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Περίληψη 
 

 Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση διδακτικής προσέγγισης για το κανονάκι σε 

αρχάριους μαθητές βασισμένη σε μία δημιουργική σύζευξη των αρχών και της φιλοσοφίας 

της μεθόδου οργανικής διδασκαλίας Suzuki και των βασικών στοιχείων διδασκαλίας και 

μάθησης στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί μέσα στο 

πέρασμα του χρόνου. Αρχικά παρουσιάζεται η φιλοσοφία και γίνεται περιγραφή των 

βασικών στοιχείων και αρχών της μεθόδου Suzuki. Ακολουθεί βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των ορισμών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ερμηνεία της 

επιτελεστικής της διάστασης, καθώς και περιγραφή της πορείας της πριν και μετά την 

αστικοποίηση, φτάνοντας μέχρι την εισαγωγή της ως αντικείμενο διδασκαλίας σε τυπικές 

εκπαιδευτικές δομές. Το τρίτο κομμάτι της εργασίας είναι η περιγραφή της σύζευξης της 

μεθόδου Suzuki και των αρχών διδασκαλίας στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, στο 

πλαίσιο στοιχειοθέτησης μιας διδακτικής πρότασης για το κανονάκι σε αρχάριους 

μαθητές. Η παρούσα μελέτη δεν αποτελεί «μέθοδο διδασκαλίας», φιλοδοξεί όμως να 

δώσει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο η δημιουργία της θα ήταν εφικτή. Η απουσία 

μεθόδων ή προσεγγίσεων διδασκαλίας του οργάνου στην ελληνική γλώσσα, καθιστούν το 

παρόν εγχείρημα μια πρώτη απόπειρα να ανοίξει ένας νέος χώρος μελέτης και 

προβληματισμού, απαραίτητος και πολλά υποσχόμενος, για τη διδασκαλία των 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων στο αστικό τυπικό πλαίσιο διδασκαλίας. 

 Λέξεις κλειδιά: κανονάκι, μέθοδος Suzuki, οργανική μουσική διδασκαλία, ελληνική 

παραδοσιακή μουσική. 
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Abstract 

This dissertation constitutes a proposal for a teaching approach for kanun for beginners, 

based on a creative coupling of the principles and philosophy of the Suzuki g method and 

the basic teaching and learning elements in Greek traditional music, as these have been 

formulated through the ages. The philosophy and a description of the basic elements and 

principles of the Suzuki method are first presented. There follows a bibliographical review 

of the definitions of Greek traditional music, an interpretation of the performance 

dimension and a description of its progress before and after urbanization, up to the time of 

the introduction of Greek traditional music as a taught subject in formal educational 

structures in Greece. The third and final section of this dissertation constitutes a description 

of a coupling of the Suzuki method with teaching principles in Greek traditional music, 

within the framework of establishing a teaching proposal for kanun for beginners. This 

study is not a 'teaching method’ as such, but it does aim at providing a framework through 

which the creation of a method could be feasible. The lack of instrumental music methods 

or teaching approaches in the Greek language for kanun, make this project an attempt to 

open up a new field of  study and reflection; opening up this field is both imperative and 

promising, for the teaching of traditional musical instruments in the urban formal teaching 

context. 

 Key words: kanun, Suzuki method, instrumental music teaching, Greek traditional 

music. 
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Εισαγωγή 
 

  Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία μιας διδακτικής πρότασης για το 

κανονάκι για αρχάριους μαθητές με κεντρικό άξονα τη σύζευξη αρχών της τυπικής 

μεθόδου διδασκαλίας Suzuki με τα εγγενή στοιχεία της άτυπης διδασκαλίας οργάνου στο 

πλαίσιο της προφορικότητας στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αρχικά γίνεται μια 

μελέτη των βασικών στοιχείων που συνθέτουν τη διδασκαλία και τη μάθηση μουσικού 

οργάνου στη μέθοδο Suzuki και στη συνέχεια μελέτη των στοιχείων διδασκαλίας 

μουσικού οργάνου στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Η αξιοποίηση των ομοιοτήτων 

και των διαφορών μεταξύ των δύο παραπάνω προσεγγίσεων,  οδηγούν σταδιακά σε μία 

πρόταση διδασκαλίας του οργάνου σε αρχάριους μαθητές. Τα βιβλία μεθόδου για το 

κανονάκι στην Ελλάδα είναι ελάχιστα και περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον σειρά 

ασκήσεων και κομμάτια ρεπερτορίου, χωρίς καμία αναφορά σε διδακτική προσέγγιση του 

οργάνου. Η παρούσα εργασία είναι μια προσπάθεια στοιχειοθέτησης μίας πρότασης για τη 

διδασκαλία του οργάνου σε αρχάριο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες από τις 

υπάρχουσες μεθόδους  που κυκλοφορούν για το όργανο σε Ελλάδα και Τουρκία. Η 

εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται η φιλοσοφία 

και οι βασικές αρχές της διδασκαλίας και μάθησης στην οργανική μέθοδο Suzuki. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο «σκιαγραφούνται» οι ορισμοί που έχουν δοθεί στην ελληνική 

παραδοσιακή μουσική από διαφορετικές ερευνητικές σκοπιές και δίνεται βάρος στην 

ανάλυση της επιτελεστικής της διάστασης. Μέσω της τελευταίας δίνεται ώθηση να 

αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της εμπρόθετης ή μη διδασκαλίας καθώς και της μάθησης 

οργάνου στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία της 

ελληνικής παραδοσιακής μουσικής πριν αλλά και μετά την αστικοποίηση και η ένταξή της 

σε τυπικές εκπαιδευτικές δομές τους τελευταίους δύο αιώνες. Στο τέλος του κεφαλαίου 

διατυπώνονται ορισμένοι προβληματισμοί για την προσέγγιση διδασκαλίας της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής όπως έχουν διαφανεί μέσω κάποιων επιστημονικών ερευνών. Το 

τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο είναι η περιγραφή της διδακτικής πρότασης. Περιλαμβάνει 

μια μικρή περιγραφή του οργάνου και μετά διατυπώνεται με λεπτομέρεια η σύζευξη της 

μεθόδου Suzuki με την διδασκαλία και μάθηση στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. 

Έπειτα, διατυπώνονται εκτενώς τα χαρακτηριστικά και η φιλοσοφία της ενδεικτικής 

διδακτικής πρότασης για το κανονάκι και αναλυτικά η προτεινόμενη δομή του μαθήματος. 

Τέλος, παρατίθενται συνοπτικά η δομή τους μαθήματος και ενδεικτικά κομμάτια και 

ασκήσεις χωρισμένα σε διδακτικές ενότητες. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να ανοίξει 
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έναν νέο χώρο μελέτης και δημιουργίας, αυτόν της δημιουργίας «μεθόδων» κατάλληλων 

για τη διδασκαλία των παραδοσιακών μουσικών οργάνων, όπου θα αξιοποιούνται η 

δύναμη της άτυπης διδασκαλίας, μέσω της μίμησης και της προφορικότητας, αλλά και τα 

πλεονεκτήματα του τυπικού πλαισίου μάθησης. 
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1. Η μέθοδος οργανικής διδασκαλίας Suzuki 

 
1.1 Ο εμπνευστής της μεθόδου, η δημιουργία και η εξέλιξή της 

     Η μέθοδος οργανικής διδασκαλίας Suzuki ανήκει ως ιδέα στον Ιάπωνα Σινίτσι 

Σουζούκι. Ο Σινίτσι Σουζούκι  γεννήθηκε το 1889 στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας και ήταν 

γιος του Μασακίτσι Σουζούκι, ιδρυτή του μεγαλύτερου εργοστασίου βιολιών στον κόσμο 

τότε. Ο Σινίτσι δούλευε στο εργοστάσιο του πατέρα του γεγονός που τον έκανε να 

γνωρίζει βαθιά όλα τα μυστικά της κατασκευής των βιολιών καθώς και κάθε λεπτομέρεια 

του οργάνου. Ήταν περίπου 17 χρονών όταν πήρε από το εργοστάσιο για πρώτη φορά ένα 

βιολί και το έφερε στο σπίτι επηρεασμένος έντονα από την ακρόαση του «Ave Maria» του 

Σούμπερτ σε δίσκο γραμμοφώνου, σε εκτέλεση Μίσα Έλμαν. Αργότερα, σε ηλικία 21 

ετών έκανε τα πρώτα του μαθήματα στο βιολί με την Κο Άντο στο Τόκυο. Μετά από 

ενάμισι χρόνο έφυγε για τη Γερμανία όπου μαθήτευσε δίπλα στον Κλίνγκερ (Στάμου, 

2012). Παρόλο που αυτός του δίδαξε την αληθινή ουσία της μουσικής όπως λέει 

χαρακτηριστικά ο Σουζούκι, η μαθητεία του στο βιολί ήταν για τον ίδιο μια επίπονη 

διαδικασία που περιελάμβανε αυτοκριτική και απογοήτευση (Suzuki, 1983). 

 Η εμπειρία του Σουζούκι ως μαθητή στο βιολί σε συνδυασμό με τα βιώματά του 

στη Γερμανία για 8 χρόνια, έγιναν η αιτία του προβληματισμού του και η βάση της 

φιλοσοφίας του. Αυτό που οδήγησε στη σύλληψη της ιδέας της μεθόδου του ήταν η 

διαπίστωση ότι όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως αναπτύσσουν ένα περίπλοκο σύστημα 

επικοινωνίας, τη γλώσσα, ήδη ως την ηλικία των 5 ετών, πριν ακόμη εισαχθούν στην 

τυπική εκμάθηση της γλώσσας στο σχολείο. Η παρατήρηση ότι τα παιδιά είναι σε θέση να 

ακούνε, να κατανοούν και να χειρίζονται το περίπλοκο σύστημα της γλώσσας για να 

επικοινωνούν προφορικά, οδήγησε το Σουζούκι στη σκέψη ότι η ανάπτυξη της ικανότητας 

αυτής γίνεται μέσα από έναν εκπληκτικό μηχανισμό μάθησης, που τον ονόμασε «η 

μέθοδος της μητρικής γλώσσας» (Suzuki, 1981). Ο Σουζούκι πίστευε ότι κάθε παιδί έχει 

τη δυνατότητα να αναπτύξει ικανότητες σε υψηλό επίπεδο εφόσον χρησιμοποιηθούν 

σωστές μέθοδοι (Suzuki, 1983). Βάση της σκέψης του Σουζούκι ήταν η πεποίθηση ότι 

όλοι γεννιόμαστε με μια φυσική ικανότητα για μάθηση και προσαρμογή και ότι το 

περιβάλλον μας παίζει καθοριστικό ρόλο στο πόσο θα αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα.. 

 Πιστεύοντας ότι όλα τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευθούν στη μουσική όπως 

ακριβώς και στη μητρική τους γλώσσα, ο Σουζούκι εφάρμοσε την «Μέθοδο της μητρικής 

γλώσσας» στη μουσική διδασκαλία. Η μέθοδός του ονομάστηκε επίσης και «Μέθοδος 

Εκπαίδευσης Ταλέντου» (Talent Education) διότι ο Σουζούκι πίστευε ότι το ταλέντο είναι 
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αποτέλεσμα ενός πλούσιου περιβάλλοντος και όχι μια εκ γενετής ιδιότητα (Suzuki, 1983). 

Ο Suzuki είχε διατυπώσει ξεκάθαρα την άποψή του σχετικά με την κληρονομικότητα του 

ταλέντου ή την ανάπτυξή του μέσα στο περιβάλλον. Η πεποίθησή του ότι το περιβάλλον 

και η κατάλληλη εκπαίδευση είναι αυτά που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη 

οποιαδήποτε ικανότητας στο παιδί έναντι στη θεωρία της ύπαρξης εκ γενετής ταλέντων 

τονίζεται έντονα στο βιβλίο μέσα από διάφορες φράσεις.  

Οι ικανότητες γεννιούνται και αναπτύσσονται μέσω της εξάσκησης των ζωτικών 

δυνάμεων του οργανισμού καθώς αυτός προσπαθεί να ζήσει και να προσαρμοστεί 

στο περιβάλλον του ακριβώς από την αρχή. Για αυτό το λόγο η μόνη ιδιαίτερη 

ποιότητα που μπορεί το παιδί να έχει από τη γέννησή του είναι η ικανότητά του να 

προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευαισθησία στο περιβάλλον σε σύγκριση 

με τους άλλους.  (Suzuki 1983, σελ. 13) 

 Παρόλο που έχει επικρατήσει παγκοσμίως η χρήση του όρου «μέθοδος», αυτό που 

δημιούργησε ο Σουζούκι ήταν πολύ περισσότερο από μια απλή μέθοδο διδασκαλίας 

(Στάμου, 2012). Είναι μια μουσικό-παιδαγωγική προσέγγιση βασισμένη σε συγκεκριμένη 

φιλοσοφία για το παιδί, για την ουσία και τη φύση της εκπαίδευσης, για τη διδασκαλία της 

μουσικής και τη ζωή γενικότερα. Η μέθοδος «εκπαίδευσης ταλέντου» ήταν «εκπαίδευση 

ζωής» όπως ο ίδιος έλεγε (Suzuki, 1983). Αυτό που προσπαθούσε να κάνει είναι να 

δημιουργήσει μια εκπαίδευση βασισμένη στη δύναμη της ζωής, η οποία θα φέρνει στην 

επιφάνεια, θα αναπτύσσει και θα εμπνέει  το ανθρώπινο δυναμικό, τις ανθρώπινες 

δυνατότητες δηλαδή. Αφοσιώθηκε με όλες του τις δυνάμεις και την ενέργεια του στη 

προσπάθεια να κάνει τα παιδιά εξαιρετικά ανθρώπινα όντα, χαρούμενους ανθρώπους με 

εξαιρετικές ικανότητες, γιατί πίστευε ότι όλα τα παιδιά γεννιούνται με αυτό το δυναμικό 

(Suzuki, 1983). Στο τέλος του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, το 1945, ξεκίνησε επίσημα η 

εφαρμογή της «Εκπαίδευσης Ταλέντου» στην Ιαπωνία, όταν ζητήθηκε από τον Σουζούκι 

να διδάξει σε ένα ωδείο. Ωστόσο, η εφαρμογή της μεθόδου του είχε ήδη ξεκινήσει  σε ένα 

δημοτικό σχολείο στο Ματσουμότο όπου στόχος του Σουζούκι ήταν να μην υπάρχει παιδί 

που να αποτυγχάνει .Στο δημοτικό αυτό, τα παιδιά μάθαιναν χωρίς να  καταβάλουν 

μεγάλη προσπάθεια, μέσα σε ένα χαρούμενο και όμορφο περιβάλλον, χωρίς φόρτο 

εργασίας στο σπίτι, ενώ κάθε παιδί ένιωθε μοναδικό και «μπορούσε να αναπτύξει με  

επιτυχία τις ικανότητές του με τη μέθοδο αυτή» (Starr & Starr, 1983).  

 Όσον αφορά στην επαφή του δυτικού κόσμου με τη μέθοδο Σουζούκι, αυτή άρχισε 

τη δεκαετία του 1960. Το 1953 ο George Duhamel, Γάλλος διανοούμενος, ήταν ο πρώτος 

που άκουσε μαθητές της μεθόδου και αφού επέστρεψε  έγραψε ένα άρθρο περιγράφοντας 
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πόσο όμορφα έπαιζαν εύκολα αλλά και κομμάτια υψηλών απαιτήσεων παιδιά  6 έως 10 

ετών. Ο Muchizuki, καθηγητής στο Oberlin College, έκανε την αρχή με την μέθοδο 

Εκπαίδευσης Ταλέντου στις Η.Π.Α. με αφορμή ένα φιλμάκι 7 λεπτών από το ετήσιο 

κονσέρτο στο Τόκυο και στη συνέχεια, το 1959, ο John Kendall, καθηγητής στο 

Muskingum College, έγραψε ένα βιβλίο για την εκμάθηση της μεθόδου, έχοντας 

παρακολουθήσει μαθήματα για τη μέθοδο από τον ίδιο τον Σουζούκι. Ένα από τα πρώτα 

πανεπιστήμια που ξεκίνησαν τότε και διδάσκουν μέχρι σήμερα τη μέθοδο «Εκπαίδευσης 

Ταλέντου» είναι το Oberlin College (Στάμου, 2012). 

1.2 Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου 

 Η μέθοδος Σουζούκι περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά στοιχεία τα οποία 

αφορούν εξίσου στο μαθητή, στο δάσκαλο, στο γονέα αλλά και στη διαδικασία 

διδασκαλίας και μάθησης και είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τη μέθοδο και τη 

διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες μεθόδους οργανικής διδασκαλίας. Η περιγραφή τους θα 

γίνει σύμφωνα με αυτό το διαχωρισμό και κάποιοι όροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη 

μετάφραση της Στάμου (2012).  

 1.2.1 Ο μαθητής - Κίνητρα, επιθυμία και επιβράβευση. Έχοντας εμπειρία 

διδασκαλίας 30 χρόνων ο Σουζούκι θεωρούσε σύμφωνα με αυτή, το ζήτημα των κινήτρων 

ως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον καθηγητή, το γονιό και το μαθητή (Star, 1976· Star & 

Star 1983). Πίστευε ιδιαίτερα στη σημασία των κινήτρων και το είχε δηλώσει ξεκάθαρα. 

Σύμφωνα με τις απόψεις του, το ζήτημα της ανάπτυξης των κινήτρων των μαθητών είναι 

μείζονος σημασίας για τη μουσική μελέτη και σπουδή γενικότερα. Η δημιουργία 

κινήτρων, σχετίζεται κατά τον Σουζούκι με τη γέννηση της επιθυμίας, την επιβράβευση, 

τη συμμετοχή και παρακολούθηση συναυλιών καθώς και την παρακολούθηση μαθημάτων 

άλλων μαθητών (Στάμου, 2012).  

 Σχετικά με την δημιουργία της επιθυμίας στο παιδί για την ενασχόλησή του με τη 

μουσική, ο Σουζούκι υποστήριζε ότι κατά το πρώτο διάστημα ο γονιός πρέπει να 

συμμετέχει και αυτός ενεργά στην διαδικασία της μάθησης του οργάνου και να λειτουργεί 

ως πρότυπο το οποίο το παιδί θα θελήσει να μιμηθεί. Γι’ αυτόν το λόγο ο Σουζούκι 

προτείνει το πρώτο μουσικό κομμάτι που θα παίξει το παιδί στο όργανο, να το μαθαίνει 

πρώτα ο γονιός. Στο διάστημα αυτό το παιδί δεν παίζει καθόλου, παρά μόνο παρακολουθεί 

το γονιό στο σπίτι να μελετάει και τα άλλα παιδιά στο μάθημα να παίζουν. Στο σπίτι 

ακούγεται πολλές φορές η ηχογράφηση του κομματιού αλλά και η εξάσκηση του γονέα. Ο 

στόχος είναι το παιδί καθώς ακούει συνέχεια στο περιβάλλον το κομμάτι και το γονιό να 

μελετάει να έρθει μόνο του και να ζητήσει να παίξει κι αυτό. Η έμπνευση και η επιθυμία 
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του για ενασχόληση με τη μουσική θα γεννηθεί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και όχι 

μέσα από επιβολή του γονέα. Το παιδί από αυτό το σημείο θα ξεκινήσει την σπουδή, διότι 

η επιθυμία έχει ήδη γεννηθεί.  

 Όσον αφορά στην επιβράβευση, ο Σουζούκι την θεωρούσε πολύ σημαντική για τα 

παιδιά από γονείς και δασκάλους και τους παρακινούσε σε αυτή, καθώς και ο ίδιος 

χρησιμοποιούσε μόνο θετικές διατυπώσεις προς τα παιδιά. Φυσικά, «στην επιβράβευση 

υπάρχουν διαβαθμίσεις» όπως τόνιζε ο ίδιος αντικρούοντας την άποψη ότι με συνεχή 

επιβράβευση το παιδί δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε τα καταφέρνει (Στάμου, 2012) 

και υποστηρίζοντας η σιωπή είναι προτιμότερη της κριτικής (Star, 1976). Ο Σουζούκι 

τόνιζε τη σημασία να υπογραμμίζει ο δάσκαλος τα θετικά σημεία του μαθητή και της 

εκτέλεσής του και να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με τρόπο θετικό. «Στην Ιαπωνία  

κάποιες μητέρες δεν λένε ποτέ ‘’πολύ καλά’’. Λέω στις μητέρες ‘’ Σας παρακαλώ πείτε 

‘Πολύ καλά. Μπορείς να το κάνεις καλύτερα;’ ‘’Ναι μπορώ’’» (Star 1976, σελ. 9· Starr & 

Starr 1983, σελ. 104) 

 Όπως αναλύθηκε παραπάνω, ο Σουζούκι θεωρούσε υψίστης σημασίας την 

επιβράβευση του παιδιού και για το πιο μικρό του επίτευγμα. Η επιβράβευσή του για όσα 

ήδη έχει καταφέρει του δημιουργεί χαρά και αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσει να 

καταφέρνει περισσότερα. Ένας τρόπος επιβράβευσης, πέρα από τα θετικά σχόλια, είναι οι 

«συναυλίες στο σπίτι». Ακόμη και οι αρχάριοι μαθητές, που έχουν κατακτήσει μόλις τη 

σωστή στάση του σώματος, συμμετέχουν σε συναυλίες στο σπίτι που διοργανώνονται από 

τους γονείς για όλη την οικογένεια και επιβραβεύεται η κάθε μικρή κατάκτηση του μικρού 

μουσικού, ακόμη και πριν να είναι σε θέση να παίξει πάνω στο όργανο. Σε μία τέτοια 

συναυλία ο μικρός μαθητής μπορεί να βγει και να υποκλιθεί μόνο ή να κρατήσει το δοξάρι 

και το βιολί (Στάμου, 2012). 

 Εκτός από τις συναυλίες στο σπίτι ο Σουζούκι θεωρούσε εξίσου σημαντική τη 

συμμετοχή σε δημόσια ρεσιτάλ και κονσέρτα από νωρίς. Συγκριτικά με τα ρεσιτάλ των 

ενηλίκων, θεωρούσε ακόμη πιο σημαντικά τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά από το 

παίξιμο των πιο προχωρημένων σε επίπεδο συμμαθητών τους (Star, 1976). Τα παιδιά 

ενθουσιάζονται και κινητοποιούνται περισσότερο παρακολουθώντας μαθήματα και 

συναυλίες συνομήλικων τους, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν την ύπαρξη 

«κοινού» ανά πάσα στιγμή ως εγγενές μέρος της μουσικής πράξης. 

 Εκτός από τη συμμετοχή σε συναυλίες με τους υπόλοιπος μαθητές, ως πρότυπο για 

τους νεότερους μαθητές λειτουργεί σύμφωνα με το Σουζούκι η συμπεριφορά παλαιότερων 

και μεγαλύτερων μαθητών στα ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα. Γι’ αυτό το λόγο στα 
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μαθήματα που είναι σε σειρά ο ένας μαθητής παρακολουθεί το μάθημα του προηγούμενου 

ή του επόμενου παρευρισκόμενος με τη μητέρα του στην αίθουσα. Αδιαμφισβήτητα, η 

παρακολούθηση άλλων ατομικών μαθημάτων δημιουργεί επίσης κίνητρα αλλά και 

βοηθάει στην ανάπτυξη άνεσης στην έκθεση και εκτέλεση μπροστά σε άλλους. 

 1.2.2 Διδασκαλία, μάθηση και δομή της μελέτης. Στη συνέχεια θα περιγραφούν 

όλα εκείνα τα στοιχεία που οριοθετούν και χτίζουν το μοντέλο διδασκαλίας, μάθησης 

αλλά και μελέτης στη μέθοδο Suzuki.  

 Το πρώτο που θα αναλύσουμε και είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της 

μεθόδου είναι η ακρόαση. Όπως ειπώθηκε και στην αρχή, αιτία για τη σύλληψη της ιδέας 

της μεθόδου Σουζούκι υπήρξε η παρατήρησή του για την άνεση με την οποία κατανοεί και 

χειρίζεται κάθε παιδί τη μητρική του γλώσσα, γεγονός που συνηγορεί στην 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού πρόσκτησης της γλώσσας. Βασική επιδίωξη είναι το 

παιδί  να μάθει να λειτουργεί στη μουσική όπως λειτουργεί και με τη μητρική του 

γλώσσα.. Αυτό στο οποίο βασίζεται θεμελιωδώς η διαδικασία εκμάθησης της μητρικής 

γλώσσας είναι η ακρόαση. Ήδη από τη γέννησή του το παιδί είναι πλήρως ικανό να 

προσλαμβάνει όλα τα ακουστικά  ερεθίσματα και γι αυτό, σύμφωνα με τον Σουζούκι, η 

έκθεση του παιδιού σε επαναλαμβανόμενες ακροάσεις των μουσικών κομματιών θα το 

βοηθήσει να απομνημονεύσει και εσωτερικεύσει αυτή τη μουσική  (Στάμου, 2012).  

Αν βάλω ένα νεογέννητο μωρό να ακούει κλασική μουσική, για παράδειγμα ένα 

Κονσέρτο του Βρανδεμβούργου ή τη Σερενάτα του Τσαϋκόφσκυ ή ένα κουαρτέτο 

Μπετόβεν, θα διαλέξω από αυτά ένα μέρος από αυτούς τους κλασσικούς και θα 

αφήσω το μωρό να ακούει το ίδιο κάθε μέρα. Σε περίπου 5 μήνες το μωρό θα έχει 

απομνημονεύσει τη μελωδία. (Starr & Starr 1983, σελ. 124) 

 

Πριν ξεκινήσει το παιδί τη σπουδή του  βιολιού, η μητέρα πρέπει να βεβαιώνεται ότι 

ακούει καθημερινά την ηχογράφηση του Twinkle (Φεγγαράκι), και τα πρώτα 

κομμάτια του Βιβλίου1. Αυτό πρέπει να συνεχίζεται ενώ το παιδί μαθαίνει τη βασική 

στάση του σώματος και το κράτημα του δοξαριού, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να 

ξεκινήσει την εκμάθηση του Twinkle, να έχει ήδη απομνημονεύσει τη μουσική. (Star 

1976, στο Στάμου 2012, σελ.81) 

 Στη μέθοδο Σουζούκι, η ακρόαση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο. Ο μαθητής δεν 

ξεκινάει να παίζει ένα κομμάτι εάν δεν το έχει ακούσει σε επανάληψη τόσες φορές ώστε 

να το έχει εσωτερικεύσει ως άκουσμα. Πρώτο βήμα, δηλαδή, πριν την αρχή της μελέτης 

είναι η συνεχής ακρόαση του κομματιού από το μαθητή.  
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 Η ακρόαση είναι καθημερινή, όπως σημειώνει η Slone (1988), και λαμβάνει χώρα 

σε διάφορες στιγμές της ημέρας πχ. καθώς το παιδί τρώει ή πριν πέσει για ύπνο, και έχει 

τρεις διαφορετικές μορφές: α) ενεργητική ακρόαση, β) επαναλαμβανόμενη καθημερινή 

ακρόαση και γ) ακρόαση μέσα στο περιβάλλον (environmental listening). Κατά την 

ενεργητική ακρόαση ο μαθητής ακούει συνειδητά και καλείται να τη συνδυάσει με κάτι 

άλλο πχ. με παρακολούθηση παρτιτούρας ή με τον εντοπισμό συγκεκριμένων στοιχείων 

που ρώτησε ο δάσκαλος ή την απόδοση του παλμού της μουσικής. 

 Η ακρόαση μέσα στο περιβάλλον, είναι η ακρόαση μουσικής από το παιδί χωρίς να 

την παρακολουθεί συνειδητά, είναι η μουσική που ακούγεται στο περιβάλλον χωρίς το 

παιδί να την προσέχει συνειδητά. Η ακρόαση αυτή μπορεί να ξεκινήσει από πολύ μικρή 

ηλικία καθώς δεν απαιτεί τη συμμετοχή και την προσοχή του. Μέσω αυτού του είδους 

ακρόασης το παιδί εσωτερικεύει τη μουσική η οποία γίνεται ασυνείδητα μέρος της 

καθημερινότητας του. Θα μπορούσε να ονομαστεί και παθητική ακρόαση (Slone, 1988).                                                                                        

 Η ακρόαση, όπως διατυπώθηκε παραπάνω αποτελεί ένα από τους βασικούς 

πυλώνες της μεθόδου Σουζούκι και είναι αναπόσπαστο μέρος της συστηματικής μελέτης 

και  σπουδής του παιδιού (Starr & Starr, 1983). Έχοντας ακούσει ο μαθητής το κομμάτι 

πολλές φορές, ουσιαστικά το γνωρίζει ακουστικά πριν επιχειρήσει να το μάθει στο όργανο. 

Με αυτό τον τρόπο έχει ένα μέτρο και σημείο αναφοράς για σύγκριση ανάμεσα σε αυτό 

που παίζει και αυτό που γνωρίζει ακουστικά. Συγκριτικά με τη συμβατική μέθοδο 

εκμάθησης μέσα από το γραπτό μουσικό κείμενο, η συστηματική ακρόαση βοηθάει το 

μαθητή να ανεξαρτητοποιηθεί σταδιακά. Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα να παίζει «με 

το αυτί», το οποίο με τα χρόνια καλλιεργείται σε τόσο μεγάλο βαθμό που επιτρέπει στο 

μαθητή να είναι ανεξάρτητος από το γραπτό μουσικό κείμενο, να αυτό-διορθώνεται με 

λεπτομέρεια, να βελτιώνεται τεχνικά και ερμηνευτικά αλλά και να αναπτύσσει την 

μουσική του αισθητική. 

 Μία ακόμη βασική αρχή της μεθόδου Σουζούκι, αντίστοιχης σημασίας με την 

ακρόαση, είναι η επανάληψη. Οι δυο έννοιες συνδέονται βαθιά, καθώς η καλλιέργεια της 

ακουστικής ικανότητας μέσω της ακρόασης, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην 

επανάληψη. Η έννοια της επανάληψης στη συγκεκριμένη μέθοδο περιλαμβάνει υπομονή 

και επιμονή, και σταδιακή δουλειά βήμα-βήμα για την επίτευξη του στόχου. Ο δάσκαλος 

θέτει εφικτούς για το παιδί στόχους, ξεκάθαρους και συγκεκριμένους και καθοδηγεί 

επακριβώς τη μελέτη του μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. Το παιδί καλείται σε συνειδητή 

επανάληψη με συνειδητοποίηση του στόχου κι έτσι οδηγείται να αναπτύξει την ικανότητα 

να εργάζεται με σύστημα, μεθοδικά, εντοπίζοντας τα λάθη, τα δύσκολα σημεία και τις 
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αιτίες τους και να μπορεί να τα διορθώσει (Στάμου, 2012). Η αφοσίωση και η επανάληψη 

κατά την οποία ο μαθητής έχει συνειδητοποίηση του στόχου, σε συνδυασμό με την 

επιμονή και την υπομονή μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση και ανάπτυξη της 

ικανότητας, τόνιζε συνέχεια ο Σουζούκι. Η ικανότητα και το εξαιρετικό ταλέντο δεν 

αποκτιέται χωρίς εξάσκηση. Οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν κάθε ικανότητα μέσω 

της επανάληψης. «Η γνώση δεν σημαίνει δεξιότητα. Η γνώση συν δέκα χιλιάδες 

επαναλήψεις αποτελεί δεξιότητα.» (Star & Star 1995, σελ. 13) 

 Η επανάληψη, ως βασική αρχή της μεθόδου συνδέεται άμεσα με ένα ακόμη 

σημαντικό συστατικό της. Ο μαθητής μέσω της επανάληψης αλλά και της ακρόασης 

οδηγείται στην απομνημόνευση των πληροφοριών. Η μνήμη, ως ικανότητα μπορεί να 

καλλιεργηθεί και σύμφωνα με το Σουζούκι η άσκησή της από μικρή ηλικία είναι 

εξαιρετικά σημαντική, καθώς μόνο η επανάληψη δεν αρκεί για την καλλιέργεια της 

μνήμης αν αυτή δεν έχει γίνει από μικρή ηλικία. Η Slone (1988) περιγράφει ένα αρκετά 

συνηθισμένο γεγονός κατά τη διάρκεια που ένα παιδί μαθαίνει μουσική. Πολλές φορές, ως 

μαθητές σε ένα όργανο, όλοι είχαμε την εμπειρία από την προετοιμασία για ένα 

ανοιξιάτικο ρεσιτάλ ή συναυλία, που απαιτούσε την απομνημόνευση ενός ιδιαίτερου 

κομματιού. Όταν τελειώσει το ρεσιτάλ, το κομμάτι ξεχνιέται και αρχίζει η εκμάθηση ενός 

νέου. Όταν κάποια στιγμή αργότερα η γιαγιά, η μαμά, ή ο μπαμπάς ζητήσουν να παίξουμε 

κάτι στο όργανο γι αυτούς, ο πανικός είναι το πιο συχνό φαινόμενο καθώς το κομμάτι του 

ρεσιτάλ έχει ξεχαστεί και το νέο κομμάτι δεν είναι ακόμη έτοιμο.  

