυτό όµως είναι θέµα µιας 
άλλης εισήγησης. 

Το συµπέρασµα πάντως είναι πως αν δεν αντιµετωπίσουµε τη µουσική ως 
συνολικό κοινωνικό φαινόµενο, δεν θα µπορέσουµε να θέσουµε τα θεµέλια της 
διδασκαλίας της στο δηµόσιο σχολείο σε µια βάση που θα ενσωµατώνει την 
εµπειρία της προφορικότητας, έστω και µε τους περιοριστικούς όρους της 
συστηµατικής εκπαίδευσης. Το αιτούµενο, άλλως ειπείν, είναι η επαφή µε τον 
κόσµο της µουσικής εµπειρίας, η όσµωση µε τις πολιτισµικές πρακτικές όπου η 
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µουσική ενδύεται τους παραδοσιακούς της ρόλους. Πώς αυτό µπορεί να καταστεί 
δυνατόν? Θα προσπαθήσουµε να διατυπώσουµε µια σύντοµη σειρά από βασικές 
προτάσεις, οι οποίες φυσικά επιδέχονται ανάπτυξη και επεξεργασία: 

α) Κατοχύρωση στην διδακτέα ύλη της πραγµατολογίας και της θεωρίας που 
δύνανται να εγγράψουν τις παραδοσιακές µουσικές στο πλαίσιό τους. 
Απεµπλοκή της λαϊκής µουσικής από τον σφιχτό εναγκαλισµό της «βυζαντινής», 
που αποτελεί λόγια εγγράµµατη παράδοση, πολύτιµη και διδακτέα, αλλά σε 
αυτόνοµο πλαίσιο 

β) Προαγωγή των µηχανισµών µνήµης, µε σύνδεση µε ενεργά κοινωνικά 
πεδία, ώστε να ενισχυθεί η «αναπαράσταση» µε κοινωνικές λειτουργικότητες και 
να µην περιορίζεται στα αµφιθέατρα και την αµήχανη σκηνοθεσία  

γ) Από ιδεολογική σκοπιά, αποφυγή της λογικής της «διάσωσης» και 
«διάδοσης» (διανοείται κανείς να µιλήσει π.χ. µε όρους «διάσωσης» για τα 
οµηρικά έπη; επιτρέπεται ένα τέτοιο πολιτισµικό κεφάλαιο να γίνεται οιονεί 
προϊόν καµπάνιας προώθησης µε όρους advertising;), και προτεραιότητα σε ένα 
πνεύµα θεώρησης των παραδοσιακών µουσικών ως πολιτισµικού τεκµηρίου 

δ) Ενσυναίσθηση και όχι µόνο διανοητική προσέγγιση του λαίκού µουσικού 
πολιτισµού, έµφαση στην περιπτωσιολογία. Να σταµατήσει η υποτίµηση των 
λαϊκών µουσικών µε τον χαρακτηρισµό τους ως «εµπειροτεχνών» 
(κατηγοριοποίηση άνευ περιεχοµένου που έχει αποτελέσει άλλοθι για ένα πλήθος 
ανερµάτιστων καιροσκόπων που απλώς ορέγονται το δηµοσιοϋπαλληλίκι και 
δυσφηµούν τον κόσµο της λαϊκής µουσικής). Οι όντως έµπειροι λαϊκοί µουσικοί 
να βρουν την θεσµική κάλυψη που τους αρµόζει, ώτσε να καταστεί δυνατό να 
παρεµβαίνουν µέσα από θεσµοθετηµένη ακολουθία τακτικών σεµιναρίων, που θα 
ανταποκρίνεται στις τοπικές αισθητικές κάθε περιοχής που φιλοξενεί µουσικό 
σχολείο. Η τακτική διδασκαλία όµως να ανατίθεται σε ακαδηµαϊκά 
καταρτισµένους δασκάλους, που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε όποια έκφανση του λαϊκού µουσικού πολιτισµού 
δεν είναι αυθόρµητα προσπελάσιµη από τα παιδιά. 

Οι επιτελεστές της παραδοσιακής µουσικής είναι οι ζωντανοί φορείς της, η 
παραδοσιακή µουσική δεν υφίσταται έξω από αυτούς. Στη διάρκεια της 
διδασκαλίας, η δική µας ευθύνη δεν είναι να κωδικοποιήσουµε την παράδοση, 
αλλά να την φέρουµε στη συνείδηση των µαθητών µε κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό 
κάνοντας, φυσικά την «εγγραµµατίζουµε» (δεν υπάρχει προφορική κουλτούρα 
που να έχει µείνει απρόσβλητη από κάποιο σύστηµα σηµείων, λένε οι 
γλωσσολόγοι) την τυποποιούµε – γι’ αυτό και είναι ζωτικό να της ανανεώνουµε 
τη ρευστότητα, να υποκλινόµαστε στην εµπειρία. Αλλά µετά λόγου γνώσεως. 
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∆ήµος ∆ηµητριάδης  
Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστηµίου,  
 
«∆ηµιουργικότητα & αυτοσχεδιασµός στη µουσική εκπαίδευση» 
 
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την καλλιτεχνική επιτροπή για την πρόσκληση. Και 

την ευκαιρία που µου έδωσε για αυτή την επαφή. Θεωρώ το θεσµό Μουσικών 
Σχολείων εξαιρετικά σηµαντικό για την εξέλιξη της µουσικής στην Ελλάδα 
,προβληµατίζοµαι για τις τόσες δυσκολίες και τα τόσα προβλήµατα υποστήριξης 
και προσωπικού αλλά κυρίως για το πρόβληµα ταυτότητας που πρέπει να υπάρχει 
µε την έννοια του συγκεκριµένου στόχου που έχουν τα Μουσικά Σχολεία και 
έρχεται σε αντίθεση της αντίστοιχης πρέπουσας ορθολογικής οργάνωσης και 
λειτουργίας τους. Το µόνο που ξέρω είναι ότι τα Μουσικά Σχολεία είναι επιτυχή 
των περισσότερων και πιο επιτυχηµένων φοιτητών µας και αυτό είναι ιδιαίτερα 
αληθές για τον χώρο που κινούµαι εγώ δηλ. για το χώρο της τζαζ και του 
σύγχρονου αυτοσχεδιασµού. Πιστεύω ότι µια συνεργασία µε τα Πανεπιστηµιακά 
τµήµατα µουσικής, µπορεί να προκύψει από τη συνεργασία αυτή ένα πολύ θετικό 
και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρωµένο σύστηµα µουσικής εκπαίδευσης 
που θα διατρέχει όλες τις βαθµίδες και θα σταµατήσω εδώ αυτό τον τοµέα, γιατί 
πιστεύω ότι είναι η συζήτηση πολύ προχωρηµένη και δεν θα ήθελα να µπω σε 
αυτό τον χώρο. Θα επικεντρωθώ στο πρόγραµµα βυζαντινού αυτοσχεδιασµού 
στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, όπου διδάσκοντας από το 1996 και θα προσπαθήσω 
σύντοµα να εξηγήσω την προσέγγισή µας στη διδασκαλία αυτοσχεδιασµού στο 
Ιόνιο Πανεπιστήµιο, τη σηµασία του αντίστοιχου προγράµµατος σπουδών  για τη 
µουσική εκπαίδευση εν γένει . Θα προσπαθήσω να αναφέρω σύντοµα για το 
ζήτηµα σε µια προοπτική όπου παρατηρείται µια µικρή αλλά δυναµική τάση 
επανόδου της διδασκαλίας του αυτοσχεδιασµού στη µουσική εν γένει και όχι 
περιορισµένης στο χώρο της τζαζ µουσικής αλλά αυτή η επάνοδος συνδέεται µε 
την εµπειρία της διδασκαλίας της τζαζ για µισό αιώνα τώρα στα περισσότερα 
ιδρύµατα του τόπου. Επίσης σας πληροφορώ µιλώντας µε την ιδιότητα µου ως 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιεθνούς Ένωσης της τζαζ που είµαι 
εγγεγραµµένος από το 2003 και συνεπώς έχω µια σχετική εποπτεία αυτού του 
χώρου. Λοιπόν, το πρόγραµµα τζαζ και σύγχρονου αυτοσχεδιασµού στο Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο ξεκίνησε το 1996,όπως είπα, και είναι σήµερα το πρώτο πλήρες 
πανεπιστηµιακό πρόγραµµα σπουδών εκτέλεσης τζαζ [...], αποτελεί το 
κατάλληλο από το χώρο τµήµα για σπουδές τζαζ και σύγχρονου αυτοσχεδιασµού  
και στην Ελλάδα και γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο διότι πιστεύω ότι δίνει 
ένα σύγχρονο και διεθνή προσανατολισµό που αποτελεί και µια έκφραση 
συγκεκριµένης µουσικής εκπαιδευτικής θέσης. Τα µαθήµατα σήµερα 
παρακολουθούν ως ελεύθερες επιλογές  περίπου 30 φοιτητές , το αυστηρά 
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επαγγελµατικό χώρο εκπαίδευσης όπου οι φοιτητές θα έρχονται µετά από 
ακρόαση και θα παρακολουθούν περίπου 15 φοιτητές όλων των οργάνων .Από 
τους απόφοιτους έχουµε πολύ σηµαντικούς µουσικούς ,η επιτυχία τους 
τεκµηριώνεται και από θέσεις διδακτικού προσωπικού όπως σε τµήµατα 
πανεπιστηµίου της Βοστώνης  όπου έχουµε 3 µεταπτυχιακούς φοιτητές ,1 
διδάσκοντα ,όλους τους υπόλοιπους [...] ,το πρώτο πανεπιστήµιο που έγινε µε 
ανταλλαγή φοιτητών µέσω του προγράµµατος Erasmus στο πολύ αυστηρό 
Πανεπιστήµιο του Ελσίνκι  στο τµήµα τζαζ. Έχουµε την πρώτη έκδοση ενός 
δίσκου τζαζ µουσικής από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο από το 2003 που έκανε πολύ 
καλή εντύπωση στο διεθνή χώρο και τέλος θέλω να πω ότι παρά τις υψηλές 
απαιτήσεις και το εξειδικευµένο πρόγραµµα σπουδών στον τοµέα της τζαζ, το 
πρόγραµµα αυτό αποτελεί εκπαιδευτική κατεύθυνση περισσότερο σύγχρονης 
µουσικής εκπαίδευσης παρά αυστηρής και στεγνής στυλιστικής εξειδίκευσης στο 
ιδίωµα της τζαζ. Θα κάνω µια µικρή παρένθεση και αυτό πιστεύω είναι η 
ιδιαιτερότητα της τζαζ και γιατί είναι σηµαντική. Υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι 
κατά τη γνώµη µου που καθιστούν τη σπουδή [...] πολύ σηµαντική. Στη τζαζ 
µουσική δεν εκπαιδεύονται σε ένα όργανο αλλά στη λειτουργία της µουσικής και 
συνολικά. Πρέπει να ξέρουν πολύ καλά τόσο το ρόλο του δικού τους οργάνου 
όσο και εκείνου όλων των άλλων. Σε κάθε δεδοµένη στιγµή µιας εκτέλεσης 
πρέπει να έχουν γνώση του τι παίζεται από κάθε όργανο του συνόλου και να 
ανταποκρίνονται σε αυτό δηµιουργικά, είτε ο ρόλος τους είναι συνοδευτικός είτε 
ξεχωριστός. Απαιτούνται εποµένως πολύ αυξηµένες δηµιουργικές µουσικές 
ικανότητες και πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο ολοκληρωµένη µουσική εκπαίδευση 
από αυτή που προσφέρει σε έναν µουσικό η τζαζ. Είναι η πιο ‘πολυφωνική’ 
εκπαίδευση τόσο ως προς τα στοιχεία µουσικής καθαυτά όσο και ως προς τα 
µουσικά περιβάλλοντα στα οποία ο µουσικός µπορεί να ανταποκριθεί µε 
επιτυχία. Εννοώ περιβάλλον κλασικής παραδοσιακής εκτέλεσης , σύγχρονης 
ρυθµικής µουσικής ,περιβάλλον µε ακουστικά ή ηλεκτρικά όργανα , ή σύνθετης 
µορφής µουσική, απλή ή σύνθετη αρµονία ,χώρος συναυλίας, στούντιο 
ηχογράφησης , εξοικείωση µε τεχνολογικά συστήµατα ελέγχου. Παρόλα αυτά η 
εµπειρία της οργάνωσης σπουδών τζαζ σε επίπεδο πανεπιστηµιακό έχει αποδείξει 
κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες ότι είναι δυνατό ακόµη και η διδασκαλία της 
τζαζ να έχει στοιχεία αντιδηµιουργικά. Μπορεί εντελώς αντίθετα από το ίδιο το 
πνεύµα της τζαζ να εκπαιδεύονται οι µουσικοί στο να παίζουν τζαζ ,να 
αυτοσχεδιάζουν σωστά αλλά χωρίς να καταπονούν τη δηµιουργική σύνθεση. 
Αυτό που µπορεί να οφείλεται· σίγουρα όχι στο δηµιουργικό πνεύµα και στην 
ιστορία της µουσικής τζαζ αλλά στις επιλογές που γίνονται ως προς ποια στοιχεία 
της τζαζ επιλέγονται να διδαχτούν αλλά κυρίως από την επιλογή του µοντέλου 
διδασκαλίας που υιοθετείται. Αυτό το µοντέλο το οποίο αντιγράφει τη 
διδασκαλία της κλασικής µουσικής ,της παράδοσης εννοώ,των ευρωπαϊκών  



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          69 

ακαδηµιών όπου η έµφαση  δίνεται στην ανάγκη εκπαίδευσης ή µάλλον 
παραγωγής µουσικών ορχήστρας και όχι απαραίτητα δηµιουργικών µουσικών 
που χειρίζονται απαραίτητα τον αυτοσχεδιασµό και τη σύνθεση ως ισοβαρείς 
δραστηριότητες µε την εκτέλεση µιας παρασπουδάς. Στην κατεύθυνση της 
αντιµετώπισης αυτού του προβλήµατος ,πολλά προγράµµατα τζαζ κυρίως σε 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ πιο ανοιχτά και καινοτόµα προγράµµατα σπουδών  
που ενθαρρύνουν τη δηµιουργική και αφαιρετική δηµιουργία έναντι του 
στυλιστικού µοντέλου. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, δηµιουργήσαµε ένα 
πρόγραµµα ελεύθερου σχεδιασµού ενσωµατωµένο στο πρόγραµµα της τζαζ 
υποχρεωτικό για αυτούς που παρακολουθούν την κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα 
παράλληλο και ανεξάρτητο πρόγραµµα διδασκαλίας του αυτοσχεδιασµού, που 
έχει στόχο να αποτελεί ένα ανοιχτό παράθυρο κατά κάποιο τρόπο σε όλο το [...] 
και την απόδραση από τα στενά πλαίσια των ιδιωµατικών στοιχείων της τζαζ 
προς κάθε δυνατή µουσική κατεύθυνση. Με την καλλιέργεια και την πρακτική 
του µη ιδιωµατικού αυτοσχεδιασµού επιδιώκεται πρώτα η ανάπτυξη της 
κοινωνικότητας και προσωπικότητας του συνθέτη- εκτελεστή ως προϋπόθεση για 
πιο εξειδικευµένη στυλιστική και ιδιωµατική µελέτη. Το πρόγραµµα αυτό, θα 
εξηγήσω σε λίγο πολύ απλά πως λειτουργεί, ξεκίνησε το 1999  πλέον έχει 
ολοκληρωθεί ως εκπαιδευτικό πρόγραµµα, συµµετέχουν πολλοί συνάδελφοι σε 
αυτό και συµπληρώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία  µε τακτικές εµφανίσεις στο 
κοινό ,τα τελευταία 2 χρόνια υπήρχε µόνιµη στέγη στην οποία ερχόταν το κοινό 
και πλήρωνε εισιτήριο για τις παραστάσεις και αυτό το πρόγραµµα αποτελεί µια 
ουσιαστική εκπαιδευτική συνιστώσα όχι µόνο του προγράµµατος µουσικής 
παράστασης αλλά όλου του προγράµµατος µουσικών σπουδών. ∆ιότι συνδέεται 
εκτός από την κατεύθυνση της εκτέλεσης και µε της σύνθεσης και 
αυτοσχεδιασµού. Είναι ο τόπος συνάντησης όλων των κατευθύνσεων. Είναι ο 
χώρος ανάλυσης και εκπαίδευσης σε όλες τις µουσικές δηµιουργικές 
δραστηριότητες από τη σύλληψη και οργάνωση των µουσικών ιδεών µέχρι την 
παραγωγή µιας συναυλίας και την παράστησε µπροστά στο κοινό. Ταυτόχρονα 
είναι και µια εκπαιδευτική τάση,θα έλεγα, που δεν είναι ότι δεν έχει προηγούµενο 
πουθενά, ίσα-ίσα έχει αντίστοιχα παραδείγµατα σε πολλά άλλα προγράµµατα 
σπουδών σε µέρη όλου του κόσµου. Μέσα στα σχέδιά µας η διοργάνωση ενός 
συνεδρίου µε θέµα ‘δηµιουργικότητα και αυτοσχεδιασµός στη µουσική 
εκπαίδευση’  τον Νοέµβριο στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο που διοργανώνει η διεθνής 
ένωση σχολών της τζαζ µε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο και ο κύριος 
καθηγητής θα είναι ο [...] από το Πανεπιστήµιο του Michigan ο οποίος διδάσκει 
στον τοµέας της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας και είναι ο συγγραφέας πολλών 
σηµαντικών βιβλίων που αναθεωρούν την έννοια της δηµιουργικότητας και της 
τέχνης .Ένα από αυτά έχει τον τίτλο ‘ Explain..’, ένα άλλο έχει τίτλο ‘...genius, 
the powerful elaboration’  Πώς λειτουργεί το σχέδιο ελεύθερου αυτοσχεδιασµού· 
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πολύ απλά σε αυτό προσέρχονται οι φοιτητές από τελείως διαφορετικά µουσικά 
παρελθόντα, ας πούµε η εκπαίδευση δηλ. έχουµε πάντα φοιτητές που 
ενδιαφέρονται ή προέρχονται από µια εκπαίδευση τζαζ  και ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν σε αυτή αλλά έχουµε και φοιτητές που η εµπειρία τους αφορά σε 
παραδοσιακή µουσική ,κλασική µουσική, ηλεκτρονική µουσική ,λόγια και λαϊκή 
και όλα αυτά γίνονται σε έναν χώρο όπου καλούνται να αποκτήσουν µια ευχέρεια 
στο να µπορούν να δηµιουργούν µουσικές µορφές επιτόπου και στη συνέχεια, 
αυτό είναι το πιο προκλητικό και σηµαντικό, να συνδυάζουν αυτή την ικανότητα 
µε άλλους µουσικούς σε µικρά γκρουπ, τρίο και µεγαλύτερα σύνολα. Θα 
εκπλαγείτε πόσο καλά ξέρουν να σχεδιάζουν αυτό σε µεγάλα σύνολα, θέλω να 
πω ότι δεν ξεκίνησε τώρα αυτό το πρόγραµµα ,έχει µια δυναµική πολλών ετών, 
και χάρη στη συνεργασία µε συναδέλφους από το χώρο της ηλεκτρονικής 
µουσικής όπως ο καθηγητής [...] ,ένα πρόσφατος συνεργάτης ο Στέφανος 
Ανδρέας που είναι και µουσικός της τζαζ και συνθέτης ,υπάρχει λοιπόν, µια 
δυναµική η οποία επιτρέπει στα νέα µέλη που µπαίνουν στο σύνολο και στο 
πρόγραµµα αυτό πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση µε πόσο χρόνο χρειάζονται ,να 
προσαρµόζονται σε αυτή τη διαδικασία και να παράγουν αξιολογότατα 
αποτελέσµατα πάντοτε µε προϋπόθεση την αυθόρµητη και επί τόπου δηµιουργία. 
Όταν δεν υπάρχει προετοιµασία δεν σηµαίνει πως δεν υπάρχει και παρελθόν στη 
µουσική, αλλά οπωσδήποτε για να λειτουργήσει ένα τέτοιο πρόγραµµα µε την 
υπηρέτηση ιδιωµατικών στοιχείων στη µουσική κατά κάποιο τρόπο η µουσική 
δηµιουργεί το δικό της κλίµα καθώς παράγει .Πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός 
ότι στη διαδικασία κάθε εκτέλεσης αυτοσχεδιασµού είτε σόλο είτε σε µικρό ή 
µεγάλο σύνολο ηχογραφείται επί τόπου εποµένως υπάρχει σηµείο αναφοράς 
,υπάρχει ένα έργο το οποίο µπορεί αµέσως µετά να το ξανακούσει και υπάρχει 
πολύ αναπτυγµένο αίσθηµα κριτικής ανάλυσης από όλα τα µέλη ,όλοι εκφράζουν 
τη γνώµη τους γιατί η µουσική που µόλις παίχτηκε λειτουργεί  ,έχει µορφή, και 
επίσης έµµεσα και πιστεύω µε έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο γίνεται και 
εξερεύνηση της µουσικής ,διότι τίποτα δεν παρθενογεννάται ,εποµένως όλα αυτά 
που παίζονται έχουν κάποια αναφορά ,κάποια προέλευση, εποµένως είναι ένα 
πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αλλά και ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος να εξερευνάται 
η ιστορία της µουσικής ,να ανακαλύπτουµε από που προέρχονται αυτά τα 
στοιχεία τα οποία απαιτούν αυτά που µόλις ακούσαµε. Ο αυτοσχεδιασµός 
επανέρχεται στη µουσική εκπαίδευση ,δεν θα µιλήσω για την εξαφάνιση του 
αυτοσχεδιασµού από την ευρωπαϊκή µουσική δεδοµένου ότι ήταν πολύ 
σηµαντική ικανότητα εκτελεστών και συνθετών. Στη µοντέρνα διεθνής µουσική 
εκπαίδευση είναι ειρωνικό το σηµείο ότι η εφεύρεση του φωνογράφου θα 
µπορούσε να παίξει σηµαντικό ρόλο για την καταγραφή του αυτοσχεδιασµού και 
εποµένως να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτής της τέχνης σε µια στιγµή που 
χανόταν, λειτούργησε τελικά µόνο για τη τζαζ και όχι για άλλους χώρους 
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µουσικής. Τα τελευταία χρόνια και µέσα από τη [...] προγραµµάτων τζαζ 
παγκοσµίως αρχίζει να αναπτύσσεται µια τάση για κάλυψη αυτού του κενού και 
στο χώρο της γενικής µουσικής εκπαίδευσης ,υπάρχουν τάσεις αλλαγής από τη 
βάση µε τη µορφή,µε την καλή έννοια το λέω αλλά και µε την κακή καµιά φορά, 
ανταγωνισµού κλασικών σπουδών και τζαζ,υπάρχουν εκεί τµήµατα τζαζ που 
αναπτύσσονται σε σχέση µε παραδοσιακά τµήµατα [...] κλασικής µουσικής,διότι 
υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση αλλά το κυριότερο είναι η διάκριση της εµπειρίας 
από τη διδασκαλία των [..] της τζαζ προς άλλες κατευθύνσεις. Υπάρχουν πολλά 
παραδείγµατα τα οποία έχω ζήσει και από πρώτο χέρι ,υπάρχει ένα αναπτυγµένο 
πρόγραµµα εκπαίδευσης των µουσικών που κάνουν τη σύνθεση και των 
µουσικών που κάνουν εκτέλεση στον αυτοσχεδιασµό. Το [...] πρόγραµµα τζαζ 
είναι πολύ προοδευτικό,ανοιχτό αλλά ταυτόχρονα έχει και πρόγραµµα 
διδασκαλίας  αυτοσχεδιασµού στους µουσικούς που κάνουν κλασική µουσική 
,στο Πανεπιστήµιο του Linz για παράδειγµα η προϊστάµενη του τµήµατος τζαζ 
χρησιµοποιεί την εµπειρία της σαν µελέτη της διδασκαλίας του αυτοσχεδιασµού 
,να προχωρήσει ένα παρόµοιο πρόγραµµα ,στην Εσθονία ένα πολύ ενδιαφέρον 
παράδειγµα η µουσική ακαδηµία του Dali  έχει ολοκληρώσει ένα τριετές 
πρόγραµµα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση που ονοµάζεται ‘Crossing borders’ το 
οποίο τώρα θα συνεχιστεί µόνιµα και υπόσχεται να φέρνει σε συνεργασία 
µουσικούς της τζαζ, της κλασικής µουσικής να αναπτύξουν ένα κοινό πρόγραµµα 
σπουδών µε βάση τον αυτοσχεδιασµό. Τα στοιχεία που µπορώ να συµπεριλάβω 
και να προσφέρω για την επάνοδο του αυτοσχεδιασµού στο κύριο ρεύµα της 
µουσικής εκπαίδευσης και ενδεικτικό είναι ίσως το ότι σε ένα από τα έγγραφα 
του [...] ,το έγγραφο µε τίτλο ‘Learning outcomes, standards …’ σηµειώνεται για 
ό,τι αυτό σηµαίνει , ότι στο µέλλον θα πρέπει όλοι οι φοιτητές και σπουδαστές 
µουσικής να µπορούν να αυτοσχεδιάζουν. Θα κλείσω εδώ,ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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Στέλλα Γεωργουλή  
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, ∆ρ Παιδαγωγικών της 
Μουσικής,  
 
«Σκέψεις και διαπιστώσεις  των καθηγητών µουσικής στα  Μουσικά Σχολεία, µε 
αφορµή  τον αυτοσχεδιασµό / σύνθεση στη µουσική εκπαίδευση» 
 
Θα ήθελα να ρίξουµε µια διαφορετική µατιά σε αυτό το θέµα και να πάρουµε 

την άποψη των διδασκόντων στα Μουσικά Γυµνάσια και Λύκεια όπου 
καταγράφηκε στην επιστηµονική έρευνα που έκανα πριν λίγα χρόνια και τα 
αποτελέσµατά της εµφανίστηκαν το 2004. Το θέµα ήταν ο αυτοσχεδιασµός και 
σύνθεση στη µουσική εκπαίδευση και συγκεκριµένα στα ελληνικά Μουσικά 
Γυµνάσια. Έγινε επί τόπου έρευνα µε ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις σε σχεδόν 
όλα τα Μουσικά Γυµνάσια στην Ελλάδα και [...]. Αφορά το γενικότερο κεφάλαιο 
διδασκαλία και διδακτική της µουσικής. Στο Μουσικό Σχολείο,λοιπόν, η 
µουσική είναι όχι µόνο ένα ουσιώδες στοιχείο του χαρακτήρα του σχολείου αλλά 
διδάσκεται και κατά κλάδους από ειδικευµένους καθηγητές ,ιστορία,χορωδία, 
όργανα , ελληνική παραδοσιακή, ευρωπαϊκή κ.α. Εφόσον όµως οι περισσότεροι 
καθηγητές οργάνων , ένα χαρακτηριστικό της διδασκαλίας στο Μουσικό Σχολείο 
είναι η εµµονή µε την τεχνική , ακριβώς όπως θα περίµενε κανείς και σε ένα 
Ωδείο. Ο καθηγητής µουσικής έχει επιτέλους την ευκαιρία να κάνει ειδικό 
µάθηµα ,όπως σε ένα Ωδείο στα πλαίσια της δηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Έχει όµως την υποχρέωση να παραδώσει ύλη ακριβώς όπως και οι 
υπόλοιποι καθηγητές των γενικών µαθηµάτων π.χ. των µαθηµατικών. Σε 
σύγκριση µε το κοινό σχολείο, λοιπόν οι καθηγητές µουσικής έχουν κερδίσει µια 
ιδιότυπη επιστηµονική υπόσταση και αξιοπρέπεια και θέλουν να τη 
διασφαλίσουν. Τηρούν αυστηρά την ύλη και αισθάνονται ότι έχουν την 
αποστολή να διδάσκουν µουσική. Έχουµε ας πούµε ένα απόσπασµα µιας 
συνέντευξης που µας λέει ο καθηγητής «το γνωστικό επίπεδο των µαθηµάτων 
εδώ είναι ψηλό. Είµαστε υπεύθυνοι, έχουµε να διδάξουµε αγράµµατα παιδιά σε 
αυτό το σχολείο». Βλέπω λοιπόν ότι είναι µια ενδιαφέρουσα παρενέργεια σε 
αυτό το σχολείο ότι υπερασπίζεται τη µουσική ικανότητα όχι ως καλλιτεχνική 
δραστηριότητα αλλά ως σχολικό πρόγραµµα. Οι δάσκαλοί του µπορούν να 
καλύπτονται πίσω από τις απαιτήσεις του προγράµµατος και να λειτουργούν 
µόνο ως εκτελεστές κανονισµών. Από την άλλη µεριά υπάρχει ένας άλλος τύπος 
δασκάλων για τον οποίο οι ίδιες προϋποθέσεις λειτουργούν διαφορετικά και αυτό 
είναι υπό ανακάλυψη η έρευνα, πέρα από το κοινό ότι είµαστε καλυµµένοι 
,θέλουµε να κάνουµε το πρόγραµµά µας και απαιτούµε περισσότερο αναλυτικό 
πρόγραµµα και περισσότερες διευκρινίσεις για το πώς θα κάνουµε το ένα και το 
άλλο. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θέλουν κάτι άλλο. Υπάρχουν λοιπόν 
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,πολλοί δάσκαλοι που θέλουν να επεκτείνουν τους στενούς ορίζοντες της 
µουσικής ικανότητας ,να είναι παιδαγωγοί όσο και µουσικοί, για να ερευνήσουν 
την ίδια τη φύση της µουσικής διδασκαλίας. Λένε, ας πούµε, έχω αποσπάσµατα 
από απόψεις και σκέψεις: « οι νότες,τις χρειαζόµαστε βέβαια , δεν είναι όµως 
προϋπόθεση για να κάνεις µουσική. Οι φόρµες στην παραδοσιακή µουσική είναι 
µικρές, ανθρώπινες και δεν χρειάζονται παρτιτούρα». Να λοιπόν, κάτι που 
µπορούµε να κάνουµε και στη µη- παραδοσιακή µουσική, να χειριστούµε µικρές 
φόρµες άνευ νότας, άνευ βιβλίου και να κάνουµε τη δουλειά µε αυτέ. Μια άλλη 
σκέψη, « ο αρχικός σκοπός δεν είναι ο µαθητής να διαβάσει µουσική αλλά να 
παίξει µε το όργανο, να παράγει διαφορετικούς ήχους και να βρει αυτούς που του 
αρέσουν πιο πολύ». Μπαίνουµε σε µια δηµιουργική διαδικασία όπου αρχίζεις να 
επιλέγεις, παίζεις κάτι,το παιδί ανακαλύπτει. Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισµένο 
που το προωθούµε ή το διδάσκουµε. Άλλη άποψη, «τη µουσική απασχολεί όλο 
το δυναµικό του ανθρώπου,µυαλό και αισθήσεις, όχι µόνο ακοή». Και αυτό 
µάλιστα έχει καταγραφεί ότι το έχουν πει ακριβώς µε τα ίδια λόγια 3 
διαφορετικοί µε εντελώς διαφορετικές νοοτροπίες και οι 2 από αυτούς είναι και 
αρκετά αυστηροί. Όπως βλέπουµε µπαίνουν και οι υπόλοιπες αισθήσεις του 
ανθρώπου. Άλλη άποψη, « θα έπρεπε να γινόταν και ο χορός σε κάθε χορευτικό 
τραγούδι που µαθαίνουν τα παιδιά να τραγουδούν και να παίζουν. Μιλάµε για 
την ελληνική παραδοσιακή µουσική. Έτσι ολοκληρωµένα θα το καταλάβαιναν 
καλύτερα ,η κίνηση θα τους χαλαρώνει, θα τους έδενε η φυσική αίσθηση του 
ρυθµού». ∆ηλ. µαθαίνουν κάποιο τραγούδι όχι µονάχα να το παίζουν και να 
χτυπά ο δάκτυλος στο ρυθµό και να το δίνει µε την κίνηση αλλά και να το 
χορέψουν. Άλλη άποψη από καθηγητή ευρωπαϊκής µουσικής, « η διδασκαλία 
σου πρέπει να διαµορφώνεται όχι µόνο από τη συγκεκριµένη ύλη αλλά από κάθε 
τύπο που αφορά το µαθητή τη δεδοµένη στιγµή. Προσπαθώ να διδάσκω το ίδιο 
πράγµα µε τον τρόπο που ταιριάζει στον κάθε µαθητή, αλλά χρειάζεται ενέργεια, 
δεν το καταφέρνω πάντα». Άλλη άποψη από καθηγητή χορωδίας, θεωρητικών 
ευρωπαϊκής µουσικής,µιλάει για το µεγάλο θέµα του τραγουδιού και πώς τα 
παιδιά αρχικά τουλάχιστον στις 2 πρώτες τάξεις δεν µπορούν να ανοίξουν το 
στόµα να το τραγουδήσουν. Αυτό είναι ένα γενικό πρόβληµα γιατί πλέον και στις 
οικογένειες δεν τραγουδάνε. Λέει,λοιπόν « συνήθως ντρέπονται να 
τραγουδήσουν , το θέµα δηλ. είναι συναισθηµατικό και κοινωνικό θα έλεγα για 
αυτό επιτρέπω στους µαθητές µου να τραγουδούν τραγούδια που αγαπάνε µε 
µικρές παραλλαγές ή µε αυτοσχεδιασµούς ή αλλιώς µικρά λάθη για να 
ξεθαρρέψουν και να τους αρέσει να συµµετέχουν. Και είναι πιο σηµαντικό αυτό 
από το να διδάξω το τραγούδι µε τελείως σωστό τρόπο, να επιµένω σε αυτό». 
Κάποιος άλλος προχωρά πιο συγκεκριµένα στον αυτοσχεδιασµό, « το µάθηµα θα 
έπρεπε να περιέχει αυτοσχεδιασµό στα αγγλικά. Ο δάσκαλος να παίξει µε τον 
µαθητή σαν ερώτηση-απάντηση και άλλα µουσικά παιχνίδια». Άλλη άποψη,« 
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είναι εύκολο αλλά και πολύ χρήσιµο να φτιάξεις ,να αυτοσχεδιάσεις µερικά 
κοµµάτια στο πιάνο. Κάθε παιδί που ξέρει µερικές νότες, µπορεί να µάθει να 
δηµιουργεί µουσική. Επιτέλους έτσι θα καταλάβει τι µπορεί να κάνει ο ίδιος ο 
µαθητής µε αυτές, όχι δηλ. απλά να τις αναπαράγει από το βιβλίο». Αλλά να 
κάνει δηλ. κάτι όπως όταν το παιδί παίρνει τα χρώµατα και ζωγραφίζει για το 
θέµα ‘ θάλασσα’ αλλά ο καθένας µπορεί να κάνει δηµιουργήσει κάτι διαφορετικό 
πάνω σε αυτό το θέµα µε τα ίδια χρώµατα. Και µια πρόταση πιο νεωτεριστική, 
πιο τολµηρή,θα λέγαµε, «πρέπει να εισάγουµε µια αιρετική µέθοδο διδασκαλίας 
στο Μουσικό Γυµνάσιο. Το πιάνο µε διαφορετικό πρόγραµµα να αναλάβει από 
εναρµόνιση [..] έως και αυτοσχεδιασµό. Πιστεύω έτσι ότι δεν θα έχουµε πια αυτό 
το ανησυχητικό φαινόµενο που οι µαθητές της µύησης στο πιάνο να µη µπορούν 
να µελετήσουν σολφέζ συνοδεύοντας µε στοιχειώδεις συγχορδίες. Ή να µη 
µπορούν να παίξουν απλές ασκήσεις αρµονίας στο πιάνο. Εξάλλου καθηγητές 
ευρωπαϊκής πιστεύουν ότι πολλοί µουσικοί που κάνουν ωραίους 
αυτοσχεδιασµούς δεν ξέρουν καθόλου µουσική. Πιστεύω ότι όσο περισσότερη 
µουσική µαθαίνουµε τόσο πιο πολύ εγκλωβιζόµαστε στην κλασική 
µουσική».Φυσικά όπως ξέρουµε γίνεται σε οποιαδήποτε µουσική αυτό το 
πράγµα. Αλλά αυτό το έλεγαν µε τόση δραµατικότητα, σα µια εξοµολόγηση που 
πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι ότι συνέβαινε αυτό το πράγµα και ότι αν δεν ήταν 
τόσο µελετηροί και τόσο καλοί µαθητές στη µουσική, θα µπορούσαν να κάνουν 
πιο δηµιουργικά πράγµατα. Είναι µια τραγική δηλ. διαπίστωση. Και µια άλλη 
άποψη που κυρίως αντανακλά και ερµηνεύει την άποψη των καθηγητών 
κλασικής ελληνικής παραδοσιακής µουσικής, είναι « ο αυτοσχεδιασµός στην 
ελληνική µουσική δεν είναι ελεύθερος και είναι πολύ συγκεκριµένος» και 
συνεχίζει ένας συνάδελφος «πρέπει να είσαι καλός και στην εκτέλεση και στη 
σύνθεση για να αυτοσχεδιάσεις έως και αρκετά χρόνια δουλειάς, δεν µπορούµε 
να το αναθέσουµε σε µαθητές». Αυτή είναι µια άποψη που κυκλοφορεί πολύ στις 
εδώ γειτονικές χώρες ότι για να είναι κανείς συνθέτης, πρέπει κατά προτίµηση να 
είναι άνδρας Γερµανός και πεθαµένος π.χ. ο Μπετόβεν . Ειδικότερα τώρα  για 
τον αυτοσχεδιασµό έχουµε 4 σηµεία για στο κοινό συµπέρασµα καθηγητών 
µουσικής. Πιστεύουν ότι ο αυτοσχεδιασµός είναι πολύ σηµαντική πλευρά της 
µουσικής τέχνης. Όµως δεν τον έχουν διδαχτεί, δεν ξέρουν αν µπορούν να τον 
κάνουν , δεν ξέρουν αν µπορούν να τον διδάξουν και φυσικά δεν τον διδάσκουν. 
Ή κάποιοι που τον δίδασκαν ήταν από δική τους εµπειρία είτε έτυχε ο δάσκαλος 
να τους τον είχε διδάξει είτε έτυχε να γίνει µια άτυπη µορφή διδασκαλίας όπου 
µε έναν φίλο να κάθισαν δίπλα και να έµαθαν µε κάποιον άλλο τρόπο. Άρα 
λοιπόν το συµπέρασµα είναι ότι η ενθάρρυνση  αφενός και η επιµόρφωση 
αφετέρου του δασκάλου µουσικής είναι αυτό που χρειάζεται πριν προσπαθήσουν 
να διδάξουν αυτοσχεδιασµό στους µαθητές και πριν εµπλουτίσουµε τη διδακτική 
µέθοδο στα Μουσικά Σχολεία, τότε ίσως ο αυτοσχεδιασµός να ήταν «ένα αόρατο 
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χέρι που καθοδηγεί και ταυτόχρονα τους αφήνει άπειρο χρόνο για προσωπική 
έκφραση». Στη συνέχεια µιλώντας µε αφορµή τη σύνθεση ,που τη θεωρούµε σαν 
έναν τελειωµένο αυτοσχεδιασµό, ο αυτοσχεδιασµός συνεπώς αρχίζει µε τη 
σύνθεση και η σύνθεση το τελικό αποτέλεσµα θα είναι. Μπορούµε να πούµε ότι 
αυτό που γενικά οι καθηγητές έχουν διαπιστώσει, είναι η ανάγκη για ένα νέο 
όραµα µουσικής εκπαίδευσης που θα στηρίζει τους µαθητές µε 2 τρόπους: α)να 
τολµούν να έχουν αφέλεια, την αφέλεια του µικρού παιδιού και του καλλιτέχνη 
και β)να αποκτούν βέβαια τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να εκφράζουν αυτή 
την αφέλεια στη µουσική γλώσσα. Ευνοϊκές συνθήκες για να γίνει αυτό το 
πράγµα έχουν αναφερθεί πολλές σε αυτή την έρευνα οι σηµαντικότερες από τις 
οποίες και ίσως πιο απροσδόκητες είναι :α)ο δάσκαλος πρέπει να προσέχει 
περισσότερο τη διαδικασία από το αποτέλεσµα. Να ενθαρρύνει τη µουσική 
πράξη σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της µουσικής, εκτέλεση, ακρόαση και 
σύνθεση. β)να κάνει σκόπιµα µάθηµα χωρίς βιβλίο. Και να µη λένε οι αγαπητοί 
συνάδελφοι ότι αυτό που κα΄νουµε δεν είναι µάθηµα, είναι χωρίς βιβλίο. Απλά 
20 µαθήµατα που είχαµε φέτος, τα 10 έχουν έρθει χωρίς βιβλίο. Πρέπει όµως να 
το επιδιώκουν να κάνουν µάθηµα χωρίς βιβλίο. γ)να κουβεντιάζει και να 
συµµετέχει σε οµαδικές δραστηριότητες µαζί µε τους συµµαθητές του άρα δηλ. 
να δηµιουργεί ένα ευνοϊκό κλίµα, αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας,που 
χρειάζονται οι µαθητές για να µπορούν να έχουν αφέλεια. Να κάνουν οτιδήποτε 
δηλ. δεν έχει να κάνει µε µάθηµα αυτό και κάτι πολύ σηµαντικό δ)να αποδέχεται 
περισσότερο από τον αξιολογητή,κάτι δηλ. που σχετίζεται µε την πρώτη συνθήκη 
ότι δεν µας ενδιαφέρει το τέλειο αποτέλεσµα  όσο το ότι ο µαθητής µπήκε στο 
παιχνίδι και συµµετείχε σε µια διαδικασία και αυτή η επιτυχία του σίγουρα θα 
τον οδηγήσει στην τελειοποίηση της προσπάθειάς του όπως όµως αυτός θα την 
επιλέξει ,την έχει αισθανθεί πιο κοντά του, µιλάει πιο πολύ και την κατευθύνει 
πλέον ο ίδιος.  

Ευχαριστώ. 
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Νικόλαος Χασάπης  
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Ρόδου,  
«Σκοπός και πρόγραµµα του Μουσικού Σχολείου: Μέθοδος διδασκαλίας 
παραδοσιακών κρουστών» 

 
Είµαι ευτυχής που βρίσκοµαι εδώ, στη Μυτιλήνη, γιατί βρίσκοµαι ανάµεσα 

σε ανθρώπους που η παρουσία τους και µόνο αποδεικνύει  την αγάπη και το 
ενδιαφέρον  για το Μουσικό Σχολείο.  

Το  Μουσικό σχολείο ξεκίνησε ως εµπνευσµένη ιδέα µε φιλόδοξους στόχους 
για την Μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, δυστυχώς όµως κατά την εκτίµηση 
πολλών αλλά και την δική µου , συνεχίζει ακόµη να έχει βασικά προβλήµατα που 
θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και πολλά χρόνια.  

Αυτά τα προβλήµατα είναι: 
Η απουσία διδακτέας ύλης και προγράµµατος σπουδών σε πολλά 

παραδοσιακά και µη αναγνωρισµένα όργανα και η συνεπώς ανάλογη έλλειψη 
βιβλίων . 

Η πολύ καθυστερηµένη πρόσληψη των αναπληρωτών και ωροµισθίων 
καθηγητών. 

Η   εισροή διδασκόντων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και πιστοποίηση, σε σχέση 
µε το γνωστικό αντικείµενο και την ικανότητα τους  για διδασκαλία.  

Η µη αναγνώριση και πιστοποίηση µε τίτλο των µουσικών σπουδών για 
τα έξι χρόνια του Μουσικού σχολείου 

Όλα αυτά  είναι ανεπίτρεπτα και ανεξήγητα για σχολείο ευρωπαϊκής χώρας 
του 2010, και πραγµατικά θέλει πολύ ηρωισµό και τόλµη από έναν γονιό να 
στείλει το παιδί του σε ένα σχολείο που ουσιαστικά θα αρχίσει να λειτουργεί µε 
πλήρες πρόγραµµα περί τα µέσα  Νοεµβρίου πολλές φορές και στις αρχές 
∆εκεµβρίου, που οι «εµπειροτέχνες» και οι σχεδόν… «εµπειροτέχνες» 
δάσκαλοι θα διδάσκουν   την ύλη που αυτοί έχουν αποφασίσει, ανάλογα µε τις 
γνώσεις που έχει ο καθένας. Σ αυτό το σηµείο θέλω να διευκρινίσω,   προς 
αποφυγήν οποιασδήποτε παρεξήγησης, ότι υπάρχουν εµπειροτέχνες  συνάδελφοι 
που είναι εκπληκτικοί µουσικοί, όµως χαρακτηρίζονται εµπειροτέχνες και 
άνθρωποι που έχουν ελάχιστη καλλιτεχνική   εµπειρία και δράση.  

Όντως έχοντας διαπιστώσει, αµέσως µετά τον διορισµό µου το 1998, την 
παντελή έλλειψη ύλης για το αντικείµενο µου, τα κρουστά, έγραψα βιβλίο, το 
οποίο ολοκληρώθηκε  και εκδόθηκε το έτος 2000 από τον µουσικό οίκο ΝΤΟ ΡΕ 
ΜΙ, και θα λειτουργούσε ως περιεχόµενο διδακτέας ύλης στο σχολείο που 
εργάζοµαι.  

Στη συνέχεια απευθύνθηκα στην καλλιτεχνική επιτροπή  για να το εκτιµήσει,  
όπου κάποια µέλη της   το βρήκαν «θαυµάσια δουλειά ». Αρχικά, άλλος ήθελε να 
γράψει τον πρόλογο, άλλος θα µε παρέπεµπε στο παιδαγωγικό ινστιτούτο, άλλος 
θα µε παρέπεµπε σε εκδοτικούς οίκους, άλλος θα το προωθούσε αλλιώς κλπ , 
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αλλά στη συνέχεια όπως µπορείτε να φανταστείτε δεν πραγµατοποιήθηκε τίποτα 
από όλα αυτά. 

Μετά από µερικά χρόνια και αφού άλλαξε η κυβέρνηση απευθύνθηκα ξανά  
σε µέλη της νέας καλλιτεχνικής επιτροπής και εκεί τα ίδια λόγια µε το ίδιο 
δυστυχώς αποτέλεσµα.  Φυσικά ενδιάµεσα απευθύνθηκα και σε σχολικούς 
συµβούλους για να µε συµβουλέψουν  όµως και εκεί τα ίδια.   

Βέβαια  δεν είχα την απαίτηση το βιβλίο µου να θεωρηθεί κάτι σαν την 
ανακάλυψη της Αµερικής ,είχα όµως την ψευδαίσθηση , ότι έλεγαν αλήθεια όταν 
µιλούσαν για την αξιολόγηση των καθηγητών ως προς την διδακτική τους 
ικανότητα, κινητικότητα σε ιδέες  προτάσεις  , πρωτοβουλίες κλπ.  

Πληροφορήθηκα κατόπιν εορτής, ότι πέρυσι έγινε µια συνάντηση στο 
Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα   και ότι συναντήθηκαν Σπουδασµένοι αλλά  και 
εµπειροτέχνες Μουσικοί για να συζητήσουν για την ύλη.  Ποιοι ξεκίνησαν αυτή 
την πρωτοβουλία;  Με πoια κριτήρια  επελέγησαν οι εκεί παρευρισκόµενοι; 
Γιατί στα σχολεία δεν έφτασε καµιά πρόσκληση για τους καθηγητές αφού το 
θέµα τους αφορά άµεσα;  

Αυτός ο διάλογος ήταν  µυστικός; Υπάρχει στην ουσία απαγόρευση να 
συµµετάσχει κάποιος που δεν κατοικεί στο κέντρο και που δεν έχει γνωστούς 
και φίλους που να τον βοηθούν; 

Εν τέλει, υπάρχει καµιά µέριµνα, κανένας µηχανισµός για τους 
καθηγητές που επέλεξαν   να είναι ακρίτες και να περάσουν τον εργασιακό 
τους βίο στη επαρχία  να µην είναι καταδικασµένοι σε επιστηµονική 
µοναξιά; Τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν εάν θέλουν την 
οποιαδήποτε  δεξιότητα τους; 

Τελικά Το κλειδί είναι οι γνωριµίες, Κοµµατικές ή άλλες; 
Παρόλα αυτά και παρ όλες τις απογοητεύσεις που πήρα προσπαθώντας να 

εισακουστώ , συνέχισα να εργάζοµαι προς την κατεύθυνση του προγράµµατος 
σπουδών . 

Κατέληξα λοιπόν σε συµπεράσµατα για τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να 
οργανώνεται η ύλη. 

 
Πρέπει λοιπόν να ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:  
Να υπάρχει  µεθοδολογία και πρακτικές που να αξιοποιούν την νοηµοσύνη 

του κάθε ενός µαθητή.  
Να υπάρχει καταγεγραµµένη διαδικασία διδασκαλίας, ώστε και οι 

εµπειροτέχνες να αξιολογούνται µε βάση αυτήν.  
Να έχει πιστοποιηθεί  το θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική 

ικανότητα όλων ανεξαιρέτως των διδασκόντων, πριν την τοποθέτησή τους για 
διδασκαλία .  

 Είναι αναγκαίο το σύστηµα διδασκαλίας να στηρίζεται σε  επιστηµονικές 
θεωρητικές-φιλοσοφικές βάσεις. 
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Να υπάρχει συγκεκριµένη  ύλη για εξαετές τουλάχιστον πρόγραµµα και 
προδιαγραφές για παραπέρα εξέλιξη.  

Σε ότι αφορά στη µεθοδολογία διαβάζοντας τη θεωρία του Gardner για τα 
είδη νοηµοσύνης ,δεν µπορώ να φανταστώ πληρέστερο τρόπο αντιµετώπισης της 
διδασκαλίας  από την «πολλαπλή νοηµοσύνη». 

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω βασικά στοιχεία της θεωρίας την 
Πολλαπλής νοηµοσύνης και την εφαρµογή της στην µουσική διδασκαλία.   
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Χρύσα Κίτσιου 
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας,  
«Μέθοδος διδασκαλίας θεωρίας  της µουσικής - σολφέζ - καλλιέργειας της ακοής 
ως αδιαίρετη ενότητα» 
 

Συχνά, η Θεωρία της Μουσικής διδάσκεται καθαρά θεωρητικά και είναι 
αποκοµµένη από τη Μουσική ως Τέχνη. Ταυτόχρονα χωρίζουµε τη µουσική σε 
επιµέρους µαθήµατα, π.χ. Θεωρία της Μουσικής, µουσικό όργανο, σολφέζ, 
καλλιέργεια της ακοής κ.τ.λ. και προσπαθούµε να µην παραβούµε τα σύνορα του 
κάθε µαθήµατος. Έτσι, στο µάθηµα π.χ. της Θεωρίας της Μουσικής αναλύουµε 
θεωρητικά το πώς γράφεται η µουσική σηµειογραφία και στο µάθηµα µουσικού 
οργάνου µαθαίνουµε πώς ακούγεται αυτό που είναι γραµµένο σε µουσική 
σηµειογραφία. Λείπει όµως η γέφυρα που συνδέει το πώς γράφεται µε το πώς 
ακούγεται η Μουσική.  

Το αποτέλεσµα αυτού του τρόπου διδασκαλίας, πέρα από το ότι οι µαθητές 
θεωρούν το µάθηµα της Θεωρίας της Μουσικής κουραστικό και δύσκολο, είναι 
ότι οι µαθητές έχουν συχνά θεωρητικές γνώσεις που, όµως, όταν καλούνται δεν 
µπορούν να τις εφαρµόσουν στην πράξη. Π.χ. οι περισσότεροι µαθητές 
γνωρίζουν ότι ένα τέταρτο χωρίζεται σε 2 όγδοα και 4 δέκατα έκτα, αλλά δεν 
µπορούν να χτυπήσουν σταθερά ένα µικρό ρυθµικό σχήµα που αποτελείται  από 
αυτές τις αξίες.  

Το θέµα αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο και στην εκµάθηση µουσικού οργάνου  
όπου οι µαθητές, έχουν να αντιµετωπίσουν επιπλέον και τις τεχνικές δυσκολίες 
του κάθε οργάνου, π.χ. θέση χεριού, δακτυλισµοί, σωστό τονικό ύψος – στα 
ασυγκέραστα µουσικά όργανα κ.τ.λ.  Η δυσκολία ανάγνωσης της παρτιτούρας 
εµποδίζει σε µεγάλο βαθµό την προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις τεχνικές 
δυσκολίες και να επικεντρωθούν στην καλύτερη ερµηνεία ενός κοµµατιού. Έτσι, 
οι µαθητές συνηθίζουν να παίζουν απλώς χωρίς λάθη, δηλαδή χωρίς 
µουσικότητα. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το παιδί που ζήτησε από τους 
γονείς του να το γράψουν στο Μουσικό σχολείο, στο ωδείο για να µάθει 
µουσική, κάπου είδε- άκουσε µουσική, ένοιωσε όµορφα και θέλησε να µάθει και 
το ίδιο να παίζει. Είναι σίγουρο ότι το παιδί  αυτό δε φαντάζονταν πόσο 
αποκοµµένη από τη µουσική ως τέχνη θα ήταν η διαδικασία εκµάθησης 
µουσικού οργάνου.  

Το µάθηµα, λοιπόν, της Θεωρίας της Μουσικής, έχει µοναδικό λόγο ύπαρξης 
το να βοηθήσει στην εκµάθηση µουσικού οργάνου και στην βελτίωση της 
ερµηνείας. Κατά την άποψή µου, η διδασκαλία της Θεωρίας της Μουσικής, 
πρέπει να συνδέεται µε το σολφέζ και την καλλιέργεια της ακοής ώστε οι 
γνώσεις των µαθητών να µη µένουν σε θεωρητικό επίπεδο και να γίνεται πιο 
ουσιαστική και ολοκληρωµένη η εκµάθηση των διαφόρων µουσικών εννοιών 
από το πρώτο κιόλας µάθηµα.  
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Για παράδειγµα από το πρώτο µάθηµα, χωρίς οι µαθητές να γνωρίζουν το 
πεντάγραµµο, τις νότες κ.τ.λ. µπορούν να τραγουδήσουν ακολουθώντας το 
µελωδικό σχήµα από  τα παρακάτω 3 σολφέζ. 

 
 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί πόσο σηµαντική είναι η συνοδεία σε 

πολυφωνικό όργανο από τον καθηγητή. Παρακάτω δίνεται µια ενδεικτική 
συνοδεία στο πιάνο για το 2ο σολφέζ. 
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Η εναρµόνιση, και µόνο, βοηθάει τους µαθητές να µάθουν να κουρδίζουν 
σωστά τη φωνή τους (π.χ. ένα Μι είναι διαφορετικό από το Μι στη Ντο Μείζονα 
συγχορδία και διαφορετικό από το Μι στη Ντο Ελάσσονα συγχορδία). Επίσης 
κάνει εµφανή τον ρόλο των βαθµίδων. 

Η συνοδεία στο σύνολό της (αρµονία και συνοδευτικό σχήµα) καλλιεργεί την 
αίσθηση του ρυθµού. Από την ύπαρξη εισαγωγής καλλιεργείται το µουσικό 
ένστικτο σε συνδυασµό µε την αίσθηση του παλµού και του µέτρου, η άνεση 
στην είσοδο – attaca. Επίσης γίνεται εµφανής η σηµασία της έκφρασης – ύφους, 
της φρασεολογίας, της αίσθησης της πτώσης κ.τ.λ. Κυρίως, όµως, µε αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η ευχαρίστηση µέσα από το τραγούδι.  

 
Από το πρώτο κιόλας µάθηµα ο καθηγητής µπορεί να χρησιµοποιήσει σαν 

παιχνίδι ασκήσεις καλλιέργειας της ακοής. Π.χ. 
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Το αποτέλεσµα µιας επιτυχηµένης διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη της 

ικανότητας των µαθητών για ανάγνωση ενός µουσικού κειµένου (πως ακούγεται 
αυτό που είναι γραµµένο) και η ακουστική αναγνώριση ενός µουσικού 
αποσπάσµατος (πως γράφεται αυτό που ακούν). Αυτό µπορεί να γίνει 
ακολουθώντας τα παρακάτω 4 στάδια:  

      α) παρουσιάζουµε ένα µουσικό φαινόµενο π.χ. το παρεστιγµένο   
     (θεωρητική προσέγγιση)  
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Παρουσίαση-θεωρητική
προσέγγιση

 
 
 

β) χρησιµοποιούµε παραδείγµατα από την κλασική, σύγχρονη και 
παραδοσιακή µουσική διαφόρων χωρών που περιέχουν αυτό το φαινόµενο. 

 
 

 
 
 
 

γ) οι µαθητές µαθαίνουν να το τραγουδούν παρεστιγµένες νότες –      
χρησιµοποιώντας ρυθµικά και µελωδικά σολφέζ κ.τ.λ. 
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Σολφέζ (Ρυθµικά)

 
 

Σολφέζ (Μελωδικά)
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δ) οι µαθητές µαθαίνουν να αναγνωρίζουν το παρεστιγµένο-      
χρησιµοποιώντας ασκήσεις καλλιέργειας της ακοής. 

 
 

 
Έτσι, µε αυτή την τεχνική και ενσωµατώνοντας µια πρακτική προσέγγιση των 
µουσικών εννοιών, το µάθηµα γίνεται αποδοτικό ενώ ταυτόχρονα ο 
εκπαιδευτικός έχει πολλούς τρόπους να ελευθερώσει τη φαντασία του και να 
κάνει βιωµατικό µάθηµα, µε µαθητές που συµµετέχουν ενεργά και βιώνουν τη 
µουσική µε δηµιουργικό τρόπο, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους και 
δηµιουργώντας µια  ευχάριστη ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 
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Λιάννα Χαραλαµπίδου 
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Παλλήνης,  
«Βασικές τάσεις της µουσικής παιδαγωγικής και προοπτικές δηµιουργίας νέας, 
ελληνικής µεθόδου πιάνου για αρχάριους» 
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Φιλιππία Ριζοπούλου,  
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Τρίπολης 
«Στοιχεία Μουσικοκινητικής Αγωγής και Μουσικά Σχολεία» 
 
Από µένα θα ακούσετε την τελευταία ‘καλησπέρα’ για απόψε. Θα ήθελα κι 

εγώ µε τη σειρά µου να ευχαριστήσω την Πανελλήνια Ένωση  Γονέων 
Μουσικών Σχολείων, καθώς και την οργανωτική επιτροπή που µε κάλεσε να 
συµµετάσχω στις εργασίες αυτού του Συνεδρίου. Η αλήθεια είναι πως έχουν 
περάσει αρκετά χρόνια από τότε που το µάθηµα της λεγόµενης ωδικής  
αποτελούσε κάποτε στα Γυµνάσια τη «Σταχτοπούτα» των µαθηµάτων όπως πολύ 
γλαφυρά σχολίασε κάποτε ο µουσικός Γιώργος Χατζηνίκος. Ευτυχώς στις µέρες 
µας, µε πολλή χαρά, βιώνουµε το θεσµό των Μουσικών Σχολείων. 

  Όλοι εµείς που συµµετέχουµε στην εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων 
αυτών διδάσκοντας είτε κάποιο µουσικό όργανο (σε ατοµική βάση) είτε 
θεωρητικά µαθήµατα (σε οµαδικό πλαίσιο) συχνά αναρωτιόµαστε  προσωπικά ή 
συζητάµε µεταξύ µας κατά πόσο η διδασκαλία µας θα µπορούσε να γίνει 
δηµιουργικότερη και το µάθηµα µας περισσότερο αποτελεσµατικό.  

   Στο πλαίσιο λοιπόν του προβληµατισµού, που µόλις αναφέρθηκε, θα ήθελα 
να παραθέσω κάποιες σκέψεις µου, σχετικά µε το θέµα αυτό αλλά και να 
µοιραστώ µε εσάς µια συναφή προσωπική εµπειρία που είχα στο παρελθόν. 

  Θα αναπτύξω λοιπόν µια έννοια που προς το παρόν δεν γνωρίζει 
διαβάθµιση στα ελληνικά µουσικά δεδοµένα (και πως θα µπορούσε άλλωστε 
όταν άλλες σπουδές, εδώ και χρόνια «ψάχνουν» να βρουν  το βαθµό και το 
δρόµο τους στον τοµέα αυτό). 

 Ίσως απλά να υπονοείται  σε κάποια αναλυτικά προγράµµατα και πλαίσια 
σπουδών. Όµως προσωπικά πιστεύω πως στοιχεία της µπορούν να 
λειτουργήσουν ως χρήσιµα «εργαλεία» κατά τη διδασκαλία µας. 

  Πρόκειται για τη λεγόµενη «ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», η οποία 
απευθύνεται σε παιδιά, µαθητές, σπουδαστές και ενήλικες (µουσικούς 
παιδαγωγούς κ.α.). Στο σηµείο αυτό λοιπόν θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά στον 
άνθρωπο που το όνοµα του συνδέθηκε άµεσα µε την έννοια της 
µουσικοκινητικής αγωγής. 

Ο Γερµανός Carl Orff γεννήθηκε στο Μόναχο το 1895. Από µικρή ηλικία 
ξεκίνησε να παίζει βιολοντσέλο, εκκλησιαστικό όργανο και πιάνο. Στη διάρκεια 
των σπουδών του στη Μουσική Ακαδηµία του Μονάχου γνώρισε τις απόψεις του 
Ελβετού µουσικοπαιδαγωγού Emile Jaques Dalcroze και ήρθε σε επαφή µε το 
νέο ρεύµα για το χορό και την κίνηση το οποίο εκπροσωπούσαν η Isadora 
Duncan , η Mary Wigman κ.α. 

Ξεκίνησε να διδάσκει µουσική από το 1919, ενώ παράλληλα συνέθετε 
µουσικά έργα. Ίσως σε µας το πιο γνωστό δηµιούργηµα του να είναι το «Carmina 
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Burana»14. Μπορεί όµως να µας διαφεύγει ότι ο Orff, όντας λάτρης του 
αρχαιοελληνικού κόσµου, εµπνεόταν από το µεγαλείο της ελληνικής σκέψης, 
καθώς και της αρχαίας τραγωδίας, ενώ ταυτόχρονα ένοιωθε συγκίνηση για τη 
µουσικότητα της γλώσσας µας. Έτσι στα έργα του «Ύµνος στην Αφροδίτη», 
«Προµηθέας ∆εσµώτης» του Αισχύλου, «Οιδίπους Τύραννος» και «Αντιγόνη» 
του Σοφοκλή χρησιµοποίησε, είτε αυτούσια ελληνικά κείµενα, είτε κάποιες 
ελληνικές φράσεις. 

 Από το 1920 και µετά το ενδιαφέρον του στράφηκε και προς στη µουσική 
εκπαίδευση. Συνεργάστηκε µε τη Mary Wigman και αργότερα µε την Gunild 
Keetman κι έτσι σταδιακά άρχισε  να δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο 
µουσικοπαιδαγωγικό έργο, γνωστό  µε το όνοµα Orff – Schulwerk. Όλο το 
δηµιούργηµα του διαπνεόταν από το τρίπτυχο: µουσική – κίνηση – λόγος. Ο 
ίδιος ισχυριζόταν ότι το «κλειδί» ήταν ο ρυθµός γιατί είναι το στοιχείο που 
ενώνει το στίχο, τη γλώσσα, τη µουσική και το χορό. Βέβαια για να αποδοθεί όλο 
αυτό χρειάζονταν και άλλα όργανα εκτός απ’ το πιάνο. 

Έτσι ο Orff έχοντας υπ’ όψιν του και τα πρότυπα της Άπω Ανατολής, 
δηµιούργησε ένα ορχηστρικό σύνολο, το οποίο διέθετε µια µεγάλη γκάµα 
οργάνων, όπως ξυλόφωνα (soprano – alto – basso), µεταλλόφωνα, φλογέρες, 
τύµπανα, µαράκες, καστανιέτες, τρίγωνο και πολλά άλλα κρουστά. 

Μέσα από µια τέτοια ποικιλία οργάνων, τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες 
(που ήθελαν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο πρόγραµµα), αποκτούσαν πολλές 
ευκαιρίες για να αυτοσχεδιάσουν, να δηµιουργήσουν, να αναπτύξουν την κρίση 
και τη φαντασία τους και να εκφραστούν µουσικά, κινητικά και λεκτικά. 

Ίσως εδώ αξίζει να αναφέρουµε ότι το 1936 στα εγκαίνια των Ολυµπιακών 
Αγώνων στο Βερολίνο, 6000 παιδιά παρουσίασαν χορούς και οργανικά σύνολα 
µε την εποπτεία της συνεργάτιδας του Orff, Gunild Keetman.  

To 1963 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Orff, το οποίο προσαρτήθηκε στην 
Ακαδηµία Mozarteum του Salzburg στην Αυστρία.  Εκεί διδάσκεται µέχρι 
σήµερα το συγκεκριµένο µουσικοπαιδαγωγικό σύστηµα. 

Σε  σχέση µε αυτό ο Werner Thomas ισχυρίζεται: «Αν το εξετάσουµε 
ακριβώς, ο Orff δεν εφηύρε τίποτα το καινούργιο· διαφύλαξε τη δύναµη αυτού που 
ήταν θαµµένο και ξεχασµένο στη γνώση και το έκανε πάλι χρήσιµο και ενεργό, 
αναδιαµορφώνοντας το. Το Schulwerk είναι µάλλον µια προοπτική µε κοινές 
γραµµές στο παρελθόν και στο µέλλον. Αυτές µπορούν να µας βοηθήσουν να δούµε 
σωστά το παρόν». 

