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 πληνκνγξαθίεο:
ΜΓΠ = Μπνζθειεηηθέο Γηαηαξαρέο ησλ Πηαληζηψλ.

 Οξηζκνί ελλνηώλ – Δπεμεγήζεηο:
Μπνζθειεηηθέο Γηαηαξαρέο Πηαληζηώλ =  πφλνο, ε αδπλακία, ε έιιεηςε
ειέγρνπ, ην κνχδηαζκα, ην «κπξκήγθηαζκα» ή νπνηνδήπνηε άιιν ζχκπησκα πνπ
επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κνπζηθνχ λα απνδψζεη ζην παίμηκφ ηνπ ζην επίπεδν πνπ
έρεη ζπλεζίζεη.[1]

Άλνηγκα παιάκεο = Η απφζηαζε ηνπ πξψηνπ δάρηπινπ ηεο παιάκεο κέρξη ην
πέκπην φηαλ ε παιάκε είλαη αλνηθηή. Η κέηξεζε γίλεηε απφ ηελ
εμσηεξηθή άθξε ηνπ καμηιαξηνχ ηνπ πξψηνπ δάθηπινπ κέρξη θαη
ην κέζν ηνπ καμηιαξηνχ ηνπ πέκπηνπ δάθηπινπ, φπσο θαίλεηαη ζην
πην θάησ ζρήκα.

ρήκα 0.1: ην ζρήκα θαίλεηαη ε απφζηαζε πνπ κεηξήζεθε θαη αληηπξνζσπεχεη ην άλνηγκα
ηεο παιάκεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ απάληεζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. πσο είλαη εκθαλέο ε
κέηξεζε έγηλε απφ ηελ εμσηεξηθή άθξε ηνπ καμηιαξηνχ ηνπ πξψηνπ δάθηπινπ κέρξη θαη ην
κέζν ηνπ καμηιαξηνχ ηνπ πέκπηνπ δάθηπινπ.[2]

1

Zaza , C. (1998). Playing-related musculoskeletal disorders in musicians: a systematic review of
incidence and prevalence. Canadian Medical Association Journal 158 (8) 1019-1025
2
De Smet, L., Ghyselen, H., & Lysens, R. (1998) Incidence of overuse syndromes of the upper limb in
young pianists and its correlation with hand size, hypermobility and playing habits. Chirurgie de la
Main 17 (4),
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Μηθξό ρέξη = Υέξη φπνπ ην άλνηγκα ηεο παιάκεο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ηα 19,1
cm.
Μεγάιν ρέξη = Υέξη φπνπ ην άλνηγκα ηεο παιάκεο είλαη κεγαιχηεξν απφ 19,1 cm.
πκβαηηθό πηάλν = Σν πηάλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο

κέρξη θαη ζήκεξα

(νθηάβα 16.5 εθαηνζηά)
7/8 πηάλν = Πηάλν κε κεησκέλνπ κεγέζνπο πιήθηξα (νθηάβα 13.3 εθαηνζηά)

VII

Πεξίιεςε:
Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα απνηειέζεη κηα πξφδξνκε
έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ελδερνκέλνπ ην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο ηεο παιάκεο
λα απνηειεί παξάγνληα εκθάληζεο Μπνζθειεηηθψλ Γηαηαξαρψλ ζηνπο Πηαλίζηεο
(ΜΓΠ). Λφγσ ηνπ φηη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη
πεξηνξηζκέλν, θαζψο θαη επεηδή θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ έγηλε
εμεηδηθεπκέλε

ζηαηηζηηθή

αλάιπζε,

ηα

απνηειέζκαηα

δελ

κπνξνχλ

λα

ραξαθηεξηζηνχλ σο αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, αιιά σο βάζηκεο ππνζέζεηο.
Η εξγαζία είλαη δνκεκέλε ζε έμη θεθάιαηα. Αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή
φπνπ δηαηππψλεηαη ην εξψηεκα ην νπνίν εξεπλάηαη θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα
ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηα κπνζθειεηηθα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
κνπζηθνί πξηλ εμεηαζηνχλ εηδηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πηαλίζηεο.
Αθνινπζεί ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν γηα ηε ζπιινγή φζν θαη ηελ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ αλαιχεηαη θαη ην πιαίζην ησλ δηαλεκεκέλσλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ. Έπεηηα γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα δίλνληαη κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ. ην
επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓΠ.
Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο
θαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο. Σέινο πξνηείλνληαη νξηζκέλνη κειινληηθνί ζηφρνη γηα
πεξεηαίξσ έξεπλα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΩΓΗ
1.1 Γηαηύπσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ζηα άλσ άθξα είλαη έλα
ζχλεζεο πξφβιεκα ζε απηνχο πνπ παίδνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν θαη ηδηαίηεξα
ζηνπο πηαλίζηεο. χκθσλα κε κία πεξηπησζηνηνπηθή κειέηε ησλ Cayea θαη
Manchester, νη πηαλίζηεο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζε κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο
(ΜΓΠ) απ’ φηη άιινη νξγαλνπαίθηεο.[3,4] Παξφια απηά, ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα
δελ είλαη θαζφινπ αζήκαληα αθνχ επεξεάδνπλ, αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν
εθδειψλνληαη, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επίδνζε ηνπ κνπζηθνχ. Ωο ΜΓΠ (ή PRMD
φπσο αλαθέξεηαη ζηε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία) θάπνηνο κπνξεί λα νξίζεη ηνλ πφλν,
ηελ

αδπλακία, ηελ

έιιεηςε

ειέγρνπ,

ην

κνχδηαζκα,

ην

«κπξκήγθηαζκα»

ή νπνηνδήπνηε άιιν ζχκπησκα πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κνπζηθνχ λα
απνδψζεη ζην παίμηκφ ηνπ ζην επίπεδν πνπ έρεη ζπλεζίζεη. [5] Σφζν νη ιφγνη γηα ηελ
εκθάληζε θάπνηνπ κπνζθειεηηθνχ πξνβιήκαηνο φζν θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ
δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. O Bragge θαηέιεμε φηη κεηαμχ ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ αίηησλ γηα ηελ εκθάληζε ΜΓΠ είλαη θαη ην κέγεζνο ηεο παιάκεο ηνπ
ρεξηνχ.[6] Αληίζεηα, νη Furuya et al., ζε κηα έξεπλα ηνπ 2006 ζε Γηαπσλέδεο πηαλίζηεο,
επηζήκαλαλ πςειά πνζνζηά ΜΓΠ απνθιείνληαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
πξνζδηνξίζηεθαλ ην κέγεζνο ηεο παιάκεο. [7] Σα απνηειέζκαηα απηά ακθηζβεηήζεθαλ
απφ ηνπο Chesky et al.[8] Αληίζηνηρα δεδνκέλα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ εκθάληζε κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνπο πηαλίζηεο δελ ππάξρνπλ γηα ηελ
ειιεληθή θνηλφηεηα, θαζψο θακία παξφκνηα κειέηε δελ έρεη δηεμαρζεί κέρξη ηψξα.
ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα απνηειέζεη κηα πξφδξνκε έξεπλα

3

Cayea, D., & Manchester, R. (1998). Instrument-specific rates of upper-extremity injuries in music
students. Medical Problems of Performing Artists 13 (1), 19-25.
4
Manchester, R.A., & Flieder, D. (1991). Further observations on the epidemiology of hand
injuries in music students. Medical Problems of Performing Artists 6, 11-14
5
Zaza, C. (1998). Playing-related musculoskeletal disorders in musicians: a systematic review of
incidence and prevalence. Canadian Medical Association Journal 158 (8) 1019-1025
6
Bragge P., Bialocerkowski, A., Holtham, I., & McMeeken, J. (2006). Piano teachers’
perceptions of risk factors associated with injuries in elite pianists. Australian Journal of
Music Education 1, 70-81.
7
Furuya, S., Nakahara, H., Aoki, T., & Kinoshita, H. (2006). Prevalence and causal factors of playingrelated musculoskeletal disorders of the upper extremity and trunk among Japanese
pianists and piano students. Medical Problems of Performing Artists 21 (3), 112-118.
8
Chesky, K., Yoshimura, E. & Furuya, S. (2007). Hand size and PRMDs in Japanese female
pianists. (Letter to editor). Medical Problems of Performing Artists 22 (1), 39-40.

1

γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αλ θαη ζε πνην βαζκφ ην κέγεζνο ηεο παιάκεο επεξεάδεη ζηελ
εκθάληζε κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηα ρέξηα ησλ πηαληζηψλ.
1.2 Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο
1.2.1 Σα κπνζθειεηηθα πξνβιήκαηα ησλ κνπζηθώλ ζε ηζηνξηθό πιαίζην
Δθηεηακέλεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ησλ
κνπζηθψλ ζπλαληάκε ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα. Πξψηνο ν Άγγινο ηαηξφο George
Vivian Poore, έθαλε

κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ «θξάκπα ησλ

κνπζηθψλ» (έηζη ραξαθηήξηδαλ ηα πξνβιήκαηα ζηα ρέξηα ησλ κνπζηθψλ),
ππνζηεξίδνληαο φηη ε θάζε πεξίπησζε ήηαλ δηαθνξεηηθή θαη φηη ν θχξηνο ιφγνο
εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ απφ ππέξρξεζε ή απφ θάπνην ηξαπκαηηζκφ ζηα
άλσ άθξα. [9] Η βαζηθή ζεξαπεία πνπ ζπληζηνχζε ήηαλ ε αλάπαπζε.
Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνζέζεη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε
κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα άλσ άθξα ησλ κνπζηθψλ, έπαημαλ νη ηερληθέο
βειηηψζεηο ησλ νξγάλσλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε βειηίσζε ηνπ ήρνπ, θάλνληαο
σζηφζν πην απαηηεηηθή ηελ εθηέιεζε (π.ρ. πηάλν). Σα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ δελ ήηαλ
πάληα ζην κέγεζνο πνπ είλαη ζήκεξα. Καηά ηνλ 18ν αηψλα δελ ήηαλ κφλν κηθξφηεξα
απφ ζήκεξα, αιιά θαη ζην ξεπεξηφξην ζπάληα ζπλαληνχζε θαλείο δηαζηήκαηα
κεγαιχηεξα ηεο νθηάβαο.[10] ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ
επεθηάζεθαλ ζηαδηαθά ζε εχξνο θαη κέγεζνο ελψ ην μχιηλν πιαίζην ζηνλ εζσηεξηθφ
κεραληζκφ ηνπ πηάλνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ κεηαιιηθφ.

[11]

Καηά ηελ εμέιημε ηνπ

πηάλνπ, νη αλάγθεο γηα ηππνπνίεζε νινέλα θαη απμάλνληαλ, αθνχ νη πηαλίζηεο
επαγγεικαηίεο θαη κε, άξρηζαλ λα ηαμηδεχνπλ έμσ απφ ηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Έηζη
πξνέθπςε ην ζπκβαηηθφ πηάλν, απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο κέρξη θαη
ζήκεξα.[12]

ια απηά είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαπφλεζε ησλ ρεξηψλ ησλ

κνπζηθψλ, ηδηαίηεξα απηψλ κε κηθξφηεξα ρέξηα,

κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε

κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα άλσ άθξα.
9

Poore, G.V. (1887). Clinical lecture on certain condition of the hand and arm which interfere which
the performance of Prof. acts especially piano playing. British. Medical. Journal 1(1365), 441-444
10
Boyle, G., Boyle, B. (2010). Hand Size and the Piano Keyboard. Literature Review and a Survey of
the Technical and Musical Benefits for Pianists using Reduced-Size Keyboards in North America.
Piano Professional spring 2010, 19
11
Wristen, B. & Deahl, L. (2002). Small hands SOS! Circumventing injury and succeeding at
the piano. Music Teachers’ National Association, Cincinnati, Ohio March 2002
12
Boyle, G., B Boyle. (2010). 6
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Έλαο άιινο παξάγνληαο ήηαλ ε απμαλφκελε απαηηεηηθφηεηα ησλ θνκκαηηψλ
θαηά ηνλ 19ν αηψλα, σο πξνο ηελ ηερληθή σζψληαο ηνπο εθηειεζηέο ζηα φξηα ησλ
θπζηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ. Σν θνηλφ ζηηο κεγάιεο αίζνπζεο απαηηνχζε απφ ηνπο
εθηειεζηέο ηελ ηειεηφηεηα, έηζη νη πηαλίζηεο αγσλίδνληαλ λα εκπινπηίζνπλ θαη λα
δπλακψζνπλ ηνλ ήρν ηνπο.[13] Οη ζπλζέηεο, νη νπνίνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ θαη
νη ίδηνη βηξηνπφδνη πηαλίζηεο, φπσο ν Liszt θαη Chopin, έγξαθαλ πνιχ απαηηεηηθά
θνκκάηηα. Υαξαθηεξηζηηθά ν Kochevitsky αλαθέξεη: «Απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ
δχζθνινπ ξνκαληηθνχ ξεπεξηνξίνπ κε ηελ εμέιημε ησλ νξγάλσλ πξνέθπςε κηα
“θαηαζηξνθή”, ε νπνία φκσο ήηαλ αλακελφκελε». [14]
Οη κνπζηθνί, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πςειέο ηερληθέο
απαηηήζεηο ηνπ ξεπεξηνξίνπ, πξνέβαηλαλ ζε βαζαληζηηθέο κεζφδνπο κειέηεο. Καηά
ηνλ 19ν αηψλα ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε ε ρξήζε «κεραλψλ» θαηά ηε κειέηε
(εηθφλα 1.1) γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ δαρηχισλ, φπσο ν «ρεηξνπιάζηεο» (1814) ηνπ
Bernard Logier, ζηελ νπνία ηα πέληε δάρηπια ηνπ ρεξηνχ έκπαηλαλ ζε πέληε
αληίζηνηρεο ππνδνρέο αθηλεηνπνηψληαο ηειείσο ηνλ θαξπφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηά
ην παίμηκν ν πηαλίζηαο δε ρξεζηκνπνηνχζε ην βάξνο ηνπ ρεξηνχ ηνπ, θαη αλαγθαδφηαλ
λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ηνπο κχεο ησλ δάρηπισλ ηνπ, ελδπλακψλνληάο ηνπο . Μηα άιιε
«εθεχξεζε» ήηαλ ε κειέηε ζε πηάλα κε κεηαιιηθά πιήθηξα. O Friedrich Wieck[15],
ραξαθηεξίδεη απηέο ηηο κεζφδνπο «κεραλέο βαζαληζηεξίσλ γηα ηα δάρηπια». [16]

Δηθόλα 1.1: Μεραλή «ελδπλάκσζεο» ησλ δαρηύισλ [17]

13

αθαιάθ, Η. (1999). Σσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ κνπζηθώλ. Φίιηππνο Νάθαο, 15
Kochevitsky, G. (1967). The art of piano playing. A scientific approach. Summy–Birchard, 3
15
Παηέξαο ηεο Clara Wieck Schumann, γπλαίθαο ηνπ Robert Schumann.
16
Wieck, F. (1853). Klavier und Gesang. F, Whitstling, 44
17
Φσηνγξαθία απφ ην Musical instrument museum, Brussels (πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ γξάθνληνο)
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Έλα άιιν ζέκα πνπ απαζρνινχζε ηνπο πηαλίζηεο ήηαλ ε πνζεηή απφ φινπο
αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ ηέηαξηνπ δαρηχινπ. Ο William Forbes ην 1857 εθάξκνζε κηα
επέκβαζε, ηελ νπνία νλφκαζε «απειεπζέξσζε ηνπ ηέηαξηνπ δαρηχινπ»[18]. Ο Forbes
ππνζηήξηδε φηη νη επηπινθέο κεηά ηελ επέκβαζε ήηαλ ειάρηζηεο, εμαζθαιίδνληαο ηηο
καξηπξίεο θάπνησλ απφ ηνπο αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
επέκβαζε.
ια ηα παξαπάλσ κέζα ελδπλάκσζεο ησλ δαθηχισλ επέθεξαλ ζε νξηζκέλνπο
πηαλίζηεο αλεπαλφξζσηα πξνβιήκαηα ζηα ρέξηα ηνπο, νδεγψληαο ηνπο πξφσξα ζην
ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν Robert Schumann, φπνπ κεηά ηε ρξήζε
θάπνηαο «κεραλήο», ηξαπκαηίζηεθε αλεπαλφξζσηα κε ζπλέπεηα ηελ νιηθή παξάιπζε
ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ δαρηχινπ ηνπ ρεξηνχ ηνπ. [19]
Σν απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ κνπζηθψλ νδήγεζε ζε
ζρεηηθά επηζηεκνληθά άξζξα ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά. Έηζη νξγαλψζεθε έλα δίρηπν
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αζζελψλ (κνπζηθψλ) θαη επηζηεκφλσλ (ηαηξψλ). Σν
1972 ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή ηεο «κνπζηθήο ηαηξηθήο», κεηά απφ έλα ηαηξηθφ
ζπκπφζην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Βηέλλε κε ζέκα ηε λεπξνινγία ηεο κνπζηθήο.
Σε δεθαεηία ηνπ 1980 νη έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο ηαηξηθήο αξρίδνπλ λα
αλαπηχζζνληαη ζεακαηηθά.[20] [21]
1.2.2 Δκθάληζε κπνζθειεηηθώλ δηαηαξαρώλ ζηνπο πηαλίζηεο
Σν 2006 νη Bragge et al. πξαγκαηνπνίεζαλ κία αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε ηα
ΜΓΠ, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε νη έξεπλεο λα ιακβάλνπλ ππφςε έλαλ θνηλφ
νξηζκφ

γηα

ραξαθηεξηζκφ

ησλ

ΜΓΠ.

Παξάιιεια

πξνηείλεηαη

κία

απνηειεζκαηηθφηεξε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ ή πεηξακαηηθψλ
κεηξήζεσλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ε αλάγθε νη έξεπλεο λα επηθεληξψλνληαη ζε

18

Forbes, W. S. (1885). The liberating of the ring finger in Musicians, by dividing the accessory
tendons of the extensor communis digitorum muscle. Maryland Medicial Journal 12, 171-173
19
Spitta. P. (1886) Groves Dictionary of Music and Musicians. Colles, 4, 462. ην αθαιάθ, Η.
(1999). Σσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ κνπζηθώλ. Φίιηππνο Νάθαο
20
αθαιάθ, Η. (1999). 20
21
ην παξάξηεκα I γίλεηαη κηα παξάζεζε ησλ θπξηφηεξσλ παζήζεσλ πνπ ηαιαηπσξνχλ πνιινχο
κνπζηθνχο
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κνπζηθνχο αλά θαηεγνξία κνπζηθψλ νξγάλσλ. [22] Μέρξη ηελ επνρή εθείλε (2006),
κφλν ηξεηο παξάγνληεο θηλδχλνπ είραλ πξνζδηνξηζηεί ζηαηηζηηθά: ην κέγεζνο ηνπ
ρεξηνχ[23], ε ειηθία θαη ην θχιν. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην γπλαηθείν θχιν
ζεσξείην απφ κφλν ηνπ παξάγνληαο θηλδχλνπ θαη δελ ζπζρεηηδφηαλ απαξαίηεηα κε ην
κέγεζνο ηεο παιάκεο [24].
1.2.3 Σν κέγεζνο ηνπ ρεξηνύ σο παξάγνληαο εκθάληζεο ΜΓΠ ζηνπο πηαλίζηεο
Ο Sakai ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο εηζεγήζεθαλ φηη ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνχ
κπνξεί λα απνηειεί παξάγνληα πξφθιεζεο κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο
πηαλίζηεο.[25] Παξάιιεια, κία άιιε έξεπλα ζε ηξαθφζνπο ζαξάληα έλα πηαλίζηεο
ζηελ Ιζπαλία, θαηέιεμε φηη ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνχ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο
θηλδχλνπ.[26] Δπηπιένλ, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην κέγεζνο ηνπ
ρεξηνχ πηζαλφλ λα παίδεη ξφιν θαη ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπ πηαλίζηα. Οη Boyle,
G. θαη Boyle, B. ζε άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2006, αλαθέξνπλ φηη θάπνηνο κε
άλνηγκα παιάκεο θάησ απφ επηά ίληζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα παίμεη θιαζζηθφ
ξεπεξηφξην ζην πηάλν ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ ην βαζηθφ. Ο Sakai πξνζζέηεη φηη νη
Ιάπσλεο πηαλίζηεο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε απφ ηνπο
Ακεξηθάλνπο θαη ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. [27]
Οη Bruno et al., ζε κία έξεπλά ηνπο ην 2008 κεηαμχ πηαληζηψλ θνηηεηψλ ζηελ
Ιηαιία παξαηήξεζαλ ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαηαξαρψλ ησλ άλσ άθξσλ
θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ρεξηψλ. Αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ ε
πνιχσξε εμάζθεζε ρσξίο δηάιεηκκα.[28]
Γηα πεξίπνπ εθαηφ ρξφληα έρεη επηθξαηήζεη ην ζπκβαηηθφ πηάλν (ην πηάλν κε
πιήθηξα ζην κέγεζνο πνπ είλαη θαη ζήκεξα), παξά ηα δηαθνξεηηθά κεγέζε ρεξηψλ πνπ
22

Bragge, P., Bialocerkowski, A., & McMeeken, J. (2006) A systematic review of prevalence and risk
factors associated with playing-related musculoskeletal disorders in pianists. Occupational Medicine 56
(1), 18-27.
23
De Smet, L., Ghyselen, H., & Lysens, R. (1998). 309-313.
24
Pak, C.H. & Chesky, K. (2001). Prevalence of hand, finger, and wrist musculoskeletal
problems in keyboard instrumentalists. The University of North Texas Musician Health
Survey. Medical Problems of Performing Artists 16 (1), 17- 23.
25
Sakai, N. (1992). Hand pain related to keyboard techniques in pianists. Medical Problems of
Performing Artists 7, 63-65.
26
Farias, J., Ordonez, F.J., Rosety-Rodriguez, M., Carrasco, C., Ribelles, A., Rosety, M., Rosety, J.M.,
& Gomez del Valle, M. (2002) Anthropometrical analysis of the hand as a Repetitive Strain Injury
(RSI) predictive method in pianists. Italian Journal of Anatomy and Embryology 107 (4), 225-231.
27
Sakai, N. (1992). 63-65
28
Bruno, S., Lorusso, A., & L’Abbate, N. (2008). Playing-related musculoskeletal disorders in young
and adult classical piano students. International Archives of Occupational and Environmental Health
81 (7), 855-860
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ππάξρνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαπφλεζε ησλ ρεξηψλ κηαο κεξίδαο
πηαληζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ κηθξφηεξα ρέξηα. Ωζηφζν ήδε ην 1990 έρνπλ εκθαληζηεί
πεηξακαηηθά πηάλα κε πιήθηξα κεησκέλνπ κεγέζνπο. Απηνί πνπ ηα πηνζέηεζαλ
αλαθέξνπλ ζε ζρεηηθέο έξεπλεο φρη κφλνλ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, αιιά θαη
βειηίσζε ζηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ ηερληθψλ[29]. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
κεηαμχ 1998 θαη 2005 απφ ηελ εηαηξεία Steinbuhler & Company, θαηέιεμαλ φηη ηα
ηξία επηθξαηέζηεξα κεγέζε πηάλνπ είλαη ηα: [30]
 Conventional keyboard –νθηάβα 16.5 εθαηνζηά
 15/16 Universal keyboard –νθηάβα 15.2 εθαηνζηά
 7/8 DS Standard™ keyboard –νθηάβα 13.3 εθαηνζηά
Δίλαη εξγνλνκηθά απφ.. φηη νη αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ
νθείιεηαη λα ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ νξγάλνπ. Με άιια ιφγηα ην
εξγαιείν πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ρεξηνχ θαη φρη ην
ρέξη ζην εξγαιείν.[31] Ωο εθ ηνχηνπ, πνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
θαζηέξσζε ηνπ «7/8 πηάλνπ» ψζηε ν θάζε πηαλίζηαο λα έρεη ηελ επηινγή λα δηαιέμεη
ην κέγεζνο ησλ πιήθηξσλ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θαιπηέξα. [32] Παξάιιεια κε ηελ
αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Δκβηνκεραληθήο, κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ
επηιεγκέλεο θηλήζεηο ζην πηάλν, έρνπλ θαζνξηζηεί νη παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηε
εκθάληζε ηελνληίηηδαο θαη ζπλδξφκσλ πίεζεο πεξηθεξεηαθψλ λεχξσλ.[33]
Δθηφο απφ ηελ εκθάληζε ΜΓΠ , νη πηαλίζηεο κε κηθξά ρέξηα (<19.1 cm) έρνπλ
λα αληηκεησπίζνπλ θαη επηπιένλ ηερληθέο δπζθνιίεο. χκθσλα κε ηε πξναλαθεξζείζα
έξεπλα ησλ Boyle θαη Boyle, δεθαηέζζεξηο πηαλίζηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηαθηηθά
34

κεησκέλνπ κεγέζνπο πηάλν (7/8), παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζε νξηζκέλα

απαηηεηηθά απφ ηερληθήο άπνςεο ζεκεία, (π.ρ. δπλαηφηεηα λα θξαηεζνχλ λφηεο ρσξίο
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θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άλζξσπν θαζψο θαη κε ηελ θίλεζε ηνπ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.
33
Boyle, G., Boyle, B. (2010), 8
34
Δεν διευκρινίηεται το ακριβζσ χρονικό διάςτθμα.
30
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ηε ρξήζε πεληάι, παίμηκν ηεο δπλακηθφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη, γξήγνξα πεξάζκαηα κε
νθηάβεο ή ζπγρνξδίεο θ.α), ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ πηάλν. [35]

35
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΔΘΟΓΟ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κειέηεο απηήο, δηεμήρζε πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή έξεπλα βαζηζκέλε ζηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. ε
αληίζεζε

κε

ηηο

πνζνηηθέο

κεζνδνινγίεο

(εξσηεκαηνιφγηα),

νη

πνηνηηθέο

(ζπλεληεχμεηο) δίλνπλ έκθαζε θπξίσο ζηελ πεξηγξαθή παξά ζηελ αξηζκεηηθή
απεηθφληζε ησλ κεηαβιεηψλ.
2.1 πκκεηέρνληεο
Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζε ζπνπδαζηέο πηάλνπ ζηελ Διιάδα. Οη
ζπκκεηέρνληεο ήηαλ είθνζη επηά πηαλίζηεο επίπεδνπ εηδίθεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο, εθ ησλ νπνίσλ νη δψδεθα ήηαλ άλδξεο θαη νη δεθαπέληε γπλαίθεο. Οη
άλδξεο ήηαλ ειηθίαο απφ δεθαελλέα έσο ηξηάληα εηψλ κε κέζν φξν είθνζη ηξηψλ εηψλ,
ελψ νη γπλαίθεο είραλ ειηθία απφ είθνζη έσο ηξηάληα νθηψ εηψλ κε κέζν φξν είθνζη
ηεζζάξσλ εηψλ.
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζεσξείηαη πνιχ κηθξφ
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ζηαηηζηηθήο κειέηεο θαη κφλν απφ απηφ ίζσο θάπνηνο
λα κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη ηα απνηειέζκαηά ηηο. ηελ παξνχζα εξγαζία δελ
ηζρχεη θάηη ηέηνην. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε
κειέηε αθνχ ζηφρνο είλαη λα θαηαιήμνπκε ζε νξηζκέλεο βάζηκεο ππνζέζεηο, ψζηε
επφκελεο κειέηεο λα εξεπλήζνπλ πεξεηαίξσ ηηο ππνζέζεηο απηέο θαη λα εμάγνπλ
ζηαηηζηηθά ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα.
πλεληεχμεηο πάξζεθαλ ζπλνιηθά απφ πέληε δηδάζθνληεο πηάλνπ ζε Διιάδα
θαη

Κχπξν. Οη ηέζζεξεηο απφ απηνχο δηδάζθνπλ πηάλν ζε θνηηεηέο ζην Σκήκα

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε,
ελψ ν πέκπηνο είλαη δηδάζθνληαο πηάλνπ ζην Μνπζηθφ Λχθεην Λεκεζνχ ηεο Κχπξνπ.
2.2 Πιαίζην εξσηεκαηνινγίσλ
Αθνινπζψληαο ην πξφηππν

ζρεηηθψλ

άξζξσλ

απφ ηελ

ππάξρνπζα

βηβιηνγξαθία[36,37,38] ζπληάρζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Οη εξσηήζεηο απνξξένπλ είηε
36

De Smet, L., Ghyselen, H., & Lysens, R. (1998). 309-313
Boyle, G., Boyle, B. (2010).,7,8 26
38
Paull, B., Harrison, C. (1997). The Athletic Musician. Scarecrow press, 8- 9
37
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απφ άιια εξσηεκαηνιφγηα, είηε απφ δηαπηζηψζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε κειέηε
ζρεηηθψλ άξζξσλ. ην παξάηεκα ΙΙ δίλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν
απνηππψλνληαη γηα θάζε εξψηεζε ε βηβιηνγξαθία απφ ηελ νπνία πξνέθπςε.
Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: α) δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη β)
βαζηθφ εξσηεκαηνιφγην. ην κέξνο β, νη ζπκκεηέρνληεο αξρηθά δίλνπλ ην κήθνο ηνπ
αλνίγκαηνο

ηεο παιάκεο ηνπο. Έπεηηα

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ δελ

αλαθέξεηαη μεθάζαξα ην κέγεζνο ηεο παιάκεο, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη
εξσηεζέληεο. Δληνχηνηο ζθνπφο είλαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ ΜΓΠ κε ην κέγεζνο ηνπ
αλνίγκαηνο ηεο παιάκεο.
2.3 πιινγή δεδνκέλσλ θαη κέζνδνο αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίσλ
Γηα ην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε δηαλνκή
εξσηεκαηνινγίσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ πξνζσπηθά ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα
θαη ζπκπιεξψζεθαλ ηελ ίδηα ζηηγκή. Πξηλ απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο δεηήζεθε απφ
ηνπο εξσηεζέληεο λα ηηο δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ψζηε λα γίλνπλ δηεπθξηλήζεηο. Οη
κεηξήζεηο γηα ην άλνηγκα ηεο παιάκεο έγηλαλ απφ εκέλα, ψζηε ην ηπρφλ ζπζηεκαηηθφ
ζθάικα λα είλαη ην ίδην γηα φινπο. Η δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο έγηλε σο εμήο: Αξρηθά,
έλα θνκκάηη λήκαηνο ηνπνζεηήζεθε απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ καμηιαξηνχ ηνπ
πξψηνπ δαρηχινπ (ην ζεκείν θαίλεηαη αθξηβψο ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί) κέρξη ην
κέζν ηνπ καμηιαξηνχ ηνπ πέκπηνπ δαθηχινπ (ρήκα 2.1).