 Άριστη εξάσκηση της μνήμης θεωρούσε ο Σουζούκι τη μουσική σπουδή, όπως 

διαβάζουμε από τη Στάμου (2012). Κατά τη μουσική σπουδή με τη μέθοδο Σουζούκι, ο 

μαθητής δεν εγκαταλείπει ποτέ το ρεπερτόριό του. Συνεχίζει να παίζει τα προηγούμενα 

κομμάτια με στόχο την καλλιέργεια της μνήμης αφενός αλλά και αφετέρου τη δημιουργία 

ενός ρεπερτορίου κομματιών. 

 Αυτό είναι το επόμενο χαρακτηριστικό της μεθόδου που θα περιγράψουμε, η 

τελειοποίηση κάθε κομματιού και η διαδικασία δημιουργίας ενός μόνιμου και στέρεου 

ρεπερτορίου. Στη μέθοδο Suzuki, ο μαθητής ξεκινά να μαθαίνει καινούριο κομμάτι όταν 

το προηγούμενο είναι έτοιμο από άποψη τεχνικής και σχεδόν έτοιμο από ερμηνευτικής και 

αισθητικής άποψης. Όσο μελετά το νέο κομμάτι τεχνικά, επεξεργάζεται αισθητικά και 

ερμηνευτικά το προηγούμενο. Η τελειοποίηση του κομματιού γίνεται μέσω της συνεχούς  

επανάληψης του προηγούμενου ρεπερτορίου που αποτελεί μέρος της ρουτίνας του 

μαθητή. Για τον Σουζούκι, η ικανότητα αρχίζει να κατακτείται από το σημείο που έχουν 

ξεπερασθεί οι τεχνικές δυσκολίες και όσο πιο πολύ ανεβαίνει το επίπεδο της ικανότητας, 
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τόσο πιο υψηλοί και λεπτομερείς οι στόχοι της επανάληψης. Φυσικά, το περιεχόμενο και ο 

τρόπος της μελέτης καθοδηγούνται και ορίζονται από το δάσκαλο σύμφωνα με τις ανάγκες 

του μαθητή για να αποφευχθεί η συσσώρευση περισσότερων πληροφοριών από αυτές που 

έχει ανάγκη. Τα πρώτα κομμάτια είναι αυτά που προσφέρονται περισσότερο για την 

εξάσκηση νέων τεχνικών λόγω της ευκολίας τους. Όταν θα πρέπει να μάθει ο μαθητής το 

νέο κομμάτι με τη χρήση της νέας τεχνικής, αυτή η διαδικασία θα είναι ευκολότερη, 

καθώς ήδη η τεχνική έχει αφομοιωθεί (Στάμου, 2012).  

 Έχοντας περιγράψει τα πιο σημαντικά δομικά στοιχεία που ορίζουν την μέθοδο 

Σουζούκι, έχουμε αναφέρει μόνο όρους όπως η ακρόαση, η επανάληψη, η μνήμη. Δεν 

ειπώθηκε τίποτα για ανάγνωση γραπτού μουσικού κειμένου μέσω του οποίου διαβάζει ο 

μαθητής. H μουσική ανάγνωση στη μέθοδο Σουζούκι εισάγεται αφού ο μαθητής έχει 

προχωρήσει ως ένα βαθμό και έχει σωστή στάση σώματος και τοποθέτηση οργάνου και 

μπορεί να παίξει κάποια κομμάτια σωστά ρυθμικά, τονικά, αισθητικά και με ωραίο ήχο. Σε 

συσχέτιση με τη μητρική γλώσσα όπου το παιδί δεν είναι δυνατόν να μάθει να διαβάζει τη 

γλώσσα αν προηγουμένως δεν την αντιλαμβάνεται προφορικά, η μέθοδος, υποστηρίζει ότι 

το σύμβολο πρέπει να έπεται του ήχου. Όπως κάθε παιδί κατανοεί και μιλάει τη μητρική 

του γλώσσα πριν πάει σχολείο και τη διδαχθεί τυπικά, αντιστοίχως η μουσική ανάγνωση 

καθυστερεί να εισαχθεί στη μουσική σπουδή. Το ζητούμενο στην ανάπτυξη της 

ικανότητας της ανάγνωσης δεν είναι να γνωρίζει ο μαθητής κλειδιά, ρυθμικές αξίες, 

παύσεις, φθόγγους, μουσικά σύμβολα, κτλ αλλά να μπορεί να αποδώσει στο όργανο αυτό 

που γράφει η παρτιτούρα, δηλαδή να παίξει ολοκληρωμένα με σωστό τέμπο, αισθητική, 

μουσικότητα, πέρα από τις σωστές νότες μόνο (Στάμου, 2012).   

 Παρόλο που η μουσική ανάγνωση καθυστερεί, το παιδί μαθαίνει τις μουσικές 

έννοιες (σύμβολα, φθόγγους στο πεντάγραμμο, ρυθμικές αξίες, μετρικές αξίες κτλ.). Η 

εισαγωγή του μαθητή στη μουσική ανάγνωση γίνεται σταδιακά από την απλή αναγνώριση 

συμβόλων σε πιο υψηλό επίπεδο, σε καθημερινή βάση για λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας 

ρεπερτόριο διαφορετικό από αυτό που μελετά στο όργανο. Αυτό σημαίνει ότι τα κομμάτια 

που εκτελεί έχουν πιο σύνθετη σημειογραφία από αυτή που εξασκεί. Η υπομονή, η 

επιμονή, η επανάληψη, η καθημερινή τριβή και ο αρκετός χρόνος είναι απαραίτητα 

στοιχεία για την κατάκτηση της μουσικής ανάγνωσης.  

 Η καθυστέρηση της εισαγωγής στη μουσική ανάγνωση στη μέθοδο Σουζούκι δεν 

συνεπάγεται την υποτίμηση της ανάγνωσης έναντι της φυσικής και ακουστικής 

διδασκαλίας και μάθησης, στην οποία βασίζεται η μέθοδος. Η ικανότητα της ανάγνωσης 
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αναπτύσσεται εξίσου αν ο δάσκαλος λάβει την κατάλληλη μέριμνα. Όπως σημειώνει ο 

Starr (1976) «τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν μουσική κάθε μέρα.» (σελ. 141) 

 Έχοντας αναλύσει τις αρχές και τα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση, σε αυτό το σημείο θα περιγράψουμε τη δομή της μελέτης και 

τα στάδια ανάπτυξης της ικανότητας, που αποτελούν εξίσου σημαντικό κεφάλαιο στη 

μέθοδο Σουζούκι. Οι William και Constance Starr (1983) στο βιβλίο τους «To learn with 

love» αναγνωρίζουν τρία στάδια στη διαδικασία της μάθησης. Τα τρία αυτά στάδια είναι 

τα εξής: α) το 1ο στάδιο: ο μαθητής κατανοεί τι πρέπει να κάνει, β) το 2ο στάδιο: ο 

μαθητής εξασκείται συνειδητά και παίρνει ανατροφοδότηση αλλά και σχόλια και γ) το 3ο 

στάδιο: ο μαθητής εκτελεί αυτόματα και η κινητική πλευρά της εκτέλεσης είναι σχεδόν 

αυτόματη με αποτέλεσμα ο μαθητής επικεντρώνεται στην ερμηνεία του μουσικού 

κομματιού. 

 Το πρώτο στάδιο. Στο πρώτο στάδιο ο μαθητής αλλά και ο γονιός φεύγουν από το 

μάθημα γνωρίζοντας με ακρίβεια τι χρειάζεται να μελετήσει ο μαθητής και πώς θα το 

μελετήσει. Ο δάσκαλος ζητά από το μαθητή να επαναλάβει πολλές φορές στο μάθημα 

αυτό που έχει για μελέτη στο σπίτι, ώστε να έχει γίνει ο στόχος και η επίτευξή του 

κατανοητά από το μαθητή αλλά και το γονιό. Ο Σουζούκι παρότρυνε τους γονείς και τα 

παιδιά να ρωτάνε ό,τι δεν καταλαβαίνουν και να ζητάνε από το δάσκαλο να εξηγήσει αλλά 

και να δείξει στο όργανο. Η ξεκάθαρη εικόνα της δουλειάς που έχει ο μαθητής για το σπίτι 

αλλά και των στόχων που θέτει ο δάσκαλος, είναι το ζητούμενο στο πρώτο στάδιο της 

μελέτης. «Ο Σουζούκι λέει συνεχώς στους δασκάλους ότι οι μητέρες αλλά και τα παιδιά 

πρέπει να ξέρουν επακριβώς τι θα πρέπει να μελετήσει ο μαθητής και πώς να το μελετήσει.» 

(Star & Star 1983, σελ. 18) 

 Το δεύτερο στάδιο. Σύμφωνα με τους Starr & Starr (1983) σε αυτό το στάδιο ο 

μαθητής εξασκείται συνειδητά, λαμβάνει σχόλια ανατροφοδότησης και αποτελεί συνήθως 

το σημείο κατά το οποίο συναντά τις περισσότερες δυσκολίες. Είναι ουσιαστικά το στάδιο 

στο οποίο μέσω των σχολίων ανατροφοδότησης και της γνώσης του στόχου, μαθαίνει πώς 

να μελετά. Όσον αφορά στην ανατροφοδότηση, τη γνώση δηλαδή του αποτελέσματος, 

θεωρείται από τους σημαντικότερους παράγοντες της προόδου του μαθητή. Στη μουσική 

σπουδή είναι πολύ συχνό φαινόμενο να γίνονται λάθη, τα οποία ο μαθητής δεν 

αντιλαμβάνεται. Στη μέθοδο Σουζούκι, παρόλο που ο μαθητής έχει αναπτύξει την 

ικανότητα να αναγνωρίζει τα λάθη του αυτόματα, λόγω της τεράστιας θέσης που κατέχει η 

ακρόαση στη μέθοδο, η ανατροφοδότηση – ο σχολιασμός δηλαδή της σχέσης μεταξύ 

εκτέλεσης και επιθυμητού στόχου – είναι απαραίτητη για τη βαθειά κατανόηση της 
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εκτέλεσής του (Στάμου, 2012). Στην ανατροφοδότηση, εκτός του δασκάλου, σημαντικό 

ρόλο κατέχουν και οι γονείς. Ο Σουζούκι ζητούσε πάντα από τους γονείς να παρατηρούν 

λεπτομερώς το μάθημα ώστε να μπορούν να επιβλέπουν και να καθοδηγούν τη μελέτη του 

παιδιού στο σπίτι. 

 Το τρίτο στάδιο. Αυτό το στάδιο, αποτελεί την αυτόματη εκτέλεση από τον 

μαθητή, την πλήρη εσωτερίκευση ενός μουσικού κομματιού, ώστε να μπορεί να παίζει 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται η απόδοσή του. Η αυτόματη 

εκτέλεση καλλιεργείται με τη συνεχή εξάσκηση του παλαιότερου ρεπερτορίου. Ένα 

κομμάτι που βρίσκεται τεχνικά σε καλό επίπεδο, είναι δυνατόν μέσα από συγκεντρωμένη 

και συνεχή εξάσκηση να φτάσει σε σημείο να εκτελείται αυτόματα (Star & Star, 1983). 

Πολλές φορές στα μαθήματα μπορεί να δει κανείς τους μαθητές, καθώς παίζουν ένα 

κομμάτι, να μιμούνται ταυτόχρονα το δάσκαλο σε ό,τι κάνει (π.χ. να απαντάνε σε 

ερωτήσεις του, να κάθονται κάτω, να χαμογελάνε κλπ.) χωρίς να διακόπτουν την 

εκτέλεση, όπως διαβάζουμε από τη Στάμου (2012). Όταν ο μαθητής έχει φτάσει σε αυτό 

το σημείο εκτέλεσης, είναι απελευθερωμένος από τα τεχνικά ζητήματα και μπορεί να 

ασχοληθεί με τα ερμηνευτικά ζητήματα.  

 Το ζήτημα της μελέτης κατέχει εξέχουσα θέση στη μέθοδο Σουζούκι. Η 

δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας όπου ο μαθητής εργάζεται με ευχαρίστηση, ικανοποίηση 

και ευτυχία, ο ρόλος του γονιού και του οικογενειακού περιβάλλοντος για τη δημιουργία 

μια ρουτίνας μελέτης αλλά και κινήτρων και η προθυμία του παιδιού είναι μερικά 

ζητούμενα για τη μελέτη. Ο χρόνος της μελέτης και η ποιότητά της είναι κεντρικές αρχές 

της μεθόδου. Τόσο η σωστή μελέτη όσο και ο χρόνος αυτής είναι οι παράγοντες από τους 

οποίους εξαρτάται και καθορίζεται το πώς θα αναπτυχθεί η ικανότητα. Συγκρίνοντας δύο 

άτομα μεταξύ τους, που το ένα μελετά 5 λεπτά την ημέρα ενώ το άλλο 3 ώρες την ημέρα, 

είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος τη διαφορά, παρόλο που και τα δύο άτομα μελετούν 

καθημερινά (Starr & Starr, 1983).  

 Όσον αφορά στο χρόνο της μελέτης, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια 

τακτικότητα, μια ρουτίνα στο να μελετά καθημερινά ο μαθητής. Μαζί με το δάσκαλο και 

τον γονιό το παιδί αποφασίζει πότε θα μελετάει μέσα στη μέρα, σε ποιο χώρο, τι θα 

περιλαμβάνει η μελέτη και πόσο θα διαρκέσει. Η χρονική διάρκεια της μελέτης πρέπει να 

αυξάνεται ανάλογα τις δυνατότητες του μαθητή στη συγκέντρωση. Όταν ο μαθητής είναι 

μικρός σε ηλικία και αρχάριος, αρκεί ολιγόλεπτη καθημερινή μελέτη (3’- 4’) που 

επαναλαμβάνεται μέσα στη μέρα κάποιες φορές. Μια συγκεκριμένη διάρκεια μελέτης 

μοιρασμένη μέσα στη μέρα με ενδιάμεσα διαλλείματα για άλλες δραστηριότητες, έχει 
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υποστηριχθεί από μελέτες ότι μπορεί να έχει περισσότερα αποτελέσματα στη μάθηση. 

Ωστόσο, όταν ο μαθητής μεγαλώνει και οι απαιτήσεις των κομματιών αυξάνονται, είναι 

αναπόφευκτες μεγαλύτερες περίοδοι μελέτης. Τότε είναι καλό ο μαθητής να μελετά 

διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα που καλύπτουν αντιθετική ύλη. Όταν η μελέτη είναι 

αδύνατη για το μαθητή (π.χ. είναι άρρωστος), μπορεί η μελέτη στο όργανο να 

αντικατασταθεί από ακρόαση ή μελέτη της παρτιτούρας σιωπηλή (Στάμου, 2012).  

 Η ποιότητα της μελέτης είναι εξίσου σημαντικό ζητούμενο στη μέθοδο Σουζούκι. 

Ο δάσκαλος πρέπει να μάθει στο μαθητή πώς να μελετά συνειδητά και σωστά, 

γνωρίζοντας δηλαδή τους στόχους του και πως θα τους επιτύχει, αναγνωρίζοντας τα λάθη 

του και πως θα τα διορθώσει έτσι ώστε να οδηγείται σε εμπέδωση του σωστού. Εφόσον 

όμως ο μαθητής μελετά στο σπίτι χωρίς την παρουσία του δασκάλου, ο γονιός γίνεται «ο 

δάσκαλος στο σπίτι» καθοδηγώντας και επιβλέποντας τη μελέτη του παιδιού όπως του έχει 

επιδείξει ο δάσκαλος .  

 Οι μαθητές που έχουν μάθει να παίζουν λανθασμένα, το κάνουν αυτό με συνέπεια 

καθώς έχουν εξασκηθεί και έχει γίνει συνήθεια η λανθασμένη τεχνική. Τα παιδιά μπορούν 

να εμπεδώσουν τόσο τις σωστές όσο και τις λανθασμένες συνήθειες (Starr & Starr, 1983). 

Πολλές είναι οι φορές που οι μαθητές τείνουν να κάνουν λάθη που ο Σουζούκι ονόμαζε ως 

«φυσικά σφάλματα» όπως π.χ. σωστή στάση σώματος, λάθος κράτημα του οργάνου.  

Αυτά συμβαίνουν καθώς κάθε άτομο έχει την τάση προς αυτό που σε άλλη περίπτωση θα 

ήταν φυσικό για το σώμα του. Σε αυτή την περίπτωση, ο δάσκαλος πρέπει να εξηγήσει στο 

μαθητή ότι οι στάσεις που προκύπτουν κάποιες φορές ή οι κινητικές συμπεριφορές είναι 

φυσιολογικό να συμβαίνουν, αλλά δεν είναι σωστές και πρέπει να μπορεί να τις 

αναγνωρίζει και να τις διορθώνει.  

 Είναι πολύ σημαντικό να τίθενται από το δάσκαλο συγκεκριμένοι στόχοι για την 

καθημερινή μελέτη όπως π.χ. ο καθορισμός του αριθμού των επαναλήψεων, σε 

συνεννόηση όμως από κοινού με το μαθητή. Αυτοί οι στόχοι γνωστοποιούνται και στο 

γονιό ώστε να μπορεί να επιβλέψει τη μελέτη στο σπίτι. Συγκεκριμένοι και εφικτοί στόχοι, 

κατακτώμενης δυσκολίας, που μπορούν να δουλευτούν βήμα-βήμα με απόλυτη συνείδηση, 

είναι αυτοί που θα οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα (Starr & Starr, 1983). 

Απαραίτητο επίσης είναι, να μελετά ο μαθητής εστιασμένα στα δύσκολα και απαιτητικά 

σημεία και όχι να επαναλαμβάνει το κομμάτι από την αρχή έως το τέλος 

κατ’εξακολούθησιν.  

 Αναπόσπαστη αρχή της μελέτης αποτελεί σαφώς η επανάληψη, η οποία 

αναλύθηκε λεπτομερώς και ξεχωριστά σε προηγούμενο υποκεφάλαιο. Εξαιρετικό 
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βοήθημα στη μελέτη αποτελεί το Αρχείο ή Πίνακας μελέτης. Σε αυτό ο μαθητής 

καταγράφει την ώρα που μελέτησε, τις ασκήσεις, τις επαναλήψεις του κάθε κομματιού και 

γενικότερα το περιεχόμενο και τον τρόπο της μελέτης. Η καταγραφή όλων αυτών γίνεται 

υπό την επίβλεψη του γονέα στο σπίτι και του δασκάλου στο μάθημα. Αυτό το εργαλείο 

δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να έχει πλήρη εικόνα της μελέτης του μαθητή και της 

προόδου μακροπρόθεσμα αλλά και τη χαρά στο μαθητή να συνειδητοποιεί τι κατέκτησε 

και να επιβραβεύεται για αυτό (Στάμου, 2012).    

 1.2.3 Η τριγωνική σχέση γονιού-δασκάλου-μαθητή. Το τελευταίο υποκεφάλαιο 

θα περιγράψει και αναλύσει μία ακόμη θεμελιώδη αρχή για τη μέθοδο Σουζούκι. Για το 

Σουζούκι η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται πάρα πολύ από το τρίγωνο ανάμεσα σε γονιό-

δάσκαλο-μαθητή, στο οποίο όλες οι πλευρές είναι ίσες και αντίστοιχης σημασίας (Slone, 

1988).  

 Για τον Σουζούκι, ο γονιός παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην ανατροφή του 

παιδιού, και η διαπαιδαγώγηση του ανήκει στο μεγαλύτερο βαθμό σε αυτούς και σε 

δεύτερο επίπεδο στο δάσκαλο. Οι ικανότητες των παιδιών επηρεάζονται άμεσα από τα 

ερεθίσματα που δίνουν και το περιβάλλον που δημιουργούν οι γονείς αφενός και τις 

συμπεριφορές τους αφετέρου. «Η μοίρα των παιδιών σας βρίσκεται στα χέρια σας», έλεγε 

πολλές φορές ο Σουζούκι σε ομιλίες τους προς τους γονείς θέλοντας να τονίσει τη 

βαρύνουσα σημασία της επιρροής των παιδιών από τους γονείς στην ανατροφή τους.  

 Οι προσδοκίες των γονιών για την πρόοδο του παιδιού είναι καλό τόνιζε ο 

Σουζούκι, να μην μεταδίδονται στο παιδί με άγχος και πίεση αλλά με σεβασμό, αγάπη και 

αποδοχή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αναλύονται στα βιβλία για τη μέθοδο 

Σουζούκι, όπου περιγράφονται παιδιά που οι προσδοκίες των γονιών τους αποτελούσαν 

εμπόδια αντί για πηγή ενθάρρυνσης και δημιουργίας. Η ενεργή παρουσία του γονιού στη 

μουσική μαθητεία του παιδιού στη μέθοδο Σουζούκι είναι αδιαμφισβήτητη. Όσο πιο μικρό 

το παιδί και αρχάριο στη σπουδή, τόσο μεγαλύτερος ο ρόλος του γονιού.  

 Πέρα από τις προσδοκίες των γονιών, αναγκαία είναι και η κατανόηση ορισμένων 

στοιχείων που ισχύουν για τα περισσότερα παιδιά. Η ικανότητα αναπτύσσεται με 

διαφορετικούς ρυθμούς από παιδί σε παιδί αλλά και με διαφορετικούς ρυθμούς στο ίδιο 

παιδί σε άλλες χρονικές περιόδους. Οι εμπειρίες όταν το παιδί είναι μικρό είναι λιγότερες, 

και αυξάνονται καθώς το παιδί μεγαλώνει. Με διαφορετική ταχύτητα απορροφά ένα παιδί 

τα ερεθίσματα στην αρχή της μουσικής σπουδής όταν είναι μικρής ηλικίας συγκριτικά με 

ένα μεγαλύτερης ηλικίας. Και καθώς προχωρά στη μαθητεία του στο όργανο η ταχύτητα 

αυτή ολοένα και αλλάζει (Στάμου, 2012). 
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 Ο Σουζούκι υποστήριζε ότι όλοι μπορούν να διδαχθούν, και ακριβώς σε αυτό 

στηρίζεται και η φιλοσοφία της μεθόδου. Παράγοντας εξαιρετικής σημασίας στη 

διδασκαλία αλλά και τη μάθηση αποτελεί ο δάσκαλος. Η σωστή διδασκαλία αποτελεί 

απόλαυση και ευχαρίστηση για το δάσκαλο και με κέντρο αυτά τα συναισθήματα πρέπει 

να χτίζεται η στάση του απέναντι στο μαθητή και τη διδακτική διαδικασία. Αντίστοιχης 

σημασίας είναι η σχέση που χτίζει ο δάσκαλος με τους γονείς και την οικογένεια του 

παιδιού με στόχο την δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για μουσική. Το 

τρίγωνο «γονιός-δάσκαλος-μαθητής» που αναλύεται στο παρόν κεφάλαιο, έχει 

αναπόσπαστο κομμάτι την εκπαίδευση του γονιού από το δάσκαλο.  

 Για να είναι εφικτή η συμμετοχή του γονιού στη μαθησιακή διαδικασία είναι 

απαραίτητο να εκπαιδευτεί από το δάσκαλο πώς να επιβλέπει αποτελεσματικά τη μελέτη 

στο σπίτι όπου θα λειτουργεί ως «δάσκαλος στο σπίτι» καθώς επίσης και να χτίσει μια 

σχέση αποδοχής με το παιδί. Για να μπορέσει ο γονιός να καθοδηγεί τη μελέτη στο σπίτι 

σωστά, είναι απαραίτητο να έχει παρακολουθήσει ατομικά και ομαδικά μαθήματα για να 

κατανοήσει πλήρως τι περιλαμβάνει η μελέτη και να μπορεί αναγνωρίζοντας τα λάθη και 

τα σωστά, να οδηγεί το παιδί στη διόρθωση των πρώτων και την ανάπτυξη των δεύτερων. 

Μελέτη χωρίς επίβλεψη μπορεί να οδηγήσει στην αυτοματοποίηση λανθασμένων 

τεχνικών. «Έξι μέρες φτωχής, λανθασμένα καθοδηγούμενης μελέτης στο σπίτι μπορεί να 

ακυρώσει την καλύτερη διδασκαλία στα ατομικά μαθήματα.» (Starr 1976, σελ.44) 

 Η διαδικασία κατά την οποία ο δάσκαλος εκπαιδεύει τον γονιό ως «δάσκαλο για το 

σπίτι» αλλά και ως σύμμαχο και αρωγό στη μουσική σπουδή είναι σημαντική και 

περιλαμβάνει δυσκολίες από την πλευρά τόσο του δασκάλου όσο και του γονιού. Ο 

δάσκαλος δημιουργεί συγκεκριμένα όρια στο γονιό στη συμμετοχή του στην μαθησιακή-

διδακτική διαδικασία., χωρίς όμως να ξεχνά ποτέ ότι ο γονιός είναι από τους πιο 

περίπλοκους, δύσκολους αλλά και υπέροχους ρόλους στη ζωή. Καλείται επί της ουσίας, να 

«χρησιμοποιήσει» την αγάπη του γονιού προς το παιδί ως μέσο για την μουσική αλλά και 

γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος στο γονιό ο βαθμός στον 

οποίο εμπλέκεται στο ατομικό και ομαδικό μάθημα και ο ρόλος του στη μελέτη και στην 

παρακίνηση του στο σπίτι. Ο Σουζούκι έλεγε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μαθητή 

από ποιον παίρνει οδηγίες κάθε φορά και τόνιζε τη φράση «ένα δάσκαλος», όπως 

διαβάζουμε από τη Slone (1988), εννοώντας ότι το παιδί πρέπει να έχει ένα σύμβολο 

δασκάλου κάθε φορά, είτε είναι ο καθηγητής είτε είναι ο γονιός. Ο γονιός μπορεί να είναι 

σύμμαχος και αρωγός στη μουσική σπουδή αλλά ακολουθεί τα όρια που ο δάσκαλος του 
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έχει θέσει (πχ. δεν διακόπτει ποτέ λεκτικά ή μη λεκτικά το δάσκαλο κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος).  

 Ο γονιός, εκτός των ατομικών και ομαδικών μαθημάτων του παιδιού που 

παρακολουθεί, εκπαιδεύεται από το δάσκαλο σε βασικές γνώσεις σχετικά με το όργανο 

και τη μουσική. Συγκεκριμένα, μαθαίνει να παίζει τα πρώτα κομμάτια του ρεπερτορίου, τη 

σωστή θέση σώματος και κράτημα του οργάνου και άλλα στοιχεία για την εκτέλεση των 

κομματιών. Αυτή η διαδικασία γίνεται πριν την εισαγωγή του παιδιού στη μουσική 

σπουδή ή αφού έχει ξεκινήσει τα μαθήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, τα μαθήματα με 

τον γονιό μπορούν να γεννήσουν επιθυμία στο παιδί.  

 Εξαιρετικά σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι τα όρια γονιού και δασκάλου 

πρέπει να είναι εμφανή και διακριτά. Ο γονιός εμπλέκεται μέχρι το σημείο που επιτρέπουν 

τα όρια που έχει θέσει ο δάσκαλος. Ο γονιός δεν επεμβαίνει με κανένα τρόπο στο μάθημα 

του δασκάλου είτε λεκτικά είτε με κάποιο άλλο τρόπο (Στάμου, 2012).  

 Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο δάσκαλος συναντιέται με τους γονείς για να 

συζητήσουν για την πρόοδο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τα ερωτηματικά που 

έχει ο γονιός. Στα ομαδικά μαθήματα επίσης, δίνεται η ευκαιρία για συζητήσεις και 

ανταλλαγές απόψεων με τους άλλους γονείς. Στην Εκπαίδευση Ταλέντου ο δάσκαλος είναι 

αυτός που δουλεύει για να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα σε 

γονείς-δάσκαλο και παιδί, όντας καθοδηγητής τους γονιού, συμβουλάτορας και 

υποστηρικτής. Συνάμα, ο δάσκαλος φέρει και την ευθύνη να παρέχει πληροφορίες και 

βοήθεια στο γονιό αδιάκοπα, παρατηρεί τη σχέση που χτίζεται ανάμεσα σε γονιό και παιδί 

και επεμβαίνει όπως και όταν είναι αυτό απαραίτητο, διακριτικά και πάντα με στόχο το 

καλύτερο για το παιδί. Η θετική διατύπωση από το δάσκαλο όσων είναι απαραίτητα, είναι 

υψίστης σημασίας, για να βοηθούν το γονιό χωρίς να του προσθέτουν περισσότερο άγχος.  

 Στη διαδικασία χτισίματος σχέσης γονιού-δασκάλου-μαθητή, εξαιρετικά 

σημαντικές είναι οι συναντήσεις όλων  των γονέων μεταξύ τους με το δάσκαλο, όπου 

έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν, να λύσουν απορίες, να 

ακούσουν ο ένας τον άλλο και να συνειδητοποιήσουν ότι όσα αντιμετωπίζουν είναι κοινά 

για όλους τους γονείς. Συμπερασματικά, ο δάσκαλος μέσα από κάθε διαδικασία εντός η 

εκτός της διδακτικής ώρας λειτουργεί ως καθοδηγητής και υποστηρικτής της τριγωνικής 

σχέσης παιδιού-γονιού-δασκάλου (Στάμου, 2012). 
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2. Η ελληνική παραδοσιακή μουσική 

 
2.1.Ελληνική παραδοσιακή μουσική – Κριτική-Ιστορική Ανασκόπηση 

 2.1.1 Ελληνική μουσική παράδοση: έννοιες, νοήματα και ορισμοί. Στοχεύοντας 

στην ανάδειξη των στοιχείων της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που σχετίζονται με 

την διδασκαλία και την μάθηση των οργάνων που την εκπροσωπούν, η ενότητα αυτή 

επιχειρεί να συγκεντρώσει, παραθέσει, αναλύσει και αξιολογήσει τις δημοσιευμένες 

επιστημονικές πηγές και δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας μέσω της 

διαδικασίας της βιβλιογραφικής επισκόπησης (Thomas & Nelson, 2003). Ωστόσο, η ουσία 

της ενότητας δεν έγκειται μόνο σε αυτό. Η ανασκόπηση σε πρώτο επίπεδο θα συνθέσει την 

εικόνα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής μέσω ορισμών που έχουν διατυπωθεί, και 

στη συνέχεια σε δεύτερο επίπεδο στοχεύει να αναζητήσει και να αναλύσει τον 

επιτελεστικό χαρακτήρα, την προφορικότητα καθώς και την ύπαρξη ή μη όλων αυτών στο 

σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να οδηγήσει στην ανάδειξη των σημείων 

σύγκλισης με τη μέθοδο οργανικής διδασκαλίας Suzuki και μετέπειτα στην προτεινόμενη 

πρόταση διδακτικής προσέγγισης της μεταπτυχιακής διατριβής.   

 Η εννοιοδότηση του όρου «παραδοσιακή μουσική» ως προς το νόημα αλλά και τη 

χρήση του, έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές λόγω της σύνθετης μορφής του, 

περιλαμβάνοντας ποικίλες διαστάσεις, τάσεις και πρακτικές. Η Finnegan (1992, σελ.7-8) 

στο βιβλίο της «Oral Traditions and the verbal Arts. A guide to Research practices» 

αναγνωρίζει την αμφισημία του όρου παράδοση, και διακρίνει έξι βασικές σημασίες της 

παράδοσης: α) το σύνολο του πολιτισμού, β) ένας κατεστημένος τρόπος εκτέλεσης των 

πραγμάτων, γ) η διαδικασία μετάδοσης πρακτικών, ιδεών, αξιών και προϊόντων που 

μεταδίδονται με αυτό τον τρόπο, τα οποία φέρουν συνήθως το χαρακτηριστικό «παλαιά» 

και μεταφέρουν τη συνδήλωση «φυσικά», δ) ό,τι ανήκει στο σύνολο της κοινότητας, και 

όχι σε κάποιο μεμονωμένο άτομο ή μεμονωμένη κοινωνική ομάδα, ε) μια άγραφη γνώση 

ζωής, στην οποία ορισμένοι ερευνητές αποδίδουν μεγάλη σημασία, ενώ άλλοι, αντίθετα, 

την απορρίπτουν ως παρωχημένη και, επομένως, άχρηστη για τη σύγχρονη εποχή και στ) 

ό,τι φέρει τη σφραγίδα της κοινοτικής ταυτότητας. Αυτό το περίγραμμα αποτελεί το 

σημείο αναφοράς της συζήτησης που ακολουθεί, καθώς καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ορισμών 

για την παράδοση, που διατυπώθηκαν έπειτα σε ποικίλες μελέτες για την ελληνική 

παραδοσιακή μουσική.  

 Η παραδοσιακή μουσική ενός τόπου αντικατοπτρίζει τη μουσική του, που 

δημιουργήθηκε στο παρελθόν, ζει και συνεχίζει να μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά 
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περιλαμβάνοντας όλα τα κομμάτια, τα τραγούδια και τους σκοπούς καθώς και κάθε τι που 

σχετίζεται με τη μουσική ζωή του τόπου. Με τον όρο «παραδοσιακή μουσική» εννοούνται 

όλα τα είδη που συντηρούνται και μεταδίδονται προφορικά (Αμαργιανάκης, 1999). 

Σύμφωνα με τον Σταύρου, ο οποίος με τη σειρά του αντλεί από μία σειρά προγενέστερων 

μελετών, με τον όρο «ελληνική παραδοσιακή μουσική» νοούνται οι εξής κατηγορίες 

μουσικής: α) η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική της ορθόδοξης εκκλησίας και β) το 

δημοτικό τραγούδι – ανώνυμη οργανική ή φωνητική μουσική (Σταύρου 2004).           

