
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΚΑΙ ΣΕΦΝΗ 

ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΕ ΜΟΤΙΚΕ ΠΟΤΔΕ 

 

 

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Διδακτική του ςολφέζ: 

Μια επιςκόπηςη διαφορετικών 

προςεγγίςεων 

 

Ίριδα Γκάζου-Υαρμάκη 27/07 

 

Επιβλέπουςα καθηγήτρια: Μόνικα Ανδριανοπούλου 

υνεπιβλέπουςα καθηγήτρια: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Σςώνου 

 

 

 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2012 



 
 

Ευχαριστίες 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ  κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν επιβλζπουςα 

κακθγιτριά μου κυρία Μόνικα Ανδριανοποφλου, κακθγιτρια του τμιματοσ 

Μουςικισ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, για τθν 

κακοδιγθςι τθσ και τθν πολφτιμθ βοικειά που μου πρόςφερε. 

Επίςθσ κζλω να πω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτθ μθτζρα μου, επειδι είναι πάντα 

δίπλα μου όποτε τθν χρειάηομαι. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Περιεχόμενα 

 

ΕΛΑΓΩΓΘ…………….........................................................................................................2 

 

ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ 

1ο Κεφάλαιο/Λςτορικι Αναδρομι…………………………………………………………………………….5 

1.1 Διδαςκαλία τθσ solmisatio………………………………………………………………………………5 

1.2 Κινθτό/τακερό ντο…………………………………………………………………………………………7 

1.3 Ντικτζ………………………………………………………………………………………………………………8 

2ο Κεφάλαιο/κοπόσ του Ντικτζ-ολφζη (βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ)………………....9 

2.1 Σι είναι ςολφζη;/Οριςμοί-κοπόσ…………………………………………………………………….9          

2.2 Χρθςιμότθτα εκμάκθςθσ ςολφζη και μουςικισ κεωρίασ γενικότερα- 

 Οι δφο αντικρουόμενεσ απόψεισ…………………………………………………………………10                                                                                 

2.3 Άλλεσ αντιλιψεισ ςχετικά με το ςκοπό του ςολφζη……………………………………….11                                                                 

2.4 Απόλυτθ Ακοι……………………………………………………………………………………………….12

  

 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ 

3ο Κεφάλαιο/Διδακτικά εγχειρίδια…………………………………………………………………………13 

Γενικά Χαρακτθριςτικά……………………………………………………………………………………………14 

3.1 Διδακτικό αντικείμενο  …………………………………………………………………………………… 14 

3.2 ε ποιόν απευκφνεται/Για ποιοφσ είναι γραμμζνο  …………………………………………14  

3.3 Ειςαγωγικό ςθμείωμα- Πρόλογοσ……………………………………………………………………15 

Μελωδικά ςτοιχεία……………………………………………………………………………………………….16 

3.4 Γενικζσ παρατθριςεισ ……………………………………………………………………………….16 

3.5 Σονικότθτα αςκιςεων ……………………………………………………………………………………17 

3.6 Κλειδιά …………………………………………………………………………………………………………..18 

3.7 Διαφορετικά είδθ/κατθγορίεσ αςκιςεων………………………………………………………19 

 

Ρυκμικά ςτοιχεία……………………………………………………………………………………………………20 



 
 

3.8 Μεκοδολογία-Υλθ που καλφπτεται………………………………………………………………….20  

3.9 Αςκιςεισ επικεντρωμζνεσ ςτο ρυκμό ……………………………………………………………..21   

3.10  Άλλα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία……………………………………………………………………22 

υνολικι εικόνα και εξωμουςικά ςτοιχεία……………………………………………………………23                                                                        

 

4ο Κεφάλαιο/υμπεράςματα-Προτάςεισ…………………………………………………………………25 

 

ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 

Πρωτογενείσ πθγζσ…………………………………………………………………………………………………27 

Δευτερογενείσ πθγζσ………………………………………………………………………………………………29 

 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ειςαγωγή 

Σο αντικείμενο που πραγματεφεται θ παροφςα εργαςία είναι το ςολφζη (solfege) 

ωσ μουςικι ζννοια αλλά και ωσ διδαςκόμενο μάκθμα. Κα εξεταςτοφν θ διδακτικζσ 

προςεγγίςεισ του και θ μεκοδολογίεσ που προτείνονται για τθν εκμάκθςθ του, από 

τουσ κεωρθτικοφσ τθσ μουςικισ ςτθν Ελλάδα. Θ διερεφνθςθ κα γίνει μζςω τθσ 

ανάλυςθσ διδακτικϊν εγχειριδίων. 

 Σο ςολφζη, αν και υποχρεωτικό μάκθμα ςε όλα τα ωδεία και τισ μουςικζσ 

ςχολζσ, ζχει αποτελζςει ωσ τϊρα τομζα ςχετικά μειωμζνου ενδιαφζροντοσ για τθν 

διεξαγωγι ςχετικϊν ερευνϊν. Από τθν ελλθνικι επιςτθμονικι βιβλιογραφία ςχεδόν 

απουςιάηουν ςχετικζσ μελζτεσ, αλλά και ςτθν ξενόγλωςςθ απαντάται πολφ μικρόσ 

αρικμόσ, ςε ςχζςθ πάντα με τισ μελζτεσ που γίνονται ςε άλλουσ μουςικοφσ τομείσ. 

Ο ιςχυριςμόσ ότι θ εργαςία αυτι κα επιχειριςει να καλφψει το κενό που υπάρχει 

ςτον ελλθνικό μουςικό χϊρο, είναι μάλλον φιλόδοξοσ. Σο κζμα προσ διερεφνθςθ (το  

ςολφζη αλλά και το ντικτζ, αφοφ ουςιαςτικά αποτελοφν τισ δφο πλευρζσ του ίδιου 

νομίςματοσ) είναι τόςο ευρφ ϊςτε να απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 

εκτενείσ ζρευνεσ οι οποίεσ ξεπερνοφν τα όρια μιασ πτυχιακισ εργαςίασ. 

υμπεραςματικά, ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ δεν μπορεί να είναι μια λεπτομερισ και 

εισ βάκοσ ανάλυςθ του αντικειμζνου, αλλά μια γενικι παρουςίαςθ των απόψεων 

για τθν κζςθ του ςολφζη ςτθ μουςικι μακθτεία. 

 Πολφ πιο ςυγκεκριμζνθ αλλά και όςο  το δυνατόν πλθρζςτερθ κα είναι θ 

περιγραφι των διδακτικϊν εγχειρίδιων ςτο δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ, το οποίο 

φιλοδοξεί να  αποτελζςει ζναν πρακτικό οδθγό για τουσ δαςκάλουσ του ςολφζη. 

Εκεί παρουςιάηεται ζνα μεγάλο μζροσ των εγχειριδίων που ζχουν κυκλοφοριςει 

μζχρι ςιμερα μαηί με αναφορά ςτα κυριότερα ςθμεία διαφοροποίθςισ τουσ. 

Ακολουκεί μια ςφντομθ περιγραφι των ηθτθμάτων που κα εξεταςκοφν ςε κάκε 

κεφάλαιο. 

Σο 1ο κεφάλαιο αποτελεί μια ιςτορικι αναδρομι τθσ εξζλιξθσ του ςολφζη από το 

Μεςαίωνα μζχρι και τθ ςθμερινι εποχι. Παρουςιάηεται ςυνοπτικά το κεωρθτικό 

υπόβακρο που ςυνζβαλε ςτθ δθμιουργία του και εξετάηεται θ διαφορά ανάμεςα 

ςτο κινθτό και το ςτακερό ντο. Σζλοσ, γίνεται μια αναφορά ςτθ χριςθ του και ςε 

άλλεσ χϊρεσ εκτόσ Ευρϊπθσ.  

το 2ο κεφάλαιο γίνεται μια ςυγκζντρωςθ -εν είδει βιβλιογραφικισ 

αναςκόπθςθσ- των απόψεων που απαντοφν ςτα ερωτιματα: Σι είναι ςολφζη (και 

ντικτζ), ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του, και γιατί κα πρζπει να το διδάςκονται οι μουςικοί. 

το ςθμείο αυτό γίνεται μια διερεφνθςθ ϊςτε να βρεκεί θ κοινι ςυνιςτϊςα, αν και 



 
 

όπου υπάρχει μεταξφ των απόψεων που παρατίκενται, κακϊσ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ δεν παρατθρείται ομοφωνία. 

το 3ο κεφάλαιο, από όπου ξεκινάει και το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ, γίνεται θ 

ςφγκριςθ μεκόδων. Πιο ςυγκεκριμζνα, κάκε εγχειρίδιο εξετάηεται ωσ προσ διάφορα 

επιμζρουσ ςθμεία, όπωσ μελωδικό και ρυκμικό ςτοιχείο, χρθςτικότθτα του τεφχουσ 

και είδθ αςκιςεων, χωρίσ κάποιου είδουσ ποιοτικι αξιολόγθςθ. 

το 4ο κεφάλαιο που αποτελεί και το τελευταίο αυτισ τθσ εργαςίασ, 

ανακεφαλαιϊνονται οριςμζνα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από το ςφνολο τθσ 

ζρευνασ. Επίςθσ αναδεικνφονται τα ςθμεία που χριηουν περαιτζρω διευκρίνθςθσ 

από μελλοντικζσ, ςυμπλθρωματικζσ μελζτεσ. 

Κλείνοντασ, κα επικυμοφςα να κάνω μια ςφντομθ αναφορά ςχετικι με τθν επιλογι 

του κζματοσ. Θ διδαςκαλία του ςολφζη είναι ζνα κζμα που με ενδιαφζρει και με αφορά 

άμεςα, κακϊσ εργάηομαι ιδθ ωσ κακθγιτρια κεωρθτικϊν. Αλλά και μετά το πζρασ των 

ςπουδϊν μου, θ διδαςκαλία του ςολφζη, του ντικτζ και τθσ κεωρίασ τθσ μουςικισ κα 

αποτελζςει το βαςικό μου αντικείμενο. Παρακινοφμενθ λοιπόν από προςωπικό 

ενδιαφζρον, προχϊρθςα ςτθν επιλογι τθσ διδακτικισ του ςολφζη ωσ κζματοσ τθσ 

πτυχιακισ μου εργαςίασ, φιλοδοξϊντασ θ εργαςία αυτι να φανεί ενδιαφζρουςα και 

χριςιμθ και ςε άλλουσ μουςικοφσ. 

Μριδα Γκάηου-Φαρμάκθ 

    

     

  

  

 

     

  
 
 
 

 
 
 



 
 

Ιςτορική Αναδρομή 

Διδαςκαλία τθσ solmisatio 

Ζνα πικανό ςθμείο ζναρξθσ τθσ ςυςτθματικισ διδαςκαλίασ αυτοφ που ςιμερα 

ξζρουμε ωσ ‘ςολφζη’ ιταν κατά το Μεςαίωνα οι ςχολζσ τραγουδιοφ, οι λεγόμενεσ 

Scolae Cantorum (Bompiani 1993).Πρωταρχικόσ ςτόχοσ των εν λόγω ςχολϊν ιταν θ 

εκμάκθςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ κρθςκευτικϊν φμνων που είναι γνωςτοί με τθν 

ονομαςία cantus planus (εκκλθςιαςτικό μζλοσ). Για να διευκολυνκεί θ 

απομνθμόνευςι τουσ  χρθςιμοποιικθκε μια τεχνικι με τθν οποία κάκε φκόγγοσ 

προςδιοριηόταν από μια  ςυγκεκριμζνθ ςυλλαβι. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ιταν ιδθ 

γνωςτι ςτθν αρχαία Ελλάδα κακϊσ και ςτουσ ανατολικοφσ πολιτιςμοφσ (Bompiani 

1993, Γιάννου 1995). Αυτόσ όμωσ που ςυνζβαλε προςωπικά ςτθν εξζλιξθ και ςτθν 

τελειοποίθςθ τθσ για τθ δυτικι Ευρωπαϊκι μουςικι ιταν ζνασ Βενεδικτίνοσ 

μοναχόσ, παιδαγωγόσ και κεωρθτικόσ τθσ μουςικισ, ο Γκουίντο ντ’Αρζτςο (Guido 

d’Arezzo) (Γιάννου 1995).  