[39]

ρήκα 2.1: ην ζρήκα θέλεηαη ην πξψην κέξνο ηεο δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηνπ αλνίγκαηνο ηεο
παιάκεο. Έλα λήκα ηνπνζεηήζεθε απφ ην πξψην κέρξη ην πέκπην δάρηπιν. ην δεμί κέξνο ηεο
θσηνγξαθίαο παξνπζηάδεηαη ζε κεγέζπλζε ην αθξηβέο ζεκείν φπνπ πάξζεθε ε κέηξεζε γηα ην
πξψην δάρηπιν, ελψ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο θαίλεηαη ην ζεκείν πνπ πάξζεθε ε
κέηξεζε γηα ην πέκπην δάρηπιν.
39
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ηε ζπλέρεηα, ην κήθνο ηνπ λήκαηνο πνπ αληηζηνηρήζεθε ζην άλνηγκα ηεο παιάκεο,
κεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα ελφο ράξαθα (ρήκα 2.2). [40]

ρήκα 2.2: ην ζρήκα θέλεηαη ε κέηξεζε ηνπ λήκαηνο πνπ αληνηζηερεί ζην άλνηγκα ηεο
παιάκεο, κε ηε ρξήζε ελφο ράξαθα.

Η αλάιπζε έγηλε κε ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σα δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο MS Excel θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο κε ηε
κνξθή γξαθεκάησλ.
2.4 Πιαίζην ζπλέληεπμεο
θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ε δηαζηαχξσζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ
ζε εξσηήζεηο πνπ θξίζεθε φηη ν θαηλνκελνινγηθφο παξάγνληαο ήηαλ ηφζν ηζρπξφο
ψζηε λα νδεγήζεη ζε ππνθεηκεληθή θξίζε.
Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ, δειαδή δελ ήηαλ επαθξηβψο δνκεκέλεο
κε πξνθαζνξηζκέλεο φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. Υξεζηκνπνηήζεθε έλαο
βαζηθφο θνξκφο εξσηεκάησλ, ην νπνία εληάρζεθαλ φκσο ζην πιαίζην κηαο
πεξηζζφηεξν ειεχζεξεο ζπδήηεζεο θαη θαηαγξάθεθαλ κε καγλεηφθσλν γηα
επθνιφηεξε πνηνηηθή αλάιπζε. Η ζπδήηεζε αλαπηχρζεθε γχξσ απφ πέληε βαζηθνχο
άμνλεο: α) δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, β) απφδνζε νξηζκνχ γηα ηηο ΜΓΠ, γ) πξνζσπηθέο
εκπεηξίεο ηνπ δηδάζθνληα γηα ΜΓΠ, δ) πηζαλνί παξάγνληεο πξφθιεζεο ΜΓΠ, ε) ην
κέγεζνο ηεο παιάκεο ηνπ ρεξηνχ σο πηζαλφο παξάγνληαο πξφθιεζεο ΜΓΠ.
ζπλεληεχμεηο ήηαλ αηνκηθέο θαη δελ ππεξέβαηλαλ ηα ηξηάληα ιεπηά.

40
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Οη

Σν κέξνο πνπ αθνξνχζε ην κέγεζνο ηεο παιάκεο ηνπ ρεξηνχ είλαη ην
ζεκαληηθφηεξν

θαη ζε απηφ αθηεξψζεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηεο

ζπλέληεπμεο. Αξρηθά νη δηδάζθνληεο εξσηήζεθαλ θαηά πφζν ζεσξνχλ ην κέγεζνο ηνπ
ρεξηνχ σο πηζαλή αηηία δεκηνπξγίαο ΜΓΠ, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο έγηλαλ πην
ζπγθεθξηκέλεο γχξσ απφ ην πψο επεξεάδεη ην κέγεζνο ηεο παιάκεο ζε δηάθνξνπο
ηνκείο, φπσο ζηελ επηινγή ξεπεξηνξίνπ θαη ζην βαζκφ δπζθνιίαο γηα ηελ απφδνζε
ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ.
2.5 πιινγή δεδνκέλσλ θαη κέζνδνο αλάιπζεο ζπλεληεύμεσλ
Οη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο. Γηα
θάπνηα ζεκεία δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο
φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ζπλνπηηθά. Κάησ απφ απηφλ αλαθέξνληαη επίζεο ζρφιηα θαη
δηεπθξηλήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο. Γεληθά, φια ηα ζέκαηα, ηα
νπνία θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ-απαληήζνπλ νη δηδάζθνληεο θαηά ηηο ζπλεληεχμεηο,
ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν πιάλν ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην
πνπ κνηξάζηεθε ζηνπο ζπνπδαζηέο, δίλνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΩΝ
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ
3.1 Άλνηγκα αξηζηεξήο θαη δεμηάο παιάκεο
Υξεζηκνπνηψληαο έλα λήκα θαη έλα ράξαθα κεηξήζεθε ην άλνηγκα ηεο
παιάκεο ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηνλ αληίρεηξα κέρξη ην πέκπην δάρηπιν, ηφζν γηα ην
αξηζηεξφ φζν θαη γηα ην δεμί ρέξη (βι. θεθάιαην 2). Απφ ηηο κεηξήζεηο πξνέθπςαλ νη
πην θάησ πίλαθεο.

Πίλαθαο 3.1 Σν άλνηγκα ηεο αξηζηεξήο παιάκεο ηνπ ρεξηνχ ησλ εξσηεζέλησλ, ζε εθαηνζηά
(cm). ηνλ πίλαθά δίλεηαη γηα θάζε κήθνο αλνίγκαηνο ν αξηζκφο ησλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ
πνπ αληηζηνηρεί.

Άλνηγκα Αξηζηεξήο Παιάκεο
Άλνηγκα (cm)

Αξηζκόο Αληξώλ

Αξηζκόο Γπλαηθώλ

17

0

1

17,5

0

1

18

0

3

18,5

0

1

19

0

1

20,5

0

2

20,8

0

1

21

2

4

21,4

1

0

21,5

1

0

21,6

2

0

21,7

1

0

22

2

1

23,5

2

0

24

1

0
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Απφ ηνλ πίλαθα γίλεηαη εκθαλέο φηη ην αξηζηεξφ ρέξη ησλ αληξψλ ππεξηεξεί
ζε κέγεζνο έλαληη ησλ γπλαηθψλ. Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο έρνπλ
άλνηγκα 21 cm, ελψ νη άληξεο θνληά ζην 21,5 cm. Σν 93.3% ησλ γπλαηθψλ έρεη
κηθξφηεξν άλνηγκα απφ 21,5 cm, δειαδή κηθξφηεξν απφ ην άλνηγκα ηνπ κέζνπ φξνπ
ησλ αληξψλ ηνπ δείγκαηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν πξαγκαηηθφο κέζνο φξνο δηαθέξεη
απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν φξν. Γηα γπλαίθεο ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο είλαη 19,5 cm,
ελψ ζηνπο άληξεο 22,07 cm. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη φηη ην 66,7% ησλ γπλαηθψλ
έρνπλ άλνηγκα κηθξφηεξν απφ ηελ ειάρηζην άλνηγκα πνπ κεηξήζεθε γηα ηνπο άληξεο,
ην 28,6% έρεη άλνηγκα ίζν κε ην ειάρηζην ησλ άληξσλ, ελψ κφλν ην 7,1%

(κηα

γπλαίθα) μεπεξλά ην κέζν φξν ηνπ αληξηθνχ δείγκαηνο.
Πίλαθαο 3. 2: Άλνηγκα ηεο δεμηάο παιάκεο ηνπ ρεξηνχ ησλ εξσηεζέλησλ, ζε εθαηνζηά
(cm). ηνλ πίλαθά δίλεηαη γηα θάζε κήθνο αλνίγκαηνο ν αξηζκφο ησλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ
πνπ ηνπ αληηζηνηρεί

Άλνηγκα Γεμηάο Παιάκεο
Άλνηγκα (cm)

Αξηζκόο Αληξώλ

Αξηζκόο Γπλαηθώλ

15,5

0

1

18

0

2

18,5

0

2

19

0

1

19,5

0

1

20,3

0

1

20,5

1

2

21

3

4

21,2

1

0

21,5

3

0

22

0

1

22,5

2

0

23,5

2

0
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Κάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο θαη ζην δεμί ρέξη, νη νκνηφηεηεο απφ ηνπο
δχν πίλαθεο είλαη πξνθαλείο. πσο θαη γηα ηελ αξηζηεξή παιάκε, νη γπλαίθεο
πζηεξνχλ ζε άλνηγκα ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Γηα ην δεμί ρέξη ζηηο γπλαίθεο ν
αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο απμάλεηαη ζε 19,62 cm, ελψ ζηνπο άληξεο κεηψλεηαη ζε
21,77 cm. Παξάιιεια, ε κέγηζην άλνηγκα κεηψλεηαη απφ 24 cm ζε 23,5 cm, φπσο θαη
ε ειάρηζηε κεηψλεηαη απφ 16 cm ζην 15,5 cm. Παξφια απηά ην κέγηζην άλνηγκα γηα
ηηο γπλαίθεο παξέκεηλε ζηα 22 cm, ελψ ην ειάρηζην γηα ηνπο άληξεο κεηψζεθε θαηά
0,5 cm.
3.2 Βηβιηνγξαθηθά αλζξσπνκεηξηθά δεδνκέλα γηα ην άλνηγκα ηεο παιάκεο
Αλζξσπνκεηξηθά δεδνκέλα γηα ην άλνηγκα ηεο παιάκεο πηαληζηψλ έρνπλ
δεκνζηεπζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ην 1988 θαη ην 2004 απφ ηνπο Wagner θαη
Steinbuhler αληίζηνηρα.[41, 42]
Πίλαθαο 3.3: χγθξηζε ησλ αλζξσπνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο παιάκεο ησλ
πηαλίζησλ άιισλ εξεπλψλ, κε ηα δεδνκέλα ηηο παξνχζαο έξεπλαο.

Παξνύζα έξεπλα
2011
Αξηζκφο
Δξσηεζέλησλ
Μέγηζην
άλνηγκα (cm)
Διάρηζην
άλνηγκα (cm)

Steinbuhler 2004

Wagner 1988

Άληξεο

Γπλαίθεο

Άληξεο

Γπλαίθεο

Άληξεο

Γπλαίθεο

12

15

66

92

110

104

24

22

25,9

22,6

25,1

23,6

20,5

15,5

19,6

17,8

19,8

18,2

21,9

19,6

22,6

20,1

22,6

20,6

Αξηζκεηηθφο
Μέζνο ξνο
(cm)
3.3 Πνζνζηό εκθάληζεο ΜΓΠ
41

Wagner, C.H. (1988). The pianist’s hand: anthropometry and biomechanics. Ergonomics 31 (1), 97131.
42
http://www.steinbuhler.com/html/handsizepage.html
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ην πην θάησ γξάθεκα δίλεηαη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ, φπσο απηφ
ππνινγίζηεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ.

Ποςοςτό εμφάνιςησ ΜΔΠ
ΝΑΙ

ΌΧΙ

37%

63%

ρήκα 3.1: Πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ ζε φιν ην δείγκα ζπλνιηθά. Με κπιε θαίλεηαη ην
πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ φηη εκθαλίδνπλ ΜΓΠ ελψ κε θφθθηλν ηα άηνκα πνπ δελ
εκθαλίδνπλ.

Η πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη πάζρεη απφ

θάπνην κπνζθειεηηθφ

πξφβιεκα ζηα ρέξηα.
3.3.1 Πνζνζηό εκθάληζεο ΜΓΠ σο πξνο ην θύιν
πγθξίλνληαο ην πνζνζηφ εκθάληζεο σο πξνο ην θχιν πξνθχπηεη ην επφκελν
δηάγξακκα.

15

Ποςοςτό ΜΔΠ ωσ προσ το φφλο
ΑΝΣΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

35%

65%

ρήκα 3.2: Σν πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ σο πξνο ην θχιν. Απφ ηα άηνκα πνπ δήισζαλ φηη
εκθαλίδνπλ ΜΓΠ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη γπλαίθεο (κε θφθθηλν) ελψ κφλν ην 35%
απηψλ είλαη άληξεο (κε κπιε).

Παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ ζηηο γπλαίθεο είλαη 30%
κεγαιχηεξνο απφ ηνπο άληξεο. πλδένληάο ην κε ηνπο πίλαθεο 3.1 θαη 3.2, φπνπ
δίλεηαη φηη ε γπλαηθεία παιάκε πζηεξεί ζε άλνηγκα απφ ηελ αληξηθή, γελλάηαη ε
ππφλνηα φηη

ηα κηθξά ρέξηα πηζαλφλ λα είλαη πην επηξξεπή ζε κπνζθειεηηθέο

δηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην πηάλν. Απηφ ην ελδερφκελν εμεηάδεηαη πην θάησ.
Σα δηαγξάκκαηα 3.3 θαη 3.4 δείρλνπλ ην πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ αλαιπηηθά
γηα θάζε θχιν.

16

7
6

6

6

5
4
ΝΑΙ
3

ΌΧΙ

2
1
0
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ρήκα 3.3: Δκθάληζε ΜΓΠ ζηνπο άληξεο. Έμη απφ ηνπο δψδεθα άληξεο δήισζαλ φηη
εκθαλίδνπλ ΜΓΠ (κε κπιε) ελψ νη ππφινηπνη έμη φρη (κε θφθθηλν).

ηνπο άληξεο παξαηεξείηαη ηαχηηζε ησλ πνζνζηψλ απηψλ πνπ απάληεζαλ
ζεηηθά ζηελ εκθάληζε ΜΓΠ κε απηνχο πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά. Αληίζεηα κε ηηο
γπλαίθεο ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δήισζαλ φηη παξνπζίαζαλ ΜΓΠ είλαη πεξίπνπ ην
ηξηπιάζην.
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11

10
8
ΝΑΙ

6
4

4

ΌΧΙ

2
0
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ρήκα 3.4: Δκθάληζε ΜΓΠ ζηηο γπλαίθεο. Οη έληεθα απφ ηηο δεθαπέληε γπλαίθεο εκθαλίδνπλ
ΜΓΠ (κε κπιε). Με θφθθηλν θαίλεηε ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα
ΜΓΠ.
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Γηα ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δχν απφ ηα άηνκα
(γπλαίθεο) πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ παξνπζίαζαλ πνηέ
θάπνην πξφβιεκα ζηα ρέξηα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην πηάλν,

ζεκείσζαλ φηη ν

ζπλδπαζκφο ηεο κειέηεο κε ην θνπβάιεκα βάξνπο είρε σο απνηέιεζκα

ηελ

πξφθιεζε θάπνηνπ κηθξνηξαπκαηηζκνχ. Αθφκε, ππήξρε άιιε κηα αλαθνξά ελφο
εξσηεζέληα, ν νπνίνο δήισζε φηη πηζαλφλ ε χπαξμε πξνβιήκαηνο λα μεθίλεζε απφ
έλα

ηξαπκαηηζκφ

πνπ

είρε

παιαηφηεξα

σο

αζιεηήο.

Ο

ηξαπκαηηζκφο

επαλεκθαλίζηεθε κεηά απφ πνιχσξε κειέηε κε ηελ παξνπζίαζε ειαθξνχ πφλνπ.
Σέινο, κία αθφκε γπλαίθα απέδσζε ην πξφβιεκα ησλ ρεξηψλ ηεο ζην ζθίμηκν ηνπ
απρέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο.
πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δεδνκέλνπ φηη ην πνζνζηφ εκθάληζεο
ΜΓΠ είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ, ην επφκελν βήκα ηεο
κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζνπκε πνχ νθείιεηαη απηφ. Παξάιιεια, ζεκεηψλνληαο απφ
ηνπο πίλαθεο 3.1 θαη 3.2 φηη νη γπλαίθεο έρνπλ κηθξφηεξν άλνηγκα απφ ηνπο άληξεο,
πην θάησ εμεηάδεηαη ν ζπζρεηηζκφο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ αλνίγκαηνο

ηεο

παιάκεο θαη ηεο εκθάληζεο ΜΓΠ.

3.4 Βαζκνλόκεζε ηνπ πόλνπ
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα βαζκνλνκήζνπλ ηνλ
πφλν επηιέγνληαο κία απφ ηηο πέληε βαζκίδεο ηξαπκαηηζκνχ.[43]

43

Paull, B., Harrison, C. (1997) . 9
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Βαθμονόμιςη πόνου των ερωτηθζντων
α: ο πόνοσ εμφανίηεται μετά το παίξιμο, αλλά μπορϊ να εξαςκοφμαι κανονικά
β: ο πόνοσ εμφανίηεται κατά τθ διάρκεια του παιξίματοσ αλλά δεν επθρεάηομαι από αυτό
γ: ο πόνοσ εμφανίηεται κατά τθ διάρκεια του παιξίματοσ και αναγκάηομαι να αλλάξω τθ ςτάςθ
παιξίματόσ μου και να περιορίςω το χρόνο μελζτθσ
δ: ο πόνοσ εμφανίηεται από τθ ςτιγμι που αποπειράμαι να παίξω και είναι πολφ δφςκολο να
ςυνεχίςω
ε: ο πόνοσ ςυνεχίηει κακόλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που επιχειρϊ,
ςυνεπϊσ το παίξιμο είναι αδφνατο
4
3
2
1

2
1

1

1

0

0

Άντρεσ

Γυναίκεσ

ρήκα 3.5: Βαζκνλφκεζε ηνπ πφλνπ ησλ εξσηεζέλησλ, αληξψλ θαη γπλαηθψλ μερσξηζηά.
Πάλσ απφ ηελ θάζε ζηήιε αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ (αληξψλ ή γπλαηθψλ
αληίζηνηρα) πνπ έδσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, ελψ ε απάληεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην
θάζε ρξψκα θαίλεηαη ζην ππφκλεκα.

Σέζζεξα άηνκα απάληεζαλ φηη ν πφλνο εκθαλίδεηαη κεηά ην παίμηκν, αιιά
κπνξνχλ λα εμαζθνχληαη θαλνληθά (α). Έμη άηνκα φηη ν πφλνο εκθαλίδεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο αιιά δελ επεξεάδνληαη απφ απηφ (β). Γχν γπλαίθεο θαη έλαο
άληξαο αλέθεξαλ φηη ν πφλνο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο θαη
αλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε παημίκαηφο ηνπο θαη λα πεξηνξίζνπλ ην ρξφλν
κειέηεο (γ). Μφλν κία γπλαίθα απάληεζε φηη ν πφλνο εκθαλίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ
απνπεηξάηαη λα παίμεη θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπλερίζεη (δ) θαη ηέινο, έλαο άληξαο
δήισζε φηη ν πφλνο ζπλερίδεη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηρεηξεί, ζπλεπψο ην παίμηκν είλαη αδχλαην (ε).
Έλαο απφ ηνπο άληξεο δήισζε φηη ν πφλνο εκθαλίδεηαη κεηά ην παίμηκν, αιιά
κπνξεί λα εμαζθείηαη θαλνληθά. Ωζηφζν, ππήξμε θαη πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν
πφλνο ζπλέρηδε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ην
παίμηκν ήηαλ αδχλαην. Δπίζεο, έλαο άιινο άληξαο αλέθεξε φηη θαλέλα απφ ηα
ζπκπηψκαηα πνπ δφζεθαλ δελ ηαπηηδφηαλ κε ηελ πεξίπησζή ηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα
19

ζπκπιήξσζε φηη ν πφλνο εκθαληδφηαλ πεξηζηαζηαθά, δελ είρε δηάξθεηα πέξαλ ηνπ
ελφο δεπηεξνιέπηνπ θαη κεηά απφ θπζηνζεξαπείεο ππνρσξνχζε.

3.5 Πνζνζηό εκθάληζεο ΜΓΠ σο πξνο ην κέγεζνο ηεο παιάκεο
Αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα πνπ εμεηάδνπλ ην πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ σο
πξνο ην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο ηεο παιάκεο. ην ζρήκα 3.6 θαίλεηαη ην πνζνζηφ
εκθάληζεο ΜΓΠ ζηνπο πηαλίζηεο κε άλνηγκα κηθξφηεξν ησλ 19.1 cm, ελψ ην ζρήκα
3.7 αθνξά ηνπο πηαλίζηεο κε κεγαιχηεξν άλνηγκα.

Eμφάνιςη ΜΔΠ ςε μικρά χζρια
(<19,1cm)
NAI

OXI

14%

86%

ρήκα 3.6: Πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ ζηα άηνκα κε κηθξά ρέξηα, δειαδή άλνηγκα
κηθξφηεξν απφ 19,1 cm. Με κπιε παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο κε κηθξά ρέξηα
πνπ εκθαλίδεη ΜΓΠ.

πγθξίλνληαο ην δηάγξακκα 3.6 θαη 3.7, εχθνια θαηαιήγνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ζηα άηνκα κε κηθξά ρέξηα ε εκθάληζε ΜΓΠ είλαη ζαθψο ζπρλφηεξε.
Αθφκα αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη απφ ηα επηά άηνκα κε άλνηγκα κηθξφηεξν
απφ 19,1 cm ηα έμη απάληεζαλ φηη εκθαλίδνπλ ΜΓΠ, ελψ ην έλα άηνκν πνπ
απάληεζε αξλεηηθά, ζεκείσζε φηη θάπνηεο θνξέο κεηά απφ ππεξβνιηθή θφπσζε θαηά
ηε κειέηε εκθαλίδεηαη έλαο ειαθξχο πφλνο, ν νπνίνο ππνρσξεί κεηά απφ μεθνχξαζε.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη φιν ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο κε κηθξά ρέξηα ήηαλ γέλνπο
ζειπθνχ.
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Eμφάνιςη ΜΔΠ ςε μεγάλα χζρια μζγαλα
χζρια (>19,1 cm)
NAI

OXI

45%
55%

ρήκα 3.7: Δκθάληζε ΜΓΠ ζηα άηνκα κε κεγάια ρέξηα, δειαδή άλνηγκα κεγαιχηεξν απφ
19,1 cm. Με κπιε παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο κε κεγάια ρέξηα πνπ εκθαλίδεη
ΜΓΠ ελψ κε θφθθηλν ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο κε κεγάια ρέξηα πνπ δελ εκθαλίδεη ΜΓΠ.

ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε κεγάια ρέξηα, ην πνζνζηφ εκθάληζεο είλαη
θνληά κε ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ εκθάληζαλ. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα
φηη ηα άηνκα κε κεγαιχηεξε απφ 19,1 cm άλνηγκα, παξνπζηάδνπλ παξφκνηεο
πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ή φρη ΜΓΠ.
Γεδνκέλνπ φηη ζην δείγκα δελ πεξηέρνληαη άληξεο κε κηθξά ρέξηα, ζεσξήζεθε
ζθφπηκν λα δηαρσξηζηεί ην δείγκα ζηα άηνκα κε άλνηγκα κεγαιχηεξε θαη κηθξφηεξε
απφ ην κέζν φξν ηνπ θάζε θχινπ.
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Ανοιγμα παλάμησ μικρότερο από τον
αντρικό μζςο όρο (>21,7)
>21,7

<21,7

30%

70%

ρήκα 3.8: Σν 70% ησλ αληξψλ είρε άλνηγκα κηθξφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ην θχιν ηνπο
(κε θφθθηλν) ελψ κφλν ην 30% ησλ αληξψλ είρε κεγαιχηεξν άλνηγκα (κε κπιε).

10
9
8
7
6
5

Ζμφανίηουν ΜΔΠ

4

Δεν ζμφανίηουν ΜΔΠ

3
2
1
0
<21,7

>21,7

ρήκα 3.9: χγθξηζε εκθάληζεο ΜΓΠ ζηνπο άληξεο κε άλνηγκα κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν
κε απηνχο κε κεγαιχηεξν άλνηγκα παιάκεο. ηελ πξψηε ζηήιε θαίλνληαη νη άληξεο κε
κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν άλνηγκα ελψ ζηε δεχηεξε ζηήιε απηνί κε κεγαιχηεξν. ε θάζε
ζηήιε ζην κπιε αληηζηνηρεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δελ εκθαλίδνπλ ΜΓΠ θαη κε θφθθηλν
ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ.
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Πην πάλσ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ εμεηάδνπλ ηελ παξνπζία ΜΓΠ
ζηνπο άληξεο κε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν άλνηγκα

απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θχινπ

(21,7 cm). πσο θαίλεηαη απφ ην πξψην δηάγξακκα, κφλν ηξεηο έρνπλ κεγαιχηεξν
άλνηγκα απφ ην κέζν φξν.

Σα 2/3 απηψλ δήισζαλ φηη εκθαλίδνπλ θάπνην

κπνζθειεηηθφ πξφβιεκα ζηα ρέξηα. ην ζεκείν απηφ βέβαηα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη
ηα δπν απηά άηνκα ζηελ εξψηεζε: «Πφζεο ψξεο θαηά κέζν φξν εμαζθνχληαη
θαζεκεξηλά», απάληεζαλ πεξηζζφηεξν απφ πέληε ψξεο. Απηφ απφ κφλν ηνπ απνηειεί
έλα πηζαλφ παξάγνληα εκθάληζεο ΜΓΠ. Γηα απηνχο κε κηθξφηεξα απφ ην κέζν φξν
ρέξηα, ζρεδφλ νη κηζνί παξνπζηάδνπλ θάπνην κπνζθειεηηθφ πξφβιεκα.
Σα επφκελα δηαγξάκκαηα εμεηάδνπλ ηελ παξνπζία ΜΓΠ ζηηο γπλαίθεο κε
άλνηγκα κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ θχινπ (>19,45).

Ανοιγμα παλάμησ μικρότερο από τον
γυναικείο μζςο όρο (<19,45)
>19,45

<19,45

47%
53%

ρήκα 3.10: Σν 47% ηνπ γπλαηθείνπ δείγκαηνο είρε άλνηγκα κηθξφηεξν απφ ην κέζν άλνηγκα
γηα ην θχιν ηνπο (19,45) θαη θαίλεηαη ζην ζρήκα κε θφθθηλν ρξψκα, ελψ ην 53% ησλ
γπλαηθψλ είρε κεγαιχηεξν άλνηγκα (κε κπιε ρξψκα).
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9
8
7
6
5

Εμφανίηουν ΜΔΠ

4

Δεν εμφανίηουν ΜΔΠ

3
2
1
0
<19,45

>19,45

ρήκα 3.11: χγθξηζε εκθάληζεο ΜΓΠ ζηηο γπλαίθεο κε άλνηγκα κηθξφηεξν απφ ην κέζν
φξν κε απηέο κε κεγαιχηεξν άλνηγκα παιάκεο. ηελ πξψηε ζηήιε θαίλνληαη νη γπλαίθεο κε
κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν άλνηγκα ελψ ζηε δεχηεξε ζηήιε νη γπλαίθεο κε κεγαιχηεξν. ε
θάζε ζηήιε ζην κπιε αληηζηνηρεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δελ εκθαλίδνπλ ΜΓΠ θαη κε
θφθθηλν ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ.

Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κε άλνηγκα κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν, απάληεζαλ
ζεηηθά ζηελ χπαξμε κπνζθειεηηθνχ πξνβιήκαηνο. Απφ ηηο γπλαίθεο κε κεγαιχηεξα
ρέξηα παξαηεξνχκε φηη ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ εκθαλίδνπλ ΜΓΠ. Αμηνζεκείσην είλαη
ην γεγνλφο φηη δχν απφ ηηο γπλαίθεο κε κεγαιχηεξα ρέξηα ζεκείσζαλ φηη πηζαλφλ ε
χπαξμε ηξαπκαηηζκνχ λα κελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε παξάγνληα πνπ λα
ζρεηίδεηαη κε ην πηάλν, αιιά ζε ηξαπκαηηζκφ πνπ πξνήιζε απφ θνπβάιεκα βάξνπο.

3.6 Δκθάληζε ΜΓΠ ζε ζρέζε κε ηηο ώξεο κειέηεο
Πην θάησ παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα πνπ ζπζρεηίδεη ηελ εκθάληζε ΜΓΠ κε
ηηο ψξεο κειέηεο ζηνπο άληξεο.
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5
4

4
3

3

3
Μζχρι 1 ωρα

1-3 ϊρεσ
2

2

3-5 ϊρεσ
Περιςςότερο από 5 ϊρεσ

1

0

0

0

0

0

NAI

OXI

ρήκα 3.12: Δκθάληζε ΜΓΠ ζε ζρέζε κε ηηο ψξεο κειέηεο ζηνπο άληξεο. ην πξψην κηζφ
ηνπ δηαγξάκκαηνο θαίλνληαη νη ψξεο κειέηεο ησλ αληξψλ πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηα ΜΓΠ ελψ
ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ δηαγξάκκαηνο νη απαληήζεηο ησλ αληξψλ πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ΜΓΠ

Αληίζηνηρα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηε ζπζρέηηζε ΜΓΠ κε
ηηο ψξεο κειέηεο ζην γπλαηθείν δείγκα.
7
6

6
5

Μζχρι 1 ϊρα

4

1-3 ϊρεσ

3

3

3-5 ϊρεσ
2

2
1

Περιςςότερεσ από 5 ϊρεσ

2

1

1
0

0
ΝΑΙ

0
ΌΧΙ

ρήκα 3.1: Δκθάληζε ΜΓΠ αλάινγα κε ηηο ψξεο κειέηεο γηα ηηο γπλαίθεο. ην πξψην κηζφ
ηνπ δηαγξάκκαηνο θαίλνληαη νη ψξεο κειέηεο ησλ γπλαηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηα ΜΓΠ
ελψ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ δηαγξάκκαηνο νη απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ παξνπζηάδνπλ
ΜΓΠ
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Παξαηεξψληαο ηα δχν δηαγξάκκαηα δελ κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιέο
ζπκπέξαζκα. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη θάπνηνο κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ην άηνκν πνπ
ππνθέξεη απφ θάπνηα κπνζθειεηηθή δηαηαξαρή είλαη ινγηθφ φηη ζα πεξηνξίζεη ηηο ψξεο
κειέηεο ηνπ. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πφλνο δελ είλαη ηφζν έληνλνο γηα λα
επεξεάδεη ζην παίμηκν, πνιχ πηζαλφλ λα αθνινπζήζεη έλα ζπληεξεηηθφ πξφγξακκα
γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο.