      Οι όροι δημοτικός, λαϊκός, και παραδοσιακός είναι πολυσήμαντοι και αποκτούν 

διαφορετικό νόημα ανάλογα με τα συμφραζόμενα∙ άλλοτε αλληλεπικαλύπτονται και 

άλλοτε χρησιμοποιούνται σε αντιδιαστολή. Έχουν διατυπωθεί από ερευνητές ποικίλες 

απόψεις, αντικρουόμενες και μη. Μερίδα ερευνητών τους διαχωρίζει και άλλοι τους 

διαφοροποιούν ως προς κάποια μόνο στοιχεία αλλά τους θέτουν στην ίδια εννοιολογική 

βάση. Εκείνο που σε κάθε περίπτωση έχει σημασία να τονιστεί είναι ότι η νοηματοδότηση 

των όρων έχει αλλάξει από την μία εποχή στην άλλη, ακολουθώντας ο καθένας τη δική 

του πορεία και συνδεόμενος με συγκεκριμένα ιδεολογικά πλαίσια. Την ασάφεια στη χρήση 

του όρου ελληνική παραδοσιακή μουσική επισημαίνει και ο Daly (2012), σημειώνοντας 

παράλληλα ότι εδώ και περίπου 3 δεκαετίες η ελληνική παραδοσιακή μουσική εμφανίζεται 

ως νέο αντικείμενο σχεδόν σε όλα τα επίπεδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος: 

«ποτέ βέβαια δεν ορίστηκε με σαφήνεια τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας παραδοσιακή 

μουσική […]». Σύμφωνα με τον Λιάβα (2014) το κοινό στοιχείο των τριών όρων είναι ότι 

προσδιορίζουν μουσική που αποτελεί κοινό δημιούργημα της ομάδας-λαού (λαϊκό) για τον 

ίδιο το λαό και μεταφέρεται από στόμα σε στόμα (παραδοσιακή), είτε στο πλαίσιο της 

επαρχίας (δημοτικό) είτε της όλης (αστικό λαϊκό). Είναι αναγκαίο να αναφέρουμε ότι οι 

όροι «δημοτική» και «παραδοσιακή» συγχέονται και ταυτίζονται ουκ ολίγες φορές. 

Ωστόσο, με βάση την εδραιωμένη χρήση του, ο όρος «παραδοσιακή» αποτελεί ένα 

ευρύτερο πλαίσιο που περικλείει και εμπεριέχει μεγάλη ποικιλία σε μουσικά μορφώματα 

και μουσικές από όλες τις περιοχές της Ελλάδας όπως την δημοτική μουσική, την 

εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, το αστικό λαϊκό τραγούδι και άλλα διαφορετικά 

μουσικά είδη και στυλ. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία χρησιμοποιεί τον όρο ελληνική 

παραδοσιακή μουσική έχοντας ως βάση ακριβώς το κριτήριο αυτό.    

     Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ιστορίας της έχει υπάρξει κέντρο συνάντησης, 

ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης πολλών πολιτισμών που επηρέασαν τη διαμόρφωση των 

νοημάτων και των πρακτικών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Στη νεότερη 

ιστορίας της, η παραδοσιακή μουσική απετέλεσε πεδίο συγκρότησης της εθνικής 
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ταυτότητας και εφαρμογής πολιτικών πολιτισμού, και συνδέθηκε με έννοιες όπως η 

«πολιτισμική συνέχεια», η «αναβίωση», η «συντήρηση», «διάσωση».  

     Η Kallimopoulou (2009) στο βιβλίο της «Paradosiaka: music, meaning and 

identity in modern Greece» επεξεργάζεται και παρουσιάζει αναλυτικά το ζήτημα της 

πολυπλοκότητας του όρου «παραδοσιακή» μουσική. Ο όρος «παραδοσιακά» όπως τον 

υιοθετεί ορίζει καταρχάς μια συγκεκριμένη αστική μουσική τάση και είδος, το οποίο 

αναδύθηκε στη μεταδιδακτορική Ελλάδα, μέσω μιας έντονης τάσης για εξερεύνηση 

ποικίλων μουσικών παραδόσεων της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Το μουσικό αυτό 

είδος, που οι ίδιοι οι φορείς του ονόμασαν «παραδοσιακά», είχε ως κύριο χαρακτηριστικό 

τη χρήση οργάνων που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. 

Σύμφωνα με την Kallimopoulou, ο όρος «παραδοσιακά» αποτελεί παράλληλα έναν γενικό 

όρο για ένα πεδίο πολύ πιο ευρύ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ένα πλήθος ποικιλία 

μουσικών ειδών όπως η Ορθόδοξα εκκλησιαστική ή -κοινώς ονομαζόμενη- Βυζαντινή 

μουσική, το ρεμπέτικο αλλά και τα «παραδοσιακά» με τη στενή έννοια του όρου, που 

αποτελούν και το θέμα του βιβλίου της. Η Kallimopoulou (2009) επισημαίνει τη μεταβολή 

των σημασιών και χρήσεων του όρου «παραδοσιακός» στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, 

την οποία συνδέει μεταξύ άλλων με τη γενικότερη τάση της περιόδου αυτής για 

επανεκτίμηση του λαϊκού πολιτισμού μέσα στο πλαίσιο του αστικού περιβάλλοντος. Για 

τις ανάγκες της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής κρίθηκε απαραίτητο να επιλεχθεί ένας 

όρος που να συνάδει με τη φιλοσοφία της διδακτικής προσέγγισης που προτείνεται στη 

συνέχεια. Υπό το πρίσμα αυτό, η επιλογή του όρου παραδοσιακή μουσική βασίστηκε στο 

γεγονός ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής 

στη σημερινή Ελλάδα μετά την αστικοποίηση.  

     Η μελέτη της παραδοσιακής μουσικής δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε 

μία ιστορική, φιλολογική ή μουσικολογική προσέγγιση, αλλά οφείλει να επεκταθεί στη 

διερεύνηση των πρακτικών που διαμορφώνουν ένα ευρύ και συνολικό κοινωνικό και 

πολιτισμικό φαινόμενο. Για το λόγο αυτό, προσπαθώντας να μελετήσουμε την ελληνική 

παραδοσιακή μουσική, στην παρούσα εργασία, κρίνεται αναγκαίο να αποδεσμευτούμε από 

την προσκόλληση στη διαδικασία παράθεσης των υπαρχόντων ορισμών για αυτή και 

ανάλυσής τους σε εννοιολογικό επίπεδο. Μέχρι αυτό το σημείο επιχειρήθηκε μια 

χαρτογράφηση των όρων και των σημασιών τους υπό το πρίσμα ποικίλων μελετητών και 

θεωρήσεων. Από εδώ και έπειτα θα αναλυθεί βιβλιογραφικά η θεώρηση της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής μέσα από την επιτελεστική της διάσταση.  



27 

 

 Το ζητούμενο είναι η κατανόηση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σε βάθος, 

υπολογίζοντας όλα τα στοιχεία που την συναποτελούν αλλά και το κοινωνικό-ιστορικό-

οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε αφενός αλλά και εξελίσσεται στο παρόν 

αφετέρου. Έχοντας αυτά τα στοιχεία ως βάση, θα αναδειχθεί η επιτελεστική θεώρηση της 

ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, μέσω της οποίας θα καταστεί εφικτή η σύζευξη με τη 

μέθοδο οργανικής διδασκαλίας Suzuki.  

 2.1.2 Η ελληνική παραδοσιακή μουσική ως επιτέλεση.  

 Προφορικότητα και επιτέλεση. Οι ιστορικοί Philips και Gordon θεωρούν την 

παράδοση, ζωντανή, πνευματικά ισχυρή και ιστορικά μεγάλη πραγματικότητα, με 

δυνατότητα για μετασχηματισμό, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη δυϊστική αντίληψη 

που αντιδιαστέλει την «στατική» παράδοση με τη «δυναμική» νεωτερικότητα, την πρόοδο, 

την ανάπτυξη, (Philips & Gordon, στο Κάβουρας, 2010). Η δυναμική της παράδοσης 

ανάγεται κυρίως στη μεταδοτικότητά της. 

 Δημιουργείται εκ πρώτης όψεως μια αντίφαση ανάμεσα στην ανανέωση και τη 

συντήρηση που συμβαδίζουν με την επανάληψη κάθε προφορικής μουσικής παράδοσης. 

Ωστόσο, αυτή η αντίφαση, επί της ουσίας δεν υπάρχει, καθώς συντήρηση και ανανέωση 

συνυφαίνονται μεταξύ τους. Για να ανανεωθεί  κάτι, βασική προϋπόθεση είναι να έχει 

συντηρηθεί πριν παραδοθεί και αντιστρόφως, η συντήρηση προϋποθέτει ανανέωση, καθώς 

τίποτα δεν μπορεί να συντηρηθεί αν δεν έχει ζωντανέψει προηγουμένως μέσα από έναν 

άλλο λόγο, άλλο ένα στόμα. Ο Κιουρτσάκης παραλληλίζει την παράδοση με ζωντανό 

σώμα (2003), πράγμα το οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε αφού πρωτίστως τον 

μελετήσουμε μέσα στην ζωντανή του λειτουργία που είναι ταυτόχρονα συντηρητική, 

ανανεωτική, επαναληπτική και δημιουργική. Το πλαίσιο στο οποίο υπάρχει η 

παραδοσιακή μουσική είναι στοιχείο που την επηρεάζει και ο βασικός λόγος που δεν είναι 

δόκιμο να την προσεγγίζουμε ως μουσειακό είδος που χρήζει αναβίωσης. Ό,τι παραδίδεται 

από το παρελθόν δεν είναι εφικτό να αναβιώσει και να επιβιώσει στο παρόν με τη μορφή 

που είχε, καθώς τα δομικά στοιχεία που τη συνέθεσαν δημιουργήθηκαν και 

διαμορφώθηκαν κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες 

και είναι μια αδιάσπαστη ενότητα. Από αυτά τα στοιχεία κάποια θα χαθούν και άλλα, με 

διαχρονική αξία, θα επιβιώσουν για να συνδέσουν γόνιμα το παρελθόν με το παρόν ώστε 

να δημιουργηθεί κάτι νέο (Μπαζιάνας, 1994).  

 Όλα τα παραπάνω περιγράφουν πώς η παράδοση είναι μια δυναμική διαδικασία 

που χαρακτηρίζεται από αίσθηση συνεχούς κίνησης και ανανέωσης. 
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 Σύμφωνα με την ανθρωπολόγο Ruth Finnegan (1989), μεγάλος όγκος πηγών στην 

επιστήμη της εθνομουσικολογίας υποστηρίζει ότι κάθε μουσική δημιουργία δοκιμάζεται 

και πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός τόπου, ή ενός χώρου που επιτρέπει στους 

ανθρώπους να συνδεθούν με τη μουσική, να μοιραστούν τα νοήματά της, να τα 

τροποποιήσουν και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με αυτή. Όπως παρατηρεί και ο 

Daly  (2012), η έννοια της παράδοσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χώρο και το 

χρόνο. Τη σημασία του χρόνου και του τόπου επισημαίνει και η ανθρωπολόγος Deborah 

Kapchan στο άρθρο της με τίτλο «Επιτέλεση», την οποία ορίζει ως το σύνολο των 

αισθητικών πρακτικών, των προτύπων συμπεριφοράς, των τρόπων ομιλίας και σωματικής 

συμπεριφοράς των οποίων η επανάληψη τοποθετεί τα δρώντα πρόσωπα στο χώρο και το 

χρόνο, δημιουργώντας ατομικές και συλλογικές ταυτότητες (Kapchan, 1995). Στο βαθμό 

που η επιτέλεση βασίζεται στην επανάληψη, είτε αναφερόμαστε σε στίχους, είτε σε 

χειρονομίες ή ομιλίες η συμπεριφορές, είναι κατά κύριο λόγο γενικό μέσο δημιουργίας 

παράδοσης. Ουσιαστικό ρόλο έχει διαδραματίσει η επιτέλεση στη συγκρότηση των 

κοινοτήτων/κοινωνικών ομάδων, καθώς έχει μια περίπλοκη σχέση με τις μη συνειδητές 

πρακτικές της καθημερινής ζωής. Η επιτέλεση χαρακτηρίζεται από έναν αρκετά υψηλό 

βαθμό –συγκριτικά με τα συνηθισμένα- ευελιξίας είτε πρόκειται για τους κανόνες της 

πραγμάτωσής της, είτε για το επιτελεστικό γεγονός αυτό καθαυτό. Στο κέντρο των 

σπουδών που μελετούν την επιτέλεση βρίσκεται η εξερεύνηση και κατανόηση των 

διαφορών μεταξύ καθημερινών πρακτικών και των ιδιαίτερων επιτελέσεων καθώς και ο 

τρόπος με τον οποίο αυτές οι διαφορές λειτουργούν στην κοινωνία. Επιτελώ σημαίνει 

φέρνω κάτι σε ισχύ, είτε είναι ιστορία, είτε ταυτότητα, είτε καλλιτεχνικό δημιούργημα, 

είτε ιστορική μνήμη ή εθνογραφία (Kapchan 1995). Σύμφωνα με έναν ορισμό:  

 Επιτέλεση είναι κάθε γεγονός οριοθετημένο στο χώρο και το χρόνο όπου τελεστές 

 και κοινό αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα από μια ενδεχόμενη δράση που αναδύεται 

 από τις προσδοκίες αλλήλων. Οι συμμετέχοντες μέσω μιας διυποκειμενικής 

 μοιρασμένης εμπειρίας ανακαλύπτουν και εσωτερικεύουν κανόνες και 

 συμπεριφορές με αποτέλεσμα να αναστοχάζονται και να αποτιμούν τις εμπειρίες 

 τους, τις σκέψεις τους και τις δράσεις που οι  ίδιοι έχουν επιτελέσει. (Νιώρα, Ν., 

 Λουτζάκη Ρ., Κουτσούμπα Μ. & Τυροβολά Β., 2001). 

 

 Οι σπουδές της επιτέλεσης –επιστημονικός κλάδος στον οποίο συνομιλούν 

ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι, λαογράφοι και εθνομουσικολόγοι– 

επικεντρώνονται στη μελέτη της επιτέλεσης στις ποικίλλες διαστάσεις της οι οποίες 
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συνδέονται με τα γεγονότα, τα είδη, τις δράσεις, τη γλώσσα, την ιστορία και την τέχνη 

μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο αυτά πραγματώνονται. Οι σημασίες του όρου 

διαφοροποιούνται σε κάθε επιστήμη, χωρίς απαραίτητα να αντικρούονται. Η επιστήμη της 

εθνομουσικολογίας είναι αυτή που θέτει στο επίκεντρο των μελετών τη μουσική επιτέλεση 

και ειδικότερα τη μουσική επιτέλεση σε διαπολιτισμικό πλαίσιο (Καλλιμοπούλου & 

Μπαλάντινα, 2014). Υπό τη θεώρηση της ελληνικής μουσικής παράδοσης ως μιας 

ενεργούς πολιτισμικής πρακτικής συνδεδεμένης άρρηκτα με το εκάστοτε κοινωνικό-

οικονομικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται, η επιτέλεση αποτελεί τον πυρήνα αυτής. Για 

τους εθνομουσικολόγους η μουσική επιτέλεση είναι ένα ολικό κοινωνικό γεγονός με 

εκφάνσεις τελετουργικής, οικονομικής, θρησκευτικής, ηθικής και πολίτικης φύσης. 

Ωστόσο, τι εννοούμε με τον όρο μουσική επιτέλεση; 

 Οι Καλλιμοπούλου & Μπαλάντινα (2014) παραθέτουν και εξηγούν λεπτομερώς 

την ανάλυση ενός επιτελεστικού μοντέλου για τη μουσική, όπως αυτό προτείνεται από τον 

Jeff Todd Titon. Αυτό το μοντέλο αποτυπώνεται σε ένα σχήμα 4 ομόκεντρων κύκλων. 

Στον πρώτο (τον εσωτερικό) κύκλο βρίσκεται η μουσική, και ακολουθούν προς τα έξω με 

τη σειρά οι μουσικοί, το ακροατήριο και ο χώρος-χρόνος. Για την κατανόηση του 

μοντέλου προτείνεται η εφαρμογή του σε ένα μουσικό γεγονός που μας συγκίνησε. Στον 

πυρήνα της μουσικής βρίσκεται η συναισθηματική της δύναμη (affect) δηλαδή η δύναμη 

που έχει να συγκινεί, και ενεργοποιείται από την επιτέλεση παραπέμποντάς μας σε ένα 

δεύτερο σχήμα, τεσσάρων ομόκεντρων κύκλων ξανά: Στον πρώτο (τον εσωτερικό) κύκλο 

βρίσκεται αυτή τη φορά η συναισθηματική εμπειρία και ακολουθούν η επιτέλεση, η 

κοινότητα και η μνήμη/ιστορία. Η επιτέλεση εμπεριέχει πολλά πράγματα: 1) γίνεται 

αντιληπτή από τους ανθρώπους ως κάτι το διακριτό από τη ροή της κανονικής ζωής, π.χ. 

οι άνθρωποι το γνωρίζουν όταν συμβαίνει ένα γεγονός μουσικής επιτέλεσης, 2) γίνεται για 

έναν σκοπό πάντα, π.χ. το πανηγύρι γίνεται με στόχο τη διασκέδαση 3) υπόκειται σε 

ερμηνεία καθώς εξελίσσεται π.χ. από το ακροατήριο που επιδοκιμάζει με παλαμάκια ή 

αποδοκιμάζει και 4) εξελίσσεται στη βάση συμφωνημένων κανόνων και διαδικασιών που 

επιτρέπουν στους μουσικούς και το ακροατήριο να βρίσκουν νόημα στη διαδικασία αυτή 

(Titon, 1988). Έτσι οι δεύτεροι – αρχίζοντας από μέσα - κύκλοι των δύο σχημάτων, που 

αντιστοιχούν στους μουσικούς και την επιτέλεση αντίστοιχα, εμπλέκονται άμεσα με τους 

τρίτους σε σειρά κύκλους. Στο ένα σχήμα το ακροατήριο αντιστοιχεί και μετατρέπεται σε 

κοινότητα στον κύκλο του δεύτερου σχήματος. Η κοινότητα είναι η ομάδα που κρατά και 

συνεχίζει τις παραδόσεις και τα πρότυπα της επιτέλεσης και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή 

και οι μουσικοί. Η επιτέλεση θεμελιώνεται στην κοινότητα ως μέρος του πολιτισμού του 
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λαού και συνδέεται άμεσα με την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση. Οι κοινότητες έχουν 

θέση στην ιστορία που δημιουργείται μέσω επίσημης ή ανεπίσημης μνήμης (προφορικής ή 

καταγεγραμμένης). Οι κοινότητες, οι επιτελέσεις και οι εμπειρίες αλλάζουν μέσα στο 

χρόνο και το χώρο, έχουν ιστορία η οποία αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες γενικότερα 

αλλά και τους κανόνες και τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη μουσική, καθώς και τη 

σχέση μουσικής-ανθρώπων. Και με αυτό τον τρόπο φτάσαμε και στον τελευταίο (τον 

εξωτερικό) κύκλο του χώρου-χρόνου που αντιστοιχίζεται με την ιστορία-μνήμη του 

δεύτερου σχήματος. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο του Titon, η μουσική κατά την 

επιτέλεση ορίζεται ως ήχος οργανωμένος με νόημα που αναπτύσσεται στη βάση κανόνων. 

Οι κανόνες αυτοί, ωστόσο δεν καθορίζονται προκαταβολικά αλλά συμβαδίζουν με την 

ανάπτυξη της επιτέλεσης (Titon στο Καλλιμοπούλου & Μπαλάντινα, 2014). 

 Κατά τον Κάβουρα (2010) η επιτέλεση ως αναλυτική έννοια παραπέμπει στη διττή 

διαδικασία η οποία χωρίζεται σε δύο άξονες: τη δημιουργία μιας κατάστασης 

(πραγμάτωσή της) και την αξιολόγηση της πραγμάτωσης αυτής, για την οποία 

συνυπεύθυνο είναι το κοινό της επιτέλεσης. Αυτή η ανάλυση από τον Κάβουρα, βασίζεται 

στον ορισμό της επιτέλεσης από την Finnegan (1992), σύμφωνα με τον οποίο η επιτέλεση 

είναι μια ιδιαίτερη μορφή δράσης, κατά την οποία τα δρώντα πρόσωπα συνδέονται με 

μοναδικό τρόπο με το κοινό τους, μέσω ενός ενιαίου συστήματος έκφρασης και αντίληψης 

του κόσμου, στη βάση του οποίου πραγματώνεται και αξιολογείται η δράση.  

 Υπό το πρίσμα μιας κριτικής ματιάς που ορίζει την ελληνική μουσική παράδοση 

ως δυναμικό πολιτισμικό φαινόμενο με επιτελεστικό χαρακτήρα, θα αναλυθούν κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, σύμφωνα με κάποιες πηγές και ερευνητές, τα 

οποία θα μας οδηγήσουν να κάνουμε τη σύνδεση με τη μαθησιακή/διδακτική διαδικασία 

στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Η ομαδικότητα, η προφορικότητα και ο 

αυτοσχεδιασμός ορίζονται ως οι βασικοί πυλώνες της παραδοσιακής μουσικής (Λιάβας, 

2014). Ο όρος ομαδικότητα δηλώνει την ομάδα, όπου η μουσική και ο λόγος (γλώσσα) 

είναι η κιβωτός της μνήμης και κύριο συστατικό της ταυτότητας, καθώς μέσα από τη 

μουσική και τη γλώσσα η ομάδα επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι είναι αυτή, το «εμείς και οι 

άλλοι» δηλαδή που η κοινωνική ανθρωπολογία θέτει στη βάση της ταυτότητας (Λιάβας, 

2014). Σύμφωνα με τον Μπαζιάνα, το «ομαδικό» ως χαρακτηριστικό της λαϊκής 

καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν παραπέμπει απαραίτητα σε προϊόν που δημιουργήθηκε με 

την καθολική συμμετοχή του λαού, αλλά σημαίνει ότι ο δημιουργός, είτε είναι ένας είτε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο σύνολο ανθρώπων, είναι φορέας του ομαδικού πνεύματος, 

συντονίζεται, λειτουργεί και δημιουργεί σε συμφωνία με τους πολλούς αλλά και τα 
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πρότυπα της παράδοσης και, τέλος, ότι το δημιούργημα υφίσταται επεξεργασία κατά τα 

χρόνια από ένα πλήθος «χρηστών» που γίνονται συνδημιουργοί. (Μπαζιάνας, 1994).  

 Συνεχίζοντας με την «προφορικότητα», αντιλαμβάνεται κανείς πόσα πολλά έχουν 

διατυπωθεί σχετικά με αυτό τον όρο και τη μείζονα σημασία του στην ελληνική μουσική 

παράδοση.  H προφορικότητα αποτελεί το βασικό τρόπο μετάδοσης  της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο το οποίο επηρεάζει και τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά της. Ο Ong (1982) έθεσε το δίπολο προφορικότητα και 

εγγραμματοσύνη στο ομότιτλο βιβλίο του διαχωρίζοντας τους δύο όρους ως διαφορετικές 

έννοιες και έκανε την αρχή για την ανάδειξη της σημασίας της προφορικότητας. Τα 

προφορικά επικοινωνιακά συμβάντα ή επεισόδια έχουν έντονα επιτελεστικό  χαρακτήρα, 

και βρίσκονται σε συνάρτηση με μεταβλητά μεγέθη όπως ο (εκ)τελεστής, το ακροατήριο, 

οι εκάστοτε συνθήκες και συμβάσεις, οι διαφορετικοί τρόποι έκφρασης κλπ. (Ong, 1982).                                                           

 Μάθηση και διδασκαλία στο επιτελεστικό πλαίσιο της ελληνικής παραδοσιακής 

μουσικής. Έχοντας ως αφετηρία την παραπάνω ανάλυση για τα βασικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, θα εξεταστεί στη συνέχεια ο τρόπος 

μετάδοσης και πρόσληψης της γνώσης των οργάνων στο πλαίσιο αυτό. Αναφερθήκαμε 

στο λειτουργικό ρόλο της παράδοσης και στην ομαδικότητα μέσα στα κοινωνικά 

συμφραζόμενα, και αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα πρώτα στοιχεία που χαρακτηρίζει 

τους «παραδοσιακούς» μουσικούς. Μελετώντας την παραδοσιακή μουσική μέσα στο 

κοινωνικό πλαίσιο από το οποίο προήλθε, βλέπουμε ότι εκφράζει και συνοδεύει κάθε 

κοινωνική στιγμή από τα πρώτα χρόνια της ζωής μέχρι και τα τελευταία, από τη χαρά 

μέχρι και τη λύπη, τη θρησκευτική κατάνυξη και τελετουργία, τις εποχές του χρόνου-τα 

φυσικά φαινόμενα-τις επαγγελματικές δραστηριότητες και ασχολίες των ανθρώπων, τις 

κοινωνικές-ιστορικές συνθήκες και αλλαγές αλλά και τα προσωπικά βιώματα και 

συναισθήματα (Μπαζιάνας, 1994· Λεούση, 2003· Λιάπης, 2009· Λιάβας, 2014). Πώς 

όμως διδάσκονταν μουσική; Και μπορούμε όντως επί της ουσίας να μιλήσουμε για 

εμπρόθετη διδασκαλία ή μόνο για μουσική μαθητεία με έμμεσα στοιχεία διδασκαλίας; 

Επίσης, πώς συντελούνταν η διαδικασία της μάθησης μέσα στο επιτελεστικό πλαίσιο της 

ελληνικής μουσικής παράδοσης πριν την εισαγωγή της σε εγγράμματο περιβάλλον από 

την αστικοποίηση και έπειτα; 

 Ο κατεξοχήν τρόπος μετάδοσης της γνώσης των οργάνων της παραδοσιακής 

μουσικής από το μαθητή στο δάσκαλο, ήταν η βιωματική εμπειρία χτισμένη πάνω στην 

προφορικότητα της παράδοσης.  Ο δάσκαλος σχεδόν  «δεν δείχνει», απλά «παίζει», 

μεταδίδει δηλαδή ηχητική πληροφορία. Ο μαθητής με τη σειρά του έπιανε «με τ’αυτί» την 
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τεχνική, τη δεξιοτεχνία και το ύφος της μουσικής που έπαιζε ο δάσκαλος στο όργανο. Η 

διδασκαλία πια δεν γινόταν «μιλητά». Το μάθημα  ενός οργανοπαίκτη στο πλαίσιο της 

προφορικής μετάδοσης της παραδοσιακής μουσικής, δεν έχει καμία σχέση με το τυπικό 

πλαίσιο μαθήματος που γνωρίζουμε σήμερα. Δεν υφίσταται σημειογραφία, παρτιτούρα, 

νότες ή κάποιου είδους άλλες σημειώσεις και βιβλία ή χειρόγραφα δηλαδή καθώς 

αναφερόμαστε σε προφορική διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο μέσω της εμπειρίας, χωρίς 

σύστημα γραφής ή καταγραφής της πληροφορίας (Ευαγγέλου, 2007). Ο δάσκαλος δεν 

επεξηγεί σχεδόν τίποτα σχετικά με την τεχνική, το ύφος της μελωδίας, το κράτημα του 

οργάνου, τη στάση σώματος κτλ, παρά μόνο παίζει. Ο μαθητής προσπαθεί να μάθει «να 

κλέβει» και «να παίξει με τ΄αυτί» ό,τι ακούει (Ανωγειανάκης, 1991· Μπαζιάνας, 1994· 

Λεούση, 2003· Ευαγγέλου, 2007). Η λέξη κλέβω στη γλώσσα των πρακτικών μουσικών 

σημαίνει παίρνω , μιμούμαι, μαθαίνω (Μαζαράκη, 1984). Στο πλαίσιο του προφορικού 

ελληνικού μουσικού πολιτισμού, η ύπαρξη δασκάλου ήταν σπάνια και αν υπήρχε δεν 

επιθυμούσε ιδιαίτερα να δείξει την τέχνη του καθώς φοβόταν πως θα γινόταν κάποιος 

μουσικός καλύτερος από αυτόν. 

 Ουσιαστικά κάνουμε λόγο για μια καθαρά «ακουστική» διαδικασία, βασισμένη σε 

έννοιες όπως η  «παρατήρηση», η «μνήμη» και η «μίμηση», της οποίας η δομή 

διαρθρωνόταν ως εξής: ο μαθητής βλέπει, παρατηρεί, ακούει, αντιλαμβάνεται, 

επεξεργάζεται, ,απομνημονεύει χωρίς την ύπαρξη κωδικοποιημένων συμβολισμών και 

μετά έχοντας πάρει τα ερεθίσματα προσπαθεί μέσω της αντιγραφής, της μίμησης, της 

επανάληψης και της συνεχούς εξάσκησης και έχοντας ως οδηγό τη μνήμη να παίξει αυτό 

που άκουσε από το δάσκαλο.   

 Εφόσον η μετάδοση της μουσικής γινόταν μόνο προφορικά, χωρίς κανένα σύστημα 

σημειογραφίας, ήταν αδύνατο το κάθε κομμάτι να είναι σε κάθε επανάληψη ίδιο. Οι 

διαφοροποιήσεις σε κάθε κομμάτι ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο όχι μόνο από 

διαφορετικό ερμηνευτή αλλά και από τον ίδιο ερμηνευτή κάθε φορά που επαναλάμβανε το 

κομμάτι. Στην ελληνική παραδοσιακή μουσική δεν υπάρχει η έννοια του «έργου» όπως 

στην κλασική μουσική, συγκεκριμένες δηλαδή νότες που εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο 

από κάθε μουσικό αλλά υπάρχει η επιτέλεση, όπου κάθε φορά το κομμάτι είναι το ίδιο 

αλλά διαφορετικό (Λιάβας, 2014). Το βασικό μελωδικό και ρυθμικό σχήμα του 

κομματιού παραμένει σταθερό αλλά γίνονται μικρές διαφοροποιήσεις σε κάθε 

επανάληψη (π.χ. στα λόγια, στη μελωδία, στα στολίδια). Ο οργανοπαίκτης απομνημονεύει 

το βασικό σκελετό του κομματιού αλλά κάθε φορά που το εκτελεί, παίζει λίγο 

διαφοροποιημένα. Αυτό καλείται «αυτοσχεδιασμός» και αποτελεί αναπόσπαστο 
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χαρακτηριστικό της μουσικής αυτής. «Όταν παίζω ένα μοιρολόι είμαι ελεύθερος να κάνω 

τα πάντα εκτός από αυτά που απαγορεύονται» είπε ο Πετρολούκας Χαλκιάς (Λιάβας, 

2014). Με τον όρο αυτοσχεδιασμό δεν εννοούμε το ανεξέλεγκτο παίξιμο καθώς υπάρχουν 

κάποιοι κανόνες τους οποίους αναγνωρίζει η ομάδα και δεν μπορείς να παραβείς αν θες να 

είσαι μέλος της (Λιάβας, 2014). Ο όρος αυτοσχεδιασμός παραπέμπει περισσότερο στη 

συνεχή δημιουργικότητα, η οποία σήμαινε απεριόριστη ικανότητα για αυτοσχεδιασμό 

βασισμένο όμως σε κανόνες της παραδοσιακής τοπικής κοινωνίας που, σύμφωνα με το 

Σηφάκη, ήταν ελευθερία υπό όρους (1988). Ο Σηφάκης περιγράφει λεπτομερώς τη λεπτή 

ισορροπία που χαρακτήριζε τον παραδοσιακό καλλιτέχνη, ο οποίος ταλαντεύονταν μεταξύ 

της προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας και των ορίων του κοινωνικού συνόλου, 

συνδέοντάς τη με την ικανότητα αυτοσχεδιασμού με άνεση και δεξιοτεχνία, όπως το 

απαιτούν οι περιστάσεις. 

 Ένας μουσικός γνώριζε ποια είναι τα στοιχεία που δεν μπορούσαν να απουσιάζουν 

από τη μουσική που έπαιζε, ωστόσο  η κάθε εκτέλεση του κομματιού ήταν ένας 

συνδυασμός αυτών με δικά του προσωπικά στοιχεία. Έτσι ένα κομμάτι μέσα από τον 

αυτοσχεδιασμό  κάποιες φορές και τη διαρκή επανάληψη κατέληγε να έχει μια τυπική 

μορφή σαν ολοκληρωμένη σύνθεση και έπαιρνε το χαρακτήρα ατομικής δημιουργίας 

(Μπαζιάνας, 1994). Με αυτό τον τρόπο φεύγουμε από το ομαδικό και ανώνυμο και 

περνάμε στο προσωπικό και επώνυμο (Λιάβας, 2014). Ο αυτοσχεδιασμός στην ελληνική 

παραδοσιακή μουσική ήταν συνεπώς ένα κράμα ελευθερίας και υποταγής, όπου 

εμπλέκονταν η μονάδα με την κοινότητα, σε μια διαδικασία συνεχούς δημιουργίας και 

ανανέωσης (Παπαδάκης, 1998) καθώς ο οργανοπαίκτης ερμήνευε το κομμάτι ανάλογα με 

τις συνθήκες, τη λειτουργία που επιτελούσε η μουσική, την περίσταση κλπ. 

