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                                               Α ν τ ί   π ρ ο λ ό γ ο υ… 

 

Φηάλνληαο ζην ζεκείν ηεο νινθιήξσζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζεψξεζα 

ππνρξέσζή κνπ λα παξαζέζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ γηα ηα πξφζσπα πνπ ζπλεηέιεζαλ, 

ψζηε λα γίλεη ε πξνζπάζεηα  κνπ φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε. 

Καηαξρήλ νθείισ λα επραξηζηήζσ ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο θα. Λεινχδα ηάκνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηηο ηφζν ζεκαληηθέο 

παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ βνήζεζαλ ζηελ απνζαθήληζε ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ ζα απνηεινχζε ην βαζηθφ ππξήλα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ, αιιά θαη γηα ην γεγνλφο φηη ήηαλ πάληα δηαζέζηκε κε ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε κεηέξα ηνπ βξέθνπο πνπ 

παξαηεξήζακε, θαζψο θαη φιε ηελ νηθνγέλεηα, γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία θαη ηε 

δηαθξηηή ζπκβνιή ηεο ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην άξηηα παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.         

Δπραξηζηνχκε ηέινο θαη πάλσ απ’ φια ην Θεφ πνπ καο βνήζεζε θαη καο αμίσζε 

λα δνχκε νινθιεξσκέλε ηε κηθξή απηή πξνζπάζεηα.  

          

 

 

Δ..  
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Ειζαγυγή 

 

Πξηλ ηελ εηζαγσγή καο ζηελ θχξηα αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

αλαθέξνπκε ηα πεδία πνπ απνηέιεζαλ ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηε ζπγγξαθή 

ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πηπρηαθή απηή εξγαζία έρεη 

σο ζεκαηηθή ηεο ηε κνπζηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ βξέθε θαη λήπηα ζηα 

πιαίζηα ηεο άηππεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο. ηφρνο καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε, κέζα 

απφ ηε κειέηε κηαο εμαηνκηθεπκέλεο πεξίπησζεο (case study), ηελ επίδξαζε ηεο 

πξψηκεο ελαζρφιεζεο κε ηε κνπζηθή αγσγή ζηε γεληθφηεξε κνπζηθή αληίιεςε θαη 

κνπζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ. πλεπψο, ε κνπζηθή αγσγή, ηα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα (ηφζν ηα γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, φζν θαη ηα κνπζηθά) 

απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ θαη νη ηξφπνη δηδαζθαιίαο 

απνηεινχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο ππνελφηεηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ 

ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ζα αληρλεχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πξψηκε 

ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή επεξεάδεη ηα κνπζηθά επηηεχγκαηα (music achievement) 

θαη δηακνξθψλεη ηε κνπζηθή δεθηηθφηεηα (music aptitude) ηνπ αλζξψπνπ. Θα 

επηζεκάλνπκε επίζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο ζηε γεληθφηεξε εμέιημή ηνπ 

αηφκνπ, ηφζν ζην γλσζηηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ, θαη 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ. 

 Δπηπξφζζεηα, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο «πξψηκεο 

κνπζηθφηεηαο» (Custodero, L., 2007) ζηε κνπζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζεσξία γηα ηε Γλσζηηθή Αλάπηπμε πνπ ζεκειηψζεθε απφ ηνλ J. 

Piaget (1969). Ζ ζχληνκε απηή αλαθνξά γίλεηαη κε ζθνπφ λα ππνβνεζεζεί ε 

θαηαλφεζε ηφζν ησλ ζηαδίσλ ηεο κνπζηθήο εμέιημεο ηνπ λεπίνπ, φζν θαη ηεο 

γεληθφηεξεο κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ απηφ παξνπζηάδεη.  

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη, αλ θαη νη απφςεηο ηνπ 

Piaget γηα ηε λεπηαθή ειηθία ακθηζβεηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, εκείο 

πεξηνξηζηήθακε ζηελ θαηαγξαθή απηήο ηεο ζεσξίαο γηα δπν θπξίσο ιφγνπο. Αθ’ ελφο 

δηφηη ε παξνχζα εξγαζία δελ έρεη ζηφρν ηεο ην ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ 

ζεσξεηηθψλ θαηαγξαθψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην ρψξν ηεο Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο. 

Αθεηέξνπ επεηδή ε πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ έγηλε κε 

θξηηήξην φηη απνηέιεζε ην ζεκέιην ιίζν, πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθαλ νη επφκελνη 
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ζεσξεηηθνί θαη βάζεη απηνχ,  είηε εμέθξαζαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζεσξεηηθέο αξρέο, 

είηε απιψο εηζήγαγαλ θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία δηαπίζησζαλ φηη έιεηπαλ απφ ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ (Cole, & Cole, 2002). Δπηπιένλ, ζα επηζεκαλζνχλ νη 

κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο βξεθψλ θαη λεπίσλ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ηεο κνπζηθήο ηνπο αλάπηπμεο. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαιχζνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο άηππεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ζε βξέθε θαη 

λήπηα θαη ζα γίλεη ιφγνο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνβνεζείηαη ε αλάπηπμε ηεο 

κνπζηθφηεηαο απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ γνληνχ, αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ην 

κνπζηθνπαηδαγσγφ. 

ην πιαίζην ηνπ θπξίσο κέξνπο ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα πεξηγξάςνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βξέθνπο πνπ κειεηήζεθε θαη ηεο ζπλνδνχ ηνπ, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζεκεηψζεθαλ νη θαηαγξαθέο θαη ζα γίλεη 

πεξηγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία απηά. 

ην θεθάιαην ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ-θαηαγξαθψλ ζα παξνπζηαζηεί κηα 

ζεηξά αλαιπηηθψλ θαηαγξαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα ρψξν κνπζηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη θαηαγξαθέο απηέο πεξηέρνπλ 

καγλεηνζθνπεκέλα κνπζηθά καζήκαηα πνπ παξαδφζεθαλ ζε κηα ηάμε κνπζηθήο 

αγσγήο βξεθψλ/λεπίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπκε ηε κνπζηθή ζπκπεξηθνξά 

πνπ επηδεηθλχεη έλα βξέθνο ειηθίαο 18 κελψλ ζε πέληε ζπλερφκελα καζήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο κνπζηθήο αγσγήο αιιά θαη εηδηθφηεξα ηεο 

άηππεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ζηε κνπζηθή ζπκπεξηθνξά θαη αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο 

πνπ κειεηάηαη. 

ε επφκελν θεθάιαην, ζα γίλεη ε εξκελεία θαη ζπδήηεζε ησλ 

επξεκάησλ/θαηαγξαθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο, φπσο απηή δηαθαίλεηαη απφ ηηο θαηαγξαθέο, 

δηαθνξνπνηήζεθε εμειηθηηθά απφ ηελ 1
ε
 έσο θαη ηελ 5

ε
 θαηαγξαθή. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα επηζεκάλνπκε φηη, εθηφο απφ ην παξφλ 

δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν, κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηεινχλ θαη δπν DVD 

πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα καγλεηνζθνπεκέλα καζήκαηα.  

 Δλδερνκέλσο, ε πνζφηεηα ησλ θαηαγξαθψλ λα κελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε 

ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Χζηφζν, ζα 

ζέιακε λα ειπίδνπκε φηη θαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα 

γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζε έλαλ αλεμεξεχλεην ρψξν ζηελ Διιάδα θαη λα ζπκβάιεη 

επηθνπξηθά -έζησ θαη ππφ πεξηνξηζκνχο-  ζηε γεληθφηεξε επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα.  
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ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε κηα θξηηηθή ζχλνςε ησλ επξεκάησλ θαη ζα 

γίλεη ζχγθξηζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηε βηβιηνγξαθία. 

 

Σέινο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

καο θάλεθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη απηφ απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα ηελ επηινγή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο. Καηά ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε ε αμία ηεο 

πξψηκεο ελαζρφιεζεο κε ηε κνπζηθή είλαη κεγάιε. Καζψο επίζεο θαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπ φπνηνπ κνπζηθνχ δπλακηθνχ (είηε κηθξφ είηε κεγαιχηεξν) θέξεη θάζε παηδί, είλαη 

γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Σα παξαπάλσ ηεθκεξηψλνληαη θαη απφ ζχγρξνλα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα. χκθσλα κε απηά ηα επξήκαηα, ε έθζεζε ηνπ βξέθνπο ζε έλα 

πινχζην κνπζηθά πεξηβάιινλ επεξεάδεη άκεζα ηε κειινληηθή κνπζηθή ηνπ εμέιημε 

(ηάκνπ, 2006α).  

Γεληθφηεξα, ζα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ άπνςε φηη «απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά ε 

κνπζηθή κπνξεί λα απνηειέζεη είηε κέζν είηε ζθνπφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ νιφπιεπξε θαη ηζφξξνπε 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ» (Καξηαζίδνπ- ηάκνπ, 2006β).    
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Α.  ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

 

1.  ΜΟΤΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ 

 

 

Γηάθνξνη κειεηεηέο έρνληαο σο ζηφρν λα εξκελεχζνπλ ηηο γλσζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, πεξηγξάθνπλ πνηθίια 

ζεσξεηηθά κνληέια. Πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα αδηέμνδα θαη νη αηέιεηεο ησλ 

ζεσξηψλ απηψλ, αιιά θαη γηα λα γίλεη νξαηή ε βαζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

αλαδεηνχληαη θαη κειεηψληαη νη λεπξνβηνινγηθέο βάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηφκνπ (Κνιηάδεο, 2002). Με ηνλ ίδην ηξφπν εξγάδνληαη θαη νη εξεπλεηέο ζην ρψξν 

ηεο κνπζηθνινγίαο, θαζψο ε κνπζηθή απνηειεί πξντφλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ζπλεπψο 

απφξξνηα ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ.  

Ο εγθέθαινο θαη γεληθφηεξα ην λεπξηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηελ αθξνγσληαία 

βάζε θαη ην ζεκειηψδεο κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζιακβάλεη, λα θσδηθνπνηεί, λα ζπγθξαηεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

πεξηβαιινληηθά ζήκαηα-εξεζίζκαηα, γηα λα πεηχρεη ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ 

επηβίσζή ηνπ (Κνιηάδεο, 2002). Καηά ζπλέπεηα ε γλψζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ 

εγθεθάινπ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αλαδηνξγαλψλεηαη αληηδξψληαο ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. 

Ήδε απφ ηελ ηέηαξηε εβδνκάδα ηεο θχεζεο είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζζνχλ ζε 

πξσηφγνλε κνξθή θχξηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (Society for Neuroscience, 1996). 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη  έλαο πιήξσο αλεπηπγκέλνο εγθέθαινο πεξηέρεη 

πεξίπνπ 200 δηζεθαηνκκχξηα λεπξψλεο - εγθεθαιηθά θχηηαξα. Σειηθά, ν εγθέθαινο 

παξάγεη δηπιάζην αξηζκφ θπηηάξσλ απφ απηά  πνπ ζα θξαηήζεη (ηάκνπ, 2006β).  

ηφρνο ησλ θπηηάξσλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ζπλάςεσλ κε άιια θχηηαξα, κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσλ πνπ εμππεξεηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο  ιεηηνπξγίεο (Society for Neuroscience, 1996). Χζηφζν ε χπαξμε θαη 

ε επηβίσζε ησλ ζπλάςεσλ απηψλ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην 

πεξηβάιινλ ( ηάκνπ, 2006β).   

Ο ξφινο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ πεξηνξίδεηαη  κφλν ζην λα ππξνδνηεί  απιψο 

ηελ  πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έκθπηνπ δπλακηθνχ ηνπ παηδηνχ, αιιά έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα «αιιάδεη ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ αηφκνπ» φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Piaget 

(Piaget, 1973, ζ. 156 ζην Cole, 2002α). Παξάιιεια, φπσο ζεκεηψλεηαη ζε θάπνηεο 

έξεπλεο (π.ρ. Teachout, 2006), ππάξρεη πηζαλά έλα ρξνληθφ ζεκείν ζηα πιαίζηα ηεο 
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ηππηθήο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ (ίζσο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ έηνπο), κεηά 

ην νπνίν ε επελέξγεηα ησλ κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ αμηνπνηείηαη κε επθνιία απφ ηνλ 

εγθέθαιν πνπ έρεη επηηχρεη έλα επίπεδν σξηκφηεηαο, γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξεο 

κνπζηθήο επίδνζεο. Καηά ζπλέπεηα νη δπν απηνί παξάγνληεο (ε βηνινγηθή ππνδνκή 

θαη ην πεξηβάιινλ) παίδνπλ ακνηβαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ηνπ φινπ αλζξψπνπ.  

Οη επηζηήκνλεο εληνπίδνπλ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ πεξηφδνπο πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία. Καηά ηηο πεξηφδνπο απηέο ν 

εγθέθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζπγθξνηήζεη ή λα εληζρχζεη ην δπλακηθφ ηνπ 

κεηαβάιινληαο ή θαηαξγψληαο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ 

(ηάκνπ, 2006β).  Ζ πεξίνδνο απηή νξηνζεηείηαη απφ ηελ αξρή ηεο δσήο κέρξη θαη ην 

δσδέθαην (12) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ λεαξνχ αηφκνπ θαη θέξεη ζεκαληηθή επζχλε γηα 

ηε κειινληηθή ηνπ εμέιημε (ηάκνπ, 2008).  

 

1.1. Επίδπαζη ηηρ ππώιμηρ μοςζικόηηηαρ ζηη γενικόηεπη 

κοινυνικοζςναιζθημαηική και γνυζηική ανάπηςξη ηος αηόμος  

 

ρεηηθά κε ηε κνπζηθή, έρεη επηθξαηήζεη απφ πνιινχο εξεπλεηέο ε άπνςε, φηη ε 

κνπζηθή ηθαλφηεηα ππάξρεη κέζα ζε θάζε άλζξσπν (Turner, 2007
.
 ηάκνπ, 2006α).  

πσο ν άλζξσπνο γελλάηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο θαη έρεη ην δπλακηθφ λα 

κάζεη ηε γιψζζα πνπ ηνπ θαζνξίδεη ην άκεζν πεξηβάιινλ, έηζη γελλάηαη θαη κε ηα 

κέζα λα αληηδξά ζηε κνπζηθή πνπ ηνπ θαζνξίδεη ην νηθείν ηνπ πεξηβάιινλ (Hodges, 

1989).  

Δηδηθφηεξα ε παηδηθή ειηθία είλαη κηα ηδηαίηεξα κνπζηθή πεξίνδνο (Custodero, 

2007). Σν παηδί ήδε απφ ην πξνγελεηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ έρεη ηε ηθαλφηεηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε ήρνπο. Ζ επίδξαζε ηεο αλζξψπηλεο θσλήο ην βνεζά λα ζπλεζίδεη 

θαη λα απνηππψλεη ηνπο ήρνπο, ηνπο ηφλνπο, ηνπο ξπζκνχο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη 

θαη’ επέθηαζε ηεο κνπζηθήο ηνπ θνπιηνχξαο (DeCasper, Spence 1986
. 

DeCasper,1994 ζην Cole, 2002). Ίζσο ζα ήηαλ δχζθνιν λα δνζεί κηα ζαθήο θαη 

μεθάζαξε απάληεζε γηα ηελ εκβξπτθή κάζεζε. Χζηφζν, ζεηηθέο ελδείμεηο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ δεδνκέλα εξεπλψλ φπσο απηέο ησλ Salk L., (1973)· Hepper, (1992) 

(Cole & Cole, 2002) θ.ά., νδήγεζαλ θάπνηνπο ςπρνιφγνπο λα πξνάγνπλ εληαηηθά 

πξνγξάκκαηα παξνρήο εξεζηζκάησλ ζην έκβξπν (Walmsley & Margolis, 1987 ζην 

Cole, 2002).  
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Μειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη λενγλά ηα νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο 

ηνπο, εθηέζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη κνπζηθήο, αληέδξαζαλ δηαθνξεηηθά απφ 

νκάδα λενγλψλ ηα νπνία δελ είραλ αθνχζεη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο ηνπο. Απηφ απνηειεί θαη  έλα  απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηζρπξνπνηεζεί ε άπνςε φηη ην έκβξπν αθνχεη θαη 

απνηππψλεη ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ( Cole, 2002, Sandra Franzia, αρξ.). 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε βξεθηθή θαη ε λεπηαθή ειηθία είλαη πεξίνδνη 

απμεκέλεο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνλ αλαπηπζζφκελν άλζξσπν (ηάκνπ, 2006α). Σα 

πξψηα εξεζίζκαηα ζηα νπνία αληηδξνχλ ηα βξέθε θαη ηα νπνία εκπιέθνπλ 

ελζηηθησδψο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, είλαη νη ήρνη. Απφ έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν Moog (1976), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα βξέθε 

αληαπνθξίλνληαη πξψηα ζηνλ ήρν ησλ ιέμεσλ, κεηά αληηιακβάλνληαη ην ξπζκφ θαη 

αξγφηεξα ηε κεισδία. Δπίζεο απφ άιιεο έξεπλεο γίλεηαη γλσζηφ φηη ε αληίδξαζε ησλ 

βξεθψλ ζηνλ ήρν είλαη κηα απφ ηηο πην αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηέο ηνπο (ηάκνπ, 

2006α).  

Ζ κνπζηθή ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην εχθνιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

κνηξαζηεί έλα βξέθνο κε ηνπο γχξσ ηνπ (Trevarthen, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

λενγέλλεηα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ δηαθνξέο ζηελ έληαζε θαη ζην ηνληθφ χςνο, λα 

αλαγλσξίζνπλ κε αγαιιίαζε έλαλ αγαπεκέλν ηνπο ζθνπφ ή ηε θσλή ηεο κεηέξαο 

ηνπο, λα εληνπίζνπλ απφ πνπ πξνέξρεηαη έλαο ήρνο θ.ά. ( Trevarthen, 2007
. 
ηάκνπ, 

2006β). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δηάθνξνη επηζηήκνλεο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη νη 

κνπζηθέο εκπεηξίεο ηνπ βξέθνπο είλαη ζεκαληηθέο γηα «ηελ απαξρή ηεο αλζξψπηλεο 

επηθνηλσλίαο» (Trevarthen, 2007). Δηδηθφηεξα, ε νκηιία ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη 

κεηέξεο φηαλ απεπζχλνληαη ζην λενγέλλεην παηδί ηνπο, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηάζε 

επαλάιεςεο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα πξνβιέςηκε. Δπίζεο, έρεη πνιχ 

ζπρλά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνπζηθήο δνκήο, δειαδή ηνπ έληνλνπ ξπζκνχ θαη ηεο 

δηαδνρήο ηνπ ηνληθνχ χςνπο (Turner, 2007).  

Απηή ε κνπζηθή νκηιία πνπ παξάγεη ε κεηέξα φηαλ επηθνηλσλεί κε ην παηδί ηεο, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θαηεπζχλεηαη απφ ην ίδην ην βξέθνο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη 

παξνπζηάδεη κηα έκθπηε εηνηκφηεηα ελαξκφληζεο κε ηηο θηλήζεηο θαη ηνπο ήρνπο ηεο 

(Papoušek,1996 ζην Trevarthen, 2007).  

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έλα βξέθνο, αθφκε θαη αλ είλαη πξφσξν, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα «γξακκή επηθνηλσλίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλαιιαγήο» κε ηε 
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κεηέξα ηνπ κέζα απφ ηελ έκθπηε ηάζε πνπ έρνπλ θαη νη δχν λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

κνπζηθή επηθνηλσλία κέζσ ησλ θηλήηξσλ γηα κνπζηθφηεηα (Trevarthen, 2005∙ 

Trevarthen & Reddy, 2007 ∙ ηάκνπ, 2006α).  Δπηπξφζζεηα, ε κνπζηθή θαίλεηαη φηη 

ππνβνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο, γεγνλφο πνπ δειψλεη ηελ παξνπζία 

εζηηαζκέλνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ βξεθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, αιιά θαη 

κεηαμχ βξεθψλ θαη ζπλνδνχ (Custodero, 2007).  

εκαληηθφ είλαη ζχκθσλα κε ηελ Custodero (2007) ην γεγνλφο φηη, ε 

ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή ππνβνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ. Μέζα απφ ηηο πξψηκεο κνπζηθέο εκπεηξίεο ηίζνληαη ηα ζεκέιηα ηεο κνπζηθήο 

αλάπηπμεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

λεαξνχ αηφκνπ θαη λα εληζρχζεη ηε ζεηηθή ηνπ εμέιημε (φπ.π). 

Απ’ φηη έρεη παξαηεξεζεί, αθφκε θαη ην λεαξφ άηνκν ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή 

εληάζζνληαο ηελ ζηα πιαίζηα ελφο ζθνπνχ. Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο, ην παηδί 

ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή γηα λα εθθξάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα λα επηθνηλσλήζεη, γηα 

λα ελαξκνληζηεί θαη λα ληψζεη πην νηθείν έλα πεξηβάιινλ θ.ι.π.. Απηή ε ηθαλφηεηα 

έθθξαζεο κέζσ ηεο κνπζηθήο, εκπινπηίδνληαο ην λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

ππφβαζξν ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, επεξεάδεη θαη’ επέθηαζε θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα έρνπκε σο 

ελήιηθνη λα αλαδεηνχκε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο (Custodero, 2007).  

Δπηπξφζζεηα, ε κνπζηθή είλαη κηα δίνδνο πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο 

ή/θαη θαηαλφεζεο ησλ δηάθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κνπζηθή 

δηεπθνιχλεη ηελ άκεζε, κε ιεθηηθή αιιά δνκεκέλε θαη γλήζηα εμσηεξίθεπζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ, αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο αθφκα θαη αηφκσλ 

πνπ παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα ζηελ εθθξαζηηθφηεηα (Taylor, 2001). Άιισζηε, φπσο 

δειψλεη ε McClellan, ε πξσηαξρηθή έιμε πνπ αζθείηαη κέζσ ηεο κνπζηθήο ζηνλ 

άλζξσπν είλαη φρη κφλν ζσκαηηθή κέζσ ησλ κνξηαθψλ σζηηθψλ θπκάησλ πνπ 

κεηαθέξνληαη κε ηνλ αέξα ζην άηνκν, κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, αιιά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή, δηφηη δεκηνπξγεί δηαζέζεηο, ζηηο νπνίεο ν θαζέλαο απνθξίλεηαη ζε 

ππνζπλείδεην επίπεδν (ηάκνπ 2006β). 

Δπηπιένλ, ε κνπζηθή εθηέιεζε ελφο ηξαγνπδηνχ απφ έλα βξέθνο εληζρχεη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπ (self esteem),
 
πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ κεηέπεηηα ελήιηθε 

δσή, ηδηαίηεξα φηαλ μεθηλά απφ ηελ βξεθηθή ειηθία (Trevarthen, 2007). Ζ 

απηνεθηίκεζε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο αλαπηπμηνιφγνπο, αληηπξνζσπεχεη ηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ θαη αλαθέξεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε 

άπνςε πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηελ αμία ηνπ σο άηνκν (Harter, 1999 ζην Πιαηζίδνπ, 

2006), δειαδή ζηελ ηδέα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη είλαη έλαο ηδηαίηεξα 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηε ζσζηή δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο έδεζε ζηελ παηδηθή ηνπ 

ειηθία, επεξεάδεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ, θαζψο θαη ηνπ 

θφζκνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη αλήθεη ζε κηα νκάδα 

(Custodero, 2007). Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε ζπκβνιή 

ηεο κνπζηθήο ζε απηφ ην επίπεδν. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξφζθαηεο έξεπλεο  ππνδειψλνπλ ηε 

ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο θαη ζην γλσζηηθφ ηνκέα (Teachout, 2006). Γειαδή ε πξψηκε 

αθξφαζε ηεο κνπζηθήο, βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή αθνχγνληαο, νλνκάδνληαο ή ζπγθξίλνληαο 

κνπζηθέο κεισδίεο, ελεξγνπνηνχληαη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε κλήκε, ε πξνζνρή θ.ά. (Κφληαξε, 2001). Κάζε 

κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα, φκσο, θαίλεηαη φηη έρεη κηα κνλαδηθή επηξξνή ζηελ 

αληηιεπηηθή θαη γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ (Schellenberg, 2001, 2003). 

Σν παξαπάλσ εξεπλεηηθφ εχξεκα ζεκειηψλεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη θαη ηα δπν 

εκηζθαίξηα ηνπ αλζξψπηλνπ εγθέθαινπ είλαη εμίζνπ ππεχζπλα γηα  ηελ επεμεξγαζία 

ηεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο (Schellenberg, 2001, 2003). Έηζη ινηπφλ, φηαλ 

ελεξγνπνηείηαη ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην (θπξίσο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο κεισδίαο - 

Teachout, 2006) απφ έλα κνπζηθφ εξέζηζκα, ελεξγνπνηνχληαη φπσο είπακε θαη νη 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο εδξάδνληαη θαηά θχξην ιφγν εθεί. Βέβαηα ε γεληθή 

απηή άπνςε, φηη ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ επεμεξγαζία 

ηεο  κεισδίαο, ελψ ην δεμί ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ξπζκνχ, έρεη πξννδεπηηθά δψζεη ηε 

ζέζε ηεο ζε ιεπηνκεξέζηεξεο κεζνδνινγίεο (ρξήζε ΔEG, fMRI, PET tomography 

θ.ι.π.), κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε κνπζηθή εθκάζεζε. Γηα παξάδεηγκα, δηαπηζηψζεθε φηη ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηε κνπζηθή παξαζεκαληηθή, απ’ φηη 

γηα ηε γισζζηθή (Shon et al, 2002). Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ε πξψηκε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε επηδξά πνιχ ζεηηθά ζε πνιινχο ηνκείο γλσζηηθήο αλάπηπμεο (Teachout, 

2006). 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, κε ζθνπφ λα 
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θαηαλνήζνπκε ζαθέζηεξα ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηε 

γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ελ γέλεη αλάπηπμε  ηνπ αηφκνπ (Teachout, 2006).  

 

1.2.  ςμβολή ηηρ ππώιμηρ εναζσόληζηρ με ηη μοςζική αγυγή ζηη μοςζική 

ανηίλητη και μοςζική ζςμπεπιθοπά ηος νηπίος. 

 

Ζ πξψηκε έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα εθηφο απφ ηε  

δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, βνεζά ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνπζηθνχ δπλακηθνχ πνπ έρεη ν 

θάζε άλζξσπνο. Με άιια ιφγηα δηεπξχλεη θαη αμηνπνηεί ηε κνπζηθή δεθηηθφηεηα 

(music aptitude) ηνπ λεαξνχ αηφκνπ θαη θαζνξίδεη ηα κνπζηθά επηηεχγκαηα (music 

achievement) πνπ ζα παξνπζηάζεη ζην κέιινλ (ηάκνπ, 2006α, 2008). 

Σα πξψηκα κνπζηθά εξεζίζκαηα πνπ ζα δερηεί ην λεαξφ άηνκν είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κειινληηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο λα θαηαλνεί θαη λα ρεηξίδεηαη ηε 

κνπζηθή. ζν πεξλά ν θαηξφο ε δπλαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα επεξεάζεη ην 

κνπζηθφ δπλακηθφ ηνπ αηφκνπ, κεηψλεηαη.  Σν γεγνλφο απηφ εμαξηάηαη θαη ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία αθνινπζεί κηα θζίλνπζα πνξεία 

θαζψο κεγαιψλεη ν άλζξσπνο (ηάκνπ, 2006α, 2006β). Καηά ζπλέπεηα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ λεπξηθψλ δηθηχσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηεο κνπζηθήο, δηαδξακαηίδεη ε ειηθία έλαξμεο εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο, 

αιιά θαη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη κνπζηθήο εθπαίδεπζεο.  

«Οη πξψηεο κνπζηθέο εκπεηξίεο αιιά θπξίσο ηα ηξαγνχδηα κε ηα νπνία 

κεγαιψλεη έλα παηδί- ηαρηαξίζκαηα, λαλνπξίζκαηα, παηγληνηξάγνπδα, ξίκεο– 

απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε θαη δνκνχλ ηε κνπζηθή ζθέςε. Έηζη ην παηδί καζαίλεη λα 

εθθξάδεηαη κε ηε κνπζηθή, απηνζρεδηάδεη δηθέο ηνπ κεισδίεο θαη ξίκεο, εμνηθεηψλεηαη 

αθνπζηηθά κε ηνλ ηνληθφ ρψξν θαη αζθεί ηε θσλή ηνπ» (Καξαδήκνπ – Ληάηζνπ, 

2003, ζει. 128). 

εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη φζν πεξηζζφηεξν θαη πνηθηιφηξνπα κνπζηθά 

εθπαηδεπκέλνο είλαη έλαο άλζξσπνο, ηφζν κεγαιχηεξε θαη αξκνληθφηεξε είλαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ δπν εκηζθαηξίσλ θαηά ηελ αθξφαζε ηεο κνπζηθήο (Κφληαξε, 2001).  

Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ κνπζηθνχ δπλακηθνχ επέξρεηαη κεηά ην πέξαο ηνπ έλαηνπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί πιένλ λα 

επεξεάζεη ην κνπζηθφ ηνπ δπλακηθφ (ηάκνπ, 2006β) κεηά ην έηνο απηφ. Σν άηνκν 

ρξεζηκνπνηεί απφ ηελ ειηθία απηή θαη κεηά, ην ππάξρνλ (ζηαζεξνπνηεκέλν) κνπζηθφ 

δπλακηθφ ηνπ γηα λα κάζεη κνπζηθή θαη λα παξάγεη κνπζηθά επηηεχγκαηα. Βέβαηα 
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απηφ δελ πξέπεη λα απνηξέπεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο αηφκνπ πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ 

ην ελδεδεηγκέλν ρξνληθφ φξην.  

 

1.3.  Θευπίερ για ηη γνυζηική ανάπηςξη με εθαπμογή ζηη μοςζική 

ανάπηςξη ηος παιδιού 

 

Έρνληαο σο ζηφρν καο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα λα αζρνιεζνχκε θαη λα 

αλαπηχμνπκε ηα ζηάδηα ηεο κνπζηθήο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ ζεσξήζακε ζθφπηκν λα  

αλαθεξζνχκε ζε πξσηαξρηθφ επίπεδν ζηε ζεσξία πνπ ζεκειηψζεθε απφ ηνλ J. Piaget 

γηα ηε Γλσζηηθή Αλάπηπμε.   

O Piaget ππνζηήξημε φηη ε γλσζηηθή εμέιημε αθνινπζεί πξνθαζνξηζκέλα 

δηαδνρηθά ζηάδηα, απφ ηα νπνία πεξλνχλ φια ηα παηδηά. Με απηή ηελ έλλνηα νη 

δηεξγαζίεο ηεο αλαπηπμηαθήο αιιαγήο είλαη νη ίδηεο γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ 

αλζξψπσλ αλεμαξηήησο θχιινπ θαη θπιήο. Δίλαη κε άιια ιφγηα παλαλζξψπηλεο 

εκπεξηέρνληαο ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηεο νηθνπκεληθφηεηαο (Cole & Cole, 

2002, ηνκ. α΄).  Σα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο Γλσζηηθήο Δμέιημεο ηνπ Piaget καο βνεζνχλ 

λα θαηαλνήζνπκε ηα ζηάδηα ηεο κνπζηθήο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ. 

Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα αθφινπζα: ην ζηάδην ηεο αηζζεηεξηνθηλεηηθήο λφεζεο 

(0-2), ην ζηάδην ηεο πξνινγηθήο λφεζεο (2-6), ην ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο 

λφεζεο (6-12)  θαη ηέινο ην ζηάδην ηεο ηππηθήο λφεζεο (12-19) (Cole & Cole, 2002, 

ηφκ. β΄).  

πλνςίδνληαο, ε ζεσξία ηνπ Piaget απνηέιεζε ηε βάζε γηα έξεπλεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο Φπρνινγίαο ηεο Μνπζηθήο. Γηα παξάδεηγκα ε αξρή ηεο δηαηήξεζεο ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηελ εθπφλεζε εξεπλψλ πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν.  Πην ζπγθεθξηκέλα 

νη Swanwick θαη Tillman (1986) αληιψληαο ηε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε απφ ηε ζεσξία 

ηνπ Piaget θαη ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ηνπ Moog (1967) 

αλέπηπμαλ έλα κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ απφ ηε γέλλεζε έσο θαη ηελ ελειηθίσζε ηνπο (Swanwick 

θαη Tillman, 1986). 

Άιιεο ζεσξίεο δίλνπλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο απφ ηα 

παηδηά γίλεηαη αθνινπζψληαο έλα θπζηθφ θαη αβίαζην ηξφπν πνπ νκνηάδεη κε ηελ 

εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο (ηάκνπ, 2009α 
.  

Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003).  

Αλακθίβνια ηα παηδηά γελληνχληαη κε ηε γελεηηθή πξνδηάζεζε λα αζρνιεζνχλ 

κε ηε γιψζζα θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο (Cole & Cole, 
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2002β). Ζ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο απφ ηα λενγέλλεηα αθνινπζεί κηα αλαπηπμηαθή 

πνξεία απφ ηελ παζεηηθή αθξφαζε ησλ ιέμεσλ ζηε ρξήζε ζπκβφισλ, ηελ αλάγλσζε 

θαη ηε γξαθή.  

Σα βξέθε ζε έλα πξψην επίπεδν απιψο αθνχλ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ νξγαλψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα αθνπζηηθφ 

ιεμηιφγην (Cole & Cole, 2002β). Σν πεξηερφκελν ηνπ ιεμηινγίνπ απηνχ  θαζνξίδεηαη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ πινχην ηνπ πεξηβάιινληνο (ηάκνπ, 2008). Δμειηθηηθά, 

ε πνξεία πνπ ζεκεηψλεηαη δηαγξάθεη κηα κεηάβαζε απφ ηνπο ιαξπγγηθνχο ήρνπο, ζην 

βάβηζκα θαη απφ ην βάβηζκα ζηε δηαηχπσζε ιέμεσλ κε ηδηφηππν λφεκα. Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή ην παηδί πεηξακαηίδεηαη κε ηνπο ήρνπο ηεο γιψζζαο γηα λα πεξάζεη απφ 

ηνλ ηδηφηππν-αθαηαλφεην ιφγν ζηε ιαλζαζκέλε κίκεζε ρσξίο, φκσο, λα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηελ χπαξμε ιάζνπο. Έπεηηα, ην παηδί κέζα απφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο νδεγείηαη ζηε νξζή κίκεζε παξάγνληαο αλαγλσξίζηκεο απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπ ιέμεηο. Σειηθά αθνινπζεί κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγηθήο ρξήζεο 

ησλ ιέμεσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ γηα λα πεξάζεη ζηελ 

ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ (ηάκνπ, 2008
.
 

Cole & Cole, 2002β). 

Ζ παξαπάλσ ζθέςε απνηέιεζε ηε ζεσξεηηθή βάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ Sh. Suzuki 

(1973), ηεο ζεσξίαο Μνπζηθήο Μάζεζεο ηνπ Gordon (2003) αιιά θαη πνιιψλ άιισλ 

ζεσξεηηθψλ ηεο κνπζηθήο.   

 

1.4.  ηάδια ηηρ μοςζικήρ ανάπηςξηρ και ζςνοδέρ μοςζικέρ ζςμπεπιθοπέρ 

 

Ζ ζεσξία Μνπζηθήο Μάζεζεο πνπ εηζήγαγε ν Gordon (2003) παξέρεη έλα 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο κνπζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. 

χκθσλα κε απηήλ ηε ζεσξία ε κνπζηθή κάζεζε αθνινπζεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο 

κεηξηθήο καο γιψζζαο θαη δηέξρεηαη απφ ηξία (3) βαζηθά ζηάδηα: ην ζηάδην ηεο 

πξνζαξκνγήο, ην ζηάδην ηεο κίκεζεο θαη ην ζηάδην ηεο αθνκνίσζεο (ηάκνπ, 

2009α). 

 

ηάδιο ηηρ Πποζαπμογήρ (0 έυρ 2-4 εηών) : 

 

ε απηφ ην εηζαγσγηθφ επίπεδν ηεο κνπζηθήο αλάπηπμεο, ην παηδί θαιφ είλαη λα 

εθηίζεηαη ζε κηα πιεζψξα κνπζηθψλ δεδνκέλσλ. Σα αθνχζκαηα απηά πξέπεη λα έρνπλ 
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κηα πνηθηινκνξθία ζηε κεισδία, θαη ζην ξπζκφ θαη λα παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν 

παηγληψδεο θαη επαλαιακβαλφκελν ψζηε λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ κηθξνχ 

παηδηνχ. Σα δεδνκέλα απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί ε 

κνπζηθή λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ κηθξνχ παηδηνχ (Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 

2003) θαη λα ππξνδνηήζεη ην «κνπζηθφ πεηξακαηηζκφ ή θιπαξία» (music babble) ηνπ 

βξέθνπο (ηάκνπ, 2009α). Δπηπξφζζεηα, ε επαλάιεςε ησλ κνπζηθψλ κνηίβσλ βνεζά 

ην παηδί λα εμνηθεησζεί κε ηα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά εξεζίζκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα 

λα εκπηζηεχεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ εκπιέθεηαη ζε κνπζηθά δξψκελα αιιά θαη θαηά 

ηελ πξνζπάζεηα κνπζηθήο εθηέιεζεο ελφο ηξαγνπδηνχ, πνπ ζα επηρεηξήζεη κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζε επφκελν ζηάδην (Trevarthen, 2002).   

 

ηάδιο ηηρ Μίμηζηρ (2-4 έυρ 3-5 εηών) : 

 

ε απηφ ην ζηάδην ην παηδί κέζα απφ ηε ζπλερφκελε αθξφαζε ησλ κνπζηθψλ 

εξεζηζκάησλ νδεγείηαη ζηαδηαθά απφ ηελ ηπραία θσλεηηθή απφθξηζε ζηε ζσζηή 

κίκεζε ζχληνκσλ κεισδηθψλ κνηίβσλ. ε πξσηαξρηθφ επίπεδν δελ πξέπεη λα 

αλακέλεηαη απφ ην παηδί κηα άξηηα κνπζηθή εθηέιεζε. Σν βξέθνο αξρηθά ίζσο δε ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ιάζνπο απφ ην ζσζηφ. Χζηφζν ε δηαξθήο 

επαλάιεςε ησλ κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ ζα ην νδεγήζεη ζηε ζσζηή απφδνζε ηεο 

ηνληθφηεηαο, ηνπ  παικνχ ηεο κνπζηθήο αιιά θαη ζηε βίσζε ηνπ κέζα απφ ην ζψκα. 

ηε ζπλέρεηα αλακέλεηαη ν ζπγρξνληζκφο ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θίλεζεο κε ην 

ηξαγνχδη γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο αθνκνίσζεο 

(ηάκνπ, 2009α). 

 

ηάδιο ηηρ Αθομοίυζηρ (3-5 έυρ 4-6 εηών): 

 

Σν ζηάδην ηεο αθνκνίσζεο είλαη ην ηειεπηαίν επίπεδν ηεο κνπζηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ παηδηνχ. ε απηή ηε θάζε ηα παηδηά θηλνχληαη πην επέιηθηα ζε ζέκαηα 

ηνληθφηεηαο θαη ξπζκνχ θαη είλαη ζε ζέζε λα ζπληνλίζνπλ ηελ θίλεζε θαη ηε θσλή κε 

ηελ αλαπλνή ηνπο ζε πνηθίιεο ηνληθφηεηεο θαη κέηξα (Gordon, 2003 ζην ηάκνπ, 

2009α). Δπηδεηθλχνπλ, δειαδή, κηα κνπζηθή εηνηκφηεηα, ε νπνία ηνπο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ηππηθήο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο 

(ηάκνπ, 2008). Πξηλ απφ ηελ θαηάθηεζε απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ηα παηδηά δελ πξέπεη λα 

εηζάγνληαη ζηελ ηππηθή κνπζηθή δηδαζθαιία δηφηη είλαη αθφκα αλψξηκα (immature) 
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γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή ζε έλα πην ζεσξεηηθφ θαη αθεξεκέλν επίπεδν 

(ηάκνπ,2008, 2009α 
.  

Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003). 

Δίλαη γεγνλφο φηη αλάινγα κε ηελ ειηθία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην παηδί 

παξνπζηάδεη αλάινγεο κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο. Καηά θαηξνχο έρεη ζεκεησζεί κηα 

πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ νη κνπζηθέο απνθξίζεηο πνπ 

επηδεηθλχνπλ βξέθε, λήπηα θαη παηδηά. ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο επηρεηξνχκε 

κηα πξνζπάζεηα ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ ειηθία. 

 

Βπεθική ηλικία (0 – 1 έηορ) 

 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη φηη ηα βξέθε 

αληαπνθξίλνληαη ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα εθδειψλνληαο απμεκέλε πξνζνρή, θίλεζε, 

κίκεζε θαη εμεξεχλεζε ήρσλ (ηάκνπ, 2008
.
 Custodero, 2007

.
 Καξαδήκνπ –Ληάηζνπ, 

2003, Moog, 1976).  Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνπο αξέζεη λα ηνπο ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα 

πνπ πεξηέρνπλ έθπιεμε. Δπηπιένλ, κηα επράξηζηε απαζρφιεζε είλαη ε αθξφαζε 

λαλνπξίζκαηνο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα θίλεζε. Δπηπιένλ, έρνπλ ηελ 

πεξηέξγεηα λα αλαθαιχςνπλ ηελ πξνέιεπζε ελφο ήρνπ θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αθνπκπνχλ ηα ρείιε ηνπ ελήιηθα πνπ ηνπο ηξαγνπδά.  ηαλ θξαηνχλ ηα ρέξηα ελφο 

ελήιηθα, ζπλήζσο πεδνχλ αζπληφληζηα, ελψ πεηξακαηίδνληαη κε παιακάθηα 

(Trevarthen, 2007). Σέινο, απνξξνθψληαη απφ δηάθνξα θνπξδηζηά παηρλίδηα κε 

έληνλα ρξψκαηα, δηάθνξα ζρήκαηα θαη ήρνπο (ηάκνπ, 2008). 

 

Πποζσολική ηλικία  (1 – 5 εηών) 

 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη: ν απζφξκεηνο θσλεηηθφο απηνζρεδηαζκφο, ε κίκεζε 

ηξαγνπδηψλ ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηνπ ξπζκηθνχ 

ζπληνληζκνχ (Moog, 1976). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ 

θηηάρλνπλ δηθά ηνπο απηνζρέδηα ηξαγνχδηα ή ηα ζπλδπάδνπλ κε άιια ηξαγνχδηα πνπ 

έρνπλ κάζεη (Custodero, 2007). Δπηπξφζζεηα ηνπο αξέζεη λα εμεξεπλνχλ ήρνπο απφ 

δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα θαη λα κηκνχληαη ηηο θηλήζεηο θάπνηνπ άιινπ. Δπίζεο, ηνπο 

ελζνπζηάδεη ην παηρλίδη κε παηρλίδηα θνπθιάθηα. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά 

δηάθνξα αληηθείκελα σο πεγέο γηα ην ερεηηθφ ηνπο παηρλίδη (φπ.π.).   
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ηα ηεηξάρξνλα παηδηά αλαπηχζζεηαη εμειηθηηθά ε αίζζεζε ηεο ηνληθφηεηαο, 

έρνπλ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε ηε θαληαζία θαη ηξαγνπδνχλ πην εχθνια θαη 

επράξηζηα έλα ηξαγνχδη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην δηθφ ηνπο θσλεηηθφ εχξνο. Δπίζεο  

ζπκκεηέρνπλ κε ραξά ζε ηξαγνχδηα πνπ πεξηέρνπλ εθθξαζηηθέο θηλήζεηο θαη 

εληππσζηάδνληαη απφ ηηο νκνηνθαηαιεμίεο ησλ ζηίρσλ (ηάκνπ 2008, Καξαδήκνπ-

Λίαηζνπ, 2003).   

Σα πεληάρξνλα παηδηά αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ βαζηθέο κνπζηθέο έλλνηεο, ηνπο 

αξέζεη ε δξακαηνπνίεζε, είλαη ζε ζέζε λα μερσξίζνπλ κεγάια ζχλνια αθνχγνληαο ή 

βιέπνληαο ηα, αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηνλ παικφ κε θηλήζεηο, επίζεο ηνπο 

ελζνπζηάδεη ε εθηέιεζε ηεο κνπζηθή φηαλ βξίζθνληαη κφλνη ηνπο ή φηαλ ζπκκεηέρνπλ 

ζε θάπνηα νκάδα (Custodero, 2007). 

 

σολική ηλικία (5-10 εηών) 

 

ηελ ειηθία απηή ηα παηδηά αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ έλλνηεο θαη ηα 

ζπζηαηηθά ηεο κνπζηθήο φπσο είλαη ν ξπζκφο, ην ηέκπν, ε κεισδία θαη ηέινο ε 

αξκνλία. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κηα δηαξθψο απμαλφκελε ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ησλ 

κνπζηθψλ ζηπι (Ρεξάθε, 2005).  

Θα ήηαλ θαιφ, φκσο, λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή είλαη 

πεξηζζφηεξν κηα πξνζπάζεηα δηεπθφιπλζεο ησλ κειεηεηψλ θαη φρη κηα 

αλακθηζβήηεηε παλάθηα (ηάκνπ, 2008). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηηο εθάζηνηε 

παξαηεξνχκελεο κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαζνξίδεη ζεκαληηθά ν παξάγνληαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Κάζε άηνκν έρεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ αλάπηπμεο. Σν γεγνλφο απηφ 

πξέπεη λα γίλεηαη απφιπηα ζεβαζηφ απφ ηνπο ελειίθνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ ιάζε κε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ φιε πνξεία ηνπ αηφκνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εζσηεξηθνί ξπζκνί είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζην  γελεηηθφ 

πιηθφ (DNA) θάζε φληνο θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην λεπξηθφ ζχζηεκα, ηηο 

νξκφλεο θ.ι.π., ελψ θαζεκεξηλά δέρνληαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο.. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζην ξπζκφ εθκάζεζεο νθείιεηαη ζην θιεξνλνκηθφ 

δπλακηθφ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα  είλαη 

ζεηηθέο αιιά θαη πνιχ ζπρλά αξλεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ζεηηθά ζα ζπκβάινπλ ε 

ελζάξξπλζε, ηα πινχζηα θαη ελδηαθέξνληα εξεζίζκαηα θ.ν.θ., ελψ ε απφξξηςε, νη 

επηπιήμεηο, νη πεξηνξηζκνί ζηε δηεχξπλζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θ.ι.π. κπνξνχλ λα 
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αλαραηηίζνπλ ή θαη λα αλαζηείινπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο, κε 

πνιιά επαθφινπζα ζην γεληθφηεξν ςπρηζκφ (Παπιίδνπ, 2007). 

 

1.5.  ςμβολή ηηρ οικογένειαρ και ηος μοςζικοπαιδαγυγού ζηην ανάπηςξη 

ηηρ μοςζικόηηηαρ 

 

Σν λενγέλλεην βξέθνο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ αλαδεηά ηελ 

αξκνλία ηεο δηαζχλδεζεο κε ηε κεηέξα αιιά θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζεκαληηθνχο 

ελειίθνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (Trevarthen, 2007). Ζ αλαπηπζζφκελε απηή 

επηθνηλσληαθή ζρέζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηφηη πξνζδηνξίδεη ζην κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηνπ λεαξνχ αηφκνπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ αιιά 

θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ (Vygotsky, 1978 ζην ηάκνπ, 2009β).  

Οη γνλείο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηε θνηλσλία ζηελ νπνία κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηνπο, ελδηαθέξνληαη 

θπξίσο γηα ηελ πινπνίεζε ηξηψλ ζηφρσλ. Δηδηθφηεξα, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο (ζηόρνο επηβίσζεο), γηα 

ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ απφθηεζε δηάθνξσλ πξνζφλησλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ην παηδί λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά ζηελ ελήιηθή ηνπ δσή (νηθνλνκηθόο 

ζηόρνο) θαη γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο ηνπο 

(πνιηηηζκηθόο ζηόρνο). Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ θαη άιισλ πξφζζεησλ ζηφρσλ 

αθνινπζεί κηα ηεξαξρηθή δνκή. Καη’ αξρήλ, νη γνλείο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηε 

ζσκαηηθή πγεία θαη αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Μεηά ηελ εμαζθάιηζε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ θαηεπζχλνπλ ηηο πξαθηηθέο αλαηξνθήο ηνπο θαη πξνο άιινπο (Cole & Cole, 

2002) ηνκείο επηδξψληαο είηε άκεζα είηε έκκεζα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ 

αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  

Ζ ζπκβνιή ησλ γνλέσλ ζηε κνπζηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη πνιχ 

κεγάιε. Οη γνλείο απνηεινχλ ηνπο πξψηνπο θνξείο κνπζηθφηεηαο ήδε απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην παηδί βξίζθεηαη ζην εκβξπτθφ πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα ηα ηξαγνχδηα πνπ 

ιέλε ζην λενγέλλεην παηδί -λαλνπξίζκαηα, παηγληνηξάγνπδα  θ.ά.- βνεζνχλ ηδηαηηέξα  

ηε κειινληηθή κνπζηθή ζπκπεξηθνξά πνπ απηφ ζα εθδειψζεη. Δπίζεο, ε 

επηθνηλσληαθή κνπζηθόηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ ελήιηθα, 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απνηειεί ην πξψην επίπεδν κνπζηθήο ζπλαιιαγήο αιιά 

θαη κάζεζεο πνπ νδεγεί ζην ιεγφκελν «musical parenting» (ηάκνπ, 2009α). 

πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξψηκε θσλνπνίεζε, ηα γνπξγνπξίζκαηα, 
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ην δηεξεπλεηηθφ θσλεηηθφ παηρλίδη, ην ςέιιηζκα θαη νη πξψηεο ιέμεηο ηνπ παηδηνχ 

κπνξεί, κε ηελ δηαθξηηηθή ζπκβνιή ηνπ γνλέα λα θαηαιήμνπλ ζε εθηέιεζε 

ηξαγνπδηψλ (Trevarthen, 2007). 

Απφ πιεζψξα εξεπλψλ έρεη θαλεί φηη ε ελζαξξπληηθή θαη ε ππνζηεξηθηηθή 

ζηάζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηε κνπζηθή είλαη έλαο 

απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε πςειψλ 

κνπζηθψλ επηδφζεσλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη ζην ππφβαζξν ησλ πςειψλ κνπζηθψλ 

επηδφζεσλ πνπ εκθάληζαλ νξηζκέλα παηδηά, είλαη νη γνλείο. Οη ζπγθεθξηκέλνη γνλείο 

παξ’ φιν πνπ δελ είραλ νη ίδηνη θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, σζηφζν 

εκπιέθνληαλ ελεξγά ζηελ εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο είηε θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν 

κειέηεο, είηε ειέγρνληαο ηα παηδηά ηνπο κεηά ην δηάβαζκα ή γεληθφηεξα επηβιέπνληαο 

θαη ελζαξξχλνληαο ηε κνπζηθή πξφνδν ηνπο (Manturzewska, 1990 ζην ηάκνπ, 

2006α, 2006β).   

εκαληηθφ ξφιν ζηε κνπζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, παίδεη θαη ν ίδηνο ν 

κνπζηθνπαηδαγσγφο. Ο κνπζηθνπαηδαγσγφο κπνξεί ζεηηθφηεξα λα πξνάγεη ηε 

κνπζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δηφηη έρεη επίγλσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ απφ 

ηα νπνία δηέξρεηαη ε κνπζηθή εμέιημε αιιά θαη ησλ κνπζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε θάζε επίπεδν (ηάκνπ, 2009α). Γηα λα ππάξμεη νινθιεξσκέλε 

κνπζηθή αγσγή, ρξεηάδεηαη ν κνπζηθνπαηδαγσγφο λα θαηαλνεί ηελ αιεζηλή θχζε ηεο 

κνπζηθήο, σο κηα αηζζεηηθή εκπεηξία θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ απφιαπζε ηεο 

ζπγθίλεζεο πνπ πξνθαινχλ ε κνπζηθή επηλφεζε θαη δηαζθέδαζε ησλ παηδηψλ 

(Trevarthen, 2007). Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επηηπρεκέλεο παξέκβαζεο απφ κέξνπο 

ηνπ δαζθάινπ είλαη ε επίγλσζε ησλ θχξησλ ελλνηψλ πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο κνπζηθνπαηδαγσγηθήο (Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003). Θα πξέπεη επίζεο 

λα είλαη επξεκαηηθφο, λα αλαθαιχπηεη θαη λα αλαπηχζζεη ζηαδηαθά ηελ έκθπηε 

κνπζηθή ηθαλφηεηα θάζε παηδηνχ. 

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ κηα πνιχ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο κνπζηθνπαηδαγσγφο αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν απηφο δηεπξχλεη ηε κνπζηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ κέζα απφ ηελ 

«παξάδνζε» κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ίζσο θαηαθέξνπλ λα εκπιέμνπλ ην παηδί 

ζε κηα εκπεηξία ξνήο (flow experience).  

Ζ εκπεηξία ξνήο είλαη ε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη έλα άηνκν φηαλ είλαη ζρεδφλ 

απφιπηα ζπγθεληξσκέλν θαη δνζκέλν ζε απηφ πνπ θάλεη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή 

μερλψληαο ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ρξφλν (ηάκνπ, 2009α). Αθφκε θαη ηα κηθξά 
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παηδηά κπνξνχλ λα βηψζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο πνιχ πηζαλφλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Ζ επηηπρία ησλ κνπζηθψλ καζεκάησλ ζα είλαη, θαηά ηελ 

γλψκε καο, λα απνηειέζνπλ ζηαδηαθά κηα εκπεηξία ξνήο γηα θάζε παηδί. 

 

2. Μοςζική πποπαιδεία- Άηςπη μοςζική διδαζκαλία 

 

Ζ αγάπε γηα ηε κνπζηθή θαη ε δηάζεζε γηα κνπζηθέο εκπεηξίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηε κνπζηθή κάζεζε. Σν παηδί, 

έρεη απφ ηε γέλλεζε ηνπ, ηε δηάζεζε λα αζρνιεζεί κε νηηδήπνηε παξάγεη ήρν θαζψο 

θαη λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα ερεηηθφ εξέζηζκα, λα ην δηαθξίλεη θαη λα ην 

ζπγθξαηήζεη ζηε κλήκε ηνπ.  ηελ επνρή καο, φκσο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε δηάζεζε 

γηα ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή έρεη ππνηνλίζεη θαη φηη ζεκεηψλεηαη κηα άκβιπλζε 

ζηελ αθνπζηηθή νμχηεηα ηνπ αλζξψπνπ ιφγσ ηεο παξνπζίαο αδηαθνξνπνίεησλ 

αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ αιιά θαη ησλ ζνξχβσλ πνπ καο πεξηβάιινπλ (Καξαδήκνπ-

Ληάηζνπ, 2003). Γηα απηφλ ην ιφγν ε αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη ηεο 

κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κάζεζεο ήδε απφ ηελ 

βξεθηθή ειηθία. Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνβιεκαηηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε πεπνίζεζε 

γηα ηε θζίλνπζα πνξεία πνπ αθνινπζεί ε πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, νδήγεζε ζηε  

δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε παηδηά πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο 

(early childhood).  

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία βαζίδεηαη ε επηζηεκνληθή ζέζε ηεο πξώηκεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο.  Γεληθφηεξα ε κνπζηθή πξνπαηδεία έρεη σο ζηφρν ηεο ηελ αλάδπζε ηνπ 

κνπζηθνχ δπλακηθνχ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζή ηνπ 

αλεμάξηεηα απφ ην κνπζηθφ δπλακηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη.  

Δηδηθφηεξα, ε κνπζηθή πξνπαηδεία αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο 

ζηε λεαξή ειηθία, δειαδή, ζηελ ειηθία ησλ 0 έσο 8 εηψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ 

παγθφζκηα εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. Ζ κνπζηθή πξνπαηδεία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην ζπίηη, ζην λεπηαγσγείν, ζε βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζε σδεία 

αθφκα θαη ζε ηδξχκαηα θαη ζε ρψξνπο εθπαίδεπζεο ή θχιαμεο αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο.  

Παιαηφηεξα ε κνπζηθή πξνπαηδεία παξερφηαλ ζε αζπλείδεην επίπεδν απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ ηα λαλνπξίζκαηα ή ηηο κνπζηθέο 

ζπλαζξνίζεηο ησλ κειιψλ ηεο νηθνγέλεηαο ην παηδί εηζαγφηαλ ζηελ πξψηκε κνπζηθή 

ελαζρφιεζε. ηηο κέξεο καο ην ξφιν απηφ αλαιακβάλνπλ θπξίσο εηδηθνί 
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κνπζηθνπαηδαγσγνί αιιά θαη νη γνλείο ζε ζπλεηδεηφ πιένλ επίπεδν. Οη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζε απηήλ ηε κεηάβαζε πνηθίινπλ απφ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ελαζρφιεζεο 

ηεο κεηέξαο κε ην παηδί κέρξη θαη ηε δηαξθή εμέιημε ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ πνπ 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεπίσλ (ηάκνπ, 

2008). 

Οπνηαδήπνηε ελαζρφιεζε κε ηελ κνπζηθή ζε απηήλ ηελ ειηθία, πξέπεη λα είλαη 

βησκαηηθή θαη λα έρεη ραξαθηήξα παηρληδηνχ. Γηαηί κέζα απφ ην παηρλίδη ην παηδί 

ζπκκεηέρεη θαη εθθξάδεηαη ζπλνιηθά κε ην ζψκα, ηε ςπρή θαη ην λνπ κέζα ζε κηα 

αηκφζθαηξα ραξάο θαη εκπηζηνζχλεο ελεξγνπνηψληαο φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο. Σν παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θηλεηνπνηεί φιεο ηνπ ηηο 

ηθαλφηεηεο γηα ην ζθνπφ πνπ έρεη ζέζεη θαη έηζη σζείηαη ζε κηα αμηνζαχκαζηε 

πξνζπάζεηα πνπ πεγάδεη απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ παηρληδηνχ (Μartenot, 1970 ζην 

Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003).  

Μέζσ ησλ κνπζηθψλ παηρληδηψλ, ηα παηδηά θαινχληαη λα αληηιεθζνχλ, λα 

εθθξαζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθήο, κε 

πεηξακαηηζκνχο ηεο θσλήο, ηνπ ιφγνπ, ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηεο θίλεζεο θαη ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ, ζπκκεηέρνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ελεξγά κε φιε ηνπο ηελ χπαξμε.  

Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα είλαη θπζηθή θαη αβίαζηε. Ο 

δάζθαινο παξεκβαίλεη κφλν φηαλ ην παηδί γίλεηαη εκπφδην ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο. Δπηπιένλ, ελζαξξχλνληαη νη κνπζηθέο απνθξίζεηο ρσξίο λα απαηηνχληαη 

θαη ρσξίο λα ππνδεηθλχεηαη άκεζα ην ιάζνο. Αθφκε δίλεηαη έκθαζε ζηελ ρξήζε ηεο 

κνπζηθήο ρσξίο ιφγηα θαη ρσξίο ηελ ζπλνδεία θάπνηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ ή 

ερνγξαθεκέλεο κνπζηθήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο αιιάδνπλ γξήγνξα θαη ππάξρεη κηα 

πνηθηιία κεηαμχ πςειήο θαη ρακειήο ελέξγεηαο δξαζηεξηνηήησλ. Παξέρνληαη 

επθαηξίεο γηα ερεηηθή εμεξεχλεζε αιιά θαη γηα ζπλερηδφκελε κνπζηθή δηδαζθαιία 

κέζσ ερνγξαθεκέλνπ πιηθνχ ζην ζπίηη (ηάκνπ 2008, 2009α). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη νξηζκέλα απ’ εθείλα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ 

άηππε κνπζηθή δηδαζθαιία. 

Ζ άηππε κνπζηθή δηδαζθαιία (informal musical learning) είλαη ε κνξθή 

δηδαζθαιίαο πνπ γίλεηαη κε παηγληψδε ηξφπν ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή  ηνπ παηδηνχ. Δίλαη απαξαίηεηε γηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ 

θηάζεη αθφκα ζηελ κνπζηθή (κεισδηθή θαη ξπζκηθή) εηνηκφηεηα, γηα παηδηά πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά αιιά θαη γηα παηδηά πνπ ελψ έρνπλ αλαπηχμεη 

κνπζηθή εηνηκφηεηα, σζηφζν δελ είλαη θνηλσληθά έηνηκα λα εηζαρζνχλ ζε έλα πην 
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αθαηξεηηθφ επίπεδν κνπζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζα απαηηείηαη ε εκπινθή ζηε κνπζηθή 

παξαζεκαληηθή θαη ζηελ αλάγλσζε (ηάκνπ 2008, 2009α). ε απηφ ην ζεκείν ζα 

ήηαλ θαιφ λα αλαθέξνπκε φηη πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε εθκάζεζε ηεο 

κνπζηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο δελ πξέπεη λα αξρίδεη λσξίηεξα απφ ηελ ειηθία ησλ 

8 – 9 ρξφλσλ ελφο παηδηνχ (Αλδξνχηζνο, 1995). 

Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο καζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο άηππεο κνπζηθήο 

δηδαζθαιίαο ην παηδί ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ ελήιηθα, ζπλήζσο έλαλ απφ ηνπο δπν 

γνλείο ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ. Ο γνληφο θαιείηαη ζε ελεξγεηηθή θαη αβίαζηε 

ζπκκεηνρή κε ζθνπφ λα απνηειέζεη πξφηππν κίκεζεο γηα ην παηδί ηνπ. Μέζα απφ 

απηή ηε ζπκκεηνρή ν γνλέαο αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξφπν πνπ αθνινπζεί ε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπ αιιά ζπρλά βειηηψλεη θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ κνπζηθέο 

δπλαηφηεηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, θαηά ηε γλψκε καο, είλαη φηη αλαπηχζζεηαη 

κηα ηδηαίηεξε ζρέζε αλάκεζα ζην γνλέα θαη ην παηδί ηνπ έρνληαο σο βάζε απηήλ ηελ 

θνηλή εβδνκαδηαία εκπεηξία (Αλδξνχηζνο, 1995). Με άιια ιφγηα ε εθδήισζε ηεο 

κνπζηθφηεηαο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ «καζήκαηνο» βνεζά λα δνκεζεί ε εκπηζηνζχλε 

ζηελ επγέλεηα θαη ζηελ πξνζπκία πνπ έρεη ν άιινο λα κνηξαζηεί πιάλα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αλαθαιχςεσλ (Trevarthen, 2007) θαη λα απνηειέζνπλ νη 

εκπεηξίεο απηέο «εκπεηξίεο δφκεζεο ζρέζεσλ» (Custodero, 2007). 
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3.  Μεθοδολογία – Επεςνηηικά επγαλεία 

 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ηελ εμέιημε φισλ ησλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ αλαπηχρζεθαλ πνιιέο ζεσξίεο κε ζθνπφ ηελ εξκελεία ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.  Χζηφζν, ην εθάζηνηε ζεσξεηηθφ πιαίζην δεκηνπξγνχζε 

έλα αλάινγν ππφβαζξν βάζεη ηνπ νπνίνπ πνξεπφηαλ ε πινπνίεζε θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο βαζηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ 

επηζηεκνληθψλ ππνζέζεσλ ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν δηάινγνο κεηαμχ 

ζεσξίαο θαη πξάμεο ψζηε απφ ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ εμεξρφκελσλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο, λα παξνπζηάδνληαη βάζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθφ αληηθείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε 

ζεσξεηηθή ππφζεζε ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα. «Ζ 

έξεπλα είλαη ε δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο νη επηζηήκνλεο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία γηα λα 

ιχζνπλ ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη λα ιχζνπλ, λα ακθηζβεηήζνπλ ή λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

ππάξρνπζεο ζεσξίεο» (Cole & Cole, 2002β, ζει. 19,).  

Tα ηειεπηαία ρξφληα νη επηζηήκνλεο έρνπλ ηειεηνπνηήζεη πνιιέο ηερληθέο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Μεηαμχ ησλ πην 

δηαδεδνκέλσλ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ είλαη νη απηφ-αλαθνξέο, νη 

παξαηεξήζεηο, ηα πεηξάκαηα θαη νη θιηληθέο ζπλεληεχμεηο.  Χζηφζν, θακία ηερληθή 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη κε πιεξφηεηα ζε φια ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ζπλήζσο έλαο ζπλδπαζκφο 

δπν ή θαη πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ, δηφηη ε θαηαιιειφηεηα θαζεκηάο εμαξηάηαη θαη 

απφ ην ππφ κειέηε ζέκα (Cole & Cole, 2002β, ζει. 19,). 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία κειεηάηαη έλα βξέθνο 18 κελψλ, ζε κηα  

αίζνπζα κνπζηθήο αγσγήο γηα βξέθε θαη λήπηα θαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε είλαη απηή ηεο  παξαηήξεζεο. 

Ζ παξαηήξεζε είλαη ν πην θπζηθφο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ. Σέηνηνπ είδνπο έξεπλεο εθηείλνληαη απφ ην 

ςπρνθπζηνινγηθφ επίπεδν εξκελείαο έσο θαη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ.  Γεληθφηεξα, 

ε κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο δηεπθφιπλε ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ζε πνιιαπιά επίπεδα, δηφηη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε 

πηζαλφηεηα λα πξνθχςνπλ δενληνινγηθά πξνβιήκαηα θάζε είδνπο, φπσο ζπκβαίλεη 

ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχλ ηα εξεπλεηηθά πεηξάκαηα.  Χζηφζν, ην πξφβιεκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ηνλ ηχπν έξεπλαο είλαη ε ελδερφκελε αιιαγή ηεο ζηάζεο 
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ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ ιφγσ ηνπ φηη γλσξίδνπλ φηη παξαηεξνχληαη (Hayes, 

1998).    

Σα είδε ηεο παξαηήξεζεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγνπλ 

λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ νη εθάζηνηε εξεπλεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πην 

δηαδεδνκέλεο κνξθέο παξαηήξεζεο είλαη ε θπζηθή παξαηήξεζε, θαηά ηελ νπνία ην 

άηνκν γλσξίδεη φηη παξαηεξείηαη, ε ζπγθαιπκκέλε παξαηήξεζε θαηά ηελ νπνία ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δε γλσξίδνπλ φηη παξαηεξνχληαη. Ζ κέζνδνο ηνπ 

εκεξνινγίνπ, ε νπνία απνηειεί έλα είδνο έκκεζεο παξαηήξεζεο θαηά ηελ νπνία ηα 

ίδηα ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα θαηαγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηνλ ςπρνιφγν. Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, επίζεο, απνηειεί κηα 

επηπιένλ πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία  ν εξεπλεηήο ζπκκεηέρεη, φπσο θαη φινη, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαηεξνχκελεο νκάδαο. Σέινο, ε έκκεζε θαη ε θιηληθή 

παξαηήξεζε είλαη δχν εξεπλεηηθά κέζα πνπ απνηεινχλ πεγή πνιχηηκσλ 

πιεξνθνξηψλ (Hayes, 1998).    

ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα αθνινπζήζακε ηε κέζνδν ηεο 

θπζηθήο παξαηήξεζεο, θαηά ηελ νπνία γλψξηδαλ νη παξαηεξνχκελνη φηη 

θαηαγξάθνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο.  Βέβαηα ζα πξέπεη λα ππνζεκεηψζνπκε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν βξέθνο δε γλψξηδε άκεζα ηνλ ιφγν ηεο παξνπζίαο καο δεδνκέλνπ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ πνπ ζέηεη ε ζπγθεθξηκέλε ειηθία σο πξνο ηελ αληίιεςε θαη ηε 

θαηαλφεζε απηήο ηεο ελέξγεηαο.  Χζηφζν, ε παξνπζία καο δελ πέξαζε απαξαηήξεηε 

δεδνκέλνπ φηη πνιιέο θνξέο θαίλεηαη λα θνηηά πξνο ην κέξνο ηεο θάκεξαο κε ηελ 

νπνία ζηαδηαθά εμνηθεηψζεθε.  ε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη, 

θαηά ηε γλψκε καο ζα ήηαλ θαιφ λα αθνινπζεζεί ε κεζνδνινγία ηεο ζπγθαιπκκέλεο 

παξαηήξεζεο, σζηφζν δελ καο έδηλε ηε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα ε δηακφξθσζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ρψξνπ.   

Σν βξέθνο πνπ παξαηεξείηαη είλαη έλα αγφξη κε θαζηαλφμαλζα ζγνπξά καιιηά, 

νλνκάδεηαη Άγγεινο θαη έρεη θαλνληθφ βάξνο θαη χςνο ζχκθσλα κε ηηο ζεσξνχκελεο 

σο ελδεηθηηθέο ηππηθέο κεηξήζεηο.  Απφ ηελ φιε ηνπ ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη φηη είλαη 

έλα παηδί εθθξαζηηθφ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηα νπνία ηα εθδειψλεη ρσξίο δηζηαγκφ 

αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα ζπλαηζζήκαηα ραξάο, ελζνπζηαζκνχ ή πιήμεο θαη 

αλίαο. Δπηπξφζζεηα, θαίλεηαη φηη παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη πξνζπαζεί λα 

«εθεπξίζθεη» ηξφπνπο ψζηε λα θάλεη ηηο αληαξέο γη’ απηφλ δξαζηεξηφηεηεο, 

ελδηαθέξνπζεο. 
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Ο παξεπξηζθφκελνο ζπλνδφο ηνπ ζην κάζεκα, είλαη θάζε θνξά ε κεηέξα ηνπ 

παηδηνχ, ε νπνία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην πξφγξακκα κνπζηθήο καδί κε ην βξέθνο.  

Ζ κεηέξα / ζπλνδφο, είλαη κεηξίνπ αλαζηήκαηνο, πεξίπνπ 35 εηψλ θαη θαίλεηαη 

άλζξσπνο δξαζηήξηνο, θεθάηνο, θνηλσληθφο θαη κε κεγάιε αγάπε πξνο ηε κνπζηθή.  

Απηφ ηδηαίηεξα δηαθξίλεηαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε θνξά ζην κάζεκα, θαζψο θαη απφ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηεο ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα πνπ παξείρε ε δαζθάια. Δπηπξφζζεηα ζα 

ιέγακε φηη θηλεηνπνηνχζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ Άγγειν κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

θαη ηδηαίηεξα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε ζέζε ηεο ζηε ξνή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  Ζ παξνπζία θαη ε ζπκκεηνρή 

ηεο ελίζρπαλ ζπλερψο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ γηα κάζεζε, εμεξεχλεζε θαη 

πεηξακαηηζκφ. Σν βνεζνχζαλ λα γίλεηαη ζηαδηαθά πην δεκηνπξγηθφ, επξεκαηηθφ αιιά 

θαη θνηλσληθφ, αιιειεπηδξψληαο δηαδνρηθά κε πεξηζζφηεξα πξφζσπα κέζα ζηε 

κνπζηθή αίζνπζα.   

ε θάζε παξαθνινχζεζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ππήξραλ θαη άιινη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ ζηαζεξά παξφληεο. Σν ηκήκα απηφ αζρνινχληαλ κε ηε 

εηζαγσγηθή εθκάζεζε βαζηθψλ κνπζηθψλ ελλνηψλ, φπσο ηνπ ξπζκνχ, ηεο 

ηνληθφηεηαο θ.ιπ. ζε έλα πξσηαξρηθφ επίπεδν. Σν κάζεκα πινπνηνχληαλ κέζα απφ 

ηελ παξνπζίαζε θαη εθαξκνγή κνπζηθνθηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα Πξφηππν Πξφγξακκα Μνπζηθήο Αγσγήο Βξεθψλ θαη Νεπίσλ θαη αθνξά θπξίσο 

παηδηά ειηθίαο 0-5 ρξνλψλ.  Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ άηππε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ήηαλ ε δαζθάια θα. Λ. ηάκνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ Πξφηππνπ απηνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ν ζπλεξγάηεο ηεο, θνο. Υ. Γεξκέλνγινπ, Μνπζηθφο θαη Καζεγεηήο 

Κξνπζηψλ ν νπνίνο ζπκκεηέρεη δηδαθηηθά ζην Πξφγξακκα απηφ θαη δψδεθα (12) 

πεξίπνπ παηδηά δηαθφξσλ πξνζρνιηθψλ ειηθηψλ, ηα νπνία ζπλνδεχνληαλ απφ έλα 

ζπλνδφ, πνπ θαηά θχξην ιφγν ήηαλ ν έλαο απφ ηνπο δπν γνλείο. 

Ζ αίζνπζα ήηαλ επξχρσξε θαη θσηεηλή, θαηάιιειε γηα ηελ πινπνίεζε 

ρνξεπηηθψλ θαη θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν πάησκα ήηαλ μχιηλν θαη ζε θάζε 

κάζεκα φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνχζαλ ηα παπνχηζηα ηνπο ζηνλ πξνζάιακν ηεο 

αίζνπζαο.  Απηφ γηλφηαλ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο φπσο γηα παξάδεηγκα γηα λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη άλεηα θαη ειεχζεξα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά θαη 

γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθφηεξα ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα είηε απηά 

είλαη ξπζκηθά, είηε θηλεηηθά. 
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Τπήξρε πνηθηιία κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα φξγαλα Orff φπσο 

γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχληαλ καξάθεο, μπιάθηα, θνπδνπλάθηα, ληανχιη, ληέθη, 

ηχκπαλν, κεηαιιφθσλν θαη καληήιεο.  

ιε ε δηαδηθαζία κειέηεο έγηλε κέζσ ηεο βηληενζθφπεζεο κε ηε ρξήζε 

βηληενθάκεξαο. Πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε εβδνκάδα, εκέξα Σεηάξηε, γηα 45 ιεπηά 

θαη ζπλερψο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο απηήο ηεο εκέξαο κε ψξα έλαξμεο 18:30 θαη 

ιήμεο 19:15.  Αξρηθά, είρακε ζέζεη ζαλ αλψηεξν φξην θαηαγξαθψλ ην έθην κάζεκα. 

Χζηφζν, επεηδή ην παηδί ηε έθηε εκέξα ήηαλ άξξσζην νη θαηαγξαθέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη πέληε. Πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

βηληενζθφπεζεο, ε εξεπλήηξηα παξεπξίζθνληαλ ζην ρψξν πέληε ιεπηά πξηλ θαη 

πξνεηνίκαδε ην ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ψζηε λα είλαη έηνηκν θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο. Γηα ηελ αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. 
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η
 Καηαγπαθή -  μάθημα Σεηάπηη 18 – 03 – 09, ώπα 6:30 μ.μ. 

 
Καηαγξαθή ηνπ Άγγεινπ ειηθίαο 1,5 έηνπο, ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο κνπζηθήο γηα 

βξέθε θαη λήπηα, ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Αναλςηική καηαγπαθή: 

 

1
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ζ δαζθάια (ζην εμήο δ.) δίλεη ζην κεηαιιφθσλν ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή 

γηα ην ηξαγνχδη ραηξεηηζκνχ «Παηδηά γεηα ραξά». Ο Άγγεινο θάζεηαη κπξνζηά απφ ηε 

κεηέξα/ζπλνδφ θαη θνηηάδεη κε έκθαζε ηε δαζθάια. Μπξνζηά απφ ηνλ Άγγειν 

εθείλε ηε ζηηγκή κηιάεη έλα θνξηηζάθη θαη ν Άγγεινο ην θνηηάδεη. Χζηφζν, ηελ 

πξνζνρή ηνπ πξνζειθχεη έλαο απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπλνδνχο, πνπ αθνχγεηαη λα ιέεη 

θάηη. Έηζη  ην βιέκκα ηνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηα αξηζηεξά. Έπεηηα θαίλεηαη λα 

ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ μαλά ζην κέξνο πνπ βξίζθεηαη ην κεηαιιφθσλν, ελψ ακέζσο 

κεηά παίξλεη βαζηά αλάζα θαη μεθπζάεη (ζαλ κηθξφο αλαζηελαγκφο). Μεηά βιέπεη 

πξνο ηνλ παξαηεξεηή, έπεηηα βιέπεη πάιη ηε δ. θαη, ηε ζηηγκή πνπ γπξίδεη πξνο ηα 

δεμηά ην θεθάιη ηνπ θνηηάδνληαο ην θνξηηζάθη πνπ είλαη δίπια ηνπ, μεθηλά ην 

ηξαγνχδη ραηξεηηζκνχ, φπνπ φινη ζην ξπζκφ ηνπ ρηππνχλ ηα ρέξηα ηνπο πάλσ ζηα 

γφλαηά ηνπο.  

 Δίλαη αμηνζεκείσην πνπ ζην ζηίρν παηδηά γεηα ραξά, ν Άγγεινο ζεθψλεη ην δεμί 

ηνπ ρέξη γηα λα ραηξεηίζεη θη απηφο, φρη φκσο γηα πνιχ γηαηί ζπλερίδεη λα παξαηεξεί 

ηνπο γχξσ ηνπ. Ακέζσο αθνινπζεί ν πξνζσπηθφο ραηξεηηζκφο ζην θάζε παηδί. Ο 

Άγγεινο ζπλερίδεη λα παξαηεξεί ηε δ. θαη ηα παηδηά. Μαο έθαλε εληχπσζε ην γεγνλφο 

φηη ζε απηή ηε θάζε ηνπ πξνζσπηθνχ ραηξεηηζκνχ ζηξέθεη κεξηθέο θνξέο ην βιέκκα 

πξνο ην κέξνο πνπ βξίζθνληαη ηα παηδηά πνπ ραηξεηά ε δ.. ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ 

ζηε δεζπφδνπζα, ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη ζηελ ηνληθή ηα θαηεβάδνπλ. Ο Άγγεινο 

γπξίδεη ειαθξψο ην βιέκκα ζηε κεηέξα ηνπ, βιέπνληαο ηελ θίλεζε ησλ ρεξηψλ ηεο 

θαη ζηελ ηνληθή (ζην πακ), γπξίδεη ην βιέκκα ηνπ ζε έλα θνξηηζάθη πνπ αθνχγεηαη 

πην πνιχ.   

 Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη έλα παηδί πνπ αληηδξά γξήγνξα 

ζηνπο ήρνπο πνπ παξάγεη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ. Γεληθφηεξα φια ηα ερεηηθά 

εξεζίζκαηα θαίλεηαη λα πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ - είηε νκηιίαο είηε κνπζηθήο. 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε, ελδερνκέλσο, φηη ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ κηα δηάζεζε 

«εμεξεχλεζεο» αθνχ επηδηψθεη λα αληρλεχζεη ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπ ήρνπ. Ίζσο, 
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φκσο, είλαη αθφκε θαη ζε κηα θάζε πξνζαξκνγήο αλ ζθεθηνχκε φηη είλαη ε ηέηαξηε 

θνξά πνπ επηζθέπηεηαη ην σδείν. Δπηπξφζζεηα, ζα ζέιακε λα ζρνιηάζνπκε φηη ε 

παξνπζία ηνπ παξαηεξεηή δελ πέξαζε απαξαηήξεηε, ηνπ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ 

θαη κάιηζηα ηνλ θνίηαμε πξνβιεκαηηζκέλνο.   

Γεληθφηεξα ζε φιν απηφ ην επεηζφδην ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ήηαλ ε 

ίδηα, δειαδή βιέκκα ζνβαξφ θαη παξαηεξεηηθφ. Μηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε, ίζσο, 

ππήξμε ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

θνηηάδεη κε κηα κηθξή εθδήισζε επραξίζηεζεο ή ελζνπζηαζκνχ. Ζ φιε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ κνπ έδηλε ηελ εληχπσζε φηη ήηαλ ιίγν ζθηγκέλνο θαζψο αθνπκπά κε ηνλ 

ψκν ηε κεηέξα ηνπ. 

 

2ο Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά κεισδηθά απφ ηε δ. ην ηξαγνχδη «Πεξηζηεξάθη πέηαμε».  Ζ 

κεηέξα/ζπλνδφο (πξνθαλψο θαη νη άιινη ζπλνδνί κε ηα παηδηά ηνπο), ζην ξπζκφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θάλεη ηε ιηθληζηηθή θίλεζε αξηζηεξά - δεμηά κε ηα ρέξηα αλνηρηά, 

κηκνχκελε ηελ θίλεζε ελφο πνπιηνχ πνπ πεηάεη.  ηελ αξρή ηεο ιηθληζηηθήο θίλεζεο, 

ε κεηέξα κε ην ρέξη ηεο αθνπκπά ηνλ ψκν ηνπ Άγγεινπ, ζαλ λα ηνπ ιέεη λα θηλεζεί θη 

απηφο φπσο φινη νη άιινη.  Ο Άγγεινο φκσο αγλνεί ηελ πξνηξνπή ηεο κεηέξαο ηνπ.   

Σν βιέκκα ηνπ Άγγεινπ ζ’ απηφ ην ηξαγνχδη ιίγν αιιάδεη.  Κνηηάδεη πάιη 

πξνζεθηηθά, αιιά αλνίγεη ειαθξψο ην ζηφκα ηνπ θαη απηφ θάλεη ηελ έθθξαζή ηνπ 

ιίγν πην έληνλε. Γείρλεη ελδηαθέξνλ, γηαηί ην βιέκκα ηνπ δελ είλαη απαζέο θαη 

αδηάθνξν. 

ηακαηά ε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη αξρίδεη ην ξπζκηθφ κέξνο. ινη 

ρηππνχλ ηα πφδηα ηνπο ξπζκηθά. Σν βιέκκα ηνπ Άγγεινπ γίλεηαη αθφκε πην έληνλν 

θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην άλνηγκα ηνπ ζηφκαηφο ηνπ θαη ην ζπλνθξχσκα ησλ θξπδηψλ 

ηνπ.  ’ απηφ ην ζεκείν θνηηάδεη έληνλα ηε δ., ζηελ νπζία ην βιέκκα ηνπ καγλεηίδεηαη 

επάλσ ηεο, ζαλ λα θάλεη θάηη πνιχ ζπνπδαίν, αγλνψληαο ηνπο ρηχπνπο ησλ πνδηψλ 

ησλ άιισλ ζπλνδψλ θαη ησλ παηδηψλ, αθφκα θαη ηεο κεηέξαο ηνπ. Γε δίλεη ζεκαζία 

νχηε ζηνλ ξπζκηθφ ρηχπν πνπ ληψζεη θάπνηα ζηηγκή ζηελ πιάηε ηνπ απφ ηε κεηέξα.  

Χζηφζν, δελ παξαηεξείηαη θάπνηα θίλεζε απφ ην ίδην ην παηδί. ην ζεκείν απηφ 

ζηακαηά ην ξπζκηθφ κέξνο θαη μεθηλά πάιη ην κεισδηθφ.   

Ο Άγγεινο ζπλερίδεη λα παξαηεξεί, φρη φκσο ηφζν έληνλα φζν ζην ξπζκηθφ 

κέξνο.  Σε ζηηγκή πνπ ε δ. δίλεη ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, φπνπ 
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φινη ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο (δείρλνληαο ηελ δεζπφδνπζα), ν Άγγεινο ζεθψλεη θη 

απηφο ςειά ην αξηζηεξφ ρέξη ηνπ θαη ηε ζηηγκή πνπ ην θαηεβάδεη, φπσο φινη 

(δείρλνληαο ηελ ηνληθή), αθήλεη ζην πξφζσπφ ηνπ έλα ειαθξφ κεηδίακα.  

ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα ζρνιηάζνπκε ηε ζεηηθή επηξξνή πνπ αζθεί ε 

ελαιιαγή δξαζηεξηνηήησλ. Καη πην ζπγθεθξηκέλα ε ελαιιαγή ησλ ξπζκηθψλ 

κνηίβσλ, ησλ ηνληθνηήησλ θαη ηεο κεισδίαο. Καη απηφ γηαηί ε εθδήισζε ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο  θαζνξίδεηαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ θαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ίδησλ ησλ παηδηψλ. Απηφ θαίλεηαη ηδηαίηεξα απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ λεπίσλ απέλαληη 

ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Σα παηδηά κε ηε ζσκαηηθή αιιά θαη ηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπο εθθξάδνπλ ηελ αξέζθεηα ή ηελ απαξέζθεηα ηνπο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

έθαλε ν Άγγεινο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπηπξφζζεηα ζα ζέιακε λα 

εζηηάζνπκε γηα ιίγν ηε πξνζνρή καο ζηε ζπκκεηνρή ηεο κεηέξαο, ε νπνία πξνζπαζεί 

λα ηνλ ελεξγνπνηήζεη κε δηαθξηηηθφ ηξφπν, φκσο ρσξίο επηκνλή.  

 

3ο Επειζόδιο:  

 

 ηε ζπλέρεηα, ε δ. ιέεη έλα κεισδηθφ ηξαγνχδη (ρσξίο ιφγηα) θαη ζπλνδεχνπλ 

φινη ρηππψληαο ζηα γφλαηά ηνπο ηνλ παικφ. Ο Άγγεινο παξαηεξεί αξθεηή ψξα ην 

θνξηηζάθη κε ην ζπλνδφ πνπ είλαη ζηα δεμηά ηνπ. Δθείλε ηε ζηηγκή κηκείηαη ηελ 

θίλεζή ηνπο, δείρλνληαο φηη έρεη αξρίζεη λα  πξνζαξκφδεηαη. 

Σψξα ε δ. αξρίδεη λα κνηξάδεη ηα μπιάθηα.  Έλα θνξίηζη πεγαίλεη πξψην θνληά 

ηεο.  Ζ δ. ηεο ιέεη κηθξά κεισδηθά κνηίβα, ελψ ν Άγγεινο παξαηεξεί ηνπο γχξσ ηνπ.  

Απηή ηε ζηηγκή ζπλνθξπψλεη πνιχ έληνλα ηα θξχδηα ηνπ, ζαλ λα ζέιεη λα δείμεη φηη 

θάηη ηνλ ελφριεζε. Ακέζσο φκσο ραιαξψλεη πάιη ηελ έθθξαζή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ.  

Βιέπεη ην θνξηηζάθη πνπ εθείλε ηε ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ κε ηα μπιάθηα 

ζηα ρέξηα ηεο. Ο Άγγεινο παξαηεξεί κε ηνλ ίδην ηξφπν φια ηα παηδηά πνπ παίξλνπλ 

μπιάθηα απφ ηε δ.. Πξνο ην παξφλ ην βιέκκα ηνπ παξακέλεη ίδην. Γειαδή, δελ θάλεη 

θάηη ηδηαίηεξν, δε βγάδεη νχηε επηθσλήκαηα νχηε θάλεη θάπνηα έθθξαζε ζην πξφζσπν 

ψζηε λα δείμεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  Σε ζηηγκή πνπ ε δ. θσλάδεη ηνλ Άγγειν λα 

πάξεη μπιάθηα, ε έθθξαζε ηνπ παξακέλεη ε ίδηα, σζηφζν θηλείηαη ακέζσο γηα λα 

πάξεη θη απηφο ηα δηθά ηνπ. Ίζσο δπζθνιεχεηαη λα ζεθσζεί επεηδή είλαη κηθξφο, γη’ 

απηφ πεγαίλεη θαζηζηφο πξνο ην θαιάζη κε ηα μπιάθηα.  Βιέπεη θαη ηε κεηέξα ηνπ πνπ 

παίξλεη θη εθείλε ηα δηθά ηεο θαη πξνζπαζεί λα θηλεζεί (θαζηζηά πάληνηε), πξνο ηα 

πίζσ ζηε ζέζε ηνπ.  Φαίλεηαη φκσο φηη δελ ηνλ ελδηαθέξεη ηφζν λα πάεη πίζσ, φζν ηα 
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μπιάθηα πνπ θξαηάεη. Κάπνηα ζηηγκή ηα ζεθψλεη, φρη πνιχ ςειά θαη ακέζσο ηα 

θαηεβάδεη κηκνχκελνο ίζσο ηελ θίλεζε πνπ θάλνπλ φινη κε ηα ρέξηα ηνπο, φηαλ ε δ. 

ιέεη ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ζην ηέινο θάζε ηξαγνπδηνχ. Μεηά απφ απηφ, 

θνηηψληαο πάιη ν Άγγεινο πξνο ηα δεμηά, παίδεη κε ηα μπιάθηα αλάκεζα ζηα πφδηα 

ηνπ, θνπλψληαο ζπγρξφλσο ην ζψκα ηνπ. Έπεηηα πεγαίλεη θαζηζηφο ιίγν πην πίζσ 

θνληά ζηε κεηέξα ηνπ, ελψ γπξίδεη πάιη ην θεθάιη ηνπ ζηα δεμηά. Δθείλε ηε ζηηγκή 

ιέεη ε δ. ην κεισδηθφ κνηίβν ηεο δεζπφδνπζαο (ζνι) θαη ηεο ηνληθήο (λην) ζ’ έλα απφ 

ηα παηδηά θαη ν Άγγεινο ζεθψλεη κε ηα ρέξηα ηα μπιάθηα, ηα θνπλάεη θαη 

θαηεβάδνληαο ηα ρηππάεη ζην πάησκα θαη ζηξέθεη μαλά ην βιέκκα ηνπ ζην ζπλνδφ 

πνπ θάζεηαη ζηα δεμηά ηνπ. Κηλεί γηα ιίγν ην ζψκα ηνπ γηα λα βνιεπηεί θαιχηεξα.  

Ζ δ. ξσηάεη ηα παηδηά αλ έρνπλ θακηά ηδέα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ 

λα θνπλήζνπλ φινη καδί ηα μπιάθηα. Αθνχγνληαη αξθεηά παηδηά πνπ ιέλε ηε γλψκε 

ηνπο.  Ο Άγγεινο ηψξα θνηηάδεη ηα παηδηά πνπ είλαη ζηα αξηζηεξά ηνπ. ηελ αξρή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή κφιηο μεθηλνχλ λα ηα ρηππάλε φινη κπξνζηά απφ ην ζψκα 

ηνπο, ν Άγγεινο δείρλεη φηη πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη θη εθείλνο. ηε ζπλέρεηα, φκσο,  

αθνπκπά ηα μπιάθηα ζην πάησκα θαη γπξίδεη ειαθξψο ην θεθάιη ζηε κεηέξα ηνπ.  

Δθείλε ηνπ δείρλεη φηη ζπκκεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα, πξνζπαζψληαο έκκεζα λα ηνλ 

ελεξγνπνηήζεη, ν Άγγεινο φκσο θάλεη κηα θίλεζε απνζηξνθήο. Απηφ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ φιε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, δειαδή ην ειαθξχ ζήθσκα ησλ ψκσλ ηνπ, ην 

ζνχθξσκα ησλ ρεηιηψλ ηνπ θαη ηελ ηαπηφρξνλε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ ηνπ ρεξηνχ θαη 

πνδηνχ, καο δίλεη ηε εληχπσζε φηη κάιινλ ζέιεη λα ηεο πεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ λα 

ζηακαηήζεη.  Γελ θνπλάεη ηα μπιάθηα, φκσο ζπλερίδεη λα παξαηεξεί.   