O Γκουίντο ντ’Αρζτςο ςυςχζτιςε τα ονόματα των φκόγγων με ςυλλαβζσ 

παρμζνεσ από ζνα μζλοσ-πρότυπο, τον Υμνο ςτον Άγιο Λωάννθ.1   

 

                                                           
1
 Πθγι εικόνασ:www.vebidoo.de/si+re. 

Μετάφραςθ: «Για να μποροφν με χαλαρζσ χορδζσ να υμνοφν οι μακθτζσ τα καυμαςτά των ζργων 
ςου, λφςε τα μολυςμζνα χείλθ των αμαρτωλϊν, Άγιε Λωάννθ.» (Γιάννου 1995) 



 
 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν πρϊτθ ςυλλαβι κάκε θμιςτίχιου, ςχθμάτιςε το εξάχορδο  

C/Ut 2 -  D/Re  -  E/Mi  -  F/Fa  -  G/Sol -  A/La 3 όπου ςχθματίηεται θ εξισ ςειρά 

διαςτθμάτων: Σ-Σ-Θ-Σ-Σ.  

Αυτι θ μελωδικι εκφορά των φκόγγων με τισ αντίςτοιχεσ ςυλλαβζσ ονομάςτθκε 

solmisatio, αυτό  δθλαδι που ςιμερα ονομάηεται ςολφζη (Γιάννου 1995). 

Επειδι οι ςυλλαβζσ τθσ solmisatio  ιταν ζξι αλλά οι φκόγγοι επτά επινοικθκε 

ζνα περίπλοκο ςφςτθμα αλλαγϊν (mutationes). Σο ςφςτθμα αυτό  βαςίηεται ςτθ 

μεταφορά του βαςικοφ εξαχόρδου ςε τρεισ διαφορετικζσ κζςεισ με τισ ςυλλαβζσ 

Mi-Fa να βρίςκονται πάντα ςτθ κζςθ του θμιτονίου (Μπεκιαρίδθσ 2003). 

 Θ πρακτικι αυτι χρθςιμοποιικθκε για μεγάλο διάςτθμα κακϊσ ιταν ςχετικά 

εφκολο για τουσ μακθτζσ να απομνθμονεφςουν τουσ κανόνεσ των αλλαγϊν. τθ 

ςυνζχεια όμωσ, μετά τθν διεφρυνςθ τθσ χριςθσ των αλλοιϊςεων και τθν 

πολυφωνικι επεξεργαςία τθσ μουςικισ(κατά τον 15ο αιϊνα περίπου), δεν 

εξυπθρετοφςε πλζον από διδακτικι άποψθ και εγκαταλείφκθκε.   

Σότε προςτζκθκε μια ζβδομθ ςυλλαβι ϊςτε να απλοποιθκεί θ εκμάκθςθ τθσ 

solmisatio, και να εξαλειφτεί  θ ανάγκθ για αλλαγζσ (mutations). Θ ςυλλαβι αυτι 

από τα μζςα του 17ου αιϊνα κακιερϊκθκε με τθν ονομαςία Si (Γιάννου 1995).  

Ο λόγοσ για τον οποίο κάτι τζτοιο δεν είχε ςυμβεί κατά τθν αρχικι επινόθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ  solmisatio ιταν κυρίωσ λειτουργικόσ. Ο ζβδομοσ φκόγγοσ ιταν 

μεταβλθτόσ και κινοφταν εφκολα ανάμεςα από το ςι ςτο ςι φφεςθ. Ζτςι δεν ιταν 

ςκόπιμο από διδακτικι άποψθ να ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν μελωδία-πρότυπο 

(Γιάννου 1995, ςελίδα 143).     

Ο Γκουίντο ντ’Αρζτςο ςυνζβαλε επίςθσ ςτθν εξζλιξθ τθσ μουςικισ ςθμειογραφίασ 

προςκζτοντασ άλλεσ δφο γραμμζσ που αντιςτοιχοφςαν ςτουσ φκόγγουσ  ΝΣΟ και ΛΑ 

ςτθν μοναδικι που υπιρχε ωσ τότε (ΦΑ), ςυνειςφζροντασ ςτθν δθμιουργία του 

ςθμερινοφ πενταγράμμου (Μπεκιαρίδθσ 2003, Γιάννου 1995). Επίςθσ κακιζρωςε τα 

κλειδιά ωσ ςφμβολα για τον ςαφι κακοριςμό του ονόματοσ και του τονικοφ φψουσ 

των φκογγοςιμων (Γιάννου 1995). 

Μια πολφ χριςιμθ επινόθςθ που ςυμπλιρωνε και υποβοθκοφςε τθν διδαςκαλία 

τθσ solmisatio υπιρξε θ λεγόμενθ «χείρα του Γκουίντο». Πρόκειται για ζνα πρακτικό 

τρόπο εποπτικισ απεικόνιςθσ των φκόγγων ς’ όλθ τθν χρθςιμοποιοφμενθ μουςικι 

ζκταςθ (Γιάννου 1995, ςελίδα 140).  

                                                           
2
 Κατά τον 18

ο
 αιϊνα θ ςυλλαβι Ut αντικαταςτάκθκε για λόγουσ ευφωνίασ από τθ ςυλλαβι Do. 

3
Θ χριςθ γραμμάτων  τθσ λατινικισ αλφαβιτασ είχε ξεκινιςει από τον Βοικιο  κατά τον 6

ο
 αιϊνα και 

ςυνεχίςτθκε  κατά τον Μεςαίωνα (Γιάννου 1995, Μπεκιαρίδθσ 2003). 

 



 
 

         

        Η χείρα του Γκουίντο 

               Θ ςθμαςία τθσ διδαςκαλίασ του Γκουίντο 

ζγκειται κυρίωσ ςτο ότι άλλαξε τθ λειτουργικι χριςθ τθσ μουςικισ ςθμειογραφίασ. 

υγκεκριμζνα θ ςυςτθματικι χριςθ τθσ solmisatio κατζςτθςε τθν ςθμειογραφία 

μζςο διάδοςθσ τθσ μουςικισ από απλό βοικθμα τθσ ακροαματικισ μνιμθσ.  Ζτςι 

ζγινε δυνατι για πρϊτθ φορά θ ανάγνωςθ μιασ άγνωςτθσ μελωδίασ (Γιάννου1995, 

Μπεκιαρίδθσ 2003).4 

Κινθτό/τακερό ντο 

Αρχικά τα ονόματα που είχαν οι νότεσ, χρθςιμοποιοφνταν για να δείξουν τθν 

ιδιαίτερθ κζςθ του ιχου ςτθν κλίμακα π.χ. το Ut (αργότερα Do) ζδειχνε τον πρϊτο 

ιχο (τθ Finalis ι τονικι), όποιο κι αν ιταν το απόλυτο τονικό φψοσ του (Bompiani 

1993, ςελίδα 460). Αυτι είναι θ μζκοδοσ του κινθτοφ ντο, ςφμφωνα με τθν οποία τα 

θ ςειρά των ονομάτων αρχίηει κάκε φορά από διαφορετικό τονικό φψοσ. 

τθν Ελλάδα χρθςιμοποιοφμε τα ονόματα με ζνα διαφορετικό τρόπο που 

εδραιϊκθκε ςτθ Γαλλία κατά τθ διάρκεια του 17ου αιϊνα. Πρόκειται για τθν μζκοδο 

του ςτακεροφ ντο, υποςτθρικτισ τθσ οποίασ υπιρξε και ο γνωςτόσ φιλόςοφοσ Ηαν 

Ηακ Ρουςϊ (Bompiani 1993). φμφωνα με αυτι τθ μζκοδο, το ντο δεν δείχνει 

οποιονδιποτε ιχο, αλλά ζνα ςυγκεκριμζνο ιχο ςτακεροφ φψουσ ανεξάρτθτα από 

τθν τονικι του λειτουργία. 

Σο ςτακερό ντο χρθςιμοποιείται επίςθσ και ςτισ ρωμανικζσ χϊρεσ (Λταλία, Γαλλία, 

Λςπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία)   κακϊσ και ςτισ ανατολικζσ ςλαβικζσ χϊρεσ 

(Ρωςία,Βουλγαρία). φμφωνα με τον Γιάννου αυτζσ, (μαηί φυςικά με τθν Ελλάδα) 

                                                           
4
 Θ ςθμειογραφία δεν μπορεί βεβαίωσ να αποδϊςει όλεσ τθσ παραμζτρουσ τθσ μουςικισ, οφτε κατά 

τθν περίοδο του Μεςαίωνα, οφτε με τθ ςθμερινι μορφι τθσ (Cook 2007).  



 
 

είναι και οι μόνεσ χϊρεσ που το ςολφζη είναι από παλιά κακιερωμζνο ωσ 

απαραίτθτο μάκθμα τθσ γενικι ωδειακισ εκπαίδευςθσ.  

Θ τεχνικι του ςολφζη χρθςιμοποιείται και από μθ ευρωπαϊκοφσ  μουςικοφσ 

πολιτιςμοφσ με χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθν Λνδία. τθν Λνδία οι μακθτζσ των 

«Ράγκα/Raga»5 χρθςιμοποιοφν τισ ςυλλαβζσ sa-re-ga-ma-pa-dha-ni-sa ϊςτε να 

τραγουδιςουν τουσ ιχουσ τθσ «Ράγκα» ςε μορφι κλίμακασ (Miller & Shahriari 

2009).   

Ντικτζ 

Σο ντικτζ ςτθ ςθμερινι του μορφι πρωτοεμφανίηεται ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, 

όταν δθλαδι ξεκίνθςε θ διδαςκαλία ςε τάξεισ και θ εκμάκθςθ τθσ μουςικισ ζπαψε 

να είναι προνόμιο των λίγων και ιδιαίτερα προικιςμζνων μακθτϊν. Ιδθ από τότε 

υπιρξε άρρθκτα δεμζνο με το ςολφζη (Templeton 1939).     

        Ανάμεςα ςτουσ ςθμαντικοφσ μουςικοπαιδαγωγοφσ που ζδωςαν ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτο ςολφζη και εμπλοφτιςαν τθ μζκοδο διδαςκαλίασ του με πρωτότυπουσ 

για τθν εκάςτοτε εποχι τρόπουσ υπιρξαν ο Άγγλοσ John Curwen και ο Γάλλοσ Pierre 

Galin κατά τον 19ο αιϊνα, κακϊσ και ο Οφγγροσ Zoltan Kodaly κατά τον 20ο αιϊνα. 

Θ Γαλλία και θ Ουγγαρία παραμζνουν δφο χϊρεσ ςτισ οποίεσ το ςολφζη και το ντικτζ 

κεωροφνται κεντρικοί τομείσ τθσ μουςικισ εκπαίδευςθσ ςε όλα τα επίπεδα.       
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 Θ Λνδικι «Ράγκα» είναι κάτι παραπάνω από μια κλίμακα. Πρόκειται για ζνα αυςτθρά 

προκακοριςμζνο ςφνολο κανόνων ςφνκεςθσ που περιγράφεται ςυχνά από τουσ Εκνομουςικολόγουσ 
με τον όρο «Σρόποσ» (Miller & Shahriari 2009). 



