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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μπορεί ο άνθρωπος μέσα από τις φυσικές ιδιότητες του ήχου, μίας απλής παλμικής 

κίνησης και τη φυσιολογία της ακοής, να μεταφερθεί σε χώρους απόλυτα 

πνευματικούς ακόμα και λυτρωτικούς, χώρους στους οποίους ο μουσικός ήχος 

μετουσιώνεται σε εικόνα, περιγραφή, στοχασμό, συναίσθημα;1 Αυτό και παρόμοια 

ερωτήματα αποτέλεσαν το κινητήριο έναυσμα του συγκεκριμένου πρότζεκτ. 

Η μουσική περισσότερο από οποιοδήποτε πνευματικό ερέθισμα του νου ή της ψυχής 

απευθύνεται άμεσα στο συναίσθημα. Επηρεάζει τη γενική ψυχική κατάσταση του 

ανθρώπου και από την άλλη ξυπνά συναισθήματα πλουτίζοντας το συναισθηματικό 

του κόσμο. Μέσα αρχικά από τις παλμικές κινήσεις του αέρα, το ηχόχρωμα, τους 

συνδυασμούς των τόνων κ.λπ., η μουσική προσφέρει ένα απέραντο εκφραστικό 

πλάτος. Το μουσικό βίωμα είναι μία εξισορρόπηση εξωτερικού και εσωτερικού 

κόσμου, οπότε η πολυεκφραστικότητα αυτή της μουσικής παρέχει στον καθένα την 

ευχέρεια να τη συνταιριάζει με τη διάθεση, τις προσωπικές του σκέψεις και επιθυμίες. 

Η δημιουργία ενός μικρού νεανικού συνόλου εγχόρδων και η συμβατική λειτουργία 

του με τελικό στόχο μία παρουσίαση – συναυλία αποτέλεσε το κύριο μεθοδολογικό 

εργαλείο αυτής της έρευνας, μέσα από την οποία τέθηκαν αναπόφευκτα ζητήματα 

τεχνικής και εκτέλεσης αλλά κυρίως ψυχολογίας. Η επίδραση της μουσικής μέσω της 

όλης διαδικασίας στον τρόπο που συμπεριφέρονται τα παιδιά τόσο κατά τη διάρκεια 

των προβών όσο και στην καθημερινότητά τους γενικότερα, όπως προκύπτει μέσα 

από την προσωπική επαφή και παρατήρηση καθώς και από τη δική τους οπτική, 

αποτελεί τον πυρήνα αυτού του εγχειρήματος. 

Η εργασία χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται σε 

μουσικολογικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις του θέματος βασισμένη σε σχετική 

βιβλιογραφία, ενώ στη δεύτερη γίνεται μία εκτεταμένη περιγραφή της πρόβας, του 

ρεπερτορίου και του χώρου προβών, πάντοτε σε παραλληλισμό με τη συγκεκριμένη 

έρευνα. Η τρίτη και τελευταία ενότητα αποτελείται εξ ολοκλήρου από τα πορίσματα 

που προέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών μέσα από το ημερολόγιο 

παρακολουθήσεων και από τις απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηματολόγιο που τους 

 

1 Χαμουδόπουλος, Δημήτριος Α. (1997). Η τέχνη των ήχων: κόσμοι του πραγματικού και του 

ασύλληπτου. Αθήνα: Παπαγρηγορίου – Νάκας. 
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δόθηκε. Το παράρτημα περιλαμβάνει τις παρτιτούρες των κομματιών, το πρωτότυπο 

και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, λόγω του περιορισμένου αριθμού παιδιών 

που συμμετείχαν στο σύνολο, ανώνυμα όμως λόγω διασφάλισης των προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων. Τέλος, με τη συναίνεση των γονέων και του φορέα 

που παραχώρησε το χώρο και τον κατάλληλο εξοπλισμό, πραγματοποιήθηκαν 

βιντεοσκοπήσεις από όλες τις πρόβες, από τη συναυλία στις 10 Ιουνίου 2018 στο 

χώρο των δοκιμών, όπως επίσης και από μία ανοιχτή συζήτηση μαζί τους υπό μορφή 

συνέντευξης που έγινε συνειδητά λίγο καιρό αργότερα, έτσι ώστε να υπάρχουν πιο 

αντικειμενικές απαντήσεις και να είναι εμφανείς οι αλλαγές που επέφερε η εμπειρία 

αυτή σε βάθος χρόνου.   
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1. Μουσική και Συναίσθημα 