Καζψο αθνχγεηαη ε δεζπφδνπζα (ζνι), ζεθψλνπλ φινη ηα μπιάθηα θαη ελψ ζηελ 

ηνληθή (λην) ηα θαηεβάδνπλ, ν Άγγεινο γπξίδεη ιίγν ην θεθάιη θαη βιέπεη ηα ρέξηα ηεο 

κεηέξαο ηνπ πνπ εθείλε ηε ζηηγκή ηα θαηεβάδεη.  Ακέζσο κεηά ην επαλαιακβάλνπλ 

θαη ηφηε ν Άγγεινο ζεθψλεη ηα μπιάθηα θαη ζην πξφζσπφ ηνπ δηαγξάθεηαη έλα 

ρακφγειν (6΄28΄΄).  Έλδεημε, θαηά ηε γλψκε καο, φηη ηνπ άξεζε απηφ ην ζεκείν θαη 

φηη ηθαλνπνηήζεθε απφ ηελ πνξεία ηεο δηθήο ηνπ ζπκκεηνρήο.  Σε ζηηγκή πνπ φινη ηα 

θαηεβάδνπλ ζηε ηνληθή, θάλεη θαη εθείλνο ηελ ίδηα θίλεζε  

ηε ζπλέρεηα φινη καδί, θνπλνχλ ηα μπιάθηα ζην πάησκα, φπσο φηαλ πιάζνπκε 

θάηη. Ο Άγγεινο βιέπεη ηελ θίλεζε ηεο κεηέξαο ηνπ. ηξέθεη κεηά ην βιέκκα ηνπ 

ζηελ θάκεξα θαη θνηηάδεη. Σε ζηηγκή φκσο πνπ αθνχγνληαη λα ιέλε φινη ζνι - κη - 

λην θάλνληαο κε ηα μπιάθηα αλνδηθή θίλεζε (ζην ζνι), κεζαία (ζην κη) θαη θαζνδηθή 

(ζην λην), ν Άγγεινο παξ’ φιν πνπ δελ ηα θηλεί αλνίγεη ιίγν ην ζηφκα ηνπ θαη 
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ρακνγειάεη. Απηφ επαλαιακβάλεηαη αθφκε κηα θνξά, αιιά ηψξα ν Άγγεινο θνηηάδεη 

ζηα αξηζηεξά, ρσξίο λα εθθξάδεηαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν.    

Σψξα ρηππάλε ηα μπιάθηα κε άιινλ ηξφπν. Ο Άγγεινο παξαηεξεί. ηαλ 

αθνχγεηαη απφ κεξηθνχο ε δεζπφδνπζα θη αλεβάδνπλ ηα ρέξηα ςειά, ν Άγγεινο 

ρακνγειάεη δείρλνληαο έλα ελζνπζηαζκφ θαη φηαλ ηα θαηεβάδνπλ ν Άγγεινο βιέπεη ηα 

δηθά ηνπ μπιάθηα θαη ηνπ ζπλνδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηα 

ηνπνζεηήζεη φπσο ηα έρεη θη απηφο, δειαδή, νη βάζεηο θαη απφ ηα δπν μπιάθηα λα 

αθνπκπνχλ ε κία ζηελ άιιε. Δπαλαιακβάλεηαη ε αλνδηθή - κεζαία - θαζνδηθή 

θίλεζε ησλ ρεξηψλ (κε ζνι - κη - λην), ελψ ν Άγγεινο παξαηεξεί ηνπο γχξσ ηνπ.  ’ 

απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη λα ραιαξψλεη ιίγν ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Γελ είλαη 

πνιχ ζθηγκέλνο. Φηάλεη ινηπφλ ε ζεηξά ηνπ θαη ε δ. ηνλ ξσηάεη κε πνηφλ ηξφπν λα 

παίμνπλ ηα μπιάθηα ηνπο. Δθείλνο θνπλάεη κε αξγέο θηλήζεηο ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη, 

ίζσο γηαηί ληψζεη ακεραλία, γλσξίδνληαο φηη απηή ηε ζηηγκή είλαη ην θέληξν ηεο 

πξνζνρήο. ηξέθεη γηα ιίγν ην βιέκκα ζηελ θάκεξα (7΄51΄΄), έπεηηα βιέπεη πάιη γχξσ 

ηνπ θαη κφιηο αθνχγεηαη (κεισδηθά πάληνηε) ην  ζνι - κη - λην, ζνπθξψλεη ηε κχηε 

ηνπ θαη αλνίγεη ην ζηφκα, ελψ ζηε ζπλέρεηα πςψλεη θη απηφο ηα μπιάθηα θνηηάδνληαο 

πξνο ηα αξηζηεξά.   

Αθνινπζεί δηαθνξεηηθή θίλεζε κε απηά ηα ίδηα κνπζηθά αληηθείκελα. Σα 

ηνπνζεηνχλ ζην πάησκα κε απφθιηζε ην έλα απφ ην άιιν, πξνζπνηνχκελνη πάιη φηη 

πιάζνπλ θάηη. Ο Άγγεινο γηα πνιχ ιίγε ψξα, θνηηάδεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή απέλαληη.  

Απηφ θαίλεηαη επεηδή ζεθψλεη ιίγν ην θεθάιη ηνπ, παξαηεξψληαο έληνλα θαη κε 

πξνζνρή ηελ θίλεζε θάπνηνπ. Έπεηηα γπξίδεη θαη βιέπεη ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ θαη 

πξνζπαζεί κε ηα μπιάθηα ηνπ λα απνδψζεη ηελ πξνεγνχκελε θίλεζε πνπ έθαλαλ φινη 

καδί.  Γειαδή νη βάζεηο θαη απφ ηα δπν μπιάθηα λα αθνπκπνχλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

ηα ρηππάλε. Μφιηο φκσο αληηιακβάλεηαη φηη αθνχγεηαη λα ιέλε ζνι - κη - λην, πςψλεη 

κε ηα ρέξηα ηα μπιάθηα ηνπ θαη ηα θαηεβάδεη, ελψ ζπγρξφλσο αλνίγεη ην ζηφκα ηνπ 

εθδειψλνληαο κηα επραξίζηεζε. Δπαλαιακβάλεηαη ην άθνπζκα ζνι - κη - λην γηα 

δεχηεξε θνξά. Ο Άγγεινο παξαηεξεί ηνπο άιινπο θαη ελψ ζην λην έρνπλ θαηεβάζεη 

ηα ρέξηα ηνπο, εθείλνο ζεθψλεη ην δεμί ηνπ ρέξη κε ην μπιάθη. Απηή ε ζπκπεξηθνξά 

καο νδεγεί λα ζηελ άπνςε φηη  ην παηδί είλαη  αθφκα ζε έλα ζηάδην πξνζαξκνγήο, 

θαηά ην νπνίν δελ πξέπεη λα  αλακέλεηαη πιήξε ζσζηή θηλεηηθή ή θσλεηηθή 

απφθξηζε. 

ηε ζπλέρεηα, αθνχγεηαη απφ ηε δ. έλα κεισδηθφ ηξαγνχδη (ρσξίο ιφγηα κφλν κε 

πακ-πακ) θαη κε ηα μπιάθηα ρηππνχλ φινη αθνινπζψληαο ην ξπζκφ ηνπ. Κηλεί θη ν 
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Άγγεινο ηα δηθά ηνπ θαη κάιηζηα ζην ξπζκφ. Ίζσο ηνλ βνεζάεη θαη ε θίλεζε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ. Σα θαηεβάδεη θαη ηα ρηππά ζην πάησκα. Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν πνπ ελψ 

ε ίδηα δηαδηθαζία έγηλε αξθεηέο θνξέο πην πξηλ θαη ν Άγγεινο έδηλε ιίγεο κνπζηθέο 

απνθξίζεηο, ηψξα πξνρψξεζε πεξηζζφηεξν, ζπλδπάδνληαο καδί θαη θίλεζε. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή βειηίσζε, αθφκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο. Φαίλεηαη φηη πην πξηλ παξαηεξνχζε γηα λα πεξάζεη 

εμειηθηηθά απφ ηελ ιαλζαζκέλε, ζηε ζσζηή ξπζκηθή απφθξηζε. ην 

επαλαιακβαλφκελν κεισδηθφ κνηίβν ζνι - κη – λην, ν Άγγεινο απιά θνπλνχζε ηα 

πφδηα ηνπ.   

Έπεηηα αθνινπζεί δηαθνξεηηθή θίλεζε γηα ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ.  Γειαδή 

θξαηνχλ ζηα ρέξηα ηα μπιάθηα θαη ζπλερψο ηα γπξίδνπλ. Ο Άγγεινο ζ’ απηφ ην 

ζεκείν πςψλεη ηα μπιάθηα ηνπ θαη ηα θαηεβάδεη, δείρλνληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε 

δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή. ην πξφζσπφ ηνπ δηαγξάθνληαη έληνλεο εθθξάζεηο, φπσο 

ην ρακφγειν θαη ην ζνχθξσκα ηεο κχηεο ηνπ.  Αθνχγεηαη λα ιέλε φινη ην ζνι - λην 

θαη έπεηηα ην ζνι - κη - λην.  Σε δεχηεξε θνξά, ν Άγγεινο θνηηάδεη ζηα αξηζηεξά έλα 

παηδάθη θαη θάλεη θη απηφο ηελ αληίζηνηρε θίλεζε κε ηα ρέξηα (αλνδηθή - κεζαία - 

θαζνδηθή), ελψ ζπγρξφλσο ρακνγειά. Μφιηο παίξλεη ην βιέκκα ηνπ απφ εθεί, 

ζηξέθεηαη πάιη κπξνζηά θαη αλεβνθαηεβάδεη ην δεμί ηνπ πφδη ζην ξπζκφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ.  Σα μπιάθηα ηα αθήλεη απφ ηα ρέξηα ηνπ, γηαηί πηάλεη ην πφδη ηνπ θαη ην 

αλεβνθαηεβάδεη.  Γείρλεη ραξνχκελνο.  Έπεηηα ρακνγειά πάιη γηα πνιχ ιίγν, πηάλεη ηα 

μπιάθηα ηα ζεθψλεη θαη ηα θαηεβάδεη. Μφιηο ην θάλεη απηφ, ηφηε έξρεηαη ε ζεηξά πνπ 

ιέλε φινη ζνι - κη - λην θαη πξέπεη λα θάλνπλ απηή ηελ θίλεζε. Σψξα ν Άγγεινο 

παξαηεξεί θαη θνπλάεη ηα πφδηα ηνπ.   

ια ηα παηδηά πεγαίλνπλ λα δψζνπλ ζηε δ. ηα μπιάθηα ηνπο θαη ν Άγγεινο ηα 

παξαηεξεί. Ζ κεηέξα ηνπ θάλεη θη απηή ην ίδην θαη χζηεξα γπξίδεη ην βιέκκα ηεο ζηνλ 

Άγγειν. Δθείλνο πιεζηάδεη ην θαιάζη θαζηζηφο γηα λα αθήζεη ηα μπιάθηα. Δπεηδή 

φκσο, απιψλνληαο ηα ρεξάθηα ηνπ, γηα λα ηα αθήζεη δε θηάλεη αξθεηά ην θαιάζη, 

γπξίδεη θαη ηελ θνηηάδεη. Δθείλε ηνλ ζπξψρλεη πην θνληά. Αθήλεη ηα μπιάθηα θαη 

ρακνγειά ζ’ έλα θνξηηζάθη πνπ εθείλε ηε ζηηγκή ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ (11΄41΄΄). 

Βιέπνπκε ζε απηή ηε θάζε θαη ηε ζηαδηαθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. Δλψ ζηελ 

αξρή απιά παξαηεξεί ηα ππφινηπα παηδηά, ηψξα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ εθδήισζε 

ελφο θνηλσληθνχ ρακφγεινπ, ην νπνίν απνηειεί πξνζπάζεηα θαη απφπεηξα 

επηθνηλσλίαο.  
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4ο Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο. Ο Άγγεινο αθνχεη ηνλ ήρν απφ ηα 

θνπδνπλάθηα θη ελψ αθφκα θάζεηαη, ρακνγειάεη θαη δείρλεη φηη απηφ πνπ αθνινπζεί 

ηνπ αξέζεη. Παξαηεξεί ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζηε δ. γηα λα πάξνπλ ηα 

θνπδνπλάθηα ηνπο. Σνλ ζεθψλεη ε κεηέξα ηνπ απφ ην πάησκα θαη κφιηο ηνλ 

πιεζηάδεη ε δ. γηα λα ηνπ δψζεη ηα θνπδνπλάθηα, εθείλνο απιψλεη ακέζσο ην ρέξη ηνπ 

γηα λα ηα πάξεη. Αθνχ ηα θξαηήζεη, θάλεη κηα κηθξή θίλεζε κε ην ρέξη ηνπ ζην ξπζκφ 

ηνπ ηξαγνπδηνχ «Λεκνλάθη κπξσδάην». Σν ηξαγνχδη απηφ εθηειείηαη απφ ηε δ. 

κεισδηθά ρσξίο ιφγηα. ηε ζέζε ησλ ζηίρσλ ιέεη απιά πακ- πακ. Απηφ γίλεηαη γηα λα 

κε δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο ζηα ιφγηα θαη λα δίλνπλ πεξηζζφηεξν βάζε ζηε 

κεισδία.  ινη θηλνχληαη θπθιηθά ζην ρψξν.  Ο Άγγεινο θξαηάεη ηε κεηέξα ηνπ απφ 

ην ρέξη θαη θηλνχληαη θη απηνί φπσο θαη φινη. πλερίδεη λα παξαηεξεί ηνπο άιινπο.  

Σα θνπδνπλάθηα απιψο ηα θξαηάεη.   

ηακαηάεη ην κεισδηθφ κέξνο θαη αξρίδεη ην ξπζκηθφ. Σψξα δελ θηλνχληαη 

θπθιηθά φπσο πξηλ, αιιά ν θαζέλαο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ρηππά ξπζκηθά ηα πφδηα 

ζην πάησκα. Ο Άγγεινο δίλεη ιίγεο ξπζκηθέο απνθξίζεηο. Υηππά ην πφδη ηνπ ζην 

πάησκα θαη θάλεη κηα κηθξή ιηθληζηηθή θίλεζε κε ην ζψκα. ην ζεκείν απηφ (13΄ 

24΄΄) θνπλάεη έληνλα πάλσ - θάησ ηα θνπδνπλάθηα, ζπλνδεχνληαο ηα κε ιηθληζηηθέο 

θηλήζεηο. 

 Ξεθηλά πάιη ην κεισδηθφ κέξνο. Σψξα είλαη πην άλεηνο, γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπιινγηθήο θίλεζεο, ν Άγγεινο θνπλάεη έληνλα ηα θνπδνπλάθηα ηνπ θαη νη 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηφο ηνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα θαη δσληάληα 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε θίλεζε ηνπ απινχ βεκαηηζκνχ. πλερίδνπκε λα 

παξαηεξνχκε κηα ζηαδηαθή εμέιημε ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα αιιά θαη ζηελ απφδνζε 

ηνπ παηδηνχ. Ζ παξαηήξεζε απηή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ζεκαληηθή 

ηδηαίηεξα φηαλ αλαινγηζηνχκε φηη απηή ε ζεηηθή εμέιημε γίλεηαη κφλν κε ην πέξαζκα 

απφ ηε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε. Σν γεγνλφο απηφ ππνζεκεηψλεη ηε δεθηηθφηεηα 

πνπ έρεη ε θχζε ηνπ κηθξνχ παηδηνχ. 

Αλαθνξηθά κε ην ξπζκηθφ κέξνο, παξαηεξεί ηνπο γχξσ ηνπ θαη ζπλερίδεη ηελ 

ιηθληζηηθή θίλεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θνπλψληαο ηα θνπδνπλάθηα θαη ρηππψληαο ην 

πφδη ηνπ ζην πάησκα φπσο θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη.  ηακαηά φκσο ηηο θηλήζεηο ηνπ 

φηαλ αθνχεη θαη βιέπεη έλα αγνξάθη πνπ εθείλε ηε ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ, 

λα θσλάδεη ηελ κεηέξα ηνπ.   
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ην κεισδηθφ κέξνο πάιη, ζπλερίδεη λα θνπλά ηα θνπδνπλάθηα ελψ ηα 

παξαηεξεί πνιχ έληνλα, ζαλ λα ηα πεξηεξγάδεηαη. Βιέπεη γηα ιίγν ην αγνξάθη πνπ 

πάιη θσλάδεη ηελ κεηέξα ηνπ θαη κεηά απφ απηφ ηνπο παξαηεξεί φινπο. Έπεηηα 

θνηηάδεη έληνλα ηα θνπδνπλάθηα ηνπ θαζψο ηα θηλεί πέξα δψζε. Ζ επηζήκαλζε απφ ηε 

δ. ηεο δεζπφδνπζαο θαη ηεο ηνληθήο ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  Ο Άγγεινο έρεη πξνζεισκέλν  ην βιέκκα ηνπ ζηα παηδηά πνπ είλαη 

αθξηβψο απέλαληί ηνπ, θνπλάεη γηα ηειεπηαία θνξά πάλσ - θάησ ηα θνπδνπλάθηα θαη 

παξαθνινπζεί ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ λα δψζνπλ ν θαζέλαο ηα θνπδνπλάθηα ηνπ 

ζηε δ..  

(15΄ 54΄΄) Ο Άγγεινο θνηηάδεη ην θαιάζη φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα θνπδνπλάθηα 

θαη απιψλεη ην ρεξάθη ηνπ γηα λα ηα αθήζεη. Δθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή κπαίλεη 

κπξνζηά ηνπ έλα αγνξάθη θαη θάλεη κηα κηθξή θίλεζε γηα λα ηα πάξεη απφ ην ρέξη ηνπ, 

αιιά εθείλνο ηξαβάεη απφηνκα πίζσ ην ρέξη ηνπ ζέινληαο λα ηα αθήζεη ν ίδηνο ζην 

θαιάζη.  Μφιηο ηα ξίρλεη κέζα ζ’ απηφ, ρακνγειάεη θαη ηξαβάεη ηε κεηέξα ηνπ απφ ην 

ρέξη.   

 

5ο Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Αθνχγεηαη ε δ. κε δπλαηή θσλή λα 

ιέεη ηνλ «καλάβε».  Ο Άγγεινο ηελ θνηηάδεη μαθληαζκέλα θη ελψ ε κεηέξα ηνπ αθφκα 

θάζεηαη, εθείλνο θνηηάδεη ηε δαζθάια θαη ηνλ δάζθαιν απνξξνθεκέλα. Ζ κεηέξα ηνπ 

ηνλ ηξαβάεη ζηγά - ζηγά απφ ην ρέξη πξνο ην κέξνο ηεο γηα λα θαζίζεη θη απηφο. Ο 

Άγγεινο φκσο δελ μεθνιιάεη ην βιέκκα ηνπ απφ πάλσ ηνπο.   

ην ηξαγνχδη «ν καλάβεο καο πεξλάεη», θάζνληαη αληηθξηζηά, πηάλνπλ ηα ρέξηα 

θαη θηλνχλ ηα ζψκαηά ηνπο ζην ξπζκφ ηεο κεισδίαο κπξνο - πίζσ.  Αλ θαη ε κεηέξα 

βάδεη ηνλ Άγγειν λα θαζίζεη απέλαληί ηεο πηάλνληάο ηνπ ηα ρεξάθηα, εθείλνο 

ζπλερίδεη λα κελ ηεο δίλεη ζεκαζία θαη λα παξαηεξεί κε πξνζνρή ηνπο δαζθάινπο.   

Μφιηο αξρίδεη ε κεηέξα λα θηλείηαη καδί κε ηνλ Άγγειν κπξνο - πίζσ φπσο φινη, 

εθείλνο ηξαβάεη απφηνκα ην δεμί ηνπ ρέξη αθήλνληαο ην απφ ηεο κεηέξαο ηνπ θαη 

γπξίδεη ιίγν ην θνξκί ηνπ γηα λα βιέπεη θαιχηεξα ηνπο δαζθάινπο. Ζ κεηέξα 

ζπλερίδεη λα θηλείηαη γηα ιίγν κφλε, παξ’ φιν πνπ ν Άγγεινο δελ ηελ πξνζέρεη.  ιε 

απηή ηελ ψξα θνηηάδεη έληνλα κε αλνηρηφ ην ζηφκα ηνπο δαζθάινπο. Γελ αθνχεη θαη 

δελ πξνζέρεη θαλέλαλ απφ ηνπο ζπλνδνχο θαη ηα παηδηά ηνπο πνπ είλαη γχξσ ηνπ.  Σνλ 

ελδηαθέξεη κφλν απηφ πνπ θάλνπλ νη δάζθαινη.   
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Ζ δ. ηξαγνπδά ηελ δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο 

ζπλερίδεη λα ηελ βιέπεη, ελψ ε κεηέξα πηάλεη πάιη ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη θαη ην 

ζεθψλεη.  Αληίζηνηρα ζηελ ηνληθή ηνπ ην θαηεβάδεη. Σν ίδην γίλεηαη αθφκε κηα θνξά, 

κφλν πνπ ζην ηέινο φηαλ αθνχγεηαη ε ηνληθή θαη ε κεηέξα ηνπ θαηεβάδεη ην ρεξάθη, 

εθείλνο ην ηξαβάεη «ιέγνληαο» ηεο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν λα ηνπ ην αθήζεη. Έπεηηα 

πξνζπαζεί λα βνιεπηεί αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο ηνπ, ε νπνία ηνλ βάδεη λα 

θαζίζεη θαιά.  Ζ δεζπφδνπζα θαη ηνληθή αθνχγνληαη επηπιένλ ηξεηο θνξέο.   

ηε ζπλέρεηα ε δ. επαλαιακβάλεη κε δπλαηή θσλή ηνλ «καλάβε».  Αθνχγνληαη 

πξψηα θαζαξά ηα ιφγηα ηνπ καλάβε, δειαδή «έρσ σξαία θξέζθα θξνχηα....ν 

καλάβεο» θαη ν Άγγεινο ζ’ απηφ ην άθνπζκα αλνίγεη αξθεηά ην ζηφκα ηνπ, θαίλεηαη 

πνιχ απνξξνθεκέλνο, αθνχ αγλνεί φινπο ηνπο άιινπο αθφκα θαη ηελ κεηέξα ηνπ, 

πξνζέρνληαο κφλν ηε δ. Μφιηο αξρίδεη κεισδηθά ην ηξαγνχδη θαη πξέπεη φινη λα 

θηλεζνχλ φπσο πξηλ, ε κεηέξα πηάλεη ηνλ Άγγειν απφ ηνπο ψκνπο (αθνχ ηψξα δελ 

θάζνληαη αληηθξηζηά) θαη ηνλ θνπλάεη κπξνο - πίζσ. Δθείλνο φκσο ζεθψλεη ηνπο 

ψκνπο ηνπ γηα λα δηψμεη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ θαη λα ηεο «πεη» 

γηα κηα αθφκε θνξά φηη δελ ζέιεη. Ζ κεηέξα παξ’ φια απηά ζπλερίδεη θη έηζη ν 

Άγγεινο ζθχβεη κπξνζηά γηα λα ηεο «μαλαπεί» λα απνκαθξχλεη ηα ρέξηα ηεο.   

Σν βιέκκα ηνπ ηψξα πεγαίλεη γηα ιίγν ζηνπο άιινπο, αιιά μαλαγπξίδεη ζηε δ. 

πνπ ηξαγνπδά. Σε ζηηγκή πνπ αθνχγνληαη ε δεζπφδνπζα θαη ε ηνληθή, ε κεηέξα πάιη 

ηνπ αλεβνθαηεβάδεη ην ρέξη ην νπνίν γίλεηαη αθφκε ηξεηο θνξέο. ηελ ηέηαξηε φκσο 

ηξαβάεη ην ρέξη ηνπ θαη θνπλάεη λεπξηθά ηα πφδηα γηα λα ηελ θάλεη λα ζηακαηήζεη. ’ 

απηφ ην ζεκείν ζηξέθεη ην βιέκκα ζηα δεμηά.   

Γηα ηξίηε θνξά ε δ. επαλαιακβάλεη κε βξνληεξή θσλή ηα ιφγηα ηνπ καλάβε.  Ο 

Άγγεινο απηή ηε θνξά δελ ηελ θνηηάεη ηφζν έληνλα θαη μαθληαζκέλα. Ζ κεηέξα ηνλ 

πηάλεη απφ ηνπο ψκνπο θαη ηνλ θηλεί κπξνο – πίζσ, αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ ηεο 

κεισδίαο. Ο Άγγεινο πάιη ζεθψλεη ηνπο ψκνπο ζαλ έλδεημε φηη δελ ζέιεη, ελψ 

θνηηάδεη ηε δ. Ζ κεηέξα ηνπ ζπλερίδεη λα ηνλ θνπλά κπξνο - πίζσ, απηή ηε θνξά φκσο 

ν Άγγεινο δελ αληηδξά. Έπεηηα αθνχγνληαη δπν θνξέο ε δεζπφδνπζα θαη ε ηνληθή απφ 

ηε δ. θαη ηελ ηξίηε θνξά ε κεηέξα ηνπ πηάλεη ην ρεξάθη θαη ην αλεβνθαηεβάδεη. Ο 

Άγγεινο δελ ηξαβάεη απφηνκα ην ρέξη θαη πξνζπαζεί λα βνιεπηεί θαιχηεξα, ελψ 

αθνχγεηαη ην δηάζηεκα δεζπφδνπζαο θαη ηνληθήο (ζνι – λην) αθφκε δπν θνξέο απφ 

ηε δαζθάια.   

Γηα ιίγε ψξα επηθξαηεί παχζε απφ ηνπο δαζθάινπο (πξνθαλψο εηνηκάδνληαη 

γηα άιιε δξαζηεξηφηεηα).  Ο Άγγεινο βιέπεη ζηα δεμηά ηνπο ζπλνδνχο κε ηα παηδηά 
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ηνπο, ελψ ε κεηέξα ηνπ ρατδεχεη ην θεθαιάθη θαη ηνλ γέξλεη πίζσ ζηελ αγθαιηά ηεο.  

Ο ζπλνδφο ζηα αξηζηεξά ηνπ Άγγεινπ, ρατδεχεη θη εθείλνο ην θεθαιάθη ηνπ θαη ν 

Άγγεινο γπξίδεη θαη ηνλ θνηηάδεη. Έπεηηα ζεθψλεηαη απφ ηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαη παξαηεξεί ηνλ δ., πνπ θάηη ιέεη κε ζπλνδεία ην ηχκπαλν.   

 

6
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Γξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ο δάζθαινο ή ε δαζθάια πξηλ ην ηξαγνχδη 

«Σα ηξία κπξκεγθάθηα» θάλεη κηα ξπζκηθή εηζαγσγή ζην ηχκπαλν. Ο Άγγεινο 

θνηηάδεη κε πξνζνρή ην δ. θαη ηνπο ρηχπνπο ζην ηχκπαλν. Ξεθηλά ην ηξαγνχδη απφ ηε 

δ., ζεθψλνληαη φινη θαη ε κεηέξα πηάλεη ηνλ Άγγειν απφ ηα ρέξηα γηα λα ηνλ 

ζεθψζεη. ινη θηλνχληαη ξπζκηθά θαη θπθιηθά ζην ρψξν. Ο Άγγεινο θξαηά απφ ην 

ρέξη ηελ κεηέξα θαη πεξπαηά βιέπνληαο ηνπο άιινπο. ην ζεκείν απηφ ζηακαηά ν 

θαζέλαο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη, πηάλνληαο κε ην έλα ρέξη ηε κχηε (ψζηε λα αιιάμεη 

ε ρξνηά ηεο θσλήο), κηκνχκελνη ηε θσλή ηνπ κηθξφηεξνπ κπξκεγθηνχ. Μπξνζηά ζηνλ 

Άγγειν ζηέθεηαη έλα θνξηηζάθη, ην νπνίν εθείλνο παξαηεξεί. Έπεηηα γπξίδεη ην 

θεθάιη ηνπ θαη βιέπεη μαθληαζκέλα, κε αλνηρηφ ην ζηφκα, ην δάζθαιν.   

Ακέζσο πάιη φινη αξρίδνπλ λα θηλνχληαη ξπζκηθά θαη θπθιηθά ζηελ αίζνπζα, 

ελψ ν Άγγεινο κέλεη γηα ιίγν αθίλεηνο ζηε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ θνηηάδνληαο ηνλ 

δάζθαιν. Ζ κεηέξα πξνζπαζεί λα ηνλ θνπλήζεη καδί ηεο, αιιά εθείλνο θνηηάδεη ζαλ 

ζαζηηζκέλνο. Σε ζηηγκή απηή κέλνπλ φινη ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη, ελψ αθνχγεηαη ν 

δ. πνπ ηνπο κηιάεη ςηζπξηζηά. Ο Άγγεινο ηνλ παξαηεξεί πνιχ πξνζεθηηθά θαη γπξίδεη 

ιίγν λα δεη ηνλ δηπιαλφ ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, πξνζπαζνχλ λα θηλεζνχλ φινη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπο, «γηα 

λα κελ μππλήζνπλ ηνλ ειέθαληα», φπσο ηνπο είπε ν δάζθαινο. Ο Άγγεινο θαζψο 

πεξπαηά καδί κε ηε κεηέξα ηνπ, ηνπο παξαηεξεί.  Έπεηηα πηάλνπλ πάιη ηε κχηε ηνπο 

ψζηε λα αιιάμεη ε ρξνηά ηεο θσλήο, ελψ δηαθξίλεηαη ε κεηέξα ηνπ πνπ ζθχβεη απφ 

πάλσ ηνπ γηα λα ηνπ δείμεη φηη θη εθείλε ζπκκεηέρεη. Ο Άγγεινο ζεθψλεη ην θεθάιη 

ηνπ θαη ηελ βιέπεη. Μεηά, θνηηάδεη ηνλ δ. θαη θαζψο θηλνχληαη πάιη φινη ήζπρα θαη 

θπθιηθά, ν Άγγεινο θάλεη κηα κηθξή θίλεζε. εθψλεη ιίγν ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη θαη 

πφδη φπσο θαη νη άιινη, δείρλνληαο φηη πεξπαηά ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ. Καζψο φκσο 

πεξπαηά, βιέπεη ηελ θίλεζε ησλ πνδηψλ ηεο κπξνζηηλήο ηνπ (κηαο ζπλνδνχ). 

Έπεηηα αθνχγεηαη ν δ. πνπ βαζαίλεη ηε θσλή ηνπ, ιέγνληαο φηη ζα πεξπαηήζνπλ 

δπλαηά γηα λα «μππλήζνπλ» ηνλ ειέθαληα, ηνλ ξηλφθεξν θαη ηνλ ηππνπφηακν. Σε 
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ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ λα βεκαηίδνπλ δπλαηά θαη ξπζκηθά, ν Άγγεινο θνηηάδεη έληνλα 

κε ην βιέκκα «θαξθσκέλν» ζην δάζθαιν. Κάπνηα ζηηγκή ζηακαηνχλ γηα λα πηάζνπλ 

πάιη ηε κχηε ηνπο, ελψ ν Άγγεινο γπξίδεη πξνο ηα αξηζηεξά ην θεθάιη ηνπ γηα λα δεη 

ην θνξηηζάθη κε ηελ ξηγέ θνχμηα κπινχδα. Μεηά ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ κπξνζηά, 

θνηηάδνληαο κε πνιιή πξνζνρή. Γειαδή, ην ζηφκα είλαη αλνηρηφ θαη ηα κάηηα 

θνηηάδνπλ έληνλα θαη επίκνλα απηφ πνπ ηνπ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή.   

ηε ζπλέρεηα, αθνχ βεκαηίδνπλ γηα πνιχ ιίγν, ν Άγγεινο βιέπεη ηα παηδάθηα 

πνπ πεξλνχλ απφ κπξνζηά ηνπ θαη κφιηο αθνχγεηαη απφ ηε δ. ε δεζπφδνπζα (ην ζνι) 

θαη ζεθψλνπλ φινη ηα ρέξηα ηνπο, ζεθψλεη θη ν Άγγεινο ην αξηζηεξφ ηνπ ρεξάθη θαη 

«ζπάδεη» ιίγν ηελ έθθξαζή ηνπ κ’ έλα κηθξφ ρακφγειν. Απηφ επαλαιακβάλεηαη 

αθφκε δπν θνξέο.  Ο Άγγεινο θνηηάδεη ηε δ. θαη ζην ηέινο αθήλεη ην δεμί ηνπ ρέξη κε 

ην νπνίν θξαηά ηε κεηέξα ηνπ θαη ηελ πηάλεη κε ην αξηζηεξφ.   

 

7
ο
 Επειζόδιο:   

 

Γξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Αθνχ θάζνληαη φινη θάησ, ε δ. θσλάδεη κε 

ηε ζεηξά ην θάζε παηδί γηα λα πάεη θνληά ηεο λα παίμεη κε ηα ηπκπαλάθηα. Ξεθηλά ν 

Άγγεινο. Κνηηάδεη πξψηα γχξσ ηνπ θαη κεηά θάζεηαη κπξνζηά απφ ηε κεηέξα ηνπ.  

Βιέπεη γηα ιίγν απέλαληη θαη κφιηο αθνχεη ην φλνκα ηνπ απφ ηε δ., ζηξέθεη ην θεθάιη 

ηνπ πξνο ην κέξνο ηεο, απιψλνληαο ην ρέξη γηα λα πάξεη ηε κπαγθέηα. Οη ππφινηπνη 

κε ηα ρέξηα ηνπο εληζρχνπλ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ξεθηλά λα παίδεη ζην ηχκπαλν, 

ελψ θνηηάδεη δεμηά - αξηζηεξά. ηακαηά γηα ιίγν θαη παξαηεξεί ηε κπαγθέηα πνπ 

θξαηά.  Έπεηηα ζπλερίδεη άιινηε λα ρηππάεη ζην ηχκπαλν θαη άιινηε παξαηεξψληαο 

ηνπο άιινπο. Μφιηο ηειεηψλεη, ηνλ ρεηξνθξνηνχλ φινη θαη ν Άγγεινο βιέπνληαο ηε δ., 

αθήλεη ηελ κπαγθέηα.  Σνλ ρατδεχεη ιίγν ζην θεθάιη θαη έπεηηα θσλάδεη άιιν παηδί.  

ζν ε δ. απιψλεη ην ρέξη ηεο γηα λα δψζεη ηε κπαγθέηα ζηελ Διέλε, ν Άγγεινο 

παξαηεξεί απηή ηε ζθελή θαη ε καηηά ηνπ κέλεη ζηε κπαγθέηα (22΄28΄΄). ζε ψξα 

παίδεη ε Διέλε, ν Άγγεινο βιέπεη κε πξνζνρή ην ηχκπαλν, ελψ θάπνηα ζηηγκή ε καηηά 

ηνπ θεχγεη θαη δείρλεη ζαλ λα έρεη ραζεί. Ζ κεηέξα ρηππάεη κε ην ρέξη ηεο ζηελ πιάηε 

ηνπ Άγγεινπ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ελψ εθείλνο θνηηάδεη ηνπο γχξσ ηνπ θαη ην 

ηχκπαλν πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ, φρη φκσο κε ηφζε πξνζνρή φζν πξηλ. Μεηά, 

βιέπεη ηε δ., πνπ ρεηξνθξνηεί ηελ Διέλε, ελψ ηψξα θσλάδεη θνληά ηεο άιιν 

θνξηηζάθη, ηε Θενδψξα.   

Ο Άγγεινο θνηηάδεη ην θνξηηζάθη πνπ πιεζηάδεη θαη θαζψο ε δ. ζεθψλεη ηε 
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κπαγθέηα γηα λα ηεο ηε δψζεη, ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ θαη ν Άγγεινο, ελψ παξαηεξεί ζηε 

ζπλέρεηα ηε Θενδψξα, πνπ παίξλεη ηε κπαγθέηα θαη παίδεη. Μφιηο ηειεηψλεη, ηε 

ρεηξνθξνηνχλ φινη θαη ν Άγγεινο θνηηάδεη πάιη ηε δ.. Δθείλε ηφηε θσλάδεη ην 

επφκελν παηδί, ελψ ν Άγγεινο γπξίδεη γηα λα δεη ην παηδί πνπ πιεζηάδεη.   

Καζψο μεθηλά λα παίδεη ην παηδάθη ζην ηχκπαλν, ν Άγγεινο βιέπεη κηα εθείλν 

θαη κηα ηε κπαγθέηα πνπ θξαηά. Πξηλ αθφκα ηειεηψζεη ην παηδί λα παίδεη, ν Άγγεινο 

ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ απέλαληη θαη παξακέλεη αξθεηή ψξα εθεί, θνηηάδνληαο ηε 

ζπλνδφ κε ην θνξηηζάθη ηεο πνπ θνξάεη θνχμηα κπινχδα. ην κεηαμχ ε κεηέξα ηνπ 

Άγγεινπ κε ην ρέξη ηεο ρηππάεη ζηελ πιάηε ηνπ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Δθείλνο 

φκσο ζπλερίδεη λα έρεη ην βιέκκα ηνπ ζηε ζπλνδφ κε ην θνξηηζάθη ηεο. Γπζηπρψο ζ’ 

απηφ ην ζεκείν έρεη γπξηζκέλε ηελ πιάηε ηνπ ζηελ θάκεξα θη έηζη δελ θαίλνληαη νη 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Σε ζηηγκή φκσο πνπ ζεθψλεηαη ν βνεζφο δ., ν 

Άγγεινο γπξίδεη θαη ζηξέθεη ην βιέκκα επάλσ ηνπ.   

 

8
ο
 Επειζόδιο:   

 

Γξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Κάζνληαη φινη θάησ φπσο θαη πξηλ θαη ε δ. 

μεθηλά λα ιέεη κεισδηθά ην ηξαγνχδη «Οη λφηεο είλαη εθηά», ελψ ρηππάεη ηα ρέξηα ηεο 

ξπζκηθά πάλσ ζηα γφλαηά ηεο.  Ο Άγγεινο ηελ θνηηάδεη ζνβαξφο, ζνπθξψλεη ιίγν ηα 

θξχδηα ηνπ θαη γπξίδεη θαηφπηλ ην βιέκκα ζηε κεηέξα ηνπ πνπ αθνινπζεί θαη εθείλε 

ηε ξπζκηθή θίλεζε ηεο δ..  Έπεηηα ε δ. ιέεη ηελ «θιίκαθα ηνπ λην» αλεβάδνληαο 

δηαδνρηθά πξψηα ην έλα ρέξη θαη κεηά ην άιιν, δεκηνπξγψληαο ηελ νπηηθή αίζζεζε 

ηεο αλάβαζεο ζε κηα ζθάια. Ο Άγγεινο ηελ παξαηεξεί πνιχ ζνβαξφο (25΄15΄΄).   

ηε ζπλέρεηα, ιέεη ε δ. γηα δεχηεξε θνξά ηελ «θιίκαθα ηνπ λην», αιιά απηή ηε 

θνξά ρηππάεη ηα πφδηα ξπζκηθά ζην πάησκα. Σν ίδην θάλνπλ φινη. Ο Άγγεινο πνπ 

είλαη δίπια ζηε δ., θνηηάδεη ηελ θίλεζε ησλ πνδηψλ ηεο, γπξίδεη έπεηηα ην θεθάιη ηνπ 

κπξνζηά, πηάλεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη ην πφδη θαη ην αλεβνθαηεβάδεη. ηξέθεη κεηά πάιη 

ηε καηηά ηνπ ζηε δ., ηελ νπνία παξαηεξεί κε κεγάιε πξνζήισζε.   

Μεηά απφ απηφ, επαλαιακβάλνπλ φινη ηελ «θιίκαθα ηνπ λην» θαη θηλνχλ ηα 

ρέξηα ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο δελ δηαθξίλεηαη ζηελ θάκεξα.  Ο Άγγεινο 

βιέπεη ηε δ. κεηά φκσο ζηξέθεη ην βιέκκα απέλαληη. Πηάλεη πάιη κε ην δεμί ηνπ ρέξη 

ην πφδη θαη ην αλεβνθαηεβάδεη. Πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηελ πξνεγνχκελε θίλεζε.   

Αθνινπζεί άιινο ηξφπνο γηα ηελ «θιίκαθα ηνπ λην». Κηλνχλ ηα ρέξηα ηνπο ζαλ 

έλα αεξνπιάλν. Ο Άγγεινο παξαηεξεί θαη ηνπο δπν δαζθάινπο. Μεηά γπξίδεη πξνο ηε 
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κεηέξα ηνπ πξνζπαζψληαο λα βνιεπηεί θαιχηεξα. Κάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο θαη 

βιέπεη ηνπο άιινπο πνπ θηλνχλ ελαιιάμ ηα ρέξηα πξνο ηα θάησ, δείρλνληαο ηελ 

θαζνδηθή θιίκαθα ηνπ λην. Ο Άγγεινο ζ’ απηφ ην ζεκείν ζεθψλεη ιίγν ην δεμί ηνπ 

ρέξη, ακέζσο φκσο ην θαηεβάδεη. Έπεηηα γέξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ.  ηε 

ζπλέρεηα παξαηεξεί ηε δ., πνπ θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ κε ηα ρέξηα ηεο. Μεηά γπξίδεη 

θαη θνηηάδεη κπξνζηά. 

Σειεηψλεη απηή ε δξαζηεξηφηεηα ιέγνληαο φινη ηελ νθηάβα, πςψλνληαο θαη 

ρακειψλνληαο αληίζηνηρα ηα ρέξηα. Ζ κεηέξα ηνπ Άγγεινπ ρατδεχεη ην θεθαιάθη ηνπ, 

παίξλνληαο ηα καιιηά ηνπ πίζσ. Σν ίδην θάλεη θη ν Άγγεινο ακέζσο κεηά. Με ηα 

ρεξάθηα ηνπ ζπξψρλεη πίζσ ηα καιιηά, θνηηάδνληαο ηελ Διέλε πνπ βξίζθεηαη ζηα 

αξηζηεξά ηνπ.   

 

9
ο
 Επειζόδιο (31’.00’’)  :  

 

 Γξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. εηνηκάδεηαη λα δψζεη καληήιεο.  Ζ 

κεηέξα ζεθψλεη ηνλ Άγγειν θαη εθείλνο θνηηάδεη έληνλα ηε δ. πνπ ηξαγνπδά κηα 

κεισδία. Μεηά γπξίδεη θαη πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ θαη βιέπεη γηα ιίγν ην 

θνξηηζάθη πνπ παίξλεη ηε καληήια, ελψ παξάιιεια, θαζψο πεξπαηά κε ηε κεηέξα 

ηνπ, έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα γχξσ ηνπ. Μφιηο θσλάδεη ε δ. ηνλ Άγγειν γηα ηε 

καληήια, ηνπ ιέεη κηθξά κεισδηθά κνηίβα, φπσο θαη ζηνπο άιινπο. Δθείλνο φκσο δελ 

ηεο απνθξίλεηαη, βιέπεη ηε καληήια θαη ζεθψλνληαο ην δεμί ηνπ ρέξη, ην θέξλεη 

θνληά ζην πξφζσπν ηνπ. Ήηαλ έηνηκνο λα απιψζεη ην ρέξη ηνπ αιιά ην κάδεςε.   

Αθνχ πάξεη ηε καληήια ζην ρέξη ηνπ, ηε βιέπεη θαη αξρίδεη λα ηελ θνπλάεη πέξα 

δψζε θαη λα ηελ θάλεη θχθινπο κε ην ρέξη ηνπ. Δλψ θνηηάδεη ηα άιια παηδηά, ηνπ 

πέθηεη ε καληήια απφ ην ρέξη θαη ζθχβεη λα ηελ πάξεη. Καζψο ηελ θνπλάεη, ηνπ 

μαλαθεχγεη απφ ην ρέξη.  θχβεη ακέζσο λα ηελ πάξεη. Αθνχ ηελ θξαηήζεη πάιη κε 

ιαρηάξα, ηε ζεθψλεη ςειά κε ην ρέξη ηνπ θαη ηνπ μαλαπέθηεη γηα ηξίηε θνξά. Σε 

ζηηγκή φκσο πνπ ζθχβεη, κε ην ρέξη ηνπ ηαηξηάδεη ηα καιιηά ηνπ, γηαηί πξνθαλψο ηνλ 

ελνρινχλ θαη κεηά ηελ πηάλεη.  Μφιηο ην θάλεη απηφ, ηελ θνπλάεη πέξα δψζε ελψ 

αξρίδεη λα θηλείηαη πην δσεξά θάλνληαο θχθινπο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ζε φιε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαπάλσ πεξηγξαθή δελ έρεη αθήζεη ην 

ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ. Ίζσο λα ληψζεη κεγαιχηεξε ζηγνπξηά θαη εκπηζηνζχλε κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν. Γείρλεη, σζηφζν, λα ην δηαζθεδάδεη γηαηί δπν θνξέο αθφκα ξίρλεη κε νξκή 

ηελ καληήια ζην πάησκα, ηε ζεθψλεη πάιη θαη ελψ εηνηκάδεηαη γηα ηξίηε θνξά λα ηελ 
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πεηάμεη, βγάδεη κηα κηθξή θξαπγή. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ δίλεη θσλεηηθή απφθξηζε. 

Μεηά ζπλερίδεη λα ηελ θνπλάεη πέξα δψζε θάλνληαο θχθινπο γχξσ απφ ηελ κεηέξα, 

θνηηάδεη ηα άιια παηδάθηα θαη ηελ μαλαπεηάεη θάησ. θχβεη λα ηε ζεθψζεη θαη ηελ 

ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα θάλεη πάιη θχθινπο, θνηηάδεη ζηελ θάκεξα θαη αλνηγνθιείλεη ην 

ζηφκα ηνπ. 

Έπεηηα μεθηλά ε δ. λα ηξαγνπδά κεισδηθά ρσξίο ηε ρξήζε ζηίρσλ, ν Άγγεινο 

ηελ θνηηάδεη, ελψ θνπλάεη δσεξά ην ζψκα ηνπ θαη ηε καληήια. ην πξφζσπν ηνπ 

δηαγξάθεηαη έλα ειαθξφ κεηδίακα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κεισδίαο, ν Άγγεινο 

δείρλεη ραξνχκελνο, επραξηζηεκέλνο, δε ζηακαηά λα θνπλά ηε καληήια κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ ηνπ πέθηεη απφ ην ρέξη θαη, θξαηψληαο πάληα ηε κεηέξα ηνπ απφ ην ρέξη, 

ζθχβεη θαη ηελ πηάλεη. Σε ζηηγκή πνπ ε δ. αλεβνθαηεβάδεη ηε θσλή ηεο κε glissando, 

ν Άγγεινο θνηηάδεη πξψηα πξνο ηα παηδηά θαη κεηά ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ην 

κέξνο ηεο δ., ηελ νπνία θνηηάδεη κε ζαπκαζκφ. 

Έπεηηα αξρίδεη πάιη ε ίδηα κεισδία απφ ηε δ. θαη ν Άγγεινο μεθηλά πάιη λα 

θνπλά ην ζψκα ηνπ θαη ηε καληήια, ε νπνία ηνπ πέθηεη θαη ζθχβεη λα ηελ πάξεη. 

Απηή ηε ζηηγκή ην βιέκκα ηνπ είλαη ζηξακκέλν πξνο ηα παηδηά. Ζ πιάηε ηνπ είλαη 

ζηξακκέλε πξνο ηελ θάκεξα θαη έηζη δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ. 

Μφιηο ζθχβεη λα μαλαπηάζεη ηε καληήια πνπ ηνπ θεχγεη απφ ην ρέξη, ε δ. μεθηλά 

λα ηξαγνπδά πάιη ηελ ίδηα κεισδία. Ο Άγγεινο ζηξέθεη θαη ηελ θνηηάδεη, φρη φκσο 

φπσο πξηλ. Σε βιέπεη κε πξνζνρή ζνπθξψλνληαο ιίγν ηα θξχδηα ηνπ.  Μεηά παίξλεη 

ην βιέκκα ηνπ απφ πάλσ ηεο θαη ην ζηξέθεη πξνο ηε κεξηά ησλ παηδηψλ, ελψ θνπλά ην 

ζψκα ηνπ θαη ζθχβεη γηα λα μαλαπηάζεη αθφκα κηα θνξά ηε καληήια. 

ηαλ ε δ. αλεβνθαηεβάδεη πάιη ηελ θσλή ηεο κε glissando, ν Άγγεινο θνηηάδεη 

ηα παηδηά θαη θνπλά κε ην ρέξη ηνπ πάλσ-θάησ ηε καληήια.  Κάπνηα ζηηγκή, γπξίδεη 

ην θεθάιη ηνπ πξνο ην κέξνο ηεο δ. θαη ελψ εθείλε μεθηλά γηα ηέηαξηε θνξά λα 

ηξαγνπδά ηελ ίδηα κεισδία, ν κηθξφο ηελ παξαηεξεί γηα ιίγν θη έπεηηα ζηξέθεηαη 

μαλά πξνο ην κέξνο ησλ παηδηψλ, ζπλερίδνληαο λα θνπλά ηελ καληήια ηνπ (33΄40΄΄). 

Αθνχ ηνπ μαλαπέθηεη απφ ην ρέξη θαη ζθχβεη λα ηελ πάξεη, ζπλερίδεη πάιη λα θνπλά 

ην θνξκί ηνπ, ελψ πξνρσξά κε ηε κεηέξα ηνπ ιίγν πην πέξα. 

Ζ δ. ζπλερίδεη γηα πέκπηε θνξά ην ηξαγνχδη απηφ, ν Άγγεινο απιά ηελ 

παξαηεξεί, ρσξίο θαζφινπ λα θηλείηαη. Κξαηψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη θνπληέηαη 

ζην ξπζκφ ηεο κεισδίαο, ελψ θάπνηα ζηηγκή πάεη λα ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Απηφ 

θαίλεηαη απφ ην παξαπάηεκα θαη απφ ην μαθληθφ άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο ηνπ.  Μεηά ε 
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κεηέξα ηνλ βνεζά λα θξαηήζεη θαιά ηελ καληήια, ην νπνίν πξνζπαζεί έπεηηα θαη ν 

ίδηνο.  

ηε ζπλέρεηα, ζεθψλεη ην θεθάιη ηνπ αληηθξίδνληαο θάπνηνλ απέλαληη ηνπ, ελψ 

δηαθφπηεηαη ακέζσο ην βιέκκα ηνπ απφ ην Ρακφλ, πνπ εθείλε ηε ζηηγκή πεξλά απφ 

κπξνζηά ηνπ θσλάδνληαο ηε κεηέξα ηνπ. Ο Άγγεινο θνηηάδεη ζηαζεξά θαη επίκνλα 

πξνο ην κέξνο ηνπ. Δπαλέξρεηαη φκσο πάιη, κφιηο αθνχγεηαη ην αλεβνθαηέβαζκα ηεο 

θσλήο ηεο δ.. Ο Άγγεινο παίδεη κε ηε καληήια θνπλψληαο ηελ πάλσ-θάησ, 

ζνπθξψλεη έληνλα ηα ρείιε θαη κφιηο ηνπ θεχγεη απφ ην ρέξη, ζθχβεη θαη ηελ πηάλεη. 

Σψξα φινη ιέγνληαο ηελ ιέμε «πακ», πξέπεη λα πεηάμνπλ ζην πάησκα ηε 

καληήια. Ο Άγγεινο απηή ηε ζηηγκή δελ θηλείηαη, αιιά θαίλεηαη λα παξαηεξεί κε 

πνιιή πξνζνρή πξνθαλψο θάπνηνλ απφ ηνπο ζπλνδνχο πνπ βξίζθεηαη εθείλε ηε 

ζηηγκή δίπια ηνπ. εθψλεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη ηε καληήια (ελψ ζπλερίδεη λα 

παξαηεξεί ην ζπλνδφ) θαη ηελ πεηάεη θάησ, ζην πάησκα. Μφιηο ην θάλεη απηφ, ην 

βιέκκα ηνπ θαίλεηαη μαθληαζκέλν θαη φηαλ ζεθψλεηαη κε ηε καληήια ζην ρέξη, 

ρακνγειάεη θνηηάδνληαο ηνλ ζπλνδφ θαη εθθξάδνληαο έηζη ηε ραξά γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ.  Έπεηηα γπξίδεη θαη πεξπαηά πξνο ηε κεηέξα ηνπ  (34΄36΄΄). 

ηε ζπλέρεηα, αθνχγεηαη ξπζκηθφο ρηχπνο θαη ελψ ν Άγγεινο θνηηάδεη γχξσ 

ηνπ, ε κεηέξα ηνπ ηνλ πηάλεη θαη ηνλ βάδεη λα θαζίζεη φπσο θάλνπλ φινη. Ο Άγγεινο 

απιψλεη κπξνζηά ηνπ ηε καληήια θαη βιέπνληαο, πξνθαλψο ηε δ. κε βιέκκα 

πξνζνρήο, ρηππάεη ηα ρέξηα ηνπ πάλσ ζηε καληήια φπσο φινη (35΄00΄΄). Απηφ γίλεηαη 

φκσο γηα πνιχ ιίγν, γηαηί ακέζσο παίξλεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη ηε καληήια, ηε ζεθψλεη, 

ηελ ηηλάδεη κηα θνξά απφηνκα θαη ζπλερίδεη έπεηηα λα ηελ παίδεη. Κνηηάδεη πξνο ην 

κέξνο ηεο δ. φπνπ εθείλε ηε ζηηγκή, ηξαγνπδάεη ην ηξαγνχδη «ζ’ αγαπψ, ζ’ αγαπψ».   

Ο Άγγεινο ζην ζεκείν απηφ παίδεη πνιχ κε ηε καληήια ηνπ. Σελ αθνπκπάεη ζην 

θεθάιη ηνπ, ελψ νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ είλαη πνιχ έληνλεο. Υακνγειά, 

θιείλεη αξθεηά ηα κάηηα ηνπ, ελψ ζνπθξψλεη έληνλα ηε κχηε θαη ηα ρείιε. Έπεηηα, 

πεηάεη κπξνζηά ζηα πφδηα ηνπ ηε καληήια θαη ρακνγειά επραξηζηεκέλνο. ηε 

ζπλέρεηα, θνηηάδεη πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ, πξνθαλψο θάπνηνλ απφ ηνπο ζπλνδνχο θαη 

ελψ γηα ιίγν ην χθνο ηνπ γίλεηαη ζνβαξφ, μαθληθά πεηάεη πάιη κε καλία ηε καληήια 

ζην πάησκα θαη ρακνγειά θνηηάδνληαο πξνο ην ζπλνδφ. Ζ κεηέξα ζπξψρλεη ηε 

καληήια ηνπ Άγγεινπ πξνο ην κέξνο ηνπ θαη εθείλνο ηελ πηάλεη, θνηηάδνληαο πφηε ην 

ζπλνδφ θαη πφηε ην Ρακφλ πνπ θάζεηαη κπξνζηά ηνπ. εθψλεη κε ην ρέξη ηνπ ηε 

καληήια θαη ζην πξφζσπν ηνπ δηαθξίλνληαη έληνλα νη εθθξάζεηο ηνπ. νπθξψλεη 

έληνλα ηε κχηε θαη ηα ρείιε, ελψ ηα κάηηα ηνπ είλαη ιίγν θιεηζηά. ’ απηφ ην ζεκείν 
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δείρλεη φηη απηφ πνπ θάλεη ηνλ επραξηζηεί θαη ηνλ ραξνπνηεί πάξα πνιχ, γεγνλφο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αθνχ καο γλσζηνπνηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ. Πεηάεη ηε καληήια ζην πάησκα θαη κεηά ηελ πηάλεη θαη ηελ μαλαπεηάεη κε 

έληνλν ηξφπν πξνο ην κέξνο ηνπ ζπλνδνχ, πνπ είλαη ζηα αξηζηεξά ηνπ.  Μφιηο ην 

θάλεη απηφ, πηάλεη ηε καληήια, ελψ θνηηάδεη ην ζπλνδφ ραξνχκελα θαη γιπθά αθνχ ην 

πξφζσπν ηνπ ιάκπεη. Κνπλά κάιηζηα ην ρέξη ηνπ παηρληδηάξηθα δεμηά- αξηζηεξά.  

ιεο απηέο νη απνθξίζεηο ηνπ Άγγεινπ, γίλνληαη παξάιιεια κε ηε κνπζηθή. 

Έπεηηα ην χθνο ηνπ γίλεηαη πάιη ζνβαξφ, ζεθψλεη κε ηα ρέξηα ηνπ ηε καληήια 

θαη εθείλε ηε ζηηγκή ηνλ πηάλεη ε κεηέξα ηνπ θαη ηνλ θέξλεη πην θνληά ηεο. ’ απηφ 

ην ζεκείν ν Άγγεινο θαίλεηαη ζθεθηηθφο, ζνπθξψλεη έληνλα ην ζηφκα ηνπ θαη 

αθεξεκέλνο (35΄45΄΄) φπσο είλαη, ζηξέθεη ιίγν ηε καηηά ηνπ ζην Ρακφλ θαη ακέζσο 

κεηά ζην ζπλνδφ ζηα αξηζηεξά ηνπ. Σν βιέκκα ηνπ ηψξα είλαη ζνβαξφ. Αθνχγεηαη ε 

δ., πνπ ηειεηψλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα βάδνληαο ηελ καληήια ηεο ζην θέληξν ηεο 

αίζνπζαο, ιέγνληαο ηαπηφρξνλα ην φλνκα ηεο ζε ζνι - κη, φπσο γηα παξάδεηγκα «κε 

ιέλε Άγγειν».  

 Ο Άγγεινο βιέπεη πξνο ην κέξνο ηεο κε πνιιή πξνζνρή, ελψ ζεθψλεη κε ην 

αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ηελ καληήια, θάλνληαο πξνθαλψο ηελ θίλεζε απηή πνπ θάλνπλ 

φινη γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο καληήιεο ηνπο ζην θέληξν. Μεηά φκσο καδεχεη ην ρέξη 

ηνπ, ελψ θνηηά πξψηα γχξσ ηνπ θαη κεηά ηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία θξαηψληαο εθείλε ηε 

ζηηγκή θνπβαξηαζκέλε ηελ καληήια, ηνπ ηε δείρλεη. Ο Άγγεινο θνπλά δεμηά αξηζηεξά 

ηε καληήια ηνπ θαη ε κεηέξα ηνπ πηάλεη ην ρέξη δίλνληαο ηνπ ηε καληήια ηεο, ελψ κε 

ην άιιν ηεο ην ρέξη ηνπ δείρλεη ην ζεκείν πνπ πξέπεη λα πάεη γηα λα ηελ αθήζεη 

(36΄13΄΄).  

Σνλ ζθνπληάεη ιίγν ζηνλ ψκν, γηα λα ηνπ δψζεη λα θαηαιάβεη φηη πξέπεη λα 

ζεθσζεί ή λα θηλεζεί κε θάπνην ηξφπν, ψζηε λα αθήζεη θη απηφο φπσο φινη ηε 

καληήια. Κνπλά ιίγν ην ζψκα ηνπ κπξνο- πίζσ, δείρλνληαο φηη ζα πάεη πξνο ην κέξνο 

απηφ. ηακαηά, φκσο, θαη απιψο θνηηάδεη κε πξνζνρή πξνο ην κέξνο φπνπ 

ζπγθεληξψλνπλ φινη ηηο καληήιεο. Απηφ γίλεηαη γηα πνιχ ιίγν, γηαηί κεηά 

πξνζειψλεηαη ζε θάπνην άιιν ζεκείν. Γείρλνληαο αθεξεκέλνο ζεθψλεη ην ρέξη κε ηε 

καληήια, ηελ αθήλεη λα μεδηπισζεί θαη ηειηθά λα πέζεη ζην πάησκα. Μεηά ηελ πηάλεη 

θαη ηελ θνπλάεη, φρη φκσο δπλαηά, δείρλνληαο απιψο φηη ηελ παίδεη. Παξαηεξεί γχξσ 

ηνπ ηα άηνκα πνπ θάλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία.  

Ζ ζπλνδφο κε ηα μαλζά καιιηά ελφο άιινπ παηδηνχ πνπ θάζεηαη κπξνζηά απφ 

ηνλ Άγγειν, δείρλεη κε ην δάρηπιν ηεο ην κέξνο νπνχ καδεχνληαη νη καληήιεο. Ο 
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Άγγεινο ηελ παξαηεξεί. Σφηε ε κεηέξα ηνπ ηξαβψληαο ηνλ πξνζπαζεί λα ηνλ 

νδεγήζεη πην θνληά ζην κέξνο απηφ. Ο Άγγεινο θξαηά απισκέλε ηε καληήια ηνπ 

κπξνζηά απφ ην πξφζσπν ηνπ. Μεηά ηελ θαηεβάδεη θαη γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηα 

αξηζηεξά, εθεί φπνπ πξνεγνπκέλσο θαζφηαλ ε ζπλνδφο κε ηα μαλζά καιιηά. Έπεηηα, 

γπξίδεη μαλά ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη αξρίδεη λα θνπλά ην ζψκα ηνπ κπξνο-πίζσ 

γηα λα πιεζηάζεη ηηο καληήιεο. Γελ ζεθψλεηαη απφ ην πάησκα, αιιά κε θαζηζηφ 

ηξφπν θηλείηαη πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο.   

Αθνχγεηαη ε δ. πνπ ιέεη κεισδηθά ην φλνκα ηνπ θάζε παηδηνχ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα «κε ιέλε Άγγειν». Δθείλνο θνηηάδεη ην παηδί πνπ ζηέθεηαη φξζην κπξνζηά 

ηνπ θαη κεηά πάιη ηηο καληήιεο.  Χζηφζν, δελ ζηακαηά λα θηλείηαη γηα λα ηηο θηάζεη.  

Μφιηο ην θάλεη απηφ, απιψλεη ην ρέξη ηνπ θαη ηελ αθήλεη καδί κε ηηο άιιεο.  Ρίρλεη 

κηα γξήγνξε καηηά ζηε δ. θαη θεχγνληαο πξνο ηα πίζσ δηαγξάθεηαη ζην πξφζσπν ηνπ 

έλα ρακφγειν επηπρίαο θαη ηθαλνπνίεζεο. Γαγθψλεη ηα ρείιε ηνπ θαη θνηηάδεη πφηε 

δεμηά θαη πφηε αξηζηεξά. Γηαθξίλεηαη έλα ρέξη πνπ ηνπ ρατδεχεη ην θεθάιη. Μεηά, ην 

χθνο ηνπ γίλεηαη ζνβαξφ θαη ζεθψλεηαη φξζηνο. Κνηηάδεη έληνλα θάπνηνλ, δελ 

θαίλεηαη αθφκα πνηνο είλαη, ψζπνπ αξρίδεη ν Άγγεινο λα πεξπαηά απιψλνληαο ην ρέξη 

ηνπ. Σειηθά  ήηαλ ε κεηέξα ηνπ. Σελ βιέπεη θαη ειαθξψο ρακνγειά. Κάζεηαη ζηελ 

αγθαιηά ηεο θαη εθείλε ηνλ ηαηξηάδεη γηα λα θαζίζεη πην θαιά. Ο Άγγεινο έρεη αλνηρηφ 

ην ζηφκα ηνπ θαη θνηηάδεη θάπνηνλ. Έπεηηα ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πάιη κπξνζηά.  

Σφηε θαίλεηαη ε κεηέξα ηνπ πνπ ζθχβεη ην θεθάιη ηεο ζην δηθφ ηνπ θαη πηάλνληαο ηνπ 

ηα ρέξηα απφ ηνπο αγθψλεο, ηα θνπλάεη παηρληδηάξηθα πάλσ θάησ. Σνπ δίλεη γξήγνξα 

έλα θηιί θαη ζεθψλεη ην θεθάιη ηεο. 

 

10
ο
 Επειζόδιο (37΄32΄΄): 

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Αθνχγεηαη ν δ., πνπ παίδεη ζηα 

ηχκπαλα έλα ξπζκηθφ ζρήκα. Ο Άγγεινο έρεη ζεθψζεη ιίγν ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, ην 

έρεη θνληά ζην ζηήζνο ηνπ θαη ε παιάκε ηνπ είλαη αλνηρηή κε ηα δάρηπια πξνο ηα 

πάλσ. Ζ κεηέξα ηνπ κε ηα ρέξηα ηεο παίδεη ξπζκηθά ζηελ πιάηε ηνπ. Ο Άγγεινο 

θνηηάδεη πξνζεθηηθά ηνλ δάζθαιν. Μεηά απφ ιίγε ψξα, θαηεβάδεη ην ρέξη ηνπ θαη 

ζπλερίδεη λα βιέπεη κε πξνζνρή.   

Αθνχγεηαη ε δ. πνπ ηξαγνπδά κφλν ηε κεισδία, ρσξίο ηα ιφγηα, ην ηξαγνχδη 

«αλ ηνλ θαξαγθηφδε». ινη κε ηα ρέξηα ηνπο ρηππνχλ ηνλ ξπζκφ ζηα γφλαηα ηνπο.  

Ο Άγγεινο παξαηεξεί θη έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ πξνο ηε κεξηά ηεο κεηέξαο ηνπ.  
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Γελ ηελ βιέπεη, αιιά πξνζπαζεί λα βνιεπηεί ζηελ αγθαιηά ηεο. Σξεηο θνξέο αλαπεδά 

γηα λα θαζίζεη θαιχηεξα. Σελ ηξίηε θνξά ηνλ πηάλεη απφ ηελ κέζε θαη ηνλ βάδεη λα 

θαζίζεη ζην πάησκα, αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο. Δθείλνο, ελψ θνηηνχζε ζπλερφκελα 

κπξνζηά, ρσξίο  λα γλσξίδνπκε ην ππνθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ, κεηά ζηξέθεη 

γξήγνξα ην βιέκκα ηνπ, πξνθαλψο πξνο ηελ κεξηά ηνπ δ. θη έπεηηα πάιη κπξνζηά.  

Καζηζηφο φπσο είλαη, πξνζπαζεί λα θηλεζεί πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο, φπνπ 

ππάξρνπλ θξνπζηά φξγαλα. Πην αλαιπηηθά ζην θέληξν, είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα 

ληανχιη θαη γχξσ ηνπ βξίζθνληαη θάπνηα ηχκπαλα. Δθείλε ηε ζηηγκή θάζεηαη 

κπξνζηά ηνπ έλα θνξηηζάθη κε κσβ κπινχδα. Ο Άγγεινο ηελ παξαηεξεί γηα ιίγν θαη 

φηαλ εθείλε θεχγεη, ν κηθξφο βιέπεη πάιη κπξνζηά ηνπ, θνπλψληαο δεμηά θαη αξηζηεξά 

ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη. Έπεηηα, θαζηζηφο φπσο είλαη, θηλείηαη πξνο ηα ηχκπαλα. Μφιηο 

ηα πιεζηάζεη αξθεηά, απιψλεη ηα δπν ηνπ ρέξηα θαη αξρίδεη ακέζσο λα ρηππάεη πάλσ 

ζε απηά. Μεηά ζηακαηά γηα ιίγν, πιεζηάδεη πην θνληά ηνπο δηφηη πξηλ ηελησλφηαλ θαη 

ηα πφδηα ηνπ δελ έθηαλαλ ηθαλνπνηεηηθά. Έπεηηα μεθηλά πάιη λα ρηππά θαη κε ηα δπν 

ηνπ ρέξηα.  Έλα ζην θαζέλα.  

ηε ζπλέρεηα ζηακαηά πάιη, θνηηάδεη πξνο ηε κεξηά ηνπ δ. θαη αξρίδεη λα 

απνκαθξχλεηαη. Ζ κεηέξα ηνπ παξ’ φια απηά δελ ηνλ αθήλεη, ηνλ ζπξψρλεη κε ην 

αξηζηεξφ ηεο ρέξη απφ πίζσ πεγαίλνληαο ηνλ ζηα ηχκπαλα, ελψ κε ην δεμί ηεο ρέξη 

ρηππά κηα θνξά πάλσ ζην ηχκπαλν. Ο Άγγεινο ξίρλεη κηα γξήγνξε καηηά ζην 

θνξηηζάθη κε ηελ κσβ κπινχδα πνπ θξαηά ην ληέθη θαη είλαη δίπια ηνπ θαη μεθηλά 

πάιη κε ηα δπν ηνπ ρέξηα λα ρηππά ζηα ηχκπαλα. Μεηά απφ ιίγν, απνκαθξχλεη ηα 

ρέξηα ηνπ απφ απηά θαη ρηππά πάλσ ζην έλα κηα θνξά ην δεμί ηνπ ρέξη. Κνηηάδεη γχξσ 

ηνπ θαη αξρίδεη μαλά λα ρηππά κε ηα δπν ηνπ ρέξηα.  ηακαηά γηα ιίγν, ρσξίο λα πάξεη 

ηα ρέξηα ηνπ απφ πάλσ ηνπο, παξαηεξεί θάπνηνλ ζηα δεμηά θαη ζπλερίδεη λα ρηππά.  

Έπεηηα ζηακαηά, θαηεβάδεη ηα ρέξηα ηνπ απφ ηα ηχκπαλα θαη βιέπεη πξνζεθηηθά πξνο 

ηα δεμηά.  ην ζεκείν απηφ είλαη αδχλαηνλ λα δνχκε ηελ έθθξαζε ηνπ, γηαηί έρεη ηελ 

πιάηε ζηξακκέλε ζηελ θάκεξα. Φαίλεηαη πάλησο φηη θάηη ηνλ έρεη απνξξνθήζεη, 

θαζψο κέλεη εληειψο αθίλεηνο. Σφηε ε κεηέξα ηνπ γηα λα ηνλ θάλεη λα παίμεη πάιη ζηα 

ηχκπαλα, ρηππά κε ην δεμί ηεο ρέξη ην έλα απφ απηά. 

Ο Άγγεινο, ελψ βιέπεη ηελ θίλεζε ηεο, σζηφζν δε δίλεη ζεκαζία. Φαίλεηαη φηη 

απηφ πνπ βιέπεη έρεη πξνζειθχζεη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Έηζη, ε κεηέξα ηνπ 

επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα θίλεζε. Σφηε ν Άγγεινο ζαλ λα επαλέξρεηαη αξρίδεη πάιη λα 

ζπκκεηέρεη ρηππψληαο ηα ηχκπαλα κε πην κεγάιε έληαζε θαη κε ηα δπν ηνπ ρέξηα.  

Κνηηάδεη πάιη ζηα δεμηά ηνπ θη απηνχο πνπ πξνθαλψο παίδνπλ ζηα δηθά ηνπο ληέθηα 
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θαη κεηά βιέπεη ην θνξηηζάθη κε ηελ κσβ κπινχδα πνπ θάζεηαη κπξνζηά ηνπ 

θξαηψληαο ην ληέθη ηεο.  Δθείλε ηφηε ηνπ δίλεη ην ληέθη ηεο, ν Άγγεινο απιψλεη ην 

ρέξη ηνπ θαη ην παίξλεη, ελψ εθείλε παίξλεη ηα ηχκπαλα πνπ είρε πξηλ ν Άγγεινο.  Ο 

κηθξφο βάδεη ην ληέθη αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ, αξρίδεη λα ρηππά πάλσ ζ’ απηφ φρη 

δπλαηά, ίζα πνπ ην αθνπκπά, ελψ ην βιέκκα ηνπ είλαη απέλαληη. Καη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη αδχλαηνλ λα θαηαγξάςνπκε ηελ έθθξαζε ηνπ, γηα ηνλ ίδην 

ιφγν.  Απηφ ζπλερίδεηαη γηα ιίγε ψξα. Ο Άγγεινο, κηα θνξά ρηππά ην ληέθη θαη κηα 

θνξά φρη.  Δλψ ζπλερίδεη λα ην θάλεη απηφ, ζηξέθεη ιίγν ην θεθάιη ηνπ ζηα αξηζηεξά 

πνπ είλαη ην θνξηηζάθη κε ηε κσβ κπινχδα θαη ην γπξίδεη πάιη κπξνζηά, ηε ζηηγκή 

πνπ αθνχγεηαη απφ έλα δεχηεξν θνξίηζη κηα θξαπγή. 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ παίμεη γηα ιίγν αθφκα ην ληέθη, γπξίδεη καδί κ’ απηφ ζηε 

κεηέξα ηνπ.  Σελ θνηηά γηα ιίγν θαη βάδεη ην ληέθη κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο.  Δθείλνο 

γπξίδεη ην ζψκα ηνπ γηα λα θαζίζεη θαιχηεξα, αιιά ηε ζηηγκή πνπ ην θάλεη απηφ, 

απνκαθξχλεη κε ηα ρέξηα ηνπ ην ληέθη θαη θάζεηαη απηφο κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο 

(40΄08΄΄).   Αξρίδεη κε ηα δπν ηνπ ρέξηα λα ρηππά πάλσ ζην ληέθη, έπεηηα ην πηάλεη θαη 

ην ηαηξηάδεη αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ θαη ζπλερίδεη λα ρηππά πάλσ ζ’ απηφ. Κνηηάδεη 

πφηε κπξνζηά θαη πφηε δεμηά. Έπεηηα ζηακαηά ε δ. ην ηξαγνχδη, ελψ θάπνηνη 

αθνχγνληαη πνπ ρεηξνθξνηνχλ. Ο Άγγεινο ζπλερίδεη λα ρηππά ζην ληέθη, αιιά 

θαίλεηαη ιίγν αθεξεκέλνο.  εθψλεη ην δεμί ηνπ ρέξη θαη πηάλεη ην κάγνπιν ηνπ, ελψ 

κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ρηππά κηα θνξά ην ληέθη. Ζ κεηέξα ηνπ κε ην δεμί ηεο ρέξη 

ρηππά ην ληέθη, ν Άγγεινο βιέπεη απηφ πνπ θάλεη θαη ην ρηππά κηα θνξά κε ηα δπν 

ηνπ ρέξηα. Κνηηάδεη ζηα αξηζηεξά, ε κεηέξα ηνπ δείρλεη κε ην ρέξη ηεο ηε δ. θαη 

εθείλνο γπξίδεη ην βιέκκα ηνπ πάιη κπξνζηά, φηαλ ε δ. ιέεη ην φλνκα ηνπ.  Ο Άγγεινο 

ζεθψλεη ην ληέθη γηα λα ην πάξεη ε δαζθάια. ηε ζπλέρεηα, αθνχγεηαη έλα παηδί πνπ 

θιαίεη θαη ν Άγγεινο γπξίδεη θαη ην θνηηάδεη. Παξακέλεη ζ’ απηή ηε ζέζε ιίγε ψξα, 

θνπλάεη ιίγν ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη θαη μεθηλά ηε δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο. 

ην ζεκείν απηφ δηαθαίλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Άγγεινπ απηφ πνπ νη ςπρνιφγνη 

νλνκάδνπλ ελζπλαίζζεζε (empathy). Πην ζπγθεθξηκέλα ε ελζπλαίζζεζε είλαη ε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ (Cole & Cole, 

2002). Πηζηεχεηαη επξχηεξα φηη ζπκβάιιεη πνιχ ζεηηθά ζηε κεηέπεηηα έληαμε ηνπ 

αλζξψπνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Eisenberg, 1992). Δπηπξφζζεηα, ην παηδί κπνξεί λα 

ληψζεη ελζπλαίζζεζε γηα έλα άιιν πξφζσπν ζε νπνηαδήπνηε ειηθία (Hoffman,1975) 

γεγνλφο ην νπνίν παξαηεξνχκε ζηε θάζε πνπ πεξηγξάςακε.  
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11
ο
 Επειζόδιο (40’52’’):   

 

Αθνχγεηαη ε δ./o δ., πνπ παίδεη ζηηο καξάθεο έλα ξπζκηθφ ζρήκα.  Ο Άγγεινο 

ζηελ αξρή δελ θνηηάδεη πξνο ην κέξνο ηνπο, αιιά ε κεηέξα ηνπ δείρλεη κε ην δάρηπιν 

ηεο ην κέξνο φπνπ ζηέθνληαη νη δάζθαινη θαη ηνλ ρηππάεη ξπζκηθά κε ηα ρέξηα ηεο 

ζηελ πιάηε.  Δθείλνο βιέπεη ηε δ. πνπ παίδεη ηηο καξάθεο. 

Ζ δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη ηνπ «Ρσκαίνπ».  Ζ κεηέξα, ζπλερίδεη λα ηνλ ρηππάεη 

ξπζκηθά ζηελ πιάηε, ελψ ν Άγγεινο παξαηεξεί ηε δ.. Σφηε ε κεηέξα ηνλ ζεθψλεη, 

ελψ εθείλνο γπξίδεη θαη ηελ θνηηάδεη. Κξαηψληαο ηνλ ε κεηέξα απφ ην ρέξη θαη 

ρνξεχνληαο ζηνλ ξπζκφ, ν Άγγεινο παξαηεξεί ηνπο γχξσ ηνπ. Πφηε ζηξέθεη ην 

βιέκκα ηνπ ζηε δ. θαη πφηε ηνπο ππφινηπνπο. Μεηά αθήλεη γηα αξθεηή ψξα ην βιέκκα 

ηνπ ζηε δ., ελψ ε κεηέξα θξαηψληαο ηνλ απφ ην ρέξη, πξνρσξά καδί ηνπ πξνο ην 

κέξνο ηεο. Μφιηο θηάζνπλ αξθεηά θνληά ηεο, ν Άγγεινο ζηακαηά θαη βιέπεη ην 

θνξίηζη κε ηε ξνδ κπινχδα πνπ πεξλά απφ κπξνζηά ηνπ, θξαηψληαο ζην ρέξη ηεο κηα 

καξάθα. Σελ παξαηεξεί γηα αξθεηή ψξα, άζρεηα αλ εθείλε έρεη ήδε απνκαθξπλζεί. Ζ 

κεηέξα, δείρλεη ζηνλ Άγγειν κε ην δάρηπιν ηεο ηε δ., αιιά εθείλνο δελ ηεο δίλεη 

θακία ζεκαζία (41΄56΄΄).   

Ο Άγγεινο ζπλερίδεη λα βιέπεη ηα παηδηά. Σφηε δηαθξίλεηαη ην ρέξη ηνπ δ. πνπ ην 

απιψλεη, δίλνληαο θαη ζηνλ Άγγειν κηα καξάθα. Με ηελ θίλεζε απηή, ν κηθξφο 

μαθληαζκέλνο γπξίδεη ην θεθάιη θαη απιψλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα ηελ πάξεη. Σελ 

θνηηάμεη γηα ιίγν θαη αξρίδεη λα ηελ θνπλάεη ξπζκηθά πάλσ-θάησ. Ζ έθθξαζε ηνπ 

είλαη ζνβαξή θαη ρακνγειά κφλν ζηηγκηαία. πλερίδνληαο λα είλαη ζνβαξφο, εμεξεπλά 

ηε καξάθα ηνπ. Μεηά ζηξέθεη ην βιέκκα ζηε δ. θαη κεηά πάιη ζηε καξάθα.  Σν χθνο 

ηνπ δείρλεη φηη ηελ πεξηεξγάδεηαη. Έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηα αξηζηεξά, 

βιέπνληαο ηνπο ζπλνδνχο θαη ηα παηδηά. Κνπλάεη πάλσ-θάησ ηε καξάθα 

ζπλερίδνληαο λα παξαηεξεί πφηε ηνπο άιινπο θαη πφηε ηε δαζθάια.   

Αθνχ θνηηάμεη ιίγν ηε καξάθα, ηελ θνπλά δπν θνξέο πξνο ηα θάησ, αιιά ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο θαίλεηαη φηη δπζθνιεχεη ηε ζηαζεξή ιαβή ηνπ νξγάλνπ. Ο 

κηθξφο έρεη ιίγν αλνηρηφ ην ζηφκα ηνπ. Γπξίδεη θαη θνηηάδεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ 

θαη ην πηάλεη θαιχηεξα. Κνπλά αθφκα κηα θνξά ηε καξάθα θαη αξρίδεη λα πεξπαηά 

αλάκεζα απφ ηνπο άιινπο πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο, ηξαβψληαο απφ ην ρέξη θαη 

ηε κεηέξα. Υηππάεη πάλσ-θάησ ηξεηο θνξέο ηε καξάθα ηνπ θη έρεη ήδε γπξίζεη ην 

ζψκα ηνπ ζε άιιν κέξνο, παξαηεξψληαο θάπνηνλ ζπλνδφ. Ζ κεηέξα ηφηε γνλαηίδεη 

δίπια ηνπ, ν Άγγεινο ηελ θνηηά γηα ιίγν, κεηά ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πάιη ζηε 
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καξάθα ηνπ. Χζηφζν, ηε ζηηγκή πνπ ζεθψλεηαη φξζηα ε κεηέξα θαη ρνξεχεη ζην 

ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο δείρλεη ιίγν φηη ηαξάδεηαη. Σελ θνηηάδεη έληνλα θαη 

απιψλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα ηνπ ην θξαηήζεη. Βέβαηα ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ δε 

δηαθξίλεηαη θαζαξά, γηαηί θαίλεηαη ζηελ θάκεξα ην πξνθίι ηνπ, αιιά ε φιε ζηάζε 

ηνπ ζψκαηφο ηνπ καξηπξεί ην παξαπάλσ.  

Μφιηο πηαζηεί πάιη απφ ην ρέξη ηεο αξρίδεη λα θνπλά ηε καξάθα, ελψ έρεη 

κεηαθηλεζεί ιίγν απφ ην ζεκείν πνπ βξηζθφηαλ πξηλ. Αθνχ θνηηάμεη ιίγν πξνο ηε δ., 

ζθχβεη θαη ρηππά κηα θνξά ηε καξάθα ζην πάησκα. Μεηά ζεθψλεη ην ζψκα ηνπ θαη 

ηε θνπλάεη κηα θνξά κε νξκή πξνο ηα θάησ. Ξαλαθνηηά πξνο ην κέξνο ηεο δ., ελψ ην 

ρέξη ζην νπνίν έρεη ην φξγαλν, είλαη θαηεβαζκέλν. Μεηά πςψλεη ην ρέξη ηνπ κε ηε 

καξάθα, ην θξαηά ιίγε ψξα ζεθσκέλν, ελψ θνηηάδεη κηα θνξά ηε δ. θαη κηα θνξά 

ηνπο άιινπο.  Σελ θνπλά κηα θνξά, ελψ ιηθλίδεη ειαθξά ην ζψκα ηνπ πξνο ηα εκπξφο.   

Αθνχγεηαη ε δ. πνπ ιέεη πάιη ηε κεισδία απηνχ ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν Άγγεινο, 

θαζψο ηελ θνηηά, ζνπθξψλεη έληνλα ηα θξχδηα ηνπ. Δθείλε πιεζηάδεη ην Ρακφλ θαη 

ηνπ δίλεη κηα καξάθα θαη ν κηθξφο παξαηεξεί απηή ηελ θίλεζε ηεο. Αθφκα θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα πνπ επηζηξέθεη ζηε ζέζε ηεο, ν Άγγεινο ζπλερίδεη λα ηε βιέπεη. Μέλεη 

ιίγν αθίλεηνο θαη κεηά ζθχβεη ιίγν ην ζψκα ηνπ κπξνζηά. Ακέζσο ζεθψλεηαη, θνπλά 

ιίγν ηε καξάθα ηνπ, ελψ ην βιέκκα ηνπ κέλεη πξνζεισκέλν ζηα δεμηά, ρσξίο λα 

γλσξίδνπκε ην ππνθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. Καηεβάδεη ην ρέξη ηνπ θαη κεηά 

ζθχβεη ην ζψκα ηνπ κπξνζηά θαη μαλαζεθψλεηαη. Σν βιέκκα ηνπ ζπλερίδεη λα ην έρεη 

ζηα δεμηά. Γελ θξαηά φκσο απηφ γηα πνιχ. ηξέθεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη 

αξρίδεη λα πξνρσξά κε ηε κεηέξα ηνπ πξνο ηελ θάκεξα. Κνπλά ην φξγαλν ηνπ θαη 

πςψλεη ηε καηηά ηνπ ζηελ θάκεξα. νπθξψλεη ιίγν ηα θξχδηα ηνπ θαη γπξίδεη ην 

ζψκα ηνπ αιινχ. Έρεη ήδε ζηαζεί ζε άιιν κέξνο, ζηελ γσλία ηεο αίζνπζαο, πάληνηε 

καδί κε ηε κεηέξα ηνπ. ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη πνπ αθνπκπά ηε καξάθα ζην 

πάησκα, ζεθψλεη ην ζψκα ηνπ, μαλαζθχβεη, αθνπκπψληαο πάιη ην φξγαλν ζην 

πάησκα θαη ηε ζηηγκή πνπ ζεθψλεηαη, πςψλεη ςειά ην δεμί ηνπ ρέξη πνπ έρεη θαη ην 

φξγαλν (43΄52΄΄).  

Σν θξαηά αξθεηή ψξα ςειά θαη φηαλ αθνχγεηαη ε δ. πνπ ιέεη ηελ ηνληθή ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο ζθχβεη θαη ρηππά δπν θνξέο ηε καξάθα ζην πάησκα. Έπεηηα 

ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζηα δεμηά ζ’ έλαλ ζπλνδφ. Πεγαίλεη πξνο ην κέξνο ηνπ 

θξαηψληαο απφ ην ρέξη ηε κεηέξα ηνπ, αιιά δελ ηνλ πιεζηάδεη πνιχ. ηέθεηαη ζ’ έλα 

ζεκείν, ηνλ θνηηάδεη, θαηεβάδεη ην ρέξη ηνπ, δελ θνπλάεη πνιχ ην φξγαλν, κεηά θάλεη 

ιίγα βήκαηα πξνο ηα εκπξφο θαη αλεβνθαηεβάδεη ηε καξάθα. Κνηηάδεη γξήγνξα ζηελ 
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θάκεξα θαη θαζψο ζηξέθεη αιινχ ην βιέκκα ηνπ, θξαηάεη ην φξγαλν δίπια ζην 

θεθάιη ηνπ. Σν θέξλεη θαη ην αθνπκπά πξψηα ζην κάγνπιν θαη κεηά ζηα ρείιε ηνπ. 

Καζψο ην απνκαθξχλεη απφ ην ζηφκα ηνπ, βγάδεη ηε γιψζζα ηνπ ηελ νπνία ακέζσο 

καδεχεη.   

Αξρίδεη λα πεξπαηά καδί κε ηε κεηέξα ηνπ πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Έπεηηα 

ζηακαηά, ξίρλεη κηα γξήγνξε καηηά ζηελ θάκεξα θαη αθνπκπά ηε καξάθα ζην κέησπν 

ηνπ. Μεηά γπξίδεη ην ζψκα ηνπ θαη θάλεη ιίγα βήκαηα πην πέξα καδί κε ηε κεηέξα 

ηνπ. Δθείλνο ζηακαηά θαη ζηέθεηαη γηα ιίγν, αιιά ε κεηέξα ηνλ πηάλεη απφ ην ρέξη θαη 

ηνλ νδεγεί πξνο ην κέξνο ηεο δ., ε νπνία καδεχεη ηηο καξάθεο. Ο Άγγεινο θνπλά 

δπλαηά ηε καξάθα κε ην ρέξη ηνπ θαη ηε ζηηγκή πνπ γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ πξνο ηνλ δ. 

πνπ θξαηά ην θαιάζη, ζθνπληάεη κε ην θεθάιη ηνπ πάλσ ζηελ πιάηε ηνπ Ρακφλ.  

Μεηά, αθήλεη ην φξγαλν κέζα ζην θαιάζη θαη θαζψο βιέπεη ηνλ δ. πνπ 

απνκαθξχλεηαη, ειαθξψο ρακνγειά. Χζηφζν ε δ. έρεη ήδε μεθηλήζεη ην λαλνχξηζκα 

πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο (44΄58΄΄). 

 

12
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Γξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Αθνχγεηαη ην λαλνχξηζκα «Ρφδηζελ ε 

αλαηνιή». Ζ κεηέξα ηνπ Άγγεινπ γνλαηίδεη θαη, θαζψο εθείλνο γπξίδεη πξνο ην κέξνο 

ηεο, ηεο ρακνγειά. Σαπηφρξνλα θάζνληαη θάησ καδί θαη ε κεηέξα απιψλεη ην ρέξη ηεο 

ζηνλ Άγγειν. Δθείλνο έηζη φπσο θάζεηαη, έρεη ηελ πιάηε ηνπ ζηε κεηέξα. Γπξίδεη 

ιίγν ην θεθάιη ηνπ ζην κέξνο ηεο, αιιά ε καηηά ηνπ ζηξέθεηαη πξνο ηελ θάκεξα. Σφηε 

ηνλ πηάλεη ε κεηέξα κε ηα δπν ηεο ρέξηα απφ ηελ κέζε θαη ηνλ βάδεη ζηελ αγθαιηά 

ηεο. Δθείλνο ζηελ αξρή κε ην έλα ηνπ ρέξη θη έπεηηα κε ην άιιν αθνπκπά ηα ρείιε 

ηνπ.  Ζ κεηέξα ζην ξπζκφ ηνπ λαλνπξίζκαηνο ιηθλίδεη ην ζψκα ηεο δεμηά αξηζηεξά, 

έρνληαο ζηελ αγθαιηά ηεο ηνλ Άγγειν. Σφηε ζθχβεη ην θεθάιη ηεο θαη ηνλ βιέπεη. 

Δθείλνο ηεληψλεη ηα πφδηα ηνπ, δελ έρεη πάξεη αθφκα ηα ρέξηα απφ ηα ρείιε ηνπ, ελψ 

θαίλεηαη φηη ζνπθξψλεη ηα θξχδηα ηνπ, αλεβνθαηεβάδεη ηα πφδηα ηνπ θαη ε κεηέξα 

αθνπκπά ζηνξγηθά ην θεθάιη ηεο ζην δηθφ ηνπ (45΄26΄΄).  

πλερίδεη ε κεηέξα λα θνπληέηαη ιηθληζηά ζην ξπζκφ ηνπ λαλνπξίζκαηνο, ελψ ν 

Άγγεινο κε ην ρέξη ηνπ ηξίβεη ηα κάηηα ηνπ ζαλ έλδεημε ραιάξσζεο. Απηφ θξαηά ιίγε 

ψξα, θάπνηα ζηηγκή ραζκνπξηέηαη θαη αξρίδεη λα ηξίβεηαη. Ακέζσο κεηά φκσο κε ηα 

ρέξηα ηνπ, ζπξψρλεη ηα καιιηά ηνπ πίζσ θαη ζεθψλεηαη απφ ηελ αγθαιηά ηεο, ελψ 

εθείλε ηνλ ρατδεχεη ζηελ πιάηε.  Ο Άγγεινο θάζεηαη ζηα πφδηα ηεο, φρη ζηελ αγθαιηά 
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ηεο, ελψ θαίλεηαη φηη ζνπθξψλεη ηε κχηε θαη ην ζηφκα ηνπ. Έρεη πξνθίι ζηελ θάκεξα 

θη έηζη δελ κπνξψ λα ην δηαθξίλσ θαζαξά.  