 
 

 
 
 
 

 κοπόσ του Ντικτέ-ολφέζ 
(βιβλιογραφική αναςκόπηςη)  

Σι είναι ςολφζη;/Οριςμοί-κοπόσ 

Είναι ιδιαίτερα δφςκολο να βρεκεί ςτθν βιβλιογραφία ακριβισ και πλιρθσ 

οριςμόσ του ςολφζη που να εξθγεί επίςθσ γιατί κα πρζπει να το διδάςκονται οι 

νεαροί μουςικοί. Παρ’ όλο που το ςολφζη  καταδεικνφεται ωσ  ο κατεξοχιν τομζασ 

τθσ αρχικισ μουςικισ διαμόρφωςθσ (Bompiani 1993), τα ςτοιχεία που 

αποδεικνφουν αυτι του τθν ςπουδαιότθτα δεν παρουςιάηονται παρά ςε λίγεσ μόνο 

περιπτϊςεισ.  

Σο ςολφζη αρχικά χωρίηεται ςε μελωδικό και ρυκμικό (Bompiani 1993) ενϊ ςτισ 

αςκιςεισ που ςυνυπάρχουν και τα δφο ςτοιχεία θ ρυκμικι ανάγνωςθ προθγείται 

(Μαργαηιϊτθσ 1978, Μθνακάκθσ 2006). 

Μια αντίλθψθ για τον ςκοπό του ςολφζη είναι αυτι που εκφράηεται από τθ 

μουςικι εγκυκλοπαίδεια Βompiani. φμφωνα με τον οριςμό που δίνεται ςτο 

αντίςτοιχο λιμμα, ο όροσ ςολφζη δείχνει «μια προφορικι άςκθςθ που προορίηεται 

για τθν εκμάκθςθ τθσ μουςικισ γραφισ» (ςελίδα 794). Παρόμοια κζςθ ςυναντάται 

ςτον πρόλογο του εγχειριδίου τθσ Ε. Μαρινζλθ όπου αναφζρεται θ καλι γνϊςθ του 

ςολφζη οδθγεί  ςτθ ςωςτι ανάγνωςθ των φκόγγων και ςτθ ςωςτι τιρθςθ του 

ρυκμοφ.  

Ο Χριςτοφίλου, ςτον πρόλογό του δικοφ του εγχειριδίου, τονίηει ςτουσ μακθτζσ 

τθν αναγκαιότθτα για τθν ςωςτι εκμάκθςθ του ςολφζη θ οποία μπορεί να 

κατακτθκεί μόνο μζςα από τθν αγάπθ για το αντικείμενο και τθν επζνδυςθ χρόνου 

για κακθμερινι εξάςκθςθ. Επίςθσ αναφζρει και δφο επιπλζον ςτοιχεία που κα 

καρπωκοφν οι νεαροί μουςικοί: τθν καλλιζργεια τθσ φωνισ τουσ και τθν απόκτθςθ 

«καλοφ μουςικοφ αυτιοφ».6  

Ακόμα πιο ςπουδαία κζςθ ςτθν ςπουδι τθσ μουςικισ κατζχουν τα κεωρθτικά 

μακιματα, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςολφζη, κατά τθν Δζφνερ-Κάφθ (2008, 

πρόλογοσ). Θ υποδομι που προςφζρουν κεωρείται απαραίτθτο εφόδιο ςε κάκε 
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 Θ ικανότθτα του αυτιοφ να ξεχωρίηει τον ζνα φκόγγο από τον άλλο και τθ μία αξία από τθν άλλθ 

είναι το γνωςτό ντικτζ (dictee), που κεωρείται το φυςικό ςυμπλιρωμα του ςολφζη. Σο εγχειρίδιο του 
Μθνακάκθ (2006) αποτελεί παράδειγμα ςυνολικισ διδακτικισ προςζγγιςθσ των δφο αντικειμζνων.  



 
 

καλλιτζχνθ που επικυμεί να ερμθνεφςει και να αςχολθκεί δθμιουργικά με τθν 

μουςικι.  Χωρίσ αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ςωςτι μουςικι παιδεία. 

 

 

Χρθςιμότθτα εκμάκθςθσ ςολφζη και μουςικισ κεωρίασ γενικότερα- 

Οι δφο αντικρουόμενεσ απόψεισ.  

Θ «ανωτερότθτα» τθσ ςυνειδθτισ εκμάκθςθσ τθσ μουςικισ αφοφ προθγθκεί 

ςυςτθματικι διδαςκαλία τθσ κεωρίασ και των μελωδικϊν αςκιςεων που αποτελοφν 

εφαρμογι τθσ, ςε ςχζςθ τθν πρακτικι διδαςκαλία τθσ μουςικισ εξυμνείται ςτον 

πρόλογο του διακεκριμζνου μουςικοπαιδαγωγοφ Μαργαηιϊτθ (1978). Θ ωφζλεια 

που αποκτά ο μακθτισ είναι πολφ ςπουδαία κακϊσ «εμβακφνει ςτθν καλλιτεχνικι 

του αξία (του τραγουδιοφ), αιςκάνεται πραγματικι ψυχικι απόλαυςθ και εκτιμά 

όςο αξίηει τθν κεία τζχνθ». Επίςθσ «εξυψϊνεται το γόθτρο του μακιματοσ (τθσ 

μουςικισ) και ικανοποιείται το ενδιαφζρον του ϊριμου διανοθτικά μακθτοφ (sic)». 

Θ αντίλθψθ αυτι κατζχει εξζχουςα κζςθ ςτθ ςυνολικι παιδαγωγικι κεϊρθςθ 

τθσ δυτικοευρωπαϊκισ μουςικισ. Παρόλα αυτά ζχει υποςτεί πολφ μεγάλθ κριτικι  

από κάποιεσ ςφγχρονεσ (ι όχι και τόςο ςφγχρονεσ) παιδαγωγικζσ κεωρίεσ (Dalcroze, 

Orff, Kodaly, Suzuki,…), όπωσ επίςθσ και από διάφορουσ ςτοχαςτζσ και μελετθτζσ 

του εξωτερικοφ και πιο πρόςφατα και τθσ Ελλάδασ. (Ανδροφτςοσ 2004, τάμου 

2012, Bompiani 1993).  

Θ Alison McNeil ςτθν διατριβι τθσ (2000), τονίηει τθν ςθμαςία τθσ καλλιζργειασ 

των ακουςτικϊν ικανοτιτων πριν ζνα παιδί μάκει να διαβάηει παρτιτοφρα. ε 

αντίκετθ περίπτωςθ αποκαρρφνεται θ μουςικι φανταςία, θ ανάπτυξθ τθσ μουςικισ 

μνιμθσ, θ ανάπτυξθ τθσ ηωντανισ αίςκθςθσ του παλμοφ κ.ά.7 

Επίςθσ ο Κ. μϊλ  ςτο πολυςυηθτθμζνο βιβλίο του «Μουςικι-Κοινωνία-

Εκπαίδευςθ» (1983) κατακρίνει τθν «επιςτθμονικι» προςζγγιςθ τθσ μουςικισ ςτθ 

δυτικι κοινωνία. Αυτοφ του είδουσ θ αντιμετϊπιςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ μουςικισ, θ 

οποία βαςίηεται ςτθν εντατικι αποςτικιςθ απαρχαιωμζνων κανόνων 

αντιπαραβάλλεται με τθν πιο φυςικι ειςαγωγι των παιδιϊν ςτθ μουςικι πράξθ 

που ςυναντάται ςε μουςικοφσ πολιτιςμοφσ τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. 
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 Σο ςχετικό απόςπαςμα είναι αναρτθμζνο ςτον θλεκτρονικό ιςτότοπο ‘Compus’ ςτα πλαίςια τθσ 

περιγραφισ του μακιματοσ «Άςκθςθ ακοισ-ολφζη-Ρυκμικι αγωγι», του τμιματοσ Μουςικισ 

Επιςτιμθσ και Σζχνθσ ςτο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ με διδάςκουςα τθν κ. Μόνικα 

Ανδριανοποφλου.    



 
 

 το ίδιο βιβλίο αναφζρει ότι «θ ζμφαςθ που δίνει θ κοινωνία μασ  ςτουσ 

ςυνειδθτοφσ μθχανιςμοφσ και το μοντζλο τθσ για τθν γνϊςθ, ςαν ζνα ςφνολο 

γεγονότων και κεωρίασ, που υπάρχουν ζξω και ανεξάρτθτα από τθν ατομικι 

εμπειρία, τθν οδιγθςε να βλζπει τθν εκπαίδευςθ ςαν τθ μετάδοςθ πλθροφοριϊν 

ςτθ νζα γενιά, που αφοροφν αποκλειςτικά και μόνο το ςυνειδθτό επίπεδο τθσ 

φπαρξθσ» (ςελίδα 122). Και κακϊσ θ μουςικι ωσ τζχνθ απευκφνεται εξ’ οριςμοφ 

κυρίωσ ςτο υποςυνείδθτο8,αυτοφ του είδουσ θ ςτάςθ τθσ μουςικισ εκπαίδευςθσ 

δεν ςυμβάλλει παρά μονομερϊσ ςτθν κατανόθςθ τθσ μουςικισ( Καραδιμου-

Λιάτςου 2001). 

Οι δφο φαινομενικά αντικρουόμενεσ απόψεισ ζρχονται ςε ςχετικι ςφγκλυςθ 

μζςα ςτα διδακτικά εγχειρίδια των Ηορπίδθ, Κίτςιου, Μθνακάκθ και άλλων.  

Άλλεσ αντιλιψεισ ςχετικά με το ςκοπό του ςολφζη 

Ο Γκουίντο ντ’ Αρζτςο υποςτιριηε ότι πραγματικόσ μουςικόσ είναι μόνο όποιοσ 

γνωρίηει μουςικι ανάγνωςθ (Μπεκιαρίδθσ 2003). ε άλλθ πθγι (Busse-Berger 2005, 

ςελίδα 72) αναφζρονται τα λόγια ενόσ Γερμανοφ Βενεδικτίνου θγοφμενου και 

ςυγγραφζα που ζηθςε επίςθσ τον Μεςαίωνα (τζλθ 9ου – αρχζσ 10ου αιϊνα). Ο 

μοναχόσ αυτόσ κεωροφςε αλθκινό μουςικό αυτόν που γνϊριηε τθ δομι των 

κλιμάκων και που μποροφςε να ςυηθτιςει για το νόθμα τθσ μουςικισ. 

τθ ςθμερινι εποχι, εκτόσ από τθν εκμάκθςθ τθσ μουςικισ γραφισ και 

ανάγνωςθσ, κεωροφνται εξίςου κεμελιϊδεισ και οι ικανότθτεσ  επινόθςθσ (μουςικι 

φανταςία) 9και τθσ ςυνειδθτισ ακρόαςθσ τθσ μουςικισ (ακουςτικζσ δεξιότθτεσ) 

(Bompiani 1993).  

Ο ςκοπόσ του ςολφζη ςε ςυνδυαςμό με τθν άςκθςθ ακοισ είναι «θ καλλιζργεια 

τθσ ακουςτικισ αντίλθψθσ *…+, με απϊτερο ςτόχο μια πιο ςυνειδθτοποιθμζνθ 

μουςικι ακρόαςθ και εκτζλεςθ»(οδθγόσ ςπουδϊν, Σμιμα Μουςικισ Επιςτιμθσ και 

Σζχνθσ Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 2006, ςελίδα 73). 