 

1.1 Μουσικολογικές προσεγγίσεις 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η συνεχώς αυξανόμενη συστηματοποίηση των 

ανθρωπίνων επιστημών καθώς και η νέα σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης, η οποία 

οφείλεται στη γενικότερη ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης, κατέστησε αναγκαία 

τη χρησιμοποίηση του όρου «μουσικολογία». Στην αρχική της μορφή η μουσικολογία 

σήμαινε απλώς τη μελέτη και τη γνώση όλων των διαστάσεων της μουσικής, ενώ 

αργότερα ο Kerman την όρισε ως «η μελέτη της ιστορίας της Δυτικής μουσικής στην 

παράδοση της υψηλής τέχνης».1 

Ωστόσο, στη δεκαετία του ’90 η εμφάνιση μίας καινούργιας εκδοχής αποκαλούμενη 

ως «Νέα» μουσικολογία άρχισε να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την αποδοχή ενός 

ορισμού, ο οποίος να είναι αποδεχτός παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

προβλήματα και στην προσέγγιση των συναισθημάτων από μουσικολογικής πλευράς, 

αφού περιλαμβάνει τις απόψεις των εκτελεστών, συνθετών και πολλών άλλων που 

έχουν γράψει για τη μουσική. Προκειμένου λοιπόν να περιοριστούν οι πολλές 

διαφορετικές οπτικές που περιλαμβάνει η μουσικολογία, στο συγκεκριμένο πρότζεκτ 

θα γίνει μία εστίαση σε συγκεκριμένες απόψεις, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

με τον οποίο η μουσική αντιπροσωπεύει, διεγείρει, ή με άλλα λόγια εκφράζει 

συναισθηματικές καταστάσεις. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν να διακρίνουν στη μουσική δύο βασικές λειτουργίες: 

τη μίμηση και την κάθαρση.2 Σύμφωνα με τον πρώτο όρο το συναίσθημα δεν 

βρίσκεται στη μουσική καθαυτή αλλά σε μία εναλλακτική πραγματικότητα (είτε 

πραγματική είτε φανταστική), στην οποία η μουσική αναφέρεται. Στην ουσία όμως η 

μουσική αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, όπως άλλωστε και η γλώσσα. Ο όρος 

κάθαρση από την άλλη αφορά τον εξαγνισμό της ψυχής μέσω της εμπειρίας, στην 

επίδραση δηλαδή της μουσικής στο πρόσωπο που τη βιώνει. Βεβαίως, όπως ήταν 

αναμενόμενο, τέτοιου είδους ζητήματα δεν απασχολούσαν τους «μουσικούς» εκείνης 

της εποχής, οι οποίοι δεν συζητούσαν για τις αποτελεσματικές δυνάμεις της 

 

1 Kerman, J. (1985). Musicology. London: Fontana Press. (Contemplating music: Challenges to 

musicology. Cambridge, MA: Harvard University Press). 

2  Juslin Patrik N. & John A. Sloboda. (2010). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 

Applications. New York: Oxford University Press, 46-47. 
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μουσικής, αλλά αντιθέτως τις θεωρούσαν δεδομένες. 

Περίπου το 1600 με την άνοδο της μπαρόκ όπερας η μουσική αντανακλούσε την 

έκφραση των συναισθημάτων, όπως υποδεικνύονταν από τις λέξεις και 

παρουσιάζονταν με μέσα σκηνοθετημένης δράσης. Οι μουσικοί αυτής της εποχής 

στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν ακόμα και την οργανική μουσική εφάρμοσαν 

ορισμένες από τις θεμελιώδεις αρχές της ρητορικής. Όπως οι νομικοί και οι πολιτικοί 