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών, µουσικών, δασκάλων και γυµναστών σε 
όλο αυτό υπήρξε αξιοσηµείωτη σε πολλές χώρες του κόσµου (Γερµανία, Γαλλία, 
Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχοσ/κία, Η.Π.Α., κ.ά.). Η Ελλάδα γνώρισε το συγκεκριµένο 
                                                 
14 Πρόκειται για µελοποίηση λαϊκών ποιηµάτων του 13ου αι. σε λατινική γλώσσα. 
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σύστηµα το 1962 από την Πολυξένη Ματέυ, η οποία υπήρξε µαθήτρια και 
συνεργάτης του Orff15. Η ίδια συνεισέφερε πολύ στο να προσαρµοστεί αυτό στην 
ελληνική πραγµατικότητα. Άλλωστε ο ίδιος ο συνθέτης, τόνιζε ότι η κάθε χώρα 
θα έπρεπε να αντλήσει τα µουσικά, κινησιολογικά και λεκτικά δεδοµένα από τη 
δική της πολιτισµική κληρονοµιά. Και η ίδια η Πολυξένη Ματέυ  υποστήριζε το 
πόσο σηµαντικό είναι να εξοικειωθούµε µε τις ρυθµικές, µελωδικές και κινητικές 
φόρµες του δικού µας χώρου! Και στην Ελλάδα φυσικά ακολουθείται η ενότητα  
µουσικής – κίνησης – λόγου, καθώς και η παιδαγωγική θέση «µε το παιδί, από το 
παιδί, για το παιδί». Ως  υλικό χρησιµοποιούνται ελληνικά τραγούδια , χοροί, 
ήθη και έθιµα από το λαϊκό µας πολιτισµό. Η Πολυξένη Ματέυ, για αρκετές 
δεκαετίες, δίδαξε σε παιδιά και ενήλικες και η ίδια πίστευε ότι: «η εκπαίδευση 
οφείλει να προσανατολιστεί στο να φτιάχνει ανθρώπους µε κρίση, δηµιουργικότητα 
και φαντασία κι όχι ροµπότ παραγεµισµένα µε γνώσεις». Ο καθένας από µας ας 
αναλογιστεί πόσο επίκαιρο είναι αυτό σήµερα (!) 

Στο ίδιο ύφος θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις της µεγάλης 
χορογράφου Ζουζούς Νικολούδη: «Σήµερα ζούµε µία τροµερή εποχή, όπου η 
αλµατώδης πρόοδος της τεχνολογίας µε την τεράστια προσφορά της στην Επιστήµη 
και τις Τέχνες αλλά και τις ανάγκες της καθηµερινής µας ζωής, έχει ξεπεράσει τα 
όρια της επιστηµονικής φαντασίας. Έτσι και η Παιδεία µοιραία ακολουθεί τη 
σηµερινή πραγµατικότητα µε στόχο να προετοιµάσει το νέο άνθρωπο να 
αντιµετωπίσει τα καινούργια δεδοµένα. Όµως το πολύ ευαίσθητο σηµείο όπου ο 
άνθρωπος  µε την έννοια του πνευµατικού όντος, οφείλει να σκέπτεται, να 
αισθάνεται, να ονειρεύεται, να δηµιουργεί και προπαντώς να αγαπάει, παέι σιγα – 
σιγά να ξεπεραστεί. Ο άνθρωπος µεταβάλλεται σε computer – µηχανή που ίσως τα 
µετράει όλα µε το πόσο κερδίζει. [...] Με την Παιδεία, λοιπόν, πρέπει να 
προσπαθήσουµε να βρούµε τις απαραίτητες ισορροπίες για να µπορέσει να 
επιβιώσει ο άνθρωπος και να βοηθήσουµε τα νέα παιδιά να ωριµάσουν µε 
πνευµατική υγεία και χαρά για τη ζωή. [...].Οι βασικές αρχές του συστήµατος Orff  
µπορούν να συµπληρώσουν µεγάλο µέρος του κενού που υπάρχει στην εκπαίδευση 
και θεωρώ µέγιστη αποστολή του να συµπληρώσει τα κενά αυτά». 

Μερικές λοιπόν από τις βασικές αρχές  της διδασκαλίας στη 
Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff είναι αυτές που ακολουθούν. Ίσως αξίζει να 
τις έχουµε κατά νου καθαρά από την εκαπιδευτική σκοπιά και ανεξάρτητα από το 
αν διδάσκουµε µάθηµα µουσικής ή γενικής παιδείας. 

 

• Πρωταρχικός στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου (ας 
µην ξεχνάµε ότι αυτό αποτελούσε πρότυπο στην αρχαιοελληνική παιδεία). 

                                                 
15 Το 1990 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο Ελληνικός Σύλλογος Μουσικοκινητικής Αγωγής  C. Orff. 
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• Η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινά από το βίωµα, την πράξη (άλλωστε 
από την εξερεύνηση, τον πειραµατισµό και τον αυτοσχεδιασµό αποκτάται η 
γνώση και προκύπτουν συµπεράσµατα). 

• Γίνεται ουσιαστική γνωριµία µε τη µουσική και την κίνηση, δηλαδή µε 
το γνωστικό αντικείµενο (παρουσιάζονται ήχοι, φόρµες, όργανα, τραγούδια 
και από τον τόπο µας αλλά και από όλο τον κόσµο). 

• Σηµαντική είναι η επικοινωνία των µελών της οµάδας  (αναπτύσεται η 
συνεργασία, η συµµετοχή, η λήψη πρωτοβουλιών). 

• Η µάθηση επιτυγχάνεται µέσω δοκιµής αλλά και µέσα από τη µίµηση 
(άλλωστε µε τον ίδιο τρόπο ξεκινήσαµε να µαθαίνουµε πρώτα από όλα τη 
µητρική µας γλώσσα). 

• Κάθε µέλος της οµάδας δοκιµάζει πολλούς ρόλους (κάθε άτοµο 
συνεισφέρει µε τον τρόπο του και τις δυνατότητες του, µπαίνοντας κάποιες 
φορές ακόµα και στη θέση του δασκάλου). 

• Η ανατροφοδότηση από το δάσκαλο αποτελεί βασικό στοιχείο του 
µαθήµατος (βασικές τεχνικές ανατροφοδότησης είναι η µιµητική, η 
λειτουργικότητα στο πλαίσιο κανόνων παιχνιδιού, η µεταφορά πράξεων σε 
λόγο κ.α.). 

• Επιχειρείται σύνδεση µε άλλα µαθήµατα, αντικείµενα και τέχνες 
(αριθµοί, έννοιες, λέξεις, περιβάλλον, καλές τέχνες, βρίσκουν τη θέση τους 
σε ένα µάθηµα µουσικοκινητικής – ας µην ξεχνάµε και την έννοια της 
διαθεµατικότητας). 
Περνώντας τώρα στο δικό µας χώρο των Μουσικών Σχολείων και µετά από 

όλα αυτά που ήδη ακούστηκαν, θα µπορούσαµε να πούµε ότι κάποια στοιχεία 
από τα παραπάνω ίσως να λειτουργούσαν ως χρήσιµα εργαλεία για τον 
εκπαιδευτικό που επιθυµεί να κάνει το µάθηµα του πιο δηµιουργικό και 
αποτελεσµατικό. 

Για παράδειγµα ένα δύσκολο ρυθµικό σχήµα στο µάθηµα ενός οργάνου (ή 
και των θεωρητικών) θα µπορούσε να µαθευτεί πιο εύκολα ή να διδαχθεί µε 
ουσιαστικό τρόπο χρησιµοποιώντας κάποιες λέξεις ή φράσεις που αντιστοιχούν 
στις συγκεκριµένες αξίες. Ίσως είναι γνωστή στους περισσότερους η απόδοση 

των 5/8 µε τις λέξεις «Πράσινο φύλλο» ή «Κόκκινο µήλο». Σε ένα ανάλογο 
παράδειγµα από το βιβλίο «Rrro» που έγραψαν η Πολυξένη Ματέυ και η 
Αγγέλικα Σλάβικ και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Schott, έχει γίνει ρυθµική 
επεξεργασία στην παροιµία «Σταλαγµατιά, σταλαγµατιά , ως και το µάρµαρο 
τρυπά». Μπορεί να αποδοθεί, είτε πολύ απλά µε παλαµάκια είτε µε τις λεγόµενες 
«ηχηρές κινήσεις» των µελών του σώµατος, δηλαδή χτύπηµα των χεριών στα 
γόνατα, ή πάτηµα των ποδιών στο πάτωµα, ή χτυπήµατα µόνο των δαχτύλων κ.α. 
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Επίσης αν το σχολείο διαθέτει κρουστά και τα χρησιµοποιήσουµε, θα 
προσθέσουµε µε αυτό τον τρόπο και µια ηχοχρωµατική διάσταση στο κοµµάτι. 

Θα κλείσω αυτή την παρουσίαση καταθέτοντας την προσωπική µου εµπειρία 
από τη µουσικοκινητική. Κάποια στιγµή λοιπόν κλήθηκα να οργανώσω ένα 
σύνολο µουσικοκινητικής Orff. Οι λόγοι που µπορούν να δηµιουργήσουν µια 
τέτοια ανάγκη µπορεί να είναι πολλοί και διαφορετικοί κάθε φορά. Για 
παράδειγµα ανοµοιοµορφία στο επίπεδο µουσικών γνώσεων των παιδιών, ή 
κάποια από τα παιδιά να µην επιθυµούν να µπουν σε κάποιο αµιγώς κλασικό ή 
παραδοσιακό σχήµα, ή  παιδιά Α΄ Γυµνασίου που ξεκινούν µουσική στο σχολείο 
χωρίς προϋπάρχουσες γνώσεις για να δηµιουργηθεί απευθείας µουσικό σύνολο 
σε προχωρηµένο επίπεδο. 

Έτσι ξεκινήσαµε µε µια οµάδα 15 παιδιών από τις 3 διαφορετικές τάξεις του 
Γυµνασίου. Προσπαθήσαµε να µελετήσουµε αρχικά απλά κοµµάτια, όπως για 
παράδειγµα ένα τραγούδι από τη συλλογή της ∆έσποινας Μαζαράκη σε 
ενορχήστρωση για ξυλόφωνονο, µεταλλόφωνο και glokenspiel, που 
χρησιµοποιήσαµε από το βιβλίο του Πολύβιου Ανδρούτσου «Μέθοδοι 
∆ιδασκαλίας της Μουσικής» (εκδόσεις Νικολαϊδη). Η πορεία του µουσικού µας 
συνόλου υπήρξε αρκετά ικανοποιητική κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Η οµάδα µας, έφτασε σε σηµείο να παίζει αρκετά κοµµάτια σαν αυτό που 
παρουσιάζεται στο τέλος της εισήγησης. Μάλιστα συµµετείχαµε και σε 
διαµαθητικό φεστιβάλ παρουσιάζοντας χορογραφίες που είχαν ετοιµάσει τα ίδια 
τα παιδιά, ενώ κάποια από αυτά έπαιζαν παράλληλα τη µουσική συνοδεία. Η 
κατάληξη ήταν να αναλάβουµε επιπλέον ένα πολιτιστικό πρόγραµµα µε θέµα την 
ελληνική παράδοση, αφού είχαµε στοιχειωδώς εξοικειωθεί στη διάρκεια των 
µαθηµάτων µας. Θα κλείσω την εισήγηση µου µε ένα παράδειγµα επεξεργασίας 
του «κερκυραϊκού χορού» για ορχήστρα Orff. 
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3η Συνεδρία 

Αθηνά Φυτίκα  
∆ιδάσκουσα στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ιόνιου Πανεπιστηµίου,  
 
«Η διδασκαλία του πιάνου ως υποχρεωτικού µαθήµατος» 
 
Καληµέρα  σας […].Θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό να γίνονται τέτοιες 

συναντήσεις […]διότι προσωπικά και εγώ που έτυχε να δουλέψω και σε σχολεία  
και σε ωδεία και τώρα στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο,ξέρω πολύ καλά ότι σε 
οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν συγκεκριµένες απορίες και προβλήµατα που είναι 
πάρα πολύ […]και πιο πολύ µας θυµώνουν παρά προκαλούν αιτίες .Ένα από τα 
προβλήµατα που συναντάει κανείς σε όλους αυτούς τους χώρους και τους τρεις 
που ανέφερα,είναι το θέµα της διδασκαλίας του πιάνου ως υποχρεωτικού 
µαθήµατος. Το πιάνο έχει τουλάχιστον τυπικά ένα πρωτεύοντα ρόλο ως 
υποχρεωτικό µάθηµα σε όλα τα µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα,ανεξαρτήτως του 
µεγέθους,του χαρακτήρα τους και της δηµιουργικής τους υπόστασης. Είναι 
άλλωστε προφανείς και παγκόσµια αποδεκτοί οι λόγοι επιλογής του πιάνου ως 
οργάνου υποχρεωτικού στους σπουδαστές µουσικής,είτε ειδικεύεσαι στον τοµέα 
της εκτέλεσης,είτε […].[…] σε διαφόρων ειδών µουσικά σχήµατα […] έχουν 
εξέχουσα θέση ως όργανα αναφοράς σε όλες τις βαθµίδες της µουσικής 
εκπαίδευσης παρέχοντας την ευκαιρία απόκτησης σηµαντικών µουσικών 
δεξιοτήτων σε αυτό το πλαίσιο η υποχρεωτική εκµάθηση ενός πολιτισµικού 
οργάνου έχει πολλαπλούς διδακτικούς στόχους όπως η επίτευξη της 
ανεξαρτησίας των χεριών,την πραγµατική αντίληψη των πολυφωνικών δοµών,η 
ουσιαστική κατανόηση των εναρµόνιων συνθέσεων και αλλαγών,ανάπτυξη της 
δηµιουργικότητας µέσω του αυτοσχεδιασµού και της συλλογικής 
ενασχόλησης,βελτίωση των µουσικών αντανακλαστικών µέσω της συστηµατικής 
διδασκαλίας της prima vista.Άλλωστε οι παραπάνω δεξιότητες και ιδίως ο 
αυτοσχεδιασµός και η εναρµόνιση µελωδίας αποτελούν τις πλέον σηµαντικές 
χρήσεις ενός πληκτροφόρου οργάνου,από έναν µη πιανίστα επαγγελµατία ή 
ερασιτέχνη µουσικό. Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται για όλους 
όσους έχουν ασχοληθεί µε τη διδασκαλία του πιάνου,όχι ως όργανου επιλογής 
αλλά ως υποχρεωτικού οργάνου,είναι ο υπολογισµός του προσδιορισµού 
‘υποχρεωτικό’ στον τίτλο του µαθήµατος. Είναι παράδοξο να αναφερόµαστε 
εξαναγκαστικά σε κάποιο τόσο δηµιουργικό και συνδεδεµένο µε µια φυσική 
εξωτερική επιθυµία όπως η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου. Το πρόβληµα 
αναβάθµισης του µαθήµατος από υποχρεωτικό όργανο σε µάθηµα 
δηµιουργικότητας είναι κοινά από τις χαµηλότερες µουσικές βαθµίδες 
εκπαίδευσης έως της ανώτατης,που είναι τα Πανεπιστηµιακά τµήµατα µουσικών 
σπουδών. Ιδιαίτερα ευαίσθητος όπως είναι πιστεύω ο χώρος των µουσικών 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          93 

σχολείων που τελευταία συγκεντρώνουν µαθητές µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 
τέχνη της µουσικής σε µια πολύ κρίσιµη ηλικία για την ανάπτυξη µιας 
ολοκληρωµένης µουσικής αντίληψης,µαθητές που όµως έχουν µια απόλυτα 
φυσιολογική αντίδραση σε υποχρεωτικά µαθήµατα που φορτώνουν ακόµα 
περισσότερο[...].Η αναβάθµιση του υποχρεωτικού πιάνου σε ένα µάθηµα 
δηµιουργικό µε άµεση και έµµεση διαθεµατική σύνδεση µε τον υποχρεωτικό 
κορµό των µουσικών µαθηµάτων του υποχρεωτικού προγράµµατος όπως είναι η 
ιστορία και η αρµονία,είναι η διδακτική. Παραδοσιακά τόσο στα διάφορα 
µουσικά ιδρύµατα της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό,οι µαθητές του 
υποχρεωτικού πιάνου τοποθετούνται στην ίδια κατηγορία µε τους αρχάριους 
υποψήφιους πιανίστες. Ως αποτέλεσµα µετά την πάροδο των καθορισµένων ετών 
εκµάθησης πιάνου,η πλειοψηφία των µαθητών πετυχαίνει την εκτέλεση κάποιων 
εύκολων κοµµατιών όπως αυτά που ανήκουν στην συλλογή [...] Μπαχ και στην 
καλύτερη περίπτωση κάποιος από τους ευκολότερους [...],Στα τελευταία χρόνια η 
ανάπτυξη ενός πεδίου παιδαγωγικών ερευνών στηριζόµενες µε την εκµάθηση 
µουσικών οργάνων και ειδικότερα οι έρευνες που έχουν γίνει στα πλαίσια 
αναζητήσεως παιδαγωγικής του πιάνου,παρέχουν πολύτιµα στοιχεία για τα 
παιδαγωγικά εργαλεία και την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του οργάνου από 
υποψήφιους µουσικούς ανεξαρτήτως ηλικίας και µουσικού 
προσανατολισµού,διότι πρακτικά έχει αποδειχτεί άστοχη η παραγωγή [...] 
αρχάριων ή αποτυχηµένων πιανιστών,αντί νέων µουσικών που έχουν 
συγκεκριµένες αξιοποιήσιµες τεχνικές ικανότητες ενός πολυφωνικού οργάνου 
που µπορούν να τις αξιοποιήσουν για την ελεύθερη µουσική τους έκφραση. Για 
να είναι φυσικά οι όποιες τεχνικές ικανότητες αξιοποιήσιµες θα πρέπει να 
διδάσκονται συστηµατικά έτσι ώστε να αποτελούν µέρος της µουσικής 
συνείδησης των ανθρώπων. Για παράδειγµα,ο µελλοντικός αυτοσχεδιασµός πάνω 
σε δοσµένη αρµονική ακολουθία,εάν διδαχτεί συστηµατικά παρέχει την 
αυτοπεποίθηση για περαιτέρω εξερεύνηση των αυτοσχεδιαστικών δυνατοτήτων 
της ακολουθίας σε οποιοδήποτε µουσικό περιεχόµενο. Η βελτίωση της 
αισθητικής αντίληψης του πληκτρολογίου που είναι ένα βασικό µέσω βελτίωσης 
της prima vista,αποδεσµεύει τον νέο µουσικό από την συνεχή [...] από αυτό. Η 
εναρµόνιση µελωδιών ακόµα και όταν αυτή είναι στοιχειώδης οφείλει την 
ακουστική και αρµονική αντίληψη αλλά κυρίως θέτει τις βάσεις συνθετικών 
πειραµατισµών και αναζητήσεων από τους νέους µουσικούς. Ο αυτοσχεδιασµός 
από την άλλη,όταν διδαχτεί την εκκίνηση µαθηµάτων πιάνου όσο απλοϊκός και 
αν [...] σε αυτό το στάδιο,εντείνει την µουσική συγκέντρωση αναπτύσσοντας την 
ακουστική αγωγή και την ικανότητα άµεσης αρµονικής,ρυθµικής και µελωδικής 
ανταπόκρισης µε τον πιο δηµιουργικό τρόπο. Η συστηµατική διδασκαλία στη 
βελτίωση της prima vista,µέσω του [...] πιάνου είναι οµοίως τεράστιας σηµασίας 
για την καλύτερη ανάπτυξη των µουσικών αντανακλαστικών. Οι νέοι µουσικοί 
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που έχουν ευκολία στην πρώτη ανάγνωση πολυφωνικών κοµµατιών στο πιάνο 
χαρακτηρίζονται από µια συνολική αντίληψη του µουσικού κειµένου [...] αφού 
µπορούν να αναγνωρίζουν οπτικά και να εκτελούν αυτές,αντί των επιµέρους 
ουσιαστικών λεπτοµερειών. Η διδασκαλία της εναρµόνισης µελωδίας µπορούσε 
ακόµα να συνδυαστεί άριστα µε τα υποχρεωτικά µαθήµατα της αρµονίας [...] 
συµπληρώµατα. Συµπληρωµατικά µε αυτά υπογραµµίζεται ο πολυφωνικός 
χαρακτήρας του οργάνου. Παρά το προφανές των θετικών αποτελεσµάτων και 
των πολυεπίπεδων µουσικών στόχων,η εφαρµογή του στα µουσικά ιδρύµατα 
είναι τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα σχεδόν µηδενική για πολλούς λόγους 
σχετιζόµενους µε την ασάφεια του αναλυτικού προγράµµατος τόσο των 
µουσικών σχολών και της [...] αλλά πολύ περισσότερο των µουσικών [...],αλλά 
και µε την έλλειψη συγκεκριµένου και ειδικού για πιανίστες [...] διδακτικού 
υλικού. Το αναλυτικό πρόγραµµα που συζητήθηκε πέρυσι για το υποχρεωτικό 
πιάνο στα Μουσικά Γυµνάσια και Λύκεια θέτει κάποιους βασικούς στόχους 
κυρίως για τη δόµηση και σύµπραξη του πιάνου µε άλλα όργανα,είτε [...] 
µουσικού συνόλου,είτε ως συνοδευτικό όργανο των µη συµφωνητικών συνόλων. 
Ο πρώτος που θα αναδείξει τα θετικά στοιχεία και τις αδυναµίες του ωστόσο 
αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια συγκερασµού των πιανιστικών δεξιοτήτων µε τις 
παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας πιάνου όπως κλίµακες,ασκήσεις ευκινησίας 
δαχτύλων,βασικό ρεπερτόριο κ.τ.λ. Θα ήθελα να επιµείνω περισσότερο στο θέµα 
της διδακτικής της prima vista για αυτή την παρουσίαση διότι είναι µια δεξιότητα 
στην οποία πράξη µας έχει δείξει ότι υστερούν οι περισσότεροι σπουδαστές 
πιάνου ακόµα και αυτοί που παίζουν πιάνο ως κύριο όργανο ή ακόµα και οι 
σπουδαστές κατεύθυνσης που έχουν στο Πανεπιστήµιο. Αυτή η πραγµατικότητα 
καθιστά σαφές ότι η συγκεκριµένη δεξιότητα είναι ανεξάρτητη της εξοικείωσης 
του σπουδαστή µε το όργανο,συχνά δε αποτελεί πρόβληµα υπέρτατης φοβίας. Το 
βασικό πρόβληµα εντοπίζεται πιστεύω στην έλλειψη συστηµατικής διδακτικής 
προσέγγισης της prima vista και την σύγχυση διδασκαλίας της prima vista και 
απλά πρακτικής της µέσω της εκµάθησης κοµµατιών. ∆υστυχώς και στο νέο 
αναλυτικό πρόγραµµα των Μουσικών Γυµνασίων ενώ υπογραµµίζεται ο ρόλος 
της ως κύριο µέσω διδασκαλίας της,προτείνεται η πρώτη ανάγνωση του νέου 
µουσικού κειµένου του µαθήµατος χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Έρευνες των 
τελευταίων δεκαετιών έχουν αποδείξει ότι η prima vista είναι το συνδυαστικό 
αποτέλεσµα πολλών εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και η βελτίωσή της δεν µπορεί να 
προκύψει αν στη διδακτική της δεν στοχεύει την παράλληλη ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων αυτών. Αναφέροµαι ονοµατικά ότι η prima vista σχετίζεται άµεσα µε 
την αναγνώριση µελλοντικών, ρυθµικών και µορφολογικών κανονικοτήτων. Την 
εσωτερική ακοή,την ανταπόκριση µατιού-χεριού,την ταχύτητα επεξεργασίας 
πληροφορίας και συνεπώς την λειτουργία της επεξεργαστικής µνήµης,τις 
ικανότητες αυτοσχεδιασµού,µια γενετική προδιάθεση,την αντίληψη της 
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τοπογραφίας του πληκτρολογίου και την εµπειρία εξάσκησης κάτω από συνθήκες 
πραγµατικής […].Ο πολύ περιορισµένος χρόνος της συνεχής παρουσίασης βέβαια 
δεν επιτρέπει µια αναλυτική προσέγγιση του θέµατος, γιατί θα πρέπει να 
µιλήσουµε µισή ώρα για το καθένα από αυτά αλλά µπορούµε να αναφερθούµε 
έστω και επιφανειακά στη διδακτική των κανονικοτήτων. Οι κανονικότητες είναι 
η ελληνική µετάφραση του patern που είναι πολύ δύσκολο να µεταφραστεί στα 
ελληνικά και είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας για την πρώτη ανάγνωση. 
Εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου επεξεργασίας της πληροφορίας του οπτικού 
µουσικού κειµένου,ο µαθητής µπορεί να παίξει πολύ µεγαλύτερο αριθµό 
συµβόλων αν αναγνωρίζει τις ενότητες παρά αν προσπαθεί να τα 
αποκωδικοποιήσει µεµονωµένα. Για παράδειγµα αν καλείται να κάνει prima vista 
σε ένα κοµµάτι που η µελωδία που έχει το δεξί χέρι και […]το αριστερό,όπως 
αυτό για παράδειγµα,θα πρέπει πρώτα να γίνει ένα προπαρασκευαστικό µάθηµα 
µε το οποίο ο µαθητής θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση των συγχορδιών της 
κλίµακας του ποδαριού και µάλιστα µε την µορφή στην οποία καλείται να τις 
αντιµετωπίσει τις συγχορδίες αυτές,δηλαδή µε την µορφή […].Η προετοιµασία 
αυτή θα µπορούσε να έχει και την µορφή αυτοσχεδιασµού, όπου δίνονται οι 
αθροισµοί για το αριστερό χέρι,δίνεται η συγχορδία µε την οποία θέλουµε να 
παίξουµε µε το αριστερό χέρι ή οτιδήποτε άλλο. Αναζητείται ο λωβικός  
αυτοσχεδιασµός µε συγκεκριµένο […] σχήµα το οποίο δίνεται όπως αυτό το 
παράδειγµα. ∆εδοµένου ότι 2  βασικά στοιχεία του αυτοσχεδιασµού η πρόβλεψη 
και η […] είναι οι βασικοί παράγοντες για την prima vista επίσης µπορούν να 
[…]µπορούµε να αναπτύξουµε σχεδόν παράλληλα και τις δύο αυτές δεξιότητες. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν είναι αρκετό απλά να δοθεί η εντολή για πρώτη 
ανάγνωση χωρίς να γίνει µια σειρά προετοιµασµένων δραστηριοτήτων που να 
στοχεύουν να βελτιώσουν µεµονωµένα στοιχεία της δεξιότητας αυτής. Η 
ανάπτυξη της prima vista και των άλλων […]δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
αναφέρθηκαν δεν είναι […].Τα µουσικά τµήµατα των Πανεπιστηµίων 
τουλάχιστον αυτά που προσφέρουν µεθοδευµένα µουσικά µαθήµατα 
αξιολογούνται επίσης στο πιάνο ως βασικό όργανο αναφοράς θέτοντας το ως 
υποχρεωτικό όργανο για 4 εξάµηνα. ∆εδοµένου ότι το επίπεδο, η ικανότητα 
εκτέλεσης του πιάνου ποικίλλει όπως του διαφορετικού µουσικού υποβάθρου των 
εισερχόµενων φοιτητών, η διδασκαλία του είναι εξατοµικευµένη και 
προσαρµοσµένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του φοιτητή. Εν τούτοις τουλάχιστον 
στην περίπτωση του Ιονίου Πανεπιστηµίου,που την ξέρω αρκετά καλά, τίθενται 
βασικοί κοινοί στόχοι ανεξαρτήτως επιπέδου που πάλι έχουν να κάνουν µε την 
πρακτική χρήση του πολυφωνικού οργάνου και την εφαρµογή στο θεωρητικό των 
µαθηµάτων.[…],η εναρµόνιση της µελωδίας και η ανάγνωση ορχηστρικής 
παρτιτούρας αποτελούν τον κορµό µαθήµατος που πλαισιώνεται από το 
[…]ρεπερτόριο,το οποίο βέβαια πάντα σε συνεργασία µε τον καθηγητή και την 
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κατεύθυνσή του προσπαθούµε να εξυπηρετεί τα […]σχέδια,την δηµιουργικότητα 
του και οτιδήποτε άλλο. Η οριοθέτηση στόχου σε µαθήµατα τέχνης είναι βεβαίως 
εξ ορισµού προβληµατική αλλά είναι εφικτή, όταν οι στόχοι δεν είναι µόνο η 
προσωπική έκφραση αλλά η ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων,κάτι που κατά 
την γνώµη µου πρέπει να αποτελεί πρωτεύοντα στόχο του υποχρεωτικού πιάνου 
σε όλα τα επίπεδα µουσικής εκπαίδευσης. Θα ήταν πραγµατικά ηθικές να 
εφαρµοστεί στην πράξη µία δηµιουργικότερη και περισσότερο σε επίπεδο 
διδασκαλίας του κρατικού πιάνου στα Μουσικά Σχολεία,όπως θα ήταν πολύ 
σηµαντικό να γίνει αυτό και στην ιδιωτική εκπαίδευση,δηλαδή ακόµα και στα 
[…],στις µουσικές σχολές αλλά νοµίζω ότι ειδικά στα Μουσικά Σχολεία και στα 
Πανεπιστήµια που είναι θεσµοθετηµένοι φορείς ∆ευτεροβάθµιας και 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αυτό οπωσδήποτε θα έπρεπε να γίνει. Η διδακτική 
[…]δεξιοτήτων πιθανότατα να ξενίζει πολλούς από τους διδάσκοντες πιάνου σε 
όλα τα επίπεδα,αφού αποτελούν ύλη µαθηµάτων που οι ίδιοι δεν έχουν διδαχτεί 
πολλές φορές […]τα µαθήµατα,γεγονός που δηµιουργεί την ανάγκη πολλών 
επιµορφωτικών σεµιναρίων,καθώς και την συγκέντρωση, µετάφραση και 
συγγραφή διδακτικού υλικού κατάλληλο για τα διάφορα επίπεδα σπουδαστών και 
τις διάφορες […]οµάδες. Άλλωστε η καθοδήγηση των διδασκόντων µέσω 
συγκεκριµένων στόχων και λειτουργιών του µαθήµατος δεν είναι αναγκαστικά 
περιοριστική για το ρεπερτόριο,τα µέσα και τον τρόπο της εξατοµικευµένης 
λειτουργίας του,που µπορεί να είναι πρωτίστως ευρηµατική,ιδιαίτερη και σε 
πλήρη εναρµόνιση µε τις παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές αρετές του δασκάλου. 
Ευχαριστώ πολύ. 
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∆ηµήτρης Βλάχος, Λίλυ ∆άκα,  Νίκος Καργάκης, Κώστας Παπαδάκης  
Καθηγητές Μουσικού Σχ. Ηρακλείου,  
 
«Προτάσεις για τη διδασκαλία µουσικών µαθηµάτων» 
 
Όταν το όραµα µετατρέπεται σε πράξη, ανακύπτουν πολλά πρακτικά ζητήµατα 

στα οποία καλούµαστε να δώσουµε λύσεις και να τα αντιµετωπίσουµε ρεαλιστικά. 
∆ιαφορετικά, το όραµα εκφυλίζεται και φθίνει, ώσπου καταντάει γραφικό, ίσως και 
επικίνδυνο.  

Μουσικά Σχολεία: Ένας θεσµός που θα έπρεπε να αποτελεί σηµείο αναφοράς 
στην παιδεία και στον πολιτισµό αυτού του τόπου, οδηγείται στον αφανισµό του.  

Στην παρούσα εισήγηση θα περιοριστούµε σε κάποιες επισηµάνσεις και 
προτάσεις για τη διδασκαλία των µουσικών µαθηµάτων, διατυπώνοντας 
παρατηρήσεις στηριγµένες στην εµπειρία µας και στην πραγµατική µας επιθυµία και 
προσπάθεια να λειτουργήσει σωστά το Μουσικό Σχολείο.  

Η όλη φιλοσοφία του Υπουργείου σε ότι αφορά τη διδασκαλία των µουσικών 
µαθηµάτων αποσκοπεί σε µια γενικότερη µουσική παιδεία, αλλά όχι σε µουσική 
εκπαίδευση. Οι µαθητές διδάσκονται πάρα πολλά αντικείµενα, αποκτούν µια γενική 
και µάλλον επιφανειακή πληροφόρηση, και δεν εµβαθύνουν πουθενά.  

Καταρχήν θα έπρεπε να λειτουργούν µουσικά δηµοτικά. Ένας µαθητής που 
εισάγεται εντελώς αρχάριος στην πρώτη Γυµνασίου, καλείται να διδαχθεί πράγµατα 
που δε συµβαδίζουν µε την ηλικία του. Θα έπρεπε και σαφώς θα µπορούσε να τα έχει 
µάθει από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, ώστε να προχωρήσει στο Γυµνάσιο και 
στο Λύκειο σε γνώσεις και εξάσκηση δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις νοητικές 
και συναισθηµατικές του ανάγκες.  

Το θέµα της ευρωπαϊκής και της βυζαντινής-παραδοσιακής µουσικής που 
διδάσκονται παράλληλα µέχρι και τη Γ΄ Λυκείου τελικά αναδεικνύεται σε πρόβληµα. 
Ο µαθητής έχει ήδη κάνει τις επιλογές του, και απλώς δυσκολεύεται χωρίς ουσιαστικό 
λόγο να χωρέσει κι άλλες γνώσεις στο κεφάλι του, που έτσι κι αλλιώς δέχεται 
καταιγισµό πληροφοριών από πλήθος ετερόκλητων αντικειµένων. Πιστεύουµε ότι στο 
Λύκειο θα έπρεπε πια ο µαθητής να επιλέγει και να ακολουθεί έναν από τους δύο 
τοµείς, εφόσον έχει λάβει τη γενική παιδεία στο Γυµνάσιο, έτσι ώστε να εµβαθύνει 
περισσότερο σε κάποια ειδικότερη εκπαίδευση.  

Κανένα από τα διδασκόµενα θεωρητικά µαθήµατα ευρωπαϊκής και παραδοσιακής 
µουσικής δεν έχει βιβλίο! Το Υπουργείο προτείνει κάποια βιβλία για χρήση του 
διδάσκοντος, όµως ο µαθητής αναγκάζεται να συλλέγει σηµειώσεις και να αναζητά τη 
βιβλιογραφία στο εµπόριο, ενώ δέχεται διαφορετικές πληροφορίες καθώς οι 
διδάσκοντες αλλάζουν, πολλές φορές και στη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους. 
Αυτό αποβαίνει καταστροφικό, αλλά ο µέγιστος παραλογισµός συµβαίνει στα 
µαθήµατα Αρµονία και Έλεγχος Ακουστικών Ικανοτήτων. ∆ύο πανελλαδικώς 
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εξεταζόµενα ειδικά µαθήµατα, χωρίς βιβλίο, χωρίς αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. 
Ειδικά για το dictée όπως αυτό διαµορφώθηκε από το 2003 οι µαθητές των δηµόσιων 
µουσικών σχολείων δεν έχουν στη διάθεσή τους ούτε ένα εγχειρίδιο. Τα δύο αυτά 
µαθήµατα έχουν την ιδιαιτερότητα ότι λειτουργούν σαν αλυσίδα. Αν ένας κρίκος 
λείπει, η αλυσίδα καταστρέφεται. Γι αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει ένα 
βασικό βιβλίο και αναλυτικό πρόγραµµα από την πρώτη Γυµνασίου που τα παιδιά 
αρχίζουν να διδάσκονται θεωρία και σολφέζ. Προτείνουµε µάλιστα η αρµόδια Κ.Ε. να 
στείλει στα σχολεία έντυπο µε προτάσεις σχετικά µε την αναβάθµιση των θεωρητικών 
µουσικών µαθηµάτων.  

Επιπλέον τα θέµατα της αρµονίας και της ακουστικής δοκιµασίας στις 
πανελλαδικές εξετάσεις έχουν µεγάλο βαθµό δυσκολίας. Αρκούµενοι στην ελλιπή 
εκπαίδευση του σχολείου οι µαθητές δεν µπορούν να ανταποκριθούν, αναγκαστικά 
λοιπόν πρέπει να αναζητήσουν περαιτέρω εκπαίδευση στα Ωδεία και στα ιδιαίτερα 
µαθήµατα. Και τότε τι τους διαφοροποιεί από τους µαθητές γενικών σχολείων που δεν 
έχουν τόσο επιβαρηµένο σχολικό πρόγραµµα, εκπαιδεύονται ιδιωτικά στα µουσικά 
µαθήµατα και διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις επί ίσοις όροις µε τους 
µαθητές των Μουσικών Σχολείων; (Αυτό το ειδικό ποσοστό εισαγωγής των µαθητών 
Μουσικών Σχολείων στα Μουσικά Πανεπιστήµια πρέπει επιτέλους να θεσπιστεί).  

Μια άλλη σκέψη θα µπορούσε να διαχωρίσει την αρµονία σε δύο επιµέρους 
τοµείς, βασισµένους στη λογική των µαθηµάτων κατεύθυνσης. Η αρµονία όπως 
διδάσκεται σήµερα είναι ο ένας τοµέας, ο οποίος δυνητικά απευθύνεται στους µαθητές 
που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε Μουσικό Πανεπιστήµιο. Η αρµονία λοιπόν θα 
µπορούσε να διδάσκεται ως µάθηµα κατεύθυνσης, ενώ παράλληλα θα έπρεπε να 
υπάρχει και µάθηµα αρµονίας γενικής Παιδείας, που θα επικεντρώνεται στη 
λειτουργική (πρακτική κατά το κοινώς λεγόµενο) αρµονία.  

Στη διδασκαλία των οργάνων επίσης δεν υπάρχουν βιβλία και αναλυτικό 
πρόγραµµα, εκτός από του πιάνου. Επίσης δεν υπάρχει σταθερός διδάσκων. Στο 
όργανο και ειδικά τα πρώτα χρόνια εκµάθησής του αυτό είναι καταστροφικό. Το 
σύστηµα εθνικής µουσικής παιδείας που οραµατιζόταν το Υπουργείο δεν είναι 
δυνατόν να εφαρµοστεί χωρίς βιβλία, χωρίς πρόγραµµα, χωρίς όργανα, αίθουσες και 
καθηγητές. Είναι απλώς ένα θεωρητικό πυροτέχνηµα. Η εκµάθηση µουσικού οργάνου 
απαιτεί πειθαρχία, οργάνωση, χρόνο για µελέτη, συγκεκριµένη µέθοδο και 
συγκεκριµένη ύλη, και καθοδήγηση από έναν εκπαιδευµένο δάσκαλο, ίδιο για τα 
πρώτα χρόνια τουλάχιστον. Ο µαθητής του Μουσικού Σχολείου καλείται να µάθει 
τρία όργανα ταυτόχρονα σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες, όπου δεν ισχύουν ούτε τα 
αυτονόητα. ∆υστυχώς η βαθύτερη συνέπεια, εκτός του ότι δηλαδή τα παιδιά απλώς 
γνωρίζουν επιφανειακά κάποια όργανα και στην ουσία δε µαθαίνουν κανένα, είναι ότι 
συνηθίζουν και σε µια νοοτροπία προχειρότητας και τσαπατσουλιάς, κάτι που δε 
συνάδει σίγουρα µε τη µουσική παιδεία. Φυσικά υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, οι 
εξαιρέσεις αυτές όµως δηµιουργούνται τελικά από το ίδιο το Μουσικό Σχολείο;   
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Στέλιος Μαρίνης,  
Υποδιευθυντής Μουσικού Σχ. Πειραιά,  
 
«Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού των Μουσικών Σχολείων»  
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Χριστίνα Ηλιάδη  
Καθηγήτρια Μουσικού Σχολείου Λάρισας,  
 
«Η διδασκαλία των µαθηµάτων Γενικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία, 
∆ιαπιστώσεις - προτάσεις για επαναπροσδιορισµό του ρόλου τους» 
 
Αγαπητοί σύνεδροι, 
Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τις ευχαριστίες µου για την πρόσκληση να 

παρευρεθώ και να συµµετέχω στο συνέδριο αυτό, αλλά και την ιδιαίτερη χαρά 
µου γιατί έρχοµαι για πρώτη φορά στη Μυτιλήνη. 

∆ιαπιστώσεις 
Με βάση την εµπειρία που έχω αποκοµίσει από τη δεκαετή σχεδόν 

εκπαιδευτική υπηρεσία µου στα Μουσικά Σχολεία, έχω να προσκοµίσω πολλά 
πειστήρια που τεκµηριώνουν την άποψη ότι σύγχυση επικρατεί, και µάλιστα 
χρονίζει, στα σχολεία αυτά. Προσπαθώντας καταρχάς να προσδιορίσουµε τι είναι 
τα σηµερινά Μουσικά Σχολεία, διαπιστώνουµε ότι δεν είναι ούτε Μουσικά 
Σχολεία, ούτε σχολεία Γενικής Παιδείας, αλλά κάτι το ενδιάµεσο. Ένα 
συνονθύλευµα από ασάφειες, προχειρότητες, ηµίµετρα, ακόµη και αυθαιρεσίες, 
δίνουν την εντύπωση ότι τα διέπει το πνεύµα του «λίγο απ’ όλα», που συνήθως 
ισοδυναµεί µε το «τίποτα συγκεκριµένο». ∆ηµιουργείται έτσι µια µόνιµη αίσθηση 
προβληµατισµού και αδιεξόδου16. 

Κατά τη γνώµη µου, το ουσιαστικότερο πρόβληµα των Μουσικών Σχολείων 
είναι η απουσία ορθολογικού και συστηµατικού σχεδιασµού, σύµφωνα µε σαφώς 
προκαθορισµένες αρχές και, κυρίως, µε σαφή προσανατολισµό και στοχοθεσία. 
Πάσχει δηλ. ολόκληρο το curriculum. Πρωταρχικό ζήτηµα για την εξοµάλυνση 
της λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων είναι ο σαφής προσδιορισµός, ή 
επαναπροσδιορισµός, του σκοπού και η προσήλωση του συνόλου της 
                                                 

16 Ενδεικτικά αναφέρω:  
1) Συµβαίνει αρκετά συχνά να φοιτούν στο Μουσικό Σχολείο µαθητές χωρίς κλίση χωρίς 

ικανότητες ή χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τη µουσική (γιατί άραγε;) κάποιοι από τους οποίους 
παραµένουν και στο Λύκειο. Για τους µαθητές όµως αυτούς οι υποχρεωτικές ώρες µουσικών 
µαθηµάτων λειτουργούν σχεδόν ως «αγγαρεία» και τροχοπέδη, καθώς έχουν άλλες 
προτεραιότητες και ανάγκες.  

2) Από την άλλη, µαθητές µε ικανότητες και φιλοδοξίες για σταδιοδροµία µουσικού, είτε δε 
φοιτούν καθόλου, είτε εγκαταλείπουν το Μουσικό Σχολείο, συνήθως στο Λύκειο, µε το 
σκεπτικό ότι θα επιθυµούσαν εντατικότερα και ποιοτικότερα µουσικά µαθήµατα και ότι το 
παρόν σχολείο δεν τους προσφέρει ουσιαστικά τίποτε περισσότερο από το βάρος ενός 
διευρυµένου ωραρίου και άχρηστα γι’ αυτούς υποχρεωτικά µουσικά µαθήµατα. 
3) Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας των σχολείων, διαπιστώνουµε πια την ανάγκη να 
δηµιουργηθεί και «µουσική κατεύθυνση» στα Μουσικά Λύκεια, στα οποία, κατά τη γνώµη 
µου, θα έπρεπε να υπάρχει µόνο µουσική κατεύθυνση (και µάλιστα δύο, µία για την ελληνική 
και µία για την ευρωπαϊκή µουσική). 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας σ’ αυτόν. Το πρόβληµα είναι πού πέφτει το βάρος· 
στα Μουσικά Σχολεία πρέπει να φοιτούν µαθητές προοριζόµενοι για µουσική 
επαγγελµατική ενασχόληση, που να µην υστερούν και σε γενική παιδεία 
(σύµφωνα µε το γράµµα του νόµου) ή µαθητές που να παίρνουν και µουσική 
παιδεία, χωρίς όµως να είναι αυτή το βασικό τους µέληµα, όπως συµβαίνει εν 
πολλοίς, κατά παρερµηνεία - παραβίαση του νοµικού πλαισίου;  

Προσωπικά, αποδέχοµαι καταρχήν ό,τι ορίζει η υπουργική απόφαση σχετικά 
µε την ίδρυση και λειτουργία µουσικών σχολείων, ότι δηλ. «σκοπός των 
µουσικών σχολείων είναι η προετοιµασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυµούν 
να ακολουθήσουν την επαγγελµατική κατεύθυνση της µουσικής χωρίς να υστερούν 
σε γενική παιδεία εάν τελικά επιλέξουν άλλο τοµέα επιστηµονικής ή 
επαγγελµατικής έκφρασης». Ωστόσο διαφοροποιούµαι στο τελευταίο σηµείο, το 
οποίο θεωρώ προβληµατικό, καθώς µου δηµιουργείται, εύλογα νοµίζω, η απορία: 
οι νέοι, που επιθυµούν να ακολουθήσουν την επαγγελµατική κατεύθυνση της 
µουσικής, έχουν ανάγκη να µην υστερούν σε γενική παιδεία µόνον εάν τελικά 
επιλέξουν άλλο τοµέα επιστηµονικής ή επαγγελµατικής έκφρασης; 

Αν υποθέσουµε ότι κάποιος νέος επιθυµεί όντως να ακολουθήσει την 
επαγγελµατική κατεύθυνση της µουσικής, θα πρέπει, φυσικά, να κάνει µουσικές 
σπουδές, οι οποίες σε γενικές γραµµές µπορούν να διαχωριστούν σε 
καλλιτεχνικές και επιστηµονικές µουσικές σπουδές. Για όλους τους κλάδους 
επιστηµονικών µουσικών σπουδών απαιτούνται πρακτικές και θεωρητικές 
γνώσεις µουσικής αντίστοιχες µε αυτές που απαιτούνται για τις σπουδές στην 
ανώτερη ή ανώτατη βαθµίδα των καλλιτεχνικών µουσικών σπουδών, αλλά και 
γνώσεις γενικής παιδείας αντίστοιχες µε αυτές που απαιτούνται και για άλλους 
κλάδους πανεπιστηµιακών σπουδών. Άρα είναι σηµαντικότατη και απολύτως 
αναγκαία η παροχή γενικής παιδείας σε όσους προετοιµάζονται να γίνουν 
επαγγελµατίες µουσικοί, επιστήµονες κυρίως, αλλά και καλλιτέχνες. 

∆εν νοούνται βέβαια στα σηµερινά άκρως ανταγωνιστικά κι απαιτητικά 
εργασιακά δεδοµένα µουσικοί, τόσο καλλιτέχνες όσο και επιστήµονες, 
ανελλήνιστοι, ανιστόρητοι, αγεωγράφητοι, αγεωµέτρητοι, απληροφόρητοι, 
τεχνολογικά αναλφάβητοι και χωρίς γνώση ξένων γλωσσών. Η παροχή στέρεης 
και επαρκούς γενικής παιδείας είναι απολύτως αναγκαία για τη δηµιουργία του 
κατάλληλου υποβάθρου και τη σωστή προπαρασκευή των µαθητών για την 
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Ο ανθρωπιστικός προσανατολισµός των 
σπουδών, τόσο στη δευτεροβάθµια όσο και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που 
θα οδηγήσει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ευρύτητα 
του πνεύµατος που πρέπει να διαθέτει ένας homo universalis, κρίνεται 
απαραίτητος για τη διασφάλιση της επιστηµονικής και καλλιτεχνικής επάρκειας 
των µελλοντικών µουσικών και δη για τη διαµόρφωση επαρκών εκπαιδευτικών. 
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Η προσωπική µου θέση είναι ότι, αναδιατυπωµένος ο σκοπός των Μουσικών 
Σχολείων θα πρέπει να είναι η παροχή υψηλού επιπέδου µουσικής και γενικής 
παιδείας, ώστε να προετοιµαστούν κατάλληλα οι νέοι που επιθυµούν να 
ασχοληθούν επαγγελµατικά µε τη µουσική τέχνη και επιστήµη. Το ζητούµενο είναι 
η ποιότητα του συνόλου των σπουδών και η συµπληρωµατικότητα ανάµεσα 
στους δύο τοµείς γνώσης. Αυτό συνεπάγεται επαναπροσδιορισµό του ρόλου τόσο 
της µουσικής όσο και της γενικής παιδείας που παρέχεται στα Μουσικά Σχολεία. 
Για τη Μουσική Παιδεία πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη αναβάθµισής της σε όλα τα 
επίπεδα (επίπεδο διδασκόντων, επίπεδο σπουδών, επίπεδο µαθητών κ.λ.π.). Ως 
καθηγήτρια γενικής παιδείας όµως θα περιοριστώ σε προτάσεις που 
παρεµβαίνουν στη διδασκαλία των µαθηµάτων Γενικής Παιδείας. 

 

Προτάσεις 
Πιστεύω ότι µέσα από τη διδασκαλία των µαθηµάτων Γενικής Παιδείας 

µπορεί και πρέπει να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη φυσιογνωµία του Μουσικού 
Σχολείου και να εξυπηρετείται ο ειδικότερος προσανατολισµός και σκοπός του. 
Θεωρώ λοιπόν ότι προκύπτει ανάγκη οριοθέτησης - πόση και «ποία» Γενική 
Παιδεία;- και προτείνω, σε εφαρµογή µάλιστα βασικών αρχών της παιδαγωγικής 
επιστήµης, αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράµµατος και αναπροσαρµογή 
της διδακτέας ύλης των µαθηµάτων Γενικής Παιδείας, έτσι ώστε αυτά να 
εναρµονίζονται καλύτερα προς τον παραπάνω σκοπό και να είναι καταλληλότερα 
για τους µαθητές των Μουσικών Σχολείων17. 

Έτσι, στο ερώτηµα «πόση γενική παιδεία» θα µπορούσα να απαντήσω: τόση 
όση δεν αποβαίνει σε βάρος των µε επιστηµονικά κριτήρια διδασκόµενων 
µουσικών µαθηµάτων και της µουσικής παιδείας γενικότερα. Αναγνωρίζω 
βέβαια πως τα µαθήµατα γενικής παιδείας καλύπτουν µεγάλο ποσοστό του 
καθηµερινού ωραρίου των µαθητών και ότι το αναλυτικό πρόγραµµα είναι 
επιβαρηµένο µε φόρτο ύλης, αλλά και µε αµφισβητούµενα, ίσως και ακατάλληλα 

                                                 
17 Ανάµεσα στις πηγές του αναλυτικού προγράµµατος αναφέρονται κυρίως τα ενδιαφέροντα 
και οι ανάγκες των µαθητών. Το αναλυτικό πρόγραµµα θα πρέπει να αφήνει περιθώρια στους 
µαθητές να εφαρµόζουν ό,τι µαθαίνουν και να δοκιµάζουν ικανοποίηση από τις νέες 
µαθήσεις που έχουν αποκτήσει. Είναι γνωστό ότι συχνά οι µαθητές δεν επιδιώκουν να 
αποκτήσουν µια νέα συµπεριφορά, επειδή δεν τη βρίσκουν ενδιαφέρουσα και δεν τη 
θεωρούν σηµαντική. Εποµένως τα προγράµµατα που στηρίζονται στο τι θεωρούν οι άλλοι 
σπουδαίο να διδαχτεί στους µαθητές χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το ενδιαφέρον των ίδιων 
των µαθητών είναι καταδικασµένα σε αποτυχία. Βέβαια το πρόγραµµα δε θα πρέπει εξ 
ολοκλήρου να είναι προσανατολισµένο προς ό,τι εκφράζεται ως ανάγκη και ως ενδιαφέρον 
από µέρους των µαθητών. Παράλληλα θα πρέπει να γίνονται προεκτάσεις και σε άλλους 
τοµείς µε την προσφορά νέων χώρων µάθησης και, εποµένως, πιθανότητα, εκδήλωσης νέου 
ενδιαφέροντος από τους µαθητές. Βλ. Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. 
Ελληνικά Γράµµατα, Λήµµα «Προγράµµατα αναλυτικά», Γ. Φλουρής, καθηγητής 
Πανεπιστηµίου Κρήτης 
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τελικά, µαθήµατα τόσο γενικής όσο και µουσικής παιδείας. Θεωρώ λοιπόν 
αναγκαία την ελάφρυνση του ωραρίου µε συµπύκνωση ή και περικοπές ύλης και 
ωρών, τόσο από µαθήµατα γενικής παιδείας όσο και από µουσικά µαθήµατα, 
ώστε να επιτευχθεί η ζητούµενη εκκαθάριση και εξισορρόπηση του ωρολογίου 
προγράµµατος. 

Όσον αφορά στο ερώτηµα «ποία», δηλ. «τι λογής γενική παιδεία», έχω να 
προτείνω πρώτον την κατά το δυνατόν σύνδεση της µουσικής µε όλα τα 
γνωστικά πεδία των µαθηµάτων Γενικής Παιδείας, αυτό δηλ. που ονοµάζουµε 
διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης και, δεύτερον, την εφαρµογή στη 
διδασκαλία καινοτόµων ιδεών και «έξυπνων» στρατηγικών µε στόχο τη 
διεύρυνση των πεδίων µάθησης αλλά και την ελκυστικότητα του µαθήµατος και 
τη χαρά των µαθητών. Υποστηρίζω την ανάγκη αλληλεπίδρασης και 
αλληλοσυµπλήρωσης ανάµεσα στους δύο κλάδους µαθηµάτων, έτσι ώστε οι 
µαθητές του σχολείου να λαµβάνουν ολόπλευρη εκπαίδευση. 

Συγκεκριµένα προτείνω: 
• το µάθηµα της Ιστορίας να διδάσκεται παράλληλα µε την Ιστορία της 

µουσικής 
• η Γεωγραφία να εµπλουτίζεται µε στοιχεία εθνοµουσικολογίας 

(µουσικές του κόσµου – µουσική έθνικ) 
• τα Θρησκευτικά να συνδυάζονται ή, καλύτερα, να αντικαθίστανται από 

την Υµνολογία (κυρίως στο Λύκειο) 
• στο µάθηµα της Φυσικής να συµπεριληφθεί η διδασκαλία της 

Ακουστικής. 
• στο µάθηµα της Πληροφορικής να εντάσσεται και η Μουσική 

Τεχνολογία 
• η Λογοτεχνία να συνδυάζεται µε τη µουσική (µελοποιηµένη ποίηση ή 

µουσική επένδυση των Κειµένων Λογοτεχνίας) και το θέατρο 
(δραµατοποίηση) 

• στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών να συµπεριληφθεί η διδασκαλία 
της αρχαίας ελληνικής προσωδίας και µετρικής 

• να διδάσκεται η σχέση των Μαθηµατικών µε τη µουσική 
• στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής να γίνονται ειδικές ασκήσεις για την 

αντιµετώπιση µυοσκελετικών προβληµάτων που συχνά αντιµετωπίζουν οι 
µουσικοί και να διδάσκεται ρυθµική γυµναστική µε συνοδεία µουσικής 

• στο µάθηµα των καλλιτεχνικών να διδάσκεται και η κατασκευή 
µουσικών οργάνων  
 

Ιδιαίτερη σηµασία πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση της 
διδασκαλίας µαθηµάτων επιλογής στο Λύκειο, τα οποία ήδη προβλέπονται στο 
ωρολόγιο πρόγραµµα για τα Μουσικά Σχολεία (ΥΠΕΠΘ - Γ7/92987/15.09.2005) 
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και τα οποία ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των µαθητών 
αλλά και στο πνεύµα και τους σκοπούς του Σχολείου. Τέτοια είναι: Ψυχολογία 
της µουσικής (Ψυχοακουστική), Ξενόγλωσση µουσική ορολογία, Οργανολογία, 
Αρχαίοι Έλληνες Αρµονικοί συγγραφείς, Αρχές ηχοληψίας, Προβλήµατα 
Φιλοσοφίας της µουσικής, Μουσική και Στατιστική, Στοιχεία 
Μουσικοθεραπείας, Πολυµέσα και Μουσική, Μουσικές βάσεις δεδοµένων, 
Κοινωνιολογία της Μουσικής, Αισθητική της µουσικής, Μέθοδοι λαογραφικών 
ερευνών για τη µουσική, Λογοτεχνία και Μουσική κ.α. Τα µαθήµατα αυτά όχι 
µόνο δε διδάσκονται, αλλά, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζω, ούτε καν 
προτείνονται προς επιλογή στους µαθητές, οι οποίοι αγνοούν και την ύπαρξή 
τους.  

Σηµαντικό βέβαια πρόβληµα είναι το θέµα της στελέχωσης των σχολείων µε 
εκπαιδευτικούς κατάλληλους να διδάξουν όλα αυτά τα αντικείµενα και να 
εξυπηρετήσουν τους ιδιαίτερους στόχους του σχολείου. Συνηθέστατο φαινόµενο, 
δυστυχώς, είναι καθηγητές γενικής παιδείας να απαξιώνουν, κατά θλιβερό τρόπο, 
τη µουσική παιδεία (και αντιστρόφως, βέβαια, τα µαθήµατα γενικής παιδείας 
συχνά απαξιώνονται από καθηγητές µουσικής). Ό,τι δεν κατανοούµε έχουµε την 
τάση να το µειώνουµε και αυτή η στάση προκαλεί παρενέργειες και 
δυσλειτουργίες στη σχολική ζωή και εργασία. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σηµαντικό 
να εφαρµόζονται τα κριτήρια που ο νόµος προβλέπει για τους καθηγητές γενικής 
παιδείας που υπηρετούν στα µουσικά σχολεία, να έχουν δηλ. τεκµηριωµένη 
γνώση και βιωµατική σχέση µε τη µουσική τέχνη. Με αυτή την προϋπόθεση 
(έχοντας δηλ. καλλιτεχνικά βιώµατα και δυνατότητα κατανόησης της γλώσσας 
της µουσικής) θα λειτουργούν αποδοτικότερα, καθώς θα προσαρµόζονται 
ευκολότερα στο πνεύµα του σχολείου και θα νιώθουν οικειότερα στο εργασιακό 
τους περιβάλλον, θα συνεννοούνται και θα συνεργάζονται αρµονικότερα µεταξύ 
τους και, κυρίως, θα κατανοούν τους µαθητές τους και θα επικοινωνούν 
αποτελεσµατικότερα µαζί τους, µε όλες τις θετικές συνέπειες που αυτό 
συνεπάγεται για την ανάπτυξη και πρόοδό τους.  

Κλείνοντας, οµολογώ πως προσωπικά τείνω να πιστεύω ότι µόνη διέξοδος 
στα αδιέξοδα του θεσµού των Μουσικών Σχολείων είναι µια δραστική και εκ 
θεµελίων αναµόρφωση του θεσµού, ακόµη και η επανίδρυση των Μουσικών 
Σχολείων σε ορθολογική και επιστηµονικά τεκµηριωµένη βάση. Τα Μουσικά 
Σχολεία πρέπει να είναι Μουσικά Σχολεία. Αλλιώς, και φοβάµαι πως γίνοµαι 
«µάντις κακών», θα συνεχίσουν να παραπαίουν σε αδιέξοδα και θα ψάχνουν 
διαρκώς να βρουν «τι και τις πταίει». Πάντως, αν το ζητούµενο είναι η εξέλιξη, η 
αναβάθµιση και η γενικότερη προαγωγή του θεσµού των Μουσικών Σχολείων, 
αυτό είναι σε µεγάλο βαθµό υπόθεση και της παρεχόµενης Γενικής Παιδείας.  
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Σπύρος Σούφης 
Γ. Γραµµατέας Συλλόγου Αποφοίτων Τµ. Μουσ. Σπουδών Α.Π.Θ. 
 
«Η ανεπάρκεια της µουσικής παιδείας στα Μουσικά Σχολεία, “Πρόγραµµα 
σπουδών - Επιλογή εκπαιδευτικών µουσικής”» 
 
Το µουσικό γυµνάσιο και λύκειο, παράλληλα µε την εφαρµογή του 

προγράµµατος του γενικού σχολείου, στοχεύει στην παροχή γνώσεων και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων των µαθητών στους τοµείς της ευρωπαϊκής και της 
ελληνικής παραδοσιακής µουσικής. Παρά το γεγονός ότι οι µαθητές των 
µουσικών σχολείων έχουν το σηµαντικό προνόµιο της διδασκαλίας των 
µουσικών µαθηµάτων κατ’ άτοµο ή ολιγοµελείς οµάδες, εκτιµώ ότι ο παραπάνω 
στόχος δεν επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθµό. Στο παρόν κείµενο θα 
επιχειρήσω να καταδείξω την ανεπάρκεια της µουσικής παιδείας στα µουσικά 
σχολεία και να καταθέσω τις προτάσεις µου προς µια κατεύθυνση αναβάθµισης. 
Οι θέσεις µου βασίζονται κυρίως στην προσωπική βιωµατική εµπειρία µου από 
τη διδασκαλία σε µουσικά σχολεία, καθώς και στον προβληµατισµό που έχει 
αναπτυχθεί µεταξύ µουσικών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που διδάσκουν σε 
µουσικά σχολεία, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους στους συλλόγους 
αποφοίτων των πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών.  

Η εξέταση του πάσχοντος αντικειµένου ξεκινά πάντα από τον προσδιορισµό 
των συµπτωµάτων. Έτσι, δύο ανησυχητικά φαινόµενα που παρατηρούνται στα 
µουσικά σχολεία και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν εξαντλούναι σε 
µεµονωµένες περιπτώσεις είναι τα εξής:  

Πρώτον, αρκετοί µαθητές σπουδάζουν παράλληλα τη µουσική σε ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ωδεία και µουσικές σχολές). 

∆εύτερον, µαθητές ενδιαφερόµενοι να εισαχθούν στη τριτοβάθµια µουσική 
εκπαίδευση εγκαταλείπουν το µουσικό σχολείο στην τελευταία τάξη του λυκείου, 
ή ακόµη και πρωτύτερα. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν το έναυσµα του παρόντος 
προβληµατισµού και δυστυχώς δεν είναι οι µοναδικές που εγείρουν ερωτηµατικά 
για την ποιότητα της παρεχόµενης µουσικής παιδείας στα µουσικά σχολεία. 
Υπάρχουν µαθητές αλλά και απόφοιτοι που παρουσιάζουν ελλείψεις ακόµα και 
σε στοιχειώδεις γνώσεις και δεξιότητες είτε στον τοµέα της ευρωπαϊκής, είτε της 
παραδοσιακής µουσικής, είτε και στους δύο τοµείς ταυτόχρονα. Ο εκπαιδευτικός, 
επί παραδείγµατι, συχνά αντιµετωπίζει περιπτώσεις µαθητών λυκείου που δεν 
γνωρίζουν οπλισµούς µουσικών κλιµάκων ή µουσικά διαστήµατα.18 Σηµειωτέον 
                                                 
18 Τεχνικοί όροι θεωρίας της ευρωπαϊκής µουσικής 
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ότι η µουσική θεωρία και η πράξη συγκαταλέγονται στα κατ’ εξοχήν γνωστικά 
πεδία στα οποία η γνώση που έχει αποκτηθεί µέχρι µια δεδοµένη στιγµή είναι 
στο σύνολό της προαπαιτούµενη για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων.  

Τέλος, σπάνιες είναι οι περιπτώσεις µαθητών και αποφοίτων που, χωρίς να 
φοιτούν σε κάποιο ωδείο, το επίπεδό τους σε ένα µουσικό όργανο είναι 
αντίστοιχο του επιπέδου ισάριθµων ετών σπουδής του ίδιου οργάνου σε ένα καλό 
ωδείο. 

Είναι βέβαιο ότι η κτιριακή και η υλικοτεχνική υποδοµή είναι σηµαντικοί 
παράγοντες της λειτουργικότητας και της ποιότητας ενός θεσµού. Η 
οπορτουνιστική πολιτική της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα είναι που 
οδηγεί σε ίδρυση σχολείων χωρίς την κατάλληλη υποδοµή, όπως άλλωστε και 
στην ανέγερση νοσοκοµείων χωρίς εξοπλισµό και ιατρούς. Στα µουσικά σχολεία, 
ως γνωστόν, δεν παρέχονται στους µαθητές βιβλία για τα µουσικά µαθήµατα. 
Μερικά µουσικά σχολεία µάλιστα δεν έχουν ένα χώρο κατάλληλο για τη στέγασή 
τους.   Οι γενεσιουργοί αιτίες, ωστόσο, της ανεπάρκειας της µουσικής παιδείας 
στα µουσικά σχολεία δεν εντοπίζονται µόνο σε τέτοιου είδους ελλείψεις, αλλά 
και σε δύο άλλα πεδία: το πρόγραµµα σπουδών και τη στελέχωση µε τους 
κατάλληλους  εκπαιδευτικούς µουσικής.   

 Όσον αφορά το πρόγραµµα σπουδών, ένα πρώτο σηµείο στο οποίο πάσχει, 
είναι ότι ο µαθητής διδάσκεται υποχρεωτικά δύο ως τρία µουσικά όργανα. Για να 
γίνει αντιληπτό το πόσο αναποτελεσµατικό είναι κάτι τέτοιο, πρέπει κατ’ αρχάς 
να επισηµανθεί ότι οι µαθητές του γυµνασίου και του λυκείου εν γένει 
βρίσκονται σε µια ηλικία πολυενασχόλησης. Εκτός από το σχολείο  σπουδάζουν 
ξένες γλώσσες, αθλούνται κ.τ.λ. Οι εκπαιδευτικοί µουσικής γνωρίζουµε καλά ότι 
η πρόοδος σε ένα  µουσικό όργανο απαιτεί καθηµερινή µελέτη. Όταν λοιπόν ένας 
µαθητής του γυµνασίου και του λυκείου επιφορτίζεται µε τη µελέτη δύο ή τριών 
µουσικών οργάνων, οι πιθανότητες να έχει πρόοδο ανάλογη µε τις δυνατότητές 
του έστω και σε ένα από αυτά είναι ελάχιστες.  

Ένα δεύτερο προβληµατικό στοιχείο του προγράµµατος σπουδών είναι ότι η 
ευρωπαϊκή και η παραδοσιακή µουσική διδάσκονται εξ ίσου, χωρίς καµία 
έµφαση, ανάλογα µε την κλίση του µαθητή, στον ένα ή τον άλλο τοµέα. Έτσι, 
µαθητές που εµφανίζουν υψηλή κλίση στον ένα τοµέα, δεν αξιοποιούν τον κύριο 
όγκο της ενέργειάς τους εκεί, µε αποτέλεσµα να µην έχουν τη ανάλογη µε τις 
πραγµατικές τους δυνατότητες πρόοδο σε αυτόν και βέβαια να παραµένουν 
αδύναµοι στον άλλο. Η επιλογή από το µαθητή ενός από τα µουσικά όργανα που 
διδάσκεται, καθώς και του µουσικού συνόλου στο οποίο συµµετέχει, σίγουρα δεν 
αρκούν για την υπέρβαση αυτού του προβλήµατος.  