Θ Χ. Κίτςιου, τοποκετϊντασ τθν απόκτθςθ προςωπικϊν, ςωματοποιθμζνων 

εμπειριϊν από τουσ μακθτζσ  και γενικότερα τθν μουςικι πράξθ ςτο επίκεντρο τθσ 

διδαςκαλίασ ςτοχεφει ςε μια πιο ολοκλθρωμζνθ και πολφπλευρθ προςζγγιςθ των 

μουςικϊν φαινομζνων. τόχοσ τθσ είναι να δθμιουργιςει ζνα περιβάλλον πιο 
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 Ο L. Tolstoi εξθγεί πωσ «θ λειτουργία τθσ τζχνθσ είναι να ξυπνά μζςα μασ ζνα αίςκθμα που είχαμε 

νιϊςει κάποτε και, αφοφ το ξυπνιςει, να μασ κάνει να το εκφράςουμε με γραμμζσ, κινιςεισ, 
χρϊματα, ιχουσ ι λεκτικζσ περιγραφζσ, για να το μεταβιβάςουμε ςε άλλουσ, ϊςτε να νιϊςουν κι 
εκείνοι το ίδιο αίςκθμα»(Σι είναι τζχνθ 2004).  
9
 Μουςικι επινόθςθ-Αυτοςχεδιαςμόσ Ωσ τεχνικι είναι πολφ ςυνθκιςμζνθ ςε πολιτιςμοφσ που δεν 

ανικουν ςτθν δυτικοευρωπαϊκι μουςικι παράδοςθ (Nettl 1956).  



 
 

ευχάριςτο για τουσ μακθτζσ και ςαφϊσ πιο «μουςικό»(πρόλογοσ εγχειριδίου- 

αποςπάςματα από ςεμινάριο τθσ ίδιασ).10  

Θ προςζγγιςθ τθσ μουςικισ κεωρίασ μζςα από τθν πράξθ και τθν εμπειρία 

χρθςιμοποιείται και από τον Λ. Ηορπίδθ ςτο δικό του εγχειρίδιο (πρόλογοσ).  

 Θ ιδανικι θλικία ζναρξθσ τθσ εναςχόλθςθσ με το ςολφζη ζχει μεγάλεσ 

διαφοροποιιςεισ. φμφωνα με τθν μζκοδο Dalcroze αν ςε ζνα παιδί ζχει εδραιωκεί 

θ ενεργθτικι ακρόαςθ κατά τθν προςχολικι του θλικία τότε είναι ςε κζςθ να 

διδαχκεί να τραγουδάει με τονικι ςτακερότθτα ιδθ από τθν πρϊτθ 

δθμοτικοφ(Findlay 1971). Ο Ηορπίδθσ κακορίηει τθν θλικία ανάμεςα ςτα εφτά με 

οκτϊ χρόνια ωσ τθν πλζον κατάλλθλθ.     

Απόλυτθ Ακοι 

Από τθ διερεφνθςθ του ςκοποφ του ςολφζη-ντικτζ δεν κα μποροφςε να λείπει και 

μια ςφντομθ αναφορά ςτθν ικανότθτα τθσ απόλυτθσ ακοισ. Ωσ απόλυτθ ακοι 

ορίηεται θ ικανότθτα να αναγνωρίηει κανείσ τα τονικά φψθ των νοτϊν και να τα 

προςδιορίηει με τα ονόματά των νοτϊν, χωρίσ πρωτφτερα να του ζχει δοκεί το 

άκουςμα κάποιασ νότασ ωσ ςθμείο αναφοράσ. 

το ερϊτθμα κατά πόςο μπορεί θ ςυςτθματικι εκπαίδευςθ να οδθγιςει ςτθν 

κατάκτθςθ μια τζτοιασ δεξιότθτασ, θ απάντθςθ είναι ςαφισ. Τπάρχουν εγχειρίδια 

που κατά τθ γνϊμθ μασ μποροφν να αναπτφξουν και βελτιςτοποιιςουν τισ 

ακουςτικζσ ικανότθτεσ (π.χ. Μθνακάκθσ, Γανωςζλθσ) κάτι που μπορεί να επιτευχκεί 

και με επίμονθ εξάςκθςθ πάνω ςε λιγότερο εξειδικευμζνεσ μεκόδουσ π.χ. 

Χριςτοφίλου. Σα αποτελζςματα μάλλον κα είναι εξαιρετικά υψθλοφ επιπζδου, δεν 

πρόκειται όμωσ για τθν κακεαυτοφ ικανότθτα τθσ απόλυτθσ ακοισ. 

 Σα άτομα που ζχουν γεννθκεί με το ιδιαίτερο αυτό γνϊριςμα παρουςιάηουν ζνα 

ςφνολο από λεπτζσ δομικζσ διαφορζσ ςτον εγκζφαλό τουσ ςε ςχζςθ με τα άτομα με 

επίκτθτθ υψθλι ακουςτικι ικανότθτα μζςα  από προςωπικι προςπάκεια. Αυτζσ οι 

διαφοροποιιςεισ είναι ανιχνεφςιμεσ μζςα από νευροαπεικονιςτικζσ τεχνικζσ 

(Κόνιαρθ 2005). 

Παρ’ όλα αυτά θ κατάλλθλθ μουςικοπαιδαγωγικι προςζγγιςθ  κρίνεται 

απαραίτθτθ για τθν εμφάνιςι τθσ όπωσ επίςθσ  και θ εναςχόλθςθ με τθ μουςικι 

από νεαρι θλικία11(Κόνιαρθ 2005).   
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 Σο ςεμινάριο πραγματοποιικθκε το 2011 για τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ Μουςικισ Επιςτιμθσ και 

Σζχνθσ ςτο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, ςτα πλαίςια του μακιματοσ «Άςκθςθ ακοισ-ολφζη-Ρυκμικι 

αγωγι».    

 



 
 

 

Διδακτικά εγχειρίδια  

τθ ςυνζχεια παρατίκενται τα διδακτικά εγχειρίδια που κα αναλυκοφν:12 

 SOLFEGE . Ανκομελίδθ και Μελωδικζσ Αςκιςεισ Λεμουάν, (ςυγγ.) 

Ανκομελίδθσ, . 

 Μελωδικζσ Αςκιςεισ Solfege, Αντωνακάκθσ, Κ. 

 Μελωδικζσ Αςκιςεισ (Solfege) κλειδί του Sol, Διαμαντισ, Γ. 

 Solfege des solfeges, 1A Μελωδικζσ Αςκιςεισ, Danhauser, Lavignac & 

Lemoine. 

 Η Θεωρία μου, Προκεωρία-Θεωρία Α’, Ηορπίδθσ, Λ. 

 Μελωδικζσ Αςκιςεισ (Solfege), Καλομοίρθσ, Μ. & Οικονομίδθσ, Φ. 

 Θεωρία τθσ Μουςικισ-ολφζη-Καλλιζργεια ακουςτικϊν ικανοτιτων, 

Κίτςιου, Χ. 

 Η μουςικι του ςχολείου, Μαργαηιϊτθσ, Λ. 

 Μελωδικζσ Αςκιςεισ (ολφζη)-Κλειδιά του ΟΛ και του ΦΑ, Κουρισ, Χ. 

 Μελωδικζσ Αςκιςεισ, Κουτοφγκοσ, Μ. 

 Ρυκμικζσ και Μελωδικζσ Αςκιςεισ Solfege, Μαρινζλθ, Ε. 

 Η κεωρία τθσ μουςικισ & οι εφαρμογζσ τθσ (κεωρία-Solfege-dictee), 

ιϊρασ, Γ. & Νακάκθ, Δ. 

 Σο ςολφζη των αρχαρίων, Χριςτοφίλου, Λ. 

Σο εγχειρίδιο το οποίο περιγράφεται και ςτθ ςυνζχεια ςχολιάηεται, αφορά ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το πρϊτο από μια ςειρά. Αναφζρεται κάκε φορά 

διαφορετικά (π.χ. Σεφχοσ 1ο ,  Σάξθ Α’).Θ επιλογι ζγινε από τα διακζςιμα 

ελλθνόγλωςςα διδακτικά εγχειρίδια για τθ διδαςκαλία του ςολφζη από τθ ςυλλογι 

ενθμερωμζνου μουςικοφ οίκου13 ςτο κζντρο τθσ Κεςςαλονίκθσ. Eκείνα που είχαν 

ωσ αποκλειςτικό αντικείμενο τθ διδαςκαλία του ρυκμικοφ ςολφζη δεν ελιφκθςαν 

υπ’ όψθ. 

Σα ςθμεία τα οποία κα εξεταςτοφν κα είναι αμιγϊσ μουςικά, π.χ. ο τρόποσ που 

ειςάγεται το ρυκμικό ςτοιχείο, θ φωνθτικι ζκταςθ των αςκιςεων κ.ά. αλλά και πιο 

γενικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ θ ςυνολικι εικόνα του εγχειριδίου. 
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 Ωσ νεαρι, νοείται θ θλικία κάτω των εννιά ετϊν. Αυτι είναι θ θλικία ορόςθμο ςτθν οποία 
ςτακεροποιείται το μουςικό δυναμικό ενόσ ατόμου (τάμου 2006).    
12

 Σα πλιρθ ςτοιχεία βρίςκονται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ, ςτθν κατθγορία «βιβλιογραφία πρωτογενϊν 

πθγϊν»). 

13
«Βενζδικτοσ τόλλασ-Classic» ςτθν οδό Αγίασ Κεοδϊρασ 8, πρϊθν «Ντο-Ρε-Μι-Μαυρομουςτάκθσ 

ΑΕΒΕ. 
 



 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Διδακτικό αντικείμενο 

Ζνασ πρϊτοσ διαχωριςμόσ των εγχειριδίων μπορεί να γίνει με βάςθ τα 

περιεχόμενα τουσ, εάν δθλαδι εκτόσ από το ςολφζη αποτελοφν και διδακτικά 

εγχειρίδια τθσ κεωρίασ ι και του ντικτζ. Θ Κίτςιου, ο Ηορπίδθσ, οι ιϊρασ/Νακάκθ 

και ο Μαργαηιϊτθσ  περιλαμβάνουν τόςο τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ των μουςικϊν 

φαινομζνων (κεωρία), όςο και τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ τουσ(ςολφζη, ντικτζ). τθν 

περίπτωςθ του Μαργαηιϊτθ απουςιάηει το ντικτζ, υπάρχει όμωσ μζροσ με 

τραγοφδια κακϊσ και μζροσ με ςτοιχεία μορφολογίασ, οργανογνωςίασ και ιςτορίασ 

τθσ μουςικισ. τθν περίπτωςθ των ιϊρα/Νακάκθ τα μακιματα χωρίηονται  

ξεκάκαρα  ενϊ ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ ζγκειται περιςςότερο ςτθν απόφαςθ του 

δαςκάλου τι κα διδάξει. 

 Κάποια αναντιςτοιχία παρατθρείται ςτο επίπεδο δυςκολίασ ανάμεςα ςτθ 

κεωρία και ςτθν εφαρμογι τθσ ςτο  ιϊρα/Νακάκθ  και ςτο Μαργαηιϊτθ. 

Παραδείγματοσ χάρθ, ςτο ιϊρα/Νακάκθ ςτο μάκθμα τζςςερα γίνεται θ 

διδαςκαλία των τρίθχων, των πεντάθχων και των εξάθχων μζςα από πλθκϊρα 

αςκιςεων. τισ αντίςτοιχεσ όμωσ προτεινόμενεσ αςκιςεισ ςολφζη 12-13-14-15  το 

ρυκμικό υλικό είναι αποκλειςτικά τζταρτα, μιςά και μιςά παρεςτιγμζνα. το 

Μαργαηιϊτθ μετά τθ διδαςκαλία του ελλιποφσ μζτρου μζςα από τισ αςκιςεισ 34-

35-36 προτείνεται θ διδαςκαλία των τραγουδιϊν 54 και 65. τα εν λόγω τραγοφδια 

όμωσ δεν γίνεται χριςθ του ελλιποφσ μζτρου: το πρϊτο είναι γραμμζνο ςε ρυκμό 

7/8 ο οποίοσ δεν ζχει καν διδαχκεί ςτισ μελωδικζσ αςκιςεισ, και το δεφτερο ςε απλό 

3/4.        