ρήτορες έψαχναν να βρουν τρόπους να πείσουν το κοινό τους σχετικά με την 

υπόθεση που παρουσίαζαν, έτσι και οι μουσικοί προσπαθούσαν να πείσουν τους 

ακροατές για τη συναισθηματική τους αλήθεια, να τους μεταφέρουν δηλαδή τα 

συναισθήματα που ένιωθαν και οι ίδιοι. Όπως ανέφερε και ο C. P. E. Bach, «Ένας 

μουσικός δεν μπορεί να συγκινήσει τους άλλους εκτός αν είναι και ο ίδιος 

συγκινημένος».3 

Ένας κύριος στόχος της μουσικής στην μπαρόκ εποχή ήταν να επιτύχει στυλιστική 

ενότητα βασισμένη στην αναπαράσταση ενός μόνο συναισθήματος. Μέσω τεχνικών 

που ακολουθούσαν οι συνθέτες στη μουσική, όπως η μελωδική επανάληψη, η μίμηση 

της φούγκας και η χρήση της διαφωνίας, μπορούσαν να προκαλέσουν διάφορες 

συναισθηματικές αντιδράσεις, τις οποίες όμως περισσότερο συλλάμβαναν σαν 

αντιπροσωπευτικές και στατικές αντιδράσεις του νου. Οι χειρονομίες επίσης 

αποτελούσαν μέρος τόσο της ρητορικής παράδοσης όσο και στην όπερα σε ό,τι 

αφορά τη θεατρική ερμηνεία. Οι ακριβείς σωματικές χειρονομίες και κινήσεις 

συσχετίζονταν δηλαδή με την αναπαράσταση συγκεκριμένων συμπεριφορών του νου 

που προκαλούνταν από το κείμενο.4 

Ο Cooke στο βιβλίο του“The language of music” (1959) συλλαμβάνει τη μουσική 

σαν γλώσσα και ορίζει το βασικό εκφραστικό της λεξιλόγιο με βάση τις αρχές της 

ακουστικής και τις «εντάσεις» που προκαλούν συγκεκριμένα διαστήματα. Κάνει μία 

απόπειρα με λίγα λόγια να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο μοντέλο του συναισθήματος 

στη μουσική σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Παρόμοια με την προσέγγισή του 

είναι και η οπτική του Philip Tagg, ο οποίος αναγνωρίζει στη μουσική ένα μεγάλο  

 

3  Bach, C. P. E. (1974). Essay on the true art of playing keyboard instruments (trans. W. J. Mitchell).                     

London: Eulenberg Books. (Originally published 1778). 

4  Juslin Patrik N. & John A. Sloboda. (2010). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 

Applications. New York: Oxford University Press, 53. 
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εύρος από σημάδια που εξισώνουν συγκεκριμένα συναισθήματα, διαθέσεις και 

νοήματα με συγκεκριμένες αρμονίες, μελωδίες και ούτω καθεξής. Αντιθέτως, ο 

Meyer προσπάθησε να προσεγγίσει το συναίσθημα στη μουσική από την πλευρά της 

ψυχολογίας. Ουσιαστικά θεωρούσε ότι η μουσική είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο 

ώστε να δημιουργεί προσδοκίες στον ακροατή, οι οποίες μένουν ανικανοποίητες ή 

εκπληρώνονται πολλές φορές μετά από αναβολή.5 

Κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα η φωνητική μουσική εξακολουθούσε να 

θεωρείται η παραδειγματική μορφή μουσικής γενικότερα, ενώ αντιθέτως η οργανική 

δεν είχε κανένα νόημα ή στην καλύτερη περίπτωση θεωρούνταν μία αδύναμη 

αντανάκλαση της μουσικής με κείμενο. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι 

η μουσική άρχισε να επηρεάζεται από τις αρχές της αισθητικής. Όπως αναφέρει ο 

Kant η μουσική διεγείρει συναισθήματα, αλλά δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο παρά 

«ένα παιχνίδι με τις ιδέες της αισθητικής» σύμφωνα με τις οποίες στο τέλος υπάρχει 

μόνο η σκέψη».6 Ο συγγραφέας E. T. A. Hoffmann έγραψε στις αρχές του 19ου αιώνα 

πως «Η δύναμη της μουσικής βρίσκεται στην ικανότητά της να υπερβαίνει τις συνθήκες 

της καθημερινότητας. Το συναίσθημα εκλαμβάνεται πλέον σαν προσωπική, αυθόρμητη 

έκφραση και υποκειμενική εμπειρία».7 

Η ανεξαρτητοποίηση της μουσικής από το μουσικό κείμενο δεν άργησε ιδιαίτερα να 

ακολουθήσει κατά τη διάρκεια του ίδιου αιώνα. Η μουσική άρχισε να παίρνει τη 

μορφή της αυτοέκφρασης, την απόπειρα του καλλιτέχνη να επικοινωνήσει με τους 

άλλους, όπως επίσης και με τον ίδιο τον εαυτό του. Για τον συνθέτη ίσως και για τον 