Αποτέλεσµα των παραπάνω ατελειών του προγράµµατος σπουδών είναι η 
εξοντωτική παράταση του σχολικού ωραρίου. Η τελευταία µάλιστα αποτελεί 
παράγοντα επανατροφοδότησης των παραπάνω προβληµάτων, καθώς ο µαθητής 
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πρέπει να µοιράσει τον ελάχιστο εναποµείναντα χρόνο της ηµέρας στη µελέτη 
δύο ή τριών οργάνων, στη µελέτη ευρωπαϊκής και παραδοσιακής µουσικής, στη 
µελέτη των λοιπών µαθηµάτων, των ξένων γλωσσών κ.ο.κ. Σηµειωτέον δε ότι για 
την οµαλή ανάπτυξη ενός εφήβου είναι απαραίτητος και ο ελεύθερος χρόνος. 
Πάντως, µια µικρότερη παράταση του σχολικού ωραρίου θα ήταν 
δικαιολογηµένη και συνάµα χρήσιµη αν αφιερωνόταν στη µελέτη του οργάνου 
και δη ενός οργάνου.  

Σχετικά µε τη στελέχωση των µουσικών σχολείων µε εκπαιδευτικούς 
µουσικής, το πρώτο που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι στα µουσικά σχολεία 
διδάσκουν µεταξύ άλλων εκπαιδευτικοί είτε χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση, είτε 
χωρίς να έχουν αξιολογηθεί στη γνώση του ειδικού αντικειµένου που διδάσκουν. 
Κραυγαλέο παράδειγµα της παραπάνω επισήµανσης αποτέλεσαν οι µουσικοί µε 
τριάντα µήνες προϋπηρεσία, των οποίων η µονιµοποίηση το 2006 ήταν ένα 
σοβαρό πλήγµα στα µουσικά σχολεία εκ µέρους της πολιτείας. Η συµπαιγνία της 
τότε πολιτικής ηγεσίας µε την προηγούµενη οδήγησε τη χρονιά εκείνη στο 
διορισµό µουσικών µε µοναδικό κριτήριο µία προϋπηρεσία που αποκτήθηκε µε 
διαδικασίες αδιαφανείς. Αρκεί µόνο να αναφερθεί ότι πριν το 2004, το χρόνο 
δηλαδή µέχρι τον οποίο υπολογίστηκε η προϋπηρεσία τους, ούτε πίνακες 
υποψηφίων και επιλεγέντων αναπληρωτών και ωροµίσθιων δηµοσιεύονταν 
(αµφίβολο είναι και το αν καταρτίζονταν), ούτε ενιαίο σύστηµα κατάταξης και 
επιλογής υπήρχε.    

Ένα ακόµη πρόβληµα που αφορά στη στελέχωση των µουσικών σχολείων µε 
εκπαιδευτικούς είναι ότι η διδασκαλία των µουσικών µαθηµάτων γίνεται από 
ωροµίσθιους καθηγητές σε ποσοστό πολύ µεγάλο, συγκριτικά µε το ποσοστό 
ωροµισθίων που προσλαµβάνονται για τις άλλες ειδικότητες. Ο ωροµίσθιος 
εκπαιδευτικός προσλαµβάνεται κατά µέσο όρο για 6 µήνες το χρόνο, είναι 
ηµιαπασχολούµενος µε 11 ώρες εβδοµαδιαίως το µέγιστο και οι απολαβές του 
φτάνουν αισίως τα 320 ευρώ µηνιαίως, τα οποία καταβάλλονται ακανόνιστα και 
µε καθυστέρηση πολλών µηνών. Η καθυστέρηση µε την οποία προσλαµβάνεται 
ο ωροµίσθιος µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς συνεπάγεται απώλεια 
διδακτικών ωρών για τους µαθητές, το δε απάνθρωπο εργασιακό καθεστώς στο 
οποίο αναγκάζεται να προσαρµοστεί, κάθε άλλο παρά τον βοηθά να είναι 
αποδοτικός στα καθήκοντά του. 

Θεωρώ ότι, τόσο τα κριτήρια του σχεδιασµού του προγράµµατος σπουδών 
όσο και της επιλογής εκπαιδευτικών δεν ήταν ποτέ η ποιότητα της παρεχόµενης 
µουσικής παιδείας, αλλά κατά βάση η ικανοποίηση τοπικών και µη τοπικών 
συντεχνιακών συµφερόντων, στην οποία άλλωστε στηρίζεται η εκάστοτε 
πολιτική εξουσία στην Ελλάδα. Η δε ωροµίσθια εργασία είναι µια µεθοδευµένη 
εκµετάλλευση των εργαζοµένων που τους οδηγεί στην εξαθλίωση µε δέλεαρ την 
ελπίδα της µονιµοποίησης.   
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Σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα σπουδών του µουσικού σχολείου, η πρότασή 
µου στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η µουσική παιδεία στα µουσικά σχολεία (και 
σε αντιδιαστολή µε τα σχολεία γενικής παιδείας) είναι, κατά βάση και όχι 
απόλυτα, εξειδικευµένη γνώση, και έχει ως εξής:  

Εκ νέου σχεδιασµός του προγράµµατος σπουδών µε κύριο άξονα το 
διαχωρισµό ευρωπαϊκής και παραδοσιακής µουσικής σε δύο κατευθύνσεις 
σπουδών. Οι κατευθύνσεις θα πρέπει να διαφοροποιούναι στην ποσοτική 
αναλογία των δύο πεδίων και φυσικά δεν θα πρέπει να αποκλείεται  µεταπήδηση 
ενός µαθητή από τη µία κατεύθυνση στην άλλη. Υπό συζήτηση είναι η τάξη στην 
οποία θα ξεκινάει ο διαχωρισµός. Ο µαθητής θα πρέπει να διδάσκεται κατά βάση 
ένα µόνο όργανο ανάλογα µε την κατεύθυνση που έχει επιλέξει. Απαραίτητη 
είναι µία διδακτική ώρα ηµερησίως από το σχολικό ωράριο για µελέτη του 
οργάνου, καθώς και η διάθεση του σχολικού χώρου κατά τις απογευµατινές ώρες 
για προαιρετική µελέτη. Επίσης απαραίτητη είναι και η συγγραφή και δωρεάν 
παροχή βοηθηµάτων για όλα τα µουσικά µαθήµατα. 

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των µουσικών σχολείων, αυτή πρέπει να γίνεται 
µε καθηγητές πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, καθώς είναι οι µόνοι που έχουν 
ανώτατη µόρφωση στο αντικείµενο που θα διδάξουν καθώς και παιδαγωγική 
κατάρτιση. Οι διορισµοί των µονίµων πρέπει να γίνονται µε τους όρους και τη 
διαδικασία που εφαρµόζεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών 
πανεπιστηµιακής µόρφωσης, δηλαδή µε διαγωνισµό ΑΣΕΠ και κατάρτιση 
πινάκων διοριστέων ανά διετία.  

Εν κατακλείδι, η παρεχόµενη µουσική παιδεία στα µουσικά σχολεία είναι 
µεταξύ άλλων ένα ζήτηµα που απασχολεί το σύλλογο του οποίου διατελώ µέλος, 
καθώς αφορά έναν χώρο όπου εργάζεται ένας σεβαστός αριθµός αποφοίτων 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών. Ο σύλλογος αποφοίτων του 
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτός σε διάλογο µε τους γονείς και τους µαθητές µε 
στόχο τη διαµόρφωση προτάσεων για την αναβάθµιση των σπουδών του 
µουσικού σχολείου.  
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Βιβή Κανελλάτου,  
Λύκειο Ελληνίδων / Συλλ. Αποφ. Τµ. Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής,  
«Η σύγχρονη µουσική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση»  
 

Η Μουσική είναι ένας από τους σηµαντικότερους τρόπους έκφρασης των 
κοινωνικών υποκειµένων. Για το λόγο αυτό, αποτελεί σηµαντικό ερευνητικό και 
γνωστικό αντικείµενο σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας εκπαίδευσης στις 
αναπτυγµένες χώρες σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Οι εκπαιδευτικοί προς επίτευξη στόχοι ανάλογα µε το επίπεδο της εκάστοτε 
βαθµίδας είναι: α) η εκµάθηση των µουσικών θεωριών αλλά και της µουσικής 
ιστορίας σε όλες τις σηµαντικές µουσικές περιόδους, β) η διερεύνηση της 
µορφολογικής και της υφολογικής ανά περίπτωση µουσικής δοµής, γ) η 
παρουσίαση των εντόπιων µουσικών ειδών και η εις βάθος µελέτη τους και δ) η 
προαγωγή της µουσικής δηµιουργίας των νεαρών µαθητών και φοιτητών. Στην 
ελληνική πραγµατικότητα ο µουσικολογικός χάρτης περιλαµβάνει τρία ευρύτατα 
πεδία, την κλασσική δυτική µουσική µε όλες τις µοντέρνες προεκτάσεις της στην 
ελληνική µουσική σκηνή, τη βυζαντινή εκκλησιαστική και κοσµική µουσική και 
τέλος τη λαϊκή µουσική προφορική παράδοση και τα σύγχρονα λαϊκά και 
έντεχνα είδη που προκύπτουν από αυτή.  

Όσον αφορά τις αναγνωρισµένες κρατικές µουσικές σπουδές ως χώρα 
διαθέτουµε: α) Μουσικά Γυµνάσια και Λύκεια, β) κρατικά και ιδιωτικά Ωδεία 
και Μουσικές Σχολές και γ) εξειδικευµένα Πανεπιστηµιακά και Ανώτατα 
Τεχνολογικά Μουσικά Τµήµατα.19 Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι 
παιδαγωγικά κατηρτισµένοι πτυχιούχοι δύναται να αποφοιτήσουν µόνο από τα 
Πανεπιστηµιακά και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Μουσικά Τµήµατα. Οι µουσικοί 
εκφραστές της προαναφερόµενης µουσικής παιδείας είναι: α) οι άρτια 
εξειδικευµένοι και παιδαγωγικά κατηρτισµένοι ακαδηµαϊκοί και πτυχιούχοι από 
τα κρατικά τµήµατα (µουσικολόγοι, εθνοµουσικολόγοι, µουσικοί ανθρωπολόγοι, 
µουσικοί λαογράφοι), β) οι επαγγελµατίες µουσικοί ερµηνευτές και γ) οι 
ερασιτεχνικοί µύστες της µουσικής τέχνης.  

Αφού ορίστηκε το γενικό πλαίσιο της ελληνικής µουσικής πραγµατικότητας 
ας θέσουµε και το λόγο της συγκεκριµένης εισήγησης / παρέµβασης. Ο στόχος 
µας στην παρούσα παρέµβαση είναι να προκύψουν συγκεκριµένες προτάσεις 
προς συζήτηση, σχετικά µε την αναδιαµόρφωση του προγράµµατος στα µουσικά 
γυµνάσια και λύκεια, έτσι ώστε τα τρία µουσικά πεδία που προαναφέρθηκαν να 
παρουσιάζονται όσο το δυνατόν πληρέστερα από θεωρητικής και πρακτικής 
                                                 
19 Στον εκπαιδευτικό µουσικό χάρτη υπάρχουν επιπλέον πολιτισµικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν τη 
δυνατότητα µύησης και εκµάθησης σε διάφορα µορφολογικά και υφολογικά είδη της µουσικής τέχνης. Η 
έλλειψη όµως κρατικής αναγνώρισής τους µε απτή συνέπεια την αδυναµία χορήγησης εκπαιδευτικού 
διπλώµατος – πτυχίου στους σπουδαστές τους δε µου επιτρέπει να εντάξω τους συγκεκριµένους 
πολιτισµικούς φορείς στο παραπάνω πλαίσιο. 
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πλευράς, καθώς επίσης να διδάσκονται από εξειδικευµένο ανά πεδίο, 
επιστηµονικά και παιδαγωγικά κατηρτισµένο διδακτικό προσωπικό. 

Το πρώτο σηµείο που πρέπει να χαίρει της προσοχής των ιθυνόντων του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι το διδακτικό προσωπικό 
που επανδρώνει τα µουσικά σχολεία. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των 
οποίων θα επιλεγεί το διδακτικό προσωπικό στα µουσικά γυµνάσια και λύκεια θα 
ήταν ορθό να ακολουθήσουν τις αρχές επιλογής όλων των υπόλοιπων 
διδασκόντων ανά επιστηµονικό πεδίο στη µέση εκπαίδευση. Ήτοι, τα άτοµα που 
πρόκειται  να προσληφθούν θα πρέπει να διαθέτουν άρτια επιστηµονική, 
µεθοδολογική και παιδαγωγική κατάρτιση, ανάλογα µε το µουσικό πεδίο στο 
οποίο έχουν εξειδικευτεί. 

Το ελληνικό κράτος µέσω των αρµοδίων παιδαγωγικών φορέων του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αλλά και µετά από προτάσεις 
µουσικών επιστηµόνων και παιδαγωγών έχει θεσµοθετήσει και ιδρύσει κρατικά 
µουσικά τµήµατα στην Ανώτατη Εκπαίδευση µε σκοπό να διασφαλίσει την 
υψηλότερη δυνατή ποιότητα στην κατάρτιση των διδασκόντων στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο υπάρχουν 
εκπαιδευτικές επιλογές, οι οποίες προσφέρουν πλήρως κατηρτισµένους, 
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πτυχιούχους: µουσικολόγους, 
εθνοµουσικολόγους και µουσικούς τεχνολόγους. Πιο συγκεκριµένα, 
αναφερόµαστε: 

 στα τρία τµήµατα «Μουσικών Σπουδών» των Πανεπιστηµίων Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης και Ιονίου µε εκπαιδευτικό επίκεντρο επί το πλείστον τη δυτική 
κλασσική µουσική, αλλά που επιπλέον πραγµατεύονται και άλλα είδη της 
παγκόσµιας µουσικής έκφρασης, 

 στο τµήµα «Μουσικής Επιστήµης και Τεχνολογίας», του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας τµήµα που διαθέτει τρεις µουσικές κατευθύνσεις (κλασσική δυτική 
µουσική, βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική και ελληνική παραδοσιακή µουσική) 
και το οποίο δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εκµάθηση µουσικών οργάνων και στη 
σύσταση µουσικών συνόλων, 

 στο τµήµα «Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής», του Ανώτατου 
Τεχνολογικού Ιδρύµατος Ηπείρου, τµήµα εξειδικευµένο στον ελληνικό λαϊκό - 
παραδοσιακό - µουσικό - προφορικό πολιτισµό, µε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
εθνοµουσικολογικές, ανθρωπολογικές και εθνοχορολογικές, µε ιδιαίτερη 
εκπαιδευτική έµφαση στη µεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας, καθώς και στη 
µεθοδολογική και παιδαγωγικά ορθή διδασκαλία λαϊκών παραδοσιακών οργάνων 
και λαϊκών µουσικών συνόλων, 

 στα τµήµατα µε κατεύθυνση την «Ψαλτική» των Ανωτάτων 
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών Ιωαννίνων και Ηρακλείου µε βασική τους 
εκπαιδευτική εστίαση τη βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική, 
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 και τέλος, στα τµήµατα «Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής» και 
«Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων», των Ανώτατων Τεχνολογικών 
Ιδρυµάτων Κρήτης και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα, τα οποία παρέχουν 
εξειδικευµένες γνώσεις για τη µουσική ακουστική, για την κατασκευή µουσικών 
οργάνων και για την χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη 
σύνθεση, στην καταγραφή, στην επεξεργασία, στην παραγωγή και στην 
παρουσίαση του µουσικού φαινοµένου. 

 Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τµηµάτων έχουν εκπαιδευτεί από 
εξειδικευµένους ακαδηµαϊκούς και έχουν τα εφόδια να αντιµετωπίζουν το 
µουσικό φαινόµενο, όχι ως στείρα πρακτική γνώση εκµάθησης ενός µουσικού 
οργάνου ή αποµνηµόνευσης µουσικών θεωριών, αλλά ως µία κοινωνική 
παράµετρο καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας, η οποία διαµορφώνει και 
διαµορφώνεται από τα κοινωνικά υποκείµενα που την ασκούν. Παράλληλα, οι 
συγκεκριµένες σχολές µέσω των εξειδικευµένων µαθηµάτων επιστηµονικής 
µεθοδολογίας που διαθέτουν, παρέχουν στους πτυχιούχους τους τη δυνατότητα 
να ορίσουν µεθοδολογικά άρτια ως προς το περιεχόµενο, αλλά και ως προς την 
ουσία εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τέλος, σύµφωνα µε τους οδηγούς σπουδών 
των συγκεκριµένων σχολών οι πτυχιούχοι τους έχουν παρακολουθήσει σειρά 
παιδαγωγικών µαθηµάτων, έτσι ώστε η διδασκαλία τους ως µελλοντικών 
εκπαιδευτικών να είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τα µοντέρνα µουσικά 
παιδαγωγικά πρότυπα διδασκαλίας. 

Το δεύτερο σηµείο, στο οποίο θα ήταν δόκιµο να υπάρξουν ουσιαστικές 
τροποποιήσεις, είναι το ζήτηµα του βασικού σχεδιασµού κατευθύνσεων στα 
µουσικά σχολεία καθώς και του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράµµατός 
τους ανά κατεύθυνση. Ο σχεδιασµός των κατευθύνσεων και των προγραµµάτων 
είναι µία ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση, η οποία σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
εκπαιδευτικού σχεδιασµού επιβάλλεται να ανατεθεί σε επιτροπές εξειδικευµένων 
ως προς τα τρία πεδία της ελληνικής µουσικής πραγµατικότητας ακαδηµαϊκών 
και ανώτερων εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριµένα: 

 να οριστούν από την πρώτη τάξη του µουσικού γυµνασίου οι τρεις σαφείς 
µουσικές κατευθύνσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ελληνική µουσική 
πραγµατικότητα, ήτοι α) η κλασσική δυτική µουσική, β) η βυζαντινή 
εκκλησιαστική και κοσµική µουσική και γ) η λαϊκή µουσική προφορική 
παράδοση, 

 να σχεδιαστούν µε επιµέλεια τα θεωρητικά, µουσικολογικά, 
µορφολογικά, ιστορικά και εργαστηριακά µαθήµατα που θα υποστηρίξουν τις 
τρεις προαναφερόµενες κατευθύνσεις, 

 να υπάρχει διαθεσιµότητα από την αρχή της σχολικής χρονιάς για όλες τις 
υπάρχουσες ειδικότητες οργάνων που προσφέρονται από τα ανώτατα κρατικά 
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µουσικά ιδρύµατα και παράλληλα ο ανάλογος ισοµερισµός των µαθητών σε 
αυτές, 

 να ανεξαρτητοποιηθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα των µουσικών σχολείων 
από την παρωχηµένη εδώ και αρκετά χρόνια στην ευρωπαϊκή µουσική 
εκπαίδευση λογική των «βασικών οργάνων», αφού οι τρεις συγκεκριµένες 
κατευθύνσεις µουσικών παραδόσεων δύναται να διδαχθούν µε εποπτικό µέσο 
οποιοδήποτε µουσικό όργανο, όπως άλλωστε πραγµατοποιείται ήδη µε τα 
όργανα επιλογής, 

 να προστεθούν από την πρώτη τάξη του γυµνασίου τα µαθήµατα 
µουσικής πληροφορικής, ως απαραίτητου εργαλείου της σύγχρονης µεταγραφής, 
καταγραφής, σύνθεσης, επεξεργασίας και παραγωγής µουσικών έργων, 

 να εµπλουτιστεί το ωρολόγιο πρόγραµµα µε µαθήµατα επιλογής που 
αφορούν ξένους µουσικούς πολιτισµούς. 

 να διευρυνθεί το ηµερήσιο πρόγραµµα, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα 
µουσικά µαθήµατα το ποσοστό του 50% σε σχέση µε τα µαθήµατα γενικής 
παιδείας. 

Όλες οι παραπάνω τοποθετήσεις δεν ανήκουν στη σφαίρα των 
ριζοσπαστικών αλλαγών αλλά των αυτονόητων βελτιώσεων, βάσει των 
µοντέρνων εκπαιδευτικών µουσικών συστηµάτων. Η µέριµνα όλων όσων 
ενδιαφέρονται και οραµατίζονται ορθότερες και αρτιότερες µουσικές σπουδές 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα θα πρέπει να προσανατολιστεί το 
συντοµότερο δυνατό µε γνώµονα τα εν δυνάµει µουσικά υποκείµενα (µαθητές 
και µαθήτριες της µέσης εκπαίδευσης) και πέραν των συντεχνιακών 
συµφερόντων. Αποτελεί υποχρέωση όλων µας να διαφυλάξουµε αλλά και να 
αναπτύξουµε περαιτέρω το όραµα των πρωτεργατών που σχεδίασαν, 
εισηγήθηκαν, διεκδίκησαν και πραγµάτωσαν το θεσµό των µουσικών σχολείων 
στην Ελλάδα. 
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Βασίλης Χάδος,  
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων,  
«Πραξιακή µουσική εκπαίδευση: προσεγγίσεις - πρακτικές εφαρµογές» 
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4η Συνεδρία  

∆ήµητρα Μακρή 
∆ιευθύντρια Μουσικού Σχολείου Ιλίου,  
«Μουσικά Σχολεία: µια σύγχρονη παιδαγωγική πρό-σ-κληση» 
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Αναστάσιος Χαρµάνης  
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Λάρισας,  
 
«∆υνατότητα µοριοδότησης µαθητών Μουσικών Σχολείων  και σπουδαστών 
µουσικής για την εισαγωγή τους στην Γ βάθµια εκπαίδευσηω - όροι και 
προυποθέσεις»  
 
Θα σας µιλήσω ως καθηγητής πιάνου του Μ. ΣΧ Λάρισας αλλά και ως 

πολιτικός επιστήµονας, χρησιµοποιώντας την δεύτερή µου ιδιότητα για να 
προσδώσω µια «µουσικοπολιτική» διάσταση της δυνατότητας µοριοδότησης, 
όντας βέβαιος ότι η πολιτική µπορεί και πρέπει να είναι µοχλός και παράγοντας 
ώθησης του όλου µουσικού συστήµατος. 

Επέλεξα το θέµα αυτό θεωρώντας ότι αφ΄ενός απασχολεί µια µεγάλη µερίδα 
της µαθητικής κοινότητας των Μ.ΣΧ καθώς και των γονέων τους αλλά και 
αφ΄ετέρου πιστεύοντας ότι ο συνεχής καταγγελτικός και µηδενιστικός λόγος 
είναι εύκολος-καταλήγει όµως συχνά στείρος και άγονος. Το δύσκολο είναι να 
προτείνουµε και περισσότερο να εφαρµόσουµε ιδέες, σκέψεις και 
προβληµατισµούς οι οποίοι θα δώσουν πνοή στο θεσµό των Μουσικών Σχολείων 
και θα απαντούν σε αγωνίες ή ανασφάλειες των µελών της σχολικής κοινότητας, 
καθώς και σε ατέλειες ή ελλείψεις του συστήµατος.  

Είναι προφανές πως όταν αναφερόµαστε  σε µοριοδότηση µαθητών 
εννοούµε  

µια διαδικασία που θα παραχωρεί πριµ-µπόνους µορίων ή ακόµα και τη 
δυνατότητα ελεύθερης εισαγωγής στο πανεπιστήµιο σε υποψήφιους  που 
πληρούν συγκεκριµένους  όρους και κριτήρια και διακρίνονται στον τοµέα τους . 
Αυτό, µε λίγα λόγια είναι κατά τη γνώµη µου η ουσία του θέµατος 
«µοριοδότηση». Πριν όµως αρχίσω να αναφέροµαι αναλυτικότερα, πολύ δε 
περισσότερο να προτείνω ιδέες εφαρµογής , θα µιλήσω σύντοµα για την ήδη 
υπάρχουσα µοριοδότηση-αυτή των αθλητών- πρόσφατα των σκακιστών και 
τελευταία και των µπρίτζερ. 

Επιγραµµατικά λοιπόν αναφέρω ότι για εισαγωγή αθλητών-µαθητών και µη- 
σε Πανεπιστηµιακή Σχολή της επιλογής τους απαιτείται νίκη ατοµική ή οµαδική- 
από 1η µέχρι 6η ή και 8η θέση -σε ολυµπιακούς, παγκόσµιους ή πανευρωπαϊκούς 
αγώνες την τελευταία τετραετία. Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής δεν 
χρειάζεται να έχει υποβάλλει µηχανογραφικό δελτίο και µπορεί να εισαχθεί έτσι 
όπου επιθυµεί. Πρόκειται περί της γνωστής «τιµητικής εισαγωγής».  

Άλλη περίπτωση εισαγωγής αθλητών στο πανεπιστήµιο-µε ποσόστωση-
καθ΄υπέρβαση του αριθµού εισακτέων- τώρα όµως µε µηχανογραφικό δελτίο-
άρα και επιλογή συγκεκριµένου πλέον αριθµού σχολών είναι η περίπτωση 
διάκρισης σε µεσογειακούς, βαλκανικούς, πανελλήνιους και άλλους αγώνες 
καθώς και κατάρριψη ή ισοφάριση πανελλήνιου ρεκόρ. 
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Οι προαναφερθέντες αθλητές µπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους 
στα τµήµατα επιστήµης φυσικής αγωγής και αθλητισµού- άρα σε συναφή µε το 
αντικείµενό τους τµήµατα- σε ποσοστό θέσεων 30% επί του συνολικού αριθµού 
των εισακτέων, αλλά και σε ποσοστό θέσεων 1%  στα λοιπά τµήµατα 
Πανεπιστηµίων και ΑΤΕΙ µε προσαύξηση του αριθµού των µορίων τους κατά 
10%. 

Παρόµοιες προϋποθέσεις  ισχύουν για τους σκακιστές αλλά και τους 
µπρίτζερ. 

Όπως λοιπόν εύκολα µπορεί να γίνει αντιληπτό, η νοµοθεσία ευνοεί την 
εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στα πανεπιστήµια, υπό συγκεκριµένους όµως 
όρους και προϋποθέσεις, µέσω µιας αγωνιστικής- διαγωνιστικής διαδικασίας και 
συµµετοχής σε διοργανώσεις που διεξάγονται περιοδικά µε τους ισχύοντες 
διεθνείς κανονισµούς χωρίς να τους διαχωρίζει ή να ευνοεί κάποιες 
συγκεκριµένες κατηγορίες- π.χ. να µοριοδοτούνται οι µαθητές των αθλητικών 
γυµνασίων κατ΄ αποκλειστικότητα! Άλλωστε το όριο ηλικίας φθάνει και τα 30! 

Σε ότι αφορά τους σπουδαστές µουσικής, δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο για τη 
µοριοδότησή τους. Αυτό το κενό θα µπορούσε κατά τη γνώµη µου να καλυφθεί, 
µε τη θέσπιση συγκεκριµένων κανόνων και όρων. Πριν από αυτό όµως, θα 
πρέπει να δοθούν ορισµένες  απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήµατα: 

-τι είδους  διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να επιλεγεί;  θα είναι 
βαθµολογικού, διαγωνιστικού ή µικτού χαρακτήρα; 

- τι όρους και προϋποθέσεις θα περιέχει ( και ως προς τον στόχο-δηλ.τη 
µοριοδότηση-µέχρι ποίου ύψους θα είναι και σε ποία όρια θα κυµαίνεται  
αλλά και ως προς τη δυνατότητα συµµετοχής στη διαδικασία αυτή 
καθεαυτή- ποια θα είναι τα προαπαιτούµενα-τα κριτήρια συµµετοχής) 

- τη συνάφεια-τη συσχέτιση µοριοδότησης µε τη Σχολή εισαγωγής. 
- και τέλος αν η µοριοδότηση πρέπει να αφορά µόνο τους µαθητές 

Μουσικών Σχολείων ή κάθε ενδιαφερόµενο που θα πληροί τους όρους και 
τις προϋποθέσεις. 

 

Στο πρώτο ερώτηµα (διαδικασία), η άποψή µου είναι ότι µόνο µια 
διαδικασία διαγωνιστικού χαρακτήρα θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή και να 
εξασφάλιζε τα εχέγγυα αδιαβλητότητας. Μια διαδικασία βαθµολογικού ή έστω 
µικτού χαρακτήρα θα είχε ως αποτέλεσµα τη βαθµοθηρία, την υποψία 
διαβλητού, το συνωστισµό µαθητών στα µουσικά σχολεία προκειµένου να 
εκµεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα και τελικά τον εκφυλισµό της όποιας 
διαδικασίας. Το µόνο που επικουρικά θα µπορούσε να προσµετρηθεί θα ήταν ο 
βαθµός του απολυτηρίου του λυκείου. [Στα µουσικά σχολεία, στα τέσσερα στα 
οποία εγώ έχω διδάξει, ακούω συχνά από µαθητές αλλά και από ορισµένους 
γονείς να θέτουν το θέµα της  µοριοδότησης στα διεκδικητικά τους πλαίσια. 
Αυτό είναι φυσικά θεµιτό. Θεωρώ όµως παράλογη τη σύνδεση του αυξηµένου 
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ωραρίου στα µουσικά σχολεία µε τη µοριοδότηση-επειδή έχουµε 9ωρο 
πρόγραµµα και κάνουµε πολλά µουσικά µαθήµατα πρέπει να µοριοδοτούµαστε! 
Το µουσικό σχολείο προσφέρει δωρεάν δηµόσια µουσική εκπαίδευση και εξ 
αυτού του γεγονότος έχει αυξηµένο ωράριο!] 

Στο δεύτερο ερώτηµα- όρους και προϋποθέσεις -συγκρίνοντας κατ’ αρχήν 
µε τα ισχύοντα στο χώρο του αθλητισµού, θα µπορούσα σχετικά εύκολα να 
προτείνω την ελεύθερη εισαγωγή µαθητών ή οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου σε 
σχολή της επιλογής του εφόσον έχει επιτύχει διάκριση σε έγκυρο διεθνή 
διαγωνισµό µουσικής-ενδεικτικά αναφέρω το διαγωνισµό CHOPIN, το 
διαγωνισµό της Γενεύης ή τον ελληνικό διαγωνισµό ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ. 

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν αντιµετωπίζουµε προικισµένα άτοµα τα οποία 
ως ελάχιστη ανταµοιβή τους θα µπορούσαν να έχουν την ελεύθερη και τιµητική 
εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο! 

Όµως αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι παρά απειροελάχιστες- ανάλογες µε 
αυτές των ολυµπιονικών αθλητών της 1ης κατηγορίας-, γι΄αυτό  πρέπει να 
εξετάσουµε τη διαδικασία µοριοδότησης, η οποία όπως προανέφερα και για τους 
λόγους που εξήγησα θα µπορούσε να έχει µόνο διαγωνιστικό χαρακτήρα, σε 
πανελλήνιο επίπεδο.  

Επειδή στη χώρα µας οι διαγωνισµοί µουσικής υψηλών προδιαγραφών είναι 
ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι, αλλά και αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν αφορούν σε 
συγκεκριµένες συνήθως µουσικές ειδικεύσεις, την όποια διαδικασία σε 
πανελλήνιο επίπεδο θα µπορούσαν και θα έπρεπε κατά την άποψή µου να την 
αναλάβουν τα Πανεπιστήµια, οι Πανεπιστηµιακοί ∆άσκαλοι, ως θεσµός και 
φορέας αξιοπιστίας,  µε προσαρµογή της νοµοθεσίας -το τµήµα Επιστήµης και 
Τέχνης του πανεπ.Μακεδονία και το αντίστοιχο τµήµα του Ιόνιου 
πανεπιστηµίου, αλλά και τα δύο Μουσικολογικά τµήµατα, σε συνεργασία µε  
µουσικούς εγνωσµένου κύρους, ιδιαίτερα εκεί όπου θα απαιτείται. 

Ως αναγκαία καταρχήν συνθήκη-κριτήριο αν προτιµάτε- για τη συµµετοχή  
σε διαγωνισµό  µοριοδότησης θεωρώ το επίπεδο µουσικής ωριµότητας του 
υποψήφιου. Θα ήταν υπερβολικό-για να µην πω τραγικό-να συµµετείχαν 
συλλήβδην όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Αυτό θα καθιστούσε την όποια διαδικασία 
ανέφικτη και ατελέσφορη. Τα προαπαιτούµενα για τη συµµετοχή θα πρέπει να 
αποκλείουν εξ΄ορισµού όσους δεν διαθέτουν υψηλά µουσικά στάνταρντς. Αυτό 
είναι άλλωστε το νόηµα της µοριοδότησης. Να ευνοήσει αυτούς  που δύνανται 
να αντεπεξέλθουν σε µια επίπονη διαδικασία και τελικά διακρίνονται. 
Ανοίγοντας εδώ µία παρένθεση, σηµειώνω ότι στις Μουσικές Ακαδηµίες του 
εξωτερικού και κυρίως της Ευρώπης, τα ίδια τα πανεπιστήµια επιλέγουν τους 
φοιτητές τους µέσω ακρόασης προγράµµατος συγκεκριµένης δυσκολίας ή 
συγκεκριµένων απαιτήσεων τόσο στον τοµέα των οργάνων όσο και στον τοµέα 
των θεωρητικών, της σύνθεσης ή της διεύθυνσης ορχήστρας. 
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Ο παραλληλισµός γίνεται για ευνόητους λόγους. Στην Ελλάδα, την ευθύνη 
και αρµοδιότητα για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκ/ση την έχει 
αποκλειστικά το ΥΠΕΠΘ, αν και τελευταία υπάρχουν και ακούγονται σκέψεις 
αλλαγής του συστήµατος εισαγωγής. Μέσω όµως µιας διαδικασίας 
µοριοδότησης- υπό συγκεκριµένους όµως όρους και προϋποθέσεις συµµετοχής-
επιτυγχάνονται κατά τη γνώµη µου δύο στόχοι: 

- αφ’ ενός δίνεται η ευκαιρία στους καλούς µουσικούς να πριµοδοτηθούν 
µέχρι ενός ποσοστού επί των µορίων τους,  

-αφ ’ετέρου προσφέρεται εµµέσως πλην σαφώς η δυνατότητα στα Μουσικά 
πανεπιστηµιακά τµήµατα να συναποφασίζουν ή έστω να έχουν λόγο στην 
επιλογή ενός αριθµού των φοιτητών τους, γεγονός που κατά την άποψή µου δεν 
θα προσέκρουε στην υπάρχουσα νοµοθεσία. 

Είναι λοιπόν προφανές µε βάση τα προηγούµενα, ότι η όποια µοριοδότηση 
µαθητών ή σπουδαστών µουσικής- απαντώ στο τρίτο ερώτηµα, τη συσχέτιση- 
θα πρέπει κατά τη γνώµη µου να αφορά αποκλειστικά και µόνο τις συναφείς ή 
σωστότερα τις Πανεπιστηµιακές Σχολές µουσικών ειδικεύσεων και 
εξειδικεύσεων- τα  Ανώτατα Ιδρύµατα και ίσως τα ΑΤΕΙ  Μουσικής τεχνολογίας 
και ακουστικής, τεχνολογίας µουσικών οργάνων και λαϊκής και παραδοσιακής 
µουσικής. Τι νόηµα θα είχε άλλωστε η µοριοδότηση ενός µουσικού για να 
καταλήξει φοιτητής στις σχολές της Αστυνοµίας ή στη Γεωπονική;  

Άφησα το σηµαντικότερο, ίσως και το πιο λεπτό κατά τη γνώµη µου ζήτηµα 
τελευταίο-ποιους θα µπορούσε να αφορά ένα τέτοιο θέµα; Στα Μουσικά 
Σχολεία υπάρχει µια τάση διεκδίκησης αλλά και µονοπώλησης µιας πιθανής 
µοριοδότησης. Αυτό κατά τη γνώµη µου δεν είναι εφικτό. Αν πρόκειται να 
υπάρξει µοριοδότηση για µαθητές ή σπουδαστές µουσικής πρέπει να αφορά κάθε 
ενδιαφερόµενο- όχι µόνο µαθητές Μ.ΣΧ. Τέτοιου είδους «µοριοδοτική 
αποκλειστικότητα» ή αν θέλετε αποκλειστικότητα µοριοδότησης θα ήταν 
προφανώς αντισυνταγµατική –θα επέφερε διάκριση και πλεονέκτηµα εις βάρος 
κάποιων άλλων-οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου.(άρθρο 4 παρ.1Σ.). 
Αδυνατώ πράγµατι να αντιληφθώ πώς θα µπορούσε να αποκλειστεί υποψήφιος 
µε µόνη αιτιολογία ότι δεν είναι µαθητής Μ.ΣΧ; 

Αυτό που ίσως όµως µπορεί να συµβεί είναι να δοθεί επιπλέον-περαιτέρω 
προσαύξηση σε µαθητές Μ.ΣΧ που κατάφεραν να µοριοδοτηθούν-άρα και να 
κριθούν ικανοί να αντεπεξέλθουν σε µια διαγωνιστικού χαρακτήρα µοριοδότηση. 
Κάτι τέτοιο θα ήταν δίκαιο, δηµοκρατικό, αλλά και θα ανταποκρινόταν σε µια 
λογική απαίτηση χωρίς να δηµιουργεί δυσαρµονία. 

 

Συµπερασµατικά: 
-Ναι στην υπό όρους µοριοδότηση όλων αδιακρίτως των ενδιαφεροµένων  
-Συγκεκριµένες και υψηλού επιπέδου προϋποθέσεις συµµετοχής σε 

διαγωνιστικού χαρακτήρα διαδικασία 
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-∆ιαγωνισµός µε ευθύνη των σχετικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. 
-Συνάφεια µοριοδότησης µε Σχολή εισαγωγής-αποκλειστικού αν θέλετε 

χαρακτήρα µοριοδότηση όσο αφορά τη Σχολή εισαγωγής 
-Επιπλέον προσαύξηση µορίων σε µαθητές Μ.ΣΧ εφ όσον κατορθώσουν 

να κερδίσουν δικαίωµα µοριοδότησης. 
   

Κλείνοντας, να επισηµάνω ότι η όποια προσαύξηση µορίων, αν εφαρµοστεί  
δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά να δρα επικουρικά προκειµένου να 
ευνοήσει και να αναδείξει ιδιαίτερες δεξιότητες, καθώς  και να επιβραβεύσει την 
κατάκτησή τους.   
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Γεωργία Μαρκέα  
Σύµβουλος Μουσικής Β΄ βάθµιας Εκπ/σης Αθήνας 
 
«Η εξόρυξη και επεξεργασία των ακατέργαστων «διαµαντιών» στα Μουσικά 
Σχολεία» 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

 

Συνεδρίου µε θέµα: 
 

 

Τα Μουσικά Σχολεία στην Κοινωνία 
 
 

 
 

 
 

27 Μαρτίου 2009 

Αίθουσα εκδηλώσεων Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ    
 

Κώστας Θρασυβουλίδης  
πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

 

Αξιότιµοι προσκεκληµένοι του συνεδρίου µας, κ. Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, κ. 
Αντιδήµαρχε ∆ήµου Θεσσαλονίκης, κ. Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής του 
∆ήµου Πυλαίας, που εκπροσωπείτε και το ∆ήµαρχο Πυλαίας, εκπρόσωποι της 
Καλλιτεχνικής Επιτροπής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων, εκπρόσωπε της ΟΛΜΕ, µέλη της 
Πανεπιστηµιακής κοινότητας, προϊστάµενοι γραφείων, σχολικοί σύµβουλοι 
µουσικής, ∆ιευθυντές Μουσικών Σχολείων, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γονείς, κυρίες και κύριοι, µαθητές και µαθήτριες η 
Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων και ο σύλλογος Γονέων του 
Μ.Σχ.Θ σας καλωσορίζουν στις εργασίες του 3ου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε 
θέµα «Τα Μουσικά Σχολεία στην κοινωνία» και επιµέρους ενότητες «ωρολόγια 
και αναλυτικά προγράµµατα», «Μουσικά Σχολεία και Τριτοβάθµια εκπαίδευση» 
και «Σύνδεση των Μουσικών Σχολείων µε την κοινωνία».  

Πιστεύουµε στη διεξαγωγή ενός επιτυχηµένου συνεδρίου, που θα αναδείξει 
θέµατα, θα τεκµηριώσει προτάσεις και το σηµαντικότερο θα ενεργοποιήσει 
όλους µας µε στόχο την αναβάθµιση της δηµόσιας γενικής και µουσικής παιδείας 
µε κέντρο το µαθητή σήµερα τον ευαισθητοποιηµένο πολίτη αύριο. 

 
Αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε το ΥΠΕΠθ, τη Νοµαρχία 

Θεσσαλονίκης, τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης και Πυλαίας, το Τµήµα Μουσικής 
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθώς και την 
Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων, το ∆ιευθυντή και το Σύλλογο 
διδασκόντων του Μ.Σχ.Θ, τους ∆ιευθυντές, καθηγητές, µαθητές και µαθήτριες 
των Μουσικών Σχολείων Σερρών, Κατερίνης και Θεσσαλονίκης, αλλά και όλα 
τα µέλη νυν και πρώην του Συλλόγου µας για την ανιδιοτελή προσφορά τους 
στην διοργάνωση του Συνεδρίου και των παράλληλων εκδηλώσεων.  
 

Ζαφείρης Φωτιάδης  
Πρώην πρόεδρος  της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών  

 

Κύριε Νοµάρχα, κύριοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριοι 
εκπρόσωποι της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, κύριοι εκπρόσωποι της 
∆ευτεροβάθµιας και της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κύριοι ∆ιευθυντές 
Μουσικών Σχολείων, γονείς, µαθητές και καθηγητές σας καλωσορίζω και εγώ µε 
τη σειρά µου στο 3ο Επιστηµονικό Πανελλήνιο Συνέδριο που οργανώνει η 
Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μ.Σχ. σε συνεργασία µε το Σ.Γ.Μ.Σχ.Θ και εύχοµαι 
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να γίνει ένας εποικοδοµητικός διάλογος, που θα είναι προς όφελος των σχολείων 
και φυσικά παιδιών, καθηγητών, αλλά και όλης της κοινωνίας.  

Τα συνέδρια αυτά η Πανελλήνια Ένωση έχει επιχειρήσει και έχει καταφέρει 
να τα κάνει να είναι ένας χώρος διαλόγου µεταξύ συνεργαζοµένων φορέων 
Πανελλαδικά. Γονείς, µαθητές, καθηγητές απ’ όλα τα Μουσικά Σχολεία της 
Ελλάδος βρίσκονται εδώ για να συζητήσουµε για τα θέµατα και τα προβλήµατα 
και να προτείνουµε λύσεις. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση τις λύσεις που θα 
προτείνουµε να τις λάβει υπόψη της και να πάρει εκείνες τις αποφάσεις για να 
προχωρήσουν τα Μουσικά Σχολεία. 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ    
 

Άρης Σπηλιωτόπουλος 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που µου απευθύνατε να 

βρίσκοµαι κοντά σας στην πρωτοβουλία που οργανώσατε. Τέτοιες πρωτοβουλίες 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, καθώς εµπλουτίζουν σηµαντικά το διάλογο γύρω από 
ζητήµατα που αφορούν στο χώρο της εκπαίδευσης της νέας γενιάς, αλλά και 
ιδικότερα στο ρόλο της µουσικής παιδείας στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα.  

∆υστυχώς ανειληµµένες υποχρεώσεις δεν µου επέτρεψαν να βρίσκοµαι 
ανάµεσά σας. Έστω και από απόσταση, όµως θα νήθελα να εκφράσω τις ευχές 
µου, για την ευόδωση των στόχων και των επιδιώξεων που συγκεντρώνει η 
σηµερινή σας εκδήλωση. 

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό συστατικό κάθε αναπτυγµένης κοινωνίας. 
Είναι ο θεµελιώδης λίθος της παιδείας και του πολιτισµού. 

Στην κοινωνία της γνώσης και σε µια εποχή κατά την οποία όπου ευνοείται η 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η ανάγκη για ενεργούς και συνειδητοποιηµένους 
πολίτες, που θα µπορούν να αντιλαµβάνονται τα σηµαντικά προβλήµατα των 
ηµερών και, κυρίως, να ενεργούν µε στόχο την επίλυσή τους, είναι µεγάλη. 
Καλούµαστε να δηµιουργήσουµε, πάνω απ’ όλα, πολίτες µε ισχυρή 
αυτοεκτίµηση και κριτική, διαλεκτική ικανότητα και συµµετοχική διάθεση στα 
κοινωνικά δρώµενα.     

Σ’ αυτή την προσπάθεια, πρωτοβουλίες όπως της Πανελλήνιας Ένωσης 
Γονέων Μουσικών Σχολείων να διοργανώσει το 3ο Επιστηµονικό της Συνέδριο 
µε τίτλο “Τα Μουσικά Σχολεία στην Κοινωνία”, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. 
Τέτοιες πρωτοβουλίες συµβάλλουν σηµαντικά στις δικές µας προσπάθειες που 
δεν επικεντρώνονται απλά στην αναπαραγώγη της γνώσης και στη βελτίωση του 
µορφωτικού επιπέδου, αλλά στη δηµιουργία ενός σχολείου που θα προάγει τη 
γενική παιδεία και την κριτική σκέψη, θα αναπτύσσει τις ζώνες πολιτισµού 
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δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα τις δηµιουργικές 
τους δεξιότητες, το ταλέντο και την ευαισθησία τους. 

Με αυτές τις απλές σκέψεις, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στηρίζουµε µε 
όλες µας τις δυνάµεις τον θεσµό του Μουσικού Σχολείου που αποτελεί ένα 
ζωντανό κύτταρο πολιτισµού και σηµαντικό κεφάλαιο του εκπαιδευτικού µας 
συστήµατος.  

Εύχοµαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.     
 

∆ηµήτρης ∆ράκος  
Νοµάρχης Μεσσηνίας πρόεδρος της ΕΝΑΕ 

 
Συγχαίρω την Πανελλήνια Ένωση Γονέων των Μουσικών Σχολείων της 

Ελλάδος για την πρωτοβουλία αυτή που µε τόσο µεράκι και πάθος υλοποιεί. 
Κυρίως σας συγχαίρω διότι ο στόχος είναι καθαρά ανιδιοτελής, µε κίνητρο την 
αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Στο παρελθόν τέτοιες πρωτοβουλίες 
από εµπνευσµένους συµπατριώτες έχουν προσφέρει ανεκτίµητες υπηρεσίες στην 
πατρίδα µας. Είναι γεγονός αγαπητοί φίλοι, ότι η κοινωνία µας στην εποχή µας 
έχει ανάγκη από ένα σχολείο που θα προσφέρει στα παιδιά πολλά ερεθίσµατα και 
δεξιότητες και όχι στείρα, βαθµοκεντρική γνώση. ∆εν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι 
πρόγονοί µας φρόντιζαν τα παιδιά να καλλιεργούν το πνεύµα, µε την φιλοσοφία, 
το σώµα, µε την άθληση και την ψυχή µε τη µουσική. Έτσι και το Μουσικό 
Σχολείο επί πλέον της γνώσεις, καλλιεργεί την ψυχή, διαµορφώνει πολύπλευρα 
την προσωπικότητα, παράγει πολιτισµό και κυρίως δηµιουργεί πολίτες µε ήθος, 
αξίες και σεβασµό. Τα θέµατα που θα ασχοληθεί το συνέδριό σας, ασχολούνται 
µε την ουσία της λειτουργίας των µουσικών σχολείων: το πώς να βελτιωθούν τα 
ωρολόγια προγράµµατα ώστε να γίνουν πιο ουσιαστικά αλλά και προσιτά. Πώς 
θα αναβαθµιστούν ώστε να δίνουν στους απόφοιτους και κάποια προνόµια 
αµοιβής των κόπων τους. Και οπωσδήποτε πως θα είναι συνδεδεµένα µε την 
κοινωνία ώστε το πολιτιστικό προϊόν τους µέσα από εκδηλώσεις ή άλλες 
δραστηριότητες να φτάνει στους πολίτες. Η πολιτεία θέλει να έχει προτάσεις που 
αποσκοπούν σε πρόοδο και πρέπει να τις δει µε διάθεση υλοποίησης και 
προοπτικής. Από καιρό, ως ΕΝΑΕ έχουµε αξιολογήσει τη µεγάλη σηµασία  και 
προσφορά του µουσικού σχολείου και υποστηρίζουµε τη λειτουργία σύγχρονων 
κτιρίων για τη στέγαση των σε κάθε νόµο, µε τις κατάλληλες αίθουσες, 
εξοπλισµό, αµφιθέατρο και όλη την απαραίτητη υποδοµή, ώστε να παρέχεται 
σωστή κι ολοκληρωµένη παιδεία.  

Εύχοµαι  καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Να είστε σίγουροι ότι κι εγώ θα 
είµαι συµπαραστάτης για την υλοποίηση των προτάσεων σας. 
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Μίµης Πλέσσας,  
Πρόεδρος  Καλλιτεχνικής Επιτροπής 
 
Το ∆Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων είχε την καλοσύνη να 

µου δώσει την ευκαιρία φτάσει ο λόγος µου σε σας αγαπηµένοι µου γονείς, όχι σαν 
πρόεδρος µιας Καλλιτεχνικής Επιτροπής, που ότι µπόρεσε ήδη έκανε, αλλά σαν γονιός που 
νοιάζεται για οποιοδήποτε καλό κάνουµε στη ζωή µας, το οποίο θα φανεί απ’ τα παιδιά και 
απ’ τα εγγόνια.  

Σας ευχαριστώ που µου δώσατε την ευκαιρία να µιλήσω απευθείας στα παιδιά, αν 
υπάρχουν ή στους υπόλοιπους γονείς, που φαντάζοµαι ούτε λίγο, ούτε πολύ θα έχουν 
αντίστοιχα, σοβαρότερα ή σηµαντικότερα προβλήµατα από αυτά που εµείς 
αντιµετωπίζουµε από δεύτερο χέρι όταν φτάνει η φωνή σας στην προσοχή µας. Ξέρω ότι 
ανάµεσά σας υπάρχει αντιπρόσωπος της Επιτροπής µας και όποιος και αν διαλέχτηκε να 
είστε σίγουροι είναι ένα ανοιχτό µυαλό και θα µας µεταφέρει του συνεδρίου σας τα 
αποτελέσµατα και εµείς θα κάνουµε ότι µπορούµε, γιατί το µέλλον των παιδιών µας. Άλλη 
µια φορά ευχαριστώ,  άλλη µια φορά καλό συνέδριο, άλλη µια φορά να δούµε τα παιδιά µας 
όπως τα  θέλουµε για να µπορούν να µας τιµούν κι εµείς να τα καµαρώνουµε. 
 

Παναγιώτης Ψωµιάδης  
Νοµάρχης Θεσσαλονίκης 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι στους ∆ήµους Θεσσαλονίκης και Πυλαίας, κ. πρόεδρε της 

Πανελλήνιας Ένωσης, κ. πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης, πρόεδροι των άλλων Μουσικών Σχολείων, κυρίες και κύριοι σας 
καλωσορίζουµε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη στο τόπο του Αγίου ∆ηµητρίου και του 
Μ. Αλεξάνδρου, εδώ στο ∆ήµο Πυλαίας. Ε 

Εκ µέρους της Νοµαρχίας θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που µας 
δίνει τη δυνατότητα να χαιρετίσουµε την έναρξη των εργασιών µιας συνάντησης που 
θέτει στο επίκεντρο του προβληµατισµού την παρουσία των µουσικών σχολείων στην 
κοινωνία.  

Καταρχήν σας λέω ότι εδώ στο Μουσικό Σχολείο γίνεται µια πολύ σπουδαία και 
πολύ σοβαρή δουλειά και πιστεύω αυτό να συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Θέλω 
λοιπόν να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων του σχολείου και τον πρόεδρο τον Κ. 
Θρασυβουλίδη, όλο το ∆Σ και τα προηγούµενα µέλη, τα οποία δεν πρέπει να τα 
ξεχνάµε, για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν σε συνεργασία µε την Πανελλήνια 
Ένωση να προχωρήσουν στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, αποδεικνύοντας 
έµπρακτα το ενδιαφέρον τους για το µέλλον των παιδιών τους, αλλά και για το αύριο 
της µουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις αποτελεί 
σηµείο αναφοράς για την πόλη µας, πρόκειται για ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, 
σύγχρονο και λειτουργικό, έναν πραγµατικό χώρο πολιτισµού που βοηθά τους 
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µαθητές να αξιοποιήσουν το πλούσιο ταλέντο τους να εκφραστούν, να 
δηµιουργήσουν, να κτίσουν ένα καλύτερο µέλλον. Τα παιδιά αυτά που έχουν επιλέξει 
να διακονήσουν το χώρο της µουσικής έχουν ανάγκη και την έµπρακτη υποστήριξη 
όλων µας. Εµείς ως Νοµαρχία Θεσσαλονίκης είµαστε κοντά σ’ αυτήν την προσπάθεια 
στηρίζουµε τις πρωτοβουλίες και προσπαθούµε στο µέτρο του δυνατού να 
ικανοποιήσουµε τις αυξηµένες ανάγκες που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό δύο χρόνια 
από τότε που αναλάβαµε προχωρήσαµε και περατώσαµε αυτό το αµφιθέατρο και 
ολοκληρώσαµε τον εξοπλισµό του, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτηµα και του ∆ήµου 
Πυλαίας αλλά και των γονιών και των µαθητών.  

Φυσικά πολλά ακόµα µπορούν να γίνουν µε καλή διάθεση για συνεργασία από 
όλες τις πλευρές και νοµίζω ότι έχουµε τη δύναµη να πετύχουµε πολλά προς όφελος 
των µαθητών και των µαθητριών, όταν αφήσουµε τις αντιπαραθέσεις, που µπορεί να 
έχουµε, τις κοµµατικές αν θέλετε, να αφήσουµε στην άκρη γονείς και καθηγητές που 
αντί να φωτίζουν και να φωλιάζουν αξίες στις καρδιές των µαθητών, τις γεµίζουν 
φαρµάκι.  
Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζουµε την έναρξη των εργασιών και ευχόµαστε καλή 
επιτυχία. 
 

Σωτήρης Παρισόπουλος,  
Πρόεδρος Σχ. Επιτροπής ∆.Πυλαίας, εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου Πυλαίας  
 
 Να σας καλωσορίσω όλους εκ µέρους του ∆ηµάρχου Πυλαίας κ Βασίλη 

Καρτάλη στην έδρα του Μουσικού Σχολείου στην Πυλαία και να ευχηθώ καλή 
επιτυχία στο Συνέδριο µε την ευχή δεν θα πάνε χαµένες οι ώρες που θα γίνουν οι 
συζητήσεις εδώ µέσα. Επειδή ελέχθησαν όλα από τους προηγούµενους οµιλητές 
εγώ για ένα πράγµα θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό για τη σηµερινή παρουσία το 
ότι στο συνέδριο αυτό θα κουβεντιαστούν πράγµατα για τους µαθητές από τους 
µαθητές, γιατί συνήθως κουβεντιάζουµε για τους µαθητές χωρίς αυτούς. Εύχοµαι 
το συνέδριο αυτό να βγάλει τα συµπεράσµατα εκείνα που πρέπει έτσι ώστε τα 
ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα να αλλάξουν αφουγκραζόµενοι τις 
σκέψεις και τις προτάσεις των παιδιών διότι αυτά και κρίση έχουν και σκέψη και 
βούληση, αλλά και µεγάλη διαίσθηση. Ακούστε λοιπόν τα παιδιά, τους 
προβληµατισµούς και εισηγηθείτε τα αποτελέσµατα αυτού του Συνεδρίου στο 
ΥΠΕΠΘ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν 
τα Μουσικά Σχολεία και γενικότερα όλα τα σχολεία στην Ελλάδα. Εύχοµαι από 
τη µεριά µου καλή επιτυχία στο Συνέδριο µε ευόδωση όλων των εργασιών. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Βενιαµίν Καρακωστάνογλου  
Αντιδήµαρχος Αρχιτεκτονικού & Τοπογραφίας ∆. Θεσσαλονίκης και 
Εντεταλµένος Σύµβουλος επί θεµάτων Βαλκανικών Πόλεων 

  
Κύριε Νοµάρχη, κύριε αντιδήµαρχε, κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 

πραγµατικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εσάς, που είστε γονείς παιδιών που 
φοιτούν σε Μουσικά Σχολεία, ένα θεσµό ο οποίος πραγµατικά βοηθάει στην 
αξιοποίηση των ταλέντων και διαχέει τη µουσική εκπαίδευση σε ένα λαό, ο 
οποίος έχει τις πλουσιότερες µουσικές παραδόσεις όλης της υφηλίου. Αυτή η 
παράδοση θα πρέπει να στηριχθεί και έγκαιρα, από τα πρώτα χρόνια των παιδιών 
µας που έχουν δείξει αυτές τις δυνατότητες τους, να µπορέσει να οργανωθεί 
καλύτερα και να αντιµετωπισθεί µε όλη εκείνη την τεράστια επιστηµονική και 
καλλιτεχνική δηµιουργία η οποία υπάρχει στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. 
Πραγµατικά το γεγονός ότι αφήνετε τις δουλειες εσείς οι γονείς και έρχεστε να 
συζητήσετε τα πολλά προβλήµατα, που παρά τα εικοσιένα χρόνια της 
λειτουργίας των Μουσικών, παραµένουν, δείχνει το υψηλότατο ενδιαφέρον σας 
και πραγµατικά νοιώθω την ανάγκη να συγχαρώ όλους και τον καθένα 
ξεχωριστά. Χαίροµαι διότι βλέπω ότι η Νοµαρχία µας, η οποία εκτελεί ίσως το 
υψηλότερο έργο στον τοµέα της σχολικής στέγης και ο δήµος κάνει και αυτός ότι 
µπορεί έχοντας τα τελευταία χρόνια τη συντήρηση και διατήρηση των σχολικών 
κτιρίων µε ανύπαρκτους πόρους, διότι δίνονται συνήθως από την κεντρική 
κυβέρνηση αρµοδιότητες χωρίς πόρους. Αυτή η ωραία αίθουσα την οποία 
πρωτοείδα πέρσι, σε µια εκδήλωση εδώ στο σχολείο αποτελεί τον καλύτερο 
χώρο να φιλοξενεί εκδηλώσεις, µουσικές αλλά και πνευµατικές και αξίζουν 
συγχαρητήρια στη Νοµαρχία η οποία κατάφερε να τη δώσει στα παιδιά µας και 
στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.  

Αν το νοµοθετικό πλαίσιο, που άκουσα από εσάς νωρίτερα επιβάλλει τη 
δηµιουργία σε κάθε νοµό τουλάχιστον ενός µουσικού σχολείου, θα πρέπει αυτό 
να αποτελεί έναν από τους πολλούς στόχους σας ώστε να αυξηθεί η µουσική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα και βέβαια στα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα 
χρειάζονται περισσότερα, για παράδειγµα εδώ στη δυτική πλευρά χρειάζεται 
άλλο ένα και το οφείλουµε στα παιδιά µας.  

Να ξέρετε και εµείς ως ∆ήµος και ο ∆ήµαρχός µας στηρίζει κάθε πνευµατική 
πρωτοβουλία και θα είµαστε κοντά σας να βοηθήσουµε σε οτιδήποτε έχουµε 
σχετική αρµοδιότητα.  

Καλή και παραγωγική συνάντηση στο σηµερινό 3ο Επιστηµονικό σας 
Συνέδριο, αλλά και αύριο και µεθαύριο στην 5η Γενική σας Συνέλευση.  

Καλή επιτυχία 
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Γιώργος Λάσκος,  
µέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων 
 
Καληµέρα σας κ. Πρόεδρε, κύριοι ∆ιευθυντές των σχολείων, αγαπητοί 

συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί ,φίλοι γονείς και θα πω συνάδελφοι γονείς, γιατί και 
εγώ γονιός µε  το παιδί του σε µουσικό σχολείο είµαι. Θα θέλαµε να 
χαιρετίσουµε εκ µέρους της καλλιτεχνικής επιτροπής το 3ο Επιστηµονικό 
Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων και ευχόµαστε 
καλή επιτυχία στη συνεργασία. Βρισκόµαστε εδώ αποδεχόµενοι την πρόταση µε 
σκοπό να παρακολουθήσουµε τις εισηγήσεις, καθώς και τον γόνιµο διάλογο που 
θα ακολουθήσει,να είστε βέβαιοι ότι οι προτάσεις σας θα είναι βασικό στοιχείο 
επεξεργασίας της καλλιτεχνικής επιτροπής. Θα ήθελα να σας πω πολύ σύντοµα 
ότι τα ωρολόγια προγράµµατα και τα αναλυτικά προγράµµατα  [...]  
προγράµµατα ήταν και είναι θέµατα που απασχολούν την καλλιτεχνική 
επιτροπή,θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει όλη αυτή η ιστορία να προκύψει µέσα από 
έναν γόνιµο διάλογο από όλους τους επερχόµενους φορείς. Θα ήθελα να σας πω 
ότι όσον αφορά στο Λύκειο και στο τι πρόκειται να συµβεί,για το νέο Λύκειο το 
οποίο σχεδιάζεται,είµαι σίγουρος ότι αναγκαστικά θα περιµένουµε το πέρας των 
εργασιών του διαλόγου και για το σύστηµα των εξετάσεων και γενικότερα για τη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και να ολοκληρώσουµε τις προτάσεις που θα 
κάνουµε προς την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. Θα αναφέρω δύο πολύ σηµαντικά 
πράγµατα. Το ένα έχει να κάνει µε τη διαβάθµιση της µουσικής παιδείας στην 
Ελλάδα,που έχει καθυστερήσει υπερβολικά πολύ. Ακόµα είµαστε σε µια 
διαδικασία στην καλλιτεχνική επιτροπή όπου εξετάζουµε πολύ σοβαρά πλέον τη 
θεσµοθέτηση των πτυχίων των παραδοσιακών µουσικών οργάνων. Να σας πω και 
κάτι ακόµα,ότι πριν από λίγες ηµέρες ήρθαν προτάσεις του Τµήµατος Ιδρύσεων 
του Υπουργείου και πέρασαν από την κρατική επιτροπή προτάσεις για την ίδρυση 
νέων µουσικών σχολείων. Εύχοµαι κάποια στιγµή κάθε νοµός στην Ελλάδα να 
έχει από ένα ή ακόµη και δύο σχολεία.  

Ευχαριστούµε θερµά για την πρόσκληση, καλή επιτυχία. 
 

Χρήστος Βρυώνης 
∆ήµαρχος Βαρθολοµιού Ηλείας 

 
Ήταν µεγάλη τιµή για µένα κ. Πρόεδρε που µε καλέσατε στο συνέδριό 

σας,γιατί πιστεύω ότι είναι η µόνη ένωση γονέων στην Ελλάδα που λειτουργεί 
ουσιαστικά και να σας θυµίσω το 2006 που έγινε το συνέδριο σας στο 
Βαρθολοµιό,ότι είχαµε συγκεκριµένες προτάσεις, συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 
Μερικά από αυτά λύθηκαν,µερικά είναι στην υλοποίησή τους, µερικά είναι σε 
εκκρεµότητα. Όµως,ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργείτε,θα είµαστε πάντα µαζί 
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σας για να στηρίξουµε τις προσπάθειές σας,να λύσουµε τα προβλήµατα της 
στέγης,να λύσουµε τα προβλήµατα της κατοχύρωσης των πτυχίων γιατί ,όπως 
ξέρετε, τελειώνει ένας το ιδιωτικό και έχει πτυχίο,τελειώνει άλλος το µουσικό και 
δεν έχει και ο Υφυπουργός,ο κ. Λυκουρέντζος πριν λίγες ηµέρες πήγε και 
επισκέφτηκε το Βαρθολοµιό και είπε ότι έχει βάλει στοίχηµα, γι’ αυτό να βάλετε 
τον πήχη ψηλά για άλλα θέµατα που έχει το συνέδριό σας και εµείς θα είµαστε 
πάντα µαζί σας να σας βοηθήσουµε και µαζί να πορευτούµε.  

Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. 
 
κ. Tαπανίδης,  
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
 
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερµά για την πρόσκλησή σας να 

παρευρεθώ στην έναρξη εργασιών του 3ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της 
Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων, που πραγµατοποιείται σε 
συνεργασία µε το σύλλογο γονέων του µουσικού σχολείου της πόλης µας. 
∆υστυχώς όµως, παρά την επιθυµία µου να βρεθώ κοντά σας, σοβαροί 
υπηρεσιακοί λόγοι καθιστούν την παρουσία µου αδύνατη. Ο ρόλος της µουσικής 
αγωγής στην εκπαίδευση είναι θεµελιώδους σηµασίας και επικαιρότητας σε µια 
εποχή που οι εξελίξεις, οι οποίες συντελούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
είναι ραγδαίες. Ο εκπαιδευτικός καλείται να βοηθήσει τα παιδιά, να αναπτύξουν 
τη λειτουργικότητα, την προσαρµοστικότητα, τη συνεργασία αλλά και την 
αποδοχή του διαφορετικού. Η µουσική φαίνεται να έχει µια σηµαντική δύναµη 
προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της παρεχόµενης από το σχολείο παιδείας και ως καλλιτεχνικό µάθηµα και ως 
εργαλείο σηµαντικής προσέγγισης της γνώσης. Η σταθερά ποιοτική παρουσία 
του Μουσικού Σχολείου στην πόλη µας, στα πολιτιστικά δρώµενα, όπως και οι 
διακρίσεις και τα βραβεία που απέσπασε σε διάφορους διαγωνισµούς, µας 
επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε τα σχολεία ως εργαστήρια έκφρασης, 
δηµιουργικότητας και πολιτισµού και να διαπιστώσουµε, αναλογικά βέβαια, τη 
σοβαρότητα του θεσµού του Μουσικού Σχολείου. Κλείνοντας θα ήθελα να 
συγχαρώ τους συλλόγους γονέων Μουσικών Σχολείων για τη δραστηριοποίησή 
τους και τον αγώνα τους να διεκδικήσουν µια εκπαίδευση µε την υψηλότερη 
δυνατή ποιότητα. Η δηµιουργία προσφορότερων προϋποθέσεων για παροχή 
µουσικής αγωγής, ικανής να εµπνεύσει στα παιδιά µας την κριτική σκέψη και την 
ελευθερία έκφρασης που τόσο έχουν ανάγκη ως αυριανοί πολίτες µιας 
µετασχηµατιζόµενης κοινωνίας, απαιτεί συλλογική προσπάθεια από όλους τους 
αρµόδιους φορείς.  