3.7 Πνζνζηό εκθάληζεο ΜΓΠ ζε ζρέζε κε ηα ρξόληα κειέηεο
Δπίζεο εξεπλήζεθε ην ελδερφκελν ε δεκηνπξγία ΜΓΠ λα νθείιεηαη ζηε
ρξφληα εμάζθεζε ζην φξγαλν. πσο θαίλεηαη ζην πην θάησ δηάγξακκα, ηα «ρξφληα
κειέηεο» δελ απνηεινχλ παξάγνληα πξφθιεζεο ΜΓΠ αλ θαη θάπνηνο ίζσο λα
αλέκελε λα αθνινπζείηαη κία αχμνπζα ζεηξά ζηελ εκθάληζε ΜΓΠ σο πξνο ηα ρξφληα
πνπ εμαζθείηαη ν πηαλίζηαο. Δπηπιένλ, ε αδπλακία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ παξάγνληα
κπνξεί λα νθείιεηαη ζην δείγκα, αθνχ δελ ππάξρεη ζσζηή αλαινγία κεηαμχ ησλ
ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ.
Αθνινχζσο, εμεηάζηεθε ην θαηά πφζν ε ειηθία ζηελ νπνία ην θάζε άηνκν
μεθίλεζε λα κειεηά πηάλν επεξεάδεη ζηελ πξφθιεζε ΜΓΠ κπνξεί λα επεξεάδεη ε
ειηθία Γηα ηνπο άληξεο, ν κέζνο φξνο γηα ηελ ειηθία πνπ μεθίλεζαλ πηάλν ζε απηνχο
πνπ παξνπζηάδνπλ ΜΓΠ είλαη δέθα εηψλ θαη είλαη ν ίδηνο κε απηνχο πνπ δελ
παξνπζίαζαλ θάπνηα κπνζθειεηηθή δηαηαξαρή. Απφ ηελ άιιε, ζηηο γπλαίθεο ν κέζνο
φξνο είλαη επηά εηψλ γηα απηέο πνπ δελ εκθάληζαλ ΜΓΠ θαη νθηψ γηα απηέο πνπ
εκθάληζαλ. Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο θαηαιήγνπκε φηη ε ειηθία πνπ αξρίδεη θάπνηνο
λα κειεηά πηάλν (φπσο θαίλεηαη ζην δείγκα καο) δε θαίλεηαη έρεη ζρέζε κε ηε
δεκηνπξγία θάπνηαο κπνζθειεηηθήο δηαηαξαρήο.
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ρήκα 3.14: Δκθάληζε ΜΓΠ σο πξνο ηελ ειηθία έλαξμεο πηάλνπ. ηα αξηζηεξά θαίλνληαη νη
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ΜΓΠ ελψ ζηα
δεμηά είλαη νη απαληήζεηο απηψλ πνπ δήισζαλ φηη δελ παξνπζηάδνπλ θακία ΜΓΠ

3.8 Απηναμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ από ηνπο
εξσηεζέληεο
Η εξψηεζε εθηά δεηνχζε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα ζθεθηνχλ ζπγθεθξηκέλεο
πηπρέο ηνπ παημίκαηφο ηνπο θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ κε βάζε ηε δπζθνιία πνπ
αληηκεησπίδνπλ. Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Οη
αξηζκνί ζηνλ πίλαθα είλαη πνζνζηά, ελψ ν αληίζηνηρνο πίλαθαο πνπ θαίλνληαη νη
πξαγκαηηθνί αξηζκνί ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ δίλεηαη ζην παξάξηεκα ΙΙI.
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Πίλαθαο 3.4: Ο βαζκφο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε δηάθνξεο ηερληθέο πξνθιήζεηο νη πηαλίζηεο κε
κηθξά ρέξηα, ζπγθξηηηθά κε απηνχο κε κεγάια. Σν δείγκα είλαη ρσξηζκέλν ζε απηνχο πνπ έρνπλ κηθξά ρέξηα
θαη παξνπζηάδνπλ ΜΓΠ θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ κεγάια ρέξηα θαη παξνπζηάδνπλ ΜΓΠ. Με θφθθηλν
αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ησλ πηαληζηψλ κε κηθξά ρέξηα πνπ έδηλαλ ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε θάζε θνξά.
Με καχξν αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ησλ πηαληζηψλ κε κεγάια ρέξηα πνπ έδηλαλ ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε.

Α/Α

Σερληθέο
Πξνθιήζεηο

Βαθμός δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι πιανίστες
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολφ

Μηθξά Μεγάια Μηθξά Μεγάια Μηθξά Μεγάια Μηθξά Μεγάια
Υέξηα
Υέξηα
Υέξηα
Υέξηα
Υέξηα
Υέξηα
Υέξηα
Υέξηα
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

1

2

Δθ πξψηεο
φςεσο
αλάγλσζε
(prima vista)
Υξφλνο γηα λα
κάζεηο
θαηλνχξην
ξεπεξηφξην

16,67

0

0

63,64

66,67

18,18

16,67

18,18

16,67

9,09

50

54,54

33,33

18,18

0

18,18

3

Πεξάζκαηα
θιηκάθσλ

33,33

27,27

50

63,64

16,67

9,09

0

0

4

Παίμηκν Legato

50

36,36

50

54,55

0

0

0

9,09

33,33

27,27

33,33

45,45

33,33

27,27

0

0

0

0

16,67

36,36

33,33

36,36

50

27,27

5

6

Γπλαηφηεηα λα
θξαηάο λφηεο κε
ην δάρηπιν
ρσξίο ηε ρξήζε
Πεληάι.
Γξήγνξα
πεξάζκαηα
νθηάβσλ ή
κεγάισλ
ζπγρνξδηψλ

7

παζκέλεο
νθηάβεο

16,67

18,18

66,67

36,36

16,67

36,36

0

0

8

παζκέλεο
ζπγρνξδίεο
(αξπηζκνί)

50

18,18

50

36,36

0

36,36

0

0

9

Αιιαγέο
ζέζεσλ

0

9,09

66,67

63,63

16,67

9,09

16,67

9,09

10

Γηπιέο ηξίηεο

0

0

33,33

36,36

33,33

27,27

33,33

36,36
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11

Γηπιέο έθηεο

16,67

0

33,33

27,27

0

54,55

50

18,18

12

Σξίιηεο θαη
άιια παξφκνηα
ζηνιίδηα

50

9,09

16,67

36,36

16,67

45,45

16,67

9,09

13

Δχθνιε
απνκλεκφλεπζε

66,67

27,27

16,67

18,18

0

36,36

16,67

18,18

14

Αθξίβεηα ζην
παίμηκν

33,33

27,27

33,33

9,09

16,67

54,54

16,67

9,09

16,67

9,09

16,67

27,27

33,33

36,36

33,33

27,27

0

0

16,67

27,27

66,67

54,54

16,67

18,18

50

18,18

33,33

45,45

16,67

18,18

0

18,18

33,33

45,45

66,67

36,36

0

18,18

0

0

16,67

36,36

66,67

36,36

16,67

18,18

0

9,09

15

16

17
18

19

Η ελ γέλεη
αίζζεζε
αζθάιεηαο
Υξφλνο πνπ
ζνπ παίξλεη λα
κάζεηο πνιχ
δχζθνια
πεξάζκαηα
Οκαιφηεηα ζην
ξπζκφ
Αίζζεζε ηεο
δπλακηθήο φπνπ
ρξεηάδεηαη
Γεληθά
ηζνξξνπία ζην
παίμηκν

3.8.1 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ
Σερληθέο πνπ θξίζεθε ελδηαθέξνλ λα ζρνιηαζηνχλ ήηαλ θπξίσο απηέο γηα ηηο
νπνίεο παξνπζηαδφηαλ απφθιηζε κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ ησλ δχν νκάδσλ (κηθξά θαη
κεγάια ρέξηα)
Γχν δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ κε κηθξά ρέξηα (≤19,1cm)
ζπκθψλεζε φηη αληηκεησπίδνπλ πνιιή δπζθνιία είλαη:


Γηπιέο έθηεο



Γξήγνξα πεξάζκαηα νθηάβσλ ή ζπγρνξδηψλ

Άιιεο δεμηφηεηεο φπνπ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% απάληεζε φηη ν βαζκφο
δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη είλαη κεγάινο («αξθεηά» ή «πνιχ»):


Δθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε



Γηπιέο ηξίηεο
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Γεληθά ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο



Υξφλνο πνπ ζνπ παίξλεη λα κάζεηο πνιχ δχζθνια πεξάζκαηα

Άιιεο δεμηφηεηεο πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ν
βαζκφο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη είλαη θαζφινπ έσο ιίγν .


Υξφλνο γηα λα κάζεηο θαηλνχξην ξεπεξηφξην



Πεξάζκαηα θιηκάθσλ



Παίμηκν Legato



παζκέλεο νθηάβεο



παζκέλεο ζπγρνξδίεο(αξπηζκνχο)



Δχθνιε απνκλεκφλεπζε



Αθξίβεηα ζην παίμηκν



Γηπιέο έθηεο



Αιιαγέο ζέζεσλ



Οκαιφηεηα ζην ξπζκφ



Γεληθά ηζνξξνπία



Αίζζεζε ηεο δπλακηθφηεηαο φπνπ ρξεηάδεηαη

3.8.2 πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ
Πην πάλσ, γηα ηε δεμηφηεηα «Γξήγνξα πεξάζκαηα νθηάβσλ ή ζπγρνξδηψλ»
αλαθέξζεθε φηη ην 50% ησλ αηφκσλ κε κηθξά ρέξηα αμηνιφγεζαλ ηε δπζθνιία πνπ
αληηκεησπίδνπλ κε «πνιχ». Αληίζηνηρα, παξαηεξνχκε φηη θαη έλα αμηνζεκείσην
πνζνζηφ απφ απηνχο κε κεγάια ρέξηα (27%) απάληεζαλ «πνιχ». Παξφια απηά ε
δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ δχν νκάδσλ είλαη εκθαλήο. Οη πηαλίζηεο κε κηθξά ρέξηα
θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζε αξθεηά κεγαιχηεξν βαζκφ φζνλ αθνξά ηε
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή.
ηελ πεξίπησζε ησλ «δηπιψλ ηξηηψλ», ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (~66% )
απάληεζε φηη δπζθνιεχεηαη απφ «αξθεηά» έσο «πνιχ». πγθξίλνληάο ην κε ηελ
πεξίπησζε ησλ «δηπιψλ έθησλ» φπνπ νη κηζνί απάληεζαλ φηη δπζθνιεχνληαη «πνιχ»,
πξνθχπηεη κία αληίθαζε, αθνχ ζεσξεηηθά ε πεξίπησζε ησλ δηπιψλ έθησλ είλαη πην
δχζθνιε, εθφζνλ πξαθηηθά είλαη ην δηπιάζην δηάζηεκα. Με κηα πην πξνζεθηηθή
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καηηά φκσο ζηα απνηειέζκαηα, παξαηεξείηαη φηη ην 50% γηα ηηο δηπιέο έθηεο
εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην «πνιχ»,

αληίζεηα κε ηελ πεξίπησζε ησλ δηπιψλ

ηξίησλ, φπνπ ην πνζνζηφ είλαη κνηξαζκέλν 33% γηα ην «αξθεηά» θαη 33% γηα ην
«πνιχ».
Αμηνζεκείσην

είλαη ην γεγνλφο

φηη ζε θάπνηα ζεκεία ηα πνζνζηά ησλ

αηφκσλ κε κεγάια ρέξηα πνπ αλέθεξαλ κεγάιε δπζθνιία («αξθεηά» ή «πνιχ»), ήηαλ
κεγαιχηεξα απφ απηψλ κε κηθξά ρέξηα. Απηά ήηαλ: «ηξίιηεο θαη άιια παξφκνηα
ζηνιίδηα», «εχθνιε απνκλεκφλεπζε» θαη «νκαιφηεηα ζην ξπζκφ». ηηο «ηξίιηεο θαη
αιιά παξφκνηα ζηνιίδηα» ην 63% ησλ πηαληζηψλ κε κεγάια ρέξηα, απάληεζε φηη
αληηκεησπίδεη κεγάιε δπζθνιία, ελψ απφ απηνχο κε κηθξά ρέξηα κφλν ην 32%. Μηα
πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε επθηλεζία ησλ κηθξνθακσκέλσλ δαρηχισλ
έλαληη ησλ πην κεγάισλ. Σα κηθξνθακσκέλα δάθηπια ζε απηή ηε πεξίπησζε δελ
έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα δπζθνιία φπσο κεγάια δηαζηήκαηα ή πεδήκαηα. ε
αληίζεζε, ηα κεγάια δάρηπια πηζαλφλ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ
δπζθνιίεο, φπσο ην παίμηκν ζε ζηελέο ζέζεηο κεηαμχ ησλ καχξσλ πιήθηξσλ. Η
άπνςε απηή εληζρχεηαη απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ θαζεγεηή Α, ε νπνία αθνινπζεί ζε
επφκελν θεθάιαην. ε απφζπαζκα ηεο ζπλέληεπμεο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη:
«Κάπνηνο κε κεγάια θαη ρνληξά δάρηπια δελ κπνξεί λα παίμεη γηα παξάδεηγκα ηε
δεύηεξε ζπνπδή Chopin op 10 no 2 όπνπ παίδεηο κεηαμύ ησλ καύξσλ πιήθηξσλ. Τν
δάθηπιν απιά δε ρσξάεη!».
ζνλ αθνξά ηελ «ελ γέλεη αίζζεζε αζθάιεηαο» θαηά ην παίμηκν, ην 63%
απηψλ κε κεγάια ρέξηα θαζψο θαη ην 66% απηψλ κε κηθξά ρέξηα, απάληεζε φηη
δπζθνιεχεηαη. Η παξαηήξεζε απηή ππνδειψλεη φηη ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνχ δελ είλαη
απαξαίηεηα έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πην πάλσ δεμηφηεηα.
Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζην «ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κάζνπλ πνιχ
δχζθνια πεξάζκαηα», φπνπ φκνηα πνζνζηά (~72%) παξαηεξνχληαη θαη γηα ηηο δχν
νκάδεο πηαληζηψλ. Δλδερνκέλσο ε δεμηφηεηα απηή λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ
παξάγνληα πνπ εμεηάδνπκε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. ίγνπξα νη απαληήζεηο
επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ θνκκαηηψλ πνπ πξνζπαζεί λα κάζεη ν
θαζέλαο ζε ζρέζε κε ηελ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηά ηνπ σο πηαλίζηαο.
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ε ζρέζε κε ην «παίμηκν legato» βιέπνπκε φηη θαλέλαο πηαλίζηαο κε κηθξά
ρέξηα δελ απάληεζε φηη δπζθνιεχεηαη, φπσο επίζεο θαη ζε ζρέζε κε ηηο «ζπαζκέλεο
ζπγρνξδίεο (αξπηζκνί) » θαη ηελ «αίζζεζε ηεο δπλακηθήο φπνπ ρξεηάδεηαη». Οη
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα ην παίμηκν legato εμαξηψληαη βέβαηα, απφ ην αλ ν
εξσηεζείο

είρε ζην κπαιφ ηνπ κηα απιή κεισδηθή γξακκή ή κία πεξηζζφηεξν

ζχλζεηε γξακκή π.ρ. ζε κηα ζεηξά ζπγρνξδηψλ θαη νθηάβσλ.
Γεληθά, ε ζρεηηθά ππνθεηκεληθή θχζε κεξηθψλ δεμηνηήησλ πηζαλφλ λα
επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, απαληήζεηο ζηηο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε
ηελ «ελ γέλεη

αίζζεζε αζθάιεηαο», «νκαιφηεηα ζην ξπζκφ», «αίζζεζε ηεο

δπλακηθήο φπνπ ρξεηάδεηαη» θαη «ηζνξξνπία» δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απφιπηα
αληηθεηκεληθέο.
Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα θξηζνχλ ππνθεηκεληθά θαη κφλν απφ
ην γεγνλφο φηη νη εξσηεζέληεο απηφ-αμηνινγνχληαλ θαη ζίγνπξα ππάξρνπλ δηαθνξέο
ζην πψο θξίλεη ν θαζέλαο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηη απαηηήζεηο έρεη απφ απηφλ.
3.9 Απόςεηο δηδαζθόλησλ πηάλνπ γηα ην βαζκό δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
καζεηέο ηνπο κε κηθξό άλνηγκα
Γηα πην αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο θξίζεθε
ζθφπηκν ε ίδηα εξψηεζε λα ηεζεί θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο, νη νπνίνη
εξσηήζεθαλ γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ απφ ηελ πείξα ηνπο βιέπνπλ λα
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηνπο κε άλνηγκα κηθξφηεξν ησλ 19,1cm. πλεληεχμεηο
πάξζεθαλ απφ πέληε δηδάζθνληεο ησλ νπνίσλ νη απφςεηο ζπλνςίδνληαη ζην πην θάησ
πίλαθα:
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Πίλαθαο 3.5: Ο βαζκφο δπζθνιίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνθιήζεηο πνπ βιέπνπλ νη δηδάζθνληεο
λα αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηνπο κε κηθξά ρέξηα. Σα λνχκεξα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
θαζεγεηψλ πνπ έδσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε θάζε θνξά. Γηα κεξηθέο ηερληθέο δελ απάληεζαλ
θαη νη πέληε δηδάζθνληεο.

Α/Α

Σερληθέο

1
2

Δθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε
(prima vista)
Υξφλνο γηα λα κάζεηο θαηλνχξην ξεπεξηφξην

3

Πεξάζκαηα θιηκάθσλ

5

4

Παίμηκν Legato

3

5

Γπλαηφηεηα λα θξαηάο λφηεο κε ην δάρηπιν
ρσξίο ηε ρξήζε Πεληάι.
Γξήγνξα πεξάζκαηα νθηάβσλ ή κεγάισλ
ζπγρνξδηψλ
παζκέλεο νθηάβεο

2

2

9

παζκέλεο ζπγρνξδίεο
(αξπηζκνί)
Αιιαγέο ζέζεσλ

10

Γηπιέο ηξίηεο

4

1

11

Γηπιέο έθηεο

1

1

12

Σξίιηεο θαη άιια παξφκνηα ζηνιίδηα

4

1

13

Δχθνιε απνκλεκφλεπζε

4

1

14

Αθξίβεηα ζην παίμηκν

2

1

15

Η ελ γέλεη αίζζεζε αζθάιεηαο

16

1

17

Υξφλνο πνπ ζνπ παίξλεη λα κάζεηο πνιχ
δχζθνια πεξάζκαηα
Οκαιφηεηα ζην ξπζκφ

18

Αίζζεζε ηεο δπλακηθφηεηαο φπνπ ρξεηάδεηαη

2

19

Γεληθά ηζνξξνπία ζην παίμηκν

6
7
8

Βαζκόο δπζθνιίαο πνπ παξαηεξνύλ
νη δηδάζθνληεο ζε καζεηέο ηνπο κε
κηθξά ρέξηα
Καζόινπ Λίγν Αξθεηά
Πνιύ
3
2
2

3

1

1

1

2

3

2

2

1

2

1

2

3.9.1 ρνιηαζκόο ησλ απόςεσλ ησλ δηδαζθόλησλ
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1

3

2

2

1

1
1

2

1

3

1
1
3

1

Γηα ηε δεμηφηεηα πνπ αθνξνχζε ζηα γξήγνξα πεξάζκαηα νθηάβσλ ή κεγάισλ
ζπγρνξδηψλ φινη νη δηδάζθνληεο ζπκθψλεζαλ φηη ηα άηνκα κε κηθξά ρέξηα
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο δηδάζθνληεο απάληεζαλ φηη νη
καζεηέο ηνπο κε ρέξηα δπζθνιεχνληαη «πνιχ», ελψ νη άιινη δχν απάληεζαλ
«αξθεηά».
ε κεξηθέο φκσο πεξηπηψζεηο

νη απφςεηο ησλ δηδαζθφλησλ δηράζηεθαλ,

θαζψο άιινη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη αμηνζεκείσηνο βαζκφο δπζθνιίαο, ελψ άιινη φρη.
Γηα παξάδεηγκα, απηφ ηζρχεη ζην «ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κάζνπλ θαηλνχξην
ξεπεξηφξην» θαζψο θαη ζηηο «αιιαγέο ζέζεσλ». Παξνκνίσο θαη γηα ηηο «ζπαζκέλεο
νθηάβεο» θαη ηηο «δηπιέο έθηεο».
ε εξσηήκαηα πνπ αθνξά ζηελ «αθξίβεηα ζην παίμηκν» θαη ζηελ «νκαιφηεηα
ζην ξπζκφ», ε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ ηζρπξίδεηαη φηη επεξεάδνληαη απφ
«θαζφινπ» έσο «ιίγν», ελψ αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο φηη έλαο δηδάζθνληαο
απάληεζε «πνιχ».
Σέινο ππήξραλ θαη νη δεμηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο νη δηδάζθνληεο νκφθσλα
ζπκθψλεζαλ φηη ηα άηνκα κε κηθξά ρέξηα δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία θαηά
ηελ εθηέιεζή ηνπο. Σέηνηεο είλαη νη «δηπιέο ηξίηεο», ε «εχθνιε απνκλεκφλεπζε» θαη
νη «ηξίιηεο θαη άιια παξφκνηα ζηνιίδηα».
Ο δηδάζθνληαο Α πνπ απάληεζε «πνιχ» γηα ηελ αθξίβεηα ζην παίμηκν θαη γηα
ηελ νκαιφηεηα ζην ξπζκφ, ηφληζε φηη εμαξηάηαη απφ ην ξεπεξηφξην. Δπίζεο ν ίδηνο
δηδάζθνληαο δελ έδσζε απάληεζε γηα ην «γεληθά ηζνξξνπία ζην παίμηκν», ιέγνληαο
θαη πάιη φηη εμαξηάηαη απφ ην ξεπεξηφξην. Απάληεζε θαη πάιη απέθπγε λα δψζεη γηα
ηελ «δπλαηφηεηα λα θξαηάο λφηεο κε ην δάρηπιν ρσξίο ηε ρξήζε πεληάι», ιέγνληαο
φηη εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε. Δπηπιένλ, γηα ηελ αθξίβεηα ζην παίμηκν θαη ηηο
αιιαγέο ζέζεσλ φπνπ απάληεζε «πνιχ» θαη «αξθεηά» αληίζηνηρα, δηεπθξίληζε φηη
ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ άικαηα. Σέινο, αλέθεξε φηη ε αίζζεζε ηεο
δπλακηθήο φπνπ ρξεηάδεηαη, εμαξηάηαη απφ ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο.
Ο δηδάζθνληαο Β ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ «αθξίβεηα ζην παίμηκν»,
ηελ «ελ γέλεη αίζζεζε αζθάιεηαο», ην «ρξφλνο πνπ ζνπ παίξλεη λα κάζεηο πνιχ
δχζθνια πεξάζκαηα», ηελ «νκαιφηεηα ζην ξπζκφ», ηελ «ηζνξξνπία ζην παίμηκν» θαη
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ηελ «αίζζεζε ηεο δπλακηθήο φπνπ ρξεηάδεηαη» δελ έδσζε απάληεζε, ιέγνληαο φηη νη
απαληήζεηο γηα απηά ηα ζέκαηα είλαη ζρεηηθέο

θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κία

αληηθεηκεληθή απάληεζε. Ο δηδάζθνληαο Γ γηα ηα πεξάζκαηα ησλ θιηκάθσλ απάληεζε
θαζφινπ, πξνζζέηνληαο φηη νη πηαλίζηεο κε κηθξά ρέξηα ππεξηεξνχλ ζε απηή ηε
δεμηφηεηα.
3.10 ύγθξηζε απόςεσλ δηδαζθόλησλ θαη θνηηεηώλ
Αθνινπζεί κηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ βιέπνπλ φηη
αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο ηνπο κε κηθξά ρέξηα θαη ησλ θνηηεηψλ ηεο έξεπλαο πνπ
έρνπλ κηθξά ρέξηα. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο δχν νκάδεο,
ππάξρεη κεγάινο βαζκφο ζπκθσλίαο ζε πνιιά ζεκεία, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ
νξζφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο.
Αξρηθά νη δχν νκάδεο ζπκθσλνχλ φηη ν βαζκφο δπζθνιίαο είλαη κηθξφο ή δελ
ππάξρεη θαζφινπ γηα ηηο δεμηφηεηεο ηηο ζρεηηθέο κε ηα «πεξάζκαηα θιηκάθσλ»,
«παίμηκν legato», «ζπαζκέλεο ζπγρνξδίεο, αξπηζκνχο», «ηξίιηεο θαη άιια παξφκνηα
ζηνιίδηα», «εχθνιε απνκλεκφλεπζε», «νκαιφηεηα ζην ξπζκφ», «αίζζεζε δπλακηθήο
φπνπ ρξεηάδεηαη». Η κνλαδηθή δεμηφηεηα γηα ηελ νπνία ζπκθσλνχλ ηφζν νη
δηδάζθνληεο φζν θαη νη θνηηεηέο φηη ν βαζκφο δπζθνιίαο είλαη κεγάινο, αθνξά ηα
«γξήγνξα πεξάζκαηα νθηάβσλ ή ζπγρνξδηψλ». Αμηνζεκείσηε ήηαλ επίζεο ε
δηαθσλία πνπ παξνπζηάζηεθε γηα ην «ρξφλν πνπ παίξλεη λα κάζνπλ γξήγνξα
πεξάζκαηα», φπνπ νη πέληε ζηνπο έμη θνηηεηέο έδσζαλ απάληεζε απφ «αξθεηά» έσο
«πνιχ», αληίζεηα κε ηνπο δηδάζθνληεο πνπ κφλν έλαο έδσζε ζεηηθή απάληεζε. Σν
ίδην παξαηεξήζεθε θαη γηα ηηο «δηπιέο ηξίηεο» φπνπ νη ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη θνηηεηέο
κε κηθξά ρέξηα απάληεζαλ φηη δπζθνιεχνληαη, ελψ φινη νη δηδάζθνληεο δηαθψλεζαλ.
Απηέο νη δηαθσλίεο κπνξεί βεβαία λα είλαη ηπραίεο θαη λα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη
νη δηδάζθνληεο εξσηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ζεσξνχλ φηη
αληηκεησπίδνπλ νη πηαλίζηεο κε κηθξά ρέξηα, ελψ ε αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ηνπο
θνηηεηέο ήηαλ θαηά πφζν νη ίδηνη δπζθνιεχνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.
Δπνκέλσο ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηθέο ηνπο
πξνζσπηθέο αδπλακίεο θαη φρη θαη’ αλάγθε ζηα κηθξά ηνπο ρέξηα.
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Κεθάιαην 4: Αλάιπζε πλεληεύμεσλ.
θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ε ζχγθξηζε θαη ελδερνκέλσο ε επαιήζεπζε
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ θνηηεηψλ. Οη
απφςεηο ησλ δηδαζθφλησλ πηζαλφλ λα είλαη πην αληηθεηκεληθέο απφ απηέο ησλ
θνηηεηψλ αθνχ ν θάζε θνηηεηήο απαληά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ βάζε ησλ δηθψλ ηνπ
πξνζδνθηψλ. Παξάιιεια, νη ζπδεηήζεηο κε ηνπο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
επεμεγεκαηηθά γηα νξηζκέλεο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ. Ήδε ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην έρεη γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ
δηδαζθφλησλ, φζνλ αθνξά ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πηαλίζηεο κε κηθξφ
άλνηγκα παιάκεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Οη ζπλεληεχμεηο απηνχζηεο
παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα ΙV.
4.1 Πνζνζηό εκθάληζεο ΜΓΠ ζηνπο δηδάζθνληεο πηάλνπ
Απφ ηνπο πέληε δηδάζθνληεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη ηέζζεξηο
δήισζαλ φηη θάπνηα ζηηγκή ζηελ θαξηέξα ηνπο εκθάληζαλ θάπνην πξφβιεκα ζηα
ρέξηα, άιινη ζε κεγαιχηεξν θαη άιινη ζε κηθξφηεξν βαζκφ.