Σα υπόλοιπα εγχειρίδια είναι κατάλλθλα αποκλειςτικά για τθν εκμάκθςθ του 

ςολφζη. ε όλα υπάρχουν κάποια ςτοιχεία κεωρίασ, εςτιαςμζνα ςε κζματα ρυκμοφ 

κυρίωσ, αλλά και διαςτθμάτων ι οπλιςμϊν και δίνονται ςε μορφι εικόνων π.χ. 

εικονίδιο που δείχνει τζςςερα δζκατα ζκτα να ιςοφνται με ζνα τζταρτο. Επίςθσ ςε 

όλα, με εξαίρεςθ του Καλομοίρθ/Οικονομίδθ και του Διαμαντι  δίνονται και τα 

ονόματα των φκόγγων. Σα πιο πλιρθ από άποψθ ςτοιχείων κεωρίασ είναι του 

Ανκομελίδθ (μερικζσ ςελίδεσ ςτθν αρχι του βιβλίου) και του Χριςτοφίλου (ςφντομθ 

ανάλυςθ κάκε φαινομζνου πριν από τισ αντίςτοιχεσ αςκιςεισ). 

ε ποιόν απευκφνεται/Για ποιοφσ είναι γραμμζνο   

Σα διδακτικά εγχειρίδια είναι κατάλλθλα για διαφορετικοφσ μακθτζσ κάκε φορά. 

Ενδεικτικά, ςτο ςφνολό τουσ απευκφνονται ςε μακθτζσ  Ωδείων και Μουςικϊν 

χολϊν δθλϊνοντάσ το ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ και ρθτά. Εξαίρεςθ αποτελεί 

ο Μαργαηιϊτθσ που όπωσ αναγράφεται ςτο εξϊφυλλο γράφτθκε «Για τα Γυμνάςια, 

Λφκεια, Παρκεναγωγεία, Παιδαγωγικζσ Ακαδθμίεσ, χολζσ Νθπιαγωγϊν, 



 
 

Εκκλθςιαςτικζσ χολζσ κ.λ.π.». Σου Χριςτοφίλου είναι το μόνο που αναφζρεται ωσ 

κατάλλθλο και για μουςικά ςχολεία. Ο Διαμαντισ, ο Κουρισ, ο 

Καλομοίρθσ/Φιλοκτιτθσ, ο Κουτοφγκοσ και ο Αντωνακάκθσ είναι και για χριςθ των 

ςπουδαςτϊν τθσ μζςθσ (δευτεροβάκμιασ) εκπαίδευςθσ. Σα δφο τελευταία 

απευκφνονται επίςθσ και ςε φοιτθτζσ παιδαγωγικϊν τμθμάτων.  

Φυςικά όλα τα παραπάνω είναι οι προτάςεισ των ςυγγραφζων για τθν 

αξιοποίθςθ των εγχειριδίων τουσ. Εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί ότι το παλαιότερο 

όλων (ελλθνικό) του Καλομοίρθ/Φιλοκτιτθ, εγκρίκθκε από το υπουργείο παιδείασ  

για πζντε χρόνια (1933-1938) ωσ διδακτικό βιβλίο  τθσ Ωδικισ ςτα δθμόςια ςχολεία.    

 

Ειςαγωγικό ςθμείωμα-Πρόλογοσ 

Περίπου τα μιςά από τα εγχειρίδια ζχουν κάποιου είδουσ πρόλογο, ςυνικωσ ςε 

μορφι επεξθγιςεων των μουςικϊν φαινομζνων που επιλζχτθκαν ι αλλιϊσ ςε 

μορφι ςφντομθσ παρουςίαςθσ των κεφαλαίων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Χριςτοφίλου 

είναι ο μόνοσ που απευκφνεται ξεκάκαρα ςτουσ μακθτζσ ςτον πρόλογο αλλά και 

ςτουσ γονείσ τουσ. Εξθγεί τον τρόπο που κα πρζπει να εργαςτοφν οι μακθτζσ  κακϊσ 

και τον ςκοπό του βιβλίου. Γενικά ο Χριςτοφίλου δίνει ςυμβουλζσ και κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια οι οποίεσ παρεμβάλλονται ανάμεςα ςτισ μελωδικζσ αςκιςεισ. 

Θ Μαρινζλθ ςτον πρόλογό τθσ εξθγεί  τον λόγο που τθν ϊκθςε ςτθ ςυγγραφι 

του εγχειριδίου. Εξθγεί επίςθσ τον τρόπο που ομαδοποιοφνται οι αςκιςεισ και ςε τί 

εξυπθρετεί αυτόσ ο διαχωριςμόσ τόςο ςτθν περίπτωςθ των νοτϊν, όςο και ςτθν 

περίπτωςθ του ρυκμοφ. Σζλοσ αναφζρει και αυτι τον ςκοπό του βιβλίου. 

Ο Κουρισ ςτον ςφντομο πρόλογό του  αναφζρεται ςτθν ιδιαίτερθ ςθμαςία που 

δόκθκε κατά τθν ςυγγραφι του εγχειριδίου ςτθν εκμάκθςθ των ελλθνικϊν ρυκμϊν. 

Θ Κίτςιου αναφζρει τουσ ςτόχουσ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ που προτείνει, τα 

είδθ  των αςκιςεων που χρθςιμοποιοφνται και ποιζσ ικανότθτεσ καλλιεργοφνται με 

τθν διδαςκαλία τουσ. Λδιαίτερθ μνεία κάνει ςτθν φπαρξθ CD και ςτθν χριςθ του, 

όπωσ και ςτθν φπαρξθ ςυνοδευτικοφ βιβλίου για τον κακθγθτι ςτο οποίο 

εναρμονίηονται οι μελωδικζσ αςκιςεισ, κάτι που αναφζρεται ωσ απαραίτθτο.  

Ο Μαργαηιϊτθσ  παρακζτει εν ςυντομία τα περιεχόμενα κάκε κεφαλαίου και 

κατόπιν αποςαφθνίηει τον τρόπο που κα πρζπει να γίνεται θ διδαςκαλία μεταξφ 

τουσ. Σονίηει επίςθσ τθν ςπουδαιότθτα των τραγουδιϊν -και τθσ μουςικισ- ςτθν ηωι 

του ςχολείου και  υπογραμμίηει τθν ωφζλεια των μακθτϊν από  τθν κεωρθτικά 

πλαιςιωμζνθ εκμάκθςι τουσ.   



 
 

Ο Ηορπίδθσ αναφζρεται ςφντομα ςτον τρόπο που ζχει κατανείμει τθν φλθ τθσ 

κεωρίασ ςτο κάκε τεφχοσ κακϊσ και ςτθν παιδαγωγικι αρχι ςτθ οποία ςτθρίχτθκε θ 

ςειρά παρουςίαςθσ κάκε μουςικοφ φαινομζνου. 

Σζλοσ οι ιϊρασ/Νακάκθ εκκζτουν επιγραμματικά τα τεφχθ από τα οποία 

αποτελείται θ ςειρά που ςυνζγραψαν.   

 

Μελωδικά στοιχεία 

Γενικζσ παρατθριςεισ 

Ωσ νότα εκκίνθςθσ θ πλειοψθφία των εγχειριδίων χρθςιμοποιεί τθν ντο με τρεισ 

εξαιρζςεισ. Ο Ηορπίδθσ ξεκινάει με ςολ τθσ 2θσ γραμμισ,14 ενϊ ο Χριςτοφίλου και θ 

Μαρινζλθ με μι 1θσ γραμμισ. 15 

 Θ φωνθτικι ζκταςθ που καλφπτουν οι μελωδικζσ αςκιςεισ είναι ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ από το ςι κάτω από τθν 1θ βοθκθτικι γραμμι  υπό του 

πενταγράμμου μζχρι το μι του 4ου διαςτιματοσ. Ελαφρϊσ διευρυμζνθ ζκταςθ ζχει 

τθσ Μαρινζλθ (λα 2θσ βοθκθτικισ γραμμισ υπό του πενταγράμμου μζχρι φα 5θσ 

γραμμισ) και προσ τα πάνω του Ηορπίδθ (ςολ πάνω από το πεντάγραμμο). Οι 

ιϊρασ/Νακάκθ και ο Κουρισ περιορίηουν τισ αςκιςεισ μζχρι το ρε τθσ 4θσ γραμμισ 

ενϊ ο Ανκομελίδθσ και ο Μαργαηιϊτθσ επεκτείνονται προσ τα κάτω μζχρι το λα τθσ 

2θσ βοθκθτικισ γραμμισ υπό του πενταγράμμου. Θ ζκταςθ των καταγεγραμμζνων 

αςκιςεων τθσ Κίτςιου είναι από το λα τθσ 2θσ βοθκθτικισ γραμμισ υπό του 

πενταγράμμου μζχρι το ρε τθσ 4θσ γραμμισ. 

 Σζλοσ, ο Χριςτοφίλου ο οποίοσ χαρακτθρίηει τουσ οξείσ φκόγγουσ  ωσ  

ακατάλλθλουσ για τισ απαίδευτεσ φωνζσ ακολουκεί τθν ζξθσ μζκοδο: το 

μεγαλφτερο μζροσ του βιβλίου του οι μελωδίεσ δεν ξεπερνοφν το ντο του 3ου 

διαςτιματοσ. Μόνο προσ το τζλοσ του βιβλίου διευρφνεται θ ζκταςθ των αςκιςεων 

και καταλιγει ςτο κεφάλαιο των κακθμερινϊν αςκιςεων του δεφτερου μζρουσ να 

κυμαίνεται από τθ ςολ κάτω από τθ 2θ βοθκθτικι γραμμι υπό του πενταγράμμου 

ζωσ τθ μι ςτο 4ο διάςτθμα. 
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 Με τον ίδιο τρόπο ξεκινά και το γερμανικό εγχειρίδιο  SINGEN-HOREN-SCHREIBEΝ. Σο διάςτθμα 3
θσ

  
μικρισ κεωρείται ζνα από τα πιο εφκολα εκτελζςιμα για παιδιά ςφμφωνα με τον Orff (Ανδροφτςοσ 
2004).  
15

Σο εγχειρίδιο τθσ Μαρινζλθ ακολουκεί μια μεκοδολογία που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα 
ςτθν ςειρά παρουςίαςθσ των νοτϊν: Πρϊτα διδάςκονται οι νότεσ ςτισ γραμμζσ ανά δυάδεσ π.χ. μι-
ςολ, ανά τριάδεσ, ζπειτα όλεσ μαηί. Μετά διδάςκονται οι νότεσ ςτα διαςτιματα με τον ίδιο τρόπο, οι 
νότεσ ςτισ βοθκθτικζσ γραμμζσ και οφτω κακεξισ. 



 
 

 

Για το εγχειρίδιο των Danhauser, Lavignac & Lemoine επιςθμαίνεται ότι παρ’ όλο 

που οι μελωδικζσ αςκιςεισ εκτείνονται ςτα αρχικά όρια που αναφζρκθκαν, 

παρατθρείται μια τάςθ επιμονισ ςτα περάςματα που βρίςκονται ςτισ πολφ ψθλζσ 

κζςεισ (πάνω από το ντο 3ου διαςτιματοσ) που δεν εμφανίηεται ςε κανζνα άλλο 

εγχειρίδιο.16 

Σα παραπάνω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ εκτάςεισ που ςυναντϊνται ςτισ 

περιςςότερεσ αςκιςεισ κάκε εγχειριδίου. Ζνασ μικρόσ αρικμόσ αςκιςεων ίςωσ 

ξεπερνά τισ εκτάςεισ που αναφζρονται.  