Εύχοµαι καλή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων σας. 
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Νίκος Παπαχρήστος  
Εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ 
 
Κύριε ∆ιευθυντά  του Μουσικού Σχολείου, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, αγαπητοί µας γονείς, εκ µέρους του ∆.Σ της ΟΛΜΕ όπως γνωρίζετε, 
εκπροσωπεί 80.000 καθηγητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Θα ήθελα να 
σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στο συνέδριο σας. Όπως 
είναι γνωστό, η ΟΛΜΕ αγωνίζεται αταλάντευτα για µια αναβαθµισµένη δηµόσια 
και δωρεάν παιδεία. Πιστεύουµε ότι είναι υποχρέωση του κράτους η ύπαρξη ενός 
δηµόσιου σχολείου που θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και θα τους προσφέρει τα 
απαραίτητα εφόδια για να µπουν µε πίστη και αισιοδοξία στο στίβο της ζωής. 
Επιθυµούµε αναλυτικά προγράµµατα σπουδών που να ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις. Όσον αφορά στα Μουσικά Σχολεία, είναι γνωστό ότι 
ιδρύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Λειτούργησαν χωρίς την ύπαρξη ενός 
ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου και από την πρώτη στιγµή αντιµετώπισαν 
σοβαρά προβλήµατα. Είκοσι χρόνια µετά η µη ύπαρξη ολοκληρωµένου θεσµικού 
πλαισίου, που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας, τα αναλυτικά προγράµµατα 
σπουδών, το ωρολόγιο πρόγραµµα, την υλικοτεχνική υποδοµή και τα σχολικά 
βιβλία, δίνει το δικαίωµα σε σχετικούς και άσχετους να παρεµβαίνουν κατά το 
δοκούν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, µια τελευταία εισήγηση του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου που εισηγούνταν  τον περιορισµό των ωρών διδασκαλίας της 
παραδοσιακής ελληνικής µουσικής. Ερχόµενος µάλιστα σε αντίθεση µε την 
καλλιτεχνική επιτροπή που έκανε άλλη εισήγηση για το ίδιο ζήτηµα, η ΟΛΜΕ 
παρενέβη και ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να µην εφαρµοστεί η 
σχετική εισήγηση. ∆ιεκδικούµε τη θεσµοθέτηση ολοκληρωµένου πλαισίου 
λειτουργίας για τα Μουσικά Σχολεία, για να µη δίνεται η ευκαιρία σε κάθε 
είδους επιτροπές να εισηγούνται σύµφωνα µε τα µικροσυµφέροντά τους, όπως 
έγινε µε την προαναφερθείσα επιτροπή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις διαδικασίες σας και να σας 
υπενθυµίσω ότι η ΟΛΜΕ είναι πάντα πρόθυµη για συνεργασία και ανταλλαγή 
απόψεων γα ζητήµατα που αφορούν στα Μουσικά Σχολεία.  

Ευχαριστώ πολύ. 
 
 
Κα Ζαχαριάδου 
προϊσταµένη του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, 
Αντιπρόεδρος Συλλόγου Γονέων Μουσικού Σχολείου Βόλου 
 
Κυρίες και κύριοι,έχοντας διπλή ιδιότητα και σαν προϊσταµένη 3ου Γραφείου 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τρικάλων,παρακολουθώντας το Μουσικό Σχολείο 
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Τρικάλων, τη θέση του µέσα στην κοινωνία των Τρικάλων αλλά και ως πρόεδρος 
του Συλλόγου Μουσικού Σχολείου Γονέων, του µουσικού σχολείου Βόλου και 9 
χρόνια βρισκόµενη στις επάλξεις των συλλόγων των µουσικών σχολείων, έχω να 
πω αυτό: ότι τα Μουσικά Σχολεία είναι µια όαση στην εκπαιδευτική µας 
κοινότητα. Αυτή την όαση πρέπει να την µεγαλώσουµε και να αποτελέσει 
παράδειγµα για όλα τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας και παρακαλώ, όπως είχε 
γίνει και κάποιο διάστηµα, λειτούργησαν άτυπα Μουσικά ∆ηµοτικά. Ας είναι 
αυτό µια αρχή και µια σκέψη να λειτουργήσουν και Μουσικά ∆ηµοτικά κατά το 
πρότυπο των Μουσικών Γυµνασίων.  

Ευχαριστώ. 
 
 
Νίκος Σπυρόπουλος 
Πρόεδρος 15µελούς Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

 
Καληµέρα σας, σας χαιρετίζω κι εγώ σαν πρόεδρος του 15µελούς. Θέλω να 

πω ότι είναι πολύ σηµαντικό για εµάς τα παιδιά, γι’ αυτό και παρευρεθήκαµε 
όσοι γίνεται, 3-4 άτοµα τουλάχιστον από την Γ’ Λυκείου παρά το ότι έχουµε 
τόσα µαθήµατα, το θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό ότι µαζεύονται όσο 
περισσότεροι εκπρόσωποι γίνεται από όλα τα Μουσικά της Ελλάδας, γιατί 
κάποια πράγµατα που µπορούµε και πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε µόνοι µας, σε 
συνεργασία είναι πολύ διαφορετικά. Εύχοµαι καλή επιτυχία στο συνέδριο και 
θέλουµε ουσιαστικά εµείς οι µαθητές και να ανταλλάξουµε µαζί σας απόψεις, να 
πούµε αυτά που πιστεύουµε, γιατί κάποια πράγµατα τα βλέπουµε λίγο 
διαφορετικά και ελπίζουµε στο τέλος να καταλήξουµε σε κάτι το οποίο να ωφελεί 
όλους µας. Ελπίζω το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης να κάνει τα πάντα για να 
γίνουν συνέδρια όσο καλύτερα γίνεται.  

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας µέρα και καλή επιτυχία. 
 
Κα. Ξυνοπούλου 
Σύµβουλος µουσικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης 
 
Καληµέρα σε όλους. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας, της Νοµαρχίας και του 

∆ήµαρχου έχουν φύγει, καληµέρα στα µέλη των εκπροσώπων της καλλιτεχνικής 
επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, που ουσιαστικά εκπροσωπούν το 
Υπουργείο Παιδείας σήµερα, στον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ, τους φίλους, τους 
σχολικούς συµβούλους, όλους τους συναδέλφους, φίλους και καθηγητές. 
Χαιρετίζω και εγώ και συγχαίρω την Πανελλήνια Ένωση Γονέων καθώς και τον 
σύλλογο των γονέων του Μουσικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης που είχαν την 
πρωτοβουλία να διοργανώσουν αυτό το συνέδριο. Πιστεύω πως η σηµερινή 
συζήτηση θα είναι ένα αυριανό και ουσιαστικό βήµα για την έναρξη ενός 
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ουσιαστικού διαλόγου που θα εµπλέκει όλους τους φορείς αλλά και όλους αυτούς 
τους ανθρώπους που αγωνιούν για την εύρυθµη λειτουργία και ανάπτυξη των 
Μουσικών Σχολείων. Είχα πολλά να πω, ήδη ειπώθηκαν, θεωρώ ότι δεν πρέπει 
να επαναλαµβάνω τα ίδια και τα ίδια. Ειπώθηκε ο ρόλος του Μουσικού Σχολείου 
στη κοινωνία µας, είναι πάρα πολύ σηµαντικός. Εγώ έχω απλά να πω ότι ο ρόλος 
του σχολικού συµβούλου, δεν είναι απλώς η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για 
τα σύγχρονα προγράµµατα διδασκαλίας και η παιδαγωγική καθοδήγηση, αλλά 
συγχρόνως είναι και η µεταφορά των απόψεων των εκπαιδευτικών, των Ενώσεων 
Γονέων και των µαθητών στο Υπουργείο Παιδείας. Είµαι και εγώ ένας 
εκπαιδευτικός που χρόνια, είκοσι χρόνια µάχιµος στην εκπαίδευση και κατανοώ 
όλες τις ιδιαιτερότητες και τους προβληµατισµούς του εκάστοτε σχολείου και 
ιδιαίτερα των Μουσικών Σχολείων. Σίγουρα το µάθηµα της µουσικής είναι 
απαραίτητο σε όλα τα σχολεία, ιδιαίτερα αυτό που γίνεται στο µουσικό σχολείο, 
γιατί δίνει συναίσθηµα, εκφραστική και αισθητική παράµετρο στην εκπαίδευση 
καθώς προσφέρει τα κατάλληλα µέσα για εξερεύνηση, ανάπτυξη 
δηµιουργικότητας και αυτογνωσίας. Εκείνο που θέλω να πω, είναι ότι βλέπω ότι 
όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς έχουν τη διάθεση και κατανόηση να προσφέρουν σε 
αυτό το διάλογο, βλέπω από αυτά που είπα, οι εκπρόσωποι της καλλιτεχνικής 
επιτροπής και ιδιαίτερα  ο κ. Λάσκος, ότι τα προβλήµατα που υπάρχουν και είναι 
πολλά, παρόλα αυτά να µην ξεχνάµε τα όσα έχουν δώσει τα Μουσικά Σχολεία σε 
αυτή την κοινωνία, ότι είναι ένα άλλο σχολείο, ότι είναι ένα σχολείο που 
απευθύνεται σε όλους τους µαθητές, όχι µόνο σε αυτούς που θέλουν να γίνουν 
µουσικοί, αλλά είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο πολιτισµού, που υπάρχουν τα 
προβλήµατα που είπαµε, το Υπουργείο βλέπω ότι έχει την κατανόηση να τα 
αντιµετωπίσει και σίγουρα σήµερα πρέπει να συζητηθούν τα καίρια προβλήµατα, 
που είναι τα προγράµµατα σπουδών, τα αναλυτικά προγράµµατα, τα α καινούρια 
σχολεία που πρέπει να γίνουν,  η διασύνδεση µε την εκάστοτε τοπική κοινωνία, 
που αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σηµαντικό όπως µε την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, αλλά να πω και κάτι άλλο, είπαµε που έφυγαν οι εκπρόσωποι της 
Νοµαρχίας και του ∆ήµου, πιστεύω ότι είναι χρέος όλων των πολιτών αλλά 
ιδιαίτερα όσων εµπλέκονται µε τις τοπικές, ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές 
διαδικασίες, να βοηθούν στην εµπλοκή των Μουσικών Σχολείων και να 
εκφράζουν στους εκπροσώπους των Μουσικών Σχολείων την επιθυµία τους για 
συµµετοχή, ώστε αυτοί που κάνουν το Μουσικό Σχολείο να φαίνονται παντού 
µέσα στην εκάστοτε τοπική κοινωνία .Πιστέψτε µε, είναι πάρα πολύ σηµαντικό 
και πιστεύω ότι µε αυτόν τον τρόπο ο ρόλος του Μουσικού Σχολείου, που σας 
είπα ότι δεν είναι ένα απλό σχολείο αλλά ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισµού, 
σίγουρα θα βοηθηθεί και θα διατρανωθεί σε αυτό που λέγεται τοπική κοινωνία 
και Ελλάδα. Σίγουρα χρειάζονταν περισσότερα σχολεία, το έχω διαπιστώσει κι 
εγώ στην τοπική κοινωνία εδώ, αυτό που είπαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
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Πολιτισµού και του Υπουργείου Παιδείας, ότι σίγουρα θα γίνει ένα σχολείο στη 
∆υτική Θεσσαλονίκη, σίγουρα χρειάζεται ένα Μουσικό Σχολείο σε κάθε νοµό, 
δεν φτάνει, αλλά κατανοώ και τις πολύ µεγάλες ιδιαιτερότητες που έχει, καθώς 
και τα πάρα πολλά λειτουργικά έξοδα, τα οποία χρειάζονται για τη συντήρησή 
τους. Θεωρώ ότι βρισκόµαστε σε πολύ καλό δρόµο, να µην τα λέµε όλα 
αρνητικά, έχουν γίνει πολύ θετικά βήµατα, σε αυτό που λέγεται Μουσικό Σχολείο 
και φυσικά πιστεύω ότι µε τη σύµπραξη όλων των φορέων τα πράγµατα θα πάνε 
καλύτερα. Κλείνοντας χαιρετίζω ακόµη µια φορά όλους τους συναδέλφους και 
φίλους που είναι σε αυτή την αίθουσα και όσους εργάστηκαν για την διοργάνωση 
του συνεδρίου, εύχοµαι καλή επιτυχία. Ελπίζω ο καθένας που θα µιλήσει, να 
βάλει έναν ακόµα λίθο στην αναβάθµιση της µουσικής εκπαίδευσης στον τόπο 
µας και φυσικά αυτό θα το ζητήσω ιδιαίτερα από την Ένωση Γονέων, την 
Πανελλήνια Ένωση, εγώ είµαι πρόθυµη να δώσω τη βοήθειά µου όποτε χρειαστεί 
και όπου χρειαστεί. Γιατί δυστυχώς πολύ αργά έµαθα για την διοργάνωση αυτού 
του συνεδρίου και δεν µπόρεσα να είµαι εισηγήτρια. Χαίροµαι και θα χαίροµαι 
πάντα να καλούµαι σε εργασίες οποιασδήποτε Πανελλήνιας Ένωσης και της 
Τοπικής Ένωσης Γονέων. Καλή επιτυχία λοιπόν στους στόχους του συνεδρίου 
και καλές διαδικασίες στη σηµερινή µέρα και την αυριανή και τη µεθαυριανή. 

Ευχαριστώ. 
 
Αγγελική Αργειτάκου 
∆ιευθύντρια Μουσικού Σχολείου Σπάρτης 
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ΕΝΑΡΞΗ 
 

Παναγιώτης Κουφαλάκος 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων 
 
Κυρίες και κύριοι προσκεκληµένοι  
Κυρίες και κύριοι εισηγητές  
Αγαπητοί φίλοι γονείς 
Ποτέ στην ιστορία µας, όσο τα τελευταία χρόνια , η Ελληνική γη, ο χώρος, ο 

τόπος, το έδαφος, το περιβάλλον, η αρχιτεκτονική, οι άνθρωποι, οι µνήµες, η 
Εθνική συνείδηση, η ταυτότητα, ο πολιτισµός, η ∆ηµοκρατία, δεν υπέστησαν τις 
αλλοιώσεις πού υπέστησαν την τελευταία πεντηκονταετία.  Ο Ελληνισµός 
γνώρισε µία νέα Εθνική συρρίκνωση, συνοδευµένη από τη µεγάλη πολιτισµική 
συρρίκνωση και τον πολιτισµικό ακρωτηριασµό. Έχουµε χρέος απέναντι στη νέα 
γενιά, να ενισχύσουµε την αυτοπεποίθηση της.  

Η ∆ηµόσια δωρεάν παιδεία µέσα και από τον θεσµό των Μουσικών σχολείων 
δηµιουργεί εστίες αντίστασης απέναντι στην παγκοσµιοποιηµένη υποκουλτούρα. 
Η Εθνική αυτογνωσία και αυτοσυνείδηση δεν καταχτιέται µε ξόρκια αλλά µε 
θεσµούς πού η κοινωνία µέσω της πολιτείας δηµιουργεί και στηρίζει. Θεσµούς 
πού συµβάλλουν στην ανάκτηση της πολιτιστικής µας ταυτότητας. 

  Η δύναµη και το µέλλον του λαού µας περνά µέσα από την ενότητα, αλλά 
και την αυτονοµία των λαών, των πολιτισµών, των εργαζοµένων και των 
πολιτών.  

  Εµείς πού επιλέξαµε να πάρουν τα παιδιά µας γενικές γνώσεις µέσα από τα 
Μουσικά Σχολεία, είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Είµαστε υπερήφανοι πού τα 
παιδιά µας έµαθαν να σκέπτονται. Είµαστε υπερήφανοι πού δεν σκέφτονται µε 
ξένο µυαλό. Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς πού γέµισε ο τόπος από παιδιά πού 
διασκεδάζουν µε τις παραδόσεις µας, πού ζουν και αναπνέουν µε αυτές, πού 
µελετούν την (Αρχαία Ελληνική, αλλά και παραδοσιακή), Μουσική του τόπου 
µας ταυτόχρονα µε την κλασική και σύγχρονη ευρωπαϊκή µουσική. 

Τα Μουσικά Σχολεία ξεκίνησαν να λειτουργούν από το Σεπτέµβριο του 1988 
µε  την ίδρυση του πρώτου Πειραµατικού Μουσικού Γυµνασίου στην Παλλήνη  
της Αττικής. Η λειτουργία του στηρίχθηκε στο νόµο 1824/88 ως σχολείο γενικής 
αισθητικής καλλιέργειας µε άξονα τη µουσική. Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο, 
σκοπός των µουσικών σχολείων (γυµνασίων και λυκείων) είναι η προετοιµασία 
και η κατάρτιση των νέων που επιθυµούν να ακολουθήσουν την επαγγελµατική  
κατεύθυνση  της µουσικής, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά 
επιλέξουν άλλο τοµέα επιστηµονικής η επαγγελµατικής έκφρασης. 

Το  αναλυτικό  πρόγραµµα  τους, περιλαµβάνει µαθήµατα  γενικής  παιδείας, 
µαθήµατα αισθητικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          135 

απογευµατινή  µελέτη.  Η  διδασκαλία  των  µαθηµάτων  µουσικής  και  η 
άσκηση στα εργαστήρια µπορεί να είναι  συλλογική ή και εξατοµικευµένη. 

Σήµερα υπάρχουν και λειτουργούν 36 Μουσικά Σχολεία σε όλη τη χώρα και 
η ίδρυσή τους αποτέλεσε σταθµό στη δηµόσια εκπαίδευση και σηµαντικό βήµα 
στην αναβάθµισή της. Σύµφωνα µε το νόµο σκοπός των Μουσικών Σχολείων 
είναι: 

 Η προετοιµασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυµούν να 
ακολουθήσουν την επαγγελµατική κατεύθυνση της µουσικής χωρίς να 
υστερούν στη γενική παιδεία.  

 Η ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και η σύνδεσή της µε τη 
νέα γενιά. 

 Η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και του ταλέντου των µαθητών µέσω 
της αισθητικής παιδείας και της συγκρότησης µουσικών συνόλων  και τέλος 

 Η δηµιουργία µιας γέφυρας επικοινωνίας ανάµεσα στους µαθητές και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο µέσω των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του 
σχολείου. 
Στα χρόνια που λειτουργούν τα σχολεία προέκυψαν αρκετά θετικά, όπως: 
 Η δωρεάν µουσική εκπαίδευση σε όλους τους  µαθητές, που µέχρι 

σήµερα δίνονταν αποκλειστικά από ιδιωτικά Ωδεία και ιδιωτικές σχολές, 
εκτός από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.  

 Υπάρχει η επαφή των νέων µε την παραδοσιακή µουσική και 
ευαισθητοποίησή τους απέναντι στις καλές τέχνες. 

 Υπάρχει κλίµα καλλιτεχνικής δηµιουργίας στα σχολεία και δίνει τη 
δυνατότητα να αναδειχθούν ταλέντα που αλλιώς  θα  είχαν χαθεί και τέλος 

 Στα 23 χρόνια λειτουργίας τους τα σχολεία αυτά κατάφεραν να έχουν 
σηµαντική παρουσία στα πολιτιστικά δρώµενα της πόλης όπου βρίσκονται. 
 
Ο φιλόδοξος και σηµαντικός αυτός θεσµός δεν έτυχε δυστυχώς της ανάλογης 

προσοχής και φροντίδας από την πολιτεία. Αντιµετωπίστηκε µε ηµίµετρα και µε 
τη συνηθισµένη γραφειοκρατική αντίληψη µε αποτέλεσµα να υπάρχουν  πολλά 
αδιέξοδα για τη λειτουργία τους και κάθε χρόνο να αυξάνονται. 

Κάθε χρόνο στο ξεκίνηµα της χρονιάς στα µουσικά όπως και στα υπόλοιπα 
σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπάρχουν πολύ µεγάλες ελλείψεις σε 
καθηγητές γενικής και κυρίως µουσικής παιδείας, που τις περισσότερες φορές 
καλύπτονται µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση. Η έλλειψη κονδυλίων κάθε χρόνο 
δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα αφού πέραν των καθυστερηµένων 
προσλήψεων, έχουµε τις πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών που δηµιουργούνται 
(µόνιµοι, αναπληρωτές και ωροµίσθιοι), των οποίων η πληρωµή τους πολλές 
φορές γίνεται µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα το µόνιµο 
αναβρασµό στα Σχολεία. 
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Η αλλαγή κάθε χρόνου καθηγητή Μουσικής είναι ότι χειρότερο για το 
µαθητή αλλά και για τους καθηγητές αφού δεν µπορούν να κάνουν σοβαρή και 
συστηµατική δουλειά. Η ισχύουσα διαδικασία, του διαφορετικού κατ' έτος 
καθηγητού στο όργανο επιλογής των µαθητών οδηγεί στην αποµάκρυνση των 
µαθητών από τα Μουσικά Σχολεία και στην προώθησή τους στα κατά τόπους 
Ωδεία. Επίσης η επιλογή των καθηγητών αυτών δεν γίνεται µέσα από ένα 
σύστηµα που θα έχει σαν κριτήρια τόσο τα τυπικά προσόντα (πτυχία, διπλώµατα, 
διδακτορικά κ.λ.π), όσο και τα ουσιαστικά που έχει να κάνει µε τη δεξιοτεχνία 
στο παίξιµο του οργάνου αλλά και στην παιδαγωγική τους εµπειρία και γνώση. 
Οι εργασιακές σχέσεις ωροµίσθιοι – αναπληρωτές δεν διαπαιδαγωγούν. Αντίθετα 
προετοιµάζουν τους νέους µας – αυριανούς πολίτες που θα µπουν στη µάχη της 
αγοράς εργασίας σε αποδοχή εξαθλιωµένων εργασιακών σχέσεων πείνας και 
πολιτών που θα ζουν µονίµως κάτω από τα όρια της φτώχιας µε όλα τα 
συνεπακόλουθα. 

Η πρόσληψη µονίµων καθηγητών µέσω διαγωνισµού και η κάλυψη όλων των 
κενών οργανικών θέσεων είναι στόχος και πρώτη προτεραιότητα για την Ένωση. 

Η πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό δυναµικό, ιδίως της 
παραδοσιακής µουσικής, το οποίο έχει προσφέρει σηµαντικά στα Μουσικά 
Σχολεία, αλλά τώρα εκδιώκεται από αυτά καθώς - χωρίς δική του ευθύνη - 
στερείται κατάλληλων τίτλων σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να 
παράσχει παιδαγωγική και άλλη επιµόρφωση, που θα οδηγήσει στη χορήγηση 
κατάλληλων τίτλων σπουδών στους εκπαιδευτικούς αυτούς, «εµπειροτέχνες» και 
«ωδειακούς». 

 
Ενιαία αναλυτικά προγράµµατα σπουδών στα µουσικά µαθήµατα  - 
Βιβλία Μουσικής - Ωρολόγιο πρόγραµµα. 
 
∆εν έχουν γίνει µέχρι σήµερα αναλυτικά προγράµµατα για όλα τα µουσικά 

µαθήµατα, παρ’ όλες τις υποσχέσεις  και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα βιβλία, µε 
αποτέλεσµα ο κάθε καθηγητής να δίνει δικό του βιβλίο ή σηµειώσεις και ο 
επόµενος να τα καταργεί. 

Άµεσα πρέπει να ολοκληρωθούν τα αναλυτικά προγράµµατα και να ισχύσουν 
από τη νέα σχολική χρονιά σε όλα τα Μουσικά Σχολεία. Θα πρέπει επίσης να 
υπάρξουν και τα σχετικά βιβλία που θα διανέµονται δωρεάν από το ΥΠΕΠΘ. 

Εµείς, ως γονείς πού εµπιστευτήκαµε τα Μουσικά Σχολεία για την 
εκπαίδευση των παιδιών µας, είµαστε πεπεισµένοι ότι, το ωρολόγιο πρόγραµµα 
των 45 ωρών είναι απαραίτητο για την πληρότητα των γνώσεων πού απαιτούνται 
για την εκπαίδευση τους. ∆εν είµαστε διατεθειµένοι να δεχτούµε εκπτώσεις. 
Επιλέξαµε τα Μουσικά Σχολεία γνωρίζοντας το επιβαρυµένο, σε σχέση µε τα 
άλλα σχολεία, ωρολόγιο πρόγραµµα, αλλά όµως τα παιδιά µας γυρίζουν 
χαρούµενα από αυτά  γιατί η µουσική καλλιεργεί τις ψυχές τους.  
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Οραµατιζόµαστε ένα ∆ηµόσιο Μουσικό Σχολείο, πού η γνώση θα ξεκινά και 
θα τελειώνει σε αυτό. Ένα σχολείο όπου δεν θα χρειάζεται επιπλέον 
φροντιστήριο για τα γενικά µαθήµατα, ή επιπλέον ωδείο για την εκµάθηση 
µουσικού οργάνου και ούτε φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να ολοκληρώσουν 
τις γνώσεις τους.  

∆εν επιτρέπεται στη χώρα που γέννησε τη µουσική και µε την τόσο µεγάλη 
και ζωντανή παράδοση, να µην διατηρήσει και να µη διευρύνει τη µουσική 
παιδεία, µέσα από τα ∆ηµόσια Μουσικά Σχολεία. 

 
Προκαταρκτικά µαθήµατα µουσικής στα ∆ηµοτικά Σχολεία  
Τα προκαταρκτικά µαθήµατα µουσικής που γινόταν στα δηµοτικά σχολεία 

πρέπει να συνεχιστούν και να συνδεθούν µε τα µαθήµατα των Μουσικών 
Σχολείων, έτσι ώστε ένας µαθητής που ολοκληρώνει τις σπουδές του στο Λύκειο 
να έχει τη δυνατότητα και το επίπεδο, µέσα από ένα σύστηµα εξετάσεων µε 
αξιόπιστες και αδιάβλητες διαδικασίες, στην απόκτηση πτυχίου. 

 
Μουσικά Σχολεία και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση  
Είναι απαραίτητο να γίνει ο εκσυγχρονισµός και εναρµονισµός όλων των 

προγραµµάτων των µουσικών σπουδών, για τα Μουσικά Σχολεία, τα Ωδεία, τις 
Μουσικές και τις Πανεπιστηµιακές σχολές.  

Να υπάρξει επιτέλους η διαβάθµιση των µουσικών σπουδών στην Ελλάδα 
από την Πρωτοβάθµια έως και την Τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

 
Με την κατάθεση των παραπάνω σκέψεων κηρύσσω την έναρξη του 3ου 
Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων των Μουσικών Σχολείων. 
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1η Συνεδρία  

Θέµα: Ωρολόγιο και αναλυτικά προγράµµατα στα Μουσικά Σχολεία 
 

Αναγνωστόπουλος ∆ηµήτρης,  
∆ιευθυντής Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 
 
«Τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα. Προγράµµατα σπουδών προοπτικές» 
 
Το πρώτο Μουσικό Σχολείο που Λειτούργησε στην Ελλάδα, ως πειραµατικό, 

ήταν το Μουσικό Γυµνάσιο της Παλλήνης, το σχ. έτος 1988-1989. Τον επόµενο 
χρόνο    1989-1990 λειτούργησαν τα Μουσικά Γυµνάσια στα ∆ολιανά και στη 
Ζάκυνθο και το 1991-1992 στην Κέρκυρα, την Πάτρα και το Ρέθυµνο. 

Το 1992-1993 στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα και στα επόµενα χρόνια  
λειτούργησαν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας µε προοπτική να λειτουργεί 
τουλάχιστον ένα σε κάθε Νοµό και σήµερα λειτουργούν 36 Μουσικά Σχολεία. 

Το Μουσικό Σχολείο σχεδιάστηκε µε κύριο κορµό το υφιστάµενο αναλυτικό 
πρόγραµµα των ηµερήσιων Γυµνασίων και Λυκείων αυξάνοντας το υπάρχον 
διδακτικό ωράριο και προσθέτοντας στα διδασκόµενα µαθήµατα τα Μουσικά και 
γενικότερα καλλιτεχνικά µαθήµατα. 

Με τη σκέψη αυτή έπρεπε στο Μουσικό Σχολείο αφενός µεν να αυξηθεί το 
ωράριο των Μουσικών Σχολείων αφετέρου δε εισάγοντας τα ατοµικά µαθήµατα 
και τα µαθήµατα κατά οµάδες έπρεπε να βρεθεί η λύση λειτουργίας και πρακτικής 
των σκέψεων αυτών. 
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Νέες απαιτήσεις, ιδιαίτεροι χώροι, µεγάλα συγκροτήµατα, µεγάλος αριθµός 
Καθηγητών ήταν οι καινούργιες προοπτικές και έπρεπε να αντιµετωπιστούν. 

Προγράµµατα σπουδών, διδακτικά βιβλία, Καθηγητές Μουσικών ειδικοτήτων, 
τρόποι αξιολόγησης των Μαθητών ήταν µερικά από τα βασικά θέµατα και έπρεπε 
να δοθούν λύσεις. 

Παρακολουθώ µέσα από τον χώρο την εξέλιξη των Μουσικών Σχολείων από 
την ίδρυσή τους. Τα προγράµµατά τους, τις δυσκολίες τους και γενικότερα τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

Μερικά Σχολεία θεωρούµε πως είναι τυχερά αφού λειτουργούν σε 
συγκροτήµατα που σχεδιάστηκαν ως Μουσικά . Αρκετά όµως Σχολεία πρέπει να 
αντικατασταθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα νέα δεδοµένα. 

∆εν περιµένω να λυθούν αυτόµατα  όλα τα προβλήµατα των Μουσικών 
Σχολείων. 

Όµως πρέπει να χαραχθούν οι βασικοί κανόνες και στα αµέσως επόµενα 
χρόνια να παραδοθούν όλοι οι θεσµοί που θα διέπουν τα Μουσικά Σχολεία. 

Εµπειρίες υπάρχουν σε πολλούς, πρέπει να δηµιουργηθούν το γρηγορότερο 
οµάδες που θα εργασθούν για το σκοπό αυτό γιατί έχουµε χάσει πολύτιµο χρόνο 
από την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων. Έχει περάσει ήδη µία εικοσαετία. 

Τα πρώτα προγράµµατα ήταν µε περισσότερες ώρες όµως γρήγορα 
βελτιώθηκαν και κυριάρχησαν τυπικά για λίγα σχολεία οι (45) σαράντα πέντε 
ώρες, που και αυτές πολλές φορές καταστρατηγούνταν είτε µε λιγότερες ώρες είτε 
µε µικρότερο ωράριο. Η διάρκεια των ωρών πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 λεπτά 

Λειτούργησαν για λίγες χρονιές τα προπαρασκευαστικά τµήµατα ∆ηµοτικού 
και όπως είδαµε τα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά, αλλά δυστυχώς σταµάτησαν, 
ίσως και από την κακή λειτουργία σε ορισµένα Σχολεία ή εξαιτίας του µεγάλου 
προγράµµατος . Συστήνονταν Πρόγραµµα οκτώ ωρών εβδοµαδιαίως τα 
απογεύµατα πράγµα αντιπαιδαγωγικό και δύσκολο για µάθηση για τους µικρούς 
µαθητές του ∆ηµοτικού. Το εφικτό ωράριο είναι τρείς ή τέσσερες απογευµατινές 
ώρες το πολύ. 

Σε πολλά ∆ηµοτικά Σχολεία γινόταν µία ή δύο παρουσιάσεις οργάνων από 
καθηγητές, νοµίζω πως αυτά δεν λέγονται προπαρασκευαστικά µαθήµατα. 

 Στην πρώτη τάξη του Λυκείου ένας µεγάλος αριθµός µαθητών εγκαταλείπει 
το Μουσικό Σχολείο λόγω του µεγάλου ωραρίου όπως µας διαβεβαιώνουν γονείς 
και µαθητές και τα µάτια τους βουρκώναν στην απόφαση αυτή. 

Πολλοί µαθητές των Μουσικών Σχολείων αναγκάζονται να παρακολουθούν 
και ένα Ωδείο για να πάρουν και κάποιο Πτυχίο ή ∆ίπλωµα στο αντίστοιχο όργανο 
ή µάθηµα και πολλές φορές συζητώντας µε τους γονείς, µου αναφέρουν πώς το 
παιδί τους, υπήρχε ηµέρα που ξεκινάει από το σπίτι στις 6.30 το πρωΐ και 
επιστρέφει στο σπίτι στις 11.00 το βράδι. 
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Μας είναι γνωστό επίσης πως µία διδακτική ώρα ισοδυναµεί µε 2,5 
χειρωνακτικές ώρες που σηµαίνει πως πρέπει να προβληµατιστούµε για το 
διδακτικό ωράριο των µαθητών µας. 

Όλοι αυτοί οι προβληµατισµοί µε ανάγκασαν να ασχοληθώ αρκετά µε το 
πρόγραµµα των Μουσικών Σχολείων χωρίς κανένα όφελος και µόνο την αγάπη για 
αυτό το Σχολείο και τη σωστή παιδαγωγική των παιδιών µας. 

Θα πρέπει το πρόγραµµα να διαµορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις 
παραπάνω ιδιαιτερότητες να διευκολύνει τους µαθητές, ευχάριστα να 
παρακολουθούν τα µαθήµατα και όταν χρειάζεται θα υπάρχει ωράριο και µετά το 
σχολείο. 

Κάνω λοιπόν την πρόταση να καθιερωθεί το 40-ωρο την εβδοµάδα και  νοµίζω 
πως δεν θίγονται ούτε η µάθηση αλλά ούτε η ποιότητα των σπουδών. Αυτό που 
προέχει είναι η παιδαγωγική εκπαίδευση των µαθητών και όπως γνωρίζουµε όλοι η 
µουσική  βασική κατάρτιση θέλει τουλάχιστον µία δεκαετία ανεξάρτητα των ωρών 
διδασκαλίας. 

Αυτό ενισχύει την λειτουργία των προπαρασκευαστικών µαθηµάτων των 
µαθητών της  ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού στα µουσικά σχολεία τα απογεύµατα µε 3-
4 διδακτικές ώρες ώστε να µην υπερφορτωθεί το πρόγραµµα των µικρών µαθητών. 

Οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν 
στην Τριτοβάθµια  Μουσική Εκπαίδευση σε Ανώτερες και ανώτατες Μουσικές 
σπουδές καθώς επίσης και σε µεταπτυχιακές εδώ στη χώρα µας, στα δικά µας 
Πανεπιστήµια. 

Από ότι γνωρίζω ικανοί καθηγητές υπάρχουν, προγραµµατισµοί και 
προγράµµατα δεν υπάρχουν.   

Με το προτεινόµενο πρόγραµµα θα απασχοληθούν περισσότεροι συνάδελφοι  
ο χώρος του σχολείου αξιοποιείται για περισσότερες ώρες και οι µαθητές θα 
παρακολουθούν καλύτερα και ξεκούραστα.  

Στους ∆ιευθυντές των Μουσικών Σχολείων κυρίως και σε όσους 
ενδιαφέρονται παραθέτω το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα και τη λειτουργία για 
τα Μουσικά Σχολεία. 
Οι υπεύθυνοι της Παιδείας άς προσέξουν τις προτάσεις µας και άς διαµορφώσουν 
τα ανάλογα προγράµµατα σπουδών για µια καλύτερη Μουσική Παιδεία τόσο στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση όσο και στην Ανώτατη Μουσική 
Εκπαίδευση. 
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Βούβαρης Πέτρος, 
Λέκτορας Τµ. Μουσ. Επ.& Τέχνης Πανεπιστ.  Μακεδονίας 
 
«∆ιασύνδεση Μουσικού Σχολείου & Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Η 
περιπτωσιολογική µελέτη του µαθήµατος της διδακτικής του πιάνου» 
 
1. Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού µαθήµατος της Εισαγωγής στη ∆ιδακτική του 

Πιάνου που προσφέρει το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε τεταρτοετείς φοιτητές της Ειδίκευσης του Πιάνου 
εγκαινιάσθηκε κατά το εαρινό εξάµηνο του 2008 η συνεργασία του εν λόγω 
πανεπιστηµιακού Τµήµατος µε το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.  Η 
συνεργασία αυτή ήρθε να καλύψει τις πιεστικές ανάγκες ικανοποίησης των 
πρακτικών απαιτήσεων του εν λόγω µαθήµατος για διασφάλιση της χρειώδους 
εξοικείωσης των φοιτητών µε τη διδακτική πράξη.  Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης είναι να παρουσιάσει την περιπτωσιολογική µελέτη της συνεργασίας 
αυτής ως παραδειγµατική απόπειρα διασύνδεσης του Μουσικού Σχολείου µε την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση.  Η συνοπτική παρουσίαση της διάρθρωσης του 
λειτουργικού πλαισίου του εν λόγω µαθήµατος θα προηγηθεί µίας 
προκαταρκτικής ποιοτικής ανάλυσης των σχολίων ανατροφοδότησης που 
προσέφεραν στον γράφοντα οι φοιτητές και δάσκαλοι που συµµετείχαν στο 
πρόγραµµα.  Τα πορίσµατα της προκαταρκτικής αυτής ανάλυσης θα οδηγήσουν 
στη συναγωγή ορισµένων αρχικών συµπερασµάτων αναφορικά µε τα 
αµφίπλευρα οφέλη µίας τέτοιας συνεργασίας που µπορούν να καταστήσουν 
ευκταίο το ενδεχόµενο στοιχειοθέτησης επιχειρήµατος υπέρ και άλλων ανάλογων 
ευκαιριών συνεργασίας µεταξύ των δύο εκπαιδευτικών φορέων στο µέλλον. 

 

2. Περιγραφή του µαθήµατος της Εισαγωγής στη ∆ιδακτική του Πιάνου 
2.1 Στόχοι, περιεχόµενο, οργάνωση 

Όπως προβλέπει το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Μουσικής 
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, το µάθηµα της 
Εισαγωγής στη ∆ιδακτική του Πιάνου είναι υποχρεωτικό για τους τεταρτοετείς 
φοιτητές της Ειδίκευσης του Πιάνου της Κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής 
Μουσικής και επιλογής για τους φοιτητές της Ειδίκευσης Εφαρµοσµένων 
Μουσικών Σπουδών της Κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Μουσικής µε 
Καλλιτεχνικό Αντικείµενο το Πιάνο.  Η διδακτική προσέγγιση του διάρκειας δύο 
εξαµήνων µαθήµατος (Εισαγωγή στη ∆ιδακτική του Πιάνου Ι & ΙΙ) συνίσταται 
σε µία σειρά διαλέξεων, συζητήσεων και εργασιών, κύριος στόχος των οποίων 
είναι η διερεύνηση και η κριτική αξιολόγηση σχετικών διδακτικών πρακτικών, 
υλικών και µεθόδων.  Η Εισαγωγή στη ∆ιδακτική του Πιάνου Ι εστιάζει σε 
θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν στη διδασκαλία αρχάριων στο πιάνο (π.χ. 
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ζητήµατα ετοιµότητας, θεωρίες µάθησης και διδασκαλίας, διδακτική ανάγνωσης 
µουσικού κειµένου, εισαγωγή στη διδακτική της πιανιστικής τεχνικής, στοιχεία 
µουσικής θεωρίας και δηµιουργικές δραστηριότητες στο µάθηµα του πιάνου, 
ρεπερτόριο και µουσική ερµηνεία, κριτική αξιολόγηση µεθόδων διδασκαλίας 
πιάνου και συµπληρωµατικού διδακτικού υλικού για αρχάριους, ζητήµατα 
στοχοθεσίας και διάρθρωσης σχεδιαγράµµατος µαθήµατος, ζητήµατα διδακτικής 
ενήλικων αρχάριων).  Η Εισαγωγή στη ∆ιδακτική του Πιάνου ΙΙ αφορά σε 
θεµελιώδη ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διδασκαλία µαθητών πιάνου µέσου 
και ανώτερου επιπέδου (π.χ. ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες, κριτική 
αξιολόγηση και επιλογή ρεπερτορίου, ζητήµατα µουσικών εκδόσεων, διδακτικές 
παράµετροι πιανιστικής τεχνικής και µουσικής ερµηνείας, τεχνικές µελέτης, 
διδασκαλία εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης, ιστορική επισκόπηση διδακτικών 
προσεγγίσεων).   

Κοινός σκοπός και των δύο µαθηµάτων είναι οι φοιτητές: 
• να εξοικειωθούν µε το θεωρητικό υπόβαθρο των σχετικών διδακτικών 

πρακτικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων και να εξασκηθούν στη γόνιµη 
συναγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε τη διδακτική πράξη 

• να αποκτήσουν ιστορική προοπτική του εν γένει πεδίου της ∆ιδακτικής του 
Πιάνου µέσα από τη διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης των σχετικών 
µεθοδολογικών προσεγγίσεων 

• να κατανοήσουν τα θεµελιώδη συστατικά στοιχεία ενός αποτελεσµατικού 
µαθήµατος πιάνου και να εξασκηθούν στην οργάνωση, προετοιµασία και 
εφαρµογή σχεδιαγραµµάτων µαθηµάτων 

• να εξασκηθούν στη διερεύνηση και κριτική αξιολόγηση του διαθέσιµου 
διδακτικού υλικού 

• να έρθουν σε άµεση επαφή µε τη διδακτική πράξη στο πλαίσιο των 
συνθηκών της ελληνικής πραγµατικότητας 

• να εξασκηθούν στην ενεργητική παρακολούθηση, καταγραφή και κριτική 
αξιολόγηση διδακτικών πρακτικών 

• να αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη της διδακτικής πράξης  
• να εξοικειωθούν µε τεχνικές αξιολόγησης, αυτοκριτικής και αυτο-

αξιολόγησης 
 

 2.2 Πρόγραµµα παρακολουθήσεων και πρακτικών διδασκαλιών 
Το µάθηµα της Εισαγωγής στη ∆ιδακτική του Πιάνου δεν θα µπορούσε να 

αρκεστεί σε αυτάρεσκες θεωρητικολογίες για την επίτευξη των στόχων του.  Η 
εξοικείωση των σπουδαστών µε τα πολυάριθµα και πολύπλευρα ζητήµατα που 
ενέχονται στην διδακτική πράξη µπορεί να εµπεδωθεί αποτελεσµατικά µόνο 
µέσα από την έκθεση σε αυτήν.  Μολονότι οι πρακτικές απαιτήσεις του 
µαθήµατος θα µπορούσαν να ικανοποιηθούν εν µέρει από τις εντός της 
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πανεπιστηµιακής τάξης ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης σε ιδανικές συνθήκες 
προσοµοίωσης µε τη µορφή µικροδιδασκαλιών, η ανάγκη για έκθεση των 
φοιτητών στις πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας και στις απαιτήσεις που οι 
συνθήκες αυτές συνεπάγονται είναι πιεστική.  Την ανάγκη αυτή ήρθε να καλύψει 
το πρόγραµµα παρακολουθήσεων και πρακτικών διδασκαλιών στο Μουσικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης.   

Οι λόγοι για τους οποίους το Μουσικό Σχολείο αποτελεί ιδανικό περιβάλλον 
για ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι πολλοί και σχετίζονται µε: 

• την ευρεία ποικιλία και την έντονη ετερογένεια του µαθητικού πληθυσµού 
(από αρχάριο έως µέσο και ανώτερο επιπέδο) 

• το πολυδύναµο του διδακτικού προσωπικού ποικίλων διδακτικών 
προσανατολισµών 

• το γεγονός ότι η φιλοσοφική θεώρηση της διδασκαλίας της µουσικής ως 
αυτοσκοπός στο ευρύ πλαίσιο µίας ολοκληρωµένης και ισόρροπης 
ανθρωπιστικής παιδείας κι όχι στο στενό πλαίσιο των απαιτήσεων κάποιας 
«αποστειρωµένης» και «µονόδροµης» επαγγελµατικής κατάρτισης συνάδει µε 
την φιλοσοφική άποψη του εν γένει πεδίου της ∆ιδακτικής του Πιάνου και του 
συγκεκριµένου µαθήµατος ειδικότερα  

• τον πλουραλιστικό του χαρακτήρα συνάδει µε τη φυσιογνωµία του 
προκείµενου πανεπιστηµιακού Τµήµατος 

Το πρόγραµµα ξεκινάει µε σειρά παρακολουθήσεων, κατά τις οποίες οι 
φοιτητές παρίστανται στα µαθήµατα διαφορετικών δασκάλων προκειµένου να 
εκτεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες και διαφορετικές διδακτικές 
προσεγγίσεις.  Για κάθε παρακολούθηση οι φοιτητές ετοιµάζουν γραπτή 
αναφορά των παρατηρήσεών τους, αξιολογώντας κριτικά την εκάστοτε διδακτική 
προσέγγιση βάσει των όσων έχουν συζητηθεί στην πανεπιστηµιακή τάξη.  
Ακολουθεί σειρά πρακτικών διδασκαλιών, για κάθε µία από τις οποίες οι 
φοιτητές προετοιµάζουν εκ των προτέρων και κατόπιν συνεννόησης µε το 
σχολικό δάσκαλο σχεδιάγραµµα του µαθήµατος που πρόκειται να διδάξουν.  Τα 
σχεδιαγράµµατα αυτά παραδίδονται στον πανεπιστηµιακό διδάσκοντα µία 
εβδοµάδα πριν τη διδασκαλία και επιστρέφονται διορθωµένα.  Οι φοιτητές 
εφαρµόζουν τα σχεδιαγράµµατα αυτά αρχικά ως µικροδιδασκαλίες στην 
πανεπιστηµιακή και εκ των υστέρων στη σχολική τάξη.  Ο σχολικός δάσκαλος 
παρίσταται και επιβλέπει τη διδασκαλία, προσφέροντας στη συνέχεια στο 
φοιτητή-δάσκαλο τα σχόλιά του.  Μετά από κάθε διδασκαλία ο εκάστοτε 
φοιτητής συµπληρώνει δελτίο αυτο-αξιολόγησης, το οποίο παραδίδεται στον 
πανεπιστηµιακό διδάσκοντα. 
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3. Θεωρητικό υπόβαθρο προγράµµατος 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος, ο µαθητής, ο φοιτητής-δάσκαλος, ο σχολικός 

δάσκαλος και ο πανεπιστηµιακός διδάσκοντας αποτελούν προσδιοριστικές 
παραµέτρους ενός κλειστού συστήµατος (∆ιάγραµµα 1).20 

∆ιάγραµµα 1.  ∆ιαγραµµατική αναπαράσταση των ιεραρχικά διατεταγµένων 
συστηµάτων του προγράµµατος παρακολουθήσεων και πρακτικών διδασκαλιών. 

 
Το κλειστό αυτό σύστηµα συνίσταται από µία σειρά ιεραρχικά 

διατεταγµένων ανοιχτών συστηµάτων που επενεργούν το ένα στο άλλο σε µία 
διαδραστική βάση.  Μία από τις πλέον σηµαντικές παραµέτρους της 
διαδραστικής αυτής βάσης αφορά στον παράγοντα της ανατροφοδότησης 
(feedback).  Ο µαθητής είναι δέκτης ανατροφοδότησης τόσο από τον σχολικό 
δάσκαλο όσο και από τον φοιτητή-δάσκαλο.  Κατ’ αντιστοιχία, ο φοιτητής-
δάσκαλος είναι δέκτης ανατροφοδότησης τόσο από το σχολικό δάσκαλο όσο και 
από τον πανεπιστηµιακό διδάσκοντα.  Αυτού του είδους η ανατροφοδότηση 
συνίσταται στην άµεση παροχή σχολίων ενδυνάµωσης αποδεκτών και µη 
αποδεκτών αποκρίσεων αντίστοιχα.  Όπως απέδειξαν έρευνες, ο ρόλος της 
                                                 

20Η έννοια του κλειστού συστήµατος είναι δανεισµένη από τη Θεωρία 
Συστηµάτων της Ανθρωπολογίας και αφορά στη θεώρηση ενός συνόλου διαδραστικών 
παραγόντων που παραµένουν µονωµένοι από οποιαδήποτε εξωγενή επίδραση εκτός των 
ορίων του συστήµατος.  Ωστόσο, ένα σύστηµα µπορεί να είναι κλειστό µόνο κατά 
συνθήκη, καθώς, επί τοις πράγµασι, δεν υπάρχει σύστηµα που να είναι πλήρως 
µονωµένο από το εκτός των ορίων του περιβάλλον του.  Για περισσότερα σχετικά µε τις 
έννοιες του κλειστού και ανοιχτού συστήµατος βλ. Bertalanffy, 1988. 

 

 

 
 

Πανεπιστηµιακός διδάσκων 

Σχολικός 

Φοιτητής-
Μαθητής 
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ανατροφοδότησης στη µαθησιακή διαδικασία κατά την ατοµική διδασκαλία 
µουσικού οργάνου είναι πολύ σηµαντική (Kostka, 1984).  Εξάλλου, η σχέση 
ανατροφοδότησης και αυτού που ορίζεται ως ενδογενής παρώθηση (Deci & 
Ryan, 1985) έχει τεκµηριωθεί από σχετικές έρευνες (Deci et al, 1991).  Το 
κανονιστικό πλαίσιο των συνθηκών του ως άνω προγράµµατος αποσκοπεί στην 
ενδυνάµωση αυτής της σχέσης, καθώς, µέσω των µικροδιδασκαλιών και των 
πολλαπλών διδακτικών προβών, ο φοιτητής καλείται σε ανάδραση βάσει 
επεξεργασίας τόσο της ανατροφοδότησης που έλαβε από τους δύο διδάσκοντες 
όσο και των πορισµάτων της αυτο-αξιολόγησής του.  Με τον τρόπο αυτό, 
επιδιώκεται η εκ µέρους του φοιτητή ενεργοποίηση των απαραίτητων 
µηχανισµών αυτο-επίβλεψης και αυτο-ελέγχου που θα εξασφαλίσουν την 
απαραίτητη ευελιξία κατά τη διδακτική πράξη.  Στη βάση αυτής της ευελιξίας, οι 
φοιτητές θα µπορούν να είναι σε θέση να ακολουθούν τις κατευθυντήριες 
γραµµές του σχεδιαγράµµατος µαθήµατος που συνέταξαν, αισθανόµενοι 
ταυτοχρόνως αρκετά ασφαλείς ώστε να µπορούν να παρέµβουν σε αυτό κατά το 
δοκούν.  Αυτό είναι και το πρώτο βήµα για την ενεργοποίηση των µετα-
γνωσιακών µηχανισµών που θα τους εξασφαλίσει εν τέλει τη διδακτική τους 
αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία.  Καθώς µία ευέλικτη διδασκαλία είναι σχεδόν εκ 
προοιµίου µία δηµιουργική διδασκαλία, το ως άνω πρόγραµµα πρακτικών 
διδασκαλιών είναι δοµηµένο έτσι ώστε να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες 
για να οδηγηθούν οι φοιτητές σε µία ισόρροπη θεώρηση της διδασκαλίας ως 
«σύνθεση» και της διδασκαλίας ως «αυτοσχεδιασµό», µε άλλα λόγια, σε µία 
ουσιαστικά «µουσική» διδασκαλία της µουσικής. 

 

4. Προκαταρκτική ποιοτική ανάλυση 
Ο µικρός χρονικός ορίζοντας λειτουργίας του προγράµµατος και το 

συνακόλουθα µικρό δείγµα φοιτητών και διδασκόντων που συµµετείχαν µέχρι 
τώρα σε αυτό—12 φοιτητές και ισάριθµοι σχολικοί δάσκαλοι—δεν επιτρέπει 
ακόµη τη συναγωγή ασφαλών και επεξεργάσιµων µε στατιστικά µέσα 
αποτελεσµάτων.  Στην παρούσα φάση, ο µικρός αριθµός δεδοµένων µας 
επιτρέπει τη συναγωγή ορισµένων αρχικών συµπερασµάτων από την 
προκαταρκτική ποιοτική ανάλυση των σχολίων των φοιτητών από τα δελτία 
αυτο-αξιολόγησής τους και των σχολίων των σχολικών δασκάλων από 
απαντήσεις σε προφορικές ερωτήσεις του γράφοντος.   

Από τη συγκριτική ανάλυση των δελτίων αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών 
προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

• υπάρχει απόλυτη συµφωνία µεταξύ των φοιτητών σχετικά µε το γεγονός 
ότι αρχικά αντιµετώπισαν προβλήµατα µε τη διαχείριση του διδακτικού χρόνου, 
τη ρεαλιστική στοχοθεσία και τη διατήρηση του αρχικού σχεδιαγράµµατος 

• µολονότι η πλειοψηφία των φοιτητών δυσκολεύτηκε αρχικά να 
προσαρµοστεί στο σχολικό περιβάλλον και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 
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νέου της ρόλου, από το δεύτερο κιόλας µάθηµα αισθάνθηκε µεγαλύτερη άνεση 
και αυτοπεποίθηση 

• µολονότι όλοι οι φοιτητές αισθάνθηκαν αρχικά ότι αυτο-λογοκρίνονται 
προσπαθώντας να ακολουθήσουν κατά γράµµα το σχεδιάγραµµα που συνέταξαν, 
ένιωσαν από το δεύτερο κιόλας µάθηµα µεγαλύτερη ελευθερία στο να 
παρέµβουν σε αυτό και να το τροποποιήσουν κατά το δοκούν  

• µολονότι η πλειοψηφία των φοιτητών ήταν αρχικώς απασχοληµένη 
περισσότερο µε το να ακολουθήσει πιστά το σχεδιάγραµµα µαθήµατος παρά µε 
τις αποκρίσεις των µαθητών, άρχισε σταδιακά να δίνει µεγαλύτερη προσοχή σε 
διδακτικές παραµέτρους «λεπτής απόχρωσης» (π.χ. αντιδράσεις µαθητή, 
ιεράρχηση στόχων) 

• υπήρξε εν τέλει γενική συµφωνία σχετικά µε τη σηµασία του 
σχεδιαγράµµατος µαθήµατος ως ασφαλής βάση για εστιασµένη και ταυτοχρόνως 
αυθόρµητη και δηµιουργική διδασκαλία 

Από τις απαντήσεις των σχολικών δασκάλων σε προφορικές ερωτήσεις του 
γράφοντος σχετικά µε το πρόγραµµα: 

• η πλειοψηφία τους αισθάνθηκαν και οι ίδιοι να µπαίνουν σε µία 
διαδικασία αυτο-αξιολόγησης 

• υπήρξε γενική συµφωνία σχετικά µε τη θεώρηση του προγράµµατος και 
για τους ίδιους ως ευκαιρία επιµόρφωσης και συνεχούς κατάρτισης 

• ενίσχυσαν τη συναίσθηση της σηµασίας και της σοβαρότητας του ρόλου 
τους ως δάσκαλοι  

• υπήρξε µια καθοµολογούµενη αισιοδοξία αναφορικά µε τις µελλοντικές 
προοπτικές του επαγγέλµατος στον ελλαδικό χώρο αν λειτουργήσουν ανάλογα 
προγράµµατα κατάρτισης υποψήφιων δασκάλων µουσικής και σε άλλους τοµείς. 
 

 5. Συµπεράσµατα και προτάσεις  
Τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής ποιοτικής ανάλυσης καταδεικνύουν 

ότι το πρόγραµµα παρακολουθήσεων και πρακτικών διδασκαλιών του 
µαθήµατος της Εισαγωγής στη ∆ιδακτική του Πιάνου στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας µε το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης µπορεί να αποτελέσει ένα 
παραδειγµατικό δίκτυο συναδελφικής µάθησης (peer learning) µε την ευρεία 
έννοια του όρου.  Εντός του δικτύου αυτού, τα οφέλη για τα δύο ιδρύµατα 
µπορούν να είναι πολλά και αµφίπλευρα.  Αφενός, οι φοιτητές εκτίθενται στη 
διδακτική πράξη, έρχονται σε µία πρώτη επαφή µε τα πολλά και συχνά 
δυσεπίλυτα ζητήµατα που ενέχονται σε αυτήν, αποκτούν συναίσθηση της 
σοβαρότητας του µελλοντικού τους ρόλου και του αισθήµατος ευθύνης που 
συνεπάγεται η ανάληψή του και οδηγούνται προς την αυτογνωσία.  Αφετέρου, οι 
σχολικοί δάσκαλοι ανακαλύπτουν µία νέα κοινωνική διάσταση στο κατά κανόνα 
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«µοναχικό» τους επάγγελµα, ενώ, όπως και οι φοιτητές, διευρύνουν το πεδίο των 
γνώσεων και µετ-γνώσεών τους και αναβαθµίζουν και την αυτο-εικόνα τους, 
µεγιστοποιώντας την αυταξία τους. 

Οι προτάσεις για τη µελλοντική διεύρυνση του ερευνητικού ορίζοντα του εν 
λόγω προγράµµατος περιλαµβάνουν: 

• συστηµατοποίηση της συλλογής δεδοµένων από µεγαλύτερο και 
περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγµα φοιτητών και σχολικών δασκάλων 

• στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων και εξαγωγή ασφαλών 
αποτελεσµάτων 

Μεταξύ των προτάσεων για τη µελλοντική διεύρυνση και βελτίωση του 
προγράµµατος περιλαµβάνεται: 

• η περισσότερο ενεργή συµµετοχή των σχολικών δασκάλων στο 
πρόγραµµα  

• ο περισσότερο συστηµατικός συντονισµός των σχολικών δασκάλων και η 
πιθανή παράλληλη επιµόρφωσή τους 

• η επέκταση του προγράµµατος και σε άλλα γνωστικά πεδία (π.χ. έγχορδα, 
χορωδία κλπ) 

Οι παράµετροι του προγράµµατος παρακολουθήσεων και πρακτικών 
διδασκαλιών του µαθήµατος της Εισαγωγής στη ∆ιδακτική του Πιάνου στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ορίζουν ένα 
διαδραστικό πλαίσιο  ανάλογο µε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω που αφορά 
όχι πλέον απλά και µόνο σε φυσικά πρόσωπα, αλλά συνολικά σε εκπαιδευτικούς 
θεσµούς.  Μέσω της συστηµατοποίησης ανάλογων προγραµµάτων συνεργσίας, 
το Μουσικό Σχολείο και το πανεπιστηµιακό Τµήµα µπορούν να δυνητικά να 
αποτελέσουν τους πόλους ενός ευρύτατου διαδραστικού πλαισίου που θα 
προσδιορίσει το πεδίο διεξαγωγής ενός διαρκούς και εποικοδοµητικού διαλόγου 
σχετικά µε την εν γένει µουσική εκπαίδευση.  Η συζήτηση µόλις ξεκίνησε. 
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Κωνσταντινίδης Αντώνης 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης,  
 
«Η ελληνική παράδοση ως µέσο µουσικής αγωγής» 

 
Η διαπίστωση µε την οποία µπορεί να αρχίσει η διαπραγµάτευση ενός 

τέτοιου θέµατος είναι µάλλον κοινή: Αν υπάρχει έστω και µία ελάχιστη γνώση 
προσώπων, δηµιουργών και έργων της δυτικής µουσικής στις ηλικίες των 
µαθητών γυµνασίου,  εξαιρουµένων αυτών που φοιτούν στα µουσικά σχολεία, η 
αντίστοιχη γνώση στην περίπτωση της ελληνικής µουσικής παράδοσης είναι 
εντελώς συρρικνωµένη, απολύτως µηδαµινή. 

 Και ας δώσουµε µία αναγκαία επεξήγηση. Με τον όρο ελληνική µουσική 
εννοούµε κύρια τη Βυζαντινή µουσική και το δηµοτικό τραγούδι. Τη λόγια 
δηλαδή αλλά και την κατεξοχήν λαϊκή µουσική έκφραση των ελλήνων στο διάβα 
της ιστορίας. 

Η µελέτη αυτών των δύο σηµαντικών συνιστωσών του πολιτισµού µας 
ξεδιπλώνει έναν µοναδικού κάλλους και ιδιαίτερης έµπνευσης µουσικό θησαυρό, 
γέννηµα του βυζαντινού παρελθόντος και κυρίως του µεταβυζαντινού πνεύµατος.  

Αφενός η Ψαλτική τέχνη, όπως αυτή φανερώνεται στα κείµενα της 
εκκλησιαστικής µουσικής, επιδεικνύει µία πρωτότυπη παγκοσµίως, µουσική 
σηµειογραφία, ένα άξιο προσοχής θεωρητικό σύστηµα που µας παραπέµπει στις 
βάσεις της αρχαιοελληνικής θεωρίας, έναν ιδιαίτερο ποιητικό λόγο, και βέβαια 
εκατοντάδες επιφανείς, όµως άγνωστους στο ευρύ κοινό, συνθέτες και 
µελοποιούς.   

Σ’ ένα χώρο, καµίνι πολιτισµών, όπως η ανατολική µεσόγειος, όπου τα 
χρώµατα και οι παραδόσεις συµπλέκονται αδιακρίτως, η ψαλτική τέχνη 
ξεχωρίζει για τη γονιµοποίηση του ελληνιστικού λόγου και για τον απόλυτα 
υµνητικό χαρακτήρα της. Είναι ένα µοναδικό µνηµείο του ελληνικού πολιτισµού, 
άξιο προσοχής και µελέτης, καλά κρυµµένο σε κώδικες και µοναστήρια, 
φυλαγµένο από τους ταπεινούς ψάλτες, παπάδες και µοναχούς αλλά και ιδιοφυείς 
µελοποιούς το οποίο ταυτίζεται υποσυνείδητα µε το ψυχισµό και τη µουσική 
ιστορία του λαού µας.  

Αφετέρου το δηµοτικό τραγούδι, είναι η ανώνυµη πολυσυλλεκτική µελωδική 
έκφραση της λαϊκής ζωής, σ’ όλες τις εκφάνσεις της. Ένα πολύχρωµο ψηφιδωτό 
που ακολουθεί την ιδιοσυγκρασία και την ιστορία των διάφορων κατά τόπους 
ελληνικών κοινοτήτων.  

Η αποκάλυψη της µουσικής του ελληνισµού, της µονόφωνης δηλαδή 
παράδοσης της χριστιανικής Ανατολής, µας αποκαλύπτει έναν αφανή σίγουρα 
όµως υπαρκτό γονιδιακό σύνδεσµο µε τους προγόνους µας. Υπό αυτό το πρίσµα 
το τραγούδι, ο χορός και η ψαλµωδία, µετατρέπονται σε ένα εναλλακτικό δρόµο 
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παιδείας για το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι ένα πολύτιµο, χρησιµότατο 
παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο αξιοποιεί σηµαντικότατες πτυχές του ιστορικού 
µας πολιτισµού, και συνιστά παράλληλα µία ισχυρή πρόταση οικουµενικότητας. 
Γι’ αυτό και η µουσική µας παράδοση, δεν µπορεί αλλά και δεν πρέπει να 
λογίζεται σαν ένα ξεχασµένο έκθεµα µουσειακής αξίας δεν είναι ένα  
καλογυαλισµένο ίσως είδος παλαιοπωλείου αλλά µία ζωντανή τέχνη µε τη δική 
της αυτόφωτη δυναµική, αξία και αισθητική.  

Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, µπορούν να εντοπιστούν στις µελωδικές 
και στις ρυθµικές διατάξεις, στη µακροδοµή µελών και τραγουδιών, στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός από τα τρία γένη της µελοποιίας, αλλά και 
στα επαναλαµβανόµενα µικροδοµικά στοιχεία που ενισχύουν τη δοµή και 
τονίζουν τις αντιθέσεις που δηµιουργεί η εναλλασσόµενη και πολυποίκιλη 
τροπικότητα. Το άµεσο ακουστικό αποτέλεσµα είναι σε κάθε περίπτωση 
µοναδικό. 
Σε εποχές όπως αυτές που ζούµε αν όχι νόθες σίγουρα όµως µουσικά 

µπερδεµένες και µάλλον δυσχερείς, όπου τα πάντα διοχετεύονται στο µονόδροµο 
ενός παγκοσµίως κοινού µορφώµατος, η αξιοποίηση προσιτών και εναλλακτικών 
µεθόδων διδασκαλίας που να βασίζονται σε τεκµηριωµένες πολιτιστικές αναφορές 
και ιστορικές βάσεις µε τις οποίες να µπορούµε όχι µόνο να εκπαιδεύσουµε 
µουσικά του µαθητές µας αλλά και να δηµιουργήσουµε πολίτες µε αντισώµατα στο 
συρµό, ακροατές µε κρίση, διάκριση και γνώση, αποτελεί µία επιτακτική ανάγκη.  

 

Η Ελληνική µουσική παράδοση στο ελληνικό σχολειό. 
Μία σύντοµη ιστορική αναδροµή σχετικά  µε τη γενικότερη θέση της 

ελληνικής µουσικής στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα και ειδικότερα στη δηµόσια 
εκπαίδευση, αναδεικνύει όχι µόνο την απαξίωση του θεσµικού πλαισίου αλλά 
ουσιαστικά την ανυπαρξία του. 

Έλλειµµα ιδεολογίας, πολιτιστική υποτέλεια στα δυτικά πρότυπα, ή απλά µία 
ακόµη έκφανση, πνευµατικής µειονεξίας και πιθηκισµού; Αφήνω τις απαντήσεις 
σε σας. Το δυτικοθραµµένο ωδειακό21 σύστηµα εκπαίδευσης, επί σειρά 

                                                 
21 Χαρακτηριστική απόδειξη της θεσµικής απαξίωσης της βυζαντινής µουσικής από τα 
προγράµµατα διδασκαλίας είναι και το γεγονός ότι το µοναδικό Κρατικό Ωδείο της χώρας 
ενέταξε τη διδασκαλία της στα προγράµµατά του, µόλις το 2000, 80 χρόνια περίπου µετά την 
ίδρυσή του και παρά το γεγονός ότι αυτή προβλεπόταν ήδη από το Βασιλικό ∆ιάταγµα 229, 
Τεύχος Α΄, 11 Νοεµβρίου 1957 «Περί Λειτουργίας του Κρατικού Ωδείου». Αντίθετα µε την 
ανύπαρκτη επίσηµη ωδειακή παιδεία στη Θεσσαλονίκη, την ευθύνη και τις αρµοδιότητες της 
οποίας, επί σειρά δεκαετιών, είχε αναλάβει το «Φροντιστήριον», η µετέπειτα αναγνωρισµένη, 
«Σχολή Βυζαντινής Μουσικής» της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρύθηκε µε τις 
πρωτοβουλίες των φηµισµένων πρωτοψαλτών, Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου, Αθανασίου 
Καραµάνη, Χαριλάου Ταλιαδώρου και του θεωρητικού Αβραάµ Ευθυµιάδη, στην Αθήνα µία 
διαφορετική κατάσταση διαµορφώνεται στο διδακτικό περιβάλλον. Ήδη επί Όθωνος  το 1837, 
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δεκαετιών δε µπορούσε να αναγνωρίσει τους δικούς του σύγχρονους συνθέτες, 
αφήνοντας στο περιθώριο φυσιογνωµίες, όπως ο Σκαλκώτας, ο Μητρόπουλος ή 
ο Γιάννης Χρήστου. Πόσο µάλλον ουτοπική θα έµοιαζε έστω και η απλή γνώση 
της ύπαρξης του Πέτρου Πελοποννησίου22, του Ιακώβου23, του Μπερεκέτη24. 
Όλοι αυτοί οι περιώνυµοι µελοποιοί και µαζί τα θαυµαστά τους έργα, τα 
στιχηρά, τα ιδιόµελα, τα κρατήµατα και τα δοξαστικά, αποτελούν έναν άγνωστο 
τόπο, που δεν έχει καµιά αξία, επί σειρά δεκαετιών, για το εκπαιδευτικό µας 
σύστηµα.  