ζν ε δ. ηνπο κηιά δίλνληαο ηνπο νδεγίεο γηα ην επφκελν κάζεκα, ν Άγγεινο 

θνηηάδεη ζηα δεμηά ηνπ. ην ζεκείν απηφ δελ δηαθξίλνπκε ην πξφζσπφ ηνπ θη θαηά 

ζπλέπεηα είλαη δχζθνιε ε θαηαγξαθή ησλ εθθξάζεψλ ηνπ. Μεηά ν κηθξφο γέξλεη 

ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη εθείλε ρατδεχεη ην θεθάιη ηνπ. Έπεηηα απφ ιίγν 

φκσο ζεθψλεηαη θαη απνκαθξχλεηαη. Σφηε αθνχγεηαη απφ ηε δ. ην ηξαγνχδη 

απνραηξεηηζκνχ «παηδηά γεηα ραξά». 

 

13
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ζ δ. ηξαγνπδά ην ηξαγνχδη «παηδηά γεηα ραξά» θαη φπσο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο έηζη θαη ηψξα, ρηππάλε φινη κε ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα ηνλ ξπζκφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. Ο Άγγεινο βιέπεη πξνο ην κέξνο ηεο δ. θαη θάζεηαη κπξνζηά απφ ηα 

πφδηα ηεο κεηέξαο ηνπ. Γελ θάλεη θακία θίλεζε, φπσο νη άιινη, απιά παξαηεξεί.  

Δθείλε ηε ζηηγκή, πεξλάεη απφ δίπια ηνπ έλα αγνξάθη κε καχξε κπινχδα θαη ν 

Άγγεινο ην παξαηεξεί έληνλα. Σψξα θάζεηαη πάιη πην θνληά ζηε κεηέξα ηνπ, 

ζπγθεθξηκέλα κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο, ελψ παξαηεξεί ηνπο άιινπο.  Ο ίδηνο δελ θάλεη 

θακία θίλεζε απνραηξεηηζκνχ, κφλν βιέπεη.   

Μφιηο ε δ. ζηνλ πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ, εθείλνο ηελ 

θνηηάδεη αιιά ρσξίο ηδηαίηεξε έθθξαζε. Μεηά ε δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα (ζνι), ηε 

κεζαία (κη) θαη ηελ ηνληθή (λην) ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο Άγγεινο γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα 

ηνπ, αιιά ελψ θαίλεηαη φηη ζα θαζίζεη ζηελ αγθαιηά ηεο, δελ ην θάλεη. ηεξίδεη ην 

έλα ηνπ ρέξη ζην γφλαην ηεο θαη πηάλεη ηα ρείιε ηνπ. Έηζη ηειεηψλεη ε πξψηε 

θαηαγξαθή (47΄48΄΄). 

 

 

Γενικόρ ζσολιαζμόρ: 

 

  Παξαηεξήζεθε φηη ζηελ 1
ε
 απηή θαηαγξαθή, ν Άγγεινο ήηαλ ζπγθξαηεκέλνο 

ζηηο θηλήζεηο θαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Γελ εμσηεξίθεπε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ δεκηνπξγνχζε ε κνπζηθή. Γε ζπκκεηείρε ελεξγά, αιιά 

παξαηεξνχζε έληνλα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ έλαξμε έσο ηε ιήμε ηνπο. ηε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηηο καληήιεο ήηαλ ιίγν πην ζπκκεηνρηθφο θαη απηφ θάλεθε απφ ηηο 

θηλήζεηο ηνπ, πνπ ήηαλ πην άλεηεο ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο. Σν βιέκκα ηνπ 
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εζηηάδνληαλ αξθεηά έληνλα ζηε δαζθάια πνπ ηξαγνπδνχζε, θαζψο επίζεο θαη ζηε 

κεηέξα πνπ ζπκκεηείρε. Παξαηεξνχζε ηηο θηλήζεηο ηεο κεηέξαο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε 

κε απηέο ηεο δαζθάιαο. Γελ αιιειεπηδξνχζε κε ηελ ππφινηπε νκάδα, αιιά αληηζέησο 

παξαηεξήζεθε κηα «πξνζθφιιεζε» ζηε κεηέξα. 

Χζηφζν, βιέπνπκε φηη πξννδεπηηθά παξαηεξείηαη κηα ζεηηθφηεξε ζπκκεηνρή 

απφ ηε πξψηε δξαζηεξηφηεηα κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία. ηε θάζε απηή ζα ζέιακε λα 

επηζεκάλνπκε ηελ ηδηαίηεξε αμία αιιά θαη ζπκβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηέξαο 

αιιά θαη ησλ άιισλ ελειίθσλ θαη ησλ παηδηψλ. Σα άηνκα απηά καδί κε ηνπο 

ππεχζπλνπο δαζθάινπο απνηεινχλ πξφηππα πξνο κίκεζε, εληζρχνληαο ηε 

ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηε ζσζηή απφθξηζε ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην παηδί θαη ην πεξηβάιινλ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζε κηα ακθίπιεπξε 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία θαη νη δχν καδί θαζνξίδνπλ ηε δφκεζε ηφζν ηεο κνπζηθήο 

αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ.   
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2
η
 καηαγπαθή – μάθημα, Σεηάπηη 01-04-09, ώπα 6:30 μ.μ. 

Καηαγξαθή ηνπ Άγγεινπ ειηθίαο 1,5 έηνπο, ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο κνπζηθήο γηα 

βξέθε θαη λήπηα, ζηελ πόιε ηεο  Θεζζαινλίθεο.  

Αναλςηική καηαγπαθή: 

 

1
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ζ δαζθάια, δίλεη ζην κεηαιιφθσλν ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή γηα ην 

ηξαγνχδη ραηξεηηζκνχ «παηδηά γεηα ραξά». Ο Άγγεινο θάζεηαη κπξνζηά απφ ηε 

κεηέξα ηνπ, παξαηεξψληαο ηε δαζθάια θαη ηνπο γχξσ ηνπ. Με ην δάρηπιν ηνπ δεμηνχ 

ηνπ ρεξηνχ, αθνπκπά ηα ρείιε ηνπ θαη κφιηο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ πξνο ην κέξνο ηεο 

δ., ζην πξφζσπν ηνπ δηαγξάθεηαη ακπδξά έλα ρακφγειν, ην νπνίν ακέζσο ράλεηαη.  

Παξαηεξεί κε πξνζήισζε θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ηνπ θαη κε ην δεμί ηνπ 

ρέξη ζπλερίδεη λα πηάλεη ην ζηφκα θαη ηε κχηε. Αθνχγεηαη ην ηξαγνχδη ραηξεηηζκνχ.  

Ο Άγγεινο παξακέλεη ζ’ απηή ηε ζηάζε θνηηάδνληαο πξψηα κπξνζηά θαη κεηά 

αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ. Ζ κεηέξα κε ην μεθίλεκα ηνπ ηξαγνπδηνχ, ρηππάεη κε ηα 

ρέξηα ηεο ηνλ ξπζκφ ζηνπο ψκνπο ηνπ Άγγεινπ. Δθείλνο δελ αληηδξά θαη γέξλεη πίζσ 

ζηελ αγθαιηά ηεο. ηαλ αθνινπζεί ν πξνζσπηθφο ραηξεηηζκφο θαη ε δαζθάια ραηξεηά 

ηνλ Άγγειν, εθείλνο γπξίδεη ην βιέκκα ηνπ πάλσ ηεο, αλέθθξαζηα. Ξαπισκέλνο φπσο 

είλαη, ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα ραηξεηήζεη. Κνηηάδεη γξήγνξα ζηελ θάκεξα θαη κεηά 

πάιη κπξνζηά. Καηά δηαζηήκαηα, ζεθψλεη ηελ παιάκε ηνπ ρεξηνχ θαη ραηξεηάεη πνιχ 

παζεηηθά. Φαίλεηαη απνξξνθεκέλνο θαη δελ ρηππά θαζφινπ ην ξπζκφ πάλσ ζηα 

γφλαηά ηνπ. Ζ καηηά ηνπ είλαη ζην πάησκα, ελψ ζεθψλεη ηελ παιάκε σο έλδεημε 

ραηξεηηζκνχ.   

Μφιηο αθνχγεηαη ε δ. πνπ ραηξεηά ηε Γεσξγία θαη πεγαίλεη ζε άιιν παηδί, ν 

Άγγεινο, ελψ θνηηά αθφκα θάησ, αξρίδεη λα θνπλάεη ην ρέξη ηνπ φπσο φινη θαη 

θαίλεηαη ζαλ λα αξρίδεη λα ελεξγνπνηείηαη. εθψλεηαη απφ ηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαη θαζηζηφο, πξνζπαζεί λα βνιεπηεί θαιχηεξα. Κνηηάδεη γχξσ ηνπ, ζηελ θάκεξα 

θαη κφιηο βνιεπηεί ζεθψλεη ην ρέξη θαη αξρίδεη λα ραηξεηάεη. Ζ έθθξαζε ηνπ φιε 

απηή ηελ ψξα, είλαη ζνβαξή. Μφιηο ε δ. αθνχγεηαη λα ραηξεηά ηελ Κσλζηαληίλα, ν 

Άγγεινο θνπλά πην δσεξά ην ρεξάθη ηνπ θαη ρακνγειά. ηαλ φκσο ζηξέθεη ην 

βιέκκα ζηελ θάκεξα, ζνβαξεχεη, ζνπθξψλεη ιίγν ηα ρείιε, παίξλεη ηε καηηά ηνπ απφ 

ηελ θάκεξα, ακέζσο φκσο ηελ μαλαθνηηά θαη ζηακαηά λα θνπλά ην ρέξη. Φαίλεηαη φηη 

ελδερνκέλσο ελνριείηαη απφ ηελ παξνπζία ηεο θάκεξαο. Απηφ είλαη απφιπηα 
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θπζηνινγηθφ, αλ ζθεθηνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πξέπεη λα ληψζνπλ εμνηθείσζε 

κε έλαλ άλζξσπν ή έλα πεξηβάιινλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ληψζνπλ ζίγνπξα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη λα εθδειψλνληαη κνπζηθά ρσξίο ληξνπή (Trevarthen, 2002). Πηάλεη ην 

ζηφκα θαη παξαηεξεί πξψηα ηε δ. θαη κεηά ηνπο άιινπο πνπ κε ην αλεβνθαηέβαζκα 

ησλ ρεξηψλ ηνπο, δείρλνπλ ηε δεζπφδνπζα (ζνι) θαη ηελ ηνληθή (λην) ηνπ ηξαγνπδηνχ.   

Σε δεχηεξε θνξά, βιέπνληαο ηνπο ν Άγγεινο, θαηεβάδεη θη απηφο ζηελ ηνληθή 

ηα ρέξηα ηνπ ζην πάησκα. Ζ δ. μαλαιέεη κεισδηθά ηε δεζπφδνπζα (ζνι), θαη 

πξνθαλψο ζεθψλνπλ φινη ηα ρέξηα, ην ίδην θάλεη θαη ν Άγγεινο, ε δαζθάια ζπλερίδεη 

ιέγνληαο κεισδηθά ηε λφηα (κη) θαη ν Άγγεινο παξαηεξψληαο ηνπο άιινπο, κηκείηαη 

ηελ θίλεζε ηνπο αθήλνληαο ην ρέξη ζεθσκέλν ζην χςνο ηνπ ζαγνληνχ. Σέινο, 

αθνχγεηαη ε ηνληθή (λην) θαη ν Άγγεινο βιέπνληαο φηη θαη νη άιινη θαηεβάδνπλ ηα 

ρέξηα ζην πάησκα, θάλεη ην ίδην. Γελ ηα αθνπκπά φκσο θάησ. Σε ζηηγκή πνπ 

απνθξηλφηαλ θηλεηηθά, ζπγρξφλσο ρακνγεινχζε. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα απφθξηζεο 

ζην εξέζηζκα πνπ δφζεθε. Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππνγξακκίδεη ηελ αμία χπαξμεο 

ελφο ή πνιιψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. Ηζρπξνπνηεί, επίζεο, ηελ πεπνίζεζε φηη ην 

παηδί καζαίλεη κέζα απφ ηε κίκεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (Cole & 

Cole, 2002). Έπεηηα ζεθψλεη ηα ρέξηα ηνπ δείρλνληαο ηε δεζπφδνπζα φπσο φινη θαη 

ηε ζηηγκή πνπ ηα θαηεβάδεη, ρακνγειά. Θεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη, 

φηαλ έλα βξέθνο απνθξίλεηαη ζε έλα κνπζηθφ εξέζηζκα κε κηα αιιεινπρία πξάμεσλ 

ηνπ ζψκαηφο ηνπ, είλαη πνιχ ππεξήθαλν γηα ηε ζπκβνιή ηνπ απηή (Σrevarthen, 

2007). Σν ζπλαίζζεκα απηφ εληζρχεη, φπσο είρακε επηζεκάλεη θαη ζην ζεσξεηηθφ 

κέξνο, ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πγηή δηακφξθσζε ηνπ 

εαπηνχ. 

 Έπεηηα, γπξίδεη ην θεθάιη ζηα δεμηά.  Ζ δαζθάια επαλαιακβάλεη αθφκε κηα 

θνξά ην ίδην, ν Άγγεινο φκσο απηή ηε θνξά δελ απνθξίλεηαη θαη ζπλερίδεη λα έρεη ην 

θεθάιη γπξηζκέλν ζηα δεμηά.  

2
ο
 Επειζόδιο: (1΄57΄΄)  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Αθνχγεηαη ην ηξαγνχδη 

«πεξηζηεξάθη πέηαμε». Ο Άγγεινο ζηξέθεη ην βιέκκα ζηε δαζθάια, ζεθψλεη ην δεμί 

ηνπ ρέξη θέξλνληαο ην θνληά ζηα ρείιε, ελψ ε κεηέξα πηάλνληαο ηνλ απφ ηνπο ψκνπο, 

ηνλ ιηθλίδεη ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Δθείλνο, έρνληαο ηψξα ην βιέκκα ηνπ αιινχ 

θη φρη ζηε δαζθάια, κε ην ρέξη ηνπ ζπξψρλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο, γηαηί θαίλεηαη φηη 

απηφ πνπ θάλεη ηνλ ελνριεί. Ζ κεηέξα φκσο δελ παίξλεη ηα ρέξηα απφ ηνπο ψκνπο ηνπ 
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θη ν Άγγεινο απηή ηε θνξά, ζεθψλεη ηνπο ψκνπο ηνπ ζέινληαο λα απνκαθξχλεη ηα 

ρέξηα ηεο απφ πάλσ ηνπ. Δθείλε φκσο ζπλερίδεη λα ηνλ αθνπκπά. Σν παηδί ζηξέθεη ην 

βιέκκα ηνπ πξνο ηε δαζθάια θαη κε ην δεμί ρέξη σζεί πξνο ηα πίζσ ην ρέξη ηεο 

κεηέξαο ηνπ. Απηή ηε θνξά ε αληίδξαζε ήηαλ πην έληνλε απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο. 

Γελ εθθξάζηεθε ζην πξφζσπν, αιιά ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ απηφ καξηπξνχζε ηελ 

δπζαξέζθεηα ηνπ ζε απηή ηελ θίλεζε.  

ηε ζπλέρεηα, γπξίδεη ην ζψκα πξνο ηε κεηέξα ηνπ, αιιά δηαθφπηεηαη φηαλ ε δ. 

απαγγέιεη ξπζκηθή αθνινπζία ζην ίδην κέηξν. Με ηα ρέξηα ηεο ρηππά πάλσ ζηα 

γφλαηα, φπσο θαη πξηλ, ελψ ζηε ζέζε ησλ ζηίρσλ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηνπνζεηεί νπδέηεξε 

ζπιιαβή ηξαγνπδψληαο ηελ ξπζκηθά «πακ-πακ». Ο Άγγεινο ηελ θνηηά γηα ιίγν 

μαθληαζκέλα, αιιά γπξίδεη πάιη πξνο ηε κεηέξα. Δθείλε ηνλ πηάλεη απφ ηελ κέζε, θαη 

αθνχ κείλεη γηα πνιχ ιίγν φξζηνο, ηνλ βάδεη λα θαζίζεη ζηελ αγθαιηά ηεο.  Ο Άγγεινο 

παξαηεξεί θαη ζεθψλεη ηα ρέξηα θέξλνληαο ηα ζην ζηφκα.  Γίλεηαη γηα ιίγν κηα κηθξή 

παχζε εθ κέξνπο ηεο δαζθάιαο θη αξρίδεη μαλά ην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ.  Ο 

Άγγεινο θνηηάδνληαο ηελ δ., θαηεβάδεη ηα ρέξηα ηνπ, γέξλεη πίζσ ην ζψκα ηνπ ζην 

ζηήζνο ηεο κεηέξαο θαη ρακνγειά. Έπεηηα γπξίδεη ην ζψκα ηνπ θαη μαπιψλεη ζηελ 

αγθαιηά ηεο.  

 Ζ δαζθάια ηξαγνπδά ηψξα κεισδηθά ην ηξαγνχδη ρσξίο φκσο ηνπο ζηίρνπο.  Ο 

Άγγεινο ζηξέθεη ην θεθάιη θαη ηε βιέπεη.  Ζ κεηέξα ηνλ ζεθψλεη απφ ηελ ζέζε πνπ 

βξίζθεηαη, βάδνληαο ηνλ λα θάζεηαη αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο.  Άγγεινο θνηηά ηε 

δαζθάια θαη ζηξέθεη έπεηηα ηε καηηά ηνπ ζην πάησκα. Πηάλεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη ην 

πφδη, ελψ θαίλεηαη φηη αθαηξέζεθε ν λνπο ηνπ. Αθνπκπά κε ην ρέξη ην κάγνπιν ηνπ θη 

έπεηηα ηε κχηε, ελψ αλνίγεη ιίγν ην ζηφκα. Καζψο βιέπεη ηνπο άιινπο πνπ 

θαηεβάδνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, θαηεβάδεη θη απηφο ην ρέξη 

απφ ην πξφζσπν ηνπ θαη ρακνγειά. Μφιηο φινη ηα αλεβάδνπλ, βιέπνληαο ηνπο ν 

Άγγεινο θάλεη ην ίδην. Αληίζηνηρα, κφιηο ηα θαηεβάδνπλ, εθείλνο θάλεη ηελ ίδηα 

θίλεζε, αιιά δελ ηα ρακειψλεη ηειείσο.  Σν βιέκκα ηνπ ην έρεη ζηε δ. θαη ειαθξψο 

ρακνγειά.  

 Καζψο εμαθνινπζεί λα ηε βιέπεη, ηξίβεη ηα δπν ηνπ ρέξηα θαη ρακνγειά 

πεξηζζφηεξν. νπθξψλεη ιίγν ηα θξχδηα ηνπ, αλνίγεη ην ζηφκα. Οη εθθξάζεηο ηνπ 

απηέο γιπθαίλνπλ πνιχ ην πξφζσπν ηνπ. ηελ ηνληθή ν Άγγεινο θνηηά πξνο ην κέξνο 

ηεο δαζθάιαο ζνπθξψλνληαο έληνλα ηα ρείιε. Έπεηηα ε δ., εηνηκάδεηαη λα δψζεη 

μπιάθηα θη ν Άγγεινο ζνβαξεχεη θνηηάδνληαο ηελ κε πξνζήισζε. 
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3
ο
 Επειζόδιο: (3΄ 45΄΄) 

 

  Καζψο ε δαζθάια θσλάδεη θνληά ηεο κε ηε ζεηξά θάζε θνξά θαη απφ έλα 

παηδί, ιέεη κεισδηθά κνηίβα, πεξηκέλνληαο λα απνθξηζνχλ θη έπεηηα ηνπο δίλεη ηα 

μπιάθηα. Ο Άγγεινο παξαηεξεί φιν ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Έπεηηα γπξίδεη γηα 

ιίγν ην βιέκκα ζηα αξηζηεξά θη έπεηηα πάιη κπξνζηά. Κνηηάδεη θάπνηνλ κε ζνβαξή 

έθθξαζε, ρσξίο λα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε πνηνλ. νπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη θάηη 

άιιν ηνλ απαζρνιεί. Παξαηεξνχκε ζπλερψο ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θάπνηεο 

ζηηγκέο πνπ αθαηξείηαη (4΄10΄΄). 

Έρεη ην ζηφκα ιίγν αλνηρηφ θαη,  κφιηο θνηηάδεη ηε δαζθάια πνπ έρεη θνληά ηεο 

ηα φξγαλα, αξρίδεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηε κεηέξα ηνπ, πιεζηάδνληαο πεξηζζφηεξν 

ηε δ.  Καζηζηφο φπσο είλαη, ζηακαηά γηα ιίγν, έπεηηα θαίλεηαη φηη ζα αξρίζεη πάιη λα 

θηλείηαη αιιά ην κεηαληψλεη, θνηηάδεη δεμηά-αξηζηεξά θαη επηζηξέθεη πίζσ ζηε 

κεηέξα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηνλ δηαθξίλεη κηα αλαζθάιεηα φηαλ 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε κεηέξα, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ελ κέξεη 

θαη ε κηθξή ειηθία ηνπ παηδηνχ. 

Αθνχ ζηαζεί πάιη κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο, θνηηά ηε δαζθάια, ελψ ξίρλεη κηα 

γξήγνξε καηηά ζηελ θάκεξα. Έπεηηα ζηξέθεηαη μαλά κπξνζηά ζηε δ. θαη μαλά ζηελ 

θάκεξα. Σν βιέκκα ηνπ είλαη ζνβαξφ ρσξίο λα παξακέλεη ζ’ έλα ζεκείν. ηε 

ζπλέρεηα, αθνχγνληαη πξνθαλψο απφ θάπνην παηδί ηα μπιάθηα πνπ ρηππά ζην πάησκα 

θη ν Άγγεινο ζηξέθεη ην θεθάιη πξνο ηε δεμηά πιεπξά ζηελ βξηζθφηαλ ην παηδί.  

Μεηά γπξίδεη μαλά ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά, παξαηεξψληαο θάπνηνλ κε πξνζνρή. 

εθψλεη ην ρέξη θαη ηξίβεη ην πξφζσπν ηνπ. Καζψο εμαθνινπζεί λα παξαηεξεί 

απηνχο πνπ βξίζθνληαη απέλαληη θαη δεμηά ηνπ, κε ην ρέξη ζπλερίδεη λα πηάλεη ην 

ζηφκα ηνπ. Παξακέλεη ζ’ απηή ηελ ζέζε ιίγε ψξα αθφκα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεβάδεη 

ην ρέξη θαη γπξίδεη ην ζψκα πξνο ηε κεηέξα.  Δθείλε ηνπ πηάλεη ην ρέξη θαη ν Άγγεινο 

ζεθψλεηαη.   

Αξρίδεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο ην κέξνο ηεο δ., ηξαβψληαο ηε κεηέξα ηνπ απφ ην 

ρέξη. Μφιηο πιεζηάζεη αξθεηά, αθήλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο, ζηέθεηαη ιίγν κπξνζηά 

απφ ην θαιάζη κε ηα μπιάθηα θαη κεηά γπξίδεη πίζσ ζηε κεηέξα ηνπ.  Σεο μαλαπηάλεη 

ην ρέξη θαη ηελ ηξαβάεη καδί ηνπ ζηελ δαζθάια. Δθείλε ηνπ ιέεη κηθξά κεισδηθά 

κνηίβα, ν Άγγεινο φκσο παίξλεη απφ ηα ρέξηα ηεο ηα μπιάθηα θαη θαηεπζχλεηαη κε ηε 

κεηέξα μαλά ζηε ζέζε ηνπο.  
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Μφιηο θηάζνπλ, ε κεηέξα θάζεηαη θάησ θη ν Άγγεινο βιέπεη ηε δαζθάια θαη 

κεηά θάζεηαη αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο. ηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζηα δεμηά θαη 

θαίλεηαη φηη απνξξνθάηαη απφ θάηη, γηαηί θαη ηα μπιάθηα ηα θξαηάεη παζεηηθά, 

κεραληθά ρσξίο λα ηα επεμεξγάδεηαη φπσο ην ζπλεζίδεη. Ζ κεηέξα πηάλεη ην δεμί ηνπ 

ρέξη κε ην μπιάθη, αθνπκπψληαο ην ζην άιιν θαη κεηά ηνπ ην αθήλεη. Ο Άγγεινο 

ζπλερίδεη λα παξαηεξεί. ηακαηά φηαλ ε κεηέξα ηνλ ζθνπληά ρσξίο λα ζέιεη. Δθείλε 

ηε ζηηγκή πεξλάεη δίπια ηνπ έλα θνξηηζάθη κε θφθθηλε κπινχδα πνπ βξίζθεηαη ζηα 

δεμηά ηνπ Άγγεινπ.  Δθείλνο παξαηεξεί θαη απηήλ ηελ θίλεζε.  

Σφηε θαίλεηαη ε κεηέξα ηνπ, πνπ ζθχβεη ζην απηί θαη θάηη ηνπ ςηζπξίδεη. 

Δθείλνο θνηηάδεη ηα μπιάθηα ηνπ, ηηο βάζεηο ησλ νπνίσλ αθνπκπά κεηαμχ ηνπο. 

Έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη ζηα δεμηά θαη κφιηο ε δ. ιέεη φηη ζέιεη λα αθνχζεη ηδέεο γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρηππήζνπλ φινη ηα μπιάθηα, ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη θαη ηε 

βιέπεη.  Μεηά ηνπνζεηεί θάζεηα ην έλα μπιάθη ζην πάησκα θαη κε ηε βάζε ηνπ άιινπ 

αθνπκπά ζην πξψην. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θίλεζεο βιέπεη ηα μπιάθηα θαη 

ζνπθξψλεη ηα ρείιε.   

Χζηφζν, ε δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά κηα κεισδία θαη φινη ρηππάλε ζην ξπζκφ ηηο 

βάζεηο απφ ηα μπιάθηα. Ο Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηα δεμηά, βιέπνληαο ηε 

δηπιαλή ηνπ, θαη αξρίδεη θη απηφο λα θάλεη ηελ ίδηα θίλεζε. Βιέπεη ηα μπιάθηα ηνπ κε 

θαη ρακνγειά επραξηζηεκέλνο.  

Αθνχγεηαη ε δ. πνπ ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα (ζνι), ηε κεζαία λφηα (κη) θαη ηελ 

ηνληθή (λην) θηλψληαο ηα ρέξηα ζην αλάινγν χςνο.  Ο Άγγεινο παξαηεξεί βάδνληαο 

ην έλα μπιάθη ζην ζηφκα ηνπ.  Βιέπνληαο ηνλ ε κεηέξα ηνπ θαηεβάδεη ην ρέξη απφ ην 

ζηφκα. Σφηε εθείλνο αξρίδεη λα ρηππά ηηο βάζεηο απφ ηα μπιάθηα ηνπ, ελψ ε δαζθάια 

αξρίδεη λα ηξαγνπδά πάιη ηελ ίδηα κεισδία. Ο Άγγεινο φζν ηα ρηππά, ηφζν ραίξεηαη.  

Κνηηάδεη ζηελ θάκεξα θαη κεηά πάιη κπξνζηά.  

 Μφιηο ζθχβεη ην θεθάιη θαη βιέπεη ηα μπιάθηα ηνπ, ζνπθξψλεη έληνλα ηα ρείιε 

θαη ηεληψλνληαο αξθεηά ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, ηνπνζεηεί θάζεηα ην μπιάθη ζην 

πάησκα. Με ην άιιν μπιάθη πξνζπαζεί λα αθνπκπήζεη ην απνκαθξπζκέλν, αιιά 

επεηδή είλαη αξθεηά καθξηά καδεχεη πίζσ θαη ηα δπν ηνπ ρέξηα. νπθξψλεη ιίγν ηα 

ρείιε θαη ζεθψλνληαο ηα μπιάθηα γπξίδεη ζηα δεμηά. Ο ηξφπνο πνπ ηα θξαηάεη 

θαίλεηαη φηη ηνλ δπζθνιεχεη. Γη’ απηφ, ηε ζηηγκή πνπ γπξίδεη ην ζψκα ηνπ, ηνπ θεχγεη 

ην έλα μπιάθη θαη θπιάεη ζην πάησκα. Ο Άγγεινο ακέζσο ην βιέπεη θαη θηλείηαη 

κπνπζνπιψληαο γηα λα ην πάξεη. Μφιηο ην πιεζηάζεη αξθεηά, ζηακαηά, θνηηάδεη ηε δ. 

θαη εθείλε ην ζπξψρλεη πξνο ην κέξνο ηνπ. Σν παίξλεη, ηελ θνηηάδεη ελψ ζπγρξφλσο 
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ρακνγειά θαη πεγαίλεη πίζσ ζηε ζέζε ηνπ. Πξνζπαζεί λα βνιεπηεί, ελψ ξίρλεη κηα 

γξήγνξε καηηά ζηελ θάκεξα. Φαίλεηαη φηη αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ηνπ, ζαλ λα ιέεη 

θάηη.  Έπεηηα ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη παξαηεξεί ηνπο άιινπο πνπ ρηππάλε 

ζην πάησκα ηα μπιάθηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.   

Σε ζηηγκή πνπ ε δαζθάια ιέεη ηελ ηνληθή ηεο κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν 

Άγγεινο θαζψο ζπλερίδεη λα παξαηεξεί, ζεθψλεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη ην μπιάθη θαη ην 

αθνπκπά ζηα ρείιε ηνπ.  Έπεηηα ην απνκαθξχλεη απφ ην ζηφκα θαη αθνπκπά ηε βάζε 

ηνπ ελφο ζην άιιν, ελψ ζπγρξφλσο ρακνγειά. Ακέζσο κεηά ρηππάεη δπλαηά ην 

μπιάθη ζην πάησκα. Απηφ κπνξεί ελδερνκέλσο είλαη κηα ξπζκηθή απφθξηζε. Ζ 

κεηέξα ηνπ φκσο ζθχβεη ην θεθάιη ηεο ζην δηθφ ηνπ θαη κε ην ρέξη ηεο πηάλεη ην ρέξη 

ηνπ Άγγεινπ γηα λα ηνλ θάλεη λα ζηακαηήζεη. Δθείλνο φκσο ζπλερίδεη λα ην ρηππά 

ζην πάησκα, θνηηάδνληαο κπξνζηά θαη ζνπθξψλνληαο πάιη έληνλα ηα ρείιε.  Σφηε ε 

κεηέξα, πηάλεη μαλά ην ρέξη ηνπ γηα λα ηνλ ζηακαηήζεη θη εθείλνο ζπλερίδεη, ιηγφηεξν 

φκσο απηή ηε θνξά.  

Ζ δαζθάια  απεπζχλεηαη ζηνλ Άγγειν, γηα λα (ππν)δείμεη εθείλνο έλαλ άιιν 

ηξφπν ξπζκηθήο ρξήζεο ηνπ κνπζηθνχ απηνχ αληηθεηκέλνπ. Καζψο ηελ θνηηάδεη ν 

κηθξφο, ζνπθξψλεη ηα ρείιε έληνλα, αθνπκπά θάησ θαη ηα δπν μπιάθηα θαη ζεθψλεη 

ηνπο ψκνπο ηνπ ζαλ έλδεημε ληξνπήο ( 9΄26΄΄).  ινη ινηπφλ θνπλάλε ηα μπιάθηα ζην 

πάησκα, φπσο φηαλ πιάζνπκε θάηη. Ο Άγγεινο, ζηξέθεη θαη θνηηάδεη ηελ θίλεζε ησλ 

ρεξηψλ ηεο κεηέξαο ηνπ. Μεηά παξαηεξεί θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ηνπ θαη 

κηκείηαη θη απηφο ηελ ίδηα θίλεζε. ην πξφζσπν ηνπ δηαγξάθεηαη έλα κηθξφ ρακφγειν 

θαη έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη θαη βιέπεη μαλά ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ. Μηκείηαη καδί 

ηεο απηή ηελ θίλεζε.  

ηε ζπλέρεηα ε δαζθάια ιέεη ηε δεζπφδνπζα, ηε κεζαία λφηα θαη ηελ ηνληθή 

ηνπ ηξαγνπδηνχ, θάλνληαο φινη ηηο αλάινγεο θηλήζεηο.  Ο Άγγεινο φκσο ζπλερίδεη λα 

θνπλάεη ηα μπιάθηα ηνπ φπσο πξηλ. Μεηά ηα ζεθψλεη απφ ην πάησκα θξαηψληαο ηα 

ζηα ρέξηα, ηα θνηηάδεη έληνλα ζνπθξψλνληαο ηα ρείιε θαη αθνπκπά ηηο βάζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Μεηά μαθληθά ζεθψλεη ηα ρέξηα φζν πην ςειά κπνξεί, δείρλνληαο ηε 

δεζπφδνπζα. ηελ πεξίπησζε απηή νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ κε εθπιήζζνπλ. 

Δίλαη πνιχ έληνλεο. Αλνίγεη αξθεηά ηα κάηηα θαη ην ζηφκα, παίξλνληαο βαζηά αλάζα. 

Δίλαη ζαλ λα ζέιεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή, δείρλνληαο φηη κπνξεί λα θαηαθέξεη θη 

απηφο λα θάλεη απηά πνπ θάλνπλ φινη. ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, θαηεβάδεη ηα 

ρέξηα ηνπ θαη ε έθθξαζε ηνπ δείρλεη ηθαλνπνίεζε.  
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Έπεηηα θνηηάδεη ηε δαζθάια θαη θαζψο εηνηκάδεηαη λα αθνπκπήζεη ηηο βάζεηο 

απφ ηα μπιάθηα κεηαμχ ηνπο, ηειηθά ηα απνκαθξχλεη θαη ηα αθνπκπά θάησ δίπια ζηα 

πφδηα ηνπ. Έλα ζε θάζε κεξηά. Καηφπηλ ζηξέθεη ην θεθάιη ζηα δεμηά, παξαηεξψληαο 

θάπνηνλ θαη ακέζσο γπξίδεη πάιη κπξνζηά. Ξεθηλνχλ ηφηε φινη θαη ρηππνχλ θάζεηα ηα 

μπιάθηα ζην πάησκα. Ο Άγγεινο βιέπνληαο ηνπο, θάλεη θη απηφο ην ίδην. Μεηά 

ζηακαηά ιίγν θαη αθνπκπά ηε κηα βάζε ζηελ άιιε, ηνπνζεηψληαο ηα δειαδή ην έλα 

πάλσ ζην άιιν. Καζψο ηα βιέπεη, ζνπθξψλεη πνιχ έληνλα ην ζηφκα.  

 Έπεηηα θνηηάδεη πξνο ηε δαζθάια θαη ακέζσο κεηά ζηα δεμηά, ελψ αξρίδεη λα 

ρηππά ηα μπιάθηα φπσο γηλφηαλ ιίγν πξηλ απφ φινπο.  Απνθξίλεηαη ξπζκηθά, ελψ φινη 

έρνπλ ζηακαηήζεη θαη δείρλνπλ ηψξα ηε δεζπφδνπζα θαη ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο 

Άγγεινο βιέπνληαο πξνο ηελ δ. θαη θξαηψληαο ηα μπιάθηα θάζεηα ζην πάησκα, 

ζνπθξψλεη ηφζν έληνλα ηα θξχδηα θαη ην ζηφκα, πνπ κε απηή ηνπ ηελ έθθξαζε 

δείρλεη φηη θάηη δελ ηνπ αξέζεη (10΄33΄΄).  Απηφ γίλεηαη, ζα ιέγακε, ζηηγκηαία. 

Μεηά θνηηάδεη ζηελ θάκεξα έρνληαο ζνπθξψζεη ειάρηζηα ηα θξχδηα θαη ζθχβεη 

ειαθξψο ην θεθάιη ζηνλ ψκν ηνπ. Γπξίδεη έπεηηα ην βιέκκα κπξνζηά, ζνπθξψλεη 

ιίγν ην ζηφκα θη ελψ ε δ. ιέεη ηε δεζπφδνπζα θαη ηνληθή, ν Άγγεινο ρηππά ηα 

μπιάθηα ζην πάησκα. Μεηά ζηακαηά, αλνίγεη ην ζηφκα θη ελψ μεθηλνχλ φινη λα 

θνπλάλε ηα μπιάθηα ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ν Άγγεινο 

πξνζπαζεί λα βνιεπηεί θαιχηεξα. Μφιηο ηαθηνπνηεζεί, ξίρλεη κηα καηηά ζηε δαζθάια 

θαη αλνίγεη ην ζηφκα, έηζη ψζηε ε θάησ γλάζνο λα ηεληψλεηαη πξνο ηα έμσ. ηε 

ζπλέρεηα θνηηάδεη ηα μπιάθηα ηνπ θαη θξαηψληαο ηα, πξνζπαζεί λα αθνπκπήζεη ηηο 

βάζεηο κεηαμχ ηνπο αιιά ηειηθά αιιάδεη γλψκε.  Αξρίδεη λα ηα ρηππά θάζεηα ζην 

πάησκα, φπσο έθαλε θαη πξηλ.   

Κάπνηα ζηηγκή ηνπ πέθηεη ην αξηζηεξφ μπιάθη, ην πηάλεη, φκσο, πάιη θαη 

ζπλερίδεη λα ηα ρηππά. ηξέθεη ην βιέκκα ζηε δ. θη έπεηηα ζηακαηά γπξίδνληαο ην 

θεθάιη ζηα δεμηά. 

Σψξα ηα ρηππάλε φινη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο Άγγεινο παξαηεξεί θαη 

πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηε θίλεζε. Δπεηδή, φκσο, κάιινλ ηνπ θαίλεηαη δχζθνιν, ηα 

ρηππάεη κε ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν, δειαδή θάζεηα ζην πάησκα. Ζ κεηέξα θέξλεη ηα 

δηθά ηεο μπιάθηα κπξνζηά ζην πξφζσπν ηνπ παηδηνχ ζέινληαο λα δείμεη ηελ θίλεζε 

πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη θη απηφο. Δθείλνο φκσο, ελψ γπξίδεη ην θεθάιη πξνο ηελ 

πιεπξά πνπ είλαη ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ, δε βιέπεη ηελ θίλεζε πνπ ηνπ δείρλεη θαη 

ζπλερίδεη λα ηα ρηππάεη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 
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Ζ δαζθάια ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν Άγγεινο βιέπνληάο 

ηε, ζεθψλεη ηα ρέξηα, φπσο πξνθαλψο θάλνπλ θαη νη άιινη, ηεο ρακνγειά θαη ηα 

θαηεβάδεη πξηλ απφ ηνπο άιινπο, ρηππψληαο ηα ιίγν ζην πάησκα. 

Έπεηηα ηα αθήλεη κπξνζηά απφ ηα πφδηα ηνπ θαη, θαζψο ηα μαλαπηάλεη, αξρίδεη 

λα ηα θπιάεη εκπξφο-πίζσ ζην πάησκα, φπσο φηαλ πιάζνπκε θάηη.  Σε ζηηγκή πνπ ην 

θάλεη απηφ, ραίξεηαη πάξα πνιχ, θνηηάδεη πξνο ηε δαζθάια, ηεο ρακνγειά πνιχ γιπθά 

ελψ βγάδεη ιίγν ηε γιψζζα ηνπ. Αλαζεθψλεη ηα πφδηα ηνπ θαη θαζψο ην βιέκκα ηνπ 

είλαη πξνζεισκέλν ζηελ δ., ζηακαηά νπνηαδήπνηε θίλεζε θαη έθθξαζε.   

Ζ δαζθάια ηνπο ιέεη φηη πξέπεη λα ηα βάινπλ ζην θαιάζη φζν πην ήζπρα 

κπνξνχλ θη ν Άγγεινο παξαηεξεί ηα παηδηά πνπ πιεζηάδνπλ ην θαιάζη, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο.  Καζψο ε δαζθάια ηξαγνπδά ηε κεισδία, ρσξίο 

ηνπο ζηίρνπο φπσο έθαλε ζε φιε ηε δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη φινη λα θηλεζνχλ πξνο ην 

θαιάζη θπιψληαο ηα μπιάθηα κε ηα ρέξηα.  Ο Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ζηα δεμηά θαη 

βιέπεη ηνλ ηξφπν πνπ θηλείηαη ε κεηέξα ηνπ. Σν ίδην πξνζπαζεί λα θάλεη θη απηφο.  

Κηλείηαη κπνπζνπιψληαο καδί κε ηε κεηέξα ηνπ θαη κφιηο πιεζηάζεη αξθεηά ην 

θαιάζη, ζεθψλεηαη θαη πεγαίλεη ζ’ απηφ, φπνπ ηνπνζεηεί κέζα ηα μπιάθηα.  

Φεχγνληαο πίζσ ζηε ζέζε ηνπ, έρεη έλα ακπδξφ  κεηδίακα ζην πξφζσπν θαη θαζψο 

επηηαρχλεη, ην βήκα ηνπ γίλεηαη πην δσεξφ.  Μφιηο θάζεηαη ε κεηέξα θάησ, ηνλ πηάλεη 

θαη ηνλ θέξλεη κπξνζηά ηεο, γηαηί εθεί πνπ ζηάζεθε πξηλ δελ θαηλφηαλ ζηελ θάκεξα.  

ε φιε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ήηαλ έληνλεο θαη 

εκθαλείο. Έδεηρλαλ θαζαξά ηε ραξά θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ γηα ην κάζεκα, αιιά 

θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεηηθή ζπκκεηνρή.  

 

4
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο. Αθνχγεηαη απφ ηε δ. ν ξπζκηθφο 

ρηχπνο απφ ηα θνπδνπλάθηα. Ο Άγγεινο ηελ παξαηεξεί (13΄15΄΄). Ζ δαζθάια μεθηλά 

ην ηξαγνχδη «Λεκνλάθη κπξσδάην» ηξαγνπδψληαο κφλν ηε κεισδία, ελψ ζηε ζέζε 

ησλ ζηίρσλ ιέεη κε νπδέηεξε ζπιιαβή «πακ-πακ». Απηφ γίλεηαη γηα λα δψζεη έκθαζε 

ζηε κεισδία θαη λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ απφ ηα ιφγηα (ηάκνπ, 

2008, 2009α θαη Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003). 

Ζ κεηέξα πηάλεη θαη ζεθψλεη ηνλ Άγγειν απφ ην πάησκα, ελψ εθείλνο 

θνηηάδνληαο ηε δαζθάια απιψλεη ην ρέξη γηα λα ηνπ δψζεη θνπδνπλάθηα. Μφιηο ηα 

θξαηήζεη, γπξίδεη θαη πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ, θνπλάεη παηρληδηάξηθα ηα 
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θνπδνπλάθηα θαη αλαπεδάεη, δείρλνληαο φηη ρνξεχεη φπσο θαη νη άιινη.  Μεηά 

ζηακαηά ιίγν βιέπνληαο ηε ζπλνδφ πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηνπ. 

Έπεηηα αθνινπζψληαο ηε δαζθάια, μεθηλνχλ λα θηλνχληαη θπθιηθά ζην ρψξν 

ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο Άγγεινο θξαηψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη αθνινπζεί 

ηνλ θχθιν. Κνπλάεη ραξνχκελα ηα θνπδνπλάθηα, φρη φκσο γηα πνιχ, γηαηί ζηξέθεη 

αξηζηεξά ην θεθάιη παξαηεξψληαο θάπνηα ζπλνδφ πνπ κηιάεη. Χζηφζν ζπλερίδνπλ 

φινη λα θηλνχληαη ζηνλ θχθιν, ν Άγγεινο θνπλά ηα θνπδνπλάθηα, βιέπεη πξνο ηελ 

θάκεξα θαη θαζψο ζπλερίδεη λα θηλείηαη, ην βιέκκα ηνπ πέθηεη ζηε ζπλνδφ πνπ 

βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. 

Δμαθνινπζνχλ  γηα ιίγν αθφκε θαη ην βιέκκα ηνπ Άγγεινπ ζηξέθεηαη ζηε δ., 

ηε ζηηγκή πνπ εθείλε ιέεη ην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ. ηακαηάλε φινη 

επηηφπνπ θαη ζην ηζρπξφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ρηππάλε δπλαηά ην πφδη ζην πάησκα.  

Ο Άγγεινο έπεηηα παξαηεξεί ηνλ/ηε ζπλνδφ πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ηε κεηέξα ηνπ.  

Μεηά φκσο γπξίδεη πάιη ην θεθάιη ζηε δ. θαη ζε κηα άιιε ζπλνδφ. ηαλ φκσο 

αιιάδεη ε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο δαζθάιαο, ν Άγγεινο ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ θαη ηελ 

παξαηεξεί κε πξνζνρή. ηε ζπλέρεηα θνηηάδεη ηε κεηέξα ηνπ, ηεο νπνίαο θξαηά ην 

ρέξη. Δθείλε ηε ζηηγκή ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ έλα θνξηηζάθη κε θνχμηα κπινχδα θη ν 

Άγγεινο ην θνηηά (14΄43΄΄).  Έπεηηα ζεθψλεη ηνλ αξηζηεξφ ηνπ ψκν θαη γπξίδεη ην 

θεθάιη ζηα αξηζηεξά, θνηηάδνληαο έλα άιιν θνξηηζάθη πνπ ρνξεχεη. 

Αθνχγεηαη γηα δεχηεξε θνξά ε δ., ε νπνία θιείλνληαο κε ην ρέξη ηε κχηε ηεο, 

αιιάδεη ηε ρξνηά ηεο θσλήο. Ο Άγγεινο ηελ θνηηάδεη κε πξνζνρή. ηαλ φκσο ζην 

ηζρπξφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ ρηππάλε φινη ην πφδη ηνπο ζην πάησκα, ν Άγγεινο 

γπξίδεη θαη βιέπεη ην κπξνζηηλφ ηνπ θνξηηζάθη. Δηδηθφηεξα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ηνπ 

πνδηνχ ηεο. 

ηε ζπλέρεηα, ηξαγνπδά ε δαζθάια ηε κεισδία θαη θηλνχληαη πάιη φινη 

θπθιηθά. Ο Άγγεινο θξαηψληαο ηε κεηέξα ηνπ απφ ην ρέξη, θνπλά ραξνχκελα ηα 

θνπδνπλάθηα θαη ειαθξψο ρακνγειά. Καζψο θηλείηαη ζηνλ θχθιν καδί κε ηε κεηέξα 

ηνπ, θάπνηεο ζηηγκέο αλαπεδά πξνζπαζψληαο λα ρνξέςεη φπσο νη άιινη. Φαίλεηαη φηη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηρεηξεί λα εμσηεξηθεχζεη ην ξπζκφ πνπ βηψλεη. Καζψο 

πιεζηάδεη πξνο ηελ θάκεξα, ξίρλεη κηα γξήγνξε καηηά ζηε ζπλέρεηα θαη ζην δηπιαλφ 

καο θχξην, πνπ ηπραίλεη λα καγλεηνζθνπεί θαη εθείλνο. Καζψο απνκαθξχλεηαη, 

γπξίδεη πάιη ην θεθάιη κπξνζηά θνπλψληαο ραξνχκελα ηα θνπδνπλάθηα.  

Σε ζηηγκή πνπ ζηακαηνχλ φινη θαη ε δ. ιέεη ην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ζην νπνίν πξέπεη λα ρηππήζνπλ ζην ηζρπξφ φινη ην πφδη ηνπο ζην πάησκα, ε 
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απφθξηζε ηνπ παηδηνχ δε θαίλεηαη, γηαηί κπξνζηά ηνπ ζηέθεηαη κηα ζπλνδφο πνπ ηνλ 

θξχβεη. Μεηαθηλνχκαζηε φκσο κε ηελ θάκεξα θαη ηνλ βιέπνπκε ηε ζηηγκή πνπ ρηππά 

θη απηφο ην πφδη ηνπ θαη κάιηζηα ζσζηά. Έπεηηα παξαηεξεί θάπνηνπο κπξνζηά ηνπ. 

θχβεη ε κεηέξα θαη ηνπ ιέεη ζην απηί, πξνθαλψο, λα ρηππήζεη ηα θνπδνπλάθηα ζην 

πάησκα φπσο θαη νη άιινη. Απηφ ην ζπκπεξαίλνπκε γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή ν Άγγεινο 

ξίρλεη κηα καηηά ζηα θνπδνπλάθηα ηνπ θαη θνηηάδνληαο κε πξνζήισζε θάπνηνλ ζηα 

αξηζηεξά, πάεη λα ζθχςεη, αιιά ην κεηαληψλεη θαη ζηξέθεηαη ζηε κεηέξα ηνπ, ηεο 

νπνίαο θξαηά ην ρέξη. 

Μφιηο ηεο πηάζεη ην ρέξη, θάλεη ιίγα βήκαηα κπξνζηά παξαηεξψληαο ηε ζπλνδφ  

πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Έπεηηα, πεγαίλεη πξνο ηα πίζσ, ζηξέθεη ην θεθάιη 

αξηζηεξά θαη θνπλά έληνλα ηα θνπδνπλάθηα. Δπηπιένλ, αλαπεδά ειαθξψο, 

αλνηγνθιείλνληαο ιίγν ηα ρείιε. Καηφπηλ γπξίδεη ην βιέκκα κπξνζηά, θνπλψληαο κε 

έληαζε ηα θνπδνπλάθηα. ηε ζπλέρεηα φκσο ζηακαηά θαη ηα επεμεξγάδεηαη. Καη ζε 

απηφ ην ζεκείν δηαθξίλεηαη έληνλα ε δηάζεζε ηνπ λα παξαηεξεί απηφ πνπ γίλεηαη. Αθ’ 

ελφο γηαηί απνηειεί γηα ηνλ ίδην κηα πεγή κάζεζεο, αθ’ εηέξνπ γηαηί κπνξεί λα 

ππάξρεη θάπνηα κηθξή δηζηαθηηθφηεηα ή ληξνπή. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά πνιχ ζπρλά 

«ππαγνξεχνπλ» ζην άλζξσπν, αθφκα θαη ζηε κηθξή ειηθία,  ηελ απνθπγή θάπνησλ 

ελεξγεηψλ, ηδηαίηεξα ζε πνιππιεζή θαη άγλσζην πεξηβάιινλ, ψζηε λα κελ 

πξνθαιέζνπλ ηελ αξλεηηθή θξηηηθή. 

ηελ ζπλέρεηα ε δ., μεθηλά λα ηξαγνπδά πάιη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν 

Άγγεινο αξρίδεη λα θνπλά ηα θνπδνπλάθηα ηνπ δσεξά, ρνξνπεδψληαο ιίγν θαη 

αλνίγνληαο πνιχ ην ζηφκα. Ζ αιήζεηα είλαη φηη καο μάθληαζε, γηαηί ηέηνηα έθθξαζε 

δελ ηελ μαλαπαξαηεξήζακε. Τπνζέηνπκε φηη δείρλεη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ κεγάιε 

ηνπ ραξά. 

Έπεηηα, θηλνχληαη θπθιηθά ζην ξπζκφ ηεο κεισδίαο. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ηνλ Άγγειν. Πεξπαηά δσεξά βηψλνληαο ην ξπζκφ. Έρεη  

ιίγν αλνηρηφ ην ζηφκα θαη ζπγρξφλσο θνπλά ηα θνπδνπλάθηα. Κάπνηα ζηηγκή 

αθνχγεηαη έλα παηδάθη πνπ γθξηληάδεη θη ν Άγγεινο ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ θαη ην 

βιέπεη ρσξίο λα γλσξίδνπκε πνην είλαη. πλερίδνπλ λα θηλνχληαη ζηνλ θχθιν θη ν 

Άγγεινο ηψξα ρακνγειά. Καζψο ζηακαηάλε φινη ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη, ν 

Άγγεινο θνηηά ηε δαζθάια πνπ είλαη κπξνζηά ηνπ θαη ζθχβεη ρηππψληαο κηα θνξά ηα 

θνπδνπλάθηα ζην πάησκα (16΄53΄΄). Δίλαη κηα ζσζηή απφθξηζε ζην εξέζηζκα πνπ 

δίλεη ε δαζθάια, γηαηί ηε ζηηγκή πνπ αθνχγεηαη απφ εθείλε ην «πακ», ν Άγγεινο 

δείρλεη ηελ ηνληθή.   
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Μεηά ζεθψλεηαη, θνηηάδνληαο απέλαληη έλα θνξηηζάθη πνπ ιέεη «πακ» θαη κε ην 

δάρηπιν ηνπ παίδεη κε ην θνπδνπλάθη. Πεγαίλνληαο πξνο ηε κεηέξα, αξρίδεη λα βήρεη. 

Μφιηο ζπλέξρεηαη, παξαηεξεί πάιη απέλαληη θάπνηνλ ή ζπλνδφ ή παηδί, δελ κπνξνχκε 

λα δηεπθξηλίζνπκε, θαη ακέζσο κεηά ηε δαζθάια, ε νπνία ιέεη «ηελ θιίκαθα ηνπ 

λην».  Αξρίδεη μαλά λα βήρεη, κεηά ραζκνπξηέηαη θαη γπξίδεη ην θεθάιη ζηα αξηζηεξά.  

Έπεηηα, θνηηάδεη πάιη κπξνζηά θαη αθνχγεηαη ε δ. πνπ ηξαγνπδά ην δηάζηεκα ηεο 

νθηάβαο απφ ην λην 3
νπ

 δηαζηήκαηνο, ζην κεζαίν λην. Ο Άγγεινο ηεο ξίρλεη κηα 

γξήγνξε καηηά θαη αξρίδεη λα θνπλά έληνλα ηα θνπδνπλάθηα. ηακαηά ηε ζηηγκή πνπ 

ε δαζθάια ιέεη κεισδηθά «ηελ θιίκαθα ηνπ λην». Ο κηθξφο ηελ παξαηεξεί, ρσξίο λα 

θάλεη θακία θίλεζε, ελψ ε κεηέξα, θξαηψληαο ην ρέξη ηνπ ην ζεθψλεη, δείρλνληαο ηνπ 

θαη ζσκαηηθά ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο θιίκαθαο. Αληίζηνηρα ηνπ ην θαηεβάδεη, ηε 

ζηηγκή πνπ ε δ. θαηεβάδεη απφηνκα ηε θσλή ηεο.  

Ο Άγγεινο φιε απηή ηελ ψξα παξαηεξεί πξνο ην κέξνο ηεο δαζθάιαο. Μεηά 

θέξλεη ην ρέξη ηνπ θνληά ζην πξφζσπν θαη ζπλερίδεη λα ηελ θνηηά, ελψ εθείλε ιέεη 

ζηα παηδηά λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θνπδνπλάθηα ζην ληέθη πνπ θξαηά θαη ηξαγνπδά ην 

δηάζηεκα ηεο νθηάβαο. Ο Άγγεινο βιέπεη ην ληέθη φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα 

θνπδνπλάθηα θαη απιψλεη ην ρέξη λα αθήζεη θαη ηα δηθά ηνπ. Μαδεχνληαη φκσο 

μαθληθά αξθεηά παηδάθηα γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη ν Άγγεινο ζηακαηά. Κνηηά θάησ θη 

έπεηηα ηα αθήλεη κέζα ζην ληέθη. Μφιηο ην θάλεη απηφ ρακνγειά θαη ζηξέθεη ην 

θεθάιη ζηα αξηζηεξά, θνηηάδνληαο θάπνην παηδάθη πνπ αθνχγεηαη λα γθξηληάδεη.  

Πξνρσξά καδί κε ηε κεηέξα πεγαίλνληαο λα θαζίζνπλ ζε κηα γσληά ηεο αίζνπζαο.  

Αθνχγεηαη ε δαζθάια πνπ κηκείηαη ηε θσλή ηνπ καλάβε ιέγνληαο «έρσ σξαία 

θξέζθα θξνχηα, ιαραληθά».  Ο Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη θαη ηελ βιέπεη. 

 

5
ο
 Επειζόδιο: (18’25’’)   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Κάζνληαη φινη ζην πάησκα ζε 

δεπγάξηα, αληηθξηζηά ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Ο Άγγεινο, θνηηάδνληαο πξνο ηε δαζθάια, 

βάδεη ηα ρέξηα ηνπ ζην πξφζσπν θάλνληαο κηθξά βήκαηα πξνο ηα πίζσ. Έπεηηα 

θαηεβάδεη ηα ρέξηα ηνπ, ελψ ε κεηέξα απιψλεη ηα δηθά ηεο, ηνλ πηάλεη θαη ηνλ βάδεη 

ζηελ αγθαιηά ηεο.  

Δλψ ε κεηέξα θνπλά ιηθληζηά ην ζψκα ηεο ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ έρνληαο 

θαη ηνλ Άγγειν ζηελ αγθαιηά ηεο, πιεζηάδεη ε δαζθάια δίλνληαο ηα ρέξηα ηεο ζηνλ 

Άγγειν, κε ζθνπφ λα ζρεκαηίζνπλ έλα αληηθξηζηφ δεπγάξη. Ζ κεηέξα παξαηεξεί απηφ 
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πνπ γίλεηαη θαη κε ην ρέξη ηεο πηάλεη ην ρέξη ηνπ κηθξνχ δίλνληαο ην ζηε δαζθάια. 

Δθείλνο φκσο αληηδξά έληνλα, καδεχνληαο γξήγνξα ηα ρέξηα ηνπ θαη θέξλνληαο ηα 

φζν πην θνληά γίλεηαη ζην ζηήζνο ηνπ. Ακέζσο γπξίδεη ην ζψκα πξνο ηε κεηέξα 

ληψζνληαο αζθάιεηα. ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηε ζσζηή, θαηά 

ηε γλψκε καο, ηνπνζέηεζε ηεο δαζθάιαο, ε νπνία βιέπνληαο ηελ αληίδξαζε ηνπ 

παηδηνχ απνκαθξχλεηαη θαηεπζείαλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί αθφκε θαη 

ην κηθξφ παηδί απνηειεί πξνζσπηθφηεηα μερσξηζηή, κε πξνηηκήζεηο, κε δηζηαγκνχο 

θαη θνβίεο θ.ιπ.. ια απηά πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά απφ ηνπο ελήιηθεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε απηή ηελ ειηθία, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφλ κεηαδίδνληαη πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία ζηε θάζε απηή αθνκνηψλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

εμσηεξηθεχνληαη σο καζεκέλε ζπκπεξηθνξά. 

 Σν χθνο ηνπ φιε απηή ηελ ψξα είλαη πνιχ ζνβαξφ. Έπεηηα ζηξέθεηαη πάιη 

κπξνζηά, ε κεηέξα ζηξέθεη ην θεθάιη ηεο ζην δηθφ ηνπ θαη ζπλερίδνπλ λα 

θνπληνχληαη ιηθληζηά ζχκθσλα κε ην ηξαγνχδη. Πξνζπαζεί λα βνιεπηεί θαιχηεξα 

ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, φκσο, πξηλ απφ απηή ηε θίλεζε, βιέπεη γξήγνξα ηελ 

θάκεξα θη έπεηηα θάζεηαη θνηηάδνληαο πάιη κπξνζηά. Παξαηεξεί κε πξνζνρή θη φηαλ 

ε δαζθάια επαλαιακβάλεη πάιη ηα ιφγηα ηνπ καλάβε «έρσ σξαία θξέζθα 

θξνχηα…», ν Άγγεινο δε γπξίδεη ην βιέκκα ηνπ ζηε κεξηά ηεο.  Δθείλε ηε ζηηγκή ε 

κεηέξα ζθχβεη ην θεθάιη ηεο θαη ηνλ βιέπεη.  

Καζψο ζπλερίδνπλ λα θνπληνχληαη ιηθληζηά, ε κεηέξα πηάλεη ηα ρέξηα ηνπ 

Άγγεινπ θνπλψληαο ηα θη απηά ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Δθείλνο ζεθψλεη ην 

αξηζηεξφ ηνπ πφδη θαη ην έρεη ςειά γηα αξθεηή ψξα. Σν βιέκκα ηνπ εμαθνινπζεί λα 

είλαη πξνζεισκέλν απέλαληη, ρσξίο θαη πάιη λα γλσξίδνπκε ην ππνθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

Έπεηηα ν Άγγεινο, «ηηλάδεη» ην ζψκα ηνπ θαη ε κεηέξα ζεθψλεη ην θεθάιη ηεο. 

Ο κηθξφο αθφκα ζπλερίδεη λα θνηηάδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη πξνο ην ίδην κέξνο.  Ζ 

κεηέξα ηνπ θξαηά ηα ρέξηα θαη ηα ζεθψλεη ελαιιάμ, φηαλ ε δαζθάια ιέεη ηε 

δεζπφδνπζα (ζνι) θαη ηελ ηνληθή (λην) ηνπ ηξαγνπδηνχ. Αθνχ ηνπ ηα αλεβνθαηεβάδεη 

γηα ιίγν, ν κηθξφο «ηηλάδεη» πάιη ην ζψκα ηνπ θαη θάζεηαη ζην πάησκα αλάκεζα ζηα 

πφδηα ηεο.  

Δλψ ν Άγγεινο έρεη ην βιέκκα ηνπ ζηα δεμηά, ε κεηέξα μαλαπηάλεη ηα ρέξηα ηνπ 

θαη ηα αλεβνθαηεβάδεη ελαιιάμ, ηε ζηηγκή πνπ αθνχγεηαη απφ ηε δαζθάια ε 

δεζπφδνπζα θαη ε ηνληθή. Ο Άγγεινο, ζπλερίδεη λα παξαηεξεί έρνληαο ην βιέκκα 

απέλαληη. Αθνχγεηαη ε δαζθάια πνπ ηξαγνπδά «θάησ απφ έλα καξνπιάθη…» θαη 
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φινη ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ ρηππάλε ηα ρέξηα ηνπο ζηνπο κεξνχο. Ο Άγγεινο, 

ρηππά θη απηφο ηα ρέξηα ζηα πφδηα ηνπ αλέθθξαζηα. Έπεηηα ζηακαηά, θνηηάδνληαο κε 

πξνζήισζε πξνο ην κέξνο πνπ βξίζθεηαη ε δ.. Βνιεχεηαη θαιχηεξα ζηε ζέζε ηνπ, 

πηάλεη ην πφδη ηνπ, ακέζσο φκσο ην αθήλεη θαη ζπλερίδεη λα θνηηάδεη πξνο ηε 

δαζθάια. Δθείλε ηε ζηηγκή ε κεηέξα, ρηππά κηα θνξά πάλσ ζηνπο ψκνπο ηνπ. Ο 

Άγγεινο κέλεη απαζήο ζ’ απηφ ην εξέζηζκα θνηηάδνληαο αθφκα πξνο ην ίδην κέξνο.  

Αθνχγεηαη ε δ. πνπ αλεβνθαηεβάδεη κε glissando γξήγνξα ηε θσλή ηεο. Ο 

κηθξφο αθνπκπά ηα ρέξηα ηνπ ζην ζηφκα ιίγν θνβηζκέλα θαη, θαηεβάδνληάο ηα, 

παξαηεξεί κε πνιιή πξνζνρή ηε δ..  Έπεηηα ζηξέθεη γηα ιίγν ην βιέκκα ζηα δεμηά θαη 

κεηά μαλά ζηελ δ.. Σελ παξαηεξεί απνξξνθεκέλα, ελψ εθείλε μεθηλά λα ηξαγνπδά γηα 

δεχηεξε θνξά, ρηππψληαο ηα ρέξηα ζηα πφδηα.  ηαλ ζην ίδην ηξαγνχδη, ρηππάλε ηψξα 

ηα πφδηα ζην πάησκα, ε κεηέξα κε ην ρέξη ηεο ρηππά ην ξπζκφ ζηε πιάηε ηνπ, ελψ 

εθείλνο ζπλερίδεη λα βιέπεη πξνο ηε δαζθάια. 

Πξνζπαζεί λα βνιεπηεί θαιχηεξα θαη θνηηάδεη αιινχ. Καζψο θνηηάδεη πξνο ηελ 

θάκεξα, ζνπθξψλεη ηα ρείιε ηνπ. Μεηά γπξίδεη ζηα γξήγνξα ην βιέκκα πξνο ηε δ. θαη 

ηε ζηηγκή πνπ θάζεηαη πην θνληά ζηε κεηέξα, θνηηάδεη πάιη ζηελ θάκεξα. Αθνχγεηαη 

ε δ. πνπ αλεβνθαηεβάδεη ηε θσλή ηεο κε ζθχξηγκα πνπ θάλεη κε ην ζηφκα. Ο Άγγεινο 

ζνπθξψλεη γηα ιίγν έληνλα ηα ρείιε σο έλδεημε πξνζνρήο θαη ακέζσο κεηά 

θξαηψληαο ην ρέξη ηεο κεηέξαο, ρακνγειά. 

πλερίδεη λα παξαηεξεί ηε δαζθάια θαη θαζψο εθείλε μεθηλά ην ηξαγνχδη γηα 

άιιε κηα θνξά, ν Άγγεινο αθνπκπά ηα ρέξηα ηνπ ζηα πφδηα θαη ηα καδεχεη θέξλνληαο 

ηα θνληά ζην ζηήζνο ηνπ. Μεηά ζνβαξεχεη θαη αθίλεηνο φπσο είλαη, βιέπεη ηε 

δαζθάια. Έπεηηα κε ηα ρέξηα ηνπ πηάλεη ηα πφδηα ηεο κεηέξαο πξνζπαζψληαο μαλά λα 

βνιεπηεί ζηε ζέζε ηνπ θαιχηεξα. Καζψο ην θάλεη απηφ, ρακνγειά θαη κφιηο πάξεη ηε 

ζέζε ηνπ, αξρίδεη θη απηφο φπσο φινη λα ρηππά ηα ρέξηα ζηνπο κεξνχο. Πάληνηε 

θπζηθά κε ζπλνδεία ην ηξαγνχδη. Φαίλεηαη πάλησο, φηη δελ ρηππά ηα ρέξηα ηνπ 

παζεηηθά, αιιά βηψλεη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπ ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ηνλ νπνίν απνδίδεη κε ηελ θίλεζε. Βέβαηα ν ξπζκφο ησλ ρεξηψλ ηνπ ζε θάπνηα ζεκεία 

είλαη πην γξήγνξνο απφ ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. ηε θάζε απηή φκσο ηεο 

αθνκνίσζεο ην παηδί δελ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζσζηή απφ ηε ιαλζαζκέλε 

απφθξηζε. Δπηπξφζζεηα, ζα ραξαθηεξίδακε σο ζσζηή ηε ζηάζε ηεο κεηέξαο, γηαηί 

δελ επεκβαίλεη κε ζθνπφ λα ηνλ δηνξζψζεη. Άιισζηε, φπσο είλαη γλσζηφ, νη 

ιαλζαζκέλεο απνθξίζεηο ησλ παηδηψλ ζε απηή ηε θάζε πξέπεη λα ππνδειψλνληαη 
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κφλν έκκεζα (ηάκνπ, 2009α).  Ζ έθθξαζε ηνπ είλαη ραιαξή, θαζψο παξνπζηάδεηαη 

έρνληαο ζην πξφζσπν έλα ειαθξχ κεηδίακα.  

Μεηά ζηακαηά λα θνπλά ηα ρέξηα ηνπ, δε ρακνγειά πιένλ θαη θνηηάδνληαο πξνο 

ηα αξηζηεξά, ρηππά κηα θνξά μαλά ηα ρέξηα ζηα πφδηα ηνπ.  ηαλ ε δ. αλεβνθαηεβάδεη 

κε glissando γξήγνξα ηε θσλή ηεο, ν Άγγεινο ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ μαθληαζκέλα 

πξνο ην κέξνο ηεο, δείρλνληαο φηη εθείλε ηε ζηηγκή απηφ ην ερεηηθφ εξέζηζκα ήηαλ 

απξφζκελν. Αθίλεηνο θαζψο είλαη, ηελ παξαηεξεί. ηαλ φκσο εθείλε μεθηλά λα 

ηξαγνπδά ρηππψληαο πάιη ηα ρέξηα ζηα γφλαηα, ν Άγγεινο ρακνγειά, δείρλνληαο φηη 

απηφ ηνπ είλαη γλψξηκν θαη αξρίδεη θη εθείλνο λα ηα ρηππά πνιχ έληνλα (21’36’’). 

Ακέζσο κεηά αθνπκπά κηα θνξά ηα ρέξηα ζην πάησκα θαη θαηεπζείαλ κε ην δεμί ρέξη 

ηνπ πηάλεη ην πφδη θαη ην αλεβνθαηεβάδεη δπν θνξέο. Οη ππφινηπνη ρηππάλε ηα ρέξηα 

ζην πάησκα, αιιά ν κηθξφο επαλαιακβάλεη ηελ πξνεγνχκελε θίλεζε. ην ζεκείν 

απηφ θαίλεηαη φηη ν Άγγεινο απνκλεκνλεχεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηδέεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε ρξνληθή θάζε, εληάζζνληάο ηεο ζηα δηθά ηνπ 

πιαίζηα. 

 Έπεηηα ζηακαηά νπνηαδήπνηε θίλεζε, θνηηάδνληαο μαλά πξνο ηε δ..  Αλνίγεη ηα 

ρέξηα ηνπ αθνπκπψληαο ηα ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο ηνπ, μαπιψλεη, αιιά ακέζσο 

ζεθψλεηαη. Γπξίδεη ην ζψκα ηνπ πξνο ηα δεμηά, αιιά γηα λα ην θάλεη απηφ, 

αλαζεθψλεηαη ιίγν απφ ηε ζέζε ηνπ. Καζηζκέλνο αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο 

ηνπ, έρεη ην βιέκκα ηνπ ζηξακκέλν πξνθαλψο πξνο ην κέξνο ηεο δ.. Γπξίδεη ζηα 

γξήγνξα ην βιέκκα ηνπ ζηα αξηζηεξά θαη κεηά πάιη πξνο ην κέξνο ηεο. Αθνχγεηαη 

έλα παηδάθη πνπ γθξηληάδεη, αιιά δελ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε αλ πξνζειθχεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ παηδηνχ, γηαηί ε πιάηε ηνπ είλαη ζηξακκέλε πξνο ηελ θάκεξα. Έπεηηα 

γπξίδεη ην ζψκα ηνπ πξνο ηα αξηζηεξά, πεγαίλνληαο ιίγν πην θνληά ζηε κεηέξα ηνπ. 

Παξαηεξεί πξνο ην κέξνο ηεο δ., ε νπνία εηνηκάδεηαη γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα 

ελψ ε κεηέξα ηνλ ρατδεχεη ηελ πιάηε. ηελ εθδήισζε απηήο ηεο αγάπεο ηεο, ν 

κηθξφο απαληά κε έλα γιπθφ ρακφγειν. 

 

 

6
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο. Αθνχγεηαη ν ήρνο ηεο καξάθαο 

(22΄30΄΄).  Ο Άγγεινο θνηηάδεη πξνο ην κέξνο ηεο δ., ε νπνία μεθηλά έλα ηξαγνχδη, 

ελψ ε κεηέξα πηάλεη ην ρέξη ηνπ αλεβνθαηεβάδνληαο ην ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ 
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θαη ηφηε ην παηδί ζεθψλεηαη φξζην. Ζ δαζθάια αξρίδεη λα ηξαγνπδά απφ ην ηξαγνχδη 

«ηνπ Ρσκαίνπ» κφλν ηε κεισδία, ρσξίο ηνπο ζηίρνπο. Ο Άγγεινο ηελ παξαηεξεί, 

κέρξη ηε ψξα πνπ ζεθψλεηαη φξζηα θαη ε κεηέξα. Κξαηψληαο ηνπ ην ρέξη, ην θνπλά 

ζην ξπζκφ ηεο κεισδίαο. Δθείλνο βιέπεη πξνο ηα δεμηά θαη φηαλ γιηζηξάεη ην ρέξη ηνπ 

κέζα απφ ην ρέξη ηεο κεηέξαο, γπξίδεη ιίγν ην θεθάιη πξνο ην κέξνο ηεο θαη ην 

μαλαθξαηά. 

ηε ζπλέρεηα ζηξέθεηαη πξνο ηε δαζθάια θαη αξρίδεη λα πεξπαηά πξνο ην κέξνο 

ηεο, θξαηψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη. Μφιηο ηελ πιεζηάζεη αξθεηά, ζηακαηά, ηε 

βιέπεη, ελψ ε κεηέξα ζπλερίδεη λα θνπλά ην ρέξη ηνπ ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ.  

Σψξα ε δ. ηξαγνπδά ην ίδην ηξαγνχδη πξνζζέηνληαο ηνπο ζηίρνπο. Ο Άγγεινο 

παξαηεξεί πξψηα ηε δαζθάια θαη κεηά ζηξέθεηαη πξνο ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηα 

δεμηά ηνπ, ηα νπνία ηξέρνπλ ζε θχθιν. Ζ κεηέξα κε ην μεθίλεκα ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ρνξεχεη επηηφπνπ ζην ξπζκφ ηνπ, θνπλψληαο μαλά ην ρέξη ηνπ Άγγεινπ. Δθείλνο 

ζπλερίδεη λα βιέπεη ηα παηδηά πνπ ηξέρνπλ θπθιηθά γχξσ απφ ην Ρακφλ. 

Μεηά απφ ιίγν, γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ πξνο ηε δ. θη εθείλε ηε ζηηγκή πεξλάεη 

απφ κπξνζηά ηνπ έλα θνξηηζάθη θαη θαηά ιάζνο ηνλ ζθνπληά. Δθείλνο ηφηε θιείλεη ηα 

κάηηα ηνπ θαη ζεθψλεη ιίγν ην ρέξη, γηα λα θξαηήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Καζψο 

απνκαθξχλεηαη ην θνξηηζάθη, ν Άγγεινο ζπλερίδεη λα ην βιέπεη. Έπεηηα γπξίδεη πξνο 

ηε κεηέξα, πηάλνληαο κε ην άιιν ηνπ ην ρέξη ην δηθφ ηεο. 

Κνηηάδεη ηε δ. αιιά ην βιέκκα ηνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα θνξηηζάθη κε 

θνχμηα  κπινχδα πνπ εθείλε ηελ ψξα ζηάζεθε δίπια ηνπ. Έπεηηα ζεθψλεη ην ρέξη 

ηεληψλνληαο ιίγν ην θνξκί ηνπ θαη κεηά ην αθνπκπά ζην ζηφκα. Δθείλε ηε ζηηγκή ε 

δ. απεπζχλεηαη ζηνλ Άγγειν, ιέγνληάο ηνπ ζχληνκα κεισδηθά κνηίβα. Δθείλνο δελ 

απνθξίλεηαη θσλεηηθά, κφλν ηελ θνηηάδεη θαη ρακνγειά. Ζ δαζθάια ζπλερίδεη λα ηνπ 

ηξαγνπδά κεισδηθά κνηίβα επάλσ ζηελ ηνληθή ή δεζπφδνπζα ηεο θιίκαθαο, αιιά 

εθείλνο παίξλεη ην βιέκκα ηνπ απφ πάλσ ηεο, θνηηάδνληαο θάησ θαη κεηά κπξνζηά.  

Δλδερνκέλσο λα ληξέπεηαη λα ηξαγνπδήζεη, γηαηί κε απηήλ ηε πξάμε γλσξίδεη φηη ζα 

γίλεη ην θέληξν ηεο πξνζνρήο. 

 Ζ δ. δελ ηνπ δίλεη καξάθα, δηφηη ίζσο ην μέραζε θαη ζπλερίδνληαο ην κάζεκα 

απεπζχλεηαη ζηε Νφλλε. Ο Άγγεινο βιέπνληαο ην παξαπάλσ ζπκβάλ ζνβαξεχεη 

απφηνκα ην χθνο ηνπ, γηαηί ίζσο μαθληάζηεθε ή ζηελνρσξήζεθε. Έρεη ηνλ αληίρεηξά 

ηνπ ζην ζηφκα, θνηηάδεη ηε δ. θαη κεηά ζηα δεμηά πξνθαλψο θάπνην παηδί. Μεηά 

θνηηάδεη πάιη πξνο ηε δ. θαη κε κηθξά βήκαηα πιεζηάδνπλ καδί κε ηε κεηέξα πξνο ην 

κέξνο ηεο.  
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 Απιψλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα ηνπ δψζεη ε δαζθάια ηε καξάθα, αιιά εθείλε ηε 

ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ έλα αγνξάθη κε θφθθηλε κπινχδα. Ο Άγγεινο 

καδεχεη ιίγν ην ρέξη ηνπ, αιιά ακέζσο πάιη ην απιψλεη πηάλνληαο ηε καξάθα πνπ ηνπ 

δίλεη εθείλε ηε ζηηγκή ε δαζθάια (24΄41΄΄). Μφιηο ηελ θξαηήζεη, ηελ θνπλά πάλσ 

θάησ δπν θνξέο, αλνίγεη ην ζηφκα ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηελ θξαηήζεη ιίγν θαιχηεξα.  

Κνηηάδεη πξνο ηα δεμηά έρνληαο αθφκα αλνηρηφ ην ζηφκα θαη ρηππά ηε καξάθα πάλσ 

ζην πφδη ηνπ. Έπεηηα ηελ θνπλά γηα ιίγν αθφκα πάλσ-θάησ. ηακαηά γηα ιίγν θαη ζηε 

ζπλέρεηα  θνηηάδνληαο ηε δ., ζεθψλεη κε ην ρέξη ηνπ ηε καξάθα αθνπκπψληαο ηε ζην 

πξφζσπν θαη ακέζσο κεηά ηελ θαηεβάδεη (25΄00΄΄). Φαίλεηαη πάλησο φηη 

δπζθνιεχεηαη ιίγν ζην ρεηξηζκφ ηεο καξάθαο ζπγθξηηηθά κε άιια φξγαλα. Ζ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε πξνέξρεηαη θαη απφ ηε κνξθή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ αλνίγεη ην ζηφκα. ια απηά καο δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη 

δπζθνιεχεηαη ζην ρεηξηζκφ ηεο καξάθαο. Δλδερνκέλσο δελ αλαθάιπςε αθφκα ηνλ 

ηξφπν ζχιιεςεο πνπ ζα ηνλ δηεπθνιχλεη.  

Μεηά απφ ιίγν, γπξίδεη ην θεθάιη ζηα δεμηά θαη ζεθψλεη κε ην ρέξη ηνπ ηε 

καξάθα. Σελ θνπλά, φρη φκσο έληνλα. Μφιηο πνπ θαίλεηαη. Καηφπηλ ζηξέθεηαη πξνο 

ηε δ. θαη ακέζσο ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζηα δεμηά, αθνπκπψληαο μαλά ηε καξάθα 

ζην πξφζσπν. 

Ξεθηλά ε δαζθάια λα ηξαγνπδά κφλν ηε κεισδία ηνπ ίδηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο 

Άγγεινο βιέπνληαο πξνο ηε δ. αξρίδεη λα ρακνγειά αλνίγνληαο αξθεηά ηα κάηηα θαη 

ην ζηφκα. Σαπηφρξνλα αλαζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ, δείρλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν φηη ρνξεχεη φπσο θαη νη άιινη θαη ηαπηφρξνλα θνπλά ηε καξάθα ηνπ. Καζψο 

γπξίδεη ην θεθάιη ζηα δεμηά, καδί κε απηέο ηηο ξπζκηθέο θαη εθθξαζηηθέο απνθξίζεηο, 

ε ραξά ηνπ γίλεηαη αθφκα πην κεγάιε. Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γίλεηαη πάξα 

πνιχ έληνλε. Αλ θαη βιέπνπκε ην πξνθίι ηνπ, σζηφζν κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα 

ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Γειά, αλνίγνληαο πνιχ ην ζηφκα, ηα κάηηα ηνπ 

θιείλνπλ ιίγν θαη ε κχηε ηνπ είλαη ζνπθξσκέλε αξθεηά (25΄18΄΄). Ακέζσο 

ραιαξψλεη ην πξφζσπφ ηνπ, ζεθψλεη ηε καξάθα, ηελ θνηηάδεη θαη θαζψο ζθχβεη, ηε 

ρηππά κηα θνξά ζην πάησκα δείρλνληαο έηζη ηελ ηνληθή. Έπεηηα ζεθψλεηαη, γπξίδεη 

ην θεθάιη δεμηά, θνηηάδνληαο ην ζπλνδφ κε ην καχξν παληειφλη. ην ζεκείν απηφ ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ελεξγή θαη δξαζηήξηα. Υαίξεηαη κε ηε 

δσεξή κεισδία πνπ ηξαγνπδά ε δ. θαη κε ην ρνξεπηηθφ πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

 Αθνχγεηαη ε δ. πνπ ηξαγνπδά μαλά κε ηνλ ίδην ηξφπν απηφ ην ηξαγνχδη ελψ ν 

Άγγεινο ζηξέθεη ην θεθάιη ζην κέξνο ηεο θαη ειαθξψο ρακνγειά. Κνπλά κηα θνξά ηε 
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καξάθα θαη αξρίδεη λα πεξπαηά πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο θνληά ζηε δαζθάια.  

ιε απηή ηελ ψξα δελ έρεη αθήζεη θαζφινπ ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ. 

Έπεηηα ζηακαηά θαη θνηηάδεη ηε δ. πνπ επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη. Πξνρσξάεη 

πξνο ηα πίζσ κε κηθξά βήκαηα, ελψ κπξνζηά ηνπ ηξέρνπλ παηδάθηα. Ο Άγγεινο 

αλνηγνθιείλεη γξήγνξα ηα βιέθαξα, πξνθαλψο γηαηί θνβάηαη. Κάλεη αθφκε ιίγα 

βήκαηα πξνο ηα πίζσ θη φηαλ ε δαζθάια ηξαγνπδά μαλά ηε κεισδία, ν Άγγεινο 

θαζψο ηελ θνηηά, ζνπθξψλεη ιίγν ηα ρείιε θαη ζεθψλεη ηε καξάθα θέξλνληάο ηε ζην 

χςνο ηνπ θεθαιηνχ. Έπεηηα ηελ θαηεβάδεη θνηηάδνληαο ηψξα ζηα δεμηά, ελψ αλνίγεη 

ζπγρξφλσο ην ζηφκα ηνπ. Μνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη πξνζπαζεί λα δείμεη ηε 

δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ. Πξνζπαζεί λα ηελ θξαηήζεη θαιχηεξα, 

ηελ θνηηάδεη, αιιά ηειηθά ηνπ πέθηεη απφ ην ρέξη θαη ζθχβεη λα ηελ πηάζεη. Σελ θξαηά 

αλάπνδα κε ηα δπν ηνπ ρέξηα θαη ζεθψλεηαη φξζηνο. Σε βάδεη ζην ζηφκα ηνπ, γπξίδεη 

ην θεθάιη ζηε κεηέξα θαη απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ, πηάλεη ην δηθφ ηεο. 

Καζψο παξαηεξεί κε πξνζνρή ηε δαζθάια πνπ ηξαγνπδά έρνληαο ιίγν αλνηρηφ 

ην ζηφκα ηνπ, ε κεηέξα πηάλεη ηε καξάθα ηνπ θαη ηε γπξίδεη γηα λα ηελ θξαηήζεη 

ζσζηά. Δθείλνο κφιηο ηελ πηάζεη, πξνζπαζεί λα ηελ θξαηήζεη θαιχηεξα, γηαηί είλαη 

έηνηκε λα ηνπ μαλαθχγεη απφ ην ρέξη. ζν ην θάλεη απηφ, αλνίγεη αξθεηά ην ζηφκα.  

Παξαηεξήζακε φηη θάζε θνξά πνπ πξνζπαζεί λα εθηειέζεη έλα έξγν, κηα 

δξαζηεξηφηεηα ή κηα εληνιή ην πξφζσπφ ηνπ παίξλεη ηελ ίδηα έθθξαζε.  

Έπεηηα βιέπεη πξνο ηε δαζθάια θαη θαηφπηλ ζηξέθεηαη ζηα δεμηά, θνηηάδνληαο 

πξνθαλψο θάπνην παηδί. Χζηφζν ζεθψλεη κε ην ρέξη ηνπ ηε καξάθα, ηελ αθνπκπά 

ζην κάγνπιφ ηνπ θη έπεηηα ηε θέξλεη ζην ζηφκα. ηε ζπλέρεηα πξνρσξεί κπξνζηά 

κεξηθά βήκαηα θαη αθνπκπά ηε καξάθα ζην άιιν κάγνπιν (26΄36΄΄).  Κνηηάδεη ζηα 

δεμηά θαη κεηά γπξίδεη ην βιέκκα ηνπ ζηε δ.. Κξαηά ηε καξάθα θαιχηεξα, γηα λα κε 

ηνπ γιηζηξήζεη απφ ην ρέξη θαη ηελ αθνπκπά θάησ απφ ην ζαγφλη ηνπ. Έπεηηα ηε 

θέξλεη ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ θαη, θαζψο θαηεβάδεη ην ρέξη ηνπ, πξνζπαζεί λα 

ηελ θξαηήζεη πάιη θαιά. 

Σειηθά ζθχβεη, ηελ αθνπκπά ζην πάησκα, ηελ πηάλεη θαιχηεξα, ελψ θνηηάδεη 

απνξξνθεκέλνο πξνο ηα αξηζηεξά. Μεηά ζεθψλεηαη θαη βιέπεη πξνο ην κέξνο ηεο δ..  

Κνπλά κηα θνξά ηε καξάθα ηνπ, ηελ αθνπκπά ζην ζηφκα, ελψ ε κεηέξα κε ην ρέξη 

ηεο, ηελ απνκαθξχλεη. Μφιηο ε κεηέξα ην θάλεη απηφ, εθείλνο ζνπθξψλεη έληνλα ην 

ζηφκα θαη ηα θξχδηα δείρλνληαο φηη ελνριήζεθε απφ απηή ηελ θίλεζε. Έπεηηα 

πξνρσξάεη πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο, φπνπ βξίζθεηαη ην θαιάζη κε ηηο ππφινηπεο 

καξάθεο. 
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Μφιηο ην πιεζηάζεη αξθεηά, ζθχβεη θαη βάδεη κέζα ζε απηφ ηε καξάθα ηνπ κε 

δχλακε. Θα ιέγακε θάπσο λεπξηαζκέλα. Σελ θνηηάδεη θη ε κεηέξα πνπ ηνλ θξαηά απφ 

ην ρέξη, ηνλ ηξαβάεη γηα λα πάλε πάιη πίζσ ζηε ζέζε ηνπο. Δθείλνο αθήλεη ην ρέξη ηεο 

κεηέξαο θαη θνηηάδεη ην Ρακφλ πνπ παίξλεη μαλά ηε καξάθα. Ζ δ. ηελ παίξλεη απφ ην 

ρέξη ηνπ, βάδνληάο ηελ μαλά ζην θαιάζη. Ο Άγγεινο παξαηεξεί απηφ πνπ γίλεηαη θη 

έηζη ε δ. απνκαθξχλεηαη κε ην θαιάζη γηα λα μεθηλήζεη ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Ο Άγγεινο θνηηά ηε δ. θαη κεηά απέλαληί ηνπ  πξνο ηα παηδηά θαη ηξίβεη ηα ρέξηα 

ηνπ. Σα θέξλεη ζην ζηφκα ηνπ θαη θαζψο γπξίδεη πίζσ ην θεθάιη ηνπ, ηξέρεη 

ραξνχκελα πξνο ηε κεηέξα ηνπ. Αθνχγεηαη ν ήρνο απφ θνπδνπλάθηα θαη κφιηο ν 

Άγγεινο πιεζηάδεη ηε κεηέξα ηνπ, αλνίγεη ηα ρέξηα θαη ε κεηέξα ηνπ ηα θξαηάεη.  

Γπξίδεη έπεηηα ην ζψκα ηνπ κπξνζηά θαη ε κεηέξα θξαηψληαο ηνπο αγθψλεο ηνπ, ηνλ 

θνπλάεη πάλσ-θάησ. Δθείλνο θάζεηαη θάησ θαη ε κεηέξα ηνλ θηιάεη ζην κάγνπιν. 

Γίλεηαη κηθξή παχζε εθ κέξνπο ηεο δαζθάιαο θαη κφιηο εθείλε παίξλεη ηε ζέζε 

ηεο, μεθηλά ην επφκελν επεηζφδην. Ζ κεηέξα ζε απηή ηε θάζε βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ 

Άγγειν. 

 

7
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Ζ δαζθάια ηξαγνπδά ηε κεισδία 

απφ ην ηξαγνχδη «αλ ηνλ θαξαγθηφδε». πγρξφλσο ζπλνδεχεη ξπζκηθά κε ην 

ηχκπαλν. Αθνχζηεθε πξηλ ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη κάιινλ ζπκπησκαηηθά ν ήρνο απφ 

ηα θνπδνπλάθηα.   

Ο Άγγεινο παξαηεξεί ζνβαξφο ηε δ. πξνζπαζψληαο κάιινλ λα θαηαιάβεη ηη ζα 

αθνινπζήζεη, αιιά φηαλ φινη ρηππάλε κε ηα ρέξηα ηνπο ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ 

πάλσ ζηα γφλαηά ηνπο, εθείλνο κηκείηαη απηή ηελ θίλεζε θαη ρακνγειά, δείρλνληαο 

φηη ηνπ είλαη γλψξηκε απηή ε δξαζηεξηφηεηα. Καζψο ζπλερίδεη λα ηα ρηππά ζηα 

γφλαηα, ε ραξά ηνπ γίλεηαη πην κεγάιε. Απηφ θαίλεηαη απφ ην φηη ην ρηχπεκα γίλεηαη 

πην έληνλν αιιά θαη απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Αλ θαη βιέπνπκε ην 

πξνθίι ηνπ, σζηφζν δηαθξίλνληαη ηα θξχδηα ηνπ πνπ είλαη ζνπθξσκέλα θαη ηα ρείιε 

ηνπ πνπ είλαη πξνο ηα κέζα. ηακαηά ιίγν λσξίηεξα απφ ηνπο άιινπο, θνηηάδνληαο 

ιίγν ζηα αξηζηεξά θαη κεηά πάιη κπξνζηά πξνο ηε δαζθάια (28΄05΄΄). 

Αθνχγεηαη ε δαζθάια πνπ ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θαη φινη αληίζηνηρα αλεβνθαηεβάδνπλ ηα ρέξηα ηνπο. Ο Άγγεινο απιψο 
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ηνπο παξαηεξεί. Σψξα κε ηε ζεηξά έλα-έλα παηδί θαινχληαη απφ ηε δ. λα παίμνπλ ζηα 

ηχκπαλα, θαη νη ππφινηπνη λα ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά κε ρηχπνπο ζηα γφλαηα. 