ακροατή η μουσική παρέχει πλέον κάτι παρόμοιο με τον εξαγνισμό της ψυχής που 

έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Hanslick:8 

«Τι, λοιπόν, από τα συναισθήματα, μπορεί να παρουσιάσει η μουσική, αν όχι το 

περιεχόμενο; Μόνο την ίδια δυναμική… Μπορεί να αναπαράγει την κίνηση μίας 

φυσικής κίνησης σύμφωνα με την επικρατούσα δυναμική: γρήγορα, αργά, δυνατά,  

 

5   Meyer, L. B. (1956). Emotion and meaning in music. Chicago, IL: Chicago University Press. 

6 Kivy, P. (1993). The fine art of repetition: Essays in the philosophy of music. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 

7 Juslin Patrik N. & John A. Sloboda. (2010). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 

Applications. New York: Oxford University Press, 48-49. 

8 Hanslick, E. (1986). On the musically beautiful: A contribution towards the revision of the aesthetics 

of music (trans. G. Payzant). Indianapolis, IN: Hackett. (Originally published 1854). 
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αδύναμα, αυξανόμενα, που μειώνονται. Η κίνηση είναι μία μόνο ιδιότητα, ωστόσο, μία 

στιγμή αίσθησης, όχι το συναίσθημα καθαυτό». Εν ολίγοις πίστευε πως η μουσική 

μπορεί να εκφράσει τα ποικίλα συνοδευόμενα επίθετα, ποτέ όμως την ουσία καθαυτή. 

Τον 20ο αιώνα σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η κατανόηση της μουσικής δομής ενός 

έργου σε συνδυασμό με την εκφραστική ερμηνεία, η οποία εκτός από προσωπικά 

συναισθήματα μπόρεσε να φανερώσει μέχρι και τις κοινωνικές ιδεολογίες του 

συνθέτη ακόμα και του εκτελεστή.9 Τέλος, ιδιαιτέρως σημαντική είναι η αναφορά του 

Monson10 πως η μουσική αποτελεί έναν δυνατό παράγοντα πρόκλησης 

συναισθημάτων που μπορεί να παράγει «μία κοινότητα συναισθήματος» δένοντας 

τους εκτελεστές και το κοινό σε κάτι μεγαλύτερο από τον καθένα μεμονωμένα. 

Η ιστορία των διαφόρων μουσικολογικών προσεγγίσεων αναφορικά με τον 

χαρακτήρα της μουσικής αποτελεί μέρος της ευρύτερης ιστορίας των 

συναισθημάτων. Μολονότι υπάρχει δυσκολία κυρίως στο πως θα μιλήσουμε για τη 

μουσική χωρίς να αλλάξουμε θέμα, ωστόσο η σημασία της στον συναισθηματικό 

κόσμο των ανθρώπων θεωρείται δεδομένη και έχει επηρεαστεί από διάφορους 

κλάδους της σύγχρονης εποχής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Juslin Patrik N. & John A. Sloboda. (2010). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 

Applications. New York: Oxford University Press, 52. 

10  Monson, I. (1996). Saying something: Jazz improvisation and interaction. Chicago, IL: University of 

Chicago Press.  
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1.2 Ψυχολογικές προσεγγίσεις 

Ο κλάδος της ψυχολογίας ασχολείται με την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

και τις νοητικές διεργασίες που αυτή συνεπάγεται, οπότε μία ψυχολογική προσέγγιση 

της μουσικής και των συναισθημάτων αναζητά μία εξήγηση σχετικά με το αν, πότε, 

πώς και γιατί ο καθένας μεμονωμένα βιώνει συναισθηματικές αντιδράσεις στη 

μουσική και την αντιλαμβάνεται σαν έκφραση των συναισθημάτων. Στη σχέση 

μουσικής-συναισθήματος βασικός σκοπός της ψυχολογίας είναι να κατανοήσει τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς μηχανισμούς που επεμβαίνουν ανάμεσα στη μουσική 

τη στιγμή που φθάνει στο ανθρώπινο αυτί και του συναισθήματος που εκφράζεται ή 

ανιχνεύεται από το συγκεκριμένο άτομο σαν αποτέλεσμα της μουσικής ακρόασης.1 

Ειδικότερα, η ψυχολογική μελέτη των συναισθημάτων στη μουσική εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά σαν αντικείμενο από το 1990 και μετά, γεγονός που αντανακλά την 

αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι ένα κεντρικό ερώτημα της μουσικής ψυχολογίας, 

πως οι άνθρωποι βιώνουν τη μουσική, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να απαντηθεί 

χωρίς να γίνει αναφορά στο ρόλο των συναισθημάτων. Μία ανάλυση 41 ερευνών από 

τους Juslin και Laukka2 αποκάλυψε ότι το συναίσθημα που προκαλείται κατά τη 

διάρκεια της μουσικής ερμηνείας μπορεί να προβλεφθεί από μία σχετικά μικρή σειρά 

χαρακτηριστικών που αφορά το τονικό ύψος, την ταχύτητα, την ένταση και την 

άρθρωση. 