Ο Διαμαντισ, οι Καλομοίρθσ/Οικονομίδθσ, ο Ανκομελίδθσ, ο Μαργαηιϊτθσ και οι 

Danhauser, Lavignac & Lemoine «ξεδιπλϊνουν» τθν πλιρθ ςχεδόν ζκταςθ ςτθν 

πρϊτθ κιόλασ άςκθςθ ενϊ οι υπόλοιποι προχωροφν πιο ςταδιακά. Από αυτοφσ ο 

Αντωνακάκθσ και ο Κουτοφγκοσ αξιοποιοφν τθν κεωρία των τετραχόρδων για να 

ειςάγουν τισ διδαςκόμενεσ νότεσ. 

Σα φυςικά διαςτιματα παρουςιάηονται ςτα περιςςότερα εγχειρίδια αναλυτικά 

και με αρκετζσ αςκιςεισ για τθν εμπζδωςι τουσ. 

 Απουςιάηουν από τον Ηορπίδθ και τουσ ιϊρα/Νακάκθ (προφανϊσ ωσ ξεχωριςτό 

μουςικό φαινόμενο με ιδιαίτερθ αναφορά και όχι ωσ δομικό υλικό). τον 

Ανκομελίδθ παρότι δεν αναφζρεται ρθτά θ χριςθ των διαςτθμάτων παρατθρείται 

ςε κάποιεσ αςκιςεισ θ επιμζρουσ εξάςκθςθ ςε αυτά π.χ. άςκθςθ 11, ςελίδα 8 

διαςτιματα 4θσ . τον Διαμαντι αναφζρονται μόνο τα διαςτιματα 8θσ και 5θσ  

(ςελίδα 19), ενϊ ςτθν Κίτςιου γίνεται διάκριςθ μεταξφ βθματικισ  κίνθςθσ και 

«πθδιματοσ» και διδάςκεται το διάςτθμα 3θσ . τθ Μαρινζλθ, μολονότι δεν  

διδάςκονται τα διαςτιματα, οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τα διαςτιματα 3θσ  

ςτα κεφάλαια 1 ζωσ 3 όπου διδάςκονται  τισ νότεσ ςε απόςταςθ 3θσ .   

Σονικότθτα αςκιςεων 

Ζνα ςθμαντικό πεδίο που διαφοροποιοφνται τα διδακτικά εγχειρίδια είναι οι 

τονικότθτεσ των αςκιςεων.  Κάποια περιορίηονται ςτθν ντο μείηονα ενϊ άλλα 

χρθςιμοποιοφν και διάφορεσ άλλεσ τονικότθτεσ ι τυχαίεσ αλλοιϊςεισ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα:  

τον Ηορπίδθ ςυναντϊνται αςκιςεισ με τυχαίεσ αλλοιϊςεισ κακϊσ  και αςκιςεισ 

γραμμζνεσ ςε μείηονεσ που ζχουν ςτον οπλιςμό τουσ ζωσ και δφο διζςεισ και δφο 

υφζςεισ. Οι ελάςςονεσ κλίμακεσ δεν χρθςιμοποιοφνται. 
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 Σα 2/3 του εγχειριδίου του Ανκομελίδθ αποτελοφνται από τθν μετάφραςθ του εγχειριδίου των 
Danhauser, Lavignac & Lemoine. Ό, τι παρατθριςεισ γίνονται για τον Ανκομελίδθ αφοροφν το 
υπόλοιπο βιβλίο εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά.  



 
 

τον Ανκομελίδθ εκτόσ από τυχαίεσ αλλοιϊςεισ και χρωματικζσ κινιςεισ 

υπάρχουν και αςκιςεισ ςε μείηονα με μια δίεςθ και μια φφεςθ ςτον οπλιςμό, και ςε 

λα και μι ελάςςονα χωρίσ όμωσ να αναφζρεται θ κλίμακα ςε καμία από τισ 

περιπτϊςεισ.   

τον Μαργαηιϊτθ  βρίςκονται αςκιςεισ ςε μείηονεσ που ζχουν μζχρι και τρεισ 

διζςεισ ςτον οπλιςμό τουσ ι μζχρι δφο υφζςεισ. Από ελάςςονεσ  χρθςιμοποιοφνται 

θ λα ,θ μι, και θ ρε. Τπάρχουν ακόμθ αςκιςεισ με τυχαίεσ αλλοιϊςεισ. τα 

τραγοφδια του τρίτου μζρουσ χρθςιμοποιοφνται και άλλεσ τονικότθτεσ. 

το εγχειρίδιο των Danhauser, Lavignac & Lemoine εκτόσ από τισ τυχαίεσ 

αλλοιϊςεισ χρθςιμοποιοφνται μείηονεσ και οι ςχετικζσ τουσ ελάςςονεσ που ζχουν 

μζχρι δφο διζςεισ και δφο υφζςεισ. 

το Χριςτοφίλου υπάρχουν ελάχιςτεσ αςκιςεισ ςε τονικότθτεσ πζραν τθσ ντο ςτο 

κεφάλαιο «Παραδοςιακά ακοφςματα».  

Λδιαίτερθ περίπτωςθ αποτελοφν οι αςκιςεισ τθσ Κίτςιου. Παρόλο που 

φαινομενικά βρίςκονται ςτο ςφνολό τουσ ςτθν ντο μείηονα, λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθν προτεινόμενθ πιανιςτικι  ςυνοδεία – ο οποία κρίνεται απαραίτθτθ ςτον 

πρόλογο του βιβλίου-, οι αςκιςεισ αποκτοφν αυτομάτωσ πολφ μεγαλφτερθ ποικιλία 

από άποψθ τονικότθτασ. 

Όλα τα υπόλοιπα εγχειρίδια χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά τθ ντο μείηονα. 17  

Κλειδιά 

το ςφνολό τουσ τα εγχειρίδια είναι γραμμζνα ςτο κλειδί του ςολ. Εξαιρζςεισ 

αποτελοφν ο Ηορπίδθσ, οι Danhauser, Lavignac & Lemoine και ο Κουρισ.  

το Ηορπίδθ ζνα μεγάλο μζροσ των αςκιςεων είναι γραμμζνο ςτο κλειδί του φα. 

Αυτζσ οι αςκιςεισ εναλλάςςονται με τισ αςκιςεισ που είναι γραμμζνεσ ςτο κλειδί 

του ςολ και δεν αποτελοφν ξεχωριςτι κατθγορία. 

Αντίκετα, ςτο εγχειρίδιο των  Danhauser, Lavignac & Lemoine  οι αςκιςεισ που 

είναι γραμμζνεσ ςτο κλειδί του φα περιλαμβάνονται ςε χωριςτό κεφάλαιο. Εκεί 

περιζχονται μελωδικζσ αςκιςεισ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ από τα πολφ βαςικά 

μζχρι αυξθμζνθσ πολυπλοκότθτασ. Ο αρικμόσ τουσ όμωσ είναι ςαφϊσ μικρότεροσ 

από τισ αντίςτοιχεσ γραμμζνεσ ςε ςολ. 

Με παρόμοιο τρόπο ζχει ειςαχκεί το κλειδί του φα ςτον Κουρι. Μζςα από μικρό 

αρικμό αςκιςεων   γίνεται το πζραςμα από τα απλοφςτερα ςτα πιο περίπλοκα. 
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 τισ πρϊτεσ αςκιςεισ του Ηορπίδθ αλλά και τθσ Μαρινζλθ  επειδι δεν χρθςιμοποιείται το ςφνολο 
των νοτϊν που ςχθματίηουν τθν ντο μείηονα κλίμακα, το άκουςμα των αςκιςεων αυτϊν δεν 
παραπζμπει ςτθν τονικότθτα τθσ ντο. Προχωρϊντασ γίνεται πιο ξεκάκαρο το άκουςμα τθσ ντο 
μείηονασ τονικότθτασ.   



 
 

 Εδϊ ίςωσ είναι κεμιτό να μνθμονευκεί ότι παρουςιάηεται μόνο το πρϊτο τεφχοσ 

κάκε μεκόδου. ε πολλζσ περιπτϊςεισ θ διδαςκαλία των υπόλοιπων κλειδιϊν 

αποτελεί αντικείμενο επόμενου τεφχουσ του ίδιου ςυγγραφζα. 

 

Διαφορετικά είδθ/κατθγορίεσ αςκιςεων 

  Σα διαφορετικά είδθ αςκιςεων χωρίηονται ςε γενικζσ γραμμζσ ςε δφο 

κατθγορίεσ, ςτα προπαραςκευαςτικά γυμνάςματα και ςτισ γενικζσ αςκιςεισ. 

 Σα προπαραςκευαςτικά γυμνάςματα προετοιμάηουν το μακθτι για κάποια 

δυςκολία που κα ςυναντιςει ςε μετζπειτα αςκιςεισ ι τον προετοιμάηουν φωνθτικά 

για το τραγοφδι. ε αυτό το είδοσ ςυμπεριλαμβάνονται και ρυκμικζσ αςκιςεισ που 

κα αναλυκοφν περιςςότερο παρακάτω. 

Οι γενικζσ αςκιςεισ βρίςκονται ςυνικωσ ςτο τζλοσ κάκε εγχειριδίου. Περιζχουν    

ςυγκεντρωτικά  όλα τα μουςικά φαινόμενα που διδάχτθκαν κατά τθ διάρκεια των 

μακθμάτων και πολλζσ φορζσ αποτελοφν πιο ολοκλθρωμζνεσ –από μουςικι 

άποψθ- προτάςεισ από τισ υπόλοιπεσ.  

Προπαραςκευαςτικζσ αςκιςεισ αποκλειςτικά ρυκμικοφ τφπου υπάρχουν ςτουσ 

ιϊρα/Νακάκθ πριν από οριςμζνεσ αςκιςεισ και ςυνοδεφονται από ςφντομεσ 

οδθγίεσ για τον δάςκαλο. 

Επίςθσ ςτον Χριςτοφίλου υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ αςκιςεων προετοιμαςίασ 

που προτείνονται για κακθμερινι άςκθςθ για διαφορετικοφσ ςκοποφσ κάκε φορά 

(εκμάκθςθ κλίμακασ, διαςτθμάτων, δζκατων ζκτων, τοποκζτθςθσ φωνισ κ. ά. ). 

τουσ Danhauser, Lavignac & Lemoine βρίςκεται πλθκϊρα προπαραςκευαςτικϊν 

αςκιςεων ςτθν αρχι του εγχειριδίου και ομοίωσ ςτον Ανκομελίδθ, ςε πιο 

περιοριςμζνθ ποςότθτα. 

Και ο Κουτοφγκοσ περιζχει πολλζσ αςκιςεισ για τθν εφαρμογι ρυκμικϊν 

φαινομζνων. Αυτοφ του είδουσ οι αςκιςεισ αποτελοφνται από ςφντομεσ μελωδικζσ 

φράςεισ και παραλλαγζσ τουσ που επαναλαμβάνονται  από τον δάςκαλο από όλουσ 

τουσ τόνουσ τθσ ντο μείηονασ. Παραπλιςιεσ αςκιςεισ υπάρχουν και ςτον 

Μαγκριϊτθ με τθ μορφι υποδείγματοσ. 