Εμφάνιςη ΜΔΠ ςτουσ Διδάςκοντεσ
Πιάνου
ΌΧΙ
20%

ΝΑΙ
80%

ρήκα 4.1: Δκθάληζε ΜΓΠ ζηνπο δηδάζθνληεο. Με θφθθηλν ρξψκα θαίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ
δηδαζθφλησλ πνπ δήισζαλ φηη εκθαλίδνπλ ΜΓΠ. Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε δηδάζθνληεο,
δειαδή ην 80%, δήισζαλ φηη θάπνηα ζηηγκή ζηελ θαξηέξα ηνπο βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε
θάπνηα ΜΓΠ .
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Ο δηδάζθνληαο Γ κάιηζηα αλέθεξε: «Όινη όζνη θάλνπλ θαξηέξα ζαλ ζνιίζηεο θαη
κειεηνύλ πάξα πνιύ ζθιεξά, θάπνηα ζηηγκή έξρνληαη αληηκέησπνη κε απηό ην ζέκα».
Ο δηδάζθνληαο, ν νπνίνο δήισζε φηη νπδέπνηε αληηκεηψπηζε θάπνην
πξφβιεκα ζηα ρέξηα, ηφληζε φηη ζε απηφ ζπλέβαιε ε ζσζηή θαζνδήγεζε απφ ηνλ
δηδάζθνληα ηνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν κειέηεο, αιιά θαη γεληθά γηα ην παίμηκφ ηνπ.
Ιζρπξίζηεθε δε φηη ν ηξφπνο γηα λα απνθχγεη θάπνηνο ηνλ ηξαπκαηηζκφ είλαη ε
πιήξεο ραιαξφηεηα θαηά ηελ επαθή κε ην φξγαλν.
4.2 Πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ δηδαζθόλησλ γηα ΜΓΠ
ε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο δηδάζθνληεο θαηά πφζν ε πξνζσπηθή ηνπο
εκπεηξία ηνπο βνήζεζε λα θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο έηζη ψζηε λα απνθχγνπλ
θάπνηα ΜΓΠ, θαη νη ηέζζεξηο δηδάζθνληεο απάληεζαλ ζεηηθά. «Βιέπεηε, πνιιέο θνξέο
αλ δελ έρεηο θάπνην πξόβιεκα δελ ην ςάρλεηο πνηέ (…) Τώξα βιέπσ ηα ρέξηα ησλ
παηδηώλ κέζα από ην δηθό κνπ πξόβιεκα. Παιαηόηεξα, πξηλ εκθαληζηεί ην πξόβιεκα,
δελ παξαηεξνύζα θάπνηα αδπλακία ζηε ζηάζε ησλ ρεξηώλ ησλ παηδηώλ (…), ηώξα
αλαδεηώ ηε ζσζηή ζηάζε ησλ ρεξηώλ θαη γεληθά ηνπ ζώκαηόο ηνπο έηζη ώζηε λα κελ
πάζνπλ ηίπνηα θη απηά», απηφ αλαθέξεη ν δηδάζθνληαο Α. Ο δηδάζθνληαο Γ κάιηζηα
είπε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ θαλέλαο καζεηήο ηνπ δελ ήξζε
αληηκέησπνο κε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα.
ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν, θαηά ηε
γλψκε ηνπο, ιφγν εκθάληζεο ΜΓΠ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε
πιεηνλφηεηα έδσζε σο απάληεζε ηελ απφηνκε αχμεζε ησλ σξψλ κειέηεο. Άιινη
ιφγνη πνπ εηπψζεθαλ είλαη ην ξεπεξηφξην, ην ηερληθφ ππφβαζξν θαη ν δηδάζθνληαο. Ο
δηδάζθνληαο Γ ζεκείσζε ην εμήο: « Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδεη ν δηδάζθνληαο
κέρξη πνύ κπνξεί λα θηάζεη ν καζεηήο ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη έλα πνιύ γεξό ηερληθό
ππόβαζξν θαη ηνλ βάιεηο λα αληηκεησπίζεη έλα απαηηεηηθό ξεπεξηόξην, είλαη ζαλ λα
πξνζπαζείο λα θηίζεηο έλαλ νπξαλνμύζηε ρσξίο λα έρεηο γεξά ζεκέιηα! Δίλαη απνιύησο
ζηελ επζύλε ηνπ δηδάζθνληνο λα κελ πάζεη ν θνηηεηήο θάηη». Ο δηδάζθνληαο Δ
αλέθεξε: « Tα αίηηα λνκίδσ είλαη πάξα πνιιά, δελ μέξσ πνην από όια κπνξώ λα
ραξαθηεξίζσ σο πην ζεκαληηθό. Ννκίδσ ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηερληθά
πξνβιήκαηα, είλαη απηνί πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε έθεζε ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο».
Άιινο δηδάζθνληαο (Β) πξνζδηφξηζε ηελ «ππέξρξεζε», δειαδή ηε «ζπζζώξεπζε
πνιιώλ εηώλ πνιύσξεο κειέηεο», σο θχξην παξάγνληα.
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4.3 ρνιηαζκόο παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζηελ εκθάληζε ΜΓΠ ζύκθσλα κε
ηε βηβιηνγξαθία
ην επφκελν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο αλαθέξζεθαλ ζηνπο δηδάζθνληεο
παξάγνληεο πνπ θαηά ηε βηβιηνγξαθία επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ΜΓΠ. Γηα ηνλ
παξάγνληα «ξεπεξηφξην» νη ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε δηδάζθνληεο ζπκθψλεζαλ φηη
είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. πγθεθξηκέλα εηπψζεθαλ ηα πην θάησ.
Γηδάζθνληαο Γ: «Αλ έρεηο έλα αδύλακν κπτθό ζύζηεκα, ηόηε πξέπεη λα πξνζέμεηο ην
ξεπεξηόξην πνπ ζα επηιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ δνθηκάζεηο λα παίμεηο ζπνπδέο Liszt
θη έρεηο κηθξό άλνηγκα ή αδύλακν κπτθό ζύζηεκα, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα
εκθαληζηεί νπνηνδήπνηε πξόβιεκα. Οπόηε επηκέλσ ζηε ζσζηή επηινγή ηνπ ζσζηνύ
ξεπεξηνξίνπ βάζε ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο». Ο

Γηδάζθνληαο Α

αλέθεξε φηη «αλ θάπνην παηδί πνπ έρεη κηθξό ρέξη πάξεη θάπνην θνκκάηη πνπ απαηηεί
κεγάιεο απνζηάζεηο θη ν δηδάζθνληαο δελ θαηαιαβαίλεη ζε πνην βαζκό δπζθνιίαο
αληαπνθξίλεηαη ν καζεηήο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζην παηδί πξόβιεκα».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηξεηο απφ ηνπο πέληε δηδάζθνληεο αλέθεξαλ
αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο πξνβιήκαηνο επηινγήο ξεπεξηνξίνπ θαη ζε καζεηέο κε
κεγάιν άλνηγκα παιάκεο. πγθεθξηκέλα, ν δηδάζθνληαο Α είπε: «Γηα παξάδεηγκα,
ζπνπδέο ηνπ Liszt θαη Chopin κε αξπίζκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα παηρηνύλ από
θάπνηνλ

κε κηθξό ρέξη, εδώ είλαη έλα πξόβιεκα επηινγήο ηνπ ξεπεξηνξίνπ, θαη

αληίζηνηρα ππάξρεη ην ίδην πξόβιεκα γηα απηνύο κε πνιύ κεγάια θαη ρνληξά δάρηπια,
π.ρ. ε δεύηεξε ζπνπδή ηνπ Chopin νp 10 Νν 2 πνπ παίδνπλ κεηαμύ ησλ καύξσλ
πιήθηξσλ. Τα δάρηπια απιά δελ ρσξάλε! Ο Richter έιεγε όηη δελ κπνξεί λα παίμεη ηε
δεύηεξε ζπνπδή ηνπ Chopin επεηδή ηα δάρηπιά ηνπ δε ρσξάλε κεηαμύ ησλ καύξσλ
πιήθηξσλ. Να, απηό είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ ξεπεξηνξίνπ». Αθόκε ν δηδάζθνληαο Β
αλέθεξε: «Απηνί πνπ έρνπλ πνιύ κεγάια ρέξηα είλαη πνιύ πην εύθνιν λα
αληαπνθξηζνύλ ζε ζεκεία πνπ πεξηέρνπλ ζπγρνξδίεο ή ζε ζεκεία κε αλνίγκαηα, αιιά
ζε θάπνηα ζεκεία πνιύ ιεπηεπίιεπηα , π.ρ. ρξσκαηηθέο ζθάιεο γεληθά ζε ξεπεξηόξην
Haydn ή Bach, θιαζζηθό- πξνθιαζηθό ξεπεξηόξην πνπ δελ έρεη θαζόινπ αλνίγκαηα
εθεί αληηκεησπίδνπλ κηα δπζθνιία ιόγν ηεο ζηελόηεηαο ησλ ζέζεσλ». O Γηδάζθνληαο
Δ είπε: «Υπάξρεη θαη ε αληίζηνηρε πεξίπησζε απηώλ πνπ έρνπλ κεγάια θαη ρνληξά
δάρηπια θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θπξίσο ζην Κιαζζηθό θαη Πξνθιαζηθό
ξεπεξηόξην».
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Ο επφκελνο παξάγνληαο πνπ ζρνιηάζηεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ήηαλ ν
«δηδάζθνληαο». ινη ζπκθψλεζαλ φηη παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν. Ο δηδάζθνληαο Α
θαη Γ είπαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν απ’ φινπο ηνπο
παξάγνληεο.

Ο δηδάζθνληαο Δ ζεκείσζε φηη ν «θαζεγεηήο» παίδεη πάξα πνιχ

κεγάιν ξφιν, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ βνεζάεη ην καζεηή λα θαηαιάβεη φηη ε
ηερληθή είλαη κέξνο ηεο κνπζηθήο.
Γηα ηνλ παξάγνληα «ζηάζε ηνπ ζψκαηνο», φινη νη δηδάζθνληεο αλέθεξαλ φηη
είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε ΜΓΠ. ρνιηάδνληάο ηνλ, ν
δηδάζθνληαο Γ ηφληζε φηη «είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αιιά ηελ ηερληθή ν
καζεηήο δελ ηελ πηνζεηεί από κόλνο ηνπ, θάπνηνο πξέπεη λα ηελ ππνδεηθλύεη», ζέηνληαο
έηζη απηφλ ηνλ παξάγνληα αιιειέλδεην κε ηνλ παξάγνληα ηνπ δηδάζθνληα. Ο
δηδάζθνληαο Δ ζρνιίαζε : «Γελ πηζηεύσ όκσο όηη θάπνηνο κπνξεί λα βειηηώζεη ηε
ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ηνπ γηα λα βειηηώζεη ηελ ηερληθή ηνπ. Πξέπεη λα αιιάμεη ν ηξόπνο
θαηά ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηε κνπζηθή θαη ε όιε θνζκνζεσξία ηνπ γύξσ από ηε
κνπζηθή. Απηό ζα δηνξζώζεη ηε ζηάζε ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηελ επίδνζή ηνπ».
Ο επφκελνο παξάγνληαο πνπ ζπδεηήζεθε ήηαλ ην «επίπεδν πξνεηνηκαζίαο».
ε απηφ ην ζεκείν νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο αληηιακβάλνληαλ δηαθνξεηηθά ηνλ
φξν (βι. παξάξηεκα ΙV). Έηζη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα αληηθεηκεληθή ζχγθξηζε
κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ.
Γηα ηνλ παξάγνληα «ηερληθή» φινη νη δηδάζθνληεο ππνζηήξημαλ φηη είλαη
αιιειέλδεηνο κε ηνλ «θαζεγεηή». Ο δηδάζθνληαο Γ αλαθέξεη εδψ ηνλ θαηαιπηηθφ
ξφιν πνπ παίδεη έλαο δηδάζθνληαο ζηελ «θαηαζηξνθή», φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε
ηνπ καζεηή ηνπ. «Ο δηδάζθνληαο είλαη απηόο πνπ πξέπεη λα ηνλ θαηεπζύλεη. Αλ ν
καζεηήο έρεη ιάβεη ιάζνο θαζνδήγεζε εμαξρήο θαη θηάλεη κεηά από δέθα ρξόληα
ζπνπδώλ ζε έλα δηδάζθνληα ν νπνίνο αλαγλσξίδεη όηη δελ έρεη ζσζηό ππόβαζξν (…),
ζε απηό ην ζεκείν είλαη πνπ ζα πξέπεη λα δείμεη ππνκνλή βνεζώληαο ηνλ λα θηίζεη
ζσζηή ηερληθή. Δάλ δελ ην θάλεη θαη ζπλερίζεη δίλνληάο ηνπ θνκκάηηα, ηα νπνία ηερληθά
δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη, ην πην πηζαλό είλαη λα ηνλ θαηαζηξέςεη!».
Η «κπτθή έληαζε» είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ φινη νη δηδάζθνληεο
δήισζαλ φηη παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε θάπνηαο κπνζθειεηηθήο
δηαηαξαρήο. Ο δηδάζθνληαο Δ φκσο ζεκείσζε φηη θαηά ηελ άπνςή ηνπ ε κπτθή
έληαζε απνηειεί δεπηεξνγελή παξάγνληα, θαη πίζσ απφ απηφ ην θαηλφκελν
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εκθαλίδεηαη θαη πάιη ε ιαλζαζκέλε άπνςε γηα ηε κνπζηθή. Ο δηδάζθνληαο Γ ν
νπνίνο, δήισζε φηη νπδέπνηε αληηκεηψπηζε θάπνηα ΜΓΠ, φηαλ εξσηήζεθε πνηνο θαηά
ηελ άπνςή ηνπ είλαη ν ηξφπνο γηα λα απνθχγεη θάπνηνο έλα ηξαπκαηηζκφ, απάληεζε:
«Ννκίδσ ν ηξόπνο γηα λα απνθύγεη

θάπνηνο

ηελ ππεξθόπσζε κε ζπλέπεηα ηνλ

ηξαπκαηηζκό, είλαη ε πιήξεο ραιαξόηεηα θαηά ηελ επαθή κε ην όξγαλν, ην πώο παίδεηο
δειαδή όηαλ έρεηο ζθίμηκν είηε ζηνλ θαξπό είηε ζηνλ ώκν, είηε αθόκε θαη ζηηο
θιεηδώζεηο ησλ δαρηύισλ. Απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο νπνηνπδήπνηε ηξαπκαηηζκνύ
δειαδή, όζν πεξηζζόηεξν θνξηώλεηο ην κπτθό ζνπ ζύζηεκα. Φπζηθά όια απηά
εμαξηώληαη θαη από ην ηη παίδεηο θαη πώο ζα ην παίμεηο, αιιά θπξίσο όηη δελ είζαη
ραιαξόο».
αλαθέξζεθαλ

Ο δηδάζθνληαο Α ζπλνςίδνληαο

φινπο ηνπο

παξάγνληεο πνπ

(θη απηνχο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ), δήισζε φηη ζηελ θνξπθή ηεο

ππξακίδαο ηνπνζεηεί ηε κπτθή έληαζε καδί κε ηνλ δηδάζθνληα «(…) θύξηνο
παξάγνληαο ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ην ζθίμηκν ησλ ρεξηώλ θαη ησλ δαρηύισλ, γεληθά
ην κπτθό ζθίμηκν.»
Αθνινχζεζε ν παξάγνληαο ηεο «ζέζεο ηνπ θαζίζκαηνο». Παξφιν πνπ ζηε
βηβιηνγξαθία ήηαλ έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δελ ζπγθαηαιεγφηαλ ζηνπο θχξηνπο
ιφγνπο εκθάληζεο θάπνηαο ΜΓΠ, εληνχηνηο ππήξμε εθηεηακέλε αλαθνξά ζε απηφλ
ηνλ παξάγνληα απφ θάπνηνπο δηδάζθνληεο. πγθεθξηκέλα, ν δηδάζθνληαο Α δήισζε:
«Aλ θάπνηνο θάζεηαη πνιύ ρακειά θαη δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζώκα ηνπ, ππάξρεη
πάιη δπζιεηηνπξγία, ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ ηξαπκαηηζκό. Ή αληηζέησο αλ
θάζεηαη πνιύ ςειά, κεηώλεηαη ην ύςνο ζεθώκαηνο ηνπ δαθηύινπ. Όηαλ ην ρέξη είλαη ζε
επζεία ζέζε, ην δάθηπιν κπνξεί λα ζεθσζεί κέρξη θαη 5 πόληνπο. Όηαλ θάζεζαη πνιύ
ςειά ην δάθηπιν κε όιε ηελ πξνζπάζεηα κπνξεί λα ζεθσζεί κόλν 2 πόληνπο. Αλ
θάπνηνο θάζεηαη πνιύ ςειά, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παηήζεη έλα καύξν πιήθηξν
ζθίγγεη ηα ρέξηα, έηζη απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο παξνπζίαζεο πξνβιήκαηνο».

Ο

δηδάζθνληαο Β ηνλ φξηζε σο ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα εκθάληζεο θάπνηαο ΜΓΠ.
«Τν ύςνο ηνπ θαζίζκαηνο επεξεάδεη αξθεηά ζην πνηεο κπτθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηείο.
Όζν ρακειόηεξα θάζεζαη, επεηδή ρακειώλεη ν θνξκόο θαη αλαγθαζηηθά ηα ρέξηα δελ
έξρνληαη ζε νξζή γσλία κε ην πηάλν ή ιίγν πην ςειά, απηόκαηα αλαγθάδεζαη λα
ρξεζηκνπνηήζεηο δαθηπιηθό παίμηκν, ελώ αλ θαζόζνπλα ιίγν πην ςειά ζα ζπλέβαιαλ
θαη άιιεο κπτθέο νκάδεο θαηά ην παίμηκν. Βεβαία, απηό δηεπθνιύλεη ην πνιύ γξήγνξν
παίμηκν, αθνύ ηα “Reflex” ησλ δαρηύισλ είλαη πνιύ πην γξήγνξα από κηθξέο κπτθέο
νκάδεο, αιιά έηζη θαηαπνλνύληαη πην εύθνια νη κηθξέο πεξηνρέο».
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Ο επφκελνο παξάγνληαο ήηαλ ην «παίμηκν κε ςειφ θαξπφ». Κάπνηνη απφ ηνπο
δηδάζθνληεο ην ζπλέδεζαλ κε ηνλ πξνεγνχκελν παξάγνληα (χςνο ηνπ θαζίζκαηνο) .
Ο δηδάζθνληαο Γ είπε φηη: «Δίλαη ζεκηηό γηα επηκέξνπο ζεκεία ζε θάπνηα πεξάζκαηα,
γηα παξάδεηγκα πνπ ρξεηάδεηαη αιιά δελ γίλεηαη λα παίδεηο πηάλν κε ηνλ θαξπό όξζην.
Βέβαηα ηα πάληα είλαη ζρεηηθά, γηα παξάδεηγκα ν Glenn Gould ην μέξνπκε όινη όηη
έπαηδε κε έλα πνιύ ρακειό θαζίζκαηνο. Έηζη έκαζε από κηθξόο θαη δνύιεςε πνιύ γηα
απηόλ! Βέβαηα όηαλ έξζεη έλα παηδί ζε έλα σδείν δελ ζα ην βάινπκε λα παίδεη πηάλν
ζαλ ηνλ Glenn Gould». Δλψ ν δηδάζθνληαο Δ είπε: «Γελ μέξσ θαηά πόζν είλαη
ζύκπησκα. Γηα ηα πεξηζζόηεξα από απηά ελ νιίγηο

δελ μέξσ θαηά πόζν είλαη

ζπκπηώκαηα ή αίηηα, ίζσο θάπνηα από απηά λα είλαη θαη ηα δύν».
Σειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ απηφο ηνπ «άγρνπο», ζρεηηθά
κε ηνλ νπνίν νη δηδάζθνληεο Α θαη Γ

δήισζαλ φηη ε κπτθή έληαζε απνηειεί

αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηνπ άγρνπο.
πλνςίδνληαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε ν θάζε
δηδάζθνληαο αλαθεξφκελνο ζε θάπνηα αηηία δεκηνπξγίαο ΜΓΠ, θαζψο θαη ηελ άπνςή
ηνπ φπσο δηακνξθψζεθε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, πην θάησ δίλεηαη ν
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, φπσο εθηηκήζεθε, γηα ηνλ θάζε δηδάζθνληα μερσξηζηά.
Ο δηδάζθνληαο Α αλάθεξε φηη «από όια απηά ν ξόινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη
πνιύ θαζνξηζηηθόο επεηδή ν ξόινο ηνπ είλαη λα παξαηεξεί ην καζεηή θαη πξέπεη λα ηνλ
θαζνδεγεί». ηε ζπλέρεηα πξφζζεζε φηη «ην ζθίμηκν

είλαη ζηελ θνξπθή ηεο

ππξακίδαο. Γειαδή ε κπτθή έληαζε είλαη ην πην ζεκαληηθό. Ο δηδάζθνληαο εθόζνλ
επηβιέπεη ην καζεηή θαη δελ ηνλ δηνξζώλεη όηαλ παξαηεξεί ηέηνηα πξνβιήκαηα, ν
παξάγνληαο «θαζεγεηήο», ηόηε ηζνβαζκεί ζε ζεκαληηθόηεηα κε ηνλ παξάγνληα «κπτθή
έληαζε».
Ο δηδάζθνληαο Β, εξσηνχκελνο πνηνλ ζεσξεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα
απάληεζε: «Ννκίδσ ε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο καδί κε ην ύςνο ηνπ θαζίζκαηνο. Βέβαηα
απηά ζπλδπάδνληαη κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ηελ ηερληθή».
Ο δηδάζθνληαο Γ ζεψξεη φηη: «Γεληθά δελ ππάξρνπλ παξάγνληεο απαγνξεπηηθνί
θαη γεληθά δελ ππάξρνπλ νύηε θαλόλεο. Αλάινγα κε ην θνηηεηή ή ην καζεηή θαη
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ην ζσκαηόηππν ηνπ, ν δηδάζθνληαο πξέπεη
λα δξα θαη λα ζπκβνπιεύεη αλαιόγσο». Απφ ηε θξάζε απηή κπνξεί θάπνηνο λα
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ζπκπεξάλεη φηη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηδάζθνληα, ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη
ν ζρεηηθά κε ηνλ «θαζεγεηή».
Ο δηδάζθνληαο Γ εζηηάδεη ζηε «κπτθή έληαζε» αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εκθάληζε ΜΓΠ : «Τν παίμηκν πνπ δελ έρεη
βάξνο θαη ραιαξόηεηα, ην δαθηπιηθό παίμηκν πνπ δελ κπνξείο λα ζπλδπάζεηο ηηο
θηλήζεηο ησλ δαθηύισλ κε όιν ην ζύζηεκα ηνπ ρεξηνύ . Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξείο λα
δεκηνπξγήζεηο ζθιεξόηεηα ζηνλ θαξπό, λα ράζεηο ηελ επειημία ζνπ θαη λα ζνπ
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνπο πάλσ θαη θάησ ηέλνληεο, ζηνλ θαξπό θαη ζηελ
παιάκε».
Ο δηδάζθνληαο Δ απαληψληαο ζην πνηνο θαηά ηελ άπνςή ηνπ είλαη ν
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί ΜΓΠ, είπε: «Ννκίδσ ηα άηνκα πνπ
παξνπζηάδνπλ ηερληθά πξνβιήκαηα , είλαη απηνί πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε έθεζε
ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο».

4.4 Σν κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο ηεο παιάκεο σο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ΜΓΠ:
Απόςεηο δηδαζθόλησλ
Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο εζηηάζηεθε ζην κέγεζνο ηεο αλνίγκαηνο
ηεο παιάκεο θαη ν ξφινο ην ζηελ εκθάληζε ΜΓΠ.
ηελ εξψηεζε: «Θεσξείηε ην άλνηγκα ηεο παιάκεο παξάγνληα δεκηνπξγίαο
ΜΓΠ; » ν δηδάζθνληαο Α απάληεζε φηη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ξεπεξηφξην. «Αλ
επηιεγεί έλα θνκκάηη ην νπνίν δελ είλαη γηα ηα κηθξά ρέξηα, δνξίδεηαη θαη βέβαηα
δεκηνπξγνύληαη θάπνηα πξνβιήκαηα. Βεβαίσο έρεη ζρέζε κε ην πξώην, ην ξεπεξηόξην».
Η άπνςε απηή ζπγθιίλεη κε ηελ άπνςε ηνπ δηδάζθνληα Β, ε νπνία ππνλνεί φηη κε
ηε ζσζηή επηινγή ξεπεξηνξίνπ θάπνηνο κπνξεί λα απνθχγεη ηελ θαηαπφλεζε ησλ
κηθξψλ ρεξηψλ. «Δγώ έρσ κέζν ρέξη νπόηε δελ κπνξώ λα είκαη ηειείσο αληηθεηκεληθόο
κε ηηο απαληήζεηο κνπ. Πξνζσπηθά ληώζσ όηη θαηαπνλνύκαη όηαλ έρσ ζπγρνξδίεο
γεκάηεο, επαλαιακβαλόκελεο θαη γξήγνξεο, θαη’ επέθηαζε πηζηεύσ όηη απηό ζε έλα
κηθξό ρέξη πξέπεη λα έρεη κεγάιε θαηαπόλεζε».
Οη απφςεηο ησλ δηδαζθφλησλ Γ θαη Γ ηαπηίδνληαη αθνχ θη νη δχν
ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο κε κηθξφ άλνηγκα παιάκεο, απαξαίηεηα
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ζα αληηκεησπίζεη θάπνηα κπνζθειεηηθή δηαηαξαρή ή πζηεξεί απφ θάπνην πηαλίζηα κε
κεγάιν άλνηγκα . Απηφ πνπ ππνζηεξίδνπλ είλαη φηη θάπνηνο κε κεγάιν άλνηγκα
ζίγνπξα ζα αληηκεησπίζεη ιηγφηεξεο ηερληθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε έλαλ κε κηθξφ
άλνηγκα.

Υαξαθηεξηζηηθά ν δηδάζθνληαο Γ ζεκείσζε: «Γε λνκίδσ όηη παίδεη ηόζν

θαηαιπηηθό ξόιν ζηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ. Βέβαηα όηαλ θάπνηνο από ηε θύζε ηνπ
έρεη σξαία θαηαηνκή καθξηά δάρηπια, κεγάιε παιάκε θιπ, απηό βνεζάεη θαηά θάπνην
ηξόπν ζηελ επίιπζε ηερληθώλ πξνβιεκάησλ. (…). Δμαξηάηαη ην πώο θάπνηνο βξίζθεη
ιύζεηο γηα λα ιύζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη γηαηί ππάξρνπλ θαη κεγάινη
πηαλίζηεο πνπ παξόιν ην κηθξό κέγεζνο ηνπ ρεξηνύ ηνπο έθαλαλ θαξηέξα, νπόηε είλαη ην
πώο ν θαζέλαο βξίζθεη ηξόπν λα εθκεηαιιεπηεί ηε δηθή ηνπ ζσκαηηθή δηάπιαζε». Δλψ
ν δηδάζθνληα Γ είπε: «Γελ είλαη απνηξεπηηθό γηα έλαλ πηαλίζηα ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνύ
αιιά ζίγνπξα είλαη βνεζεηηθό».
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δηδάζθνληαο Δ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε ππνζηήξημε φηη
ην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο δελ είλαη αλαγθαία ζπλζήθε εκθάληζεο κπνζθειεηηθψλ
πξνβιεκάησλ ιέγνληαο: «Γηα κέλα είλαη κπζνινγία όηη πξέπεη λα έρεηο κεγάιν ρέξη γηα
λα κπνξείο λα αληαπνθξηζείο ζε νξηζκέλεο ηερληθέο δπζθνιίεο. Καη’ επέθηαζε, είλαη
κπζνινγία ην όηη εάλ έρεηο κηθξό ρέξη, ζίγνπξα ζα αληηκεησπίζεηο αξγά ή γξήγνξα
κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα».
Η επφκελε εξψηεζε πξνο ηνπο δηδάζθνληεο ήηαλ εάλ ππάξρεη ξεπεξηφξην πνπ
ζα απέθεπγαλ λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κε κηθξφ άλνηγκα . Αμηνπξφζεθην ήηαλ
ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ απάληεζαλ ζεηηθά. Ο δηδάζθνληαο Α
αλέθεξε: «Οη ζπλζέηεο πνπ ζα απέθεπγα είλαη νη βηξηνπόδνη πηαλίζηεο όπσο ν Liszt θαη
Rachmaninoff». Βέβαηα ηφληζε φηη ηα θνκκάηηα πνπ δελ πεξηέρνπλ κεγάια αλνίγκαηα
δε ζεκαίλεη φηη πζηεξνχλ θαη ζε δπζθνιία. Ο δηδάζθνληαο Β ζρνιίαζε φηη γεληθά
έλαο δηδάζθνληαο πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο κε ηελ επηινγή ηνπ ξεπεξηνξίνπ
φηαλ έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα καζεηή κε κηθξφ ρέξη. Ο δηδάζθνληαο Γ κίιεζε πην
ζπγθεθξηκέλα ιέγνληαο φηη ζα απέθεπγε λα δψζεη θνκκάηηα κε ηερληθέο πνπ ν
καζεηήο δελ είλαη έηνηκνο λα ππνζηεξίμεη. «Γη’ απηό επηκέλσ όηη ν δηδάζθνληαο δελ
κπνξεί λα δώζεη ειαθξά ηε θαξδία εμαηξεηηθά δύζθνια θνκκάηηα εθηόο θη αλ ν καζεηήο
είλαη έηνηκνο, αιιηώο δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ εκθαληζηεί θάπνην πξόβιεκα». Ο
δηδάζθνληαο Γ αλέθεξε φηη ε επηινγή ξεπεξηνξίνπ γηα θάπνην καζεηή ηνπ γίλεηαη
βάζεη ηνπ ζσκαηφηππνχ ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λεπξνκπτθνχ
ηνπ ζχζηεκα. ε καζεηέο ηνπ κε αδχλακν λεπξνκπτθφ ζχζηεκα ζίγνπξα δελ ζα έδηλε
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έλα απαηηεηηθφ θνκκάηη σο πξνο ηε δπλακηθή φπσο γηα παξάδεηγκα Rachmaninoff,
Lizst ή Codowski, φπσο είπε. Αληίζεηα γηα ηνλ

δηδάζθνληα Δ δελ ζα ππήξρε

ξεπεξηφξην πνπ λα απέθεπγε αιιά ζα δηάιεγε ηε ζηηγκή πνπ ζα έδηλε έλα απαηηεηηθφ
θνκκάηη ζε θάπνην καζεηή. Υαξαθηεξηζηηθά είπε: «Σε έλαλ θνηηεηή ή καζεηή πνπ
έθηαζε ζε έλα επίπεδν κνπζηθήο ζθέςεο, ζην νπνίν κπνξεί λα θαηαιάβεη πώο ιεηηνπξγεί
ε κνπζηθή θαη θπξίσο έρεη θαηαλνήζεη πώο ιεηηνπξγεί ν αλζξώπηλνο κεραληζκόο
(αθόκα θαη ζε έλαλ θνηηεηή κε κηθξό ρέξη), ζα έδηλα θάηη πνπ απαηηεί κεγάιε άλνηγκα
έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα βξεη ηξόπνπο λα δηαρεηξηζηεί απηό ην “πξόβιεκά” ηνπ».
Η ζπλέληεπμε έθιεηζε κε κία εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ ζεσξνχλ φηη έλαο
πηαλίζηαο κε κηθξφ άλνηγκα παιάκεο πζηεξεί ζε απφδνζε ζπγθξηηηθά κε έλαλ κε
κεγάιν άλνηγκα .Θεηηθά απάληεζε ν δηδάζθνληαο Γ «ελλνώληαο όηη έλαο πηαλίζηαο
παίδεη κε ην δόξη ελάηε, πόζν κάιινλ όηαλ δπζθνιεύεηαη λα παίμεη νθηάβα»,
πξνζζέηνληαο φκσο: «όια απηά ζέισ λα ην ηνλίζσ όηη είλαη ζρεηηθά, δελ είλαη ν
θαλόλαο γηαηί όπσο πξναλαθέξσ ππάξρνπλ πνιύ αμηόινγνη πηαλίζηεο πνπ είραλ πνιύ
κηθξό ρέξη θαη θαηάθεξαλ λα δηαπξέςνπλ θαη λα θηίζνπλ κηα παγθόζκηα θαξηέξα». Με
παξάδεηγκα κίιεζε ν δηδάζθνληαο Γ , κέζα απφ ην νπνίν εζηίαζε ζηε δπζθνιία
επηινγήο ξεπεξηνξίνπ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ έλαο λεαξφο πηαλίζηαο.
«Δμαξηάηαη. Μηα καζήηξηά κνπ γηα παξάδεηγκα, 14 ρξνλώλ έρεη πνιύ κηθξά ρέξηα θαη
ζηελή παιάκε, έρεη θνβεξό ηαιέλην. Σίγνπξα ζην εγγύο κέιινλ νη επηινγέο ζην
ξεπεξηόξηό ηεο ζα είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο. Θα πζηεξεί ζηε δπλακηθόηεηα ζε θνκκάηηα
όπσο ηνπ Lizst». Οη δηδάζθνληεο Β θαη Δ ζπκθψλεζαλ φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ
ππεξηεξεί έλαο κε κεγάια ρέξηα ζπλνιηθά ζε απφδνζε ζεκεηψλνληαο αθφκα, φηη
θάπνηνο πνπ αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα είλαη απηφο πνπ ζα ςάμεη ιχζεηο γηα λα ην
αληηκεησπίζεη. πγθεθξηκέλα απφ ηνλ δηδάζθνληα Β εηπψζεθε:

«Όρη, ζε θακία

πεξίπησζε. Μπνξεί απιά λα κελ κπνξνύλ λα παίμνπλ αλάινγα θαιά κε θάπνηνλ κε
κεγάια ρέξηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν απαηηεηηθό έξγν κε αλνίγκαηα, αιιά ζπλνιηθά ζε
απόδνζε όρη. Μάιηζηα κπνξεί λα εμειίμνπλ θάπνηα πξάγκαηα πην πνιύ γηαηί δελ έρνπλ
ηελ επθνιία πνπ έρεη θάπνηνο κε κεγάιν ρέξη». Κη απφ ηνλ δηδάζθνληα Δ: «Όρη θαη’
αλάγθε. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα πνπ λα κε ιύλεηαη. Οη άλζξσπνη πνπ μέξνπλ
πώο ιεηηνπξγεί ην ζώκα ηνπο αιιά θαη πώο λα ιεηηνπξγνύλ κνπζηθά, βξίζθνπλ ηξόπν
θαη ην δηαρεηξίδνληαη, νπόηε θαηεγνξεκαηηθά όρη (…) Γεληθά, νη πηαλίζηεο πνπ έρνπλ
θάπνην «κεηνλέθηεκα» αλαηνκηθό είλαη απηνί πνπ από πνιύ κηθξνί αλαγθάζηεθαλ λα
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βξνπλ ηξόπνπο ιύζεο. Απηό ηνπο αλάγθαζε λα γίλνπλ πην επξεκαηηθνί ζε ζρέζε κε
αλζξώπνπο πνπ δελ είραλ πνηέ πξόβιεκα, πνπ ηα πάληα γηα απηνύο ήηαλ πην εύθνια».
ε απηήλ ηελ εξψηεζε νη ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε δηδάζθνληεο έθαλαλ
μεθάζαξν κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη ηα πάληα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε
ζσζηή επηινγή ξεπεξηνξίνπ. Μάιηζηα ν δηδάζθνληαο Α έδσζε παξάδεηγκα κηαο
καζήηξηάο ηνπ κε ηδηαηηέξα κηθξφ άλνηγκα. Παξφια απηά

είλαη αξηζηνχρνο κε

δηαθξίζεηο ζε παλειιήληνπο δηαγσληζκνχο, ηνλίδνληαο φηη ε επηηπρία ηεο νθείιεηαη ελ
κέξεη ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή ξεπεξηνξίνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δφθηκε δηαπίζησζε ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε
ην ξφιν ηνπ αλνίγκαηνο ηεο παιάκεο ζηελ εκθάληζε ΜΓΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ εληνπίζηεθαλ νξηζκέλνη άιινη παξάγνληεο πνπ
πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ζηελ εκθάληζε ΜΓΠ. ηφρνο είλαη λα δνζεί ην έλαπζκα ζε
άιινπο εξεπλεηέο γηα πεξεηαίξσ κειέηε ησλ ππνζέζεσλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα
απνηειέζκαηα

πνπ

εμάγνληαη

δελ

απνηεινχλ

ζηαηηζηηθά

ηεθκεξησκέλα

ζπκπεξάζκαηα αιιά βάζηκεο εηθαζίεο.
5.1 Παξαηεξήζεηο θαη

ζπκπεξάζκαηα

ζρεηηθά

κε ηηο απαληήζεηο ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ
 πσο θαίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο 3.1 θαη 3.2, ππάξρεη κηθξή απφθιηζε κεηαμχ ηνπ
αλνίγκαηνο ηεο αξηζηεξήο θαη ηεο δεμηάο παιάκεο θπξίσο ζηνπο άληξεο.
 Οη γπλαίθεο πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο αλαθνξηθά κε ην άλνηγκα ηεο
παιάκεο. Σν δείγκα ηηο παξνχζαο έξεπλαο ίζσο λα είλαη πνιχ κηθξφ γηα λα
εμάγνπκε έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα. Παξφια απηά παξαηεξψληαο ηα ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα άιισλ εξεπλψλ πνπ είραλ αξθεηά κεγάιν δείγκα (βιέπε πίλαθα 3.3
ζειίδα. 13) βιέπνπκε λα επαιεζεχεηαη.
 Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο (63%) δήισζαλ φηη πάζρνπλ απφ
θάπνην κπνζθειεηηθφ πξφβιεκα ζηα ρέξηα. Σν απμεκέλν πνζνζηφ εκθάληζεο
ΜΓΠ ζε πηαλίζηεο πςεινχ επηπέδνπ θαλεξψλεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πηαλίζηεο απηνχ ηνπ επηπέδνπ.
 Σν πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ ζηηο γπλαίθεο είλαη κεγαιχηεξν απ’ φηη ζηνπο άληξεο.
χκθσλα κε απηφ ην απνηέιεζκα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην γπλαηθείν θχιν πηζαλφλ
είλαη πην επάισην ζηε δεκηνπξγία ΜΓΠ. Κάλνληαο κηα αλαδξνκή ζηελ ήδε
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε ππφζεζε καο εληζρχεηαη αθνχ εληνπίζηεθαλ έξεπλεο
πνπ λα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γπλαίθεο πηαλίζηεο είλαη πην επηξξεπείο
απφ ηνπο άληξεο [44]
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 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, έλαο πηαλίζηαο ζεσξείηαη φηη έρεη κηθξφ άλνηγκα
παιάκεο, φηαλ απηφ είλαη κηθξφηεξν απφ 19,1 cm. ην δείγκα ηεο παξνχζαο
κειέηεο ππήξραλ εθηά πηαλίζηεο κε κηθξά ρέξηα, απφ ηνπο νπνίνπο

νη έμη

παξνπζίαζαλ ΜΓΠ. Ο έλαο πηαλίζηαο πνπ δήισζε φηη δελ παξνπζηάδεη θάπνηα
ΜΓΠ, αλέθεξε φηη κεκνλσκέλα παξνπζηάδεη θάπνηεο ελνριήζεηο πνπ φκσο
ππνρσξνχλ κεηά απφ μεθνχξαζε. Αληίζεηα ζην ζχλνιν ησλ πηαληζηψλ κε κεγάια
ρέξηα, ην πνζνζηφ εκθάληζεο ΜΓΠ είλαη παξφκνην κε ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ
εκθαλίδνπλ θακία δηαηαξαρή. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ην δείγκα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαιήγνπκε έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα κε κηθξφ
άλνηγκα παιάκεο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζε ΜΓΠ απφ απηά κε κεγαιχηεξν
άλνηγκα. Πηζαλφλ φκσο ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα ε ππφζεζε απηή λα δηαςεπζηεί.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, θαη δεδνκέλνπ φηη ηφζν απφ ην κηθξφ δείγκα πνπ
έρνπκε φζν θαη απφ παιαηφηεξεο κεηξήζεηο αλζξσπνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην
άλνηγκα παιάκεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο [45,46] , δελ
πξνθχπηεη θακία κέηξεζε γηα ην αληξηθφ θχιν κηθξφηεξε απφ ηα 19,1 cm. Γηα ην
ιφγν απηφ ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα δηαρσξίζνπκε ην αληξηθφ δείγκα κε ζεκείν
αλαθνξάο ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν φξν ηνπ αλνίγκαηνο ηεο παιάκεο γηα ην θχιν θαη
φρη ην 19,1 cm πνπ δίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Δμάιινπ είλαη γλσζηφ φηη ην
αλζξψπηλν κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, κε ην αληξηθφ
λα έρεη πεξηζζφηεξε αληνρή θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ην 66.6% ησλ πηαληζηψλ
κε κεγαιχηεξα απφ ην κέζν φξν ρέξηα παξνπζηάδνπλ ΜΓΠ, ελψ γηα ηα άηνκα κε
κηθξφηεξν άλνηγκα παιάκεο, κφλν ην 44.4% . πλδένληαο ην απνηέιεζκα απηφ κε
αλαθνξέο πνπ έγηλαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νξηζκέλσλ δηδαζθφλησλ φηη πηαλίζηεο
κε κεγάια ρέξηα αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρα δηαθνξεηηθήο θχζεο ηερληθέο
δπζθνιίεο, δίλεηαη κηα ινγηθή εμήγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο.
 Οη έμη ζηηο εθηά γπλαίθεο πνπ έρνπλ άλνηγκα παιάκεο κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν
γηα ην θχιν ηνπο, παξνπζηάδνπλ κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο ζηα ρέξηα.
 Δμεηάζηεθε ην ελδερφκελν ε πνιχσξε κειέηε λα επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ΜΓΠ.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 3.12, 3.13, δελ
θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ δχν. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα
45
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Wagner, C.H. (1988). 97-131
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νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλαο πηαλίζηαο πνπ ππνθέξεη απφ ΜΓΠ είλαη ινγηθφ λα
πεξηνξίζεη ηηο ψξεο κειέηεο ηνπ. Απφ ηνπο εξσηνχκελνπο δεηήζεθε λα
ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζχκθσλα κε ηεο ζπλζήθεο ηεο δεδνκέλεο
πεξηφδνπ (δειαδή, ηε ζηηγκή πνπ απαληνχζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα), επνκέλσο
θάπνηνο πνπ αληηκεηψπηδε θάπνηα ΜΓΠ πηζαλφλ λα κειεηνχζε ιηγφηεξεο ψξεο
θαζεκεξηλά απ’ φηη ζπλεζίδεη. Δπίζεο έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα
επεξέαζε ην απνηέιεζκα είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη αξθεηά κηθξφ.
 Η ειηθία πνπ μεθηλά θάπνηνο ηε κειέηε πηάλνπ φπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα
δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηνλ πηαλίζηα ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θάπνηαο ΜΓΠ.
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5.2 Παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ
ζπλεληεύμεσλ
 Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ πνπ αληηκεηψπηζε θάπνηα ΜΓΠ
πηζηεχεη φηη απηφ ηνπο βνήζεζε λα θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο,

ζπλάδεη κε

ηελ άπνςε ησλ δηδαζθφλησλ Β θαη Δ πνπ ιέεη φηη απηφο πνπ αληηκεησπίδεη θάπνην
πξφβιεκα αλαγθάδεηαη λα βξεη έλα ηξφπν επίιπζήο ηνπ. Έηζη γηα έλα δηδάζθνληα
πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ΜΓΠ είλαη πην εχθνιν λα θαηεπζχλεη ην καζεηή ηνπ
νχησο ψζηε είηε λα κελ βξεζεί ζε παξφκνηα ζέζε είηε ζε πεξίπησζε πνπ
ηξαπκαηηζηεί λα γλσξίδεη ηη κέηξα λα ιάβεη πξνθεηκέλνπ λα κελ πάζεη θάηη
αλεπαλφξζσην.
 ηαλ θιήζεθαλ νη δηδάζθνληεο λα ζρνιηάζνπλ έλαλ πξνο έλαλ ηνπο παξάγνληεο
εκθάληζεο ΜΓΠ πνπ δίλνληαλ ζηε βηβιηνγξαθία, παξαηεξήζεθε φηη νη
πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο είλαη αιιειέλδεηνη. Πνιιέο θνξέο ζρνιηάδνληαο θάπνην
παξάγνληα, θαηέιεγαλ ζε θάπνηνλ πνπ είρε ήδε αλαθεξζεί ή θάπνηνλ πνπ ζα
αλαθεξφηαλ ζηε ζπλέρεηα.
 Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επηθεληξψζεθαλ νη δηδάζθνληεο ήηαλ νη
παξάγνληεο «θαζεγεηήο», «ξεπεξηφξην», «κπτθή έληαζε» θαη «απφηνκε αχμεζε
ησλ σξψλ κειέηεο». Η ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ επαιεζεχεηαη απφ
ηoλ Bragge θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2006) ζε έξεπλά ηνπο, ε νπνία
θαηαπηαλφηαλ κε ηηο απφςεηο έμη δηδαζθφλησλ πηάλνπ, ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ζηελ εκθάληζε ηξαπκαηηζκψλ ζηνπο πηαλίζηεο. Οη παξάγνληεο
«θαζεγεηήο», «ξεπεξηφξην» θαη «κπτθή έληαζε» ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πξψηνπο
πέληε ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο.47
 Γεληθά ε πιεηνλφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ πξφηεηλε σο ηξφπν πξφιεςεο ΜΓΠ, ζε
θάπνηνλ κε κηθξφ άλνηγκα παιάκεο, ηε ζσζηή επηινγή ξεπεξηνξίνπ. Έλαο άιινο
παξάγνληαο ζηνλ νπνίν επηθεληξψζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο νη δηδάζθνληεο
ήηαλ ν ξφινο πνπ παίδεη ν δηδάζθνληαο ζηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ
καζεηή ηνπ

νχησο ψζηε λα ηνλ πξνζηαηέςεη. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε

πξνζαλαηνιίδεηαη θαη έλαο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηηο πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο
ηνπ Bragge ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη έλαο δηδάζθνληαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
47
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επηιέγεη ην θαηάιιειν ξεπεξηφξην γηα ηνλ θάζε καζεηή ηνπ αλάινγα κε αλ ηα
ρέξηα ηνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζέζεηο ησλ δαθηχισλ πνπ απαηηεί ην
έξγν.48
 ινη νη δηδάζθνληεο ηφληζαλ φηη θάπνηνο κε κηθξά ρέξηα δελ ζεκαίλεη θαηά
αλάγθε φηη ζα έξζεη λνκνηειεηαθά αληηκέησπνο κε θάπνηα ΜΓΠ, ελψ έλαο κε
κεγάια ρέξηα φρη. Δπίζεο, δελ ζεσξνχλ φηη έλαο πηαλίζηαο κε κηθξφ άλνηγκα
πζηεξεί ζε απφδνζε. Καηά ηα ιεγφκελα ησλ δηδαζθφλησλ φκσο, θάπνηνο κε
κεγάιν άλνηγκα ζίγνπξα αληηκεησπίδεη θάπνηεο ηερληθέο πξνθιήζεηο κε
κεγαιχηεξε επθνιία. Βέβαηα απηφ ην θαηλνκεληθφ κεηνλέθηεκα ζχκθσλα κε ηνλ
δηδάζθνληα Δ, θάπνηνο κπνξεί λα ην δεη θαη σο πξνηέξεκα, αθνχ αλαγθάδεη ηνλ
πηαλίζηα λα αλαδεηήζεη άιινπο ηξφπνπο γηα λα επηιχζεη ην «πξφβιεκά» ηνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΠΙΛΟΓΟ – ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ
Η

παξνχζα

πηπρηαθή

εξγαζία

εμέηαζε

ην

ελδερφκελν

πξφθιεζεο

κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πηάλν (ΜΓΠ) ζηνπο πηαλίζηεο
πςεινχ επηπέδνπ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο ηεο παιάκεο ηνπο. Απφ ηα
πξψηα απνηειέζκαηα πνπ εμάρζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ θνηηεηψλ,
επαιεζεχηεθε ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζε απηφλ ηνλ
άγλσζην κέρξη ηψξα, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ηνκέα. Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη
ζρεδφλ νη δχν ζηνπο ηξεηο πηαλίζηεο πςεινχ επηπέδνπ, παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζηηγκή
ζηελ θαξηέξα ηνπο ΜΓΠ. Παξά ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, ε ειιεληθή
βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη θελά ζηε δηεξεχλεζή ηνπ. Η κειέηε απηή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφδξνκε κειέηε γηα ηε δηεμαγσγή πεξεηαίξσ έξεπλαο γχξσ απφ
ηα πξνβιήκαηα ζηα ρέξηα ησλ πηαλίζησλ. Βαζηζκέλνη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη
ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιχηεξν δείγκα κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα θξηηήξηα επηινγήο
ηνπ (π.ρ. ειηθία, θχιν, επίπεδν), επφκελνη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα εμάγνπλ
αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο ε έξεπλα κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν
αμηφπηζηε αλ ε δηεμαγσγή ηεο γίλεη ζε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ζπλζήθεο
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ. Παξάιιεια ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εμαγσγή πιήξσο ηεθκεξησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ.
Δθηφο απφ ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο ηεο παιάκεο ζην νπνίν θαη εζηηάδεη ε
παξνχζα κειέηε, κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ θη άιινη παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο
ππαηλίρζεθαλ νη θαζεγεηέο κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
«κπτθή έληαζε», ν «θαζεγεηήο» θαη ην «ξεπεξηφξην». Δπηπιένλ ηφζν ηα
εξσηεκαηνιφγηα, φζν θαη νη ζπλεληεχμεηο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ βάζε
γηα ηε δηεμαγσγή κηαο επηπιένλ κειέηεο θαη απφ θάπνην θπζίαηξν, ψζηε λα
αλαιπζνχλ θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο ηαηξνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα
δεδνκέλα αλαιχζεθαλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο κνπζηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ νη
ππνζέζεηο πνπ εμήρζεθαλ απφ απηή ηελ έξεπλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ βάζηκεο αιιά
φρη επαξθψο ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
«σκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ άλσ άθξσλ ησλ πηαληζηώλ»
1.1 σκαηηθά πξνβιήκαηα:
Σα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ζχλδξνκα
ππέξρξεζεο β) ζχλδξνκα πίεζεο πεξηθεξεηαθψλ λεχξσλ θαη γ) δηαηαξαρέο ηεο
θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σα πξνβιήκαηα απηά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πφλν θαη
επαξθή αδπλακία δεκηνπξγψληαο αιιαγή ηεο θαλνληθήο αίζζεζεο ζηα ρέξηα. Οη
ζπλέπεηεο θάπνηεο θνξέο είλαη ηφζν ηξνκαθηηθέο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ζε έλα
κνπζηθφ λα παίμεη.

Κιίκαθεο ηξαπκαηηζκνύ
χκθσλα κε ηηο Barbara Paull θαη Christine Harrison νη βαζκίδεο ηξαπκαηηζκνχ είλαη
πέληε:49
1ε: Ο πφλνο εκθαλίδεηαη κεηά ην παίμηκν, αιιά ν κνπζηθφο κπνξεί λα εμαζθείηαη
θαλνληθά.
2ε: Ο πφλνο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο αιιά ν κνπζηθφο δελ
επεξεάδεηαη απφ απηφ.
3ε: Ο πφλνο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο, ν κνπζηθφο αλαγθάδεηαη λα
αιιάμεη ηε ζηάζε παημίκαηνο ηνπ θαη λα πεξηνξίζεη ην ρξφλν κειέηεο.
4ε: Ο πφλνο εκθαλίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν κνπζηθφο απνπεηξάηαη λα παίμεη θαη
είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπλερίζεη.
5ε : ν πφλνο ζπλερίδεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ επηρεηξεί. Σν παίμηκν είλαη απαγνξεπηηθφ.
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1.1.1 ύλδξνκα ππέξρξεζεο
«Ο φξνο «ππέξρξεζε» δειψλεη ηε δεκηά ελφο ηζηνχ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
ρξήζε ηνπ ηζηνχ πέξα απφ ηα θπζηθά-βηνινγηθά ηνπ φξηα».50Με ηελ παξνπζίαζε ελφο
ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο ε ιχζε πνπ πξέπεη λα δνζεί πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη δελ
είλαη άιιε απφ ηελ πιήξε αλάπαπζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε βιάβε πηζαλφλ λα
είλαη κε αλαζηξέςηκε. Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ησλ ζπλδξφκσλ απηψλ είλαη ν
πφλνο, ε επαηζζεζία αθφκα θαη ε απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κπφο.

Οη θπξηόηεξεο παζήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζπλδξόκνπ
ππέξρξεζεο, είλαη :
1.1.1.1 Σελνληίηηδα – Σελνληνειπηξίηηδα:
Σελνληίηηδα:

Δίλαη ε πάζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θιεγκνλήο. Ωο

θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πφλν, πξήμηκν (νίδεκα), αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ζην ζεκείν θαη εξπζξφηεηα ηεο πεξηνρήο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ηέλνληα. Η
θιεγκνλή ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηνλ εθθπηηθφ ηέλνληα –ην ζεκείν πνπ μεθηλά ν
ηέλνληαο θάπνηνπ κπφο - ή ζηνλ θαηαθπηηθφ – ην ζεκείν πνπ θαηαιήγεη ν ηέλνληαο.
Οη αηηίεο πξφθιεζεο ηελνληίηηδαο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ηηο ηδηνπαζείο θαη
ηηο εηεξνπαζείο.
Οη ηδηνπαζείο ηελνληίηηδεο νθείινληαη ζηελ ππέξκεηξε ρξήζε ελφο κπφο πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε θίλεζε, ζηελ κεγάιε ηαρχηεηα παημίκαηνο,
ζηε ιαλζαζκέλε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη αιιά φπσο π.ρ. ην βάξνο ηνπ νξγάλνπ.
Οη εηεξνπαζείο, δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο θαθήο κπτθήο, ζπλδεζκηθήο θαη
ηζηνινγηθήο ππνδνκήο. Γηα λα δνπιέςεη έλαο κπο ζσζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
είλαη λα έρεη ηελ αλάινγε δχλακε θαη ειαζηηθφηεηα.
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Δπηθνλδπιίηηδα:51 Δίλαη κηα κνξθή ηελνληίηηδαο πνπ
πεξηγξάθεη ηνλ πφλν ζηνλ επηθφλδπιν

-κηα νζηηθή

πεξηνρή ζηελ έμσ θαη ζηε έζσ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα
(αγθψλα). Η βιάβε σζηφζν δελ βξίζθεηαη ζην νζηφ,
αιιά ζηνπο ηέλνληεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ πεξηνρή. Η
θιεγκνλή δεκηνπξγείηαη ιφγν ηεο καθξνρξφληαο θαη
ρήκα 1.1: Ο εθθπηηθόο
ηέλνληαο

επαλαιακβαλφκελεο

θίλεζεο

ηνπ

θαξπνχ

ησλδαρηχισλ, πξνθαιψληαο έηζη κηθξνηξαπκαηηζκνχο
ζηνπο ηέλνληεο.

Σελνληνειπηξίηηδα: «ραξαθηεξίδεηαη απφ θιεγκνλή ηνπ ειχηξνπ ηνπ ηέλνληα πνπ
νθείιεηαη ζε θιεγκνλψδε πάζεζε ή ζε
επαλαιακβαλφκελν

κηθξνηξαπκαηηζκφ

απφ ππεξρξεζηκνπνίεζε».[52] Με απιά
ιφγηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη κηα
ζνβαξήο κνξθήο ηελνληίηηδα, ε νπνία έρεη
σο ζπλέπεηεο ηελ απψιεηα ηνπ θηλεηηθνχ
έιεγρνπ, ηελ κείσζε ηεο αληνρήο ηεο
δχλακεο θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ θηλήζεσλ
ηνπ ρεξηνχ.53 ηνπο πηαλίζηεο θπξίσο
ηελνληνειπηξίηηδα54 παξαηεξείηαη ζπρλά
ζηνπο ηέλνληεο ησλ κπψλ πνπ θάκπηνπλ ρήκα 1.2: Σν έιπηξν - πεξίβιεκα γχξσ απφ
ή πνπ εθηείλνπλ ηα δάθηπια ησλ ρεξηψλ

ηνλ ηέλνληα ηνπ θαξπνχ
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ρήκα 1.2: http://www.mousearena.com/de-quervains-tenosynovitis-computer-mouse/
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1.1.1.2 Θιάζε Μπτθώλ Ιζηώλ:
Ολνκάδεηαη ε ξήμε θάπνηνπ αξηζκνχ κπτθψλ ηλψλ, θαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ησλ
κπτθψλ ηλψλ πνπ έπαζαλ ξήμε, ε ζιάζε ρσξίδεηαη ζε:
Θιάζε 1νπ βαζκνχ: Ρήμε πεξίπνπ ηνπ 15-25% ησλ κπτθψλ ηλψλ ηνπ κπφο
Θιάζε 2νπ βαζκνχ: Ρήμε πεξίπνπ ηνπ 30-50% ησλ κπτθψλ ηλψλ ηνπ κπφο
Οιηθή ξήμε: ηαλ ν κπο θνπεί ηειείσο θαη δελ ζπγθξαηείηαη απφ πνπζελά.

Θιάζε κπνξεί λα πάζεη ν θαζέλαο καο θαη έρεη πνιιέο αηηίεο.
1. Απφηνκε ζχζπαζε ηνπ κπφο
2. Μεγάιε δηάηαζε ζην κπ φηαλ είλαη παγσκέλνο
3. Απεπζείαο θηχπεκα ζην κπ (θισηζηά θιπ)
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηθξνζιάζεηο παζαίλνπκε θαζεκεξηλά ζηε δσή καο ρσξίο λα
ην θαηαιαβαίλνπκε. π.ρ. κεηά απφ πνιχσξε έληνλε κειέηε. Απηέο βέβαηα είλαη
ακειεηέεο θαη επαλέξρνληαη κε ηε δηαηξνθή.
Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ησλ ζπλδξφκσλ ππέξρξεζεο ζηελ
ηαηξηθή θνηλφηεηα δηίζηαληαη. Οη λεπξνιφγνη ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε θιεγκνλήο
ελψ νη ξεπκαηνιφγνη νη νπνίνη δελ απνδέρνληαη ηελ χπαξμε θιεγκνλήο, απνδίδνπλ ηα
ζχλδξνκα απηά σο λεπξνκπηθέο δηαηαξαρέο. [55]
Αθφκα ζχκθσλα κε ηνλ Smythe ν πφλνο ζηα άλσ άθξα ησλ κνπζηθψλ είλαη
αληαλαθιαζηηθφο θαη πξνέξρεηαη απφ άιιεο παζήζεηο ηνπ απρέλα[56]. Δπηπιένλ ν Bird
57

ππνζηεξίδεη φηη ην άγρνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ

ζπλδξφκνπ. Σελ άπνςε απηή ζπκκεξίδεηαη θαη ν James58 βαζηδφκελνο ζηα
απνηειέζκαηα

έξεπλάο ηνπ, πνπ δηεμάρζεθε ζηελ Μ. Βξεηαλία ζηα κέιε κηαο

ζπκθσληθήο νξρήζηξαο.
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Μηζηηδήο. Α., Μηζηηδή Σ. Μπνζθειεηηθά θαη λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα ζηα ρέξηα ησλ κνπζηθψλ
Μηζηηδήο. Α., Μηζηηδή Σ. Μπνζθειεηηθά θαη λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα ζηα ρέξηα ησλ κνπζηθψλ
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Bird, H. (1989) Overuse injuries in musicians. British Medical Journal 298(6681,) 1129.
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James, M., & Parry, W. (1984). Performing arts medicine. British Journal of Reumatology 31 (12),
533-538.
56

55

1.2 ύλδξνκν πίεζεο πεξηθεξηθώλ λεύξσλ
Έηζη νλνκάδνληαη θαηαζηάζεηο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από ηελ άζθεζε
πίεζεο ζε λεύξα από ηνπο ηζηνύο
πνπ ηα πεξηβάιινπλ, ζπλήζσο κύεο
ή ηέλνληεο πνπ θιεγκαίλνπλ θαη
γίλνληαη

νηδεκαηώδε.

Τν

απνηέιεζκα είλαη λα εκθαλίδεηαη
άιγνο,

αηκσδίεο

(κνπδηάζκαηα),

κπτθή αδπλακία θαη ζε βάζνο
ρξόλνπ αηξνθία, αλάινγα κε ηελ ρήκα 1.3: Σα λεχξα ησλ δαρηχισλ πνπ θαηαιήγνπλ
πεξηνρή ηνπ ρεξηνύ πνπ λεπξώλεη ην

ζην κέζν λεχξν θαη ν θαξπαίνο ζσιήλαο

πηεδόκελν λεύξν. 59

Οη θπξηόηεξεο παζήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηε θαηεγνξία είλαη:
1.2.1 ύλδξνκν θαξπαίνπ ζσιήλα60
Σν ζχλδξνκν θαξπαίνπ ζσιήλα πξνθαιείηαη φηαλ ηα λεχξα πνπ δηέξρνληαη απφ ηα
δάρηπια πξνο ηα ρέξηα πηεζηνχλ ζην ζεκείν ηνπ θαξπνχ (ζην κέζν λεχξν). Σν κέζν
λεχξν πεξλάεη απφ κία πεξηνρή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ δηάθνξα, «ελσκέλα», νζηά
θαη κηα ηλψδε ηαηλία, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ «θαξπαίν ζσιήλα». Δπαλαιακβαλφκελεο
θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ πνπ εθηεινχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, (παίμηκν θάπνηνπ
νξγάλνπ) κπνξεί λα έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ δηφγθσζε ησλ ηζηψλ, κέζα θαη γχξσ απφ
ηνλ θαξπαίν ζσιήλα. Απηφ δεκηνπξγεί απμεκέλε πίεζε ζηα λεχξα θαη πεξηνξίδεη ηελ
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Με ηελ ζεηξά ηνπο, ηα αηκνθφξα αγγεία δηνγθψλνληαη θαη
πηέδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηα λεχξα.. Έηζη πξνθαιείηαη κία αίζζεζε ηζηκπήκαηνο
ζηα δάρηπια ή θαη ηελ αίζζεζε φηη είλαη κνπδηαζκέλα. ε πην πξνρσξεκέλεο
πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη πφλνη ζηα δάρηπια, δπζθνιία ζηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ
θαη αδπλακία
59
60

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231088920
χιμα 1.3 http://www.balin.gr/problems.htm
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ρήκα 1.4: Σν κέζν λεχξν πηέδεηαη ζην ζεκείν ηνπ
θαξπαίνπ ζσιήλα

Σν ζχλδξνκν ηνπ θαξπαίνπ
ζσιήλα

φηαλ

εκθαληζηεί,

πξέπεη ακέζσο λα πξνζερζεί γηαηί φηαλ ζπλερίδνπκε λα θάλνπκε απηφ πνπ ην
πξνθάιεζε ηφηε επηδεηλψλεηαη ζηαδηαθά
1ν ηάδην: Διάρηζην κπξκήγθηαζκα θαη κνχδηαζκα ηδηαίηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνρσξεί κε ηελ αλάπαπζε. Γελ ππάξρεη ηξαπκαηηζκφο ηνπ
λεχξνπ.
2ν ηάδην: Έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ, απμεκέλε πίεζε πάλσ ζην λεχξν.
3ν ηάδην: εκαληηθή πίεζε πάλσ ζην Μέζν Νεχξν κε επηδείλσζε ησλ
ζπκπησκάησλ, ηδηαίηεξα ηνπ πφλνπ κε πηζαλή κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζχιιεςεο
αληηθεηκέλσλ κε απηφ ην ρέξη.