Καζψο ινηπφλ παίδεη ζηα ηχκπαλα ε Μπξηψ, ν Άγγεινο παξαηεξεί. Πηάλεη ηα 

πφδηα ηνπ, αιιά δε δίλεη θακηά ξπζκηθή απφθξηζε. Καζψο πξνζπαζεί λα βνιεπηεί 

θαιχηεξα, θνηηάδεη ζηελ θάκεξα θη έπεηηα ηνλ πηάλεη ε κεηέξα ηνπ θαη ηνλ βάδεη ζηελ 

αγθαιηά ηεο. Ζ κεηέξα ρηππά ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ ζηα γφλαηά ηεο, εθείλνο φκσο 

μαπιψλεη. Ζ κεηέξα ρατδεχεη ηα καιιηά ηνπ θη εθείλνο θαηεβαίλεη απφ ηελ αγθαιηά 

ηεο θαη θάζεηαη ζην πάησκα κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο. Με ην ρέξη ηνπ δηψρλεη ηα 

καιιηά απφ ην κέησπφ ηνπ, θνηηάδεη κηα θνξά ζηελ θάκεξα θαη κε ην δάρηπιν ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ, αθνπκπά ηα ρείιε ηνπ. Φαίλεηαη αθεξεκέλνο θη φηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ 

ην παηδάθη πνπ έπαημε ζηα ηχκπαλα, γπξίδεη θη ν Άγγεινο απφηνκα ην θεθάιη ηνπ 

κπξνζηά θαη ρεηξνθξνηά θη εθείλνο (29΄04΄΄). 

ηε ζπλέρεηα αξρίδνπλ μαλά φινη λα ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ην ηξαγνχδη κε 

ρηχπνπο ζηα γφλαηα. Ο Άγγεινο βιέπνληαο ηνπο ρακνγειά θαη αξρίδεη λα ρηππά 

πξψηα ηα ρέξηα ηνπ ζην πάησκα θαη κεηά ζηα γφλαηα. Έπεηηα ζηακαηά λσξίηεξα απφ 

ηνπο άιινπο, ζπλερίδεη λα ρακνγειά θαη κε αλνηρηά ηα ρέξηα, ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ 

δεμηά θη αξηζηεξά. Μεηά ζηακαηά, θνηηά ζηελ θάκεξα θαη κε ην ρέξη ηνπ δηψρλεη ηα 

καιιηά απφ ην κέησπφ ηνπ. Σν ίδην κεηά θάλεη ε κεηέξα ζηνλ Άγγειν. 

Μεηά απφ απηφ ν Άγγεινο, μαλαθνηηά ζηελ θάκεξα θη έπεηηα ζεθψλεηαη φξζηνο.  

Σε ζηηγκή πνπ βιέπεη πξνο ηε δαζθάια, αθνχγεηαη απφ θάπνηνλ ρεηξνθξφηεκα θη ν 

Άγγεινο θάλεη ην ίδην. Βιέπεη πάιη ζηελ θάκεξα, αλνίγεη ην ζηφκα θαη θάζεηαη ζηελ 

αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Δλψ θαη πάιη ζπλνδεχνπλ φινη ξπζκηθά ρηππψληαο 

παιακάθηα ην ηξαγνχδη, ν Άγγεινο παξαηεξεί πξνο ην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ην 

παηδάθη πνπ παίδεη ζηα ηχκπαλα. 

ην ηέινο φινη ρεηξνθξνηνχλ θαη ν Άγγεινο ζεθψλεηαη φξζηνο βγάδνληαο ηε 

γιψζζα. Έπεηηα θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, θνηηάδεη ζηα δεμηά ηνπ θη φηαλ 

φινη μαλά ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ην ηξαγνχδη, εθείλνο αλνίγεη ην ζηφκα θαη ρηππά 

ξπζκηθά ηα πφδηα ζην πάησκα. Έπεηηα ζηακαηά, ε κεηέξα ηνλ ηαηξηάδεη ζηελ αγθαιηά 

ηεο θαη εθείλνο θνηηάδεη θάπνηνλ ζηα δεμηά. Μεηά βάδεη ην ρέξη ζην θεθάιη θαη 

ζηαπξψλεη ηα πφδηα (30΄24΄΄). ηαλ φινη ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά κε παιακάθηα ην 

ηξαγνχδη πνπ ιέεη ε δαζθάια, ν Άγγεινο ρακνγειά θαη ρηππά γηα πνιχ ιίγν ηα ρέξηα 

ζηα γφλαηα. 

Καζψο πξνζπαζεί λα θαζίζεη θαιχηεξα ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, εθείλε ηνλ 

πηάλεη θαη ηνλ βάδεη ζην πάησκα κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο. Μφιηο παίξλεη ζέζε, αξρίδεη 
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λα ρηππά ξπζκηθά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα. ηξέθεη ην θεθάιη ζηα αξηζηεξά θαη ε 

έθθξαζή ηνπ είλαη ελζνπζηψδεο. Υακνγειά κε αλνηρηφ ην ζηφκα, ελψ ηα κάηηα ηνπ 

αλνίγνπλ αξθεηά. Σε ζηηγκή εθείλε ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη ζνπθξψλεη ην 

ζηφκα. ηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ, θάλεη ην ίδην θη ν Άγγεινο γηα κηα θνξά κφλν, ελψ 

ζπγρξφλσο ρακνγειά. 

Δθείλε ηε ζηηγκή ε δαζθάια θαιεί ζηα ηχκπαλα ηνλ Άγγειν. Δθείλνο ηελ 

βιέπεη θη ελψ γηα κηα ζηηγκή θαίλεηαη δηζηαθηηθφο, ηειηθά θηλείηαη κπνπζνπιψληαο 

γξήγνξα. Μφιηο ηα πιεζηάζεη, ζεθψλεηαη φξζηνο, ηα βιέπεη, ζεθψλεη ηνπο ψκνπο ηνπ 

θαη ζθχβεη θαη ηα πηάλεη. Πξνζπαζεί λα ηα κεηαθηλήζεη, αιιά επεηδή δπζθνιεχεηαη, 

θνηηά ηε κεηέξα θαη ε δ. ηνλ βνεζάεη, ζπξψρλνληάο ηα κπξνζηά ζηε κεηέξα ηνπ.   

Δθείλε βάδεη ηα ρέξηα ηεο ζηα ηχκπαλα δείρλνληαο ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ ζα παίμεη, 

θαη ν Άγγεινο παίξλεη ζέζε κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο. Υηππά κηα δπν θνξέο πάλσ ζε 

απηά, αιιά θνηηάδεη ηε δ. θαη ζηακαηά. εθψλεη ηνπο ψκνπο δείρλνληαο φηη ληξέπεηαη, 

γηαηί ληψζεη φηη φινη ηνλ θνηηνχλ. Έπεηηα ηα ζπξψρλεη πξψηα κε ηα ρέξηα θαη κεηά κε 

ηα πφδηα, ελψ ε κεηέξα κε ην ρέξη ηεο, ρηππά κηα θνξά πάλσ ζην έλα ηχκπαλν.  

Βιέπνληαο ηελ ν Άγγεινο μεζαξξεχεη θαη αξρίδεη λα ηα ρηππά θη απηφο. ην ζεκείν 

απηφ ε κεηέξα ιεηηνπξγεί ζαλ «ην ζεκείν έλαξμεο» πνπ ελζαξξχλεη ηνλ Άγγειν λα 

θηλεηνπνηεζεί. λησο, παξαηεξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά. Έπεηηα 

ζηακαηά θη φηαλ φινη ηνλ ρεηξνθξνηνχλ, εθείλνο ρακνγειά (31΄42΄΄). 

Δθείλε ηε ζηηγκή πιεζηάδεη θνληά ηνπ έλα παηδάθη κε άζπξν κπινπδάθη θαη 

γπξίδεη ηα ηχκπαλα ζηε κεξηά ηνπ. Ζ θίλεζε απηή φκσο δελ άξεζε ζην κηθξφ θαη ηα 

μαλαγπξλά ζηε δηθή ηνπ κεξηά. Σφηε ε δ. ηα παίξλεη απφ κπξνζηά ηνπ δίλνληάο ηα ζε 

άιιν παηδί θαη ν Άγγεινο ηε βιέπεη, βάδνληαο ην δάρηπιν ζην ζηφκα. Μέλεη αθίλεηνο 

ζε απηή ηε ζηάζε παξαηεξψληαο ην παηδί πνπ παίδεη. Ζ κεηέξα πηάλεη κε ην ρέξη ηεο 

ηνλ ψκν ηνπ, αιιά εθείλνο κπνπζνπιάεη πξνο ηα ηχκπαλα πνπ πξνο ζηηγκήλ είλαη 

ειεχζεξα. Σα πηάλεη, θνηηά ηε δ., ελψ ε κεηέξα κε ην ρέξη ηεο ηνλ αθνπκπά ζην 

παληειφλη. Ζ δ. ηα δίλεη ζε έλα παηδί πνπ δελ έπαημε, ελψ ν Άγγεινο ζεθψλεηαη 

φξζηνο έρνληαο ην ρέξη ζην ζηφκα θαη θνηηάδνληαο ηα ηχκπαλα θηλείηαη θάλνληαο 

κηθξά βήκαηα πξνο ηα πίζσ. 

Μφιηο πιεζηάδεη ηελ κεηέξα, θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο. Σν ρέξη δελ ην έρεη 

απνκαθξχλεη απφ ην ζηφκα θαη δείρλεη φηη είλαη ζηελαρσξεκέλνο. Δπηζπκνχζε λα 

ζπλερίδεη ην παηρλίδη κε ηα ηχκπαλα. Έπεηηα ζεθψλεηαη φξζηνο, ελψ βιέπεη πξνο ην 

κέξνο πνπ ζηέθεηαη ε δαζθάια. Μεηά ζηξέθεη ην βιέκκα ζηα δεμηά θη φηαλ αθνχγεηαη 

ε δ. πνπ ηξαγνπδά ηελ θιίκαθα ηνπ λην, γπξίδεη θαη ηελ θνηηάδεη. Βάδεη ην δάρηπιν 
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ζην ζηφκα θαη θαηφπηλ γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα ηνπ. θχβεη, ηεο πηάλεη ην ρέξη θαη 

κφιηο εθείλε ζεθψλεηαη, ηελ ηξαβά λα πξνρσξήζνπλ πξνο ηε δ., ε νπνία είλαη έηνηκε 

γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

8
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ο Άγγεινο θξαηψληαο ηε κεηέξα 

απφ ην ρέξη, θνηηά ηε δαζθάια θαη ηα παηδηά πνπ ηξέρνπλ λα πάξνπλ καληήιεο 

έρνληαο ην δάρηπιν ηνπ ζην ζηφκα. Μεηά ε κεηέξα ηνλ αθήλεη απφ ην ρέξη, εθείλνο 

θνηηάδεη ηα παηδηά πνπ παίξλνπλ απφ κία καληήια θαη απιψλεη πάιη ην ρέξη ηνπ ζηε 

κεηέξα γηα λα ηνλ θξαηήζεη θαη λα πξνρσξήζνπλ καδί.  

 Καζψο πεξπαηά, βιέπεη ηα παηδηά θαη ζπλερίδεη λα θηλείηαη καδί κε ηε κεηέξα 

πξνο ηε δ..  Αθνχ θηάζεη αξθεηά θνληά ηεο κε ην ρέξη ηνπ δηψρλεη ηα καιιηά απφ ην 

κέησπν ηνπ.  Ζ δ. δίλεη ην θαιάζη κε ηηο καληήιεο ζηνλ Άγγειν θη εθείλνο απιψλεη ην 

ρέξη θαη πηάλεη κία απφ απηέο. Μφιηο ηελ θξαηήζεη, αξρίδεη λα ηελ θνπλά πάλσ-θάησ 

θαη κε ηε κεηέξα πξνρσξνχλ πάιη πίζσ ζηε ζέζε ηνπο. 

Σελ θνπλά κε θφξα δεμηά-αξηζηεξά θαη ηε ξίρλεη θάησ. θχβεη γηα λα ηελ 

πηάζεη θαη ηφηε αθνχγεηαη ε δ. πνπ ηξαγνπδά κηα δσληαλή, γξήγνξε κεισδία ρσξίο 

ζηίρνπο. Ο Άγγεινο γπξίδεη θαη ηε βιέπεη, ελψ δελ θνπλά ηψξα ηελ καληήια κε ηφζε 

έληαζε φπσο πξηλ. Καηφπηλ ζηξέθεηαη θαη θνηηάδεη πξνθαλψο ηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη απέλαληη απφ απηφλ. ηαλ ε δαζθάια ιέεη λα ηξαγνπδήζνπλ ηα παηδηά 

καδί ηεο, ν Άγγεινο δελ ηελ θνηηά, αιιά θαζψο θνπλά αξγά ηε καληήια, ρηππά κηα 

θνξά ην δεμί ηνπ πφδη ζην πάησκα, δείρλνληαο ηε ξπζκηθή ηνπ απφθξηζε ζην 

εξέζηζκα (35΄02΄΄). Μεηά ζηακαηά γηα ιίγν, παξαηεξεί θαη αξρίδεη λα ηελ θνπλά μαλά 

πάλσ-θάησ κε νξκή, ελψ αλνίγεη ιίγν ην ζηφκα.  

Σε ζηηγκή πνπ αλεβνθαηεβάδνπλ φινη ηε θσλή ηνπο ξίρλνληαο ζην πάησκα ηε 

καληήια, ε κεηέξα ηνπ Άγγεινπ αθήλνληαο ηνπ ην ρέξη, θάλεη ηελ ίδηα κε φινπο 

θίλεζε, θαη ν κηθξφο ηελ θνηηάδεη. Έπεηηα, απιψλεη ην ρέξη ζηε κεηέξα ηνπ γηα λα ην 

θξαηήζεη θαη κφιηο γίλεη απηφ, θνπλά ηε καληήια θαη ζθχβεη γηα λα ηελ αθνπκπήζεη 

ζην πάησκα. Καζψο ζεθψλεηαη, πςψλεη ην ρέξη κε ηε καληήια ςειά. Έπεηηα ην 

θαηεβάδεη, ην θνηηά θαη κφιηο θάλεη έλαλ θχθιν ην ρέξη ηνπ, πέθηεη ε καληήια θάησ 

ζην πάησκα. 

Μφιηο ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη, γιηζηξάεη, ράλεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη πέθηεη 

θη απηφο (35΄36΄΄). Σνλ βνεζάεη ε κεηέξα ηνπ λα ζεθσζεί. Αξρίδεη λα θνπλά ηε 
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καληήια θάλνληαο θχθινπο κε ην ρέξη ηνπ θαη κφιηο ηνπ μαλαπέθηεη, ζθχβεη θαη ηελ 

πηάλεη. Μεηά ηελ καδεχεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ. Καζψο 

ηελ ηξαβά πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο, θνπλά κε έληνλν θαη γξήγνξν ηξφπν πάλσ-

θάησ ηε καληήια. Έπεηηα, ηελ θξαηά ςειά θαη αξρίδεη πάιη λα ηελ θνπλά, θάλνληαο 

κε ην ρέξη ηνπ θχθινπο. 

Μφιηο αξρίδεη ην γξήγνξν κέξνο ηεο κεισδίαο απφ ηε δ., ν Άγγεινο αξρίδεη λα 

θνπλά ηε καληήια ηνπ κε δχλακε, ελψ ζπγρξφλσο ρηππά ηα πφδηα ζην πάησκα, 

κηκνχκελνο ηελ θίλεζε πνπ θάλνπλ φινη. Έπεηηα μεθηλά λα ηελ θηλεί πάιη θπθιηθά 

ζην αξγφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, φπσο θάλεη θαη ε δ.  (36΄15΄΄). 

Με ην ρέξη ηνπ ζεθψλεη ηε καληήια, ηελ θνηηάδεη θη έπεηηα ζθχβεη θαη ηελ 

αθνπκπά κηα θνξά ζην πάησκα. Φαίλεηαη φηη κηκείηαη ηελ θίλεζε γηα ηελ ηνληθή.  

ηαλ ζεθψλεηαη, μεθηλά πάιη ην γξήγνξν κέξνο ηεο κεισδίαο θη ν Άγγεινο θηλείηαη 

πην δσεξά θνπλψληαο ζπγρξφλσο ηε καληήια, ελψ ρακνγειά. ηακαηά, φκσο, 

θνηηάδνληαο πξνο ηε δ. ζαλ απνξξνθεκέλνο. Σφηε ε κεηέξα, βάδεη ηε καληήια ηεο 

ζην θεθάιη ηνπ Άγγεινπ θη εθείλνο επαλέξρεηαη. Γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά, 

αιιά δελ πξνζέρεη θαη ηνπ πέθηεη ε καληήια απφ ην ρέξη. Γελ ζθχβεη λα ηελ πηάζεη 

ακέζσο, αιιά γπξίδεη μαλά ην θεθάιη ζηε δ. παξαηεξψληαο ηελ. 

Έπεηηα ζθχβεη, ηελ πηάλεη θη φηαλ ζεθψλεηαη ρακνγειά.  Κνηηά κηα θνξά ζηελ 

θάκεξα θαη κεηά πάιη πξνο ηε δαζθάια. Σψξα νη εθθξάζεηο ηνπ είλαη πνιχ έληνλεο. 

Καζψο θνπλά κε δχλακε ηε καληήια, ζνπθξψλεη πνιχ ην ζηφκα, ελψ ην έρεη αλνηρηφ. 

Δπίζεο ηα κάηηα ηνπ είλαη ιίγν θιεηζηά. Πεγαίλεη ζηε κεηέξα, αιιά ζηξέθεη μαλά ην 

ζψκα ηνπ πξνο ηε δ.. ηαλ ζηελ ηνληθή ηεο κεισδίαο ηηλάδνπλ φινη ηηο καληήιεο ηνπο 

πξνο ηα θάησ, θάλεη ην ίδην θη ν Άγγεινο. ηακαηά φκσο, θνηηά ηε δ. θαη κεηά ην 

βιέκκα ηνπ ζηξέθεηαη πξνο ηα δεμηά. Γελ θαίλεηαη λα παξαηεξεί θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλα. Ζ φςε ηνπ δείρλεη φηη έρεη αθαηξεζεί. Κξαηά ςειά ηε καληήια θαη 

κεηά ηε θέξλεη θάησ απφ ην ζαγφλη.  

Γηαθξίλνληαη νη ζπλνδνί πνπ θάζνληαη ζην πάησκα, έρνληαο απιψζεη κπξνζηά 

ζηα πφδηα ηνπο ηηο καληήιεο θαη ρηππάλε ξπζκηθά, αθνινπζψληαο ην ξπζκφ πνπ δίλεη 

ε δ.. Ο Άγγεινο θνηηάεη πξνο ην κέξνο ηεο δ. θη έπεηηα ζηξέθεηαη ζηα δεμηά. Σε 

ζηηγκή πνπ ην θάλεη απηφ, αξρίδεη μαθληθά λα θνπλά κε νξκή ηε καληήια. Σελ θίλεζε 

απηή ζπλνδεχεη θαη κε ην ζψκα ηνπ. Καζψο απνθξίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

αθνχγεηαη κηα κηθξή θξαπγή, πνπ πηζηεχνπκε φηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ Άγγειν 

(37΄23΄΄). 
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πλερίδεη λα παίδεη κε ηε καληήια, ηε ξίρλεη θάησ, ζθχβεη θαη ηελ πηάλεη, ηελ 

μαλαξίρλεη θη απηή ηε θνξά ζην πφδη ηεο ζπλνδνχ κε ηε καχξε δαθέηα. θχβεη θαη 

ηελ μαλαπηάλεη θη φηαλ ζεθψλεηαη θνηηάδεη ηε ζπλνδφ, ε νπνία θνπλά ην πφδη ηεο θαη 

ηνπ ρακνγειά. 

Μεηά, θαζψο θνπλά ραξνχκελα ηε καληήια πεξπαηψληαο κπξνζηά απφ ηε 

κεηέξα ηνπ, δείρλεη ραξνχκελνο. νπθξψλεη ιίγν ην ζηφκα θαη ηα κάηηα ηνπ είλαη 

ιίγν θιεηζηά. Δλψ φινη θάζνληαη έρνληαο απισκέλεο ηηο καληήιεο θαη ζπλνδεχνληαο 

ξπζκηθά πάλσ ζ’ απηέο, αθνχγεηαη απφ ηελ δ. έλα ηξαγνχδη. Ο Άγγεινο είλαη φξζηνο 

θαη ηξηγπξλψληαο, παίδεη κε ηε καληήια ηνπ, φζν αθνχγεηαη απφ ηε δ. ην ξπζκηθφ 

κέξνο. 

Ρίρλεη δπν θνξέο θάησ ηε καληήια, ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη θαη κεηά ζθχβεη 

θαη ηελ αθνπκπά κηα θνξά ζην πάησκα. ηαλ ζεθψλεηαη, παίδεη ιίγν αθφκα κε ηε 

καληήια θνπλψληαο ηελ πέξα-δψζε, ηελ μαλαξίρλεη κε νξκή ζην πάησκα αθφκα δπν 

θνξέο θαη κεηά θαζψο ηελ θξαηά ηξέρεη πίζσ απ’ ηε κεηέξα ηνπ, θξαηά γηα ιίγν ςειά 

ηε καληήια, ελψ ρακνγειά. Αλνίγεη ην ζηφκα, ελψ απφ ην ρακφγειν ηνπ, ηα κάηηα ηνπ 

είλαη ιίγν θιεηζηά. Μφιηο θηάλεη ζηε κεηέξα, γιηζηξάεη θαη πέθηεη θάησ. Οη 

απνθξίζεηο ηνπ απηέο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ε δ. ηξαγνπδά. 

Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν πάλησο, πνπ ελψ φινη είλαη θαζηζκέλνη ζην πάησκα, ν 

Άγγεινο θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Δίλαη φξζηνο, παίδεη κε ηε καληήια θαη ηξέρεη πφηε 

πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη πφηε κπξνζηά απφ ηε κεηέξα.  Απηφ κνπ δίλεη λα 

θαηαιάβσ, φηη ην κάζεκα ή θαιχηεξα ε δξαζηεξηφηεηα απηή, ηνπ είλαη πνιχ 

επράξηζηε.  Έθαλε ηνλ Άγγειν λα ραιαξψζεη, λα ραξεί, λα ληψζεη ιίγν πην ειεχζεξνο 

θαη λα αηζζαλζεί ην πεξηβάιινλ πην νηθείν . 

Καζψο ινηπφλ ε κεηέξα ηνλ πηάλεη, ηνλ βάδεη λα θαζίζεη κπξνζηά απφ ηα πφδηα 

ηεο.  Δθείλε ηε ζηηγκή γηα αιιαγή, ρηππάλε φινη ξπζκηθά «ζηξάθεο». Ο Άγγεινο 

ζεθψλεη ην θεθάιη βιέπνληαο ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ, ελψ ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ 

μαλά κπξνζηά. πλερίδεη λα παίδεη δσεξά ηε καληήια ηνπ, θνπλψληαο ηε δπλαηά κε 

ην ρέξη θαη ξίρλνληαο ηελ κε νξκή ζηα πφδηα ηνπ.  

Σε ζηηγκή πνπ ε δαζθάια αλεβνθαηεβάδεη ηε θσλή ηεο κε glissando, ν Άγγεινο 

ζεθψλεηαη θαη παίδεη κε ηε καληήια. Μεηά ζηακαηά θαη παξαηεξεί ηε δ., πνπ ζηελ 

ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, ξίρλεη ηε καληήια ζην πάησκα. Ο Άγγεινο θάλνληαο κεξηθά 

βήκαηα πξνο ηα πίζσ, γιηζηξάεη θαη πέθηεη θάησ. Έπεηηα, αθνχγεηαη ε δαζθάια πνπ 

ιέεη κεισδηθά ην φλνκα ηεο, γηα παξάδεηγκα «κε ιέλε Άγγειν» θαη αθήλεη ηε 

καληήια ηεο ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Ο Άγγεινο θξαηψληαο ηε καληήια, ηελ θνπλά 
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κε νξκή, ελψ ζνπθξψλεη ην ζηφκα. Μεηά ζηακαηά έρνληάο ηε ζην ρέξη, ελψ 

παξαηεξεί ηα παηδηά πνπ αθήλνπλ ηηο καληήιεο ηνπο ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη 

ιέλε ην θαζέλα ην φλνκα ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ε κεηέξα ηνλ ζπξψρλεη ζηελ πιάηε, γηα λα αθήζεη θη απηφο ηε 

δηθή ηνπ, αιιά αληηδξά, κέλνληαο ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη, έρνληαο ζπγρξφλσο 

αλνηρηφ ην ζηφκα ηνπ. Ζ κεηέξα κεηά, δείρλεη κε ην ρέξη ηεο ην ζεκείν εθείλν πνπ 

πξέπεη λα πιεζηάζεη θη απηφο θαη ακέζσο μεθηλνχλ λα πξνρσξνχλ καδί. Ο Άγγεινο 

κπνπζνπιάεη θαη κφιηο θηάλεη ζηηο καληήιεο, απιψλεη ην ρέξη ηνπ αθήλνληαο ηε δηθή 

θνληά ζηηο άιιεο. Έπεηηα ζεθψλεηαη θαη παξαηεξεί ηηο καληήιεο πνπ καδεχεη απφ ην 

πάησκα ε δαζθάια. Κηλείηαη πξνο ην κέξνο ηεο αιιά ζηακαηά, βάδνληαο ηα ρέξηα ζην 

ζηφκα.  Δθείλε ηε ζηηγκή ε δαζθάια θσλάδεη ηε Νφλλε θη ν Άγγεινο γπξίδεη θαη ηελ 

θνηηάδεη. Ζ  δαζθάια μεθηλά ην επφκελν επεηζφδην. 

 

9
ο
 Επειζόδιο: 

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Ο Άγγεινο είλαη φξζηνο θαη 

αθνχγεηαη ε δ., πνπ απαγγέιεη ξπζκηθά ηνπο εμήο ζηίρνπο: «βαζηιηθφλ εθχηεςα ζε 

καξκαξέληα γιάζηξα..». Ο κηθξφο ηελ θνηηάδεη θαη πξνρσξά ιίγα βήκαηα πίζσ ζηε 

κεηέξα. Βάδεη ηα ρέξηα ζην ζηφκα, ζνπθξψλεη ηα ρείιε, ρακνγειά θαη θάζεηαη ζηελ 

αγθαιηά ηεο (40΄48΄΄).  

Καζψο ινηπφλ ε δαζθάια ηξαγνπδά απηνχο ηνπο ζηίρνπο, ρηππάλε φινη ζην 

ξπζκφ ηνπ, ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα. Ο Άγγεινο ζθχβεη θαη αθνπκπά ηηο παιάκεο 

ηνπ ζην πάησκα, ελψ ην βιέκκα ηνπ είλαη ζηξακκέλν ζηε δ.. Μφιηο ζεθψλεηαη, 

βιέπεη ηελ θίλεζε ησλ ρεξηψλ ηεο (ίζσο θαη θάπνηνπ άιινπ) θαη κηκείηαη θη απηφο 

ρηππψληαο ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Έπεηηα θάζεηαη ζην πάησκα κπξνζηά ζηα πφδηα 

ηεο κεηέξαο θαη ζπλερίδεη λα ρηππά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα.   

Σψξα ελαιιαθηηθά, ρηππάλε φινη ηα ρέξηα ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αθνχ ηα 

ζεθψλνπλ, παίδνπλ ξπζκηθά κε ηα δάρηπια «ζηξάθεο». Ο Άγγεινο βιέπνληαο πξνο ηε 

δ., κηκείηαη απηήλ ηελ θίλεζε. Δπεηδή φκσο είλαη κηθξφο θαη δελ κπνξεί λα 

ζρεκαηίζεη «ζηξάθεο», απιψο αλνηγνθιείλεη ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ ηνπ, 

πξνζπαζψληαο λα κηκεζεί ηελ θίλεζή ηνπο (41΄20΄΄). Έπεηηα ζηακαηά, γπξίδεη ην 

θεθάιη ζηα δεμηά, θνηηάδεη ην θνξηηζάθη κε ηε θνχμηα κπινχδα θαη ην μαλαζηξέθεη 

ζηε δαζθάια. 

 



78 
 

 

10
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Αθνχγεηαη ε δαζθάια πνπ μεθηλά λα ηξαγνπδά ην λαλνχξηζκα «Ρφδηζελ ε 

αλαηνιή». Ζ κεηέξα παίξλεη ηνλ Άγγειν θαη ηνλ βάδεη ζηελ αγθαιηά ηεο. Δθείλνο, 

φκσο, ζνπθξψλεη έληνλα ην ζηφκα θαη ηα θξχδηα θαη θαηεβαίλεη απφ ηελ αγθαιηά ηεο, 

δείρλνληαο ηελ άξλεζή ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ δίλεη έλα θηιί, ηνπ ρατδεχεη ην θεθάιη θη 

εθείλνο μαπιψλεη ζηα πφδηα ηεο. Έπεηηα ηνλ ζεθψλεη. Δίλαη πιένλ φξζηνο, αιιά κέζα 

ζηελ αγθαιηά ηεο. Σνλ μαλαθηιά, φκσο ην βιέκκα ηνπ είλαη αιινχ ζηξακκέλν.  

Κνηηάδεη θάπνηνλ ή θάηη κπξνζηά ηνπ. Έπεηηα ρακνγειά, αθήλνληαο ζην πξφζσπν 

ηνπ έλα κεηδίακα θαη αξρίδεη λα ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ. Σν ίδην έθαλε πξηλ ε κεηέξα 

ηνπ φηαλ ηνλ είρε θαζηζκέλν ζηελ αγθαιηά ηεο θαη θαίλεηαη φηη απηή ηελ θίλεζε 

επαλαιακβάλεη θαη ν ίδηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ζηξέθεη ην θεθάιη πξνο ην κέξνο ηεο δ. θαη κεηά ζηα δεμηά.  

Έπεηηα θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, ζνπθξψλεη πάιη έληνλα ην ζηφκα θαη 

ηα θξχδηα θαη ηε ζηηγκή πνπ ξσηάεη ε δ. αλ είλαη φινη έηνηκνη γηα ην ηξαγνχδη 

απνραηξεηηζκνχ, ν Άγγεινο ηελ θνηηάδεη, ρακνγειά, ζεθψλεη ην δεμί ρέξη ηνπ θαη 

ραηξεηάεη. Σν γεγνλφο απηφ δειψλεη φηη γλσξίδεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη, 

ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. 

 

11
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Πξηλ αθφκα μεθηλήζεη ην ηξαγνχδη ε δ., ν Άγγεινο ρηππά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα 

θαη ζεθψλεη γηα δεχηεξε θνξά ην ρέξη θαη ραηξεηάεη πξνο ην κέξνο ηεο. Σφηε μεθηλά 

ην ηξαγνχδη απνραηξεηηζκνχ «παηδηά γεηα ραξά». Ο Άγγεινο γειά θαη θνπλά κε 

πνιιή ραξά ηα δπν ηνπ ρέξηα. Μεηά απφ ιίγν ζηακαηά, θαη πξνζπαζεί λα βνιεπηεί 

θαιχηεξα.  

Ζ δ. απεπζχλεη ηψξα πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ ζην θάζε παηδί. Πξψηνο είλαη ν 

Άγγεινο. Μφιηο αθνχεη ην φλνκα ηνπ, βιέπεη ηε δ. αιιά δελ απνθξίλεηαη νχηε 

εθθξαζηηθά, νχηε θηλεηηθά. Μφιηο ζπλερίδεη αλαθέξνληαο ην φλνκα ηνπ δεχηεξνπ, 

θαη ηνπ ηξίηνπ παηδηνχ, ν Άγγεινο ζεθψλεη μαλά ην ρέξη ηνπ θαη ραηξεηά. Έπεηηα 

ζηξέθεη γηα ιίγν ην βιέκκα ζηελ θάκεξα, ελψ ζπλερίδεη λα ραηξεηάεη. Μεηά πάιη 

ζηακαηά, ζνπθξψλνληαο έληνλα ην ζηφκα. Αλνηγνθιείλεη ιίγν ηα ρείιε θη έπεηηα 

ξίρλεη γξήγνξεο καηηέο ζηελ θάκεξα. 
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Αθνχ ζηξαθεί πάιη κπξνζηά θνηηάδνληαο πξνο ηε δ., μεθηλά λα ραηξεηά. 

ηακαηά, βάδνληαο ην ρέξη ζηα ρείιε θη ελψ βιέπεη ηελ δ., ρακνγειά θαη 

αλεβνθαηεβάδεη ξπζκηθά ην πφδη ηνπ.  ηε δεζπφδνπζα θαη ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν 

Άγγεινο θνπλά πέξα δψζε ηα πφδηα ηνπ, ελψ θνηηά ηε δ., έρνληαο ζνπθξψζεη έληνλα 

ην ζηφκα θαη ηα θξχδηα.  Φαίλεηαη ζαλ ζπκσκέλνο. Γελ θξαηά φκσο ε έθθξαζε ηνπ 

απηή γηα πνιχ. Υηππά κηα θνξά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα θαη κεηά ζεθψλεη ηα ρέξηα ςειά 

θαη ηα θαηεβάδεη αθνπκπψληαο ηα ζην πάησκα. Γείρλεη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ηελ 

δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή. 

Δλψ νη ππφινηπνη ζπλερίδνπλ αθφκε δπν θνξέο λα αλεβνθαηεβάδνπλ ηα ρέξηα 

ηνπο ζην ζνι θαη ζην λην, ν Άγγεινο ρηππά κηα θνξά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα, ζνπθξψλεη 

ην ζηφκα θαη θνπλά πέξα-δψζε ηα πφδηα. 

Έπεηηα παξακέλνληαο θαζηζηφο, βιέπεη ηελ δ.. θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηειεηψλεη ε δεχηεξε θαηαγξαθή. 

 

 

Γενικόρ ζσολιαζμόρ:  

 

 Παξαηεξήζεθε φηη ην παηδί ζηαδηαθά ληψζεη πην νηθείν ην πεξηβάιινλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε θαηαγξαθή. Αξρίδεη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, λα 

γίλεηαη πην εθθξαζηηθφ θαη λα εμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  Γε δηζηάδεη λα 

εθθξάζεη ηνλ πεγαίν ελζνπζηαζκφ ηνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα κνπζηθά εξεζίζκαηα, 

θαζψο απηφο εθδειψλεηαη κε ηελ παξάιιειε παξνπζίαζε θάπνησλ κνπζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαίηεξα φζσλ είλαη πςειήο ελέξγεηαο.   

Δπηπιένλ, πεηξακαηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα φξγαλα πνπ ηνπο δίλεη θάζε θνξά 

ε δαζθάια φπσο μπιάθηα, θνπδνπλάθηα, καξάθεο. Δπηζπκεί λα ηα πηάζεη, λα ηα 

επεμεξγαζηεί θαη λα πεηξακαηηζηεί κε απηά αλαθαιχπηνληαο ηνλ ήρν πνπ παξάγεη ην 

θάζε φξγαλν άιια θαη ε θάζε θίλεζε. Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ πξνζειψλεη  έληνλα ην 

βιέκκα ηνπ ζηε δ.. Σν γεγνλφο απηφ καδί κε ηε ζηαδηαθή κνπζηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ 

παηδηνχ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Καη απηφ γηαηί 

απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα φηη ν αξρηθφο ζθνπφο ηεο κνπζηθήο πξνπαηδείαο ζηαδηαθά 

επηηπγράλεηαη. Ζ πνηθηιία ησλ κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ, αιιά θαη νη ζπλνδεπηηθέο 

κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαίλεηαη φηη έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ θαη ηε δηαδνρηθά πην ζεηηθή εκπινθή ηνπ ζηα κνπζηθά δξψκελα. Σν 

παξαπάλσ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο.   
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Δπίζεο, δελ παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηελ ππφινηπε νκάδα. Απηφ 

βέβαηα δηθαηνινγείηαη αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε ζεσξία ηνπ Piaget, θαηά ηελ νπνία 

ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν κε επίθεληξν ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη παξακέλνπλ αθφκα επηθεληξσκέλα ζηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο (Cole & 

Cole, 2002). Παξαηεξεί, σζηφζν, έληνλα φιν ην πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ηε 

δαζθάια θαη ηε κεηέξα. Νηψζεη θνληά ζηε κεηέξα αζθάιεηα, ζηγνπξηά θαη 

απηνπεπνίζεζε, γη’ απηφ θαη δελ απνκαθξχλεηαη απφ θνληά ηεο. 
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3
η
 καηαγπαθή - μάθημα Σεηάπηη 29-04-09, ώπα 6:30 μ.μ. 

Καηαγξαθή ηνπ Άγγεινπ, ειηθίαο 1,5 έηνπο, ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο κνπζηθήο γηα 

βξέθε θαη λήπηα, ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Αναλςηική καηαγπαθή: 

 

1ο Επειζόδιο: 

 

  Ζ δαζθάια δίλεη ζην κεηαιιφθσλν ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή γηα ην 

ηξαγνχδη ραηξεηηζκνχ «παηδηά γεηα ραξά». Ο Άγγεινο θάζεηαη κπξνζηά απφ ηα πφδηα 

ηεο κεηέξαο ηνπ θαη βιέπεη ηε δαζθάια. Ξεθηλά ην ηξαγνχδη θαη φινη ρηππάλε 

ξπζκηθά ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα.  Ο Άγγεινο βιέπνληαο ηε δ., ρακνγειά θαη αξρίδεη 

λα ρηππά θη απηφο ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Σαπηφρξνλα απφ ηε ραξά ηνπ 

αλεβνθαηεβάδεη ην δεμί ηνπ πφδη. ηακαηά φκσο πξνζπαζψληαο λα βνιεπηεί 

θαιχηεξα, αλνίγεη ην ζηφκα θαη ην βιέκκα ηνπ ζηξέθεηαη ζηελ θάκεξα. Γεληθφηεξα 

παξαηεξνχκε κηα πνιχ ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηε δ., γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ 

αθνχ απηή απνηειεί ην θχξην κνπζηθφ πξφηππν. 

Έπεηηα ε κεηέξα ηνπ ηνλ βάδεη ζηελ αγθαιηά ηεο. Μφιηο πάξεη ηε ζέζε ηνπ, 

αξρίδεη λα θνπλά δπλαηά πάλσ-θάησ ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ. ηαλ ε δ. απεπζχλεη 

πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ μεθηλψληαο απφ ηνλ Άγγειν, εθείλνο ζηακαηά λα θνπληέηαη, ηε 

βιέπεη θαη ηεο ρακνγειά.  Καζψο ε δ. ραηξεηά ην δεχηεξν θαη ην ηξίην παηδάθη, ν 

Άγγεινο αξρίδεη πάιη λα θνπλά κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα κέιε ηνπ, ελψ ζπγρξφλσο 

ρακνγειά.  Γείρλεη ηδηαίηεξα ραξνχκελνο γηα ην κάζεκα πνπ μεθηλά. 

ηε ζπλέρεηα, ρνξνπεδά κηα θνξά ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη γπξίδεη ην 

θεθάιη ζηα δεμηά.  Καηφπηλ θαηεβαίλεη απφ ηελ αγθαιηά ηεο θαη θάζεηαη ζην πάησκα 

κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο.  Σφηε αξρίδεη λα ρηππά κε πάζνο ηα ρέξηα ηνπ ζηα πφδηα, ελψ 

απφ ηε ραξά θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ, θνπληέηαη νιφθιεξνο. Καζψο ζηξέθεηαη 

ρακνγειαζηφο πξνο ηε δ., ζεθψλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ραηξεηά, ελψ θαηά δηαζηήκαηα 

θνπλά- πέξα δψζε ην δεμί ηνπ πφδη. 

Λίγν πξηλ νινθιεξψζεη ην ηξαγνχδη ε δ., ν Άγγεινο ηελ θνηηά θαη ζπλερίδεη λα 

ρακνγειά. Μεηά αξρίδεη λα ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά- αξηζηεξά.  Μφιηο βιέπεη ηε 

δαζθάια πνπ ζεθψλεη ηα ρέξηα ζηε δεζπφδνπζα, ελψ ζηελ ηνληθή ηα θαηεβάδεη, θάλεη 

θη απηφο ην ίδην. Ο κηθξφο επαλαιακβάλεη απηή ηελ θίλεζε ησλ ρεξηψλ ηνπ αθφκε κηα 

θνξά θαη ηελ ηξίηε θνξά, θνπλά πέξα δψζε ηα πφδηα, ρακνγειά θαη πξνρσξά 
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θαζηζηφο πίζσ πξνο ηε κεηέξα.  Βιέπεη ην αλεβνθαηέβαζκα ησλ ρεξηψλ ηεο θη έπεηηα 

ζεθψλεη ην βιέκκα ηνπ ζηε δ. 

 

2
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Ο Άγγεινο, κπξνχκπηα φπσο 

θάζεηαη δίπια απφ ηε κεηέξα ηνπ, θνηηά ηε δ. θαη ρακνγειά, ελψ εθείλε μεθηλά ην 

ηξαγνχδη «Πεξηζηεξάθη πέηαμε».  Καζψο φινη ιηθλίδνπλ ηα ζψκαηά ηνπο, ν Άγγεινο 

δελ απνκαθξχλεη αθφκα ην βιέκκα ηνπ απφ ηε δ., ελψ ε κεηέξα ηνλ πηάλεη θαη ηνλ 

βάδεη λα θάζεηαη θαιά κπξνζηά απφ ηα πφδηα ηεο. 

Έπεηηα αθνινπζψληαο φινη ηε δ., ρηππάλε ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα ζχκθσλα 

κε ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ.  Ο Άγγεινο βιέπνληαο ηελ δ. αξρίδεη λα ρακνγειά θαη 

λα ρηππά θη απηφο ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Φαίλεηαη φηη απηή ε θίλεζε ηνπ έγηλε 

νηθεία θαη θάζε θνξά πνπ βιέπεη λα εθηειείηαη απφ φινπο, ζπκκεηέρεη θη απηφο κε 

ραξά. 

ηε ζπλέρεηα ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ (5/8) ρηππάλε φινη παιακάθηα. Ο 

Άγγεινο βιέπεη πξνο ηε δ. θαη πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηελ θίλεζή ηεο. εθψλεη ηα 

ρέξηα θαη θαζψο ηα θαηεβάδεη, ρηππά κηα θνξά παιακάθηα.  ηακαηά, φκσο, θαη ηελ 

παξαηεξεί. Σνπ είλαη αθφκα δχζθνιν, λα ζπληνλίζεη ηαπηφρξνλα ηα δπν ηνπ ρέξηα 

κπξνζηά απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν, απιά 

παξαηεξεί. Έπεηηα ζηξέθεη ην θεθάιη ζηα δεμηά θαη βιέπεη ηνπο ζπλνδνχο θαη ηα 

παηδηά πνπ ρηππάλε παιακάθηα. 

Σψξα ε δ., απνκνλψλνληαο ηε κεισδία, ηξαγνπδά κφλν ην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ ζε ξπζκφ 5/8.  ηε ζέζε ησλ ζηίρσλ, ιέεη ηελ νπδέηεξε ζπιιαβή «πακ 

πακ».  Αθνινπζψληαο ηελ φινη, ρηππάλε ξπζκηθά ην πφδη ζην πάησκα.  Ο Άγγεινο 

γπξίδεη ην θεθάιη πξνο ηελ πιεπξά ηεο θαη παξαηεξψληαο ηελ κε πξνζνρή κηκείηαη 

ηελ θίλεζε πνπ θάλεη κε ην πφδη ηεο.  πγρξφλσο αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ιέγνληαο θη 

απηφο πακ πακ. Έπεηηα ζηακαηά, γπξίδεη ην θεθάιη αξηζηεξά, βιέπνληαο ηελ θίλεζε 

ηνπ πνδηνχ ηεο κεηέξαο ηνπ.  Σαθηνπνηείηαη θαιχηεξα κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο θαη 

θαζψο ε δαζθάια ηξαγνπδά μαλά ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ, ρσξίο ηνπο ζηίρνπο, ν 

Άγγεινο ηελ θνηηά, ρακνγειά θαη ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά αξηζηεξά, κηκνχκελνο 

ηε δ. θαη φινπο ηνπο άιινπο. Πξνζπαζεί λα βνιεπηεί μαλά θαη ην βιέκκα ηνπ 

πεγαίλεη πάιη ζηε κεηέξα πνπ ιηθλίδεη ην ζψκα ηεο.  Δθείλε ηνλ πηάλεη θαη ηνλ βάδεη 

ζηελ αγθαιηά ηεο. 
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ινη ηψξα ζηε δεζπφδνπζα ζεθψλνπλ ηα ρέξηα θαη αληίζηνηρα ζηελ ηνληθή ηα 

θαηεβάδνπλ. Ο Άγγεινο βιέπνληαο πξνο ηε δ. ρακνγειά θαη αλεβνθαηεβάδεη γξήγνξα 

ηα ρέξηα.  Μεηά ζηακαηά θαη ζηξέθεη ην θεθάιη ζηα δεμηά. 

 

3
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Ζ δαζθάια μεθηλά λα ηξαγνπδά ηελ 

θιίκαθα ηνπ λην κε ην εμήο ηξαγνπδάθη «Οη λφηεο είλαη εθηά…».  Ζ κεηέξα βάδεη ηνλ 

Άγγειν λα θαζίζεη ζην πάησκα κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο.  Αθνινπζψληαο φινη ηε δ., 

ρηππνχλ ελαιιάμ ξπζκηθά ηα πφδηα ζην πάησκα.  Ο Άγγεινο ζηξέθεη ην θεθάιη ζηα 

δεμηά θαη παξαηεξεί.  ηαλ ε δ. νινθιεξψλεη ηελ αλνδηθή θίλεζε ηεο θιίκαθαο, ν 

κηθξφο γπξίδεη θαη ηε βιέπεη, ζεθψλνληαο ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη. Μηκείηαη ηελ αλνδηθή 

θίλεζε ησλ ρεξηψλ πνπ θάλνπλ φινη (3’40’’).  ηε ζπλέρεηα ζεθψλεη ην δεμί ηνπ ρέξη, 

ην θαηεβάδεη θαη κεηά ην μαλαζεθψλεη θξαηψληαο ην ςειά.  Καζψο ην θαηεβάδεη, 

αθνπκπά ηα δάρηπια ζηα ρείιε. 

Ζ δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά ην ίδην ηξαγνχδη, ρηππψληαο κηα θνξά παιακάθηα θαη 

κηα θνξά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα.  Ο Άγγεινο βιέπνληαο ηε, ρακνγειά θαη αξρίδεη λα 

ρηππά θη απηφο ηα ρέξηα ηνπ ζηα πφδηα, ελψ απφ ηε ραξά ηνπ θνπληέηαη νιφθιεξνο.  

Καηφπηλ ζηακαηά, γπξίδεη ην θεθάιη ζηα δεμηά θαη ακέζσο αξηζηεξά ζηελ θάκεξα.  

Μεηά ζηξέθεη μαλά ην θεθάιη ζηα δεμηά, παξαηεξψληαο ηε ζπλνδφ κε ην ηδελ 

παληειφλη.  εθψλεη κηα θνξά ην δεμί ηνπ ρέξη θαη, ηε ζηηγκή πνπ ην θαηεβάδεη, ην 

ρηππά πάλσ ζην άιιν. 

ηε ζπλέρεηα γπξίδεη ην βιέκκα ζηε δ. παξαηεξψληαο ηε γηα ιίγε ψξα.  ηαλ 

εθείλε ηξαγνπδά ηελ θιίκαθα αιιάδνληαο ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο, ν Άγγεινο ηελ 

βιέπεη, ρακνγειά θαη ρηππά ην πφδη ζην πάησκα (4’40’’). Ζ αιιαγή απηή απνηειεί 

έλα ζεκείν ην νπνίν πξνζειθχεη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Μεηά ζηακαηά, 

θνηηάδεη ζηελ θάκεξα θαη κεηά πάιη ηε δ. θαη ζπγρξφλσο ζεθψλεη κηα θνξά ην πφδη. 

Καζψο ζηξέθεη ην βιέκκα ζηα δεμηά, ζεθψλεη κηα θνξά ςειά ηα ρέξηα.  Μεηά ηα 

θαηεβάδεη θαη βάδεη ην δάρηπιν ηνπ δεμηνχ ηνπ ρεξηνχ ζην ζηφκα.  Γέξλεη πίζσ θαη 

μαπιψλεη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, εθείλε ηνπ ρατδεχεη ην θεθάιη θαη ν κηθξφο ηεο 

ρακνγειά.  Σνλ πηάλεη απφ ηα κπξάηζα γηα λα ηνλ ζεθψζεη, αιιά εθείλνο μαλαπέθηεη 

πίζσ ζηελ αγθαιηά ηεο. 

Έπεηηα γπξίδεη ην ζψκα ηνπ θαη θάζεηαη νθιαδφλ δίπια ζηε κεηέξα ηνπ θαη 

κπξνζηά απφ ην θνξηηζάθη κε ηε θνχμηα κπινχδα. Μφιηο πάξεη ζέζε, αλεβνθαηεβάδεη 
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κηα θνξά ηα ρέξηα, έρνληαο ην βιέκκα ζηε δ.. Καζψο εθείλε ηξαγνπδά ηελ πςειφηεξε 

λφηα ηεο θιίκαθαο, δειαδή ην άλσ λην, θαη ηελ ρακειφηεξε, δειαδή ην θάησ λην, 

πςψλνληαο θαη θαηεβάδνληαο αληίζηνηρα ηα ρέξηα, ν Άγγεινο ηελ παξαηεξεί.  Έρεη 

ιίγν αλνηρηφ ην ζηφκα θαη ζπλερίδεη λα ηε βιέπεη, θαζψο εθείλε εηνηκάδεηαη γηα ην 

επφκελν επεηζφδην. 

 

4
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο. Αθνχγεηαη ν ήρνο απφ ηα 

θνπδνπλάθηα. Ο Άγγεινο θνηηάδεη ζηα δεμηά θαη έπεηηα ηε δ., ελψ ε κεηέξα ηνλ 

ζεθψλεη φξζην. Ρίρλεη ην βιέκκα ηνπ ζηε δ., ε νπνία ρηππά ξπζκηθά ηα θνπδνπλάθηα 

ζε κέηξν 7/8, ελψ έρεη ην ρέξη ηνπ ζην ζηφκα.  ξζηνο φπσο ζηέθεηαη, ρηππά αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά ξπζκηθά ην πφδη ζην πάησκα (6΄10΄΄).  ηακαηά φκσο, παξαηεξψληαο 

κε ζνβαξφ χθνο ηε δαζθάια θαη ηνπο ζπλνδνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα δεμηά ηνπ. 

Ξεθηλά ε δ. κε ην ηξαγνχδη «Λεκνλάθη κπξσδάην», ηξαγνπδψληαο κφλν ηε 

κεισδία. Ο Άγγεινο εμαθνινπζεί λα έρεη ην ρέξη ζην ζηφκα.  Κηλείηαη ιίγα βήκαηα 

δεμηά, ζπλερίδνληαο λα παξαηεξεί.  Σφηε ηνλ πιεζηάδεη ε κεηέξα θαη κε ην ρέξη ηεο 

αθνπκπά ηελ πιάηε ηνπ, γηα λα θηλεζεί πξνο ην κέξνο ηεο δ. θαη λα πάξεη 

θνπδνπλάθηα.  Δθείλνο φκσο παξακέλεη αθίλεηνο ζηε ζέζε ηνπ αθνπκπψληαο ην ρέξη 

ζηε κχηε θαη ην ζηφκα, ελψ γπξίδεη θαη βιέπεη ην θνξηηζάθη κε ηε θνχμηα κπινχδα 

πνπ εθείλε ηε ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ θξαηψληαο ηα θνπδνπλάθηα ηεο. 

Ακέζσο ν Άγγεινο θνηηά πξνο ηε δαζθάια, ε νπνία έρεη θηάζεη αξθεηά θνληά 

ηνπ θαη είλαη έηνηκε λα ηνπ δψζεη θνπδνπλάθηα.  Δθείλνο ρακνγειά απιψλνληαο ην 

ρέξη ηνπ. Μφιηο ηα θξαηήζεη ζην ρέξη ηνπ αξρίδεη λα ηα θνπλά, ελψ απφ ηε ραξά ηνπ 

αλνίγεη ην ζηφκα θαη θάλεη θχθινπο. 

ινη ηψξα ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη κε ηα θνπδνπλάθηα ζηα ρέξηα, 

θηλνχληαη θπθιηθά ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο. Ο Άγγεινο βιέπεη ηε κεηέξα ηνπ θαη 

ηξέρεη θνληά ηεο.  Πηάλεη ην ρέξη ηεο θαη θαζψο πξνρσξά καδί ηεο, θνπλά κε ην ρέξη 

ηνπ ηα θνπδνπλάθηα θαη γειά κε αλνηρηφ ην ζηφκα. 

Αθνχ νινθιεξψζνπλ έλα γχξν ρνξεχνληαο θπθιηθά κέζα ζηελ αίζνπζα, 

ζηακαηνχλ ν θαζέλαο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη θαη ρηππνχλ ην πφδη ζην πάησκα, θάζε 

θνξά πνπ έξρεηαη ην ηζρπξφ κέξνο ηεο κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ (7΄15΄΄).  Ο Άγγεινο 

παξαηεξεί ηε κεηέξα ηνπ πξνζπαζψληαο λα κηκεζεί ηελ θίλεζή ηεο. Έηζη 

αλαζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ.  Έπεηηα ζηακαηά, ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ 
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πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο φπνπ βξίζθεηαη ε δ. θαη κεηά δεμηά, πξνθαλψο ζε 

θάπνην ζπλνδφ. Αξρίδεη λα αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ηνπ ιέγνληαο πακ πακ, θνπλψληαο 

κηα θνξά ηα θνπδνπλάθηα. Σαπηφρξνλα αλαπεδά ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ, 

κηκνχκελνο ηνπο άιινπο πνπ ρηππάλε ην πφδη ζην ηζρπξφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ.   

Μεηά ζηακαηά νπνηαδήπνηε θίλεζε, θνηηάδνληαο πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο.  

Έρεη ηελησκέλν ην δεμί ηνπ ρέξη πξνο ηε κεηέξα, πεξηκέλνληαο λα ηνπ ην θξαηήζεη.  

Αθνινπζνχλ ηψξα φινη ηε δαζθάια θαη ιέλε ςηζπξηζηά ην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ κε πακ-πακ.  Ο Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ζηε κεηέξα ηνπ θαη πηάλεη ην 

ρέξη ηεο. ηαλ ζηξέθεηαη μαλά κπξνζηά θνηηάδνληαο πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο, 

αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ηνπ ιέγνληαο πακ-πακ, ελψ θνπλά ζπγρξφλσο ηα 

θνπδνπλάθηα. 

Μεηά απφ ιίγε ψξα ζηακαηά λα αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ηνπ, αιιά ζπλερίδεη λα 

θνπλά ηα θνπδνπλάθηα γπξίδνληαο ην θεθάιη κηα δεμηά θαη κηα αξηζηεξά.  Κξαηψληαο 

ηα θνπδνπλάθηα κπξνζηά ζην πξφζσπφ ηνπ θαη θνπλψληαο ηα δπλαηά, ζηξέθεηαη 

μαθληθά θαη ηα θνηηάδεη κε έθπιεμε.  Γνπξιψλεη ηα κάηηα θαη αλνίγεη ην ζηφκα.  Ίζσο 

βξήθε θάηη πην ειθπζηηθφ απφ ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο, δεδνκέλνπ φηη ην ίδην 

κνπζηθφ φξγαλν ην έρεη θξαηήζεη αξθεηέο θνξέο (8΄00΄΄).  Ακέζσο αξρίδεη λα ηα 

θνπλά δπλαηά, ζπλερίδνληαο λα έρεη αλνηρηφ ην ζηφκα. 

ηε ζπλέρεηα ε δ. ηξαγνπδά μαλά ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ, ελψ θηλνχληαη 

φινη ρνξεχνληαο θπθιηθά ζηελ αίζνπζα. Ο Άγγεινο θξαηψληαο ηε κεηέξα απφ ην 

ρέξη, παξαηεξεί πξνο ηα αξηζηεξά έρνληαο αλνηρηφ ην ζηφκα. Πξηλ νινθιεξψζνπλ 

έλα θχθιν ζηελ αίζνπζα, ν Άγγεινο θνπλά ηα θνπδνπλάθηα θαη ειαθξψο ρακνγειά.  

Δλψ ζπλερίδνπλ λα θηλνχληαη θπθιηθά ζηελ αίζνπζα ρνξεχνληαο ζην ξπζκφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο θξαηψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, απιψο παξαηεξεί ηνπο 

κπξνζηηλνχο ηνπ. 

ηακαηνχλ επηηφπνπ θαη ε δ. επαλαιακβάλεη ην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ.  

Υηππάλε φινη ην πφδη ζην πάησκα θάζε θνξά πνπ έξρεηαη ην ηζρπξφ κέξνο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ.  Ζ δ. ζηέθεηαη αθξηβψο κπξνζηά ζηνλ Άγγειν.  Δθείλνο αθήλεη ην ρέξη 

ηεο κεηέξαο ηνπ, παξαηεξψληαο ηελ θίλεζε ηνπ πνδηνχ ηεο δ.. Μηκείηαη ηε δ., 

ρηππψληαο κηα θνξά ην πφδη ηνπ ζην πάησκα.  Ακέζσο γπξίδεη ην θεθάιη βιέπνληαο 

ηε ζπλνδφ κε ην ηδελ παληειφλη πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο δ..  Κνηηάδεη ηελ 

θίλεζε ηνπ πνδηνχ απηήο ηεο ζπλνδνχ θαη κηκνχκελνο θάλεη ην ίδην.  Υηππά ηέζζεξηο 

θνξέο ην πφδη ζην πάησκα. Φαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλνδφο ηνπ θάλεη 

εληχπσζε, δηφηη ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ίζσο πην δπλακηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο. Καη 
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απφ ην ζεκείν απηφ αληηιακβαλφκαζηε ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ ελήιηθσλ 

πξνηχπσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

Καηφπηλ ζηξέθεη ην θεθάιη θνηηάδνληαο κηα θνξά ηε δ. θαη θξαηψληαο ηε 

κεηέξα απφ ην ρέξη, πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Αθνχ 

ζηαζεί, γπξίδεη ην βιέκκα ζηα αξηζηεξά θνηηάδνληαο θάπνηνλ κε πξνζνρή. Ζ κεηέξα 

ηνλ αθήλεη απφ ην ρέξη, ελψ ν Άγγεινο παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ έρνληαο ην βιέκκα 

ηνπ ζηα αξηζηεξά.  Έπεηηα αξρίδεη λα θνπλά ηα θνπδνπλάθηα, ελψ ακέζσο γπξίδεη ην 

ζψκα πξνο ηε κεηέξα θαη θαηεπζχλεηαη θνληά ηεο.  Μφιηο πηάλεη ην ρέξη ηεο, θνηηάδεη 

κηα θνξά ηε δ. θαη ηξαβψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πξνο 

ην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Κνηηάδεη θάπνηνλ κπξνζηά ηνπ θνπλψληαο ζπγρξφλσο ηα 

θνπδνπλάθηα ηνπ.  Μεηά ζηακαηά λα ηα θνπλά θάλνληαο πξνο ηα πίζσ κηθξά βήκαηα.  

Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ δείρλεη φηη είλαη ζθηγκέλνο (9΄17΄΄). Έπεηηα, ζεθψλνληαο 

ην ρέξη ςειά, πεηά κε νξκή ηα θνπδνπλάθηα ζην πάησκα.  Ακέζσο ζθχβεη, ηα πηάλεη 

θη φηαλ ζεθψλεηαη θνηηάδεη πξνο ηα αξηζηεξά.  Γελ ζηέθεηαη φκσο φξζηνο θαη θάζεηαη 

ζην πάησκα. ζν απνθξίλεηαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, αθνχγεηαη απφ ηε δ. ην ξπζκηθφ 

κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

Έπεηηα ζεθψλεηαη, ε δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά μαλά ηε κεισδία θαη φινη 

ρνξεχνπλ θπθιηθά ζηελ αίζνπζα, ζχκθσλα  κε ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ.  Ο Άγγεινο 

βιέπεη φηη απηφ ηνπ είλαη γλψξηκν θαη ην δείρλεη κε ην βιέκκα ηνπ θαη ην ρακφγειφ 

ηνπ θαη ηελ αλαπήδεζε κε κηθξά θπζηθά βήκαηα. Παξακέλεη, φκσο, ζηε ζέζε ηνπ, 

θνπλά ηα θνπδνπλάθηα, ελψ ζπγρξφλσο ρακνγειά. Ζ ραξά ηνπ είλαη έθδειε θαη 

πξνζπαζψληαο λα βηψζεη ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, αλαπεδά κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. 

 Ξαθληθά φκσο, δηαπηζηψλεη φηη δελ είλαη δίπια ζηε κεηέξα ηνπ θαη γπξίδεη 

πξνο ηα πίζσ γηα λα ηελ ςάμεη. Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ δείρλεη κφλν θφβν θαη 

αγσλία. Πιεζηάδεη, φκσο, ε κεηέξα θνληά ηνπ θαη πηάλνληάο ηνπ ην ρέξη, εληάζζνληαη 

ζηνλ θχθιν. Ο Άγγεινο ληψζνληαο πιένλ αζθάιεηα, θνπλά πάλσ θάησ ηα 

θνπδνπλάθηα, ελψ ζπγρξφλσο ρακνγειά.  Γελ θαίλεηαη φκσο θαζαξά ην πξφζσπφ ηνπ 

γηαηί είλαη καθξηά θαη ε θνξά πνπ έρεη ε θπθιηθή θίλεζε δελ δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε 

θαηαγξαθή ησλ εθθξάζεσλ. ηαλ φκσο πιεζηάδεη πξνο ηελ θάκεξα καδί κε ηε 

κεηέξα νινθιεξψλνληαο ηνλ θχθιν, ην πξνζσπάθη ηνπ ιάκπεη απφ ραξά! Κνηηάδεη 

ζηελ θάκεξα θαη ρακνγειά (9΄54΄΄). 

Καηφπηλ ε δ. ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη θαη φινη πιένλ ζηακαηνχλ, παίξλνληαο ν 

θαζέλαο ηε ζέζε ηνπ ζηελ αίζνπζα. Ο Άγγεινο θξαηά ην ρέξη ηεο κεηέξαο θαη 

θνηηάδεη πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Ζ κεηέξα ρατδεχεη ην κέησπφ ηνπ θη ν 
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Άγγεινο θνπλά κηα θνξά ηα θνπδνπλάθηα. Έπεηηα θνηηάδεη πξνο ηα παηδηά πνπ 

αθήλνπλ ηα θνπδνπλάθηα ηνπο κέζα ζην θαιάζη.  ηγά- ζηγά αξρίδεη λα θαηεπζχλεηαη 

καδί κε ηε κεηέξα πξνο ηε δ., ε νπνία θξαηάεη ην θαιάζη κε ηα θνπδνπλάθηα. 

Μφιηο πιεζηάδνπλ θνληά ηεο, εθείλε απιψλεη ην ληέθη (θη φρη ην θαιάζη ηειηθά) 

ζηνλ Άγγειν, κέζα ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα θνπδνπλάθηα ησλ άιισλ παηδηψλ. Ο  

Άγγεινο απιψλεη ην ρέξη γηα λα αθήζεη ηα θνπδνπλάθηα.  Σαπηφρξνλα θνηηάδεη ηε δ. 

θαη ρακνγειά. Αθήλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο παξακέλνληαο ζηε ζέζε ηνπ, ελψ ζπλερίδεη 

λα παξαηεξεί ηε δ., πνπ εηνηκάδεηαη γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

5
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Ζ δαζθάια καδί κε ηνλ θ. Υξήζην, 

έρνληαο ν θαζέλαο απφ έλα ηχκπαλν, θάζνληαη θάησ, ρηππάλε ζε ξπζκφ 7/8 ην 

ηξαγνχδη «Λεκνλάθη κπξσδάην» θαη ηξαγνπδνχλ  ηε κεισδία ηνπ.   

Ο Άγγεινο θαίλεηαη φηη ληψζεη πην άλεηα, είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ δελ 

αλαδεηά ηε ζπλνδεία ηεο κεηέξαο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ καο εθπιήζζεη. Δίλαη ν 

κνλαδηθφο πνπ ζηέθεηαη αθξηβψο κπξνζηά ζηνλ θ. Υξήζην θνηηάδνληάο ηνλ.  Ζ φιε 

ηνπ ζηάζε δειψλεη πξνζκνλή. Ίζσο πεξηκέλεη λα ηνλ θαιέζνπλ λα παίμεη ζην 

ηχκπαλν. 

Καζηζηφο φπσο είλαη, ρακνγειά θαη θνπλά ην ζψκα ηνπ, ελψ γπξίδεη ακέζσο ην 

θεθάιη ηνπ πξνο ηα αξηζηεξά. Έπεηηα ην ζηξέθεη ιίγν πην πίζσ, θνηηάδνληαο γηα 

αξθεηή ψξα θη απηνχο πνπ θάζνληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζαο. Καζψο φκσο ν 

Άγγεινο ζηξέθεη μαλά ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά, θνηηάδνληαο ηνπο δαζθάινπο πνπ 

ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ ζηα ηχκπαλα, βήρεη θαη ρακνγειά. 

ηε ζπλέρεηα ζηξέθεη ην ζψκα ηνπ πξνο ηα δεμηά.  Δθείλε ηε ζηηγκή πεξλάεη 

απφ κπξνζηά ηνπ κηα ζπλνδφο κε ηδελ παληειφλη θαη ξηγέ θνχμηα θάιηζεο. Ο Άγγεινο 

ηελ παξαηεξεί φζν πξνρσξά πίζσ ζηε ζέζε ηεο.  Γπξίδεη έπεηηα ηελ πιάηε ηνπ ζηνπο 

δαζθάινπο, αιιά φηαλ ε δ. ιέεη φηη ζα παίμνπλ ηψξα φινη κε ηε ζεηξά ζηα ηχκπαλα, ν 

Άγγεινο γπξίδεη ακέζσο ην θεθάιη ηνπ πξνο ην κέξνο ηεο θαη ηελ θνηηάδεη.  Ρίρλεη κηα 

καηηά θαη ζηνλ δ., ελψ πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ έλα θνξηηζάθη, πεγαίλνληαο ζην 

ηχκπαλν πνπ θξαηάεη ε δ. 

Ο Άγγεινο ζεθψλεηαη, κε ην ρέξη ηνπ πηάλεη ηε κχηε θαη θηλείηαη πξνο ηε 

κεηέξα. Δπεηδή πίζηεπε φηη ζα ηελ εχξηζθε ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπο.  

Γηαπηζηψλεη φκσο φηη δελ βξίζθεηαη εθεί θαη μαθληάδεηαη.  Γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηα 
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αξηζηεξά, βιέπεη ηε κεηέξα θαη ηξέρεη θνληά ηεο. Μφιηο θηάλεη θνληά ηεο, εθείλε ηνλ 

πηάλεη θαη ηνλ βάδεη λα θαζίζεη κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο. Γπζηπρψο ην θσο ηνπ ήιηνπ 

αληαλαθιά ζην πξφζσπφ ηνπ θαη καο δπζθνιεχεη ζην λα δηεπθξηλίζνπκε πιήξσο ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξνχκε ζπζηεκαηηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Άγγεινπ ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο καο, ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

πξνζέγγηζε κφλνο ηνπ ην ρψξν φπνπ βξίζθνληαλ νη δάζθαινη. Ζ ζηάζε απηή αιιά θαη 

ην βιέκκα ηεο πξνζκνλήο πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

πξνθαλψο ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνλ ελζνπζηάδεη ηδηαίηεξα θαη ελδερνκέλσο 

λα ηνπ αξέζεη πνιχ θαη ε επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ φξγαλν. Δπηπξφζζεηα 

είλαη έλα παηδί πνπ πνιχ δχζθνιά απνρσξίδεηαη ηε κεηέξα ηνπ, είηε γηα ιφγνπο 

ληξνπήο, δεηιίαο θαη αλαζθάιεηαο είηε γηαηί απιά είλαη πνιχ κηθξφο. Λακβάλνληαο 

ππφςε καο ηα παξαπάλσ, ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ καο. 

Μήπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ζα ήηαλ ζθφπηκν νη δάζθαινη λα εληζρχζνπλ ηελ 

επηζπκία πνπ εθδειψλεη ζσκαηηθά ν Άγγεινο; Δλδερνκέλσο αλ ηνπ έδηλαλ ηελ 

επθαηξία λα παίμεη κε ηα ηχκπαλα ηε ζηηγκή πνπ ζηεθφηαλ κπξνζηά ηνπο, απηφ ζα 

ελίζρπε ηε κνπζηθή ηνπ αλαδήηεζε θαη ίζσο ηνλ παξαθηλνχζε λα θηλεηνπνηείηαη πην 

ζπρλά κφλνο, πξνσζψληαο κηα ζηαδηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε. Βέβαηα θαηαλννχκε ην 

γεγνλφο φηη είλαη αξθεηά ηα παηδηά θαη φηη είλαη δχζθνιν αθ’ ελφο λα ηα παξαηεξείο 

ζπζηεκαηηθά θαη ζπλερφκελα φια θαη αθ’ εηέξνπ λα αιιάδεηο ηελ ξνή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε έληαζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηεμαγσγή θαη ην ζπληνληζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελδερνκέλσο λα 

απνηξέπεη ηελ άκεζε παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. 

Χζηφζν ζεσξνχκε φηη είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο επέιηθηεο 

«δηδαθηηθήο» ζπκπεξηθνξάο. 

ηε ζπλέρεηα ν Άγγεινο, ζηξέθεη ην θεθάιη ζηα αξηζηεξά, ρακνγειά θαη θνπλά 

ειαθξψο ην ζψκα ηνπ ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ.  Έπεηηα ζνβαξεχεη ην χθνο ηνπ θη 

φηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ ηα παηδηά πνπ κφιηο ηειείσζαλ απφ ηα ηχκπαλα, ρεηξνθξνηά 

θη ν Άγγεινο, ελψ ζπγρξφλσο ρακνγειά.  Καηφπηλ θνηηάδεη πξνο ηε δ., ελψ θάζεηαη 

ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο θη φηαλ αθνχγεηαη απφ θάπνην άιιν παηδί ξπζκηθφο ρηχπνο ζηα 

ηχκπαλα, ν Άγγεινο ρηππά πξψηα ην έλα πφδη ζην πάησκα θη έπεηηα θαη ηα δπν καδί, 

εληζρχνληαο θη απηφο φπσο φινη, ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

Σαπηφρξνλα κε ηα πφδηα, ν Άγγεινο θνπλά θαη ην θεθάιη (12΄15΄΄).  Έπεηηα 

ζηακαηά, ζεθψλεηαη, ρηππά κηα θνξά ξπζκηθά ην ρέξη ζην κεξφ ηνπ θαη θνηηάδνληαο 
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ηα παηδηά πνπ παίδνπλ ζηα φξγαλα, ζνπθξψλεη ηα θξχδηα θαη βάδεη ην δάρηπιφ ηνπ 

ζην ζηφκα. Έπεηηα δείρλεη γηα ιίγε ψξα λα αθαηξείηαη, γηαηί ε πξνζνρή ηνπ δηαζπάηαη 

θαη ην βιέκκα ηνπ ζηξέθεηαη πξνο ηα θάησ. Γελ θαίλεηαη λα εζηηάδεη ζε θάπνηνλ θη 

φηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ ηα παηδηά πνπ έπαημαλ ζηα ηχκπαλα, ν Άγγεινο ζπλερίδεη λα 

είλαη αθεξεκέλνο. 

ηαλ ν δ. θαιεί ηε Γεσξγία ζην ηχκπαλν, ν Άγγεινο θνηηάδεη γηα ιίγν πξνο ην 

δάζθαιν θαη κεηά ηε Γεσξγία πνπ πιεζηάδεη ζηα ηχκπαλα.  Μεηά έρνληαο ην ρέξη ζην 

ζηφκα, θάζεηαη ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο θνηηάδνληαο πξνο ηα δεμηά ηνπ.  Βγάδεη ιίγν ηε 

γιψζζα ηνπ θαη ακέζσο ζνπθξψλεη ηα ρείιε. 

Έπεηηα θαηεβαίλεη απφ ηα πφδηα ηεο θαη θάζεηαη ζην πάησκα κπξνζηά ηεο.  

Καζψο φινη εληζρχνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο 

θνηηάδνληαο πξνο ην δ. ζνπθξψλεη έληνλα ηα θξχδηα δείρλνληαο φηη θάηη δελ ηνπ 

αξέζεη.  Με ην ρέξη ηνπ πηάλεη ην πφδη, ελψ ε κεηέξα κε ην ρέξη ηεο, ρηππά ζηελ 

πιάηε ηνπ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ.  

 Ο Άγγεινο γπξίδεη ην ζψκα ηνπ πξνο ηα δεμηά θαη απιψλεη ην ρέξη ηνπ ζηε 

κεηέξα. Δθείλε ην θξαηάεη θη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο ην θνξηηζάθη κε ηε θνχμηα 

κπινχδα, ηξαβάεη ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, ζέινληαο λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιν ζεκείν.  

Ζ κεηέξα αθήλεη ην ρέξη ηεο, αιιά ν Άγγεινο ην απιψλεη πάιη θαη ηελ 

μαλαπηάλεη. Σελ ηξαβάεη μαλά, ελψ εθείλνο πξνρσξεί θαζηζηφο πξνο ηα πίζσ 

θηάλνληαο κπξνζηά απφ ηε ζπλνδφ κε ηε καχξε δαθέηα.  Ζ κεηέξα αθήλεη πάιη ην 

ρέξη ηεο θη εθείλνο αληηδξά θνπλψληαο κηα θνξά δπλαηά πάλσ-θάησ ην ρέξη.  Έπεηηα 

θνηηάδεη ηε κεηέξα, απιψλεη ην ρέξη ηνπ, ελψ ε ζπλνδφο κε ηε καχξε δαθέηα, ηνπ 

δείρλεη κε ην ρέξη ηεο λα πάεη θνληά ζηε κεηέξα ηνπ. 

Καζψο ζηέθεηαη ηψξα κπξνζηά ζηε κεηέξα ηνπ, ν Άγγεινο πηάλεη ην ρέξη ηεο, 

ζεθψλεηαη φξζηνο θαη ηξαβάεη ηε κεηέξα ηνπ γηα λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιν ζεκείν.  

Δίλαη ιίγν κνπηξσκέλνο θη ελψ ε κεηέξα δείρλεη φηη ζεθψλεηαη, ηειηθά κέλεη 

γνλαηηζηή, εληζρχνληαο κε ηα ρέξηα ηεο ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ίζσο θαληάδεηαη 

φηη ν Άγγεινο ην έρεη κεηαληψζεη, απηφ φκσο δε ζπκβαίλεη.  Μφιηο βιέπεη φηη ε 

κεηέξα δε ζεθψλεηαη, αληηδξά βγάδνληαο κηα κηθξή θξαπγή.  Έηζη, ηελ αλαγθάδεη λα 

ζεθσζεί θη εθείλνο ρηππά κηα θνξά ην πφδη ζην πάησκα (14’16’’).  Κνηηάδεη κηα θνξά 

ηε ζπλνδφ κε ηελ πξάζηλε κπινχδα πνπ θάζεηαη αθξηβψο κπξνζηά ηνπ θαη ηνπ 

ρακνγειά.  Έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη ζηνλ δ. ηε ζηηγκή πνπ εθείλνο θσλάδεη ζην 

ηχκπαλν ηε Εσή.  Καηφπηλ ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζηα δεμηά θνηηάδνληαο πξνθαλψο 

θάπνηνλ ζπλνδφ ή θάπνην παηδί.  νπθξψλεη αξθεηά ην ζηφκα θαη κε ην δάρηπιφ 
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πηάλεη ην άλσ ρείινο ηνπ.  Έπεηηα ζηξέθεη ην βιέκκα ζηνπο δ., ζνπθξψλνληαο έληνλα 

ην ζηφκα.  πγρξφλσο ιπγίδεη ηα γφλαηά ηνπ θαη θάζεηαη θάησ.  

 ηαλ ε δ. ξσηάεη αλ έπαημε ν Άγγεινο ζην ηχκπαλν, ε κεηέξα ηνλ πηάλεη θαη 

ηνλ ζεθψλεη.  Ο Άγγεινο ρακνγειά θνηηάδνληαο πξνο ηνλ δ. θαη ηξέρεη κε ιαρηάξα λα 

παίμεη ζην ηχκπαλν. Φαίλεηαη φηη κέρξη ηψξα πεξίκελε ηε ζεηξά ηνπ. 

Πηάλεη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε ηε κπαγθέηα θαη αξρίδεη λα ρηππά κε δχλακε πάλσ 

ζε απηφ. Ζ έθθξαζή ηνπ είλαη ραξσπή, φρη φκσο έληνλα. Κνηηάδεη κηα θνξά ην 

δάζθαιν θαη κηα θνξά πξνο ηα αξηζηεξά.  Ζ κεηέξα κε ην ρέξη ηεο ρηππά ζηελ πιάηε 

ηνπ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Πηζηεχνπκε φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή εληζρχεη ζεηηθά 

ηελ αληίιεςε ηνπ ξπζκνχ, γηαηί ην ρηχπεκα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηελ αληίιεςε ηνπ παικνχ. ηε ζπλέρεηα πηάλεη κε ην άιιν ηνπ ρέξη ηε 

κπαγθέηα, ηελ θνηηάδεη θαη ξίρλεη κηα καηηά ζην δάζθαιν, ζαλ λα ηνπ ιέεη φηη μεθηλά 

πάιη λα παίδεη. Απηή ηε θνξά φκσο ρηππά πάλσ ζην ηχκπαλν πην γξήγνξα θαη πην 

λεπξηθά. 

Μφιηο ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη, αθήλεη ηε κπαγθέηα απφ ην ρέξη θαη θνηηάδνληαο 

ην δάζθαιν, θάζεηαη θάησ. Σν βιέκκα ηνπ δείρλεη φηη πξνζκέλεη επηβξάβεπζε. Αθνχ 

ηειεηψζεη θαη ην άιιν παηδί πνπ έπαηδε ζπγρξφλσο κε ηνλ Άγγειν, ρεηξνθξνηνχλ φινη 

θη ν Άγγεινο ζθχβεη ην θεθάιη σο έλδεημε ληξνπήο, ελψ ακέζσο κεηά ην ζεθψλεη θαη 

ρεηξνθξνηά θη απηφο. Γελ απνκαθξχλεηαη απφ ην δάζθαιν θαη θαζηζηφο φπσο είλαη, 

πεξηκέλεη λα ηνπ δψζεη μαλά ηε κπαγθέηα. 

Έπεηηα θνηηάδεη ηε δ. θαη, ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα παίδεη ζην ηχκπαλν ηνπ δ. 

έλα άιιν παηδί, ν Άγγεινο ζηξέθεηαη θαη ην θνηηά. Καηφπηλ θηλείηαη κε ηξφπν πνπ 

γιηζηξά ην ζψκα ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη φηαλ γπξίδεη ην θεθάιη απέλαληη βιέπνληαο ηε 

κεηέξα, κπνπζνπιάεη γξήγνξα πξνο ην κέξνο ηεο θαη θηάλνληαο αξθεηά θνληά ηεο, 

ζεθψλεηαη θαη ηξέρεη πξνο απηήλ. Αθνπκπά πάλσ ζηνλ βξαρίνλά ηεο θαη ρακνγειά. 

ηέθεηαη ιίγε ψξα κπξνζηά ηεο έρνληαο γπξηζκέλε ηελ πιάηε ηνπ. Κνηηάδεη 

θάπνηνλ κπξνζηά, αιιά απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ πνπ πέθηεη ζην πξφζσπφ ηνπ, δελ 

κπνξψ λα δηαθξίλσ θακηά έθθξαζή ηνπ. Μεηά απφ ιίγε ψξα πεξλάεη απφ κπξνζηά 

ηνπ θσλάδνληαο έλα θνξηηζάθη κε θφθθηλε κπινχδα.  Ο Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη 

θαη ην θνηηάδεη, ελψ ην ίδην πάιη θνξηηζάθη ζθχβεη κπξνζηά ηνπ. Ο Άγγεινο θαζηζηφο 

ζηα γφλαηα φπσο είλαη, ην παξαηεξεί θαη πάιη.   

Σφηε αθνχγεηαη απφ ηνλ δ. ξπζκηθφο ρηχπνο ζην ληανχιη, δίλνληαο ην ζχλζεκα 

γηα ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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6
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ο Άγγεινο αθνχγνληαο ην ξπζκηθφ 

ρηχπν ζην ληανχιη, ζεθψλεηαη, ρακνγειά θαη ζηξέθεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο 

ηνπ.  Δθείλε ηνλ παίδεη, δείρλνληαο ηνπ πνιχ ηξπθεξφηεηα (16’27’’).  Σν παηδί γπξίδεη 

ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη ρακνγειάεη. Κάζεηαη ζηα πφδηα ηεο, αιιά εθείλε ηνλ 

ζεθψλεη, γηαηί ηψξα ε δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη «ηα ηξία κπξκεγθάθηα». Αθνινπζψληαο 

ηελ φινη, θηλνχληαη θπθιηθά ζηελ αίζνπζα ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

Ζ κεηέξα θξαηά ηνλ Άγγειν απφ ην ρέξη, αθνινπζψληαο ηε δ.. Αθνχ 

πεξπαηήζνπλ πνιχ ιίγν, ν Άγγεινο δπζαλαζρεηεί ζνπθξψλνληαο έληνλα ηα θξχδηα 

θαη ηζηξίδνληαο, γεγνλφο πνπ κάιινλ δείρλεη απαξέζθεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα.  Έρνπλ βγεη πιένλ απφ ηνλ θχθιν θη ν Άγγεινο θαίλεηαη λα κελ έρεη 

θακηά δηάζεζε γηα λα επαλέιζεη. ην ζεκείν απηφ δπζαλαζρεηεί θαη ζπκψλεη, δηφηη 

ίζσο είλαη αθφκε «καγλεηηζκέλνο» απφ ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

ηνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα παίδεη ζην ηχκπαλν. Ή ελδερνκέλσο λα έλησζε φηη 

δηήξθεζε ιίγν. 

Αθνχγεηαη ε δ., πνπ ηξαγνπδά αιιάδνληαο ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο, πηάλνληαο 

κε ην ρέξη ηε κχηε ηεο. Σν ίδην θάλνπλ φινη.  Ζ κεηέξα ηνπ Άγγεινπ ζθχβεη ην 

θεθάιη ηεο, δείρλνληαο ηνπ φηη θη εθείλε πηάλνληαο ηε κχηε ηεο, κηκείηαη ηε θσλή ηνπ 

κηθξνχ κπξκεγθηνχ.  Πξνζπαζεί κε θάπνηνλ ηξφπν λα ηνλ επαλαθέξεη. Ο Άγγεινο 

φκσο ζπκψλεη, έρνληαο ζνπθξψζεη ηα θξχδηα θαη ην ζηφκα ηνπ θαη πξνζπαζεί λα 

θηλεζεί πξνο ηα πίζσ. Σξαβψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, απνκαθξχλεηαη ιίγα βήκαηα 

αθφκε.  Έπεηηα ζηακαηά, βάδεη ην ρέξη ζην ζηφκα θαη θνηηάδεη πξνο ηα άηνκα, φπνπ 

εθηειείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. 

Καζψο ινηπφλ ε δ. μεθηλά πάιη λα ηξαγνπδά, ελψ φινη ηελ αθνινπζνχλ  

θηλνχκελνη θπθιηθά ζηελ αίζνπζα ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο, ελψ πξνο 

ζηηγκήλ δείρλεη φηη ζα ζπκκεηάζρεη θη απηφο πξνο αλαθνχθηζε θαη ηεο κεηέξαο ηνπ, 

ηειηθά αξλείηαη, κέλνληαο ζηελ αξρηθή ηνπ απφθαζε, ε νπνία είλαη λα πιεζηάζεη ηα 

φξγαλα. 

Αθνπκπά ην ρέξη ηνπ ζηνλ ηνίρν, πιεζηάδνληαο κε κηθξά βήκαηα ην θαιάζη κε 

ηα φξγαλα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην ηξαπέδη.  Ζ κεηέξα πξνο ζηηγκήλ αθήλεη ην ρέξη 

ηνπ, δείρλνληαο κε ην δάρηπιφ ηεο ηνπο άιινπο. Ο Άγγεινο ζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ 

πνδηψλ γηα λα δεη θαη λα θηάζεη ην θαιάζη. Ζ κεηέξα ηνλ πηάλεη απφ ηα ρέξηα γηα λα 

ηνλ απνκαθξχλεη, αιιά εθείλνο αληηζηέθεηαη ηξαβψληαο ηα ρέξηα θνληά ζην ζηήζνο 
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ηνπ. εθψλεηαη μαλά ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ θνηηάδνληαο ην θαιάζη θη έπεηηα 

πξνρσξά ιίγα βήκαηα κπξνζηά.  Ζ κεηέξα δελ ηνλ θξαηά πιένλ απφ ην ρέξη θη ν 

Άγγεινο απιψλνληαο ηα ρέξηα ηνπ, ηελ θνηηάδεη παξαθιεηηθά, ζέινληαο λα ηεο 

θξαηήζεη ην ρέξη. 

Σειηθά ν Άγγεινο πξνρσξά ιίγα βήκαηα αθφκε, θηάλνληαο ζην ερείν ηνπ CD- 

player, πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ηξαπέδη. εθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ θαη 

ηεληψλνληαο ην ρέξη ηνπ, αθνπκπά ην ερείν. Φαίλεηαη φηη ζέιεη λα εμεξεπλήζεη φια ηα 

πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αίζνπζα. 

Ζ κεηέξα ηφηε ηνλ πηάλεη απφ ηα κπξάηζα θαη ηνλ πεγαίλεη πξνο ηνπο άιινπο 

γηα λα αθνινπζήζεη θη απηφο ηε δξαζηεξηφηεηα. Ο Άγγεινο φκσο, θξαηψληαο ηα 

ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ, θνηηάδεη πξνο ηελ θάκεξα θαη αξλείηαη γηα κηα αθφκε θνξά λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα. Βιέπνληαο ηε κεηέξα πνπ ηνλ πεγαίλεη πξνο ηνλ 

θχθιν, ζνπθξψλεη ηα θξχδηα ηνπ θαη αξρίδεη λα ηζηξίδεη (18΄03΄΄)!  Κνηηάδεη μαλά κηα 

θνξά ζηελ θάκεξα ηζηξίδνληαο ιηγφηεξν ηψξα θαη ηξαβψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, 

θαηεπζχλεηαη κε γνξγφ βήκα πξνο ην ηξαπέδη φπνπ βξίζθεηαη ην θαιάζη κε ηα φξγαλα.  

θεθηφκαζηε φηη είλαη αδχλαηνλ λα επαλέιζεη ζηε δξαζηεξηφηεηα, αλ δελ θξαηήζεη 

ζην ρέξη ηνπ ην φξγαλν πνπ ηφζν επηζπκεί. 

Έπεηηα ζηακαηά θνηηάδνληαο πξνο ηε δ., ζνπθξψλεη ιίγν ηα ρείιε ηνπ θαη 

γπξίδνληαο ην ζψκα ηνπ, πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ. Καηεπζχλεηαη πξνο ην ερείν, 

έρνληαο φκσο ην βιέκκα ζηα δεμηά, φπνπ βξίζθνληαη ηα φξγαλα. Αθήλεη ην ρέξη ηεο 

κεηέξαο ηνπ θαη, ζεθψλνληαο ην δεμί ηνπ ρέξη δείρλεη πξνο ηα φξγαλα, ελψ 

ζπγρξφλσο θαηεπζχλεηαη πξνο ηα εθεί. Μφιηο θηάζεη ην ηξαπέδη, ζεθψλεηαη ζηηο 

κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ θαη ηεληψλνληαο ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, πξνζπαζεί λα θηάζεη ηηο 

καξάθεο. 

Σφηε πιεζηάδεη θνληά ηνπ ε κεηέξα θαη ν Άγγεινο πεξηκέλνληαο απφ εθείλε λα 

ηνπ δψζεη ην φξγαλν πνπ εθείλνο δελ θηάλεη, αλαζεθψλεηαη μαλά ζηηο κχηεο ησλ 

πνδηψλ ηνπ. Ζ κεηέξα πηάλεη θαη δίλεη ζηνλ Άγγειν κηα καξάθα.  Δθείλνο ηφηε 

θξαηψληαο ηελ ζην ρέξη, αξρίδεη λα ηελ θνπλά πάλσ-θάησ. Καηφπηλ ζηακαηά, ηελ 

παξαηεξεί θαη πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ. Υακνγειά αλνίγνληαο ην ζηφκα ηνπ, 

ελψ θνπλά ζπγρξφλσο ηε καξάθα.  Σψξα δείρλεη φηη είλαη έηνηκνο λα εληαρζεί ζην 

ζχλνιν. Υηππά κηα θνξά ην πφδη ηνπ ζην πάησκα θαη παξαηεξεί πξνο ην κέξνο ηεο δ..  

Σφηε ζθχβεη ε κεηέξα ην θεθάιη ηεο, δείρλνληαο ζηνλ Άγγειν φηη πηάλνληαο ηε κχηε 

ηεο, κπνξεί θαη κηιάεη φπσο ην κηθξό κπξκεγθάθη ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο Άγγεινο θνηηάδεη 
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ηε κεηέξα θαη θξαηψληαο ηεο ην ρέξη, αξρίδεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο άιινπο, 

θνπλψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε καξάθα. 

Φηάλνληαο φκσο θνληά ηνπο ζηακαηά, θνηηάδεη πξνο ηε δ. θαη έπεηηα ζηελ 

θάκεξα, ελψ θνπλά ηε καξάθα πνπ θξαηά. Αξρίδεη λα πεξπαηά πξνο ηνπο άιινπο, 

αιιά βιέπνληαο θάπνηνλ ζπλνδφ κε καχξν ηδελ λα πεξλάεη εθείλε ηε ζηηγκή απφ 

κπξνζηά ηνπ, ζηακαηά θνηηάδνληαο ηνλ κε πξνζνρή. Έπεηηα κε ηε κεηέξα 

εληάζζνληαη θη απηνί ζηνλ θχθιν. Ο Άγγεινο γηα κηα ζηηγκή αθήλεη ην ρέξη ηεο, αιιά 

ακέζσο ην μαλαθξαηά. Αξρίδεη λα θνπλά ηε καξάθα ηνπ, ελψ παξαηεξεί ηε δ., πνπ 

ξσηάεη ηα παηδηά κε πνηφλ άιιν ηξφπν ζα πεξπαηήζνπλ «ηα κπξκεγθάθηα» ηεο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. 

Καζψο γνλαηίδνπλ φινη δείρλνληαο φηη θνιπκπνχλ, ν Άγγεινο παξαηεξεί γηα 

ιίγν ηε δ.  Έπεηηα ζθχβεη θαη ρηππά δπλαηά ηε καξάθα ζην πάησκα. Ζ κεηέξα κε ην 

ρέξη ηεο ηνλ ζηακαηά θη εθείλνο ζεθψλεηαη θαη ζηέθεηαη γηα ιίγε ψξα κε ηε καξάθα 

ζην ρέξη. Ακέζσο φκσο θάζεηαη ζηα γφλαηα, ρηππψληαο μαλά δπλαηά ηε καξάθα ζην 

πάησκα. Γπξίδεη ην θεθάιη ζηα αξηζηεξά θαη βιέπνληαο ηε κεηέξα ηνπ, ζεθψλεηαη 

φξζηνο. 