 Όπως διαφάνηκε η μουσική μαθητεία και η διδασκαλία –όταν υπήρχε– είχε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα καθώς η μουσική 

παράδοση, ως δυναμικό πολιτισμικό φαινόμενο, ήταν συνάρτηση των κοινωνικών 

συνθηκών και διαμορφωνόταν κάτω από τη επιρροή τους. Από τα τέλη του 19ου αιώνα και 

μετά η αστικοποίηση μετέβαλλε την ελληνική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό και τον 20ο 

αιώνα το κοινωνικό τοπίο ήταν αρκετά διαφορετικό. Ανεπηρέαστη, όπως είναι 

αναμενόμενο, δεν έμεινε η μουσική πραγματικότητα του τόπου. Τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα αλλά και οι   αλλαγές και η εξέλιξη στις εκπαιδευτικές δομές ήταν μερικές 

μεταβλητές που επηρέασαν άμεσα και ριζικά τα μέχρι τότε χαρακτηριστικά της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής. Ωστόσο το στοιχείο της προφορικότητας στη μετάδοση και την 

επιτέλεση της παραδοσιακή μουσικής παραμένει σήμερα ισχυρό, παρότι έρχεται να 
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συμπληρωθεί από νέα πλαίσια που δημιουργεί η αστικοποίηση, η τεχνολογία και η τυπική 

εκπαίδευση. 

 

2.2 Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στην εκπαίδευση – Άτυπες και τυπικές δομές 

διδασκαλίας 

 2.2.1 Η ίδρυση των μουσικών σχολείων – Τα ωδεία – Τα Τριτοβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

 Τα μουσικά σχολεία. Σύμφωνα με το Ν. 1824/1988, (ΦΕΚ 296/τα.Α΄)1 το πρώτο 

Μουσικό σχολείο ιδρύθηκε το 1988 στην Παλλήνη και μέχρι σήμερα λειτουργούν 45 

σχολεία.  

 Με την ίδρυση του πρώτου μουσικού σχολείου το 1988, η ελληνική παραδοσιακή 

μουσική εισήχθη ως αντικείμενο στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Μέχρι 

τότε διδάσκονταν σχεδόν αποκλειστικά σε ωδεία, μουσικές σχολές, εργαστήρια και 

άλλους ιδιωτικούς φορείς. Όπως επισημαίνει η Διονυσίου (2002), κατά τον 19ο και μεγάλο 

μέρος του 20ου αιώνα, η ελληνική παραδοσιακή μουσική δεν είχε διδαχτεί συστηματικά 

εκτός λίγων εξαιρέσεων, κατά τις οποίες -είτε αφορούσε κρατικούς φορείς είτε ιδιωτικούς- 

η διδασκαλία της ήταν πάντα εκτός του τυπικού προγράμματος σπουδών. Συνήθως στις 

αγροτικές περιοχές μπορούσε κανείς να βρει μουσικούς που δίδασκαν ή «έδειχναν» την 

ελληνική  παραδοσιακή μουσική, φυσικά εκτός οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δομής. 

Ακόμη και τα πιο πρόσφατα παραδείγματα διδασκαλίας της, λάμβαναν χώρα σε μικρό 

αριθμό ωδείων, όπου η προσέγγισή της ήταν λιγότερο συστηματική συγκριτικά με εκείνη 

της δυτικής κλασικής μουσικής, ενώ δεν παρέχονταν αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών 

(Διονυσίου, 2002). Στο άρθρο του με τίτλο «Τραγούδια που διδάχθηκαν στα ελληνικά 

σχολεία κατά τον 19ο αιώνα», ο Σταύρου μας περιγράφει ποια ήταν η κατάσταση της 

μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. Μετά την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους η μουσική ταυτιζόταν με την ζωντανή παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας 

(βυζαντινή και δημοτική), πράγμα το οποίο άλλαξε μετά το 1833 όταν ο Όθωνας μετέφερε 

στην Ελλάδα βασιλική μπάντα και έκανε γνωστή στους Έλληνες την ευρωπαϊκή μουσική 

(Αδάμης, 1977) όπως διαβάζουμε από παράθεση στον Σταύρου (Σταύρου, 2005). Κατά το 

τέλος του 19ου αιώνα, με την εκκίνηση του ενδιαφέροντος για τη δημιουργία εθνικής 

μουσικής σχολής και δεδομένων των ιστορικών συνθηκών, ενισχύθηκε η θετική στάση 

απέναντι στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και έγινε σιγά σιγά η εισαγωγή δημοτικών 

                                                 
1 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-1824-1988.html  
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τραγουδιών στην εκπαίδευση (Σταύρου, 2005). Ωστόσο είναι χαρακτηριστιό ότι μέχρι 

σήμερα, και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την ευρωπαϊκή μουσική, δεν υπάρχουν 

επίσημοι τίτλοι σπουδών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής ή των παραδοσιακών 

οργάνων αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίοι να χορηγούνται από 

ωδεία, μουσικά εργαστήρια ή άλλης μορφής ιδιωτικές μουσικές σχολές. Η διαχρονική 

έλλειψη κρατικού ενδιαφέροντος απέναντι στη μουσική εκπαίδευση από το 19ο αιώνα 

μέχρι το 1981 και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύεται και 

στη μελέτη των Romanou & Barbaki (2011). Όπως επισημαίνεται, η μουσική των 

Ελλήνων κατά τον 19ο αιώνα συγκροτούνταν από δύο παραδόσεις: τη μουσική της 

ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας και τη δυτική μουσική, οι οποίες συνυπήρχαν στην 

Αθήνα, την νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους (Romanou & Barbaki 2011). 

 Όσον αφορά στη δομή των μουσικών σχολείων, το πρόγραμμα σπουδών 

απαρτίζεται τόσο από μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής όσο και ελληνικής παραδοσιακής 

μουσικής και το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές μουσικής και καθηγητές 

γενικών μαθημάτων. Για όλα τα θέματα λειτουργίας, δομής, προγραμμάτων κλπ. των 

μουσικών σχολείων, υπεύθυνη είναι η Καλλιτεχνική επιτροπή που υπάγεται στο εκάστοτε 

Υπουργείο Παιδείας και την απαρτίζουν πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη. 

 Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 1817/τ.Β΄/21.08.2015)2, στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών 

σχολείων οι ώρες των μαθημάτων που σχετίζονται με την ελληνική παραδοσιακή μουσική 

διαρθρώνονται ως εξής: α) ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς, β) 

ένα όργανο της επιλογής (παραδοσιακό ή όχι) γ) ελληνική παραδοσιακή μουσική - θεωρία 

και πράξη, δ) μουσικά σύνολα (οργανοχρησίας ή άλλου είδους) συμπεριλαμβανομένου και 

συνόλου ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ε) μουσικό σύνολο (μουσικής έκφρασης και 

δημιουργίας). Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων ποικίλουν ανά τάξη και είναι όλα 

υποχρεωτικά. Στο λύκειο προστίθενται το μάθημα επιλογής «οργανολογία ελληνικών 

παραδοσιακών οργάνων» ενώ κάποια από τα παραπάνω μαθήματα τροποποιούνται ως 

προς τον τίτλο ή τις ώρες διδασκαλίας.  

 Με μια σύντομη ματιά, γίνεται ξεκάθαρο στον αναγνώστη ότι το μάθημα 

«ελληνική παραδοσιακή μουσική – θεωρία και πράξη» πρέπει να περιλαμβάνει και τη 

διδασκαλία της Βυζαντινής μουσικής, έπειτα από ίση διαίρεση των ωρών εβδομαδιαίως 

                                                 
2 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/2634-wrologio-programma-mousiko-sxoleio.html  
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αλλά και ετησίως. Ισορροπημένη πρέπει να είναι, όπως ορίζουν οι οδηγίες, και η σχέση 

μεταξύ θεωρίας και πράξης, και αυτό βρίσκεται διαρκώς υπό την κρίση του διδάσκοντα.   

 Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθούμε επίσης στο γεγονός ότι δεν έχει 

συγγραφεί ακόμη σύγγραμμα για τους μαθητές ούτε και εγχειρίδιο για τον καθηγητή. Αντ’ 

αυτού προτείνεται στο πρόγραμμα ενδεικτικό υλικό προς χρήση, όπου δίνονται τίτλοι 

συγκεκριμένων βιβλίων, μουσικών συλλογών, συγγραμμάτων για πρωτοψάλτες ή 

θεωρητικούς της Βυζαντινής μουσικής και συλλογές δημοτικών τραγουδιών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι για την παραδοσιακή μουσική δεν προτείνεται κάποιο εγχειρίδιο με 

συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση αλλά συλλογές ή μελέτες δημοτικών τραγουδιών 

καθώς και κάποια ενδεικτικά ονόματα ερευνητών. Αυτό ισχυροποιεί τη σύγχυση που 

υπάρχει σχετικά με το αντικείμενο της παραδοσιακής μουσικής και τη διδασκαλία του. 

Γεγονός αποτελεί, συνάμα, η έλλειψη προγράμματος σπουδών που να καθορίζει το 

αντικείμενο της διδασκαλίας των παραδοσιακών οργάνων που μπορούν να 

παρακολουθήσουν ως επιλεγόμενο ατομικό μάθημα οι μαθητές. Στο νέο πρόγραμμα 

σπουδών του 2015 για πρώτη φορά δημιουργήθηκε κεφάλαιο που ορίζει συγκεκριμένα τη 

διδασκαλία, την ύλη, τους στόχους, ενδεικτικό ρεπερτόριο, ασκήσεις κ.α. για τον 

ταμπουρά, το ένα από τα δύο υποχρεωτικά όργανα που διδάσκονται οι μαθητές. 

 Τα ωδεία – Τα Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα ωδεία στην Ελλάδα 

παρέχουν μουσικές σπουδές για διάστημα μεγαλύτερο του μισού αιώνα και υπάγονται στο 

Υπουργείο Πολιτισμού και όχι στο Υπουργείο Παιδείας όπως τα μουσικά σχολεία. Η 

εκπαιδευτική δομή, οι σπουδές, οι προσφερόμενοι τίτλοι σπουδών αλλά και ο τρόπος 

διδασκαλίας ακολουθούν τα πρότυπα της δυτικής ευρωπαϊκής μουσικής στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τα μουσικά σχολεία, το αντικείμενο σπουδών της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής δεν περιλαμβάνει και τη βυζαντινή μουσική, καθώς αυτή 

αποτελεί ξεχωριστό τομέα σπουδών. Σχετικά με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, τη 

διδασκαλία της και την αναγνώριση τίτλων σπουδών της, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο 

θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών στα ωδεία όπως συμβαίνει με τη Βυζαντινή μουσική, 

για την οποία χορηγείται πτυχίο και δίπλωμα σύμφωνα με συγκεκριμένα και καθορισμένα 

έτη σπουδών και επισήμως ορισμένη διδακτέα ύλη. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ωδείων έχει 

δημιουργήσει τομέα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Η διάρθρωση του προγράμματος 

σπουδών γενικότερα και οι μέθοδοι διδασκαλίας, το ρεπερτόριο, η διδακτέα ύλη και τα 

προσόντα των καθηγητών των παραδοσιακών οργάνων ειδικότερα δεν προσδιορίζονται 

από κάποιον επίσημο κρατικό φορέα συνολικά. Για όλα αυτά τα ζητήματα αποφασίζουν οι 

καλλιτεχνικοί διευθυντές και οι καθηγητές των ωδείων, προσαρμόζοντάς τα στις 
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υπάρχουσες δομές λειτουργίας τους. Συνήθως το σύστημα διδασκαλίας που ακολουθείται 

προσαρμόζεται στα υπάρχοντα πρότυπα διδασκαλίας των οργάνων της ευρωπαϊκής 

μουσικής. Οι τίτλοι σπουδών, τα πτυχία, τα διπλώματα, η διαβάθμιση των τάξεων καθώς 

και η ύλη των θεωρητικών μαθημάτων και των οργάνων στα ωδεία ορίζεται σύμφωνα με 

διατάξεις και οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού.  

 Όσον αφορά στη Βυζαντινή μουσική, το Βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 

229/τ.Β΄/11.11.1957) ορίζει ότι μεταξύ των υπολοίπων σχολών και τμημάτων των ωδείων 

που αναγνωρίζονται από το κράτος είναι η Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής μουσικής. 

Σε αυτό το διάταγμα απουσιάζει οποιαδήποτε διάταξη ή απόφαση για την ίδρυση και 

κατοχύρωση κατεύθυνσης ελληνικής παραδοσιακής μουσικής ενώ μέχρι σήμερα η 

κατάσταση παραμένει σε θεσμικό επίπεδο η ίδια. 

Οι μόνοι κρατικοί εκπαιδευτικοί φορείς που παρέχουν επίσημα αναγνωρισμένους 

τίτλους σπουδών για την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τα παραδοσιακά όργανα 

είναι δύο τριτοβάθμια ιδρύματα, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ 

Ηπείρου. Ο τρόπος εισαγωγής στα δύο ιδρύματα διαφέρει, ωστόσο η διάρκεια των 

σπουδών είναι 4 έτη (8 εξάμηνα). Τα δύο αυτά ιδρύματα παρέχουν ολοκληρωμένες 

σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο, που οδηγούν στην κατάρτιση δεξιοτεχνών μουσικών και 

καθηγητών μουσικής. Παράλληλα, το Μάρτιο του 2015 λειτούργησε το πρώτο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τομέα σπουδών την ελληνική παραδοσιακή 

μουσική, στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με τίτλο «Ελληνικός Λαϊκός 

Μουσικός Πολιτισμός: Ερμηνεία και Εκτέλεση, Ποιητική (Σύνθεση)» το οποίο 

μετονομάστηκε σε «Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση, ii. 

Ποιητική (Σύνθεση)» κατά το δεύτερο κύκλο σπουδών που προκήρυξε. Μέχρι σήμερα 

αριθμεί δύο κύκλους σπουδαστών και οι πρώτοι απόφοιτοι του αναμένονται με τη λήξη 

του εαρινού εξαμήνου του 2017. 

 Το Σεπτέμβριο του 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 

3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008) ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής» στο τμήμα 

Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο 

περιλαμβάνει και την κατεύθυνση «Εκτέλεση/Ερμηνείαα της Παραδοσιακής Μουσικής» 

με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις: 1. Παραδοσιακό Τραγούδι 2. Παραδοσιακά 

Μουσικά Όργανα.  
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 Όλα όσα διατυπώθηκαν μέχρι εδώ σχετικά με την εισαγωγή της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες σε συνδυασμό με την 

απουσία συγκεκριμένων συγγραμμάτων για τη διδασκαλία της, οδηγούν σε 

προβληματισμούς. Με δεδομένο ότι η διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής 

προβλέπεται σε τόσες πολλές και διαφορετικού επιπέδου και μορφής εκπαιδευτικές δομές, 

με ποιο τρόπο προσεγγίζεται η διδασκαλία αυτή; Πώς συμβαδίζουν οι στόχοι του 

προγράμματος σπουδών των μουσικών σχολείων αλλά και των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων με τη σημερινή πραγματικότητα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής; Είναι 

δόκιμο να μιλήσουμε για την προσπάθεια δημιουργίας ενός οργανωμένου συστήματος 

διδασκαλίας της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που θα λειτουργεί ως πρότυπο, όπως 

π.χ. συμβαίνει με τη διδασκαλία των κλασσικών ευρωπαϊκών οργάνων; Και αν ναι, τι 

μορφή θα έχει, ποιοι είναι οι κατάλληλοι να το σχεδιάσουν αλλά και να το υλοποιήσουν 

στη συνέχεια; Σε τι βαθμό θα στηρίζεται το σύστημα αυτό στην επιτελεστική διάσταση και 

τον προφορικό χαρακτήρα της παραδοσιακής μουσικής όπως αυτά περιγράφηκαν στην 

αρχή της ενότητας; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που προκύπτουν και αφορούν 

ουσιαστικά την ένταξη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στο εγγράμματο 

περιβάλλον της τυπικής εκπαίδευσης. 

 2.2.2 H ένταξη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής ως προφορική μουσική 

σε εγγράμματο περιβάλλον. Η αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας ιδίως από το 2ο 

μισό του 19ου αι. και έπειτα μετέβαλε και επηρέασε ριζικά την ελληνική κοινωνία σε 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό αλλά και πολιτισμικό επίπεδο. Η εσωτερική 

μετανάστευση των αγροτικών πληθυσμών και η προσαρμογή τους στις συνθήκες ζωής της 

πόλης ενεργοποίησε μία διαδικασία πολιτισμικού μετασχηματισμού μέσα από τη σύνθεση 

στοιχείων από τον τόπο καταγωγής και τον τόπο υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό 

μετασχηματίστηκαν και οι μουσικές πρακτικές της υπαίθρου, εντασσόμενες πλέον στο 

αστικό περιβάλλον. Τα τελευταία είκοσι χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον τόσο της 

επιστημονικής κοινότητας όσο και ανθρώπων που δραστηριοποιούνται ως μουσικοί 

(δάσκαλοι, οργανοπαίκτες, κ.ά.), για τη διερεύνηση του μετασχηματισμού της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής και, ειδικότερα, της ένταξης και συστηματικής διδασκαλίας της 

στο πλαίσιο των σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών. Μάλιστα, κάποιοι ερευνητές έχουν 

προσπαθήσει να αποτυπώσουν την πραγματικότητα των παραπάνω ζητημάτων στα 

μουσικά σχολεία. Είναι δυνατόν μια προφορική μουσική παράδοση να ενταχθεί σε ένα 

εγγράμματο περιβάλλον, και με ποιον τρόπο; Για να είναι εφικτή αυτή η ένταξη ποια 

χαρακτηριστικά της θα επηρεαστούν και θα τροποποιηθούν και σε τι βαθμό; Πώς μπορεί 
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να προσεγγισθεί η διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής διατηρώντας τα 

χαρακτηριστικά της στοιχεία και ταυτόχρονα συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές τάσεις; Σε όσες εκπαιδευτικές δομές έχει εισαχθεί η διδασκαλία της, με ποιο 

τρόπο έγινε; Αυτοί είναι μερικοί προβληματισμοί και ζητήματα που προέκυψαν και 

αποτελούν το αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών για την ελληνική μουσική παράδοση. 

Σύμφωνα με τον Χασιώτη (2009), η κωδικοποίηση του προγράμματος σπουδών της 

ελληνικής παραδοσιακής μουσικής εγείρει ορισμένα βασικά ερωτήματα που αφορούν τη 

σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος και το βαθμό στον οποίο 

μπορεί η ύλη να συστηματοποιηθεί χωρίς να απομακρύνεται από το χαρακτήρα της 

παραδοσιακής μουσικής.  

 Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην μιλήσουμε σε αυτό το σημείο για την 

δευτερογενή προφορικότητα, με την οποία συνδέονται όλα τα παραπάνω ερωτήματα 

σχετικά με την προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής γενικά και της διδασκαλίας της 

ειδικότερα. Σύμφωνα με τον Ong (1982) η ηλεκτρονική τεχνολογία μας έφερε στην εποχή 

της δευτερογενούς προφορικότητας, η οποία είναι μια συνειδητή και εσκεμμένη 

προφορικότητα, που βασίζεται στη χρήση της γραφής και της τυπογραφίας. 

 Είναι γεγονός πως τα τεχνολογικά επιτεύγματα επηρέασαν ριζικά τη μουσική 

καθώς άλλαξαν άρδην τον τρόπο μετάδοσης, πρόσληψης, καταγραφής, παραγωγής αλλά 

και αναπαραγωγής της. Οποιαδήποτε μουσική πληροφορία, σήμερα, για να αποκτηθεί, να 

μεταδοθεί και να αναπαραχθεί υπόκειται σε συνθήκες δευτερογενούς προφορικότητας 

λόγων των τεχνολογικών μέσων (ραδιόφωνο, συστήματα ηχογράφησης, τηλεόραση, cd, 

dvd κ.λπ.). Ως συνθήκη που δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα των ραγδαίων εξελίξεων και 

των σύγχρονων συνθηκών ζωής της σημερινής κοινωνίας, η δευτερογενής προφορικότητα 

είναι αναμφίβολα συνισταμένη όλων των προαναφερθέντων προβληματισμών  για την 

προσέγγιση της μουσικής διδασκαλίας γενικότερα αλλά και της ελληνικής μουσικής 

παράδοσης ειδικότερα. Η μουσική επιτέλεση αλλά και η μουσική μαθητεία 

χαρακτηρίζονται σήμερα από στοιχεία εγγραματοσύνης, εντός αλλά και εκτός του 

πλαισίου της θεσμοθετημένης μουσικής εκπαίδευσης. Ένα παράδειγμα για αυτή τη 

μεταβολή στις προφορικές μουσικές παραδόσεις εξετάζει ο Poulos στο άρθρο του με τίτλο 

«Rethinking Orality in Turkish Classical Music: A Genealogy of Contemporary Musical 

Assemblages» (2011). Ειδικότερα, εξηγεί πώς η ενδιάμεση (ή αλλιώς δευτερογενής) 

προφορικότητα επηρέασε την κλασική τουρκική μουσική χρησιμοποιώντας τον ορισμό 

της Born για την ενδιάμεση προφορικότητα στη τζαζ μουσική. Κατά την Born η ενδιάμεση 

προφορικότητα είναι μια ταλάντωση μεταξύ δύο φάσεων: η μία φάση είναι κοινωνική 
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πτυχή, η οποία αναφέρεται στη στιγμή της επιτέλεσης, και η άλλη φάση είναι 

αντικειμενοποίησή της, η σύλληψη δηλαδή της στιγμής στην διαδικασία καταγραφής και η 

διάδοσή της πέρα από τον αρχικό χρόνο και χώρο (στο Poulos, 2011).   

 Στην περίπτωση της κλασικής τουρκικής μουσικής, όπου οι ηχογραφήσεις 

αποτελούσαν κομμάτι της μαθησιακής πορείας τεκμηριωμένα ήδη από το πρώτο τέταρτο 

του 20ου αιώνα, οι μαθητές παράλληλα με το παραδοσιακό mesk μελετούσαν και 

απομνημόνευαν ηχογραφημένες εκτελέσεις (για παράδειγμα από το γραμμόφωνο). Η 

πρακτική αυτή αργότερα διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει τη συμμετοχή των μαθητών σε 

συνεδρίες/συναντήσεις μουσικών με επίκεντρο την ακρόαση-εξάσκηση, επιβεβαιώνοντας 

τα λεγόμενα της Born περί κοινωνικοποίησης της μουσικής. Επίσης, το κρατικό 

ραδιόφωνο έπαιξε σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στις διαδικασίες μάθησης της 

τούρκικης μουσικής και κατ’επέκταση σε όλη τη δημιουργική διαδικασία (Poulos, 2011). 

  Με αφορμή αυτή την αναφορά, είναι ανάγκη να διατυπωθούν κάποια στοιχεία για 

το mesk, το σύστημα προφορικής μετάδοσης στην οθωμανική μουσική παράδοση, το 

οποίο βρισκόταν στον πυρήνα της εκπαίδευσης και της επιτέλεσης στη μουσική μέχρι τα 

αρχές του 20ου αιώνα, όταν άρχισε σταδιακά να υιοθετείται η δυτική σημειογραφία 

(Ayangil, και Behar, στο Πούλος, 2015). Με τον όρο mesk αποδίδεται η διδακτική 

διαδικασία που βασίζεται στην προφορική/ακουστική απομνημόνευση από το μαθητή του 

ρεπερτορίου του δασκάλου, μέσω της επανάληψης βασικών δομικών συστατικών μια 

σύνθεσης. Η επανάληψη στο mesk ήταν βαρύνουσας και πρωταρχικής σημασίας, καθώς 

είχε και σωματική διάσταση, που εκφραζόταν με επαναλαμβανόμενο «χτύπημα» του 

ρυθμικού κύκλου από τους μαθητές πάνω στα γόνατά τους. Αυτός ο τρόπος βοηθούσε 

τους μαθητές να σωματοποιούν τη ρυθμική δομή που προσπαθούσαν να 

απομνημονεύσουν αλλά και να μπορούν να ανακαλούν κατά την εκτέλεση. Η μετάδοση 

του εκτελεστικού ύφους και της αισθητικής αντίληψης του δασκάλου ήταν ένα ακόμη 

στοιχείο στο mesk άμεσα συνδεδεμένο με την επανάληψη, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η 

σχέση μαθητή-δασκάλου να τίθεται στο επίκεντρο της μαθητείας και της διδασκαλίας στο 

mesk (Πούλος, 2015).   

 Την έννοια της κανονικοποίησης αναλύει ο Ρουσσόπουλος (2014) διερευνώντας το 

μετασχηματισμό της παραδοσιακής μουσικής καθώς αυτή εντάσσεται σε εκπαιδευτικές 

δομές. Ειδικότερα εστιάζει στους όρους και τις συνθήκες της επιτέλεσης, τις μουσικές 

πρακτικές, τα μουσικά νοήματα, τα βιώματα και τις μουσικές ταυτότητες που οριοθετούν 

και εκφράζουν το νέο πεδίο γνώσης της παραδοσιακής μουσικής. Ο Ρουσσόπουλος 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατά τη διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής σε ένα 
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εγγράμματο περιβάλλον χρησιμοποιούνται τυπικές και άτυπες εκπαιδευτικές διαδικασίες 

και δομές, καθώς επίσης δημιουργούνται νέες τάσεις και πρακτικές. Η -συνειδητή πλέον - 

χρήση της προφορικότητας στη διδασκαλία αξιολογείται ως σημαντική και εφαρμόζεται 

όχι λόγω αναγκαιότητας αλλά  γιατί συνδυάζει παράλληλα τη βιωματική εμπειρία και την 

ακουστική μέθοδο και είναι αναγκαία κατά την επιτέλεση της παραδοσιακής μουσικής.  

 Σύμφωνα με μία άποψη υπάρχουν δύο μέθοδοι εκμάθησης: α) η άτυπη μάθηση 

μέσω παρατήρησης και μίμησης και β) οι τυπικές διδακτικές μεθόδους, ενώ πολλές (μη 

δυτικές) μουσικές παραδόσεις μπορούν να «μαθευτούν  αλλά όχι να διδαχθούν», καθώς η 

διαδικασία εκμάθησής τους βασίζεται σε οπτικοαουστικά μέσα (Rice στο Ρουσσόπουλος 

2014). Στη διαδικασία εκμάθησης με όρους μαθητείας στα πλαίσια ενός πιο προφορικού 

περιβάλλοντος δε σημαίνει ότι αναιρείται κάθε σχεδιασμός και μεθοδικότητα αλλά αυτά 

προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου μαθητή και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

(Ράπτης στο Ρουσσόπουλος 2014). Η Αλεξομανωλάκη, αναφερόμενη στο επίσημο 

προσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για το πρόγραμμα διδασκαλίας παραδοσιακής 

μουσικής των ωδείων, όπου προβλέπεται ο συνδυασμός ακουστικού τρόπου εκμάθησης με 

την μουσική ανάγνωση παρτιτούρας, παρατηρεί ότι οι δύο αυτοί τρόποι εκμάθησης θα 

συγκεραστούν (στο Ρουσσόπουλος, 2014).  

 Το ζητούμενο δεν είναι οι μέθοδοι  διδασκαλίας που βασίζονται στον ακουστικό 

τρόπο να αντικαταστήσουν τις μεθόδους που βασίζονται στο μουσικό κείμενο. Η 

εισαγωγή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής εντός δομών τυπικής μάθησης μπορεί να 

λειτουργήσει ως εξαιρετικό παράδειγμα για την εξερεύνηση της προφορικής μεθόδου στη 

διδασκαλία περεταίρω και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία μετατροπής της 

παραδοσιακής μουσικής δημιουργίας σε ένα τυπικό κλασικό πεδίο γνώσης (Διονυσίου, 

2002). 

 Συμπερασματικά, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η ανάδειξη μιας προσέγγισης 

διδασκαλίας της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής καθίσταται μείζονος σημασίας. Όλες 

οι έρευνες που εκπονήθηκαν τα τελευταία χρόνια αναλύοντας τους βασικούς 

προβληματισμούς για τη φύση αυτής της ζητούμενης διδακτικής προσέγγισης καθώς και η 

στροφή μερίδας επιστημόνων προς την διερεύνηση όλων των προβληματισμών που 

προαναφέρθηκαν, αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα να αρχίσουν να δίνονται απαντήσεις 

σε όλα αυτά τα ζητήματα. Επιπροσθέτως, είναι πασιφανές ότι, όσο περισσότερα έτη 

βρίσκεται ως αντικείμενο διδασκαλίας η ελληνική παραδοσιακή μουσική σε διάφορες 

εκπαιδευτικές δομές, τόσο μεγαλύτερη θα γίνεται η ανάγκη για συγκεκριμένες και 

ξεκάθαρες προτάσεις διδακτικής προσέγγισης, σε πρωτόλειο έστω επίπεδο. Δεν μπορούμε 
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να ισχυριστούμε φυσικά την αναζήτηση μίας μοναδικής και τέλειας διδακτικής 

προσέγγισης, κάτι τέτοιο άλλωστε θα ήταν ουτοπικό έως και ανέφικτο, αλλά είναι 

απαραίτητο να γίνει η αρχή με κάποιες διδακτικές προτάσεις που θα πυροδοτήσουν 

συζητήσεις, αμφισβήτηση και περισσότερες έρευνες και μελέτη στο μέλλον.  

 2.2.3 Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής 

σήμερα. Δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης που περιγράφηκε παραπάνω, γεννάται 

το εύλογο ερώτημα, με ποιον τρόπο γίνεται ήδη η διδασκαλία της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής. Υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος ή προσέγγιση που ακολουθούν 

οι καθηγητές στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές ή απλά διαφαίνεται κάποια κοινή τάση 

στα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας της πλειοψηφίας των καθηγητών;  

 Η Διονυσίου (2002) δημοσίευσε μια έρευνα που εκπόνησε σε μουσικά σχολεία της 

Ελλάδος και είχε στόχο να σκιαγραφήσει τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής σε αυτά, καθώς και να συγκρίνει αυτές με παλαιότερες μεθόδους 

διδασκαλίας της εκκλησιαστικής μουσικής και του δημοτικού τραγουδιού αλλά και να 

επισημάνει προβλήματα και νέες τάσεις που προκύπτουν. Σκοπός της έρευνας της 

Διονυσίου (2002) ήταν να προτείνει μεθόδους και μοντέλα διδασκαλίας που σέβονται και 

αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, 

ανταποκρινόμενα στη σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα. Οι τρεις 

βασικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που 

διαφάνηκε μέσα από την έρευνα να χρησιμοποιούν οι καθηγητές που καλούνται να τη 

διδάξουν είναι οι εξής: α) με βάση τη βυζαντινή μουσική, β) με βάση την κλασική 

μουσική, γ) ως προφορική λαϊκή παράδοση. 

 Ειδικότερα, οι καθηγητές που διδάσκουν σύμφωνα με το μοντέλο διδασκαλίας 

βάσει της βυζαντινής μουσικής, χρησιμοποιούν την παρασημαντική σημειογραφία, τη 

θεωρία εκκλησιαστικής μουσικής, δίνουν μεγάλη σημασία στην πιστή απόδοση του 

μουσικού κειμένου και δεν εμπλέκουν καθόλου τον αυτοσχεδιασμό στη διαδικασία του 

μαθήματος και εμμένουν στην πιστή απόδοση της παρτιτούρας ή παλιών ηχογραφήσεων 

σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας (Διονυσίου, 2002). Οι πρακτικές αυτές συνήθως 

ακολουθούνται από καθηγητές βυζαντινής μουσικής που καλούνται να διδάξουν και 

δημοτική μουσική. Οι καθηγητές που διδάσκουν σύμφωνα με το μοντέλο που βασίζεται 

στην κλασική μουσική, είναι επηρεασμένοι από πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη 

διδασκαλία κλασσικών οργάνων, χρησιμοποιούν αποκλειστικά ευρωπαϊκή σημειογραφία, 

στην απόδοση της οποίας παραμένουν πιστοί με ελάχιστα αυτοσχεδιαστικά στοιχεία και 

προσεγγίζουν την παραδοσιακή μουσική επηρεασμένοι αισθητικά από την κλασική 
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μουσική. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτοί οι καθηγητές ασχολήθηκαν μετά τις κλασσικές 

τους σπουδές με κάποιο παραδοσιακό όργανο και είναι σαφώς επηρεασμένοι από αυτές 

όσον αφορά στην αντίληψή τους για την ελληνική παραδοσιακή μουσική (Διονυσίου, 

2002). Το τρίτο μοντέλο διδασκαλίας, ως προφορική λαϊκή παράδοση, είναι πιο κοντά στη 

φράση «μάθε να κλέβεις» που αποτυπώνει το μοντέλο μάθησης στην ελληνική 

παραδοσιακή μουσική. Το μάθημα βασίζεται κυρίως στην ακουστική-προφορική 

διδασκαλία, με συχνή χρήση ακρόασης, μικρή σημασία στην παρτιτούρα, έμφαση στον 

αυτοσχεδιασμό, λιγότερη χρήση θεωρητικών βιβλίων, εκτέλεση στο όργανο και τραγούδι 

από το δάσκαλο. Συνήθως, οι καθηγητές αυτοί, που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο 

τρόπο διδασκαλίας, έχουν μάθει παραδοσιακά όργανα στην τοπική κοινωνία με 

παρόμοιους τρόπους και είτε δεν έχουν σπουδάσει, είτε αν έχουν σπουδάσει δεν έχει 

αλλοιωθεί  ο τρόπος προσέγγισης της παραδοσιακής μουσικής (Dionyssiou, 2000). 