1.2.2 ύλδξνκν παγίδεπζεο σιέληνπ λεύξνπ
ε απηή ηελ πεξίπησζε ην νκψλπκν λεχξν παγηδεχεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ αγθψλα. Οη
πηαλίζηεο ή νη βηνιηζηέο

φηαλ παίδνπλ, ιπγίδνπλ ηνλ αγθψλα γηα παξαηεηακέλν

ρξνληθφ δηάζηεκα, πηέδνληαο έηζη ην σιέλην λεχξν, πνπ πεξλά θάησ απφ ηνλ αγθψλα
θαη ειέγρεη ηνλ παξάκεζν θαη ην κηθξφ δάρηπιν ηνπ ρεξηνχ. Αλ θαη ηα λεχξα είλαη
ζρεδηαζκέλα ψζηε λα ηεληψλνληαη, δελ είλαη θπζηθφ λα παξακέλνπλ ηελησκέλα ζηελ
ίδηα ζέζε γηα πνιιή ψξα. Έηζη ε παξαηεηακέλε κειέηε κε ιπγηζκέλν ηνλ αγθψλα
κπνξεί λα ζηεξήζεη ηε ξνή αίκαηνο ζην λεχξν, κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέλεζή ηνπ.
πκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξάκεζν θαη ην κηθξφ δάρηπιν ηνπ ρεξηνχ.
Οη θχξηεο αηηίεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ νθείινληαη είηε ζηελ ιαλζαζκέλε επηινγή
ηνπ νξγάλνπ π.ρ. πνιχ βαξχ ή πνιχ κεγάιν φξγαλν, είηε ζηε ιαλζαζκέλε ηερληθή ηνπ
61

χιμα 1.4: http://www.floota.com/carpal_tunnel_syndrome.html
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κνπζηθνχ (ιαλζαζκέλε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ή ε ζχζθημε ησλ κπψλ ηνπ άλσ άθξνπ
θαηά ηελ εθηέιεζε. Δθηφο απηνχ έλαο πην ζπάληνο ιφγνο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ
είλαη ν ζσκαηφηππνο ηνπ θάζε άλζξσπνπ. Αθνχ απφ κειέηεο έρεη πξνθχςεη φηη ην
ζχλδξνκν εκθαλίδεηαη πην ηαθηηθά ζηηο γπλαίθεο

1.3 Γηαηαξαρέο ηεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Δίλαη ην θαηλφκελν, πνπ ε θαηάζηαζε δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε θάπνηα
αλσκαιία ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά πηζαλφλ λα πξνέξρεηαη απφ θάπνην
ςπρηθφ πξφβιεκα.
1.3.1 Δζηηαθή Γπζηνλία
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο θίλεζεο. πλεπψο ν κνπζηθφο
δπζθνιεχεηαη ζην λα εζηηάζεη θαη λα ζηνρεχζεη ην ζσζηφ ζεκείν. Έηζη πιήηηεηαη ε
αθξίβεηα, ν ζπγρξνληζκφο ησλ θηλήζεσλ θαη ε ηαρχηεηα. ηνπο πηαλίζηεο
παξνπζηάδεηαη ζην ηέηαξην θαη πέκπην δάρηπιν πνπ θάκπηεηαη αλεμέιεγθηα πξνο ηελ
παιάκε.
Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο παζήζεηο
δηίζηαληαη . Οη λεπξνιφγνη πηζηεχνπλ φηη απηή ε αζζέλεηα νθείιεηαη ζε βιάβε ζηνλ
εγθέθαιν φπνπ ε εληνιή πνπ δίλεη ζηνπο κπο ησλ δαρηχισλ δελ είλαη μεθάζαξε, θαη
ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη κε αλαζηξέςηκε. Απ ηελ άιιε πιεπξά νη θπζηθνζεξαπεπηέο
πηζηεχνπλ φηη ε αζζέλεηα νθείιεηαη ζε θάπνην εζηζκφ ησλ κπψλ ζην λα ιεηηνπξγνχλ
αλεμέιεγθηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο πξνηείλνπλ θπζηθνζεξαπεία θάλνληαο
ραιαξέο θαη αξγέο θηλήζεηο επαλαιακβαλφκελεο κε πνιιά δηαιείκκαηα, έηζη φπσο ν
κπο λα επαλεληαρηεί ζην θπζηνινγηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ62
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
«Δξσηεκαηνιόγην θαη νδεγόο ζπλέληεπμεο»

 Δξσηεκαηνιόγην:
ΜΔΡΟ Α
1. Φύιν:
α. Άληξαο

β. Γπλαίθα

2. Ηιηθία: ……ρξνλψλ

3. Από πνία ειηθία μεθίλεζεο λα κειεηάο πηάλν: [63] ……ρξνλψλ

ΜΔΡΟ Β
4. Γηαζηάζεηο έθηαζεο ηεο παιάκεο:
Αξηζηεξφ Υέξη

Γεμί Υέξη

Έθηαζε παιάκεο απφ ηνλ
αληίρεηξα κέρξη ην κηθξφ
δάρηπιν (cm)

5. Πόζεο ώξεο, θαηά κέζν όξν, εμαζθείζηε θαζεκεξηλά;
α. Μέρξη 1 ψξα.
β. Απφ 1 κέρξη 3 ψξεο.
γ. Απφ 3 κέρξη 5 ψξεο.
63

De Smet, L., Ghyselen, H., & Lysens, R. (1998). Incidence of overuse syndromes of the
upper limb in young pianists and its correlation with hand size, hypermobility and playing
habits. Chirurgie de la Main, 17 (4), 309-313
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δ. Πεξηζζφηεξν απφ 5 ψξεο.

6. Κάζε πόζν θάλεηο δηάιεηκκα όηαλ κειεηάο;[64]
α. Γελ θάλσ δηάιεηκκα.
β. Κάζε 30 ιεπηά κέρξη 1 ψξα.
γ. Κάζε 1 κέρξη 2 ψξεο.
δ. Πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο.
Καη πφζε ψξα πεξίπνπ δηαξθεί _______

7. Πνηνο ν βαζκόο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεηο θαηά ην παίμηκν ησλ πνην
θάησ;[65]
Κακόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολφ

Δθ πξψηεο φςεσο
αλάγλσζε (prima vista)
Υξφλνο γηα λα κάζεηο
θαηλνχξην ξεπεξηφξην
Πεξάζκαηα θιηκάθσλ
Παίμηκν Legato
Γπλαηφηεηα λα θξαηάο
λφηεο κε ην δάρηπιν
ρσξίο ηε ρξήζε
Πεληάι.
Γξήγνξα πεξάζκαηα
νθηάβσλ ή κεγάισλ
ζπγρνξδηψλ
παζκέλεο νθηάβεο

64

Boyle, G., Boyle, B. (2010). Hand Size and the Piano Keyboard. Literature Review and a Survey of
the Technical and Musical Benefits for Pianists using Reduced-Size Keyboards in North America.
Piano Professional,7
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παζκέλεο ζπγρνξδίεο
(αξπηζκνί)
Αιιαγέο ζέζεσλ
Γηπιέο ηξίηεο
Γηπιέο έθηεο
Σξίιηεο θαη άιια
παξφκνηα ζηνιίδηα
Δχθνιε
απνκλεκφλεπζε
Αθξίβεηα ζην παίμηκν
Η ελ γέλεη αίζζεζε
αζθάιεηαο
Υξφλνο πνπ ζνπ
παίξλεη λα κάζεηο πνιχ
δχζθνια πεξάζκαηα
Οκαιφηεηα ζην ξπζκφ
Αίζζεζε ηεο δπλακηθήο
φπνπ ρξεηάδεηαη
Γεληθά ηζνξξνπία ζην
παίμεκν

8. Παξνπζίαζεο πνηέ ζνπ θάπνην πξόβιεκα ζηα ρέξηα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην
πηάλν;
α. Ναη

β. ρη

9. Νηώζεηο θάπνην πόλν ή ελόριεζε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά από ην παίμηκν ζνπ;
Αλ λαη, δηαβαζκίζηε ηνλ πόλν ζνπ επηιέγνληαο ηε πεξίπησζε πνπ ηαηξηάδεη ζην
πξόβιεκα ζνπ. [66]

66

Paull, B., Harrison, C. (1997). The Athletic Musician. Scarecrow press inc, 8- 9
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α. Αλ ν πφλνο εκθαλίδεηαη κεηά ην παίμηκν, αιιά ν κνπζηθφο κπνξεί λα εμαζθείηαη
θαλνληθά.
β. Ο πφλνο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο αιιά ν κνπζηθφο δελ
επεξεάδεηαη απφ απηφ.
γ. Ο πφλνο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο, ν κνπζηθφο αλαγθάδεηαη λα
αιιάμεη ηε ζηάζε παημίκαηνο ηνπ θαη λα πεξηνξίζεη ην ρξφλν κειέηεο.
δ. Ο πφλνο εκθαλίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν κνπζηθφο απνπεηξάηαη λα παίμεη θαη είλαη
πνιχ δχζθνιν λα ζπλερίζεη.
ε. Ο πφλνο ζπλερίδεη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
επηρεηξεί. Σν παίμηκν είλαη αδχλαην.

10. Παξνπζηάδεηαη πόλνο όηαλ ζην παίμηκό ζνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: [67]
α. Οθηάβεο
β. παζκέλεο νθηάβεο
γ. Γξήγνξν πεξάζκαηα
δ. πγρνξδίεο
ε. Άιια (βι. Δξψηεζε 7): ……………

67
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 Οδεγόο πλέλεπμεο:
ΜΕΡΟ Α: Δημογραφικά τοιχεία
Όνομα:
Φφλο: Άντρασ

Γυναίκα

Ηλικία:
Πόςα χρόνια διδάςκετε;
Βαθμίδα: κακθγθτισ/αναπλθρωτισ κακθγθτισ/επίκουροσ/λζκτορασ/ςυμβαςιοφχοσ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:
Ζκταςη:

Έθηαζε απφ ηνλ
αληίρεηξα κέρξη ην
κηθξφ δάρηπιν

ΜΕΡΟ Β: Οριςμόσ ΜΔΠ
ΜΔΠ (PRMD): Από τθ βιβλιογραφία ορίηεται ωσ πόνοσ, αδυναμία, να χάνεισ τον ζλεγχο,
μοφδιαςμα, μυρμιγκιαςμα ι άλλα ςυμπτόματα που επθρεάηουν τθν ικανότθτά ςασ να
παίξετε πιάνο.

ΜΕΡΟ Γ
Ερώτηςη 1
Είχατε κάποια προςωπικι εμπειρία από μυοςκελετικά προβλιματα που να ςχετίηονται με
το παίξιμο ςτο πιάνο; (PRMD)
Αν ναι, περιγράψτε τι νιϊκετε-ςυμπτϊματα, επιςκεφτικατε κάποιο ειδικό, πϊσ το
ξεπεράςετε;
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Ερώτηςη 2
Πιςτεφετε ότι αν ο κακθγθτισ ζχει κάποια προςωπικι εμπειρία από PRMD μπορεί να
κατευκφνει ςωςτά τον μακθτι του ϊςτε να προςτατευκεί από αυτό;

ΜΕΡΟ Δ: Παράγοντεσ κινδφνου
Ερώτηςη 1
Αν ανάφερε κάτι ςτο μζροσ Γ:
Ποια πιςτεφεται είναι τα αίτια για ……………………………… (ςυμπτϊματα-προβλιματαα που
μου ανάφερε πριν) ;
Τπάρχουν άλλοι παράγοντεσ που πιςτεφεται ότι μποροφν να ζχουν κάποιο ρόλο;

Αν δεν αναφζρει κάποιο πρόβλημα ςτο μζροσ Γ:
Ποια πιςτεφεται είναι τα αίτια για τθ δθμιουργία κάποιου μυοςκελετικοφ προβλιματοσ;

Μερικζσ ζρευνεσ ςε αυτό το τομζα ζχουν εντοπίςει ζνα αρικμό από πικανοφσ παράγοντεσ
κινδφνου. Θα ςασ τουσ αναφζρω μερικοφσ από αυτοφσ, και κα ικελα να τουσ ςχολιάςετε
ζνα προσ ζνα για τθ ςθμαντικότθτα του κατά τθν άποψθ ςασ. Είναι ςθμαντικό να
καταλάβετε ότι δεν υπάρχει ςωςτό ι λάκοσ ςε αυτιν τθν ενότθτα. Μπορεί να είναι χριςιμο
να μθν ςκζφτεςτε ότι κάκε παράγοντασ είναι απαραίτθτα και αίτιο: μπορεί μερικοί να
προςτατεφουν από τθν ανάπτυξθ διαταραχϊν.
Ερώτηςη 2
Νομίηετε ότι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ρεπεξηφξην
Καζεγεηήο
ηάζε ζψκαηνο
Σερληθή
Μέγεζνο ρεξηνχ
Μπτθή έληαζε
Δπίπεδν πξνεηνηκαζίαο
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8. Άγρνο
9. Θέζε-χςνο ζθακπφ
10. Παίμηκν κε ςειφ θαξπφ
είναι ζνασ παράγοντασ ο οποίοσ επθρεάηει τθν εμφάνιςθ κάποιου μυοςκελετικοφ
προβλιματοσ;
Για το κακζνα βακμολογείςτε από το 1-5 τθν ςθμαντικότθτά του.
Ερώτηςη 3
Τπάρχουν άλλοι παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ δεν αναφζρκθκα που πιςτεφεισ ότι πικανϊν να
είναι παράγοντεσ κίνδυνου πρόκλθςθσ μυοςκελετικϊν προβλθμάτων;

ΜΕΡΟ Ε
Σο κζμα τθσ πτυχιακισ μου εργαςίασ εξετάηει τθ ςθμαντικότθτα του παράγοντα «μζγεκοσ
χεριοφ» για τθ δθμιουργία μυοςκελετικϊν προβλθμάτων.
Ερώτηςη 1
Πιςτεφετε ότι το μεγζκουσ του χεριοφ είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ
δθμιουργίασ μυοςκελετικοφ προβλιματοσ;

Ερώτηςη 2
Ανάλογα με το μζγεκοσ χεριοφ υπάρχει ρεπερτόριο που αποφεφγετε να δϊςετε ςτουσ
μακθτζσ ςασ;

Ερώτηςη 3
φμφωνα με τθν εμπειρία ςασ ωσ κακθγθτισ κεωρείτε ότι ζνασ πιανίςτασ με μικρά χζρια
(<19.05cm) υςτερεί ςε απόδοςθ;

Ερώτηςη 4
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Ο βακμόσ δυςκολίασ που αντιμετωπίηει κατά το παίξιμο των ποιο κάτω;
Κακόλου

Λίγο

Δθ πξψηεο φςεσο
αλάγλσζε (prima vista)
Υξφλνο γηα λα κάζεηο
θαηλνχξην ξεπεξηφξην
Πεξάζκαηα θιηκάθσλ
Παίμηκν Legato
Γπλαηφηεηα λα θξαηάο
λφηεο κε ην δάρηπιν
ρσξίο ηε ρξήζε
Πεληάι.
Γξήγνξα πεξάζκαηα
νθηάβσλ ή κεγάισλ
ζπγρνξδηψλ
παζκέλεο νθηάβεο
παζκέλεο ζπγρνξδίεο
(αξπηζκνί)
Αιιαγέο ζέζεσλ
Γηπιέο ηξίηεο
Γηπιέο έθηεο
Σξίιηεο θαη άιια
παξφκνηα ζηνιίδηα
Δχθνιε
απνκλεκφλεπζε
Αθξίβεηα ζην παίμηκν
Η ελ γέλεη αίζζεζε
αζθάιεηαο
Υξφλνο πνπ ζνπ
παίξλεη λα κάζεηο πνιχ
δχζθνια πεξάζκαηα
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Αρκετά

Πολφ

Οκαιφηεηα ζην ξπζκφ
Αίζζεζε ηεο δπλακηθήο
φπνπ ρηάδεηαη
Γεληθά ηζνξξνπία ζην
παίμηκν

Ερώτηςη 5
Μπορείτε να μου περιγράψετε μια ςυγκεκριμζνθ τεχνικι θ οποία να επθρεάηει ςτθ
δθμιουργία μυοςκελετικοφ προβλιματοσ;
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
«Πίλαθαο βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ πηαληζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο»

Πίλαθαο 3.6: Ο βαζκόο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε δηάθνξεο ηερληθέο πξνθιήζεηο
νη πηαλίζηεο κε κηθξά ρέξηα, ζπγθξηηηθά κε απηνύο κε κεγάια. Σν δείγκα είλαη
ρσξηζκέλν ζε απηνύο πνπ έρνπλ κηθξά ρέξηα θαη παξνπζηάδνπλ ΜΓΠ θαη ζε απηνύο πνπ
έρνπλ κεγάια ρέξηα θαη παξνπζηάδνπλ ΜΓΠ.

Σερληθέο

Βαζκόο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πηαλίζηεο
Καθόλου

Λίγο

Μηθξά Μεγάια
Υέξηα
Υέξηα

Αρκετά

Μηθξά Μεγάια
Υέξηα
Υέξηα

Πολφ

Μηθξά
Υέξηα

Μεγάια
Υέξηα

Μηθξά Μεγάια
Υέξηα
Υέξηα

Δθ πξώηεο όςεσο
αλάγλσζε

1

0

0

7

4

2

1

2

1

1

3

6

2

2

0

2

2

3

3

7

1

1

0

0

3

4

3

6

0

0

0

1

2

3

2

5

2

3

0

0

0

0

1

2

4

3

3

1

2

4

1

4

0

0

(prima vista)
Υξόλνο γηα λα κάζεηο
θαηλνύξην
ξεπεξηόξην
Πεξάζκαηα
θιηκάθσλ
Παίμηκν Legato
Γπλαηόηεηα λα
θξαηάο λόηεο κε ην
δάρηπιν ρσξίο ηε
ρξήζε Πεληάι.
Γξήγνξα πεξάζκαηα
νθηάβσλ ή κεγάισλ

4

ζπγρνξδηώλ
παζκέλεο νθηάβεο
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4

παζκέλεο
ζπγρνξδίεο

3

2

3

4

0

4

0

0

Αιιαγέο ζέζεσλ

0

1

4

7

1

1

1

1

Γηπιέο ηξίηεο

0

0

2

4

2

3

2

4

Γηπιέο έθηεο

1

0

2

3

0

6

3

2

3

1

1

4

1

5

1

1

4

3

1

2

0

4

1

2

2

3

2

1

1

6

1

1

1

1

1

3

2

4

2

3

0

0

1

3

4

6

1

2

3

2

2

5

1

2

0

2

2

5

4

4

2

0

0

1

4

4

4

2

0

1

(αξπηζκνί)

Σξίιηεο θαη άιια
παξόκνηα ζηνιίδηα
Δύθνιε
απνκλεκόλεπζε
Αθξίβεηα ζην παίμηκν
Η ελ γέλεη αίζζεζε
αζθάιεηαο
Υξόλνο πνπ ζνπ
παίξλεη λα κάζεηο
πνιύ δύζθνια
πεξάζκαηα
Οκαιόηεηα ζην
ξπζκό
Αίζζεζε ηεο
δπλακηθήο όπνπ

0

ρξεηάδεηαη
Γεληθά ηζνξξνπία
ζην παίμηκν
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1

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
«πλεληεύμεηο δηδαζθόλησλ»

 πλέληεπμε θαζεγεηή Α
-Πόζα ρξόληα αζρνιείζηε κε ηε δηδαζθαιία;
-Γηδάζθσ πεξίπνπ 20 ρξφληα.

-Έρεηε αληηκεησπίζεη θάπνηα ζηηγκή ζηελ θαξηέξα ζαο θάπνην πξόβιεκα κε ηα ρέξηα ζαο;
-Ναη ππήξρε θάζε ζηε θαξηέξα κνπ φπνπ αλαγθαζηηθά λα αιιάμσ ηερληθή ζην παίμηκν κνπ.
Η δηάγλσζεο ησλ γηαηξψλ ήηαλ εζηηαθή δπζηνλία, παξαηεξείηαη κε δπζιεηηνπξγία ησλ
δαρηχισλ. Δίλαη θχξηνο ςπρνινγηθφ πξφβιεκα θαη φρη θάπνην πξφβιεκα θπζηνινγίαο.
Δκθαλίδεηαη ζε επαίζζεηνπο ραξαθηήξεο θαη ην άγρνο έρεη πνιχ κεγάιν ξνιφ ζε απηφ.

-Απηή ζαο ε εκπεηξία ζαο έθαλε λα θαηεπζύλεηε θαιύηεξα ηνπο καζεηέο ζαο έηζη ώζηε λα
ηνπο πξνζηαηεύζεηε από θάηη παξόκνην;
-Με βνήζεζε πάξα πνιχ, κνπ έδσζε πεξηζζφηεξε πείξα. ηαλ μεπεξλάο έλα πξφβιεκα
αλαδεηάο πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, εγψ έςαμα ηα ζέκαηα ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο.
Βιέπεηαη πνιιέο θνξέο αλ δελ έρεηο θάπνην πξφβιεκα δελ ην ςάρλεηο πνηέ.
αθψο θαη έρεη επεξεάζεη ηε δηδαζθαιία κνπ θαη ηε ζρέζε κνπ κε ηνπο θνηηεηέο, έρσ γίλεη
πην επαίζζεηνο πξνο απηά ηα ζέκαηα . Σψξα βιέπσ ηα ρέξηα ησλ παηδηψλ (ησλ καζεηψλ κνπ)
κέζα απφ ην δηθφ κνπ πξφβιεκα. Παιαηφηεξα, πξηλ εκθαληζηεί ην πξφβιεκα δελ
παξαηεξνχζα θάπνηα αδπλακία ηεο ζηάζεο ησλ ρεξηψλ ησλ παηδηψλ, δελ κε πείξαδε ην πψο
ηνπνζεηνχλ ην ρέξη ηνπο. Σψξα αλαδεηψ ηε ζσζηή ζηάζε ησλ ρεξηψλ θαη γεληθά ηνπ ζψκαηφο
ηνπο έηζη ψζηε λα κελ πάζνπλ ηίπνηα θη απηά.

-Πνίνο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο δεκηνπξγίαο θάπνηνπ κπνζθειεηηθνύ πξνβιήκαηνο
θαηά ηελ άπνςή ζαο;
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-Ίζσο ην ππεξβνιηθφ παίμηκν (ππεξθφπσζε), φηαλ έλα παηδί αζρνιείηαη κε έλα δχζθνιν
ηερληθφ πξφβιεκα θαη δελ θαηαιαβαίλεη πφηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηαηί έρεη ελζνπζηαζκφ
ζην λα ιχζεη ην πξφβιεκα, « Τπεξβνιηθή ρσξίο πεξηνξηζκφ κειέηε». ηελ ηζηνξία ηεο
κνπζηθήο έρνπκε αξθεηά ηέηνηα παξαδείγκαηα, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Scriabin πνπ ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ λα γίλεη βηξηνπφδνο αζρνιήζεθε ππεξβνιηθά κε ηε ηερληθή ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ
κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηεί αλεπαλφξζσηα. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ν Shuman πνπ
ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλεμαξηεηνπνηήζεη ην ηέηαξην δάρηπιν ηξαπκαηίζηεθε
απνραηξεηψληαο νξίζηεθα ηε ζνιηζηηθή θαξηέξα.
Έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε απφηνκε αχμεζε ησλ νξψλ κειέηεο, δειαδή ε δηαθνξά απφ ηε
ζρεδφλ κε κειέηε ζηελ ππεξβνιηθή κειέηε. Απηφ ην αθνχσ ζπρλά απφ ηνπο καζεηέο κνπ.
Δθεί πνπ δελ δηαβάδνπλ αξθεηά (2 - 2,5 ψξεο) μαθληθά φηαλ θηάζεη ν θαηξφο πξηλ ηηο
εμεηάζεηο ή θάπνηα ζπλαπιία, απμάλνπλ απφηνκα ηηο ψξεο κειέηεο γηα λα ζψζνπλ θάπνηα
πξνβιήκαηα. Γηα απηφ πάληα ηνλίδσ ζηνπο καζεηέο κνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ παίξλνπλ
θάπνην θνκκάηη δεμηνηερληθφ λα κελ αθήλνπλ ηα δχζθνια ζεκεία γηα ην ηέινο. Να απμάλνπλ
ζηαδηαθά ηηο ψξεο κειέηεο ηνπο γηα λα είλαη πάληα νκαιή. Πνηέ ππεξβνιέο ζηελ αχμεζε ηεο
κειέηεο!

-Πην θάησ ζα ζαο αλαθέξσ θάπνηνπο πηζαλνύο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ΜΓΠ όπσο
επηζεκαίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπο νπνίνπο

ζα

κνπ ζρνιηάζεηε αλ ρξεηάδεηαη

βαζκνινγώληαο ηνπο από ην 1-5 παίξλνληαο σο ην ζεκαληηθόηεξν ην 5
Ρεπεξηόξην: Αλ θάπνην παηδί πνπ έρεη κηθξφ ρέξη πάξεη θνκκάηη πνπ απαηηεί κεγάιεο
απνζηάζεηο θη ν θαζεγεηήο δελ θαηαιακβάλεη ζε πην βαζκφ δπζθνιίαο αληαπνθξίλεηαη ν
καζεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζην παηδί πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα, ζπνπδέο ηνπ Liszt
θαη Chopin κε αξπίζκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα παηρηνχλ απφ θάπνην κε κηθξφ ρέξη. Δδψ είλαη
έλα πξφβιεκα επηινγήο ηνπ ξεπεξηνξίνπ. Αληίζηνηρα ππάξρεη ην ίδην πξφβιεκα γηα απηνχο
κε πνιχ κεγάια θαη ρνληξά δάρηπια, π.ρ. ε δεχηεξε ζπνπδή ηνπ Chopin νp 10 Νν 2 πνπ
παίδνπλ κεηαμχ ησλ καχξσλ πιήθηξσλ. Σα δάρηπια απιά δελ ρσξάλε! Ο Richter έιεγε φηη
δελ κπνξεί λα παίμεη ηε δεχηεξε ζπνπδή ηνπ Chopin επεηδή ηα δάρηπιά ηνπ δε ρσξάλε
κεηαμχ ησλ καχξσλ πιήθηξσλ. Να απηφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ ξεπεξηνξίνπ!
Καζεγεηήο: Ναη ζαθψο, αλ δελ πξνζέρεη φηαλ ν καζεηήο έρεη κηθξά ρέξηα θαη ηνπ δίλεη
δχζθνιν θνκκάηη ηνλ δνξίδεη, απηφ πνπ είπα πξηλ. Αλ δελ θαηαιάβεη φηη ν καζεηήο παίδεη
ζθηγκέλα θαη λα ηνλ δηνξζψζεη. Να αθφκα έλα παξάγνληαο εμίζνπ ζεκαληηθφο! αθψο απηφ
κπνξψ λα πσ κπνξεί λα ζεσξεζεί, καδί κε ηνλ θαζεγεηή ,ην ζεκαληηθφηεξν.
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ηάζε ηνπ ώκαηνο: Αλ έρεη κεγάιε θιήζε πξνο ην πηάλν θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζηα
ρέξηα λα ειεπζεξσζνχλ, ηφηε ζαθψο θαη ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηα ρέξηα.
Αλ ν άμνλαο ηνπ ζψκαηνο, δει. ε ζπνλδπιηθή ζηήιε, είλαη θάζεηε θαη ληψζεη άλεηα ηφηε
επεξεάδνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα ρέξηα.
Μέγεζνο ηνπ ρεξηνύ: Απηφ πνπ ιέγακε πξηλ γηα ην ξεπεξηφξην. Αλ επηιεγεί έλα θνκκάηη ην
νπνίν δελ είλαη γηα ηα κηθξά ρέξηα, δνξίδεηαη θαη βέβαηα δεκηνπξγνχληαη θάπνηα πξνβιήκαηα.
Βεβαίσο έρεη ζρέζε κε ην πξψην, ην ξεπεξηφξην.
Μπηθή έληαζε: Άκα είλαη ζθηγκέλνο θαη παίδεη πρ θάπνηεο ηξίιηεο φρη κε ειεχζεξν ρέξη ηφηε
ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα
Δπίπεδν πξνεηνηκαζίαο: Απηφ είλαη αιιειέλδεην κε ην ξεπεξηφξην. Δκπιέθεηαη θαη ε πείξα.
Κάπνηνο πνπ παίδεη 30 ρξφληα πηάλν γλσξίδεη φηη αλ παίδεη ηξεηο ψξεο θαη ληψζεη θάπνην πφλν
δελ πξέπεη λα ζπλερίζεη. Αληίζεηα έλαο άπεηξνο πνπ πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη ην πηάλν ζα
κειεηήζεη κέρξη θαη 6 ψξεο θαη ζα θέξεη ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα.
Άγρνο: Αλ αγρψλεηαη θάπνηνο ζθίγγεηαη θπζηνινγηθά, πνιχ ζπρλά ζπκβαίλεη απηφ θαη κπνξεί
λα πξνθαιέζεη θάπνην κπτθφ πξφβιεκα. Γηα εκέλα άγρνο ίζν ζθίμηκν. Γελ κπνξεί λα είλαη
αγρσκέλνο έλαο άλζξσπνο θαη λα θάζεηε ραιαξφο, ζθίγγεηαη θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ηνπο
παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε πην πξηλ, ηερληθή, ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θιπ.
Η ζέζε ηνπ ζθακπό: Ναη αλ θάζεηε πνιχ ρακειά θαη δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζψκα ηνπ
ππάξρεη πάιη δπζιεηηνπξγία ε νπνία, κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Ή αληηζέησο αλ
θάζεηαη πνιχ ςειά, κεηψλεηαη ην χςνο ζεθψκαηνο ηνπ δαθηχινπ. ηαλ ην ρέξη είλαη ζε
επζεία ζέζε ην δάθηπιν κπνξεί λα ζεθσζεί κέρξη θαη 5 πφληνπο. ηαλ θάζεζαη πνιχ ςειά ην
δάθηπιν κε φιε ηε πξνζπάζεηα κπνξεί λα ζεθσζεί κφλν 2 πφληνπο. Αλ θάπνηνο θάζεηαη πνιχ
ςειά ζηε πξνζπάζεηά ηνπ λα παηήζεη έλα καχξν πιήθηξν ζθίγγεη ηα ρέξηα, έηζη απμάλνληαη
νη πηζαλφηεηεο παξνπζίαζεο θάπνηνπ πξνβιήκαηνο.
Παίμηκν κε ςειό θαξπό: πλδέεηαη αθξηβψο κε ην πξνεγνχκελν.