Την ίδια απορία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξέφρασε ο Δημήτριος Α. Χαμουδόπουλος: 

«Τι ακριβώς υπάρχει στη μουσική που επηρεάζει το ‘είναι’ μας έτσι ώστε να 

βρισκόμαστε άξαφνα σε άλλες σφαίρες συναισθημάτων, σκέψεων, διαθέσεων;» Η 

μελωδία, ο ρυθμός, η αρμονία, η ίδια η μορφή έχει διαφορετική επίδραση στον κάθε 

άνθρωπο χωριστά ειδικά αν συλλογιστεί κανείς τον μουσικό ήχο, σε προέκταση την 

οργανωμένη μουσική δημιουργία, ως φαινόμενο τόσο στη φύση όσο και στην 

καθημερινότητα.3 

Οι Έλληνες ήδη από την αρχαιότητα αναγνώριζαν την ηθικοπλαστική δύναμη της 

μουσικής και την επίδραση που μπορούσαν να έχουν οι διάφορες μουσικές κλίμακες 

 

1  Juslin Patrik N. & John A. Sloboda. (2010). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 

Applications. New York: Oxford University Press. 

2  Juslin Patrik N. & Petri Laukka. (2003). Communication of emotions in vocal expression and music 

performance: Different channels, same code? Psychological Bulletin, Vol.129: 770-814. 

3 Χαμουδόπουλος, Δημήτριος Α. (1997). Η τέχνη των ήχων: κόσμοι του πραγματικού και του 

ασύλληπτου. Αθήνα: Παπαγρηγορίου – Νάκας. 
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ή ορθότερα οι μουσικοί τρόποι στην ψυχή του ανθρώπου, στο ήθος του. Η μουσική 

δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως επενεργεί άμεσα στον ηθικό 

του κόσμο οδηγώντας τον σε κόσμους έξω από την καθημερινότητα της ζωής και τα 

γήινα.   

Υπάρχει όμως ένα εξίσου σημαντικό και ταυτοχρόνως απλό ερώτημα, το οποίο θέτει 

στο άρθρο του ο William James4: τι είναι το συναίσθημα; Μολονότι δεν έχει δοθεί 

κάποιος ακριβής ορισμός λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στη μέτρησή τους,  

ωστόσο οι ψυχολόγοι συμφωνούν σε ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά τους. «Τα 

συναισθήματα είναι σχετικά σύντομες, έντονες και γρήγορα μεταβλητές αντιδράσεις σε 

πιθανώς σημαντικά γεγονότα (υποκειμενικές προκλήσεις και ευκαιρίες) του εξωτερικού 

ή εσωτερικού περιβάλλοντος, συνήθως κοινωνικής φύσεως, οι οποίες περιλαμβάνουν 

έναν αριθμό χαρακτηριστικών (νοητικές αλλαγές, υποκειμενική συναισθηματική 

διάθεση, εκφραστική συμπεριφορά και ενεργητικές τάσεις) περισσότερο ή λιγότερο 

‘συγχρονισμένων’».5 

Το συναίσθημα σαν επιστημονικό κατασκεύασμα συλλαμβάνεται από τρεις τύπους 

ενδείξεων: α) την αυτοαξιολόγηση, β) την εκφραστική συμπεριφορά,  γ) τις 

σωματικές αποκρίσεις.6 Από ψυχολογικής πλευράς, λοιπόν, το συναίσθημα 

υποδεικνύει μία σειρά διαθέσεων, συμπεριφορών και σωματικών αντιδράσεων που 

συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή. Συναισθήματα που διεγείρονται μέσω της 

μουσικής ακρόασης συνήθως ενεργοποιούν ‘συγχρονισμένες’ αντιδράσεις σε 

διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού. Παρατηρούνται δηλαδή αλλαγές στη 

φυσιολογία, την ένταση του συναισθήματος και άλλα φαινόμενα όπως εκφράσεις του 

προσώπου. Γεγονότα που σχετίζονται με υποκειμενικούς στόχους, προθέσεις, κίνητρα 

και προσωπικές ανησυχίες θεωρούνται οι πιο συνηθισμένες πηγές πρόκλησης 

συναισθημάτων στην καθημερινότητα. 