 Έχοντας τα άνωθεν αποτελέσματα, σύμφωνα πάντα με όσα απάντησαν οι 

καθηγητές των μουσικών σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα, η Διονυσίου (2002) 

εκθέτει στο τέλος προβληματισμούς και σημαντικά ζητήματα που χρήζουν προσοχής στη 

διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής. Μερικά από αυτά είναι η έμφαση στον 

αυτοσχεδιασμό, ο σεβασμός στις κοινωνικές συμβάσεις της τοπικής κοινωνίας που 

δημιούργησε το κάθε τραγούδι, ο συνδυασμός προσωπικής έκφρασης και συλλογικής 

εμπειρίας, ο τονισμός του βασικού χαρακτήρα της φόρμουλας και του χναριού3 (μελωδικά 

μοτίβα και δομικά στοιχεία της μουσικής) και η χρήση της σημειογραφίας ως μέσο 

εκμάθησης και όχι ως αυτοσκοπός. 

 Εκτός από τη Διονυσίου, υπήρξαν μετέπειτα και άλλες έρευνες σχετικά με τη 

διδασκαλία των παραδοσιακών οργάνων και της ελληνικής παραδοσιακή μουσικής, 

ωστόσο δεν διερευνήθηκε ξανά ποιος είναι ο χαρακτήρας της διδασκαλίας της μέχρι 

σήμερα στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές. Τα περισσότερα άρθρα προβληματίζονται 

και μελετούν ποια θα πρέπει να είναι η προσέγγιση στη διδασκαλία, από τη φιλοσοφία και 

τα χαρακτηριστικά της μέχρι την πράξη. 

                                                 
3 Οι όροι «φόρμουλα» και «χνάρι» που αναφέρει η Διονυσίου έχουν αναλυθεί από τον Σηφάκη (1988). Στο 
βιβλίο του με τίτλο «Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού» ο Σηφάκης χρησιμοποιώντας 
την έρευνα του Lord και άλλων ομηριστών για την ποιητική των Ομηρικών επών προσπαθεί να αναλύσει 
την ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Δανείζεται τους όρους «formoula» και «pattern» του 
Parry και του Lord, τους οποίους μεταφράζει σε «φόρμουλα» και «χνάρι» και τους αναλύει ως εξής: η 
φόρμουλα είναι στοιχείο του ποιητικού λόγου που επαναλαμβάνεται είτε ως αυτόνομη ποιητική ενότητα ή 
ως μέρος ενότητας, ενώ το χνάρι είναι μια δομή, ένα σχήμα οργάνωσης του λόγου που επιτρέπει στον 
τραγουδιστή να συνθέσει, χρησιμοποιώντας τις φόρμουλες που έχουν γίνει πιο πριν κτήμα του.  
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 Έχοντας αναλύσει τα βασικά και σημαντικότερα χαρακτηριστικά και διαστάσεις 

της, παράλληλα με την παράθεση όσων στοιχείων υπάρχουν για τη μουσική μαθητεία και 

διδασκαλία της πριν και μετά την αρχή της ένταξής της σε τυπικές εκπαιδευτικές δομές 

και σε συνδυασμό με τους προβληματισμούς και τα διλήμματα της επιστημονικής 

κοινότητας, μπορεί κάποιος να κατανοηθεί βαθύτερα την εγχείρημα για δημιουργία μιας 

πρότασης διδασκαλίας στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία. Ο προβληματισμός της 

συγγραφέως –που οδήγησε στο παρόν εγχείρημα– περιλαμβάνει όλα όσα περιγράφηκαν 

μέχρι αυτό το σημείο. Η ένταξη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σε τυπικές δομές 

εκπαίδευσης χωρίς την αλλοίωση του επιτελεστικού της χαρακτήρα και των εγγενών 

χαρακτηριστικών της, ανταποκρινόμενη συγχρόνως στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και 

παιδαγωγικές τάσεις μέσα στο υπάρχων κοινωνικό πλαίσιο, αποτελεί μια πρόκληση και 

τον κύριο προβληματισμό της συγγραφέως. 
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3. Η σύζευξη της μεθόδου Σουζούκι και της προφορικής μουσικής 

παράδοσης: Μια πρόταση διδασκαλίας για το κανονάκι 

 

3.1 Εισαγωγή 

 Αυτή η ενότητα είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας και αποτελεί την πρόταση για τη διδασκαλία στο κανονάκι σε αρχάριους 

μαθητές. Το προτεινόμενο διδακτικό και μαθησιακό μοντέλο στηρίζεται στις αρχές και τη 

φιλοσοφία της μεθόδου Suzuki και τις διαδικασίες και πρακτικές μετάδοσης και 

επιτέλεσης που χαρακτηρίζουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αυτά εισάγονται σε 

ένα τυπικό πλαίσιο μαθήματος όπου συνθέτονται στοιχεία τυπικής και άτυπης 

διδασκαλίας, στοιχεία της προφορικής παράδοσης μαζί με στοιχεία του δυτικού τρόπου 

εκμάθησης, συνδυασμένα με συγκεκριμένο στόχο.   Ειδικότερα, στην αρχή αυτής της 

ενότητας θα αναφερθεί ο προβληματισμός της συγγραφέως, ο λόγος και η αφορμή που 

οδήγησαν στην ιδέα του εγχειρήματος να συζευχθούν τα παραπάνω. Θα αναλυθεί στη 

συνέχεια η σύζευξη των ανωτέρω στο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης ενός οργάνου και 

θα γίνει παράθεση και ανάλυση των κοινών χαρακτηριστικών και στοιχείων τους ώστε να 

επιτευχθεί η σύζευξη τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόταση διδασκαλίας της 

συγγραφέως για το κανονάκι,. Περιγράφονται  η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά της 

πρότασης καθώς και η δομή του μαθήματος. Τέλος, σύμφωνα με όσα περιγράφονται για 

τη δομή του μαθήματος, παρατίθενται ξεχωριστά, ενδεικτικά παραδείγματα 

προτεινόμενων μαθημάτων με ρεπερτόριο και ασκήσεις.  

 

3.2 Το κανονάκι και η σύζευξη μεθόδου Suzuki με την ελληνική παραδοσιακή 

μουσική 

 3.2.1Το κανονάκι: σύντομη περιγραφή – διδασκαλία. Είναι απαραίτητο σε αυτή 

την ενότητα να αναφερθούν κάποια στοιχεία για το κανονάκι και την παρουσία του στον 

ελληνικό χώρο. Στη συνέχεια θα επισημανθούν ορισμένοι βασικοί προβληματισμοί 

σχετικά με τη διδασκαλία του οργάνου, κάποιοι εκ των οποίων οδηγούν αναπόφευκτα και 

στους περιορισμούς της πρότασης διδασκαλίας που επιχειρείται. 

 Το κανονάκι. Η πορεία του οργάνου μέσα στα χρόνια παρουσιάζει κάποια 

ιστορικά κενά όσον αφορά στην παρουσία του στον ελλαδικό χώρο, καθώς δεν υπάρχουν 

πολλές μαρτυρίες για την ιστορική συνέχεια του οργάνου. Το ίδιο συμβαίνει και με το 

όνομα του οργάνου (Θέμελης, 1996). Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας η 
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βαθιά μελέτη της καταγωγής του οργάνου, ωστόσο είναι αναγκαίο να σκιαγραφηθεί η 

παρουσία του στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  

 Το κανονάκι ή κανόνι ή qanun/kanun/qanoun -όπως ονομάζεται στην Τουρκία και 

τις Αραβικές χώρες- έχει συνδεθεί από κάποιους ερευνητές με το μονόχορδο όργανο που 

χρησίμευε για τη μέτρηση των διαστημάτων στους αρχαιοελληνικούς χρόνους και 

αποδίδεται στον Πυθαγόρα (Ανωγειανάκης 1991· Θέμελης, 1996) και κατά τους 

μεσαιωνικούς χρόνους ήταν γνωστό με το όνομα ψαλτήριον4 ή ψαλτήρι. Οι καταβολές του 

ψαλτηρίου βρίσκονται στον ασιατικό χώρο, αρκετούς αιώνες πριν τα αρχαία ελληνική 

κλασσικά χρόνια και δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πότε το όνομα ψαλτήριον έδωσε τη 

θέση του στην ονομασία κανονάκι (qanun) (Ανωγειανάκης, 1991). Το κανονάκι κατέχει 

σημαντική  θέση στις χώρες με ισλαμική πολιτισμική παράδοση όπως η Τουρκία και οι 

Αραβικές χώρες και αποτελεί ένα από τα βασικά αντιπροσωπευτικά όργανα της μουσικής 

τους παράδοσης.  

 Όπως αναφέρει η Kallimopoulou (2009) από το 19805 και έπειτα, τα όργανα όπως 

το κανονάκι, ο ταμπουράς, το ούτι και άλλα όργανα όπως η πολίτικη λύρα, το νέυ, το 

ταμπούρ και το πολίτικο λαούτο που ήρθαν λίγο αργότερα στο προσκήνιο των 

«παραδοσιακών», υπήρχαν κυρίως στην Τουρκία. Με μερικές εξαιρέσεις όπως ο 

ταμπουράς, αυτά τα όργανα σχετίζονται με την έντεχνη τούρκικη μουσική του 20ου αιώνα 

και την οθωμανική αυλική μουσική, η οποία είναι ο πρόγονός της. Η ανακάλυψη των 

ανατολίτικων οργάνων στην Αθήνα στις αρχές του 1980 ήρθε παράλληλα με την 

συνειδητοποίηση ότι η συνέχεια της μεταφοράς τους από τους τελευταίους πρόσφυγες 

μουσικούς και κατασκευαστές οργάνων, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, είχε διακοπεί. Η 

αναβίωση των «παραδοσιακών» έφερε στο προσκήνιο αυτά τα όργανα, τα οποία μέσα από 

ένα συγκεκριμένο ενορχηστρωτικό πλαίσιο καθόρισαν την αναβίωση και 

χρησιμοποιήθηκαν ως σύμβολά της που την ξεχώρισαν από την υπόλοιπη μουσική 

δραστηριότητα στο χώρο της ελληνικής μουσικής (Kallimopoulou, 2009). Η σημασία τους 

στα τέλη του ’80 μεταμορφώθηκε δυναμικά, και η ιθαγενοποίησή τους ήταν τόσο 

πετυχημένη που κορυφώθηκε με την θεσμοθέτησή τους στον τομέα παραδοσιακής 

μουσικής στα νεοϊδρυθέντα Μουσικά Σχολεία6.  

                                                 
4 Από το ψάλλω, που σημαίνει εγγίζω, παίζω έγχορδο όργανο με τα δάχτυλα και όχι με 

πλήκτρο (Λεξικό Liddell-Scott) 
5 Το 1980 το μουσικό σχήμα Δυνάμεις του Αιγαίου δίνουν παραστάσεις με όργανα όπως το ούτι, το σάζι, το 
κανονάκι, τα οποία ήταν εντελώς άγνωστα στο ακροατήριό του.  
6 Βλ. κεφάλαιο 2 
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 Η υπεράσπιση της άποψης της «ελληνικότητας» κάποιων ανατολίτικων οργάνων, 

ισχυροποιήθηκε από την εισαγωγή και παρουσία τους σε μεγάλο αριθμό μουσικών 

πλαισίων στην Ελλάδα και τη θεσμοθέτησή τους στα Μουσικά σχολεία  (Kallimopoulou, 

2009). Επίσης, σε αντίθεση με όργανα όπως το κλαρίνο, το σαντούρι, το λαούτο, η 

γκάιντα και η λύρα (δωδεκανησιακή, θρακιώτικη, Καρπάθου) τα οποία αναγνωρίζονται ως 

κύρια ελληνικά όργανα και μπορούμε να τα συναντήσουμε με πολλούς συνδυασμούς σε 

μία η περισσότερες τοπικές παραδόσεις, όργανα όπως το ούτι και το κανονάκι, 

διατήρησαν ειδικά μετά το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο μια περιορισμένη παρουσία στην Αθήνα 

και δεν ήταν πολύ γνωστά. 

 Αυτό που αναλύει η Kallimopoulou (2009) στο βιβλίο της είναι μια δυναμική 

διαδικασία μουσικής και νοηματικής αποπλαισίωσης και επαναπλαισίωσης των παραπάνω 

οργάνων στο πλαίσιο της μουσικής τάσης των «παραδοσιακών». Η παρουσία κάποιων 

οργάνων και η πορεία ιθαγενοποίησής τους στο ελληνικό μουσικό πλαίσιο, από το 1980 

και μετά, είναι τόσο σημαντική που έχουν αφομοιωθεί από την ελληνική μουσική 

παράδοση –όπως αυτή επιτελείται τα τελευταία χρόνια- και ανήκουν πλέον και αυτά στα 

αντιπροσωπευτικά της όργανα, παρόλο που έχουμε κενά σχετικά με την καταγωγή, την 

προέλευση και την ταυτότητά τους (Kallimopoulou, 2009). Ένα από αυτά τα όργανα είναι 

το κανονάκι, του οποίου η παρουσία στον ελλαδικό χώρο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις σε ανά τόπους μουσικές παραδόσεις (π.χ. νησιά Αιγαίου) είτε σε μουσικά είδη 

όπως (π.χ. το ρεμπέτικο). Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρήζει 

αναφοράς, είναι το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία ιθαγενοποίησής του, το κανονάκι 

μετασχηματίστηκε από ένα όργανο που χρησιμοποιούνταν κυρίως στο πλαίσιο της 

έντεχνης οθωμανικής/τούρκικης μουσικής σε ένα όργανο που αποδίδει τόσο ρεπερτόρια 

μουσικών της υπαίθρου όσο και λαϊκών μουσικών. Δεν μπορεί επίσης να παραλειφθεί ότι 

το όργανο διδάσκεται ως όργανο επιλογής στα Μουσικά σχολεία και σε αρκετά ωδεία ανά 

την Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. 

 Όσον αφορά στη διδασκαλία του οργάνου, είναι χαρακτηριστική η μεγάλη έλλειψη 

βιβλιογραφίας. Όσον αφορά στη διδακτική του προσέγγιση η συγγραφέας, όταν κλήθηκε 

να το διδάξει, βρέθηκε αντιμέτωπη με την απουσία βιβλίων τα οποία να εξηγούν τη 

διδασκαλία όσων ήδη γνώριζε για το όργανο. Η ικανότητα εκτέλεσης ενός οργάνου δεν 

συνεπάγεται απαραιτήτως τη γνώση της διδακτικής του μεθοδολογίας ή των κριτηρίων 

επιλογής υλικού και ρεπερτορίου, ούτε βεβαίως και ένα φιλοσοφικό προσανατολισμό για 

τους λόγους ή την αξία της διδασκαλίας του. Ο καθηγητής κατά τη διδασκαλία του πρέπει 

να συνυπολογίσει παράλληλα με αυτά την ηλικία του μαθητή, την εκπαιδευτική δομή στην 



48 

 

οποία θα ενταχθεί το μάθημα, και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η παρουσία 

του οργάνου τη δεδομένη χρονική στιγμή στον εκάστοτε τόπο. Η συγγραφέας καλούμενη 

να συμπεριλάβει όλα αυτά στο μάθημά της και δεδομένης της απουσίας σχετικής 

βιβλιογραφίας, οδηγήθηκε  στην ιδέα της δημιουργίας μιας διδακτικής πρότασης για το 

όργανο. Η διδακτική πρόταση αυτή που αφορά σε αρχάριους, βασίζεται σε συγκριμένο 

θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο εξηγείται αναλυτικά παρακάτω. 

 Η έλλειψη βιβλιογραφίας εντοπίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στην ελληνική 

βιβλιογραφία και σε μικρότερο στην τουρκική. Πιο συγκεκριμένα, στην Τουρκία, όπου το 

όργανο έχει παρουσία από τον 16ο αιώνα και έπειτα (Feldman, 1996), υπάρχει ένας 

αριθμός μεθόδων για τη διδασκαλία του. Ειδικότερα, κάποιες από τις μεθόδους είναι  

«Kanun Metodu» του Halil Karaduman, «Kanun egzersizleri ve eğitimi» του Ӧzdemir 

Hafizoğlou, «Kanun Metodu» των Gültekin Aydoğdu και Tahir Aydoğdu και «Kanun 

Metodu 1-2-3-4» της Yazan Gülcan Karadagli. Ωστόσο, περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο 

ασκήσεων και ρεπερτορίου και δεν περιλαμβάνουν σχεδόν καθόλου θεωρητική ανάλυση 

που να συνοδεύει την επιλογή των ασκήσεων και των κομματιών και να βασίζεται σε 

συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση. Επίσης, κάποιες μέθοδοι περιορίζονται στη 

διδασκαλία των μουσικών κλιμάκων (μακάμ) στο όργανο, που είναι απαραίτητες για το 

ρεπερτόριο που καλείται αυτό να εκτελέσει. Η ελληνική βιβλιογραφία περιορίζεται σε 

τρεις μεθόδους που περιλαμβάνουν ρεπερτόριο και ασκήσεις και ένα βιβλίο με 

μεταγραφές κομματιών και ανάλυση στο όργανο των κλιμάκων που αυτά χρησιμοποιούν. 

Αυτά τα βιβλία είναι: «Ασκήσεις τεχνικής για το κανονάκι» των Μανώλη Καρπάθιου και 

Χρήστου Χαλκιά, «Κανονάκι, τα πρώτα βήματα» του Παντελεήμονα Αναστασόπουλου και 

«Το κανονάκι στις 78 στροφές» του Απόστολου Τσαρδάκα.  

 Διαπιστώνεται, λοιπόν, το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία όσον αφορά σε μία 

πρόταση διδασκαλίας με συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο και ξεκάθαρη στοχοθεσία 

σύμφωνα με όσα πρέπει ένας μαθητής να γνωρίσει μαθαίνοντας το όργανο. Αναντίρρητα, 

το εμπόδιο της γλώσσας δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα, αλλά και το γεγονός ότι οι 

τουρκικές μέθοδοι αφορούν και πραγματεύονται ρεπερτόριο και παικτική διαφορετικής 

μουσικής παράδοσης. Φυσικά, το εγχείρημα της συγγραφής μιας ολοκληρωμένης μεθόδου 

για το όργανο που θα περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία για αυτό, θα βασίζεται σε 

συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, θα έχει επιλεγμένο και αντιπροσωπευτικό ρεπερτόριο, 

ασκησιολόγιο και θεωρία κλιμάκων, θα αποτελούσε αντικείμενο έρευνας πολλών χρόνων 

σε όλους αυτούς τους τομείς και θα απαιτούσε συγχρόνως σημαντική διδακτική εμπειρία 



49 

 

και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας πρότασης για τη διδασκαλία στο 

κανονάκι.  

 3.2.2 Διδασκαλία/μάθηση στη μέθοδο Suzuki  και διδασκαλία/μάθηση στην 

ελληνική παραδοσιακή μουσική: Τα κοινά σημεία και η σύζευξη τους. Τι κοινό 

χαρακτηριστικό θα μπορούσε να υπάρξει ανάμεσα σε μία άρτια οργανωμένη μέθοδο 

οργανικής διδασκαλίας κλασικών οργάνων όπως η μέθοδος Suzuki που χρησιμοποιείται 

ευρέως σε Ευρώπη, Ιαπωνία και Αμερική και στα στοιχεία διδασκαλίας και μάθησης της 

μουσικής παράδοσης ενός τόπου που βασίζεται ως επί το πλείστον στην προφορικότητα; 

Πώς μπορεί να επιτευχθεί σύζευξή τους; 

     Η μέθοδος Suzuki είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος οργανικής διδασκαλίας 

που δημιουργήθηκε για το κλασσικό βιολί και πλέον υπάρχει για όλα τα όργανα της 

συμφωνικής ορχήστρας. Έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία και αρχές, τρόπο διδασκαλίας, 

δομή των μαθημάτων, ηχητικό υλικό και ρεπερτόριο διαβαθμισμένο σε επίπεδα. 

Περιλαμβάνει οδηγίες για το ρόλο του δασκάλου και του γονιού, για τον βαθμό 

συνεργασίας του γονιού με το δάσκαλο καθώς και τη συμμετοχή του στη διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία για το ρεπερτόριο  και τη μελέτη του μαθητή. Περιλαμβάνει, 

επίσης, εκτός των βιβλίων ρεπερτορίου, ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις, ημερολόγια 

ασκήσεων, δραστηριότητες, κι εγχειρίδιο με οδηγίες προς δασκάλους και  γονείς. Ο 

Suzuki, εμπνευστής της μεθόδου, είχε στόχο τη δημιουργία μιας προσέγγισης στη 

διδασκαλία του οργάνου με πυρήνα την αγάπη και το σεβασμό για το μαθητή. Η 

λεπτομέρεια της μεθόδου, ωστόσο, δεν συνεπάγεται μια αυστηρή, χωρίς ελευθερίες, 

προσέγγιση στη διδασκαλία της μουσικής.  

 Σε αντίθεση με την άρτια οργάνωση της μεθόδου Suzuki, οι όροι της μαθητείας και 

της διδασκαλίας στην ελληνική μουσική παράδοση έχουν άλλη υφή και χαρακτηριστικά 

και δεν υπάρχουν μεθοδικά και με πληρότητα καταγεγραμμένα με τη μορφή ενός 

εγχειριδίου ή οδηγού. Ωστόσο, κατόπιν λεπτομερούς μελέτης μπορεί κάποιος να εντοπίσει 

πολλούς κοινούς τόπους μεταξύ των δύο, όπως ίσως έχει διαφανεί στις προηγούμενες 

ενότητες της παρούσας μελέτης. Τα κοινά χαρακτηριστικά καθώς και τα σημεία που 

μπορούν να παραλληλιστούν μεταξύ τους θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

 Θεμελιώδες στοιχείο για στη μέθοδο Suzuki είναι η ακρόαση. Η ακρόαση, είτε 

ενεργητική (συνειδητή), είτε καθημερινή και επαναλαμβανόμενη, είτε ακρόαση μέσα στο 

περιβάλλον (μη συνειδητή) γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό που ο μαθητής εσωτερικεύει το 

άκουσμα του κομματιού και όταν κληθεί να το μελετήσει, του είναι ήδη οικείο. 

Ουσιαστικά, ο μαθητής μαθαίνει το κομμάτι με το αυτί ακούγοντας το αρκετές φορές, στα 
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μαθήματα αλλά κυρίως κατά την καθημερινή ακρόαση σχετικής ηχογράφησης στο σπίτι. 

Παρότι από το τέλος του πρώτου χρόνου σπουδών ο μαθητής εισάγεται και εξασκεί την 

ανάγνωση μουσικής σημειογραφίας, η συνήθεια και η απαίτηση για συνεχή ακρόαση τον 

οδηγούν  στο να αναπτύξει αυτή την ικανότητά του σε επίπεδο να είναι εντελώς 

ανεξάρτητος από το γραπτό μουσικό κείμενο. Αυτό αποτελεί ίσως το βασικότερο κοινό 

χαρακτηριστικό με την ελληνική μουσική παράδοση, όπου η ακρόαση και η μίμηση είναι 

οι βασικές οδοί μάθησης. 

Στην παραδοσιακή μουσική, ο μαθητής μάθαινε7 με «τ’αυτί» προσπαθώντας να 

κλέψει όσα άκουγε από τον δάσκαλο, καθώς αυτός δεν του έδειχνε σχεδόν τίποτα. Ακόμη 

και σήμερα, που έχει εισαχθεί σε εκπαιδευτικές δομές τυπικής μάθησης η ελληνική 

παραδοσιακή μουσική, ακολουθείται αυτός ο τρόπος εκμάθησης σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Ο μαθητής έχει την ακρόαση ως μοναδικό μέσο και εργαλείο το αυτί του, για 

την εκμάθηση του οργάνου, ακούγοντας ουκ ολίγες φορές το 

δάσκαλο8/οργανοπαίκτη/μουσικό στο μάθημα –σε όσες περιπτώσεις μπορούμε να 

μιλήσουμε για μάθημα με την τυπική μορφή που εννοούμε σήμερα-. Οι γιορτές, τα 

πανηγύρια και οι εκδηλώσεις  ήταν ευκαιρίες να ακούσει και να παρατηρήσει όλα όσα 

έπρεπε να μάθει και αυτός στο όργανο. Η -χτισμένη πάνω στην προφορικότητα της 

ελληνικής παραδοσιακής μουσικής- βιωματική εμπειρία μέσα από την οποία μάθαινε ο 

μαθητής είναι και ο βασικός τρόπος εκμάθησης του οργάνου για τον Suzuki. Στη 

διαδικασία τη ακρόασης εμπλέκονται συνάμα και η έννοια της αυτομάθησης αλλά και της 

αυτοδιόρθωσης του μαθητή που καλλιεργείται μέσα στον χρόνο. Ο μαθητής έχει μέσα από 

                                                 
7 Είναι αναγκαίο να γίνει από την αρχή του κειμένου μια σημαντική διευκρίνιση. Τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία και μάθηση στην ελληνική παραδοσιακή μουσική δεν παρέμειναν ίδια και 
αναλλοίωτα μετά την εισαγωγή αυτής σε τυπικές εκπαιδευτικές δομές. Από την αστικοποίηση και έπειτα, 
τα εγγενή αυτά χαρακτηριστικά τροποποιήθηκαν, τροποποιούνται και προσαρμόζονται αναλόγως με το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται. Τα νέα πλαίσια επιτέλεσης και μαθητείας διέπονται από δευτερογενή 
προφορικότητα, η οποία αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Κάποιες  πρακτικές διατηρήθηκαν 
αυτούσιες μέχρι σήμερα, ενώ κάποιες άλλες όχι. Επίσης, όπως περιγράφηκε και νωρίτερα, μέσα από τις 
έρευνες σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής εντός των τυπικών 
εκπαιδευτικών δομών σήμερα, είναι φανερή η ύπαρξη σύγχυσης στη μεθοδολογία διδασκαλίας. Για αυτό 
το λόγο, σε ορισμένα σημεία του κειμένου γίνεται χρήση αορίστου χρόνου στα ρήματα που αφορούν 
διδακτικές  και μαθησιακές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική πριν την 
εποχή της ενδιάμεσης/δευτερογενούς  προφορικότητας.  Σχεδόν όλα τα στοιχεία διδασκαλίας και μάθησης 
της διατηρούνται μέχρι και σήμερα, ωστόσο παρουσιάζουν αλλαγές εντός των τυπικών εκπαιδευτικών 
πλαισίων επηρεαζόμενα  σε σημαντικό βαθμό από τα χαρακτηριστικά της δευτερογενούς προφορικότητας.   
8 Η χρήση του όρου «δάσκαλος» στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, σε όλη την έκταση του κειμένου, 
γίνεται με επιφύλαξη. Εφόσον δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα την ύπαρξη εμπρόθετης 

διδασκαλίας και πλαίσιο μαθήματος με την τυπική μορφή που ορίζουμε σήμερα, πριν την εισαγωγή της σε 

τυπικές εκπαιδευτικές δομές , στα σημεία που χρησιμοποιείται ο όρος στην παρούσα εργασία, αφορά και 
συμπεριλαμβάνει τον κάθε μουσικό ή οργανοπαίκτη που αποκτούσε ρόλο δασκάλου. Για λόγους 
οικονομίας κειμένου, από εδώ και στο εξής, θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο όρος «δάσκαλος» αντί για 
«δάσκαλος/μουσικός/οργανοπαίκτης».  
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την ακρόαση, σημείο αναφοράς για σύγκριση και αυτοβελτίωση, διαδικασίες που αφορούν 

τόσο στη μέθοδο Σουζούκι όσο και στη μαθητεία στην ελληνική μουσική παράδοση. 

Η ακρόαση, ωστόσο, μεμονωμένα δεν μπορεί να οδηγήσει στην μάθηση, καθώς 

δεν αρκεί μόνο να ακούσεις κάτι για να το μάθεις. Το στοιχείο της μίμησης είναι αυτό που 

έρχεται να προστεθεί σε αυτό το σημείο ως το επόμενο βήμα μετά την ακρόαση, ώστε το 

ακουστικό ερέθισμα να μετουσιωθεί σε κίνηση και κινητική δεξιότητα. Έχοντας ως μέσο 

την ακρόαση και την παρατήρηση του, ο μαθητής για να μπορέσει να μάθει το κομμάτι, θα 

μιμηθεί αυτό που ακούει και βλέπει και θα προσπαθήσει να το αναπαράγει. Είναι μια  

διαδικασία εγγενής στη μαθητεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης, όπου μαθητής 

μιμούνταν το δάσκαλο και προσπαθούσε να παράγει ένα ηχητικό αποτέλεσμα το οποίο να 

ομοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με αυτό του δασκάλου. Ο δάσκαλος αποτελεί το 

σημείο αναφοράς και μέσω της μίμησης ο μαθητής αξιοποιεί την ακρόαση για να μάθει το 

όργανο. Η μίμηση αφορά αφενός το ηχητικό αλλά αφετέρου και το οπτικό/κινητικό 

αποτέλεσμα. Ο μαθητής μαθαίνει τη στάση του σώματος και το κράτημα του οργάνου 

παρατηρώντας και μιμούμενος το δάσκαλο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης, ότι 

στην ελληνική παραδοσιακή μουσική οι σχέσεις μαθητείας παρουσίαζαν και 

παρουσιάζουν ποικιλία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάθαιναν μιμούμενοι και ακούγοντας 

μουσικούς με τους οποίους υπήρχε πραγματική σχέση, σε άλλες περιπτώσεις ακούγοντας 

από κοντά μουσικούς χωρίς όμως να υφίστανται κάποια σύνδεση μεταξύ τους, και σε 

άλλες περιπτώσεις ακούγοντας ηχογραφήσεις –από τη στιγμή που εφευρέθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε-. Οι διαφορές αυτές στις σχέσεις μαθητείας διαμορφώνουν κάποια από 

τα δεδομένα της, όπως πχ. τη δυνατότητα πρόσβασης στο ηχητικό υλικό άπαξ ή διαρκώς, 

τη λεκτική ή μη εξωτερίκευση της μουσικής γνώσης. Ωστόσο, αυτό που παραμένει 

σταθερό είναι η ακρόαση και η μίμηση. Αυτό το στοιχείο συναντάμε και στη μέθοδο 

Suzuki, όπου ο δάσκαλος κρατάει το δικό του όργανο μέσα στο μάθημα συνέχεια, ώστε να 

μπορεί ο μαθητής να παρατηρεί τη σωστή στάση σώματος και κρατήματος. Στην μέθοδο 

Σουζούκι βέβαια, ο μαθητής δεν αφήνεται μόνος του να «βρει» τους σωστούς τρόπους να 

παίζει, αλλά καθοδηγείται συστηματοποιημένα. Ωστόσο, στη διαδικασία αυτή, ο 

δάσκαλος δείχνει περισσότερο παρά εξηγεί λεκτικά, παρακινώντας το μαθητή σε μίμηση. 

 Το τρίτο κοινό στοιχείο ανάμεσα στη μουσική μαθητεία στην ελληνική 

παραδοσιακή μουσική και στην μέθοδο Suzuki είναι η επανάληψη. Για να κατακτηθεί το 

καινούριο κομμάτι ή η τεχνική στο όργανο, ο Suzuki θεωρούσε υψίστης σημασίας το 

μεγάλο αριθμό επαναλήψεων, που αυτοματοποιεί την κινητική δεξιότητα που 

καλλιεργείται. Ο μαθητής καθοδηγείται στη μίμηση και επαναλαμβάνει πολλές φορές με 
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στόχο να εκτελέσει όσο το δυνατόν πιο πιστά. Η επανάληψη στη μέθοδο Σουζούκι 

χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση και εστίαση στον στόχο. Όλα αυτά τα στοιχεία τα 

συναντάμε και στη μαθητεία στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ο μαθητής οπλισμένος 

με πολλή υπομονή επαναλαμβάνει πάρα πολλές φορές ό,τι άκουγε από το δάσκαλο και 

προσπαθούσε να το μιμηθεί. Ακόμη και ο ίδιος ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε την 

επανάληψη έναντι λεκτικής εξήγησης όσων έπαιζε, όταν δεν γινόταν κατανοητός από το 

μαθητή. Η επανάληψη, εκτός από μέρος του μαθήματος, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της μελέτης του μαθητή στο σπίτι στη μέθοδο Suzuki. Tο ίδιο ίσχυε και στη μαθητεία στην 

ελληνική παραδοσιακή μουσική.  

 Στη μέθοδο Σουζούκι, η επαναλαμβανόμενη μίμηση και συνεχής ακρόαση έχουν 

ως αποτέλεσμα την απομνημόνευση. Ο μαθητής ακούει και παρατηρεί προσεκτικά ό,τι 

ακούει, προσπαθεί να απομνημονεύσει και στη συνέχεια μιμείται επαναλαμβάνοντας 

πολλές φορές. Σημαντική και καλλιεργήσιμη από τα πρώτα χρόνια της ζωής, θεωρούσε ο 

Suzuki τη μνήμη, κατατάσσοντάς την εξάσκησή της στα βασικά εργαλεία εκμάθησης ενός 

οργάνου. Αντίστοιχα, η προφορικότητα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και η 

μετάδοση δια του στόματος από γενιά σε γενιά δεν μπορούσε παρά να βασίζεται στην 

μνήμη. Η μνήμη όσο περισσότερο εξασκούνταν μέσα από την ακρόαση και την 

επανάληψη τόσο πιο σημαντικό και βοηθητικό εργαλείο γινόταν στη διαδικασία της 

μάθησης. 