Ζ κεηέξα ζηακαηά κέλνληαο απφ πίζσ ηνπ, ελψ ν Άγγεινο θάζεηαη ζηα γφλαηα, 

ρηππψληαο κε ην ρέξη ηνπ δπλαηά ηε καξάθα ζην πάησκα. Ζ κεηέξα ζηακαηά ην ρέξη 

ηνπ θαη εθείλνο θάζεηαη θάησ, έρνληαο ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ ζηα δεμηά. 

Σφηε δηαθξίλεηαη ε δ., ε νπνία ηνλ πιεζηάδεη ζηγά-ζηγά παίξλνληαο ηνπ ηε 

καξάθα απφ ην ρέξη, κε πνιχ γιπθφ θαη φκνξθν ηξφπν, έηζη ψζηε ν Άγγεινο δελ 

αληηδξά. Σελ παξαηεξεί θαη κέλνληαο ζην ίδην ζεκείν, αξρίδεη λα ζνπθξψλεη ηα 

θξχδηα ηνπ, δείρλνληαο φηη δελ ηνπ άξεζε πνπ ηνπ πήξε ην φξγαλν. Παξαηεξεί γηα 

αξθεηή ψξα πξνο ην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ε δ. θη φηαλ εθείλε ιέεη ζηε νθία λα 

θιαίεη κε ηξφπν ψζηε λα ηξαγνπδά ηαπηφρξνλα ηε δεζπφδνπζα (ζνι), ηε κεζαία λφηα 

(κη) θαη ηελ ηνληθή (λην) ηνπ ηξαγνπδηνχ, δείρλνληαο ηεο κάιηζηα θαη ηνλ ηξφπν, ν 

Άγγεινο, βιέπνληαο θαη ηνπο άιινπο λα γεινχλ, ρακνγειά,. 

Έπεηηα, ζεθψλεηαη φξζηνο. Πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο θη φηαλ πάιη ζεθψλεηαη, 

ηεο ην ηξαβάεη κε ζθνπφ λα ηελ ζεθψζεη. Γπζαλαζρεηεί θαη ε έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνχ ηνπ δείρλεη, φηη ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφ πνπ ζθέθηεθε.  Ίζσο ζέιεη 

λα μαλαπάξεη ην φξγαλν. Δθείλε ηε ζηηγκή φκσο θάζνληαη δίπια ηνπο κηα ζπλνδφο κε 

μαλζά καιιηά, καδί κε ην αγνξάθη ηεο. Σν βιέκκα ηνπ κηθξνχ πξνζθνιιάηαη ζην 

αγφξη κε ηε γθξη κπινχδα, ελψ αθνχγεηαη ε δ., πνπ μεθηλά ηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα. 
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ε φιν απηφ ην επεηζφδην, ν Άγγεινο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία απνκαθξχλζεθε 

απφ ην ζχλνιν, επηκέλνληαο ζηελ επηζπκία ηνπ λα θξαηήζεη φξγαλν.  Μφιηο ην πέηπρε 

απηφ, εληάρζεθε μαλά ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη θνπλνχζε ηε καξάθα φπνηα ζηηγκή 

ήζειε. Δλδερνκέλσο λα πξνζπαζνχζε λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο άιινπο, ή 

απιά λα εμέθξαδε ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζηα κνπζηθά φξγαλα. Θα ζέιακε επίζεο λα 

επηζεκάλνπκε φηη είλαη ζσζηή, θαηά ηε γλψκε καο ε ζέζε ηεο δ. απέλαληη ζε απηή ηε 

ζηάζε. Γελ πξνζπαζεί λα ηνλ εληάμεη ζηε δξαζηεξηφηεηα κε επηκνλή, αιιά νχηε λα 

ηνπ αθαηξέζεη ην φξγαλν πνπ επηζπκνχζε. Μφλν ηε ζηηγκή πνπ πξνθαλψο ν ζφξπβνο 

ηεο καξάθαο θψιπε ηε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αθαίξεζε κε εχζρεκν ηξφπν 

ην κνπζηθφ φξγαλν απφ ηα ρέξηα ηνπ παηδηνχ. Ζ φιε ζπκπεξηθνξά εκπεξηέρεηαη ζηα 

βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ καζεκάησλ κνπζηθήο πξνπαηδείαο θαη πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά θάζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ δαζθάινπ (ηάκνπ, 2008). 

 

7
ο
 Επειζόδιο:  (20΄53΄΄) 

 

  Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Καζψο ν Άγγεινο παξαηεξεί ην 

αγνξάθη κε ηε γθξη κπινχδα θαη ηε ζπλνδφ ηνπ πνπ θάζνληαη δίπια ηνπ, ε δ. κηκείηαη 

ηε θσλή ηνπ καλάβε ιέγνληαο «Έρσ σξαία θξέζθα θξνχηα, ιαραληθά…». 

Ζ κεηέξα πηάλεη ηνλ Άγγειν θαη ηνλ βάδεη λα θάζεηαη απέλαληί ηεο, έηζη ψζηε 

λα βιέπεη ν έλαο ηνλ άιιν. Κξαηάεη ηα ρεξάθηα ηνπ θαη ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ιηθλίδεη ην ζψκα ηεο κπξνο πίζσ, θνπλψληαο καδί ηεο θαη ηνλ Άγγειν. Δθείλνο 

έρνληαο ζηξακκέλν ην θεθάιη ηνπ αξηζηεξά, παξαηεξεί ηε Νφλλε πνπ είλαη 

κνπηξσκέλε θαη αξλείηαη λα δψζεη ηα ρέξηα ηεο ζηε ζπλνδφ ηεο. 

ηαλ ε δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ απηνχ, ε 

κεηέξα θξαηψληαο ηα ρέξηα ηνπ Άγγεινπ, ηα αλεβνθαηεβάδεη ελαιιάμ ην έλα κε ην 

άιιν, δείρλνληαο αληίζηνηρα ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή. Σε ζηηγκή πνπ ε δ. 

επαλαιακβάλεη μαλά ηα ιφγηα ηνπ καλάβε, ν Άγγεινο αθήλεη ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαη γπξίδεη πξνο ηε δ., θνηηάδνληαο ηελ κε πξνζνρή. Καζψο ιηθλίδνπλ φια ηα 

δεπγάξηα ηα ζψκαηά ηνπο κπξνο-πίζσ ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο 

παξαηεξεί ηε ζπλνδφ κε ηα μαλζά καιιηά πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηνπ. 

Καηφπηλ γπξίδεη μαλά πξνο ηε κεηέξα ηνπ. Πηάλεη ηα ρέξηα ηεο θαη αξρίδνπλ θη 

απηνί λα ιηθλίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, ε κεηέξα κε ηνλ Άγγειν θξαηψληαο ν έλαο ην ρέξη ηνπ άιινπ, 

αλεβνθαηεβάδνπλ ηα ρέξηα ελαιιάμ. Δθείλε ηε ζηηγκή αθνχγεηαη ε νθία πνπ 
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ηξαγνπδά γξήγνξα ην ζνι θαη ην λην. Ο Άγγεινο, γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηα αξηζηεξά 

θαη ηελ θνηηάδεη, ελψ ε κεηέξα αλεβνθαηεβάδεη γξήγνξα ηα ρέξηα ηνπ κηθξνχ. 

Σψξα ε δ. επαλαιακβάλεη μαλά ηα ίδηα ιφγηα, αιιά ρακειψλεη ηελ έληαζε ηεο 

θσλήο ηεο. Ο Άγγεινο γπξίδεη ην ζψκα ηνπ ζηα αξηζηεξά, θνηηάδνληαο πξνο ην κέξνο 

φπνπ βξίζθνληαη ε νθία κε ηε Νφλλε. Έπεηηα γπξίδεη απφηνκα πξνο ηε κεηέξα ηνπ 

θαη πηάλνληαο ηεο ηα ρέξηα, αξρίδνπλ λα θάλνπλ ηελ ίδηα θίλεζε.  Ο Άγγεινο ζε απηφ 

ην ζεκείν θάλεθε πνιχ απνθαζηζηηθφο. αλ λα ήμεξε ηη ήζειε λα θάλεη. Ακέζσο 

ινηπφλ γπξίδεη ην θεθάιη ζηα δεμηά, βιέπνληαο ηε ζπλνδφ κε ηα μαλζά καιιηά θαη ην 

αγνξάθη ηεο. Φαίλεηαη φηη ν Άγγεινο ζέιεη λα ζηγνπξεπηεί φηη φινη θάλνπλ ην ίδην. 

ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή, ε κεηέξα αλεβνθαηεβάδεη ην ρέξη ηνπ Άγγεινπ, 

αιιά εθείλνο κεηά απφ ιίγν ηα ηξαβάεη, ιηθλίδνληαο ζπγρξφλσο ην ζψκα ηνπ κπξνο 

πίζσ. Καηφπηλ ζηξέθεη μαλά ην βιέκκα ζηα δεμηά, θνηηάδνληαο ηε ζπλνδφ κε ηα 

μαλζά καιιηά θαη ην αγνξάθη ηεο. Έπεηηα γπξίδεη ην ζψκα, θνηηάδνληαο πξνο ην κέξνο 

φπνπ βξίζθνληαη ε νθία θαη ε Νφλλε. 

 

8
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο. Αθνχγεηαη ε δ., πνπ ηξαγνπδά κηα 

δσληαλή κεισδία, ρσξίο ηνπο ζηίρνπο.  ηε ζέζε ηνπο ιέεη πακ-πακ. Θέιεη λα δψζεη 

έκθαζε ζηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο. 

Ζ κεηέξα ζεθψλεη ηνλ Άγγειν θη εθείλνο ηξέρεη πξνο ην κέξνο ηεο δ..  ηακαηά 

φκσο ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο παξαηεξψληαο ηελ. Δθείλε ηελ ψξα ε δ. ηξαγνπδά θαη 

ιέεη ζηα παηδηά φηη ε πξνυπφζεζε γηα λα πάξνπλ καληήιεο, είλαη λα ηξαγνπδήζνπλ 

φηαλ ζα ηνπο δεηεζεί. Ο Άγγεινο κε ην ρέξη αθνπκπά ηε κχηε, ζπλερίδνληαο λα 

παξαηεξεί ηε δ. Έπεηηα απνκαθξχλεη ην ρέξη ηνπ απφ ηε κχηε, αιιά ακέζσο ην 

αθνπκπά μαλά ζ’ απηή. 

Ζ δ. ιέεη κηθξά κεισδηθά κνηίβα ζε θάπνην παηδί θη ν Άγγεινο έρνληαο ην ρέξη 

ζηε κχηε θαη ζηα ρείιε, παξαηεξεί πξνο εθείλν ην κέξνο. Έπεηηα ζθχβεη απφηνκα 

αθνπκπψληαο ηα ρέξηα ζην πάησκα θη φηαλ ζεθψλεηαη ρακνγειά θαη αξρίδεη λα ηξέρεη 

πξνο ηε δ.. ηαλ θηάλεη θνληά ηεο, ζηακαηά, βάδεη ην ρέξη ζην ζηφκα θαη ηελ 

θνηηάδεη. Πξνρσξά θνληά ηεο θάλνληαο κεξηθά βήκαηα αθφκε θη έπεηηα γπξίδεη ην 

ζψκα ηνπ πίζσ, βιέπνληαο ηε κεηέξα ηνπ. Σξέρεη θνληά ηεο, πηάλεη ην ρέξη ηεο θαη 

ηξαβψληαο ηελ, θαηεπζχλνληαη πξνο ηε δ.. Αλππνκνλεί λα θξαηήζεη ζην ρέξη ηνπ ηε 

καληήια. 
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Πξηλ θηάζνπλ ζηε δ., ν Άγγεινο ζηακαηά, θνηηάδνληαο κε πξνζνρή ην αγνξάθη 

κε ηε ζθνχξα γθξη κπινχδα πνπ ζηέθεηαη δίπια ηνπ. Έπεηηα θνηηάδεη πάιη ηε δ. θαη 

ηξαβψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, πξνρσξά πην θνληά ηεο. Απιψλεη ην ρέξη ηνπ γηα 

λα ηελ πξνθαιέζεη λα ηνλ δεη θαη λα ηνπ δψζεη καληήια. κσο, αθνχ ηε βιέπεη λα 

απεπζχλεηαη ζηε Νφλλε ιέγνληαο ηεο κεισδηθά κνηίβα, καδεχεη ην ρέξη ηνπ θαη ην 

αθνπκπά ζηα ρείιε. 

ηε ζπλέρεηα απιψλεη μαλά ην ρέξη ηνπ ζηε δ., ιηγφηεξν απνθαζηζηηθά απηή ηε 

θνξά. Γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα ηξαβψληαο ηεο ην ρέξη, ελψ κε ηελ έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ, ηεο δείρλεη φηη ζέιεη λα πξνρσξήζνπλ πξνο ην κέξνο ηεο.  Ίζσο ζέιεη 

κε θάπνην ηξφπν λα ηεο πεη, λα επέκβεη θη απηή γηα λα ηνπ δψζεη ε δαζθάια καληήια.  

Γείρλεη φηη δπζαλαζρεηεί πνπ ε κεηέξα κέλεη αθίλεηε θαη δελ πξνρσξά καδί ηνπ. 

Μφιηο βιέπεη φηη θηλείηαη κεξηθά βήκαηα, θνηηάδεη κηα θνξά ζηελ θάκεξα θαη 

θαζψο κεηά ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζηελ δ., αθήλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο.  Δπεηδή φκσο 

ληψζεη φηη δελ ηεο θξαηά ην ρέξη θαη δελ είλαη καδί ηνπ, γπξίδεη απφηνκα πξνο ην 

κέξνο ηεο θαη γθξηληάδεη, θνπλψληαο λεπξηθά πάλσ θάησ ηα ρέξηα ηνπ θαη 

αλαπλένληαο γξήγνξα θαη δπλαηά. Δίλαη κηα ζηηγκή ηδηαίηεξεο έληαζεο γηα ηνλ 

Άγγειν (24’32’’). Ζ κεηέξα βιέπνληαο ηνλ λα αληηδξά κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ηνπ ιέεη 

«ζηγά ζηγά», απιψλνληαο ζπγρξφλσο ηα ρέξηα ηεο.  Ο Άγγεινο πηάλεη ην ρέξη ηεο, ελψ 

ζπλερίδεη λα παξαπνληέηαη πνιχ ιηγφηεξν απηή ηε θνξά. 

Έπεηηα θνηηάδεη ζην πάησκα θαη κεηά ζηξέθεηαη πξνο ηε δ.  Πξνρσξά πξνο ην 

κέξνο πνπ βξίζθεηαη, ηξαβψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε κεηέξα απφ ην ρέξη.  Δθείλε ηφηε 

γνλαηίδεη, θέξλνληαο ηνλ Άγγειν θνληά ηεο. 

ηαλ ε δαζθάια απεπζχλεηαη ζε άιιν παηδί ιέγνληαο ηνπ κεισδηθά κνηίβα, ν 

Άγγεινο ηελ θνηηάδεη κε βιέκκα πξνζνρήο θαη πξνζκνλήο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ αλαζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ, πξνζκέλνληαο λα 

απεπζπλζεί ζ’ απηφλ.   

Έρνληαο ινηπφλ ην βιέκκα ηνπ ζηελ δ., αλνίγεη ηα ρέξηα ηνπ εηνηκάδνληαο λα ηα 

απιψζεη ζε εθείλε. Σειηθά ζεθψλεη ςειά ην δεμί ηνπ ρέξη, αιιά βιέπνληαο φηη 

απεπζχλεηαη ζε άιινλ ην καδεχεη, πηάλνληαο ηα ρείιε ηνπ. Ίζσο απηή ε θίλεζε λα 

δειψλεη ακεραλία.  Πξνρσξά ιίγα βήκαηα, αιιά ζηακαηά θνηηάδνληαο πάιη πξνο ηε 

δ., αθνπκπψληαο κε ην ρέξη ηε κχηε ηνπ. ηε ζπλέρεηα φκσο, ηελ πιεζηάδεη, ζα 

ιέγακε, απνθαζηζηηθά. Γε θαίλεηαη δηζηαθηηθφο. ηέθεηαη αθξηβψο κπξνζηά ηεο θαη 

απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ, ην αλεβνθαηεβάδεη. Ζ κεηέξα, ηνπ θάλεη λφεκα λα 

ζηακαηήζεη, αιιά εθείλνο ζπλερίδεη! 
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Δίλαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ κηθξνχ πνπ έρεη ζθνπφ λα δνθηκάζεη πην 

απνηειεζκαηηθά κέζα, ψζηε λα εθπιεξψζεη ηελ επηζπκία ηνπ (25΄40΄΄). 

ηε ζπλέρεηα θαηεβάδεη ην ρέξη ηνπ θαη θνηηάδνληαο ηε δαζθάια, αλαζεθψλεηαη 

ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ. Με ην ρέξη ηνπ πηάλεη ηα ρείιε θη φηαλ ε δ. εηνηκάδεηαη λα 

δψζεη ζην παηδάθη πνπ απεπζχλνληαλ καληήια, ν Άγγεινο ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ. 

Ζ δαζθάια απεπζχλεηαη ηψξα ζηε Μπξηψ. Ο Άγγεινο θνηηάδεη ηελ δ. θαη 

δεηιά-δεηιά ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ.  Ζ κεηέξα ηνλ πηάλεη απφ ην κπξάηζν πξνθαλψο γηα 

λα ηνλ παξνηξχλεη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, αιιά ακέζσο πάιη ηνλ αθήλεη.  Σφηε 

δηαθξίλεηαη ιίγν ν δ. πνπ γνλαηίδεη, έρνληαο θαη ην θαιάζη κε ηηο καληήιεο. Ο 

Άγγεινο ηνλ θνηηάδεη, ηνπ ρακνγειά θαη γνλαηίδεη κπξνζηά ηνπ.  Ζ φιε ηνπ ζηάζε 

δείρλεη έληνλε αλππνκνλεζία θαη πξνζκνλή.    

Έρεη αλνηρηφ ην ζηφκα ηνπ, ελψ βιέπεη δηαθξηηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ 

θαιαζηνχ. Σαπηφρξνλα, γνλαηηζηφο φπσο είλαη, αλαζεθψλεη ην ζψκα ηνπ θνηηάδνληαο 

κέζα ζην θαιάζη. ηαλ ν δ. ην ζεθψλεη ειαθξψο απφ ην πάησκα, ν Άγγεινο ηνλ 

βιέπεη θαη ρακνγειά, ελψ θνπλά ην δεμί ηνπ πφδη.  Έπεηηα κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, 

ζηεξίδεηαη ζην γφλαηα ηνπ δ. θαη ζεθψλεηαη φξζηνο. 

Ήξζε ε ζεηξά ηνπ Άγγεινπ θαη ε δ. απεπζχλεηαη ζ’ απηφλ, ιέγνληαο ηνπ κε πακ 

πακ κηθξά κεισδηθά κνηίβα. Γελ νλνκάδεη ηα δηαζηήκαηα κε ηηο λφηεο, γηαηί είλαη πην 

δχζθνιν λα αξζξψζεη ηελ νλνκαζία ησλ θζφγγσλ, ελψ ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθά 

ηελ επαλαιακβαλφκελε ζπιιαβή πακ-πακ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

απνθξηζεί. Ο Άγγεινο φκσο ηελ θνηηάδεη ιίγν θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαθξχλεη ακέζσο 

ην βιέκκα ηνπ απφ απηήλ. Κνηηάδεη ζην πάησκα θαη σο έλδεημε ακεραλίαο, γνλαηίδεη 

θαη θάζεηαη ζην πάησκα. Ακέζσο φκσο ζεθψλεηαη θη ελψ ε δαζθάια ζπλερίδεη λα 

ηνπ απεπζχλεηαη, εθείλνο ζηέθεηαη ληξνπαιφο απέλαληί ηεο. Σν θεθάιη ηνπ ην έρεη 

ειαθξψο ζθπκκέλν θαη θαηά δηαζηήκαηα ζεθψλεη ηα κάηηα ηνπ βιέπνληαο ηελ. 

Σειηθά έρνληαο ζθπκκέλν ην θεθάιη θαη ζνπθξψλνληαο ην ζηφκα, ίζσο απφ 

ακεραλία, ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ θέξλνληαο ην δίπια ζην θεθάιη, ελψ ζπγρξφλσο 

ζηξέθεη ηε πιάηε ηνπ ζηε δ..  Θέιεη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν λα ηεο δείμεη, φηη δελ επηζπκεί 

λα αληαπνθξηζεί ζ’ απηά πνπ ηνπ δεηά - απηφ καξηπξείηαη θαη απφ ηελ φιε ηνπ ζηάζε 

ζην ρψξν (26΄22΄΄). 

Ο δ. ηνπ δίλεη καληήια θη ν Άγγεινο κφιηο ηελ θξαηά ρακνγειά θαη ηξέρεη πίζσ 

ζηε κεηέξα ραξνχκελνο. Μφιηο θηάλεη θνληά ηεο, γπξίδεη ρακνγειαζηφο θαη θνηηάδεη 

ηνπο δαζθάινπο. 
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Έπεηηα ε κεηέξα πηάλεη ην ρέξη ηνπ θη ν Άγγεινο έρνληαο ηελ πιάηε ζηξακκέλε 

πξνο ηελ θάκεξα, παίδεη κε ηε καληήια ηνπ. Σε ζεθψλεη θαη ηελ πεηά κε νξκή ζην 

πάησκα. Απηφ γίλεηαη ηέζζεξηο θνξέο. Σελ ηειεπηαία ηελ πεηά πην καθξηά θαη θαζψο 

θάζεηαη ζην πάησκα, ηεληψλεη ην ρέξη ηνπ θαη ηελ πηάλεη. Μφιηο ην θάλεη απηφ, 

ζεθψλεηαη φξζηνο κε ηε καληήια ζην ρέξη. 

Αλαζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ θαη πεηάεη μαλά ηε καληήια ζην 

πάησκα. θχβεη γηα λα ηελ πηάζεη θαη ακέζσο επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα θίλεζε. Σελ 

ηξίηε θνξά ηελ πηάλεη, ζεθψλεηαη φξζηνο θαη θνηηάδεη πξνο ην κέξνο πνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλνη νη πεξηζζφηεξνη.  Έπεηηα ξίρλεη θάησ ηε καληήια θαη ζθχβεη γηα λα 

ηελ πηάζεη. ηαλ ζεθψλεηαη, ηελ θνπλά πέξα-δψζε, ελψ θνηηά ην Νηθφια, πνπ εθείλε 

ηε ζηηγκή απνθξίλεηαη κνπζηθά ζηα κεισδηθά κνηίβα ηεο δ.. 

Ο Άγγεινο πξνρσξά κεξηθά βήκαηα κπξνζηά απφ ηε δ.. Έπεηηα γπξίδεη ην ζψκα 

θη έηζη κπνξνχκε λα δνχκε ην πξφζσπφ ηνπ.  Κνηηάδεη πξνο ηε κεηέξα ηνπ θαη ηξέρεη 

ρακνγειαζηφο θνληά ηεο. Μφιηο θηάλεη θνληά ηεο, γπξίδεη θαη θνηηάδεη πξνο ην 

θέληξν ηεο αίζνπζαο, φπνπ βξίζθνληαη ζρεδφλ φινη.  Ρίρλεη κηα θνξά ηε καληήια ζην 

πάησκα, ζθχβεη, ηελ πηάλεη θη φηαλ ζεθψλεηαη, αξρίδεη λα γθξηληάδεη, θσλάδνληαο 

αξθεηά δπλαηά.  Παξάιιεια ηξαβάεη θαη ηε κεηέξα απφ ην ρέξη (27΄28΄΄). 

Καζψο ε κεηέξα ζεθψλεηαη, ν Άγγεινο γπξίδεη θαη θνηηάδεη κηα θνξά ζηελ 

θάκεξα θαη ακέζσο κεηά ηε δ.. ηξέθεη πάιη ην θεθάιη κπξνζηά θαη κε ην ρέξη ηνπ 

θνπλά ηε καληήια.  Σνπ γιηζηξάεη, φκσο, θαη ηνπ πέθηεη θάησ. Σαηξηάδεη κε ην ρέξη 

ηνπ ηα καιιηά θη έπεηηα ζθχβεη, ηελ πηάλεη, αιιά επεηδή κε ην πφδη ηνπ ηελ παηάεη, 

μαλαζθχβεη θαη ηε ζεθψλεη απφ ην πάησκα.  Μφιηο ηελ θξαηήζεη, ηελ πεηάεη μαλά κε 

νξκή θάησ. θχβεη ινηπφλ πάιη θη φηαλ ζεθψλεηαη, ηελ θνπλάεη θνηηάδνληαο ηε 

Νφλλε πνπ βξίζθεηαη θνληά ηνπ. 

Αξρίδεη ε δ. λα ηξαγνπδά κηα γξήγνξε κεισδία ρσξίο ζηίρνπο. ηε ζέζε απηψλ, 

ιέεη απιά πακ- πακ. Ο Άγγεινο κφιηο ηελ αθνχεη λα ηξαγνπδά, γπξίδεη ακέζσο πξνο 

ην κέξνο ηεο θαη αξρίδεη λα θνπλά δπλαηά πάλσ-θάησ ηε καληήια θαη εθθξάδεη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ πνπ ληψζεη κέζα απφ ηηο έληνλεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ.  Απφ ηε 

ραξά ηνπ αλνίγεη ην ζηφκα, ελψ ηα κάηηα ηνπ είλαη ιίγν θιεηζηά. 

Ο θαζέλαο ρνξεχεη ζην κέξνο πνπ βξίζθεηαη, αθνινπζψληαο ην ξπζκφ ηεο 

κεισδίαο θαη θνπλψληαο ηαπηφρξνλα ηε καληήια ηνπ. Ο Άγγεινο θάλνληαο κηθξά 

πεδήκαηα πξνζπαζεί λα ρνξέςεη φπσο νη ππφινηπνη. Κάπνηα ζηηγκή ε κεηέξα ηνλ 

αθήλεη απφ ην ρέξη θαη ν Άγγεινο ακέζσο απιψλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα ηεο ην 

μαλαθξαηήζεη. 
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Μφιηο ην θάλεη απηφ, θνπλά ηε καληήια πέξα δψζε κε ήξεκν ηξφπν, φπσο 

θάλνπλ φινη. Ο Άγγεινο γπξίδεη ην ζψκα ηνπ πξνο ηα αξηζηεξά, βιέπνληαο γξήγνξα 

ηε ζπλνδφ πνπ βξίζθεηαη δίπια ηνπ. Σα ρείιε ηνπ είλαη ιίγν ζνπθξσκέλα θαη φηαλ 

ζηξέθεηαη πάιη κπξνζηά, ζνπθξψλεη έληνλα ην ζηφκα θαη ηα θξχδηα, ελψ 

αλνηγνθιείλεη ηα κάηηα. Ίζσο απφ ηελ πξνζπάζεηα λα πεη θάπνηα ζπιιαβή φπσο γηα 

παξάδεηγκα «βνπ» (28΄02΄΄).  Έπεηηα ξίρλεη ζην πάησκα ηε καληήια θαη ζθχβεη λα 

ηελ πηάζεη. ηαλ ζεθψλεηαη αξρίδεη λα ηελ θνπλά κε ην ρέξη ηνπ, αιιά ζηακαηά γηα 

λα ηελ πηάζεη θαιχηεξα κε ηα δπν ηνπ ρέξηα. Αθήλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ 

πξνρσξψληαο κεξηθά βήκαηα πην θνληά ηεο θαη αθίλεηνο φπσο ζηέθεηαη, παξαηεξεί 

ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπ. 

Δθείλε ηε ζηηγκή αθνχγεηαη ε δ. πνπ αλεβνθαηεβάδεη κε glissando γξήγνξα ηε 

θσλή ηεο, απφ ην επίπεδν ηεο νκηιίαο ζε απηφ ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη αληίζηξνθα. Σν 

θάλεη απηφ γηα λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ζηαδηαθά ηα παηδηά, φηη ππάξρεη έλα πςειφηεξν 

επίπεδν απφ απηφ πνπ κηιάκε ζηελ θαζεκεξηλή καο γιψζζα.  Κη απηφ ην πςειφηεξν 

επίπεδν, επηηπγράλεηαη κε ην ηξαγνχδη. 

Ζ κεηέξα πηάλεη ηνλ Άγγειν θαη ηνλ γπξίδεη ιίγν πξνο ηα αξηζηεξά. Δθείλνο 

φκσο παξακέλεη αθίλεηνο, βιέπνληαο ηε κεηέξα πνπ ζθχβεη γηα λα πάξεη ηε καληήια 

ηεο. Ζ δ. αξρίδεη ηψξα λα αλεβνθαηεβάδεη ζηαδηαθά ηε θσλή ηεο. Ίζσο γηα 

πεξηζζφηεξε έκθαζε, αιιά θαη γηα λα δνπλ ηα παηδηά ην ζηαδηαθφ αλέβαζκα θαη 

θαηέβαζκα ηεο θσλήο. Ο Άγγεινο ζηξέθεη ηε καηηά ηνπ ζηε δ., θνηηάδνληαο ηελ κε 

πξνζήισζε.  Έρεη ειαθξψο αλνηρηφ ην ζηφκα θαη κεηά μαθληθά πεηάεη κε νξκή ηε 

καληήια ζην πάησκα. Σε ζηηγκή πνπ ην θάλεη απηφ, ζνπθξψλεη ην ζηφκα θαη ηα 

θξχδηα. Έπεηηα ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη θαη ακέζσο ηελ μαλαπεηάεη. Μηκείηαη ηελ 

θίλεζε ηεο δ., ε νπνία πεηάεη ςειά ηε καληήια, ηε ζηηγκή πνπ αλεβάδεη κε glissando 

ηε θσλή ηεο.  ηαλ ηελ πηάλεη ζην ρέξη ηνπ, ηελ θνπλά πάλσ-θάησ θαη ηελ μαλαξίρλεη 

θάησ.   

Καζψο ζθχβεη θαη θάζεηαη ζηα πφδηα ηνπ πηάλνληαο ηε καληήια, θνηηάδεη πξνο 

ηα δεμηά, ζνπθξψλνληαο έληνλα ην ζηφκα. ηαλ ζεθψλεηαη απιψλεη κε ηα ρέξηα ηνπ 

ηε καληήια θάησ απφ  ην ζαγφλη. Γελ ην ππνινγίδεη φκσο ζσζηά θαη ηνπ πέθηεη ε 

καληήια θάησ.  θχβεη γηα άιιε κηα θνξά γηα λα ηελ πηάζεη θη φηαλ ζεθψλεηαη, ηε 

δηπιψλεη θάησ απφ ην ζαγφλη ηνπ θαη ακέζσο κεηά ηελ ηεληψλεη.  πγρξφλσο θνηηάδεη 

κπξνζηά ηνπ θάπνηνλ ζπλνδφ ή παηδί. 

Αξρίδεη ε δ. λα ηξαγνπδά μαλά θαη γξήγνξα ηε κεισδία. Ο Άγγεινο ηελ 

θνηηάδεη, ρακνγειά θαη θνπλά δσεξά ηε καληήια ηνπ πέξα-δψζε. Έπεηηα ζηακαηά 
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θνηηάδνληαο πξνζεθηηθά ηε δ., αιιά θαη ηε Νφλλε πνπ εθείλε ηε ζηηγκή πεξλά απφ 

κπξνζηά ηνπ  Ακέζσο φκσο γπξίδεη ηε καηηά ηνπ δεμηά, εθεί φπνπ βξίζθεηαη ε νθία.  

Παξαηεξεί γηα ιίγε ψξα, ελψ ρακνγειά. Φαίλεηαη φηη απνιακβάλεη λα ηηο βιέπεη λα 

παίδνπλ. 

Δθείλε ηε ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ ν Νηθφιαο, ν νπνίνο γηα θάπνην 

ιφγν ζθχβεη θάησ. Ο Άγγεινο ηνλ θνηηάδεη. εθψλεη κε ην ρέξη ηνπ ηε καληήια, 

θξαηψληαο ηελ ςειά. Καζψο ζπλερίδεη λα βιέπεη αθφκα ην Νηθφια, ηνπ ρακνγειά θαη 

μεθηλά λα θνπλά μαλά ηε καληήια ηνπ. Σνπ γιηζηξάεη, φκσο, απφ ην ρέξη θαη ηνπ 

πέθηεη θάησ. θχβεη λα ηελ πηάζεη, αιιά ηελ παηάεη κε ην πφδη ηνπ. Δίλαη επηθίλδπλν 

λα γιηζηξήζεη θαη λα πέζεη θαη ν ίδηνο, γη’ απηφ ηνλ βνεζάεη ε κεηέξα ηνπ, ε νπνία 

παίξλεη ηε καληήια θαη ηνπ ηε δίλεη. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ηε κεισδία απηή θαη φινη ρνξεχνπλ επηηφπνπ ζην ξπζκφ 

ηεο. Ο Άγγεινο ζηξέθεη ηε καηηά ηνπ ζηε δ. θαη ρακνγειά. Κνπλά ραξνχκελα ηε 

καληήια, θάλνληαο ζπγρξφλσο κηθξά πεδεκαηάθηα. Φαίλεηαη φηη βηψλεη έληνλα απηφ 

πνπ γίλεηαη (29΄24΄΄). Κάπνηα ζηηγκή ηνπ πέθηεη καληήια θάησ θαη ζθχβεη γηα λα ηελ 

πηάζεη. ηαλ ζεθψλεηαη, ηελ θνπλά δπν θνξέο απαιά θη έπεηηα ζηακαηά θαη θνηηάδεη 

θάπνηνλ κπξνζηά ηνπ.  

 Κξαηψληαο ςειά ηε καληήια ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα πίζσ 

απφ απηφ, έρεη ιίγν ζθπκκέλν ην θεθάιη. Γείρλεη αθεξεκέλνο, γηαηί ηνπ πέθηεη ε 

καληήια θαη ην ρέξη ηνπ παξακέλεη ζην ίδην ζεκείν. αλ λα επαλέξρεηαη φκσο θαη, 

ζθχβνληαο γηα λα ηελ πηάζεη, θνηηά πξνο ην κέξνο ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ρακνγειά. 

Έπεηηα ζεθψλεηαη ρακνγειαζηφο θαη ηξέρεη πξνο ηε κεηέξα. ηαλ θηάλεη θνληά 

ηεο, βιέπεη ην Νηθφια πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ θαη ζνβαξεχεη ην χθνο ηνπ.  

Απιψλεη ην ρέξη ηνπ ζηε κεηέξα θη έπεηηα γπξίδεη θαη ηεο ην θξαηά. Πξνρσξά κεξηθά 

βήκαηα θη φηαλ ε δαζθάια αλεβνθαηεβάδεη κε glissando ηε θσλή ηεο, ν Άγγεινο 

ζηξέθεη ιίγν ην θεθάιη ηνπ ζηα αξηζηεξά θαη ρακνγειά. Παξάιιεια θνπλά πάλσ 

θάησ ηε καληήια. 

ηε ζπλέρεηα παξαηεξεί θάπνηνλ κπξνζηά ηνπ θαη, θαζψο αλαζεθψλεηαη ζηηο 

κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ, θνπλά δπλαηά ηε καληήια. Αθνχγνληαη παηδηά πνπ κηκνχληαη 

ηε δ..  Υξεζηκνπνηνχλ ηε ζπιιαβή «νπνπνπ…». Ο Άγγεινο θνπλψληαο ηε καληήια, 

ηε ζηηγκή πνπ ηελ πεηάεη θάησ βγάδεη έλα επηθψλεκα.  Ίζσο πξνζπαζεί λα κηκεζεί ην 

αλεβνθαηέβαζκα ηεο θσλήο θη επεηδή πηζαλψο ηνπ είλαη δχζθνιν,  πεξηνξίδεηαη κφλν 

λα θσλάμεη κηα θνξά κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξακε (29΄58΄΄).   
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Έπεηηα ζθχβεη λα ηελ πηάζεη θαη θαζψο ζεθψλεηαη, θνηηάδεη πξνο ηε δ., ε νπνία 

αιιάδνληαο ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο ηξαγνπδά μαλά ηελ ίδηα κεισδία. Βέβαηα ηνπ 

μαλαπέθηεη ε καληήια απφ ην ρέξη θη φηαλ ζθχβεη λα ηελ πηάζεη, παηάεη κε ην πφδη 

ηνπ πάλσ ζ’ απηήλ θαη γιηζηξάεη. Δπηπρψο φκσο δελ ρηχπεζε. Απηή ηε θνξά δελ 

ζεθψλεηαη. Αλαζεθψλεη ην θεθάιη θνηηάδνληαο κηα θνξά πξνο ην κέξνο ηεο δ. θαη 

κεηά πάιη θάπνπ πξνο ηα θάησ. Γε θαίλεηαη λα εζηηάδεη ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλα.  

Έρεη απισκέλε ηε καληήια ζην πάησκα θαη αθνπκπάεη πάλσ ηεο. Πξνζπαζεί λα 

πξνρσξήζεη κπνπζνπιψληαο πάλσ ζ’ απηή, αιιά επεηδή γιηζηξάεη, ζηακαηά ηελ 

πξνζπάζεηα. 

Έπεηηα θνηηάδεη δεμηά πξνο ηε νθία ε νπνία παίδεη κε ηε Νφλλε. Σφηε ε 

κεηέξα πιεζηάδεη ηνλ Άγγειν θαη πηάλνληαο ηνλ απφ ηα κπξάηζα, ηνλ ζεθψλεη.  

Δθείλνο θνηηάδεη ηε Νφλλε, ε νπνία εθείλε ηε ζηηγκή δείρλεη κηα ρνξεπηηθή θηγνχξα 

ζηε νθία. ηε ζπλέρεηα, θξαηψληαο ηε καληήια ηνπ, γπξίδεη θαη θνηηάδεη ηε Νφλλε 

πνπ ηξέρεη θαη κεηά θάζεηαη θάησ. 

Μεηά απφ ιίγν ν Άγγεινο ξίρλεη θάησ ηε καληήια, αιιά πνιχ παζεηηθά. Γελ 

ζθχβεη ακέζσο γηα λα ηελ πηάζεη θαη, φξζηνο φπσο είλαη, ηελ θνηηάδεη. Ίζσο  

θνπξάζηεθε, θαζψο ζπκκεηέρεη πνιχ ελεξγεηηθά ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 

Δηνηκάδεηαη λα ηελ παηήζεη, αιιά δελ ην θάλεη θαη απιά ζθχβεη θάησ. Κνηηάδεη πάιη 

ηε Νφλλε πνπ θάζεηαη θάησ θη φηαλ ζεθψλεηαη απνκαθξχλεη ηε καληήια απφ ην πφδη 

θη έπεηηα ηελ θνπλά κηα θνξά δπλαηά. Γελ ηελ θξαηά, φκσο, γηα πνιχ θαη ηελ πεηά 

κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο Νφλλεο. 

ηαλ ζθχβεη λα ηελ πηάζεη, πέθηεη ηπραία επάλσ ηνπ ν Νηθφιαο. Ο Άγγεινο 

ζεθψλεηαη, θνηηάδεη κηα θνξά ην Νηθφια, έπεηηα ηε κεηέξα θαη κεηά μαλά ην Νηθφια.  

Πξνρσξά θνληά ηεο θαη αθνχγεηαη ε δ. πνπ, επεθηείλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, 

ρηππά ξπζκηθά ηα ρέξηα ζην πάησκα (31΄01΄΄). 

 

9
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά ε επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Κάζνληαη φινη θάησ θη έρνληαο 

απισκέλεο ηηο καληήιεο κπξνζηά ηνπο, αθνινπζνχλ ηε δ. ρηππψληαο ξπζκηθά ηα 

ρέξηα πάλσ ζ’ απηέο. Ο Άγγεινο ξίρλεη θάησ ηε καληήια θαη παηψληαο ηε κε ην πφδη, 

ράλεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ ρσξίο φκσο λα πέζεη. Σφηε ε κεηέξα πηάλεη ηε καληήια ηνπ 

θαη ηελ αθήλεη κπξνζηά ηνπ. Ο Άγγεινο φξζηνο θαζψο είλαη, παξαηεξεί πξνο ην 

κέξνο ηεο δ. θη φηαλ ε κεηέξα ηνπνζεηεί ηε καληήια κπξνζηά ηνπ, ζθχβεη ην θεθάιη 
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θαη ηελ θνηηάδεη. Βάδεη δεηιά ην πφδη ηνπ πάλσ ζηε καληήια θαη κεηά ην 

απνκαθξχλεη. Έπεηηα ζθχβεη θαη ηελ πηάλεη, έρνληαο ζηξακκέλν ην βιέκκα πξνο ηε 

δ.. ηαλ ζεθψλεηαη, θξαηάεη ηε καληήια ηνπ ζην ρέξη, πιεζηάδεη ιίγν αθφκε ηε 

κεηέξα ηνπ θαη ζθχβεη λα πηάζεη θαη ηε δηθή ηεο καληήια.  

 Αθνχγεηαη ε δ. πνπ μεθηλά έλα παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε ξπζκφ 7/8 (2+2+3).  

Ο Άγγεινο ζεθψλεη ηε καληήια ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ηελ πεηά ακέζσο θάησ. Βιέπεη 

γξήγνξα ηε δ. θη έπεηηα ζθχβεη θαη πηάλεη ηε καληήια ηεο κεηέξαο ηνπ. Δθείλε ηελ 

πηάλεη θαη ηελ ζεθψλεη, αιιά ν Άγγεινο λνκίδνληαο φηη ζα ηνπ ηελ πάξεη, ηελ ηξαβάεη 

απφ ηα ρέξηα ηεο.  Έπεηηα θξαηψληαο θαη ηηο δπν ζηα ρέξηα ηνπ ηηο θνηηάδεη, ξίρλεη ηε 

δηθή ηνπ θάησ θαη ηελ άιιε ηε δίλεη ζηε κεηέξα ηνπ. Μεηά ζθχβεη γηα λα πηάζεη ηε 

δηθή ηνπ, θνηηάδεη ηε κεηέξα ηνπ θη φηαλ ζεθψλεηαη ρακνγειά θαη κε ην ρέξη ηνπ 

θνπλά πάλσ-θάησ ηε καληήια. 

Αθνινπζψληαο φινη ηε δαζθάια, ρηππάλε παιακάθηα ζην ξπζκφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, ελψ εθείλε απνκνλψλνληαο ηε κεισδία, δίλεη έκθαζε ζην ξπζκηθφ 

κέξνο. Ο Άγγεινο είλαη ν κνλαδηθφο πνπ είλαη φξζηνο. Κνπλά ηε καληήια, ελψ 

ηαπηφρξνλα ρνξεχεη θάλνληαο κηθξά πεδήκαηα. Δλψ φινη αθνινπζνχλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε γξακκή, ν Άγγεινο «πξνζζέηεη» ηε δηθή ηνπ ζθέςε, θάλνληαο θάηη 

δηαθνξεηηθφ. Βηψλεη θαη εμσηεξηθεχεη ην ξπζκηθφ κέξνο ρνξεχνληαο. 

Μεηά απφ ιίγε ψξα, ξίρλεη ηε καληήια ηνπ πάλσ ζην πφδη ηεο κεηέξαο θη 

έπεηηα ζθχβεη θαη ηελ ζεθψλεη. Σψξα έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ζηα αξηζηεξά πξνο 

ην Νηθφια. Αξρίδεη λα θνπλά ηε καληήια ηνπ, θάλνληάο ηελ θχθινπο κε ην ρέξη.  

Καηφπηλ ζηακαηά θαη θνηηά ην ζπλνδφ πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο απέλαληη απφ απηφλ.  

Γελ κέλεη πνιιή ψξα αθίλεηνο θαη ηεληψλεη ηε καληήια κπξνζηά απφ ην ζψκα ηνπ.  

Έπεηηα αξρίδεη μαλά λα ηελ θνπλά θαη, κε ηε δχλακε πνπ βάδεη, ηελ πεηά κπξνζηά 

ζηε ζπλνδφ κε ηα μαλζά καιιηά. 

Έρνληαο ζηξακκέλν ην βιέκκα ζηα αξηζηεξά, ζθχβεη θαη πηάλεη ηε καληήια ηνπ 

θη φηαλ ζεθψλεηαη, πξνρσξά ζηε κεηέξα ηνπ. ηέθεηαη γηα ιίγν δίπια ηεο, αιιά 

ζπλερίδεη λα βιέπεη ηε καληήια ηεο. Έηζη ξίρλεη ηε δηθή ηνπ θάησ θαη πηάλεη ηεο 

κεηέξαο ηνπ. Κνπβαξηαζκέλε φπσο ηελ έρεη ηψξα ζην ρέξη ηνπ, ηελ πεηά θη απηή κε 

νξκή ζην πάησκα. Μέρξη εδψ, φιεο απηέο νη απνθξίζεηο ηνπ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ 

θάπνηα ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ δαζθάια επαλαιακβάλεη ην κεισδηθφ κέξνο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξαγνπδηνχ.   

Ο Άγγεινο ζπλερίδεη λα παίδεη κε ηηο καληήιεο. Αξρηθά, ζθχβεη θαη πηάλεη ηε δηθή ηνπ 

θαη ακέζσο κεηά πηάλεη ηε καληήια ηεο κεηέξαο ηνπ. 
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Πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ξίρλεη θάησ ηε 

καληήια ηεο κεηέξαο ηνπ. Καηφπηλ γπξίδεη ρακνγειαζηφο θαη θαηεπζχλεηαη θνληά 

ηεο, δίλνληάο ηεο ηε καληήια ηνπ. Έπεηηα ηξέρεη ρακνγειαζηφο μαλά πίζσ, εθεί φπνπ 

άθεζε πεηακέλε ηε καληήια ηεο κεηέξαο ηνπ, ηελ πηάλεη θαη ηξέρεη πάιη θνληά ηεο.  

Σε ξίρλεη θη απηή κπξνζηά ηεο θαη θαζψο θάζεηαη ζηα γφλαηά ηνπ, ηελ παίδεη κε ην 

ρέξη ηνπ. εθψλεηαη φκσο ακέζσο ρσξίο λα θξαηά θακηά, ελψ θνηηά αθξηβψο 

απέλαληί ηνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε ζπλνδφο ηεο Νφλλεο θαη ν ζπλνδφο ηεο νθίαο.  Ίζσο 

πξνζπαζεί κ’ απηφ ηνλ ηξφπν λα θάλεη θάηη ην δεκηνπξγηθφ ζηελ φιε δξαζηεξηφηεηα 

Ζ κεηέξα θξαηψληαο ηε καληήια ηεο ζην ρέξη, ηελ θνπλά πξνθιεηηθά ζηνλ 

Άγγειν, ψζηε λα ηνπ ηξαβήμεη μαλά ηε πξνζνρή, γηα λα αζρνιεζεί κε ηε καληήια 

ηνπ.  Δθείλνο απιψλεη ην ρέξη ηνπ, πηάλεη ηε καληήια πνπ ηνπ δίλεη ε κεηέξα, αιιά 

θαζψο ηελ θνηηάδεη, παξαηεξεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε δελ είλαη δηθή ηνπ. Έηζη ηε ξίρλεη 

θάησ θαη παίξλεη ηελ άιιε πνπ ηνπ δίλεη εθείλε ηε ζηηγκή ε κεηέξα. Μφιηο ηελ 

θξαηάεη, θνηηάδεη ηε κεηέξα ηνπ θαη θνπλψληαο ηε καληήια ρακνγειά θη απηφ 

θαίλεηαη έληνλα ζηελ έθθξαζή ηνπ, γηαηί αλνίγεη αξθεηά ην ζηφκα (33΄16΄΄). 

ηε ζπλέρεηα, θξαηψληαο ςειά ηε καληήια ηνπ θνηηάδεη ηε δ.. Κη φηαλ εθείλε 

πξνρσξά ζην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, εθείλνο ρακνγειά θαη θνπλά ιίγν ην 

ζψκα ηνπ. Έπεηηα ζηξέθεη ην θεθάιη ζην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ν ζπλνδφο ηεο νθίαο 

θη γπξίδεη θνηηάδνληαο ηε ζπλνδφ ηνπ Νηθφια, πνπ ρηππά παιακάθηα φπσο θάλνπλ 

φινη.  Ζ ζπλνδφο απηή ρακνγειά ζηνλ Άγγειν θη εθείλνο απιψλεη ηε καληήια ηνπ 

κπξνζηά ζην πξφζσπφ ηνπ, ίζσο απφ ληξνπή. Γπζηπρψο δε καο επηηξέπεηαη ε πιήξεο 

θαηαγξαθή ηεο έθθξαζήο ηνπ,  γηαηί έρεη ηελ πιάηε ζηξακκέλε πξνο ηελ θάκεξα. 

Πέθηεη ε καληήια απφ ην ρέξη ηνπ, αιιά ακέζσο ζθχβεη θαη ηελ πηάλεη.  ηαλ 

ζεθψλεηαη, θνηηάδεη μαλά ηε ζπλνδφ ηνπ Νηθφια, αιιά επεηδή εθείλε ηψξα δελ ηνλ 

βιέπεη, ν Άγγεινο ηελ πξνθαιεί θνηηάδνληαο ηελ έληνλα θαη θνπλψληαο παξάιιεια 

κπξνζηά ζην πξφζσπφ ηεο ηε καληήια ηνπ.  Έπεηηα πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πξνο ην 

θέληξν ηεο αίζνπζαο, θνπλψληαο ζπγρξφλσο κε ην ρέξη ηνπ θπθιηθά ηε καληήια.  

Καηφπηλ ηε ξίρλεη θάησ θη φηαλ ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη, ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζηε 

κεηέξα θαη ρακνγειά. ηαλ ζεθψλεηαη, θνπλά πάιη δπλαηά ηε καληήια, ηελ νπνία 

θαη ξίρλεη θάησ. Απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή δείρλεη φηη αξρίδεη λα παίξλεη ζάξξνο, 

θαζψο απνκαθξχλεηαη απφ ηε κεηέξα θαη αιιειεπηδξά κε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα 

πξφζσπα κέζα ζηελ ηάμε. 

Αθνχγεηαη ε δ., πνπ ιέεη κεισδηθά ην φλνκά ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα «κε ιέλε 

Άγγειν», ηνπνζεηψληαο ηε καληήια ηεο ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο.  Σν ίδην 
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αλακέλεηαη λα γίλεη απφ φια ηα παηδηά. Ο Άγγεινο, θαζηζηφο ζηα γφλαηα φπσο είλαη, 

παξαηεξεί ηα παηδηά πνπ αθήλνπλ ηηο καληήιεο ηνπο ζην ίδην κέξνο. 

Κάπνηα ζηηγκή ε νθία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ Άγγειν, ράλεη ηελ 

ηζνξξνπία ηεο θαη πέθηεη πάλσ ηνπ. Δθείλνο γπξίδεη ην θεθάιη πξνο ην κέξνο ηεο θαη 

ακέζσο ζεθψλεηαη, θξαηψληαο ηε καληήια ηνπ ζην ρέξη ζαλ λα κε ζπλέβε ηίπνηα, 

ξίρλεη ηε καληήια ζην κέξνο πνπ βξίζθνληαη θαη νη άιιεο. Φσλεηηθά δελ 

απνθξίλεηαη. 

Έπεηηα γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα θαη ηξέρεη θνληά ηεο. Παίξλεη ρακνγειαζηφο ηε 

καληήια πνπ ηνπ δίλεη εθείλε θαη ακέζσο, ηξέρεη θαη ηελ αθήλεη καδί κε ηηο 

ππφινηπεο. Καηφπηλ γπξίδεη πάιη ηξέρνληαο ζηε κεηέξα ηνπ. ηέθεηαη γηα ιίγν 

ρακνγειαζηφο κπξνζηά ηεο, αιιά αθνχγνληαο ηα θιάκαηα ηεο νθίαο, γπξίδεη πξνο 

ην κέξνο ηεο θαη παξαηεξεί. Μεηά πιεζηάδεη ιίγν πην θνληά ηεο, γηα λα ηελ δεη 

θαιχηεξα ηελ ψξα πνπ αθήλεη κηα καληήια πνπ ηεο έδσζε ε δ.. Δδψ θαίλεηαη 

μεθάζαξα φηη ν Άγγεινο αξρίδεη λα γίλεηαη πην ζπκκεηνρηθφο απφ πξνεγνχκελα 

καζήκαηα θαη εηδηθφηεξα αξρίδεη λα ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο. 

ηε ζπλέρεηα, γπξίδεη θαη θνηηάδεη ηε κεηέξα ηνπ.  Σφηε ε έθθξαζή ηνπ ζαλ λα 

ζνβαξεχεη. Γελ γλσξίδνπκε αλ ε κεηέξα ηνπ είπε θάηη ή αλ επεξεάζηεθε απφ ην 

θιάκα ηεο νθίαο. Δπηπρψο φκσο δελ παξακέλεη γηα πνιχ απηή ε έθθξαζή ζην 

πξφζσπφ ηνπ θαη γπξίδνληαο ην θεθάιη, βιέπεη ην Νηθφια πνπ πεδά ζηελ αγθαιηά ηεο 

ζπλνδνχ ηνπ.  ηέθεηαη γηα ιίγε ψξα θαη ηνπο παξαηεξεί. 

Ακέζσο κεηά γπξίδεη ρακνγειαζηφο ζηε κεηέξα ηνπ θαη αλνίγεη ηα ρέξηα ηνπ 

γηα λα ηελ αγθαιηάζεη. Δθείλε ηνλ παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο, δίλνληαο ηνπ έλα θηιί.  

Ο Άγγεινο θάζεηαη ηψξα ζην πάησκα, κπξνζηά ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο ηνπ.  Βάδεη ην 

ρέξη ζην ζηφκα, ελψ ε έθθξαζή ηνπ δείρλεη, φηη έρεη αθαηξεζεί. Γίλεηαη κηα κηθξή 

παχζε εθ κέξνπο ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη εηνηκάδνληαη γηα ηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

10
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Ο δ. απηνζρεδηάδεη ξπζκηθά ζηα 

ηχκπαλα κηα εηζαγσγή, ζρεηηθά κε απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ηξαγνπδήζεη ε δ.. Ο 

Άγγεινο παξαηεξεί κε βιέκκα πξνζνρήο ην δ..  Μεηά απφ ιίγν αθνχγεηαη ε δ. πνπ 

ηξαγνπδά ηε κεισδία απφ ην ηξαγνχδη «ζαλ ηνλ θαξαγθηφδε», ελψ νη ππφινηπνη 

ρηππάλε ζηνλ ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα.  Ο Άγγεινο ζπλερίδεη 
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λα παξαηεξεί γηα ιίγε ψξα αθφκε ηνλ θ. Υξήζην θη έπεηηα θνηηάδνληαο ρακνγειαζηφο 

ηε κεηέξα, αξρίδεη λα ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. 

Καηφπηλ μαπιψλεη ζηα πφδηα ηεο, αιιά εθείλε ζεθψλεη κε ην ρέξη ηεο ην θεθάιη 

ηνπ θαη ζθχβνληαο θνληά ηνπ, θάηη ηνπ ςηζπξίδεη. Σφηε ν Άγγεινο πξνρσξά 

κπνπζνπιψληαο ιίγν πην κπξνζηά, αιιά ζηακαηά θνηηάδνληαο κε ελδηαθέξνλ θάηη 

πνπ γίλεηαη κπξνζηά ηνπ. Γηαθξίλεηαη ε δ., πνπ αθήλεη δίπια ζηνλ Άγγειν έλα ληέθη.  

Δθείλνο ην βιέπεη, ζεθψλεηαη θαη πεγαίλεη ακέζσο λα ην πάξεη. θχβεη, ην πηάλεη θαη 

θνηηάδεη πξψηα δεμηά θαη κεηά απέλαληη. Έπεηηα ζεθψλεηαη φξζηνο κε ην ληέθη ζην 

ρέξη, ρηππψληαο κηα θνξά πάλσ ζ’ απηφ. 

Δηνηκάδεηαη λα θαζίζεη θάησ, αιιά ηειηθά δελ ην πξαγκαηνπνηεί.  Δίλαη φξζηνο 

θαη έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ζηα αξηζηεξά. Μεηά απφ ιίγν θάζεηαη θάησ, 

ηνπνζεηψληαο αλάπνδα ην ληέθη. Σφηε ε κεηέξα ην γπξίδεη ζσζηά. Ο Άγγεινο αξρίδεη 

ακέζσο λα ην ρηππά. Δπεηδή φκσο θαίλεηαη φηη δελ ηνλ βνιεχεη λα θάζεηαη, 

ζεθψλεηαη φξζηνο θξαηψληαο ζην έλα ρέξη ην ληέθη, ελψ κε ην άιιν ρηππά πάλσ ζηε 

κεκβξάλε ηνπ. 

ηακαηά γηα πνιχ ιίγν θη έπεηηα ζπλερίδεη πην δπλακηθά.  Απφ ηελ εζσηεξηθή 

έληαζε πνπ βγάδεη παίδνληαο ζην ληέθη, πξνζπαζεί λα ρνξέςεη θάλνληαο κηθξά 

πεδήκαηα. Γελ παξακέλεη ζε έλα ζεκείν, αιιά θηλείηαη ζ’ έλα κηθξφ ρψξν κπξνζηά 

απφ ηε κεηέξα ηνπ.  Κνηηάδεη γηα ιίγν ζηελ θάκεξα, ελψ απφ ηνλ ηξφπν πνπ αλνίγεη 

ην ζηφκα, θαίλεηαη φηη πξνζπαζεί λα ζπγρξνλίζεη ηνλ ρηχπεκα ζην ληέθη, κε ηελ 

θίλεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 

Κάπνηα ζηηγκή θαζψο βξίζθεηαη θνληά ζηε ζπλνδφ ηνπ Νηθφια, ζθνπληάεη ζην 

πφδη ηεο θαη πέθηεη θάησ. εθψλεηαη φκσο ακέζσο φξζηνο, ηελ θνηηάδεη θαη ζπλερίδεη 

λα ρηππά ην ληέθη ηνπ, κε ιηγφηεξε έληαζε απηή ηε θνξά. Έπεηηα ζηακαηά, ην 

επεμεξγάδεηαη γηα πνιχ ιίγν θαη κεηά ζπλερίδεη λα παίδεη ζ’ απηφ. Καηά δηαζηήκαηα 

ζηακαηά θνηηάδνληαο πξνο ηε δ. θαη κεηά ζπλερίδεη ρηππψληαο ην ληέθη ηνπ. 

ηαλ ε δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά ηε κεισδία απφ ην ηξαγνχδη ηνπ «θαξαγθηφδε», 

ν Άγγεινο αξρίδεη ακέζσο λα παίδεη ζην ληέθη, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα 

ρνξέςεη. Ζ κεηέξα κε ην ρέξη ηεο ρηππά ζηελ πιάηε ηνπ Άγγεινπ, ηνλ παικφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. Δθείλνο, αθνχ θηλεζεί  ιίγν αθφκα ζην ρψξν κπξνζηά απφ ηε κεηέξα 

ηνπ, θαηφπηλ πεγαίλεη θνληά ηεο θη εθείλε παίξλνληαο ην ληέθη ηνπ, ην αθνπκπά θάησ 

ζην πάησκα. Ο Άγγεινο αξρίδεη λα ρηππά ηψξα πάλσ ζ’ απηφ. Κάζεηαη θη εθείλνο ζην 

πάησκα θαη θξαηψληαο κε ην έλα ρέξη ην ληέθη, ρηππά κε ην άιιν ζ’ απηφ, ελψ 

πξνζπαζεί λα ζπληνλίζεη θαη ην ζψκα ηνπ. Έπεηηα ην αθήλεη θάησ, ρακνγειά, ελψ 
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πξνζπαζεί λα ην ρηππήζεη κε ηα δπν ηνπ ρέξηα. Κάηη, φκσο, θαίλεηαη φηη δελ ηνλ 

ηθαλνπνηεί θαη ζηακαηά.  Έηζη ζεθψλεηαη θξαηψληαο ην ληέθη ζην έλα ρέξη, ελψ κε ην 

άιιν παίδεη.  Με ηνλ ηξφπν πνπ αλνίγεη ην ζηφκα ηνπ, θαίλεηαη πάιη φηη πξνζπαζεί λα 

ζπληνλίζεη ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ κε ηνλ ρηχπν ηνπ ρεξηνχ ηνπ.  

Κάπνηα ζηηγκή ζηακαηά απφηνκα θαη θνηηάδνληαο ην ληέθη, γνπξιψλεη ηα κάηηα 

θαη ζνπθξψλεη έληνλα ην ζηφκα. Κάηη πηάλεη επάλσ ζην ληέθη θαη γπξίδνληαο ζηε 

κεηέξα ηνπ, απιψλεη ην ρέξη ηνπ δίλνληαο ηεο θάηη. Δθείλε αλαξσηηέηαη γηα ηη 

αθξηβψο πξφθεηηαη θαη, ρηππψληαο κε ην ρέξη ηεο ην ληέθη, δείρλεη ζηνλ Άγγειν λα 

ζπλερίδεη λα παίδεη. Σνπ ην βάδεη ινηπφλ ζην πάησκα, γνλαηίδεη θη ν Άγγεινο, αιιά 

κε ην ρέξη ηνπ, ην ζπξψρλεη καθξηά απφ απηφλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δείρλεη ηελ 

άξλεζε λα μαλαπαίμεη ζην φξγαλν. Γελ κπνξνχκε λα εηθάζνπκε γηα πνην ιφγν 

αληέδξαζε έηζη.  Ίζσο θαζψο έπαηδε, θάηη ηνλ ελφριεζε ζ’ απηφ ή κπνξεί λα ρηχπεζε 

ην δάρηπιφ ηνπ θαη απηφ λα απνηειεί ην ιφγν ηεο άξλεζεο (38΄14΄΄). κσο, ζηε 

ζπλέρεη ν Άγγεινο απιψλεη ην ρέξη ηνπ θαη μαλαθέξλεη θνληά ηνπ ην ληέθη.  Μφιηο ην 

θξαηήζεη, ην γπξίδεη αλάπνδα θαη ην επεμεξγάδεηαη. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ηε κεισδία απφ απηφ ην ηξαγνχδη, αιιά ν Άγγεινο θαζψο 

παξαηεξεί ην αλαπνδνγπξηζκέλν ληέθη, δελ έρεη θαη πνιχ δηάζεζε λα παίμεη κ’ απηφ.  

Ζ κεηέξα ην γπξίδεη κπξνζηά ηνπ ζσζηά θαη κε ην ρέξη ηεο ρηππά κηα θνξά πάλσ ζ’ 

απηφ, γηα λα δψζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα έλαπζκα ζηνλ Άγγειν λα μεθηλήζεη λα 

παίδεη. Δθείλνο, φκσο, απιά ην πηάλεη θαη ειαθξψο ην ζεθψλεη θαη θνηηάδνληαο ηε 

κεηέξα, απιψλεη ην ρεξάθη ηνπ ζην πξφζσπφ ηεο. Δθείλε ην θηιάεη θαη ν Άγγεινο 

κεηά ην καδεχεη. 

Απφ ηελ παξαπάλσ θίλεζε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε έλα πηζαλφ ρηχπεκα 

ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν ηνλ νδήγεζε ζηελ πξναλαθεξζείζα ζπκπεξηθνξά. 

Μφιηο ε δ. ηειεηψλεη λα ηξαγνπδά, ρεηξνθξνηνχλ φινη καδί ηεο. Ο Άγγεινο 

παξαηεξεί θαη ρηππά κηα θνξά κε ηα δπν ηνπ ρέξηα πάλσ ζην ληέθη. Σφηε απιψλεη ν δ. 

ην ρέξη ηνπ ζηνλ Άγγειν θη εθείλνο πηάλεη ην ληέθη θαη ηνπ ην δίλεη. Καηφπηλ έρεη 

ζηξακκέλε ηε καηηά ηνπ απέλαληη θη έπεηηα αξηζηεξά, αθνινπζψληαο κε ην βιέκκα 

ηνπ ην δ., πνπ ηαθηνπνηεί ην ληανχιη ζηε ζέζε ηνπ. Υακνγειά βιέπνληαο ην δ. θαη 

ακέζσο θνηηάδεη ζηελ θάκεξα. Έπεηηα γπξίδεη πξνο ην κέξνο πνπ βξίζθεηαη ε δ., απφ 

ηελ νπνία αθνχγεηαη ν ήρνο ηεο καξάθαο.  Ο Άγγεινο θάζεηαη ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαη ηελ παξαηεξεί. 
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11
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο. Ζ κεηέξα κε ην ρέξη ηεο αθνπκπά 

απφ πίζσ ηνλ Άγγειν θη εθείλνο ζεθψλεηαη ρακνγειαζηφο θαη ηξέρεη πξνο ηε δ. πνπ 

ηνπ δίλεη ηηο καξάθεο. ηέθεηαη φκσο δίπια ζην δ.. Βιέπνληαο μαλά ηε κεηέξα ηνπ, 

ηξέρεη θνληά ηεο.  

 Χζηφζν ε δ. ηξαγνπδά ηε κεισδία απφ ην ηξαγνχδη «ηνπ Ρσκαίνπ», ρσξίο ηνπο 

ζηίρνπο. Ο Άγγεινο απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ ζηε κεηέξα θη εθείλε ηνπ δείρλεη ηνλ δ..  

Σφηε εθείλνο γπξίδεη θαη πηάλεη ηε καξάθα πνπ ηνπ δίλεη ν δ.. Σελ θξαηάεη κε ιαρηάξα 

ζην ρέξη ηνπ θαη ηελ θνπλάεη, ελψ ην πξφζσπφ ηνπ θαίλεηαη έληνλα ραξνχκελν 

(40΄01΄΄)! 

Καηφπηλ θνηηάδεη ηνλ δ. πνπ δίλεη ηηο καξάθεο ζηε Εσή. Καη ζηε ζπλέρεηα 

γπξίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά θαη βιέπεη ηε Εσή. πλερίδεη λα θνπλά ηε καξάθα, ελψ 

απιψλεη ην άιιν ρέξη ζηε κεηέξα γηα λα ηελ θξαηήζεη.  Ζ δ. ηξαγνπδά ηε κεισδία 

ηνπ ηξαγνπδηνχ θη ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη θαη ηε βιέπεη, θξαηψληαο παξάιιεια 

ην ρέξη ηεο κεηέξαο. Πξνζπαζεί λα θνπλήζεη ηε καξάθα, αιιά επεηδή ζπγρξφλσο ε 

κεηέξα θνπληέηαη ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, παξαζέξλεη θαη ηνλ Άγγειν. Έηζη 

εθείλνο θνηηάδεη ηε καξάθα ηνπ θαη αθήλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο. 

ηαλ ε δ. ηξαγνπδά ην γξήγνξν κέξνο ηεο κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο 

γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζην κέξνο ηεο θαη ηε βιέπεη.  Σφηε αξρίδεη λα ρνξεχεη θάλνληαο 

κηθξά πεδεκαηάθηα. Ίζσο κηκείηαη ηε δαζθάια, ίζσο φκσο θαη θάπνηνλ άιιν. Σν 

δεηνχκελν είλαη φηη πξνζπαζεί λα αθνινπζήζεη ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. πγρξφλσο 

θνπλά θαη ηε καξάθα θαη κάιηζηα είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηελ ρεηξίδεηαη κε έλαλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν. 

Παξαηήξεζα φηη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηαγξαθέο, ζηηο αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ν Άγγεινο δπζθνιεπφηαλ λα ηε ρεηξηζηεί. Με ηελ πξνζπάζεηα, φκσο, 

πνπ θαηέβαιε, βξήθε ηειηθά ηξφπν. 

Καζψο ινηπφλ ρνξεχεη ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, θξαηάεη κε ην δεμί ρέξη ηε 

καξάθα θαη βάδεη βνεζεηηθά ην αξηζηεξφ ρέξη θάησ απφ απηήλ. Έηζη ρηππψληαο ηελ 

πάλσ ζην αξηζηεξφ ρέξη κπνξεί λα ειέγρεη ην βάξνο ηεο. Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα ηνπ 

έπεθηε θάησ (40’25’’). Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη κέζα απφ ηηο κνπζηθνθηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνσζείηαη φρη κφλν ε κνπζηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε αλαδήηεζε ηεο ελαιιαθηηθήο ρξήζεο ησλ πξαγκάησλ κε πην 

ζεηηθή εμππεξέηεζή ηνπ ζθνπνχ ηνπο.  
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ηαλ ε δ. θάλεη παχζε ζην ηξαγνχδη κέλνληαο αθίλεηε, ν Άγγεινο ηελ 

παξαηεξεί παξακέλνληαο θη απηφο αθίλεηνο.  Αληίζηνηρα, φηαλ ε δ. μεθηλά λα ρνξεχεη 

θαη λα θηλείηαη δσεξά ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο βιέπνληαο ηελ, αξρίδεη 

λα ρνξεχεη μαλά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη πξηλ. Υεηξίδεηαη ηε καξάθα κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Απιψο ηψξα, πξνζζέηεη θαη ην ρακφγειφ ηνπ! 

ηαλ πάιη ε δαζθάια θάλεη παχζε ζην ηξαγνχδη κέλνληαο μαλά αθίλεηε, ν 

Άγγεινο παξαηεξεί γχξσ φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Σε ζηηγκή πνπ ε δ. αξρίδεη λα 

ηξαγνπδά ηε κεισδία, ν Άγγεινο ζπκπεξηθέξεηαη θηλεηηθά φπσο πξνεγνπκέλσο.  

Απηή ηε θνξά φκσο είλαη ζηξακκέλνο πξνο ηε Νφλλε θαη ην Νηθφια. Αξρίδνπλ λα 

θηλνχληαη φινη θπθιηθά ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο θη ν Άγγεινο βιέπνληαο ηε κεηέξα 

ηνπ, ηξέρεη θνληά ηεο θαη ηεο πηάλεη ην ρέξη. 

Αθνχγεηαη ακέζσο κεηά ε δ. πνπ ηξαγνπδά ην γξήγνξν κέξνο ηεο κεισδίαο.  Ο 

Άγγεινο θξαηψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, έρεη ην βιέκκα ζηξακκέλν ζε θάπνηνλ, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Παξαηεξεί απνξξνθεκέλνο. Δθείλε 

ηε ζηηγκή, πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ ηξέρνληαο γξήγνξα έλαο ζπλνδφο κε καχξν 

παληειφλη. Ο Άγγεινο έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα επάλσ ηνπ θαη επεηδή ε κεηέξα 

θηλείηαη ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηνλ παξαζχξεη θη εθείλνο ράλεη ηελ ηζνξξνπία 

ηνπ.  Σφηε ε κεηέξα, ηνλ ρατδεχεη ζηελ θνηιηά, ελψ ν Άγγεινο έρεη ην βιέκκα πξνο ηα 

αξηζηεξά. Κάπνηνλ βιέπεη θαη ρακνγειά. Γπξίδεη φκσο ακέζσο ην θεθάιη ηνπ 

κπξνζηά, ρσξίο λα εζηηάδεη ζε θάπνηνλ. Κνηηάδεη πξνο ηα θάησ, έρνληαο έλα κεηδίακα 

ζην πξφζσπν θαη ρηππά ηξεηο θνξέο ηε καξάθα ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη. 

Ζ δαζθάια επαλαιακβάλεη ην γξήγνξν κέξνο θη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο 

κπξνζηά ηνπ, πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο, ελψ πξνρσξνχλ κεξηθά βήκαηα κπξνζηά.  

ηαλ ε δ. θάλεη παχζε, ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη, θνηηάδνληαο ηνπο ππφινηπνπο 

γχξσ ηνπ.  Αθνπκπά ηε καξάθα ζην ζηφκα θη έπεηηα ε δ. αξρίδεη μαλά λα ηξαγνπδά.  

Ο Άγγεινο γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα ηνπ θαη αξρίδεη λα ρνξεχεη, θάλνληαο κηθξά 

πεδεκαηάθηα.  Παξάιιεια ρεηξίδεηαη ηε καξάθα, κε ηνλ ηξφπν πνπ «αλαθάιπςε». 

Δλψ φινη θηλνχληαη δσεξά θαη ειεχζεξα ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο, ν Άγγεινο 

ζηακαηά λα ρνξεχεη, θνηηάδνληαο απέλαληί ηνπ ίζσο θάπνηνλ ζπλνδφ. Αθνπκπά ηε 

καξάθα ζην ζηφκα θη φηαλ ε δαζθάια επαλαιακβάλεη ηε γξήγνξε κεισδία, ν 

Άγγεινο βιέπεη πξνο ην κέξνο ηεο, θνπλά κηα θνξά ηε καξάθα θη έπεηηα ηελ αθνπκπά 

μαλά ζην ζηφκα. 

Σψξα ε δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ.  Ο Άγγεινο 

ζθχβεη θάησ θαη ρηππά κηα θνξά ηε καξάθα ζην πάησκα, θαζψο αθνχγεηαη ε ηνληθή.  
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Έπεηηα ζεθψλεηαη, πςψλνληαο κε ην ρέξη ηνπ ςειά ην φξγαλν θαη ακέζσο ζθχβεη θαη 

ηελ μαλαρηππά ζην πάησκα. Έπεηηα ζεθψλεηαη, θνηηάδεη πξνο ηε κεηέξα θαη 

επαλαιακβάλεη αθξηβψο ην ίδην δπν θνξέο. Γειαδή, ζεθψλεηαη θαη θάζεηαη ζηα 

πφδηα ηνπ, πςψλνληαο θαη θαηεβάδνληαο αληίζηνηρα ηε καξάθα. Μφλν πνπ αληί λα 

θαηεβάζεη απιά ην ρέξη ηνπ, εθείλνο ρηππά ηε καξάθα ζην πάησκα. Δίλαη νη 

απνθξίζεηο πνπ δίλεη ζηελ δεζπφδνπζα θαη ηνληθή.  Αξρίδεη λα «εγθιηκαηίδεηαη» κε ην 

πλεχκα ηνπ καζήκαηνο θαη λα αληηδξά ζηα εξεζίζκαηα πνπ ε δίλεη ε δ.. Σελ ηξίηε 

θνξά πνπ ην επαλαιακβάλεη, παξαηεξεί έλα θνξηηζάθη πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ θαη 

γθξηληάδεη. Ο Άγγεινο εμαθνινπζεί λα ρηππά ηε καξάθα ζην πάησκα αξθεηέο θνξέο.  

Σφηε πιεζηάδεη ε κεηέξα ηνπ θαη πηάλνληαο ηνπ ην ρέξη, ηνλ ζηακαηά. Δθείλνο 

ζνπθξψλεη έληνλα ην ζηφκα θαη ηα θξχδηα θαη ζεθψλεηαη φξζηνο, θνηηάδνληαο πξνο 

ηε δ..  Αξρίδεη λα θνπλά δπλαηά ηε καξάθα, ελψ γειά αλνίγνληαο αξθεηά ην ζηφκα 

(42΄50΄΄). Έπεηηα ζνβαξεχεη ην χθνο ηνπ βιέπνληαο ηε δαζθάια. Σνπο ιέεη φηη πξέπεη 

λα βάινπλ ηηο καξάθεο ζην θαιάζη ήζπρα, έηζη ψζηε λα κελ αθνπζηεί νχηε ν 

παξακηθξφο ζφξπβνο. 

Μπξνζηά ζηελ θάκεξα είλαη ηψξα αξθεηά παηδηά θαη θξχβνπλ ηνλ Άγγειν. Σνλ 

βιέπσ έπεηηα πνπ βάδεη ηε ρεηξνιαβή ηεο καξάθαο ζην ζηφκα θαη θαηεπζχλεηαη πξνο 

ηε δαζθάια. Σε ζεθψλεη κε ην ρέξη ηνπ θνηηάδνληαο πξνο ηνλ δ., αιιά εθείλνο 

πξνρσξά πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο, αθήλνληαο ην θαιάζη ζην πάησκα. Ο Άγγεινο 

καδεχεη ην ρέξη ηνπ, αθνπκπψληαο ηε καξάθα ζην κάγνπιν ηνπ θαη βιέπνληαο έπεηηα 

ην θαιάζη πνπ είλαη ηψξα ηνπνζεηεκέλν ζην πάησκα, θαηεπζχλεηαη πξνο απηφ 

αθήλνληαο ήζπρα ηε καξάθα. 

 Καηφπηλ ζηέθεηαη ιίγν αθίλεηνο, θνηηάδνληαο θαη ηα άιια παηδηά πνπ θάλνπλ 

ην ίδην. Σε ζηηγκή φκσο πνπ ηξέρεη κπξνζηά ηνπ έλα θνξηηζάθη κε θφθθηλε κπινχδα, 

ν Άγγεινο αλνηγνθιείλεη γξήγνξα ηα βιέθαξα ηνπ, γπξίδεη θαη ην θνηηάδεη.  Πξνρσξά 

ιίγν αθφκε, ζπλερίδνληαο λα βιέπεη θάπνηνλ απέλαληη ηνπ. Μεηά μαλαβιέπνληαο ην 

θαιάζη ζην πάησκα, πξνρσξά πξνο απηφ απνθαζηζηηθά θαη γνλαηίδεη δίπια ηνπ.  

Δηνηκάδεηαη λα μαλαπάξεη καξάθα αιιά ν δ. ην απνκαθξχλεη. 

 

12
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Αθνχγεηαη ε δαζθάια πνπ ηξαγνπδά ην λαλνχξηζκα «Ρφδηζελ ε αλαηνιή».  Ο 

Άγγεινο ζηέθεηαη γηα ιίγν αθίλεηνο, έρνληαο ην βιέκκα απέλαληη. Έπεηηα γπξίδεη 

πξνο ηε κεηέξα θαη ηξέρεη θνληά ηεο. Δθείλε ηνλ παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο, αιιά ν 
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Άγγεινο δελ θάζεηαη.  Πξνρσξά πξνο ηελ πφξηα πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο πίζσ απφ ηε 

κεηέξα. Πξνζπαζεί λα ηελ αλνίμεη, αιιά ε κεηέξα δελ ηνλ αθήλεη θαη ηνλ παίξλεη 

ζηελ αγθαιηά ηεο. Δθείλνο θάζεηαη, αιιά θαίλεηαη ιίγν λα δπζαλαζρεηεί. πξψρλεη 

ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ, αιιά ζηε ζπλέρεηα εξεκεί. Καζψο ε δ. ηξαγνπδά, ν Άγγεινο 

ηελ «ζπλνδεχεη» ηξαγνπδψληαο θη απηφο κε ηε ζπιιαβή πα-πα. Γελ πξνζεγγίδεη 

αθξηβψο ην ηνληθφ χςνο, αιιά δελ μεθεχγεη ηειείσο απφ απηφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

ξπζκηθά. 

Κνηηάδεη πξνο ην κέξνο ηεο δ. θαη κεηά γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηε κεηέξα.  

Δίλαη ηψξα φξζηνο κπξνζηά ηεο.  ηακαηά λα ηξαγνπδά, βιέπνληαο ζηα δεμηά θάπνηνλ 

ζπλνδφ. Ζ κεηέξα θξαηά ην ρέξη ηνπ Άγγεινπ θη εθείλνο ζηέθεηαη ηψξα δίπια ηεο.  

Καηζνπθηάδεη φκσο ην πξφζσπν ηνπ θαη ζηξέθεη μαλά ην βιέκκα ηνπ ζηνλ ίδην 

ζπλνδφ. Δίλαη ε 1
ε
 θνξά πνπ ν Άγγεινο έζησ θαη κέζα ζην ζχλνιν, απνθξίλεηαη 

θσλεηηθά. 

Ζ κεηέξα θξαηψληαο ηνπ ην ρέξη, ην πςψλεη φηαλ αθνχγεηαη απφ ηε δ. ε 

δεζπφδνπζα θαη ην θαηεβάδεη φηαλ ηξαγνπδά ηελ ηνληθή. Ο Άγγεινο φκσο θαίλεηαη 

φηη λεπξηάδεη θαη αξρίδεη λα γθξηληάδεη θαη λα ηζηξίδεη. Κάζεηαη θάησ έρνληαο 

θαηζνπθηαζκέλν χθνο, ελψ κε ην ρέξη ηνπ ηξίβεη ην πξφζσπν ηνπ. Φαίλεηαη φηη ε 

αληίδξαζε απηή πξνέξρεηαη απφ θνχξαζε. 

 

13
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Ζ δαζθάια αξρίδεη ην ηξαγνχδη απνραηξεηηζκνχ «Παηδηά γεηα ραξά». Ο 

Άγγεινο μαπιψλεη αλάζθεια, αθνπκπψληαο ην θεθάιη ηνπ ζην πφδη ηεο κεηέξαο.  

Δθείλε ηνλ ρατδεχεη ζην θεθάιη, αιιά εθείλνο ηεο ζπξψρλεη ην ρέξη.  Μεηά αθνπκπά 

ην θεθάιη ηνπ ζην πάησκα, αιιά επεηδή ηνλ δπζθνιεχεη ε ζέζε πνπ πήξε, γπξίδεη 

κπξνχκπηα.  Ακέζσο κεηά ,φκσο, γπξίδεη ζην πιάη θαη θαηά ιάζνο αθνπκπά κε ην 

πφδη ηνπ ην πέικα ηνπ ζπλνδνχ ηεο νθίαο. Ο Άγγεινο ηνλ θνηηάδεη γξήγνξα θη 

έπεηηα ζεθψλεηαη θαη ζηέθεηαη θαζηζκέλνο ζηα ηέζζεξα, δίπια ζηε κεηέξα ηνπ. 

ηαλ ε δ. απεπζχλεηαη πξνζσπηθά ζην θάζε παηδί απνραηξεηψληαο ην, ν 

Άγγεινο δείρλεη φηη δε ζπκκεηέρεη.  Σε ζηηγκή φκσο πνπ ε δ. απεπζχλεηαη ζ’ απηφλ, ν 

Άγγεινο ρακνγειά. Ο ζπλνδφο ηεο νθίαο, αθνπκπά ην ρέξη ηνπ ζην πάησκα θαη 

θνπλψληαο ηα δάρηπια ηνπ, πξνζπαζεί λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Άγγεινπ.  

Δθείλνο γπξίδεη ην βιέκκα πάλσ ηνπ, αιιά ακέζσο ην απνκαθξχλεη. Έηζη ινηπφλ ν 

ζπλνδφο δελ ζπλερίδεη. 
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Ο Άγγεινο θνηηάδεη πξνο ην κέξνο ησλ δαζθάισλ θαη ακέζσο κεηά πξνο ηα 

αξηζηεξά. Δθείλε ηε ζηηγκή, δηαθξίλεηαη ην ρέξη ηνπ ζπλνδνχ ηεο νθίαο πνπ ραηξεηά.  

Ο Άγγεινο βιέπνληαο ηνλ αξρίδεη λα ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλαζεθψλεη θαη ηα πφδηα ηνπ ρηππψληαο ηα ζην πάησκα. Αληαπνθξίλεηαη ζηνλ 

ραηξεηηζκφ απηνχ ηνπ ζπλνδνχ κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. Έπεηηα ζηακαηά θνηηάδνληαο 

πξνο ηα αξηζηεξά. Μεηά ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ κπξνζηά, πξνο ηνπο δαζθάινπο.  

Γείρλεη ζθεθηηθφο θαη ην χθνο ηνπ είλαη ζνβαξφ. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα, ηε κεζαία λφηα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

θάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα. Ο Άγγεινο ελψ είλαη ζνβαξφο, 

μαθληθά ζεθψλεη ηα ρέξηα ςειά. Παξάιιεια, αλνίγεη ην ζηφκα ιέγνληαο θη απηφο 

«πακ». Καη, απφ φηη παξαηεξήζακε, ην ιέεη θαη ζην ζσζηφ ηνληθφ χςνο. Έπεηηα, 

ζεθψλεη ελαιιάμ πξψηα ην έλα ρέξη θαη κεηά ην άιιν. Λίγν πξηλ ην ηέινο, ζεθψλεη ηα 

ρέξηα θαη ηε ζηηγκή πνπ ηα θαηεβάδεη, ηα ρηππά ηαπηφρξνλα ζην πάησκα, δείρλνληαο 

θη απηφο ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή. ηξέθεη έπεηηα ην βιέκκα ζηε δ. θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηειεηψλεη ε ηξίηε θαηαγξαθή. 

 

 

Γενικόρ ζσολιαζμόρ:   

 

Παξαηεξήζεθε κηα κεγάιε εμέιημε ηεο κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Άγγεινπ, 

ζε ζρέζε κε ηα δπν πξνεγνχκελα καζήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ πνιχ άλεηνο, 

εμνηθεησκέλνο κε ην πεξηβάιινλ θαη πεηξακαηηδφηαλ ζπλέρεηα κε ηα εξεζίζκαηα, 

ξπζκηθά θαη θηλεηηθά, πνπ έδηλε ε δαζθάια. πκκεηείρε κε ραξά θαη ελζνπζηαζκφ ζε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφ κία δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο κε ην 

φλνκα «Σα ηξία κπξκεγθάθηα». ηε ζπγθεθξηκέλε, δπζαλαζρεηνχζε έληνλα θαη 

ζχκσλε θαη απηφ θαηλφηαλ ηδηαίηεξα απφ ην ζπλνθξχσκα ησλ θξπδηψλ θαη ηνπ 

ζηφκαηνο, αιιά θαη απφ ηα επηθσλήκαηα ηνπ.  Ίζσο ηνπ πξνθαινχζε αλία θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν θαηέθεπγε ζε άιια ελδηαθέξνληα γηα απηφλ πξάγκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα φξγαλα. 

Δπηπιένλ, έπαηξλε πξσηνβνπιίεο θάλνληαο δηθά ηνπ ζρέδηα θαη θηλεηηθέο 

θηγνχξεο. Δπίζεο, ζπλδχαδε ξπζκηθέο θαη θηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνζπαζψληαο 

θάζε θνξά λα ζπγρξνλίζεη θαη ηηο δχν δεμηφηεηεο. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί ε 

εθεπξεηηθφηεηα ηνπ ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο καξάθαο. Δλψ ζηα δπν πξνεγνχκελα 

καζήκαηα δπζθνιεπφηαλ ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο ιφγσ ηνπ βάξνπο ηεο, ζ’ απηφ ην κάζεκα 
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ζθέθηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δεχηεξν ρέξη ηνπ βνεζεηηθά θάησ απφ ην φξγαλν, γηα 

λα κπνξεί λα ειέγρεη ην βάξνο ηεο!   

Τπήξμαλ θάπνηεο ζηηγκέο πνπ απνθξίλνληαλ ζηα θσλεηηθά εξεζίζκαηα ηεο 

δαζθάιαο, πάληνηε φκσο κέζα ζην ζχλνιν θαη κάιηζηα πξνζέγγηδαλ θαηά πνιχ ην 

ζσζηφ ηνληθφ χςνο! 

Δπηπξφζζεηα, ήηαλ αξθεηά αλεμαξηεηνπνηεκέλνο απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη 

κάιηζηα ππήξμαλ ζηηγκέο πνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο «πξνζέζεηε» ηα δηθά ηνπ κέξε. Γηα 

παξάδεηγκα ελψ εθηεινχζαλ φινη ξπζκηθή αθνινπζία κηκνχκελνη ηε δαζθάια, ν 

Άγγεινο βίσλε ην ξπζκηθφ απηφ κέξνο θηλεηηθά. Οξγάλσλε δειαδή έλα δηθφ ηνπ 

«ρνξεπηηθφ», θάηη ην νπνίν ζηελ αξρή ήηαλ δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο. Ννκίδσ 

φκσο φηη απηή ε άλεζε θαη ειεπζεξία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ παξνπζία θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηεο κεηέξαο ηνπ. Κνληά ηεο ληψζεη αζθάιεηα, εληζρχεηαη ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη αθήλεη ζηαδηαθά ηνλ εαπηφ ηνπ ειεχζεξν. Με ιίγα ιφγηα, ε 

κεηέξα σο θεληξηθφ πξφζσπν αλαθνξάο ιεηηνπξγεί ζαλ κηα «θηλεηήξηνο δχλακε», 

πνπ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη θαη λα βηψζεη ηε κνπζηθή ζε δηάθνξα 

επίπεδα. 
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4
η
 καηαγπαθή - μάθημα Σεηάπηη 06-05-09, ώπα 6:30μμ. 

Καηαγξαθή ηνπ Άγγεινπ ειηθίαο 1,5 έηνπο, ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο κνπζηθήο γηα 

βξέθε θαη λήπηα, ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 Αναλςηική καηαγπαθή: 

 

1
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Ζ δ. δίλεη ζην κεηαιιφθσλν ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή γηα ην ηξαγνχδη 

ραηξεηηζκνχ «Παηδηά γεηα ραξά». Ο Άγγεινο θάζεηαη αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο 

ηνπ, θνηηάδνληαο πξνο ηε δ. θαη ρηππά κηα θνξά ην πφδη ζην πάησκα.  Έπεηηα έρνληαο 

ην βιέκκα πξνο ηε δ., ρακνγειά δείρλνληαο ελδερνκέλσο φηη γλσξίδεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. 

Ξεθηλά ην ηξαγνχδη ραηξεηηζκνχ θαη φινη ζπλνδεχνπλ ρηππψληαο ξπζκηθά ηα 

ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα. Ο Άγγεινο ρακνγειά θαη ρηππά κηα θνξά ην ρέξη ηνπ ζην 

γφλαην. Ζ κεηέξα ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ αγθαιηά ηεο γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα βνιεπηεί 

θαιχηεξα. Μφιηο θαζίζεη θαιχηεξα, αξρίδεη λα ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα θαη λα 

θνπλά δσεξά πάλσ-θάησ ην δεμί ηνπ πφδη παξαθνινπζψληαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ην ξπζκφ πνπ έρεη ην ηξαγνχδη (0’ 52’’). Σν ρακφγειφ πνπ θαηαγξάθεη ζε απηή ηε 

θάζε ε θάκεξα καξηπξεί αθ’ ελφο φηη αλαγλσξίδεη ην ηξαγνχδη θαη αθ’ εηέξνπ φηη 

κπνξεί λα ζπλνδεχζεη θαη ν ίδηνο ξπζκηθά ηε ζπγθεθξηκέλε κεισδία. Δπηπξφζζεηα, 

ζα ιέγακε φηη δηαθξίλεηαη ζην πξφζσπν ηνπ κηα ηθαλνπνίεζε, πνπ ίζσο πεγάδεη απφ 

ηελ πνξεία ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ζπκκεηνρήο.  

Ρίρλεη κηα γξήγνξε καηηά ζηελ θάκεξα θαη ακέζσο κεηά γπξίδεη ην βιέκκα ζηε 

δ., ρηππψληαο κφλν ην πφδη ζην πάησκα.  Σψξα ε δ. απεπζχλεη πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ 

μεθηλψληαο απφ ηνλ Άγγειν. Δθείλνο κφιηο αθνχεη ην φλνκα ηνπ, ρακνγειά 

θνηηάδνληαο ηελ θαη ζπλερίδεη λα ρηππά ην πφδη ηνπ ζην πάησκα.  Δπηπιένλ, ζεθψλεη 

ην δεμί ηνπ ρέξη θαη ραηξεηά. Μεηά ρνξνπεδά δπν θνξέο ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαη βιέπνληαο πάιη πξνο ηε δ., αξρίδεη λα ρηππά ραξνχκελα ηα ρέξηα ζηα γφλαηα.  