Στόχος της ψυχολογίας είναι να περιγράψει και να εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα. Οι 

επεξηγήσεις αυτές μπορούν να σχηματιστούν σε διαφορετικά επίπεδα: το 

φαινομενολογικό επίπεδο (συναισθήματα), το λειτουργικό επίπεδο (διαφορετικοί  

 

4   James, William. (1884). What is an emotion. Mind Association. Vol.9: 188-205. 

5 Davidson, Richard J. & Klaus R. Scherer & Hill H. Goldsmith. (2003). Handbook of affective 

sciences. Oxford: Oxford University Press. 

6 Coan, James A. & John B. Allen. (2007). Handbook of emotion elicitation and assessment. Oxford: 

Oxford University Press.  
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τύποι επεξεργασίας των πληροφοριών) και το υλισμικό επίπεδο (εγκεφαλικοί 

νευρώνες, ορμόνες). Θεωρίες της ψυχολογίας που αφορούν το συναίσθημα 

επισημαίνουν την κατασκευή του καθενός ξεχωριστά, τις πληροφορίες που δέχεται 

και τον τρόπο που τις επεξεργάζεται, καθώς και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις με το 

περιβάλλον σαν εξήγηση του τρόπου λειτουργίας τους.7 Εν ολίγοις η προσωπικότητα, 

το γνωσιακό επίπεδο, ο πολιτιστικός προσανατολισμός και το υπόβαθρο του κάθε 

ακροατή, όπως επίσης η επίδραση εξωμουσικών μεταβλητών κυρίως κοινωνικού 

περιεχομένου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συναισθηματικές αποκρίσεις που 

εκδηλώνονται.8 

Παρόλο που πολλοί ψυχολόγοι θεωρούν το συναίσθημα σαν μία αλληλουχία 

γεγονότων, συχνά διαφωνούν σχετικά τόσο με την ακριβή ακολουθία όσο και με τον 

καθορισμό της αρχής και του τέλους ενός συναισθηματικού επεισοδίου. Σύμφωνα με 

τον Russel9 όταν μία συναισθηματική κατάσταση είναι έντονη και περιλαμβάνει ένα 

εμφανές ερέθισμα τείνουμε να την αποκαλούμε ‘συναίσθημα’, ενώ από την άλλη 

όταν είναι λιγότερο έντονη και η αιτία της δεν γίνεται απευθείας σαφής τη 

ονομάζουμε ‘διάθεση’. 

Μία εξίσου σημαντική διάκριση βρίσκεται ανάμεσα στην αντίληψη και την 

πρόκληση συναισθημάτων, όπου πολύ συχνά παρατηρείται σύγχυση. Ο Kivy10 

ισχυριζόταν ότι η μουσική γενικά δεν προκαλεί, αλλά αντίθετα απλώς εκφράζει τα 

συναισθήματα που συλλαμβάνουν οι ακροατές. Ωστόσο, έρευνες έδειξαν πως 

αλλαγές στη φυσιολογία ενός ατόμου (όπως πχ στους καρδιακούς παλμούς), οι οποίες 

προκαλούνταν κατά την ακρόαση μουσικής ποικίλου συναισθηματικού χαρακτήρα, 

ήταν παρόμοιες με αυτές που συνοδεύουν συναισθήματα σε εξωμουσικές 

καταστάσεις.11 Επιπλέον, διαφορετικά κομμάτια προκαλούν διαφορετικές 

συναισθηματικές αποκρίσεις, ενώ ο Rickard12 ανακάλυψε ότι όσο πιο έντονη είναι 

 

7  Frijda, Nico H. (2008). The psychologist’s point of view. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones & L. F. 

Barrett. Handbook of emotions. New York: Guilford Press, 68-87. 

8  Juslin & Sloboda, 2011, 86-87. 

9  Russel, James A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. Psychological 

Review, Vol.110: 145-172. 

10 Kivy, Peter. (1990). Music alone: Reflections on a purely musical experience. Ithaca, NY: Cornell 

University Press. 

11 Krumhansl, Carol L. (1997). An exploratory study of musical emotions and psychophysiology. 

Canadian Journal of Experimental Psychology, Vol.51: 336-352. 
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μία συναισθηματική κατάσταση, τείνει να προκαλεί όλο και μεγαλύτερη σωματική 

διέγερση. 