 Παλαιότερα, η εισαγωγή της χρήσης της παρτιτούρας στη μέθοδο Suzuki 

καθυστερούνταν αρκετά στη διάρκεια της μαθητείας στο όργανο και γινόταν όταν πια 

μαθητής είχε εξασκήσει σε μεγάλο βαθμό τα αυτί του. Η καθυστέρηση της εισαγωγής της 

παρτιτούρας δε σημαίνει υποτίμησή της, αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη φυσικότητας στο 

παίξιμο, ακουστικής δεξιότητας και μουσικότητας πέρα από το επίπεδο ανάγνωσης 

φθόγγων. Τις τελευταίες δεκαετίες βέβαια η εκμάθηση της σημειογραφίας στη μέθοδο 

Σουζούκι εισάγεται πολύ νωρίτερα, ωστόσο ο μαθητής εξακολουθεί να μαθαίνει τα 

κομμάτια του ρεπερτορίου με το αυτί. Από απουσία γραπτού μουσικού κειμένου και 

σημειογραφίας χαρακτηρίζεται και η ελληνική μουσική παράδοση. Ο μαθητής δεν 

χρησιμοποιούσε κάποια παρτιτούρα και δεν γνώριζε στοιχεία σημειογραφίας. 

 Ένα ακόμη συστατικό στοιχείο της μαθητείας στη μέθοδο Suzuki είναι το χτίσιμο 

του ρεπερτορίου. Ο Suzuki θεωρούσε ότι ο μαθητής πρέπει να προχωράει στην εκμάθηση 

νέου κομματιού εάν και εφόσον το προηγούμενο είναι έτοιμο από τεχνικής άποψης. Όταν 

αρχίζει να μελετά νέο κομμάτι, συνέχιζε να μελετά το προηγούμενο και να το τελειοποιεί 

αισθητικά και ερμηνευτικά. Όσο ο μαθητής μελετά νέα κομμάτια πρέπει παράλληλα να 
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είναι σε θέση, οποιαδήποτε στιγμή, να ανατρέξει στα παλιά κομμάτια και να είναι σε θέση 

να τα εκτελέσει σωστά. Αντίστοιχα, στην ελληνική παραδοσιακή μουσική όσο καλύτερα 

χτισμένο, μεγαλύτερο και πιο πρόσφατο στη μνήμη του μουσικού είναι το ρεπερτόριο, 

τόσο καλύτερος θεωρούνταν αλλά θεωρείται και μέχρι σήμερα ο μουσικός και έχει ισχυρό 

εργαλείο στα χέρια του στην περίπτωση που θέλει να γίνει επαγγελματίας μουσικός. 

 Ένα ακόμη στοιχείο πολύ σημαντικό στη μέθοδο Suzuki, που θα μπορούσαμε να 

παραλληλίσουμε έμμεσα με αντίστοιχη πρακτική στην ελληνική μουσική παράδοση είναι 

η δημιουργία μουσικού περιβάλλοντος εκτός του μαθήματος, μέσα στο οποίο μεγαλώνει 

ο μαθητής. Ο Suzuki θεωρούσε πολύ σημαντικό να δημιουργείται γύρω από το μαθητή 

ένα συνεχές περιβάλλον μουσικότητας έτσι ώστε η εκμάθηση του οργάνου να είναι ή να 

γίνεται σταδιακά φυσικό μέρος της καθημερινής ρουτίνας του παιδιού. Σε αυτή την 

προσπάθεια κομβικό ρόλο παίζει ο γονιός και η οικογένεια. Πρώτα ο γονιός έρχεται σε 

επαφή με το όργανο και προσπαθεί να μάθει να παίζει λίγο και στη συνέχεια το παιδί 

έχοντας δει το γονιό ζητάει και το ίδιο να δοκιμάσει. Φυσικά, αυτό είναι μεν το ιδανικό 

αλλά δεν μπορεί να συμβεί πάντα. Σε αυτή τη διαδικασία ενυπάρχουν δύο μοτίβα 

σημαντικά για τη μάθηση. Το ένα αφορά στη μίμηση που αναφέρθηκε ήδη και το άλλο 

είναι η δημιουργία του μουσικού περιβάλλοντος στο σπίτι. Εκτός από αυτό όμως, οι 

συνεχείς ακροάσεις στο σπίτι είναι το στοιχείο που ήθελε να τονίσει ο Suzuki όσον αφορά 

στο μουσικό περιβάλλον. Πέρα από τα κομμάτια που μελετά ο μαθητής ή προορίζονται για 

μελέτη, τα οποία ακούει σε επανάληψη, είναι σημαντικό η ζωή να αποτελεί μέρος της 

ζωής του γενικότερα, όπως π.χ. να παρακολουθεί συναυλίες, μουσικά δρώμενα κλπ. Τα 

ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον το παιδί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της μουσικότητας του και στη δημιουργία κινήτρων από τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του. Όσο περισσότερη μουσική ακούει το παιδί στο περιβάλλον του, τόσο 

περισσότερο καλλιεργείται μουσικά, καθώς το αυτί του εξασκείται συνεχώς και 

αναπτύσσει μουσική αισθητική. Μέσω αυτού, ο μαθητής έμμεσα βιώνει τη μουσική ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής που μπορεί να συντροφεύει κάθε στιγμή, είτε παίζει ο 

ίδιος είτε όχι. Στην ελληνική παραδοσιακή μουσική η έννοια του μουσικού περιβάλλοντος 

δεν έχει ακριβώς την ίδια υπόσταση με αυτή που περιγράφηκε στη μέθοδο Suzuki. Όπως ο 

μαθητής στη μέθοδο Suzuki βιώνει τη μουσική συνέχεια στο περιβάλλον του, αντίστοιχα η 

ουσία της παραδοσιακής μουσικής έγκειται στη βίωσή της ως επιτέλεση. Προτού η 

διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών οργάνων αρχίσει να εισάγεται σε τυπικές δομές 

διδασκαλίας, σημαντικό ρόλο έπαιζε στη μαθητεία κάποιου το να βιώνει τη μουσική ως 

φαινόμενο την ώρα που αυτό επιτελούνταν, μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ανήκε 
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και σύμφωνα με το οποίο είχε διαμορφωθεί. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένας 

δάσκαλος έπαιρνε μαζί του σε κάποιο παίξιμό του το μαθητευόμενο μουσικό του για να 

μπορέσει ο δεύτερος να δει, να ακούσει, να παρατηρήσει και γενικά να βιώσει την ουσία 

της μουσικής πράξης ολοκληρωμένα,  τη στιγμή που αυτή επιτελούνταν, σε συνάρτηση με 

όλα όσα την επηρέαζαν (κοινωνικές συνθήκες, επιταγές του κοινωνικού συνόλου κ.α.). Το 

κοινό σημείο στις διαφορετικές υποστάσεις του μουσικού περιβάλλοντος στη μέθοδο 

Suzuki και στην ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι η μεγάλη σημασία που έχει αυτό 

για τον μαθητευόμενο μουσικό και πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει στη μουσική του 

σπουδή το να καλλιεργείται και να ζει μουσικά σε ένα γενικότερο επίπεδο. O Suzuki 

αντιλήφθηκε πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον γεμάτο με 

μουσικά ερεθίσματα.  

     Έχοντας αναφέρει προηγουμένως τη συνήθη τακτική των παραδοσιακών μουσικών 

να παίρνουν μαζί τους μαθητευόμενούς τους εκεί που έπαιζαν, δίνεται ώθηση να 

αναφερθεί ένα ακόμη σημείο σύγκλισης, το οποίο είναι η συμμετοχή σε συναυλίες από 

νωρίς, η έκθεση σε κοινό δηλαδή. Ο Suzuki θεωρούσε πολύ σημαντική την έκθεση του 

παιδιού σε κοινό και παρότρυνε να γίνεται από τους πρώτους μήνες της μαθητείας, ακόμη 

και αν ο μαθητής είναι αρχάριος. Η έκθεση σε κοινό μπορεί να ξεκινήσει από μια «σπιτική 

συναυλία» όπου ο μαθητής θα παίξει κάτι από όσα έχει μάθει στην οικογένεια του που θα 

έχει συγκεντρωθεί για αυτό το λόγο, μέχρι και μια μεγάλη συναυλία με τους υπόλοιπους 

μαθητές. Η ουσία της συμμετοχής σε συναυλίες από τα πρώτα στάδια της μελέτης ενός 

οργάνου είναι η εξοικείωση με το κοινό και η πρόληψη της δημιουργίας του άγχους της 

σκηνής, που ταλαιπωρεί πολλούς μουσικούς που δεν εξασκήθηκαν από την αρχή της 

μουσικής τους σπουδής στην έκθεση στο κοινό. Στην ελληνική παραδοσιακή μουσική δεν 

συμβαίνει αυτό ακριβώς, ωστόσο η έκθεση σε κοινό από νωρίς υφίστανται και κατέχει 

σημαντική θέση. Όταν ο δάσκαλος αποφάσιζε να πάρει μαζί του σε  κάποιο μαθητή, 

αρκετές φορές τον έβαζε να παίξει μαζί του ή και μόνο του μπροστά σε κοινό. Αυτό, 

αφενός ξεκούραζε το δάσκαλο, αφετέρου έβαζε το μαθητή σε μια διαδικασία να 

αντιληφθεί πόσο διαφορετική μορφή έχει η μουσική που μαθαίνει και μελετάει όταν 

καλείται να την ερμηνεύσει μπροστά σε κοινό και μαζί με άλλους μουσικούς επιπλέον. 

 Συμπερασματικά, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι, παρά τις αρκετές απορίες που θα 

γεννιούνταν σχετικά με την ύπαρξη ή μη κοινών σημείων σύγκλισης δύο τόσο 

διαφορετικών μουσικών κόσμων, η μέθοδος Suzuki έχει ως βάση της για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση μουσικού οργάνου πολλά στοιχεία που ενυπάρχουν ως πρακτικές και 

δομικά συστατικά στην ελληνική μουσική παράδοση. Η προφορικότητα βλέπουμε να 
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λειτουργεί ως μηχανισμός που περικλείει πλήθος στοιχείων που δημιουργούν ένα καλά 

οργανωμένο πλαίσιο άτυπης διδασκαλίας και μάθησης. Ο Suzuki από την άλλη πλευρά, 

παρατηρώντας πώς λειτουργεί το μιμητικό μοντέλο του μηχανισμού εκμάθησης της 

μητρικής γλώσσας από το παιδί, ξεχώρισε αυτά τα ίδια στοιχεία ως εξαιρετικά για τη 

δημιουργία μιας μεθόδου για μουσικό όργανο, η οποία θα ήταν όσο το δυνατόν πιο οικεία 

προς το παιδί και με λιγότερες πιθανότητες κάποιο παιδί να μην καταφέρει να μάθει μέσα 

σε ένα τυπικό πλαίσιο διδασκαλίας. Ο ίδιος τόνιζε ότι όλα τα παιδιά μαθαίνουν να μιλάνε 

και να καταλαβαίνουν τη μητρική τους γλώσσα πριν πάνε σχολείο, άλλα με αργούς και 

άλλα με πιο γρήγορους ρυθμούς, απλά μιμούμενα τη γλώσσα που ακούνε μέσα στο 

περιβάλλον το οποίο μεγαλώνουν. Ανέλυσε αυτό το μιμητικό μοντέλο και ξεχώρισε τα 

στοιχεία της επανάληψης, της ακρόασης, της απομνημόνευσης τα οποία είναι τα βασικά 

μέσα διδασκαλίας στην ελληνική μουσική παράδοση. Παρατηρώντας την ύπαρξη αυτής 

της κοινής βάσης στην ελληνική μουσική παράδοση και στην μέθοδο Suzuki, η 

συγγραφέας της έρευνας εμπνεύστηκε την ιδέα για σύζευξή τους με στόχο τη δημιουργία 

ενός διδακτικού μοντέλου.   

 

3.3 Μια ενδεικτική πρόταση διδασκαλίας για το κανονάκι με βάση την παραπάνω 

σύζευξη 

 3.3.1 H φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά της. Αφορμή για την σύλληψη της 

ιδέας της συγγραφής μιας πρότασης διδασκαλίας για το κανονάκι, όπως προαναφέρθηκε, 

υπήρξε ο πολυετής προβληματισμός της συγγραφέως για το ποια θα μπορούσε να 

θεωρηθεί όσον το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για το όργανο, 

συνυπολογίζοντας πλήθος παραγόντων διαφορετικής φύσεως. Αυτοί οι παράγοντες αφενός 

σχετίζονται με τη διδακτική του οργάνου και τις ελλείψεις στη βιβλιογραφία και αφετέρου 

απορρέουν από έναν γενικότερο προβληματισμό των σύγχρονων τάσεων στην έρευνα 

στην παγκόσμια επιστημονική μουσική κοινότητα σχετικά με τη διδασκαλία της μουσικής. 

 Ο μεγαλύτερος προβληματισμός και ταυτόχρονα η δυσκολία έγκειται στον τρόπο 

που θα προσεγγισθεί η διδασκαλία οργάνων που αντιπροσωπεύουν μια μουσική παράδοση 

εξ’ ορισμού βασισμένη στην προφορικότητα. Πώς μπορεί να ενταχθεί σε ένα τυπικό 

πλαίσιο διδασκαλίας η διδασκαλία ενός παραδοσιακού οργάνου, όταν η μουσική 

παράδοση που αντιπροσωπεύει δεν έχει σχεδόν κανένα χαρακτηριστικό τυπικής 

διδασκαλίας; Στο δεύτερο κεφάλαιο κάναμε λόγο για τη θεώρηση της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής ως επιτελεστικού φαινομένου με κύριο χαρακτηριστικό την 

άρρηκτη σύνδεση με το κοινωνικό πλαίσιο και τον προφορικό τρόπο μετάδοσης. Πώς 
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μπορεί να επιτευχθεί η μεταφορά αυτών των στοιχείων σε ένα εγγράμματο περιβάλλον 

χωρίς να αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό η ποιότητά τους αλλά και χωρίς να έρθουν σε 

σύγκρουση με τη συστηματοποίηση που χαρακτηρίζει τις τυπικές δομές εκπαίδευσης; 

Μπορεί ο παραδοσιακός τρόπος μαθητείας να υποστηριχθεί επαρκώς και να 

χρησιμοποιηθεί ως μοναδική μέθοδος διδασκαλίας εντός των νέων πλαισίων μαθητείας 

που χαρακτηρίζουν τις τυπικές εκπαιδευτικές δομές και στις οποίες διδάσκεται η ελληνική 

παραδοσιακή μουσική;  

 Το ζητούμενο δεν είναι να μεταφερθούν πρακτικές και μοντέλα διδασκαλίας των 

κλασικών οργάνων αυτούσια στη διδασκαλία ενός παραδοσιακού οργάνου ώστε να 

επιτευχθεί η ένταξη τους σε ένα τυπικό πλαίσιο διδασκαλίας, ούτε να αναπαραχθούν 

παγιωμένες αντιλήψεις για την εμπειρική διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής. Κανένα 

από τα δύο δεν είναι επαρκές. Στην πρώτη περίπτωση, η αυτούσια μεταφορά πρακτικών 

και μοντέλων διδασκαλίας κλασσικών οργάνων στα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, δεν 

συμβαδίζει με την ιδιαίτερη φύση των οργάνων αυτών, έρχεται σε αντίθεση με την 

επιτελεστική διάσταση που χαρακτηρίζει τη μουσική που αντιπροσωπεύουν και αλλοιώνει 

την υπόστασή τους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο μαθήματος που θα διατηρεί 

τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές πρακτικές που ορίζουν μια προφορική μουσική παράδοση 

συμβαδίζοντας με τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια τυπική εκπαιδευτική δομή. 

Η διδασκαλία ενός οργάνου που βασίζεται εξολοκλήρου στην ανάγνωση μουσικού 

κειμένου (παρτιτούρα) ή στην ακουστική ικανότητα μόνο (με τ’αυτί)  παρουσιάζει 

ελλείψεις. Η μέθοδος Suzuki, αν και αφορά σε κλασικά όργανα, είναι η μόνη συστηματική 

μέθοδος που βασίζεται στο συνδυασμό ακουστικής ικανότητας και ανάγνωσης μουσικού 

κειμένου. Και αυτή η καινοτομία (με όλα τα στοιχεία που τη συνθέτουν) φέρνει τη μέθοδο 

Suzuki πολύ κοντά στην προφορικότητα της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Σήμερα, 

εντός των πλαισίων της δευτερογενούς προφορικότητας, που εκ των πραγμάτων οι 

παραδόσεις υπάρχουν σε πλαίσια εγγραματοσύνης, είναι στοίχημα πώς η τελευταία θα 

εισαχθεί με τρόπο «συμβατό» με την προφορικότητα, ώστε να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά και όχι ακυρωτικά. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα 

διδακτική πρόταση.  

 Η φιλοσοφία της παρούσας διδακτικής πρότασης βασίζεται στην πεποίθηση ότι 

μεγάλος αριθμός πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης μουσικού οργάνου στην ελληνική 

παραδοσιακή μουσική ενυπάρχουν –με διαφορετική μορφή- σε μια τυπική μέθοδο 

διδασκαλίας, η οποία στην προκειμένη είναι η μέθοδος οργανικής διδασκαλίας Suzuki. Η 

τελευταία είναι μια οργανωμένη μέθοδος διδασκαλίας που συμβαδίζει ως ένα βαθμό με τα 
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χαρακτηριστικά του τυπικού πλαισίου διδασκαλίας. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτή τη μέθοδο μπορούν να βρεθούν αυτούσια στην 

ελληνική μουσική παράδοση ή να παραλληλιστούν με άλλης μορφής στοιχεία αυτής. 

 Μελετώντας ένα προς ένα τα στοιχεία της μεθόδου Suzuki βγήκε το συμπέρασμα 

ότι πολλά μπορούν να συζευχθούν με στοιχεία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και 

να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση που θα συνδυάζει 

ισορροπημένα την προφορικότητα και την εγγραματοσύνη σε ένα τυπικό πλαίσιο με άτυπα 

στοιχεία μάθησης και διδασκαλίας. Ουσιαστικά, η συγγραφέας επιχειρεί να «παντρέψει» 

την τυπική διδασκαλία και μάθηση με στοιχεία άτυπης διδασκαλίας και μάθησης 

αξιοποιώντας κοινούς τόπους  μιας τυπικής μεθόδου διδασκαλίας και μιας προφορικής 

μουσικής παράδοσης.   

 Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης επηρέασε και επηρεάστηκε 

από τα στοιχεία που προσπάθησε η συγγραφέας να συνδυάσει, τα οποία αποτελούν και τα 

χαρακτηριστικά της. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα περιγραφούν στη συνέχεια.  

 Ακουστική ικανότητα και ικανότητα ανάγνωσης. Βασικό χαρακτηριστικό της 

παρούσας διδακτικής πρότασης αποτελεί η ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας και 

της ικανότητας ανάγνωσης μουσικού κειμένου στον ίδιο βαθμό. Κρίνεται πολύ 

σημαντικό οι μαθητές να μπορούν να έχουν τόσο καλά εξασκημένα αυτιά όσο καλά 

διαβάζουν παρτιτούρα. Καμία από τις δύο δεξιότητες δεν υποβαθμίζεται έναντι της άλλης 

ούτε υπερτερεί, καθώς αυτό θα ήταν έλλειψη. Η εκμάθηση κομματιών αποκλειστικά μέσω 

γραπτού μουσικού κειμένου δεν βοηθά την ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας και 

περιορίζει την ελευθερία του μουσικού, καθώς τον καθιστά συνεχώς εξαρτημένο από την 

παρτιτούρα, μειώνει τη φαντασία του διότι αναπαράγει μόνο όσα βλέπει χωρίς να  

εμπλουτίζει όσα παίζει με προσωπικές ιδέες και μειώνει την ικανότητα του για 

αυτοσχεδιασμό. Βέβαια, εντός των πλαισίων της προφορικότητας αυτό δεν ίσχυε. Ο 

μουσικός δεν αποστηθίζει μόνο αυτούσιο μουσικό υλικό αλλά τα σταθερά στοιχεία του 

μοντέλου και τον τρόπο να πραγματώνει το μοντέλο σε δόκιμες μουσικές επιτελέσεις. 

Ωστόσο, αυτό δεν γνωρίζουμε αν και κατά πόσο συμβαίνει και είναι δυνατό να συμβεί σε 

όσες εκπαιδευτικές δομές χρησιμοποιείται η ακουστική μέθοδος ως μοναδική για τη 

διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Αντίστοιχα, η αποκλειστική χρήση της 

ακουστικής ικανότητας καθιστά το μουσικό εξαρτημένο από ηχητικό υλικό, είτε αυτό 

είναι ζωντανή εκτέλεση είτε ηχογραφημένη, του στερεί την οργάνωση που χαρακτηρίζει 

μια παρτιτούρα, τη λεπτομέρεια στην εκτέλεση και συνάμα δεν μπορεί να έχει απόλυτο 

έλεγχο όσων ακούει παρά μόνο τη στιγμή ακριβώς που τα ακούει. Η εκμάθηση και η 
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διδασκαλία της μουσικής αποκλειστικά με ένα από τους δύο τρόπους στερεί από το 

μαθητή πολλές πτυχές της μουσικής και είναι ελλειμματική. Στην παρούσα διδακτική 

πρόταση, επιχειρείται μια ισορροπία ανάμεσα στη χρήση παρτιτούρας και στην εκμάθηση 

μέσω ακουστικής ικανότητας, η οποία ωστόσο, δύναται να προσαρμοστεί ως ένα βαθμό 

από το δάσκαλο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Η ίση και παράλληλη 

καλλιέργεια των δύο ικανοτήτων γίνεται πράξη σε κάθε μάθημα αλλά και στη μελέτη. Ο 

μαθητής καλείται να μάθει μουσικά κομμάτια μέσω ακρόασης αλλά και μέσω παρτιτούρας 

και διδάσκεται σε κάθε μάθημα πώς θα το επιτύχει αυτό. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει από 

κοινού ακρόαση, όπου ο δάσκαλος δείχνει  μέσω ερωτήσεων και υποδείξεων στο μαθητή 

πώς θα χρησιμοποιήσει το αυτί του για να κατανοήσει κάθε τι που ακούει, τον οδηγεί 

δηλαδή στη λειτουργική ακρόαση, κατά την οποία ο μαθητής προσέχει λεπτομερώς ό,τι 

ακούει και στη συνέχεια του διδάσκει πώς θα το μεταφέρει αυτό στο όργανο.  

Προτείνεται η εκμάθηση ενός κομματιού μέσω ακρόασης να ακολουθεί τα 3 

βήματα: i) ακρόαση του κομματιού χωρίς παρατήρηση, ii)λειτουργική ακρόαση και 

ταυτόχρονη προσπάθεια εκτέλεσης στο όργανο μέχρι να μαθευτεί το κομμάτι, iii) 

αφαίρεση ακρόασης και μελέτη στο όργανο αποκλειστικά. Στο πρώτο βήμα, ο μαθητής 

ακούει για κάποιες ημέρες το νέο κομμάτι στο σπίτι χωρίς να το παρατηρεί λεπτομερώς, 

στο δεύτερο βήμα θα το ακούσει με προσοχή και θα προσπαθήσει ταυτόχρονα να το 

«βγάλει» στο όργανο παίζοντας μαζί με το ηχητικό υλικό, ή διακόπτοντάς το κάθε τόσο. 

Όταν ολοκληρώσει το 2ο βήμα και νιώθει ότι το έμαθε, προχωρά στο 3ο βήμα όπου 

σταματάει την ακρόαση του ηχητικού υλικού και το μελετά στο όργανο. Αν εντοπίσει 

δυσκολίες στην εκτέλεση επιστρέφει στο 2ο βήμα και διορθώνει τα λάθη παράλληλα με 

την ακρόαση. Για αυτό το λόγο το 3ο βήμα δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του στα πρώτα 

στάδια μελέτης ενός κομματιού, καθώς ο μαθητής ο μαθητής πρέπει να έχει πρόσφατη την 

ακρόαση στην μνήμη του μέχρι να το μάθει επαρκώς. Με αυτό τον τρόπο εργάζεται στο 

σπίτι αλλά και στο μάθημα, με τη διαφορά ότι στο μάθημα απουσιάζει το 1ο βήμα, και τα 

άλλα δύο έχουν μικρότερη διάρκεια από ότι στη μελέτη στο σπίτι. Στο μάθημα αντί για 

ηχογραφημένο ηχητικό υλικό επίσης, παίζει ο δάσκαλος το κομμάτι.  

Επίσης, σε κάθε μάθημα προτείνεται να διαβάσουν μαζί παρτιτούρα και ο 

δάσκαλος θα του εξηγήσει πώς γίνεται η εκμάθηση μέσω της παρτιτούρας. Η μελέτη μιας 

παρτιτούρας γίνεται και αυτή βήμα βήμα. Στο 1ο βήμα ο μαθητής εντοπίζει όλες τις 

γενικές πληροφορίες της παρτιτούρας, τον τίτλο, το είδος κομματιού (πχ. ορχηστρικό), το 

κλειδί που είναι γραμμένο, το ρυθμό, την ταχύτητα που θα παιχτεί (εάν υπάρχει 

μετρονομική ένδειξη), τις αλλοιώσεις, τον συνθέτη και το έτος σύνθεσης. Είναι αναγκαίο 
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να διευκρινιστεί σε τι βαθμό ένας αρχάριος μαθητής, στους οποίους αφορά η παρούσα 

διδακτική πρόταση, μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά. Όλα όσα προτείνονται, αφορούν 

σε αρχάριους μαθητές στο κανονάκι, οι οποίοι ωστόσο διδάσκονται το α΄ έτος θεωρίας 

ευρωπαϊκής μουσικής παράλληλα και μπορούν να αναγνωρίσουν π.χ. ότι το κομμάτι είναι 

γραμμένο σε κλειδί του Σολ. Όσον αφορά στα υπόλοιπα στοιχεία, η επιλογή των 

κομματιών γίνεται κατόπιν σχεδιασμού του καθηγητή ώστε να είναι αντίστοιχης 

δυσκολίας με αυτή που μπορεί ο μαθητής να ανταπεξέλθει. Στο κάθε μάθημα, προτείνεται, 

ο δάσκαλος να εξηγεί με ποιο τρόπο αναγνωρίζεται κάθε πληροφορία σε μία παρτιτούρα 

(π.χ. σε ποιο σημείο ακριβώς γράφεται πάντα ο συνθέτης, τι μπορεί να υποδηλώνει ένας 

τίτλος κτλ.). Προτείνεται επίσης, σε κάθε μάθημα, ο δάσκαλος να πληροφορεί  με βασικές 

και απλές πληροφορίες για το κομμάτι τον μαθητή. Π.χ. Στην περίπτωση που διδάσκεται 

το «Μήλου μου κόκκινο», ένας αρχάριος μαθητής δεν γνωρίζει το ρυθμό 7/8, ωστόσο ο 

δάσκαλος τον πληροφορεί για την ονομασία, το είδος του χορού, τις περιοχές που 

χορεύεται ίσως και τα βήματα. Φυσικά δεν κατανοεί σε βάθος τα 7/8, ωστόσο είναι σε 

θέση να θυμάται ότι το κομμάτι είναι 7/8 και είναι συρτός Μακεδονίας. Όλα τα ενδεικτικά 

κομμάτια που θα παρατεθούν στο τέλος, είναι επιλεγμένα κατόπιν σχεδιασμού και μελέτης 

με στόχο να ανταποκρίνονται σε έναν αρχάριο μαθητή. Σε κάθε κομμάτι υπάρχει ένα μόνο 

νέο και άγνωστο στοιχείο στην τεχνική, στις πληροφορίες για το είδος των κομματιών, 

στους ρυθμούς και στις γνώσεις ευρωπαϊκής θεωρίας που απαιτούνται. Μακροπρόθεσμα η 

δυσκολία των κομματιών αυξάνεται με σταδιακό ρυθμό. Τα ενδεικτικά παραδείγματα θα 

κάνουν πιο σαφή αυτή τη διευκρίνιση. Σε καμία περίπτωση δεν επιλέγονται κομμάτια τα 

οποία περιέχουν στοιχεία που δεν απευθύνονται σε έναν αρχάριο μαθητή. Στο 2ο βήμα 

παρατηρεί τη δομή του κομματιού (π.χ. εισαγωγές, επαναλήψεις κ.α.). Στο 3ο βήμα αρχίζει 

να διαβάζει τις νότες ρυθμικά ένα-ένα μέτρο. Προχωράει στο επόμενο μέτρο μόνο εφόσον 

έχει κατανοήσει το προηγούμενο. Κάθε ένα μέτρο που μαθαίνει, το επαναλαμβάνει σε 

συνδυασμό και με τα προηγούμενα. Και τέλος στο 4ο βήμα, αφού έχει αποκτήσει μία 

ευχέρεια στην ανάγνωση της παρτιτούρας, το εκτελεί και στο όργανο. Η ανάγνωση 

παρτιτούρας απαιτεί από έναν μαθητή βασικές γνώσεις σολφέζ. Στους πρώτους μήνες 

μαθητείας στο όργανο, η ανάγνωση παρτιτούρας ξεκινάει από τις σχεδιασμένες ασκήσεις 

που είναι πολύ μικρής δυσκολίας. Όσες ασκήσεις μελετάει στα πρώτα στάδια για την 

εξάσκηση της τοποθέτησης του χεριού, την παραγωγή ήχου και τη βασική κίνηση του 

δαχτύλου, τις χρησιμοποιεί και για την εξάσκηση της ικανότητας ανάγνωσης. Τα πρώτα 

κομμάτια προτείνεται να τα διδαχθεί ακουστικά. Αφού ο μαθητής έχει αρχίσει να αποκτά 

κάποιες ικανότητες στο σολφέζ, μετά από κάποιους μήνες μαθητείας, εισάγονται και 
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κάποιες παρτιτούρες των κομματιών. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι τα ενδεικτικά 

κομμάτια που προτείνονται στην παρούσα πρόταση επιτρέπουν την εξάσκηση στο σολφέζ 

ακόμη και για έναν εντελώς αρχάριο μαθητή. Όταν κρίνει ο δάσκαλος ότι είναι η 

κατάλληλη στιγμή, αρχίζει και η ανάγνωση κάποιων κομματιών εκτός των ασκήσεων. Στα 

πρώτα μαθήματα που ο μαθητής προσπαθεί να διαβάσει σολφέζ ένα κομμάτι, ο δάσκαλος 

του εξηγεί βήμα-βήμα κάθε σημείο. Όταν το κομμάτι είναι καινούριο το παίζει μαζί με την 

παρτιτούρα, όσο περνάει ο καιρός όμως και το επαναλαμβάνει το μαθαίνει «απέξω» και 

χρησιμοποιεί την παρτιτούρα ως οδηγό ή και καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο εργάζονται 

στο μάθημα από κοινού μαθητής και δάσκαλος, αλλά και ο μαθητής μόνος όταν μελετά 

στο σπίτι. Στο μάθημα το κάθε βήμα διαρκεί ίσως λιγότερο χρόνο καθώς επικουρεί και ο 

δάσκαλος όπου είναι αναγκαίο. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κομμάτια που έχει στο σπίτι ο 

μαθητής να μελετήσει ακουστικά δεν τα παίρνει από την αρχή σε παρτιτούρα και έχει 

οδηγίες να μην την αναζητήσει μόνος του. Αντίστοιχα, όσα θα μελετήσει από παρτιτούρα 

δεν του επιτρέπεται να τα ακούσει από ηχητικό υλικό πριν ολοκληρωθεί η κάθε 

διαδικασία. Όσα κομμάτια θα μάθει μέσω παρτιτούρας θα τα ακούσει μόνο αφού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμάθησης τους και αντιστρόφως, για όσα θα μελετήσει μέσω 

ακουστικής ικανότητας θα πάρει την παρτιτούρα αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

εκμάθηση μέσω ακρόασης.                                                                                            

 Τμηματική διδασκαλία της ύλης. Για να μπορέσει ο μαθητής να επιτύχει αυτές τις 

δύο ικανότητες, είναι απαραίτητο η διδασκαλία της ύλης να γίνεται τμηματικά, βήμα 

βήμα και να επαναλαμβάνεται πολλές φορές, το οποίο περιγράφηκε παραπάνω και στις 

δυο διαδικασίες εκμάθησης του κομματιού. Αυτό αποτελεί και το δεύτερο χαρακτηριστικό 

της παρούσας διδακτικής πρότασης. Λεπτομερέστερα, αυτό που θέτει ως δεύτερο 

σημαντικό στοιχείο η συγγραφέας είναι ο τεμαχισμός του συνολικού όγκου κάθε τι νέου 

που διδάσκεται ο μαθητής, σε μικρότερα μέρη, τα οποία ο μαθητής μελετά ένα ένα, τα 

επαναλαμβάνει πολλές φορές και προχωρά εάν και εφόσον τα έχει κατακτήσει. Πχ. έχει ο 

μαθητής να μάθει ένα νέο κομμάτι που αποτελείται από εισαγωγή και μία κύρια μελωδία. 