Βαζκνινγία
-Ννκίδσ απφ φια απηά ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή είλαη πνιχ θαζνξηζηηθφο, επεηδή ν ξφινο ηνπ
είλαη λα παξαηεξεί ην καζεηή θαη πξέπεη λα ηνλ θαζνδεγεί. Απφ εθεί θαη πέξα φια
ζπλδένληαη θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Σί λα μερσξίζεηο; Σν άγρνο, ηελ θαξέθια, θπξίσο ην
ζθίμηκν ην νπνίν, πξνθαιείηαη θαη απφ ην άγρνο θαη απφ ιάζνο ζην χςνο ηνπ ζθακπφ θαη απφ
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ηε ιαλζαζκέλε ζέζε ηνπ θαξπνχ. ια απηά πξνθαινχλ ζθίμηκν πνπ είλαη ν θπξίσο
παξάγνληαο ησλ πξνβιεκάησλ. θίμηκν ησλ ρεξηψλ θαη ησλ δαθηχισλ, γεληθά κπτθφ ζθίμηκν.
Καη’ επέθηαζε αλ ππήξρε ην ζθίμηκν ζα ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο. Γειαδή ε κπτθή
έληαζε είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Ο θαζεγεηήο εθφζνλ επηβιέπεη ην καζεηή θαη δελ ηνλ

δηνξζψλεη φηαλ παξαηεξεί ηέηνηα πξνβιήκαηα, ηφηε ν παξάγνληαο «θαζεγεηήο»,
ηζνβαζκεί ζε ζεκαληηθφηεηα κε ηνλ παξάγνληα «κπτθή έληαζε».

-Μνπ έρεηε ήδε αλαθέξεη όηη ην ξεπεξηόξην παίδεη θάπνην ξόιν ζηε δεκηνπξγία θάπνηνπ
πξνβιήκαηνο αιιά κπνξεί εύθνια λα απνθεπρζεί κε ηελ έμππλε επηινγή ξεπεξηνξίνπ.
Δμαηξώληαο ην ξεπεξηόξην πηζηεύεηαη όηη ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο πηαλίζηαο κε
κεγαιύηεξν ρέξη λα ππεξηεξεί από θάπνηνλ άιιν κε κηθξόηεξν;
-αθψο θαη είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γίλεη θάπνηνο βηξηνπφδνο φηαλ έρεη κεγάιν ρέξη. Καη
φζν κεγαιχηεξα είλαη, απφ φηη θαίλεηαη ζηε πξαθηηθή, ηφζν ην θαιχηεξν. Έρνπκε πνιιά
παξαδείγκαηα κεγάισλ πηαληζηψλ φπσο ηνπ «Rachmaninoff» ηνπ «Richter» θαη άιισλ πνπ
είραλ πξαγκαηηθά ηεξάζηηα ρέξηα. Πνιινί απφ απηνχο κπνξεί λα έγηλαλ βηξηνπφδνη επεηδή
είραλ ηφζν κεγάια ρέξηα θαη θχξηνο άλνηγκα κεηαμχ ησλ δαρηχισλ φπνπ δελ ηνπο ήηαλ
θφπνο λα βγάδνπλ πνιχ δχζθνια θνκκάηηα. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηα άιια παξαδείγκαηα
ζηελ ηζηνξία ηνπ πηάλνπ θπξίσο γπλαίθεο κε κηθξά ρέξηα πνπ κε ην δφξη έπηαλαλ κηα νθηάβα
αιιά ήηαλ εμίζνπ θαιέο πηαλίζηεο. Πξνθαλψο δελ έπαηδαλ θνκκάηηα πνπ λα απαηηνχλ κεγάια
αλνίγκαηα ησλ δαρηχισλ πρ ην ηξίην θνλζέξην Rachmaninoff, αιιά έπαηδαλ πάξα πνιχ
φκνξθα. Ήηαλ πνιχ θαινί κνπζηθνί φπνπ έβξηζθαλ ηξφπν λα πξνζαξκφζνπλ ηα θνκκάηηα
ζηα ρέξηα ηνπο, θαηάθεξλαλ πνιχ αμηνζαχκαζηα απνηειέζκαηα.

-Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνύ ππάξρεη ξεπεξηόξην πνπ ζα απνθεύγαηε λα δώζεηε ζε
καζεηέο ζαο;
-Ναη, ζπγθεθξηκέλα έρσ ζηε ηάμε κνπ κηα καζήηξηα φπνπ κε ην δφξη θηάλεη κηα νθηάβα. Δλ
ησ κεηαμχ, απηή ε καζήηξηα είλαη αξηζηνχρα θαη έρεη δηαπξεχζεη ζε παλειιήλην δηαγσληζκφ
θαηαιακβάλνληαο ηε δεχηεξε ζέζε. Βεβαία, απηφ ην πεηχρακε κε ζσζηή επίβιεςε θαη κε
πξνζεθηηθή επηινγή ξεπεξηνξίνπ. Τπάξρνπλ θαη πνιχ δχζθνια θνκκάηηα πνπ δελ απαηηνχλ
κεγάια ρέξηα θαη αλνίγκαηα. πγθεθξηκέλα ζπλζέηεο πνπ ζα απέθεπγα είλαη νη βηξηνπφδνη
πηαλίζηεο φπσο ν Liszt ή ν Rachmaninoff φπνπ κέζα απφ ην έξγν ηνπο κπνξείο λα βξεηο
θνκκάηηα πνπ λα κπνξνχλ λα παηρηνχλ απφ θάπνην κε κηθξφ ρέξη, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιε ε
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επηινγή. Γεληθά νη καζεηέο κε κηθξά ρέξηα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε έξγα ηνπ θιαζηθνχ
θαη πξνθιαζηθνχ ξεπεξηνξίνπ.
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 πλέληεπμε Καζεγεηή Β
-Πόζα ρξόληα δηδάζθεηε;
-Γηδάζθσ 11 ρξφληα.
-Έρεηε αληηκεησπίζεη θάπνηα ζηηγκή ζηελ θαξηέξα ζαο θάπνην πξόβιεκα κε ηα
ρέξηα ζαο;
-Ναη. Κάπνηα ζηηγκή κνπ παξνπζηάζηεθε ζθίμηκν θαη βάξνο ζην δεμί ρέξη θπξίσο θαη
ιηγφηεξν ζην αξηζηεξφ ζηελ πεξηνρή ηνπ θαξπνχ. Σα ζπκπηψκαηα ήηαλ πνιχ
ειαθξχο πφλνο θαη έλνησζα ην ρέξη κνπ βαξχ ζα λα κελ έρεη επθηλεζία, ζα λα κε
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί.
-Απηή ζαο ε εκπεηξία ζαο έθαλε λα θαηεπζύλεηε θαιύηεξα ηνπο καζεηέο ζαο έηζη
ώζηε λα ηνπο πξνζηαηεύζεηε από θάηη παξόκνην;
-Βέβαηα, ζαθψο! Πεξηζζφηεξν ζην λα ηνπο θαηεπζχλσ ην πψο λα θαηαλέκνπλ ηηο
ψξεο κειέηεο. πλέρεηα ηνπο επηζεκάλσ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ δεζηάκαηνο, θπξίσο
απηά. Τπάξρνπλ θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηα έρσ εμειίμεη πξνζσπηθά
ζην βαζκφ πνπ ζα ήζεια, έηζη δελ επηρεηξψ λα ηα πεξάζσ ζηνπο καζεηέο κνπ αθφκα.

-Πνίνο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο δεκηνπξγίαο θάπνηνπ κπνζθειεηηθνύ
πξνβιήκαηνο θαηά ηελ άπνςή ζαο;
-Τπέξρξεζε θαη μαθληθή κειέηε ρσξίο πξνεηνηκαζία. Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν ζεσξψ
ηελ ππέξρξεζε δειαδή ηελ ζπζζψξεπζε πνιιψλ εηψλ πνιχσξεο κειέηεο.
-Πην θάησ ζα ζαο αλαθέξσ θάπνηνπο πηζαλνύο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ΜΓΠ
όπσο επηζεκαίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπο νπνίνπο

ζα

κνπ ζρνιηάζεηε αλ

ρξεηάδεηαη βαζκνινγώληαο ηνπο από ην 1-5 παίξλνληαο σο ην ζεκαληηθόηεξν ην 5
Ρεπεξηόξην:2
Καζεγεηήο:4
ηάζε ηνπ ζώκαηνο:5
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Μπτθή έληαζε: 4
Δπίπεδν πξνεηνηκαζίαο: 1
Μέγεζνο ρεξηνύ: 4
Άγρνο: 3
Σερληθή: 4, απηφ ίζσο λα ζπλδπάδεηαη κε ην θαζεγεηή
Ύςνο ηνπ ζθακπό: 5, ην ζεσξψ έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο. Καη εγψ
ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζα λα ην αλαθαιχπησ βαζηθά κε ζπκβνπιέο. Σν χςνο ηνπ
ζθακπφ επεξεάδεη αξθεηά ζην πνηεο κπτθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηείο. ζν ρακειφηεξα
θάζεζαη επεηδή ρακειψλεη ν θνξκφο θαη αλαγθαζηηθά ηα ρέξηα δελ έξρνληαη ζε νξζή
γσλία κε ην πηάλν ή ιίγν πην ςειά, απηφκαηα αλαγθάδεζαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο
δαθηπιηθφ παίμηκν. Δλψ, αλ θαζφζνπλα ιίγν πην ςειά ζα ζπλέβαιαλ θαη άιιεο
κπτθέο νκάδεο θαηά ην παίμηκν. Βεβαία απηφ επθνιχλεη ην πνιχ γξήγνξν παίμηκν
αθνχ ηα «Reflex» ησλ δαρηχισλ είλαη πνιχ πην γξήγνξα απφ κηθξέο κπτθέο νκάδεο
αιιά έηζη θαηαπνλνχληαη πην εχθνια νη κηθξέο πεξηνρέο.
Παίμηκν κε ςήιν θαξπό: ε απηφ δελ κπνξψ λα πάξσ ζέζε γηαηί δελ έρσ εκπεηξία
ζην παίμηκν κνπ .

-Πνηα ζεσξείηαη ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα πην πάλσ;
-Ννκίδσ ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο καδί κε ην χςνο ηνπ θαζίζκαηνο. Βέβαηα απηά
ζπλδπάδνληαη κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηελ ηερληθή. αθψο, ππάξρνπλ θαη πνιινί άιινη
ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ
πξνέξρνληαη απφ ην παίμηκν αιιά ην επεξεάδνπλ. Γηα παξάδεηγκα ην λα ζεθψλεηο
πνιιά βάξε ή λα θαηαπνλείο ηα ρέξηα απφ ην πιεθηξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή. Γεληθά
νη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε πνιχσξε κειέηε.

-Σα ηειεπηαία πνπ αλαθέξεηαη ηα ζεσξείηε δεπηεξεύνλ;
-ρη θαζφινπ, φηαλ γεληθά ππάξρεη ζπλδπαζκφο πνιχσξεο κειέηεο κε ζπλδπαζκφ κε
άιια πξάγκαηα είλαη πνιχ επηθίλδπλν. Γηα παξάδεηγκα εγψ είρα ζνβαξφ πξφβιεκα
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ζην ζηξαηφ κε ηηο νπιναζθήζεηο, φπνπ ην ρέξη κνπ ήηαλ είδε θαηαπνλεκέλν απφ ηε
κειέηε θαη έηζη επηδεηλσλφηαλ.
-Πηζηεύεηε όηη ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνύ παίδεη ξόιν ζηε δεκηνπξγία κπνζθειεηηθώλ
πξνβιεκάησλ;
-Δγψ έρσ κέζν ρέξη νπφηε δελ κπνξψ λα είκαη ηειείσο αληηθεηκεληθφο κε ηηο
απαληήζεηο κνπ. Πξνζσπηθά ληψζσ φηη θαηαπνλνχκαη φηαλ έρσ ζπγρνξδίεο γεκάηεο,
επαλαιακβαλφκελεο θαη γξήγνξεο. Καη’ επέθηαζε πηζηεχσ φηη απηφ ζε έλα κηθξφ
ρέξη πξέπεη λα έρεη κεγάιε θαηαπφλεζε. Γηα παξάδεηγκα ε γξαθή Rachmaninoff πνπ
έρεη πάξα πνιιέο ζπγρνξδίεο γεκάηεο, κε αιιαγέο ζέζεσλ πνπ δχζθνια
αθνκνηψλνληαη απφ ην ρέξη , αλ δελ κειεηεζνχλ πξαγκαηηθά κε ζνβαξφηεηα θαη
ζπληεξεηηθά είλαη πνιχ επίθνβν. Κχξηνο φκσο ζε γξήγνξεο αιιαγέο ζπγρνξδηψλ κε
άβνιεο ζέζεηο φρη ζε δαρηπιηά ή αξπηζκνχο.
-Τπάξρεη ξεπεξηόξην πνπ ζα απνθεύγαηε λα δώζεηε ζε καζεηέο ζαο κε κηθξό ρέξη;
-Βέβαηα φηαλ έρεηο λα αληηκεηψπηζεο έλα καζεηή κε κηθξφ ρέξη, πξέπεη λα είζαη πνιχ
πξνζεθηηθφο κε ηελ επηινγή ηνπ ξεπεξηνξίνπ.
-Πηζηεύεηε όηη έλαο πηαλίζηαο κε έθηαζε κηθξόηεξε ή ίζε κε 19,1 cm, πζηεξεί ζε
απόδνζε από θάπνην κε κεγάια ρέξηα;
-ρη, ζε θακία πεξίπησζε. Μπνξεί απιά λα κε κπνξνχλ λα παίμνπλ αλάινγα θαιά κε
θάπνην κε κεγάια ρέξηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν απαηηεηηθφ έξγν κε αλνίγκαηα, αιιά
ζπλνιηθά ζε απφδνζε φρη. Μάιηζηα κπνξεί λα εμειίμνπλ θάπνηα πξάγκαηα πην πνιχ
γηαηί δελ έρνπλ ηελ επθνιία πνπ έρεη θάπνηνο κε κεγάιν ρέξη.
-Πηζηεύεηε πώο ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν πνπ ζα κπνξνύζε λα δπζθνιέςεη θάπνην
κε κεγάιν ρέξη;
-Απηνί πνπ έρνπλ πνιχ κέγα ρέξηα είλαη πνιχ πην εχθνιν λα αληαπνθξηζνχλ ζε
ζεκεία πνπ πεξηέρνπλ ζπγρνξδίεο ή ζε ζεκεία κε αλνίγκαηα. Αιιά ζε θάπνηα ζεκεία
πνιχ ιεπηεπίιεπηα π.ρ. ρξσκαηηθέο ζθάιεο, γεληθά ζε ξεπεξηφξην Haydn ή Bach
θιαζζηθφ- πξνθιαζηθφ ξεπεξηφξην πνπ έρεη δελ έρεη θαζφινπ αλνίγκαηα, ππεξηεξνχλ
απηνί κε κηθξφηεξα ρέξηα.
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-Σέινο, ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηελ νπνία ζα πξνζπαζνύζαηε λα
απνθεύγαηε λα δώζεηε ζε θάπνην καζεηή ζαο κε κηθξά ρέξηα;
-Γεληθά γεκάηεο ζπγρνξδίεο εηδηθά φηαλ δελ είλαη ζε θαλνληθή ζέζε θαη ηηλάγκαηα
ζπγρνξδηψλ.
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 πλέληεπμε θαζεγεηή Γ
- Πόζα ρξνληά αζρνιείζηε κε ηε δηδαζθαιία;
- Γηδάζθσ απφ 14 ρξφλσλ, εμαζθνχζα πξαθηηθφ δηδαζθαιείν ζην Ωδείν Αζελψλ θαη
κεηέπεηηα δίδαζθα ζηε παλεπηζηεκηαθή ζηε ζρνιή Juilliard φπνπ. Έθηνηε δελ
ζηακάηεζα θαη ζήκεξα

δηδάζθσ ζην παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαζψο θαη

δηνξγαλψλσ θαη δηάθνξα ζεκηλάξηα Master classes ζε φιν ην θφζκν.

- Δίραηε θάπνηα πξνζσπηθή εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε θάπνηνπ κπνζθειεηηθνύ
πξνβιήκαηνο ζην ρέξη;
- Κνηηάμηε φινη φζνη θάλνπλ θαξηέξα ζαλ ζνιίζηεο θαη κειεηνχλ πάξα πνιχ ζθιεξά
θάπνηα ζηηγκή έξρνληαη αληηκέησπνη κε απηφ ην ζέκα. Πξνζσπηθά ην πξφβιεκα πνπ
αληηκεηψπηζα θάπνηα ζηηγκή ήηαλ πνιχ ήπην (ιφγσ ππεξθφπσζεο) φπνπ κε
ζπγθεθξηκέλε μεθνχξαζε θαη ηξφπν κειέηεο πνπ αθνινπζνχζα ππνρψξεζε. Βεβαία
είρα ήδε απνθηήζεη γλψζε ηνπ ηη πξέπεη λα θάλσ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηη πξέπεη λα
απνθεχγσ θαη πψο λα θαηαλέκσ ην ρξφλν κειέηεο κνπ .Η πεξίπησζε απηή ρσξίο λα
είλαη θάηη ην ζνβαξφ κε πξνβιεκάηηζε θάλνληαο κε λα ςάμσ λα βξσ ηηο αηηίεο
δεκηνπξγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο.

- Απηή ζαο ε εκπεηξία ζαο έθαλε λα θαηεπζύλεηε θαιύηεξα ηνπο καζεηέο ζαο έηζη
ώζηε λα ηνπο πξνζηαηεύζεηε από θάηη παξόκνην;
- Απφιπηα!, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο κνπ θαλέλαο καζεηήο κνπ δελ
παξνπζίαζε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ν
θαζεγεηήο κέρξη πνχ κπνξεί λα θηάζεη ν καζεηήο ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη έλα πνιχ
γεξφ ηερληθφ ππφβαζξν λα ηνλ βάιεηο λα αληηκεησπίζεη έλα απαηηεηηθφ ξεπεξηφξην
είλαη ζαλ λα πξνζπαζείο λα θηίζεηο έλαλ νπξαλνμχζηε ρσξίο λα έρεηο γεξά ζεκέιηα!
Δίλαη απνιπηφο ζηελ επζελή ηνπ δηδάζθνληνο λα κε πάζεη ν θνηηεηήο θάηη. Πψο
γίλεηαη απηφ; Με ηελ αλάινγε επηινγή ξεπεξηνξίνπ. Γελ κπνξείο λα δψζεηο ζε έλα
θνηηεηή έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν θνκκάηη ρσξίο λα έρεη ηελ ππνδνκή γηα απηφ. Δάλ
ζέιεηο λα θηήζεηο ηερληθή ζην θνηηεηή πξέπεη λα γίλεη ζηγά-ζηγά, θαη ζηαδηαθά.
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- Πνίνο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο δεκηνπξγίαο θάπνηνπ κπνζθειεηηθνύ
πξνβιήκαηνο θαηά ηελ άπνςή ζαο;
- Η ιάζνο κειέηε φπσο φηαλ θάπνηνο θάλεη θάπνηεο αζθήζεηο ρσξίο λα έρεη ζσζηή
ηνπνζέηεζε ηνπ ρεξηνχ, ή φηαλ θάπνηνο θάλεη πνιχσξεο αζθήζεηο ρσξίο λα έρεη ην
ππφβαζξν γηα απηέο. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε απφηνκή αχμεζε ησλ σξψλ κειέηεο.
Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο πνπ δε κειέηα αξθεηά λα αξρίζεη μαθληθά λα δηαβάδεη
πεληάσξα θαη εμάσξα φηαλ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα θάηη ηέηνην.

- Πην θάησ ζα ζαο αλαθέξσ θάπνηνπο πηζαλνύο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ΜΓΠ
όπσο επηζεκαίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπο νπνίνπο

ζα

κνπ ζρνιηάζεηε αλ

ρξεηάδεηαη βαζκνινγώληαο ηνπο από ην 1-5 παίξλνληαο σο ην ζεκαληηθόηεξν ην 5
Ρεπεξηόξην: Παίδεη κεγάιν ξφιν.
Καζεγεηήο: Ννκίδσ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν.
ηάζε ηνπ ζώκαηνο: Σερληθή ν καζεηήο δελ ηελ πηνζεηεί απφ κφλνο ηνπ, θάπνηνο
πξέπεη λα ηελ ππνδεηθλχεη.
Σερληθή: Δίλαη ην ίδην κε ην πξνεγνχκελν. ηαλ θάπνηνο μεθηλά πηάλν, ν δηδάζθνληαο
είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα ηνλ θαηεπζχλεη. Αλ ν καζεηήο έρεη ιάβεη ιάζνο
θαζνδήγεζε εμαξρήο θαη θηάλεη κεηά απφ δέθα ρξφληα ζπνπδψλ ζε έλα θαζεγεηή ν
νπνίνο αλαγλσξίδεη φηη δελ έρεη ζσζηφ ππφβαζξν, ή πξέπεη λα ηνπ πεη φηη δελ ηνλ
αλαιακβάλεη, εάλ είλαη ηφζν πνιχ απαηηεηηθφο, ή λα ηνλ αλαιάβεη θαη ζε απηφ ην
ζεκείν είλαη πνπ ζα πξέπεη λα δείμεη ππνκνλή βνεζψληαο ηνλ λα θηίζεη ζσζηή
ηερληθή. Έαλ δελ ην θάλεη θαη ζπλερίζεη δίλνληαο ηνπ θνκκάηηα ηα νπνία ηερληθά δελ
κπνξεί λα ηα ππνζηεξίμεη, ην πην πηζαλφλ είλαη λα ηνλ θαηαζηξέςεη.
Σν κέγεζνο ηνπ ρεξηνύ: Γελ λνκίδσ φηη παίδεη ηφζν θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία
πξνβιεκάησλ. Βέβαηα φηαλ θάπνηνο απφ ηε θχζε ηνπ έρεη σξαία θαηαηνκή καθξηά
δάρηπια κεγάιε παιάκε θιπ απηφ βνεζάεη θαηά θάπνην ηξφπν ζηελ επίιπζε
ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. Αλ θάπνηνο γηα παξάδεηγκα έρεη πνιχ κηθξφ ρέξη , δελ ζα
κπνξέζεη λα παίμεη έλα ζπγθεθξηκέλν ξεπεξηφξην. κσο ζε αληίζεζε κε απηφ
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παξαηεξνχκε ηψξα πνιιέο θηλέδεο πηαλίζηεο πνπ έρνπλ πνιχ κηθξή παιάκε, πνπ
θαηαηξνπψλνπλ ην πηάλν, άξα απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη φια απηά είλαη
έλαο κχζνο δειαδή φηη θάπνηνο πξέπεη λα έρεη ηεξάζηην ρέξη θαη καθξηά δάρηπια.
Δμαξηάηαη ην πψο θάπνηνο βξίζθεη ιχζεηο γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη γηαηί ππάξρνπλ θαη κεγάινη πηαλίζηεο πνπ παξφιν ην κηθξφ κέγεζνο
ηνπ ρεξηνχ ηνπο έθαλαλ θαξηέξα. Οπφηε είλαη ην πψο ν θαζέλαο βξίζθεη ηξφπν λα
εθκεηαιιεπηεί ηε δηθή ηνπ ζσκαηηθή δηάπιαζε.
Μπτθή έληαζε: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο θάπνην
πξφβιεκα.
Άγρνο: Πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο!
Δπίπεδν πξνεηνηκαζίαο: ζν πην πξνεηνηκαζκέλνο είλαη θάπνηνο ηφζν κεηψλνληαη
ηα πξνεγνχκελα πνπ ιέγακε.
Θέζε ηνπ ζθακπό: Παίδεη ξνιφ θαη ν θαζέλαο πξέπεη λα πεηξακαηηζηεί θαη λα βξεη ηε
ζέζε πνπ ηνλ βνιεχεη θαιπηέξα ζην παίμηκν, άιισζηε γη’ απηφ θαη ηα ζθακπφ είλαη
ξπζκηδφκελα.
Παίμηκν κε ςήιν θαξπό: Δίλαη ζεκηηφ γηα επηκέξνπο ζεκεία ζε θάπνηα πεξάζκαηα
γηα παξάδεηγκα πνπ ρξεηάδεηαη, αιιά δελ γίλεηαη λα παίδεηο πηάλν κε ην θαξπφ φξζην.
Βέβαηα ηα πάληα είλαη ζρεηηθά γηα παξάδεηγκα ν Glenn Gould ην μέξνπκε φινη φηη
έπαηδε κε έλα πνιχ ρακειφ ζθακπφ, έηζη έκαζε απφ κηθξφο θαη δνχιεςε πνιχ γηα
απηφλ, βέβαηα φηαλ έξζεη έλα παηδί ζε έλα σδείν δελ ζα ην βάινπκε λα παίδεη πηάλν
ζαλ ηνλ Glenn Gould.

-Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο απαγνξεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ
πνπ ζα ζέιαηε λα αλαθέξεηαη;
-ρη δελ ππάξρνπλ γεληθά παξάγνληεο απαγνξεπηηθνί θαη γεληθά δελ ππάξρνπλ νχηε
θαλφλεο. Αλάινγα κε ην θνηηεηή ή ην καζεηή κε ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηνλ
ζσκαηφηππφ ηνπ, ν θαζεγεηήο πξέπεη λα δξα θαη λα ζπκβνπιεχεη αλαιφγσο.
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-Τπάξρεη ξεπεξηόξην πνπ ζα απνθεύγαηε λα δώζεηε ζε καζεηέο ζαο;
-Ναη, ππάξρνπλ σο γλσζηφ πάξα πνιχ δχζθνια ηερληθά θνκκάηηα γηα ηα νπνία
απαηηείηαη κπτθή δχλακε. Τπάξρνπλ έξγα κε πνιχ δχζθνια πεξάζκαηα κε νθηάβεο ή
δηπιέο ηξίηεο θαη δηπιέο έθηεο. ια απηά πξέπεη λα δνπιεπηνχλ εμαληιεηηθά.
Δπηπιένλ ηεο βαζηθήο ηερληθήο ηνπ πηάλνπ πνπ είλαη νη θιίκαθεο, έλαο άλζξσπνο πνπ
δελ έρεη απηφ ην ππφβαζξν δελ κπνξείο λα ηνπ δψζεηο εμαηξεηηθά δχζθνια έξγα κέρξη
λα ηνλ πξνεηνηκαζηεί γηα λα κπνξέζεη λα ην θαηνξζψζεη θάηη ηέηνην. Γη’ απηφ
επηκέλσ φηη ν θαζεγεηήο δελ κπνξεί λα δψζεη ειαθξά ηε θαξδία εμαηξεηηθά δχζθνια
θνκκάηηα εθηφο θη αλ ν καζεηήο είλαη έηνηκνο, αιιηψο δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ
εκθαληζηεί θάπνην πξφβιεκα

-Γεληθά πηζηεύεηαη όηη θάπνηνο κε κηθξό ρέξη (<19.1) πζηεξεί ζε ζύγθξηζε κε
θάπνην κε κεγάιν;
-Ννκίδσ πσο λαη. Γε κπνξψ λα πσ φηη δε ην πηζηεχσ, ελλνψληαο φηη έλαο πηαλίζηαο
παίδεη κε ην δφξη ελάηε, πφζν κάιινλ φηαλ δπζθνιεχεηαη λα παίμεη νθηάβα. Αιιά
βέβαηα φια απηά ζέισ λα ην ηνλίζσ φηη είλαη ζρεηηθά, δελ είλαη ν θαλφλαο γηαηί φπσο
πξναλαθέξσ ππάξρνπλ πνιχ αμηφινγνη πηαλίζηεο πνπ είραλ πνιχ κηθξφ ρέξη θαη
θαηάθεξαλ λα δηαπξέςνπλ θαη λα θηίζνπλ κηα δηεζλή θαξηέξα.
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 πλέληεπμε θαζεγεηή Γ
- Πόζα ρξόληα αζρνιείζηε κε ηε δηδαζθαιία ;
- Με ηε δηδαζθαιία αζρνινχκαη πεξίπνπ 5-6 ρξφληα

-Έρεηε θάπνηα πξνζσπηθή εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε θάπνηνπ κπνζθειεηηθνύ
πξνβιήκαηνο ζην ρέξη;
-Οπδέπνηε δελ αληηκεηψπηζα θάπνην πξφβιεκα, νχηε θαλ απφ ππεξθφπσζε, κέρξη
ηψξα ηνπιάρηζηνλ…

-Πηζηεύεηε όηη απηό νθείιεηαη θάπνπ; ηελ ηερληθή παημίκαηνο ζαο κήπσο, θαη
γεληθά ζηε ζσζηή θαζνδήγεζε;
-Ννκίδσ ν ηξφπνο γηα λα απνθχγεη θάπνηνο

ηελ ππεξθφπσζε κε ζπλέπεηα ηνλ

ηξαπκαηηζκφ, είλαη ε πιήξεο ραιαξφηεηα επαθήο κε ην φξγαλν, ην πψο παίδεηο
δειαδή φηαλ έρεηο ζθίμηκν είηε ζην θαξπφ είηε ζηνλ ψκν είηε αθφκε θαη ζηηο
θιεηδψζεηο ησλ δαρηχισλ. Απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο νπνηνπδήπνηε ηξαπκαηηζκνχ
δειαδή, φζν πεξηζζφηεξν θνξηψλεηο ην κπτθφ ζνπ ζχζηεκα Φπζηθά φια απηά
εμαξηψληαη θαη απφ ην ηη παίδεηο θαη πψο ζα ην παίμεηο, αιιά θπξίσο φηη δελ είζαη
ραιαξφο. Αθφκα θαη ην άγρνο ηεο ζθελήο επεξεάδεη θαη ν ηξφπνο δηαβάζκαηνο θαη ην
πψο δηαιέγεηο ην ξεπεξηφξην ζνπ. Γειαδή αλ έρεηο κηθξή παιάκε έλα θνξηηζάθη γηα
παξάδεηγκα θαη έρεη πεξηνξηζκέλε έθηαζε ρεξηνχ θαη δνθηκάζεη λα παίμεη ηε πξψηε
ζπνπδή Chopin op 10 no 1, ηφηε ην πην πηζαλφλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί θάπνην
πξφβιεκα. Δπνκέλσο ε δεκηνπξγία θάπνηνπ πξνβιήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην ηη
δηαιέγεηο λα παίμεηο θαη πψο δνπιεχεηο ην ζπγθεθξηκέλν ξεπεξηφξην.