Μία επαναστατική προσέγγιση την οποία έχουν υιοθετήσει αρκετοί ψυχολόγοι, ορίζει 

την ευτυχία, το θυμό, τη θλίψη, το φόβο και την απέχθεια ως βασικά συναισθήματα. 

Ουσιαστικά έγκειται στην ιδέα ότι υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός κατηγοριών 

συναισθημάτων παγκοσμίως με βάση τις οποίες προέρχονται όλες οι υπόλοιπες 

συναισθηματικές καταστάσεις.13 

Δεν υπάρχει πλέον αμφισβήτηση ότι κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης 

προκαλούνται στον άνθρωπο διάφορα συναισθήματα, όπως επίσης και ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  στη μουσική που επηρεάζουν αυτά τα συναισθήματα. 

Είναι όμως αδύνατο να καθοριστεί ποιο συναίσθημα ακριβώς θα νιώσει και 

εξαρτάται από τον καθένα μεμονωμένα, αλλά και από το μουσικό περιεχόμενο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Rickard, Nikki S. (2004). Intense emotional responses to music: a test of the physiological arousal 

hypothesis. Psychology of Music, Vol.32: 371-388. 

13  Juslin & Sloboda, 2011, 76-77. 
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2. Η προετοιμασία και οργάνωση της πρόβας 

2.1 Η πρόβα 

Σε μία σχολική πρόβα ο τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής της αποτελεί σύμφωνα με 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία στις ΗΠΑ τον βασικό παράγοντα που θα 

καθορίσει και την επιτυχή πορεία του συνόλου.1 Κατά τη διάρκεια της πρόβας η 

λειτουργική διευθέτηση του χρόνου, το είδος της διδακτικής μεθοδολογίας, η 

ενέργεια του μαέστρου και η πειθαρχία δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την 

επίτευξη μιας μουσικά αποτελεσματικής πρόβας και εν τέλει μιας πετυχημένης 

συναυλίας. Οι παράμετροι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από την ομαλή  

συνεργασία μεταξύ των μελών και του υπεύθυνου του συνόλου, όπως ορίζονται από 

τους κώδικες συμπεριφοράς και των δύο αντίστοιχα.  

Το κάθε μέλος του συνόλου: 

• Φθάνει στον χώρο της πρόβας χωρίς καθυστέρηση. 

• Κουβαλάει το όργανο και τον απαραίτητο εξοπλισμό του οργάνου (στην 

προκειμένη περίπτωση βιολί, δοξάρι, γέφυρα, ρετσίνι). 

• Φέρνει τις παρτιτούρες και το μολύβι του. 

• Κατά τη διάρκεια της πρόβας έχει κλειστό το κινητό. 

• Μιλάει μόνο όταν του απευθύνεται ο λόγος και πάντα με σεβασμό προς τους 

άλλους. 

• Επιδεικνύει προσπάθεια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διδασκόμενου 

έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

• Δεν μπορεί να απουσιάσει από την πρόβα παρά μόνο για σοβαρό λόγο και 

εφόσον ενημερώσει εγκαίρως για την απουσία του. 

Ο μαέστρος: 

• Αρχίζει και τελειώνει την πρόβα στην προγραμματισμένη ώρα. 

• Έρχεται μουσικά προετοιμασμένος και με πλάνο διδασκαλίας για την κάθε 

πρόβα.  

• Μιλά με ευγένεια και δεν είναι εριστικός ακόμα και αν η συμπεριφορά 

κάποιου παρεκτραπεί. 

Η στρατηγική που ακολουθεί ο κάθε μαέστρος χαράζεται με βάση το έμψυχο υλικό 

 

1 Dunaway, James. (1987). “Characteristics of Successful High School Choral Programs”. Choral 

Journal. Vol.28: 15-23. 



 

15 
 

που διαθέτει και τις μουσικές του δυνατότητες τη δεδομένη στιγμή. Πολύ σημαντικό 

είναι πρώτα από όλα η διδασκαλία του να γίνεται με τρόπο κατανοητό από τα μέλη 

του συνόλου και στόχος του, εκτός από το να παράγει μουσικό αποτέλεσμα, να 

διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον τους. Ειδικά αν ο μαέστρος συναναστρέφεται με 

παιδιά και νέους πρέπει να κεντρίζει συνεχώς την προσοχή και το ενδιαφέρον τους 

είτε με ερωτήσεις που τους εμπλέκουν ενεργά στην μουσική πρόοδο του έργου είτε 

με οργανωμένη μεθοδολογία. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται γενικότερα η κριτική 

σκέψη καθώς και η μουσική τους αντίληψη. Επίσης, αν η πρόβα έχει ευέλικτη ροή 

και γοργούς ρυθμούς αποδίδουν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνεται το ποσοστό αφομοίωσης που παρατηρείται σε κάθε πρόβα.  