Το λιµνάζον αυτό περιβάλλον όπου οι εξαιρέσεις οφείλονταν κυρίως στο 
φιλότιµο κάποιων ροµαντικών ουτοπιστών ή στις ανησυχίες κάποιων ένθερµων 
µουσικολόγων ερευνητών, ταράχτηκε θεσµικά µε την ίδρυση των Τµηµάτων 
Μουσικών Σπουδών 25 όπου εισήχθη η έρευνα για την βυζαντινή µουσική ως 
ισότιµου κλάδου της ιστορικής µουσικολογίας προσφέροντας τα αναγκαία 
ερεθίσµατα στους νέους φοιτητές 26.  

Με την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων το 1988, ως σχολεία γενικότερης 
αισθητικής καλλιέργειας µε κύριο άξονα τη µουσική 27, υψώθηκε µία άλλη 
ισχυρή  αντιπρόταση παιδείας. Εκεί, για πρώτη φορά επιχειρήθηκε δίπλα στη 
θεωρία και το σολφέζ, το πιάνο και την κιθάρα, η διδασκαλία της Ελληνικής 
µουσικής από τη θεωρία στην πράξη στο δηµόσιο σχολειό, ενώ το 

                                                                                                                                     
δηµοσιεύεται το «∆ιάταγµα περί συστάσεως Σχολείου Ψαλτικής» ενώ η ίδρυση της Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής στα πλαίσια του Ωδείου Αθηνών, και ο ερχοµός του Κωνσταντίνου 
Ψάχου, διαµορφώνουν µία ασφαλώς θετική κατάσταση. Άξιος αναφοράς για τις προσπάθειές του, 
είναι και ο «Σύλλογος προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής» του Σίµωνος Καρά. Βλ. Γρ. Θ. 
Στάθη, «Ιστορική θεώρηση της Ψαλτικής Τέχνης, διδακτική και διάδοση», Πρακτικά Α’ 
Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικής Τέχνης, Αθήνα 2001, σ. 84. Συνοπτική καταγραφή των 
προσπαθειών εκπαιδευτικής ανάπτυξης της βυζαντινής µουσικής, βλ. Ι. Μαργαζιώτη, 
«Καλλιέργεια και ανάπτυξις της Βυζαντινής µουσικής εν Ελλάδι», Επετηρίς Συλλόγου Φίλων 
Βυζαντινής Μουσικής, Αθήναι 1970, σς. 57-59.   
22 Για τη ζωή και το έργο του Πέτρου του Πελοποννησίου, βλ. Γρ. Θ. Στάθη, «Πέτρος ο 
Πελοποννήσιος», Λακωνικαί Σπουδαί τ. 7, Αθήνα 1983, σς. 108-125.   
23 Για τη ζωή και το έργο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, βλ. Γρ. Θ. Στάθη, Ιάκωβος Πρωτοψάλτης 
ο Βυζάντιος, Αθήναι 1997, σς. 317-334.   
24 Για τον Πέτρο τον Μπερεκέτη και τους συνονόµατούς του Πέτρο Πελοποννήσιο και Πέτρο 
Βυζάντιο, βλ. Γρ. Θ. Στάθη, «Η σύγχυση των τριών Πέτρων», Βυζαντινά τ. 3, Θεσσαλονίκη 1971, 
σς. 217-251. 
25 Βλ. ∆ηµ. Γιάννου, «Μουσικές σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση», Μουσική Εκπαίδευση τ. 3, 
Θεσσαλονίκη 1998, σς. 200-212. 
26 Βλ. Γρ. Θ. Στάθη, «Γνωστικό αντικείµενο : Βυζαντινή Μουσικολογία», Τιµή προς τον 
∆ιδάσκαλον, Αθήναι 2001, σς. 853-857 και πρβλ. Γρ. Θ. Στάθη, «Η Βυζαντινή Μουσική στη 
λατρεία και στην Επιστήµη», Βυζαντινά τ. 4, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 407. 
27 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδη, «Η θέση των αποφοίτων των Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών, στη 
σύγχρονη µουσική εκπαιδευτική πραγµατικότητα», Μουσικοτροπίες τ. 40-41, Θεσσαλονίκη 2002, 
σς. 6-13.  
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Αναστασιµατάριο βρέθηκε να κρατιέται σαν αλφαβητάρι, στα χέρια των 
δεκάδων χιλιάδων πλέον µαθητών µας.  

Η Ψαλτική τέχνη, ο ταµπουράς, το ούτι, το κανονάκι και µαζί η δυνατότητα 
συγκρότησης φωνητικών και ενόργανων συνόλων, ήταν η νέα πραγµατικότητα 
στο ωρολόγιο πρόγραµµα σπουδών 28. Ήταν µία µικρή πολιτιστική και 
εκπαιδευτική επανάσταση που επιτέλους βρισκόταν σε εξέλιξη και ας άργησε 
περίπου 150 χρόνια.  

Επιγραµµατικά, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι τα Μουσικά Σχολεία 
σήµερα,  µια εικοσαετία από την ίδρυσή τους, παρόλα τα διάφορα προβλήµατα 
και τις αδυναµίες που αντιµετωπίζουν κυρίως στην εφαρµογή των 
προγραµµάτων και στην καθιέρωση ενιαίου πλαισίου διδασκαλίας, επιδεικνύουν 
συνολικά ένα γενικότερα θετικό απολογισµό προς την κατεύθυνση της 
Ελληνικής µουσικής.  

Λογιοσύνη και παράδοση 
Το πρόβληµα που αφορά ειδικότερα τη διδασκαλία της πατρώας µας 

µουσικής τέχνης στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, δεν είναι καθόλου 
απλό, ενώ αυτό αποδεικνύεται στην πορεία του, ιδιαίτερα σύνθετο. 

Ο χαρακτήρας της Ψαλτικής είναι διπλός. Αφενός το σηµειογραφικό της 
σύστηµα αλλά και οι επώνυµοι συνθέτες-µελοποιοί, συγκροτούν κύρια έναν 
λόγιο χαρακτήρα. Ακόµη, το θεωρητικό της σύστηµα, η µελέτη της ιστορίας της 
και η µορφολογική δοµή των µελών, συνηγορούν για τον παραπάνω ισχυρισµό 
που δικαιολογεί την ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού σχεδίου για την εκµάθησή της.  

Αφετέρου, πρέπει να επισηµανθεί µία σηµαντική, όσο και χαρακτηριστική 
ιδιαιτερότητα. Είναι απαραίτητο να τονιστεί, η θέση που  κατέχει διαχρονικά η 
διαδικασία της µίµησης του ύφους ως κορυφαίας παιδαγωγικής µεθόδου για την 
εκµάθηση της ψαλτικής τέχνης 29. Η διαδικασία αυτή συνίσταται στην ακριβή 
µίµηση του τρόπου εκφοράς των µουσικών κειµένων και είναι αυτή ακριβώς που 
εξασφαλίζει την πιστή συντήρηση και συνέχιση της µουσικής παράδοσης.  

                                                 
28 ∆ιόλου ευκαταφρόνητα αποδεικνύονται και ποσοτικά τα τετράωρα και τα τρίωρα του 
µαθήµατος «Θεωρία και πράξη της Ελληνικής Παραδοσιακής- Βυζαντινής Μουσικής» που 
διδάσκεται υποχρεωτικά σ’ όλους τους µαθητές από την Α’ Γυµνασίου µέχρις την Γ’ Λυκείου και 
συνεπικουρείται από τη διδασκαλία παραδοσιακού οργάνου.  
29 Για την αξία ακριβώς αυτής της µιµητικής µεθόδου είναι χαρακτηριστική η διατύπωση της 
Μουσικής Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881 στον πρόλογο της Εκθέσεώς της. «… η φωνητική 
παράδοσις δια της µακράς τριβής ενετύπου εις το ους του διδασκοµένου τους τόνους µείζονα, 
ελάσσονα και ελάχιστον του διατονικού γένους, τας υφέσεις και διέσεις του χρωµατικού, και τα 
διαστήµατα του εναρµονίου». Βλ. Στοιχειώδης ∆ιδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
Κωνσταντινούπολις 1888, σ.      
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Η παιδαγωγική της µίµησης 30, µέσα από την µακρά και οµοιόµορφη 
άσκηση, αναδεικνύεται προς αυτήν την κατεύθυνση ως µία αναντικατάστατη 
µέθοδος που αποσκοπεί στη βιωµατική και ενεργή αφοµοίωση της έκφρασης και 
κύριο στόχο έχει την αποτύπωση του τρόπου της ψαλµώδησης, των διαφόρων 
µουσικών ερεθισµάτων αλλά και της γενικότερης στάσης στο λειτουργικό 
περιβάλλον.  

Εξάλλου ιστορικά, η ύπαρξη σχολών, ειδικευµένων στη διδασκαλία και την 
εκµάθηση της θεωρίας και της τεχνικής λειτουργούσε πάντοτε και µόνο 
επικουρικά προς τη µουσική εκπαιδευτική πρακτική της ζωντανής πράξης του 
αναλογίου 31.  

Εκεί, όπου βρίσκεται η µαγική βιωµατική µουσική σχέση του δασκάλου µε 
το µαθητή του. Μία διαπροσωπική σχέση σεβασµού και εµπιστοσύνης.  Στην 
οποία το επιθυµητό, καλλιτεχνικό αποτέλεσµα, επιδιώκεται µέσα από µια 
διαδικασία, λόγιας κατ’ ουσίαν υφής, η οποία όµως στηρίζεται σε µία κατ’ 
εξοχήν εκπαιδευτική πρακτική που συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες.  

Στο Μουσικό Σχολείο τα προβλήµατα αυτά παραµένουν, όµως και ο στόχος 
είναι σίγουρα διαφορετικός, µάλλον απλούστερος. ∆εν αποσκοπούµε στην 
δηµιουργία ψαλτών αλλά στην εµπέδωση των αρχών της πολυηχίας, στην 
αντίληψη της διαστηµατικής, της µελοποιίας, της ρυθµοποιίας, της θεωρίας και 
της πράξης αυτής της αξιοθαύµαστης πολιτιστικής παρακαταθήκης από τους 
µαθητές µας και βέβαια στην τέλεια γνώση ενός µοναδικού στη σύλληψή του 
όσο και πρωτότυπου σηµειογραφικού συστήµατος. Αποσκοπούµε στην άρση 

                                                 
30 Άξια σχολιασµού είναι και η ακόλουθη αποστροφή που περικλείει το νόηµα της µιµητικής 
µεθόδου από το Χρύσανθο. « ∆ια να ψάλλει δε την κλίµακα ταύτην ο αρχάριος ορθώς, πρέπει να 
την διδαχθεί από Μουσικόν Έλληνα, διότι ο αλλοεθνής Μουσικός προφέρει τους φθόγγους 
διαφόρως δια την εθνικήν του συνήθειαν, µη µεταχειριζόµενος τα διαστήµατα των τόνων 
καθ’ηµάς.» Βλ. Χρυσάνθου, Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832, σ. 9. 
Παρόµοια τοποθέτηση διδακτικής παιδαγωγίας, γίνεται από το συγγραφέα και στην «Εισαγωγή» 
του. «∆ια να δυνηθή ο αρχάριος να εκµάθη να προφέρη τους φθόγγους κατά τα ταύτα τα 
διαστήµατα των τόνων, πρέπει να διδαχθεί να ψάλλη την Κλίµακα από ψάλτην Έλληνα, προσέχων 
καλώς εις την προφοράν επειδή ο αλλοεθνής µουσικός ψάλλων δεν φυλάττει τα διαστήµατα, καθώς 
διωρίσθησαν.» Βλ. Χρυσάνθου, Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της εκκλησιαστικής 
µουσικής, Κωνσταντινούπολις 1821, σ. 25. Είναι απαραίτητο στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί, η 
θέση που  κατέχει διαχρονικά αυτή η διαδικασία της µίµησης δια της ακοής, που επισηµαίνει και 
ο Χρύσανθος, ως κορυφαίας και πρώτιστης, παιδαγωγικής αλλά και διδακτικής µεθόδου. Είναι 
αυτή ακριβώς που εξασφαλίζει µε ακρίβεια, την πιστή συντήρηση και συνέχιση της µουσικής 
παράδοσης. Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδη, «Κωνσταντίνος Βυζάντιος (1777-1862), Πρωτοψάλτης 
της Μ.Χ.Ε», Γρηγόριος ο Παλαµάς 799, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 821-872.      
31 Χαρακτηριστική είναι και η διαπίστωση της Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής η οποία 
επίσης δίνει έµφαση στην ακουστική παράδοση. «Γνωστόν ότι η εκκλησιαστική µουσική 
διετηρήθη µέχρι του νυν κυρίως δια µόνης της φωνητικής παραδόσεως». Βλ. Στοιχειώδης 
∆ιδασκαλία, σ. 9.  
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των προκαταλήψεων και στο σεβασµό µέσα από τη γνώση του διαφορετικού 
χαρακτήρα της µουσικής µας παράδοσης. 

Το δηµοτικό τραγούδι από την άλλη, δυστυχώς πλέον παντελώς ξεκοµµένο 
από τον κοινωνικό ιστό, το πανηγύρι και τις ιδιαίτερες ανάγκες που το 
δηµιούργησαν συνεχίζει να προτρέπει ακόµη και στο αστικό περιβάλλον, 
διασκεδαστικά τους µαθητές µας, να διδάσκει ιστορία, να γίνεται µέσο 
επικοινωνίας, συντροφιάς αλλά και µουσικής συνύπαρξης. Ο όγκος του 
ασφαλώς είναι τεράστιος και στα πλαίσια του µαθήµατος κύριος στόχος 
παραµένει η γνωριµία επιλεκτικά µε την τεράστια αυτή κληρονοµιά, η οποία µας 
οδηγεί σταδιακά στο ρεµπέτικο και από κεί στο λαϊκό τραγούδι. 

Η βιωµατική σχέση και προσέγγιση παραµένει και σ’ αυτήν την περίπτωση 
το ζητούµενο. Η επαφή των παιδιών πρέπει να γίνεται µέσα από αυθεντικές 
παλαιές κατά το δυνατόν εκτελέσεις ενώ πρέπει να επιδιώκεται η γνωριµία µε τη 
λαογραφία, την ιδιαίτερη ρυθµοποιία των τραγουδιών, ή ακόµη και το χορό και 
βέβαια µε τα όργανα και τις κατά τόπους ιδιαίτερες παραδόσεις. Είναι µία πορεία 
ουσιαστικά µουσικής αυτογνωσίας, µια γνωριµία µε την προσωπική ιστορία, την 
καταγωγή, τις ρίζες και την οικογένεια του καθενός, που προσφέρει µέσα από τα 
ποικίλα ερεθίσµατα τα οποία δίδονται, πολλά άµεσα και κυρίως έµµεσα 
αποτελέσµατα. Σ’ αυτά κύρια ξεχωρίζει η δηµιουργία µιας γενικότερης 
νοοτροπίας και αισθητικής που ορίζεται από την ευγένεια και το σεβασµό του 
ιστορικού µας πολιτισµού, στις όποιες διαχρονικές του συνιστώσες. 

   
Εν κατακλείδι. 
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, επιδίωξή µου µε την παρεµβατική γραφή αυτού 

του κειµένου, δεν ήταν ασφαλώς να καταδείξω την ανωτερότητα ενός µουσικού 
συστήµατος έναντι κάποιου άλλου. Θέση µου αποτελεί ότι σταθερή προσπάθεια, 
µε αφορµή τη θέση της ελληνικής µουσικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στο 
σχολικό περιβάλλον, πρέπει να αποτελεί πάντοτε η καταγραφή της ιστορικά 
επιβαλλόµενης, παιδαγωγικής αναγκαιότητας για την ανακάλυψη και 
πλουραλιστική προβολή όλων των πτυχών της µουσικής τέχνης, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην καθ’ ηµάς λόγια και παραδοσιακή, παλαιότερη αλλά και νεότερη, 
επώνυµη ή ακόµη και ανώνυµη, δηµιουργία.  

Η διδακτικές δυσκολίες στην προσέγγιση ενός τέτοιου ιδιαίτερου πολιτισµού  
είναι ασφαλώς πολλές. Και είναι αλήθεια ότι στα Μουσικά Σχολεία οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό η αναγέννηση του γενικότερου ενδιαφέροντος για τον λόγιο και 
λαϊκό µας µουσικό πολιτισµό. Τα µαθήµατα αυτά είναι που συντελούν τα 
µέγιστα στη διαφοροποίηση της παρεχόµενης παιδείας από την έως τώρα γνωστή 
ωδειακή εκπαίδευση και µπορώ εξ ιδίας πείρας να σας διαβεβαιώσω ότι οι 
απόφοιτοί µας ξεχωρίζουν κατόπιν για τη πληρέστερη αντίληψη των µουσικών 
φαινοµένων και ως φοιτητές ή και ως συνάδελφοι. Γι’ αυτό και µένω ιδεολογικά 
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αντίθετος σε οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθµισης αυτής της µουσικής 
διδασκαλίας.    

Ίσως να µοιάζει µε ουτοπία, ή ακόµη και ροµαντισµός η ενασχόληση στην 
εποχή µας µε το παρελθόν. Όµως αυτό δεν είναι προγονολατρεία, δεν προέρχεται 
από κάποια ανάγκη  επίδειξης µε περισσή περηφάνια ενός δικού µας ανώτερου 
πολιτισµού. Είναι µια παιδαγωγική πρόκληση η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να στοχεύει αφενός στη γνωστική και καλλιτεχνική θωράκιση των µαθητών µας, 
και αφετέρου στη θετική εξέλιξη της ίδιας της µουσικής ζωής, στην ελληνική 
κοινωνία. Ίσως γιατί τότε µόνο, η µουσική µας κληρονοµιά, ως οµοούσια και 
αδιαίρετη συνιστώσα του ιστορικού µας πολιτισµού, θα µπορεί να έχει και ένα 
ελπιδοφόρο µέλλον. Αυτό που θα στηρίζεται και θα εξελίσσει µε σεβασµό και 
γνώση, ένα διόλου ευκαταφρόνητο µουσικό παρελθόν. 
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Ζορπίδης Ιωάννης  
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας,  
 
«Παρουσίαση αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων “Θεωρία της 
Μουσικής” και “Ακουστική Αγωγή” στις τρεις τάξεις του Μουσικού Γυµνασίου» 
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Συµεωνίδης Χάρης 
Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 
 
«Σκέψεις και προτάσεις για το µάθηµα της Βυζαντινής και Παραδοσιακής 
Μουσικής στα Μουσικά Σχολεία»  
 
Αγαπητοί σύνεδροι, 
Η ίδρυση και λειτουργία των Μουσικών Σχολείων µε τον Νόµο 1824/88, 

ήρθε να καλύψει ένα µεγάλο κενό που υπήρχε από πλευράς της πολιτείας, στην 
αντιµετώπιση των βασικών µουσικών σπουδών του τόπου µας. Κι αν βέβαια, για 
την λεγόµενη Ευρωπαϊκή Μουσική, υπήρχε η µέσω του Υπουργείου Πολιτισµού 
και των αναγνωρισµένων Ωδείων, δυνατότητα εκµάθησης και απόκτησης 
επαγγελµατικών εφοδίων (όπως Πτυχία και ∆ιπλώµατα), στο πεδίο της 
Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής και των Παραδοσιακών Οργάνων, το 
κενό που κλήθηκαν να καλύψουν µε την ίδρυσή τους τα Μουσικά Σχολεία ήταν 
τεράστιο. Η γνωριµία, διδασκαλία και διάδοση της παραδοσιακής µας µουσικής 
αποτέλεσε και αποτελεί λοιπόν, ένα βασικό και ουσιώδη λόγο ύπαρξης των 
Μουσικών Σχολείων, που νοείται στη µεν περιφέρεια ως θεωρητική τεκµηρίωση 
της προφορικής παράδοσης ενώ στα αστικά κέντρα ως προσέγγιση στον 
πολιτισµικό και πολιτιστικό πλούτο της πατρίδας µας. 

∆υστυχώς, και όπως συµβαίνει σε πολλούς τοµείς δράσεων της ελληνικής 
πολιτείας, οι καλές προθέσεις δεν ήταν φυσικά από µόνες τους ικανές για να 
υπάρξει και το ανάλογο αποτέλεσµα. Από την ίδρυσή τους ακόµα τα Μουσικά 
Σχολεία αντιµετώπισαν µεγάλα, δυσεπίλυτα και κυρίως χρονοβόρα πρακτικά 
προβλήµατα λειτουργίας. Θα αναφέρω επιγραµµατικά: 

 

• Την εύρεση κατάλληλης και λειτουργικής σχολικής στέγης  
 

• Το τεράστιο πρόβληµα των µονίµως µη�µονίµων ωροµισθίων 
και αναπληρωτών, που αναλάµβαναν υπηρεσία 2 και 3 µήνες µετά την 
έναρξη των µαθηµάτων  

 

Τα προβλήµατα αυτά σε µεγάλο βαθµό µπορούµε να πούµε ότι µετά από 
20 σχεδόν χρόνια λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων σε κάποιο βαθµό (όχι 
απόλυτα βέβαια) έχουν λυθεί. Είναι πάντως προβλήµατα οικονοµικής και 
διαχειριστικής φύσεως και ας υποθέσουµε ότι µπορούν κάποτε να λυθούν. 
Αποµάκρυναν όµως και τρόπον τινά απέκρυψαν τα ουσιώδη θεσµικής φύσεως 
προβλήµατα των µουσικών σχολείων, τα οποία µέσα σε αυτά τα χρόνια 
παγιώθηκαν και η αντιµετώπισή τους έγινε ακόµα δυσκολότερη. 

Το πρώτο από αυτά τα προβλήµατα που αφορά την παραδοσιακή µουσική 
στα Μουσικά Σχολεία, είναι τα λανθασµένο και καθαρά γραφειοκρατικό 
σύστηµα κριτηρίων µοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής των καθηγητών για 
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τα παραδοσιακά όργανα. ∆ε µπορεί να γίνει κατανοητό, µε ποια λογική 
εξοστρακίζονται από την εκπαιδευτική διαδικασία, οι ίδιοι οι φορείς της 
προφορικής µουσικής παράδοσης, µε την αιτιολογία ότι δεν διαθέτουν τους 
κατάλληλους τίτλους σπουδών. Όπως δεν µπορεί να γίνει κατανοητό σε τι 
χρειάζεται λόγου χάρη το πτυχίο αντίστιξης για να διδάξεις λαούτο ή ούτι. 
Πολλές φορές οι Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας που εξετάζουν τους 
µαθητές των σχολείων στους Μουσικούς Μαθητικούς Αγώνες στην 
παραδοσιακή µουσική, απαρτίζονται από «εγνωσµένου κύρους» εµπειρικούς 
µουσικούς της παραδοσιακής µας µουσικής, που όµως µε δυσκολία θα 
µπορούσαν να βρίσκονται ψηλά στις λίστες κατάταξης για κάλυψη θέσεων στα 
µουσικά σχολεία. Κορυφαίοι µουσικοί όπως ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο 
Ψαρογιώργης Ξυλούρης, ο Χρήστος Ζώτος, ο Νίκος Σαραγούδας, ο Σόλων 
Λέκκας και πολλοί άλλοι περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί, θα 
δυσκολευόντουσαν πολύ να µαζέψουν µόρια για να µπορέσουν (στην περίπτωση 
που θα ήθελαν να µας κάνουν µια τέτοια τιµή) να µεταφέρουν στα παιδιά µας το 
θησαυρό των γνώσεών τους. 
Αποτέλεσµα αυτού του ακατανόητου συστήµατος αξιολόγησης και 

πρόσληψης στα Μ.Σ. είναι πολλοί εξαίρετοι µάχιµοι µουσικοί που πέρασαν από 
τα Σχολεία µας να φύγουν απογοητευµένοι, ενώ σήµερα πολλοί από αυτούς 
έχουν αποκτήσει µάστερς και διδακτορικά και διδάσκουν στα ΤΕΙ της Άρτας και 
άλλα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Από την άλλη η 
αδιαφάνεια του συστήµατος της αξιολόγησης χωρίς προσωπική και προφορική 
συνέντευξη, µε υποκατάσταση της όλης διαδικασίας από µια Υπεύθυνη ∆ήλωση 
«εµπειροτέχνου», αφήνει πολλά κενά και αµφιβολίες για την καταλληλότητα και 
επάρκεια όλων των συµβασιούχων που προσλαµβάνονται για τη διδασκαλία των 
παραδοσιακών οργάνων. ∆εν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτοµέρειες, αλλά δε 
µπορώ να µην µπω στον πειρασµό να αναφέρω το παράδειγµα ιεροψάλτη που 
προσελήφθη να διδάξει ταµπουρά σε Μ.Σ. της επαρχίας, δίδασκε σε τρίχορδο 
µπουζούκι (κανένα υποννοούµενο για το αξιόλογο αυτό όργανο) και όταν είδε 
ταµπουρά αναφώνησε «Α! Αυτό είναι το ταµπουρά!!!» 
Ένα άλλο σηµείο, που από την αρχή της ύπαρξης των µουσικών σχολείων, 

δηµιούργησε προβληµατισµούς και αιτιάσεις, είναι η εν πολλοίς αυθαίρετη 
καθιέρωση του ταµπουρά ως υποχρεωτικού παραδοσιακού οργάνου για τους 
µαθητές των µουσικών σχολείων. Έχουν κατατεθεί απόψεις και έχουν γίνει 
διάφορες παρεµβάσεις για το θέµα αυτό και δε θέλω να επεκταθώ. Φαίνεται 
όµως τώρα, µετά από αρκετά χρόνια, πως η εµµονή του Υπουργείου στον 
Ταµπουρά, κάθε άλλο παρά βοήθησε στην αγάπη των µαθητών για την 
παραδοσιακή µουσική και στην ευδοκίµηση της στα σχολεία µας. Ένα όργανο, 
νεκρό ουσιαστικά στην ζωντανή παράδοση της χώρας µας, αµφιλεγόµενο στον 
τρόπο παιξίµατός του, που δια ζώσης δεν µας παραδόθηκε από την προηγούµενη 
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γενιά των φορέων της παραδοσιακής µας µουσικής και µπασταρδεµένο ακόµη 
και όσον αφορά το σηµείο που θα βρίσκεται …η τρύπα του (λες και το αν θα 
βρίσκεται η τρύπα του ηχείου µπροστά, στα πλάγια ή στο κάτω µέρος 
διαφοροποιεί την …εθνικότητα του οργάνου). Εν τούτοις, αποτελεί ένα όργανο 
αξιόλογο και µε δυνατότητες εποπτικής διδασκαλίας («χοντρικά» βέβαια) των 
διαστηµάτων της βυζαντινής και παραδοσιακής µας µουσικής. Το πρόβληµα 
είναι βέβαια, πως χωρίς να κεντρίζεται το ενδιαφέρον των µαθητών µε την 
δυνατότητα επιλογής και άλλων οργάνων στη θέση του υποχρεωτικού για την 
παραδοσιακή µουσική, µε τα χρόνια επήλθε ερήµωση και αδιαφορία για το 
σύνολο σχεδόν της παραδοσιακής κατεύθυνσης. Επιπροσθέτως 
εγκαταλείφθηκαν και οι προσπάθειες του Υπουργείου για επιµόρφωση των 
διδασκόντων του ταµπουρά και χάραξη κατευθυντήριων γραµµών της 
διδασκαλίας του, προσπάθειες που µε τόση αισιοδοξία ξεκίνησαν στο σεµινάριο 
στα Κρέσταινα του Ν. Ηλείας το 1997. 

Θα µπορούσα να αναφέρω και άλλα προβλήµατα που αφορούν τον τρόπο 
τέλεσης των µαθηµάτων της παραδοσιακής µουσικής. Όπως λ.χ. αν θα πρέπει να 
µην περνούν τους 2 µαθητές τα τµήµατα υποχρεωτικού παραδοσιακού οργάνου, 
ώστε να µπορεί ο καθηγητής µέσα στην 40άλεπτη σχολική ώρα να ολοκληρώνει 
το µάθηµά του σωστά. Ή αν θα πρέπει να γίνεται το µάθηµα της βυζαντινής 
µουσικής, µε τα τµήµατα γενικής κατεύθυνσης χωρισµένα σε υποτµήµατα που να 
µην ξεπερνούν τα 10 παιδιά, ώστε να γίνεται σωστή ατοµική εξέταση και 
παράδοση σε ένα µάθηµα που είναι ταυτόχρονα και θεωρητικό και πρακτικό. ∆εν 
θα επεκταθώ όµως, γιατί αυτά είναι προβλήµατα κυρίως διαδικαστικής φύσεως, 
που αντιµετωπίζονται µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο και ανάλογα µε την 
επάρκεια αιθουσών και καθηγητών από τους διευθυντές των σχολείων. 
Θα έλθω στο κυριότερο και ουσιαστικότερο πρόβληµα των µουσικών 

σχολείων, που ενώ αφορά την ίδια τη συνολική φυσιογνωµία τους, έχει αρχίσει 
να δείχνει τις πρώτες αρνητικές συνέπειές του, εφ όσον δεν αντιµετωπίστηκε 
έγκαιρα. Είναι το πρόβληµα της µη θεσµοθετηµένης ύπαρξης τοµέων και 
κατευθύνσεων µέσα στα Μουσικά Σχολεία. Και το πρόβληµα αυτό επιτείνεται 
από την ολιγωρία στον καταρτισµό προγραµµάτων σπουδών και ύλης 
εξετάσεων, που αφήνεται µόνιµα στην ικανότητα και την ευσυνειδησία των 
εκάστοτε καθηγητών. Τα αποτελέσµατα του µικτού θεσµικού αυτού 
προβλήµατος άρχισαν να φαίνονται έντονα τα τελευταία χρόνια µε την όλο και 
αυξανόµενη αποχώρηση µαθητών από τα Μουσικά Λύκεια. Και βέβαια πρέπει 
να σκεφτούµε το γιατί φεύγουν, αλλά και το τι γίνεται µε τα παιδιά που µένουν 
στα Μουσικά Λύκεια. Βλέπουµε λοιπόν πως τα παιδιά αυτά περνούν 
...ευχάριστα την ώρα τους µε λίγο από γενικά µαθήµατα (µπορούν άραγε µε 
τόσο επιβαρυµένο ωράριο να ανταγωνιστούν τα Γενικά Λύκεια), λίγο από 
θεωρητικά µουσικής (πόσο προχωράνε άραγε), λίγο βυζαντινή µουσική (µα σε 
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τι θα µας χρειαστεί αυτή;) και λίγο όργανο (ίσα-ίσα µια συντήρηση αυτών που 
ήδη µάθαµε στο γυµνάσιο). Μια ωραία …ατµόσφαιρα όπως πολύ εύστοχα 
παρατήρησε συνάδελφος εξ Αθηνών. Έτσι το ανησυχητικότερο που 
παρατηρούµε είναι πως αποχωρούν από τα µουσικά λύκεια, τα περισσότερο 
συνειδητοποιηµένα παιδιά και αυτά που είναι διατεθειµένα να αφήσουν την 
ωραία αυτή ατµόσφαιρα και να προσπαθήσουν σκληρότερα προκειµένου να 
πετύχουν τους επαγγελµατικούς στόχους τους. ∆εν θα πρέπει να µας αφήνουν 
αδιάφορους περιπτώσεις όπου µουσικά ταλαντούχοι µαθητές εγκαταλείπουν τα 
µουσικά λύκεια και προτιµούν το συνδυασµό γενικού σχολείου-ωδείου για να 
µορφωθούν αποτελεσµατικά και να προχωρήσουν στο όργανο που τους 
ενδιαφέρει. Ή ακόµα µαθητές να φεύγουν από τα µουσικά λύκεια «για να 
προετοιµαστούν καλύτερα για τη …Μουσικολογία» και τα άλλα τµήµατα 
Μουσικών Σπουδών. 
Τα προβλήµατα αυτά έχουν επισηµανθεί και από τις διευθύνσεις και από 

τους προϊσταµένους των Μουσικών Σχολείων και φυσικά έφθασαν και στα 
αυτιά των Υπευθύνων στο ΥΠΕΠΘ. Οι λύσεις όµως που προτάθηκαν, 
φανερώνουν για άλλη µια φορά την ατολµία και την έλλειψη στρατηγικής στα 
θέµατα της µουσικής παιδείας στη χώρα µας. Η µείωση των ωρών στα 
Μουσικά Λύκεια µε την αφαίρεση της θεατρολογίας και των Εικαστικών 
µαθηµάτων, καθώς και την συζητούµενη µείωση των ωρών στην παραδοσιακή 
και βυζαντινή µουσική, µόνο περισσότερη απαξίωση µπορεί να δηµιουργήσουν 
για το θεσµό των µουσικών Σχολείων στο σύνολό τους. 
Οι προτάσεις που θα καταθέσω στη συνέχεια, πιθανόν να έχουν ήδη µε τον 

ένα ή µε τον άλλο τρόπο κατατεθεί κατά καιρούς κι από άλλους εκλεκτούς 
συναδέλφους, και αφορούν γενναίες θεσµικές αλλαγές στη µορφή και τον 
τρόπο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων 
 

• Ξεκινώντας από την µοριοδότηση και την επιλογή των διδασκόντων 
καθηγητών στα παραδοσιακά όργανα και στα σύνολα παραδοσιακής µουσικής, 
θα πρέπει να τονίσω πως είναι απαραίτητη η διαδικασία προσωπικής 
αξιολόγησης επάρκειας στο όργανο που θα δηλώσει ότι επιθυµεί να διδάξει ο 
κάθε επίδοξος καθηγητής µουσικού σχολείου. Στην καλύτερη περίπτωση θα 
έπρεπε να υπάρχει και µουσική εκτέλεση µικρής χρονικής διάρκειας, από τον 
υποψήφιο ώστε να φανεί το επίπεδό του στο µάθηµα που θα κληθεί να διδάξει.  

 

• Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής στην Α΄ Γυµνασίου µεταξύ 
το λιγότερο 5 οργάνων ως υποχρεωτικό όργανο παραδοσιακής µουσικής. 
Ενδεικτικά θα µπορούσαν αυτά να είναι ο ταµπουράς, το πολίτικο λαούτο, το 
ούτι, το κανονάκι, το παραδοσιακό βιολί. Αυτό µπορεί να υποστηριχθεί, µε µια 
οργανωµένη και ολοκληρωµένη παρουσίαση των οργάνων αυτών και ένα 
προσεκτικό «σπρώξιµο» ισόποσων οµάδων µαθητών σε καθένα από αυτά. 
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Επιπροσθέτως, πρέπει να υποστηριχθούν οι τοπικές παραδόσεις µέσα από την 
επιλογή κυρίου οργάνου (λύρα ποντιακή, κλαρίνο, λύρα κρητική κ.λ.π.) καθώς 
και τα παραδοσιακά κρουστά.  

Τέλος, το µεγάλο πρόβληµα των Τοµέων και Κατευθύνσεων για τα Μουσικά 
Λύκεια πρέπει να αντιµετωπισθεί άµεσα αν δεν θέλουµε να αποτελέσουν 
σύντοµα παρελθόν. Να γίνει επιτέλους οργανωµένη νοµοθετική δουλειά και να 
προχωρήσουν οι προσπάθειες για καταρτισµό προγραµµάτων σπουδών για τα 
παραδοσιακά όργανα. Οι µαθητές ανάλογα µε την καλλιτεχνική και 
επαγγελµατική επιλογή τους πρέπει να παίρνουν από το Σχολείο τα απαραίτητα 
εφόδια και τις γνώσεις που χρειάζονται, ώστε να συνεχίσει µα υφίσταται κι ο 
λόγος ύπαρξής του. 

 

1. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής µουσικής»: Ο µαθητής έχει επιλέξει όργανο 
της ευρωπαϊκής µουσικής. ∆ιδασκαλία οργάνου δύο ώρες τη βδοµάδα, 
προτεραιότητα στον καταρτισµό του προγράµµατος είναι η σταθερή 
µαθητεία δίπλα στον καθηγητή του οργάνου του, θεωρητικά µουσικής σε 
υψηλό επίπεδο, βυζαντινή µουσική µόνο στο γυµνάσιο.  

 

2. «Κατεύθυνση Παραδοσιακής Μουσικής»: Ο µαθητής έχει επιλέξει 
παραδοσιακό όργανο και γιατί όχι Ψαλτική Τέχνη ή παραδοσιακό –δηµοτικό 
τραγούδι. ∆ιδασκαλία δύο ώρες την εβδοµάδα µάθηµα στο παραδοσιακό όργανο 
που έχει επιλέξει. ∆ιδασκαλία πιάνου καθώς και βασικών θεωρητικών της 
ευρωπαϊκής µόνο στο γυµνάσιο. η έµφαση εδώ θα δοθεί στο ελληνικό µουσικό 
σύστηµα: Βυζαντινή µουσική σε όλες τις τάξεις, επί πλέον µαθήµατα όπως οι 
ρυθµοί της παραδοσιακής µουσικής , µάθηµα για τα τροπικά συστήµατα της 
ανατολικής µουσικής, µουσική λαογραφία κλπ.  

 

3. «Μουσική Τεχνολογία – εφαρµογές Η/Υ»: Παροχή εξειδικευµένων 
γνώσεων και εργαστηριακής κατάρτισης στους µαθητές που ενδιαφέρονται να 
ασχοληθούν µε τον ραγδαία αναπτυσσόµενο αυτό τοµέα της σύγχρονης 
µουσικής πραγµατικότητας, µε έµφαση φυσικά στα ανάλογα γνωστικά 
αντικείµενα.  

 

4. «Γενική» κατεύθυνση: Για τους µαθητές που δεν ενδιαφέρονται να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στη µουσική. Έµφαση στα µαθήµατα γενικής 
παιδείας, λιγότερα µουσικά µαθήµατα.  

 

Σε πιθανές αιτιάσεις για δυσκολία εύρεσης πόρων, η απάντηση είναι απλή: 
να µειωθούν κατά 95% τα έξοδα για τις φιέστες της Γιουροβίζιον, που µόνο 
πολιτισµό δεν παράγουν και να δοθούν τα χρήµατα αυτά για την 
αναδιοργάνωση και κάλυψη των χρόνιων οικονοµικών προβληµάτων στα Μ.Σ. 
Ακόµα, ας δουλέψουν λίγο …σκληρότερα οι υπεύθυνοι στο Υπουργείο και ας 
ξεβαλτώσουν την κατάσταση µε πολιτικό και πολιτισµικό σχεδιασµό στο θέµα 
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των προγραµµάτων σπουδών των παραδοσιακών κατευθύνσεων και στον 
εµπλουτισµό των τµηµάτων των πανεπιστηµίων (εκτός του Παν. Μακεδονίας, 
του Ιονίου Πανεπιστηµίου και του ΤΕΙ της Άρτας) µε Μουσικά Τµήµατα της 
παραδοσιακής µουσικής, για να δοθούν και επιπλέον κίνητρα στους µαθητές για 
την επιλογή της κατεύθυνσης αυτής. 

 

Σαν συµπέρασµα µπορώ να καταθέσω τα εξής: 
Η ισότιµη διδασκαλία των δύο µουσικών παραδόσεων (ευρωπαϊκής – 

ελληνικής), και µάλιστα µέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό κοινωνικό 
περιβάλλον, εγγυάται τη διατήρηση του εθνικού µουσικού µας πλούτου και 
διευρύνει τους ορίζοντες των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων. Από την 
άλλη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα λύκεια, να δοθεί η δυνατότητα 
κατεύθυνσης, ανάλογα µε τις επιλογές που έκανε ο µαθητής. Ούτως ώστε να 
έχουν λόγο ύπαρξης και τα Μουσικά Λύκεια, αλλά και να λυθεί το πρόβληµα 
των λίγων αιτήσεων εγγραφής στο Μουσικό Γυµνάσιο. Γιατί µόνο µε την 
εξειδίκευση και τη δυνατότητα καλής προετοιµασίας για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση µπορούν να γίνουν τα Μουσικά Σχολεία µια πραγµατικά αξιόλογη 
πρόταση για την Μέση Εκπαίδευση του τόπου µας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          163 

Ριζοπούλου Φιλιππία 
Καθηγήτρια πιανου Μουσικού Γυµνασίου Κορίνθου 
 
«Το µάθηµα του πιάνου στα Μουσικά Σχολεία» 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Όπως ίσως θα παρατηρήσατε ο τίτλος της εισήγησής µου είναι αρκετά 

γενικός  ίσως επειδή τόσα χρόνια αυτό που προσωπικά εισπράττω στα Μουσικά 
σχολεία είναι ότι για το µάθηµα του πιάνου έχουν δοθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µόνο  
κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές που προτείνουν βιβλιογραφία, 
διαχωρίζουν στοιχειωδώς τα επίπεδα σπουδών και καθορίζουν το βασικό Σκοπό 
και τους    επιµέρους Στόχους σχετικά µε τη διδασκαλία του συγκεκριµένου 
µουσικού οργάνου.  Όµως αυτό που σίγουρα αποτελεί επιτακτική ανάγκη είναι 
να προκύψουν, όσο το δυνατόν συντοµότερα, αναλυτικά προγράµµατα καθώς 
και συγκεκριµένα  βιβλία όχι µόνο για το πιάνο αλλά και για τα υπόλοιπα 
µουσικά όργανα τα οποία διδάσκονται στα Μουσικά σχολεία. 

Από την άλλη µεριά οι περισσότεροι από εµάς που διδάσκουµε πιάνο στα                           
Μουσικά σχολεία έχουµε ολοκληρώσει ένα κύκλο σπουδών σε πολύ διαφορετικά  
πλαίσια, κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της  
Ελλάδας ή του εξωτερικού, µετά από αρκετά χρόνια πολύωρης καθηµερινής 
µελέτης. Κάποιοι συµπληρωµατικά ακολουθήσαµε και σπουδές ανώτερων 
Θεωρητικών ή ακόµη περισσότερο ,αποφοιτήσαµε από κάποιο πανεπιστηµιακό 
τµήµα. 

Ο δικός µου λοιπόν προβληµατισµός, που σήµερα θα ήθελα να µοιραστώ µε 
εσάς είναι ο εξής:   “µε ποιους τρόπους θα µπορούσαµε να κάνουµε ένα 
δηµιουργικό και αποτελεσµατικό µάθηµα πιάνου σε παιδιά που έχουν πολύ 
διαφορετικές  προδιαγραφές από εκείνες που είχαµε εµείς όταν ήµασταν οι 
ίδιοι  µαθητές;” 

 
Πρώτα από όλα πρέπει οπωσδήποτε να έχουµε υπόψη µας ότι πρόκειται για 

παιδιά που θα διδαχθούν το πιάνο– ως  όργανο  αναφοράς- για 4 χρόνια, δηλαδή  
µόνο µέχρι την Α΄ Λυκείου. Για όσα δε το επιλέξουν, τότε αυτό θα τα ακολουθεί    
και ως όργανο-επιλογής- µέχρι και την αποφοίτησή τους από το Λύκειο. 

Επίσης σηµαντική παράµετρο αποτελεί το γεγονός ότι κάποια παιδιά 
έρχονται στο Μουσικό σχολείο έχοντας ήδη κάποιες γνώσεις µουσικής ή ότι 
παράλληλα λαµβάνουν µουσικές γνώσεις και εκτός σχολείου.  

Θεωρώντας λοιπόν ως δεδοµένο ότι παιδαγωγικά ακολουθούµε το µοντέλο 
του  δηµοκρατικού και δηµιουργικού εκπαιδευτικού που είναι πάντα φιλικός και 
χαµογελαστός, ενθαρρύνει τους µαθητές στηρίζοντας τις προσπάθειές τους και 
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τέλος  υπενθυµίζει στα παιδιά πόσο σηµαντικό είναι να µελετούν, ας λάβουµε ως 
αφετηρία  το Φ.Ε.Κ.. του 1995 το οποίο λέει ότι 

 
ΣΚΟΠΟΣ του µαθήµατος του ΠΙΑΝΟΥ είναι η γνώση του οργάνου έτσι 

ώστε να χρησιµοποιηθεί σαν ‘εργαλείο’ για την κατανόηση της θεωρίας, 
αρµονίας, ιστορίας  της µουσικής και µορφολογίας. Επίσης χρησιµοποιείται σε 
οργανικά σύνολα, για συνοδεία και ποικίλες άλλες µουσικές δραστηριότητες. 

   Σε όλη αυτή τη διατύπωση νοµίζω ότι η λέξη-κλειδί είναι το σαν ‘εργαλείο’ 
καθώς και η σύνδεση που επιχειρείται µε άλλα µαθήµατα Μουσικής. Άρα τα 
διάφορα κοµµάτια που προτείνονται από τα βιβλία, που παρατίθενται παρακάτω, 
δεν θα πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό αλλά µάλλον το ‘µέσο’ για την επιτυχία 
της παραπάνω σύνδεσης 

 
Στη συνέχεια οι ΣΤΟΧΟΙ που αναφέρονται για τα 3 πρώτα επίπεδα είναι οι 

εξής: 
-σωστή τοποθέτηση σώµατος και χεριών 
-ευχέρεια ανάγνωσης όλων των φθόγγων και στα δύο κλειδιά (Σολ και Φα) 
-γνώση διαφόρων ρυθµικών αξιών (και αντίστοιχων παύσεων) 
-κατανόηση ρυθµικής αγωγής και διαφορετικών µέτρων 
-εκτέλεση και κατανόηση διαφόρων µουσικών στοιχείων (κορώνα, φράσεις, 

legato, staccato κ.λ.π ) 
-γνώση  βασικών  µουσικών  όρων  ( accelerando, ritenuto, a tempo  κ.λ.π) 
-ανάπτυξη τεχνικής 
 
Στα επόµενα  επίπεδα ΣΤΟΧΟ αποτελεί η ευρύτερη γνώση των παραπάνω 

θεµάτων. 
 
Στο µάθηµα του Πιάνου, καθώς και των άλλων µουσικών οργάνων, 

συµβαίνουν τα εξής:   
                                                                                    
  Το παιδί 
-ΑΚΟΥΕΙ  ( το  εκάστοτε  µουσικό  κοµµάτι, άσκηση, σύνθεση  κ.λ.π. ) 
 Καλό θα ήταν κάθε φορά που παρουσιάζουµε ένα καινούργιο κοµµάτι 

να δίνουµε στο µαθητή την ευκαιρία µιας καλής ακρόασης, είτε µέσα από µια 
δική µας προσεκτική παρουσίαση του εκάστοτε κοµµατιού, είτε ακούγοντας το 
έργο από κάποιο c.d. αν έχουµε αυτή τη δυνατότητα. Ίσως µε αυτή τη διαδικασία 
έχουµε περισσότερες πιθανότητες να προσελκύσουµε πιο πολύ το ενδιαφέρον 
του µαθητή αφού ο ίδιος θα προσεγγίσει το κοµµάτι όχι γιατί «πρέπει» αλλά γιατί 
του άρεσε στην πρώτη ακρόαση και επιθυµεί να το δοκιµάσει και εκείνος. 
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 -ΠΑΙΖΕΙ    ( το  µουσικό  υλικό  κάθε  µαθήµατος ) 
Μετά την ακρόαση ακολουθούν οι πρώτες προσπάθειες του παιδιού. 
 
-ΚΑΤΑΝΟΕΙ  (τη σηµειογραφία της παρτιτούρας) 
Ακόµη και αν θεωρούµε ότι ο µαθητής γνωρίζει όλα τα σηµάδια της γραπτής 

απεικόνισης της µουσικής, καλό θα ήταν να επιβεβαιώνουµε πάντα ότι ισχύει 
κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση που κάτι του διαφεύγει, ίσως θα ήταν καλό να 
χρησιµοποιήσουµε κάποια γραπτή άσκηση.   

 
-ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ  ( ερµηνεύοντας  το  κοµµάτι  µετά  από  ανάλυση  των 

µουσικών στοιχείων  του ). Αυτό µπορεί να γίνει και σε επόµενο ή επόµενα 
µαθήµατα, οπότε το παιδί θα έχει ήδη επιτύχει µε ευκολία τα παραπάνω κι έτσι 
θα µπορούµε να µιλήσουµε για δυναµική, φραζάρισµα, άρθρωση κ.ά. 

 
Στη συνέχεια οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ για το ΠΙΑΝΟ (που παρατίθενται 

στο ίδιο Φ.Ε.Κ. του 1995) είναι οι παρακάτω: 
 
«ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ»  Γ. & Α. Παπαδοπούλου, Τεύχος 1ο                           

(2ο και 3ο τεύχ. αναφέρονται στα επόµενα επίπεδα) «J. TOMPSON-1st  Grade 
Book» 

 
«WATERMAN & HAREWOOD-PIANO LESSONS» BOOK 1 «DER 

JUNGE PIANIST» 
 
Σε αυτά ίσως θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και τη «ΜΕΘΟ∆Ο ΠΙΑΝΟΥ 

για αρχάριους» του Herve-Pouillard  όπου µπορούµε να βρούµε αρκετά 
κοµµάτια και ασκήσεις σε διάφορες τονικότητες και σε µικρή έκταση (για τα 
πρώτα επίπεδα),αλλά και γνωστών συνθετών (για τα επόµενα επίπεδα). 

 
Επίσης  ενδεικτικά ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  &  ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ   
(που  προτείνονται  από το ίδιο Φ.Ε.Κ.) 
-CZERNY  24 & 100 
-DUVERNOY 
-LEMOINE 
-BERTINI 
-KABALEVSKY  24  Μικρά  κοµµάτια και 15  Παιδικά  κοµµάτια 
-«PIANO  PIECES  FOR  CHILDREN» 
-SONATINES  ALBUM 
 
Στα  προχωρηµένα  επίπεδα  προστίθενται: 
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-BACH  (1ο και  επόµενα  τεύχη) 
-Σονάτες  HAYDN, MOZART 
-ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 
Στα βιβλία της Τεχνικής θα µπορούσαµε ακόµη να προσθέσουµε τη σειρά «A 

dozen a day» της Edna Mae Burnam’s η οποία περιέχει µικρές ασκήσεις όπου 
κάθε µία επεξεργάζεται ένα διαφορετικό ζήτηµα τεχνικής και καλύπτει πολλά 
από τα επίπεδα  σπουδών ως προς το βαθµό δυσκολίας.  

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
-Υπάρχει αρκετή ποικιλία στη βιβλιογραφία. 
-Έχει γίνει επιλογή των κοµµατιών ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας τους ( 

και συνεπώς το επίπεδο όπου ανήκουν). 
-Είναι γραµµένα σε διάφορες τονικότητες. 
-Η έκτασή τους είναι περιορισµένη ( σηµαντικό για τα πρώτα επίπεδα). 
Εκτός όµως από όλα τα παραπάνω, που ίσως λίγο-πολύ θεωρούνται γνωστά, 

νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και µια σειρά δραστηριοτήτων 
οι οποίες   µπορούν να κάνουν αρκετά πιο ενδιαφέρον το µάθηµα όχι µόνο του 
πιάνου, αλλά και των άλλων µουσικών οργάνων. Στα οφέλη που αποκοµίζουµε 
από κάθε δραστηριότητα αναφέρονται αντιπροσωπευτικά µόνο δύο. Εσείς µπορεί 
να βρείτε και πολλά άλλα.  

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  που µπορούν να εµπλουτίσουν το µάθηµα του 

ΠΙΑΝΟΥ. 
-Solfege  (σύνδεση µε το αντίστοιχο  µάθηµα) 
Σε ένα πρώτο επίπεδο τραγουδάµε τη µελωδία του εκάστοτε κοµµατιού. 
Εδώ µόνο χρειάζεται προσοχή η χρονική στιγµή που θα επιλέξουµε να γίνει                

αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που µετά δεν µπαίνουν στον κόπο να   
διαβάσουν από το πεντάγραµµο, επειδή προηγουµένως έχουν συγκρατήσει                
µε ευκολία στην ακουστική τους µνήµη τη µελωδία από το solfege. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ο µαθητής τραγουδά το δεξί και παίζει τη συνοδεία 
του αριστερού (ακούγεται ίσως δύσκολο αλλά στην πράξη αποδεικνύεται βατό 
και τα παιδιά το κατορθώνουν µετά τις πρώτες προσπάθειες).Όλη αυτή η 
διαδικασία προετοιµάζει και το στάδιο παιξίµατος των δύο χεριών µαζί καθώς 
και τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών φωνών, κάτι που οι µαθητές θα 
συναντήσουν στο µάθηµα της χορωδίας.   

Επιτυγχάνεται: 
α) εκµάθηση κάθε νέου κοµµατιού µε  “βιωµατικό” τρόπο. Σε περιπτώσεις 

δύσκολων ρυθµικών σχηµάτων µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε επιπρόσθετα 
µικρά κρουστά όργανα. 
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β) ενίσχυση της φωνητικής ικανότητας των παιδιών. 
 
-Ανάλυση στοιχείων Θεωρίας που εµφανίζονται σε κάθε νέο κοµµάτι. 

(σύνδεση µε το αντίστοιχο µάθηµα) 
 
  Επιτυγχάνεται: 

α) εµπέδωση πολλών στοιχείων θεωρίας. 
      β) ταύτιση των θεωρητικών θεµάτων µε τα αντίστοιχα ακούσµατά τους.  
  Είναι πολύ σηµαντικό για τα παιδιά να κατανοήσουν εξαρχής ότι η θεωρία 

και η  πράξη της µουσικής συνδέονται άµεσα και ότι έχουν ισχυρή επίδραση και 
αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. 

 
-Μουσική ορθογραφία (όχι γραπτά, αλλά παίζοντας κατευθείαν στο πιάνο)                           

(σύνδεση µε το αντίστοιχο µάθηµα του οποίου η διδασκαλία ξεκινά από το 
Λύκειο τυπικά, αλλά θα ήταν ωφέλιµο για τα παιδιά να δοκιµάζουν κάτι τέτοιο 
από την Α΄ γυµνασίου).  

  Το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι πολύ σηµαντικό αν σκεφτούµε ότι η σωστή 
ακοή καλλιεργείται από πολύ µικρή ηλικία. Άλλωστε ας µη ξεχνάµε ότι όλα τα 
παιδιά στις εισαγωγικές εξετάσεις τους έδωσαν και µουσική ορθογραφία 
(πρακτικά) επαναλαµβάνοντας στο µεταλλόφωνο, µοτίβα και φράσεις που 
άκουγαν από το πιάνο. Το µόνο που αλλάζει τώρα είναι ότι θα ακούνε από το 
µεταλλόφωνο και θα παίζουν στο πιάνο ,εκτός αν έχουµε την τύχη η αίθουσά µας 
να διαθέτει 2 πιάνα (!). 

  
 Επιτυγχάνεται: 
   α) καλλιέργεια της ακουστικής ικανότητας των µαθητών. 

β) ταύτιση ακούσµατος και µουσικής πράξης. 
-Transporto  (σύνδεση µε το αντίστοιχο κεφάλαιο  θεωρίας της µουσικής). 
Επιτυγχάνεται: 
α) εµπέδωση του κεφαλαίου των κλιµάκων. 
β) ανάγνωση παρτιτούρας µε µεγαλύτερη ευχέρεια. 
Έχω την εντύπωση ότι τη συγκεκριµένη δραστηριότητα λίγοι από εµάς τη 

δεχτήκαµε στον κλασικό κύκλο των σπουδών µας. Για τα παιδιά είναι πολύ 
σπουδαίο να αποκτήσουν αυτή τη δεξιότητα µεταφοράς τονικότητας και είναι 
πραγµατικά ζήτηµα συχνής εξάσκησης. Εννοείται ότι δεν γράφουµε το κοµµάτι 
στη νέα κλίµακα, αλλά παίζουµε κατευθείαν κοιτάζοντας την παρτιτούρα της 
παλιάς σκάλας. 

 
-Αρµονική και Μορφολογική ανάλυση κάθε νέου κοµµατιού  (σύνδεση µε 

τα  αντίστοιχα µαθήµατα αρµονίας και µορφολογίας τα οποία διδάσκονται 
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βέβαια  στο Λύκειο, όµως στοιχειωδώς µπορούµε και πρέπει να τα 
προσεγγίζουµε ήδη  από τις γυµνασιακές τάξεις, λαµβάνοντας ως αφετηρία τα 
πρώτα κοµµάτια στο πιάνο). 

 
Επιτυγχάνεται: 
α) καλύτερη κατανόηση του µουσικού κοµµατιού 
β) δυνατότητα ερµηνείας σε κάθε µουσικό έργο. 
 
Και αυτό είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από τα πρώτα επίπεδα για να 

κατανοήσουν τα παιδιά ότι όλα τα κοµµάτια της µουσικής βασίζονται σε 
κάποιους σηµαντικούς αρµονικούς κανόνες και ότι έχουν κάποια µορφή, έστω 
και απλή. 

 
-Prima Vista πολύ απλών κοµµατιών αρχικά, που γίνονται ολοένα και πιο 

σύνθετα.  
  
Επιτυγχάνεται: 
α) µεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση οποιασδήποτε παρτιτούρας.      
β) ενίσχυση της παρατηρητικότητας καθώς και της δυνατότητας                         

συγκέντρωσης των παιδιών. 
 
Άλλο ένα εφόδιο που οφείλουµε να το δίνουµε στα παιδιά από πολύ νωρίς, 

καλλιεργώντας έτσι την αντίστοιχη δεξιότητά τους. Ξεκινάµε από πολύ απλά 
θέµατα που µπορούµε να κατασκευάσουµε, ακόµα και εµείς οι ίδιοι, βάζοντας 
για παράδειγµα τα παιδιά να παίζουν µε τα χέρια χωριστά αρχικά, στη συνέχεια 
λειτουργώντας τα συµπληρωµατικά, και µετά µε πολύ απλή συνοδεία βασικών 
βαθµίδων παίζοντας µαζί κ.λ.π. 

 
-Ρεπερτόριο  (ευρύτερο από αυτό που προτείνεται τυπικά) και που µπορεί να  

περιλαµβάνει διασκευές κλασικών και µοντέρνων κοµµατιών (π.χ. µουσικά 
θέµατα από ελληνικό και ξένο κινηµατογράφο,                        τραγούδια κ.α.), 
κοµµάτια για 4 ή 6 χέρια ή για δύο ή τρία  όργανα που συνοδεύονται από πιάνο. 

Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές τα παιδιά µας ζητούν να παίξουν κάποια 
κοµµάτια που τους αρέσουν πολύ ή τα άκουσαν από τους φίλους και τους 
συµµαθητές τους και θέλουν να τα δοκιµάσουν και εκείνα. Καλό  είναι εµείς να 
εκµεταλλευτούµε την ευκαιρία αυτή και να τους γράψουµε την παρτιτούρα που 
θέλουν, έστω και σε µορφή διασκευής, αν πρόκειται για δύσκολο κοµµάτι. Είναι 
πραγµατικά αξιοθαύµαστη η προσπάθεια των παιδιών να παίξουν µουσική που 
συχνά είναι και πιο δύσκολη από το επίπεδο που βρίσκονται, επειδή απλά… τους 
αρέσει. 
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Ως προς το θέµα των 4 χεριών ή της συνεργασίας µε άλλα  όργανα καλό είναι 
να το επιδιώκουµε επειδή το πιάνο δύσκολα εντάσσεται στο µάθηµα των 
µουσικών συνόλων, όπως συµβαίνει µε όλα τα άλλα µουσικά όργανα.       

 
Επιτυγχάνεται: 
α) µουσική έκφραση µέσα από αγαπηµένα κοµµάτια των παιδιών. 
β) καλύτερη συνεργασία µεταξύ των µαθητών. 
 
-Στοιχεία Αυτοσχεδιασµού (αρχικά ελεύθερου µόνο στα µαύρα πλήκτρα και                           

έπειτα ανάπτυξη δοσµένου µοτίβου ή δηµιουργία δική τους συνοδείας – αρχικά 
απλής- σε δοσµένη µελωδία κ. α.) 

   
Οπωσδήποτε θα πρέπει να εντοπίσουµε ότι αναφερόµαστε σε απλές 

προσπάθειες αυτοσχεδιασµού και ότι σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται για 
αµιγές µάθηµα  τέτοιου τύπου. Ξεκινάµε παίζοντας στην αρχή µόνο στα µαύρα 
πλήκτρα, όπου στηρίζουµε αρµονικά και ρυθµικά τα παιδιά µε συνοδευτικά 
σχήµατα των οποίων το µέτρο έχουµε προαποφασίσει µαζί τους. Άλλος τύπος 
είναι να τους δώσουµε ένα δίµετρο και να τους ζητήσουµε να το κάνουν 
οκτάµετρο θέτοντας βέβαια υπόψη τους την αρµονική ακολουθία. Μια τρίτη 
περίπτωση είναι να βάλουν συνοδεία σε µία δοσµένη µελωδία ακολουθώντας 
απλούς αρµονικούς κανόνες και εύκολα συνοδευτικά σχήµατα αρχικά. 

 
Επιτυγχάνεται:  
α) ανεξαρτησία από την παρτιτούρα. 
β) προσωπική έκφραση µέσα από τη µουσική. 
-∆ιαθεµατικά τα παιδιά µπορούν να:  
   α)µελοποιήσουν κάποιο ποίηµα στο πιάνο µε αφορµή µια γιορτή ή 

πολιτιστική δραστηριότητα (σύνδεση µε τα νέα ελληνικά) 
    β) επενδύσουν µουσικά κάποιο δρώµενο πάλι για κάποια αντίστοιχη      

συµµετοχή (σύνδεση µε θεατρική αγωγή) 
    γ)να αποδώσουν τον ήχο µε εικόνες π.χ. να βρουν φωτογραφίες που να 

‘αποδίδουν’ κατά τη γνώµη τους το µατζόρε και το µινόρε άκουσµα                           
(σύνδεση µε τα εικαστικά) 

  
 Απαραίτητες προϋποθέσεις για όλα τα παραπάνω: 
-Στοιχειώδης µελέτη από τους µαθητές! 
-Αρµονική συνεργασία µε τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων!   
 
Η πρώτη προϋπόθεση αποτελεί σίγουρα ‘ικανή και αναγκαία’ συνθήκη για 

οποιοδήποτε πράγµα θελήσουµε να µάθουµε στη ζωή µας ενώ η δεύτερη 
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αποτελεί ιδανικό πλαίσιο όχι µόνο για ένα πιο δηµιουργικό µάθηµα πιάνου αλλά 
κυρίως για να περνά- µε όµορφα, τα παιδιά και εµείς, σε αυτό που ονοµάζουµε 
ελληνικό Μουσικό σχολείο του 21ου αιώνα! 
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2η Συνεδρία 
Θέµα: Μουσικά Σχολεία και τριτοβάθµια εκπαίδευση 
 

Παπαδόπουλος Ηλίας 
Αναπλ. Καθηγ, Πρόεδρος Τµ. Μουσικ. Επιστήµης & Τέχνης Παν. 
Μακεδονίας 
 
«Οι Κατευθύνσεις Σπουδών στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας – Το Πρόγραµµα Σπουδών της Παραδοσιακής 
Μουσικής» 
 
Στα πλαίσια της εισήγησης παρουσιάζονται οι Κατευθύνσεις Σπουδών του 

Τµήµατος ως προς τη σύσταση, τη φυσιογνωµία και τις επιµέρους ειδικότητες σε 
αντικείµενα οργανικής και φωνητικής εκτέλεσης, σύνθεσης και ποιητικής. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη δοµή και τη διάρθρωση του Προγράµµατος 
Σπουδών της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής µε αναλυτική παράσταση  του  
περιεχοµένου, της ιδιαιτερότητας και των στόχων του όλου και των επιµέρους 
του αντικειµένου της Κατεύθυνσης. 

Στόχοι της εισήγησης . 
1. Ενηµέρωση και γνωριµία  
2. Παρουσίαση του Τµήµατος. 

 
Ιδιαίτερος χαρακτήρας και φύση του αντικειµένου  
Με την ίδρυση ( 1996 ) και την λειτουργία ( 1998) του Τµήµατος Μουσικής 

Επιστήµης και Τέχνης  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας , καθιερώνεται η 
δυνατότητα σπουδών στους εφαρµοσµένους καλλιτεχνικούς κλάδους της 
µουσικής στην Ανώτατη εκπαίδευση στην χώρα µας. Το τµήµα ιδρύθηκε κατά τα 
πρότυπα των Ευρωπαϊκών σχολών που έχουν ως αποστολή  την Καλλιέργεια της 
Τέχνης στον πανεπιστηµιακό τοµέα και ειδικότερα των τµηµάτων  των οποίων το 
αντικείµενο που θεραπεύουν  απηχεί στις µουσικές σπουδές εφαρµοσµένου 
καλλιτεχνικού προσανατολισµού . 
 

Πρώτος γινόµενος όρος της ουσίας . 
Τόσο στην Ελλάδα όσο  και  στο διεθνή  χώρο , η ίδρυση και αποστολή  

Σχολής ή  Τµήµατος ( ως ακαδηµαϊκής µονάδας )  καλλιτεχνικής φυσιογνωµίας, 
αποβλέπει στην υψηλή και ολοκληρωµένη κατάρτιση του καλλιτεχνικού 
δυναµικού της χώρας µας  ή  του διεθνούς  δυναµικού. 

 

Υφή των σπουδών στο τµήµα Μ.Ε.Τ  
Ενεστώσες δυνατότητες σπουδών και κατάρτισης στις Κατευθύνσεις 

Σπουδών και τις αντίστοιχες ειδικεύσεις στα επιµέρους καλλιτεχνικά αντικείµενα 
Οργάνων και  Φωνής , Σύνθεσης και Ποιητικής . 
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Το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (ΜΕΤ) του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας ιδρύθηκε µε το Π∆ 363/96 και οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το 
ακαδ. έτος 1998-1999.  

Η αυτοδύναµη λειτουργία του Τµήµατος  συστάθηκε στις 4 Μαρτίου του 
ακαδ. έτους 2002 - 2003. Από την έναρξη λειτουργίας (1998) και ειδικότερα από 
την αυτοδύναµη σύστασή του (2003), το Τµήµα διαµόρφωσε την εκπαιδευτική 
και ερευνητική του πολιτική καθώς και την στρατηγική πορείας και ανάπτυξης 
για την επίτευξη των στόχων του. 

Το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης είναι µέλος της Association 
Europenne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen 
(A.E.C.). 