-Δζείο από ηελ πιεπξά ζαο είραηε θάπνηα θαζνδήγεζε ζαλ καζεηήο;
-Δίρα θαζνδήγεζε θαη γηα ην ηξφπν κειέηεο κνπ αιιά θαη γεληθά θαη γηα ην παίμηκν.
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-Πην θάησ ζα ζαο αλαθέξσ θάπνηνπο πηζαλνύο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ΜΓΠ
όπσο επηζεκαίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπο νπνίνπο ζα κνπ ζρνιηάζεηε.
Ρεπεξηόξην: Ναη, ην ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί εμαξηάηαη ηη ρέξηα έρεηο ηη κπτθφ
ζχζηεκα έρεηο, δειαδή αλ ε θχζε ζε έρεη πξνηθίζεη κε δπλαηφ κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα
ζηα δάρηπια θαη ζηα ρέξηα, ζεκαίλεη φηη ην έρεηο απφ ηε θχζε ζνπ θαη κπνξείο λα
δνπιέςεηο ρσξίο θάπνηα πξνβιήκαηα. Αλ απφ ηελ άιιε έρεηο έλα αδχλακν κπτθφ
ζχζηεκα, ηφηε πξέπεη λα πξνζέμεηο ην ηη ξεπεξηφξην ζα επηιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα αλ
δνθηκάζεηο λα παίμεηο ζπνπδέο Liszt θαη έρεηο κηθξφ ρέξη ή αδχλακν κπτθφ ζχζηεκα
ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Οπφηαλ επηκέλσ
ζηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ξεπεξηνξίνπ βάζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ

κπτθνχ

ζπζηήκαηνο.
Καζεγεηήο: Παίδεη κεγάιν ξφιν
ηάζε ηνπ ζώκαηνο: Δλλνείηαη φηη επεξεάδεη. Γειαδή αλ είζαη ζθπθηφο ή ζθηθηφο ή
ζηξεζαξηζκέλνο, αλ δελ είζαη ζπγθεληξσκέλνο ηελ ψξα ηεο κειέηεο πάιη κπνξεί λα
επηθέξεη θάπνην πξφβιεκα.
Δπίπεδν πξνεηνηκαζίαο: ίγνπξα! Αλ είζαη ζε έλα επίπεδν λα παίμεηο ζπνπδέο ηνπ
Crammer ή ηηο ηειεπηαίεο ηνπ Cherny αιιά δελ κπνξείο λα παίμεηο πξνο ην παξφλ
Liszt ή αθφκα θαη Chopin ζίγνπξα πάιη ζα είλαη κηα πην έληνλε εμάζθεζε αλ δελ
είζαη έηνηκνο λα παίμεηο απηφ ην ξεπεξηφξην θαη πξνζπαζήζεηο ηφηε επηθνξηίδεηο
αξλεηηθά ην κπτθφ ζνπ ζχζηεκα. Άξα θαη πάιη επηζηξέθνπκε ζηε παξάκεηξν ηνπ
ξεπεξηνξίνπ. Αλ έρεηο λα κειεηήζεηο κηα Haydn ζνλάηα ή κηα Mozart ζνλάηα θαη
έρεηο λα ηελ ζπλδπάζεηο κε κηα ζπνπδή Clementi ή Cherny θαη δελ είζαη έηνηκνο λα
παίμεηο Chopin ή Liszt ή Scriabin, θαιχηεξα λα ην αθήζεηο πην κεηά φηαλ
πξνεηνηκαζηείο κέρξη ην κπτθφ ζχζηεκα ησλ δαρηχισλ ζνπ, λα είλαη έηνηκν λα έρεη
θαιή «πξνπφλεζε», παξά λα ην ξηζθάξεηο θαη λα κελ μέξεηο πψο ζα αληαπεμέιζεηο.
Άγρνο: Παίδεη ηεξάζηην ιφγν. Αλ είζαη πηεζκέλνο ζπλέρεηα επηδξά αξλεηηθά ζην
κπτθφ καο ζχζηεκα. Πνιιέο θνξέο φηαλ είκαζηε αγρσκέλνη καο θηππά ζηνλ απρέλα,
άιιεο θφξεο ζηα άθξα… Γεληθά, φηαλ είκαζηε αγρσκέλνη φηαλ παίδνπκε είκαζηε
πνιχ ζθηρηνί. Γη’ απηφ θαη ζηελ αξρή ηφληζα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παημίκαηνο κε
πιήξε ραιαξφηεηα. ηαλ είζαη ηειείσο ραιαξφο θαηά ην παίμηκν θαη ληψζεηο άλεηα κε
ην ξεπεξηφξην ρσξίο ην παξακηθξφ ζθίμηκν αθνχ έρεηο μεπεξάζεη φια ηα ηερληθά ζνπ
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πξνβιήκαηα ,ηφηε κπνξείο λα απνθχγεηο πνιιά επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη ζην κπτθφ
ζχζηεκα αιιά θαη γεληθά ζηελ αηζζεηηθή άπνςε πεξί ηεο κνπζηθφηεηαο.
Ύςνο ηνπ ζθακπό: Απηφ εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηνπ θάζε πηαλίζηα. Γηα παξάδεηγκα
εγψ πνπ είκαη ςειφο ην ζθακπφ κνπ ην έρσ ρακειά. Μηα θνπέια θφληε πξέπεη λα
έρεη ςειφ ζθακπφ έηζη ψζηε ε ελέξγεηα ζην παίμηκν λα έξρεηαη απφ ςειά. Αλ γηα
παξάδεηγκα είζαη θνληφο θαη έρεηο ρακειφ ζθακπφ ηφηε ζα αλαγθαζηείο λα παίδεηο κε
ςειφ θαξπφ δεκηνπξγψληαο έηζη πξφβιεκα.

-Σν επόκελν δελ ήηαλ θαηαρσξεκέλν ζηε βηβιηνγξαθία αιιά αλαθέξζεθε από
άιινπο θαζεγεηέο θαη ζα ήζεια λα ην ζρνιηάζεηε
Απόηνκε αύμεζε ησλ σξώλ κειέηεο: πκθσλψ απφιπηα! θέςνπ θάπνηνο πνπ
κειεηά δπν κε ηξείο ψξεο λα απμήζεη απφηνκα ηηο ψξεο κειέηεο ηνπ ζε έμη. Δθεί πνπ
ην κπτθφ ηνπ ζχζηεκα είλαη ζπλεζηζκέλν λα δνπιεχεη δχν ψξεο μαθληθά
εκβνιηάδνληαη κε έλα έμηξα ηξίσξν εθεί ππάξρεη κεγάιε πεξίπησζε λα νδεγεζεί ζηελ
ππεξθφπσζε. Άξα αλ απμάλεηο ηελ ψξα κειέηεο ζνπ πξέπεη λα ην θάλεηο ζηαδηαθά.
Αιιά θαη απφ κηα άιιε ζθνπηά αλ ην ζθεθηείο, ε κειέηε πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ σξψλ
επεξεάδεη απηφ πνπ ιέκε ηε «πνηφηεηα κειέηεο». Αλ κειεηήζεηο έμη ψξεο ρσξίο
πιήξε ζπγθέληξσζε ζεκάλεη φηη έρεηο θελά ζηε κειέηε ζνπ, θαιχηεξα λα κειεηήζεηο
ηξείο ψξεο αιιά κε πιήξε ζπγθέληξσζε θαη ηφηε ζίγνπξα έρεηο θαιχηεξα
απνηειέζκαηα.
Κάηη πνπ ζπζηήλσ ζηνπο καζεηέο κνπ γηα απνθφξηηζε ησλ κπψλ είλαη ε εληαηηθή
γπκλαζηηθή. ρη πνιχ ζθιεξή ή κε βάξε, αιιά αεξφβηα άζθεζε, είηε θνιχκβεζε,
είηε κε καζάδ. Πξνζσπηθά είδα κεγάιε δηαθνξά ζηηο αληνρέο κνπ θαηά ηε κειέηε ηα
ηειεπηαία δπν ρξφληα πνπ γπκλάδνκαη. Απηφ δελ ην ζεσξψ απαξαίηεην απιά ην
ζπζηήλσ.

-Πηζηεύεηε όηη ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνύ παίδεη ξόιν ζηε δεκηνπξγία κπνζθειεηηθώλ
πξνβιεκάησλ.
-Πηζηεχσ φηη είλαη φια ζρεηηθά κε ην ηη ζε έρεη πξνηθίζεη ε θχζε. Γειαδή κπνξείο λα
βξεηο γλσζηνχο πηαλίζηεο κε φρη ηδηαηηέξα κεγάια ρέξηα, αιιά ππάξρνπλ θαη απηνί
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πνπ έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξα. Γηα παξάδεηγκα ν Gilans πνπ δελ είρε ηδίαίηεξα κεγάια
ρέξηα, ν Richter απφ ηελ άιιε είρε ηεξάζηηα, o Horowits πάιη είρε κεγάια αιιά
κηθξφηεξα απφ ηνπ Richter. Παξφια απηά θαη νη ηξείο ζεσξνχληαη απφ ηνπο
θαιχηεξνπο. Αληίζηνηρα γηα ηηο γπλαίθεο ε Martha Argerik είρε κεγάια ρέξηα γηα
γπλαίθα ελψ ε Clara Ηaskil απφ ηελ άιιε είρε κηθξή έθηαζε. Γελ είλαη απνηξεπηηθφ
γηα έλαλ πηαλίζηα ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνχ αιιά ζίγνπξα είλαη βνεζεηηθφ. Τπάξρνπλ
θαη κηθξά ρέξηα, ηα ιεγφκελα «έμππλα ρέξηα» γξήγνξα ρέξηα . Απηφ πνπ πξναλέθεξα
εμαξηάηαη απφ ην λεπξνκπηθφ ζχζηεκα πνπ ην έρεηο απφ ηη γέλλεζή ζνπ, άξα είλαη
ηα ρέξηα πνπ είλαη εθ θχζεσο ηνπο δπλαηά θαη πγηείο θαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη πνιιή
δνπιεηά γηα λα θηάζνπλ ζε απηφ ην ζεκείν.

-Τπάξρεη ξεπεξηόξην πνπ ζα απνθεύγαηε λα δώζεηε ζε καζεηέο ζαο;
-ίγνπξα! Γηα παξάδεηγκα κηα θνπειίηζα κε χςνο 1,65 θαη 56 θηιά, έρεη δειαδή
ιεπηφ ζθειεηφ θαη άξα φρη θαη ηφζνο δπλαηφ λεπξνκπτθφ ζχζηεκα, ζίγνπξα δε ζα ηεο
έδηλα έλα δπλαηφ θνκκάηη φπσο πρ Rachmaninoff, Lizst ή cotovski. Φπζηθά εμαξηάηαη
θαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηη δχλακε έρεη. Mπνξείο λα δηαιέμεηο κηα φκνξθε ζνλάηα
Haydn Motzart Clementi ή θαη Bethoveen, αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν
βξίζθεηαη. Αλ είλαη 15-16 ρξνλψλ ζε αξρηθφ επίπεδν ζα έδηλα Inversion ηνπ Bach ή
Che de la komi, αιιά ζίγνπξα φρη δχζθνια, κεξηθά θνκκάηηα Chopin πξεινχδηα ή
θάπνηα λπρηεξηλά ηνπ ή κεξηθέο καδνχξθεο, φρη φκσο δχζθνια θνκκάηηα ηνπ ή Lizst.
Έλα αγφξη φκσο ςειφ κε κεγάια ρέξηα, πάιη 16 ρξνλψλ, κε θαιφ ξπζκηθφ έλζηηθην
κε ηαιέλην θαη δπλαηφ λεπξνκπτθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζα λα ηνπ δψζσ έλα Tango
Piazzola . Έρεη θαη κεγάιεο εθηάζεηο θαη θαιή ξπζκηθή δνκή θαη ρξεηάδεηαη πάζνο θαη
δχλακε γηα λα ην παίμεηο.

-Τπάξρεη θάηη πνπ ζα απνθεύγαηε λα δώζεηε ζε καζεηή κε κεγάιν ρέξη;
-Ίζσο, ζα απέθεπγα λα ηνπ δψζσ θνκκάηηα πνπ δελ είλαη ζην ζηπι ηνπ. ίγνπξα
φκσο ζε θάπνην κε κεγάια ρέξηα ν θαζεγεηήο έρεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο φζνλ
αθνξά ην ξεπεξηφξηφ ηνπ. Γεληθά θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν κεγαιχηεξα
αλνίγκαηα έρεη θάπνηνο ηφζν πην εχθνιν είλαη γηα ηνλ παηδαγσγφ λα ηνπ επηιέμεη
ξεπεξηφξην. Σν ξεπεξηφξην πνπ ζα δψζεηο ζε κηα θνπέια κε κηθξά ρέξηα είλαη πην
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πεξηνξηζκέλν. Γηα παξάδεηγκα κηα ζπκθνηηήηξηά κνπ ζηελ αθαδεκία, πνιχ θαιή
πηαλίζηα πνπ έπαηδε πνιχ θαιά ηνλ θιαζηθηζκφ, ν θαζεγεηήο ηεο, έθαλε ην ιάζνο λα
ηεο δψζεη Chopin Op 10 no1 φπνπ πεξηέρεη κεγάια αλνίγκαηα, αξπίζκαηα θιπ.
Αλαγθάζηεθε λα ζηακαηήζεη ην πηάλν γηα έλα ρξφλν ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ. Δίλαη απηφ
πνπ ηφληζα πξηλ, θάπνηνο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο, λα βιέπεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
καζεηή ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Μπνξεί κηα θνπέια κηθξνθακνκέλε λα έρεη
λεχξν. Σφηε ε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή! Δμαξηάηαη απφ ην ραξαθηήξα θαη απφ
απηφ πνπ πξναλέθεξα, επηκέλσ ζε απηφ, ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ κνπζηθνχ.
Σνλίδσ αθφκα φηη ην «έμππλν ρέξη» πνπ αλ θαη κηθξφ παίδεη ραιαξά ηφηε απηφ δελ ζα
έρεη πξφβιεκα. Αληίζεηα έλα κεγάιν ρέξη πνπ είλαη ζθηθηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άγρνο θαη ην ζηξεζάξηζκα ζίγνπξα ζα παξνπζηάζεη πξφβιεκα θάπνηα ζηηγκή.

-Πηζηεύεηε όηη έλαο πηαλίζηαο κε έθηαζε κηθξόηεξε ή ίζε κε 19,1 cm, πζηεξεί ζε
απόδνζε από θάπνην κε κεγάια ρέξηα;
-Δμαξηάηαη. Μηα καζήηξηά κνπ γηα παξάδεηγκα, 14 ρξνλψλ έρεη πνιχ κηθξά ρέξηα θαη
ζηελή παιάκε, έρεη θνβεξφ ηαιέλην. ίγνπξα ζην εγγχο κέιινλ νη επηινγέο ζην
ξεπεξηφξηφ ηεο ζα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Θα πζηεξεί ζηε δπλακηθφηεηα ζε
θνκκάηηα φπσο ηνπ Lizst.

-Τπάξρεη θάηη πνπ δελ αλαθέξακε πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ζηελ εκθάληζε ΜΓΠ;
-Σν παίμηκν πνπ δελ έρεη βάξνο θαη ραιαξφηεηα, ην δαθηπιηθφ παίμηκν πνπ δελ
κπνξείο λα ζπλδπάζεηο ηηο θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ κε φιν ην ζχζηεκα ηνπ ρεξηνχ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο ζθιεξφηεηα ζηνλ θαξπφ, λα ράζεηο ηελ
επειημία ηνπ θαη λα ζνπ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνπο πάλσ θαη θάησ ηέλνληεο,
ζηνλ θαξπφ θαη ζηελ παιάκε. Γεληθά ε ζπληαγή γηα νκαιφ παίμηκν είλαη ε απφιπηε
ειεπζεξία ζην παίμηκν, λα ρξεζηκνπνηείο ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ ρεξηνχ ζνπ.
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-Έρεηε θάηη λα πξνζζέζεηε θάηη επηπιένλ ζην νπνίν δελ αλαθεξζήθακε
πξνεγνπκέλσο;
-ρη είκαη

πιήξσο θαιπκκέλνο απφ ηηο εξσηήζεηο, απιά λα αλαθέξσ φηη δελ

ζεκαίλεη απφιπηα φηη θάπνηνο αλ έρεη κηθξφ ρέξη ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ελψ
θάπνηνο κε κεγάιν ζα ην απνθχγεη. Δίλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ.
Σνλίδσ μαλά φηη εμαξηάηαη απφ ην ηη κπτθφ ζχζηεκα έρεηο εθ θχζεψο ζνπ, πσο
κειεηάο θαη ηη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έρεηο γηα ηε κειέηε ζνπ.
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 πλέληεπμε θαζεγεηή Δ
-Πόζα ρξόληα δηδάζθεηε;
-Γψδεθα ρξφληα
-Έρεηε θάπνηα πξνζσπηθή εκπεηξία κε αληηκεηώπηζε θάπνηνπ κπνζθειεηηθνύ
πξνβιήκαηνο ζην ρέξη;
-Ναη είρα ζην αξηζηεξφ ρέξη ζηε βάζε ηνπ αληίρεηξα. Πξνθιήζεθε απφ έλα
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πνπ απαηηνχζε πνιχ κεγάιν άλνηγκα. Γελ ρξεηάζηεθε λα
επηζθεθηψ θάπνην γηαηξφ γηαηί κε ηελ μεθνχξαζε ππνρψξεζε. Έθηνηε φηαλ κειεηψ
θνκκάηηα πνπ απαηηνχλ κεγάια αλνίγκαηα ηνπ αληίρεηξα, είκαη πνιχ πξνζεθηηθφο θαη
φηαλ αηζζαλζψ θάπνην πφλν ζηακαηάσ ακέζσο ηε κειέηε.
-Απηή ζαο ε εκπεηξία ζαο έθαλε λα θαηεπζύλεηε θαιύηεξα ηνπο καζεηέο ζαο έηζη
ώζηε λα ηνπο πξνζηαηεύζεηε από θάηη παξόκνην;
-Ναη ζε ζέκαηα ηξαπκαηηζκνχ. Καη πάληα ηνπο ζπκβνπιεχσ λα «κελ δηαβάδνπλ πάλσ
ζηνλ πφλν ηνπο», δειαδή φηαλ αηζζάλνληαη ηνλ παξακηθξφ πφλν λα ζηακαηάλε ηε
κειέηε. Γηαηί ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη φηαλ πνλάο πξέπεη λα ζπλερίδεηο θαλνληθά ηε
κειέηε θαη θάπνηα ζηηγκή ν πφλνο ζα ππνρσξήζεη. Απηφ πξνζσπηθά ην δηαςεχδσ θαη
απφ ηε πείξα κνπ αιιά θαη απφ ηελ κειέηε ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ πεγψλ.
-Πνίνο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο δεκηνπξγίαο θάπνηνπ κπνζθειεηηθνύ
πξνβιήκαηνο θαηά ηελ άπνςή ζαο;
-Σα αίηηα λνκίδσ είλαη πάξα πνιιά, δελ μέξσ πνηφ απφ φια κπνξψ λα ραξαθηεξίζσ
σο πην ζεκαληηθφ. Ννκίδσ φηη ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηερληθά πξνβιήκαηα,
είλαη απηά πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε έθεζε ζηνπο ηξαπκαηηζκνχο. Απηφ
ην αλαθέξσ εθ πείξαο, κέζα απφ ηε δηθή κνπ εκπεηξία απφ ηνπο καζεηέο κνπ, αλ θαη
δελ γλσξίδσ αλ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή έξεπλα. ε κεγάιν βαζκφ πηζηεχσ ζην δφγκα
θάπνησλ εξεπλεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη αλ αθήζεηο ην ζψκα ζνπ ειεχζεξν λα
πξνζαξκνζηεί ζηηο θαηαζηάζεηο ρσξίο πξνθαηαιήςεηο (ρσξίο δειαδή λα ηππνπνηείο
ηα δηαθνξά ηερληθά ζεκεία, αιιά λα πξνζπαζείο λα ηα δηαρεηξηζηείο κε ηνλ πην
θπζηθφ ηξφπν, αθήλνληαο ην ζψκα απφ κφλν ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζε θάηη) ηφηε ην
ζψκα ζα βξεη απφ κφλν ηνπ ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Γεληθά ζεσξψ φηη έλα αίηην είλαη
ππαξθηφ φηαλ ην πνιπζθεθηφκαζηε. πρλά ν θφζκνο πνιπζθέθηεηαη ηε ηερληθή θαη
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ζπρλά κε θφζηνο ηε κνπζηθή. Δγψ πνιιέο θνξέο έιπζα δηάθνξα ηερληθά δεηήκαηα
ζβήλνληαο φιεο ηηο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηε ηερληθή, εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζηε
κνπζηθή θαη ζε απηφ πνπ ζέιεη λα κνπ «πεη». Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη ν θφζκνο
έρεη ζηήζεη κηα κεγάιε κπζνινγία γχξσ απφ ηελ ηερληθή, γη’ απηφ θαη πνιινί
ππνζηεξίδνπλ φηη πξψηα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηερληθή θαη κεηά λα αζρνιεζνχλ κε ηε
κνπζηθή. Έηζη δεκηνπξγνχληαη ηφζεο πξνθαηαιήςεηο πνπ δε ζε αθήλνπλ λα θηλεζείο
θπζηθά. Η κπζνινγία απηή γχξσ απφ ηελ ηερληθή έρεη θάπνηνπο θαλφλεο ηνπ ηχπνπ
«πξέπεη λα δηαβάζεηο γηα λα δπλακψζνπλ ηα ρέξηα». Γελ ππάξρεη απηφ ην πξάγκα, ηα
δάρηπια δελ δπλακψλνπλ πνηέ, απιά αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν δπλαηά. Αλ ν θφζκνο
ελεκεξσλφηαλ κέζα απφ επηζηεκνληθέο πεγέο, ζα θαηαιάβαηλε φηη πνιιά απφ απηά
πνπ δηδάζθνληαη είλαη αλέθηθηα.
Άξα νη δχν θπξηφηεξνη ιφγνη εκθάληζεο κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ γηα κέλα είλαη
α) ην γεγνλφο φηη ν θφζκνο δίλεη πάξα πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηελ ηερληθή θαη φρη ζηε
κνπζηθή θαη β) ην γεγνλφο φηη πξνσζνχληαη κπζνπιαζίεο ζε ζρέζε κε ην πψο
ιεηηνπξγεί ν αλζξψπηλνο κεραληζκφο ζε ζρέζε κε ην πηάλν.
-Πην θάησ ζα ζαο αλαθέξσ θάπνηνπο πηζαλνύο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ΜΓΠ
όπσο επηζεκαίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπο νπνίνπο ζα κνπ ζρνιηάζεηε.
Ρεπεξηόξην : Απηφ ζίγνπξα είλαη έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο. ην πιαίζην ησλ
ζπνπδψλ, ην πψο ζα επηιεγεί ην ξεπεξηφξην αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν
βξίζθεηαη ν καζεηήο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο.
Καζεγεηήο : Πάξα πνιχ, ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ζα επηθεληξσζεί ζηελ ηερληθή,
ην θαηά πφζν ζα πξνσζήζεη απηά πνπ ιέγακε πξηλ γηα ηηο κπζνινγίεο πεξί ηερληθήο
θαη ην θαηά πφζν ζα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα θαηαιάβεη φηη ε ηερληθή είλαη κέξνο ηεο
κνπζηθήο.
ηάζε ηνπ ζώκαηνο : Ναη κπνξεί λα είλαη έλαο παξάγνληαο. Γελ πηζηεχσ φκσο φηη
θάπνηνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ γηα λα βειηηψζεη ηελ ηερληθή
ηνπ. Πξέπεη λα αιιάμεη ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηε κνπζηθή θαη ε
φιε θνζκνζεσξία ηνπ γχξσ απφ ηε κνπζηθή. Απηφ ζα δηνξζψζεη ηε ζηάζε ηνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα θαη ηελ επίδνζή ηνπ.
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Σερληθή : Σν ίδην κε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο.
Μπτθή έληαζε: Καη ε κπτθή έληαζε επεξεάδεη, αιιά αθξηβψο πίζσ απφ απηφ ην
θαηλφκελν εκθαλίδεηαη πάιη ε ιαλζαζκέλε άπνςε γηα ηε κνπζηθή. Γειαδή πηζηεχσ ε
κπτθή έληαζε είλαη δεπηεξνγελήο παξάγνληαο.
Δπίπεδν πξνεηνηκαζίαο:

Ναη, αιιά φρη ηφζν σο πξνο ηελ ηερληθή πξνεηνηκαζία,

φζν σο πξνο ην θαηά πφζν έρεηο ζρεκαηίζεη ζην κπαιφ ζνπ κηα ζαθή λνεηηθή
αλαπαξάζηαζε ζρεηηθά κε ην πψο ζέιεηο λα αθνχγεηαη θαη πψο λα αηζζάλεζαη
ζσκαηηθά ην θνκκάηη πνπ παίδεηο
Άγρνο: Πνιχ ζεκαληηθφ. Σν άγρνο λνκίδσ, φπσο θαη θάπνηα αιιά δεηήκαηα πνπ
ζρνιηάζακε πην πξηλ, είλαη ελ κέξεη ζχκπησκα ηεο ιάζνο ζεψξεζεο ηεο κνπζηθήο.
Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο αηηία αιιά θαη σο ζχκπησκα
Θέζε ηνπ ζθακπό: Γελ ην ζεσξψ ηφζν ζεκαληηθφ, γηαηί έρσ δεη θφζκν πνπ παίδεη
είηε πνιχ ρακειά είηε πνιχ ςειά (ζε απίζηεπηα άβνιεο γηα εκέλα ζέζεηο ή ζε ζρέζε
κε απηή πνπ πξνηείλνπλ νη πεξηζζφηεξνη κνπζηθνί), αιιά παξφια απηά δελ πζηεξεί ζε
επίδνζε.
-Παίμηκν κε ςειό θαξπό: Γελ μέξσ θαηά πφζν είλαη ζχκπησκα. Γηα ηα πεξηζζφηεξα
απφ απηά ελ νιίγεο δελ μέξσ θαηά πφζν είλαη ζπκπηψκαηα ή αίηηα, ίζσο θάπνηα απφ
απηά λα είλαη θαη ηα δχν.
-Πηζηέςεηο όηη ην κέγεζνο ηνπ ρεξηνύ παίδεη ξόιν ζηε δεκηνπξγία κπνζθειεηηθώλ
πξνβιεκάησλ;
-Γηα κέλα είλαη κπζνινγία φηη πξέπεη λα έρεηο κεγάιν ρέξη γηα λα κπνξείο λα
αληαπνθξηζείο ζε νξηζκέλεο ηερληθέο δπζθνιίεο. Καη’ επέθηαζε, είλαη κπζνινγία ην
φηη εάλ έρεηο κηθξφ ρέξη, ζίγνπξα ζα αληηκεησπίζεηο αξγά ή γξήγνξα κπνζθειεηηθά
πξνβιήκαηα.
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-Τπάξρεη ξεπεξηόξην πνπ ζα απόθεπγεο λα δώζεηο ζε καζεηέο ζνπ;
- Βαζηθά δελ ζα απφθεπγα, απιά ζα δηάιεγα ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ην έδηλα. ε
έλαλ θνηηεηή ή καζεηή πνπ έθηαζε ζε έλα επίπεδν κνπζηθήο ζθέςεο, ζην νπνίν
κπνξεί λα θαηαιάβεη πψο ιεηηνπξγεί ε κνπζηθή θαη θπξίσο έρεη θαηαλνήζεη πψο
ιεηηνπξγεί ν αλζξψπηλνο κεραληζκφο (αθφκα θαη ζε έλαλ θνηηεηή κε κηθξφ ρέξη), ζα
έδηλα θάηη πνπ απαηηεί κεγάιε έθηαζε έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα βξεη ηξφπνπο λα
δηαρεηξηζηεί απηφ ην «πξφβιεκά» ηνπ. Τπάξρεη θαη ε αληίζηνηρε πεξίπησζε απηψλ
πνπ έρνπλ κεγάια θαη ρνληξά δάρηπια θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θπξίσο ζην
Κιαζζηθφ θαη Πξνθιαζηθφ ξεπεξηφξην. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα δηάιεγα ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή ζηελ νπνία ζα ηνπο έδηλα θάηη «δχζθνιν».

-Πηζηεύεηο όηη έλαο πηαλίζηαο κε έθηαζε κηθξόηεξε ή ίζε κε 19,1 cm, πζηεξεί ζε
απόδνζε από θάπνην κε κεγάια ρέξηα;
-ρη θαη’ αλάγθε. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα πνπ λα κε ιχλεηαη. Οη άλζξσπνη
πνπ μέξνπλ πψο ιεηηνπξγεί ην ζψκα ηνπο αιιά θαη πψο λα ιεηηνπξγνχλ κνπζηθά,
βξίζθνπλ ηξφπν θαη ην δηαρεηξίδνληαη, νπφηε θαηεγνξεκαηηθά φρη. ινη νη άλζξσπνη
πνπ γλσξίδσ κε κηθξφ ρέξη δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα έθηαζεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ κε θαηάιιειν ζπλδπαζκφ θηλήζεσλ.
Γεληθά, νη πηαλίζηεο πνπ έρνπλ θάπνην «κεηνλέθηεκα» αλαηνκηθφ είλαη απηνί πνπ
απφ πνιχ κηθξνί αλαγθάζηεθαλ λα βξνπλ ηξφπνπο ιχζεο. Απηφ ηνπο αλάγθαζε λα
γίλνπλ πην επξεκαηηθνί ζε ζρέζε κε αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ πνηέ πξφβιεκα, πνπ ηα
πάληα γηα απηνχο ήηαλ πην εχθνια. Καη ε άπνςε κνπ, κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ
εκπεηξία, είλαη φηη θαζεγεηέο πνπ δελ αληηκεηψπηζαλ πνηέ ηνπο θάπνην πξφβιεκα
είλαη απηνί πνπ ζπρλά δελ κπνξνχλ λα δηδάμνπλ εχθνια καζεηέο πνπ έρνπλ ηερληθά
πξνβιήκαηα, αθξηβψο επεηδή δελ ηα έρνπλ βηψζεη νη ίδηνη. Έηζη δπζθνιεχνληαη λα ηα
θαηαλνήζνπλ ψζηε λα πξνηείλνπλ θάπνηα ιχζε ζην καζεηή.
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