Αςκιςεισ ςτον τφπο των γενικϊν γυμναςμάτων ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ 

τελευταίεσ ςελίδεσ ςτον Κουρι, ςτουσ Καλομοίρθ/Οικονομίδθ και ςτον Διαμαντι με 

οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά. Πρόκειται για αςκιςεισ ςχετικά μεγάλου μεγζκουσ, 

με ποικιλία ρυκμικϊν φαινομζνων και μζτρων ςτισ οποίεσ υπάρχουν ςυηεφξεισ 

προςωδίασ (legati), χρωματιςμοί κακϊσ και προτεινόμενο tempo (π.χ. allegretto). 

Αντίςτοιχεσ αςκιςεισ περιζχονται και ςτον Ανκομελίδθ ανακατεμζνεσ όμωσ με 



 
 

άλλεσ απλοφςτερεσ. Γενικζσ αςκιςεισ του ίδιου τφπου υπάρχουν και ςτο εγχειρίδιο 

του Αντωνακάκθ χωρίσ όμωσ τα τρία τελευταία γνωρίςματα που αναφζρκθκαν ςτθν 

αρχι τθσ παραγράφου. 

Αςκιςεισ ςε παραπλιςιο ςτιλ βρίςκονται ςτο Χριςτοφίλου κάτω από τον τίτλο 

«Παραδοςιακά Ακοφςματα» κακϊσ επίςθσ και ςτο εγχειρίδιο του Κουτοφγκου με 

τθν επικεφαλίδα «Αςκιςεισ με ανάμιξθ όλων των τφπων των δζκατων ζκτων πάνω 

ςε όλα τα διαςτιματα και ςε όλα τα γνωςτά μζτρα» θ οποία και περιγράφει τθν 

ουςία των γενικϊν αςκιςεων.  

Σο  εγχειρίδιο τθσ Κίτςιου περιζχει μεγάλο αρικμό από μελωδικζσ αςκιςεισ 

διαφορετικϊν ειδϊν και τεχνοτροπιϊν.  

Άλλα είδθ αςκιςεων πζρα αυτϊν που αναφζρκθκαν είναι ο κανόνασ που 

απαντάται μόνο ςτον Μαργαηιϊτθ, τα τραγοφδια (ςτον ίδιο) και οι δίφωνεσ 

αςκιςεισ, παραδείγματα των οποίων βρίςκονται ςτον Ηορπίδθ, ςτον Κουτοφγκο και 

ςτουσ ιϊρα/Νακάκθ. 

 

Ρυθμικά στοιχεία 

Μεκοδολογία-’Τλθ που καλφπτεται  

Ο τρόποσ που ειςάγεται το ρυκμικό ςτοιχείο ςυναντάται με οριςμζνεσ 

παραλλαγζσ. Ωσ βαςικι μονάδα χρόνου με τθν οποία ξεκινάνε και οι μελωδικζσ 

αςκιςεισ, επιλζγεται  το ολόκλθρο (Ηορπίδθσ, Κίτςιου και Danhauser, Lavignac & 

Lemoine), το μιςό (Ανκομελίδθσ18, Αντωνακάκθσ, Διαμαντισ, 

Καλομοίρθσ/Οικονομίδθσ, Κουρισ και ιϊρασ/Νακάκθ) και το τζταρτο (υπόλοιπα 

τζςςερα εγχειρίδια). 

Όςον αφορά τα μζτρα που παρουςιάηονται ςε κάκε εγχειρίδιο, αυτά που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα εγχειρίδια είναι των  2/4, 3/4 ,4/4. 

Αυτά είναι και τα μοναδικά ςτουσ ιϊρα/Νακάκθ και ςτθ Μαρινζλθ, ενϊ ςτο 

Ηορπίδθ υπάρχει και το μζτρο των 6/8.τον Ανκομελίδθ αντί για 6/8 διδάςκεται των 

3/8. 

Ο Κουτοφγκοσ, ο Χριςτοφίλου και ο Αντωνακάκθσ εκτόσ από τα τρία βαςικά 

μζτρα παρουςιάηουν και αυτά των 2/2, 3/2 και των 4/2, όπωσ επίςθσ και οι 

Καλομοίρθσ/Οικονομίδθσ και Διαμαντισ μαηί με τθν προςκικθ των 3/8, 6/8, 9/8, 

και 12/8. το εγχειρίδιο του Κουρι περιζχονται όλα τα μζτρα που αναφζρκθκαν και 

επιπλζον αυτά των 5/8 και των 7/8. 

                                                           
18

 Κεωρϊντασ ότι το κυρίωσ ςϊμα των αςκιςεων ξεκινάει από τθν άςκθςθ 6 και ότι οι προθγοφμενεσ 
αποτελοφν προπαραςκευαςτικά γυμνάςματα. 



 
 

Ελαφρϊσ διαφορετικι είναι θ επιλογι των μζτρων προσ διδαςκαλία από τουσ 

Danhauser, Lavignac & Lemoine (2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8) και από τον 

Μαργαηιϊτθ (τα ίδια εκτόσ από το μζτρο των 2/2. Επιπλζον διδάςκονται τα 12/8 και 

τα 7/8). 

Λδιάηουςα περίπτωςθ αποτελεί το εγχειρίδιο τθσ Κίτςιου. Σα μζτρα (2/4, 3/4, 4/4, 

2/2, 6/8, 9/8, 12/8 και 5/8) ειςάγονται πρϊτθ φορά περίπου ςτα 2/3 του βιβλίου, 

ενϊ μζχρι εκείνο το ςθμείο θ εξάςκθςθ ςτο ςολφζη γίνεται χωρίσ μζτρο. Θ μθ χριςθ 

μζτρου –ςε πολφ μικρότερο βακμό- ςυναντάται επίςθσ ςτουσ Danhauser, Lavignac 

& Lemoine, ςτο Ηορπίδθ, ςτο Χριςτοφίλου και ςτον Ανκομελίδθ, ςτισ 

προπαραςκευαςτικζσ αςκιςεισ κυρίωσ. 

Από τισ υποδιαιρζςεισ του τζταρτου ωσ μονάδα χρόνου διδάςκονται ςε όλα τα 

εγχειρίδια τα όγδοα και τα δζκατα ζκτα.19Αυτζσ είναι και οι μόνεσ υποδιαιρζςεισ για 

τον Ηορπίδθ, τον Αντωνακάκθ, τον Χριςτοφίλου και τον Κουτοφγκο. τα υπόλοιπα 

διδάςκονται τα τρίθχα επίςθσ. θμειϊνεται ότι ςτον Διαμαντι και ςτουσ 

Καλομοίρθ/Οικονομίδθ αναφζρονται και τα τρίθχα τετάρτων, ενϊ ςτουσ Danhauser, 

Lavignac & Lemoine  τα τρίθχα δεκάτων ζκτων.  

Από παρεςτιγμζνα φκογγόςθμα όλα τα εγχειρίδια παρουςιάηουν τα μιςά και τα 

τζταρτα, κακϊσ και τα όγδοα με δφο εξαιρζςεισ: τον Ηορπίδθ και τθ Μαρινζλθ. Σο 

παρεςτιγμζνο ολόκλθρο εμφανίηεται ςε αυτά που ζχουν μζτρα των 3/2 και 4/2. 

ε όλα τα εγχειρίδια υπάρχει θ ςφηευξθ διαρκείασ ωσ μουςικό φαινόμενο, όπωσ 

επίςθσ και το ελλιπζσ μζτρο ςτα περιςςότερα. τθ Μαρινζλθ και ςτουσ Danhauser, 

Lavignac & Lemoine απουςιάηει το ελλιπζσ μζτρο, ενϊ ςε άλλα (Ανκομελίδθσ, Χριςτοφίλου, 

ιϊρασ/Νακάκθ) υπάρχει ςαν μουςικό φαινόμενο ςτισ αςκιςεισ αλλά δεν εξθγείται. 

Θ ςυγκοπι και ο αντιχρονιςμόσ παρουςιάηονται ςτον Διαμαντι, ςτουσ 

Καλομοίρθ/Οικονομίδθ, ςτο Μαργαηιϊτθ, ςτον Κουρι και ςτθν Κίτςιου, ενϊ ςτουσ 

Danhauser, Lavignac & Lemoine και ςτθν Μαρινζλθ αναφζρεται μόνο το φαινόμενο 

τθσ ςυγκοπισ και όχι του αντιχρονιςμοφ. 

το ςθμείο αυτό κα πρζπει να παρατθρθκεί ότι ςτο εγχειρίδιο τθσ Μαρινζλθ 

λείπουν εντελϊσ οι παφςεισ.  

Αςκιςεισ επικεντρωμζνεσ ςτο ρυκμό 

Οριςμζνα εγχειρίδια περιζχουν ειδικζσ αςκιςεισ που εςτιάηουν ςτθν κατάκτθςθ 

των ρυκμικϊν  φαινομζνων. Αυτζσ οι αςκιςεισ εκτελοφνται μόνο ρυκμικά.20 Από 

αυτζσ κάποιεσ είναι γραμμζνεσ ςε πεντάγραμμο και «διαβάηονται» ρυκμικά π.χ. 
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 Εξαιρείται θ Μαρινζλθ που υποδιαιρεί το τζταρτο μόνο ςε όγδοα. 
20

 Τπάρχουν βζβαια περιπτϊςεισ μικτϊν αςκιςεων, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του Μαργαηιϊτθ και του 
Κουτοφγκου που με μελωδικζσ αςκιςεισ γίνεται κατανοθτό ζνα ρυκμικό φαινόμενο (βλ. πίςω, 
ςελίδα 19 ςτο υποκεφάλαιο «Διαφορετικά είδθ/κατθγορίεσ αςκιςεων»). 



 
 

Χριςτοφίλου ςελίδα 65, άςκθςθ 90. Σζτοιεσ αςκιςεισ περιλαμβάνουν και θ Κίτςιου 

και οι ιϊρασ/Νακάκθ. Πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφνται για να προετοιμάςουν τουσ 

μακθτζσ ςτα ονόματα των φκόγγων και ςτισ ρυκμικζσ αξίεσ πριν τραγουδιςουν μια 

άςκθςθ (ιϊρασ/Νακάκθ, υποςθμείωςθ ςελίδα 64). Σζτοιεσ αςκιςεισ υπάρχουν και 

ςε εγχειρίδια που πραγματεφονται μόνο το ρυκμικό ςολφζη (Αγγελάκθσ 1993). 

Άλλο είδοσ αςκιςεων το οποίο εξαςκεί τουσ μακθτζσ αποκλειςτικά ςε ρυκμικά 

φαινόμενα είναι αυτό που τα φκογγόςθμα δεν βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνο τονικό 

φψοσ, αλλά γράφονται οριηόντια ςε μια ςειρά π.χ. Ηορπίδθσ ςελίδα 38.  Για τθν 

εκτζλεςθ των αςκιςεων προτείνονται διάφορα μζςα ( παλαμάκια, χτυπιματα με το 

μολφβι ςτο κρανίο, ρυκμικι απαγγελία με ουδζτερθ ςυλλαβι, ιδιόφωνα  όργανα 

κ.ά.). Σζτοιεσ αςκιςεισ βρίςκονται ςτθ Μαρινζλθ, ςτο Ηορπίδθ, ςτθν Κίτςιου, ςτον 

Χριςτοφίλου και ςτουσ ιϊρα/Νακάκθ.  

Θ Μαρινζλθ και οι ιϊρασ/Νακάκθ υιοκετοφν τισ ρυκμικζσ ςυλλαβζσ τθσ 

μεκόδου Kodaly για τθν ρυκμικι εκφορά των αςκιςεων, ενϊ ο Ηορπίδθσ διαφωνεί 

με τθν ςυςτθματικι χριςθ των ςυλλαβϊν αυτϊν (ςελίδα 126, βιβλίο δαςκάλου). 