 
Φυσιογνωµία / Αποστολή / Στόχοι του τµήµατος  
Η υψηλή και ολοκληρωµένη κατάρτιση του καλλιτεχνικού δυναµικού της 

χώρας αποτελεί τον γινόµενο όρο της ουσίας, ως προς την φυσιογνωµία, την 
λειτουργία και προοπτική του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης. 

Σε αρµονία µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την φύση του αντικειµένου που 
θεραπεύει, το Τµήµα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της 
µουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήµης) στους κλάδους των εφαρµοσµένων 
καλλιτεχνικών σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους, τους συναφείς µε τις 
καθορισµένες Κατευθύνσεις του απονεµόµενου πτυχίου:  
i) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής  
ii) Βυζαντινής Μουσικής 
iii) Ελληνικής Παραδοσιακής (∆ηµοτικής) Μουσικής 
iv) Σύγχρονης Μουσικής  
για την ολοκληρωµένη µουσική και καλλιτεχνική κατάρτιση των φοιτητών του 
και κατ? επέκταση την επαγγελµατική κατοχύρωση και ενσωµάτωση των 
πτυχιούχων. 

Η αντιστοιχία του Τµήµατος ΜΕΤ, µε τα πανεπιστηµιακά µουσικά Τµήµατα 
εφαρµοσµένων καλλιτεχνικών σπουδών του εξωτερικού (Ευρώπης, Αµερικής 
κ.ά.), αποτελεί ουσιώδες επιστηµονικό κριτήριο και παράλληλα τεκµήριο 
ακαδηµαϊκής - εκπαιδευτικής καινοτοµίας ως προς την ίδρυση (1996), την 
λειτουργία (1998) και τους σκοπούς του στην Ελλάδα. 

Στόχος, εποµένως, και προγραµµατική επιδίωξη του Τµήµατος (όπως 
απορρέει άλλωστε από τις επιταγές του ιδρυτικού του νόµου), είναι η πρόκριση 
των καλλιτεχνικών αντικειµένων ως ειδικοτήτων, µέσω της καλλιέργειας και 
ανάπτυξης αφενός, των τεχνικών και ερµηνευτικών παραµέτρων της 
οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης, καθώς και της εξαγγελτικής - παραστατικής 
πράξης και αφετέρου, των παραµέτρων της µουσικής δηµιουργίας και 
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µελοποιϊας, εκφραζοµένων από τους τοµείς της Σύνθεσης και αντίστοιχα της 
Ποιητικής (Τέχνη της Σύνθεσης - Μελοποιϊα - Ποίηση στην Παραδοσιακή 
Μουσική) σε συνδυασµό, µε την προσήκουσα θεωρητική µελέτη και έρευνα 
στους κλάδους που προσδιορίζει αντίστοιχα το εύρος και η εµβέλεια των οικείων 
Κατευθύνσεων, κατά την διακριτή φυσιογνωµία και ιδιαιτερότητά των. 

Σε συνέπεια µε τον διακριτό ρόλο και τους προγραµµατικούς του στόχους, το 
Τµήµα προάγει την δηµιουργία πρότυπων µουσικών συνόλων, όπως 
Oρχήστρας, Xορωδίας, Συνόλων Παραδοσιακής Μουσικής και άλλων οργανικών 
και φωνητικών Συνόλων, που µπορούν να αντιπροσωπεύουν υπεύθυνα την 
ελληνική παρουσία στα µουσικά δρώµενα διεθνούς εµβέλειας, προβάλλοντας 
ιδιαίτερα τον οικουµενικό χαρακτήρα της ελληνικής µουσικής όπως αυτός 
διαµορφώνεται διαχρονικά από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα. 

Λόγω της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και της εγνωσµένης αντιστοιχίας, το 
Τµήµα ΜΕΤ αποτελεί σε ιστορική προοπτική, την απαρχή της καλλιέργειας της 
µουσικής τέχνης  στον πανεπιστηµιακό τοµέα των Α.Ε.Ι., συµβάλλοντας ενεργά 
στην προαγωγή της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα µας.   

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
(παρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 2 του ιδρυτικού Π∆/τος 363/96)  
1. Ο αριθµός των κατ? έτος εισακτέων και τα του τρόπου εισαγωγής 

ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
κείµενες διατάξεις (Ν.2525/97). 

2. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ 
(8) εξάµηνα. 

3. Το Τµήµα ΜΕΤ απονέµει τίτλους σπουδών µέχρι και διδακτορικού 
διπλώµατος.  

Το ενιαίο πτυχίο προσδιορίζεται από επιµέρους κατευθύνσεις σπουδών, ως 
εξής:  

i) Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής 
ii) Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής 
iii) Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (∆ηµοτικής) Μουσικής 
iv) Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής 

 
Βάσει του ισχύοντος Προγράµµατος Σπουδών και του Κανονισµού Σπουδών 

του οικείου Τµήµατος, προσδιορίζεται ακολούθως και η αντίστοιχη ανά 
κατεύθυνση σπουδών ειδίκευση. 

4. Η έναρξη λειτουργίας των Κατευθύνσεων καθορίζεται αντιστοίχως µε το 
Πρόγραµµα Σπουδών του οικείου Τµήµατος. Αρµόδιο συλλογικό όργανο για την 
κατάρτιση και έγκριση του Προγράµµατος Σπουδών, του Κανονισµού Σπουδών, 
και τον εν γένει καθορισµό της εκπαιδευτικής - καλλιτεχνικής - ερευνητικής 
πολιτικής και πορείας του Τµήµατος είναι η Γενική του Συνέλευση. 
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5.  Η επιλογή των Κατευθύνσεων από τους φοιτητές γίνεται µε δήλωσή τους 
που υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος ή µε απόφαση της Γ.Σ. του 
Τµήµατος για όσους δεν υποβάλλουν. 

 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Οι ενεστώσες κατευθύνσεις του Τµήµατος προσδιορίζουν Σύσταση 

διακριτών γνωστικών πεδίων και σύµφωνα µε την επιστηµονική και 
καλλιτεχνική τους ταυτότητα, καθώς και την διάρθρωση του Προγράµµατος 
Σπουδών καλύπτουν επιµέρους γνωστικά αντικείµενα ως ειδικεύσεων οργανικής 
και φωνητικής εκτέλεσης, σύνθεσης και ποιητικής. 

 
Α. Προϋπόθεση για την ουσιαστική λειτουργία και ανάπτυξη των 

κατευθύνσεων, είναι πρωτίστως το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών και η επάρκεια 
στελέχωσης µε το κρίσιµο διδακτικό προσωπικό.  

Σχετική πρόβλεψη στον ιδρυτικό νόµο (άρθρο 8, παρ.2) του οικείου 
Τµήµατος:  
«Για την κατάληψη θέσεων ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του 
Τµήµατος ΜΕΤ έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του Π∆ 187/1996 (ΦΕΚ 
Α' 145)» 

  
Β. ΣΗΜΑΣΙΑ - ΕΜΒΕΛΕΙΑ - ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ Π∆ 187/1996 
1. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 187/1996 αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

καλλιέργεια της τέχνης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, για την λειτουργία και 
ανάπτυξη Τµήµατος ή Σχολής µε θεραπευόµενο αντικείµενο εφαρµοσµένων 
καλλιτεχνικών σπουδών, για την προαγωγή εν γένει της Καλλιτεχνικής Παιδείας 
στη χώρα µας. 

2.  Βάσει µόνο του Π∆ 187/1996 είναι δυνατή: 
α. η πλήρωση θέσεων µε το κατάλληλο καλλιτεχνικό - επιστηµονικό 

διδακτικό προσωπικό. 
β. η αξιοποίηση του καλλιτεχνικού δυναµικού της χώρας και η ανάδειξη 

νέων καλλιτεχνών και δηµιουργών. 
γ. η ουσιαστική εφαρµογή και εµπέδωση των συνταγµατικών και 

νοµοθετικών επιταγών ως προς την ελευθερία και προαγωγή της τέχνης, της 
επιστήµης, της έρευνας και της διδασκαλίας. 

δ. η δυνατότητα επιστηµονικής περιγραφής ως προς τα κριτήρια της 
συνάφειας και της αντιστοιχίας, που άπτονται της εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας 
στα γνωστικά αντικείµενα «εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας», µε 
τα οποία άλλωστε αλληλοπροσδιορίζεται η καλλιτεχνική υπόσταση και η φύση 
της µουσικής τέχνης και τα αντικείµενα που αυτή συµπεριλαµβάνει. 

 
Συµπερασµατικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις κρίνονται απαραίτητες: 
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Α. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού 
αντικειµένου του οικείου Τµήµατος και σύµφωνα µε τις αποφάσεις των 
συλλογικών του οργάνων, καθιέρωση Ειδικών Εισιτηρίων Εξετάσεων (δι' 
Υπουργικής Απόφασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ.3, περ.γ του 
Ν.2525/97). 

Β. Καθορισµός της επ? αόριστον ισχύος του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
187/1996, καθώς και η επιµέρους τροποποίηση των οικείων διατάξεων, µέχρι 31 
Αυγούστου 2010, στα πλαίσια του Ακαδηµαϊκού Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού 2008 - 2012. 

Γ. Επικαιροποίηση και αναδιάρθρωση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας 
των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, µε διάκριση στον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του αντικειµένου κάθε Τµήµατος και στις 
ιδιαίτερες οικείες του ανάγκες. 

 
Προκειµένου, η κείµενη νοµοθεσία να συνάδει µε τις ενεστώσες ανάγκες 

ανάπτυξης, η αναδιάρθρωση του θεσµικού πλαισίου αποτελεί προϋπόθεση που 
θα επιτρέψει την εν γένει τόνωση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και 
δηµιουργίας στη χώρα µας, καθότι η τέχνη ως οικουµενική αξία φέρει σε 
διαχρονική προοπτική τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας και της 
αλληλοπροσέγγισης των λαών. 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας και τις αποφάσεις 

των αρµόδιων οργάνων του οικείου Ιδρύµατος, το Τµήµα από το ακαδ. έτος 
2007-2008 προχώρησε στις ακόλουθες διαδικασίες: 

Α) Επανυποβολή σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την καθιέρωση Ειδικών 
Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τµήµατος (σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ.3, περ.γ του 
Ν.2525/1997). 

Β) Εσωτερική Αξιολόγηση ως προς την «∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση». 

Γ) Εναρµόνιση του οικείου Προγράµµατος Σπουδών µε το Ευρωπαϊκό 
Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). 

∆) Ολοκλήρωση και Υποβολή Τετραετούς Ακαδηµαϊκού - Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού 2008 - 2012.  

Ε) ∆ιεξαγωγή µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών στην αγγλική 
γλώσσα για την ενίσχυση της διακαδηµαϊκής κινητικότητας. Επιπλέον, το Τµήµα 
προσφέρει στην αγγλική και σε άλλες γλώσσες τα ατοµικά µαθήµατα των 
ειδικεύσεων. 

ΣΤ) Σχεδιασµός και οργάνωση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
σύνταξη του σχετικού κανονισµού. 

Ζ) Έκδοση επιστηµονικής ? καλλιτεχνικής επετηρίδας του Τµήµατος. 
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Η) Καθιέρωση ετήσιου θεσµού εκδηλώσεων «Μάϊος Μουσικής Μέθεξης». 
  
∆ΟΜΗ - ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
 
i) Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής 
Ειδίκευση «Φωνητική Μουσική Εκτέλεση ? Μονωδία» 
 
Ειδικεύσεις «Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης Πληκτροφόρων και Νυκτών»:  
Πιάνο 
Κιθάρα  
 
Ειδικεύσεις «Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης»: 
Βιολί  
Βιόλα  
Βιολοντσέλο  
Κοντραµπάσο  
Φλάουτο  
Όµποε  
Κλαρινέτο  
Φαγκότο 
Σαξόφωνο  
Κόρνο 
Τροµπέτα 
Τροµπόνι  
Τούµπα 
Κρουστά 
 
Ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές»* 
 
ii) Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής  
Ειδίκευση «Ερµηνεία και Εκτέλεση της Ψαλτικής» 
 
Ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές»* 
 
iii) Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (∆ηµοτικής) Μουσικής 
Ειδίκευση «Ελληνική Παραδοσιακή (∆ηµοτική) Μουσική» 
 
Ειδίκευση «Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης - Μελοποιϊα -Ποίηση στην 
Παραδοσιακή Μουσική)» 
 
Ειδίκευση «∆ηµοτικό Τραγούδι - Φωνητική Εκτέλεση» 
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Ειδικεύσεις «Ερµηνείας και Εκτέλεσης Παραδοσιακών Οργάνων»:  
Έγχορδα (Λύρα/Βιολί)  
Αυλός (Κλαρίνο/Καβάλι/Νέϊ/Φλογέρα/Ζουρνάς/Άσκαυλος)  
Νυκτά (Κανονάκι/Ούτι/Λαούτο/Ταµπουράς /Τρίχορδο Μπουζούκι) 
Χάλκινα Πνευστά (Τροµπόνι/Κορνέτα/Τροµπέτα)  
Κρουστά/Σαντούρι 
 
Ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές»* 
 
iv) Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής 
Ειδίκευση «Σύνθεση» 
 
Ειδίκευση «Οργανική Μουσική Εκτέλεση ? Ακορντεόν» 
 
Ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές»* 
 
*Η ιδιαιτερότητα της ειδίκευσης «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές» 

είναι η δυνατότητα υπαγωγής της σε οποιαδήποτε κατεύθυνση του Τµήµατος. 
Την υπαγωγή σε συγκεκριµένη κατεύθυνση προσδιορίζει η αντιστοιχία του 
επιλεγόµενου από τους φοιτητές καλλιτεχνικού αντικειµένου (Κ.Α.) οργανικής 
ή φωνητικής εκτέλεσης. 

 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία των ειδικεύσεων 

αποτελούν:  
η ύπαρξη πιστώσεων για την απόκτηση του κρίσιµου έµψυχου δυναµικού, το 

εγκεκριµένο αντίστοιχο Πρόγραµµα Σπουδών και η ύπαρξη ενδιαφερόµενων 
φοιτητών.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 
 

Σύµφωνα µε την ιδιαιτερότητα κάθε Κατεύθυνσης το Πρόγραµµα Σπουδών 
περιλαµβάνει: 

41-49 υποχρεωτικά µαθήµατα  
15-19 µαθήµατα επιλογής  
Για τη λήψη πτυχίου, ο φοιτητής κάθε ειδίκευσης οφείλει να περατώσει 

επιτυχώς το σύνολο των προβλεπόµενων µαθηµάτων του Προγράµµατος 
Σπουδών που ακολουθεί. 

Η λήψη πτυχίου για τις ειδικεύσεις καλλιτεχνικών αντικειµένων οργανικής ή 
φωνητικής µουσικής εκτέλεσης, σύνθεσης και ποιητικής, συνεπάγεται την 
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επιτυχή εξέταση/ακρόαση πτυχιακού ρεσιτάλ ή πτυχιακής παράστασης 
ερµηνείας, και όπου προβλέπεται της επιτυχούς περάτωσης πτυχιακής εργασίας. 

Κατά κανόνα, το Πρόγραµµα Σπουδών των επιµέρους ανά κατεύθυνση 
ειδικεύσεων περιλαµβάνει 60 µαθήµατα.  

Λόγω της φύσης του αντικειµένου, το Πρόγραµµα Σπουδών της Ειδίκευσης 
«Φωνητική Μουσική Εκτέλεση ? Μονωδία» περιλαµβάνει 64 µαθήµατα.  

Μαθήµατα Υποχρεωτικά Επιλογής ή Ειδικής Βαρύτητας 
Στο Πρόγραµµα Σπουδών της Ειδίκευσης «Εφαρµοσµένες Μουσικές 

Σπουδές»* καθορίζεται ο αριθµός οκτώ (8) µαθηµάτων υποχρεωτικών επιλογής 
που αναφέρονται στο Πρόγραµµα Σπουδών της Κατεύθυνσης ή και Ειδίκευσης 
στην οποία ανήκει η παραπάνω ειδίκευση βάσει της αντιστοιχίας του 
επιλεγόµενου από τους σπουδαστές Καλλιτεχνικού Αντικειµένου οργανικής ή 
φωνητικής µουσικής εκτέλεσης. 

Τα µαθήµατα ειδικής βαρύτητας αποτελούν µέρος ως προς τον συνολικό 
αριθµό των επιλεγόµενων µαθηµάτων και προσδιορίζουν προσήκουσα βαρύτητα 
των σπουδών και του πτυχίου αντίστοιχα. 
  

 ΤΟΠΟΙ   ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
  Σύσταση – ∆οµή – ∆ιάρθρωση 
 

τόπος πρώτος  ∆ιάγραµµα   ΄δέλφυς΄ 
 

Το σύµπαν της µουσικής ,της έκ τέχνης µουσών   ποιητικής 
επιστήµης διαιρείται ως προς τη σύσταση των οικείων πραγµάτων :  
 

Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο 
     *                                     * 

          ΦΥΣΙΚΟ                                                ΤΕΧΝΙΚΟ 
                   *   *   *                                *   *   * 
 Αριθµητικό – Φυσικό - ∆ιαλεκτικό              Αρµονική -  Ρυθµική - Μετρική 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Π Α Υ ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 
*                                           * 

ΧΡΗΣΤΙΚΟ                                             ΕΞΑΓΓΕΛΤΙΚΟ 
             *   *   *                                   *   *   * 
Μελοποιία - Ποίηση-Ρυθµοποιία   Οργανικό - Ωδικό -Υποκριτικό 

 
 
 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          180 

Τόπος δεύτερος  ΠΟΙΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
                              ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΕΠΙΛΟΓΗΣ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
Καλλιέργεια Ακοής/Σώµατος  III - IV 
Ενορχήστρωση Παραδοσιακών Οργάνων I – VI 
Θέµατα Ελληνικής Λαογραφίας 
Ορχηστική ( παραδοσιακή χοροί και πυρρίχη ) I – II 
Αρχιτεκτονική µουσικών χώρων 
 
Υποκριτική στη µουσική πράξη και στο Θέατρο Σκιών 
Μάθηµα πτυχιακής υφής I – III 
Μελέτη περί µουσικής συγγραµµάτων – ανάπτυξη Θεωρίας I – IV 
Όργανο/φωνητική εκτέλεση  επιλογής * I – IV 

  *( µάθηµα που παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα για την επιλογή 
δεύτερου καλλιτεχνικού αντικειµένου ) 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΦΗΣ 
 
Μουσικοποιητική δοµή στην παραδοσιακή µουσική  
Καλλιέργεια Ακοής/Σώµατος 
Μέλος της Τριγενείας 
Ηχογεωλογικά τοπία του Ελληνικού χώρου 
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Τσαρδάκας Απόστολος 
Μέλος Εργ. Εκπ. Προσ. Τµ.  Λαϊκής και Παραδ. Μουσ. ΤΕΙ Ηπείρου,  
 
«Τα εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας των προφορικών λαϊκών µουσικών 
στα Μουσικά Σχολεία» 

 
Σκοπός της εισήγησής µου είναι να θέσει κάποιους προβληµατισµούς πάνω 

στα ζητήµατα που αφορούν στη διδασκαλία των προφορικών µουσικών 
παραδόσεων του ελλαδικού χώρου, εστιάζοντας σε 3 βασικές παραµέτρους της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας: τη δεξιότητα στην οργανοχρησία, τη θεωρητική 
προσέγγιση του αντικειµένου και τη διαχείριση του ρεπερτορίου. 

Πρόθεσή µου δεν είναι να προτείνω συγκεκριµένες λύσεις, αλλά να βοηθήσω 
ίσως να τεθούν καλύτερα οι σχετικές ερωτήσεις. Προκειµένου να αναπτύξω το 
συλλογισµό µου παίρνω αφορµή από ένα πρόσφατο εγχείρηµα: την προσπάθεια 
που έγινε για την οργάνωση της διδακτέας ύλης των παραδοσιακών µουσικών 
οργάνων στα ιδιωτικά ωδεία. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπούσε στη δηµιουργία 
ενός παιδαγωγικού πλαισίου διαβαθµισµένων σπουδών παραδοσιακής µουσικής 
στη βάση µιας εξορθολογισµένης κλίµακας δεξιοτήτων, κοινής για όλο το λαϊκό-
παραδοσιακό οργανολόγιο, που θα µπορούσε να θεµελιώσει και την 
θεσµοθέτηση αντίστοιχων τίτλων. Εκ πρώτης όψεως το παράδειγµα αυτό µπορεί 
να φαίνεται ασύνδετο µε τις εργασίες ενός συνεδρίου για τη δηµόσια 
εκπαίδευση. Είναι όµως γνωστό σε όλους ότι τα δηµόσια Μουσικά Σχολεία 
οφείλουν την ίδρυση και τη λειτουργία τους σε ανθρώπους µε µακρόχρονη 
θητεία σε ωδεία και µουσικές σχολές. Όπως ήταν αναµενόµενο, υιοθέτησαν σε 
µεγάλο βαθµό παγιωµένες παιδαγωγικές πρακτικές του χώρου αυτού. 

Το αίτηµα των ιδιωτικών µουσικών σχολών και ωδείων για αναγνώριση 
πτυχίων στα όργανα της λαϊκής και παραδοσιακής µουσικής είναι παλιό, όµως 
µόλις πριν από δύο χρόνια περίπου αναλήφθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού η 
σχετική πρωτοβουλία. Αυτό έγινε µε σύσταση µιας άτυπης επιτροπής η οποία 
ανέλαβε να συντονίσει την όλη προσπάθεια, της οποίας τα κεντρικά σηµεία ήταν 
δυο: α. η διαµόρφωση διδακτέας ύλης για τα θεωρητικά µαθήµατα και τα 
µαθήµατα γενικής µουσικής παιδείας. β. η διαµόρφωση διδακτέας ύλης για τα 
µουσικά όργανα µε παράλληλο διαχωρισµό της σε επίπεδα δεξιότητας, λίγο-πολύ 
κατά τα πρότυπα της κλασικής µουσικής. Στο εγχείρηµα ενεπλάκη µικρός 
αριθµός µουσικολόγων, αλλά µείζων αριθµός µουσικών από το χώρο της λαϊκής 
και παραδοσιακής µουσικής, µεταξύ τους και ο υποφαινόµενος. 

Οι αντιδράσεις σε αυτό το εγχείρηµα ήταν πολλές και ποικίλες, κάποιες 
µάλιστα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν και ακραίες. Σίγουρα πάντως για 
πρώτη φορά τόσοι πολλοί άνθρωποι συνεργάστηκαν για να διαχειριστούν το 
θέµα της διδασκαλίας των λαϊκών και παραδοσιακών µουσικών καταθέτοντας 
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πολλές και γόνιµες απόψεις. Η εµπειρία θα έπρεπε να είχε οδηγήσει σε 
σηµαντικές ζυµώσεις, αν δεν τις ανέστειλε ο χαρακτήρας του κατεπείγοντος. Ο 
σύλλογος Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής του οποίου είµαι πρόεδρος, επικέντρωσε την κριτική 
του ακριβώς στο ζήτηµα αυτό, τονίζοντας επιπλέον και µια δεύτερη αδυναµία: 
την ανάγκη άρθρωσης κεντρικού προβληµατισµού γύρω από τη φύση και τις 
λειτουργικότητες του συγκεκριµένου µουσικού είδους, η οποία επέβαλε κατά τη 
γνώµη µας και την εµπλοκή φορέων από την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε 
δοκιµασµένα στην πράξη προγράµµατα σπουδών. 

Παρ’ ότι δεν τελεσφόρησε, η εµπειρία αυτής της προσπάθειας υπήρξε 
πολύτιµη: Πρώτον, απέδειξε ότι η διάσταση των σχετικών απόψεων δεν 
περιορίζεται στο πρακτικό επίπεδο, αλλά εµπλέκει και το ιδεολογικό. ∆εύτερον 
επιβεβαίωσε για µια ακόµη φορά ότι οι προφορικές µουσικές παραδόσεις της 
Ελλάδας δεν είναι δυνατόν να εννοούνται ως ενιαία οντότητα, διότι αυτό θέτει σε 
κίνδυνο την πολλαπλότητα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ξεχωριστή 
ταυτότητά τους. Τρίτον, έθεσε το ζήτηµα των εκπαιδευτικών µεθόδων και 
εργαλείων που ενδείκνυνται για την προσέγγιση των µουσικών αυτών µε όρους 
εγγράµµατης πρακτικής για εκπαιδευτικό σκοπό. 

Το πρώτο από τα τρία αυτά σηµεία είναι εξαιρετικά ευρύ και επηρεάζει κάθε 
διδακτική αλλά και ερµηνευτική πρακτική. Ηθεληµένα θα το προσπεράσω όµως 
στην παρούσα εισήγηση προκειµένου να επικεντρωθώ στα άλλα δύο. Αµφότερα 
µπορούµε να τα δούµε να αντανακλώνται σε ένα από τα κεντρικά προβλήµατα 
του κάθε διδάσκοντα την παραδοσιακή µουσική, αυτό που σχετίζεται µε την 
επιλογή του ρεπερτορίου που θα «δείξει» στους µαθητές του. 

Η παραδοσιακή µουσική ως αφηρηµένη έννοια παίρνει υπόσταση και 
συναντά την κοινωνία µε το σύνολο των κοµµατιών που συγκροτούν το σώµα 
µιας µουσικής παράδοσης. Τα τραγούδια µε τα οποία µια κοινότητα εκφέρεται 
συλλογικά στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις της δεν είναι απλώς συµπτώµατα µιας 
κοινής εκφραστικής «γλώσσας», είναι η ίδια η «γλώσσα», ο επικοινωνιακός 
τόπος που καθιστά την παραδοσιακή µουσική συνολικό κοινωνικό φαινόµενο. 
Όταν λοιπόν καλούµαστε να χρησιµοποιήσουµε το ρεπερτόριο µιας µουσικής 
παράδοσης ως εκπαιδευτικό εργαλείο είναι αυτονόητο ότι δεν µπορούµε να το 
εννοήσουµε δίχως τα πολιτισµικά του συµφραζόµενα. ∆εν µπορούµε να 
προσπελάσουµε τη θρακιώτικη µουσική κουλτούρα για παράδειγµα µαθαίνοντας 
απλώς 5 ζωναράδικα, 2 µπαϊτούσκες και 3 συγκαθιστά. Πολύ περισσότερο αν 
συνυπολογίσουµε ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουµε κάποια εκτέλεση αυτών 
των κοµµατιών «υποδειγµατική», εφόσον η µουσική τους έκφραση 
διαµορφώνεται εκ νέου κάθε φορά που αυτά εκτελούνται. Το πρόβληµα αυτό 
χρήζει από µόνο του πολύπλοκες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Αν το αγνοήσουµε, 
τότε θα το δούµε να διογκώνεται µε χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση της 
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διδακτέας ύλης οργάνων που χρησιµοποιούνται σε περισσότερες από µια 
µουσικές παραδόσεις. Σύµφωνα µε την κρατούσα διδακτική λογική, ένας 
εκκολαπτόµενος µουσικός, προκειµένου να διδαχτεί το ελληνικό ρεπερτόριο στο 
κλαρίνο ή το βιολί οφείλει να καλύψει όλες τις µουσικές παραδόσεις στις οποίες 
συµµετέχουν τα όργανα αυτά, να εξασκηθεί δηλαδή σε σκόρπια ανθολογήµατα 
από όλο το µουσικό χάρτη της Ελλάδας. Αυτό όµως το εύρος δεν αφήνει 
περιθώρια για την σε βάθος διείσδυση στο κάθε επιµέρους ρεπερτόριο και 
εποµένως και στην ουσία της µουσικής κουλτούρας που το γέννησε. Αντιθέτως 
σχηµατοποιεί την προσέγγιση και την απογυµνώνει από την κοινωνική της 
δυναµική. 

Στην πρωτοβουλία του ΥπΠο για τη διδακτέα ύλη της παραδοσιακής 
µουσικής το πρόβληµα αυτό αναδείχτηκε σε όλο του το εύρος. Η 
«αντιπροσωπευτική» προσέγγιση, όπου υιοθετήθηκε, άφησε ανικανοποίητους 
πολλούς µουσικούς που διαισθάνθηκαν τους περιορισµούς της. Αλλά και η 
«διευρυµένη» προσέγγιση του ρεπερτορίου, που προτιµήθηκε π.χ. για κάποια 
από τα όργανα της Ανατολής, δεν απέφυγε το παράδοξο: συµπεριέλαβε κοµµάτια 
όχι µόνο από την ελληνική παράδοση, αλλά και από συγγενικές µουσικές 
παραδόσεις χωρών όπως: Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Ιράκ, 
Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Ιράν, Αρµενία, Ισραήλ, Αραβική χερσόνησος - µα 
υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που να µπορεί να 
ισχυριστεί ότι κατέχει όλη αυτή την γνώση? 

Στους αντίποδες αυτής της τοποθέτησης, είναι ωστόσο νόµιµο να 
αναρωτηθούµε: είναι παιδαγωγικά σωστό η γνώση π.χ. ενός µαθητευόµενου 
λυράρη να περιορίζεται στα στενά όρια της κρητικής µουσικής παράδοσης? Τη 
στιγµή µάλιστα που η ίδια η κοινωνία του νησιού έχει ξεπεράσει αυτά τα όρια σε 
όλους τους τοµείς, από την οικονοµία µέχρι τον πολιτισµό? Το παράδειγµα της 
Κρήτης δεν είναι τυχαίο, καθώς η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα ήρθε σε µένα 
από το Μουσικό Σχολείο του Ρεθύµνου. Ο διευθυντής, γνωρίζοντας ότι 
πρόκειται να µεταβούµε στο νησί για µια σειρά συναυλιών µε θέµα τους 
Σµυρνιούς συνθέτες του Ρεµπέτικου, κάλεσε τους συναδέλφους (καθηγητές 
επίσης του ΤΛΠΜ) κυρίους Μυστακίδη και Βούλγαρη και εµένα να δώσουµε 
µια σχετική διάλεξη. Κατά την επίσκεψή µας στο σχολείο αντιληφθήκαµε ότι η 
παρουσία µας εκεί αποτελούσε µέρος ενός µεγαλύτερου project µε θέµα το 
Ρεµπέτικο, το οποίο εκτείνονταν χρονικά σε όλο το διδακτικό έτος και στο οποίο 
συµµετείχαν όλοι οι µαθητές και καθηγητές του σχολείου. ∆εν είναι του 
παρόντος οι συνολικές αποτιµήσεις, οµολογώ όµως ότι βρήκα το όλο εγχείρηµα 
άκρως εποικοδοµητικό. Έχω λοιπόν την άποψη, και πιστεύω θα συµφωνήσετε 
και εσείς, πως τέτοιου είδους εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες 
είναι σε θέση να παρέχουν στον µαθητή πιο σφαιρική γνώση από ότι µια 
τυποποιηµένη εκτέλεση της Φραγκοσυριανής, θα έπρεπε να αποτελούν οργανικό 
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µέρος του επίσηµου προγράµµατος σπουδών της δηµόσιας εκπαίδευσης και όχι 
να επαφίενται σε προσωπικές πρωτοβουλίες. 

Ας επιστρέψουµε όµως στα ζητήµατα του ρεπερτορίου, που µας οδηγούν 
άµεσα σε ένα άλλο µείζονα προβληµατισµό, αυτόν που σχετίζεται µε τη 
οργανοπαιχτική δεξιότητα. Επιτρέψτε µου εδώ µια κατάθεση προσωπική: πολλοί 
είναι οι µουσικοί της δικής µου γενιάς που απαξίωσαν τα τοπικά µουσικά 
ιδιώµατα για να κινηθούν ελεύθερα και δυναµικά σε µια µεγάλη κλίµακα 
µουσικών ειδών, µε ακαταµάχητο όπλο την εξαιρετική δεξιοτεχνία τους. Χωρίς 
να θέλω σε καµιά περίπτωση να συνδέσω τα δύο φαινόµενα µε όρους αιτίου-
αποτελέσµατος, δεν µπορώ να µην αναγνώσω µια παραλληλία ανάµεσα στην 
τάση αυτή και την κεντρική και πληθωρική θέση της εκτελεστικής δεξιότητας 
στο σύνολο των µουσικών γνώσεων που παρέχονται στα µουσικά σχολεία. 

Οι µουσικοί πειραµατισµοί της τελευταίας 20ετίας που οδήγησαν στην 
άνθιση της λεγόµενης ethnic µουσικής ή world music σε παγκόσµια κλίµακα, δεν 
άφησαν ανεπηρέαστους τους Έλληνες µουσικούς. Όλοι λίγο πολύ δοκιµάσαµε 
τις δυνάµεις µας σε αυτό το είδος, οπότε ήταν αναπόφευκτο, εφόσον 
εµπλεκόµασταν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να µεταφέρουµε την φιλοσοφία 
του και στις αίθουσες διδασκαλίας. Να πριµοδοτήσουµε δηλαδή έναν ανοιχτό 
διάλογο στον οποίο έχουν θέση όλοι ανεξαιρέτως οι µουσικοί πολιτισµοί, όχι 
όµως ως ολότητες, αλλά ως απλοί υπαινιγµοί. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να 
µην συσκοτίζεται η παγκόσµια µουσική «γλώσσα» που προκύπτει και την οποία 
πρέπει να µπορεί να κατανοήσει κάθε ακροατής, που αναγνωρίζει σε αυτή 
στοιχεία της δικής του µουσικής κουλτούρας. Ποιο είναι όµως το πραγµατικό 
πεδίο συνάντησης των διαφόρων µουσικών πολιτισµών στην world music, 
εφόσον οι επιµέρους µουσικές παραποµπές παραµένουν επιφανειακές? Το κοινό 
στοιχείο που έχουν να καταθέσουν ένας Έλληνας, ένας Αιγύπτιος, ένας Γερµανός 
και ένας Αυστραλός σε ένα τέτοιο µουσικό κοµµάτι είναι πρωτίστως η 
δεξιοτεχνία τους. Κανένας µουσικός που παθιάζεται µε την τέχνη του δεν µπορεί 
να µην αναγνωρίσει το πόσο ελκυστικό είναι ένα τέτοιο πεδίο συνεύρεσης. Αν 
όµως αποσυνδέσουµε την οργανοχρησία από το ρεπερτόριο στη λογική αυτή, 
στην ουσία αντιµετωπίζουµε τα µουσικά όργανα όχι σαν εργαλεία έκφρασης 
ενός συνολικού κοινωνικού φαινοµένου, αλλά σαν µουσικό αυτοσκοπό, που 
αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία σε απόλυτο κριτήριο αξιολόγησης, µε ό,τι αυτό 
µπορεί να επιφέρει παιδαγωγικά σε επίπεδο γραµµικού – και γι’ αυτό στείρου - 
ανταγωνισµού. Συνάδει µια τέτοια επιλογή µε τους στόχους της δηµόσιας 
µουσικής παιδείας, και ειδικά της δευτεροβάθµιας, όπου προτεραιότητα 
υποτίθεται ότι είναι η ενσυνειδησία σε ό,τι αφορά το λαϊκό µουσικό πολιτισµό? 

Είναι σκόπιµο άλλωστε στο σηµείο αυτό να σκεφτούµε το τι σηµαίνει 
µουσική δεξιοτεχνία: Είναι κοινή η αξιολόγηση της δεξιοτεχνίας ενός βιολιστή 
για παράδειγµα, στην κλασική µουσική και στις προφορικές µουσικές 
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παραδόσεις της νησιωτικής Ελλάδας? Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα 
βρίσκεται στις εγγενείς απαιτήσεις του κάθε µουσικού είδους – για τις οποίες 
όλοι θα συµφωνήσουµε πως είναι διακριτές -, βρίσκεται όµως εξίσου και στις 
µεθόδους διδασκαλίας του. Η κλασική µουσική έχει στον τοµέα αυτό ξεκάθαρες 
προτάσεις. Από την πρώτη µέχρι την τελευταία βαθµίδα της εκπαίδευσης οι 
ασκήσεις τεχνικής, οι σπουδές αλλά και τα παράλληλα θεωρητικά µαθήµατα 
καλλιεργούν τη δεξιοτεχνία που πρέπει να υπηρετήσει τις σχετικές αισθητικές 
προτεραιότητες. Αντίθετα στη διδασκαλία της παραδοσιακής µουσικής η 
τρέχουσα µεθοδολογία δεν προκύπτει από την αισθητική έκφραση, αλλά καλείται 
να προσαρµόσει σε αυτήν πρακτικές εξωγενείς, που προέρχονται από το 
προσωπικό µουσικό υπόβαθρο του διδάσκοντα. Η χρήση όµως θεωρητικών 
εργαλείων δανεισµένων ευκαιριακά από συγγενικές, αλλά σε καµία περίπτωση 
ταυτόσηµες, λόγιες µουσικές παραδόσεις οδηγεί σε διδακτικές επιλογές εν 
πολλοίς αυθαίρετες, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητές, αλλά σε κάθε 
περίπτωση µη οργανωµένες, που κινδυνεύουν να φέρουν σύγχυση στο µυαλό των 
µαθητών. Και πάντως θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν ότι σε µια ζωντανή 
µουσική παράδοση οι υφολογικές αξίες που οι πάσης φύσεως δεξιότητες 
καλούνται να υπηρετήσουν δεν είναι παγιωµένες, αλλά διαρκώς εξελίσσονται, 
ώστε δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν στο σύνολό τους µέσα σε έναν 
πεπερασµένο κύκλο σπουδών. 

Το πρόβληµα επιτείνεται αν συνυπολογίσουµε το ασύµβατο ανάµεσα στην 
κανονικότητα της εγγράµµατης λογικής από την οποία πηγάζουν τα υπάρχοντα 
θεωρητικά µοντέλα και τη ρευστότητα των προφορικών µουσικών παραδόσεων, 
το οποίο απαιτεί από τους διδάσκοντες µια πολύπλοκη διαχείριση. Αυτό όµως 
αποτελεί την αρχή µιας άλλης εισήγησης… 
Η ελληνική εµπειρία των µουσικών σχολείων, µε έµφαση στις ζωντανές 
µουσικές, λαϊκές και παραδοσιακές, ήταν µέχρι σήµερα άκρως πρωτοποριακή 
και απόλυτα συµβατή µε τον πλούτο των παραδόσεων αυτών και την κεντρική 
τους θέση στον νεοελληνικό πολιτισµό. Στα 20 χρόνια λειτουργίας τους, οι 
µέθοδοι διδασκαλίας των µουσικών αυτών προέκυψαν λίγο-πολύ εκ των 
ενόντων, πράγµα βέβαια όχι αναγκαστικά αρνητικό, αφού επέτρεψε µεγάλη 
ελευθερία πειραµατισµών, που σε πολλές περιπτώσεις αποδείχτηκαν 
γονιµότατοι. Πλούσιοι από την εµπειρία αυτή, είναι κατά τη γνώµη µας καιρός 
να σκύψουµε στο θέµα αυτό µε τρόπο πιο συστηµατικό, αντιµετωπίζοντας όσο 
γίνεται πιο πολύπλευρα κάθε µια από τις πολλαπλές τους συνιστώσες, των 
οποίων ένα µικρό µέρος προσπάθησα σήµερα να εκθέσω ακροθιγώς… 
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Πολίτης Ευγένιος 
Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης Πανεπιστ.  
Μακεδονίας 
 
«Η µοίρα ενός “σπάνιου” οργάνου …στην επικοινωνία» 
 
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ την 

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων για την ανάληψη της 
πρωτοβουλίας να διοργανώσει το τρίτο κατά σειρά συνέδριο και να ευχαριστήσω 
για την αποδοχή της υποβληθείσης πρότασης. 

Η σηµερινή συζήτηση εύχοµαι να αποβεί ένα ακόµη σηµαντικό βήµα στην 
συνέχεια του δηµοκρατικού και ουσιαστικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, αλλά και σε 
εκείνους που αδιάκοπα αγωνιούν για την προοπτική της δηµόσιας µουσικής 
εκπαίδευσης στη χώρα µας και πιο συγκεκριµένα για την ανάπτυξη της 
λειτουργίας των µουσικών της σχολείων, προσβλέποντας σε µια ακόµη πιο 
ποιοτική, µελλοντικά, εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάµεσα σε αυτούς, θεωρώ, και 
πιστεύω ότι εκφράζω και τη γνώµη της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
συναδέλφων µου στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ότι είναι αδιαµφισβήτητα και το Τµήµα µας. 

Ίσως κάποια από τα ζητήµατα που θα µας απασχολήσουν στην συνέχεια, να 
έχουν αποτελέσει µέρος των εισηγήσεων αξιόλογων οµιλητών και αντικείµενα 
συζήτησης στις διοργανώσεις των προηγουµένων ετών. Επιτρέψτε µου στην 
παρούσα να παραθέσω µια συλλογιστική από την οπτική του εκτελεστή οργάνου 
και ερµηνευτή µουσικών έργων, όπου βασιζόµενος στην υπόσταση του ίδιου του 
καλλιτεχνικού-γνωστικού µου αντικειµένου, του κοντραµπάσου, να δύναται η 
ιδιαιτερότητα της φύσης του να αποδειχτεί δοµικό στοιχείο για την συγκρότηση 
µιας ενιαίας πολιτικής απέναντι σε λειτουργικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
δηµόσια µουσική εκπαίδευση και ειδικότερα τα µουσικά σχολεία, στηρίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την προοπτική ανάπτυξης της διαχρονικής τους σύνδεσης 
µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά και σε προέκταση µε την κοινωνία . 

 

Ως εκ τούτου, την εισήγησή µου,  συγκροτούν οι ενότητες: 
 

1. Ιδιαιτερότητα της φύσης του κοντραµπάσου  
2. Θεσµικά και Λειτουργικά - Εργασιακά ζητήµατα  
3. Συλλογικότητα - Επικοινωνία – Μέλλον – Κοντραµπάσο  
 
1. Ιδιαιτερότητα της φύσης του κοντραµπάσου 
 

Το κοντραµπάσο ή αλλιώς βαθύχορδο, ως ο µοναχικός-µοναδικός 
αντιπρόσωπος της οικογένειας των da gamba οργάνων στη σηµερινή ορχήστρα 
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[PLANYAVSKY, Alfred. 
Geschichte des Kontrabasses, Hans Schneider Verlag, Tutzing 21984, p.175.], 

είναι το µεγαλύτερο σε όγκο έγχορδο τοξοτό όργανο. Από την Αναγέννηση 
(1400-1600) µέχρι σήµερα, η κατασκευή του βασίζεται κυρίως στα 
χαρακτηριστικά της οικογένειας της γκάµπας (Venturi Linarolli, 1548). Έχει 
παρατηρηθεί ώσµωση χαρακτηριστικών και από τις δύο οικογένειες (Giovanni 
Grancino, 1693) όπως και υιοθέτηση προδιαγραφών από την οικογένεια του 
βιολιού (Gasparo Bertolotti da Sallò, 1597). Επιπλέον, συνυπάρχουν οι δύο 
διαφορετικές σχολές τόξου, η Γερµανική σχολή: προερχόµενη από την 
οικογένεια των ντα γκάµπα, χρησιµοποιείται η παλάµη από κάτω (υπό-λαβή) και 
η Γαλλική Σχολή: προερχόµενη από την οικογένεια των ντα µπράτσιο - 
χρησιµοποιείται η παλάµη από πάνω (υπέρ-λαβή). 

Μέχρι σήµερα το κοντραµπάσο έχει υποστεί πολλές αλλαγές στο είδος 
(τρίχορδο έως εξάχορδο, µε τάστα ή χωρίς), στις διαστάσεις (Baßls, Bassets, 
Kleinbaß, Großbaß, Subbaß, Violone Grande, Octobaß) αλλά κυρίως στο 
κούρντισµα το οποίο τελικά σταθεροποιήθηκε στο διάστηµα της τέταρτης κατά 
τον 19ο αιώνα ενώ οι διαφοροποιήσεις του (διαστήµατα πέµπτης, τρίτης - 
τέταρτης) οφείλονταν στις ανάγκες των συνθετών κάθε εποχής και τόπου. Στην 
σηµερινή εποχή, χρησιµοποιούνται πλέον τετράχορδα και πεντάχορδα όργανα µε 
κούρντισµα Μι1-Λα1-Ρε2-Σολ2 και ΣΙ-Μι1-Λα1-Ρε2-Σολ2 αντίστοιχα. Για τις 
ανάγκες του σόλο ρεπερτορίου χρησιµοποιείται το σόλο κούρντισµα (Φα#1-Σι1-
Μι2-Λα2), σπανίως δε το υψηλό-σόλο κούρντισµα (Λα1- Ρε2-Σολ2-Ντο3). Το 
µήκος των χορδών του κυµαίνεται -ανάλογα µε τις διαστάσεις κατασκευής του 
κυρίως σώµατος- από 96 εκ. (όργανο 2/4) έως 117 και πλέον εκ. (όργανο 4/4). 

Σύµφωνα και µε τους κανόνες της ακουστικής, όσο µεγαλύτερη είναι σε 
µήκος η χορδή ενός οργάνου, τόσο µεγαλύτερο είναι και το εύρος του σηµείου 
εντός του οποίου εκφράζεται ο φυσικός αρµονικός ήχος. Κατά συνέπεια, είναι 
εξαιρετικά σηµαντική η διεργασία της γεωµέτρησης του κοντραµπάσου (δηλ. 
των απαραίτητων ρυθµίσεων του προφίλ της γέφυρας και του ύψους των χορδών 
σε σχέση µε το προφίλ της ταστιέρας, της ευθυγράµµισης της γέφυρας σε σχέση 
µε την ψυχή και τον χορδοστάτη, κ.λ.π.), ρυθµίσεις που σχετίζονται µε το 
κούρντισµα του οργάνου, ήτοι την διαπίστευση των φυσικών του αρµονικών µε 
τις αντίστοιχές τους φυσικές νότες στις αρµόζουσες θέσεις αλλά ταυτόχρονα και 
µε την καταλληλότητα του οργάνου στην εκτέλεση. Ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για 
καινούργια όργανα που η προµήθειά τους επιτυγχάνεται µέσω µειοδοτικών 
διαγωνισµών και τα οποία κατά βάση παραδίδονται από τον εκάστοτε 
προµηθευτή αδιαµόρφωτα. 

Αυτή η σηµαντική διεργασία προτείνεται να ανατίθεται σε επαγγελµατία που 
ειδικεύεται στην κατασκευή και επισκευή τοξοτών εγχόρδων (βιολί-βιόλα-
βιολοντσέλο-κοντραµπάσο) και το κόστος της να προϋπολογίζεται ανεξάρτητα 
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του κόστους της εκάστοτε προµήθειας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η 
ανάπτυξη της καλής σχέσης των µαθητών µε το όργανο. 

Για του λόγου το αληθές, παραθέτω στο κείµενο τη φωτογραφία της επίπεδης 
γέφυρας!!! (στα σηµεία επαφής των χορδών) ενός κοντραµπάσου το οποίο 
παραλήφθηκε από µουσικό σχολείο, µέσω του διαγωνισµού που διεξήχθη το 
2006-07 και αφορούσε στην προµήθεια µουσικού εξοπλισµού για τα µουσικά 
σχολεία (παρ.1), συγκριτικά µε µια διαµορφωµένη γέφυρα από ειδικό τεχνίτη 
(παρ.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   παρ.1                                                                          παρ.2 
 
Όπως είναι σε όλους µας γνωστό, η εκµάθηση και χαλιναγώγηση των 

τεχνικών του τόξου (δοξάρι) αποτελεί για τους µουσικούς τοξοτών εγχόρδων 
οργάνων ζήτηµα ζωτικής σηµασίας επειδή συντελεί στην κατάθεση του 
µουσικού λόγου του ερµηνευτή καθώς αντιπροσωπεύει την προέκταση της ψυχής 
του. Συνεπώς, κατά την έναρξη των σπουδών, θα βοηθούσε στην εκµάθηση του 
τόξου αν δινόταν η απαραίτητη προσοχή στο βάρος του, έτσι ώστε αυτό να 
κυµαίνεται από 130 έως 140 γραµ. και η διαδροµή της τρίχας να είναι µεταξύ 58 
και 60 εκ. 

Για την µεταφορά, προστασία και φύλαξη των οργάνων από ξαφνικές 
αλλαγές θερµοκρασίας, υγρασίας και του κλίµατος γενικότερα, ιδιαίτερα σε 
εκείνες τις περιόδους όπου τα σχολεία είναι κλειστά, κρίνεται αναγκαία η 
προµήθεια ενός κοντραµπάσου να συνοδεύεται και από σκληρή θήκη (Flight 
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Case Etuis). 
Συγκεντρωτικά, µια προµήθεια κοντραµπάσου είναι απαραίτητο να 

περιλαµβάνει: το όργανο (διαστάσεων 5/8, µε µήκος χορδής 103 έως 105 εκ., µε 
σώµα από συµπαγές σφενδάµι και στήθος(καπάκι) από ερυθρελάτη, τόξο 
γαλλικό ή γερµανικό βάρους 130 -140 γραµ. και µε διαδροµή τρίχας 58-60 εκ., 
µαλακή αδιάβροχη θήκη, σκληρή θήκη (Flight Case Etuis), κολοφώνιο MELOS 
(ελληνικό προϊόν), ένα επιπλέον σετ χορδές ορχήστρας (κατά προτίµηση 
PIRASTRO FLEXOCORD) καθώς και κάθισµα µε µηχανισµό διαµόρφωσης του 
ύψους από 50 έως 70 εκ. Συνολικό κόστος προµήθειας: έως 4.500€ Επειδή το 
κοντραµπάσο δεν θεωρείται ατοµικό όργανο που οφείλει να βρίσκεται στην 
κατοχή ενός παιδιού από την αρχή των σπουδών του -όπως το φλάουτο ή το 
βιολί-αλλά αποτελεί κατ’ ουσία πάγια και βασική υλικοτεχνική υποδοµή ενός 
φορέα (ωδεία, σχολεία, ορχήστρες, πανεπιστήµια, κ.λ.π.), είναι πολύ σηµαντικό 
κάθε σχολείο – ιδιαίτερα κάθε µουσικό σχολείο- εκτός του απαραίτητου αριθµού 
πιάνων και των κρουστών οργάνων (τυµπάνια, ταµπούρο, ξυλόφωνο, 
βιµπράφωνο), να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον δύο (2) κοντραµπάσα µε τον 
προαναφερθέντα παρελκόµενο εξοπλισµό. 

Κλείνοντας αυτή την πρώτη ενότητα που αφορά στα ιδιαίτερα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που απορρέουν από τη φύση του, θα ήθελα να επισηµάνω 
επιγραµµατικά το πολύ βασικό ζήτηµα της ακουστικής διόρθωσης των χώρων 
εκδηλώσεων, διδασκαλίας και µελέτης των ήδη υπαρχόντων Μουσικών 
Σχολείων, ζήτηµα που πρέπει ευθύς εξαρχής να απασχολεί σοβαρά τους 
ιθύνοντες κατά την µελέτη ανέγερσης ενός νέου κτιρίου, όταν προορίζεται σε 
αυτό να στεγαστεί ένα Μουσικό Σχολείο. 

 

2. Θεσµικά και Λειτουργικά - Εργασιακά ζητήµατα 
Ο πρωταρχικό, θεσµικής υφής ζήτηµα, σχετίζεται µε την ηλικία επιλογής και 

έναρξης των σπουδών του κοντραµπάσου, το αναλυτικό πρόγραµµα του οποίου 
εµπεριέχεται σε Βασιλικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 229/11.11.1957) µε το οποίο 
καθορίζονται οι Σχολές και ο Κανονισµός Σπουδών του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης. Στην παρ.1 του άρθρου 12 καθορίζονται τα ανώτερα όρια ηλικίας 
εισαγωγής για τα έγχορδα όργανα (12 ετών) τα οποία αναιρούνται για το 
βαθύχορδο στο εδ. ε). Αντίθετα, η παρ.6 της Γ2/3850/16.06.1998 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β 658/-01.07.1998) περί της Λειτουργίας των Μουσικών 
Σχολείων, ευθυγραµµίζεται δεοντολογικά –χωρίς όµως να συµβαδίζει µε την 
πραγµατικότητα- µε τα τεκταινόµενα στην µουσική εκπαίδευση στον διεθνή 
χώρο, όπου η σπουδή στο κοντραµπάσο ξεκινά από το ∆ηµοτικό σχολείο στην 
ηλικία των επτά (7) ετών µε µικρά όργανα (1/10, 1/8, ¼) -όπως συµβαίνει εξ’ 
άλλου και µε τα υπόλοιπα έγχορδα όργανα- και εποµένως θα ήταν εφικτό ένα 
παιδί να προσέλθει για εισαγωγικές στο Μουσικό Γυµνάσιο και να βρίσκεται 
δυνητικά στο επίπεδο της Κατωτέρας. 
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Αποδεικτικό γεγονός αποτελεί η βράβευση στο κοντραµπάσο στους 
Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες του 2002 ενός µαθητή της 
Α’ τάξης του Μουσικού Γυµνασίου Θεσσαλονίκης -όταν το σχολείο δεν είχε 
ούτε όργανο ούτε και διδάσκοντα στο κοντραµπάσο- ο οποίος παρακολουθούσε 
από µικρότερη ηλικία σχετικό πρόγραµµα σε Ωδείο της Θεσσαλονίκης. Η 
συνήθης εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται στην πατρίδα µας και 
καθηλώνει και επιβάλλει την έναρξη των σπουδών του κοντραµπάσου στην 
ηλικία των 16 - 17 ετών, µε αποτέλεσµα: α) να αποκλείονται οι Έλληνες πολίτες 
από την εισαγωγή τους στην ειδίκευση του κοντραµπάσου στην πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση (η εισαγωγή τους στηρίζεται κυρίως στις -κατόπιν ποσοστού- 
ετήσιες κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), β) να αποκλείονται 
λόγω ορίων ηλικίας αλλά και απαιτήσεων, από την δυνατότητα συµµετοχής τους 
είτε σε διεθνείς διαγωνισµούς κοντραµπάσου. Ενηµερωτικά οφείλω να τονίσω, 
ότι στην ιστορία του οργάνου αναφέρεται µια (1) συµµετοχή Έλληνα 
κοντραµπασίστα σε διεθνή διαγωνισµό κοντραµπάσου στην Γενεύη στις 
15.09.1973, όταν το ανώτερο όριο ηλικίας συµµετοχής ήταν τότε το 35ο. Από 
τότε µέχρι σήµερα, παρατηρείται: σταδιακή αύξηση των απαιτήσεων των 
προγραµµάτων σπουδών, αύξηση των απαιτήσεων των διαγωνισµών µε 
ταυτόχρονη µείωση των ορίων ηλικίας συµµετοχής, καθώς και της οργάνωσης 
και διεξαγωγής διαγωνισµών έως και για µικρές ηλικίες. 

Από την καθοριστική συµµετοχή του κοντραµπάσου στο γενικότερο φάσµα 
της µουσικής, για την επίτευξη της διαµόρφωσης του κατάλληλου ρυθµικού και 
αρµονικού υπόβαθρου, προκύπτουν λειτουργικά - εργασιακά ζητήµατα. Η εν 
γένει εκπαιδευτική πολιτική των µουσικών σχολείων αναφορικά µε το κυρίως 
πρόγραµµα της διδακτικής ύλης των σπουδών του κοντραµπάσου, συνεπώς και 
του εκάστοτε διδάσκοντα αλλά και των µαθητών του αντικειµένου, προϋποθέτει 
την προσάρτησή του στην µεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Μουσικής, η οποία 
εµπερικλείει όλες εκείνες τις απαραίτητες τεχνικές αριστερού και δεξιού χεριού, 
που εξασφαλίζουν την εξοικείωση του µαθητή ευθύς εξαρχής µε τον ήχο και την 
ορθότητά του. Εποµένως, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα από την ίδια την 
∆ιεύθυνση του κάθε µουσικού σχολείου αλλά και από τον εκάστοτε αρµόδιο 
διδάσκοντα, ποια από τις δύο προαναφερθείσες διαφορετικές σχολές που 
αφορούν στο κράτηµα του τόξου θα διδάσκεται στο σχολείο: η Γαλλική ή η 
Γερµανική. 

Υπό αυτή την έννοια, πρέπει να προστατεύεται η απρόσκοπτη συνέχεια της 
διδασκαλίας από τον ίδιο διδάσκοντα για να µην υφίσταται ανεπιθύµητες 
συνέπειες ο µαθητής, από τις εναλλαγές διδασκόντων. Επιπλέον, επειδή ακόµη η 
διδασκαλία του κοντραµπάσου υποστηρίζεται ως επί το πλείστον από 
ωροµισθίους διδάσκοντες, είναι επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση λύσης για τις 
περιπτώσεις εκείνες που καταγράφονται στις απαντήσεις περιφερειακών 
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µουσικών σχολείων σε στατιστικά ερωτήµατα που θέσαµε: 
α) «∆εν διδάσκεται κοντραµπάσο στο Μουσικό σχολείο διότι δεν υπάρχει 

ενδιαφερόµενος καθηγητής. ∆ιδασκόταν πριν από 5 χρόνια. Στο σχολείο µας 
υπάρχουν 3 όργανα. Τα δύο είναι καινούργια» και β) «Το κοντραµπάσο δε 
διδάσκεται στο Σχολείο µας και δε βλέπω και την προοπτική άµεση για να 
διδαχθεί, αφού στην καλύτερη των περιπτώσεων µετά από δική µας παρέµβαση 
είναι πιθανό δύο µαθητές της επόµενης χρονιάς να το ζητήσουν. Και ποιος θα 
έλθει για δύο ή τέσσερις ώρες να το διδάξει; Αυτή είναι η µοίρα των θεωρούµενων 
ως "σπανίων" οργάνων για τα περιφερειακά Μουσικά Σχολεία!». 

 
Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων που οφείλονται είτε στην 

απουσία διδασκόντων µε ειδίκευση κοντραµπάσο, είτε στο πενιχρό ενδιαφέρον 
των µαθητών, οπότε οι ώρες εργασίας άρα και οι απολαβές δεν είναι ικανές να 
στηρίξουν την ύπαρξη διδάσκοντα, προτείνω να ανατρέξουµε στην Ελληνική 
Μουσική Ιστορία. Στο βιβλίο Οκτώ κείµενα Σερραϊκής Μουσικής ιστοριογραφίας 
του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη, έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνειας - 
Σέρρες 1996, πληροφορούµαστε ότι το 1928 στη ∆ράµα, όλα τα έγχορδα του 
Ωδείου και την ορχήστρα δίδασκε ο διευθυντής του Ωδείου, Γερµανός 
βιολοντσελίστας Alexander Blennov (Λειψία 1884 – Αθήνα 1981), ο οποίος στη 
συνέχεια από το 1935 έως το 1940 ανέλαβε τα ίδια καθήκοντα στο Ωδείο του 
µουσικού συλλόγου “Ορφέας Σερρών”. Κατ’ αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για 
το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, όπου πρώτος διπλωµατούχος διδάσκων 
κοντραµπάσου τα έτη 1963 -1984 διετέλεσε ο ∆ηµήτρης Ξενάριος (1932-1984), 
ο οποίος απεφοίτησε από το Κ.Ω.Θ. το 1962 από την τάξη βαθυχόρδου του 
Άγγελου Καµηλιέρη (1891-1970) του οποίου η σχέση µε το όργανο θα 
µπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο συναφής (ήταν συνθέτης, µαέστρος 
χορωδιών, δάσκαλος µουσικής στα σχολεία και διδάσκων του Κ.Ω.Θ. τα έτη 
1920-1963, κοντραµπασίστας στην ορχήστρα του Κέντρου του Λευκού Πύργου 
και κορυφαίος στην Συµφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος, την σηµερινή 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης). 

 
Θεωρώ λοιπόν, ότι στο παρόν χρονικό σηµείο, για να αντιµετωπισθούν αυτού 

του τύπου οι λειτουργικές-εργασιακές δυσκολίες που καταγράφηκαν απαιτείται η 
συγκρότηση µιας ενιαίας στρατηγικής που αφορά στην ισόρροπη ανάπτυξη των 
καλλιτεχνικών αντικειµένων. Αυτή θα ήταν εφικτή µόνο εάν γίνει κατανοητή και 
αποδεκτή η σχέση αλληλεξάρτησης που συντελείται εξ’ αντικειµένου, µεταξύ 
του αριθµού εισακτέων σε συγκεκριµένο αριθµό θέσεων ανά καλλιτεχνικό 
αντικείµενο µε τον αριθµό διδασκόντων ανά καλλιτεχνικό αντικείµενο. Ως εκ 
τούτου, προτείνεται να ανακοινώνονται ετησίως από κάθε µουσικό σχολείο, οι 
ελεύθερες θέσεις των καλλιτεχνικών αντικειµένων στις οποίες θα δεχτεί νέους 
µαθητές. Επιπλέον προτείνεται, η δυνατότητα αλλαγής του Ατοµικού Οργάνου 
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Επιλογής να παρέχεται άπαξ στο τέλος της Α’ τάξης Γυµνασίου. 
Ειδικότερα, όσο αφορά το κοντραµπάσο προτείνεται: α) όπου δεν υφίσταται 

αρµόδιος διδάσκων, να ανατίθεται από την ∆ιεύθυνση η διδασκαλία του στο 
κατά προτεραιότητα συγγενές προς αυτό εκπαιδευτικό προσωπικό που ήδη 
υπηρετεί, µε την δέσµευση παρακολούθησης επιµορφωτικών σεµιναρίων, β) η 
ύπαρξη µέριµνας και χρηµατοδότησης από την Πολιτεία της διενέργειας 
επιµορφωτικών σεµιναρίων για τους εκπαιδευτικούς των µουσικών σχολείων µε 
αντικείµενο την διδασκαλία του κοντραµπάσου, γ) ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή 
µη διδακτικού προσωπικού µε ειδίκευση στο κοντραµπάσο, του εκδηλωµένου ή 
µη ενδιαφέροντος από µαθητές για το κοντραµπάσο και ανεξαρτήτως των 
συµπτωµατικών διαθέσεων της εκάστοτε διεύθυνσης, ο πάγιος εξοπλισµός των 
µουσικών σχολείων να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα για την διεξαγωγή του 
µαθήµατος επιλογής «Ατοµικό Όργανο – Κοντραµπάσο» αλλά και για την 
διασφάλιση της συµµετοχής του οργάνου στην διεξαγωγή του µαθήµατος 
«Μουσικά Σύνολα». 

Όταν γνωρίζουµε τις ιδιαιτερότητες της φυσιογνωµίας του κοντραµπάσου και 
υιοθετούµε τις πιο πρόσφορες κατά περίπτωση λύσεις στα προβλήµατα και τις 
ανάγκες που εξ αντικειµένου προκύπτουν, στη συνέχεια µπορούν να 
εφαρµοστούν οι λύσεις αυτές κατ’ αναλογία και για άλλες περιπτώσεις οργάνων 
(π.χ. βιόλα, όµποε, φαγκότο, κόρνο, χάλκινα πνευστά). Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
πιστεύω, θα επιτευχθεί υγιώς και ισόρροπα στο πλαίσιο του σχολείου το 
ενδιαφέρον για τα «σπάνια» µουσικά όργανα αλλά και παράλληλα θα αναπτυχθεί 
η συµµετοχή στη δράση δηµιουργίας και λειτουργίας οργανικών µουσικών 
συνόλων. 

 
Συµπερασµατικά: 
 

1) Οι Εξεταστικές Επιτροπές που συγκροτούνται για την διενέργεια των 
ετήσιων Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Μουσικά Σχολεία, οφείλουν να 
λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους την ιδιαίτερη φυσιογνωµία των καλλιτεχνικών 
αντικειµένων και την ισόρροπη ανάπτυξή τους.  

2) Για την εύρυθµη λειτουργία των µαθηµάτων: Ατοµικό Όργανο Επιλογής 
και Μουσικά Σύνολα, σύµφωνα µε το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα των 
Μουσικών Σχολείων και σε συνδυασµό µε την πρόσφατη περί καθορισµού των 
µουσικών ειδικεύσεων για τα Μουσικά Σχολεία υπ’ αρίθµ. 135367/Γ7 Υ.Α. (ΦΕΚ 
Β’ 2279/10.11.2008),   πρέπει  να  υπάρχει  συνεχής  µέριµνα  ώστε  να  
συντρέχουν ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις ύπαρξης: α) του απαραίτητου αριθµού 
µαθητών ανά καλλιτεχνικό αντικείµενο, β) του απαραίτητου και κατάλληλου 
διδακτικού προσωπικού ανά καλλιτεχνικό αντικείµενο, γ) της αναγκαίας 
υλικοτεχνικής υποδοµής (µουσικός εξοπλισµός – εξοπλισµένοι και 
διαµορφωµένοι χώροι εκδηλώσεων, διδασκαλίας και µελέτης) και δ) της 
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απαραίτητης ύλης σπουδών ανά επίπεδο για κάθε καλλιτεχνικό αντικείµενο. 
 
3. Συλλογικότητα - Επικοινωνία – Μέλλον – Κοντραµπάσο 
Ολοκληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την έναρξη ισχύος του Ιδρυτικού Νόµου 

1824 (ΦΕΚ 296/Α/30.12.1988) που αφορούσε στην ίδρυση και λειτουργία του 
πρώτου Πειραµατικού Μουσικού Σχολείου της Παλλήνης. Σήµερα, είκοσι χρόνια 
µετά, λειτουργούν συνολικά τριάντα έξι (36) µουσικά σχολεία στην ελληνική 
επικράτεια. Το 2004 ιδρύθηκε και η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών 
Σχολείων. Το 1ο Συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση στις 16-17.03.2007 στην 
Ξάνθη, είχε ως κεντρικό θέµα «Τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα. Μουσική & 
Παιδεία - Αναδροµή, Αξιολόγηση και Προοπτικές». Ένα χρόνο αργότερα, το 2ο 
Συνέδριο της Μυτιλήνης στις 28-29.03.2008, επικεντρώθηκε στη «Μουσική 
Παιδεία & Μουσικά Σχολεία: Στόχοι και ∆ιαδροµές των Μαθητών των 
Μουσικών Σχολείων». Οι αγώνες όλης της µουσικής εκπαιδευτικής κοινότητας, 
οι εργασίες των παραπάνω συνεδρίων και τα συµπεράσµατά τους που συνόψισαν 
τα οράµατα και τους προβληµατισµούς σε προτάσεις για µια πιο 
εµπεριστατωµένη και ποιοτική εκπαίδευση στα µουσικά σχολεία, µαζί µε την 
καθηµερινή µέριµνα των υπευθύνων της Ένωσης, θεωρώ ότι δεν έφεραν ακόµη 
τα επιθυµητά αποτελέσµατα στους στόχους που έθεταν. 