Παξάιιεια, αλεβνθαηεβάδεη ην δεμί ηνπ πφδη. Ζ θίλεζε ηνπ πνδηνχ ηνπ ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη είλαη κηα ξπζκηθή απφθξηζε ζηε κεισδία 

πνπ αθνχγεηαη θαη απηφ κπνξνχκε λα ην αληηιεθζνχκε αλ παξαηεξήζνπκε ηνλ ηξφπν 

πνπ αλεβνθαηεβαίλεη ην πφδη ηνπ παηδηνχ (1’04’’).  Δπηπιένλ, ελδερνκέλσο είλαη θαη 

κηα έλδεημε ραξάο. 



114 
 

 

ηαλ ε δ. ραηξεηά ην Νηθφια, ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ζηε κεξηά ηνπ θαη 

ραηξεηά. Χζηφζν ζπλερίδεη λα απνθξίλεηαη ξπζκηθά ρηππψληαο ηα ρέξηα ζηα γφλαηα. 

Καηφπηλ, ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζηε δ., ηε βιέπεη θαη ρακνγειά, ελψ δείρλεη φηη 

ζπκκεηέρεη θη απηφο ζην ηξαγνχδη. ηαλ ε δ. ραηξεηά ηε Θενδψξα, ν Άγγεινο ζηξέθεη 

ην θεθάιη ηνπ δεμηά ζην κέξνο ηεο θαη ραηξεηά. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θνπλά θαη 

ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα δείρλνληαο πξαγκαηηθά πνιχ ραξνχκελνο. Υνξνπεδά δπν θνξέο 

ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη κεηά ζηακαηά θνηηάδνληαο πξνο ηα δεμηά.  

Ξαθληθά, αλαζεθψλεηαη γξήγνξα κε ηα ρέξηα ςειά θαη έπεηηα θάζεηαη ζηα πφδηα ηεο 

κεηέξαο.  Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη θαλεξφο ν ελζνπζηαζκφο ηνπ αιιά θαη 

ε ζηαδηαθή εμνηθείσζε κε ην ρψξν θαη κε ηα πξφζσπα πνπ απνηεινχλ. Δπηπξφζζεηα, 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

παηδηνχ. 

ηε ζπλέρεηα ζεθψλεηαη φξζηνο θαη θάζεηαη δίπια ζηε κεηέξα. Κνηηάδεη κηα 

θνξά ζηελ θάκεξα θαη ακέζσο κεηά απέλαληη.  Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ 

ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, αλεβνθαηεβάδνληαο αληίζηνηρα ηα ρέξηα. Ο Άγγεινο απηή ηε 

θνξά δελ απνθξίλεηαη θαη γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα ηνπ.  Δθείλε ηνλ ηνπνζεηεί πάιη 

ζηελ αγθαιηά ηεο.  

ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα ππνζεκεηψζνπκε ηελ αμία πνπ έρεη γηα ηελ 

εθκάζεζε αιιά θαη ηε βίσζε ηνπ ξπζκνχ ε δηαξθήο επαλάιεςε ήδε γλσζηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε, άιισζηε, απνηειεί θαη κηα βαζηθή 

αξρή ηεο κνπζηθήο πξνπαηδείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 80% ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη πξνγξάκκαηνο είλαη κηα επαλάιεςε ησλ πξνεγνχκελσλ καζεκάησλ θαη 

κφλν ην 20 % απνηειεί πξφζζεην θαη θαηλνχξγην κνπζηθνθηλεηηθφ πιηθφ. Ο ιφγνο 

έγθεηηαη ζηε ζηαδηαθή εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζηα ήδε γλσζηά κνπζηθά δξψκελα θαη 

ζηε ζηαδηαθή εμνηθείσζε κε απηά θαη φρη ζηελ απιή εθκάζεζε θαηλνχξγησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 

2
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ζ δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη «Πεξηζηεξάθη πέηαμε». Ο Άγγεινο θάζεηαη ζηελ 

αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, έρνληαο ζηξακκέλν ην βιέκκα ζηε δ.  Ληθλίδεη δεμηά- 

αξηζηεξά ην ζψκα θαη ακέζσο κεηά ζθχβεη, αθνπκπψληαο πξψηα ην δεμί ρέξη ζην 

πάησκα θη έπεηηα ην αξηζηεξφ. Αιιάδεη ζέζε θαη θάζεηαη νθιαδφλ κπξνζηά απφ ηα 

πφδηα ηεο κεηέξαο ηνπ. Μεηά θάζεηαη μαλά ζηελ αγθαιηά ηεο θαη βιέπνληαο ηνπο 
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άιινπο, ρηππά θη απηφο παιακάθηα. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ απνθξίλεηαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν. ηηο πξνεγνχκελεο θαηαγξαθέο δελ παξαηεξήζεθε θάηη αλάινγν. 

Φαίλεηαη φηη παξαηεξνχζε θαη ζηαδηαθά αθνκνίσλε ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Βέβαηα, ζηελ ηξίηε θαηαγξαθή, ζεκεηψζεθε κηα πξνζπάζεηα  

αιιά ρσξίο λα νινθιεξσζεί.   

ηακαηά λα ρηππά παιακάθηα, ζπλερίδνληαο, φκσο, λα παξαηεξεί ηε δαζθάια.  

Δλαιιαθηηθά ε δ. ηξαγνπδά γξήγνξα θαη δσληαλά ην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ 

θαη φινη ζπλνδεχνπλ ρηππψληαο ξπζκηθά ηα ρέξηα ζηα πφδηα.  Ο Άγγεινο ζπλερίδεη λα 

παξαηεξεί. Σφηε, ε κεηέξα ρατδεχεη ην κέησπν ηνπ απνκαθξχλνληαο ηα καιιηά πνπ 

πέθηνπλ ζηα κάηηα ηνπ.  Δθείλνο αληηδξά θαη ζνπθξψλεη ηα θξχδηα ίζσο σο έλδεημε 

ελφριεζεο, γηα απέζπαζε ηελ  πξνζνρή ηνπ απφ ην παξαηεξνχκελν ζεκείν. 

ηε ζπλέρεηα ε δ. εκπινπηίδνληαο ην ξπζκηθφ κέξνο «βαζαίλεη» ηε θσλή ηεο, 

ελψ ρηππά ηαπηφρξνλα ην πφδη ζην πάησκα. Ο Άγγεινο ζπλερίδεη λα ηελ παξαηεξεί.  

Ακέζσο κεηά, ε δ. αιιάδεη μαλά ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο, θάλνληάο ηελ «ςηιή».  

Σαπηφρξνλα, ρηππά ηα ρέξηα ζην πάησκα. Σν ίδην θάλνπλ θαη φινη νη ππφινηπνη.  Ο 

Άγγεινο ηελ παξαηεξεί θαη έπεηηα πξνζπαζψληαο λα βνιεπηεί θαιχηεξα ζηελ 

αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, γπξίδεη ην θεθάιη ζηα δεμηά. Έπεηηα θάζεηαη ζην πάησκα 

αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο ελψ ε δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά ηε κεισδία, ρσξίο ηνπο 

ζηίρνπο. Ο Άγγεινο ζε απηφ ην άθνπζκα, ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζηε δ., ρακνγειά, 

αλαγλσξίδνληαο ελδερνκέλσο ην ζεκείν απηφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη αξρίδεη λα 

ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά- αξηζηεξά. 

Σειεηψλνληαο ην ηξαγνχδη, ε δ. ιέεη ηε δεζπφδνπζα (ζνι) θαη ηελ ηνληθή (λην) 

ζεθψλνληαο θαη θαηεβάδνληαο αληίζηνηρα ηα ρέξηα. Ο Άγγεινο θαίλεηαη φηη αλακέλεη 

απηήλ ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη φηαλ έξρεηαη ε ψξα ζεθψλεη ςειά ηα 

ρέξηα ηνπ, φπσο θάλνπλ φινη, αιιά ηα θαηεβάδεη λσξίηεξα απφ ηνπο άιινπο. Ζ δ. ην 

επαλαιακβάλεη γηα κηα αθφκα θνξά ην ίδην ζεκείν. Ο Άγγεινο απνθξίλεηαη αθξηβψο 

φπσο θαη πξηλ.  Χζηφζν αθφκα θαη φηαλ ηειεηψλεη ε δ., ν Άγγεινο ζεθψλεη ςειά ηα 

ρέξηα ηνπ θαη κφιηο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ηειείσζε ε δξαζηεξηφηεηα, ηα θαηεβάδεη. 

 

3
ο
 Επειζόδιο: 

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Κάζε παηδί κε ηε ζεηξά ηνπ 

πιεζηάδεη ζην κέξνο πνπ βξίζθνληαη νη κεηαιιηθέο ξάβδνη γηα λα απνδψζεη ερεηηθά 

ην ξπζκφ πνπ αθνχγεηαη απφ ηε δ., ελψ ε δ. ηξαγνπδά κηα κεισδία. Οη ππφινηπνη 
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ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά, ρηππψληαο ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα. Ο Άγγεινο ρηππά ην 

αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ζην γφλαην, αιιά ζηακαηά, θνηηάδνληαο δεμηά θάπνην παηδί πνπ 

κφιηο πέξαζε απφ κπξνζηά ηνπ.  πλερίδεη λα παξαηεξεί έρνληαο ην βιέκκα 

ζηξακκέλν πξνο ηα δεμηά. Ζ κεηέξα κε ην ρέξη ηεο, απφ φηη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

αθνπκπά ην ρέξη ηνπ κηθξνχ γηα λα ηνλ ελεξγνπνηήζεη.  Δθείλνο γπξίδεη ην θεθάιη 

κπξνζηά θαη ρηππά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα. 

Έπεηηα ζηξέθεη μαλά ην βιέκκα ηνπ ζηα δεμηά.  Μφιηο μεθηλά λα παίδεη άιιν 

παηδάθη ζηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο, ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη 

απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ, γηα λα πηάζεη ηα πφδηα ηνπ. Φαίλεηαη ιίγν αθεξεκέλνο θαη 

μαθληθά ζαλ λα «επαλέξρεηαη», ρηππά κε έληνλα ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα θαη 

ρακνγειά. 

Με ηελ έληαζε πνπ βηψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, θνπληέηαη θαη 

πάιιεηαη νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ.  Ρίρλεη κηα γξήγνξε καηηά ζηελ θάκεξα θη φηαλ 

φινη ρεηξνθξνηνχλ ην παηδί πνπ έπαημε ζηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο, ρεηξνθξνηά θη ν 

Άγγεινο. 

Ακέζσο κεηά, ζπξψρλεη πξνο ηα πίζσ ην ζψκα ηνπ θαη αθνπκπά ηελ πιάηε ηνπ 

ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο.  Σψξα είλαη ε ζεηξά ηεο Εσήο λα παίμεη ζηηο κ. ξάβδνπο.  Ο 

Άγγεινο ζηεξίδεη ην δεμί ηνπ ρέξη ζην γφλαην θαη παξαηεξεί πξνο ην κέξνο πνπ 

βξίζθεηαη ε Εσή.  Δλψ φινη ζπλνδεχνπλ ηε Εσή ξπζκηθά ρηππψληαο ηα ρέξηα ηνπο 

ζηα γφλαηα, ν Άγγεινο βξίζθεηαη ζηε ζηάζε πνπ πξναλαθέξακε θαη έρνληαο ζνβαξφ 

χθνο, θνπλά πάλσ-θάησ ζχκθσλα κε ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ αθνχγεηαη, ηνλ 

θαξπφ ηνπ ρεξηνχ ηνπ (4’30’’). Λίγν πξηλ νινθιεξψζεη ζηηο κ. ξάβδνπο ε Εσή, ν 

Άγγεινο ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα, φπσο φινη, θαη φηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ ηε 

Εσή πνπ ηειείσζε, ρεηξνθξνηά θη ν Άγγεινο. 

Σψξα είλαη ε ζεηξά ηεο Θενδψξαο. Ο Άγγεινο θνηηάδεη πξνο ην κέξνο ηεο. 

Παξαηεξεί γηα ιίγν θαη έπεηηα ρηππά κηα θνξά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα θαη ζπγρξφλσο ην 

πφδη ζην πάησκα. ηε ζπλέρεηα  ρηππά παιακάθηα. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη πξφθεηηαη 

γηα θηλήζεηο πνπ απνηεινχλ ξπζκηθέο απνθξίζεηο ηνπ παηδηνχ ζην ηξαγνχδη ηεο δ..  

Λίγν πξηλ νινθιεξψζεη ε Θενδψξα, ν Άγγεινο θνπλά ζηνλ αέξα ηα ρέξηα ηνπ πάλσ-

θάησ ρσξίο λα ηα ρηππά θάπνπ ζπγθεθξηκέλα. ην ηέινο, ζχληνκα θαη πεξηνξηζκέλεο 

θνξέο, ρηππά ηα ρέξηα πάλσ ζηα γφλαηα ηνπ.  Έπεηηα, ζηξέθεη ην θεθάιη ζηα δεμηά 

θαη ρεηξνθξνηά, φπσο θαη νη άιινη, φηαλ ηειεηψλεη ε ζεηξά ηεο Θενδψξαο (5’04”). 

ηηο κ. ξάβδνπο παίδεη έλα άιιν παηδί.  Ο Άγγεινο έρεη ζηξακκέλν ην θεθάιη 

ζηε κεξηά ηνπ. Ζ κεηέξα κε ηα ρέξηα ηεο ρηππά ζηελ πιάηε ηνπ ηνλ ξπζκφ ηνπ 
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ηξαγνπδηνχ. Δθείλνο κφιηο θαζίζεη θαιχηεξα ζηε ζέζε ηνπ, αξρίδεη λα ρηππά ηα ρέξηα 

ηνπ ζηα γφλαηα, ζπλνδεχνληαο θη απηφο φπσο φινη ην παηδί πνπ παίδεη ζηηο κ. 

ξάβδνπο. Παξάιιεια, ζηξέθεη ην θεθάιη ζηα αξηζηεξά, ζην κέξνο πνπ βξίζθεηαη ε 

θάκεξα, αιιά δελ θνηηάδεη ζ’ απηήλ.  Σν βιέκκα ηνπ δελ εζηηάδεη ζε θάπνηνλ. Βιέπεη 

πξνο ηα θάησ θαη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ιίγν ζνβαξφ, παξ’ φια απηά, 

φκσο, ζπκκεηέρεη. Έπεηηα, γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη ζηακαηά απφηνκα λα 

ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζεθψλνληαο ην αξηζηεξφ ρέξη. ηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ ην παηδί 

πνπ ηειείσζε, ν Άγγεινο απιά παξαηεξεί ρσξίο λα θάλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν.  

ηε ζπλέρεηα έλα άιιν παηδί εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα. Ο Άγγεινο 

παξακέλεη ζ’ απηή ηε ζηάζε ιίγε ψξα θνηηάδνληάο ην, ελψ κεηά απφ ιίγν, αξρίδεη λα 

ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα έρνληαο κηα παζεηηθή έθθξαζε. Λίγν πξηλ 

νινθιεξψζεη ην παηδί, ν Άγγεινο, φπσο θαη πξηλ, γπξίδεη ην θεθάιη ζηα αξηζηεξά 

ρσξίο λα θνηηάδεη θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλα.  Ζ έθθξαζε ηνπ δελ έρεη θάηη ην ηδηαίηεξν.    

Έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη ζθχβνληαο απφηνκα, αθνπκπά ηα ρέξηα 

ζην πάησκα. Ίζσο ζέιεη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα δείμεη ηελ ηνληθή δεδνκέλνπ φηη 

πξαγκαηνπνηεί απηή ηελ θίλεζε, φηαλ ην παηδί ρηππά γηα ηειεπηαία θνξά ηηο κ. 

ξάβδνπο. Ακέζσο ρεηξνθξνηά  ην παηδί καδί κε ηνπο ππφινηπνπο. 

ηε ζπλέρεηα ε δ., εμεγεί ζηνπο ζπλνδνχο φηη είλαη πην δχζθνιν λα ρεηξηζηνχλ 

ηα παηδηά ηε κπαγθέηα θαη κάιηζηα ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρσξηθφ δηάζηεκα, φπσο είλαη 

ε κεηαιιηθή ξάβδνο. Απηφ απαηηεί ηελ χπαξμε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθήο δεμηφηεηαο, ηελ νπνία δελ έρνπλ απνθηήζεη αθφκε ηα κηθξά παηδηά. 

(Καξηαζίδνπ, 2004).  Δλδέρεηαη, γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά λα έρνπλ ζσζηφ ζηαζεξφ 

παικφ, αιιά ζηε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κπαγθέηα, λα παξαηεξείηαη κηα 

κηθξή απφθιηζε απφ ηε ζηαζεξή ηνπο επίδνζε.  Απηφ, σζηφζν, δε ζεκαίλεη φηη ηνπο 

ιείπεη ε αίζζεζε ηνπ παικνχ ή φηη μαθληθά κεηαβάιιεηαη ε απνθηεζείζα ηθαλφηεηα.  

ζε ψξα κηιά ε δ. ν Άγγεινο ηελ παξαηεξεί. 

Έπεηηα, παίδεη ζηηο κ. ξάβδνπο έλα άιιν παηδί. Ο Άγγεινο θνηηάδεη πξνο ην 

κέξνο ηνπ. Ακέζσο ζεθψλεηαη φξζηνο θαη θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ.  

Απηή ηε θνξά ν Άγγεινο δελ απνθξίζεθε ξπζκηθά φπσο έθαλε πξνεγνπκέλσο.  Δδψ 

θαίλεηαη φηη ηνλ θνχξαζε θάπσο ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε. ηε ζπλέρεηα, αθνχγεηαη 

θάπνην άιιν παηδί πνπ παίδεη.  Ο Άγγεινο αξρίδεη λα θνπλά πάλσ-θάησ ζηνλ αέξα ην 

δεμί ηνπ ρέξη, ρσξίο λα ην ρηππά θάπνπ ζπγθεθξηκέλα. Έπεηηα, θάζεηαη θάησ κπξνζηά 

ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο θαη ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηελ άθξε ηνπ πνδηνχ ηνπ.  ηαλ φινη 

ρεηξνθξνηνχλ, θάλεη θαη απηφο ην ίδην. 
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Έπεηηα, είλαη ε ζεηξά ηεο νθίαο. Ο Άγγεινο βιέπεη ηε δ. πνπ ηεο δίλεη ηηο  

κεηαιιηθέο ξάβδνπο φινη ηε ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά θαη ν Άγγεινο αξρίδεη ζηαδηαθά λα 

ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Σαπηφρξνλα, αλεβνθαηεβάδεη ην δεμί ηνπ πφδη 

ζχκθσλα κε ηε κεισδία πνπ αθνχγεηαη απφ ηε δ., ρηππψληαο ην ζην πάησκα.  Υηππά 

κηα θνξά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα θη έπεηηα φπσο φινη, ρεηξνθξνηά ηε νθία πνπ 

ηειείσζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη, νη ξπζκηθέο απνθξίζεηο ησλ ρεξηψλ ηνπ, ελψ 

δείρλνπλ θάπνην ζηαζεξφ παικφ, δελ είλαη αθφκα ζηαζεξνπνηεκέλεο. Με ηε 

ζπζηεκαηηθή φκσο έθζεζε ζηα ζπγθεθξηκέλα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, πξνβιέπεηαη 

φηη ζα αθνινπζήζεη κηα δηαξθψο αλνδηθή πνξεία θαη ζχληνκα ζα ππάξμεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ζηαζεξφηεηα. 

Σψξα είλαη ε ζεηξά ηεο Νφλλε.  Ο Άγγεινο ζεθψλεηαη φξζηνο θαη παξαηεξεί ηε 

δ. πνπ ηεο δίλεη ηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο. Μφιηο αξρίδεη λα παίδεη, ν Άγγεινο θάζεηαη 

μαλά ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, ρνξνπεδψληαο δπν θνξέο ζχκθσλα κε ην ξπζκφ 

ηνπ ηξαγνπδηνχ! Ζ κεηέξα ρηππά ηνλ παικφ κηα θνξά ζηα γφλαηά ηεο θαη κηα θνξά 

καιαθά ζην θεθάιη ηνπ Άγγεινπ. Δθείλνο είλαη αθίλεηνο θαη αλνηγνθιείλεη ηα 

βιέθαξα ηνπ θάζε θνξά πνπ ε κεηέξα ηνλ αθνπκπά ζην θεθάιη. Έπεηηα, ε κεηέξα 

ρηππά ηνλ παικφ ζηελ πιάηε ηνπ. Δθείλνο γπξίδεη δεμηά ην θεθάιη ηνπ πξνο ηε 

κεηέξα θαη ρακνγειαζηφο ζηξέθεη μαλά κπξνζηά ην θεθάιη ηνπ.  Μάιινλ ηνπ άξεζε 

απηφ πνπ έθαλε ε κεηέξα. 

ηε ζπλέρεηα ε δ. δίλεη ηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο ζηελ Διέλε.  Ο Άγγεινο γπξίδεη 

ην θεθάιη δεμηά θαη ηελ παξαηεξεί ρσξίο λα απνθξίλεηαη ξπζκηθά ή θηλεηηθά, απιά 

ζπλερίδεη λα ηε βιέπεη. ην ηέινο ηε ρεηξνθξνηά φπσο φινη. 

Σψξα είλαη ε ζεηξά ηνπ Άγγεινπ.  Ζ δ. ηνπ ιέεη λα θαζίζεη ζην πάησκα.  Σφηε ε 

κεηέξα ηνλ θαηεβάδεη απφ ηελ αγθαιηά ηεο.  Ζ δ. ηνπνζεηεί ηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο 

αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ, ηνπ δίλεη ηηο κπαγθέηεο θαη ηνλ ηαηξηάδεη θαιχηεξα. Δθείλνο, 

αξρίδεη ακέζσο λα ρηππά πάλσ ζ’ απηέο. Ζ δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά ηε κεισδία, ελψ 

φινη νη ππφινηπνη εληζρχνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηνλ παικφ.  Ο Άγγεινο βιέπεη ηε δ. θαη 

ρακνγειά, ελψ, ππνζέηνπκε, απφ ηε ραξά ηνπ αλαζεθψλεη κηα θνξά γξήγνξα ην δεμί 

ηνπ πφδη. Έπεηηα ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζηα αξηζηεξά, βιέπνληαο γξήγνξα ζηελ 

θάκεξα θαη ακέζσο επηζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζηηο ξάβδνπο. ηακαηά γηα ιίγν, αιιά 

ακέζσο ζπλερίδεη λα παίδεη.  Έπεηηα, μαλαζηακαηά πξνζπαζψληαο λα ηαηξηάμεη ηηο 

ξάβδνπο. Καζψο φκσο ζεθψλεη ηε κπαγθέηα, ζθαιψλεη ζηηο ξάβδνπο νη νπνίεο 

ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο.  Σφηε επεκβαίλεη ε κεηέξα καδί κε ηε δ. θαη ηηο δηνξζψλνπλ.  

Μφιηο ηαθηνπνηείηαη ην πξφβιεκα ζπλερίδεη λα παίδεη, ελψ έρεη νινθιεξσζεί πιένλ ε 
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κεισδία. ην ηέινο ρεηξνθξνηνχλ φινη ηνλ Άγγειν θαη εθείλνο έρνληαο ην βιέκκα 

ζηξακκέλν ζηηο ξάβδνπο ρακνγειά ειαθξψο.  Έπεηηα ηηο πηάλεη θαη ηηο δίλεη ζηε δ., 

θαη εθείλε ηνλ επραξηζηεί. 

 

4
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. ηνπο ιέεη λα ζεθσζνχλ γηα λα 

ρνξέςνπλ θαη ν Άγγεινο θνηηάδεη πξνο ην κέξνο ηεο θαη ρακνγειά.  Με ηα ρέξηα ηνπ 

πηάλεη ηηο άθξεο ησλ πνδηψλ ηνπ. 

Αθνχγεηαη ήρνο απφ θνπδνπλάθηα. Ο Άγγεινο βιέπεη ηα παηδηά πνπ παίξλνπλ 

απφ ηε δ. θνπδνπλάθηα θαη ρακνγειά. Δθείλε μεθηλά ην ηξαγνχδη «Λεκνλάθη 

κπξσδάην» απνκνλψλνληαο ηε κνπζηθή. Ο Άγγεινο ζεθψλεηαη φξζηνο θνπλψληαο 

γξήγνξα εθηφο ξπζκνχ πάλσ-θάησ ην δεμί ηνπ ρέξη. Έπεηηα κέλεη αθίλεηνο 

θνηηάδνληαο πξνο ηε δ.. 

Μεηά απφ ιίγν ε κεηέξα ζθχβεη ζην απηί ηνπ θαη θάηη ηνπ ςηζπξίδεη. Πξνθαλψο 

ηνπ ιέεη λα πξνρσξήζεη πξνο ηε δ. γηα λα πάξεη θνπδνπλάθηα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηελ θίλεζε πνπ θάλεη ζηε ζπλέρεηα ν Άγγεινο. Πξνρσξά, δειαδή, κεξηθά βήκαηα 

κπξνζηά θαη παίξλεη ηα θνπδνπλάθηα πνπ ηνπ δίλεη ε δαζθάια.  Καηφπηλ ζηξέθεηαη 

πξνο ηε κεηέξα πηάλνληαο ην ρέξη ηεο θαη θαζψο θηλνχληαη φινη θπθιηθά ζηελ 

αίζνπζα, ν Άγγεινο θνπλά πάλσ-θάησ ηα θνπδνπλάθηα. Βέβαηα δελ απνθξίλεηαη 

ξπζκηθά ζσζηά, απιψο ζα ιέγακε φηη είλαη πεξηζζφηεξν έλδεημε ραξάο. 

  Έπεηηα πξνζπαζεί λα ηα θξαηήζεη θαιχηεξα θαη αξρίδεη πάιη λα ηα θνπλά, ελψ 

πξνζπαζεί λα ζπληνλίζεη θαη ηα βήκαηα ηνπ. Υνξεχεη θη απηφο πξνρσξψληαο κε 

κηθξά πεδήκαηα, ελψ ζπγρξφλσο θνπλά θαη ηα θνπδνπλάθηα. Πξηλ νινθιεξψζνπλ 

έλαλ θχθιν ζηελ αίζνπζα, ν Άγγεινο θνηηά γξήγνξα ηα θνπδνπλάθηα γνπξιψλνληαο 

ηα κάηηα (9’41’’), ελψ ζηε ζπλέρεηα θνηηάδεη πξνο ηα δεμηά θαη θάησ.  Ακέζσο κεηά 

απφ ιίγε ψξα, αθνχ πξνρσξήζνπλ ιίγν αθφκε, δηαθξίλεηαη ν Άγγεινο πνπ 

αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ιέγνληαο «πακ» κηκνχκελνο ηε δ. πνπ ηξαγνπδά ην ξπζκηθφ 

κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ελψ ζην ηζρπξφ κέξνο ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ηε ζπιιαβή «πακ» 

θαη ρηππά ην πφδη ζην πάησκα. Έπεηηα θνηηάδεη κπξνζηά ηνπ ηε ζπλνδφ κε ην 

θφθθηλν πνπθάκηζν. 

Δθείλε ηε ζηηγκή ζηακαηνχλ φινη επηηφπνπ θαη ε δ. ηξαγνπδά ην ξπζκηθφ κέξνο 

ηνπ ηξαγνπδηνχ. Σνλίδεη ην ηζρπξφ κέξνο θαη γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ, 

ρηππνχλε φινη ην πφδη ηνπο ζην πάησκα. Ο Άγγεινο θνηηάδνληαο ηψξα κπξνζηά, 
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πξνζπαζεί λα αλαπεδήζεη φπσο έθαλε κφιηο πξηλ ε ζπλνδφο κε ην θφθθηλν 

πνπθάκηζν.  Πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ, ελψ αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα. Παξαηεξεί 

αξρηθά θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ηνπ θαη έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη πξνο ηε δ.  

ηαλ εθείλε ρηππά δπλαηά ην πφδη ηεο ζην ηζρπξφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ βαζαίλνληαο 

ζπγρξφλσο θαη ηε θσλή ηεο, ν Άγγεινο ρηππά δπλαηά ην πφδη ζην πάησκα, ιέγνληαο 

θη απηφο «πακ», φπσο ε δ.. Δίλαη πνιχ κεγάιε ε εζσηεξηθή έληαζε πνπ βγάδεη 

απνθξηλφκελνο ζ’ απηφ ην εξέζηζκα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θσλεηηθήο απηήο απφθξηζεο, αθνχγεηαη ε αλαπλνή ηνπ (10’06’’). 

ηε ζπλέρεηα, αλνηγνθιείλεη μαλά ην ζηφκα ηνπ κε ιηγφηεξε φκσο έληαζε, ελψ 

αλαπεδά κε κηθξά πεδεκαηάθηα. Έπεηηα θνηηάδεη μαλά ηε ζπλνδφ κε ην θφθθηλν 

πνπθάκηζν πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ηε κεηέξα ηνπ.  Σφηε αθνχγεηαη ε δ. πνπ αιιάδεη 

ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο, θάλνληάο ηελ πνιχ «ςηιή», πηάλνληαο κε ην ρέξη ηε κχηε 

ηεο.  Ο Άγγεινο ζην άθνπζκα απηφ ζηξέθεη ην θεθάιη ζηε δ. θαη ακέζσο κεηά πξνο 

ηα αξηζηεξά, θνηηάδνληαο ην θνξηηζάθη κε ηε καχξε κπινχδα  πνπ ζηέθεηαη δίπια 

ηνπ, ην νπνίν πξνζπαζεί λα  κηκεζεί ηε δαζθάια πηάλνληαο ηε κχηε ηεο.  

Καηά δηαζηήκαηα θνηηάδεη ηε δ. θη έπεηηα ην θνξηηζάθη κε ηε καχξε κπινχδα.  

Κνπλά ηα θνπδνπλάθηα ηνπ θη φηαλ κεηά βιέπεη κε πξνζνρή ηε δ., αλνηγνθιείλεη ην 

ζηφκα ηνπ πξνζπαζψληαο λα πεη ξπζκηθά πακ πακ (10’30’’). Βέβαηα είλαη ηφζν κηθξφ 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απνθξίλεηαη ξπζκηθά θσλεηηθά, πνπ είλαη ιίγν δχζθνιν λα 

θαηαιάβνπκε θαηά πφζν ην πεηπραίλεη.   

Ακέζσο κεηά ζεθψλεη κε ην ρέξη ηνπ ηα θνπδνπλάθηα θαη ηα αθνπκπά ζην 

θεθάιη ηνπ. Ίζσο απηφ λα είλαη κηα πξνζπάζεηα λα κηκεζεί θάηη ε θάπνηνλ πνπ βιέπεη 

ρσξίο λα κπνξνχκε λα ην πνχκε κε βεβαηφηεηα γηαηί ε θάκεξα θαηαγξάθεη κφλν ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ. ηε ζπλέρεηα αθνπκπά ηα θνπδνπλάθηα 

ζην ζηφκα ηνπ, ηα επεμεξγάδεηαη κε ην ρέξη θαη ηα μαλαβάδεη ζην ζηφκα. Ζ δ. 

επαλαιακβάλεη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη φινη θηλνχληαη μαλά θπθιηθά ζηελ 

αίζνπζα. Ζ κεηέξα πηάλεη ην ρέξη ηνπ Άγγεινπ θαη θαζψο θηλνχληαη ζηνλ θχθιν, 

εθείλνο βάδεη ηα θνπδνπλάθηα ζην ζηφκα.  Έπεηηα ηα απνκαθξχλεη απφ απηφ, θνηηάδεη 

ζην πάησκα θαη κεηά πάιη κπξνζηά αλνίγνληαο ην ζηφκα. εθψλεη ηα θνπδνπλάθηα, 

θέξλνληαο ηα ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ. Έπεηηα ηα θαηεβάδεη θη φηαλ νινθιεξψλνπλ 

έλαλ θχθιν, ν ζθχβεη ην θεθάιη θαη ηα θνηηάδεη. 

Καηφπηλ ζηακαηνχλ φινη επηηφπνπ θαη ε δ. ηξαγνπδά ην ξπζκηθφ κέξνο. Σφηε 

φινη ρηππάλε ην πφδη ζην πάησκα, θάζε θνξά πνπ αθνχγεηαη ην ηζρπξφ κέξνο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. ην ζεκείν απηφ ε νξαηφηεηα πεξηνξίδεηαη γηαηί κπαίλνπλ άιια άηνκα 
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κπξνζηά καο. Γηαθξίλεηαη κφλν γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηε ζηηγκή πνπ ρηππά ην 

πφδη ηνπ ζην πάησκα.  Έπεηηα ηνλ μαλαθξχβνπλ νη ζπλνδνί, αιιά ακέζσο πάιη ηνλ 

βιέπσ πνπ θνπλά ην ζψκα ηνπ, ελψ ζπγρξφλσο πξνζπαζεί λα κηκεζεί ξπζκηθά φπσο 

φινη ην πακ πακ (11’23’’).  Γελ ην πξνζεγγίδεη φκσο αθξηβψο ζσζηά. 

Έπεηηα θνηηάδεη ηε ζπλνδφ κε ην θφθθηλν πνπθάκηζν πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά 

ηνπ θαη κεηά ζηξέθνληαο μαλά ην θεθάιη κπξνζηά, βάδεη ηα θνπδνπλάθηα ζην ζηφκα 

ηνπ.  Καηφπηλ γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα θαη ακέζσο πάιη κπξνζηά. Κνπλά κηα θνξά 

πάλσ-θάησ ηα ρέξηα θαη θνηηάδνληαο πξνο ηε δ., ρηππά ηα θνπδνπλάθηα ζηελ παιάκε 

ηνπ αξηζηεξνχ ηνπ ρεξηνχ. Θα κπνξνχζακε ζην ζεκείν απηφ λα πνχκε πσο πξνζπαζεί 

λα κηκεζεί ηε δ. γηαηί θαη νη θηλήζεηο ησλ ππφινηπσλ πνπ ηπραίλεη λα βξίζθνληαη 

δίπια ζηνλ Άγγειν είλαη ίδηεο. Μεηά ν Άγγεινο ζηακαηά, ζπλερίδνληαο, φκσο, λα 

παξαηεξεί ηε δ.. Δθείλε επαλαιακβάλεη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη φινη 

θηλνχληαη θπθιηθά ζηελ αίζνπζα. Ο Άγγεινο θάλεη έλαλ θχθιν γχξσ απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπ θη έπεηηα πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο. Λίγν πξηλ νινθιεξψζνπλ έλαλ θχθιν ζηελ 

αίζνπζα, ν Άγγεινο πξνζπαζεί λα ηα θξαηήζεη θαιχηεξα, γηαηί ελδέρεηαη λα ηνπ 

πέζνπλ.  Έρεη ζηξακκέλν ην θεθάιη πξνο ηα αξηζηεξά, πξνζειψλνληαο ην βιέκκα 

ηνπ, φκσο, ρσξίο λα αληαπνθξίλεηαη ζε εξεζίζκαηα. 

Έπεηηα απφ ιίγε ψξα ε δ. ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη θαη φινη ζηακαηνχλ. Ο 

Άγγεινο αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ιέγνληαο φπσο παξαπάλσ πακ πακ, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλαπεδά κηα θνξά ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ.  Βάδεη ηα θνπδνπλάθηα ζην ζηφκα ηνπ, 

αιιά ε κεηέξα πξνζπαζεί λα ηα απνκαθξχλεη. Ο Άγγεινο φκσο επηκέλεη θαη ε κεηέξα 

επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα θίλεζε. Σφηε εθείλνο θνπλά κηα θνξά ηα θνπδνπλάθηα θαη 

κεηά ηα επαλαθέξεη ζην ζηφκα. Ζ κεηέξα απνκαθξχλεη μαλά ην ρέξη ηνπ. Δθείλνο 

θνηηάδεη γξήγνξα ζηελ θάκεξα θαη απνκαθξχλνληαο ην βιέκκα ηνπ απφ απηήλ 

ρακνγειά αθνπκπψληαο ηα θνπδνπλάθηα ζην κάγνπιφ ηνπ. 

Κνηηάδεη πξνο ηε δ. θαη θαζψο θαηεπζχλεηαη ζε εθείλε γηα λα ηεο παξαδψζεη ηα 

θνπδνπλάθηα, ζθνπληάεη επάλσ ζε δπν παηδηά πνπ πεξλάλε απφ κπξνζηά ηνπ θαη έηζη 

γπξίδεη πίζσ ζηε κεηέξα. Κξαηάεη ην ρέξη ηεο θαη ηφηε δηαθξίλεηαη ν δ. πνπ απιψλεη 

ην ληέθη ζηνλ Άγγειν γηα λα ηνπνζεηήζεη κέζα ζ’ απηφ ηα θνπδνπλάθηα ηνπ, φπσο 

έθαλαλ θαη νη ππφινηπνη. Ο Άγγεινο ηα αθήλεη θαη ακέζσο θνηηάδεη ηνλ δ..  Έπεηηα 

καδί κε ηε κεηέξα πξνρσξνχλ πξνο ηελ άθξε ηεο αίζνπζαο γηα λα πάξνπλ ηε ζέζε 

ηνπο. 
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5
ο
 Επειζόδιο:    

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. κηκείηαη ηε θσλή ηνπ καλάβε 

θσλάδνληαο «Έρσ σξαία, θξέζθα θξνχηα, ιαραληθά…».  Μφιηο ε κεηέξα θάζεηαη 

θάησ, ν Άγγεινο πεγαίλεη θνληά ηεο θη εθείλε ηνλ ηνπνζεηεί απέλαληη ηεο. Δθείλνο 

έρεη ην βιέκκα ζηε δ. θαη φηαλ ε κεηέξα πηάλεη ηα ρέξηα ηνπ, γπξίδεη πξνο ην κέξνο 

ηεο. 

Αξρίδνπλ λα ιηθλίδνπλ ηα ζψκαηά ηνπο κπξνο-πίζσ ζχκθσλα κε ην ξπζκφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. Ο Άγγεινο ζηξέθεη μαλά ην θεθάιη ηνπ πξνο ηε δ., ελψ ζπγρξφλσο 

ρακνγειά. Μεηά απφ ιίγν ζνβαξεχεη, ελψ κε ηε θφξα πνπ έρνπλ θαζψο ιηθλίδνπλ ηα 

ζψκαηά ηνπο, ην πφδη ηνπ αλαζεθψλεηαη. Έπεηηα γπξίδεη ρακνγειαζηφο ζηε κεηέξα 

θαη ηελ θνηηάδεη, ελψ ζηξέθεη μαλά ην θεθάιη ηνπ ζηε δ.. Παξαηεξνχληαη έθδεια 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο (13’25’’). 

ηαλ ε δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ε κεηέξα αλεβνθαηεβάδεη 

ελαιιάμ ηα ρέξηα ηνπ Άγγεινπ, δείρλνληαο ην ζνι θαη ην λην. Δθείλνο έρεη ζηξακκέλν 

ην βιέκκα ηνπ πξνο ηε δ..  ηαλ ε κεηέξα ζπλερίδεη λα ηνπ αλεβνθαηεβάδεη ηα ρέξηα, 

ν Άγγεινο ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ κπξνο πίζσ, ελψ ζπγρξφλσο ηελ θνηηάδεη. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ηα ιφγηα ηνπ καλάβε θη ν Άγγεινο γπξίδεη απφηνκα ην 

θεθάιη ηνπ ζην κέξνο ηεο. Μεηά ηνπνζεηεί ηα ρέξηα γχξσ απφ ην ζηφκα, φπσο φηαλ 

ζέινπκε λα θσλάμνπκε θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη καθξηά καο θαη αλνηγνθιείλεη ην 

ζηφκα ηνπ, κηκνχκελνο ηε δ..  Μεηά κέλεη γηα ιίγε ψξα αθίλεηνο παξαηεξψληαο ηελ.  

Ζ κεηέξα πηάλεη πξψηα ην έλα ηνπ ρέξη, γηα λα επαλαιάβνπλ ηελ πξνεγνχκελε 

θίλεζε. Ο Άγγεινο ην θαηαιαβαίλεη θαη ζπκκεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα δίλνληαο θαη 

ην άιιν ρέξη ζηε κεηέξα. 

Καζψο ινηπφλ ιηθλίδνπλ ηα ζψκαηά ηνπο, ν Άγγεινο έρεη ζηξακκέλν ην θεθάιη 

ηνπ αξηζηεξά, παξαηεξψληαο ηε ζπλνδφ κε ην θφθθηλν πνπθάκηζν θαη ηελ θφξε ηεο.  

ηαλ ε δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή, ε κεηέξα αλεβνθαηεβάδεη 

ελαιιάμ ηα ρέξηα ηνπ Άγγεινπ, ελψ εθείλνο αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα.  Ίζσο είλαη κηα 

πξνζπάζεηα λα απνθξηζεί ιεθηηθά. Ακέζσο κεηά, ν Άγγεινο αθήλεη ηα ρέξηα ηεο 

κεηέξαο ηνπ θαη θνπλά ηα δηθά ηνπ εθηφο ξπζκνχ, πάλσ-θάησ ζηνλ αέξα (14’05’’), 

ελψ θνηηάδνληαο πξνο ηε δ., αλνηγνθιείλεη μαλά ην ζηφκα ηνπ. 

Έπεηηα γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα πηάλνληαο ηεο ηα ρέξηα. Πξνζπαζεί λα ιηθλίζεη 

ην ζψκα ηνπ, αιιά ε πξνζνρή ηνπ έιθεηαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ ξπζκνχ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, ν νπνίνο γίλεηαη πην γξήγνξνο. Ληθλίδεη κηα θνξά κφλνο ηνπ ην ζψκα, 
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παξαηεξψληαο πάιη ηε δ..  πλερίδεη λα απνθξίλεηαη θηλεηηθά, ελψ φινη νη ππφινηπνη 

ηξαγνπδνχλ ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δλδερνκέλσο ή πξνζπαζεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ή δελ 

αληηιήθζεθε φηη έθηαζε ζην ηέινο. 

 

6
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. ηξαγνπδά κηα γξήγνξε κεισδία 

ρσξίο ηνπο ζηίρνπο. ηε ζέζε ηνπο ιέεη κφλν πακ πακ. ινη έρνπλ ζεθσζεί φξζηνη, 

εθηφο απφ ηνλ Άγγειν πνπ αθφκε θάζεηαη, θνηηάδνληαο πξνο ηε δαζθάια. Δθείλε 

ηνπο ιέεη φηη ε πξνυπφζεζε γηα λα πάξνπλ καληήια είλαη λα ηξαγνπδήζνπλ φηη ηνπο 

δεηνχζε ε δ.. 

Ο Άγγεινο θαζηζηφο φπσο είλαη ζπλερίδεη λα παξαηεξεί πξνο ην κέξνο ηεο θαη 

φηαλ εθείλε ηξαγνπδά έλα κεισδηθφ κνηίβν ζε θάπνην παηδί, ν Άγγεινο ρακνγειά.  Ο 

Άγγεινο παξαηεξεί ηε δ. πνπ ηξαγνπδά κηθξά κεισδηθά κνηίβα ζηε Νφλλε. 

Παξεκβάιιεηαη ε επηζήκαλζε πνπ θάλεη ε δ. ζηνπο ζπλνδνχο, ζρεηηθά κε ηελ έληαζε 

ηεο θσλήο ησλ παηδηψλ θαηά ηε πξνζπάζεηα ηνπο λα ηξαγνπδήζνπλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη ζηνπο γνλείο φηη κε ηελ έιιεηςε ηεο δπλαηφηεηαο ζσζηνχ 

ρεηξηζκνχ ηεο έληαζεο, ηα παηδηά θαιηζάξνπλ.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηνπο 

δεηάλε λα ηξαγνπδνχλ πην απαιά. Ο Άγγεινο αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ηνπ θαη γπξίδεη 

πξνο ηε κεηέξα. Δθείλε ηνλ ζεθψλεη φξζην. Ο Άγγεινο πξνρσξά κπξνζηά κεξηθά 

βήκαηα θαη έρνληαο ην έλα ρέξη ζην ζηφκα θαη ην άιιν ζεθσκέλν ςειά, αξρίδεη λα 

ραηξεηά θαη λα ρνξεχεη, ιηθλίδνληαο ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά (15’33’’)! Δθείλε ηε 

ζηηγκή δελ αθνχγεηαη απφ ηε δ. θάπνην ηξαγνχδη νχηε κεισδηθά, αιιά νχηε θαη 

ξπζκηθά.  Ζ δ. απεπζχλεηαη ζε θάπνην παηδί ηξαγνπδψληαο ηνπ κεισδηθά κνηίβα. 

Μεηά απνκαθξχλνληαο ην ρέξη ηνπ απφ ην ζηφκα, βγάδεη ιίγν ηε γιψζζα ηνπ 

θαη πξνρσξά κεξηθά βήκαηα αθφκε, θηάλνληαο ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Δθείλε ηε 

ζηηγκή ε νθία θξαηψληαο ηε καληήια ηεο ηξέρεη ραξνχκελα δίπια ηεο, ν Άγγεινο 

γπξίδεη πξνο ην κέξνο ηεο αθνχ θνηηάμεη ηε κεηέξα ηνπ, ηξέρεη ρακνγειαζηφο θνληά 

ηεο. Πηάλεη ην ρέξη ηεο θαη ηελ ηξαβά ζέινληαο λα πξνρσξήζνπλ πξνο ην κέξνο φπνπ 

βξίζθνληαη ε νθία θαη ε Νφλλε. Ίζσο λα ηνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ νη 

καληήιεο πνπ θξαηνχλ. 

Καηφπηλ ζηακαηά θαη ηηο παξαηεξεί πνπ παίδνπλ κε ηηο καληήιεο. Ζ κεηέξα 

ρατδεχεη ην κέησπφ ηνπ, απνκαθξχλνληαο ηα καιιηά απφ ηα κάηηα ηνπ.  Δθείλνο ηφηε 
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αξρίδεη πάιη λα ρνξεχεη, ιηθλίδνληαο ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά, φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο (16’00’’). Έπεηηα ζηακαηά, θνηηάδνληαο πάιη πξνο ην κέξνο ηεο 

νθίαο θαη ηεο Νφλλεο. Πξνρσξά κεξηθά βήκαηα κπξνζηά θαη αξρίδεη γηα ηξίηε θνξά 

λα ρνξεχεη, ιηθλίδνληαο ην ζψκα ηνπ φπσο θαη πξηλ (16’10’’). Καηφπηλ ζηακαηά 

θνηηάδνληαο απέλαληί ηνπ ηα παηδηά πνπ ηξέρνπλ θαη παίδνπλ κε ηηο καληήιεο ηνπο.  

ιεο απηέο νη θηλεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ Άγγεινπ γίλνληαη φζε ψξα ε δ. ηξαγνπδά 

κεισδηθά κνηίβα ζηα παηδηά. Ο Άγγεινο θάλνληαο έλαλ θχθιν γχξσ απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπ, ρνξεχεη γηα ηέηαξηε θνξά, θνπλψληαο ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά.  Κνηηάδεη 

πξνο ην δ., ελψ έρεη απισκέλν ην δεμί ηνπ ρέξη πξνο απηφλ. Αλνηγνθιείλεη ηα δάρηπια 

ηνπ ρεξηνχ ηνπ θαη παξαθιεηηθά γηα λα ηνπ δψζεη καληήια. Μεηά θαηεβάδεη ην ρέξη 

ηνπ, ρακνγειά θαη γπξίδνληαο πξνο ηε δ., απιψλεη ζ’ εθείλε ηα δπν ηνπ ρέξηα, 

δεηψληαο καληήια! Δθείλε ηε ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ έλα θνξηηζάθη κε ξνδ 

κπινχδα θη έηζη ν Άγγεινο θαηεβάδεη ηα ρέξηα ηνπ. ηαλ φκσο εθείλν 

απνκαθξχλεηαη, ν Άγγεινο απιψλεη πάιη ηα ρέξηα θαη πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηε δ..  

Παξάιιεια, αλνίγεη πην πνιχ ηα κάηηα θαη πεξηκέλεη (16’39’’).  Ο Άγγεινο 

απνθξίλεηαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν φζν ε δ. ζπλερίδεη λα ηξαγνπδά κεισδηθά κνηίβα ζε 

θάζε παηδί. 

Δπηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη απηφ πνπ ήζειε δεηψληαο ην πξψηα απφ ηνλ δ., 

φκσο επεηδή δελ θαηφξζσζε λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, πξνρψξεζε πην 

απνθαζηζηηθά ζηε δ..  Γελ θαηαιαβαίλεη, φκσο, φηη δελ έρεη έξζεη αθφκα ε ζεηξά ηνπ 

θαη φηη πξέπεη λα πεξηκέλεη. Πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πην θνληά ζηε δ., έρνληαο 

αθφκε απισκέλα παξαθιεηηθά ηα ρέξηα ηνπ.  Δπεηδή φκσο βιέπεη φηη απεπζχλεηαη ζε 

άιιν παηδί, γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα, έρνληαο έλα ειαθξφ ρακφγειν ζην πξφζσπν. 

Καζψο θαηεπζχλεηαη θνληά ηεο ζηακαηά, θνηηάδεη ζηελ θάκεξα θαη δείρλεη ηελ 

εξεπλήηξηα κε ην δάρηπιφ ηνπ.  Έπεηηα ην θαηεβάδεη, φκσο, ζπλερίδεη λα θνηηάδεη θαη  

ρακνγειά πνιχ γιπθά (16’51’’). Μεηά θνηηάδεη πξνο ηνλ δ. έρνληαο αθφκα ην 

ρακφγειν ζηα ρείιε. Μεηά απφ ιίγν βιέπεη θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη απέλαληί ηνπ.  

Έπεηηα ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζηε δ.. 

Σφηε εθείλε απεπζχλεηαη ζηνλ Άγγειν, ιέγνληαο ηνπ κε πακ πακ κεισδηθά 

κνηίβα (17’05’’). Δθείλνο, ληψζεη ακήραλα επεηδή αηζζάλεηαη φηη είλαη ην θέληξν ηεο 

πξνζνρήο. Σν παξαπάλσ ην ζπκπεξαίλνπκε απφ ηηο θηλήζεηο πνπ θάλεη. Κάζεηαη 

ακέζσο θάησ, ρσξίο λα θνηηά ηε δ., ελψ ζπλερίδεη λα θνπληέηαη αλήζπρα. Τςψλεη 

γξήγνξα ην βιέκκα ζηε δ. θαη ρακνγειά ζέινληαο ίζσο λα ηεο δείμεη φηη δελ 

πξφθεηηαη λα απαληήζεη θαη μαθληθά ζνπθξψλεη ηε κχηε θαη ην ζηφκα. πγρξφλσο 
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θνπλά δπλαηά πξνο ηα θάησ ην δεμί ηνπ ρέξη, βγάδνληαο κηα κηθξή θξαπγή. Ίζσο  

επεηδή δελ ζέιεη λα αληαπνθξηζεί ζε απηά ηα εξεζίζκαηα.  Μεηά απφ απηφ ν Άγγεινο, 

γπξίδεη ην θεθάιη δεμηά-αξηζηεξά αδηαθνξψληαο γηα απηά πνπ ιέεη ε δ.. Ίζσο 

ζθέθηεηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν, ε δ. ζα δεη ηελ άξλεζε ηνπ θαη δελ ζα επηκείλεη. 

Έπεηηα γπξίδεη μαλά ην θεθάιη κπξνζηά θη ελψ ε δ. ζπλερίδεη λα ηνπ ηξαγνπδά 

κεισδηθά κνηίβα, εθείλνο ηεο ρακνγειά. Καζηζηφο φπσο είλαη, αξρίδεη λα θηλείηαη 

πξνο ηα εκπξφο. Υσξίο φκσο λα θνηηά ηε δ..  

Δθείλε, αθνχ θάζηζε θάησ φπσο ν Άγγεινο, ηξαγνπδά κφλν ηελ ηνληθή 

ιέγνληαο πακ θαη ρηππψληαο ηαπηφρξνλα ην ρέξη ηεο ζην πάησκα. Ο Άγγεινο 

ζπλερίδεη λα κελ απνθξίλεηαη, θνπλψληαο αλήζπρα ην ζψκα ηνπ θαη θνηηάδνληαο 

δεμηά-αξηζηεξά. εθψλεη ηνπο ψκνπο ηνπ κεηά ζθχβνληαο μαλά ην θεθάιη, πηάλεη θάηη 

πνπ βξίζθεηαη ζην πάησκα. Μφιηο ην θάλεη απηφ, θνηηάδεη ηε δ. θαη ρακνγειά, 

ζθχβνληαο μαλά ην θεθάιη ηνπ θάησ. 

Ζ δ. απεπζχλεηαη ηψξα ζην Νηθφια.  Ο Άγγεινο δελ παίξλεη καληήια.  Ίζσο, ν 

δ. μέραζε λα ηνπ δψζεη.  Δθείλνο κφιηο βιέπεη φηη δελ παίξλεη, θνηηάδεη πξνο ηε δ. κε 

απνξεκέλν χθνο.  Καηφπηλ, θνπληέηαη αλήζπρα θαη πηάλεη ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ 

δείρλνληαο ίζσο κηα δπζαξέζθεηα.  Έπεηηα, ζεθψλεηαη φξζηνο, αθήλεη ηα ρέξηα ηεο 

κεηέξαο ηνπ θαη θνηηάδεη πξνο ηα θάησ. Ακέζσο κεηά, πςψλεη ηε καηηά ηνπ ζηε 

δαζθάια θαη ζεθψλεη ιίγν ην δεμί ηνπ ρέξη δεηψληαο ίζσο καληήια.  Σν θαηεβάδεη 

φκσο ακέζσο θαη γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ δεμηά πξνο ηε Νφλλε, πνπ εθείλε ηελ ψξα 

παίδεη κε ηε καληήια ηεο. Βάδεη ην ρέξη ηνπ ζην ζηφκα, αιιά ακέζσο ην 

απνκαθξχλεη. 

Μεηά απφ ιίγν θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, έρνληαο αθφκα ην βιέκκα 

ζηα δεμηά. Ίζσο θνηηάδεη θαη ηελ Διέλε πνπ απνθξίλεηαη ζηα κεισδηθά κνηίβα ηεο 

δαζθάιαο. ηε ζπλέρεηα, θάζεηαη ζηα πφδηα ηνπ θη φηαλ ε δ. ξσηάεη αλ πήξαλ φινη 

καληήιεο, ε κεηέξα ηνλ ζεθψλεη φξζην. Δθείλνο πξνρσξά κεξηθά βήκαηα κπξνζηά 

ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ θαη ην βάδεη θάησ απφ ην ζαγφλη.  Κνηηάδεη πξνο ηνλ δ. θαη κε ην 

ρέξη ηξίβεη ην πξφζσπν ηνπ.  Ζ κεηέξα ηνλ αθνπκπά ειαθξψο ζηελ πιάηε σζψληαο 

ηνλ πξνο ηα εκπξφο θη εθείλνο έρνληαο, θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ δάζθαιν. 

Φηάλεη κπξνζηά ηνπ, απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ θη φηαλ βιέπεη ηνλ δ. λα γπξίδεη ην 

ζψκα ηνπ γηα λα πάξεη καληήια, ν Άγγεινο λνκίδνληαο φηη δελ ζα ηνπ δψζεη, γπξίδεη 

πξνο ηε κεηέξα θαη αξρίδεη λα πξνρσξά πξνο εθείλε.  Ο δ. έρνληαο ηε καληήια ζην 

ρέξη ηνπ, θσλάδεη ζηγαλά ηνλ Άγγειν, αιιά εθείλνο δελ αθνχεη.  Σφηε απιψλεη ην ρέξη 

ηνπ, κπξνζηά ζην πξφζσπν ηνπ Άγγεινπ. Δθείλνο παίξλεη ηε καληήια, ηελ 
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αγθαιηάδεη θαη αξρίδεη λα ηξέρεη ρακνγειαζηφο πξνο ηε κεηέξα.  Με ηε θφξα πνπ έρεη 

αλνίγεη ηα ρέξηα ηνπ, πεηά κε δχλακε ηε καληήια ζην πάησκα θαη βγάδεη έλα 

επηθψλεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα «ααα..». Έπεηηα ζθχβεη, ηελ πηάλεη θαη φηαλ 

ζεθψλεηαη, δείρλεη κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ην κέξνο φπνπ ζηέθνληαη ε Νφλλε, ε 

νθία θαη θάπνηνη ζπλνδνί. 

Έπεηηα θνηηάδεη ηελ Διέλε θαη ακέζσο κεηά ηε κεηέξα ηνπ. Σεο ρακνγειά θαη 

αλνίγνληαο ηα ρέξηα ηνπ, ηηλάδεη πξνο ηα θάησ ηε καληήια. ηε ζπλέρεηα, θνπλά κηα 

θνξά θπθιηθά ηε καληήια θαη κεηά ηελ καδεχεη θαη ηελ πεηά θάησ. θχβεη, ηελ πηάλεη 

θη φηαλ ζεθψλεηαη, θνηηάδεη απέλαληη ηνπ ηε νθία θαη ηε Νφλλε πνπ παίδνπλ κε ηηο 

δηθέο ηνπο καληήιεο. 

Έπεηηα, ν Άγγεινο μαλαθνπλά κε ην ρέξη ηνπ θπθιηθά ηε καληήια, θξαηψληαο 

ηελ γηα ιίγε ψξα ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ. πλερίδεη λα παξαηεξεί πξνο ην κέξνο ηεο 

νθίαο θαη ηεο Νφλλεο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή ηξέρνπλ γχξσ-γχξσ.  Ο Άγγεινο έρεη 

γηα ιίγν ην ρέξη ηνπ ζην ζηφκα θη έπεηηα απιψλεη ηε καληήια κπξνζηά απφ ην 

πξφζσπν ηνπ. Γπξίδεη πξνο ηα δεμηά θνηηάδνληαο ζηα γξήγνξα ηελ Διέλε θαη κεηά 

πςψλεη ην βιέκκα ηνπ ζηε κεηέξα θαη αλαζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ 

θνπλψληαο πξνο ηα θάησ κηα θνξά ηε καληήια θαη βγάδνληαο μαλά έλα επηθψλεκα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα «βνπ..», κηκνχκελνο, ελδερνκέλσο, ην glissando ηεο δαζθάιαο.  

Δθείλε ηε ζηηγκή δελ αθνχγεηαη απφ ηε δ. glissando. Ίζσο ην ζπκάηαη απφ 

πξνεγνχκελα καζήκαηα.  Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή. 

Ακέζσο κεηά πξνρσξά ιίγα βήκαηα κπξνζηά, θνπλψληαο ραξνχκελα ζηνλ αέξα 

ηα ρέξηα.  Έπεηηα ζηακαηά, θνηηάδεη πξνο ηε δ. ελψ ηνπ πέθηεη ε καληήια απφ ην ρέξη.  

Μέρξη ηψξα ε δ. ηξαγνπδνχζε κεισδηθά κνηίβα ζηα ππφινηπα παηδηά. Ο Άγγεινο 

απνθξηλφηαλ κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, φζν δηαξθνχζαλ ηα κεισδηθά κνηίβα. 

ηε ζπλέρεηα ε δ., μεθηλά λα ηξαγνπδά κηα γξήγνξε κεισδία ρσξίο ηνπο 

ζηίρνπο. Ο Άγγεινο ζθχβεη, πηάλεη ηε καληήια ηνπ θη φηαλ ζεθψλεηαη, θνηηάδεη 

ρακνγειαζηφο πξνο ηε δ., ελψ παξάιιεια ρνξεχεη θάλνληαο κηθξά πεδεκαηάθηα θαη 

θνπλψληαο πάλσ-θάησ ηα ρέξηα. Κηλείηαη θπθιηθά ζ’ έλα κηθξφ ρψξν κπξνζηά απφ ηε 

κεηέξα ηνπ.  Πεηάεη ηε καληήια θάησ θη ακέζσο ζθχβεη θαη ηελ πηάλεη. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηψξα ην αξγφ κέξνο ηεο κεισδίαο δειαδή έλα κηθξφ βαιζάθη, 

ιηθλίδνληαο αληίζηνηρα ην ζψκα ηεο ζχκθσλα κε ην ξπζκφ. Ο Άγγεινο πηάλεη ηε 

πεζκέλε καληήια θη φηαλ ζεθψλεηαη θνπλά θπθιηθά ηα ρέξηα ηνπ, ξίρλνληαο μαλά ηε 

καληήια ζην πάησκα (20’05’’). Ακέζσο κεηά ηε μαλαξίρλεη θη αθνχ ζθχςεη γηα λα 

ηελ πηάζεη, παξακέλεη γνλαηηζηφο, παξαηεξψληαο κε πξνζνρή θάπνηνλ απέλαληη ηνπ. 
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Έπεηηα ζεθψλεηαη θη φηαλ ε δ. αξρίδεη λα αλεβνθαηεβάδεη κε glissando γξήγνξα 

ηε θσλή ηεο, ν Άγγεινο ζπλερίδεη λα παξαηεξεί απέλαληη ηνπ. Κάζεηαη φκσο μαλά 

θάησ, έρνληαο ην βιέκκα ζηνπο δαζθάινπο. Καηφπηλ ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζηα 

δεμηά, θνηηάδνληαο ην θνξηηζάθη κε ηελ ξνδ κπινχδα πνπ ξίρλεη θάησ ηε καληήια ηεο.  

Ο Άγγεινο κεηά απφ απηφ ζεθψλεηαη, θνπλψληαο θπθιηθά ηε καληήια θη έρνληαο 

ζηξακκέλν ην βιέκκα πξνο ηνπο δ.. 

ηαλ ε δ. ηξαγνπδά κφλν ηελ ηνληθή κε πακ, ξίρλνπλ φινη ηηο καληήιεο ζην 

πάησκα.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν δείρλνπλ ην λην.  Ο Άγγεινο γπξίδεη απνθαζηζκέλνο ην 

ζψκα πξνο ηα πίζσ θαη πεηά κε νξκή ηε καληήια ηνπ ζην πάησκα.  Σε ζηηγκή πνπ 

ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη, θνηηάδεη ηε Νφλλε πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ.  Σνπ 

γιηζηξάεη φκσο ε καληήια απφ ην ρέξη θαη έηζη μαλαζθχβεη. ια απηά 

δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ε δ. ηξαγνπδνχζε ηελ ηνληθή.  

 Ζ δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά μαλά ην γξήγνξν κέξνο ηεο κεισδίαο. Ο Άγγεινο 

κφιηο μαλαθξαηήζεη ηε καληήια ηνπ ζεθψλεηαη θαη αξρίδεη λα ηελ θνπλά δσεξά, ελψ 

ζπγρξφλσο ρνξεχεη.  Κηλείηαη θπθιηθά δίπια απφ ηνπο δαζθάινπο. Σν πξφζσπφ ηνπ 

είλαη ρακνγειαζηφ. Κάπνηα ζηηγκή ράλεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη πέθηεη θάησ 

(20’44’’).  ηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζηνπο δ., ρακνγειά θη έπεηηα ζεθψλεηαη φξζηνο.  

Σψξα ε δ. ηξαγνπδά ην αξγφ κέξνο ηεο κεισδίαο, δειαδή ην βαιο.  Ο Άγγεινο 

θνηηάδεη πξνο ηε δ. θαη αξρίδεη λα θνπλά ηε καληήια, θάλνληαο κε ην ρέξη ηνπ 

κεγάινπο θχθινπο φπσο εθείλε.  Παξαηεξείηαη έληνλε ζπκκεηνρηθφηεηα.  Ρίρλεη ηε 

καληήια ζην πάησκα, ζθχβεη, ηελ πηάλεη θη φηαλ ζεθψλεηαη θνηηάδεη απέλαληη ηνπ 

πξνο ηε νθία, θνπλψληαο ηελ ιηγφηεξν απηή ηε θνξά. Έπεηηα θάζεηαη ζηα γφλαηα 

θαη παξαηεξεί ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπ θαη αλεβνθαηεβάδνπλ ηε θσλή 

ηνπο, ξίρλνληαο αληίζηνηρα ηε καληήια ζην πάησκα. 

Μεηά απφ ιίγν ζεθψλεηαη φξζηνο, θνπλψληαο δπν θνξέο θπθιηθά ηα ρέξηα ηνπ.  

Έπεηηα θνηηάδεη ην θνξηηζάθη κε ηε καχξε κπινχδα πνπ ζθχβεη γηα λα πηάζεη ηε 

καληήια ηεο.  πλερίδεη λα ηελ παξαηεξεί γηα ιίγε ψξα αθφκε θαη κεηά θνπβαξηάδεη 

ηε καληήια ηνπ θαη ηε πεηάεη κε δχλακε ζην πάησκα. θχβεη ινηπφλ γηα λα ηελ 

πηάζεη ελψ ε δ. επαλαιακβάλεη ηε γξήγνξε κεισδία. 

Ο Άγγεινο ελψ αξρίδεη λα θηλείηαη πνιχ δσεξά ζθίγγνληαο ηα δφληηα θαη 

ζνπθξψλνληαο ηα θξχδηα, ίζσο απφ ηελ έληαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κεηά μαθληθά 

ζηακαηά θνηηάδνληαο πξνο ηε δ. θαη κε ηα ρέξηα ηνπ θνπβαξηάδεη ηε καληήια θαη ηελ 

αθνπκπά θάησ απφ ην ζαγφλη.  Ζ δ. ηξαγνπδά ηψξα ην βαιο.  Ο Άγγεινο θάζεηαη ζηα 
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γφλαηα παξαηεξψληαο πφηε ηνπο δαζθάινπο θαη πφηε ηα παηδηά.  Μεηά ζεθψλεηαη, 

αθνπκπά ηε καληήια ζην ζηφκα ηνπ θαη θνηηάδεη μαλά πξνο ηε δ..  

ηαλ εθείλε αλεβνθαηεβάδεη γξήγνξα ηε θσλή ηεο, ν Άγγεινο θνηηάδεη ηα 

παηδηά πνπ βξίζθνληαη απέλαληη ηνπ πνπ πεηάλε ηηο καληήιεο ηνπο ζην πάησκα.  Σφηε, 

θάλεη θη εθείλνο ην ίδην γηα κηα θνξά. Έπεηηα ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη θη φηαλ 

ζεθψλεηαη επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα θίλεζε.  Σελ ηξίηε θνξά πνπ ζθχβεη, ηελ πηάλεη, 

ζεθψλεηαη θαη ηελ μαλαξίρλεη ζην πάησκα. 

Ζ δ. ηξαγνπδά μαλά ην γξήγνξν κέξνο ηεο κεισδίαο.  Ο Άγγεινο θξαηψληαο ηε 

καληήια ηνπ αξρίδεη λα θηλείηαη δσεξά, φρη φκσο γηα πνιχ.  ηακαηά, θνηηάδνληαο 

πξνο ηε δ.. Ζ δ. ηξαγνπδά μαλά ην αξγφ κέξνο, δειαδή ην βαιο. Ο Άγγεινο 

πξνζπαζεί λα θάλεη θχθιν κε ην ρέξη ηνπ αιιά ηνπ γιηζηξάεη ε καληήια θαη πέθηεη 

θάησ.  Αθνχ ηελ μαλαπηάζεη ηελ θνπλάεη πέξα δψζε θαη ηξέρεη δσεξά.  Αλ θαη ήηαλ 

ην αξγφ κέξνο, ν Άγγεινο απνθξίζεθε ζαλ λα αθνπγφηαλ ε γξήγνξε κεισδία 

(22’27’’). 

Κάπνηα ζηηγκή ηνπ πέθηεη ε καληήια, ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη θη φηαλ 

ζεθψλεηαη, θνηηάδεη πξνο ηα δεμηά θνπλψληαο θπθιηθά ηα ρέξηα ηνπ.  Ακέζσο κεηά 

ρακνγειά, θνπλψληαο πάλσ-θάησ ηε καληήια. Παξάιιεια, θηλείηαη δσεξά θάλνληαο 

κηθξά πεδεκαηάθηα.  ια απηά γίλνληαη, φζν ε δ. ηξαγνπδά ην αξγφ κέξνο. 

Ο Άγγεινο κεηά ζηακαηά θαη παξαηεξεί έλα μαλζφ θνξηηζάθη κε ξνδ κπινχδα 

πνπ πεξλά απφ κπξνζηά ηνπ. Πξνρσξά κεξηθά βήκαηα αθφκε, ελψ ζπλερίδεη λα 

παξαηεξεί ην θνξηηζάθη. Σνπ πέθηεη ε καληήια, θαη ζθχβεη λα ηελ πάξεη.  Σε ζηηγκή 

πνπ ζεθψλεηαη, θνπλά θπθιηθά ηα ρέξηα θαη έπεηηα ζηακαηά θνηηάδνληαο πξνο ην 

κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ε Διέλε. 

Σψξα ε δ. αλεβνθαηεβάδεη ηε θσλή ηεο πεηψληαο ςειά ηε καληήια θαη 

αθήλνληαο ηελ έπεηηα λα πέζεη θάησ.  Αθνχγνληαη θάπνηα παηδηά πνπ ηελ κηκνχληαη, 

αλεβνθαηεβάδνληαο θη απηά ηε θσλή ηνπο.  Ο Άγγεινο θνηηάδνληαο πξνο ηελ Διέλε, 

ζεθψλεη ςειά ηε καληήια θαη ακέζσο ηελ ξίρλεη θάησ. εθψλεηαη έρνληαο ηε 

καληήια ζην ρέξη. ηε ζπλέρεηα θνπλά δπν θνξέο θπθιηθά ηα ρέξηα ηνπ θαη ζηξέθεηαη 

πξνο ηε δ.. 

 

7
ο
 Επειζόδιο:   

 

Σν επεηζφδην απηφ απνηειεί ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  Κάζνληαη φινη 

θάησ, ν θαζέλαο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη. Ο  Άγγεινο θνηηάδνληαο πξνο ηε δ. θάζεηαη 
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ζην πάησκα. Απιψλεη κπξνζηά ηνπ ηε καληήια φπσο θαη νη άιινη θαη αξρίδεη λα 

ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Σν θάλεη απηφ, κηκνχκελνο ηε δ. πνπ ρηππά ξπζκηθά 

ηα ρέξηα ηεο πάλσ ζηελ απισκέλε καληήια θαη εηνηκάδεηαη γηα ην επφκελν ηξαγνχδη. 

Ο Άγγεινο αθφκα δελ έρεη απνκαθξχλεη ην βιέκκα απφ πάλσ ηεο. Υηππά κηα 

θνξά ηα ρέξηα ηνπ πάλσ ζηε καληήια, αιιά κεηά ζηακαηά, ηελ πηάλεη ζηα ρέξηα ηνπ 

θαη ζεθψλεηαη φξζηνο.  Σελ αθνπκπά ζην θεθάιη ηνπ, κεηά ηελ θαηεβάδεη απφ απηφ 

θαη ηελ ξίρλεη θάησ, ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη θαη επαλαιακβάλεη ην ίδην.  Αλ θαη ε 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα έρεη ηειεηψζεη, ν Άγγεινο βξίζθεη ηδέεο λα ρεηξηζηεί ηε 

καληήια θαη λα ηελ επεθηείλεη. Με ιίγα ιφγηα, γίλεηαη φιν θαη πην δεκηνπξγηθφο. 

Ζ δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά έλα παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε ξπζκφ 7/8 (2+2+3).  Ο 

Άγγεινο ζην άθνπζκα ηνπ, αληί λα ζεθψζεη ηε πεζκέλε καληήια, αξρίδεη λα ρνξεχεη, 

ιηθλίδνληαο δεμηά-αξηζηεξά ην ζψκα ηνπ (23’20’’). Έπεηηα θάζεηαη ζηα γφλαηα 

θνηηάδνληαο πξνο ηε δ. ζεθψλεηαη, πεηψληαο καθξηά ηε καληήια. 

Σελ μαλαπηάλεη ζην ρέξη θαη ηελ πεηάεη ζην πφδη ηνπ δ.. Αθνχ ηελ έπηαζε, 

θνηηάδεη ηνλ δ., ηνπ ρακνγειά θαη πξνρσξά κε κηθξά βήκαηα πξνο ηα πίζσ ίζσο απφ 

ληξνπή. 

ηε ζπλέρεηα ε δ. ρηππψληαο παιακάθηα, δίλεη έκθαζε ζην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θαζψο απαγγέιεη ην κεισδηθφ ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ νπδέηεξε ζπιιαβή πακ πακ.  Ο Άγγεινο θαζψο γπξίδεη πξνο ηε Νφλλε, αξρίδεη λα 

ηξέρεη δσεξά θνπλψληαο ζπγρξφλσο ηε καληήια.  Σνπ πέθηεη, φκσο, απφ ην ρέξη θαη 

ζθχβεη λα ηελ πηάζεη. Μέλεη γηα ιίγε ψξα γνλαηηζηφο θη φηαλ ζεθψλεηαη πξνρσξά 

ιίγν πξνο ηα πίζσ, μαλαξίρλνληαο ηε καληήια ηνπ. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηψξα ηε κεισδία κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ο Άγγεινο ζεθψλεηαη 

έρνληαο ηε καληήια ζην ρέξη θαη ηελ μαλαξίρλεη θνηηάδνληαο ζηα δεμηά. Σν βιέκκα 

ηνπ θνιιάεη ζ’ έλα ζπλνδφ κε γθξη θάιηζεο πνπ ρηππά ξπζκηθά ηα πφδηα ηνπ ζην 

πάησκα.  Έπεηηα πηάλεη μαλά ηε καληήια ηνπ θαη αξρίδεη λα ηελ θνπλά δσεξά πάλσ 

θάησ, ελψ ζπγρξφλσο θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ δάζθαιν ρνξεχνληαο. νπθξψλεη ην 

ζηφκα ίζσο επεηδή θαηαβάιεη κηα πξνζπάζεηα λα ζπληνλίζεη ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο 

ηνπ κε ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ. 

Μφιηο θηάλεη δίπια ζηνλ δ., απιψλεη ην ρέξη ηνπ θαη αθήλεη ηε καληήια λα 

θξέκεηαη πάλσ ζην πφδη ηνπ θαη ηνλ βιέπεη λα θηλείηαη. Σελ ίδηα  ζηηγκή ε δ. δίλεη 

έκθαζε ζην ξπζκηθφ κέξνο, ρηππψληαο ηα πφδηα ζην πάησκα. Ο Άγγεινο έρνληαο 

αθφκα ην βιέκκα ζηνλ δ., καδεχεη ηε καληήια ηνπ θαη απνρσξεί.  Έπεηηα πξνρσξά κε 
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δσεξά βήκαηα πξνο ηε Νφλλε, θνπλψληαο ιηγφηεξν ηε καληήια θαη ακέζσο κεηά 

ζηξέθεηαη ζηε κεηέξα ηνπ. 

ιε απηή ηελ ψξα ν Άγγεινο δελ πιεζίαζε θαζφινπ ηε κεηέξα ηνπ. Ήηαλ 

άλεηνο θαη ν κνλαδηθφο πνπ ήηαλ φξζηνο θαη θηλνχληαλ θπθιηθά δίπια απφ ηνπο 

δαζθάινπο. Βίσλε ηε δξαζηεξηφηεηα θηλεηηθά θαη ξπζκηθά, ελψ νη ππφινηπνη κφλν 

ξπζκηθά κηκνχκελνη ηνπο δαζθάινπο. 

Μφιηο θηάλεη ζηε κεηέξα ηνπ, ξίρλεη ηε καληήια ζηελ αγθαιηά ηεο, ελψ αλνίγεη 

ην ζηφκα ηνπ.  Ζ κεηέξα ηνλ πηάλεη θαη ηνλ ηνπνζεηεί ζηα πφδηα ηεο. Έπεηηα πηάλεη ηε 

καληήια ηνπ θαη ηε ξίρλεη κπξνζηά ζηα πφδηα ηνπ. Δθείλνο ζηελ πξνζπάζεηα λα 

πηάζεη ηε καληίια γιηζηξάεη θαη πέθηεη απφ ηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ρσξίο, φκσο, λα 

ρηππήζεη.   Σφηε ε κεηέξα ηνλ μαλαβάδεη πάλσ ηεο. 

Ο Άγγεινο θνηηάδεη ηε κπιε καληήια ηεο κεηέξαο ηνπ πνπ είλαη ζην πάησκα 

θαη ζθχβεη λα ηελ πηάζεη.  Σνλ πξνιαβαίλεη, φκσο, ε κεηέξα ηνπ θαη ηνπ ηε δίλεη ε 

ίδηα.  Δθείλνο θξαηψληαο ηψξα θαη ηηο δπν ηηο θνπβαξηάδεη θαη θνηηάδνληαο πξνο ηε 

δ., ζεθψλεηαη φξζηνο. 

 

8
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 Καη απηφ ην επεηζφδην απνηειεί επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  Ζ δ. ηξαγνπδά 

ηελ θιίκαθα ηνπ λην θαη φζν αλεβαίλεη κηα – κηα ηηο λφηεο, ηφζν ζεθψλεη κε ην ρέξη 

ηεο ηε καληήια. Σν ίδην θάλνπλ φινη. Ο Άγγεινο θηλείηαη ζ’ έλα κηθξφ ρψξν κπξνζηά 

απφ ηε κεηέξα ηνπ, θνπλψληαο θπθιηθά ηα ρέξηα ηνπ. Έπεηηα ζηακαηά θαη θνηηάδεη 

πξνο ηε δ..  Καηφπηλ αλνίγεη ηα ρέξηα ηνπ θαη θαζψο ηα πςψλεη, πεηά ηε καληήια ζην 

πάησκα. Απηφ ην θάλεη ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ε δ. ηξαγνπδά ηελ ηνληθή ηεο 

θιίκαθαο. 

ηε ζπλέρεηα ν Άγγεινο θάζεηαη ζηα γφλαηά ηνπ θη ελψ ε δ. επαλαιακβάλεη ηελ 

θιίκαθα, εθείλνο παξαηεξεί θάπνηνλ απέλαληί ηνπ. Μεηά απφ αξθεηή ψξα ζεθψλεηαη, 

θνπλψληαο γξήγνξα θαη θπθιηθά ηε καληήια ηνπ (25’27’’). ’ απηφ ην ζεκείν ν 

Άγγεινο, είλαη ν κνλαδηθφο πνπ απνθξίλεηαη θηλεηηθά. Οη ππφινηπνη, αθφκα θαη νη δ., 

δελ θάλνπλ θάηη. ηέθεηαη κπξνζηά ζηε νθία θαη ην ζπλνδφ ηεο, ξίρλεη κε νξκή 

κπξνζηά ηνπο ηε καληήια ηνπ θαη ζπλερίδεη λα ηνπο βιέπεη. ηαλ πηάλεη ηε καληήια 

ηνπ, ν ζπλνδφο ηεο νθίαο ηνπ ρακνγειά θαη ν Άγγεινο θνπλψληαο μαλά θπθιηθά ηε 

καληήια, θαηεπζχλεηαη κε δσεξφ βήκα πξνο ηε κεηέξα. Αθνχγεηαη ε δ. πνπ ηξαγνπδά 
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ηελ αλνδηθή θιίκαθα ηνπ λην, αλεβάδνληαο ζπγρξφλσο ην ρέξη ηεο θαη ν Άγγεινο 

κηκείηαη απηή ηελ θίλεζε. 

Δλψ θξαηά ηε καληήια ηνπ, βιέπεη δίπια ζην πφδη ηεο κεηέξαο ηνπ κηα άιιε 

θαη ζθχβεη λα ηελ πηάζεη, φκσο, δελ ην πξαγκαηνπνηεί θαη φηαλ ζεθψλεηαη, ε κεηέξα 

ηνλ ηνπνζεηεί αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο. 

Ζ δ. γηα ελαιιαγή, ηξαγνπδά γξήγνξα θαη κεισδηθά ηελ θιίκαθα θαη ν Άγγεινο 

θνπλά πάλσ-θάησ ηε καληήια ηνπ.  ηακαηά φκσο βάδνληαο ηε καληήια ζην ζηφκα 

ηνπ. Έπεηηα ηελ θνπβαξηάδεη αθνπκπψληαο ηελ ζην ζαγφλη. Σε ζηηγκή πνπ ε δ. 

ηξαγνπδά ηελ νθηάβα πεηψληαο ςειά ηε καληήια θαη αθήλνληαο ηελ λα πέζεη θάησ, 

ν Άγγεινο θάζεηαη ζηα γφλαηα θαη παξαηεξεί κηα θνξά ηε δ. θαη κηα θνξά πξνο ηα 

δεμηά. 

Ακέζσο κεηά ρακνγειά θαη ζεθψλεηαη φξζηνο. Σφηε αξρίδεη λα θνπλά πνιχ 

δσεξά πάλσ-θάησ ηε καληήια. Παξάιιεια πξνρσξά ιίγν πην κπξνζηά.  Σέινο, ηελ 

πεηά κε νξκή ζην πάησκα.  Σε ζηηγκή πνπ ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη θνηηάδεη πξνο ηε 

δ. θαη εθείλε ηειεηψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ιέγνληαο κεισδηθά ην φλνκά ηεο, θαη 

αθήλεη ηε καληήια ηεο ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο. 

Ο Άγγεινο ζεθψλεηαη φξζηνο ρσξίο ηε καληήια.  Σελ παηάεη κε ην πφδη ηνπ 

ζέξλνληαο ηελ εθεί πνπ βξίζθνληαη θαη νη άιιεο. Δπεηδή φκσο ράλεη ιίγν ηε 

ηζνξξνπία ηνπ, γνλαηίδεη θνηηάδνληαο πξνο ηα δεμηά. ην ζεκείν απηφ δελ θάλεη φηη 

θάλνπλ νη άιινη απιά θνηηάδεη ηηο ζπγθεληξσκέλεο καληήιεο θαη απνκαθξχλεηαη πξνο 

ηα πίζσ. 

Ζ κεηέξα ηφηε δίλεη ζηνλ Άγγειν ηε κπιε καληήια ηεο, εθείλνο ηελ παίξλεη θαη 

θαηεπζχλεηαη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Μφιηο θηάλεη θνληά ζηηο ππφινηπεο 

καληήιεο, βιέπεη ηε Νφλλε πνπ ηηο παίξλεη ζηε αγθαιηά ηεο, κε ζθνπφ λα ηηο δψζεη 

ζηε δαζθάια. Δπεηδή φκσο έρνπλ κείλεη αθφκα αξθεηέο ζην πάησκα, ν Άγγεινο 

ξίρλεη θαη ηε δηθή ηνπ.  Παξακέλεη αθίλεηνο ζηε ζέζε ηνπ, θνηηάδνληαο ην θνξηηζάθη 

κε ηε ξνδ κπινχδα πνπ δίλεη κεξηθέο καληήιεο ζηνλ δάζθαιν. Έπεηηα ε έθθξαζή ηνπ 

δείρλεη φηη έρεη ιίγν αθαηξεζεί. 

Αθνχγνληαη απφ θάπνην παηδί παιακάθηα θαη ν Άγγεινο ζην άθνπζκα απηφ, 

ρηππά ηα δάρηπια ελφο ρεξηνχ ζην άιιν. Φαίλεηαη φηη ην θάλεη κεραληθά γηαηί 

μαθληθά επαλέξρεηαη.  Κνηηάδεη ηνπο δαζθάινπο θαη θαζψο θαηεπζχλεηαη πξνο ηε 

κεηέξα ηνπ, ιηθλίδεη δεμηά-αξηζηεξά ην ζψκα θαη ακέζσο κεηά ηξέρεη θνληά ηεο 

βγάδνληαο έλα δπλαηφ επηθψλεκα, «νννν…»! Βηψλεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηε κνπζηθή, εθθξάδνληαο ζπγρξφλσο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ. 
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Μφιηο θηάζεη θνληά ζηε κεηέξα ηνπ, ζηέθεηαη κπξνζηά ηεο θαη θνηηάδεη πξνο 

ηνλ δ., ν νπνίνο είλαη έηνηκνο γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 
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Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ο δ. ρηππά ζην ληανχιη κηα ξπζκηθή 

απηνζρέδηα εηζαγσγή γηα ην ηξαγνχδη πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Ο Άγγεινο 

θνηηάδνληαο ηνλ έρεη κηα θνβηζκέλε έθθξαζε.  Πξνρσξά κε κηθξά βήκαηα πξνο ηα 

πίζσ θαη ζπγθεθξηκέλα πίζσ απφ ηε κεηέξα ηνπ, γηαηί έηζη ληψζεη αζθάιεηα.  

Γηαθξίλεηαη κφλν ην ρέξη ηνπ πνπ θνπλά πάλσ-θάησ θαη είλαη ζαλ λα ζέιεη λα 

ζηακαηήζεη απηφ πνπ θάλεη ν δ.. 

Έπεηηα πξνρσξά ιίγα βήκαηα κπξνζηά, ιηθλίδνληαο δεμηά-αξηζηεξά ην ζψκα 

ηνπ.  Με ην ρέξη ηνπ πηάλεη ηα ρείιε, ζπλερίδνληαο λα παξαηεξεί ηνλ δάζθαιν.  Σφηε 

ε δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά «Σα ηξία κπξκεγθάθηα». Αξρίδνπλ λα θηλνχληαη φινη 

ξπζκηθά θαη θπθιηθά ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο. Ο Άγγεινο βιέπεη ηε δ. θαη αξρίδεη λα 

πεξπαηά ξπζκηθά. Πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο θαη αθνινπζνχλ φπσο θαη νη άιινη, 

ηνπο δ.. 

Μφιηο πξνρσξήζνπλ ιίγα βήκαηα, ν Άγγεινο ζηξέθεη ρακνγειαζηφο ην θεθάιη 

ζηα αξηζηεξά, θνπλψληαο πέξα δψζε ην ρέξη ηνπ. Έπεηηα θνηηάδεη δεμηά πξνο ηε 

νθία θαη εθείλε ηε ζηηγκή ζηακαηνχλ φινη επηηφπνπ. 

Ζ δ. πηάλνληαο ηε κχηε ηεο, αιιάδεη ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο, κηκνχκελε ηε 

θσλή ηνπ κηθξνχ κπξκεγθηνχ.  Ο Άγγεινο θνηηάδνληαο ηψξα κπξνζηά ηνπ ηε ζπλνδφ 

κε ην θφθθηλν πνπθάκηζν, αλνίγεη ην ζηφκα θαη κε ην ρέξη ηνπ αθνπκπά ηε κχηε ηνπ.  

Μηκείηαη ηελ θίλεζε πνπ θάλνπλ φινη (28’14’’). Έπεηηα ζηξέθεη γξήγνξα ηε καηηά 

ηνπ ζηε δ. θαη κεηά γπξίδεη πξνο ηα αξηζηεξά, θνηηάδνληαο έλα θνξηηζάθη κε θφθθηλε 

κπινχδα πνπ θξαηά έλα πάληλν παπάθη. Ο Άγγεινο ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά-

αξηζηεξά θαη ζπλερίδεη λα βιέπεη απηφ ην θνξηηζάθη.  Ίζσο θνηηάδεη ην παηρλίδη πνπ 

θξαηά.   

ηαλ ε δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά πάιη «Σα ηξία κπξκεγθάθηα», ν Άγγεινο ιηθλίδεη 

ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά, αιιά γηα ιίγν, γηαηί ζπλεηδεηνπνηεί φηη δελ βξίζθεηαη 

δίπια ζηε κεηέξα ηνπ. Καζψο θηλνχληαη φινη θπθιηθά ζηελ αίζνπζα, ν Άγγεινο 

ςάρλεη ηε κεηέξα ηνπ. Δθείλε γπξίδεη θαη πηάλεη ην ρέξη ηνπ. Ο Άγγεινο θνπλά πάλσ-

θάησ ην δεμί ρέξη ηνπ θαη θνηηάδεη μαλά ην θνξηηζάθη κε ηελ πάληλε πάπηα, πνπ 
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βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ.  ηε ζπλέρεηα ν Άγγεινο βγάδεη έλα επηθψλεκα θαη κε ην 

ρέξη ηνπ πηάλεη ηε κχηε.  Δθείλε ηε ζηηγκή ε δ. νινθιεξψλεη ην ηξαγνχδη. 

Καζψο ηψξα ξσηνχλ νη δ. κε πνηφλ ηξφπν ζα πεξπαηήζνπλ ηα κπξκεγθάθηα ηεο 

ηζηνξίαο, ν Άγγεινο πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πξνο ηε γσλία ηεο αίζνπζαο θαη θάζεηαη 

θάησ. Πιεζηάδεη ε κεηέξα θνληά ηνπ γηα λα ηνλ ζεθψζεη, αιιά εθείλνο παξακέλεη 

εθεί. 

ινη πεξπαηάλε κπνπζνπιψληαο δείρλνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν φηη θνιπκπάλε.  

Ζ κεηέξα ηνπ Άγγεινπ θάλεη ην ίδην γηα λα θηλεηνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ. 

Πξάγκαηη, κφιηο ηε βιέπεη λα απνκαθξχλεηαη, ηεληψλεη φζν κπνξεί ην ρέξη ηνπ, ζαλ 

λα ηεο «ιέεη» λα ηνλ πάξεη καδί ηεο. Δπεηδή φκσο βιέπεη φηη εθείλε ζπλερίδεη,  

κπνπζνπιάεη γξήγνξα γηα λα ηε θηάζεη, ελψ ζπγρξφλσο ηζηξίδεη. Μφιηο θηάλεη θνληά 

ηεο ζηακαηά λα θσλάδεη θαη πηάλεη ην ρέξη ηεο. 

Δθείλε ηε ζηηγκή ζηακαηάλε φινη επηηφπνπ, κηκνχκελνη ηε θσλή ηνπ κηθξνχ 

κπξκεγθηνχ. Ο Άγγεινο θνηηάδεη κε βιέκκα πξνζνρήο ηε ζπλνδφ κε ηε καχξε 

κπινχδα θαη ηε ζπλνδφ κε ηελ άζπξε κπινχδα πνπ ζηέθνληαη δίπια ηνπ. ηαλ φκσο 

ε δ. επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη θαη αξρίδνπλ φινη πάιη λα κπνπζνπιάλε, ν Άγγεινο 

παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ. Ζ κεηέξα ρατδεχεη ην κέησπφ ηνπ, απνκαθξχλνληαο ηα 

καιιηά πνπ πέθηνπλ ζηα κάηηα ηνπ θαη εθείλνο ρακνγειά παξαηεξψληαο ηνπο 

ππφινηπνπο. 

 Έπεηηα πξνρσξάλε φινη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κηκνχκελνη ην βάδηζκα ηεο 

ρειψλαο. Μπνπζνπιάλε αξγά-αξγά θαη ην ίδην θάλεη θαη ν Άγγεινο πνπ βξίζθεηαη 

θνληά ζηε κεηέξα.  Γπζαλαζρεηεί φκσο γηαηί ίζσο θνπξάζηεθε θαη αξρίδεη πάιη λα 

ηζηξίδεη. Σφηε ε κεηέξα ηνλ πηάλεη απφ ην ρέξη θαη ζεθψλνληαη φξζηνη. Πξνρσξνχλ 

ιίγν πην κπξνζηά ελψ ν Άγγεινο έρεη γπξηζκέλν ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ, θνηηάδνληαο 

ην θνξηηζάθη κε ηε ξνδ κπινχδα. 