Άλλα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία  

 τα περιςςότερα εγχειρίδια υπάρχει κάποια ζνδειξθ για τθν ταχφτθτα εκτζλεςθσ 

κάποιων ι και όλων των αςκιςεων.  

Οι Danhauser, Lavignac & Lemoine δίνουν για κάκε άςκθςθ μια ζνδειξθ του 

μετρονόμου κακϊσ και τθν ιταλικι ορολογία ςτθν οποία αντιςτοιχεί. Θ Μαρινζλθ 

επίςθσ δίνει μια λεπτομερι  ζνδειξθ για κάκε μελωδικι άςκθςθ. 

Και θ Κίτςιου δίνει ςχεδόν ςε όλεσ τισ αςκιςεισ οδθγίεσ για τθν ταχφτθτα, αρχικά 

ςτα ελλθνικά και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ ζχει γίνει θ κεωρθτικι διδαςκαλία τθσ 

ρυκμικισ αγωγισ και ςτισ δφο γλϊςςεσ (ιταλικά-ελλθνικά). 

τον Χριςτοφίλου δίνονται ελλθνικζσ οδθγίεσ ςε οριςμζνεσ προπαραςκευαςτικζσ 

αςκιςεισ, ενϊ ςτον Κουρι, ςτο Διαμαντι και ςτουσ  Καλομοίρθ/Οικονομίδθ οι 

υποδείξεισ δίνονται ςτθν ιταλικι γλϊςςα και μόνο ςτισ γενικζσ αςκιςεισ. Σζλοσ, 

ςτον Ανκομελίδθ το τζμπο δίνεται επιλεκτικά ςε κάποιεσ. 

Σο γνωςτό ςθμάδι τθσ αποςτρόφου που δθλϊνει τθν αναπνοι ( ’ ), 
χρθςιμοποιείται από τα περιςςότερα εγχειρίδια. υγκεκριμζνα δεν κάνουν χριςθ 

του οι ιϊρασ/Νακάκθ, θ Κίτςιου και ο Ηορπίδθσ. τον Ανκομελίδθ οι αναπνοζσ 

δίνονται ςε οριςμζνεσ αςκιςεισ ενϊ ςε άλλεσ απουςιάηουν τελείωσ, ενϊ κάτι 

παρόμοιο ςυμβαίνει και ςτον Μαργαηιϊτθ. 



 
 

Οι κεωρία για τα ιςχυρά και τα αςκενι μζρθ του μζτρου αναλφεται ςτα 

εγχειρίδια του Ηορπίδθ και τθσ Κίτςιου και παρουςιάηεται ςχθματικά ςε αυτά των 

Ανκομελίδθ, Μαργαηιϊτθ και ακόμθ περιςςότερο ςτουσ Καλομοίρθ/Οικονομίδθ. 

 

ε πολλά από τα εγχειρίδια υπάρχει κάποια οδθγία διεφκυνςθσ/μετριματοσ των 

αςκιςεων με το χζρι. χθματικά και με βαςικζσ πλθροφορίεσ παρζχεται από το 

Ηορπίδθ, τον Κουτοφγκο, τον Αντωνακάκθ, τθ Μαρινζλθ, τον Χριςτοφίλου και τθν 

Κίτςιου. Λδιαίτερθ περίπτωςθ αποτελεί το εγχειρίδιο του Κουρι ςτο οποίο οι 

κινιςεισ του χεριοφ περιγράφονται λεκτικά, όπωσ επίςθσ και του Ανκομελίδθ που 

αναφζρεται ότι μετράμε με το χζρι χωρίσ άλλεσ διευκρινιςεισ.    

 

Συνολική εικόνα και εξωμουσικά στοιχεία 

Κάποια εγχειρίδια για να εμπλουτίςουν τισ αςκιςεισ και να τισ κάνουν πιο 

ελκυςτικζσ ςυμπεριλαμβάνουν και αποςπάςματα από γνωςτζσ μελωδίεσ . Αυτά 

είναι των ιϊρα/Νακάκθ, Κίτςιου, Χριςτοφίλου, Ηορπίδθ και Μαργαηιϊτθ. Επίςθσ 

για αιςκθτικοφσ και διδακτικοφσ λόγουσ προτείνεται και θ ςυνοδεία οργάνου από 

τθν Κίτςιου και τον Ηορπίδθ. Πιανιςτικι ςυνοδεία για τισ γενικζσ αςκιςεισ 

προτείνεται και από τον Διαμαντι.    

Εξετάηοντασ τθν εξωτερικι εικόνα των εγχειριδίων παρατθρείται ότι κάποια, 

λόγω παλαιότθτασ  τθσ ζκδοςθσ, είναι κάπωσ δφςχρθςτα . Πιο αναλυτικά ςτο 

Μαργαηιϊτθ ειδικά ςτο Γ’ μζροσ θ ανάγνωςθ των φκόγγων αλλά και των ςτίχων 

είναι κάπωσ δφςκολθ. Βζβαια υπάρχει και νεϊτερθ ζκδοςθ (2002) όπου ίςωσ να 

ζχει βελτιωκεί θ ποιότθτα εκτφπωςθσ. Θ ίδια δυςκολία ςυναντάται και ςτον 

Ανκομελίδθ και λιγότερο ςτον Αντωνακάκθ.  Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι και τα τρία 

εγχειρίδια χειρίηονται τθν κακαρεφουςα. 

Μια μικρι ενόχλθςθ ίςωσ προκαλζςει θ ςχετικι διαφάνεια του χαρτιοφ θ οποία 

επιτρζπει να φαίνονται  τα γραφόμενα ςτισ πίςω ςελίδεσ, ςτα εγχειρίδια που 

εξετάςτθκαν των Καλομοίρθ/Οικονομίδθ, Danhauser, Lavignac & Lemoine και 

κάπωσ λιγότερο ςτουσ ιϊρα/Νακάκθ, Κίτςιου, Μαρινζλθ, Διαμαντι και Ηορπίδθ. 

Επίςθσ το χαρτί που χρθςιμοποιείται ςτθν Μαρινζλθ, ςτον Διαμαντι, ςτο 

Ηορπίδθ, ςτθν Κίτςιου και ςτουσ ιϊρα/Νακάκθ είναι κατά κάποιο τρόπο 

γυαλιςτερό  και ίςωσ δυςκολεφει τθν γραφι και το ςβιςιμο, ειδικά ςτα τρία 

τελευταία που απαιτείται κάτι τζτοιο.  

ε ό, τι αφορά το μζγεκοσ του κάκε βιβλίου, οι ιϊρασ/Νακάκθ, θ Κίτςιου και ο 

Ηορπίδθσ είναι ςε διαςτάςεισ περίπου Α4, οι Danhauser, Lavignac & Lemoine και ο 



 
 

Μαργαηιϊτθσ ςε ελαφρϊσ μικρότερεσ διαςτάςεισ, ενϊ τα υπόλοιπα λίγο 

μεγαλφτερα από μιςι Α4. 

Κλείνοντασ, κα μποροφςε να αναφερκεί ωσ αξιοςθμείωτο το γεγονόσ ότι από τα 

δεκατρία διδακτικά εγχειρίδια μόνο τρία  γράφτθκαν από γυναίκεσ ςυγγραφείσ (τθσ 

Χ. Κίτςιου, τθσ Ε. Μαρινζλθ και εν μζρει τθσ Δ. Νακάκθ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

υμπεράςματα-Προτάςεισ 

Οι μζκοδοι για τθν καλλιζργεια του ςολφζη και για τθν βελτιςτοποίθςθ των 

ακουςτικϊν ικανοτιτων, εξελίςςονται ςυνεχϊσ. Οι πιο ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ 

λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και τα νεότερα δεδομζνα ςτο χϊρο τθσ μουςικισ ψυχολογίασ 

ειςθγοφνται νζεσ ακόμα πιο ελκυςτικζσ και πικανόν αποτελεςματικζσ προτάςεισ.     

Μζςα από τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ γεννικθκε θ ςυνειδθτοποίθςθ ότι το 

ςολφζη, οι ακουςτικζσ ικανότθτεσ, θ ρυκμικι αγωγι, τα κεωρθτικά τθσ μουςικισ και 

θ διδακτικι αντιμετϊπιςι τουσ  αποτελοφν ζνα τεράςτιο και ανεξάντλθτο κεφάλαιο 

προσ διερεφνθςθ  που κα πρζπει να εξετάηεται ςτο ςφνολό του. 

 Επίςθσ, εφόςον υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, κάποιεσ από τισ 

οποίεσ περιγράφθκαν ςτθν εργαςία αυτι, ζγινε κατανοθτό ότι ζνασ δάςκαλοσ κα 

πρζπει να μελετιςει και ςυνειδθτά να επιλζξει το εγχειρίδιο και τουσ τρόπουσ 

διδαςκαλίασ που κα χρθςιμοποιιςει.  

Ο πλοφτοσ των ςχετικϊν ευρθμάτων δυςχζραινε τθν επεξεργαςία τουσ και 

δυςκόλευε τθν εςτίαςθ  ςτο κζμα. Παρόλο που θ επζκταςθ και ςε άλλουσ τομείσ κα 

ιταν ίςωσ κεμιτι, για κακαρά προςωπικοφσ μου λόγουσ δεν προχϊρθςα ςε 

περαιτζρω αναλφςεισ. 

Σο ερευνθτικό πεδίο είναι γεμάτο με ερωτιματα που μελλοντικζσ εργαςίεσ κα 

μποροφςαν να καλφψουν. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

Δφο από τα πιο ςφγχρονα ελλθνικά εγχειρίδια,21 του Λωάννθ Ηορπίδθ και τθσ 

Χρφςασ Κίτςιου, κα μποροφςαν να παρουςιαςτοφν εκτενϊσ και διεξοδικά. 

υγχρόνωσ κα ιταν κεμιτό να επιχειρθκεί μια ςφνδεςθ με ερευνθτικά πορίςματα 

άλλων μελετϊν από το χϊρο τθσ μουςικισ ψυχολογίασ τα οποία ενιςχφουν τισ 

μεκοδολογικζσ επιλογζσ των ςυγγραφζων. 

Μεγάλο ενδιαφζρον κα παρουςίαηε μια ςυγκριτικι μελζτθ για τθν προςζγγιςθ 

τθσ ρυκμικισ και μελωδικισ διδαςκαλίασ ςτα πλαίςια διαφορετικϊν μεκόδων.  

Κα μποροφςαν επίςθσ να μελετθκοφν διεξοδικά νζεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ, 

όπωσ αυτι τθσ Αμερικανίδασ κακθγιτριασ Marianne Ploger. 

Επίςθσ πολλζσ μζκοδοι με μεγάλθ διάδοςθ ςε άλλουσ διδακτικοφσ τομείσ π.χ. 

εκμάκθςθ οργάνου, μουςικοκινθτικι αγωγι κατά τθν προςχολικι θλικία κ.ά. 

προτείνουν ιδιαίτερεσ προςεγγίςεισ για τθ διδαςκαλία του ςολφζη που κα είχε 

ενδιαφζρον να εξεταςτοφν. 
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 Για μεγαλφτερεσ θλικίεσ  και του Μθνακάκθ. 



 
 

Θ διαφορζσ ανάμεςα ςτο ςτακερό και το κινθτό ντο χριηουν επίςθσ 

διερεφνθςθσ.. 

Σζλοσ, χριςιμθ κα ιταν θ εξζταςθ διαμζςου ποςοτικισ ζρευνασ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ διαφορετικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων. 
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