5. ανανέωση του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράµµατος για τα Μουσικά 
Σχολεία, όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 92987/Γ7 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
1332/21.09.2005), αποτελεί σίγουρα προϊόν νέων δεδοµένων και 
καταγεγραµµένων κοινωνικών αναγκών. Η θέσπιση και µίας τέταρτης 
κατεύθυνσης στις τρεις τάξεις του Ενιαίου Μουσικού Λυκείου που να αφορά και 
να στοχεύει στην «Μουσική Ερµηνεία και Εκτέλεση» θα αποτελούσε τον 
απαραίτητο συνδετικό κρίκο µεταξύ ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας µουσικής 
εκπαίδευσης. Η υποχρεωτικά καθηµερινή µελέτη των µαθητών στο καλλιτεχνικό 
τους αντικείµενο θα ήταν σωστό να αντιµετωπιστεί µε την δέουσα σοβαρότητα 
στον καθορισµό του αναλυτικού και εβδοµαδιαίου ωρολόγιου προγράµµατος.  

6. ανανεωµένη αυτή διάρθρωση θα προετοιµάσει εκείνους τους µαθητές που 
επιθυµούν να αφιερωθούν και να εντρυφήσουν -δια του καλλιτεχνικού τους 
αντικειµένου- ερευνητικά, επιστηµονικά και καλλιτεχνικά στην «Μουσική 
Ερµηνεία και Εκτέλεση», όπως αυτή εκφράζεται και υποστηρίζεται από τις 
επιµέρους κατευθύνσεις ή και ειδικεύσεις των εγκεκριµένων Προγραµµάτων 
Σπουδών των Πανεπιστηµιακών Μουσικών Τµηµάτων της χώρας. Επειδή τα 
τελευταία χρόνια µπορούµε να οµιλούµε για µια πιο συµπαγή και 
εµπεριστατωµένη κίνηση στην παρεχόµενη εκπαίδευση γύρω από την Μουσική 
Ερµηνεία και Εκτέλεση στα Α.Ε.Ι. της χώρας, θεωρώ ότι αυτό το οποίο 
οφείλουµε όλοι οι ενδιαφερόµενοι να πράξουµε, είναι να απασχοληθούµε στην 
πράξη µε το εξίσου βασικό και ουσιαστικό ζήτηµα της συγκρότησης µιας -
γενικότερα αποδεκτής από την εκπαιδευτική κοινότητα- ύλης σπουδών ανά 
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καλλιτεχνικό αντικείµενο. Για την στοιχειοθέτηση και την υλοποίηση απαιτείται 
η συγκρότηση επιτροπών ανά καλλιτεχνικό αντικείµενο και εποµένως η 
επικοινωνία, η συνεργασία, ο διάλογος και η συναίνεση µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων. Θεωρώ ότι είναι χρέος όλων µας, να συµβάλουµε σύµφωνα µε 
την ανατεθείσα από την Πολιτεία λειτουργική ιδιότητα και αρµοδιότητα, στην 
επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των Μουσικών Σχολείων της χώρας και κατ’ 
επέκταση µεταξύ Μουσικών Σχολείων και Μουσικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται τα αποτελέσµατα των απαντήσεων 
δεκαοκτώ (18) Μουσικών σχολείων, στο ερωτηµατολόγιο που διαβιβάστηκε 
επανειληµµένα εντός του τελευταίου διµήνου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στο σύνολο των Μουσικών Σχολείων (36). Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις 
∆ιευθύνσεις των Μουσικών Σχολείων, εκείνες που άµεσα ανταποκρίθηκαν στην 
µεταξύ µας επικοινωνία, καθώς και εκείνες που δεν βρήκαν τον χρόνο ή και την 
διάθεση, καθότι µε την στάση τους αυτή ουσιαστικά ανέδειξαν το µείζον 
πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε στην σύγχρονη εποχή: την έλλειψη 
επικοινωνίας, την αποµόνωση, την εσωστρέφεια. 

Στη συνέχεια, µπορεί κανείς να εξάγει συµπεράσµατα που βρίσκονται σε 
άµεση σχέση µε τα προαναφερθέντα. Από τις απαντήσεις των 18 µουσικών 
σχολείων, προκύπτει ότι: σε τέσσερα (4) διδάσκεται το κοντραµπάσο και 
µάλιστα το ένα διαθέτει δέκα έξι (16) µαθητές στο κοντραµπάσο και εποµένως 
δύο (2) διδάσκοντες, επειδή το σχολείο διαµόρφωσε αντίστοιχες συνθήκες 
εισαγωγής µαθητών µε αυτές που παραπάνω προτάθηκαν. Από τα υπόλοιπα δέκα 
τέσσερα (14) µουσικά σχολεία όπου δεν διδάσκεται το κοντραµπάσο, τα έξι (6) 
διαθέτουν σχετικό εξοπλισµό. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ΠΙΝΑΚΑΣ) 
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Πιστεύω ότι στην προαγωγή της επι-κοινωνίας και της συν-εργασίας 
κρύβεται η καρποφορία ανάπτυξης της ποιότητας του διδακτικού-καλλιτεχνικού 
έργου που καλούµαστε να επιτελέσουµε, η οποία θα αποβεί προσφορά ουσίας 
προς τους µαθητές µας, που µε την σειρά τους θα αποδειχτούν οι πρεσβευτές µας 
επί της κοινωνίας. 

 
Στο σηµείο αυτό, ως κατακλείδα, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στην 

ενδιαφέρουσα εισήγηση του Μιχάλη Πατσέα, µε θέµα: «Η αξία και η θέση της 
µουσικής στην παιδεία και την κοινωνία της Ουγγαρίας µετά το 1950», στο 1ο 
∆ιεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας που διεξήχθη στην Αθήνα στις 25-27 
Φεβρουαρίου 2002 (Εκδόσεις Ορφέως/Περιοδικό Μουσικολογία, Αθήνα, 2003, 
ISBN: 960-7266-44-7), όπου αναλύονται και παρατίθενται ο τρόπος εφαρµογής 
του συστήµατος Kodály σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ουγγαρίας, 
από το νηπιαγωγείο µέχρι και την τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα αποτελέσµατα και 
η επίδρασή του στην κοινωνία της Ουγγαρίας µετά από πενήντα χρόνια. 

 
Η εισήγηση αναφέρεται και στους νηπιαγωγούς, οι οποίοι: «…εκπαιδεύονται 

σε ανώτερες σχολές οι οποίες –στην πορεία- µετατράπηκαν σε πανεπιστηµιακές 
σχολές πενταετούς φοίτησης….στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις σχολές 
νηπιαγωγών υπάρχει προφορική εξέταση και αποκλείονται όσοι υποψήφιοι έχουν 
προβλήµατα άρθρωσης, ρυθµού, ακοής, όσοι δεν γνωρίζουν µουσική ανάγνωση µε 
ευχέρεια και δεν τραγουδούν καθαρά και σωστά!». 

  
Αν τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή σε 

πανεπιστηµιακές σχολές νηπιαγωγών πόσο µάλλον για εκείνους που επιθυµούν 
να σπουδάσουν ‘µουσική ερµηνεία και εκτέλεση’ στο πανεπιστήµιο. Αν θέλουµε 
πραγµατικά να στοχεύσουµε στο συµφέρον των µελλοντικών γενεών της 
πατρίδας µας, οφείλουµε να θέσουµε τον δάχτυλο στον τύπο των ήλων, να 
ξεπεράσουµε αγκυλώσεις που µπορεί να οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, 
να αξιώσουµε και να προστατεύσουµε τα αυτονόητα που αφορούν την Μουσική 
Τέχνη, όπως: 

 
Α) την θεσµοθέτηση εξεταστικού συστήµατος εισαγωγής που αφορά τα 

καλλιτεχνικά αντικείµενα που σχετίζονται µε την µουσική πράξη, την ερµηνεία 
και την εκτέλεση. Β) την θέσπιση στις τρεις τάξεις του Ενιαίου Μουσικού 
Λυκείου και µίας τέταρτης κατεύθυνσης που να αφορά και να στοχεύει στην 
«Μουσική Ερµηνεία και Εκτέλεση» και τον καθορισµό του ωρολόγιου και 
αναλυτικού της προγράµµατος, 

 Γ) την επέκταση της διδασκαλίας καλλιτεχνικών αντικειµένων και στην 
Α’θµια 

 
εκπαίδευση, µε την ίδρυση ανά ∆ήµο Μουσικών ∆ηµοτικών Σχολείων, έτσι 
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ώστε σταδιακά να διαµορφωθούν οι συνθήκες- που εκφράζονται στην παρ.6 της 
Γ2/3850/16.06.1998 (ΦΕΚ Β 658/-1.07.1998) Υπουργικής Απόφασης περί της 
Λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων- σε πραγµατική βάση. 

 
∆) την επάρκεια της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδοµής των Μουσικών 

Σχολείων της χώρας. 
 
Ε) την χρηµατοδότηση της Ελληνικής ∆ηµόσιας Παιδείας. 
 
Το φετινό συνέδριο, εύχοµαι να αποδειχτεί η απαρχή για την διαµόρφωση 

ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της δηµόσιας µουσικής παιδείας 
αλλά και της µουσικής στην εκπαίδευση γενικότερα ως παρακαταθήκη για τις 
επόµενες γενιές. 

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ευελπιστώ τα µουσικά σχολεία να τοποθετήσουν 
τον πήχη ψηλά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ορίσουν το στίγµα τους 
διεκδικώντας αυτό που τους αξίζει. Το Μέλλον. 

Κλείνοντας… το µάτι στο Μέλλον και ελπίζοντας σε λιγότερο συµπτωµατικές 
θεραπείες και σε περισσότερο βούληση, υποβάλλω ακολούθως την πρότασή µου, 
που αφορά σε µια ενδεικτική ύλη σπουδών για το κοντραµπάσο ανά επίπεδο. 
 
Ύλη Σπουδών Κοντραµπάσου (ενδεικτική) 
 
Α’ – Β’ – Γ’ Γυµνασίου 
 
Προκαταρτική  
Συνδυασµός Μεθόδων: 
* ELLIOTT, Collin - The essential string method, double bass book Ι & ΙΙ  

(Boosey & Hawkes 10517 & 10518) 
SIMANDL, Franz – New Method for the Double Bass, book I (IMC 3020) 
NANNY, Eduard – Method Complete pour la Contrebasse, (Alphonce Leduc 
15876) 
 

Επιλογές Ασκήσεων:  
* EMERY, Carolyn – Bass is Best, mini-bass book I (Yorke Edition YE 
0090) STERT, Wolfgang, Ich spiele Bass (Zimmerman ZM 33080) 
 

* (αφορά και τάξεις ∆ηµοτικού Σχολείου µε όργανο 1/8 ή και 1/4) 
 

Κατωτέρα  
Συνδυασµός Μεθόδων: 
SIMANDL, Franz – New Method for the Double Bass, book I (IMC 3020) 
NANNY, Eduard – Method Complete pour la Contrebasse, (Alphonce Leduc 
15876) 
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Επιλογές Ασκήσεων:  
EMERY, Carolyn – Bass is Best, mini-bass book IΙ (Yorke Edition YE 0098) 
SCHNEIKART, Heinrich – Übungsmusik für Kontrabass aus Orgelwerken  

von J. S. Bach, 1te Teil (Doblinger 03906)  
STERT, Wolfgang, Ich spiele Bass (Zimmerman ZM 33080)  
SAINT-SAENS, Camille - L’ Elephant, Le Swan 
 
Α’ – Β’ – Γ’ Λυκείου 
 

Μέση  
Συνδυασµός Μεθόδων: 
SIMANDL, Franz – New Method for the Double Bass, book IΙ (IMC 982) 
NANNY, Eduard – Method Complete pour la Contrebasse, (Alphonce Leduc 
15876) 
 

Επιλογές Ασκήσεων:  
SCHNEIKART, Heinrich – Übungsmusik für Kontrabass aus Orgelwerken  
 von J. S. Bach, 2te Teil (Doblinger 03906) 
RÜHM, Otto - Progressive Etüden für Kontrabass, Heft I (Doblinger 
03901) SIMANDL, Franz - 30 Studies for String Bass (IMC 1296) 
MASSMANN, Fritz & REINKE, Gert – Orchester-Probespiel Kontrabass 

(Schott 7854) 
Επιλογή Σονάτας για κοντραµπάσο και πιάνο:  
MARCELLO, Benedetto - σε µι ελάσσονα (IMC 1050)  
VIVALDI, Antonio - Νο. 5 σε µι ελάσσονα (IMC 1472)  
FESCH, Willem de - σε Σολ µείζονα (IMC 2489) 
 
DRAGONETTI, Domenico – Andante e Rondo (Doblinger 00190, ISMN: M-
012-12485-6)  
CAPUZZI, Antonio - Κονσέρτο σε Φα-µείζονα για κοντραµπάσο και ορχήστρα 
εγχόρδων (Boosey & Hawkes 8191) 
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Γεωργοτάς Ανδρέας 
Επίκουρος Καθηγητής  Ιονίου Πανεπιστηµίου - Τµήµα Μουσικών Σπουδών 
 
«Οι σπουδές της Μουσικής Εκτέλεσης στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου και η σύνδεσή τους µε τις αντίστοιχες σπουδές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευση» 

 
Το κείµενο από αποµαγνητοφώνηση 
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Σιδηροπούλου Χριστίνα 
Αποσπ. Καθηγ. Τµ. Μουσ. Επ.& Τέχνης Πανεπιστ.  Μακεδονίας 
   
«Οργανική Μουσική Εκπαίδευση και Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών» 
 
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,  
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Πανελλήνια Ένωση Γονέων 

Μουσικών Σχολείων, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του παρόντος 
συνεδρίου ως πρόκληση και συνέχεια ουσιαστικού διαλόγου, ανάµεσα στους 
εµπλεκόµενους φορείς.  

Φορείς και ∆ιάρθρωση Προγραµµάτων Σπουδών Οργανικής Μουσικής 
Εκτέλεσης στην Ελλάδα  

Η σκιαγράφηση του ισχύοντος τοπίου σπουδών οργανικής µουσικής 
εκτέλεσης της ευρωπαϊκής και παραδοσιακής µουσικής, όπου πραγµατώνεται η 
προετοιµασία και κατάρτιση των νέων για επαγγελµατική κατεύθυνση στη 
δηµόσια εκπαίδευση της χώρας καταγράφει, ως θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και 
τόπους εφαρµογής τους, τα Μουσικά Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
τα Τµήµατα, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου ως τα τριτοβάθµια συναφή ιδρύµατα και το Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης. Η λοιπή οργανική µουσική εκπαίδευση πραγµατώνεται 
στα ∆ηµοτικά και Ιδιωτικά Ωδεία.  

Το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (ΜΕΤ) του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας1 ιδρύθηκε µε το Π∆ 363/96, οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το 
ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999, ενώ αυτοδύναµη σύσταση απέκτησε το 2003. 
Αποστολή του αποτελεί η καλλιέργεια και προαγωγή της µουσικής τέχνης και 
επιστήµης στους κλάδους των εφαρµοσµένων καλλιτεχνικών σπουδών, διαµέσου 
της ολοκληρωµένης κατάρτισης και της επαγγελµατικής κατοχύρωσης του 
δυναµικού του. Στόχος και προγραµµατική επιδίωξη του Τµήµατος, σύµφωνα µε 
τον ιδρυτικό του νόµο, είναι η πρόκριση, καλλιέργεια και ανάπτυξη των τεχνικών 
και ερµηνευτικών παραµέτρων των ειδικοτήτων της οργανικής/φωνητικής 
εκτέλεσης και της εξαγγελτικής - παραστατικής πράξης, καθώς και των τοµέων 
Σύνθεσης και Ποιητικής (Τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιΐα - Ποίηση στην 
Παραδοσιακή Μουσική) σε συνδυασµό µε τη θεωρητική µελέτη και έρευνα. Το 
Τµήµα προάγει τη δηµιουργία οργανικών και φωνητικών συνόλων Ευρωπαϊκής 
και Παραδοσιακής Μουσικής αντιπροσωπεύοντας και προβάλλοντας την 
ελληνική παρουσία στα διεθνή µουσικά δρώµενα. Ο αριθµός των εισακτέων και 
ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2525/97, η 
                                                 
1 www.uom.gr, Πρόγραµµα Σπουδών Ακαδηµαϊκού Έτους 2008-2009 Τµήµατος Μουσικής 
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 
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ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του ενιαίου πτυχίου είναι οκτώ εξάµηνα 
και προσδιορίζεται από τις 4 επιµέρους κατευθύνσεις σπουδών και την 
αντίστοιχη ειδίκευση, ενώ απονέµονται τίτλοι µέχρι και διδακτορικού 
διπλώµατος.  

Αρµόδιο συλλογικό όργανο για την κατάρτιση και έγκριση του 
Προγράµµατος, του Κανονισµού Σπουδών, και τον καθορισµό της εκπαιδευτικής 
- καλλιτεχνικής - ερευνητικής πολιτικής και πορείας του Τµήµατος είναι η 
Γενική του Συνέλευση. Αίτηµα του ΤΜΕΤ για την αναβάθµιση του επιπέδου 
σπουδών του και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ποιότητας του περιεχοµένου 
τους, αποτελεί η καθιέρωση Ειδικών Εισιτηρίων Εξετάσεων (σύµφωνα µε το 
άρθρο 2, παρ.3, περ.γ του Ν.2525/1997). Η αντιστοιχία µε Μουσικά Τµήµατα 
του εξωτερικού, έχει αποτελέσει κριτήριο στη διαµόρφωση της ιδιαίτερης 
φυσιογνωµίας του, το Πρόγραµµα Σπουδών του εναρµονίστηκε µε το Ευρωπαϊκό 
Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και τα 
µαθήµατα διεξάγονται και στην αγγλική γλώσσα για την ενίσχυση της δια-
ακαδηµαϊκής κινητικότητας.  

 

∆οµή-∆ιάρθωση των Κατευθύνσεων  
i)Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής  
Ειδίκευση «Φωνητική Μουσική Εκτέλεση - Μονωδία»  
Ειδικεύσεις «Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης Πληκτροφόρων και Νυκτών»:  
Πιάνο, Κιθάρα.  
Ειδικεύσεις «Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης»: Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, 

Κοντραµπάσο, Φλάουτο, Όµποε, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, 
Τροµπέτα, Τροµπόνι, Τούµπα, Κρουστά.  

Ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές»*  
 

ii)Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής  
Ειδίκευση «Ερµηνεία και Εκτέλεση της Ψαλτικής»  
Ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές»*  
 

iii) Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (∆ηµοτικής) Μουσικής  
Ειδίκευση «Ελληνική Παραδοσιακή (∆ηµοτική) Μουσική»  
Ειδίκευση «Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης-Μελοποιΐα-Ποίηση στην 

Παραδοσιακή)»  
Ειδίκευση «∆ηµοτικό Τραγούδι - Φωνητική Εκτέλεση»  
Ειδικεύσεις «Ερµηνείας και Εκτέλεσης Παραδοσιακών Οργάνων»:  
Έγχορδα (Λύρα/Βιολί) 
Αυλός (Κλαρίνο/Καβάλι/Νέϊ/Φλογέρα/Ζουρνάς/Άσκαυλος) 
Νυκτά (Κανονάκι/Ούτι/Λαούτο/Ταµπουράς /Τρίχορδο Μπουζούκι) 
Χάλκινα Πνευστά (Τροµπόνι/Κορνέτα/Τροµπέτα)  
Κρουστά/Σαντούρι  
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Ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές»*  
 

iv) Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής  
Ειδίκευση «Σύνθεση»  
Ειδίκευση «Οργανική Μουσική Εκτέλεση - Ακορντεόν»  
Ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές»*  
 

*Η ειδίκευση «Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές» µπορεί να υπαχθεί σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, προσδιορίζεται από το επιλεγόµενο καλλιτεχνικό 
αντικείµενο οργανικής ή φωνητικής εκτέλεσης και περιλαµβάνει 8 υποχρεωτικά 
µαθήµατα επιλογής του Προγράµµατος Σπουδών της Κατεύθυνσης, που έχει 
επιλεγεί.  

Το Πρόγραµµα Σπουδών των ειδικεύσεων περιλαµβάνει 60 µαθήµατα, (41-
49 υποχρεωτικά και 15-19 επιλογής), µε εξαίρεση την Ειδίκευση «Φωνητική 
Μουσική Εκτέλεση-Μονωδία» µε αριθµό 64. Για τη λήψη πτυχίου στις 
ειδικεύσεις των αντικειµένων οργανικής ή φωνητικής µουσικής εκτέλεσης, 
σύνθεσης και ποιητικής, απαιτείται και η επιτυχής εξέταση/ακρόαση πτυχιακού 
ρεσιτάλ ή πτυχιακής παράστασης ερµηνείας, και όπου προβλέπεται πτυχιακής 
εργασίας.  

Tο Tµήµα Mουσικών Σπουδών του Iονίου Πανεπιστηµίου2 λειτουργεί 
στην Kέρκυρα από τον Oκτώβριο του 1992 µε βάση πενταετές πρόγραµµα 
σπουδών, που καλύπτει πέντε γνωστικές περιοχές της µουσικής θεωρίας και 
πράξης:  

• Aνώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση  
• Oργανική και Φωνητική Mουσική Eκτέλεση  
• Mουσική Tεχνολογία  
• Mουσική Παιδαγωγική  
• Mουσικές Eπιστήµες  
Παρέχει κατάρτιση σε κλάδους όπως η Παλαιά Mουσική, το Εκκλησιαστικό 

Όργανο, η Tζάζ, η Hλεκτροακουστική και η Mουσικοθεραπεία, διαθέτει πλήρη 
προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα και υποδοµή Mουσικής 
Aκαδηµίας. H υιοθέτηση του Eυρωπαϊκού Συστήµατος Πιστωτικών Mονάδων 
επιτρέπει τη µετακίνηση φοιτητών από και προς τα αντίστοιχα τριτοβάθµια 
ιδρύµατα του εξωτερικού, καθώς και την πλήρη ισοτιµία και αντιστοιχία των 
πτυχίων του µε αυτά. Η εισαγωγή στο Τµήµα γίνεται µετά από εξέταση στα 
ειδικά µαθήµατα της Αρµονίας και Υπαγόρευσης Μουσικού Κειµένου και 
παρέχει ενιαίο πτυχίο µε µία από τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις: i)Μουσική 
Σύνθεση, ii)Μουσική Εκτέλεση, για συνθέτες, εκτελεστές οργάνων, 
τραγουδιστές και µαέστρους χορωδίας ή ορχήστρας και iii) Μουσικές Επιστήµες: 
Mουσική Παιδαγωγική, τη Mουσική Tεχνολογία ή τη Mουσικολογία. Η 
                                                 
2 Web:ionio.gr/depts./music 
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κατεύθυνση του πτυχίου πιστοποιεί επαγγελµατική επάρκεια, ενώ η εξειδίκευση 
εξασφαλίζεται και πιστοποιείται µε πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Kάθε 
κατεύθυνση καθορίζεται από τρία πτυχιακά µαθήµατα, ενώ χωρίζεται άτυπα σε 
υποκατευθύνσεις µε διαφορετικά αντικείµενα και προαπαιτούµενα. Τα µαθήµατα 
όλων των κατευθύνσεων προσφέρονται και ως µαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής.  

 

Στο Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών, που περιλαµβάνει τα προσφερόµενα 
µαθήµατα των τριών Κατευθύνσεων προσδιορίζονται, για τα µαθήµατα 
εκτέλεσης, τα εξής:  

 

Πτυχιακό Μάθηµα Εκτέλεσης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ  
Tα ειδικά µαθήµατα κατεύθυνσης Μουσικής Ερµηνείας απευθύνονται σε 

φοιτητές µε σολιστικό επαγγελµατικό προσανατολισµό ή ερµηνευτές συνόλων 
µουσικής δωµατίου ή ορχηστρικών, απαιτούν υψηλά επίπεδα δεξιοτεχνίας, 
µουσικής καλλιέργειας και ευαισθησίας και συνοδεύονται από πρακτικές 
ασκήσεις και εργαστήρια µε στόχο την εξειδίκευση και προετοιµασία για τη 
σύγχρονη επαγγελµατική πραγµατικότητα. Το Πτυχιακό Μάθηµα Εκτέλεσης 
περιλαµβάνει την προετοιµασία και πραγµατοποίηση τριών συναυλιών 60 
λεπτών, που καλύπτει τους τρεις βασικούς άξονες της µουσικής εκτέλεσης: α) 
έργα µουσικής δωµατίου, β) κοντσέρτο για ορχήστρα, γ) ατοµικό ρεσιτάλ. 

 

Πτυχιακά Μαθήµατα ∆ιεύθυνσης Ορχήστρας: Ι. ∆ιεύθυνση έργου παλαιάς 
µουσικής -διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών ΙΙ. ∆ιεύθυνση έργου σύγχρονης 
µουσικής (20ού-21ου αι.), 20 λεπτών. ΙΙΙ. ∆ιεύθυνση συµφωνικού έργου ή 
κονσέρτου ρεπερτορίου, 30 λεπτών. 

 

Πτυχιακά Μαθήµατα ∆ιεύθυνσης Χορωδίας Ι. ∆ιεύθυνση έργου παλαιάς 
µουσικής -διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών. ΙΙ. ∆ιεύθυνση έργου κλασικής 
εποχής- (20 λεπτών). ΙΙΙ. ∆ιεύθυνση έργου σύγχρονης µουσικής (20ού-21ου αι.), 
20 λεπτών.  

 

Πτυχιακά Μαθήµατα Κατεύθυνσης Εκτέλεσης Τζαζ  
Ι. Βασικό Ρεπερτόριο µε συναυλιακή εξέταση εκτέλεσης και 

αυτοσχεδιασµού, µέχρι 30', κοµµατιών επιλογής του φοιτητή και επιτροπής.  
ΙΙΙ. Ελεύθερο Ρεπερτόριο µε συναυλιακή εξέταση εκτέλεσης πρωτότυπων 

συνθέσεων ή και διασκευών-ενορχηστρώσεων του βασικού, και έµφαση µόνο 
στην εκτέλεση ή και τη σύνθεση.  

 

Το Τµήµα Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής 
Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτας3 λειτούργησε, για πρώτη φορά, το 
Ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001 και τα εξάµηνα διαµορφώθηκαν κατόπιν 
συνεργασίας καθηγητών και φοιτητών. Σκοπός του Τµήµατος είναι η ανάπτυξη 
                                                 
3 http://tlpm.teiep.gr 
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και η µετάδοση γνώσεων µελέτης του λαϊκού µουσικού πολιτισµού και η παροχή 
κατάρτισης επιστηµονικού και επαγγελµατικού επιπέδου. Οι πτυχιούχοι ανάλογα 
µε την εξειδίκευση τους µπορούν να απασχοληθούν: στην εκπαίδευση (µουσικά 
γυµνάσια, λύκεια, ωδεία, µουσικές σχολές κ.α.), σε ερευνητικά προγράµµατα, ως 
επαγγελµατίες µουσικοί, στην εµπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών 
µουσικών οργάνων, στην προώθηση και προβολή του λαϊκού πολιτισµού και της 
ελληνικής µουσικής παράδοσης, µε τη διατύπωση, προγραµµατισµό και 
εφαρµογή σε φορείς διαχείρισης πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη διοργάνωση 
µουσικών εκδηλώσεων, την τεχνική υποστήριξη, σε εκδοτικούς οίκους, 
δισκογραφικές εταιρείες, ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, στον ευρύτερο χώρο των 
Μ.Μ.Ε., τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε θέµατα λαϊκού πολιτισµού, µε 
εφαρµογές Η/Υ και πολυµέσων. Το Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνει:  

 

Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής  
Θεωρία της Μουσικής, Μουσική Ανάγνωση, Μουσική Ανάλυση, 

Μορφολογία - Οργανογνωσία και Ιστορία Λαϊκής & ∆υτικής Μουσικής, 
Ακουστική, Ξένοι Μουσικοί Πολιτισµοί, Αρµονία Λαϊκής Μουσικής.  

 

Θεωρητικά µη Μουσικά Μαθήµατα  
Ελληνική Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Λαογραφία, Κοινωνιολογία, 

Οργάνωση & ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.  
 

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής & Ειδικότητας  
Βυζαντινή Μουσική, Πολιτισµική Ανθρωπολογία, Μουσική Παιδαγωγική, 

∆ιδακτική της Λαϊκής Μουσικής, Ρυθµολογία, Αισθητική της Λαϊκής Μουσικής, 
Ενορχήστρωση - ∆ιασκευή της Λαϊκής Μουσικής, Ελληνική ∆ισκογραφία, 
Ελληνική Λόγια Μουσική, Τεχνικές Ηχογράφησης -Οπτικοακουστικά Μέσα, 
Μουσική Πληροφορική, Μαζικά Μέσα - Μουσική Παραγωγή.  

 

Εργαστηριακά Μαθήµατα (διδασκαλία µουσικών οργάνων)  
Λαούτο, Κλαρίνο, Βιολί, Ούτι, Κανονάκι, Ζουρνάς, Κρουστά, Μπουζούκι, 

Τζουράς, Μπαγλαµάς, Λύρα, Λαϊκή Κιθάρα, Φωνητική, Λαϊκό ∆ηµοτικό 
Τραγούδι, Συντήρηση και Κατασκευή Λαϊκών Οργάνων, Εργαστήριο Κρουστών, 
Φωνητικά Σύνολα, Μουσικά Σύνολα, Αυτοσχεδιασµός, Εθνοχορολογία & 
Λαϊκός Χορός, Ψαλτική Τέχνη.  

 

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ)4 είναι πολιτιστικός, 
εκπαιδευτικός φορέας ειδικής µουσικής παιδείας, που δεν έχει ενταχθεί σε 
εκπαιδευτική βαθµίδα. Ιδρύθηκε το 1914 από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο 
Βενιζέλο, µε την επωνυµία “Ωδείο Θεσσαλονίκης” υπό την καλλιτεχνική και 
διοικητική εποπτεία του Υπουργείου Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας. Στο 

                                                 
4 www.odiokrat.gr 
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σκοπό της ίδρυσής του αναφέρεται η διδασκαλία της ευρωπαϊκής µουσικής µε 
παράλληλη υποστήριξη και προαγωγή της σοβαρής ελληνικής µουσικής. Ο 
κανονισµός λειτουργίας του στηρίχτηκε στα νοµοθετήµατα: Ν.∆. 1445/42, Ν.∆. 
2010/42, Ν. 2870/54, Β.∆. του 1957, ΦΕΚ 229/11-11-1957. Με το Ν. 2557/97, 
το Ωδείο µετονοµάστηκε σε Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, και αποτελεί το 
µοναδικό στην Ελλάδα, που παρέχει δωρεάν φοίτηση.  

Το ΚΩΘ είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και διοικείται από 
πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι βασικές διατάξεις, που διέπουν τη 
λειτουργία του, περιλαµβάνονται στο Ν.∆. 1445/30.05\20.06.1942, ενώ στα 287 
άρθρα του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 11.11.1957 (ΦΕΚ 229/Α/57) 
προσδιορίζεται η εκπαιδευτική δοµή του. 

To Κ.Ω.Θ. σήµερα αποτελείται από τα εξής Τµήµατα:  
1.οργανικής µουσικής, πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραµπάσο, 

κιθάρα, άρπα, φλάουτο όµποε, κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο, τροµπέτα, τροµπόνι, 
τούµπα, σαξόφωνο, κρουστά,  

2.φωνητικής µουσικής και µελοδραµατικής,  
3.διεύθυνσης ορχήστρας,  
4.ανώτερων θεωρητικών, (αρµονία, αντίστιξη, φούγκα, ενοργάνωση) και 

σύνθεσης,  
5.βυζαντινής µουσικής.  
Οι Σχολές της ενόργανης µουσικής διαιρούνται σε προκαταρκτική, κατωτέρα, 

µέση και ανωτέρα. Η σηµειούµενη στο αναλυτικό πρόγραµµα διάρκεια φοίτησης 
σε κάθε σχολή και τάξη αποτελεί το κατώτατο όριο, ενώ το ανώτατο ορίζεται στο 
διπλάσιο. Οι ετήσιες εξετάσεις προαγωγής στην επόµενη τάξη 
πραγµατοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους ή στις συµπληρωµατικές 
εξετάσεις του Οκτωβρίου, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις επιπέδων, καθώς και οι 
απολυτήριες εξετάσεις πτυχίου ή διπλώµατος πραγµατοποιούνται ενώπιον 
πενταµελούς επιτροπής τον Ιούνιο ή Ιανουάριο.  

Ως Αναλυτικό Πρόγραµµα ορίζεται το περιεχόµενο της διδακτέας ύλης όλων 
των Σχολών-Τµηµάτων και τα προγράµµατα προαγωγικών, πτυχιακών και 
∆ιπλωµατικών Εξετάσεων, µε συγκεκριµένο ονοµαστικό προσδιορισµό ανά 
ειδικό µάθηµα και επίπεδο σπουδών. Τα µαθήµατα διαιρούνται σε Ειδικά και 
Γενικά, ενώ τα Γενικά, σε Υποχρεωτικά και Βοηθητικά. Ως Γενικά αναφέρονται: 
τρεις τάξεις θεωρίας και σολφέζ, τρεις τάξεις αρµονίας συνοδευόµενες από δύο 
σολφέζ, τρία έτη µουσικής δωµατίου, δύο χρόνια ιστορίας µουσικής, χορωδίας, 
εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης από το 2

ο 
έτος ανωτέρας, ένας χρόνος µορφολογίας 

και πρακτικό διδασκαλείο - διετής διδασκαλία κάθε µαθητή Ανωτέρας Σχολής. Η 
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εγγραφή µαθητών πραγµατοποιείται µετά από εισαγωγικές εξετάσεις, µε 
προσδιορισµό διαφορετικού ορίου ηλικίας, ανά σχολή οργάνου5.  

 
Τα υπόλοιπα Ωδεία στην Ελλάδα είναι αδιαβάθµητες ιδιωτικές ή δηµοτικές 

επιχειρήσεις που λειτουργούν µε βάση το 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/66) Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων6, ενώ µε το νόµο 229 της 17/19.4.1976 ορίστηκε 
η ισχύς του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης για 
όλα τα Ωδεία: 

«1.Το αναλυτικόν πρόγραµµα της διδακτέας ύλης, τα προγράµµατα των 
εξετάσεων και η διάρκεια φοιτήσεως εις έκαστον ιδιωτικόν µουσικόν 
εκπαιδευτικόν ίδρυµα διέπονται υπό των ισχυουσών δια το Κρατικόν Ωδείον 
Θεσασαλονίκης διατάξεων, ως αύται διατυπούνται εις το κεφ. Τρίτον και δη εις 
τα άρθρα 60, 287 του Β.∆. της 11ης Οκτωβρίου 1957 "περί κυρώσεως του 
εσωτερικού κανονισµού του Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 229/Α/ 11-11-570".»  

2.1. Αι εις τα εν άρθρ. 9 του Β.∆. 16/1966 ιδρύµατα διεξαγόµεναι εξετάσεις 
διακρίνονται εις προαγωγικάς, επαναληπτικάς, κατατακτηρίους, δοκιµαστικάς 
και απολυτηρίους.  

2.2. Αι κατατακτήριοι εξετάσεις διεξάγονται άπαξ του έτους και εις χρόνον 
οριζόµενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών τη αιτήσει 
του ενδιαφεροµένου ιδρύµατος,  

2.3.. ενώπιον πενταµελών ή επταµελών επιτροπών, εκ µουσικών 
διοριζοµένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών. Επί 
πενταµελούς Επιτροπής, τα δύο εκ των µελών αυτής και επί επταµελούς τα τρία, 
ορίζονται προτάσει του οικείου ιδρύµατος  

2.4. Ως προς τα λοιπάς εξετάσεις ισχύουν αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 
44 και 46 - 57 του Β.∆. της 11ης Νοεµβρίου 1957 περί Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης  

2.5. Εις τας Επιτροπάς των κατατακτηρίων και απολυτηρίων εξετάσεων 
µετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών.  

 

∆ηµόσια και Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση  
Η ∆ηµόσια Μουσική Εκπαίδευση στη χώρα µας, που υπάγεται στο 

Υπουργείο Παιδείας διενεργείται στα ιδρύµατα της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας ως µάθηµα γενικής παιδείας και µε θεωρητικές κατευθύνσεις 
στα Τριτοβάθµια Τµήµατα: Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών τεχνών 
Θεσσαλονίκης (1985), Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής 
Αθηνών(1992) και Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου (1992). 
Εφαρµοσµένες µουσικές σπουδές ευρωπαϊκής, παραδοσιακής και βυζαντινής 
                                                 
5 www.odiokrat.gr 
6 Τα άρθρα 10, 11, 12 και 21 του Β.∆. 16/1966 "περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων" 
καταργήθηκαν 
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µουσικής, καθώς και σπουδές οργανικής µουσικής εκτέλεσης πραγµατοποιούνται 
µόνο στα Μουσικά Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας και στα τµήµατα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου (1992), και Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (1998), καθώς και στο Τµήµα Λαϊκής 
Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
Άρτας (2000).  

Η Ιδιωτική Μουσική Ωδειακή Εκπαίδευση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισµού, που περιλαµβάνει περισσότερα από 650 ωδεία και µουσικές σχολές, 
τα ∆ηµοτικά Ωδεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε µοναδική την εξαίρεση του 
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, αποτελεί το πλαίσιο σπουδών οργανικής 
µουσικής εκτέλεσης, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.  

 

Τα Μουσικά Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ιδρύθηκαν µε την 
Γ2/3345/2.9.88 Υπουργική Απόφαση, που κυρώθηκε µε το νόµο 1824 του 1988, 
ΦΕΚ 296

Α
’.Σύµφωνα µε το άρθρο 1Ι’: «Έχοντας υπόψη την ανάγκη 

προσδιορισµού του σκοπού των µουσικών σχολείων της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, καθορισµού τού περιεχοµένου της εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά και 
οργάνωσης γενικά του τρόπου λειτουργίας τους αποφασίζουµε:  

1. Σκοπός των µουσικών σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(γυµνασίων και λυκείων) είναι η προετοιµασία και η κατάρτιση των νέων που 
επιθυµούν να ακολουθήσουν την επαγγελµατική κατεύθυνση της µουσικής χωρίς να 
υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τοµέα επιστηµονικής η 
επαγγελµατικής έκφρασης.»  

Στη συγκεκριµένη διατύπωση επισηµαίνεται η εξειδίκευση στο συγκεκριµένο 
τοµέα της επαγγελµατικής κατεύθυνσης της µουσικής. H ολοκληρωµένη 
µόρφωση, ούτως ή άλλως, αποτελεί αίτηµα κάθε επαγγελµατικής κατεύθυνσης. 
Η εξειδίκευση σε κάποιον τοµέα δεν µπορεί να σηµαίνει έλλειµµα σε γενική 
παιδεία, στα πλαίσια της δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το 
ερώτηµα, που προκύπτει από τον προσδιορισµό του γενικού σκοπού ίδρυσης του 
Μουσικού Σχολείου ως θεσµού, αφορά στη διευκρίνιση των όρων προετοιµασία 
και κατάρτιση νέων, τον περαιτέρω προσδιορισµό των συγκεκριµένων στόχων 
της, του περιεχοµένου και των τρόπων µε τους οποίους θα επιτευχθεί, καθώς και 
την επαγγελµατική κατεύθυνση σε σχέση µε τις υπάρχουσες επαγγελµατικές 
κατευθύνσεις της µουσικής ως ευρύτερου καλλιτεχνικού και γνωστικού 
αντικειµένου, την προοπτική συνέχειας σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
και τη σύγχρονη επαγγελµατική πραγµατικότητα. Ποιοι είναι οι στόχοι 
λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων, πως µπορούν να προσδιοριστούν µε 
σαφήνεια και να πραγµατωθούν µε αποτελεσµατικότητα στην πράξη;  

Μετά την ίδρυση του πρώτου πειραµατικού Μουσικού Σχολείου Παλλήνη ς 
δηµιουργήθηκαν 36 ανά την Ελλάδα, µε παροχές δωρεάν µεταφορά και 
µεσηµεριανό γεύµα, λόγω του εκτεταµένου ωραρίου τους. Η προετοιµασία και 
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κατάρτιση των νέων στον εκπαιδευτικό χώρο πραγµατοποιείται και εξαρτάται, 
κατά κύριο λόγο, από το πρόγραµµα σπουδών και το περιεχόµενο της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης. Το Πρόγραµµα σπουδών των Μουσικών Σχολείων διαφοροποιήθηκε 
από των υπολοίπων Γυµνασίων – Λυκείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ως 
προς τα µουσικά µαθήµατα, που διδάσκονται σε αυτό. Ως τοµείς του ορίστηκαν 
οι7: Ευρωπαϊκή και Παραδοσιακή, Θεωρητική, φωνητική και οργανική Μουσική, 
Χορωδία, Σύγχρονη Μουσική Τεχνολογία, Εργαστήρι των τεχνών του λόγου, 
Πολύτεχνη έκφραση, Υµνολογία και Βυζαντινή Μουσική και 3 µουσικά όργανα. 
Ένα όργανο επιλογής παραδοσιακό ή ευρωπαϊκό και δυο υποχρεωτικά : Το πιάνο, 
ως όργανο αναφοράς της ευρωπαϊκής µουσικής, και ο ταµπουράς, ως όργανο 
αναφοράς της παραδοσιακής µουσικής, που αντικαθίσταται κατά περιοχές από 
µαντολίνο, λύρα ή κλαρίνο. Η ειδική διδακτική των 17 ωρών µουσικών και 
καλλιτεχνικών µαθηµάτων, καθορίζεται µε οδηγίες της καλλιτεχνικής επιτροπής 
του ΥΠΕΠΘ. (ΦΕΚ 453, Τεύχος 2ο, Αθήνα 12/06/1989 Παρ.13).Η συµµετοχή των 
µαθητών σε οργανικά και χορωδιακά σύνολα ευρωπαϊκής και παραδοσιακής 
µουσικής, είναι συνεχής σε συναυλίες και εκδηλώσεις, κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. Το ποιοτικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον, που ενισχύει την 
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, του ταλέντου, της ευαισθησίας αλλά και της 
συνεργασίας, της επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα 
κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτισµικά, περιβαλλοντικά, επαυξάνεται µε τη 
λειτουργία εργαστηρίων εικαστικών, θεάτρου, φωτογραφίας και χορών.  

«2.Το αναλυτικό πρόγραµµα των µουσικών σχολείων περιλαµβάνει 
µαθήµατα γενικής παιδείας, .. αισθητικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια 
ειδικότητας, καθώς και απογευµατινή µελέτη. Η διδασκαλία των µαθηµάτων 
µουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια µπορεί να είναι συλλογική ή και 
εξατοµικευµένη». «4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων συγκροτείται πενταµελής καλλιτεχνική επιτροπή από ειδικούς στους 
τοµείς λειτουργίας των µουσικών σχολείων και αναγνωρισµένου κύρους 
µουσικοπαιδαγωγούς. Έργο της επιτροπής ..είναι η µελέτη των προγραµµάτων 
διδασκαλίας,..η διατύπωση γνώµης για τα γενικότερα θέµατα οργάνωσης και 
λειτουργίας τους, εξοπλισµού, στελέχωσης, τρόπου αξιολόγησης της επίδοσης των 
µαθητών στα µουσικά µαθήµατα, καθώς και η γενικότερη εποπτεία και αξιολόγηση 
της λειτουργίας των σχολείων...».  

Οι 41 µουσικές ειδικεύσεις των Μουσικών Σχολείων καθορίζονται στο ΦΕΚ 1368 
τ.2 της 14/09/2006 µε την υπ’αριθµ. 81165/Γ7 (3) για τον Καθορισµό µουσικών 
ειδικεύσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών στα 
Μουσικά Σχολεία.(Έχοντας υπόψη:1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 
(Φ.Ε.Κ. 146Α΄). 2. Την υπ’ αριθµ. 92987/Γ7/15.9.2005 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 
1332/τ.Β΄/21.9.2005), το «Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των τάξεων Α΄, Β΄ 
                                                 
7 άρθρο 16 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄) 
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και Γ΄ Μουσικών Γυµνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Ενιαίων Μουσικών Λυκείων», και 
κατόπιν εισήγησης της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ως : Θεωρητικά Ευρωπαϊκής 
Μουσικής, Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής, Μουσικής Τεχνολογίας (Εφαρµογές 
Η/Υ) , Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραµπάσο, Κιθάρα κλασική, Κιθάρα 
ηλεκτρική, Μπάσο ηλεκτρικό, Πιάνο, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Όµποε, Σαξόφωνο 
(Άλτο−Βαρύτονο− Τενόρο), Φαγκότο, Τροµπέτα, Τροµπόνι, Κόρνο, Τούµπα, 
Ακορντεόν, Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά−Σύγχρονα), Βιολί (Παραδοσιακό), 
Κανονάκι, Σαντούρι, Ταµπουράς, Ούτι, Μπουζούκι (Τρίχορδο), Μαντολίνο, Λύρα 
Κρητική, Λύρα Μακεδονίας, Λύρα Πολίτικη, Λύρα ∆ωδεκανήσου, Λύρα Ποντιακή, 
Λαούτο, Κλαρίνο (Παραδοσιακό), Γκάιντα, Ζουρνάς, Νέι, Φλογέρες (Αναγέννησης), 
Παραδοσιακά Κρουστά.  

Ο Holmes (1981) ορίζει έξι κατηγορίες σε ένα µοντέλο για την ανάλυση ενός 
εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος: σκοπούς ,διοίκηση, οικονοµία, δοµή και 
οργάνωση, αναλυτικά προγράµµατα (curricula), εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Μετά 
τον προσδιορισµό των στόχων, της διοίκησης, των οικονοµικών πόρων και την 
εγκαθίδρυση της δοµής, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν τα αναλυτικά 
προγράµµατα σπουδών για όλα τα επίπεδα, από το νηπιαγωγείο ως το 
πανεπιστήµιο. Ο σχεδιασµός τους περιλαµβάνει τον προσδιορισµό συγκεκριµένων 
στόχων για την εκπαίδευση, το περιεχόµενο και τις µεθόδους µάθησης και 
διδασκαλίας για κάθε επίπεδο σπουδών. Σύµφωνα µε τους Βρεττό και Καψάλη 
(1987), ως Αναλυτικό Πρόγραµµα ορίζεται το αποτέλεσµα και προϊόν, 
µακροπρόθεσµων κυρίως, διαδικασιών και ενεργειών προετοιµασίας, σχεδιασµού 
και οργάνωσης της διδασκαλίας σε διάφορα επίπεδα και µε διαφορετικό βαθµό 
εγκυρότητας και νοµιµότητας. Η διερεύνηση του περιεχοµένου της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση, σηµαντική προτεραιότητα και 
θέµα του διαλόγου και των ερευνών των φορέων, που εµπλέκονται και επηρεάζουν 
τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το εύλογο συνεπακόλουθο ερώτηµα, 
που τίθεται µε βάση τη νοµοθετική ρύθµιση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο 
περιεχόµενο της παρεχόµενης µουσικής εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων, 
αφορά στην ανάθεση του ερευνητικού έργου, της κατάρτισης και του σχεδιασµού 
Αναλυτικών Προγραµµάτων, σε µια επιτροπή!  

 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών-Αναλυτικά 
Προγράµµατα  

Tο 2001 το ΥΠ.Ε.Π.Θ., διά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µε στόχο τον 
εκσυγχρονισµό των Προγραµµάτων Σπουδών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, 
συνέταξε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών ∆.Ε.Π.Π.Σ 
και τα επιµέρους Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών Α.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 303 και 
304/τ.β, 13/3/2003). Η φιλοσοφία δόµησή τους διατηρεί τα ανεξάρτητα γνωστικά 
αντικείµενα, αλλά προτείνει την προσέγγιση της σχολικής γνώσης και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του µαθητή, µέσω της διαθεµατικότητας στη σχολική 
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πράξη, εκτιµώντας ότι λειτουργεί δυναµικά στη συγκρότηση της ολιστικής 
αντίληψης της γνώσης. Οι µαθητές καθίστανται υπεύθυνοι και ενεργοί 
συντελεστές της µάθησής τους, η σύνθεση και εφαρµογή νέας γνώσης 
συντελείται µέσω της ενιαιοποίησης της δράσης µε τη σκέψη, και των 
πληροφοριών των επιµέρους αντικειµένων, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού, 
αποδύεται την παροχή γνώσεων και αναλαµβάνει την καθοδήγηση της πορείας 
δόµησής της. (Μακρή 2005:11)  

Το ∆ΕΠΠΣ περιλαµβάνει τα ∆ΕΠΠΣ των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων 
και τα ΑΠΣ τους(ΦΕΚ 302-303/13-3-2003τ.Β’), µε την εξής δοµή:  

~Γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας κάθε επιµέρους γνωστικού αντικειµένου  
~Άξονες του γνωστικού περιεχοµένου ΑΠΣ  
~Γενικούς γνωστικούς στόχους, αξίες και δεξιότητες  
~Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες  
~Θεµατικές ενότητες, ενδεικτικές δραστηριότητες και προτεινόµενα σχέδια 

εργασίας  
Οι στόχοι των ΑΠΣ κάθε γνωστικού αντικειµένου αναφέρονται σε δεξιότητες 

γνωστικές και µεθοδολογικές, κοινωνικές, συνεργασίας και επικοινωνίας, σε 
δεξιότητες που συνδέουν την Επιστήµη ή την Τέχνη µε την ανθρώπινη 
δραστηριότητα και ενισχύουν την ευαισθητοποίηση στην αντίληψη ή τη 
δηµιουργία της, καθώς και τρόπους αξιολόγησης των γνώσεων, για τη 
δυνατότητα διαµόρφωσης προσωπικών αντιλήψεων. Το ∆ΕΠΠΣ υποστηρίζει την 
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας µέσω διεπιστηµονικών ή θεµατοκεντρικών 
διασυνδέσεων και ενισχύει την παιδαγωγική ατµόσφαιρα µε µαθητοκεντρικές 
συνεργατικές προσεγγίσεις, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και αυτο-
αποτελεσµατικότητας, «ανοιχτές» διαδικασίες µάθησης και υπέρβασης των 
ορίων της ήδη οργανωµένης γνώσης. Κάθε διδακτικό πακέτο περιλαµβάνει: 
Βιβλίο µαθητή, οργανωµένο σε θεµατικές ενότητες, Τετράδιο εργασιών και 
Βιβλίο δασκάλου µε οδηγίες για το περιεχόµενο και τη διδακτική µεθοδολογία. 
(Παπαδόπουλος 2005:5-6).  

Οι όροι ενιαιοποίηση, διεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα διέπουν ως 
κύρια χαρακτηριστικά τη φιλοσοφία των αναλυτικών προγραµµάτων 
παραπέµποντας σε σχολές παιδαγωγικής σκέψης, σχετικά µε το περιεχόµενο και 
τη µορφή της σχολικής γνώσης, την οργάνωση της στο Α.Π. και τη διδακτική 
της. (Ματσαγγούρας 2002). Η εσωτερική ενιαιοποίηση κάθε διδακτικού κλάδου 
θεωρείται ότι δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για διεπιστηµονικές διασυνδέσεις και 
διαθεµατικές προεκτάσεις. Η σχολική γνώση, κατά το ∆ΕΠΠΣ, για ψυχολογικούς 
και διδακτικούς λόγους, πρέπει να διδάσκεται σε ενιαιοποιηµένη µορφή για να 
προσφέρει ολιστική εικόνα της πραγµατικότητας, να συνδέεται µε τις εµπειρίες 
των µαθητών για να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και σχετική µε τη ζωή τους, 
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να προσεγγίζεται µε διερευνητικές µεθόδους, για να την ανακαλύπτουν σταδιακά 
οι ίδιοι, ώστε να αναπτύσσουν σκέψη, κρίση και δράση. (2005:8-9). 

  

Τα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Μουσικής  
Ο σκοπός της εκπαίδευσης εκφράζεται στο σχεδιασµό στόχων και περιεχοµένων 

διδασκαλίας των αναλυτικών προγραµµάτων, που καθορίζονται από την εκπαιδευτική 
πολιτική κάθε κράτους ανάλογα µε την προσωπικότητα του πολίτη, που επιδιώκει να 
διαµορφώσει. Η θέση της µουσικής στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης 
στιγµατίστηκε από διευρυµένα προβλήµατα έλλειψης αιθουσών, εκπαιδευτικών και 
ανεπαρκούς κατάρτισης τους, υλικοτεχνικής υποδοµής και ανεφάρµοστων ή και 
ανύπαρκτων αναλυτικών προγραµµάτων. (Σταύρου 2006)  

1.Αναλυτικό Πρόγραµµα Μουσικής 1985  
Η προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης της διδασκαλίας της µουσικής 

εκφράστηκε µε το πρώτο ολοκληρωµένο αναλυτικό πρόγραµµα του 1985, (Ν.∆. 
1566/85), που συντάχθηκε από ειδική οµάδα εργασίας, βασίστηκε σε 
συγκεκριµένες αρχές και συνοδεύτηκε από βιβλία για το γυµνάσιο και την πρώτη 
λυκείου. (ΦΕΚ 158/19-9-1985, τεύχος Α’ και ΦΕΚ 170/7-10-1985, τεύχος Α’).  

2.Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Μουσικής Αγωγής 1999  
Κατά την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1999, προτάθηκε για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα η διαµόρφωση Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών από το 
δηµοτικό ως το λύκειο µε ενιαία αντιµετώπιση των διδακτικών αντικειµένων, 
ενιαίους στόχους και αρχές για το σύνολο των µαθηµάτων όλων των 
τάξεων.(ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 2000α: 157). Στο 
πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε το Ενιαίο Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής Αγωγής 
(ΦΕΚ 1645/24-8-1999, τεύχος Β’), καθορίζοντας το ειδικό πλαίσιο της 
γνωστικής περιοχής της µουσικής αγωγής, µε αναφορά σε όλα τα στοιχεία µιας 
ολοκληρωµένης πρότασης προγράµµατος σπουδών: γενικό σκοπό, επιµέρους 
σκοπούς και επιδιώξεις, περιεχόµενο, µεθοδολογία διδασκαλίας, διδακτικά µέσα, 
υλικά και αξιολόγηση.  

Το περιεχόµενο του µαθήµατος προσδιορίστηκε από τις εξής πέντε γενικές 
ενότητες µε τριάντα επιµέρους περιεχόµενα και βαθµό δυσκολίας ανάλογο µε το 
επίπεδο και την ηλικία των µαθητών (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., 2000β): 

 

1 Προσεγγίζω και κατανοώ τις βασικές έννοιες και τα συστατικά της µουσικής 
2 Ανακαλύπτω τα είδη της µουσικής και επικοινωνώ µε τη µουσική 
3 Γνωρίζω την παγκόσµια µουσική κληρονοµιά 
4 Συνδέω τη µουσική µε τις άλλες τέχνες και επιστήµες 
5 ∆ηµιουργώ µουσική, την παρουσιάζω και εκφράζοµαι µε αυτή 

 

Το Ε.Π.Π.Σ. ίσχυσε τυπικά κατά τα έτη 1999-2001 και δεν συνοδεύτηκε από 
βιβλία και εποπτικό υλικό. (Ανδρούτσος 2002:62-69). Το µάθηµα της µουσικής 
διδασκόταν στην Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού 2 δω εβδοµαδιαία, Ε΄και ΣΤ΄-1, Α΄Β΄και 
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Γ΄Γυµνασίου 1 και Α΄Λυκείου -1 δω, ανά δεκαπενθήµερο. Η αναλυτική αναφορά 
του ΕΠΠΣ στα αντικείµενα διδασκαλίας, για το Νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις 
∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Α΄ Λυκείου, θεωρήθηκε σκόπιµη για την αποφυγή 
πρακτικών αναντιστοιχιών ανά εκπαιδευτική µονάδα και περιοχή.  

 

3.∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Μουσικής-2001-
ΦΕΚ 1366 τ.Β’ 18-10-2001, (αρ. 1&2, σ.1-369)  

Ως σκοπός της διδασκαλίας της µουσικής, ορίζεται, η ανάπτυξη και 
καλλιέργεια της προσωπικότητας, της δηµιουργικότητας, της ευαισθησίας και 
της ικανότητας των µαθητών για κατανόηση και αισθητική απόλαυση µέσα από 
δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας, εκτέλεσης και ενεργητικής ακρόασης. 
Αναγνωρίζεται ότι η µουσική συµβάλλει στην καλλιέργεια πνεύµατος 
συνεργασίας, οµαδικότητας, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και 
κοινωνικοποίηση, στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας, στη γνωριµία και εκτίµηση 
των διαφορετικών πολιτισµών, στην ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης, στην 
ανάπτυξη της επινοητικότητας και της ικανότητας για ανάλυση και επίλυση 
προβληµάτων, στην ευαισθητοποίηση, την καλλιέργεια της µνήµης και την 
ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας.  

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι σχετίζονται µε τους τρεις τοµείς µάθησης, 
γνωσιολογικό (αντίληψη), ψυχοκινητικό (δεξιότητες) και συναισθηµατικό 
(στάσεις), ενώ ως βασικοί άξονες των µαθησιακών στόχων, όλων των 
εκπαιδευτικών φάσεων, ορίζονται οι δεξιότητες εκτέλεσης - έλεγχος ήχων µέσω 
τραγουδιού και παιξίµατος οργάνου, οι δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας 
και ανάπτυξης µουσικών ιδεών, οι δεξιότητες αξιολόγησης και η ακρόαση και 
εφαρµογή γνώσης και κατανόησης. (Παπαζαρής 2005:163-168).  
 

Άξονες Γνωστικού Περιεχοµένου του ∆ΕΠΠΣ Μουσικής  
1 Έλεγχος ήχων µέσω δεξιοτήτων στο τραγούδι και το παίξιµο οργάνων-∆εξιότητες Εκτέλεσης 
2 ∆ηµιουργία και ανάπτυξη µουσικών ιδεών-∆ραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας  
3 Ανταπόκριση και αναθεώρηση-∆εξιότητες αξιολόγησης  
4 Ακρόαση και εφαρµογή γνώσης και κατανόησης  

 

∆ιακρίνονται τρία επίπεδα, ανάλογα µε την ηλικία και την τάξη, µε 
εξειδικευµένους στόχους, ενώ οι αξιολογικές κρίσεις για τη µαθητική επίδοση 
στηρίζονται στις περιγραφές τους. Στο 1ο 

 
επίπεδο εντάσσεται το Νηπιαγωγείο, οι 

Α΄& Β΄ ∆ηµοτικού, στο 2ο 
 
οι Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄∆ηµοτικού και στο 3ο 

 
το Γυµνάσιο.  

Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Μουσικής, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
∆ΕΠΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο καταγράφονται : Ειδικοί Σκοποί, 
Στόχοι (µε εξειδικευµένους σε οκτώ υπο-επίπεδα αυξανόµενης δυσκολίας), 
Θεµατικές Ενότητες, Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά Σχέδια 
Εργασίας, ∆ιδακτική Μεθοδολογία και Τρόποι Αξιολόγησης. Προσδιορίζεται το 
προς εφαρµογή πρόγραµµα σπουδών, ως το ευρύ πλαίσιο ανάπτυξης λεπτοµερών 
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σχεδίων µαθηµάτων, περιλαµβάνονται οι γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση στα 
θέµατα και οι δραστηριότητες επίτευξης τους σε πλαίσιο µαθήµατος, τάξης και 
επιπέδου, επιτρέποντας βαθµό ευελιξίας ανάλογα µε τα µέσα και τις συνθήκες 
κάθε σχολείου και περιοχής. Το ΑΠΣ αναπτύσσεται σπειροειδώς, ακολουθώντας 
πορεία από το απλό στο σύνθετο και από το γνωστό στο άγνωστο. Ο σχεδιασµός 
και η πράξη της διδασκαλίας ορίζονται, ώστε η ακρόαση και η εφαρµογή γνώσης 
και κατανόησης να αναπτύσσονται µέσω συσχετιζόµενων δεξιοτήτων εκτέλεσης, 
δραστηριοτήτων µουσικής δηµιουργίας και αξιολόγησης, στοχεύοντας στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων και της αυτοπεποίθησης των µαθητών.  

Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, λαµβάνοντας υπόψη το αισθησιοκεντρικό 
στάδιο της συγκεκριµένης σκέψης, η εξερεύνηση και ο πειραµατισµός µε ήχους από 
ποικιλία πηγών του περιβάλλοντος, η εξοικείωση, αντίληψη και κατανόηση των 
βασικών χαρακτηριστικών τους, η χρήση απλών οργάνων, η κατανόηση και 
εµπέδωση βασικών εννοιών και στοιχείων θεωρίας, µορφολογίας και ιστορίας της 
µουσικής, διδάσκονται στη βάση σειράς βιωµατικών δραστηριοτήτων τραγουδιού, 
αυτοσχεδιασµού, ανάπτυξης της ικανότητας ακρόασης ειδών µουσικής, οργάνων και 
κυρίως παιχνιδιών, σε πλαίσιο δραστηριοτήτων συσχετικό και µε άλλους τοµείς 
µάθησης, µε στόχο τη µουσική αφύπνιση και την ανάπτυξη θετικών στάσεων στη δια 
βίου µάθηση, τη συνεργασία και υπευθυνότητα. Αξιολογείται η προσπάθεια και η 
συµµετοχή µε βάση τους στόχους κάθε επιπέδου, ενώ ο έλεγχος επίτευξης των 
διδακτικών στόχων δεν έχει ποσοτικό, αλλά ποιοτικό χαρακτήρα εστιάζοντας στο 
συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό τοµέα και δευτερευόντως στο γνωστικό, ενώ 
κατάλληλα αξιολογικά µέσα θεωρούνται δραστηριότητες, που διερευνούν την 
ικανότητα των µαθητών για χειρισµό των στοιχείων της µουσικής σε δηµιουργικές 
εργασίες µε µουσική ευαισθησία.  

Στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση του σταδίου ανάπτυξης της αφαιρετικής ή 
τυπικής σκέψης, ο σχεδιασµός του µαθήµατος ως πρακτικού, που προϋποθέτει 
ειδικό εργαστήριο, για επέκταση του δηµιουργικού επιπέδου των 
δραστηριοτήτων του ∆ηµοτικού, στοχεύει στην εξέλιξη ήδη κεκτηµένων 
δεξιοτήτων προσβλέποντας σε αναγνώριση και βαθύτερη συνειδητοποίηση 
στοιχείων και εννοιών, µε έµφαση στην ακρόαση συνθετότερων έργων της 
µουσικής φιλολογίας, διαφορετικών εποχών, στιλ και πολιτισµών, εξερεύνηση 
µεγαλύτερης ποικιλίας µουσικών ειδών, δηµιουργίας φωνητικών-οργανικών 
συνόλων, παρουσίασης µουσικών δηµιουργιών και διαµέσου διαλογικών µορφών 
αξιολόγησης. Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η µελέτη της ιστορίας της µουσικής, η 
διερεύνηση του ρόλου της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η ανάπτυξη των αισθητικών 
κριτηρίων και η διασύνδεσή της µε τις άλλες τέχνες. (Ανδρούτσος 2002).  

Στις προτεινόµενες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις του ∆ΕΠΠΣ 
συµπεριλαµβάνονται: η ενεργητική προσέγγιση της γνώσης-µέσω της 
διερεύνησης και ανακάλυψης, οι επισκέψεις σε φυσικό ή ανθρωπογενές 
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περιβάλλον που διασφαλίζουν τη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης και 
συµβάλλουν στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, η χρήση κατάλληλου 
εκπαιδευτικού εποπτικού υλικού για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και της 
προσοχής τους, η συζήτηση και ο διάλογος, ως δυνατότητα προβληµατισµού, 
αξιολόγησης και διατύπωσης απόψεων µέσα από διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, οι 
οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας, ως έκθεση σε διαφορετικές 
στρατηγικές σκέψης και επίδραση στην κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων, τη βελτίωση της αυτοεκτίµησης και ψυχικής υγείας.  

 

Πρόταση σχεδιασµού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών 
Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης Ευρωπαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής  

Στο νόµο για τη γενική εκπαίδευση 1566/85 αρθ.1, που ορίζει το σκοπό του 
σχολείου ως συµβολή.. στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 
διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
αρµονικά», προσδιορίζεται η κατάρτιση του Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος 
Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) µε τους στόχους διδασκαλίας της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και τα πλαίσια ανάπτυξης του περιεχοµένου των αναλυτικών 
προγραµµάτων σπουδών, µε βάση την εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη 
τους, ως βασικός συντελεστής της εκπαίδευσης. (2005:5)  

1. Η πρόταση για την ανάπτυξη ενός Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος 
Σπουδών Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς. Η 
ενιαία θεώρηση κάθε γνωστικού αντικειµένου σε όλες τις βαθµίδες ενός 
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι διέπεται από το ίδιο πνεύµα 
και αντίληψη ως προς τη σκοπιµότητα και στοχοθεσία της, αποσκοπεί και 
συνεπάγεται στην οµαλή, συνεπή και αποτελεσµατική απόκτηση δεξιοτήτων 
διαµέσου της σταδιακής ανέλιξης του περιεχοµένου κάθε αντικειµένου, 
επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διασύνδεσή του µε άλλα αντικείµενα και την 
πρόσκτηση ολοκληρωµένης και όχι αποσπασµατικής παιδείας. Η ενιαία θεώρηση 
των σπουδών οργανικής µουσικής εκτέλεσης και ερµηνείας από το πρωτοβάθµιο 
στο τριτοβάθµιο επίπεδο και η ανάλογη διαβάθµιση και αντιστοίχησή τους στο 
χώρο της ωδειακής παιδείας, θεωρείται το πρώτο αναγκαίο και ουσιαστικό βήµα 
στην αναθεώρηση του περιεχοµένου της µουσικής οργανικής εκπαίδευσης και 
των διδακτικών της προσεγγίσεων, µε στόχο να συµβάλλει, ώστε οι µαθητές να 
αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν 
στις σύγχρονες προκλήσεις µε την κατάκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων πολύτιµων για την επιστηµονική και καλλιτεχνική πρόοδο της χώρας.  