ηακαηνχλ ηψξα φινη επηηφπνπ θαη κε ην ρέξη ηνπο αιιάδνπλ ηε ρξνηά ηεο 

θσλήο ηνπο θάλνληάο ηελ ςεχηηθε, ςηιή, φπσο κηιά ην κηθξφ κπξκεγθάθη ηεο 

ηζηνξίαο. Ζ κεηέξα θάλνληαο ην ίδην, ζθχβεη ζηνλ Άγγειν γηα λα ηελ δεη θαη λα ηελ 

κηκεζεί. Ο Άγγεινο φκσο πξνρσξά πξνο ηελ πφξηα θαη πξνζπαζεί λα ηελ αλνίμεη. Ζ 

κεηέξα ηνλ απνκαθξχλεη θαη ελψ ε δ. επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη, ν Άγγεινο ιηθλίδεη 

ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ πφξηα.  Σφηε κηα ζπλνδφο κε 

καχξε κπινχδα ηνπ ρακνγειά θαη ν Άγγεινο ηελ θνηηάδεη.  Ακέζσο φκσο ζηξέθεηαη 

πάιη πξνο ηελ πφξηα. Σφηε ε κεηέξα ηνλ πεγαίλεη ζηελ άιιε άθξε ηεο αίζνπζαο. 
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 Ζ δ. αξρίδεη γηα κηα αθφκε θνξά ην ηξαγνχδη θαη απηή ηε θνξά πξνζπαζνχλ 

φινη λα θηλεζνχλ αζφξπβα γηα λα κελ ηνπο αθνχζεη θαλείο. Ο Άγγεινο θνηηάδεη ην 

θαινξηθέξ πνπ βξίζθεηαη ζηε γσλία ηεο αίζνπζαο θαη πεγαίλεη θνληά ηνπ. Έπεηηα 

πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πξνο ηα πίζσ, βιέπεη ηε κεηέξα θαη κεηά πιεζηάδεη μαλά ην 

θαινξηθέξ. Ζ κεηέξα, φκσο, αθνινπζεί ην ζχλνιν θαη πεξηκέλεη λα δεη ηελ αληίδξαζε 

ηνπ παηδηνχ. Δθείλνο κφιηο βιέπεη φηη απνκαθξχλεηαη, ηξέρεη θνληά ηεο, ελψ 

παξάιιεια ηζηξίδεη. 

Πηάλεη ην ρέξη ηεο θαη φηαλ φινη ζηακαηνχλ επηηφπνπ πηάλνληαο ηε κχηε ηνπο 

θαη αιιάδνληαο ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηνπο, ν Άγγεινο πηάλεη θη απηφο ηε κχηε ηνπ, ελψ 

ζπγρξφλσο ρνξεχεη, ιηθλίδνληαο δεμηά-αξηζηεξά ην ζψκα ηνπ θαη θνπλψληαο πέξα 

δψζε ην δεμί ηνπ ρέξη (31’12’’). 

Έπεηηα ζηακαηά θαη θνηηάδεη ζηα αξηζηεξά ηνπ έρνληαο ην δάρηπιν κέζα ζην 

ζηφκα. ηαλ φινη θηλνχληαη θπθιηθά ζχκθσλα κε ην ηξαγνχδη πνπ επαλαιακβάλεη ε 

δ., ν Άγγεινο πηάλεη απφ ην ρέξη ηε κεηέξα θαη ελζσκαηψλνληαη ζην θχθιν. Μφιηο 

θηάλνπλ θνληά ζηελ πφξηα, ν Άγγεινο αθήλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο θαη πιεζηάδνληαο 

ηελ, ρηππά ην ρέξη ηνπ πάλσ ζ’ απηή. 

Σψξα ε δ. ηξαγνπδψληαο ην ίδην ηξαγνχδη ηνπο ιέεη λα πεξπαηήζνπλ δπλαηά γηα 

λα ηνπο «μππλήζνπλ» φινπο. Ο Άγγεινο βιέπεη ηε κεηέξα πνπ απνκαθξχλεηαη 

αθνινπζψληαο ηνπο άιινπο θαη ηξέρεη θνληά ηεο. Πηάλεη ην ρέξη ηεο θαη πξνρσξνχλ 

καδί ιίγα βήκαηα.  

ηακαηνχλ φινη επηηφπνπ θαη ν Άγγεινο βιέπνληαο φηη αιιάδνπλ πάιη ηε ρξνηά 

ηεο θσλήο ηνπο, θάλεη κηα θίλεζε απνζηξνθήο. Γπξίδεη απνθαζηζηηθά πξνο ηα πίζσ, 

βγαίλνληαο απφ ην ρψξν δξάζεο θαη θνπλά δεμηά-αξηζηεξά ην θεθάιη ηνπ, δείρλνληαο 

ηελ άξλεζε ηνπ, ελψ ζπγρξφλσο γθξηληάδεη. Γελ απνκαθξχλεηαη, φκσο, πνιχ γπξλά 

ζην ίδην κέξνο θαη θαηεπζχλεηαη ζηε κεηέξα πηάλνληαο ην ρέξη ηεο. 

Σφηε ν Άγγεινο αξρίδεη λα ηελ ηξαβά απφ ην ρέξη, πξνρσξψληαο πξνο ην ηκήκα 

ηεο αίζνπζαο πνπ απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε γηα ηα παηδηά. Ζ κεηέξα κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πεξπαηάεη, δείρλεη φηη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην ζχλνιν. Ο Άγγεινο 

δπζαλαζρεηεί θαη ζνπθξψλνληαο ηα θξχδηα αξρίδεη πάιη λα γθξηληάδεη. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή θαη ν Άγγεινο ζπλερίδεη λα ηξαβά 

ηε κεηέξα ηνπ. Πεγαίλνπλ θνληά ζην παξάζπξν θαη εθεί δίπια βιέπεη ν Άγγεινο έλα 

αγνξάθη κε πξάζηλε κπινχδα, πνπ θάζεηαη θαη παξαηεξεί ην κάζεκα, ρσξίο λα ηνπ 

δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Πηάλεη ην θαινξηθέξ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην παξάζπξν 

θαη ζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ. Σφηε ε κεηέξα ηνλ παίξλεη ζηελ αγθαιηά 
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ηεο θαη θνηηάδνπλ γηα ιίγν έμσ απφ ην παξάζπξν.  Παξαηήξεζα φηη θάζε θνξά πνπ 

παξνπζηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δπζαλαζρεηεί έληνλα. Γείρλεη κε 

εκθαλψο φηη απηή ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνθαιεί αλία θαη ςάρλεη ηξφπν λα ηελ θάλεη 

πην ελδηαθέξνπζα. 

Δλψ ε δ. εηνηκάδεηαη γηα επφκελε δξαζηεξηφηεηα, ε κεηέξα έρνληαο ηνλ Άγγειν 

ζηελ αγθαιηά ηεο πεγαίλεη ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο πνπ βξίζθνληαη φινη νη ππφινηπνη.  

Αθνχγεηαη ξπζκηθφο ρηχπνο ζην ληανχιη θαη ε κεηέξα θαηεβάδεη ηνλ Άγγειν απφ ηελ 

αγθαιηά ηεο. Δθείλνο, φκσο, ηελ θνηηάδεη κε έλα παξάπνλν ζηα κάηηα θαη ε κεηέξα 

δείρλεη κε ην δάρηπιφ ηεο ηνπο δ. θαη ηνλ μαλαπαίξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο. Ο Άγγεινο 

θνηηάδεη ην πάησκα θαη κε ην ρέξη ηνπ ηξίβεη ην πξφζσπφ ηνπ. Ζ κεηέξα ηνλ 

μαλαθαηεβάδεη, αιιά εθείλνο ηελ θνηηάδεη, γθξηληάδεη θαη αλνίγεη ηα ρέξηα ηνπ γηα λα 

ηνλ πάξεη αγθαιηά.  Δίλαη κάιινλ θνπξαζκέλνο. 

 

10
ο
 Επειζόδιο:  

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. ηξαγνπδά ηε κεισδία απφ ην  

ίδην ηξαγνχδη, ελψ ζπλνδεχεη ξπζκηθά ζην ηχκπαλν.  Ζ κεηέξα έρεη ζηελ αγθαιηά ηεο 

ηνλ Άγγειν θαη εθείλνο θνηηάδεη δεμηά θαη αξηζηεξά. 

Ζ δ. θαιεί ζηα ηχκπαλα ηελ Κσλζηαληίλα θαη ηε Εσή λα παίμνπλ ηνλ ξπζκφ 

ηνπ ηξαγνπδηνχ, ελψ νη ππφινηπνη εληζρχνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηνλ παικφ.  Ο Άγγεινο 

πξνρσξά πξνο ηε δ., γπξίδεη, φκσο, πίζσ ζηε κεηέξα, πηάλεη ην ρέξη ηεο θαη ηελ ηξαβά 

καδί ηνπ. Σελ θνηηάδεη θαη εθείλε ηνλ παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο θαη ζεθψλεηαη φξζηα 

καδί ηνπ. Σψξα ρεηξνθξνηνχλ φινη ηα θνξίηζηα πνπ νινθιήξσζαλ ηε πξνζπάζεηά 

ηνπο. Σν ίδην θάλεη θαη ε κεηέξα ηνπ Άγγεινπ. Δθείλνο θνηηάδνληαο πξνο ηελ 

Κσλζηαληίλα θαη ηε Εσή ρεηξνθξνηά φπσο θαη νη άιινη (33’50’’). 

ηε ζπλέρεηα ε δ. θαιεί ηε Θέθια θαη ηελ Διέλε θαη ελψ νη ππφινηπνη 

εληζρχνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο παξαηεξεί ηα 

θνξίηζηα. Έπεηηα ε κεηέξα κε ην ρέξη ηεο, ρηππά ηνλ παικφ ζηελ πιάηε ηνπ Άγγεινπ 

θαη γπξίδνληαο ην θεθάιη ηεο ζην δηθφ ηνπ, ηξαγνπδά ηε κεισδία πνπ ιέεη θαη ε 

δαζθάια. Γηαθξίλνληαη ηα ρείιε ηεο πνπ αλνηγνθιείλνπλ θαη γη’ απηφ ππνζέηνπκε φηη 

ηξαγνπδά. Ο Άγγεινο αθνπκπά ην θεθάιη ηνπ ζην δηθφ ηεο θαη γέξλεη ζηνλ ψκν ηεο. 

Έπεηηα, ζεθψλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ε κεηέξα απνκαθξχλεη ηα καιιηά πνπ πέθηνπλ 

ζηα κάηηα ηνπ. Σψξα φινη ρεηξνθξνηνχλ ηα θνξίηζηα πνπ ηειείσζαλ θαη ν Άγγεινο 

θνηηάδνληαο πξνο ην κέξνο ηνπο, θάηη παξαηεξεί κε πξνζνρή.  
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Ακέζσο κεηά ε δ. θαιεί ζην ηχκπαλν ηελ Θενδψξα θαη ηελ Γεσξγία. Ο 

Άγγεινο ηηο παξαηεξεί γηα ιίγε ψξα θαη ελψ φινη εληζρχνπλ ηνλ παικφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, εθείλνο αθνπκπά ζηνλ ψκν ηεο κεηέξαο ηνπ. Ζ κεηέξα ρηππά ζηελ πιάηε 

ηνπ ηνλ ξπζκφ. Ξαθληθά αθνχγεηαη έλα θνξηηζάθη πνπ γθξηληάδεη θαη ν Άγγεινο 

ζηξέθεη πξνο ηα εθεί ηε πξνζνρή ηνπ. Έπεηηα γπξίδεη θαη αθνπκπά ζηνλ άιιν ψκν ηεο 

κεηέξαο. ηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ ηα θνξίηζηα πνπ ηειείσζαλ, ν Άγγεινο δε δίλεη 

αληηδξά κε θαλέλα ηξφπν.  Ζ κεηέξα αθήλεη ηνλ Άγγειν θάησ. 

Σψξα είλαη ε ζεηξά ηεο Νφλλεο θαη ηεο νθίαο. Ο Άγγεινο βιέπεη πξνο ην 

κέξνο ηνπο ρακνγειά ειαθξψο θαη πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πην κπξνζηά. Καζψο 

παίδνπλ ζην ηχκπαλν ηα θνξίηζηα νη ππφινηπνη εληζρχνπλ ηνλ παικφ. Ο Άγγεινο 

γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα θαη αξρίδεη λα ρνξεχεη ιηθλίδνληαο ην ζψκα ηνπ δεμηά-

αξηζηεξά. Μφιηο ζηαζεί κπξνζηά ζηε κεηέξα ηνπ, βιέπεη ζηα δεμηά ην Νηθφια θαη 

ζηακαηά. Σν χθνο ηνπ είλαη ζνβαξφ. Έπεηηα θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, 

ζπλερίδνληαο λα θνηηά ην Νηθφια. ε ιίγν φινη ρεηξνθξνηνχλ ηα θνξίηζηα θαη ν 

Άγγεινο θνηηάδεη ηε νθία πνπ επηζηξέθεη ζηνλ παηέξα ηεο. 

Ζ δ. θαιεί ζην ηχκπαλν ην Νηθφια θαη ηνλ Άγγειν. Δθείλνο φκσο έρνληαο ην 

θεθάιη ζηα δεμηά, δελ αθνχεη ηε δ. πνπ ηνλ θσλάδεη. Ζ κεηέξα ηνλ πηάλεη θαη ηνλ 

κεηαθηλψληαο ηνλ ιίγν πην κπξνζηά. Σφηε γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά, βιέπνληαο 

ην ηχκπαλν. Πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ην ηχκπαλν θαη απφ ηε ραξά ηνπ θσλάδεη. 

Κνηηάδεη ην Νηθφια θαη κεηά παίξλεη ηε κπαγθέηα πνπ ηνπ δίλεη ε δ.. Αξρίδεη λα 

ρηππά κε ραξά πάλσ ζ’ απηφ θαη θαηά δηαζηήκαηα θνηηάδεη ην Νηθφια. Έπεηηα 

ζηακαηά, θνηηάδεη ζηα δεμηά θαη πηάλεη ηε κπαγθέηα κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη. Ξεθηλά 

λα ρηππά πάιη ζην ηχκπαλν, θνηηάδεη ην Νηθφια, ρακνγειά θαη ακέζσο γπξίδεη ην 

θεθάιη ζηα δεμηά. Μφιηο ηειεηψλνπλ φινη ηνπο ρεηξνθξνηνχλ θαη ν Άγγεινο δίλεη ηε 

κπαγθέηα ζηε δ. ρσξίο, φκσο, λα ηελ αθήζεη. Με ην άιιν ηνπ ρέξη πηάλεη ην ηχκπαλν 

θαη ελψ ε δ. ην ζεθψλεη θαη απνκαθξχλεηαη, ζεθψλεηαη θαη ν Άγγεινο. Σελ θνηηάδεη 

θαη φηαλ εθείλε ηνλ επραξηζηεί, ν Άγγεινο ην αθήλεη, ρακνγειά θαη πξνρσξά πξνο ηα 

πίζσ. Κνηηάδεη γξήγνξα, ηε δ.  θη έπεηηα θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Με 

ην ρέξη ηνπ πηάλεη ην ζηφκα θαη θνηηάδεη πξνο ηε δ.. 

Σέινο είλαη ε ζεηξά ηεο Μπξηνχο. Δληζρχνπλ φινη ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ελψ ν Άγγεινο παξαηεξεί ηε Μπξηψ ζνβαξφο. Ζ κεηέξα κε ην ρέξη ηεο ρηππά ηνλ 

παικφ ζηελ πιάηε ηνπ. Ο Άγγεινο ζπλερίδεη λα ηελ θνηηάδεη παξφιν πνπ φινη νη 

άιινη ηε ρεηξνθξνηνχλ φηαλ ηειεηψλεη λα παίδεη ζην ηχκπαλν. Έπεηηα ζηξέθεη ην 

θεθάιη ζηα αξηζηεξά, θνηηάδνληαο ην Νηθφια. Ακέζσο κεηά θνηηά γξήγνξα ηελ 
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θάκεξα θαη κεηά παξαηεξεί ηε δ.. νπθξψλεη έληνλα ηα ρείιε θαη αλνηγνθιείλεη 

γξήγνξα ην ζηφκα.  Απηφ ην θάλεη φζν επηθξαηεί κηα ζχληνκε παχζε εθ κέξνπο ηεο 

δαζθάιαο. 

 

11
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο θαη κηθξήο δηάξθεηαο. Ζ δ. ηξαγνπδά 

«Κάησ απφ έλα καξνπιάθη…».  Ο Άγγεινο ηελ παξαηεξεί γηα ιίγε ψξα θαη έπεηηα 

πηάλνληαο ην πφδη ηνπ, ζηξέθεη ην θεθάιη δεμηά. Ακέζσο κεηά αθνχγεηαη απφ ηνλ δ. 

έλα ζθχξηγκα, πνπ φζν ζπλερίδεηαη αλεβάδεη παξάιιεια θαη ζηαδηαθά, ζαλ ζθάια ηε 

θσλή ηνπ. Ο Άγγεινο παξαηεξεί κε πξνζνρή θαη κε χθνο ζνβαξφ πξνο ην κέξνο ηνπ. 

Μφιηο ηειεηψλεη ην ζθχξηγκα ν δ., ε δ. ρηππά ηα ρέξηα ηεο ζην πάησκα θαη ζπλερίδεη 

ην ηξαγνχδη κε χθνο δξακαηηθφ.  

Ο Άγγεινο βιέπνληαο πξνο ην κέξνο ηεο, ζεθψλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ηε ζηηγκή 

πνπ ηα ρηππά ζην πάησκα, ιέεη δπλαηά πακ.  Δίλαη απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ 

απνθξίλεηαη θσλεηηθά.  πλήζσο κφλν κηκείηαη θηλήζεηο.  Ζ δ. ηξαγνπδά ηε ζπλέρεηα 

ηνπ ηξαγνπδηνχ «..ζαλ ν θφζκνο λα ραλφηαλ..», πνπ ζπκίδεη πεξηζζφηεξν ξπζκηθή 

απαγγειία. Ο Άγγεινο ζηξέθεη ηψξα ην θεθάιη ζηε δ. (37’32’’).  Καζψο ηελ θνηηάδεη, 

ζεθψλεη ηα ρέξηα θαη ηα ρηππά ξπζκηθά πάλσ ζηα γφλαηα. Μηκείηαη ηε δ. θαη 

απνθξίλεηαη ξπζκηθά. 

ηε ζπλέρεηα ε δ. επαλαιακβάλεη απφ ηελ αξρή ην ηξαγνχδη «Κάησ απφ έλα 

καξνπιάθη». Ο Άγγεινο θνηηάδνληαο ηελ, ζνπθξψλεη έληνλα ην ζηφκα θαη πηάλεη ην 

πφδη ηνπ. ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ πξνρσξά ιίγν πην κπξνζηά, ζπλερίδνληαο λα 

πηάλεη ην πφδη ηνπ.  ηαλ ε δ. ηξαγνπδά ηε ζπλέρεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ «..ζαλ ν θφζκνο 

λα ραλφηαλ..», ν Άγγεινο γπξίδεη πξνο ηα αξηζηεξά θαη αθνχ πξνρσξήζεη ιίγα 

βήκαηα, βιέπεη θάηη ζην πάησκα θαη ην παίξλεη. Σφηε πιεζηάδεη ε κεηέξα θαη 

απιψλνληαο ηε παιάκε ηεο ζηνλ Άγγειν, παίξλεη ζηα ρέξηα ηεο απηφ πνπ θξαηά ην 

παηδί. Ο κηθξφο θνηηάδεη ηε ζπλνδφ ηνπ Νηθφια, έρνληαο έλα κεηδίακα ζην πξφζσπν 

ηνπ.  Βιέπεη ηε κεηέξα θη έπεηηα μαλαθνηηάδεη ηε ζπλνδφ ηνπ Νηθφια. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη θαη ε ζπλνδφο θνηηάδεη ηνλ Άγγειν θαη θνπλά 

ην θεθάιη ηεο ξπζκηθά, δεμηά-αξηζηεξά.  Ο Άγγεινο ηελ θνηηάδεη θαη ρακνγειά θαη 

φηαλ κεηαθηλείηαη ιίγν πην πίζσ αθνπκπψληαο ηελ πιάηε ηνπ ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο, 

ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά. Δπεηδή ε ζπλνδφο ηνπ Νηθφια έρεη ζηέςεη 

αιινχ ηε πξνζνρή ηεο εθείλνο ιηθλίδεη πεξηζζφηεξν ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά, ελψ 
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ηαπηφρξνλα θνπλά ην θεθάιη ηνπ θαη ρακνγειά (38’27’’).  Δθείλε φκσο ζπλερίδεη λα 

κελ ηνλ βιέπεη θαη ηφηε ν Άγγεινο ζηακαηά, ηελ βιέπεη θαη παίξλεη ζνβαξφ χθνο.  

Καηάιαβε φηη δελ ηνλ πξνζέμεη.  Έπεηηα ζεθψλεηαη θαη γπξίδνληαο πξνο ηε κεηέξα, 

θνπλά γξήγνξα ην θεθάιη ηνπ δεμηά-αξηζηεξά.  Μεηά θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζην πάησκα. 

Σε ζηηγκή πνπ ε δ. ηξαγνπδά ηε ζπλέρεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ «..θαη πέθηεη ην 

αριαδάθη θάησ απφ ην καξνπιάθη..», ν Άγγεινο γνλαηίδεη θαη θνηηάδνληαο ηε δ. 

απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ρακνγειά. Έπεηηα θάζεηαη, θνηηάδνληαο μαλά ην κέξνο ηεο.  

Δθείλε ηξαγνπδά ηε ζπλέρεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ «..ζαλ ν θφζκνο λα ραλφηαλ..», 

ρηππψληαο ελαιιάμ ξπζκηθά ηα πφδηα ηεο ζην πάησκα.  Ο Άγγεινο βιέπνληαο απηή 

ηε θίλεζε, κηκείηαη ηε δ. θαη ρηππά κηα θνξά ην πφδη ηνπ ζην πάησκα. Ακέζσο κεηά 

δείρλεη ζθεθηηθφο.  Έπεηηα απνκαθξχλεη ηα δάρηπια ηνπ απφ ηα ρείιε θαη θνηηάδεη 

πξνο ηε δ. πνπ εηνηκάδεηαη γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

12
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. ηξαγνπδά ηε κεισδία απφ ην 

ηξαγνχδη «αλ ηνλ Καξαγθηφδε» ρσξίο ηνπο ζηίρνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ρηππά ξπζκηθά 

ηα ρέξηα ηεο ζηα γφλαηα. Σν ίδην θάλνπλ φινη. Ο Άγγεινο γηα αξθεηή ψξα παξαηεξεί 

ηνπο δ. ρσξίο θακία ξπζκηθή απφθξηζε. Δθείλνη αξρίδνπλ λα κνηξάδνπλ ηχκπαλα θαη 

ληέθηα έρνληαο ηνπνζεηήζεη έλα ληανχιη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Κάπνηα ζηηγκή ε 

κεηέξα ζθχβεη ζην απηί ηνπ Άγγεινπ θαη θάηη ηνπ ςηζπξίδεη. Σφηε εθείλνο 

κπνπζνπιάεη ρακνγειψληαο. 

Αθνχ πξνρσξήζεη ιίγν, ζηέθεηαη κπξνζηά απφ ηα ηχκπαλα.  Αξρίδεη λα ρηππάεη 

πάλσ ζε έλα απφ απηά, αιιά ζηακαηά απφηνκα θαη γπξίδεη πίζσ ζηε κεηέξα.  Σφηε, ν 

δ. αθήλεη κπξνζηά ηνπ έλα ληέθη θαη ν Άγγεινο απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ην πηάλεη. 

Σν θέξλεη ιίγν πην θνληά ηνπ θαη αξρίδεη λα ρηππά πάλσ ζ’ απηφ.  Έπεηηα θξαηά κε ην 

έλα ηνπ ρέξη ην ληέθη θάζεηα ζην πάησκα, ελψ κε ην άιιν ρηππά κε δσεξά πάλσ ζ’ 

απηφ. Φαίλεηαη, φκσο, φηη δελ βνιεχεηαη θαζηζηφο θαη έηζη ζεθψλεηαη, θξαηψληαο ην 

ζην έλα ρέξη ρηππψληαο ην κε ην άιιν. πγρξφλσο, ρνξεχεη θάλνληαο κηθξά 

πεδεκαηάθηα. 

Γελ δηαξθεί, φκσο, γηα πνιχ, γηαηί ζηακαηά θαη πξνζπαζεί λα ην θξαηήζεη 

θαιχηεξα. Έηζη θάζεηαη ζηα γφλαηα, έρνληαο ην ληέθη κπξνζηά ηνπ. Υσξίο λα θάλεη 

νπνηαδήπνηε θίλεζε παξαηεξεί απέλαληη ηνπ. Ζ κεηέξα ρηππά κε ην ρέξη ηεο πάλσ 
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ζην ληέθη ηνπ Άγγεινπ, γηα λα ηνπ δψζεη μαλά ην έλαπζκα λα ζπλερίζεη. Σφηε ν 

κηθξφο ζεθψλεηαη απφηνκα φξζηνο θαη θνηηάδνληαο κπξνζηά ηνπ ρηππά δπλαηά πάλσ 

ζην ληέθη.  ηακαηά, φκσο, κάιινλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζχιιεςεο ηνπ νξγάλνπ ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηνπ πέθηεη. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν Άγγεινο ζθχβνληαο 

θάησ, ρηππά ζην ληέθη, αιιά επεηδή εθείλν είλαη αλάπνδα ζην πάησκα, δελ κπνξεί λα 

ζπλερίζεη θαη θνηηάδνληαο ην, ην πηάλεη απφ ηηο άθξεο. Σν ζεθψλεη ιίγν θαη ζηξέθεη 

ην θεθάιη δεμηά.  Έπεηηα ην αθήλεη μαλά θάησ θαη πξνζπαζεί λα ην γπξίζεη απφ ηε 

ζσζηή πιεπξά. Σφηε επεκβαίλεη ε κεηέξα θαη ηνλ βνεζάεη γπξίδνληαο ην ζσζηά 

(40’35’’).  Ο Άγγεινο αξρίδεη λα ρηππά ραξνχκελα πάλσ ζ’ απηφ, έπεηηα ζηξέθεη ην 

θεθάιη ζηα δεμηά, ελψ ζπλερίδεη λα θνπλά πάλσ-θάησ ηα ρέξηα, ρσξίο, φκσο, λα ηα 

ρηππά πάλσ ζην ληέθη.  Σα θηλεί ζηνλ αέξα. 

Μεηά απφ απηφ ζηακαηά, ρηππά γηα ιίγε ψξα αθφκα ζην ληέθη θαη θνηηάδνληαο 

ζηα δεμηά, ζηακαηά πάιη λα παίδεη. Ζ δ. επαλαιακβάλεη γηα ηειεπηαία θνξά ην 

ηξαγνχδη, γηαηί άθνπζε έλα παηδάθη πνπ είπε φηη θνπξάζηεθε.  Ζ κεηέξα κε ην ρέξη 

ηεο ρηππά ζηελ πιάηε ηνπ Άγγεινπ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Δθείλνο ζεθψλεη 

κεραληθά ην ληέθη. Όζηεξα θνηηάδνληαο αξηζηεξά βιέπεη ηα ηχκπαλα, ρακνγειά, 

αθήλεη γηα ιίγν ζηελ άθξε ην ληέθη ηνπ θαη πιεζηάδνληαο ηα ηχκπαλα, ρηππά κηα 

θνξά πάλσ ζ’ απηά. 

ηακαηά φκσο, πηάλεη πάιη ην ληέθη θαη ξίρλνληαο κηα καηηά ζην θνξηηζάθη πνπ 

βξίζθεηαη ζηα ηχκπαλα, απνκαθξχλεηαη πξνο ηα πίζσ πεγαίλνληαο ζηε κεηέξα ηνπ.  

Καζψο ε δ. ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη, ρεηξνθξνηνχλ φινη θαη θάπνηα παηδηά 

αλαιακβάλνπλ θαη καδεχνπλ ηα φξγαλα. Πεξλψληαο ε Νφλλε κπξνζηά απφ ηνλ 

Άγγειν, ζθχβεη θαη ηνπ ηξαβάεη κε δχλακε ην ληέθη γηα λα ην πάξεη.  Δθείλνο δελ ην 

αθήλεη εχθνια. Αθνχ, φκσο, ηνπ ην πάξεη, επηζηξέθεη θαη ζθχβνληαο ζηνλ Άγγειν 

ηνπ ιέεη φηη ηειεηψζαλε. Δπεηδή θαίλεηαη φηη ήηαλ απξφζκελν απηφ γηα ηνλ Άγγειν, 

απφ αληαλαθιαζηηθή αληίδξαζε αλνηγνθιείλεη γξήγνξα ηα βιέθαξα. 

 

13
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά ην λαλνχξηζκα απφ ηε δ. «χλλεθν ηξηαληαθπιιί…», πνπ ζεκαηνδνηεί 

ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο. Ο Άγγεινο έρνληαο ην βιέκκα ηνπ ζηε δ. ρακνγειά θαη ε 

κεηέξα ηνλ παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο. Καζψο εθείλε ιηθλίδεη ην ζψκα ηεο ζην ξπζκφ 

ηνπ λαλνπξίζκαηνο, ν Άγγεινο έρεη ην βιέκκα ηνπ ζηξακκέλν αιινχ. 
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Έπεηηα ε κεηέξα ηνλ αθήλεη λα θάζεηαη ζην πάησκα θαη εθείλνο γέξλεη ην 

θεθάιη ηνπ κηα θνξά απφ ηε κηα κεξηά θαη κηα θνξά απφ ηελ άιιε, δείρλνληαο φηη 

ραιαξψλεη. Ακέζσο κεηά μαπιψλεη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, αιιά θνπλάεη πάλσ-

θάησ ηα πφδηα, πξνζπαζψληαο λα βνιεπηεί θαιχηεξα. Μφιηο πάξεη ηε ζέζε ηνπ 

βγάδεη έλα επηθψλεκα θαη ε καηηά ηνπ ζηξέθεηαη ζηελ θάκεξα.  Σφηε κε ην ρέξη ηνπ 

ηξίβεη ην πξφζσπφ ηνπ θαη ηε ζηηγκή πνπ αθνχγεηαη έλα επηθψλεκα, θιείλεη κε ην 

ρέξη ην ζηφκα ηνπ.  Μάιινλ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη αθνχζηεθε αξθεηά θαη ληξάπεθε. 

 

 

14
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Ξεθηλά ην ηξαγνχδη απνραηξεηηζκνχ «Παηδηά γεηα ραξά». Υηππάλε φινη ηα 

ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα ζπλνδεχνληαο ηε δ. πνπ ηξαγνπδά θαη ν Άγγεινο πηάλνληαο ην 

απηί ηνπ, θνηηάδεη θάπνηνλ ζηα δεμηά. Γείρλεη θνπξαζκέλνο θαη θνηηάδνληαο πξνο 

ηνπο δ., αθνπκπά κε ηα ρέξηα ηνπ ην θεθάιη. Έπεηηα ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ αξηζηεξά, 

παξαηεξψληαο θάηη κε ελδηαθέξνλ. 

Καζψο γπξίδεη πάιη κπξνζηά ζεθψλεηαη απφ ηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο.  Δθείλε 

κε ην ρέξη ηεο ραηξεηά ηνλ Άγγειν γηα λα ηεο αληαπνθξηζεί θη απηφο, αιιά ν κηθξφο 

πξνρσξά ζην θαινξηθέξ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε κεηέξα ζηε γσλία ηεο αίζνπζαο.  

Ζ κεηέξα ηφηε αθνπκπά ηνλ Άγγειν θαη θαζψο εθείλνο επηζηξέθεη θνληά ηεο, εθείλε 

ηνπ δείρλεη θάηη πνπ θξαηά ζην ρέξη ηεο.  Ο Άγγεινο ην παίξλεη, θνηηάδεη πξνο ηνπο δ. 

θαη επηζηξέθεη πάιη ζην θαινξηθέξ. Σνπνζεηεί πάλσ ζην θαινξηθέξ απηφ πνπ πήξε 

απφ ηε κεηέξα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αλαζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ γηα λα ην 

μαλαπάξεη πίζσ. 

ηαλ ε δ. απεπζχλεη πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ ζηνλ Άγγειν, εθείλνο γπξίδεη 

μαθληαζκέλα πξνο ην κέξνο ηεο θαη έπεηηα ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα λα πάξεη ην 

αληηθείκελν πνπ άθεζε πξνεγνπκέλσο.  Πξνζπαζεί γηα αξθεηή ψξα θαη επεηδή δελ ηα 

θαηαθέξλεη, γπξίδεη γθξηληάδνληαο πξνο ηνπο δ..  Ζ κεηέξα ηνλ πηάλεη απφ ην ρέξη θαη 

ηνλ απνκαθξχλεη βάδνληαο ηνλ ζηελ αγθαιηά ηεο. Ο Άγγεινο ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ 

δείρλνληαο πξνο ην θαινξηθέξ θαη πξνζπαζεί λα ζεθσζεί.  Ζ κεηέξα ζηελ αξρή δελ 

ηνλ αθήλεη, αιιά εθείλνο επηκέλεη. Σειηθά ζεθψλεηαη θαη πξνζπαζεί μαλά λα πηάζεη 

ην αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην θαινξηθέξ. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηψξα ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ.  Ζ κεηέξα 

πηάλεη ην αληηθείκελν θαη ην δείρλεη ζηνλ Άγγειν, ειπίδνληαο φηη ζα απνθξηζεί φπσο 
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θαη νη άιινη θαη δελ ζα αζρνιείηαη πιένλ κ’ απηφ. Ο Άγγεινο φκσο ην παίξλεη ζην 

ρέξη ηνπ, θνηηάδεη πξνο ηνπο δ., ρακνγειά θαη πεγαίλνληαο μαλά ζην θαινξηθέξ, 

πξνζπαζεί ηψξα λα ην αθήζεη.  Ζ δ. ηειεηψλεη ην κάζεκα θαη ν Άγγεινο κε ην ρέξη 

ηνπ ηξαβάεη ηελ θνπξηίλα ζηελ άθξε (44’38’’).  Φαίλεηαη φηη θνπξάζηεθε θαη γη’ 

απηφ αληηδξά κ’ απηφ ηνλ ηξφπν. 

 

 

 

Γενικόρ ζσολιαζμόρ:  

 

εκεηψζεθε αξθεηέο θνξέο ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ Άγγεινπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπξφζζεηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έδεηρλε 

εζηηαζκέλε πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ.  πλνθξχσλε αξθεηά ζπρλά ηα θξχδηα θαη ην 

ζηφκα ρσξίο λα ζεκαίλεη θάζε θνξά ην ίδην.  Κάπνηεο θνξέο ήζειε λα δείμεη ηελ 

άξλεζε γηα ζπκκεηνρή φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δξαζηεξηφηεηα «Σα ηξία 

κπξκεγθάθηα».  Ήηαλ ην ίδην άλεηνο φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, αιιά φρη 

ηφζν δξαζηήξηνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Παξ’ φια απηά έπαηξλε 

πξσηνβνπιίεο θαη έθαλε πξνζπάζεηεο γηα λα επηηχρεη απηφ πνπ ήζειε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηε δξαζηεξηφηεηα κε ηηο καληήιεο. 

Γελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη αθφκε έηνηκνο γηα λα απνθξηζεί θσλεηηθά, 

ηδηαίηεξα φηαλ γλσξίδεη φηη ζα είλαη ην θέληξν ηεο πξνζνρήο.  Γη’ απηφ ην ιφγν 

θνπληφηαλ αλήζπρα ή ζνχθξσλε ηα θξχδηα θαη ην ζηφκα ή αθφκα θαηέβαδε 

απνθαζηζηηθά ην ρέξη ηνπ ζηε δαζθάια απνηξέπνληαο ηελ λα ζπλερίζεη φηαλ εθείλε 

ηνπ απεχζπλε κεισδηθά κνηίβα.  ε αληίζεζε κ’ απηφ, κέζα ζην ζχλνιν αθνχγνληαο 

θαη βιέπνληαο ηε δ., αληαπνθξίλνληαλ ζηα εξεζίζκαηα. Λφγσ φκσο ηεο απφζηαζεο 

πνπ ππήξμε αλάκεζά καο, δελ κπνξέζακε λα δηαπηζηψζνπκε κε ζαθήλεηα αλ  

πξνζεγγίδεη ην ζσζηφ ηνληθφ χςνο. 

Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ήηαλ κφλν παξαηεξεηήο, θαη απηφ ίζσο γηαηί πεξλνχζε 

απφ κηα θάζε αθνκνίσζεο πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ κνπζηθή εηνηκφηεηα 

θαη ζα ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα απνθξηζεί ζσζηά. Δπηπιένλ, ππήξμαλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαηεξήζεθε κηα αλεμαξηεηνπνηεκέλε ζπκκεηνρή θαζψο 

θηλνχληαλ άλεηα θαη ειεχζεξα ζην ρψξν γεκάηνο ραξά. Σέινο, απνθξηλφηαλ ξπζκηθά 

θαη θηλεηηθά αθφκα θαη φηαλ νη ππφινηπνη ζπκκεηείραλ κφλν ξπζκηθά. Ήδε απφ ηελ 
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πξνεγνχκελε θνξά θάλεθε φηη φζν πξνρσξνχλ ηα καζήκαηα, ηφζν ν Άγγεινο 

ζεκεηψλεη κηα ζηαδηαθή πξφνδν.  Σελ θάζε ζηηγκή ηελ δεη έληνλα θαη δηαθνξεηηθά. 
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5
η
 καηαγπαθή - μάθημα Σεηάπηη 13-05-09, ώπα 6:30μμ. 

Καηαγξαθή ηνπ Άγγεινπ ειηθίαο 1,5 έηνπο, ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο κνπζηθήο γηα βξέθε 

θαη λήπηα, ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Αναλςηική καηαγπαθή: 

 

1
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ζ δ. δίλεη ζην κεηαιιφθσλν ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή γηα ην ηξαγνχδη 

ραηξεηηζκνχ «Παηδηά γεηα ραξά». Ο Άγγεινο θάζεηαη κπξνζηά απφ ηα πφδηα ηεο 

κεηέξαο ηνπ θαη θνηηάδεη κηα θνξά ηνπο δαζθάινπο θαη κηα θνξά δεμηά θαη αξηζηεξά.  

Έπεηηα ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ απέλαληη, θνηηάδνληαο θάπνηνλ κε πξνζνρή.  

εθψλεηαη φξζηνο θαη θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, ελψ ηψξα θνηηάδεη κε 

πξνζνρή ηε δ.. 

Ζ δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη ραηξεηηζκνχ θαη φινη ζπλνδεχνπλ ρηππψληαο ξπζκηθά 

ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα.  Ο Άγγεινο ρακνγειά γηαηί γλσξίδεη ηη ζα αθνινπζήζεη θαη 

θνηηάδνληαο απέλαληη, ρνξνπεδά κηα θνξά ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Ακέζσο 

κεηά ζνβαξεχεη ην χθνο ηνπ θη φηαλ ε δ. απεπζχλεη πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ 

μεθηλψληαο απφ ηε νθία, ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ αξηζηεξά, ρακνγειά θαη 

ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα, ελψ ζπγρξφλσο αλεβνθαηεβάδεη ην δεμί ηνπ πφδη 

πξνζπαζψληαο λα αθνινπζήζεη ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο παικφο ηνπ φκσο δελ 

είλαη αθφκε μεθάζαξνο, ζηαζεξφο. 

ηε ζπλέρεηα, ν Άγγεινο αλεβνθαηεβάδεη ην δεμί ηνπ πφδη γπξίδνληαο πξνο ηε δ. 

ρακνγειά. Δίλαη κηα ξπζκηθή απφθξηζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα.  Πξνζπαζεί λα 

βνιεπηεί θαιχηεξα θη έηζη θάζεηαη ζην πάησκα αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο. Ληθλίδεη κηα 

θνξά ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά, έρνληαο ην βιέκκα ζηε δ. θαη ακέζσο κεηά, ρηππά 

ηα ρέξηα ηνπ ζην πάησκα. 

Σψξα ε δ. απεπζχλεη πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ ζηνλ Άγγειν θη εθείλνο απφ ηε 

ραξά ηνπ ρηππά ηα ρέξηα ζην πάησκα θαη θνπλά πάλσ-θάησ ηα πφδηα.  Γελ κπνξεί λα 

ζπγθξαηήζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ θαη ηε ζηηγκή πνπ ζεθψλεη ςειά ηα πφδηα, ράλεη 

ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Δθείλε ηε ζηηγκή θάλεθε φηη ηξφκαμε θαη πξνζπάζεζε λα 

ζπγθξαηεζεί απφ ηα πφδηα ηεο κεηέξαο. Έπεηηα θάζεηαη μαλά ζηε ζέζε ηνπ θαη 

θνηηάδνληαο πξνο ηε δ., ρακνγειά.  Αλεβνθαηεβάδεη κηα θνξά ηα πφδηα θαη θνηηάδεη 

απέλαληη. Ακέζσο κεηά θνπλά κπξνο πίζσ ην ζψκα, αλεβνθαηεβάδνληαο ζπγρξφλσο 

ηα πφδηα. 
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Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα, κεζαία λφηα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ θη ν 

Άγγεινο έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ζηα αξηζηεξά ηνπ. Κνηηάδεη θάπνηνλ πνπ 

αλεβνθαηεβάδεη ηα ρέξηα, αλάινγα κε ηε λφηα πνπ ηξαγνπδά ε δ., ην νπνίν 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ φινη, αθνινπζψληαο ηελ. Ο Άγγεινο θνπλά πάλσ-θάησ ηα 

πφδηα θαη ρακνγειά έρνληαο αθφκα ην βιέκκα ζηα αξηζηεξά. Έπεηηα γπξίδεη ην ζψκα 

πξνζπαζψληαο λα θαζίζεη θαιχηεξα. 

 

2
ο
 Επειζόδιο:   

 

Γξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη «Οη λφηεο είλαη 

εθηά..», ρηππψληαο ελαιιάμ θαη ξπζκηθά ηα πφδηα ζην πάησκα. Ο Άγγεινο αθνχ 

βνιεπηεί ζηε ζέζε ηνπ, θνηηάδεη κηα θνξά ηε ζπλνδφ πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηνπ θαη 

έπεηηα ηε δ..  Παξαηεξεί ηελ θίλεζε ησλ πνδηψλ ηεο θαη ρακνγειά. 

Δηνηκάδεηαη λα ρηππήζεη θη απηφο ηα πφδηα ηνπ ζην πάησκα, αιιά ηα ζεθψλεη 

αξθεηά ςειά κε ζπλέπεηα λα ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Φάλεθε φηη ηξφκαμε. Έπεηηα 

γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ αξηζηεξά, ρηππψληαο ην πφδη ζην πάησκα. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηελ θιίκαθα ηνπ λην κηκνχκελνη κε ηα ρέξηα ηεο ην αλέβαζκα 

ηεο ζθάιαο. Ο Άγγεινο θνηηάδεη κε πξνζνρή θάπνηνλ ζηα αξηζηεξά ηνπ.  Ξαθληθά 

αξρίδεη λα θνπλά κπξνο-πίζσ ραξνχκελα ην ζψκα ηνπ θαη θνηηάδνληαο πξνο ηε δ., 

ζεθψλεη ςειά ην δεμί ηνπ ρέξη, δείρλνληαο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ (2’00’’).  

Έπεηηα ην θαηεβάδεη θαη ρηππά ραξνχκελα θαη ηα δπν ρέξηα ζηα γφλαηα ηνπ.  Κνηηάδεη 

θάπνηνλ απέλαληί ηνπ θαη ζεθψλεη μαλά ην δεμί ηνπ ρέξη, κηκνχκελνο απηφ πνπ 

θάλνπλ φινη (2’04’’). Ακέζσο κεηά ην θαηεβάδεη θαη πξνζπαζεί λα βνιεπηεί 

θαιχηεξα ζηε ζέζε. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη «Οη λφηεο είλαη εθηά…», αιιά ην ιέεη 

ςηζπξηζηά. Ο Άγγεινο ηελ θνηηάδεη θαη θαζψο θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, 

ρακνγειά πνιχ γιπθά, έρνληαο ην βιέκκα ζηξακκέλν  ζηε δ.. 

Δθείλε ηξαγνπδά ηελ θιίκαθα, αιιάδνληαο ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο, ελψ 

κηκείηαη κε ηα ρέξηα ην αλέβαζκα ηεο ζθάιαο γηα λα δείμεη ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο 

θιίκαθαο. Σν ίδην θπζηθά γίλεηαη θαη ζην θαηέβαζκα ηεο θιίκαθαο. Ο Άγγεινο 

παξαηεξεί ηε δ. θαη κεηά ζηξέθεη ην θεθάιη απέλαληη. Πηάλεη ηα πφδηα ηνπ θαη 

ρνξνπεδά κηα θνξά ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, ελψ ζπγρξφλσο ζεθψλεη ςειά ηα δπν 

ηνπ ρέξηα. Ακέζσο κεηά ρνξνπεδά μαλά ζηελ αγθαιηά ηεο θαη ζεθψλεηαη φξζηνο.  

Γείρλεη εκθαλψο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ. 
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Ζ δ. ιέεη μαλά ην ίδην ηξαγνχδη ρηππψληαο ξπζκηθά ηα ρέξηα ζηα γφλαηα. Ο 

Άγγεινο θνηηάδεη ηε δ. θαη γπξίδνληαο ζηε κεηέξα, θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο.  

Έπεηηα, ζεθψλεηαη φξζηνο. Ζ δ. ηξαγνπδά ηελ θιίκαθα «βαζαίλνληαο» ηε θσλή ηεο.  

Ο Άγγεινο θάζεηαη ζην πάησκα, έρνληαο ην βιέκκα αξηζηεξά ζην θνξηηζάθη κε ην 

κσβ θφξεκα πνπ ηξαγνπδά. 

Έπεηηα ζεθψλεηαη πάιη φξζηνο θνηηάδνληαο απέλαληη. ηαλ θάζεηαη θάησ 

ζηξέθεη ην θεθάιη αξηζηεξά ζπλερίδνληαο λα παξαηεξεί θαη θαηφπηλ γπξίδεη πξνο ηε 

κεηέξα. 

 

3
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Γξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη «Πεξηζηεξάθη 

πέηαμε» ζε ξπζκφ 5/8 (3+2), ιηθλίδνληαο αληίζηνηρα ην ζψκα δεμηά αξηζηεξά. Ο 

Άγγεινο θνηηάδεη κε πξνζνρή θάπνηνλ κπξνζηά ηνπ θαη γπξίδεη ακέζσο ην βιέκκα 

ζηε δ..  Υακνγειά θαη ιηθλίδεη κηα θνξά ην ζψκα πξνο ηα αξηζηεξά. Υάλεη γηα ιίγν 

ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη χζηεξα πάιη ιηθλίδεη ραξνχκελα ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά 

(3’30’’). 

Ζ δ. ηξαγνπδά μαλά απφ ηελ αξρή ην ηξαγνχδη, απηή ηε θνξά φκσο ρσξίο ηνπο 

ζηίρνπο θαη φινη ηελ αθνινπζνχλ ξπζκηθά.  Ο Άγγεινο θάζεηαη αληηθξηζηά απφ ηε 

κεηέξα θαη ρηππά ραξνχκελα ηα ρέξηα ζηα γφλαηα. Έπεηηα θάζεηαη δίπια ηεο θνηηάδεη 

πξνο ηνπο δ. θαη δείρλεη πνιχ ραξνχκελνο. πλερίδεη λα ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα 

γφλαηα. 

Ζ δ. δίλεη ηψξα έκθαζε ζην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ελψ ζπλνδεχεη 

ρηππψληαο παιακάθηα. Σν ίδην θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη. Ο Άγγεινο ηελ βιέπεη θαη 

ζηξέθεη ην θεθάιη κπξνζηά θαη ρηππψληαο κηα θνξά ην πφδη ηνπ ζην πάησκα.  

πλεηδεηνπνηεί, φκσο, φηη ρηππάλε παιακάθηα θαη ζηακαηά.  Παξαηεξεί απέλαληη ηνπ 

ιίγε ψξα αθφκα θη φηαλ φινη ρηππάλε ξπζκηθά ην πφδη ηνπο ζην πάησκα, θάλεη θαη 

εθείλνο ην ίδην. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο 

αξηζηεξά ην θνξηηζάθη κε ηε θνχμηα κπινχδα, ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά.  

Έπεηηα ζηακαηά θαη ρακνγειά. 

Σψξα ε δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ ζεθψλνληαο 

θαη θαηεβάδνληαο αληίζηνηρα ηα ρέξηα. Ο Άγγεινο θνηηάδεη ην θνξηηζάθη κε ηε θνχμηα 

κπινχδα πνπ θάζεηαη δίπια ηνπ. Σε ζηηγκή πνπ θαηεβάδνπλ ηα ρέξηα ηνπο δείρλνληαο 
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ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο ρηππά κηα θνξά ην ρέξη ηνπ ζην πάησκα.  

Απνθξίλεηαη ξπζκηθά ζην εξέζηζκα.  Έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη ζηε δ. θαη ζεθψλεη κηα 

θνξά ηα ρέξηα ηνπ. Πηάλεη ηε κχηε ηνπ θαη φηαλ απνκαθξχλεη ην ρέξη ηνπ απφ απηήλ, 

ρακνγειά, θνηηάδνληαο ηελ. 

 

4
ο
 Επειζόδιο:   

 

Γξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. ηξαγνπδά κηα κεισδία ρσξίο ιφγηα.  

πγρξφλσο, ζπλνδεχεη ξπζκηθά κε ηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο. Ο Άγγεινο ηελ παξαηεξεί 

κε πξνζνρή θαη ακέζσο κεηά θνηηάδεη απέλαληη ηνπ θαη ρηππά πνιχ ραξνχκελα ηα 

ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Δθείλε ηε ζηηγκή πεξλάλε απφ κπξνζηά ηνπ ε Νφλλε θαη ε 

ζπλνδφο ηεο. Ο Άγγεινο ελψ απνθξηλφηαλ ξπζκηθά θαη εθθξαζηηθά, φηαλ ηηο βιέπεη 

ζηακαηά θαη ζνβαξεχεη ην χθνο ηνπ. 

Ζ δ. δίλεη ηηο κ. ξάβδνπο ζηελ Διέλε θαη ε κεηέξα ηνπ Άγγεινπ  ηνλ ηνπνζεηεί 

έηζη ψζηε λα βιέπεη ηελ Διέλε. Ζ δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά ηε κεισδία θαη νη ππφινηπνη 

εληζρχνπλ ηνλ ξπζκφ, ρηππψληαο ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα. Ο Άγγεινο πιεζηάδεη 

θνληά ζηελ Διέλε θαη ρηππά ραξνχκελα ηα ρέξηα ηνπ ζηα πφδηα θαη ην πφδη ηνπ 

ξπζκηθά ζην πάησκα.  Υσξίο λα παξαθνινπζεί ην ξπζκφ πνπ αθνχγεηαη. Φαίλεηαη φηη 

ν παικφο ηνπ δελ έρεη αθφκε ζηαζεξνπνηεζεί. ηε ζπλέρεηα θνηηάδεη ρακνγειαζηφο 

κηα δεμηά θαη κηα αξηζηεξά θαη ζπλερίδεη λα απνθξίλεηαη ξπζκηθά. Καζψο 

ρεηξνθξνηνχλ φινη ηελ Διέλε πνπ ηειείσζε, ν Άγγεινο γπξίδεη ην ζψκα ηνπ θαη 

ζηεξίδεη ην ρέξη ηνπ ζηε ζπλνδφ ηεο Διέλεο. 

Ζ δ. δίλεη ηψξα ηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο ζηνλ Άγγειν θαη ε κεηέξα ηνλ 

ηνπνζεηεί κπξνζηά ηεο. Παίξλεη ηηο κπαγθέηεο πνπ ηνπ δίλεη ε δ. θαη αξρίδεη ακέζσο 

λα παίδεη ραξνχκελα ζηηο ξάβδνπο. Γελ αθνινπζεί πηζηά ην ξπζκφ, ην πξνζεγγίδεη 

φκσο αξθεηά. Ζ δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά ηε κεισδία θαη νη ππφινηπνη εληζρχνπλ ηνλ 

ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ ρηππψληαο ηα ρέξηα ηνπο ζηα γφλαηα, ε κεηέξα ρηππά ηνλ 

παικφ ζηελ πιάηε ηνπ Άγγεινπ. Ζ ραξά ηνπ είλαη ηφζν έθδειε πνπ θνηηάδεη κηα 

θνξά ηηο κ. ξάβδνπο, κηα θνξά ηε δ. πνπ θάζεηαη κπξνζηά ηνπ θαη κηα θνξά ηνπο 

γχξσ ηνπ (5’25’’). Ο Άγγεινο ηαηξηάδεη ηηο ξάβδνπο πνπ κεηαθηλήζεθαλ απφ ηε ζέζε 

ηνπο. Δπεηδή φκσο ην κέηαιιν δελ ηνπνζεηήζεθε ζσζηά, επεκβαίλεη ε κεηέξα θαη ην 

ηνπνζεηεί μαλά ζσζηά θαη ν Άγγεινο ζπλερίδεη λα παίδεη ζ’ απηφ.  Σν βιέκκα ηνπ 

είλαη πξνζεισκέλν ζηηο ξάβδνπο, ζνπθξψλεη ηα ρείιε σο έλδεημε πξνζνρήο θαη 

έπεηηα ζηακαηά πάιη γηα λα ην ηαηξηάμεη θαιχηεξα. Ζ δ. ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη, ν 
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Άγγεινο αθήλεη ηηο κπαγθέηεο θάησ θαη ηελ θνηηάδεη. Υακνγειά, ελψ ε δ. ηνλ 

επηβξαβεχεη θαη εθείλνο δίλεη ηηο ξάβδνπο ζηελ Διέλε. Ζ δ. φκσο ην παίξλεη, δίλνληαο 

ην ζην επφκελν παηδί. 

Ο Άγγεινο θνηηάδεη ην παηδί πνπ εηνηκάδεηαη λα παίμεη θαη ε δ. μεθηλά ην 

ηξαγνχδη.  ινη νη ππφινηπνη ζπλνδεχνπλ ην παηδί κε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε. 

Ο Άγγεινο θάλεη ην ίδην θαη ρακνγειά, βιέπνληαο αθφκα ην παηδί απηφ. Κάπνηα 

ζηηγκή απφ ηε ραξά ηνπ, ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ κπξνο-πίζσ, αιιά γιηζηξάεη θαη 

ρηππάεη ην θεθάιη ηνπ ζην πάησκα. Ζ κεηέξα ηνλ βάδεη λα θαζίζεη κπξνζηά ζηα 

πφδηα ηεο. Σψξα φινη ρεηξνθξνηνχλ ην παηδί πνπ ηειείσζε λα παίδεη θαη ν Άγγεινο 

έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ ζ’ εθείλν. 

Ζ δ. δίλεη ηηο ξάβδνπο ζηε Μπξηψ. Καζψο εθείλε αξρίδεη λα παίδεη, ε δ. 

ηξαγνπδά θαη νη ππφινηπνη ζπλνδεχνπλ ηε Μπξηψ κε ηνλ ίδην ηξφπν.  Ο Άγγεινο 

είλαη ζνβαξφο θαη δείρλεη φηη θάηη ζθέθηεηαη. Ζ κεηέξα ρηππά ζηελ πιάηε ηνπ ηνλ 

παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, αιιά εθείλνο ζπλερίδεη λα κελ απνθξίλεηαη.  Ξαθληθά, φκσο, 

ν Άγγεινο αξρίδεη λα ρακνγειά, ελψ δείρλεη κε ην δάθηπιν ηε Μπξηψ. Έπεηηα, 

θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ.  Καζψο φινη ρεηξνθξνηνχλ ηε Μπξηψ, ν 

Άγγεινο ζπλερίδεη λα θνηηάδεη απέλαληη ηνπ. 

Ζ δ. δίλεη ηψξα ηηο ξάβδνπο ζην Νηθφια. Ο Άγγεινο θάζεηαη αλάκεζα ζηα 

πφδηα ηεο κεηέξαο θαη θνηηάδεη ην Νηθφια. Ζ δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά, ελψ φινη κε ηα 

ρέξηα ηνπο εληζρχνπλ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο Άγγεινο θάζεηαη ηψξα ζην πφδη 

ηεο κεηέξαο, ζπλερίδνληαο λα παξαηεξεί.  ηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ ην Νηθφια, ν 

Άγγεινο ρακνγειά θαη θάζεηαη μαλά θάησ, αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο. 

Σψξα είλαη ε ζεηξά ηεο Κσλζηαληίλαο. Ζ δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά, ελψ νη 

ππφινηπνη σο ζπλήζσο εληζρχνπλ ηνλ παικφ. Ο Άγγεινο θνηηάδεη ηελ Κσλζηαληίλα, 

ρακνγειά θαη θαζψο ζεθψλεηαη θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο, ελψ εθείλε ρηππά 

ζηνπο ψκνπο ηνπ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ. ηε ζπλέρεηα, ρεηξνθξνηνχλ φινη ηελ 

Κσλζηαληίλα, ελψ ν Άγγεινο ζπλερίδεη λα παξαηεξεί. 

Ζ δ. δίλεη ηηο ξάβδνπο ζηε Θέθια.  Δθείλε ηε ζηηγκή κπαίλεη απφ ηελ πφξηα κηα 

ζπλνδφο κε ην θνξηηζάθη ηεο θαη ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ θαη ηηο βιέπεη. 

Μφιηο ε δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη θαη νη ππφινηπνη ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ηε Θέθια, ν 

Άγγεινο ρακνγειά θαη ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Έπεηηα θάζεηαη ζην πάησκα 

ζπλερίδνληαο λα απνθξίλεηαη ξπζκηθά. Λίγν πξηλ ηειεηψζεη ε Θέθια λα παίδεη, ν 

Άγγεινο ζηακαηά, θάζεηαη ζην πφδη ηεο κεηέξαο θαη θνηηάδεη ηε Θέθια. ηε 

ζπλέρεηα, ρεηξνθξνηνχλ ηελ κηθξή πνπ ηειείσζε λα παίδεη θαη ν Άγγεινο γπξίδεη  θαη 
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θνηηάδεη πξνο ηα αξηζηεξά. Σψξα είλαη ε ζεηξά ηεο Νφλλεο, ε νπνία αξρίδεη λα παίδεη, 

ηε ζηηγκή πνπ ε δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη. Ο Άγγεινο θνηηάδεη απέλαληη ηνπ έρνληαο 

ζνβαξφ χθνο. Ζ κεηέξα ρηππά ηνλ παικφ ζηελ πιάηε ηνπ θη εθείλνο θάζεηαη ζην 

πάησκα. Μφιηο ηειεηψλεη ε Νφλλε θαη φινη ηελ ρεηξνθξνηνχλ, ν Άγγεινο ρακνγειά 

ειαθξψο.   

Ζ δ. δίλεη ηηο ξάβδνπο ζηε νθία θαη ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ αξηζηεξά 

θαη έπεηηα θάζεηαη ζην πφδη ηεο κεηέξαο. Ζ δ. ηξαγνπδά ηε ίδηα κεισδία, ελψ νη 

ππφινηπνη ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ηε νθία. Ο Άγγεινο θάζεηαη μαλά θάησ, παξαηεξεί 

γηα ιίγε ψξα ηα δπν θνξηηζάθηα θαη ε κεηέξα ηνλ αθνπκπά ζην ρέξη γηα λα αξρίζεη λα 

απνθξίλεηαη. Δθείλνο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά θαη φηαλ ζεθψλεηαη απφ δίπια 

ηνπ ην έλα απφ ηα δπν θνξηηζάθηα, ν Άγγεινο ην θνηηάδεη θαη ρηππά ξπζκηθά ην δεμί 

ηνπ ρέξη ζην πφδη. Μεηά απφ ιίγν, φκσο, ζηακαηά.  Γελ απνκαθξχλεη ην βιέκκα ηνπ 

απφ ην θνξηηζάθη κε ε κσβ κπινχδα. Δθείλε επηζηξέθεη ζηε ζέζε ηεο θαη ν Άγγεινο 

κε ην βιέκκα ηνπ ηελ αθνινπζεί. ηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ ηε νθία, ν Άγγεινο 

γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ κπξνζηά, ρακνγειά θαη θάζεηαη ζην πφδη ηεο κεηέξαο.  

Ζ δ. θαισζνξίδεη ηελ Θενδψξα θαη ηε Εσή. Ο Άγγεινο βιέπεη ηε δ. πνπ 

πιεζηάδεη κε ηηο κ. ξάβδνπο ηελ Θενδψξα θαη ηηο αθήλεη κπξνζηά ηεο. Σφηε ε δ. 

μεθηλά λα ηξαγνπδά, ελψ νη άιινη ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά.  Ο Άγγεινο αθνινπζεί κε ην 

βιέκκα ηνπ ηε δ. θαη φηαλ παίδεη ε Θενδψξα ζηηο κ. ξάβδνπο, γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ 

θαη ηε βιέπεη. 

Ζ δ. ην δίλεη ζηε ζπλέρεηα ζηε Εσή θαη εθείλε αξρίδεη λα παίδεη ζ’ απηφ, φηαλ ε 

δ. επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη. Ο Άγγεινο θνηηάδεη ηε Εσή θαη κεηά γπξίδεη ην 

θεθάιη ηνπ ζηε δ..  ηαλ φινη ρεηξνθξνηνχλ ηε Εσή, ν Άγγεινο ηελ παξαηεξεί. 

 

5
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. ηνπο πξνηξέπεη λα ζεθσζνχλ 

γηα λα ρνξέςνπλ. Ζ κεηέξα ζεθψλεη φξζην ηνλ Άγγειν ελψ εθείλνο θνηηάδεη ηελ 

Διέλε πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηνπ. Ακέζσο, φκσο, πξνρσξά κε γνξγφ βήκα πξνο ηε 

δαζθάια. Αθνχγεηαη ήρνο απφ θνπδνπλάθηα θαη ν Άγγεινο ηξέρεη, κέρξη ηελ άιιε 

άθξε ηεο αίζνπζαο, επηζηξέθνληαο πάιη πίζσ ζηε κεηέξα. ηέθεηαη κπξνζηά απφ έλα 

θνξηηζάθη κε πξάζηλε κπινχδα, ην νπνίν θνηηάδεη. 

Καζψο γπξίδεη ζηε κεηέξα, ε δ. ηξαγνπδά ηε κεισδία απφ ην ηξαγνχδη 

«Λεκνλάθη κπξσδάην». Ο Άγγεινο θνηηάδεη ηε δ. θαη αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα ηνπ 
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δείρλνληαο φηη ηξαγνπδά. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα θσλεηηθήο απφθξηζεο ζην εξέζηζκα.  

Δθείλε είλαη έηνηκε λα κνηξάζεη ηα θνπδνπλάθηα θαη ηα παηδηά ηξέρνπλ θνληά ηεο 

(10’13’’).  Ο Άγγεινο πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ θαη φηαλ ε δ. ηξαγνπδά ηε 

κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο ηξαβψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, θαηεπζχλεηαη 

ζηε δ..  Παίξλεη ηα θνπδνπλάθηα πνπ ηνπ δίλεη εθείλε θαη κφιηο ηα θξαηάεη θαιά ζην 

ρέξη ηνπ, αξρίδεη λα ηα θνπλά πέξα δψζε, ελψ ε ραξά ηνπ είλαη έθδειε θαη θαλεξή!  

ηακαηά απφηνκα φηαλ βιέπεη ηε δ. λα μεθηλά ην ρνξφ. Καζψο θηλνχληαη θπθιηθά 

ζηελ αίζνπζα, ν Άγγεινο θνηηάδεη ηε δ. πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Κνπλά ηα 

θνπδνπλάθηα ηνπ, ελψ ζπγρξφλσο ρνξεχεη θάλνληαο κηθξά πεδεκαηάθηα. 

Ζ δ. δίλεη ηψξα έκθαζε ζην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ. ηαλ φινη 

ζηακαηνχλ επηηφπνπ ρηππψληαο ξπζκηθά ην πφδη ηνπο ηε ζηηγκή πνπ αθνχγεηαη ην 

ηζρπξφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο θνηηάδεη αιινχ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη.  

Έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ πξνο ηε δ.. ηαλ φκσο ε κεηέξα ρηππά ζην ηζρπξφ 

κέξνο ην πφδη ηεο ζην πάησκα, ν Άγγεινο θνηηάδεη ηελ θίλεζε ηνπ πνδηνχ ηεο θαη 

αξρίδεη λα ρνξνπεδά. ην ζεκείν απηφ παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα κίκεζεο ηεο 

θίλεζεο ηεο κεηέξαο.   

ηε ζπλέρεηα, έρνληαο φινη αλνηρηή ηελ παιάκε ηνπ ελφο ρεξηνχ ηνπο, ρηππάλε 

πάλσ ζ’ απηή ξπζκηθά ηα θνπδνπλάθηα. Ο Άγγεινο παξαηεξεί ηε κεηέξα ηνπ θαη 

έπεηηα επεμεξγάδεηαη ηα θνπδνπλάθηα ηνπ. Αξρίδεη λα ηα θνπλά ραξνχκελα πέξα δψζε 

θαη αθνχ θνηηάμεη πξνο ην κέξνο ηεο δ. ζηακαηά θαη ρηππά ηα θνπδνπλάθηα ζηελ 

παιάκε ηνπ αξηζηεξνχ ηνπ ρεξηνχ. Σαπηφρξνλα ρνξνπεδά επηηφπνπ. Έπεηηα ζηξέθεη 

ην θεθάιη ηνπ θνηηάδνληαο δεμηά θαη αξηζηεξά θαη επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα θίλεζε. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη θηλνχληαη φινη θπθιηθά ζηελ 

αίζνπζα. Ο Άγγεινο πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ θαη αλά  κηθξά δηαζηήκαηα θνπλά 

ηα θνπδνπλάθηα ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή ηνπ πέθηνπλ απφ ην ρέξη θαη ζθχβεη γηα λα ηα 

πηάζεη. Μφιηο ζεθψλεηαη, πξνρσξά δσληαλά κε ηε κεηέξα ηνπ, θνπλψληαο 

ζπγρξφλσο ηα θνπδνπλάθηα ηνπ. ηακαηά, φκσο, πξνζπαζψληαο λα ηα θξαηήζεη 

θαιχηεξα, γηαηί πξφθεηηαη λα ηνπ πέζνπλ απφ ην ρέξη. 

ηακαηνχλ φινη επηηφπνπ θαη ε δ. δίλεη έκθαζε ζην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. Σαπηφρξνλα ρηππνχλε ην πφδη ζην πάησκα θάζε θνξά πνπ έξρεηαη ην 

ηζρπξφ κέξνο.  Ο Άγγεινο θνηηάδεη πξνο ηε δ. θαη αθήλνληαο ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ, 

γπξίδεη ην ζψκα ηνπ παξαηεξψληαο ηα παηδηά πνπ είλαη απφ πίζσ ηνπ. Έπεηηα γπξίδεη 

μαλά κπξνζηά, αθνπκπά ηα θνπδνπλάθηα ζην ζηφκα ηνπ θαη ηε ζηηγκή πνπ ηα 

απνκαθξχλεη, ρακνγειά πνιχ γιπθά ζε θάπνηνλ ζπλνδφ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ.  
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ηε ζπλέρεηα θάλεη έλαλ κηθξφ θχθιν γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, θνπλά πάλσ-θάησ ηα 

θνπδνπλάθηα ελψ παξαηεξνχληαη έληνλεο εθθξάζεηο ζην πξφζσπν ηνπ.  Ακέζσο κεηά 

θνηηάδεη θάπνηνλ ζπλνδφ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Ζ δ. επαλαιακβάλεη ηε 

κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν Άγγεινο πηάλνληαο ην ρέξη ηεο κεηέξαο ηνπ, αξρίδεη λα 

θηλείηαη θπθιηθά ζηελ αίζνπζα φπσο θαη φινη νη άιινη. πγρξφλσο θνπλά ηα 

θνπδνπλάθηα θη φηαλ πεξλάεη καδί κε ηε κεηέξα κπξνζηά απφ ηελ θάκεξα θνηηάδεη 

ζχληνκα θαη ζπλερίδεη.  

Μφιηο νινθιεξψζνπλ έλαλ θχθιν ζηελ αίζνπζα, ε δ. ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη θαη 

ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή. Ο Άγγεινο έρνληαο απνκαθξπλζεί ιίγν απφ 

ηε κεηέξα, πιεζηάδεη ην ηξαπέδη κε ηα φξγαλα θαη αθήλεη πάλσ ζ’ απηφ ηα 

θνπδνπλάθηα ηνπ. Απφ απηφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη αλαγλσξίδεη ην ηέινο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έπεηηα γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηε κεηέξα θαη ρακνγειά. Μεηά, 

θνηηάδεη πξνο ηε δ. θαη επηζηξέθεη πίζσ παίξλνληαο μαλά ζην ρέξη ηνπ ηα 

θνπδνπλάθηα. Κάλεη κεξηθά βήκαηα πξνο ηε κεηέξα, αιιά ακέζσο γπξίδεη πίζσ 

πιεζηάδνληαο ην ηξαπέδη κε ηα φξγαλα. Αθνπκπά πάλσ ζ’ απηφ γηα δεχηεξε θνξά ηα 

θνπδνπλάθηα θαη ηφηε ε δ. ηνπ δείρλεη φηη πξέπεη λα ηα παξαδψζεη ζην δ.. Ζ κεηέξα 

ηνλ πηάλεη θαη ηνλ θαηεπζχλεη ζηνλ δ..  Δθείλνο απιψλεη ην ληέθη ζηνλ Άγγειν, πνπ 

κέζα ζ’ απηφ είλαη ζπγθεληξσκέλα θαη ηα ππφινηπα θνπδνπλάθηα. Ο Άγγεινο 

ηνπνζεηεί εθεί ηα θνπδνπλάθηα θαη κε ην βιέκκα ηνπ αθνινπζεί ηνλ δάζθαιν. 

 

 6
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Ζ δ. κηκείηαη ηε θσλή ηνπ καλάβε, 

θσλάδνληαο «έρσ σξαία θξέζθα θξνχηα…». Ζ δ. θάζεηαη θάησ θαη ν Άγγεινο 

ζηέθεηαη φξζηνο δίπια ηεο. Σελ θνηηάδεη κε πξνζνρή θαη θαηεπζχλεηαη ζηε κεηέξα 

ηνπ. Μφιηο θηάλεη θνληά ηεο ηελ θνηηάδεη θαη ρακνγειά θαη πηάλνληαο ηα ρέξηα ηεο, 

θάζεηαη θάησ απέλαληί ηεο. Καζψο ε δ. ηξαγνπδά «ν καλάβεο καο πεξλάεη…», ν 

Άγγεινο ιηθλίδεη κπξνο-πίζσ ην ζψκα ηνπ καδί κε ηε κεηέξα, έρνληαο ην βιέκκα ηνπ 

ζηξακκέλν ζηε δαζθάια.  Σελ παξαηεξεί θαη ρακνγειά πνιχ γιπθά (14’20’’). 

ηαλ εθείλε ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή, ν Άγγεινο ηελ θνηηάδεη 

ζνβαξφο, ελψ ε κεηέξα αλεβνθαηεβάδεη ελαιιάμ ηα ρέξηα ηνπ, δείρλνληαο αληίζηνηρα 

ην ζνι θαη ην λην. Έπεηηα ν Άγγεινο ρακνγειά θαη αθήλεη ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ.  

Ζ δ. ζπλερίδεη λα ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή θαη ν Άγγεινο πηάλεη μαλά 
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ηα ρέξηα ηεο κεηέξαο ηνπ, ιηθλίδνληαο ην ζψκα ηνπ κπξνο πίζσ.  Δθείλε φκσο 

αλεβνθαηεβάδεη ελαιιάμ ηα ρέξηα ηνπ ζηε δεζπφδνπζα θαη ζηελ ηνληθή. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ηα ιφγηα ηνπ καλάβε «έρσ σξαία θξέζθα…», βάδνληαο ηα 

ρέξηα ηεο γχξσ απφ ην ζηφκα, φπσο φηαλ ζέινπκε λα θσλάμνπκε θάπνηνλ πνπ 

βξίζθεηαη καθξηά καο. Σν ίδην θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη. Ο Άγγεινο ζηξέθεη μαθληθά 

ην θεθάιη ηνπ ζηε δ., βάδνληαο ηα ρέξηα ηνπ γχξσ απφ ην ζηφκα (14’38’’) κηκνχκελνο 

ζε κεγάιν βαζκφ ηε δαζθάια. Έπεηηα ηα θαηεβάδεη, θνηηάδνληαο θάπνηνλ απέλαληη 

ηνπ. 

Ζ δ. ζηε ζπλέρεηα ηξαγνπδά «Ο καλάβεο καο πεξλάεη…». Ο Άγγεινο έρεη 

γπξηζκέλε ηελ πιάηε ηνπ ζηε κεηέξα θαη εθείλε πηάλνληαο ηνλ απφ ηνπο ψκνπο, ηνλ 

ιηθλίδεη κπξνο-πίζσ ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ.  Δθείλνο απνκαθξχλεη ηα ρέξηα ηεο.  

Καηφπηλ γπξίδεη πξνο ην κέξνο ηεο θαη θάζεηαη πάιη απέλαληί ηεο. Πηάλεη ηα ρέξηα ηεο 

θαη θαζψο ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ κπξνο-πίζσ, γπξίδεη ακέζσο ην θεθάιη ηνπ ζηε δ. θαη 

ηεο ρακνγειά. Δίλαη ζαλ λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηεο. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν Άγγεινο 

ηελ θνηηάδεη κε ζνβαξφ χθνο. Ζ κεηέξα σζηφζν αλεβνθαηεβάδεη ηα ρέξηα ηνπ, 

δείρλνληαο ην ζνι θαη ην λην.  Έπεηηα ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηε κεηέξα 

θαη ακέζσο κεηά αθήλεη ηα ρέξηα ηεο θαη γπξίδνληαο πξνο ηε δ. ρακνγειά, θνπλψληαο 

δεμηά-αξηζηεξά ην θεθάιη θαη αλαπλένληαο γξήγνξα. 

Δθείλε επαλαιακβάλεη ηα ιφγηα ηνπ καλάβε, απηή ηε θνξά φκσο ςηζπξηζηά.  Ο 

Άγγεινο ηελ θνηηάδεη θαη πξνρσξά κπνπζνπιψληαο ιίγν πην πίζσ. Κάζεηαη δίπια ζηε 

κεηέξα ηνπ θαη θαζψο ιηθλίδνπλ φινη ηα ζψκαηά ηνπο ζην ηξαγνχδη «Ο καλάβεο καο 

πεξλάεη…», ν Άγγεινο παξαηεξεί κε πξνζνρή ηε ζπλνδφ κε ην πξάζηλν πνπθάκηζν 

πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ (15’24’’). Σφηε ε κεηέξα ηνλ πηάλεη απφ ηνπο ψκνπο θαη 

ηνλ ιηθλίδεη κπξνο-πίζσ.  Δθείλνο γπξίδεη ακέζσο ζηε κεηέξα ηνπ γειψληαο. Αξρίδεη 

φκσο κφλνο ηνπ λα ιηθλίδεη κπξνο-πίζσ ην ζψκα θαη κεηά θνηηάδνληαο αξηζηεξά, 

θνπλά ην ζψκα δεμηά αξηζηεξά. Έπεηηα ζηακαηά θαη απιψλνληαο ηα ρέξηα ηνπ, πηάλεη 

ην πφδη ηεο κεηέξαο. Σελ θνηηάδεη θαη θνπλά ραξνχκελα θαη γξήγνξα δεμηά-αξηζηεξά 

ην θεθάιη. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν Άγγεινο 

θάζεηαη αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο κεηέξαο θαη αλνίγνληαο ηα ρέξηα ηνπ, πεδά ζηελ 

αγθαιηά ηεο.  ηε ζπλέρεηα, ρνξνπεδά κηα θνξά ζηε ζέζε ηνπ θαη αγθαιηάδεη μαλά ηε 

κεηέξα ηνπ. Έπεηηα ζεθψλεηαη φξζηνο έρνληαο ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηα δεμηά θαη 
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θάζεηαη ζηα πφδηα ηνπ.  Βιέπεη ζχληνκα ηελ θάκεξα θαη ακέζσο κεηά θνηηάδεη κε 

πξνζεθηηθά ηνπο δ. πνπ μεθηλνχλ ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

7
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ο δ. απηνζρεδηάδεη ζην ηχκπαλν κηα 

ξπζκηθή εηζαγσγή θαη ζπγθεληξψλνληαη γχξσ ηνπ δπν θνξηηζάθηα. Ο Άγγεινο 

παξαηεξεί κε ελδηαθέξνλ θαζψο εθείλνο ζπλερίδεη γηα ιίγν αθφκα λα απηνζρεδηάδεη. 

Ζ δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη «Σα ηξία κπξκεγθάθηα..», πεξπαηψληαο ξπζκηθά θαη θπθιηθά 

ζηελ αίζνπζα. Ζ κεηέξα ζεθψλεη φξζην ηνλ Άγγειν, αιιά εθείλνο πιεζηάδεη ην 

ηξαπέδη κε ηα φξγαλα. Σφηε ε κεηέξα ηνλ πηάλεη απφ ην ρέξη γηα λα εληαρζνχλ θαη 

απηή ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

Καζψο ζηακαηνχλ φινη επηηφπνπ, ε δ. πηάλεη ηε κχηε ηεο θαη αιιάδεη ηε ρξνηά 

ηεο θσλήο ηεο. Ο Άγγεινο θαίλεηαη λα δπζαλαζρεηεί. Πηάλεη κε ην άιιν ηνπ ην ρέξη 

ηε κεηέξα θαη ζην πξφζσπφ ηνπ δεκηνπξγείηαη κηα αξλεηηθή έθθξαζε.  πλνθξπψλεη 

έληνλα ηα θξχδηα θαη ην ζηφκα δείρλνληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

αξθεηά αληαξή γη’ απηφλ.  Έηζη, ηξαβψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, θαηεπζχλεηαη ζηελ 

αίζνπζα κε ηα φξγαλα. ηαλ φκσο αθνχγεηαη ν δ. πνπ ηξαγνπδά, ν Άγγεινο ζηακαηά 

θαη θνηηάδνληαο πξνο ην κέξνο ηνπ, εθδειψλεη δπζαξέζθεηα. Ακέζσο κεηά, φκσο, 

ραιαξψλεη ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαη θνηηάδνληαο αθφκα πξνο ηνπο δ., 

πηάλεη ηε κχηε ηνπ. Μηκείηαη ηελ θίλεζε πνπ έθαλαλ φινη πξνεγνπκέλσο (17’03’’). 

Έπεηηα απνκαθξχλεη ην ρέξη ηνπ απφ ηε κχηε θαη θαζψο θηλνχληαη φινη θπθιηθά 

ζηελ αίζνπζα, ν Άγγεινο ηξαβάεη ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, ελψ παξάιιεια ηζηξίδεη.  

Γείρλεη λα δπζαλαζρεηεί αξθεηά. Αξρίδεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ αίζνπζα κε ηα 

φξγαλα, αιιά πξηλ θηάζεη εθεί, θνηηάδεη ζχληνκα ηελ θάκεξα.  Σν χθνο ηνπ είλαη 

ζνβαξφ. 

ηε ζπλέρεηα κπνπζνπιάλε φινη ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο, δείρλνληαο κ’ απηφ 

ηνλ ηξφπν φηη ηα «κπξκεγθάθηα» θνιπκπάλε. Ο Άγγεινο ηξαβάεη ηε κεηέξα απφ ην 

ρέξη, αιιά εθείλε αθήλεη ην ρέξη ηνπ θαη γνλαηίδεη, πξνζπαζψληαο λα θηλεηνπνηήζεη  

ηε ζπκκεηνρή ηνπ. Ο Άγγεινο, φκσο, αξρίδεη λα ηζηξίδεη θαη πηάλεη ην ρέξη ηεο 

κεηέξαο. Δθείλε ζεθψλεηαη φξζηα θαη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο ηνπο ππφινηπνπο πνπ 

θηλνχληαη ζην ρψξν, θαηεπζχλεηαη πξνο ην ηξαπέδη κε ηα φξγαλα. Ζ κεηέξα ηνλ 

εκπνδίδεη, αιιά εθείλνο επηκέλεη θαη πιεζηάδεη ην ηξαπέδη. 
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ηαλ ζηακαηνχλ φινη επηηφπνπ θαη αιιάδνπλ ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηνπο 

δείρλνληαο φηη ην κηθξφ κπξκεγθάθη «κηιάεη», ν Άγγεινο ζηεξίδεηαη ζην ηξαπέδη θαη 

ζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ, πξνζπαζψληαο λα πάξεη θάπνην φξγαλν. Ζ 

κεηέξα, φκσο, ηνλ παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο θαη φηαλ ε δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά φινη 

ηελ αθνινπζνχλ. Ζ κεηέξα έρνληαο ηνλ Άγγειν ζηελ αγθαιηά, εληάζζνληαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα. 

Σνλ θαηεβάδεη απφ ηελ αγθαιηά ηεο θαη φηαλ ε δ. επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη, 

αξρίδεη λα ρνξνπεδά. Σν ίδην θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη.  Ο Άγγεινο βιέπνληαο ηνπο λα 

θηλνχληαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ραίξεηαη πάξα πνιχ.  Καζψο ε κεηέξα θξαηά ηα ρέξηα 

ηνπ, εθείλνο ρακνγειά θαη ρνξνπεδά.  Έπεηηα, θνηηάδεη ηε κεηέξα θαη φηαλ ζηξέθεη 

ην θεθάιη πξνο ηνπο δ., ζπλερίδεη λα ρνξνπεδά θαη λα γειά, αιιά ζπγρξφλσο θνπλά 

γξήγνξα πάλσ θάησ ην ρέξη. 

Σψξα φινη ζηακαηνχλ επηηφπνπ αιιάδνληαο ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηνπο. Ο 

Άγγεινο ζπλερίδεη λα ρνξνπεδά θαη λα θνπλά πάλσ-θάησ ην ρέξη, αιιά ζηακαηά θαη 

παξαηεξεί έλα θνξηηζάθη πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ. Έπεηηα θνηηάδεη ζηελ θάκεξα 

θαη φηαλ γπξίδεη ζηε κεηέξα ηνπ, εθείλε ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ αγθαιηά ηεο. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη, ε κεηέξα αθήλεη θάησ ηνλ Άγγειν θαη καδί κε 

ηνπο ππφινηπνπο, θηλνχληαη θπθιηθά ζηελ αίζνπζα.  ηαλ ζηακαηνχλ επηηφπνπ θαη ε 

δ. ξσηάεη ηα παηδηά κε πνηφλ άιιν ηξφπν ζα πεξπαηήζνπλ ηα «κπξκεγθάθηα» ηεο 

ηζηνξίαο, ν Άγγεινο πξνρσξά κεξηθά βήκαηα πην κπξνζηά. Καζψο ηψξα φινη 

πεξπαηνχλ αζφξπβα ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ φπσο κηα γάηα, ν Άγγεινο πξνρσξά 

κεξηθά βήκαηα θαη κεηά θάζεηαη ζην πάησκα. ε ιίγν, φκσο, θνηηάδεη ηε κεηέξα θαη 

ζεθψλεηαη φξζηνο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη σο εμέιημε ηελ αθηλεηνπνίεζε φισλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα πηάλνληαο ν θαζέλαο ηε κχηε ηνπο, αιιάδνπλ ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηνπο.  

Ο Άγγεινο πιεζηάδεη ηε κεηέξα ηνπ θαη θάζεηαη ζην πάησκα. Σφηε παξαηεξεί ηε 

Νφλλε πνπ πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ θαη αξρίδνπλ μαλά φινη λα θηλνχληαη ζηελ 

αίζνπζα φζν ε δ. ηξαγνπδά. Ζ κεηέξα ηνλ ζεθψλεη φξζην θαη ε δ. ηνπο ιέεη λα 

πεξπαηήζνπλ δπλαηά πξνζπνηνχκελνη φηη δηαζρίδνπλ ην «πνηάκη». Καζψο ινηπφλ 

θηλνχληαη φινη θπθιηθά θαη ε δ. ηξαγνπδά «Σα ηξία κπξκεγθάθηα..», ν Άγγεινο 

πεξπαηά καδί κε ηε κεηέξα, ελψ παξαηεξεί πξνο ην κέξνο ηεο δ..   

Έπεηηα ζηακαηνχλ επηηφπνπ θαη ν Άγγεινο ηξαβψληαο ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, 

πξνρσξά ιίγν πην κπξνζηά, ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο. ηε ζπλέρεηα, θαζψο ε δ. 

ηξαγνπδά θαη φινη θηλνχληαη θπθιηθά ζην ρψξν, ν Άγγεινο θάζεηαη ζην πάησκα θαη 
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ςάρλεη κε ην βιέκκα ηνπ ηε κεηέξα. Ακέζσο ζεθψλεηαη φξζηνο θαη πεγαίλεη θνληά 

ηεο. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα, ηελ ηξίηε λφηα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ 

θαη ν Άγγεινο ρακνγειά. ηαλ ε δ. επαλαιακβάλεη ην ζνι-κη-λην, ν Άγγεινο 

θνηηάδνληαο δεμηά ρνξνπεδά θαη αλεβνθαηεβάδεη γξήγνξα ηα δπν ηνπ ρέξηα. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν έθθξαζε ραξάο θαη φρη κίκεζε.  Έπεηηα θάζεηαη ζηα γφλαηα θαη ακέζσο 

ζεθψλεηαη μαλά φξζηνο, πςψλνληαο ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη. Σψξα καδί κε ηε κεηέξα 

θάζνληαη ζην πάησκα θαη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο ην θνξηηζάθη κε ηελ άζπξε 

κπινχδα πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ, ρακνγειά πνιχ γιπθά. Έπεηηα ζηξέθεη 

ραξνχκελνο ην θεθάιη ηνπ ζηε κεηέξα θαη έηζη μεθηλά ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Παξαηεξήζακε φηη ν Άγγεινο ζ’ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, δπζαλαζρέηεζε 

αξθεηέο θνξέο. Ζ ίδηα αληίδξαζε παξαηεξήζεθε θαη ζηηο δπν πξνεγνχκελεο 

θαηαγξαθέο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Χζηφζν, ζηε ζεκεξηλή, ζεκεηψζεθαλ πεξηζζφηεξα ζεκεία ζπκκεηνρήο. Γελ 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε γηαηί απνζηξέθνληαλ  απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ίζσο γηαηί 

είλαη ε κνλαδηθή πνπ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην φξγαλν θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

πιεζίαδε ζπλερψο ην ηξαπέδη κε ηα φξγαλα. ηε παξνχζα θαηαγξαθή παξαηεξνχκε, 

επίζεο, θαη κηα αιιαγή ηεο ςπρνινγίαο ηνπ φηαλ ε δ. αλαθέξεη ηελ ηνληθή, ηε κεζαία 

θαη ηε δεζπφδνπζα λφηα. ηε θάζε απηή ν Άγγεινο αληηιακβάλεηαη πξνθαλψο φηη 

ζεκαηνδνηείηαη ε ιήμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη απηφ ππνζέηνπκε φηη 

ηνλ ραξνπνηεί. 

 

8
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Ζ δ. ηξαγνπδά ηε κεισδία απφ ην 

ηξαγνχδη «Σα ηξία κπξκεγθάθηα…» θαη ν δ. ηελ ζπλνδεχεη ζην ηχκπαλν. Ο Άγγεινο 

ρακνγειά θαη ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Σν ίδην γίλεηαη θαη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο (21’16’’). Έπεηηα ζηακαηά, θνηηάδεη δεμηά θαη ζνβαξεχεη ην χθνο ηνπ.  

Ακέζσο κεηά, φκσο,  ρηππά ηα ρέξηα ζην πάησκα, ρακνγειά θαη κπνπζνπιάεη ιίγν 

πην κπξνζηά. 

Ο δ. θαιεί ζηα ηχκπαλα ηε Γεσξγία θαη ηε νθία θαη ν Άγγεινο ηνλ  

παξαηεξεί.  Μεηά, πςψλεη ην ρέξη ηνπ ςειά δείρλνληαο ην ηαβάλη θαη θνηηάδνληαο ην, 

ρακνγειά. ηαλ ηα θνξίηζηα αξρίδνπλ λα παίδνπλ ζηα ηχκπαλα ηαπηφρξνλα κε ην 

ηξαγνχδη ηεο δ. φινη νη άιινη ζπλνδεχνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ξπζκηθά. Ο Άγγεινο 
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θνηηάδεη πξνο ηνπο δ. θαη ρηππά δπν θνξέο ην ρέξη ηνπ ζην πάησκα, απνθξηλφκελνο 

ξπζκηθά ζην εξέζηζκα.  Καηφπηλ πξνρσξά θαζηζηφο πην πίζσ, θαη αθνπκπά ηελ πιάηε 

ηνπ ζηνλ ηνίρν. Ο  Άγγεινο παξαηεξεί. ηε δ. πνπ επηβξαβεχεη ηα θνξίηζηα θαη φινη ηηο 

ρεηξνθξνηνχλ. 

Σψξα ν δ. θαιεί ζηα ηχκπαλα ηελ Διέλε θαη έλα άιιν παηδάθη θαη ν Άγγεινο 

κεηαθηλείηαη ιίγν πην κπξνζηά. Βιέπεη ηελ Διέλε πνπ πιεζηάδεη ην ηχκπαλν θαη 

ζνπθξψλεη ηα θξχδηα ηνπ ίζσο γηαηί ζα ήζειε απηφο λα είλαη ζηε ζέζε ηεο.  ηαλ ε δ. 

μεθηλά λα ηξαγνπδά, νη ππφινηπνη ζπλνδεχνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ Διέλε, ελψ ν 

Άγγεινο, γπξίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά θαη πέθηεη πάλσ ζην πφδη ηεο ζπλνδνχ κε ην 

πξάζηλν πνπθάκηζν πνπ θάζεηαη δίπια ηνπ. Δθείλε ηνλ ρατδεχεη ζηελ πιάηε θαη ν 

Άγγεινο γπξίδεη ακέζσο ζηε κεηέξα. Βιέπεη απηή ηε ζπλνδφ θαη ρακνγειά. Γίπια 

ζηνλ Άγγειν ππάξρεη κηα άζπξε ηζάληα θαη βιέπνληαο ηελ, ηελ πηάλεη θαη ηελ 

ζπξψρλεη πξνο ηε ζπλνδφ κε ην πξάζηλν πνπθάκηζν. Σφηε ε κεηέξα πηάλεη ηα ρέξηα 

ηνπ γηα λα αθήζεη ηελ ηζάληα, ελψ εθείλνο ζπλερίδεη λα θνηηάδεη πξνο απηήλ ηε 

ζπλνδφ. 