Η εισαγωγή είναι 12 μέτρα και η κύρια μελωδία 8. Ξεκινά να μελετά πρώτα την εισαγωγή 

και στη συνέχεια την κύρια μελωδία. Κάθε ένα μέτρο που μαθαίνει, προχωρά στο επόμενο 

και μετά το επαναλαμβάνει μαζί με τα προηγούμενα. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι 

να μελετά ο μαθητής με λεπτομέρεια, και να κατακτά με σίγουρα βήματα κάθε τι νέο. 

Επίσης, με αυτό τον τρόπο δεν προλαβαίνει να αντιληφθεί το συνολικό όγκο της 

δυσκολίας του νέου κομματιού γιατί τον αντιμετωπίζει τμηματικά, συνεπώς μειώνονται οι 

πιθανότητες να τα παρατήσει. Φαίνεται πιο εύκολο να μελετήσεις ένα νέο μέτρο και μετά 
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το επόμενο, παρά να διαβάσεις σε μια φορά 12 μέτρα στη σειρά. Αυτό το στοιχείο δεν 

παρουσιάζεται στην παρούσα διδακτική πρόταση ως καινοτομία. Συναντάται σαφώς, 

σχεδόν σε κάθε τυπική διδακτική προσέγγιση. Ωστόσο, θεωρείται πολύ σημαντικό από τη 

συγγραφέα, ειδικότερα σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της παρούσας 

διδακτικής πρότασης. Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία στο μάθημα ο καθηγητής είναι 

σίγουρος ότι προχώρησε παρακάτω χωρίς να υπάρχουν «σκοτεινά σημεία» σε ό,τι δίδαξε 

προηγουμένως. Στη μέθοδο Σουζούκι, ο δάσκαλος δουλεύει τα σκοτεινά σημεία με το 

μαθητή, πριν ο μαθητής εισαχθεί στο κομμάτι. Έτσι ώστε όταν εισαχθεί, να μην υπάρχουν 

δυσκολίες πουθενά. Στην παρούσα διδακτική πρόταση κάθε νέο στοιχείο που θα εισαχθεί 

με το νέο κομμάτι, έχει ήδη μελετηθεί στις ασκήσεις, ώστε να μην αποτελέσει «σκοτεινό 

σημείο» για το μαθητή. Πχ. το επόμενο κομμάτι που έχει αποφασίσει ο δάσκαλος ότι θα 

διδαχθεί ο μαθητής, περιλαμβάνει πολλά διαστήματα 3ης που απαιτούν ιδιαίτερη εξάσκηση 

στην τεχνική. Στα δύο προηγούμενα –από αυτό στο οποίο θα εισαχθεί το κομμάτι με τα 

διαστήματα 3ης- μαθήματα, η νέα άσκηση που διδάσκεται και παίρνει στο σπίτι για μελέτη 

είναι άσκηση με διαστήματα 3ης. Έχοντας ήδη δουλέψει την τεχνική που απαιτεί το 

διάστημα 3ης , όταν θα κληθεί να μελετήσει το κομμάτι αυτό, θα δυσκολευτεί σε μικρότερο 

βαθμό έως καθόλου. Τέλος, σε κάθε βήμα ο μαθητής κατακτά και ένα μικρό στόχο και 

έτσι παίρνει κίνητρα και ενθαρρύνεται ότι μπορεί να τα καταφέρει σε κάθε τι δύσκολο. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ο τεμαχισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει στον κατακερματισμό της 

μουσικότητας του κομματιού και στην απώλεια της αίσθησης της φράσης. Ο δάσκαλος, 

αναλόγως το κομμάτι, κρίνει και καθοδηγεί την τμηματική διδασκαλία της ύλης με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποφευχθεί να συμβεί αυτό. Ωστόσο, εάν υπάρξουν σημεία εξαιρετικής 

δυσκολίας για το μαθητή, ο δάσκαλος, για να αποτρέψει την πλήρη τεμαχισμό του 

κομματιού, απομονώνει το δύσβατο σημείο το εξηγεί και το εκτελεί χωριστά, κάτι το 

οποίο θα ζητήσει και από το μαθητή. 

 Επανάληψη. Περιγράφοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν έννοιες 

όπως η επανάληψη και ο στόχος. Η επανάληψη αποτελεί κι αυτή χαρακτηριστικό της 

προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης. Ο μαθητής επαναλαμβάνει κάθε τι νέο που μελετά 

για το μάθει και επαναλαμβάνει ό,τι έχει μάθει για να το τελειοποιήσει. Επαναλαμβάνει, 

επίσης, τις ασκήσεις του στο σπίτι για να τις μάθει αλλά τις επαναλαμβάνει, επίσης, 

εξελίσσοντάς τες αφού τις κατακτήσει. Τέλος, επαναλαμβάνει το παλιό του ρεπερτόριο σε 

κάθε μάθημα αλλά και στη μελέτη του στο σπίτι. Αδιαμφισβήτητα, η επανάληψη αποτελεί 

βασικό εργαλείο στα χέρια του μαθητή και του δασκάλου, καθώς σε συνδυασμό με όλα τα 

υπόλοιπα, αν γίνει σωστά μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τη μουσική σπουδή σε ένα 
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όργανο. Φυσικά, η επανάληψη με λάθος τρόπο ή χωρίς τη συγκέντρωση του μαθητή, 

μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά να βοηθήσει. Για αυτό το λόγο, ο 

δάσκαλος εξηγεί όσο το δυνατόν με περισσότερη λεπτομέρεια κάθε τι νέο που διδάσκεται 

ο μαθητής, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες επανάληψης με λάθη. Πολύ 

βοηθητικό για να καταλάβει ο δάσκαλος εάν και κατά πόσο η μελέτη στο σπίτι γίνεται με 

σωστό τρόπο και η επανάληψη δεν περιλαμβάνει λάθη, είναι το ημερολόγιο μελέτης όπου 

ο μαθητής σημειώνει κάθε πόσο μελετά, πόσο χρόνο αφιερώνει στην κάθε άσκηση και στο 

κάθε κομμάτι, πόσες φορές μελετά το κάθε τι αλλά και διάφορα προβλήματα ή δυσκολίες 

που συνάντησε καθώς και παρατηρήσεις (εάν και όπου έκανε). Με αυτό τον τρόπο μπορεί 

ο δάσκαλος να αντιληφθεί με περισσότερη βεβαιότητα την ποιότητα της μελέτης στο 

σπίτι. Πχ. εάν στο ημερολόγιο ένα μαθητής σημειώσει την μελέτη της εισαγωγής ενός 

κομματιού για 40 λεπτά την ημέρα αλλά στο μάθημα δυσκολεύεται να το εκτελέσει 

σωστά, ο δάσκαλος προβληματίζεται, συν τοις άλλοις, και για τον τρόπο που μελέτησε στο 

σπίτι ο μαθητής.  

 Ένας στόχος κάθε φορά. Ένας στόχος κάθε φορά, είναι ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό της παρούσας διδακτικής πρότασης. Ο τεμαχισμός σε μικρότερα 

κομμάτια κάθε τι νέου που πρέπει να μάθει ο μαθητής τόσο στη διδασκαλία όσο και στη 

μελέτη του, συνδέεται άρρηκτα με τη βασική αρχή που είναι ένας στόχος κάθε φορά, 

κατανοητός και ξεκάθαρος για το μαθητή, όσο μικρός και αν είναι αυτός. Ο καθηγητής 

θέτει ένα στόχο κάθε φορά όχι μόνο όταν μαθαίνει στο μαθητή να μελετά βήμα βήμα, 

αλλά και σε κάθε μάθημα, σε κάθε κομμάτι και άσκηση που επιλέγει να διδάξει στο 

μαθητή. Πχ. πρέπει ο μαθητής να μάθει να εκτελεί στο κανονάκι το διάστημα 3ης (μία νότα 

σε κάθε χέρι εναλλάξ), ο καθηγητής θα του δώσει να μελετήσει μια άσκηση που θα 

ανεβαίνει-κατεβαίνει 2 οκτάβες ανά τρίτες συνεχόμενα, με τα χέρια εναλλάξ, και στη 

συνέχεια όταν η άσκηση φτάσει σε κάποιο επίπεδο θα επιλέξει να διδάξει ένα κομμάτι που 

η μελωδία του να χρησιμοποιεί αρκετά διαστήματα 3ης. Ο αρχικός  και μοναδικός στόχος 

του σε αυτό το κομμάτι θα είναι να εισάγει στο όργανο τον νέο δαχτυλισμό που έμαθε 

μέσω της άσκησης, και όταν κατακτηθεί αυτό θα τελειοποιηθεί το κομμάτι και από άλλες 

απόψεις. Φυσικά, μπορεί να εξηγεί κάθε φορά στο μαθητή τι στόχο έχει η κάθε άσκηση 

και το κάθε κομμάτι από άποψη τεχνικής. Μικροί, ξεκάθαροι και κατανοητοί από τον 

μαθητή στόχοι δεν τον κουράζουν και τον ενθαρρύνουν στη μουσική σπουδή. Ωστόσο, 

όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι οι στόχοι είναι απλοϊκοί. Το επίπεδό δυσκολίας τους 

είναι τέτοιο ώστε η κατάκτηση του να μην είναι ακατόρθωτη (και ο μαθητής 

απογοητευτεί) αλλά ούτε και πανεύκολη (και ο μαθητής βαρεθεί).  
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 Συνδυασμός ασκήσεων και κομματιών. Το προηγούμενο παράδειγμα με τη 

διδασκαλία του διαστήματος της 3ης μικρής μας δίνει βήμα για το επόμενο χαρακτηριστικό 

που θα περιγραφεί και συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα. Οι ασκήσεις που θα μελετήσει ο 

μαθητής δεν είναι τυχαίες. Ο καθηγητής πρέπει να συνυπολογίσει στην επιλογή τους 

κάποιους παράγοντες, οι οποίοι είναι οι εξής: 

α) Οι ασκήσεις πρέπει να συμβαδίζουν με το επίπεδο του μαθητή. Εφόσον, αναφερόμαστε 

σε αρχάριο μαθητή, οι ασκήσεις θα είναι αυτές που θα βοηθήσουν το μαθητή να μάθει και 

να εξασκήσει την παραγωγή ήχου στο όργανο σε πρώτο επίπεδο, και τη βασική 

δακτυλοθεσία στη συνέχεια. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι οι ασκήσεις αποτελούν 

το κλειδί που θα οδηγήσει το μαθητή στα νέα κομμάτια.  

β) Κάθε άσκηση που επιλέγεται από τον καθηγητή, αφορά σε ένα στοιχείο τεχνικής που 

πρέπει ο μαθητής να μάθει στο όργανο, και μέσω της συνεχούς μελέτης και επανάληψης 

της άσκησης θα το κατακτήσει.  

γ) Συνάμα, κάθε κομμάτι νέο που προστίθεται στο ρεπερτόριο περιέχει και αυτό ένα ή 

περισσότερα νέα τεχνικά στοιχεία. Οι ασκήσεις, λοιπόν, θα μελετηθούν πριν ο μαθητής 

ξεκινήσει το νέο κομμάτι, και με αυτό τον τρόπο η νέα τεχνική του κομματιού θα έχει ήδη 

προετοιμασθεί από τη μελέτη στων ασκήσεων και μέσω αυτού θα εξελιχθεί. Κάθε άσκηση 

που μελετάται, τη συναντά ο μαθητής μετά στο επόμενο κομμάτι που θα μάθει. Αυτό 

μειώνει τα επίπεδα δυσκολίας που θα συναντάει σε κάθε νέο κομμάτι ο μαθητής καθώς 

ήδη θα έχει εξασκηθεί σε αυτά. Αυτή η διαδικασία, όπου ουσιαστικά η τεχνική των 

ασκήσεων οδηγεί στην τεχνική του κάθε κομματιού, γίνεται δηλαδή συνδυασμός 

ασκήσεων και κομματιών, φέρνει το μαθητή πιο γρήγορα το μαθητή στην κατάκτηση 

κάθε νέου κομματιού και τεχνικής. 

 Οργάνωση, τρόπος, χρόνος και τακτικότητα της μελέτης. Το επόμενο 

χαρακτηριστικό που θα περιγραφεί σχετίζεται με τη μελέτη και αφορά τρία στοιχεία της, 

την οργάνωση της, τον τρόπο που θα γίνεται και το πώς/κάθε πότε θα γίνεται. Η μελέτη 

για το σπίτι ορίζεται από το δάσκαλο με σαφείς οδηγίες, τις οποίες γράφει στο τετράδιο. 

Ως τετράδιο σε αυτή τη διδακτική πρόταση χρησιμοποιείται το «Ημερολόγιο μαθημάτων 

και μελέτης», το οποίο δημιουργήθηκε για αυτή και περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο 

αναλυτικά. Ο καθηγητής σημειώνει επακριβώς τι θα μελετηθεί και με πόσες επαναλήψεις 

τη φορά καθώς και το συνολικό χρόνο μελέτης. Ο μαθητής με τη σειρά του σημειώνει στο 

2ο μέρος του ημερολογίου τι και πόσο μελέτησε κάθε ημέρα. Με αυτό τον τρόπο είναι 

ξεκάθαρο στο μαθητή τι θα διαβάσει την εβδομάδα και στο δάσκαλο τι διάβασε ο 

μαθητής. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό της μελέτης θεωρείται η τακτικότητα της. 
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Προτείνεται καθημερινή μελέτη ολιγόλεπτη, είτε μοιρασμένη μέσα στη μέρα είτε όχι, και 

όχι πολύωρη μελέτη 1-2 φορές μόνο την εβδομάδα. Είναι πιο εποικοδομητικό να 

μελετήσει ο μαθητής λίγο κάθε μέρα έστω και αν αυτό είναι 10 λεπτά, παρά να μελετήσει 

περισσότερες ώρες σε μία ημέρα μόνο. Στη δεύτερη περίπτωση δεν μπορούν να έχουν αξία 

η έννοια της επανάληψης, της απομνημόνευσης και του τεμαχισμού της ύλης, ενώ στην 

πρώτη, η μελέτη γίνεται καθημερινή συνήθεια του μαθητή και κομμάτι της ρουτίνας του 

χωρίς να τον κουράζει. 

 Οι γονείς. Το προτελευταίο χαρακτηριστικό που θα περιγράψουμε αφορά στους 

γονείς. Σε αυτή τη διδακτική προσέγγιση οι γονείς έχουν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Η 

συνεργασία τους με το δάσκαλο θεωρείται πολύ σημαντική. Πριν την έναρξη των 

μαθημάτων ο δάσκαλος συναντά τους γονείς ή κηδεμόνες κάθε παιδιού και τους εκθέτει 

τη φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί με το μαθητή. Τους εξηγεί επίσης 

ότι σε κάθε μάθημα θα ενημερώνονται περιληπτικά για όσα διδάχθηκε ο μαθητής και τι θα 

έχει για μελέτη. Όταν δεν είναι εφικτό να ενημερωθούν κατ' ιδίαν μπορούν να ανατρέξουν 

στο ημερολόγιο μαθημάτων και μελέτης. Η ενημέρωση του γονιού για την εξέλιξη της 

ύλης σε κάθε μάθημα γίνεται με ένα στόχο. Ο καθηγητής επιθυμεί, όταν αυτό είναι 

δυνατόν, ο γονιός να παρατηρεί τη μελέτη του μαθητή στο σπίτι. Δεν επιθυμεί αυτό να 

γίνεται με πίεση και επισταμένως και ο μαθητής να αγχώνεται, αλλά δίνει μερικές γενικές 

πληροφορίες στο γονιό, ώστε να μπορεί αυτός να έχει ένα μικρό έλεγχο όσων μελετά ο 

μαθητής. Πχ. μπορεί ο καθηγητής να ζητήσει από τον γονιό να προσέχει τη στάση του 

σώματος του μαθητή εάν είναι σωστή και όταν δεν είναι να το επισημαίνει στο μαθητή, ή 

σε άλλη περίπτωση να τον ενημερώνει ότι πρέπει να μελετηθεί μια άσκηση αρκετά αργά 

στην αρχή. Ο γονιός δεν βρίσκεται εκεί για να διορθώνει το μαθητή και να τον κρίνει, 

αλλά για να τον καθοδηγεί σύμφωνα με όσα του έχει υποδείξει ο δάσκαλος, και να του 

επισημαίνει όσα ήδη ξέρει, εάν τυχόν τα αμελεί καθώς μελετά. Ουσιαστικά, η εμπλοκή 

του γονιού έχει όρια τα οποία εξηγεί ο καθηγητής με στόχο αφενός να μην δημιουργηθεί 

σύγχυση στον μαθητή (σχετικά με τη φιγούρα του δασκάλου) και αφετέρου να μην 

γεννηθούν συγκρούσεις μεταξύ γονέα και παιδιού. Ο δάσκαλος υποδεικνύει με ακρίβεια 

με ποιο τρόπο επιθυμεί ο γονιός να καθοδηγεί το μαθητή στο σπίτι και αυτός ο τρόπος 

βασίζεται στη θετική διατύπωση. 

 Δημιουργία και εγκαθίδρυση θετικού κλίματος. Το τελευταίο στοιχείο της 

διδακτικής πρότασης είναι η δημιουργία και εγκαθίδρυση θετικού κλίματος στο 

μάθημα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνίας που προσπαθεί ο καθηγητής να χτίσει 

με το μαθητή μέσα από ολιγόλεπτες συζητήσεις σε κάθε μάθημα που αφορούν το μαθητή 
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και τη ζωή του εκτός τάξης (πχ. «πώς πάει το σχολείο;»). Επιτυγχάνεται επίσης μέσω 

θετικών διατυπώσεων από τον καθηγητή (πχ. «το κομμάτι είναι πολύ σωστά μελετημένο, 

μπράβο»), ακόμη και στα σημεία όπου ο μαθητής κάνει κάποια λάθη ο καθηγητής βρίσκει 

κάτι θετικό να τον επιβραβεύσει (πχ. «νιώθω ότι ο ρυθμός σε δυσκολεύει λίγο αλλά οι 

νότες σου ήταν όλες σωστές») , και αν αυτό δεν είναι εφικτό, επιλέγει να κάνει θετικά 

σχόλια και όχι κριτική για να διορθώσει τα λάθη (πχ. «μήπως να δοκιμάσεις να το 

επαναλάβεις για να σιγουρευτείς για τα σημεία που σε δυσκολεύουν;» ή «μερικές 

επαναλήψεις ακόμη θα σε οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα»).  

 Όπως μπορεί κάποιος να συμπεράνει, η παρούσα διδακτική πρόταση αντιμετωπίζει 

τη μαθητεία σε ένα όργανο ως ένα όλον που αποτελείται από πολλά, εξίσου σημαντικά 

κομμάτια, τα οποία είναι ο μαθητής και ο καθηγητής ως μονάδες αλλά και ως σύνολο, η 

ύλη - ο τρόπος διδασκαλίας της και η διαχείρισή της, η μελέτη του μαθητή, η ατμόσφαιρα 

του μαθήματος, η δομή του μαθήματος και ο γονιός. Για όλα υπάρχει στη διδακτική 

πρόταση ένα χαρακτηριστικό, βασικό στοιχείο που τα αφορά και όλα είναι απαραίτητα για 

να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο μάθημα. Το καθένα πρέπει να 

εφαρμόζεται με τον τρόπο που προτείνεται και με τη σημασία που του αντιστοιχεί. Η 

διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ τους είναι πολύ σημαντική. Αδιαμφισβήτητα, η 

φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με όσα στοιχεία της μεθόδου 

Suzuki και της μαθητείας στην ελληνική παραδοσιακή μουσική περιγράφηκαν στα 

κεφάλαια 1 και 2 της παρούσας εργασίας. Από αυτά επιλέχτηκαν και συνδυάστηκαν τα πιο 

σημαντικά και απαραίτητα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μάθησης και 

διδασκαλίας, που θα στοχεύει στην εκμάθηση του μουσικού οργάνου με σταθερά και 

σίγουρα βήματα. Όλα αυτά, φυσικά, συμβαίνουν μέσα σε ένα θετικό κλίμα μαθήματος, 

όπου ο μαθητής θα βρίσκει κίνητρα συνεχώς και θα επιβραβεύεται για κάθε τι μικρό που 

καταφέρνει, θα κατανοεί σε βάθος όσα διδάσκεται, δεν θα κουράζεται άσκοπα και θα 

βαριέται εύκολα. Η μουσική σε αυτή την προσέγγιση θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως 

πολυ-αισθητηριακό φαινόμενο και για αυτό το λόγο όλα τα χαρακτηριστικά της πρώτης 

στοχεύουν στην καλλιέργεια της κάθε αίσθησης του μαθητή εξίσου. Ο μαθητής μαθαίνει 

να διαβάζει μουσική, να ακούει, να τραγουδάει και να παίζει μουσική. Καμία ικανότητα 

δεν υποβαθμίζεται έναντι της άλλης. Στο κέντρο όλων φυσικά βρίσκεται η πεποίθηση ότι 

μαθητής πρέπει να έρχεται και να φεύγει από το μάθημα χαρούμενος και να θεωρεί τη 

μουσική σημαντικό κομμάτι της ζωής του.     

 3.3.2 Δομή μαθήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιασθεί αναλυτικά ένα 

προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος για το κανονάκι που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τη 
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φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν και συνθέτει όλα τα κ σημεία 

σύγκλισης της μεθόδου Suzuki και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Συνδυάζεται 

με ασκήσεις9 που επιλέχτηκαν δειγματοληπτικά από τα υπάρχοντα ασκησιολόγια και 

μεθόδους διδασκαλίας για το όργανο στην Ελλάδα και την Τουρκία. Το μάθημα αποτελεί 

διδακτική πρόταση στο κανονάκι για αρχαρίους μαθητές η οποία στόχο έχει να θέσει ένα 

θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο μαθήματος, με συγκεκριμένη δομή αλλά με περιεχόμενο 

που ποικίλει και με ενδεικτικό –αλλά όχι απαραιτήτως αντιπροσωπευτικό- ρεπερτόριο.. 

Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η επιλογή του ρεπερτορίου είναι τυχαία. Όπως θα 

εξηγηθεί και παρακάτω η επιλογή του εκάστοτε κομματιού έγινε για συγκεκριμένους 

λόγους που βασίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας διδακτικής πρότασης. Τα 

κομμάτια επίσης είναι ενδεικτικά ορισμένων μουσικών ιδιωμάτων και μουσικών ειδών 

στα οποία μπορεί κάποιος να συναντήσει το όργανο σήμερα στον ελλαδικό χώρο.  

 Αυτό που προτείνεται είναι ένα μοντέλο μάθησης και διδασκαλίας με 

συγκεκριμένη δομή μαθήματος και σχέδιο μελέτης για το σπίτι, που περιλαμβάνει επίσης 

ασκήσεις και κομμάτια. Ωστόσο, η προτεινόμενη δομή μπορεί να εφαρμοστεί με 

διαφορετικές ασκήσεις και ρεπερτόριο, από τον εκάστοτε καθηγητή, ανάλογα με τους 

στόχους του και τις ανάγκες και το επίπεδο του μαθητή. Ζητούμενο στην παρούσα 

εργασία δεν αποτελεί η ανάδειξη ενός ρεπερτορίου και ασκησιολογίου ως μοναδικού 

κατάλληλου για το όργανο, αλλά η δημιουργία ενός μοντέλου διδασκαλίας και μάθησης 

σύμφωνου με το θεωρητικό μοντέλο του οποίου η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά 

βασίζονται στη μέθοδο Suzuki και στα επιτελεστικά στοιχεία τα ελληνικής παραδοσιακής 

μουσικής. Η παρούσα πρόταση δεν θέτει προβληματισμούς σε ζητήματα τεχνικής φύσης 

του οργάνου, παρά μόνο στο βαθμό που βασίζει το ασκησιολόγιο της σε υπάρχοντα 

ασκησιολόγια αλλά και απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές. Βέβαια, κάθε άσκηση και 

κομμάτι που προτείνεται είναι σύμφωνο με τη βασική τεχνική και τοποθέτηση των χεριών 

στο όργανο. Συνάμα, δεν εμπλέκεται καθόλου με τον τομέα της θεωρίας που συνοδεύει τη 

διδασκαλία του οργάνου (όπως πχ. των μακάμ). Το ασκησιολόγιο και τα κομμάτια που θα 

ακολουθήσουν χρησιμοποιούν το σύστημα της  ευρωπαϊκής σημειογραφίας. Η δομή του 

μαθήματος που προτείνεται διαμορφώνεται ως εξής: 

                                                 
9 Η επιλογή των ασκήσεων έγινε κατόπιν συνδυασμού διαφόρων παραγόντων. Επιλέχθηκαν ασκήσεις που 
συναντάει κάποιος σε όλα τα βιβλία μεθόδων/ασκησιολόγια του οργάνου. Είναι ασκήσεις, επίσης, που 
πρέπει ένας αρχάριος μαθητής να διδαχθεί για να κατακτήσει  τη βασική τεχνική δεξιότητα του οργάνου. 
Ωστόσο, παράλληλα έχει γίνει προσαρμογή τους και τροποποίησή τους από τη συγγραφέα, όπου αυτό 
ήταν απαραίτητο, με στόχο να συνδέονται άμεσα και να ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία αυτής της 
διδακτικής πρότασης. Τελευταίος παράγοντας ήταν να συμβαδίζουν και να επικουρούν το επιλεγμένο 
ρεπερτόριο.  
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 1ο μέρος: Εισαγωγή στο μάθημα. Η αρχή του μαθήματος είναι η χαλάρωση του 

μαθητή και η πνευματική του προετοιμασία για το μάθημα. Περιλαμβάνει μικρή συζήτηση 

γενικού περιεχομένου ανάμεσα στο μαθητή και το δάσκαλο π.χ. για τις ημέρες που 

μεσολάβησαν από το προηγούμενο μάθημα και στοχεύουν να σπάσει ο πάγος ανάμεσά 

τους. Ο καθηγητής επίσης ρωτάει το μαθητή για την πορεία της μελέτης της εβδομάδας ή 

ο ίδιος ο μαθητής αναφέρει μόνος του ό,τι σχετίζεται με τη μελέτη του. Η διάρκεια αυτής 

της μικρής συζήτησης είναι 2 με 3 λεπτά και η καθιέρωσή της σε κάθε μάθημα αποκτά το 

χαρακτήρα του συμβόλου που δείχνει στο μαθητή ότι το μάθημα ξεκινά. Βασικό 

ζητούμενο σε όλα τα μαθήματα είναι ο μαθητής να βιώνει ευχάριστα τη μουσική εμπειρία 

εκτός από τις γνώσεις που θα αποκτήσει.  

 2ο Μέρος: Ζέσταμα. Απαραίτητο κομμάτι του μαθήματος αποτελεί το ζέσταμα των 

χεριών και του σώματος γενικότερα. Η σημασία της ύπαρξής του στη μελέτη ενός 

μουσικού έχει αναδειχθεί από μεγάλο αριθμό ερευνών. Αυτό που θα τονίσουμε εδώ είναι 

ότι ως ζέσταμα θα χρησιμοποιηθούν οι ασκήσεις που είχε ο μαθητής για μελέτη στο σπίτι. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι. Αρχικά ο μαθητής εκθέτει στο 

δάσκαλο μέρος της δουλειάς που είχε να προετοιμάσει στο σπίτι, ο δάσκαλος με τη σειρά 

του ελέγχει τη μελέτη του μαθητή και την πρόοδο του και διατυπώνει παρατηρήσεις, 

διορθώσεις ή επιβράβευση. Συνάμα, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να εκθέσει τυχόν απορίες 

που δημιουργήθηκαν ή προβλήματα που προέκυψαν στη μελέτη του και όλα αυτά 

επιτυγχάνοντας τη προθέρμανση των χεριών του. Η κάθε άσκηση επαναλαμβάνεται 

περίπου 5-10 φορές, που είναι ένας αριθμός ικανοποιητικός για να έχει ο δάσκαλος 

σίγουρη εικόνα για το πόσο καλά μελετήθηκε η άσκηση, που ωστόσο δεν κουράζει το 

μαθητή και δεν του επιτρέπει να βαρεθεί.  

 Τα δύο πρώτα μέρη της δομής του μαθήματος, έχουν στόχο την ομαλή εισαγωγή 

του μαθητή στο μάθημα και την αποφυγή της κούρασης του από την αρχή. Επίσης, οι 

ασκήσεις είναι μια ασφαλής επιλογή για να ξεκινήσει το μάθημα ενθαρρυντικά για το 

μαθητή, καθώς είναι πιο εύκολες συνήθως από τα κομμάτια και έχουν αρκετά περιθώρια 

βελτίωσης. Η επιλογή των ασκήσεων θα εξηγηθεί παρακάτω. 

 3ο Μέρος: Κεντρικός άξονας του μαθήματος.  

 Τα κομμάτια που μελετήθηκαν στο σπίτι. Σε αυτό το σημείο το μάθημα περνάει στον 

κεντρικό άξονά του και στο τρίτο μέρος του που αφορά σε όσα κομμάτια μελετήθηκαν στο 

σπίτι από το μαθητή. Ο μαθητής εκτελεί τα κομμάτια που μελέτησε στο σπίτι, τα οποία 

είχε να μελετήσει είτε μέσω ακρόασης από ηχητικό υλικό με το αυτί, είτε μέσω 

παρτιτούρας. Ο καθηγητής ακούει και παρατηρεί με προσοχή χωρίς να διακόπτει και στη 
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συνέχεια κάνει παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις θα διατυπωθούν με τρόπο κατάλληλο 

ώστε να συνδυαστεί η επιβράβευση και η ενθάρρυνση με τη διόρθωση τυχόν λαθών πχ 

«Πολύ καλή προσπάθεια» «είμαι περήφανος για όσα κατάφερες», «σίγουρα μπορείς να 

επιτύχεις περισσότερα», «είναι φανερή η πρόοδός σου», «φαίνεται να μελέτησες όσο 

έπρεπε», «μάλλον η μελέτη σου δεν έφτασε και χρειάζεται λίγη ακόμη», «όσο περισσότερο 

μελετάς, τόσο ομορφότερο το αποτέλεσμα» κοκ. Τα λάθη, είτε αφορούν ερμηνευτικά, είτε 

τεχνικά, είτε μελωδικά ζητήματα, δεν διατυπώνονται από το δάσκαλο με απόλυτο τρόπο, 

αλλά προσπαθεί με ερωτήσεις και επισημάνσεις να κάνει το μαθητή να παρατηρήσει ο 

ίδιος τα λάθη του, να τα επισημάνει και να τα διορθώσει αφού καταλάβει την αιτία τους 

και ποιο είναι στο επιθυμητό αποτέλεσμα π.χ. «πόσο ομοιάζει αυτό που ερμήνευσες με το 

ηχητικό υλικό που άκουσες/ παρτιτούρα που διάβασες;», «είσαι ικανοποιημένος με αυτό που 

άκουσες;», «τι θα άλλαζες για να γίνει το κομμάτι καλύτερο;», «μήπως να προσπαθήσεις με 

διαφορετική δακτυλοθεσία να ερμηνεύσεις το τάδε σημείο;» κοκ. Συζητούν, στη συνέχεια, 

για όσα υπολείπονται για την τελειοποίηση των κομματιών αλλά και γα όσα επιτεύχθηκαν 

και ο καθηγητής εξηγεί αν και κατά πόσο τα κομμάτια θα ξαναμελετηθούν για το επόμενο 

μάθημα και γιατί. Το ζητούμενο είναι να οδηγηθεί ο μαθητής στο επιθυμητό αποτέλεσμα 

όχι λόγω διορθώσεων και υποδείξεων από τον καθηγητή που δεν αντιλαμβάνεται, αλλά 

αφού ο ίδιος κατανοήσει το «γιατί» και το «πώς» στο κάθε τι. Η διαδικασία της 

αυτοπαρατήρησης και της αυτοβελτιώσης του μαθητή χτίζεται με το καιρό σιγά σιγά 

καθώς ο μαθητής καλλιεργείται μουσικά και αισθητικά και εξοικειώνεται με το όργανο και 

τη μουσική σπουδή. Ο δάσκαλος δεν είναι κριτής και δεν λειτουργεί ως αυθεντία αλλά ως 

καθοδηγητής που οδηγεί το μαθητή στη γνώση του οργάνου αλλά και στο κόσμο της 

μουσικής. 

 Διδασκαλία του νέου υλικού - Τα κομμάτια. Εκτός από τα κομμάτια που είχε να 

μελετήσει στο όργανο ο μαθητής και τις ασκήσεις, η μελέτη της εβδομάδας περιλάμβανε 

και κάποια ακόμη πράγματα μακρότερης έκτασης. Ο δάσκαλος έχει δώσει στο 

προηγούμενο μάθημα ηχητικό υλικό στο μαθητή και του έχει πει για λίγα λεπτά την ημέρα 

να ακούει ένα κομμάτι διαφορετικό από αυτά που μελέτησε στο όργανο. Το ένα θα πρέπει 

να έχει μελετηθεί μέσω ακρόασης ηχητικού υλικού. Ο μαθητής ακούει κατ’ επανάληψιν 

σε διαφορετικές φάσεις μέσα στην ημέρα αυτό το κομμάτι χωρίς να προσέχει επισταμένως 

ό,τι ακούει τις πρώτες ημέρες. Προς το τέλος της εβδομάδας ακούει ενεργητικά ένα μόνο 

μέρος του νέου κομματιού, το οποίο έχει ορίσει ο δάσκαλος και πρέπει να παρατηρήσει 

στοιχεία όπως η δομή, η ταχύτητα, οι επαναλήψεις. Αυτό το κομμάτι θα αποτελέσει το νέο 

υλικό που θα διδαχθεί στο μάθημα ο μαθητής. Η μελέτη του στο σπίτι όπως περιγράφηκε 
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μέσω ακρόασης, αποτελούσε την προπαρασκευή τους και στόχο είχε την εξοικείωση του 

μαθητή με αυτό. Με αυτό τον τρόπο το νέο υλικό είναι ήδη περισσότερο οικείο στο 

μαθητή και η διδασκαλία του θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό από ότι αν το άκουγε 

για πρώτη φορά στο μάθημα.  