2. Η µουσική αγωγή στην προ-δηµοτική εκπαίδευση, σηµαντική για τη µετέπειτα 
πορεία και τη διαµόρφωση στάσεων των µαθητών απέναντι στη µουσική, µπορεί να 
αναπτυχθεί στα πλαίσια του ΕΠΠΣΟΕ ως αυτόνοµο στάδιο µε γενικό σκοπό και 
επιµέρους στόχους, που όµως θα διέπεται από τις ίδιες αρχές δόµησης των ΠΣ 
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Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας. Στο Νηπιαγωγείο, του σταδίου της 
προσυλλογιστικής σκέψης8, η ενθάρρυνση για την επίτευξη στόχων και ανάπτυξη 
ικανοτήτων συντελείται κυρίως, µέσω του παιχνιδιού, της κίνησης, της εξερεύνησης 
και των παιχνιδο-τραγουδιών. Οι επιδιώξεις και το περιεχόµενο, όπως η γνωριµία µε 
τα µουσικά όργανα της ευρωπαϊκής και παραδοσιακής µουσικής, η εξοικείωση των 
παιδιών µε τους ήχους, η δυνατότητα πειραµατισµού και βιωµατικής αντίληψής τους 
µέσω παιχνιδιών και ακροάσεων, αν οριστούν, ώστε να ανταποκρίνονται στο ηλικιακό 
τους επίπεδο θα εξασφαλίσουν ουσιαστικές δοµικές προϋποθέσεις σύνδεσης και 
συνέχειας στις επόµενες βαθµίδες.  

3. Ο ενιαίος καθορισµός των επιπέδων σπουδών για κάθε Σχολή οργάνου στη 
δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση της χώρας, αποτελεί αναµφισβήτητη ανάγκη, για 
την εξασφάλιση της συνέχειας και οµαλής µετάβασης από επίπεδο σε επίπεδο 
σπουδών και τη διασφάλιση της αναγνώρισής του από κάθε ίδρυµα. Ο προσδιορισµός 
των επιπέδων µπορεί να είναι ανάλογος ή αντίστοιχος µε αυτόν του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης ή ένας εκ νέου ορισµός επιπέδων σπουδών για κάθε Σχολή Οργάνου 
µε ταυτόχρονο προσδιορισµό ηλικιών. Η διαβάθµιση και διευκρίνιση της εφικτής 
διάρκειας επιπέδων σπουδών, στα πλαίσια δηµόσιας ή ωδειακής Πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, καθώς και η αντιστοίχηση του περιεχοµένου τους, θα καταστήσει 
δυνατό τον καθορισµό ελάχιστου προαπαιτούµενου επιπέδου οργανικής εκτέλεσης, 
για την εισαγωγή µαθητών στην Α΄ Γυµνασίου των Μουσικών Σχολείων, εφόσον το 
ειδικό όργανο επιλογής αποτελεί το πρωτεύον.  

Παράδειγµα Ενιαίου Προσδιορισµού επιπέδων σπουδών στο πιάνο από την 
πρωτοβάθµια βαθµίδα ως την τριτοβάθµια βαθµίδα του εκπαιδευτικού µας 
συστήµατος µε αντιστοίχηση των Ωδειακών Επιπέδων σπουδών.  

Τάξεις 
∆ηµοτικού 

 Επίπεδο 
Σπουδών 

Όργανο 
πιάνο 

Ηλικία Ωδειακά Επίπεδα 

Α΄  1ο 
 
  6 ετών  Προκαταρκτική Ι  

Β΄  2ο 
 
  7  Προκαταρκτική ΙΙ  

Γ΄  3ο 
 
  8  Προκαταρκτική ΙΙΙ  

∆΄  4ο 
 
  9  Κατωτέρα Ι  

Ε΄  5ο 
 
  10  ΙΙ  

ΣΤ΄  6ο 
 
  11  ΙΙΙ  

Α΄ Γυµνασίου  7ο 
 
  12  ΙV  

Β΄  8ο 
 
  13  V  

Γ΄  9ο 
 
  14  Mέση Ι  

Α΄ Λυκείου  10ο 
 
  15  Μέση ΙΙ  

Β΄  11ο 
 
  16  Μέση ΙΙΙ  

Γ΄  12ο 
 
  17 ετών  Μέση ΙV  

                                                 
8 σύµφωνα µε τη θεωρία σταδίων πνευµατικής ανάπτυξης του Jean Piaget 
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4. Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία και τις µεθοδολογικές αρχές ανάπτυξης των 
ΠΣ, ο σχεδιασµός τους πρέπει να γίνεται µε κεντρικό άξονα αναφοράς τους 
εκπαιδευτικούς στόχους συνυφασµένους µε τις µεθόδους και τη διδακτέα ύλη 
ανά τάξη. Η εξελικτική πορεία της παιδείας πραγµατοποιείται σταδιακά µέσα 
από συγκεκριµένες επιδιώξεις, που αφορούν στο γνωσιολογικό, συναισθηµατικό 
και ψυχοκινητικό τοµέα ανάπτυξης των παιδιών και κατατάσσονται σε επίπεδα, 
που ανταποκρίνονται στις θέσεις της παιδαγωγικής επιστήµης και σχετίζονται µε 
την ηλικιακή τους συγγένεια. Στα πλαίσια αυτά, θεωρείται αναγκαίος ο 
προσδιορισµός του Γενικού σκοπού των σπουδών οργανικής µουσικής εκτέλεσης 
στις δύο βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, των σκοπών διδασκαλίας των 
αντικειµένων οργανικής µουσικής εκτέλεσης, και των επιµέρους στόχων και 
επιδιώξεων ανά όργανο, επίπεδο, και έτος σπουδών.  

5. Συνεπακόλουθα, και µε βάση τους προσδιορισµένους στόχους, ο ενιαίος 
καθορισµός του περιεχοµένου των σπουδών σε κάθε σχολή οργάνου, ανά έτος 
και επίπεδο σπουδών, µε άξονες την ύλη κάθε οργάνου και τον αριθµό και τη 
φύση των αναγκαίων υποχρεωτικών µαθηµάτων, για την ολοκλήρωση τους σε 
πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο επίπεδο, εξασφαλίζει τόσο την ανελικτική του 
συνέχεια δια των βαθµίδων, καθιστά ευκολότερη την απόκτηση των τεχνικών και 
αισθητικών χαρακτηριστικών, που απαιτεί η πολυπλοκότητα των δεξιοτήτων της 
µουσικής εκτέλεσης ως αντικειµένου και ταυτόχρονα δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο, και την προαγωγή του τριτοβάθµιου 
επίπεδου.  

6. Ιδιαιτέρως αναφέρεται η σηµασία του επαναπροσδιορισµού του 
περιεχοµένου σπουδών των Μουσικών Σχολείων διαµέσου Αναλυτικών 
Προγραµµάτων Σπουδών (Γυµνάσιο – Λύκειο), τόσο για τα µαθήµατα γενικής 
µουσικής παιδείας, όσο και ιδιαίτερα για τα αντικείµενα οργανικής µουσικής 
εκτέλεσης σε ένα ευέλικτο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα, που θα λαµβάνει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του προγράµµατος σπουδών, που απορρέει από το 
σκοπό ίδρυσής του. Ως ουσιώδη χαρακτηριστικά επαναπροσδιορισµού 
περιεχοµένων προτείνονται: ο καθορισµός της διδακτέας ύλης ανά όργανο και 
επίπεδο σπουδών, µε διάχυση της θεωρίας στην πράξη, συνεκτίµηση των 
πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της µουσικής επιστήµης και τέχνης, διασύνδεση 
της ιστορίας και στιλ, προσδιορισµός της επαγγελµατικής ή ερασιτεχνικής 
ενασχόλησης, και τη δηµιουργική αναβάθµιση των µαθηµάτων οργανικής 
εκτέλεσης µε αξιοποίηση των δυνατοτήτων των µαθητών απαλλαγµένων από 
αναχρονιστικές παλαιο-ωδειακές αντιλήψεις και πρακτικές.  

7. Οι µέθοδοι διδασκαλίας δηµιουργήθηκαν από την ανάγκη ολοκληρωµένης 
και επιστηµονικής προσέγγισης της διδασκαλίας, καθώς στηρίζονται και 
λαµβάνουν υπόψη τους συγκεκριµένες αρχές, που βασίζονται στις ανακαλύψεις 
των επιστηµών της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Οι εκπαιδευτικοί της 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          216 

οργανικής µουσικής εκτέλεσης, όπως οι εκπαιδευτικοί κάθε κλάδου, έρχονται 
αντιµέτωποι, µε τα θεµελιώδη ερωτήµατα του περιεχοµένου-ύλης της 
διδασκαλίας, του τρόπου και της σειράς διδασκαλίας των περιεχοµένων του 
γνωστικού τους αντικειµένου, ανάλογα µε το ηλικιακό επίπεδο των µαθητών 
τους. Η αξία των µεθόδων διδασκαλίας έγκειται στο ότι θέτουν στο επίκεντρο τις 
έννοιες των σκοπών και στόχων, που πρέπει να επιτευχθούν µε σειρά και 
συστηµατοποίηση προκειµένου να είναι αποτελεσµατικές ως προς την 
πραγµάτωση της µάθησης. (Ανδρούτσος 2004: 3-5) Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες 
µέθοδοι διδασκαλίας ανά όργανο και επίπεδο σπουδών ανάλογα µε το ηλικιακό 
επίπεδο των µαθητών, ώστε οι µαθητές να γνωρίσουν το εκάστοτε όργανο και το 
ρεπερτόριό του, να αναπτύξουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τεχνικές 
δυνατότητες, που θα συµβάλλουν στην αισθητική και εκφραστική του απόλαυση, 
στο δεξιοτεχνικό χειρισµό του, τις ερµηνευτικές δυνατότητές του, τη σύµπραξη 
µε τους συµµαθητές και άλλα όργανα, την ανάπτυξη της δεξιότητας της πρώτης 
ανάγνωσης, την κατανόηση και εµπέδωση των θεωρητικών στοιχείων, τη 
διασύνδεση της πράξης µε τα θεωρητικά γνωστικά αντικείµενα της θεωρίας, 
αρµονίας, ιστορίας, µορφολογίας; Η παροχή µεθοδολογικών επιλογών, µε τον 
προσδιορισµό, την περιγραφή ή/και παράθεση ενδεδειγµένων µεθόδων 
διδασκαλίας µε βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της παιδαγωγικής και διδακτικής 
του κάθε οργάνου, θεωρείται όχι µόνο αιτούµενο ολοκληρωµένης προσέγγισης 
της διδασκαλίας, αλλά και ουσιώδες στοιχείο κάθε προγράµµατος σπουδών, που 
φιλοδοξεί να προάγει τη διαδικασία µάθησης.  

8. Η χρήση των κατάλληλων διδακτικών µέσων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 
των αναλυτικών προγραµµάτων, που µορφοποιεί το υλικό µάθησης κάθε 
αντικειµένου. Ο ενιαίος καθορισµός της υποχρεωτικής και επιλεγόµενης ύλης 
σπουδών σε σχέση µε τους στόχους κάθε επιπέδου και κάθε τάξης, καθώς και η 
ανάπτυξη προτάσεων διδακτικού υλικού µε διερεύνηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας και εργογραφίας κάθε οργάνου και όχι την απλή παράθεση 
ονοµαστικών καταλόγων, συγκαταλέγεται στα αιτήµατα των εκπαιδευτικών 
οργανικής διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τους µουσικοπαιδαγωγούς Orff και 
Dalcroze το υλικό της διδασκαλίας, πρέπει να προέρχεται από το άµεσο 
γεωγραφικό και πολιτιστικό περιβάλλον των ατόµων, στα οποία απευθύνεται. Η 
δηµιουργία έντυπων µεθόδων για την εκµάθηση κάθε οργάνου, που προβλέπεται 
ως διδακτικό αντικείµενο στα µουσικά σχολεία, κατόπιν διερεύνησης της 
ελληνικής και διεθνούς εργογραφίας για όλα τα επίπεδα σπουδών µε αφετηρία το 
πρωτοβάθµιο, θα συνέβαλε στην καθιέρωση συστηµατικής αντιµετώπισης της 
διδασκαλίας του. Με βάση έναν ενιαίο προσανατολισµό του ΠΣ η επιλογή και 
ταξινόµηση του υλικού, αρχίζει στις πρώτες τάξεις µε στοιχεία, που σταδιακά 
αναπτύσσονται, µεταπλάθονται, εµπλουτίζονται και ανακυκλώνονται 
προχωρώντας προς τις µεγαλύτερες τάξεις και επίπεδα, ενώ η συνέχεια τους 
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απορρέει από την αλληλουχία των επιδιώξεων τους. Ο σχεδιασµός και 
δηµιουργία δωρεάν διανεµόµενων διδακτικών πακέτων ανά όργανο, επίπεδο και 
έτος σπουδών, από ειδικούς µουσικο-παιδαγωγούς του τοµέα της οργανικής 
µουσικής εκτέλεσης, που θα λάβει υπόψη τόσο τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
τάσεις στη διδασκαλία των οργάνων, θα διερευνήσει τη µουσική φιλολογία, θα 
επιλέξει και θα προτείνει περιεχόµενο και υλικό διδασκαλίας, ανάλογο µε την 
ηλικία και τις δυνατότητες των µαθητών κάθε επιπέδου, όσο και το πλαίσιο των 
Αναλυτικών Προγραµµάτων των εκπαιδευτικών βαθµίδων της χώρας µας και τις 
ιδιαιτερότητες της ιστορίας και του πολιτισµού της, θα καταστήσει σαφή την 
ισότιµη αντιµετώπιση της οργανικής µουσικής εκτέλεσης ως σηµαντικού 
γνωστικού αντικειµένου. Συγκεκριµένα, η διασύνδεση της ευρωπαϊκής µε την 
ελληνική µουσική και την ιστορία της, η διάσωση και επανεκτίµηση της 
σηµασίας και του ρόλου της παραδοσιακής κληρονοµιάς µέσα από τα έργα 
ελλήνων συνθετών, που ενσταλάζουν το χαρακτήρα και την αισθητική της, δια 
του τονικού, τροπικού ή και καθαρά παραδοσιακού ιδιώµατος, οι σύγχρονες 
τάσεις και ρεύµατα του 20

ου 
και 21

ου 
αιώνα, αναφέρονται ως παραδείγµατα 

διαθεµατικών στόχων και δράσεων, προσδιοριστικών του προς επιλογή 
διδακτικού υλικού.  

9. Ο ενιαίος προσδιορισµός των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων της 
µουσικής παιδείας ως ειδικών, βασικών, υποχρεωτικών, επιλεγόµενων στις τρεις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, θεωρείται σηµαντικός, ώστε να αποφεύγονται οι 
αµφισηµίες και να διευκολύνεται η µεταξύ των µελών τους επικοινωνία. 
∆ιαπιστώνεται σήµερα ότι το κύριο µάθηµα οργάνου ονοµάζεται ειδικό, ενώ τα 
µαθήµατα, που το πλαισιώνουν, αναφέρονται ως υποχρεωτικά ή γενικά στα 
Ωδεία, ενώ το ίδιο µάθηµα χαρακτηρίζεται ως Υποχρεωτικό Επιλογής στα 
µουσικά σχολεία της δευτεροβάθµιας. ∆ιαφορετική είναι η διατύπωση στο χώρο 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναφορικά µε τα βασικά, ειδικά και υποχρεωτικά 
µαθήµατα. Αναρωτιέµαι αν προσφέρουµε στο µαθητικό και φοιτητικό δυναµικό 
της µουσικής µια ακόµη διάσταση γλωσσικού ζητήµατος;  

10. Η ανίχνευση και καθιέρωση των κατάλληλων αξιολογικών µέσων και 
τρόπων στην οργανική µουσική εκτέλεση, θεωρείται ανάλογη της εκπαιδευτικής 
βαθµίδας, των επιδιωκόµενων γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών 
στόχων, ανά όργανο και ηλικιακό επίπεδο, καθώς και των δεξιοτήτων των 
µαθητών. Η διατήρηση ποιοτικού χαρακτήρα αξιολόγησης, που να εστιάζει 
ταυτόχρονα στο συναισθηµατικό, ψυχοκινητικό αλλά και γνωστικό τοµέα στα 
τρία πρώτα έτη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη για επίτευξη 
αισθητικών, τεχνικών και ερµηνευτικών στόχων, που ενέχει η πολυπλοκότητα 
της επιτελεστικής συµπεριφοράς. Η προετοιµασία των µαθητών για ποσοτικού 
χαρακτήρα αξιολογήσεις, κατά τις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού 
σχολείου, µπορεί να συµβάλλει πολλαπλά στην προσαρµογή τους στο 
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περιβάλλον, τόσο των Γυµνασίων Γενικής Παιδείας, όσο και ιδιαίτερα των 
Μουσικών Σχολείων, όπου επιδιώκεται η µουσική εξειδίκευση των µαθητών. Οι 
περισσότερες µορφές και αρχές αξιολόγησης, που εφαρµόζονται ήδη στα άλλα 
γνωστικά αντικείµενα, µπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην προαγωγή της 
οργανικής µουσικής διδασκαλίας και πράξης. Η αξιολόγηση ως συνεχής 
διαµορφωτική διαδικασία, ήδη από την αρχική-διαγνωστική µορφή της, µπορεί 
να λαµβάνει υπόψη τις ατοµικές διαφορές ανάπτυξης, να διαµορφώνει τους 
ρυθµούς και τρόπους µάθησης σε κλίµα αποδοχής και αλληλεγγύης, που 
εγγυάται τη βελτίωση αυτοαντιλήψεων και υπέρβαση αδυναµιών σε ατοµικό και 
οµαδικό επίπεδο, τη δυνατότητα προσωπικής επαύξησης και κοινωνικοποίησης, 
ενώ ως τελική-συνολική ή ανακεφαλαιωτική διαδικασία να διαπιστώνει και να 
προσφέρει αθροιστικές σαφείς πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων κάθε 
επιπέδου ανατροφοδοτώντας την περαιτέρω πορεία και εξέλιξη της µάθησης.  

 
Αξιολόγηση και Τίτλοι Σπουδών των Μουσικών Σχολείων  
Ο προσδιορισµός του τρόπου και των µέσων αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα 

αναγκαίος στην περίπτωση του Μουσικού Σχολείου, εφόσον η επαγγελµατική 
εξειδίκευση προβλέπεται ήδη από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν2158 
του 1993, ΦΕΚ109A’, που αναφέρεται στη χορήγηση τίτλων σπουδών:  

«Στους αποφοίτους των µουσικών λυκείων,...χορηγούνται πτυχία µουσικής 
ειδικότητας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του βασιλικού διατάγµατος 
της 11.11.1957 ΦΕΚ 229

Α
’, περί ‘Κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού του 

Ωδείου Θεσ/νίκης’. Τα προσόντα των καθηγητών-εξεταστών των µουσικών 
µαθηµάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση 
των παραπάνω πτυχίων ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού ΕΠΘ. Τα 
χορηγούµενα πτυχία είναι ισότιµα µε τα χορηγούµενα από τα ωδεία και τις 
µουσικές σχολές».  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ως βάση για το σκοπό, την αντιστοιχία, 
την ισοτιµία και το πρόγραµµα σπουδών των µουσικών σχολείων έχουν ληφθεί 
οι διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία του αδιαβάθµητου Κρατικού Ωδείου 
Θεσ/νίκης. Ο σχεδιασµός Αναλυτικών Προγραµµάτων µουσικών σπουδών για τα 
Μουσικά Σχολεία, µε τον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων, περιεχοµένων 
διδακτέας ύλης, µεθοδολογίας και τρόπων αξιολόγησης, ανά επίπεδο γνωστικού 
αντικειµένου, θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος, τόσο για τον ανασχεδιασµό και 
εφαρµογή των υπαρχόντων διατάξεων για την απόκτηση τίτλων σπουδών, όσο 
και για την περαιτέρω δυνατότητα «πιστοποίησης» σε επίπεδο σπουδών 
οργανικής εκτέλεσης και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την εισαγωγή 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η τροποποίηση της προαναφερθείσας διάταξης, 
µε τις Υ.Α. Γ2/7323/1997 (ΦΕΚ1233Β’) και Γ2/7324/1997 ΦΕΚ1233Β’ εξισώνει 
τους τίτλους µουσικής ειδικότητας των Μουσικών Σχολείων µε αυτούς των 
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ιδιωτικών ωδείων, εδραιώνοντας τη λήψη αδιαβάθµητων πιστοποιητικών 
σπουδών και στη δηµόσια εκπαίδευση, χωρίς, ωστόσο, να τη θεσµοθετεί ως 
αυτοδύναµο δικαίωµα τους :  

«1. Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος µουσικής 
ειδικότητας µετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιµος και αντίστοιχος µε τους 
τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισµένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ.) 
Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Ωδεία, Μουσικές Σχολές).»  

«2. Οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλων µουσικής ειδικότητας θα δίνονται σε 
επιτροπή που θα ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων».  

 
Τροποποίηση της Γ2/7324/1997/ ΦΕΚ1233Β’ µε την Υ.Α. 

Γ2/3373/1999/ΦΕΚ1505Β  
«1. Η Εξεταστική Επιτροπή για τη χορήγηση τίτλων µουσικής ειδικότητας θα 

είναι τριµελής. Της Εξεταστικής Επιτροπής θα προΐσταται ο εκάστοτε Πρόεδρος 
της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. Τα υπόλοιπα δύο (2) 
µέλη της Επιτροπής θα είναι Μουσικοί εγνωσµένου κύρους ή δηµόσιοι 
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕl6 (Μουσικής) µε ειδικότητα (Θεωρητικοί καθηγητές 
οργάνων ή παραδοσιακής µουσικής κ.α.) σχετικοί µε το αντικείµενο που πρόκειται 
να κληθούν να εξετάσουν και µε βαθµό Α'. Στην Εξεταστική Επιτροπή συµµετέχει 
και ο ειδικός καθηγητής, χωρίς δικαίωµα βαθµολόγησης.»  

«2. Οι χορηγούµενοι τίτλοι µουσικής ειδικότητας θα είναι: α) Πτυχίο 
Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρµονίας), β) Πτυχίο Ελληνικής 
Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής), γ) Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών 
Οργάνων.»  

«3. Τα µαθήµατα κατά ειδικότητα και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των 
παραπάνω τίτλων µουσικής ειδικότητας θα είναι αυτή που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Β.∆. της 11.11.1957 (ΦΕΚ 229Α') "περί κυρώσεως του εσωτερικού 
κανονισµού του Ωδείου Θεσσαλονίκης σε συνδυασµό µε τα εκάστοτε ισχύοντα 
Αναλυτικά Προγράµµατα των Μουσικών Σχολείων...».  

«5. Οι χορηγούµενοι τίτλοι µουσικής ειδικότητας υπογράφονται από την 
Εξεταστική Επιτροπή, τον Ειδικό καθηγητή καθώς και από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων.»  

Το Μουσικό Λύκειο µπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνοµη εκπαιδευτική 
µονάδα, αλλά και ως προθάλαµος «ειδικής» πρόσβασης στα τµήµατα Μουσικών 
Σπουδών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναλυτικά 
προγράµµατα σπουδών του, θα µεριµνούν για την επίτευξη τέτοιων στόχων. Η 
παροχή µουσικής κατεύθυνσης ενυπάρχει στον προσδιορισµό του Μουσικού 
σχολείου, χωρίς όµως να συνάδεται από το ανάλογο περιεχόµενο, που θα έθετε 
σε εφαρµογή την ουσιαστική λειτουργία της. Αναρωτιέµαι πως µπορεί να 



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          220 

προσδιοριστεί µια οποιαδήποτε κατεύθυνση σπουδών, χωρίς προηγουµένως να 
έχει ληφθεί µέριµνα για τους στόχους και το περιεχόµενό της. Αντί 
ολοκληρωµένου σχεδιασµού, ως προς την οργάνωση και λειτουργία των 
Μουσικών Σχολείων, γινόµαστε µάρτυρες, από την ίδρυσή τους, πληθώρας 
διατάξεων και µετατροπών τους, ενδεικτικών αποσπασµατικού τρόπου 
αντιµετώπισης ενός σοβαρού ζητήµατος επαγγελµατικής κατεύθυνσης.  

 
Προτάσεις Πρωτοβάθµιας Οργανικής Μουσικής Εκπαίδευσης  
Το θεµελιώδες ερώτηµα, που τίθεται, σε µια πρόταση για ένταξη µουσικών 

σπουδών οργανικής εκτέλεσης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση αφορά στους 
λόγους, που την καθιστούν ουσιαστική και αναγκαία. Οι θεσµοθετηµένες κατά 
το δεύτερο µισό του 20

ου 
αιώνα βασικές αρχές της επιστήµης της Μουσικής 

Παιδαγωγικής ορίζουν ως πέντε τους άξονες της µουσικής εµπειρίας 
προσδίδοντάς της τόσο θεωρητικές, όσο και πρακτικές συνισταµένες. Η µουσική 
αγωγή οφείλει να παρέχει θεωρητικές ενέργειες Ακρόασης, Μελέτης έργων, 
Ανάλυσης και Σύνθεσης, αλλά και βιωµατικές πρακτικές Απόκτησης ∆εξιοτήτων 
και Εκτέλεσης, να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες µαθητών, προσφέροντας 
ευκαιρίες πρόσληψης ερεθισµάτων, που να ενεργοποιούν την ενασχόλησή τους 
µε τη µουσική, ως ακροατές και εκτελεστές. (ISME, 1994). Ολοκληρωµένη 
µουσική αγωγή σηµαίνει, εποµένως, προσφορά εµπειρίας σύµπνοιας θεωρίας και 
πράξης, καθώς αποδέκτης είναι η ενότητα νόησης, ψυχής και σώµατος.  

Πρόκληση αλλά ταυτόχρονα καινοτόµος και ουσιαστική δράση για ριζική 
αλλαγή στην αντιµετώπιση της µουσικής αγωγής στη χώρα µας, κατά την άποψη 
της γράφουσας, αποτελεί η εισαγωγή και θεσµοθέτηση δηµόσιας δωρεάν 
παιδείας σπουδών οργανικής µουσικής εκτέλεσης στην Πρωτοβάθµια βαθµίδα 
του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Η σηµασία της οργανικής µουσικής µελέτης 
για την ανάπτυξη του παιδιού κατά την παιδική ηλικία έχει, άλλωστε, 
υπογραµµισθεί φιλοσοφικά και υποστηριχθεί ερευνητικά και επιστηµονικά από 
ψυχολόγους και παιδαγωγούς9. 9 

1.Η οργάνωση µαθηµάτων µουσικής παιδείας προαιρετικής παρακολούθησης 
σε πρωτοβάθµιο επίπεδο στη χώρα µας, για την ανίχνευση των κλίσεων των 
ενδιαφερόντων στη µουσική, δυνητικά µόνο µπορεί να διεξαχθεί, σύµφωνα µε τη 
διατύπωση στο άρθρο 3 της Υ.Α. Γ2/3850/1998 ΦΕΚ 658Β’:  

«3. Στα µουσικά γυµνάσια µπορεί να οργανώνονται µαθήµατα µουσικής 
παιδείας προαιρετικής παρακολούθησης για µαθητές δηµοτικών σχολείων για την 
ανίχνευση των κλίσεων των ενδιαφερόντων στη µουσική.»  

«5. Για την επιλογή των µαθητών, που θα φοιτήσουν στην A' τάξη Γυµνασίου 
των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται, για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή 
                                                 
9 Σιδηροπούλου 2007 
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Επιλογής (Ε.Ε.), που ορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, µετά από πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και αποτελείται 
από:  

α. Έναν δηµόσιο εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 (Μουσικής), ως Πρόεδρο.  
β. Τέσσερις καθηγητές του κλάδου ΠΕ 16, ως µέλη, καθώς και δύο 

αναπληρωτές τους.  
γ. 'Εναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (µόνιµο ή αναπληρωτή), που 

υπηρετεί στο Μουσικό Σχολείο, ως Γραµµατέα.  
Τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής της περίπτωσης (β) δύνανται να προέρχονται 

από την ευρύτερη εκπαιδευτική περιφέρεια της έδρας του Μουσικού Σχολείου. ∆εν 
δικαιούνται να συµµετέχουν ως µέλη της Επιτροπής Επιλογής διδάσκοντες του 
Μουσικού Σχολείου, στο οποίο διενεργείται η διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι 
εξετάζονται και αξιολογούνται µόνο από τους εκπαιδευτικούς των εδαφίων α και 
β.»  

Η διερεύνηση του «Προγράµµατος Μαθηµάτων Προαιρετικής Μουσικής 
Παιδείας για τα ∆ηµοτικά Σχολεία» στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 
διεξήχθη από τη γράφουσα, στα πλαίσια της εισήγησης της στο 2

ο 
Συνέδριο της 

Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας µε θέµα 
Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Πρόκληση 
µε Προοπτική, στόχευσε να αναδείξει την προσπάθεια παροχής εφαρµοσµένων 
µουσικών σπουδών σε µαθητές δηµοτικών σχολείων, ενθαρρύνοντας σκέψεις και 
προτάσεις για παρόµοιες µελλοντικές δράσεις και επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα 
την αναγνώριση της ανάγκης από την πλευρά του κράτους.  

Η κοινοποίηση οργάνωσης Μαθηµάτων Προαιρετικής Μουσικής Παιδείας 
για µαθητές των δηµοτικών κάθε περιοχής, µε ευθύνη των διευθυντών των 
Μουσικών Σχολείων, γίνεται µε έγγραφο του ΥΠΕΠΘ στις 12/11/1999 (Αρ. 
Πρωτ. Γ2/5293). Ως σκοπός της διενέργειας των µαθηµάτων αναφέρεται η 
ανίχνευση κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των µαθητών στη µουσική. 
(ΥΠΕΠΘ, 29/12/2000, Αρ. Πρωτ. Γ2/5433). Το πρόγραµµα στελεχώνεται από 
έκτακτους καθηγητές ειδικών µαθηµάτων και ο τόπος, ο χρόνος, η διάρκεια και 
το περιεχόµενο του, ορίζονται από την Καλλιτεχνική Επιτροπή. Η λειτουργία του 
Μουσικού Σχολείου, γνωστοποιείται στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης από το διευθυντή του. Ως σκοπός του διατυπώνεται η παροχή 
ολοκληρωµένης µουσικής παιδείας και η προετοιµασία των µαθητών για 
περαιτέρω µουσικές σπουδές, χωρίς τον αποκλεισµό άλλων κατευθύνσεων. Η 
εισαγωγή στο σχολείο γίνεται κατόπιν αίτησης για συµµετοχή σε δοκιµασίες 
διαπίστωσης µουσικής κλίσης, µε ενότητες αξιολόγησης το ρυθµό, την 
ακουστική και φωνητική ικανότητα, τη διάκριση ηχοχρωµάτων, και προαιρετικά 
ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό όργανο, σε επίπεδο αντίστοιχο της Κατωτέρας Σχολής 
των Ωδείων.  
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ΤΑΞΕΙΣ  ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Π.Μ.Π  ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑ  

∆΄ ∆ηµοτικού  Στοιχεία Θεωρίας της Μουσικής- 
Μουσική Ανάγνωση (Σολφέζ)  

1 ώρα  

 Ειδικά Όργανα (τα διδασκόµενα στα 
Μουσικά Σχολεία)  

2 ώρες  

 Πολύτεχνη Έκφραση-Σύνολα  3 ώρες  
Ε΄ ∆ηµοτικού  Θεωρία της Μουσικής  1 ώρα  
 Μουσική Ανάγνωση (Σολφέζ)  1 ώρα  
 Ειδικά Όργανα (τα διδασκόµενα στα 

Μουσικά Σχολεία)  
2 ώρες  

 Βυζαντινή  1 ώρα  
 Πολύτεχνη Έκφραση-Σύνολα  3 ώρες  
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού  Θεωρία της Μουσικής  1 ώρα  
 Μουσική Ανάγνωση (Σολφέζ)  1 ώρα  
 Ειδικά Όργανα (τα διδασκόµενα στα 

Μουσικά Σχολεία)  
2 ώρες  

 Βυζαντινή  1 ώρα  
 Πολύτεχνη Έκφραση-Σύνολα  3 ώρες  
 
Τα στοιχεία για τα έτη εφαρµογής και τη διάρκεια του προγράµµατος 

προαιρετικής µουσικής παιδείας του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, τη 
διάρθρωση των σπουδών, τους αριθµούς των µαθητών ανά έτος και όργανο, 
συνελέγησαν µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων, την πρόκληση διαλόγου, 
έκθεσης προβληµατισµών και αξιολόγησης µιας τέτοιας προσπάθειας. Ως πρώτο 
έτος διεξαγωγής προπαρασκευαστικών µαθηµάτων διαφαίνεται, µε βάση τα 
υπάρχοντα στοιχεία, το σχολικό έτος 2001-2002.Ο συνολικός αριθµός των 
µαθητών που παρακολούθησαν τα Τµήµατα Προαιρετικής Μουσικής Παιδείας 
κατά το επόµενο έτος 2003-2004 αυξήθηκε κατακόρυφα σε 190 µαθητές, όπως 
προκύπτει από έγγραφο του διευθυντή του σχολείου (19/11/2004, Αριθµός 
Πρωτοκόλλου: 616) προς τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Κατά το 
έτος 2003-2004 η λειτουργία των µαθηµάτων προαιρετικής µουσικής παιδείας 
επεκτάθηκε και στο 5

ο 
Γυµνάσιο Νεάπολης ως παράρτηµα στις ∆υτικές 

Συνοικίες, σύµφωνα µε έγγραφο της 16-12-2003, Αρ. Πρωτ.:2326 του διευθυντή 
προς τη ∆ιεύθυνση ∆. Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Καλλιτεχνική 
Επιτροπή σύµφωνα µε τις Γ

2 
/3345/2-9-1988, Γ

2
/5293/12-11-1999, Γ

2
/5433/29-

12-2000. Από την υποβολή στατιστικών στοιχείων του σχολείου προς τη 
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∆ιεύθυνση Μουσικών Σχολείων (έγγραφο της 16-06-2006 και Αρ.Πρωτ.:1580) 
διαπιστώνεται ότι οι αριθµοί των αιτήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Α΄ 
Γυµνασίου, κατά τα πέντε τελευταία έτη, σηµειώνουν πτώση, που συνδέεται και 
µε τη διακοπή εφαρµογής του προγράµµατος.  

Η προσωπική εµπειρία της γράφουσας, ως διδάσκουσας πιάνου στο Μουσικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1999-2003, και ως υπεύθυνης του 
προγράµµατος, αποτιµάται ως θετική, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήµατα 
των σύντοµων περιόδων λειτουργίας και της µη έγκαιρης πρόσληψης 
ειδικευµένων καθηγητών. Ο ενθουσιασµός, η χαρά, το ενδιαφέρον και η διάθεση 
των µαθητών και των οικογενειών τους αποδείχτηκε επί σειρά ετών µε την 
προσέλευσή τους για την παρακολούθηση προγράµµατος επιπλέον 4 ωρών στις 
ήδη 6 του πρωινού τους κύκλου, µε προσωπική τους ευθύνη ακόµη και από 
αποµακρυσµένες περιοχές της πόλης. Η συνεχής και διαρκής επαναλειτουργία 
των προπαρασκευαστικών µαθηµάτων προαιρετικής µουσικής παιδείας, 
δοκιµασµένη επιτυχώς στην πράξη, θα καταστήσει αξιοποιήσιµες τις 
εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδοµή των Μουσικών Σχολείων, 
επιλύοντας βασικά προβλήµατα στην εφαρµογή διδασκαλίας οργάνων στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  

2.Η δηµιουργία Μουσικών ∆ηµοτικών Σχολείων αποτελεί ουσιαστική 
ανάγκη και προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία των Μουσικών Γυµνασίων-
Λυκείων. Ο σχεδιασµός και η κατάρτιση Ενιαίων Αναλυτικών Προγραµµάτων 
σπουδών δύναται και οφείλει να πραγµατοποιηθεί από τη βάση της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ως θεµέλιου λίθου του εκπαιδευτικού 
οικοδοµήµατος µε στέρεα υποδοµή τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την 
τροφοδοσία των Μουσικών Σχολείων µε µαθητικό δυναµικό, ώστε να είναι 
εφικτή η παροχή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε εννεαετή ή και δωδεκαετή 
προγραµµατισµό. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή µαθητών στην Α’ 
Γυµνασίου θα µπορεί να γίνεται µε σαφώς υψηλότερα κριτήρια από τα ισχύοντα, 
εφόσον κατά την διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα µπορούν να παίξουν 
όργανο της επιλογής τους και να αξιολογηθούν σε αυτό.  

Η εικόνα της µουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθιστά, αρχικά, 
αποτρεπτική τη βιώσιµη και ουσιαστική εισαγωγή µουσικών σπουδών οργανικής 
µουσικής εκτέλεσης στην πρωτοβάθµια βαθµίδα. Ωστόσο η ανακοίνωση ενός 
τέτοιου προβληµατισµού φιλοδοξεί να αφυπνίσει την έναρξη γόνιµου διαλόγου 
µεταξύ πολιτείας, εκπαιδευτικών, µουσικών και ειδικών σχεδιαστών αναλυτικών 
προγραµµάτων. Το ∆. Ε. Π. Π. Σ θέτοντας ως προϋπόθεση τη δηµιουργία 
αιθουσών µουσικής, την απόκτηση οργάνων και νέων εγχειριδίων, σηµατοδοτεί 
µια θετική εξέλιξη, που ενθαρρύνει τη σκέψη ότι η εφαρµογή ενός πραξιακού 
µοντέλου στην εκπαίδευση δε θα θεωρείται πάντα ουτοπική πραγµατικότητα. Σε 
µια τέτοια κατεύθυνση το πάγιο αίτηµα των εκπαιδευτικών για αύξηση των ωρών 
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διδασκαλίας του µαθήµατος, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Κάθε νέα 
προσπάθεια απαιτεί δυναµικές διεκδικήσεις για την επίτευξη των στόχων της, 
ιδιαίτερα όταν προσανατολίζεται στην αναβάθµιση της ποιότητας, των παροχών 
και των επιλογών εκπαίδευσης, στη δηµιουργία αντιστάσεων στην κοινωνία της 
τεχνολογίας και πληροφόρησης, σε εξισορροπητικές δράσεις για τη διαµόρφωση 
ανθρώπων που θα επιδιώκουν να ζουν µε νου, ψυχή και σώµα υγιή, σε κοινωνία 
αρµονίας.  

3. Ο θεσµός του ολοήµερου σχολείου θεωρείται, επίσης, κατάλληλος χωρο-
χρονικός προσδιορισµός εφαρµογής της σπουδής οργάνου στα πλαίσια του 
δηµόσιου δηµοτικού σχολείου, αποτρέποντας την επιβάρυνση του πρωινού 
κύκλου µε επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει τον 
επιλεγόµενο, µη υποχρεωτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε µαθητές, που 
πραγµατικά επιθυµούν και στερούνται της συγκεκριµένης δυνατότητας λόγω 
οικογενειακών, κοινωνικο-οικονοµικών δυσχερειών ή αποκλεισµών. Η 
συγκεκριµένη πρόταση βρίσκεται σε συνάφεια, τόσο µε το σκοπό της 
διδασκαλίας του µαθήµατος, όσο και τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς 
στόχους της µουσικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και τους άξονες του 
∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος.  

Στο Φ.50.4/163/87915/Γ1 έγγραφο του Yπουργείου Παιδείας, ως στόχοι του 
ολοήµερου σχολείου αναφέρονται:  

α. H εµπέδωση γνώσεων και δεξιοτήτων, που διδάσκονται οι µαθητές στο 
πρωινό πρόγραµµα και  

β. O εµπλουτισµός του πρωινού προγράµµατος µε επιπλέον διδακτικά 
αντικείµενα.  
Η εµπέδωση των µουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων, του πρωινού 
προγράµµατος µουσικών µαθηµάτων, µπορεί να πραγµατωθεί ως εµπλουτισµός 
του µε επιπλέον διδακτικά αντικείµενα, µε την εισαγωγή οργανικής µουσικής 
διδασκαλίας, ως επιλεγόµενου µαθήµατος, στον απογευµατινό κύκλο του 
ολοηµέρου, που αρχικά µπορεί να πραγµατοποιηθεί αξιοποιώντας την 
πιστοποιηµένη εξειδίκευση σε όργανο των ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών 
µουσικής της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Παρέχεται έτσι δυνατότητα για 
συµπλήρωση του ωραρίου τους σε ένα σχολείο, καθιστά τις εργασιακές τους 
συνθήκες πιο ανθρώπινες, προσφέρει κίνητρα για αποδοτικότερη και 
ουσιαστικότερη επικοινωνία µε το σχολικό περιβάλλον, ενισχύει τη σηµασία του 
µαθήµατος ως αντικειµένου, που απαιτεί ιδιαίτερη αντιµετώπιση και συµβάλλει 
στην ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Μια τέτοια πρόταση πιθανόν να εγείρει ερωτήµατα, ως προς τον τρόπο και το 
πλαίσιο της εφαρµογής της. Ωστόσο, παρά τους προβληµατισµούς, τις 
αντιρρήσεις, τις δυσκολίες, και τους περιορισµούς, που µπορούν να τεθούν σε 
διάλογο, διαφαίνεται ως ο πιο εφικτός τρόπος για την επίτευξη ενός πρώτου 
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βήµατος. Η προτεινόµενη εφαρµογή δίνει αφορµή και τοποθετεί βάση για τη 
σύνδεση θεωρίας και πράξης στη διδασκαλία της µουσικής, ενισχύει το 
περιβάλλον του σχολείου µε ακουστικά ερεθίσµατα και το καθιστά χώρο 
πολιτισµού και τεχνών µαζί µε τα µαθήµατα θεάτρου, καλλιτεχνικών και 
ολυµπιακής παιδείας.  
Η συνδροµή της πολιτείας σε µια πιλοτική ή θεσµοθετηµένη τέτοια ενέργεια 
είναι αναγκαία, και αφορά στην παροχή ευέλικτης διάρθρωσης προγράµµατος 
σπουδών στο ολοήµερο σχολείο, τη διάθεση επιπλέον ωρών διδασκαλίας στον 
εκπαιδευτικό µουσικής ανάλογα µε τη συµµετοχή και το ενδιαφέρον των 
µαθητών, ή και την πρόσληψη εξειδικευµένων καθηγητών οργάνων. Η ύπαρξη 
ήχων οργάνων προσδίδει πιο ζωντανό και ζωτικό χαρακτήρα στην 
καθηµερινότητα ενός δηµοτικού σχολείου, ικανοποιώντας τη διαρκή επιθυµία 
των µαθητών για εκµάθηση τους. Η εξασφάλιση εξάχρονης ή τετράχρονης 
παρακολούθησης µαθηµάτων οργανικής εκτέλεσης ενθαρρύνει και δηµιουργεί 
τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία σχολικών οργανικών συνόλων, που θα 
ενεργοποιήσουν τη θετική στάση όλων των εµπλεκοµένων της σχολικής ζωής, 
αναδεικνύοντας το ζωτικό και ενεργό ρόλο της µουσικής σε όλες τις εκφάνσεις 
της.  
Αντί Επιλόγου  
Η διαµόρφωση Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών Οργανικής Εκτέλεσης µε το 
σχεδιασµό Αναλυτικών Προγραµµάτων Εφαρµοσµένων Μουσικών Σπουδών, 
ώστε να καθορίζονται στόχοι, περιεχόµενα και διάρθρωση επιπέδων από το 
πρωτοβάθµιο επίπεδο, θα διασφαλίσει την οµαλή συνέχεια στο δευτεροβάθµιο 
και συνακολούθως στο τριτοβάθµιο επίπεδο. Η επίτευξη σύµπνοιας στο 
περιεχόµενο των σπουδών οργανικής εκτέλεσης της δηµόσιας και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, τουλάχιστον ως προς βασικές κατευθυντήριες γραµµές, σηµαίνει 
ύπαρξη αξόνων πραγµάτωσης και αξιολόγησης και τοποθετεί θεµέλιο λίθο για τη 
µεθοδική και ποιοτική αναβάθµιση τους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει και µέρος 
των προϋποθέσεων για καθιέρωση συστήµατος εξετάσεων εισαγωγής οργάνων 
στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, που επιθυµούν να διασφαλίσουν ποιοτικό επίπεδο 
σπουδών, εφάµιλλο των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων του εξωτερικού.  
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µαθηµάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυµνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ 
Ενιαίων Μουσικών Λυκείων»  
ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/ 21-09-05 « Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των τάξεων 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυµνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Ενιαίων Μουσικών 
Λυκείων»  
ΦΕΚ 1368/τ.Β΄/14-09-06 Aριθµ. 81165/Γ7 (3) Καθορισµός µουσικών 
ειδικεύσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών 
στα Μουσικά Σχολεία  
ΦΕΚ 2279/τ. Β΄/10-11-2008 Αριθµ. 135367/Γ7 (2) Καθορισµός των µουσικών 
ειδικεύσεων για τα Μουσικά Σχολεία  
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Γεωργουλή Στυλιανή 
Καθηγ. Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, ∆ρ Παιδαγωγικών Μουσικής 
 
«Ανοικτή  πρόσκληση για συνεργασία Μουσικού Σχολείου µε το Πανεπιστήµιο» 
 
Στην εισήγηση µου θα µιλήσω για την  ανάγκη σύνδεσης  των Μουσικών 

Σχολείων µε το Πανεπιστήµιο και θα απευθύνω  ανοικτή πρόσκληση  για 
Πανεπιστήµια εξωτερικού ή εσωτερικού να συνεργασθούν µε Μουσικά Σχολεία 
πάνω στο θέµα :  

“Τα Μουσικά Σχολεία και η έρευνα που µπορεί  να κάνει το ίδιο το διδακτικό 
προσωπικό µέσα στο σχολείο, ώστε να προκύψουν σύγχρονα  ωρολόγια και αναλυτικά 
προγράµµατα, σύµφωνα µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των  Ελληνικών  Μουσικών 
Σχολείων,  αφενός, και σύµφωνα µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας  αφετέρου.” 

 
Παράγοντες παιδείας και κοινωνικής ανάπτυξης 
Αν εξετάσουµε –λίγο αφαιρετικά,  βέβαια  --  την ουσιαστική υπόσταση 

αυτών των δύο εκπαιδευτικών θεσµών, θα δούµε ότι και οι δύο είναι φορείς 
ανανέωσης µέσα στην κοινωνία , και πόλοι κοινωνικής συνοχής .Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, όπως θα αναλυθούν παρακάτω, είναι αφορµές  
προσέγγισης και  συνεργασίας  και σε  πρακτικό επίπεδο.  

Το Πανεπιστήµιο είναι   
• Εκπαιδευτικό ίδρυµα Ανωτάτης Παιδείας  
• ∆είκτης ανάπτυξης Επιστηµών – έρευνας, καινοτοµίας 
• Συµβάλλει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό της χώρας.   
Παράγει τους  δασκάλους για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, και πολλές 

άλλες χρήσιµες ειδικότητες που διαµορφώνουν τον κοινωνικό ιστό µιας χώρας, 
ανάλογα µε την ύπαρξη ή απουσία τους ή την υπερεπάρκεια τους . Η κατεύθυνση 
που έχει ένα Πανεπιστήµιο, ένα νέο τµήµα, ένα νέο πρόγραµµα σπουδών, δείχνει 
την σύνδεση µε τις ανάγκες της κοινωνίας, ή αντίθετα την εσωστρέφεια  της 
εκπαίδευσης και την πιθανή απαξίωση  των συγκεκριµένων σπουδών από την 
κοινωνία.  

 
Το Μουσικό Γυµνάσιο – Λύκειο  είναι αντίστοιχα 
• Σχολείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
• ∆ιαφορετικό από τα άλλα γυµνάσια και λύκεια, γιατί έχει σύνθετο 

χαρακτήρα και  απαιτήσεις που προκύπτουν από το επαυξηµένο πρόγραµµα 
σπουδών µε καλλιτεχνικά µαθήµατα, κυρίως µουσικά. 

•  Νέος  θεσµός για την ελληνική πραγµατικότητα. Πηγάζει από τον Ν.1566 / 
1985,  και εισάγεται µε τον Ν.1824 του 1988, οπότε  ιδρύεται ως πιλοτικό το 
Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο στην Παλλήνη.  



Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                          231 

Εποπτεύεται  επιστηµονικά από την  Καλλιτεχνική Επιτροπή που διορίζεται 
από τον Υπουργό Παιδείας, και µία από τις κυριότερες αρµοδιότητες του είναι να  
γνωµοδοτεί για την καταλληλότητα του διδακτικού προσωπικού, γενικών και 
καλλιτεχνικών µαθηµάτων. Οι εκπαιδευτικοί  κάθε ειδικότητας πρέπει να έχουν 
αυξηµένα προσόντα, και των γενικών µαθηµάτων πρέπει επιπλέον να έχουν  
«εγνωσµένη σχέση µε τις τέχνες».  

• Το Μουσικό Γυµνάσιο – Λύκειο  συµβάλλει στον µετασχηµατισµό της 
ελληνικής εκπαίδευσης  γιατί  

• Η Μουσική  « κατακτά»  ακαδηµαϊκή υπόσταση  µέσα στην στεγνή  και 
σοβαροφανή ελληνική εκπαίδευση, και αναβαθµίζεται από ώρα αναψυχής σε  
µάθηµα πολιτισµού.  Μάλιστα διδάσκεται κατά κλάδους (Ελληνική - 
Ευρωπαϊκή) και ειδικότητες (θεωρία, χορωδία, όργανα), οι οποίες απαιτούν 
ειδικούς δασκάλους, σε αντίθεση µε τον ένα  « µουσικό» στο κάθε γενικό 
σχολείο. 

• Ενώνονται  δύο µουσικοί κόσµοι. Η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, ως 
ενιαίο σύνολο µαζί µε την θρησκευτική  ή βυζαντινή,   κατοχυρώνεται ως 
αυτόνοµος κλάδος µαθηµάτων και διδάσκεται ισότιµα µε την Ευρωπαϊκή  ( ή 
∆υτική σύµφωνα µε τον διεθνή όρο) µέσα στο δηµόσιο σχολείο. Ανοίγει  έτσι η 
είσοδος στους µουσικούς της λαϊκής  και  παραδοσιακής µουσικής, και σε 
διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, πιο άµεσο και πιο προσωπικό.   

• Ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου είναι έντονα υποστηρικτικός , εφόσον το 
δηµόσιο προσφέρει στους µαθητές δωρεάν µουσική παιδεία, και µάλιστα 
ατοµικά  µαθήµατα σε µουσικά όργανα, µεταφορά και σίτιση.  

• Το ίδιο σηµαντικός είναι και ο δηµιουργικός χαρακτήρας του σχολείου. 
Μαθήµατα,  όπως  αρχικά  η « Πολύτεχνη Έκφραση»,  «Ελεύθερη Έκφραση» , 
και τελικά τα «Μουσικά  Σύνολα»,  βασίζονται σε µη τυπικές  διαδικασίες, 
ενθαρρύνουν τη δηµιουργικότητα, την αυτοεκτίµηση,  την συνεργασία µέσα στην 
οµάδα, και ανοίγουν  νέους ορίζοντες για δασκάλους και µαθητές.  

• Καταγράφονται  πολύ καλές  επιδόσεις των αποφοίτων των Μουσικών 
Λυκείων στις εισαγωγικές για τριτοβάθµια εκπαίδευση κάθε κατεύθυνσης,  
επιβεβαιώνοντας έτσι την θεωρία ότι η εκµάθηση µουσικής  καλλιεργεί την 
κριτική σκέψη, και διευκολύνει την πρόσληψη γνώσης.  

• Απόφοιτοι που έχουν ειδικευθεί  στην ελληνική παραδοσιακή µουσική 
βρίσκουν άµεση απασχόληση  και αναγνώριση.  

 

Προβλήµατα που περιµένουν την λύση τους 
Παράλληλα όµως µε τις θετικές πλευρές, υπάρχουν και έντονα προβλήµατα 

και  ερωτήµατα  που αφορούν την αξιολόγηση και την µελλοντική πορεία του 
θεσµού « Μουσικό Γυµνάσιο- Λύκειο».  Πρόκειται για αδυναµίες οργανωτικές 
και προβλήµατα ουσιαστικά , που ήδη βγήκαν στην επιφάνεια από την αρχή και 
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δυστυχώς έχουν σταθεροποιηθεί, είτε προκύπτουν ως ανάγκες ανανέωσης µετά 
από είκοσι χρόνια λειτουργίας των Μουσικών Γυµνασίων. Πολύ συχνά οι 
δάσκαλοι , που βλέπουν την κατάσταση « από µέσα» συζητούν τέτοια  
ερωτήµατα  :  

• Γιατί έχουν οι µαθητές µας χαµηλή επίδοση σε µουσικά µαθήµατα? 
•Μήπως παρέχουµε  πολλά γνωστικά αντικείµενα και δεν εµβαθύνουµε στην 

γνώση? 
•Πως αντιµετωπίζουµε την –προφανή-- κούραση / αδιαφορία των µαθητών? 
•Ποια µουσικά µαθήµατα, µε  τι περιεχόµενο, τι µεθοδολογία, τι στόχους? 
•Ποια γενικά / µουσικά µαθήµατα µπορούν να περιοριστούν? 
 
Και ακόµη: 
•∆εν πρέπει να ενηµερωθούµε για τις νέες κατευθύνσεις / νέα διδακτική 

µεθοδολογία στην µουσική εκπαίδευση, όπως  Μουσική Τεχνολογία,  Μουσικοί 
Πολιτισµοί του κόσµου, ∆ιαδικασία γέννησης της µουσικής, Σύνθεση ? 

•Είναι ίδιες οι συνθήκες και οι ανάγκες µε αυτές πριν 20 χρόνια? 
•Τι ειδικότητες καθηγητών πρέπει να έχουµε στο µουσικό σχολείο? 
•Τι επιµόρφωση χρειάζονται οι τωρινοί καθηγητές ώστε να ανταποκριθούν 

στις νέες απαιτήσεις? 
• Μήπως χρειάζεται  το Μουσικό ∆ηµοτικό  ώστε οι µαθητές να εισάγονται 

στην µουσική πιο οµαλά  και συνάµα πιο αποδοτικά, εφόσον η κρίσιµη ηλικία 
είναι µέχρι 10 ετών? 

•Και η καταλυτική ερώτηση, τι µαθητές θέλουµε να βγάλουµε, /η / ποιος 
είναι ο στόχος του σχολείου ? 

 
Για να βρεθούν λύσεις σε αυτά τα ζητήµατα , πρέπει να πλησιάσουµε και να 

ρωτήσουµε τους  εργαζόµενους  µέσα στο ίδιο το σχολείο, πρέπει να σκύψουµε στην 
πηγή.    

Ποιος γνωρίζει καλύτερα από τους δασκάλους που ζουν καθηµερινά την 
πραγµατικότητα του σχολείου και διδάσκουν διδασκόµενοι από τους µαθητές τους?  

Εδώ είναι και ο ρόλος του πανεπιστηµιακού / ερευνητικού ιδρύµατος. Αν 
παρέχει στους δασκάλους  καθοδήγηση και επιµόρφωση για επιστηµονική 
έρευνα, αυτοί θα µεταµορφώσουν τις πληροφορίες  σε ευρήµατα και τις 
συζητήσεις σε συµπεράσµατα.  

 
Σχολική έρευνα – παράδειγµα 
Ένα παράδειγµα τέτοιας συνεργασίας είναι και το παρακάτω.  Ήταν η 

αφορµή να µελετηθούν κάποιες αφανείς πλευρές της µουσικής εκπαίδευσης 
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[σύνθεση], κάποια ερωτήµατα [τι κάνουν οι µαθητές που θέλουν να συνθέσουν, 
ποια είναι η στάση των δασκάλων] , και να προκύψουν προοπτικές αλλαγής / και 
βελτίωσης των διδακτικών µεθόδων. 

 «Ο ρόλος της Σύνθεσης και του Αυτοσχεδιασµού στην Ελληνική Μουσική 
Εκπαίδευση, µε ειδική αναφορά στα Ελληνικά Μουσικά Γυµνάσια.»  

(Σ. Γεωργουλή , ∆ιδακτορική διατριβή σε αγγλικό πανεπιστήµιο αλλά µε 
στοιχεία από καθηγητές µουσικής στα Ελληνικά Μουσικά Σχολεία 2000-2004) 

Το βασικό ερώτηµα είναι  
•Αν και οι µαθητές σας δεν διδάσκονται αυτό το αντικείµενο, γνωρίζετε 

µαθητές που συνθέτουν (ή αυτοσχεδιάζουν)? 
 
Μερικά  πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα [ µε τα οποία δεν θα είχαµε 

ασχοληθεί καθόλου αν δεν είχε γίνει η έρευνα]  είναι τα παρακάτω. 
 
Οι µισοί ( 51%  ) καθηγητές  µουσικής γνωρίζουν  έναν  έως τρεις  µαθητές  

στο σχολείο τους που συνθέτουν ή αυτοσχεδιάζουν πάνω σε όργανο παίζοντας 
ατοµικά  – όχι σε σύνολο.  [∆ηλαδή στην ελληνική µουσική εκπαίδευση η 
σύνθεση γίνεται πάνω στο όργανο, µοναχικά  από τους ενδιαφερόµενους 
µαθητές, σε αντίθεση µε τα οµαδικά εργαστήρια σύνθεσης ή τα γκρουπάκια από 
φίλους που δηµιουργούνται αυθόρµητα σε άλλες χώρες.] 

 
40 %των δασκάλων δηλώνουν ότι τους έχει ζητηθεί βοήθεια από τουλάχιστον 

ένα µαθητή για σύνθεση ή αυτοσχεδιασµό στο τρέχον έτος.  [∆ηλαδή οι µαθητές 
υποδεικνύουν τον δρόµο στους δασκάλους για την ανάγκη διδασκαλίας σε 
σύνθεση και αυτοσχεδιασµό] 

 
46% των δασκάλων θα έκαναν διδασκαλία σύνθεσης µε στόχο να  

ενθαρρύνουν την δηµιουργικότητα των µαθητών τους, 24% για την εµπέδωση των 
µουσικών εννοιών, 16% για να αξιολογήσουν τους µαθητές, και 14% για να 
ενθαρρύνουν την ένταξη στην οµάδα. [ ∆ηλαδή  οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν την 
έλλειψη δηµιουργικότητας τόσο στους µαθητές όσο και στις διδακτικές µεθόδους  
που διαθέτουν]  

 
44% των δασκάλων θα ήθελαν να ενταχθεί η σύνθεση στο µάθηµα τους,  ενώ  

10% δηλώνουν ρητά ότι χρειάζονται πρώτα την αντίστοιχη επιµόρφωση.  [ ∆ηλαδή  
παρά  τις αναµενόµενες αντιρρήσεις και τις αναστολές του τύπου  « Η σύνθεση 
είναι µόνο για προχωρηµένους»     « Είναι ένα ξεχωριστό µάθηµα» και « ∆εν 
γνωρίζω το θέµα», που αθροίζουν 46%, οι περισσότεροι, δηλ. το  54% των 
δασκάλων  βλέπουν ευνοϊκά την ένταξη της σύνθεσης στο µάθηµα τους]. 

 
........... Με την έρευνα αυτή  διαπιστώθηκαν ανάγκες και εκφράστηκαν  

προτάσεις που ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα των  µουσικών  σχολείων. 
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Τα συµπεράσµατα αυτά θα µπορούσαν να γίνουν η  αφετηρία για την 
επιµόρφωση  των µουσικών και την εισαγωγή µιας νέας µουσικής 
δραστηριότητας   / διδακτικής µεθόδου, δηλ. της σύνθεσης,  µε στόχο την 
ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας και την εµπέδωση µουσικών εννοιών. 

 
Λειτουργική Σύνδεση  
Προτείνω λοιπόν να συνδεθούν λειτουργικά,   ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης που διδάσκουν και  Μουσική,  µε Μουσικά Σχολεία που 
εκδηλώνουν την επιθυµία, ή για την ακρίβεια  που διαθέτουν καθηγητές που 
θέλουν να ασχοληθούν µε την “σχολική έρευνα”. Το πανεπιστήµιο θα προσφέρει  
επιµόρφωση σε ερευνητικές µεθόδους και θα συντονίσει την έρευνα. Σε 
ανταπόδοση της υπηρεσίας επιµόρφωσης και συντονισµού από το διδακτικό 
προσωπικό του , το πανεπιστήµιο  θα µπορούσε να στέλνει οµάδες φοιτητών για 
πρακτική εξάσκηση σε παιδαγωγικά ,  για µελέτες ακουστικής, ή διοίκησης 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή όποιων άλλων µαθηµάτων του ενδιαφέροντος του 
Πανεπιστηµίου.  

Όφελος για τα Μουσικά Σχολεία  
Με µια σύνδεση οργανωµένη και συστηµατική, µπορούν τα Μουσικά 

Σχολεία 
• να συγκεντρώνουν τα συµπεράσµατα τους κάθε έτος  και να  υποβάλουν 

αιτήµατα και προτάσεις από δική τους πρωτοβουλία  
• να διαµορφώσουν κριτήρια για την βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου 

και των συνθηκών  εργασίας για όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας, και να 
αποφεύγονται τα  συντεχνιακά κριτήρια,   

• να γίνουν η πλέον αξιόπιστη πηγή πληροφορίας για τον θεσµό «Ελληνικό 
Μουσικό Σχολείο», σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• να προσφέρουν στο προσωπικό τους καθοδήγηση, επιµόρφωση , και 
καλύτερες συνθήκες εργασίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από 
επιτόπια  έρευνα.  

Όφελος για τα Πανεπιστήµια 
Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µπορούν  
• να στέλνουν για άσκηση  τους φοιτητές τους σε πραγµατικές συνθήκες 

διδασκαλίας 
• να οργανώνουν έρευνες όπου θα συµµετέχουν  φοιτητές   για  άσκηση  σε 

ερευνητικές µεθόδους,  
• να κάνουν σύνδεση µε την κοινωνία εφαρµόζοντας την γνώση και την 

έρευνα  εκεί ακριβώς που ζητιέται  π.χ.  γενική και ειδική παιδαγωγική, 
εφαρµοσµένη ακουστική, επιστηµονική δεοντολογία. 

• να γνωριστούν στο ευρύ κοινό µε τον καλύτερο τρόπο και να 
προσελκύσουν  φοιτητές. 
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Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται από την θεωρία και µελέτες περί έγκυρης 
εκπαιδευτικής έρευνας. Μέσα στην τελευταία εικοσαετία, πολλοί ερευνητές 
έφθασαν στο συµπέρασµα ότι η έγκυρη έρευνα για την εκπαίδευση πρέπει να 
γίνεται στο σχολείο παρά στο πανεπιστήµιο, και ότι οι ερευνητές πρέπει να είναι 
άνθρωποι  εξοικειωµένοι µε την “οικολογία της τάξης” και τις σχολικές 
συνθήκες. Ο όρος “ έρευνα δασκάλου” δηµιουργήθηκε για να καταδείξει την 
ανάγκη να καθιερώσουµε  την επιστηµονική έρευνα που διενεργείται κυρίως από 
δασκάλους/ καθηγητές, που επιµορφώθηκαν ως ενεργοί ερευνητές του σχολείου, 
του χώρου δηλαδή που η έρευνα θα επηρεάσει. ( Reimer, 1992).  

Νέα προοπτική  
Τα Μουσικά Γυµνάσια και Λύκεια χρειάζονται νέες προοπτικές. Ακριβώς όπως 

ήταν πρωτοπόρα το 1988 όταν καθιέρωναν την ισότιµη διδασκαλία των δύο ειδών 
µουσικής στην ελληνική πραγµατικότητα ; της ελληνικής  και ευρωπαϊκής  µουσικής  
µέσα σε ένα περιβάλλον όπου τότε, κυριαρχούσε η κεντρο-ευρωπαϊκή µουσική 
κουλτούρα.  

Η ώθηση ήταν η φιλελεύθερη ιδεολογία της εποχής, και η αφορµή ήταν τα 
παρόµοια σχολεία που είχαν ήδη εξελιχθεί για δεκαετίες σε ξένες χώρες, χώρες µε 
µεγάλη µουσική παράδοση , όπως η Αυστρία, και οι κοµµουνιστικές χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης  ,  που αποφάσισαν να καλλιεργήσουν την µουσική ως «βαριά 
βιοµηχανία», µε πλήρες πρόγραµµα γενικής και µουσικής παιδείας που προσέφεραν 
σε ταλαντούχα παιδιά. Τα σχολεία αυτά διδάσκουν βασικά µία παράδοση , την 
κλασσική µουσική. Στις ανατολικές χώρες υπάρχει και η παραδοσιακή , ή λαϊκή 
µουσική όπως είναι ο συνήθης όρος, ( folk), που την επιλέγουν κάποιοι  µαθητές  σαν 
ειδίκευση. Η ελληνική εκδοχή είχε την επιτυχία να στηρίξει τη παραδοσιακή ελληνική 
µουσική  στην εκπαίδευση σε µια κρίσιµη στιγµή, την στιγµή που είχε αρχίσει πλέον 
να µην τραγουδιέται από τους νέους, αλλά ακόµη υπήρχε στα γλέντια, στις 
αναµνήσεις και στο ψαλτήρι των µεγαλύτερων.  

Το ελληνικό µουσικό σχολείο πάντως δεν στηρίζει µε τον ίδιο τρόπο την 
τρέχουσα κουλτούρα της  δυτικής / ευρωπαϊκής µουσικής. Οι δάσκαλοι είναι 
παγιδευµένοι στις ωδειακές απαιτήσεις και στη ύλη του 18ου και 19ου αιώνα. Το 
πρόβληµα το είχαν και το έχουν και σε άλλες χώρες, δεν είµαστε οι µόνοι. Το έχουν 
χειριστεί µε πολλούς τρόπους, και πρέπει να πάρουµε στοιχεία από αυτές τις 
προσπάθειες. Ο καλύτερος έχει βρεθεί ότι είναι η παράλληλη διδασκαλία  και στις 
τρεις  µουσικές  δραστηριότητες, --σύνθεση, εκτέλεση, ακρόαση – και σε συνδυασµό 
µε άλλες τέχνες, πχ. χορό, κίνηση, εικαστικά, φωτογραφία, κινηµατογράφο, και άλλα.  

¨Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουµε το Μουσικό Σχολείο. Πρέπει να δούµε και να 
εµπνευστούµε από νέους , πρωτοποριακούς και ελκυστικούς τρόπους διδασκαλίας και 
στόχους της µουσικής εκπαίδευσης. Καλούµε τους συναδέλφους µε πείρα στην 
έρευνα να συνεργαστούµε και να βρούµε όλοι µαζί τη νέα προοπτική για το Μουσικό 
Γυµνάσιο και Λύκειο. 