Ο δ. θαιεί ηψξα δπν άιια παηδάθηα ζηα ηχκπαλα. Καζψο ε δ. ηξαγνπδά θαη 

φινη νη άιινη ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ηα θνξίηζηα, ν Άγγεινο παξαηεξεί. Μφιηο 

ηειεηψλνπλ ηα θνξίηζηα λα παίδνπλ, ν Άγγεινο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηα δεμηά θαη 

θνηηάδνληαο ηε ζπλνδφ κε ην πξάζηλν πνπθάκηζν, ρακνγειά. Καηφπηλ πιεζηάδεη 

θνληά ηεο, αιιά ζεθψλεηαη ακέζσο φξζηνο πιεζηάδνληαο ηε κεηέξα ηνπ.  Δθείλε ηνλ 

ηνπνζεηεί ζηελ αγθαιηά ηεο. 

Ζ δ. θαιεί ηψξα ηε Νφλλε θαη ηελ Θενδψξα.  Καζψο ε δ. ηξαγνπδά θαη νη 

ππφινηπνη εληζρχνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηνλ παικφ, ν Άγγεινο θαηεβαίλεη απφ ηελ 

αγθαιηά ηεο κεηέξαο θαη ζηέθεηαη φξζηνο, θνηηάδνληαο δεμηά ηε ζπλνδφ κε ην πξάζηλν 

πνπθάκηζν. Έπεηηα ζηξέθεηαη πξνο ηνπο δ.. Πιεζηάδεη ηε κεηέξα ηνπ, ελψ φινη 

ρεηξνθξνηνχλ ηα θνξίηζηα πνπ ηειείσζαλ.   

Σψξα ε δ. θαιεί ηε Εσή θαη ηελ Μπξηψ ζηα ηχκπαλα. Ο Άγγεινο θνηηάδνληαο 

ηε Εσή πνπ παίδεη, ρακνγειά θαη θνπλά ξπζκηθά πάλσ-θάησ ηα ρέξηα. Ζ δ. μεθηλά λα 

ηξαγνπδά, ελψ φινη νη άιινη ηηο ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά. Ο Άγγεινο θνηηάδνληαο 

αξηζηεξά, ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Έπεηηα ζηακαηά θαη γπξίδνληαο μαλά ην 

θεθάιη κπξνζηά, ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα. Πξφθεηηαη γηα ξπζκηθέο απνθξίζεηο 

ηνπ ζην εξέζηζκα. Ακέζσο κεηά ζεθψλεηαη φξζηνο, δείρλνληαο κε ην ρέξη ηνπ ην 

ηαβάλη. ηε ζπλέρεηα ηα θνπλά πάλσ θάησ, ρνξνπεδά θαη αλνηγνθιείλεη ην ζηφκα 
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ρσξίο λα κπνξνχκε, ιφγσ ηεο απφζηαζεο, λα αθνχζνπκε ηη ιέεη. Πάλησο θαίλεηαη φηη 

είλαη κνπζηθέο απνθξίζεηο ξπζκηθέο θαη θσλεηηθέο ηνπ Άγγεινπ ζην εξέζηζκα. 

Σψξα ε δ. θαιεί ζην ηχκπαλν ηνλ Άγγειν. Δθείλνο θάζεηαη θάησ, αιιά ε 

κεηέξα ηνπ ηνλ ζεθψλεη φξζην. Σφηε εθείλνο θνηηάδνληαο ηνλ δ. ρακνγειά θαη ηξέρεη 

θνληά ηνπ. Πηάλεη ηε κπαγθέηα θαη αξρίδεη λα ρηππά δπλαηά ζην ηχκπαλν. Ζ δ. μεθηλά 

λα ηξαγνπδά θαη νη ππφινηπνη εληζρχνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηνλ παικφ. Ο Άγγεινο ελψ 

παίδεη, θνηηάδεη δεμηά θαη αξηζηεξά. Έπεηηα αθήλεη ηε κπαγθέηα θαη θάζεηαη ζηα 

πφδηα ηεο κεηέξαο. Ίζσο ζέιεη λα ληψζεη ζηγνπξηά ή κπνξεί λα ληψζεη αλαγθαία ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο.  Πηάλεη πάιη ηε κπαγθέηα θαη αξρίδεη λα παίδεη έληνλα ζην ηχκπαλν 

θνηηάδνληαο ηνπο δ..  Παξάιιεια ρηππά ξπζκηθά ην πφδη ζην πάησκα.  Σψξα νη δ. ηνλ 

επηβξαβεχνπλ θαη ηνλ ρεηξνθξνηνχλ θαη ν Άγγεινο ηνπο θνηηάδεη, ρακνγειά θαη φηαλ 

ζεθψλεηαη θνπλά πάλσ-θάησ ραξνχκελα ην ρέξη σο απιή έλδεημε ραξάο θαη ηξέρεη 

ελζνπζηαζκέλνο πίζσ, ζηελ άθξε ηεο αίζνπζαο (25’06’’).  Αθνπκπά ηνλ ηνίρν θαη 

θάζεηαη δίπια ζηε κεηέξα. Κνηηάδεη ηε Νφλλε πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ θαη 

αθνχγεηαη ε δ. πνπ μεθηλά ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

9
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα πςειήο ελέξγεηαο.  Ζ δ. ηξαγνπδά κηα γξήγνξε κεισδία 

ρσξίο ζηίρνπο θαη εηνηκάδεηαη λα δψζεη καληήιεο.  Ο Άγγεινο θνηηάδεη ζηα δεμηά θαη 

πηάλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο θαη εθείλε ηνλ ζεθψλεη φξζην. Ο Άγγεινο αξρίδεη λα 

ρνξεχεη θάλνληαο κηθξά πεδεκαηάθηα, ελψ θνπλά ραξνχκελα πάλσ-θάησ ηα ρέξηα.  

πγρξφλσο βγάδεη επηθσλήκαηα. Ίζσο απηά είλαη θάπνην ηξαγνχδη πνπ ζπλδπάδεη ν 

Άγγεινο κε ην ζπγθεθξηκέλν ρνξφ.  Απνθξίλεηαη φκσο ρσξίο ε δ. λα ηξαγνπδά.  Γελ 

αθνχγεηαη ηίπνηα θη φκσο ν Άγγεινο ρνξεχεη.  

Μεηά απφ ιίγε ψξα ε δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά απηή ηε κεισδία θαη ν Άγγεινο 

ζηακαηά θαη ηελ παξαηεξεί. Ζ κεηέξα ζεθψλεηαη φξζηα θαη ν Άγγεινο απιψλνληαο 

ην ρέξη ηνπ, πηάλεη ην δηθφ ηεο. Καζψο ε δ. ηξαγνπδά ην κέξνο πνπ κνηάδεη κε βαιο κε 

νπδέηεξε ζπιιαβή πακ πακ, ν Άγγεινο θαηεπζχλεηαη καδί κε ηε κεηέξα πξνο ηε δ. 

αλνηγνθιείλνληαο ην ζηφκα ηνπ θαη ιέγνληαο θη απηφο πακ.  Πξνζπαζεί ζθφπηκα λα 

κηκεζεί γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα εξεζίζκαηα.  Λφγσ ηεο απφζηαζεο φκσο πνπ καο 

ρσξίδεη απφ ην παηδί, αιιά θαη επεηδή θηλείηαη είλαη δχζθνιν λα αθνχζνπκε αλ 

πξνζεγγίδεη ην ζσζηφ ηνληθφ χςνο ή αλ απιψο ιέεη πακ πακ.  Ζ κεηέξα θάζεηαη 
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θάησ, αιιά ν Άγγεινο θσλάδεη θαη ηελ ηξαβάεη απφ ην ρέξη, γηα λα πάλε ζηε δ. λα 

πάξνπλ καληήια. 

Ζ δ. απεπζχλεηαη ζηε Νφλλε ιέγνληαο ηεο κεισδηθά κνηίβα. Ο Άγγεινο 

ζπλερίδεη λα ηξαβάεη ηε κεηέξα ηνπ απφ ην ρέξη, πιεζηάδνληαο πεξηζζφηεξν ηε δ..  

Έπεηηα ζηακαηά θαη παξαηεξεί ηε Νφλλε πνπ ηξαγνπδά θαη ηε δ. πνπ ηεο δίλεη ηε 

καληήια. 

Ζ δ. απεπζχλεηαη ζηνλ Άγγειν ιέγνληαο ηνπ κε πακ πακ κηθξά κεισδηθά 

κνηίβα. Ο Άγγεινο αξρηθά ηελ θνηηάδεη, αιιά κεηά ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ αιινχ. Ζ δ. 

ζπλερίδεη λα θάλεη ην ίδην θαη ηφηε ν Άγγεινο ηελ θνηηάδεη, αιιά πάιη δελ 

απνθξίλεηαη. Ζ κεηέξα ηνλ ζπξψρλεη θνληά ζηε δ., αιιά εθείλνο ζνπθξψλεη ηα 

θξχδηα θαη ην ζηφκα θαη γπξίδεη ζηε κεηέξα, δείρλνληαο φηη δε ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη 

ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  Έηζη, ηξαβψληαο ηε κεηέξα απφ ην 

ρέξη, θαηεπζχλεηαη ζηνλ δ. θαη απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ, παίξλεη ηε καληήια πνπ ηνπ 

δίλεη εθείλνο. 

Μφιηο ηελ θξαηήζεη ζην ρέξη ηνπ, θνηηάδεη πξνο ηνλ δ. θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνκαθξχλεηαη απφ απηφλ. Δλψ ε δ. απεπζχλεηαη ζην Νηθφια ηξαγνπδψληαο ηνπ ηα 

ίδηα κνηίβα, ν Άγγεινο θξαηά αθφκα ηε κεηέξα απφ ην ρέξη, θνπλά κε ην άιιν ρέξη ηε 

καληήια θαη ηξέρεη κέζα ζηελ αίζνπζα. Έπεηηα ζηακαηά θαη παίδεη κε ηε καληήια 

ηνπ, ξίρλνληαο ηελ κε νξκή ζην πάησκα. Κάπνηα ζηηγκή θαζψο ζθχβεη γηα λα ηελ 

πηάζεη, γιηζηξάεη θαη πέθηεη θάησ.   

Ζ δ. απεπζχλεηαη ζε άιιν παηδί ιέγνληαο ηνπ κηθξά κεισδηθά κνηίβα θαη ν 

Άγγεινο ζεθψλεηαη ακέζσο φξζηνο, θαη αξρίδεη λα ρνξεχεη θαη λα θνπλά ραξνχκελα 

πάλσ-θάησ ηα ρέξηα, φπσο φηαλ ε δ. ηξαγνπδά ηε γξήγνξε κεισδία. Έπεηηα ξίρλεη 

αξθεηέο θνξέο ζην πάησκα κε νξκή ηε καληήια, φπσο φηαλ ε δ. ηξαγνπδά ηελ ηνληθή 

ηεο κεισδίαο. Πηζαλφλ λα ζπκάηαη ηηο θηλήζεηο θαη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηηο 

αλαπαξαγάγεη. 

Δλψ ε δ. απεπζχλεηαη ηψξα ζηε νθία, ν Άγγεινο κε ηε καληήια ηνπ αξρίδεη 

μαλά λα ρνξεχεη. Φαίλεηαη έληνλνο ν ελζνπζηαζκφο θαη ε ραξά ζην πξφζσπφ ηνπ.  

ηαλ ξίρλεη θάησ ηε καληήια θαη ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη, θνηηάδεη ηε Εσή πνπ 

εθείλε ηε ζηηγκή ηνλ παξαηεξεί.  ηαλ ζεθψλεηαη ν Άγγεινο έρνληαο ηε καληήια ζην 

ρέξη, ηε βάδεη ζην θεθάιη ηνπ θνπλψληαο ηελ δεμηά-αξηζηεξά, ελψ ζπγρξφλσο 

ρνξεχεη. Έπεηηα θνηηάδεη ηελ Διέλε πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ θαη κεηά θάζεηαη 

θάησ. Κνπλά ηε καληήια ηνπ θαη πξνζπαζεί λα βνιεπηεί ζηε ζέζε ηνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηξέθεη ην θεθάιη αξηζηεξά θαη ρακνγειά ζε θάπνηνλ. 
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Σψξα ε δ. απεπζχλεηαη ζηε Μπξηψ θαη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο δεμηά, 

θνπβαξηάδεη ηε καληήια ζην ρέξη ηνπ.  Ζ κεηέξα ρατδεχεη ην κέησπφ ηνπ θαη εθείλνο 

ζεθψλνληαο ηε καληήια, ηελ πεξλάεη πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ. Σελ ψξα πνπ ε δ. 

ζπδεηά κε ηνπο ζπλνδνχο ζρεηηθά κε ην θσλεηηθφ εχξνο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο 

ειηθίαο, ν Άγγεινο ελψ θνπλά ηε καληήια ρακνγειά θαη χζηεξα γπξίδεη ην βιέκκα 

ηνπ ζηε κεηέξα. 

Ζ δ. απεπζχλεηαη ηψξα ζηε Θενδψξα θαη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο δεμηά, θνπλά 

ηε καληήια ηνπ. Έπεηηα ζηακαηά λα απνθξίλεηαη, έρνληαο αθφκα ζηξακκέλν ην 

βιέκκα ζηα δεμηά. 

Δλψ ε δ. απεπζχλεηαη ζηελ Κσλζηαληίλα, ν Άγγεινο ζεθψλεηαη φξζηνο θαη 

θνπλά θπθιηθά ηε καληήια, θάλνληαο ζπγρξφλσο κηθξά πεδεκαηάθηα. Έπεηηα 

ζηακαηά θαη θνηηάδνληαο αξηζηεξά, ηε καδεχεη ζηα ρέξηα ηνπ. Σφηε θάπνηα ζπλνδφο 

πηάλεη ηελ άθξε ηεο καληήιαο ηνπ θαη ηελ θνπλά. Δθείλνο ηελ θνηηάδεη θαη 

ζνπθξψλνληαο έληνλα ηα θξχδηα θαη ην ζηφκα σο έλδεημε ελφριεζεο ηελ ηξαβάεη, 

θαη ζπλερίδεη λα θάλεη ηελ ίδηα θίλεζε. Έπεηηα θνηηάδεη ην Νηθφια κε ηε ζπλνδφ ηνπ 

θαη ζπλερίδεη λα θνπλά ηε καληήια.  Καηφπηλ ζηακαηά θαη ηελ ξίρλεη θάησ. 

Ζ δ. απεπζχλεηαη ηψξα ζηε Θέθια θαη ν Άγγεινο πηάλεη ηελ πεζκέλε καληήια 

ηνπ θαη φηαλ ζεθψλεηαη αξρίδεη λα ηελ θνπλά ραξνχκελα πάλσ-θάησ, ελψ ζηελ 

έθθξαζή ηνπ, δηαθξίλεηαη έληνλα ν ελζνπζηαζκφο. Ζ θίλεζε ηνπ απηή απνηειεί κηα 

κνπζηθή απφθξηζε, ζε ζεκείν πνπ δελ αθνχγεηαη απφ ηε δ. θάπνην ηξαγνχδη.  Ζ δ. 

ηξαγνπδά κεισδηθά κνηίβα ζηε Θέθια.  Πξνθαλψο ν Άγγεινο αλαθαιεί ηελ θίλεζε 

απηή απφ πξνεγνχκελα καζήκαηα.  Δθείλε ηε ζηηγκή πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ 

γξήγνξα έλα θνξηηζάθη θαη ν Άγγεινο αθήλνληαο ηε καληήια απφ ην ρέξη, ηελ 

θνηηάδεη.  Έπεηηα ηξία θνξηηζάθηα ηξέρνπλ ζηελ αίζνπζα θαη εθείλνο κε ην βιέκκα 

ηνπ ηηο αθνινπζεί.  ηε ζπλέρεηα ζθχβεη θαη πηάλεη ηε καληήια ηνπ θαη θξαηψληαο 

ηελ αλνηρηή κπξνζηά ζην ζψκα ηνπ, πιεζηάδεη ηε κεηέξα. 

Ζ δ. απεπζχλεηαη ζηελ Διέλε ιέγνληαο ηεο κεισδηθά κνηίβα θαη ν Άγγεινο 

παίδεη κε ηε καληήια ηνπ, ξίρλνληαο ηελ ζην πάησκα. ηαλ ηελ ηξίηε θνξά ηε 

ζεθψλεη απφ ην πάησκα, θνηηάδεη απέλαληη ηνπ έλα θνξίηζη πνπ θιαίεη, ελψ 

ζπγρξφλσο καδεχεη ζην ρέξη ηνπ ηε καληήια.  Έπεηηα ηελ ηεληψλεη κπξνζηά απφ ην 

ζψκα ηνπ θαη θνηηάδεη πξνο ηα αξηζηεξά.  

Σέινο ε δ. απεπζχλεηαη ζηε Εσή θαη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο πξνο ηα αξηζηεξά, 

ηελ μαλακαδεχεη αλάκεζα ζηα ρέξηα ηνπ. Με ηελ θίλεζε απηή, δελ θαίλεηαη λα 

κηκείηαη θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλα.  ηε ζπλέρεηα ζηέθνληαη κπξνζηά ζηνλ Άγγειν ε 
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Διέλε θαη ε Μπξηψ. Δθείλνο ηηο θνηηάδεη θαη ηπιίγεη ηε καληήια ζην ιαηκφ ηνπ.  

Έπεηηα ηελ απνκαθξχλεη απφ ηνλ ιαηκφ ηνπ, φκσο, ζπλερίδεη λα ηηο παξαηεξεί. Έπεηηα 

ξίρλεη θάησ ηε καληήια ηνπ θαη θάζεηαη θη εθείλνο ζην πάησκα. 

ηαλ ε δ. ξσηάεη αλ πήξαλ φια ηα παηδηά καληήιεο, ε κεηέξα κεηαθηλεί ηνλ 

Άγγειν ιίγν πην κπξνζηά. Ζ δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά ηε γξήγνξε κεισδία θαη ν 

Άγγεινο ηε θνηηάδεη. Μεηά απφ ιίγε ψξα θάζεηαη θάησ θαη ε κεηέξα αθνπκπά ηε 

καληήια ηεο ζην πξφζσπφ ηνπ. Δθείλνο γειά, έρνληαο ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ 

ςειά θαη κπξνζηά. Σφηε αθνχγεηαη ε νθία πνπ θιαίεη θαη ε πξνζνρή ηνπ ζηξέθεηαη 

πξνο ην κέξνο ηεο. 

Καζψο ε δ. ηξαγνπδά ην κέξνο ηεο κεισδίαο πνπ ζπκίδεη βαιο, ε κεηέξα 

ζεθψλεη φξζην ηνλ Άγγειν (30’40’’).  ηαλ ε δ. αλεβνθαηεβάδεη ηε θσλή ηεο κε 

glissando πεηψληαο ςειά ηε καληήια θαη αθήλνληαο ηελ λα πέζεη ζην πάησκα, ν 

Άγγεινο ρακνγειά θαη θάλεη θαη εθείλνο ην ίδην.  Έπεηηα ζθχβεη γηα λα ηελ πηάζεη θαη 

φηαλ ζεθψλεηαη, επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα θίλεζε δπν θνξέο. Σε δεχηεξε θνξά, φκσο, 

βγάδεη θη έλα επηθψλεκα. Δθηφο απφ ηελ θηλεηηθή απφθξηζε ζπκκεηέρεη θαη 

θσλεηηθά. 

Ζ δ. φξζηα ηξαγνπδά ηε γξήγνξε κεισδία. Ο Άγγεινο ζεθψλεηαη κεηά απφ ηελ 

πξνηξνπή ηεο κεηέξαο ηνπ. Καζψο ε δ. ηξαγνπδά ην αξγφ κέξνο, ν Άγγεινο θνπλά ηε 

καληήια, θάλνληαο κεγάινπο θχθινπο κε ην ρέξη ηνπ, φπσο ε δ..  πγρξφλσο έρεη 

αλνηρηφ ην ζηφκα θαη ηα κάηηα ιίγν θιεηζηά θαη θαίλεηαη ίζσο επεηδή ζπκκεηέρεη 

έληνλα ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε.  ηε ζπλέρεηα θνπλά ηε καληήια ηηλάδνληάο ηελ 

πξνο ηα θάησ θαη θάλεη ζπγρξφλσο κηθξά πεδεκαηάθηα. 

ηαλ ε δ. αλεβνθαηεβάδεη ηε θσλή ηεο κε glissando, ν Άγγεινο ηελ θνηηάδεη, 

καδεχεη ηε καληήια ηνπ αλάκεζα ζηα ρέξηα, ζεθψλεηαη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπ 

ελψ ζνπθξψλεη ην ζηφκα πηζαλφλ σο έλδεημε πξνζνρήο. Έπεηηα πεηάεη ηε καληήια 

ςειά, αθήλνληαο ηελ λα πέζεη ζην πάησκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πηάλεη θαη 

ζεθψλεηαη φξζηνο. Κνηηάδεη κπξνζηά ηνπ ην θνξηηζάθη πνπ παίδεη κε ηε καληήια ηεο. 

ηαλ ε δ. ιέεη φηη ζα ρεηξηζηνχλ ηε καληήια κε ηνλ ηξφπν πνπ ην θάλεη ν 

Νηθφιαο, ν Άγγεινο ηε ξίρλεη κε νξκή ζην πάησκα.  ηε ζπλέρεηα ε  δ. ηξαγνπδά ηε 

γξήγνξε κεισδία θαη ν Άγγεινο πεξπαηά, θάλνληαο έλαλ θχθιν γχξσ απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη  θνπλψληαο ζπγρξφλσο κπξνο-πίζσ ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη. 

Καζψο ε δ. ηξαγνπδά ην αξγφ κέξνο, ν Άγγεινο παξαηεξεί ηε ζπλνδφ κε ην 

πξάζηλν πνπθάκηζν πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ.  Μεηά απφ ιίγε ψξα, θνηηάδεη ηε 
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Θενδψξα, θνπλψληαο ζπγρξφλσο ηε καληήια ηνπ. Σε ξίρλεη θάησ θαη φηαλ 

ζεθψλεηαη, θνηηάδεη πξνο ηε δ.. 

Έπεηηα ε δ. επαλαιακβάλεη ηε γξήγνξε κεισδία θαη ν Άγγεινο ηελ παξαηεξεί 

γηα ιίγε ψξα αθφκε.  Μεηά, γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ πίζσ πξνο ηε κεηέξα.  ηαλ ε δ. 

ηξαγνπδά ην αξγφ κέξνο, ν Άγγεινο ηελ παξαηεξεί, ηεληψλνληαο κπξνζηά ζην ζψκα 

ηνπ ηε καληήια. ηε ζπλέρεηα αγθαιηάδεη ηε καληήια ηνπ θαη ζπλερίδεη λα παξαηεξεί 

κε πξνζνρή ηνπο δ..  Κάπνηα ζηηγκή κπαίλεη κπξνζηά ηνπ ε νθία θαη ν Άγγεινο ηελ 

θνηηάδεη, αλνηγνθιείλνληαο γξήγνξα ηα βιέθαξά ηνπ. 

Ζ δ. αλεβνθαηεβάδεη γξήγνξα ηε θσλή ηεο κε glissando θη ν Άγγεινο πξνρσξά 

ιίγα βήκαηα πην πίζσ θαη θνπλά κε νξκή πέξα δψζε ηε καληήια.  Σαπηφρξνλα ε 

έθθξαζε ελζνπζηαζκνχ δηαγξάθεηαη έληνλα ζην πξφζσπν ηνπ. Γειά, έρνληαο αλνηρηφ 

ην ζηφκα θαη ηα κάηηα ηνπ είλαη αξθεηά αλνηρηά θαη εθθξαζηηθά ζε απηφ ην ζεκείν.  

Ακέζσο κεηά ν Άγγεινο αξρίδεη λα ηξέρεη ζηελ αίζνπζα, θνπλψληαο ζπγρξφλσο 

πάλσ- θάησ ηε καληήια, ρσξίο ε δ. λα έρεη μεθηλήζεη ηελ αληίζηνηρε κεισδία. Μεηά 

απφ ιίγν ε δ., αξρίδεη λα ηξαγνπδά ηε γξήγνξε κεισδία θαη ν Άγγεινο ζπλερίδεη λα 

απνθξίλεηαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν (33’10’’).  Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν Άγγεινο 

απνθξίλεηαη ηφζν ελεξγεηηθά αιιά θαη εθθξαζηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Βιέπνπκε, επίζεο, φηη ζηα ζεκεία πνπ ε κεισδία είλαη κεισδία είλαη 

γξήγνξε, ν Άγγεινο δείρλεη κηα πςειή θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε νη θηλήζεηο ηνπ είλαη πην ππνηνληθέο. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη ζεκεία θαηά 

ηα νπνία αλεμάξηεηα απφ ην ξπζκφ πνπ αθνχγεηαη, ν Άγγεινο θηλείηαη ζην ρψξν 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

Ζ δ. ηξαγνπδά ην αξγφ κέξνο θαη ν Άγγεινο παξαηεξεί ηε ζπλνδφ κε ην 

πξάζηλν πνπθάκηζν.  Ακέζσο κεηά αξρίδεη λα ηξέρεη ζην ρψξν κπξνζηά απφ ηε 

κεηέξα, θνπλψληαο παξάιιεια ηε καληήια ηνπ. Έπεηηα, θξαηψληαο ηελ ζην ρέξη, 

θνηηάδεη έλαλ ζπλνδφ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ θαη αξρίδεη λα ηελ θνπλά γξήγνξα 

πάλσ-θάησ.  Καηφπηλ πξνρσξά ιίγα βήκαηα δεμηά θαη ζπλερίδεη λα ηε θνπλά δσεξά. 

ηε ζπλέρεηα ηε ξίρλεη ζην πάησκα ελψ ε δ. αλεβνθαηεβάδεη γξήγνξα ηε θσλή 

ηεο κε glissando. Ο Άγγεινο παξαηεξεί ηε νθία πνπ θιαίεη θη έπεηηα ζθχβεη θαη 

πηάλεη ηε καληήια ηνπ. 
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10
ο
 Επειζόδιο:  

 

 Ξεθηλά ε επέθηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.  Κάζνληαη φινη θάησ 

θαη ε δ. ρηππά ξπζκηθά ηα ρέξηα ηεο ζην πάησκα ζχκθσλα κε ηε κεισδία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ πνπ πξφθεηηαη λα ηξαγνπδήζεη.  Ο Άγγεινο έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα 

ηνπ ζηε δ. αιιά μαθληθά παηάεη κηα πεζκέλε καληήια θαη πέθηεη θάησ. Χζηφζν, 

ρακνγειά, πηάλεη ηε καληήια ηνπ θαη ζεθψλεηαη φξζηνο. Ζ κεηέξα πνπ ζηέθεηαη απφ 

πίζσ θαη ηνλ βιέπεη πνπ εηνηκάδεηαη λα θαζίζεη ηνλ ηνπνζεηεί κπξνζηά απφ ηα πφδηα 

ηεο. 

Ο Άγγεινο θνηηάδνληαο ηνπο δ. πνπ ρηππάλε κε ηα ρέξηα ηνπο έληνλα ηνλ παικφ 

ζην πάησκα, ζνπθξψλεη ην ζηφκα θαη ηα θξχδηα ηνπ ελδερνκέλσο σο έλδεημε 

πξνζνρήο. Έπεηηα, αθνπκπψληαο ηε καληήια ζην πάησκα αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ, 

θνηηάδεη ηνπο δ. θαη ρηππά ξπζκηθά ηα ρέξηα ηνπ πάλσ ζηε καληήια. Καηφπηλ ηελ 

πηάλεη θαη ηελ αθνπκπά ζην θεθάιη ηνπ. ηε ζπλέρεηα έρνληαο ηε καληήια ζηελ 

αγθαιηά ηνπ, θνηηάδεη ηε Μπξηψ πνπ πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπ θαη έπεηηα γπξίδεη ην 

θεθάιη ηνπ ζηα δεμηά. 

Ζ δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά έλα παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε ξπζκφ 7/8 (2+2+3).  Ο 

Άγγεινο ιηθλίδεη δεμηά-αξηζηεξά ην ζψκα ηνπ θαη θαζψο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ δεμηά, 

πηάλεη κηα δεχηεξε καληήια πνπ πξνθαλψο είλαη ηεο κεηέξαο ηνπ. Σελ επεμεξγάδεηαη, 

ηελ θνπλά δεμηά αξηζηεξά θαη κεηά ηε δίλεη ζηε κεηέξα ηνπ.  Ζ κεηέξα ηελ παίξλεη 

θαη ν Άγγεινο ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ δεμηά, θνηηάδνληαο θάπνηνλ κε πξνζνρή. 

Ζ δ. δίλεη ηψξα έκθαζε ζην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, βάδνληαο ζηε ζέζε 

ησλ ζηίρσλ ξπζκηθέο ζπιιαβέο θαη ρηππψληαο ζπγρξφλσο παιακάθηα. Ο Άγγεινο 

έρνληαο αθφκα ην βιέκκα ηνπ ζηα δεμηά, πηάλεη ηε καληήια ηνπ θαη ζεθψλεη ην ρέξη 

ηνπ, αθήλνληαο ην αθίλεην. Έπεηηα γπξίδεη θαη θνηηάδεη ηε κεηέξα ηνπ πνπ ρηππά 

παιακάθηα θαη ακέζσο ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζηνπο δ.. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη κεισδηθά ην ίδην ηξαγνχδη, ρηππψληαο ελαιιάμ θαη 

ξπζκηθά ηα πφδηα ηεο ζην πάησκα. Ο Άγγεινο έρνληαο ην βιέκκα πξνο ηνπο δ., 

παξαηεξεί κε πξνζνρή ηηο θηλήζεηο ηνπο. Έπεηηα θνπβαξηάδεη μαλά ηε καληήια θαη 

φηαλ ηελ θνηηάδεη, γνπξιψλεη ηα κάηηα θαη ζνπθξψλεη έληνλα ην ζηφκα σο έλδεημε 

έληνλεο παξαηήξεζεο. 

Ζ δ. δίλεη έκθαζε ζην ξπζκηθφ κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ν Άγγεινο 

θνηηάδνληαο ηε καληήια ηνπ, αξρίδεη λα ρηππά ξπζκηθά ην πφδη ηνπ ζην πάησκα θαη 
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λα θνπλά πάλσ θάησ ηα ρέξηα.  Έπεηηα ρηππά ελαιιάμ ηα ρέξηα ζην πάησκα θαη 

κεηαθηλείηαη ιίγν πην αξηζηεξά, αθνπκπψληαο ζην πφδη ηεο Εσήο. 

Ζ δ. επαλαιακβάλεη κεισδηθά ην ηξαγνχδη θαη ν Άγγεινο θνηηάδεη ηε κεηέξα 

πνπ βξίζθεηαη αληηθξηζηά ηνπ θαη κεηά ηε καληήια ηνπ (35’18’’).  Ζ κεηέξα πηάλεη ηε 

καληήια ηνπ Άγγεινπ θαη ηελ απιψλεη κπξνζηά ηνπ. Ζ κεηέξα αξρίδεη λα ρηππά 

ξπζκηθά ηα ρέξηα ηεο πάλσ ζηε καληήια ηνπ. Βιέπνληαο ηελ ν κηθξφο αξρηθά θάλεη 

ην ίδην αιιά ακέζσο κεηά ηελ πηάλεη θαη ηε ζεθψλεη, ζηξέθνληαο ην βιέκκα ηνπ ζηε 

κεηέξα.  

Ζ δ. δίλεη έκθαζε ζην ξπζκηθφ κέξνο ρηππψληαο παιακάθηα θαη ν Άγγεινο 

θαζηζηφο φπσο είλαη, γπξίδεη αξηζηεξά, αιιά κε ην γφλαηφ ηνπ παηάεη ζηε καληήια 

θαη πέθηεη θάησ. Ζ κεηέξα ηνλ πηάλεη θαη ηνλ ηνπνζεηεί κπξνζηά απφ ηα πφδηα ηεο. 

Αθξηβψο δίπια ζηνλ Άγγειν θάζεηαη ε Εσή θαη εθείλνο ηελ θνηηάδεη, θαζψο θαη ηε 

καληήια πνπ έρεη ζηελ αγθαιηά ηεο. Πηάλεη ηε καληήια ηεο αιιά ακέζσο ην 

απνκαθξχλεη, θνπβαξηάδνληαο ηε δηθή ηνπ. 

Ζ δ. ηξαγνπδά μαλά κεισδηθά ην ηξαγνχδη θαη ν Άγγεινο θνηηάδεη ηε Εσή θαη 

αθήλεη ηε καληήια ηνπ ζην πάησκα. Ζ κεηέξα ρατδεχεη ην κέησπφ ηνπ θαη εθείλνο 

πηάλνληαο ηε καληήια ηνπ, γπξίδεη ην ζψκα ηνπ πξνο ηε Εσή. 

Ζ δ. ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη θαη ηνπνζεηψληαο ηε καληήια ηεο ζην θέληξν ηεο 

αίζνπζαο, ηξαγνπδά κεισδηθά ην φλνκά ηεο ζε ζνι-κη πξνζζέηνληαο θάηη πνπ ηεο 

αξέζεη λα ηξψεη, φπσο γηα παξάδεηγκα «κε ιέλε Άγγειν θαη κ’ αξέζεη ε ζνθνιάηα».  

Ο Άγγεινο θνηηάδεη ηε δ. θαη ηα παηδηά πνπ αθήλνπλ ηηο καληήιεο ηνπο, 

ηξαγνπδψληαο ζπγρξφλσο κεισδηθά ην φλνκά ηνπο. 

Μεηά απφ ιίγε ψξα ζεθψλεηαη φξζηνο θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ην θέληξν ηεο 

αίζνπζαο γηα λα αθήζεη ηε καληήια ηνπ. Πξνρσξά ιίγα βήκαηα αιιά ζηακαηά θαη 

γπξίδεη ην θεθάιη ζην θνξηηζάθη κε ηε θνχμηα κπινχδα πνπ είλαη δίπια ηνπ. Έπεηηα 

παξαηεξεί γηα ιίγε ψξα ηα παηδηά πνπ αθήλνπλ ηηο καληήιεο ηνπο θαη μαθληθά 

γιηζηξάεη θαη πέθηεη θάησ. 

Ακέζσο κεηά ζεθψλεηαη φξζηνο θαη ε δ. ηνπ ιέεη λα αθήζεη ηε καληήια θαη λα 

πεη «κε ιέλε Άγγειν». Δθείλνο γπξίδεη πξνο ηε κεηέξα θαη ζνπθξψλεη ην ζηφκα 

δείρλνληαο κηα άξλεζε ζην θάιεζκα ηεο δ..  Παίξλεη ηε καληήια ηεο κεηέξαο ηνπ θαη 

θαηεπζχλεηαη μαλά πξνο ην θέληξν ηεο αίζνπζαο, εθεί πνπ βξίζθνληαη θαη νη 

ππφινηπεο.  Δηνηκάδεηαη λα ηηο αθήζεη, μαλαπέθηεη.  Έπεηηα ζεθψλεηαη φξζηνο θαη 

καδεχεη αλάκεζα ζηα ρέξηα ηνπ ηηο καληήιεο. 
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Ζ Νφλλε αθνχ κάδεςε φιεο ηηο καληήιεο απφ ην πάησκα θαη ηηο έδσζε ζηε δ., 

βιέπνληαο ηνλ Άγγειν λα ςάρλεη πνχ ζα ηνπνζεηήζεη ηηο δηθέο ηνπ, ηνπ ηηο παίξλεη 

απφ ηα ρέξηα θαη ηηο δίλεη ζηε δ..  Ο Άγγεινο θνηηάδεη ηε Νφλλε θαη ζνπθξψλνληαο ηα 

θξχδηα, πηάλεη ηα ρείιε ηνπ δείρλνληαο ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα απηήλ ηελ ελέξγεηα.  

Σφηε ηξέρεη ζηε κεηέξα θαη κφιηο θηάλεη θνληά ηεο, ηζηξίδεη θαη θνπλά λεπξηθά κπξνο 

πίζσ ην ρέξη. Έπεηηα γπξίδεη ην βιέκκα ηνπ ζηε Νφλλε.  Φαίλεηαη φηη ηνλ ελφριεζε 

αξθεηά πνπ ηνπ πήξε ηηο καληήιεο απφ ην ρέξη.  Ίζσο ήζειε λα ηηο δψζεη ν ίδηνο. 

Ακέζσο κεηά θάζεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη πηάλνληαο ηα ρείιε 

ηνπ, θνηηάδεη ηνπο δ. πνπ εηνηκάδνληαη γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

11
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ξεθηλά δξαζηεξηφηεηα ρακειήο ελέξγεηαο. Αθνχγνληαη ξπζκηθά ρηππήκαηα ζε 

ηχκπαλα. Ο Άγγεινο θνηηάδνληαο πξνο ηνπο δ. ζεθψλεηαη απφ ηελ αγθαιηά ηεο 

κεηέξαο θαη θαηεπζχλεηαη ρακνγειαζηφο πξνο ην κέξνο ηνπο.  Πιεζηάδεη ηνλ δ., ηνλ 

θνηηάδεη θαη βάδνληαο ηα ρέξηα ηνπ ζηα ηχκπαλα, θάζεηαη θάησ (37’35’’). 

Ο δ. παίδεη ζηα ηχκπαλα έλα ξπζκηθφ ζρήκα θαη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο ηνλ, 

ζνβαξά θαη πνιχ πξνζερηηθά αξρίδεη λα ρηππά πάλσ ζηα ηχκπαλα.  Έπεηηα ζηξέθεη ην 

θεθάιη αξηζηεξά ζην θνξηηζάθη πνπ ζηέθεηαη δίπια ηνπ θαη κεηά μαλά ζηα ηχκπαλα.  

Ο δ. απηνζρεδηάδεη κηα ξπζκηθή εηζαγσγή γη’ απηφ πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη.  Ο 

Άγγεινο θνηηάδεη ηα ρέξηα ηνπ θαη αξρίδεη θη απηφο λα ρηππά πάλσ ζηα ηχκπαλα.  

Έπεηηα φκσο γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ δεμηά θαη θνηηάδεη ηε Νφλλε πνπ θάζεηαη δίπια 

θαη παξαηεξεί ηνλ δ. πνπ παίδεη ζηα ηχκπαλα. 

Μεηά ν Άγγεινο θνηηάδεη πάιη ηα ρέξηα ηνπ δ., ζνπθξψλεη ην ζηφκα ηνπ θαη 

γνπξιψλεη ηα κάηηα σο έλδεημε πξνζνρήο θαη ζηξέθεη ην θεθάιη αξηζηεξά, 

θνηηάδνληαο δπν θνξηηζάθηα πνπ θάζνληαη δίπια ηνπ. Ο Άγγεινο ρηππά μαλά ζηα 

ηχκπαλα θαη ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζηε Νφλλε πνπ εθείλε ηε ζηηγκή κηιάεη ζ’ έλα 

θνξηηζάθη κε άζπξε κπινχδα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ Άγγειν. Ζ πξνζνρή ηνπ 

ζηξέθεηαη ζε απηή ηε ζπδήηεζε θαη γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ πξνο ηα πίζσ, απιψλνληαο 

πξνθαλψο ην ρέξη ηνπ ζην θνξίηζη απηφ. 

Ζ δ. αξρίδεη λα ηξαγνπδά ηε κεισδία απφ ην ηξαγνχδη «αλ ηνλ θαξαγθηφδε» 

θαη ν Άγγεινο ζην άθνπζκα απηφ, ιηθλίδεη ην ζψκα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηξέρεη ζηε κεηέξα ηνπ.  Έπεηηα θνηηάδεη πξνο ηνλ δ. θαη ηξέρεη μαλά ζ’ 

απηφλ.  Γελ πιεζηάδεη φκσο πνιχ ηα ηχκπαλα, γηαηί παίδεη ζ’ απηά ε νθία. Σφηε ν δ. 
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ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο έλα ληανχιη γχξσ απφ ην νπνίν καδεχνληαη 

αξθεηά παηδηά γηα λα παίμνπλ ξπζκηθά ζ’ απηφ, φζν ε δ. ηξαγνπδά. Ο Άγγεινο 

θαηεπζχλεηαη πξνο ην κέξνο απηφ θαη αθνπκπά ην ληανχιη. Χζηφζν, ε Μπξηψ 

ζέινληαο θαη εθείλε λα παίμεη, ηνλ απνκαθξχλεη κε κηα θίλεζε ηεο. Σφηε επεκβαίλεη ε 

ζπλνδφο ηεο Μπξηνχο θαη ηνλ ηνπνζεηεί αλάκεζα ζηε Θενδψξα θαη ηε Εσή.  Δθείλνο, 

φκσο, θεχγεη θαη ηξέρεη ρακνγειαζηφο ζηε κεηέξα. Δπεηδή καδεχηεθαλ φια ηα παηδηά 

γχξσ απφ ην ληανχιη, ν Άγγεινο, ίζσο,  δπζθνιεχηεθε θαη γηα απηφ έθπγε. Χζηφζν, 

δελ έραζε ηε ραξνχκελε δηάζεζή ηνπ. 

Ζ δ. ζπλερίδεη λα ηξαγνπδά κεισδηθά ην ηξαγνχδη ρξεζηκνπνηψληαο νπδέηεξε 

ζπιιαβή. Ζ κεηέξα βάδεη ηνλ Άγγειν λα θαζίζεη θάησ θαη ε ζπλνδφο κε ην 

αζπξφκαπξν θφξεκα δίλεη ζηνλ Άγγειν έλα ηχκπαλν. Σφηε εθείλνο καδί κε ηε 

κεηέξα, αξρίδνπλ λα ρηππάλε ξπζκηθά πάλσ ζ’ απηφ. Μεηά απφ ιίγε ψξα ν Άγγεινο 

ζηακαηά θαη ε κεηέξα κε ην ρέξη ηεο ρηππά ηνλ παικφ ζηελ πιάηε ηνπ. 

Ζ δ. ζηακαηά λα ηξαγνπδά, αθήλνληαο ηα παηδηά λα απηνζρεδηάζνπλ ζηα 

θξνπζηά ηνπο φξγαλα. Ο Άγγεινο ζπξψρλεη ην ηχκπαλν θαη κεηαθηλείηαη θαη ν ίδηνο 

ιίγν πην κπξνζηά. Παξαηεξεί έλα θνξηηζάθη κπξνζηά ηνπ κε θνχμηα κπινχδα θαη 

ζπξψρλεη θνληά ηεο ην ηχκπαλν ηνπ. Σν θνξηηζάθη παίδεη ζην ηχκπαλν ηνπ Άγγεινπ 

θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ηνλ βιέπνπκε λα ην παίξλεη θαη λα ζεθψλεηαη φξζηνο. 

νπθξψλεη ην ζηφκα θαη ηα θξχδηα σο έλδεημε ελφριεζεο θαη πιεζηάδεη ηε κεηέξα 

ηνπ. Αθήλεη αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο ην ηχκπαλν θαη θάζεηαη θη εθείλνο θάησ.  Αξρίδεη 

λα ρηππά έληνλα  πάλσ ζ’ απηφ, ελψ ηαπηφρξνλα ρνξνπεδά.  

Μεηά απφ ιίγε ψξα ζηακαηά θαη κεηαθηλεί ιίγν πην κπξνζηά ην ηχκπαλν. Σφηε 

πιεζηάδεη ε Εσή θαη ρηππά κε ηα ρέξηα ηεο ξπζκηθά ζην ηχκπαλν ηνπ Άγγεινπ. 

Δθείλνο ηελ βιέπεη θαη ηξαβάεη θνληά ηνπ ην ηχκπαλν, ελψ ζπγρξφλσο ηζηξίδεη.  

Παξνπζηάδεη κηα δπζθνιία ζην λα ην κνηξάδεηαη ηα πξάγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί κε 

άιινπο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ε ειηθία ζηελ νπνία βξίζθεηαη (Cole& Cole, 2002). 

Καζψο ε Εσή ζπλερίδεη λα παίδεη ζ’ απηφ, ν Άγγεινο αληηδξά πεξηζζφηεξν.  

πξψρλεη ην ρέξη ηεο, ελψ ηζηξίδεη θαη γθξηληάδεη. 

Ζ δ. μεθηλά λα ηξαγνπδά πάιη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Άγγεινο ζηξάθεθε  

καδί κε ην ηχκπαλν πξνο ηα αξηζηεξά, αξρίδεη λα παίδεη ζ’ απηφ.  Παξάιιεια, ρηππά 

ξπζκηθά ην πφδη ηνπ ζην πάησκα. Ζ κεηέξα ρηππά ζηελ πιάηε ηνπ ηνλ παικφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θαη εθείλνο γειά θαη παίδεη κε πεξηζζφηεξε έληαζε ζην ηχκπαλν ηνπ. 

Ζ δ. ζηακαηά γηα ιίγν λα ηξαγνπδά αθήλνληαο ηνπο λα απηνζρεδηάζνπλ θαη ν 

Άγγεινο ζηακαηά λα παίδεη θαη μαλαζπξψρλεη ην ηχκπαλν πξνο ην θνξηηζάθη κε ηε 
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θνχμηα κπινχδα. Σφηε ε Διέλε πνπ παίδεη καδί κ’ απηφ ην θνξηηζάθη, βιέπεη ην 

ηχκπαλν ηνπ Άγγεινπ θαη ρηππά κε ην ρέξη ηεο ζ’ απηφ. Ο Άγγεινο ηηο θνηηάδεη, 

ζνπθξψλεη ην ζηφκα δείρλνληαο φηη ζπκψλεη θαη ηξαβάεη θνληά ηνπ ην ηχκπαλν. 

Ζ δ. αξρίδεη επαλαιακβάλεη ηε ίδηα κεισδία ζε αξγφ tempo θαη ηφηε 

δηαθξίλεηαη ην ρέξη κηαο ζπλνδνχ πνπ ρηππά ξπζκηθά ζην ηχκπαλν ηνπ Άγγεινπ.  

Δθείλνο θνηηάδεη ην ρέξη ηεο θαη απνκαθξχλεη ην ηχκπαλν ηνπ. ηε ζπλέρεηα ην 

αθήλεη δίπια ηνπ θαη πιεζηάδνληαο ηελ Διέλε, ηεο ζπξψρλεη ην πφδη.  Έπεηηα θάζεηαη 

κπξνζηά ηνπ ε Εσή θαη βιέπνληάο ηελ η ζεθψλεη ην ηχκπαλν θαη ην  θξχβεη πίζσ απφ 

ηνλ ψκν ηνπ. Ζ Εσή, φκσο, ζπλερίδεη λα ρηππά ζην ηχκπαλν ηνπ. Δθείλνο ηελ 

θνηηάδεη θαη αλνίγεη ην ζηφκα ηνπ εηνηκάδνληαο λα θσλάμεη.  Σφηε ε Εσή ζηακαηά 

γηαηί θαηαιαβαίλεη ηελ άξλεζε ηνπ Άγγεινπ θαη μαπιψλεη.  Ο Άγγεινο ηελ θνηηάδεη 

θαη ζην πξφζσπφ ηνπ δηαγξάθεηαη έλα ρακφγειν επηπρίαο, γηαηί θαηάθεξε λα ηελ 

απνκαθξχλεη. Ζ δ. ηξαγνπδά ηε ίδηα κεισδία ζην αξρηθφ tempo θαη ν Άγγεινο παίδεη 

ήζπρα ζην ηχκπαλν ηνπ.  Έπεηηα ζηακαηά θαη ε κεηέξα κε ην έλα ρέξη ηεο ρηππά ζηελ 

πιάηε ηνπ ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη κε ην άιιν ζην ηχκπαλν.  Ο Άγγεινο φκσο 

δελ παίδεη θαη παξαηεξεί ηνπο δαζθάινπο. 

Μφιηο ηειεηψλεη ε δ., ν Άγγεινο ρηππά κηα θνξά ζην ηχκπαλν θαη γπξίδεη ην 

θεθάιη ηνπ αξηζηεξά, θνηηάδνληαο θάπνηνλ πνπ ζπλερίδεη λα ρηππά ξπζκηθά ζην 

θξνπζηφ ηνπ φξγαλν.  Έπεηηα εκθαλίδεηαη ε Μπξηψ θαη παίξλεη θνληά ηεο ην ηχκπαλν 

ηνπ Άγγεινπ.  Δθείλνο έρνληαο αθφκα ζηξακκέλν ην θεθάιη ηνπ αξηζηεξά, ρακνγειά 

θαη πξνζπαζεί λα ρηππήζεη ζην ηχκπαλν ηνπ, ην νπνίν δελ είλαη πηα κπξνζηά ηνπ.  

πλεηδεηνπνηεί φηη ιείπεη θαη θνηηάδεη ηε Μπξηψ πνπ ην πήξε.  νβαξεχεη ακέζσο ην 

χθνο ηνπ θαη αξρίδεη λα ηζηξίδεη δηεθδηθψληαο ην.  Σφηε ε Μπξηψ ηνπ ην επηζηξέθεη. 

Οη δ. ρεηξνθξνηνχλ ηα παηδηά πνπ έπαημαλ ζηα φξγαλα θαη ν Άγγεινο ρακνγειά πνπ 

έρεη μαλά θνληά ηνπ ην ηχκπαλν. 

Ο Άγγεινο δίλεη ζην δ., πνπ απηή ηε ζηηγκή καδεχεη ηα φξγαλα, ην ηχκπαλφ ηνπ.  

Δλψ θνηηάδεη απέλαληη, ζε ιίγν ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ην κέξνο ελφο θνξηηζηνχ 

πνπ ηζηξίδεη. Έπεηηα, ζπξψρλεη ην ρέξη ηεο κεηέξαο πνπ πξνζπαζεί λα ηνλ ηαηξηάμεη, 

γηαηί ίζσο ηνπ απνζπά ηελ πξνζνρή. Αθνχγεηαη ε δ. πνπ μεθηλά ηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα. 
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12
ο
 Επειζόδιο:   

 

Ζ δ. μεθηλά ην λαλνχξηζκα «Ρφδηζελ ε αλαηνιή»  ηξαγνπδψληαο ην ζθνπίκσο 

ζε ρακειφηεξν ηφλν, δηφηη ζπκθσλεί πεξηζζφηεξν κε ην θσλεηηθφ εχξνο ησλ παηδηψλ.  

Ζ κεηέξα βάδεη ηνλ Άγγειν ζηελ αγθαιηά ηεο θαη εθείλνο θνηηάδεη ηε Εσή πνπ 

μαπιψλεη. Έπεηηα θαηεβαίλεη απφ ηελ αγθαιηά ηεο θαη θάζεηαη θάησ, αλάκεζα ζηα 

πφδηα ηεο. Κνηηάδεη ηε Εσή θαη έπεηηα πξνο ηε δ..  Καηφπηλ γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ 

δεμηά θαη θνηηάδεη έλα παηδάθη πνπ θιαίεη. Μεηά, βιέπνληαο ηε δ. μαπιψλεη, 

αθνπκπψληαο ην θεθάιη ηνπ ζην πφδη ηεο κεηέξαο. Δθείλε ηνλ ρατδεχεη θαη κεηά απφ 

ιίγν ν κηθξφο ζεθψλεηαη.  Κάζεηαη αληηθξηζηά ηεο θαη μαπιψλεη ζην άιιν πφδη. 

Κνηηάδεη θάπνηνλ απέλαληη ηνπ, ελψ ε κεηέξα ηνλ ρατδεχεη. 

Ζ δ. ηψξα ηνπο ιέεη φηη ήηαλ ην ηειεπηαίν κάζεκα θαη φηη ηα καζήκαηα γηα 

φζνπο επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ, ζα μαλαμεθηλήζνπλ κεηά ην Καινθαίξη.  Ο Άγγεινο 

ζεθψλεηαη θη έπεηηα μαπιψλεη ζην πφδη ηεο κεηέξαο.  Δθείλε ηνπ ρατδεχεη ηα καιιηά 

θαη ν Άγγεινο θνηηάδνληαο κπξνζηά ηνπ ηε Θενδψξα πνπ μαπιψλεη, ρακνγειά.  Ζ δ. 

ξσηάεη αλ είλαη φινη έηνηκνη γηα λα μεθηλήζεη ην ηξαγνχδη απνραηξεηηζκνχ.  Ζ κεηέξα 

βάδεη ηνλ Άγγειν λα θάζεηαη, γηα λα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη. 

 

13
ο
 Επειζόδιο: 

 

  Ζ δ. μεθηλά ην ηξαγνχδη απνραηξεηηζκνχ «Παηδηά γεηα ραξά» θαη ν Άγγεινο 

γπξίδεη θαη ηε θνηηάδεη.  Έπεηηα βιέπεη ηε Θενδψξα θαη ηε Εσή θαη γηα κηα ζηηγκή 

δείρλεη φηη αθαηξείηαη, γηαηί ην βιέκκα ηνπ πξνζειψλεηαη ζην πάησκα. 

Σφηε ε κεηέξα βάδεη ην ρέξη ηεο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ Άγγεινπ θαη ραηξεηά, 

γηα λα ηνπ δψζεη έηζη έλα έλαπζκα λα ζπκκεηάζρεη θη απηφο.  Δθείλνο ρακνγειά θαη 

θνηηάδεη ηε Θενδψξα, ζηελ νπνία πξηλ ιίγν απεχζπλε ε δ. ην ραηξεηηζκφ. 

Έπεηηα κεηαθηλείηαη ιίγν πην κπξνζηά θαη ρηππά ραξνχκελα ηα ρέξηα ηνπ ζην 

πάησκα.  Γπξίδεη, φκσο, ακέζσο πίζσ ζηε κεηέξα θαη μαπιψλεη ζην πφδη ηεο. Δθείλε 

ηνλ βάδεη λα θαζίζεη. Ζ δ. απεπζχλεη πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ ζηνλ Άγγειν θαη εθείλνο 

ρακνγειά θαη κεηαθηλείηαη δίπια ζηε κεηέξα. Κάζεηαη γηα ιίγν θαη κεηά κπνπζνπιάεη 

μαλά πεγαίλνληαο πην θνληά ζηε κεηέξα. εθψλεηαη φξζηνο θαη έπεηηα θάζεηαη ζηελ 

αγθαιηά ηεο. ηε ζπλέρεηα θαηεβαίλεη θαη θάζεηαη δίπια ηεο.  Πξνρσξά ιίγα βήκαηα 

αξηζηεξά, θαηά κήθνο ηνπ ηνίρνπ, θαη φηαλ ζηακαηά γπξίδεη θαη ηε θνηηάδεη 

ρακνγειαζηφο. 
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 Ζ δ. ηξαγνπδά ηε δεζπφδνπζα, ηελ ηξίηε λφηα θαη ηελ ηνληθή ηνπ ηξαγνπδηνχ 

θαη ν Άγγεινο πιεζηάδεη ηε κεηέξα ηνπ. Ξαπιψλεη γεκάηνο ραξά ζηελ αγθαιηά ηεο 

ελψ εθείλε ηνλ ρατδεχεη. Ο Άγγεινο ζπλερίδεη λα γειά, ζηξέθνληαο ηψξα ην βιέκκα 

ζηε δαζθάια. 

 

 

Γενικόρ ζσολιαζμόρ:  

 

Ο Άγγεινο ζ’ απηφ ην κάζεκα ζπκκεηείρε ελεξγά θαη κάιηζηα κηκνχληαλ 

δπζθνιφηεξεο θηλήζεηο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχζε λα κηκεζεί ζηα πξψηα καζήκαηα.  

Πεηξακαηίδνληαλ πεξηζζφηεξν πξνζπαζψληαο λα αλαπαξάγεη ηηο θηλήζεηο ηεο 

δαζθάιαο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε πξνζπάζεηά ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε. 

ε πξνεγνχκελα καζήκαηα ζα ιέγακε φηη θπξίσο παξαθνινπζνχζε. ε 

δξαζηεξηφηεηεο πςειήο ελέξγεηαο, ζπλδχαδε ξπζκηθέο θαη θηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Ηδηαίηεξα ζηε δξαζηεξηφηεηα κε ηηο καληήιεο ν ξπζκφο ησλ θηλεηηθψλ ηνπ 

απνθξίζεσλ ήηαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζχκθσλνο κε ηνλ παικφ ηνπ ηξαγνπδηνχ.    

Παξαηεξήζεθε αξθεηέο θνξέο ε ειεχζεξε θίλεζή ηνπ ζην ρψξν θαη κάιηζηα ζε 

κηθξνχο ρψξνπο ηδηαίηεξα θνληά ζηε κεηέξα. 

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εθδήισλε έληνλα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη απηφ 

θαηλφηαλ πνιχ απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θηλήζεηο 

ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ηαλ θάηη δελ ηνλ επραξηζηνχζε ζην κάζεκα, δελ δίζηαδε λα 

εθθξάδεη ηελ άξλεζή ηνπ. νχθξσλε ηα θξχδηα θαη ην ζηφκα θαη αληηδξνχζε 

θσλεηηθά.  Βέβαηα θάζε θνξά ην ζπλνθξχσκα ησλ θξπδηψλ, ησλ καηηψλ θαη ηνπ 

ζηφκαηνο δελ ζήκαηλε ζπγθεθξηκέλα άξλεζε ή δπζαξέζθεηα. Πνιιέο θνξέο ήηαλ 

έλδεημε πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο. 

Κάπνηεο θνξέο καο έδηλε ηελ εληχπσζε φηη, κε φιε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, 

πξνζπαζνχζε λα κεηαδψζεη έλα κήλπκα.  Γελ έδηλε θσλεηηθέο απνθξίζεηο φηαλ ηνπ 

ην δεηνχζε ε δαζθάια, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αλνηγφθιεηλε 

αξθεηέο θνξέο ην ζηφκα ηνπ εθ’ φζνλ έβιεπε φηη δελ ήηαλ ην θέληξν ηεο πξνζνρήο. 

Λφγσ ηεο απφζηαζεο φκσο πνπ κε ρψξηδε απφ εθείλνλ, ήηαλ δχζθνιν λα δηαθξίλσ 

θαηά πφζν πξνζεγγίδεη ην ζσζηφ ηνληθφ χςνο. 

Με ηελ επηβξάβεπζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ δαζθάισλ, εληζρχνληαλ 

ζπλερψο ε απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη εθδήισλε ζηαδηαθά φιν θαη πην πνιχ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ.  ηελ εμέιημε ηνπ Άγγεινπ, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε κεηέξα πνπ 
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ζπκκεηείρε ελεξγά ζηα καζήκαηα θαη πνιιέο θνξέο γηλφηαλ γηα ηνλ Άγγειν ε αθνξκή 

θηλεηνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ. 
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ςμπεπάζμαηα –Πποηάζειρ για ηην εκπαίδεςζη 

 

Φηάλνληαο ζηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο ζα ζέιακε λα 

εμεηάζνπκε αλ ηα δεδνκέλα, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

δηαθξίλνληαη θαη ζηε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμαηνκηθεπκέλεο πεξίπησζεο.  

Αξρηθά, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα νκαδνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ πην νξγαλσκέλε θαη ιεηηνπξγηθή παξάζεζή θαη 

αλάιπζή ηνπο. Οη ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνχ πξνήξζαλ απφ 

ηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο - κνπζηθνθηλεηηθήο θαη κε - πνπ 

αλέπηπμε ην ππφ παξαηήξεζε ππνθείκελν. Δηδηθφηεξα, αλαθεξφκαζηε ζηε κνπζηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη 

ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ νκάδα, ζηελ πξσηνηππία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε, φπσο απηά θάλεθαλ κέζα απφ ηηο 

θαηαγξαθέο καο. 

 

Μνπζηθή αλάπηπμε  

 

Ο Άγγεινο θάλεθε φηη παξνπζίαδε κηα ζηαδηαθή εμέιημε ζε ζέκαηα πνπ είραλ 

λα θάλνπλ κε ηε κνπζηθή εμέιημε. Καηαξρήλ, παξαηεξήζεθε κηα δηαξθψο 

απμαλφκελε επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εκπινθή ηνπ παηδηνχ 

αθνινχζεζε κηα κεηαβαηηθή πνξεία απφ ηελ απιή παξαηήξεζε κέρξη θαη ηελ πιήξε 

θαη δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή. πκκεηείρε ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κηκνχκελνο ηηο 

θηλήζεηο ησλ δαζθάισλ θαη ηεο κεηέξαο ηνπ, αιιά θάπνηεο θνξέο θαη ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ ππφινηπσλ ζπλνδψλ. Δπηπιένλ, πεηξακαηηδφηαλ έληνλα κε ηα κνπζηθά 

φξγαλα. 

Σν παηδί θαίλεηαη λα έιθεηαη ηδηαίηεξα απφ ηα κνπζηθά φξγαλα ή απφ ηα απιά 

αληηθείκελα, φπσο νη καληήιεο, ζε ζεκείν πνπ, απφ φηη θαίλεηαη, αληηδξνχζε κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζπκπεξηιάκβαλαλ ηε ρξήζε ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη, 

θαηά ηε γλψκε καο, πνιχ ινγηθφ. Σα κνπζηθά φξγαλα απνηεινχζαλ γηα ην παηδί 

κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή θηλεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα, πξνζήιθπαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηαηί ελδερνκέλσο δελ εξρφηαλ ζε 

θαζεκεξηλή επαθή καδί ηνπο, αιιά θαη δηφηη κέζα απφ ηελ απιή θαη θπζηνινγηθή 

θίλεζε ρηππήκαηνο παξάγεηαη κηα πνηθηιία ερεηηθψλ θαη ξπζκηθψλ ηφλσλ θαη 

εκπεηξηψλ πνπ απνηεινχλ επράξηζην πεηξακαηηζκφ γηα ηα παηδηά.  
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πσο θαίλεηαη απφ ηηο θαηαγξαθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

θαη ε βίσζε ηνπ ξπζκνχ είλαη πξσηαξρηθή ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. ζνλ αθνξά, 

ινηπφλ, ηηο ξπζκηθέο απνθξίζεηο πνπ παξνπζίαζε ην παηδί κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε 

φηη δελ έρεη επηηεπρζεί κηα πιήξε θαηάθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Δλψ, 

ζηε αξρή ε ξπζκηθή ηνπ ζπκκεηνρή καο θάλεθε ηθαλνπνηεηηθή, ζηε ζπλέρεηα 

παξαηεξήζακε φηη δελ αθνινπζνχζε πάληα ηα ξπζκηθά κνηίβα πνπ αθνχγνληαλ. 

 Χζηφζν, παξαηεξήζακε φηη βίσλε θαη αλαπαξήγαγε ζεηηθφηεξα θαη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά ηνλ ξπζκφ κε φιν ηνπ ην ζψκα. Με άιια ιφγηα φηαλ θνπλνχζε ην 

ζψκα ηνπ ξπζκηθά, αθνινπζνχζε πνιχ ζσζηά ηνλ ξπζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεισδίαο (3
ε
 θαηαγξαθή - 1’11’’) Σν γεγνλφο απηφ παξαηεξήζεθε ζε κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα φηαλ πξνζπαζνχζε λα απνδψζεη ην ξπζκφ κφλν κε ηα ρέξηα. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ην παηδί πξνζπαζνχζε λα παξαθνινπζήζεη ηνλ ξπζκφ ρσξίο λα ην 

θαηαθέξλεη πάληνηε (5
ε
 θαηαγξαθή – 5’05’’).  Γηα παξάδεηγκα, ζην ηξαγνχδη 

ραηξεηηζκνχ πνπ ρηππνχζαλ ηνλ παικφ ζηα γφλαηα (3
ε
 θαηαγξαθή – 1’32’’). ηηο 

θάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κνπζηθά φξγαλα είδακε φηη ηα θνπλνχζε, ρσξίο λα 

πξνζπαζεί λα αθνινπζεί ηελ εθάζηνηε κεισδία. Τπνζέηνπκε φηη ελδέρεηαη ην παηδί 

είηε λα κελ έρεη αληηιεθζεί φηη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα αλαπαξάγεη 

ηνλ ξπζκφ ηεο κεισδίαο πνπ αθνχγεηαη, είηε απιψο δελ κπνξνχζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θάζε λα αλαπαξάγεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ξπζκφ.   

Σν γεγνλφο απηφ, φπσο επηζεκαίλνπλ εμέρνπζεο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ν Dalcroze  θαη ν Orff, είλαη αλακελφκελν. Σν κηθξφ παηδί  

πξέπεη πξψηα λα βηψζεη ηνλ ξπζκφ ρξεζηκνπνηψληαο νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ κέζα 

απφ θηλεηηθά παηρλίδηα, ηξέμηκν, πεξπάηεκα θαη άιιεο κνπζηθνθηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, κε ρηππήκαηα ησλ πνδηψλ θαη ησλ ρεξηψλ θαη ηέινο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα απιά θξνπζηά (Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003). Σα ζπγθεθξηκέλα 

κνπζηθά αληηθείκελα είλαη, βέβαηα, απιά ζηε ρξήζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πλεπζηά θαη 

ηα έγρνξδα. Δπηπιένλ απνηεινχλ πξνέθηαζε ηνπ ρεξηνχ καο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

αληίρεηξα θαη έηζη δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε δεμηνηερλία ζηε ρξήζε ηνπο. Χζηφζν, ίζσο 

ρξεηάδεηαη ε δηαθξηηηθή ζπκβνιή ηεο ιεπηήο θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο, ηελ νπνία 

ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο (Καξηαζίδνπ, 

2004), αιιά θαη ην ζεκειηψδεο λνεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα ππαγνξεχζεη ζην παηδί ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ξπζκνχ κέζσ απηνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ελφο μέλνπ αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Orff εηζήγαγε ηηο ερεξέο θηλήζεηο ζαλ πξψην ζηάδην ηνπ 
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ξπζκηθνχ παημίκαηνο (Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003). Δπίζεο, εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ 

ξπζκνχ κέζσ ηεο θίλεζεο, αιιά θαη κέζσ ηνπ ιφγνπ θαη απηφ γηαηί πίζηεπε φηη ε 

ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηα ιεθηηθά ζρήκαηα ζηηο ξπζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ην 

ηξαγνχδη θαη ηελ θίλεζε ζηα κνπζηθά φξγαλα, «είλαη ε πην αβίαζηε θαη θπζηθή 

δηαδνρή νινθιεξσκέλσλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ» (Αλησλαθάθεο, 2006).    

πλεπψο, ε αληίιεςε, ε απνθσδηθνπνίεζε θαη ε απφδνζε ηνπ ξπζκνχ 

αθνινπζνχλ κηα κεηαβαηηθή πνξεία απφ ην φιν ζην κεξηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα 

παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο δελ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο.  

Χζηφζν, ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπ 

σδείνπ, δελ είλαη θελνχ πεξηερνκέλνπ, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν επέξρεηαη κηα 

ζηαδηαθή εμνηθείσζε θαη κηα πην άκεζε κεηάβαζε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Δπηπξφζζεηα, ηα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα έρνπλ κηα δηεγεξηηθή επίδξαζε ζηα παηδηά, 

ελεξγνπνηψληαο ηε δηάζεζε γηα ήρνπο θαη αλαθαιχςεηο.  

Δπηπιένλ, έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ καο πξνζθέξεηαη απφ έξεπλεο πνπ 

κειεηνχλ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, είλαη φηη ν εγθέθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνζεθεχεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θηλεηηθφ έιεγρν ζηελ 

παξεγθεθαιίδα, απφ φπνπ κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ κε εληνιέο απφ ην θινηφ ησλ 

εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ (Society for Neuroscience, 1996).  Μεηαθέξνληαο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα ζα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη, φηαλ ην λεαξφ άηνκν εθηίζεηαη ζε πιεζψξα κνπζηθνθηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα έξζεη ζε πην ζπζηεκαηηθή επαθή κε απηφ 

ην αληηθείκελν. Απφ φηη παξαηεξήζακε, ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο 

παξείρε κεγάιε πνηθηιία επαλαιακβαλφκελσλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ. Σν γεγνλφο απηφ 

νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή απνκλεκφλεπζή ηνπο απφ ην παηδί θαη θαηά ζπλέπεηα, ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπο θαη κάιηζηα ζηηο αληίζηνηρεο κνπζηθέο θάζεηο.    

Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: ε θπθιηθή θίλεζε 

ηεο καληήιαο (4
ε
 θαηαγξαθή – 20’04’’), ε αλνδηθή θαη θαζνδηθή θίλεζε ησλ ρεξηψλ 

κε ζθνπφ λα ππνδεηρζεί απφ ην παηδί ε δεζπφδνπζα θαη ε ηνληθή (4
ε
 θαηαγξαθή– 

3’14’’) θαη ε ζηαδηαθή επίηεπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα ρηππά παιακάθηα (4
ε
 θαηαγξαθή– 

2’21’’). Οη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο είλαη κεξηθά απφ ηα ζεκεία ζηαδηαθήο πξνφδνπ 

ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία πηζηεχνπκε φηη πξνήιζαλ απφ ηε δηαξθή έθζεζή ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά εξεζίζκαηα. 

Οη θσλεηηθέο απνθξίζεηο πνπ ζεκείσζε ην παηδί παξνπζίαζαλ θαη απηέο κηα 

ζηαδηαθή πξφνδν. Σν παηδί αξρηθά δελ αληηδξνχζε θσλεηηθά θάησ απφ νπνηεζδήπνηε 
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ζπλζήθεο. Καη ζε νκαδηθφ επίπεδν, κέζα ζην ζχλνιν, αιιά θαη αηνκηθά ε αληίδξαζή 

ηνπ ήηαλ αξλεηηθή θαη θάζε θνξά έδεηρλε κηα δπζθνιία, κάιινλ ιφγσ ληξνπήο, λα 

απνθξηζεί ζηηο κνπζηθέο πξνθιήζεηο ηεο δαζθάιαο (3
ε
 θαηαγξαθή – 26’15’’). 

Χζηφζν, ζηηο ηειεπηαίεο θαηαγξαθέο δηαθξίλνπκε φηη ζεκεηψλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

θσλεηηθήο απφθξηζεο.  ε θάπνηα ζηηγκηφηππα αθνχγεηαη θαη θαίλεηαη ε πξνζπάζεηά 

ηνπ. Έιεγε καδί κε φινπο «πακ-πακ» γηα λα απνδψζεη θσλεηηθά ηε δεζπφδνπζα θαη 

ηε ηνληθή (4
ε
 θαηαγξαθή – 10’06’’).  ηηο πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο, σζηφζν, δελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε ερεηηθή πξφζβαζε ιφγσ ηεο απφζηαζεο πνπ καο ρσξίδεη απφ ην 

παηδί αιιά θαη απφ ην ζφξπβν πνπ επηθξαηεί. Κάπνηεο θνξέο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε 

πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη φηη πξνζέγγηδε ην ζσζηφ ηνληθφ χςνο θαη 

αθνινπζνχζε ηελ εθάζηνηε ξπζκηθή θαη κεισδηθή γξακκή ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

(3
ε
 θαηαγξαθή – 44’35’’). 

Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ζε θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη δάζθαινη έθαλαλ ηε θσλή ηνπο λα κνηάδεη κε παηδηθή, γηα 

παξάδεηγκα ζηε δξαζηεξηφηεηα «Σα ηξία κπξκεγθάθηα» κηκνχκελνη ηα κπξκήγθηα, 

έθαλαλ ηηο θσλέο ηνπο ηδηαίηεξα ιεπηέο ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ ηελ παηδηθή θσλή. Σν 

γεγνλφο απηφ ππνβνεζά ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζε κηα κνπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θσλεηηθνχ εχξνπο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απηά. Ζ εηνηκφηεηα ερεηηθήο θαη θηλεηηθήο ελαξκφληζεο εθ κέξνπο ησλ ελειίθσλ κε 

απηέο ησλ παηδηψλ νδεγνχλ ζε κηα άκεζε αιιειεπίδξαζε, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ. Άιισζηε ε κνπζηθή είλαη απφ ηηο πην 

εχθνιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα κνηξαζηεί κε ηνπο άιινπο ην βξέθνο 

(Trevarthen, 2007).  ηε δηθή καο πεξίπησζε ε δηαπίζησζε απηή θαίλεηαη φηη ηζρχεη. 

Ο Άγγεινο αλ θαη αληηδξνχζε αξλεηηθά ζηελ πξναλαθεξζείζα δξαζηεξηφηεηα, 

θαίλεηαη φηη πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ν παξαπάλσ ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη 

αχμεζε έζησ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ζπκκεηνρή ηνπ (4
ε
 θαηαγξαθή – 28’14’’ 

θαη 31’12’’). 

 

Κνηλσληθνπνίεζε- Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε-πλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθόηεηα 

 

Ζ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λεαξνχ αηφκνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππφζεζε. 

Σν παηδί πξέπεη ζηαδηαθά λα κπνξέζεη λα ππνρσξήζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζην 

ζχλνιν, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο άιινπο θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνξεία απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηνπ εαπηνχ ηνπ αιιά θαη ησλ άιισλ (Καξαδήκνπ Ληάηζνπ, 2003).  
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Έρεη εηπσζεί φηη ε νξγάλσζε θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ είλαη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ελδείμεηο εηνηκφηεηαο ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο δξάζεο, 

αιιά είλαη θαη ζηνηρείν ζπλδεηηθφ ην νπνίν ζα ππνβνεζήζεη ηε κνπζηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο νκάδαο (Καξηαζίδνπ-επηζη. επηκ.-, 2006).  

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη θαιφ λα ππνζεκεηψζνπκε φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ δελ απαηηνχληαλ άκεζα ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο. Χζηφζν, αθφκα θαη απφ ηελ απιή παξνπζία ζε έλα νκαδηθφ 

ζχλνιν καζαίλνληαη έζησ θαη ππνζπλείδεηα πξσηαξρηθέο αμίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

θνηλσληθή δσή. 

Ο Άγγεινο ζηελ αξρή ήηαλ πνιχ δηζηαθηηθφο ζε ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο θαη 

έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε, φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ραηξεηηζκνχ δελ ζπκκεηείρε απνθεχγνληαο λα ραηξεηήζεη θαη λα 

ζηξέςεη ην θεθάιη ηνπ πξνο ην κέξνο ησλ παηδηψλ (1
ε
 θαηαγξαθή – 1’03’’). 

ηαδηαθά, φκσο, βιέπνπκε φηη ελεξγνπνηείηαη θαη ραηξεηά ηα παηδηά φηαλ αθνχγεηαη 

ην φλνκα ηνπο (3
ε
 θαηαγξαθή – 1’24’’). εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ραηξφηαλ 

πάξα πνιχ απφ απηή ηνπ ηε ζπκκεηνρή θαζψο επίζεο θαη φηη αλέπηπμε κηα 

βιεκκαηηθή επαθή κε ηα παηδηά, ηα νπνία θνηηνχζε φηαλ ραηξεηνχζε. Ζ αλάπηπμε ηεο 

βιεκκαηηθήο επαθήο είλαη κηα ηθαλφηεηα, πνπ δηεπθνιχλεηαη κέζα απφ ηηο κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη κέζα απφ ηελ απιή έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζηα κνπζηθά 

εξεζίζκαηα (Custodero, 2007), γεγνλφο πνπ παξαηεξήζακε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. Βέβαηα, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα φηη ε ζπκπεξηθνξά 

απηή ελδερνκέλσο λα είλαη έλα απιφ πξντφλ ηεο κάζεζεο. Χζηφζν, ν ηξφπνο πνπ 

ραηξεηνχζε καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη αλαπηχρζεθε κηα ζεηηθφηεξε θαη πην 

«θηιηθή» ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά.  

Δπηπξφζζεηα, ηνλ είδακε λα πξνζεγγίδεη ζηαδηαθά άιια παηδηά, γηα 

παξάδεηγκα έζηξεςε ην ηχκπαλν πξνο ην κέξνο ηνπο, αθνχκπεζε κε ην ρέξη ηνπ έλα 

απφ ηα παηδηά, εθδήισλε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηε ζπκπεξηθνξά θάπνησλ άιισλ 

παηδηψλ (5
ε
 θαηαγξαθή – 37’07’’). Δπηπιένλ, αληαπνθξηλφηαλ ρακνγειψληαο ζηνπο 

ραηξεηηζκνχο ησλ ζπλνδψλ (3
ε
 θαηαγξαθή – 45’57’’) θαη κεξηθέο θνξέο πξνζπαζεί λα 

ηνπο πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ (3
ε
 θαηαγξαθή – 33’38’’ θαη 4

ε
 θαηαγξαθή – 

38’27’’). 

Δπίζεο, παξαηεξήζακε κηα ζηαδηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηε κεηέξα-

ζπλνδφ ηνπ (4
ε
 θαηαγξαθή – 20’44’’). Ο Άγγεινο ζηελ αξρή ησλ κνπζηθψλ 

καζεκάησλ δελ απνρσξηδφηαλ γηα θαλέλα ιφγν ηε κεηέξα. Σνλ βιέπνπκε αθφκα θαη 
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γηα λα πάξεη καληήια απφ ηε δαζθάια λα επηδηψθεη λα θξαηά ην ρέξη ηεο κεηέξαο. ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο ε απνπζία ηεο παξνπζίαο ηεο θαίλεηαη φηη ηνλ θφβηδε. Χζηφζν, 

έθηαζε εμειηθηηθά ζε ζεκείν λα πξνζεγγίδεη κφλνο ηνπ ηνπο δαζθάινπο, ηδηαίηεξα 

φηαλ θξαηνχζαλ κνπζηθά φξγαλα (3
ε
 θαηαγξαθή – 10’49’’ θαη 5

ε
 θαηαγξαθή – 

37’32’’).  Ζ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ελδερνκέλσο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ζηαδηαθή 

εμνηθείσζή ηνπ κε ην ρψξν θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ απνηεινχλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

απφθηεζε ησλ επηζπκεηψλ νξγάλσλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη βνεζά απηήλ ηελ 

εμέιημε (4
ε
 θαηαγξαθή, καληήιεο – 16’40’’).  Με άιια ιφγηα ηα θίλεηξα θάλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πην ειεχζεξε αιιά θαη ε ζπκβνιή ησλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαίλεηαη φηη ηελ πξνσζεί ηδηαίηεξα (3
ε
 θαηαγξαθή – 25’40’’) 

Βέβαηα, ν Άγγεινο παξνπζίαδε κηα δπζθνιία ζην λα κνηξάδεηαη ηα κνπζηθά 

φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε εθείλνο (5
ε
 θαηαγξαθή – 39’46’’ – 41’09’’). Χζηφζν, ε 

δπζθνιία απηή είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, ην νπνίν ζηαδηαθά 

απνβάιιεηαη κε ηε δηαθξηηηθή ζπκβνιή ηνπ ελήιηθνπ πεξηβάιινληνο (Cole & Cole, 

2002).  

ε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, ν Άγγεινο, απφ φηη θαηαγξάθεθε, εμέθξαδε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ δεκηνπξγνχζαλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Έηζη βιέπνπκε λα 

εθδειψλεη ηε ραξά ηνπ φηαλ ζπκκεηέρεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα (5
ε
 θαηαγξαθή – 

40’02’’). Δπίζεο, ηνλ βιέπνπκε λα δπζαλαζρεηεί κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

(3
ε
 θαηαγξαθή – 18’03’’) αιιά θαη κε ηηο ελέξγεηεο θάπνησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, 

δείρλεη ην θφβν θαη ηελ αγσλία ηνπ φηαλ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηε κεηέξα (3
ε
 

θαηαγξαθή – 24’32’’). ια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα εθθξάδνληαη άκεζα θαη κε 

ζαθήλεηα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ ηθαλφηεηα λα ειέγρνπκε ηελ 

εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο απμάλεηαη κε ην πέξαζκα ηεο ειηθίαο, ρσξίο, 

φκσο, λα επηηπγράλεηαη απφιπηα (Cole & Cole, 2002). Χζηφζν, έρεη επηζεκαλζεί 

επξέσο φηη ε εκπινθή ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληζρχεη θαη ππνβνεζά ηελ 

ηθαλφηεηα έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Taylor, 2001). Σν γεγνλφο απηφ δελ 

κπνξνχκε λα αξλεζνχκε φηη ζπκβαίλεη ζηνηρεησδψο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε.  
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Γλσζηηθή Αλάπηπμε θαη Δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Μέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ θαηαγξαθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

παξαηεξήζακε ηελ αλάπηπμε ηεο κλήκεο πνπ έγηλε θαλεξή κέζα απφ ηε κίκεζε 

καζεκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Ο Άγγεινο πνιιέο θνξέο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζχκθσλα 

κε θηλήζεηο πνπ είρε κάζεη ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα (4
ε
 θαηαγξαθή – 4’15’’).  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε κνπζηθή είλαη κηα ρξήζηκε πξνζζήθε ζηε κάζεζε δηαζέηνληαο 

ηελ δπλαηφηεηα λα βνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο (Καξηαζίδνπ –επ. 

επηκ.–, 2006). Δπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε ε αλάπηπμε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο 

παξαηεξεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο θαη 

απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Hayes, 1998). 

Δπηπιένλ, βνήζεζε ην παηδί λα θαιιηεξγήζεη ζε πξσηαξρηθφ επίπεδν ηελ ηθαλφηεηα 

ζχγθξηζεο θαη αλάιπζεο κέζα απφ ηελ ελαιιαγή ησλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πςειήο θαη ρακειήο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην παηδί ζε έλα αξρηθφ επίπεδν 

αλαγλψξηδε, ζπλέθξηλε ηνπο κνπζηθνχο ξπζκνχο θαη αληηδξνχζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

ηξφπν ζηα εθάζηνηε ξπζκηθά κνηίβα. Δπίζεο, δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε 

ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηνπ ηνληθνχ χςνπο, ην παηδί ζεκειίσζε 

βαζηθέο πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο πάλσ-κέζε-θάησ, ςειά-ρακειά, κέζα-έμσ, 

πνιιά-ιίγα, νη νπνίεο είλαη βαζηθέο γηα ηε ζηαδηαθή θαηάθηεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πιηθνχ (Αγαιηψηεο, 2002).   

Δπηπξφζζεηα, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο πξσηνηππίαο θαη ηεο εθεπξεηηθφηεηαο πνπ δηαπηζηψζακε φηη 

εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Ο Άγγεινο αξρηθά, παξνπζίαδε κηα 

δπζθνιία ζηε ρξήζε ηεο καξάθαο, πξνθαλψο ιφγνπ ηνπ βάξνπο ηεο δελ κπνξνχζε λα 

ηε ρεηξηζηεί ζσζηά θαη κε επθνιία (1
ε
 θαηαγξαθή – 42’36’’ θαη 2

ε
 θαηαγξαθή – 

26’20’’). Γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ εαπηφ ηνπ δελ αθνινχζεζε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν 

ρξήζεο ηεο, αιιά «εθεχξε» έλα ηξφπν πνπ δηεπθφιπλε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

εμππεξέηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θξαηνχζε κε ην δεμί ρέξη ηελ καξάθα θαη ηελ 

ρηππνχζε πάλσ ζην αξηζηεξφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν έιεγρε ην βάξνο ηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα κπνξνχζε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη κε κεγαιχηεξε άλεζε (3
ε
 θαηαγξαθή – 

40’25’’). Μέζα απφ ηα κνπζηθά εξεζίζκαηα έγηλε αηζζεηή ε παξνπζία 

δεκηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη δηεπξχλζεθε. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ ηξίηε, ηέηαξηε θαη ζηε πέκπηε θαηαγξαθή ηνλ βιέπνπκε 

λα είλαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθφο. Γελ κηκνχηαλ απιψο ηηο θηλήζεηο πνπ έθαλαλ νη 
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δάζθαινη, αιιά επέθηεηλε ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν (3
ε
 

θαηαγξαθή – 32’02’’ 4
ε
 θαηαγξαθή – 23’20’’ θαη 25’27’’). Σν ίδην παξαηεξήζακε 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ηνπ άξεζαλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηήο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν Άγγεινο πξνζπαζνχζε ελαιιαθηηθά λα δηεξεπλήζεη ηελ 

αίζνπζα πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζεη ηα κνπζηθά φξγαλα θαη λα θάλεη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο θάηη πην δεκηνπξγηθφ (3
ε
 θαηαγξαθή – 18’35’’). Σν γεγνλφο απηφ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηελ απφθηεζε ηνπ ξπζκνχ ή ηεο ηνληθφηεηαο θαη ινηπψλ 

κνπζηθψλ ελλνηψλ, δηφηη ε δεκηνπξγηθή επαθή κε ηε κνπζηθή θαη ηδηαίηεξα ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα απηνζρεδηαζκφ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε «επαλάζηαζε» 

ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε 

αηφκνπ θαη ζηελ ειεχζεξε κνπζηθή ηνπ έθθξαζε (Mark, 1986).   

Γεληθά, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηελ αλάγθε ηεο πξψηκεο έλαξμεο 

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Καη απηφ γηαηί είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ε εππιαζηφηεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ εγθέθαιν ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ 

παηδηνχ, επηηξέπεη ηελ αλαδφκεζε ηνπ κε εμαηξεηηθή επθνιία θαη ηαρχηεηα (Kahle, 

1985). Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ηα κνπζηθά επηηεχγκαηα ηνπ λεαξνχ αηφκνπ πξφθεηηαη 

λα μεπεξάζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζηθφ δπλακηθφ, αιιά φηη κε ηελ έγθαηξε 

πξφζβαζε κπνξνχκε λα επηηχρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα 

αθνινπζνχλ ην άηνκν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  Δίλαη άιισζηε ζεκαληηθή 

ε ζθέςε φηη κέζα απφ ηε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή πξνζθέξεηαη ζε πνιιά παηδηά 

έλαο ελδερφκελνο δξφκνο επηβίσζεο, επηηπρίαο ή αθφκα θαη πξνζσπηθήο επηπρίαο 

(ηάκνπ, 2006α).   

εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ – κέζσ 

αληίζηνηρσλ πξνηάζεσλ, αιιά θαη εξεπλεηηθά εκπεξηζηαησκέλσλ δηαρξνληθψλ 

εξεπλψλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαδείμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξεκβαηηθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα ππάξμεη ζηε ζπλέρεηα θαη αλάινγε 

εθπαηδεπηηθή ππνδνκή, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ ελαζρφιεζε φισλ ησλ παηδηψλ κε 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνηνηηθά πξνγξάκκαηα. «Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα εθδήισζεο ησλ θιίζεσλ ηνπο, ησλ δπλαηνηήησλ, αιιά 

θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο» (ηάκνπ, 2006α).  

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη έλα αθφκε γεγνλφο ην νπνίν πξέπεη 

λα ιεθζεί ππ’ φςηλ. Πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο/ επαηζζεηνπνίεζεο ηεο νηθνγέλεηαο 

γηα ην ζεηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο πξνγξάκκαηα έρνπλ κεγάιε ρξεζηηθή αμία. Δπίζεο, ε αλάγθε παξνρήο 
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ζρεηηθψλ επθαηξηψλ/ εξεζηζκάησλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην ηα νπνία ζα δξνπλ 

ππνζηεξηθηηθά σο πξνο ηα αλάινγα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαίλεηαη φηη κπνξεί 

λα πξνζθέξεη πνιιά. χκθσλα κε ηελ Λ. ηάκνπ (2006β) «Σν λα γλσξίδνπκε ηελ 

επίδξαζε πνπ κπνξεί λα αζθεί ε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα γνλείο θαη δαζθάινπο πνπ 

επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαιχηεξν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο γηα ηα 

παηδηά ηνπο».  

 Καηά ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε ν γνλέαο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηα 

καζήκαηα θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, επηπιένλ ζα ήηαλ 

θαιφ λα αζρνιείηαη θαη λα επεθηείλεη ην κάζεκα θαη ζην ζπίηη κε ηε ρξήζε 

βηληενζθνπεκέλνπ πιηθνχ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα εληζρχζεη ηε δηάζεζε ηνπ παηδηνχ 

γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ εκπινθή  ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα ( Mark, 1986). 

 Ζ παξνπζία ηεο κεηέξαο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Ζ κεηέξα κε ηελ δηαξθή θαη δηαθξηηηθή παξνπζία ηεο βνεζνχζε θαη 

ελεξγνπνηνχζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ. Πνιιέο θνξέο γηλφηαλ ζεηηθφ πξφηππν 

κίκεζεο, ελψ άιιεο, κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηεο ζπκκεηνρή, βνεζνχζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ. Δπηπξφζζεηα, ην βνεζνχζε ηδηαίηεξα ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

ξπζκνχ θαζψο πξνζπαζνχζε κε πνηθίινπο ηξφπνπο λα ηνλ κεηαδψζεη ζην παηδί (3
ε
 

θαηαγξαθή – 37’30’’, 4
ε
 θαηαγξαθή – 40’55’’ θαη 5

ε
 θαηαγξαθή 24’56’’ – 39’00’’ – 

40’50’’).  πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε εκπινθή ηεο κεηέξαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία εθηφο απφ ην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην πνπ παξείρε ζηε πξφνδν ηνπ παηδηνχ, 

ήηαλ θαη κηα επθαηξία αλάπηπμεο κηαο ηδηαίηεξεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο βάζεη ηεο 

θνηλήο απηήο εκπεηξίαο. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ θάπνηεο ζθελέο, φπσο 

απηή πνπ παξαηεξνχκε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ 3ε θαηαγξαθή - 16’25’’ θαη 

ζηελ 5
ε
 θαηαγξαθή - 42’42’’.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε παξαηήξεζε ηεο 

κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, φπσο ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηε ηάμε ηνπ σδείνπ, δελ απνηειεί κφλν κηα εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαηάξηηζε αιιά θαη ζηελ επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

αγσγή βξεθψλ θαη λεπίσλ.  

Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, σο κειινληηθνί κνπζηθνπαηδαγσγνί 

πηζηεχνπκε, φηη απνθνκίζακε ηελ επθαηξία λα δηεπξχλνπκε ηηο γλψζεηο καο γηα ην 

κνπζηθφ πξνθίι πνπ εκθαλίδνπλ παηδηά βξεθηθήο ειηθίαο. Να παξαθνινπζήζνπκε ηηο 
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δπλαηφηεηέο ηνπο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ζέηεη ε ζπγθεθξηκέλε ειηθία θαη λα αλαπηχμνπκε κηα πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηαδηαθά 

ζηελ κνπζηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ κνπζηθνπαηδαγσγνχ θαη ηνπ παηδηνχ. 

 Δπίζεο, πηζηεχνπκε, φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο πξέπεη 

λα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δνπιεηάο ηνπ δαζθάινπ. Γηφηη κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ παξέρεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ε δπλαηφηεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη ησλ 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Καη φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεηψλεη ε ηάκνπ (2009β) «Ζ παξαηήξεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζηνραζκφ, δξάζε 

θαη αλαζηνραζκφ κπνξεί λα αλαδεηρζεί σο πνιχηηκν εξγαιείν επαγγεικαηηθήο 

γλψζεο, αλάπηπμεο θαη εμέιημεο». 
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