 Ο μαθητής έρχεται στο μάθημα έχοντας ήδη μια τριβή με όσα θα διδαχθεί. Ο 

μαθητής εκθέτει στον καθηγητή όσα παρατήρησε στην ακρόαση (ταχύτητα, δομή, ύπαρξη 

στίχου, σύνθεση των οργάνων), συζητούν, διορθώνουν τυχόν λάθη και επιβεβαιώνουν τα 

σωστά σημεία. Ακούν από κοινού το ηχητικό υλικό και ο καθηγητής με τη σειρά του 

εξηγεί και διδάσκει πώς εκτελούνται στο όργανο όσα άκουσαν. Στην ακρόαση από κοινού 

ο καθηγητής εξηγεί βήμα βήμα πώς θα πρέπει να μελετά με το αυτί ο μαθητής στο σπίτι. Ο 

δάσκαλος εξηγεί και εκτελεί στη συνέχεια στο όργανο όσες φορές κριθεί απαραίτητο για 

να γίνουν όλα κατανοητά και μπορούν να μελετηθούν στο σπίτι χωρίς να υπάρχουν μη 

κατανοητά σημεία. Ο μαθητής δοκιμάζει να εκτελέσει σε πολύ αργή ταχύτητα το νέο 

κομμάτι υπό την καθοδήγηση του δασκάλου. Ο δάσκαλος δείχνει συνέχεια στο όργανο και 

ο μαθητής επαναλαμβάνει με τη σειρά του και όπου πρέπει ο πρώτος διορθώνει τον 

δεύτερο. Αναλόγως τη δυσκολία και την έκταση των κομματιών, ο μαθητής θα το 

μελετήσει στο σπίτι ολόκληρο ή μέρη αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή. Σε 

αυτό το μέρος του μαθήματος ανήκει και η διδασκαλία μέσω παρτιτούρας όταν αυτή 

εισαχθεί, μετά από κάποιους μήνες όπως εξηγήθηκε και παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, 

ο καθηγητής αφού εκτελέσει όλο το κομμάτι, εξηγεί τμηματικά διαβάζοντας σολφέζ 

συνδυαστικά με εκτέλεση στο όργανο. Εξηγεί κάθε λεπτομέρεια και τραγουδά με το 

στόμα. Στη συνέχεια ζητά από το μαθητή να τραγουδήσει και αυτός με το στόμα μαζί με 

το δάσκαλο. Μετά από αρκετές επαναλήψεις, ο μαθητής εκτελεί με την ίδια ακριβώς 

διαδικασία που περιγράφηκε στις παραπάνω σειρές.  

 Διδασκαλία του νέου υλικού - Οι ασκήσεις. Παράλληλα με τα νέα κομμάτια που θα 

έχει για μελέτη στο σπίτι ο μαθητής, θα πρέπει να μελετήσει και κάποιες ασκήσεις. Οι 

ασκήσεις μπορεί να είναι οι α) οι παλιές ασκήσεις σε γρηγορότερο tempo, β) οι παλιές 

ασκήσεις με μικρές προσθήκες ή παραλλαγές ή γ) νέες ασκήσεις. Στην μία περίπτωση ο 

μαθητής, μελετά ξανά την παλιά άσκηση και ο στόχος του είναι να αυξήσει την ταχύτητα 

της στο μετρονόμο ώστε να φτάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο 

μαθητής έχοντας ως βάση την παλιά άσκηση πρέπει να κατακτήσει με τη μελέτη το νέο 

στοιχείο που έχει προστεθεί σε αυτή. Η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη εφόσον έχει ως 

βάση την άσκηση που ήδη γνωρίζει. Στην τελευταία περίπτωση, ο μαθητής έχει να 

μελετήσει μια εξολοκλήρου άγνωστη άσκηση, την οποία διδάξετε σε αυτό το σημείο του 
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μαθήματος. Οι απαιτήσεις σχετικά με τον επιθυμητό στόχο σε κάθε άσκηση διαφέρουν και 

ο καθηγητής φροντίζει να τις κάνει ξεκάθαρες στο μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, 

περισσότερες είναι οι απαιτήσεις για τις παλιές ασκήσεις που πρέπει να μελετηθούν με 

λεπτομέρεια πλέον, και λιγότερες για τις νέες ασκήσεις, για τις οποίες ο αρχικός στόχος 

είναι να καταφέρουν να παιχτούν στο όργανο.  

 Η επιλογή των ασκήσεων που θα διδαχθούν σε κάθε μάθημα και θα μελετηθούν 

στο σπίτι δεν είναι τυχαία. Οι ασκήσεις επιλέγονται κατόπιν προγραμματισμού και 

σχεδιασμού του καθηγητή, ο οποίος συνυπολογίζει  διάφορους παράγοντες πριν 

καταλήξει. Ο ένας παράγοντας είναι το επίπεδο του μαθητή. Οι ασκήσεις πρέπει να έχουν 

τόση δυσκολία όση απαιτείται για να μπορέσει ο μαθητής να κατακτήσει μέρος αυτής, 

χωρίς αφενός να βαρεθεί (αν είναι πολύ μικρή) και αφετέρου να τα παρατήσει (αν είναι 

πολύ μεγάλη). Σημαντικό είναι και μεταξύ τους οι ασκήσεις να έχουν κλιμακούμενη 

δυσκολία. Ο δεύτερος παράγοντας, που θέλει η παρούσα διδακτική προσέγγιση να τονίσει, 

σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί, είναι ότι η κάθε άσκηση συμβαδίζει με τη νέα τεχνική που 

θα κληθεί ο μαθητής να αντιμετωπίσει στο επόμενο κομμάτι και να κατακτήσει. Δηλαδή, η 

δομή της κάθε άσκησης και ο στόχος της από τεχνικής άποψης είναι αυτό που θα 

συναντήσει στο επόμενο κομμάτι ο μαθητής και θα πρέπει να μελετήσει. Π.χ. μελετά ο 

μαθητής σε άσκηση την ανάβαση-κατάβαση με τη χρήση και των δυο χεριών εναλλάξ, το 

επόμενο κομμάτι που θα μελετήσει και θα πρέπει να εκτελέσει στο όργανο θα 

χρησιμοποιεί στη μελωδία του ανάβαση-κατάβαση.  

 Με αυτό τον τρόπο κάθε καινούριο τεχνικό ζήτημα δεν θα αποτελεί δυσκολία για 

αυτόν, αντιθέτως, θα είναι ήδη οικείο με τη μορφή της άσκησης, η οποία θα έχει 

εγκαθιδρυθεί στην τεχνική του και στη μνήμη του μέσω της επανάληψης. Ουσιαστικά, ο 

καθηγητής έχει σχεδιάσει μακροπρόθεσμα ποιες ασκήσεις θα μελετήσει ο μαθητής, οι 

οποίες συμβαδίζουν με το ρεπερτόριο. Βέβαια, αυτή η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει 

και αντιστρόφως. Π.χ. αντιλαμβάνεται ο καθηγητής κάποια δυσκολία στην τεχνική του 

μαθητή και επιλέγει να του δώσει κάποια άσκηση συγκεκριμένη για την αντιμετώπιση της. 

Στη συνέχεια θα φροντίσει να επιλέξει κομμάτι προς μελέτη μέσω του οποίου θα 

εξασκείται η συγκεκριμένη τεχνική. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί σε αυτό το σημείο, ότι 

το μοντέλο διδασκαλίας που προτείνεται προσαρμόζεται από το δάσκαλο στις ανάγκες και 

δυνατότητες τους μαθητή, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.  

 Οι ασκήσεις φυσικά είναι σύμφωνες με τη βασική τεχνική που πρέπει να 

κατακτήσει ο μαθητής στο όργανο. Μέσω αυτής της διαδικασίας, κανένα νέο στοιχείο που 

εισάγεται για μελέτη στο όργανο δεν μοιάζει ακατόρθωτο να κατακτηθεί, και παράλληλα 
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εξασκείται συνεχώς η τεχνική αλλά και η μνήμη του μαθητή. Η παρούσα διδακτική 

πρόταση αφορά σε αρχάριους μαθητές που μαθαίνουν το όργανο, συνεπώς τα 

ολοκληρωμένα σχεδιαγράμματα μαθήματος που θα ακολουθούν, θα συμπεριλαμβάνουν 

προτεινόμενα κομμάτια και ασκήσεις τα οποία είναι διαμορφωμένα αναλόγως με τις 

ανάγκες ενός αρχάριου μαθητή, το επίπεδό του καθώς και τα βασικά πράγματα που πρέπει 

να διδαχθεί στο όργανο.    

 4ο Μέρος: Επανάληψη παλαιότερων κομματιών από το ρεπερτόριο. Αφού 

ολοκληρωθεί το 3ο μέρος που περιλάμβανε τη διδασκαλία νέων κομματιών, ακολουθεί το 

4ο μέρος, το οποίο είναι η επανάληψη παλαιότερων κομματιών. Ο καθηγητής επιλέγει 

κάποια από τα παλιά κομμάτια και ζητάει από το μαθητή να τα εκτελέσει ή του τα 

αναθέτει για επανάληψη στο σπίτι και εκτέλεση στο επόμενο μάθημα. Όσο περισσότερο 

επαναλαμβάνονται τα παλαιότερα κομμάτια τόσο καλύτερα μπορεί να τα ερμηνεύσει ο 

μαθητής και αυτό του δίνει κίνητρα και τον ενθαρρύνει να συνεχίσει τη μελέτη. Η 

επανάληψη είναι και αυτή κομμάτι της διδασκαλίας, καθώς το κάθε κομμάτι «γυαλίζεται» 

για να φτάσει στην καλύτερή του μορφή. Στο «γυάλισμα» συμπεριλαμβάνονται η 

προσθήκη στολιδιών στη μελωδία, οι δυναμικές, η μελέτη του ύφους του κομματιού και 

ότι άλλο θα εξελίξει το κομμάτι από την απλή εκτέλεση στην ερμηνεία.  Συνάμα, το 

μάθημα δεν περιορίζεται στα στενά όρια της διδασκαλίας μόνο νέων κομματιών και 

τεχνικής, που απαιτούν περισσότερο κόπο και συγκέντρωση από το μαθητή. Η διαδικασία 

της επανάληψης του ρεπερτορίου, μπορεί, δηλαδή να αποτελέσει και διάστημα μικρής 

χαλάρωσης τους μαθητή, έπειτα από τα νέα πράγματα που διδάχθηκε. Ο στόχος είναι να 

διατηρείται το ρεπερτόριο του μαθητή σε καλή κατάσταση, να γίνονται νέες παρατηρήσεις 

με λεπτομέρεια για την τελειοποίηση κάθε κομματιού και να εξασκείται η μνήμη του. Το 

συγκεκριμένο μέρος του μαθήματος, βασίζεται στον προβληματισμό σχετικά με ένα συχνό 

φαινόμενο που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές μουσικής. Όσο η ύλη εξελίσσεται και ο 

μαθητής μαθαίνει νέα κομμάτια, τα παλιότερα ξεχνιούνται, με αποτέλεσμα να είναι 

πρόσφατα στη μνήμη του μόνο όσα διδάχθηκε πρόσφατα. Όταν όμως σε κάθε μάθημα 

γίνεται επανάληψη κάποιων, διαφορετικών κάθε φορά, κομματιών από τα παλιότερα, 

χτίζεται το ρεπερτόριο στέρεα στη μνήμη του και συνάμα τελειοποιείται και «γυαλίζεται».  

 5ο Μέρος: Σημειώσεις στο «ημερολόγιο μαθημάτων και μελέτης». Στο τελευταίο 

μέρος του μαθήματος ο καθηγητής σημειώνει σχόλια για τη μελέτη του μαθητή της 

εβδομάδας που πέρασε και αναλυτικές οδηγίες για τη μελέτη που θα έχει για το επόμενο 

μάθημα στο ημερολόγιο μαθημάτων και μελέτης. Το ημερολόγιο αυτό έχει δημιουργηθεί 

για τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση την οποία συμπληρώνει και εξυπηρετεί επαρκώς, 
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βασίζεται, ωστόσο, στο «σημειωματάριο» που έχει δημιουργήσει ο Σουζούκι στη μέθοδό 

του.   

 Πιο συγκεκριμένα το ημερολόγιο είναι ένα τετράδιο χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο 

1ο μέρος ο καθηγητής σημειώνει όσα διδάσκονται σε κάθε μάθημα, σχόλια και 

παρατηρήσεις σχετικά με τη μελέτη που έκανε ο μαθητής για κάθε μάθημα, καθώς και με 

λεπτομερή περιγραφή ό,τι έχει να μελετήσει για το επόμενο μάθημα. Το 2ο μέρος είναι το 

ημερολόγιο της μελέτης στο οποίο σημειώνει ο μαθητής λεπτομερώς την μελέτη της 

εβδομάδας π.χ.:  

Δευτέρα 12/12/2016  

1) Άσκηση 1→ 15 φορές, 7 λεπτά 

2) Μελέτη κομματιού από την παρτιτούρα → 10 λεπτά 

3) Μελέτη κομματιού στο όργανο → 15 επαναλήψεις, 20 λεπτά  

….. 

Συνολικός χρόνος μελέτης: 37 λεπτά  

 Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση ο μαθητής να ξεχάσει πόσες 

ώρες/φορές μελέτησε αφενός, και αφετέρου ο καθηγητής μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της 

μελέτης του μαθητή μέσα στην εβδομάδα. Συνάμα, δίνεται η ευκαιρία στον καθηγητή να 

δημιουργήσει πιο σαφή εικόνα για τη μελέτη του μαθητή στην οποία δεν είναι παρών, 

κατά πόσο αυτή είναι λειτουργική ή γίνεται με λανθασμένο τρόπο. Στη συνέχεια μπορεί να 

βγάλει συμπεράσματα για την ποιότητα της μελέτης στο σπίτι, για τη συνάρτηση της 

προόδου του μαθητή με το χρόνο της μελέτης, για τις ανάγκες του μαθητή όταν αυτός δεν 

είναι παρών καθώς και τη συνέπειά του. Επίσης, ούσα συγκεντρωμένη η ύλη που 

διδάσκεται και μελετά ο μαθητής, μπορεί ο γονιός ανά πάσα στιγμή να πληροφορηθεί για 

την πρόοδο της μουσικής σπουδής του παιδιού αλλά και ο επόμενος δάσκαλος να γνωρίζει 

την ύλη που διδάχθηκε ο μαθητής, τη μέθοδο διδασκαλίας και το ρεπερτόριο που γνωρίζει 

ο μαθητής. Στη συνέχεια παρατίθεται σε σχεδιάγραμμα η δομή του μαθήματος που 

περιγράφηκε καθώς και το «ημερολόγιο μαθημάτων και μελέτης». 

 

Σχεδιάγραμμα δομής μαθήματος 

1ο Μέρος  →  Εισαγωγή στο μάθημα  

Περιλαμβάνει:  

 Συζήτηση γενικού περιεχομένου 
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Στόχος: Χαλάρωση του μαθητή – Λειτουργεί ως σήμα έναρξης του μαθήματος 

Διάρκεια: 2 – 3 Λεπτά  

 

2ο Μέρος → Ζέσταμα  

Περιλαμβάνει:  

 Τις ασκήσεις που μελετά ο μαθητής στο σπίτι για το κάθε μάθημα 

 Ασκήσεις που μελετά ο μαθητής καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου 

Στόχος:  

 Προετοιμασία του σώματος και των χεριών για το μάθημα 

 Έλεγχος των ασκήσεων που μελετήθηκαν στο σπίτι  

 Εξάσκηση της τεχνικής του μαθητή  

 Εντοπισμός τυχόν ελλείψεων, δυσκολιών, παρανοήσεων στην τεχνική του μαθητή  

Διάρκεια: 7 – 8 Λεπτά 

 

3ο Μέρος → Κεντρικός άξονας του μαθήματος  

Περιλαμβάνει: 

 Εκτέλεση των κομματιών που μελετήθηκαν στο σπίτι 

 Τη διδασκαλία των νέων κομματιών (μέσω ακρόασης και ανάγνωσης παρτιτούρας) 

 Τη διδασκαλία των νέων ασκήσεων 

Στόχος:  

 Η λεπτομερής ακρόαση από τον καθηγητή των κομματιών που μελετήθηκαν  

 Ο σχολιασμός του καθηγητή για τα κομμάτια που μελετήθηκαν  

 Η επιβράβευση όσων κατάφερε ο μαθητής και η διόρθωση τυχόν λαθών 
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 Η διδασκαλία νέων τεχνικών στοιχείων  

 Η εξέλιξη της υπάρχουσας τεχνικής δεξιότητας 

 Η πρόοδος της ύλης 

Διάρκεια: 30 – 32 Λεπτά  

 

4ο Μέρος → Επανάληψη παλαιότερων κομματιών του ρεπερτορίου  

Περιλαμβάνει: 

 Την επανάληψη παλαιότερων κομματιών από το ρεπερτόριο  

Στόχος:  

 Η τελειοποίηση και το γυάλισμα των κομματιών από αισθητικής, ερμηνευτικής και 

τεχνικής άποψης 

 Η προσθήκη στολιδιών  

 Η καλλιέργεια της μνήμης του μαθητή μέσα από την επανάληψη  

 Το χτίσιμο του ρεπερτορίου του μαθητή και η διατήρησή του σε καλό επίπεδο 

 Η χαλάρωση του στο μάθημα  

 Η επιβράβευσή του  

Διάρκεια: 8 Λεπτά  

 

5ο Μέρος → Σημειώσεις στο «Ημερολόγιο μαθημάτων και μελέτης» 

Περιλαμβάνει: 

 Τη σημείωση από τον καθηγητή όσων διδάχθηκαν στο μάθημα 

 Τη σημείωση από τον καθηγητή σχολίων για τη μελέτη της προηγούμενης 

εβδομάδας 

 Τη σημείωση από τον καθηγητή της ύλης που θα μελετήσει ο μαθητής στο σπίτι  
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Στόχος: 

 Η ξεκάθαρη εικόνα της πορείας της διδασκαλίας της ύλης 

 Η ξεκάθαρη εικόνα της προόδου του μαθητή  

 Σαφήνεια και κατανόηση της ύλης προς μελέτη 

Διάρκεια: 2 – 3 Λεπτά  

 Η συνολική διάρκεια του μαθήματος κυμαίνεται από 45 έως 55 λεπτά, σύμφωνα με 

την καθιερωμένη διάρκεια μαθήματος των εκπαιδευτικών δομών στην Ελλάδα. Οι 

προτεινόμενοι χρόνοι κάθε μέρους του μαθήματος είναι σύμφωνα με τη σημασία τους σε 

ένα μάθημα και μπορούν να διαφοροποιούνται ή να διαμορφώνονται από το δάσκαλο, 

ανάλογα τις ανάγκες και τους στόχους κάθε μαθήματος αλλά και την πορεία και τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή.  

 

«Ημερολόγιο μαθημάτων και μελέτης» 

 Ως ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τετράδιο δύο θεμάτων, εκ των 

οποίων στο 1ο σημειώνεται από τον καθηγητή η ύλη που διδάσκεται σε κάθε μάθημα και η 

ύλη προς μελέτη στο σπίτι, και στο 2ο σημειώνει ο μαθητής την ημερήσιά (ή μη) μελέτη 

του.  

 

1ο μέρος: Ύλη που διδάχθηκε – Ύλη για μελέτη  

Δευτέρα ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ – Μάθημα αρ.3ο 

1. Επανάληψη άσκησης 1 και άσκησης 2 με προσθήκη διορθώσεων  

2. Διδασκαλία νέων ασκήσεων: άσκηση 3, άσκηση 4 

3. «Μήλο μου κόκκινο»: Διδασκαλία 1ου μέρους, επανάληψη εισαγωγής με 

προσθήκη διορθώσεων  

4. «Μήλο μου κόκκινο»: Ανάγνωση παρτιτούρας 3 πρώτα μέτρα 2ου μέρους   

Για την επόμενη φορά 

1. «Μήλο μου κόκκινο» μελέτη στο όργανο: εισαγωγή →15 φορές την ημέρα 

                                                                    1ο μέρος   →20 φορές την ημέρα  

2. «Μήλο μου κόκκινο» ανάγνωση παρτιτούρας: 3 πρώτα μέτρα 2ου μέρους → 5 

φορές την ημέρα 

3. Παλιές ασκήσεις → 10 φορές τη μέρα 

4. Νέες ασκήσεις    → 15 φορές την ημέρα 
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Συνολικός χρόνος μελέτης: 45 λεπτά την ημέρα (30 ώρα τα κομμάτια – 15 λεπτά 

ασκήσεις) 

Σχόλια-παρατηρήσεις  

1. Να προσέχεις τη στάση της πλάτης σου όσο μελετάς 

2. Να προσπαθείς να μη σφίγγεις τον καρπό πολύ 

3. Είμαι πολύ περήφανη για σένα 

4. Συγχαρητήρια για τη σημερινή σου εικόνα και τη μελέτη της εβδομάδας 

2ο μέρος: Ημερολόγιο μελέτης 

Δευτέρα 13/02/2017 

1. Άσκηση 3 → 5 φορές , άσκηση 4 →8 φορές  

2. Παλιές ασκήσεις → 5 φορές  

3. «Μήλο μου κόκκινο»: εισαγωγή → 10 φορές,  

                                    1ο μέρος   → 12 φορές  

4. «Μήλο μου κόκκινο»: ανάγνωση 3 πρώτα μέτρα → 5 φορές  

Σύνολο χρόνου μελέτης: 35 λεπτά  

Τρίτη 14/02/2017  

Δεν πρόλαβα να μελετήσω  

Τετάρτη 15/02/2017 

…….  
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3.4 Ενδεικτικά κομμάτια και ασκήσεις 

 Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά κομμάτια και ασκήσεις. Ως «κομμάτια» 

ορίζονται στην παρούσα εργασία έργα καλλιτεχνικής μουσικής δημιουργίας που υπάρχουν 

ήδη στην ελληνική μουσική παράδοση τα οποία καταγράφηκαν για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας και στοχεύουν στην εγκαθίδρυση, αφομοίωση αλλά και τελειοποίηση 

όλων των τεχνικών στοιχείων που έχει μάθει ήδη ο μαθητής μέσω των ασκήσεων. Ως 

«ασκήσεις» ορίζονται ποικίλες και διαφορετικές μελωδικές γραμμές ή διαστήματα που 

δημιουργήθηκαν για την παρούσα διδακτική πρόταση και εστιάζουν στο να «δουλέψει» ο 

μαθητής στο όργανο κάποιο συγκεκριμένο δαχτυλισμό ή τεχνικό ζήτημα. Η σειρά τους 

είναι σύμφωνα με το βαθμό δυσκολίας του κάθε κομματιού η οποία είναι σταδιακά 

αυξανόμενη και η επιλογή τους έγινε με στόχο να ανταποκρίνονται σε όσα βασικά 

στοιχεία τεχνικής πρέπει να μάθει ένα αρχάριος στο όργανο.  Κάθε νέο κομμάτι 

περιλαμβάνει και ένα νέο στοιχείο τεχνικής ή νέο δαχτυλισμό, πάνω στο οποίο ωστόσο, 

έχει ήδη έχει μελετήσει και δουλέψει ο μαθητής προηγουμένως. Κάθε κομμάτι 

συνδυάζεται με α) μία άσκηση η οποία διδάσκεται και μελετάται πριν την εισαγωγή του 

μαθητή στο κομμάτι και ονομάζεται «Άσκηση Προετοιμασίας», και β) τις ασκήσεις 

εξέλιξης της (ίδια άσκηση αλλά επίπεδο 2 – επίπεδο 3) τις οποίες μελετά μετά το κάθε 

κομμάτι, και οι οποίες ονομάζονται «Ασκήσεις Εξέλιξης». Το ρεπερτόριο αποτελείται από 

κομμάτια διαφόρων μουσικών ιδιωμάτων όπου μπορεί κανείς να συναντήσει το όργανο, 

αλλά όχι  απαραίτητα πλήρως αντιπροσωπευτικά του ρεπερτορίου του οργάνου. Το 

σύνολό τους παρουσιάζει ρυθμική ποικιλία, ώστε να εξασκείται ο μαθητής σε διάφορα 

είδη ρυθμών (πχ. 4/4, 7/8 κτλ.) όπου αυτό είναι εφικτό και συμβαδίζει με τη δυσκολία 

στην οποία μπορεί να ανταπεξέλθει ένας αρχάριος. Τα κομμάτια παρατίθενται σε 

διδακτικές ενότητες μαζί με την άσκηση προετοιμασίας που εισάγει τον μαθητή στο 

κομμάτι και την άσκηση εξέλιξη που ακολουθεί το κομμάτι και εξελίσσει αλλά και 

τελειοποιεί το κάθε νέο τεχνικό στοιχείο. Δεν υπάρχουν ασκήσεις εξέλιξης σε όλες τις 

διδακτικές ενότητες καθώς το επίπεδό τους κρίνεται αρκετά απαιτητικό για έναν αρχάριο 

μαθητή. Ωστόσο, ανάλογα το μαθητή ο καθηγητής μπορεί να προσαρμόσει τις ασκήσεις. 

Τέλος, υπάρχουν και κομμάτια που συνδυάζουν παραπάνω από μία διαφορετικές ασκήσεις 

και είναι τα δύο τελευταία, τα οποία ανήκουν στη διδακτική ενότητα της επανάληψης και 

στοχεύουν στο να θυμηθεί ο μαθητής όσα προηγούμενα τεχνικά στοιχεία έχει μάθει και να 

τα χρησιμοποιήσει συνδυαστικά ώστε να κατακτήσει ένα κομμάτι μεγαλύτερης δυσκολίας. 
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Οι ασκήσεις προέρχονται από τα εξής βιβλία μεθόδων και ασκησιολόγια αλλά είναι ειδικά 

προσαρμοσμένες στα επιλεγμένα κομμάτια και στη φιλοσοφία της διδακτικής πρότασης:  

  

1. Kanun Metodu», Halil Karaduman,  

2. «Kanun egzersizleri ve eğitimi»,Ӧzdemir Hafizoğlou,  

3. «Kanun Metodu», Gültekin Aydoğdu & Tahir Aydoğdu 

4. «Kanun Metodu 1-2-3-4»,  Yazan Gülcan Karadagli 

5. «Ασκήσεις τεχνικής για το κανονάκι», Μανώλης Καρπάθιος και Χρήστος Χαλκιάς 
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Διδακτική ενότητα 1: «Μήλο μου κόκκινο» 

Άσκηση προετοιμασίας 
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Κομμάτι  
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Άσκηση εξέλιξης 
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Διδακτική ενότητα 2: «Κερκυραϊκός χορός» 

Άσκηση προετοιμασίας 
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Κομμάτι  
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Άσκηση εξέλιξης  
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Διδακτική ενότητα 3: «Έχε γεια πάντα γεια» 

Άσκηση προετοιμασίας 
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Κομμάτι 
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Άσκηση εξέλιξης 
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Διδακτική ενότητα 4: «Μαζεμένος (ή Μαζωμένος)» 

Άσκηση προετοιμασίας  

 
 

 

 

 

 

 



90 

 

Κομμάτι  
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Διδακτική ενότητα 5: «Τρεχαντηράκι» 

Άσκηση προετοιμασίας 
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Κομμάτι 
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Άσκηση εξέλιξης 
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Διδακτική ενότητα 6: «Μες του Αιγαίου» 

Άσκηση προετοιμασίας 
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Κομμάτι 
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Διδακτική ενότητα 7: «Επανάληψη» 
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Επίλογος 
                                                                                  

 Το αστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι γεγονός ότι απορροφά και 

αφομοιώνει τα στοιχεία του παρελθόντος κυρίως σε επίπεδο πολιτισμικό. Τα τελευταία 

20-30 χρόνια η ελληνική παραδοσιακή μουσική έχει έντονη παρουσία σε αυτό το αστικό 

περιβάλλον. Η θέσπισή της ως μάθημα στα μουσικά σχολεία, η διδασκαλία αυτής και των 

ελληνικών παραδοσιακών οργάνων σε σεμινάρια, φεστιβάλ, ωδεία, μουσικά εργαστήρια, 

μουσικές σχολές, ωδεία αλλά και τριτοβάθμια ιδρύματα αποτελεί μέρος της προσπάθειας 

για συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγισή της εντός τυπικών εκπαιδευτικών δομών 

και υφισταμένων κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή 

δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο αριθμό πονημάτων ή ερευνών στο σχετικό πεδίο. Η 

ένταξή της ως αντικείμενο διδασκαλίας στο καθαρά τυπικό πλαίσιο διδασκαλίας της 

ελληνικής εκπαίδευσης γενικότερα αποτελεί πηγή πολλών προβληματισμών για τον τρόπο 

που αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Η προσπάθεια διδασκαλίας της ελληνικής παραδοσιακής 

μουσικής σύμφωνα με τα αυστηρά πλαίσια της τυπικής διδασκαλίας, αποκομμένη από τα 

χαρακτηριστικά της προφορικότητας, τους φυσικούς μηχανισμούς της και την 

επιτελεστική της διάσταση, εντός των πλαισίων της δευτερογενούς προφορικότητας, 

εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με ζητήματα χαρακτήρα και αυθεντικότητας, τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα..  

  Η παρούσα εργασία επιχείρησε, με σεβασμό στην κουλτούρα της ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής, να αναδείξει εκείνα τα εγγενή στοιχεία της διδασκαλίας (των 

παραδοσιακών οργάνων) που είναι σημαντικά και που θα έπρεπε να αξιοποιηθούν 

κατάλληλα σε ένα πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, θεωρεί ότι αξιοποίησε την 

τεχνογνωσία και την εμπειρία μιας υπάρχουσας και αναγνωρισμένης μεθόδου διδασκαλίας 

μουσικού οργάνου (μέθοδος Suzuki), η οποία εντάσσει την φυσική μάθηση στο τυπικό 

πλαίσιο διδασκαλίας.  

 Στην ελληνική γλώσσα ο αριθμός των μεθόδων διδασκαλίας του οργάνου είναι 

ελάχιστος και αφορά ως επί το πλείστον ασκησιολόγιο και προτεινόμενο ρεπερτόριο. Ο 

μεγαλύτερος όγκος μεθόδων συναντάται στην τουρκική γλώσσα. Ο εκάστοτε 

ενδιαφερόμενος για το όργανο έρχεται αντιμέτωπος με την έλλειψη αυτή. Επίσης, η 

απουσία προσεγγίσεων διδασκαλίας του οργάνου στην ελληνική γλώσσα υπονομεύει την 

παρουσία του οργάνου στην σύγχρονη παρουσία της ελληνικής μουσικής παράδοσης και 

στην εκπαίδευση. Η μελέτη αυτή αποτελεί μία πρώτη πρόταση διδασκαλίας του οργάνου 

με τα άτυπα και τυπικά στοιχεία διδασκαλίας που περιγράφηκαν στα προηγούμενα 
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κεφάλαια. Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας ευελπιστεί να είναι η αφορμή για 

προβληματισμό σχετικά με τη διδασκαλία στο κανονάκι και η αρχή για επόμενες, πιο 

ολοκληρωμένες και εξελιγμένες προτάσεις διδασκαλίας του στην ελληνική γλώσσα.  
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Περιορισμοί της εργασίας 

 
  Οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας είναι αρκετοί και ποικίλουν καθώς 

αφορούν είτε την ουσία της είτε πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν η ύπαρξη του μεγαλύτερου όγκου της βιβλιογραφίας 

στην τούρκικη γλώσσα. Παρότι συλλέχθηκε και μελετήθηκε ένας μεγάλος αριθμός των 

μεθόδων του οργάνου που κυκλοφορούν στην τούρκικη γλώσσα, ωστόσο σε καμία 

περίπτωση δεν συνέβη μια εκτενής παρουσίαση των μεθόδων αυτών. Επίσης, η παρούσα 

εργασία δεν εμπλέκεται καθόλου με τη διδασκαλία των μουσικών κλιμάκων (μακάμ), 

καθώς, παρότι αποτελούν βασικό στοιχείο του ρεπερτορίου και της τεχνικής του οργάνου, 

απαιτούν γνώση θεωρίας της τουρκικής μουσικής και ένα επίπεδο δεξιοτεχνίας στο όργανο 

μεγαλύτερο του αρχαρίου. Τέλος, η εργασία αυτή δεν αξιώνεται σε καμία περίπτωση ότι 

δημιουργεί μία «μέθοδο διδασκαλίας», ελπίζει όμως ότι θέτει ένα ουσιαστικό πλαίσιο και 

ένα στοιχειοθετημένο σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία της από άλλους ερευνητές. 
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