Ο μαέστρος πριν ξεκινήσει τη διδασκαλία ενός νέου έργου οφείλει να έχει εντοπίσει 

κατά τη διάρκεια της μουσικής του προετοιμασίας εκείνα τα σημεία στα οποία πιθανό 

να χρειαστεί να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και να εφαρμόσει στη συνέχεια την 

κατάλληλη μεθοδολογία, ώστε να αποφύγει ενδεχόμενα λάθη και να επιτύχει άμεσα 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προβαίνει αρχικά σε μία σύντομη παρουσίαση του έργου 

παραθέτοντας μερικές πληροφορίες για τον συνθέτη, την εποχή, το ύφος και τονίζει 

κάποια ενδιαφέροντα σημεία του για τη βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία του από 

τα άτομα του συνόλου. Έπειτα, ακολουθεί η ακρόαση του έργου από μία εκτέλεση 

όσο το δυνατό πιο κοντά στην εικόνα που έχει σχηματίσει και ο ίδιος ο μαέστρος γι’ 

αυτό.2 

Το κούρδισμα των εγχόρδων σε μία επαγγελματική ορχήστρα αποτελεί αρμοδιότητα 

του κονσερτίνου, του κορυφαίου των πρώτων βιολιών και σπουδαιότερου βοηθού του 

μαέστρου. Το λα λαμβάνεται από το όμποε και αφού πρώτα κουρδίσουν τα πνευστά 

όσο το δυνατόν πιο σιωπηλά και pp, σειρά έχουν τα έγχορδα από τα μπάσα προς τα 

πρίμα.3 Για να επιτευχθεί σταθερή διατήρηση του κουρδίσματος τα όργανα πρέπει να 

παίζονται 10 λεπτά πριν από την έναρξη της πρόβας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 

μουσικοί οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο της πρόβας τουλάχιστον 15 λεπτά 

νωρίτερα. 

Σύμφωνα με την Μαρία-Έμμα Μελιγκοπούλου η προθέρμανση ή αλλιώς το 

«ζέσταμα» με φυσικές και τεχνικές ασκήσεις ενός χορωδιακού συνόλου, αλλά και  

 

2 Μελιγκοπούλου, Μαρία – Έμμα. (2011). Εισαγωγή στην Τέχνη της Χορωδιακής Πράξης. Αθήνα: 

Παπαγρηγορίου – Νάκας. 

3  Scherchen, Hermann. (1989). Εγχειρίδιο Διευθύνσεως ορχήστρας. Αθήνα: Νάσος. 56-58. 
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οποιουδήποτε συνόλου γενικότερα που απαρτίζεται από παιδιά και νέους, αποτελεί το 

αρχικό στάδιο της κάθε πρόβας. Η διάρκεια της δεν ξεπερνά το 20% του συνολικού 

χρόνου της πρόβας.4 Καλό είναι να γίνονται ασκήσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν 

και κατά την εκτέλεση του διδασκόμενου έργου, διότι στην αντίθετη περίπτωση 

απουσιάζει η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Ο ρόλος της ανέρχεται κυρίως στην 

επίτευξη άριστης τονικότητας, στην εκτέλεση μουσικών εννοιών που αφορούν το 

φραζάρισμα, στην πειθαρχία και την υπακοή στο χέρι του μαέστρου.  

Οι φυσικές ασκήσεις έχουν στόχο να χαλαρώσουν το σώμα από κάθε ένταση και 

νευρικότητα, να μηδενίσουν την υπερκινητικότητα, να επιφέρουν ηρεμία στο πνεύμα 

και τελικά αύξηση της συγκέντρωσης του νου. Από την άλλη, οι τεχνικές ασκήσεις 

βοηθούν κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της κατάλληλης τεχνικής των οργάνων. 

Μολονότι η ομαδική διδασκαλία των βασικών αρχών του κάθε οργάνου δεν 

αντικαθιστά το ατομικό μάθημα, θεωρείται όμως αναγκαία. Πάντως όλες οι ασκήσεις   

προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, την εμπειρία και τις δυνατότητες των 

παιδιών. 

Επειδή τα μέλη ενός νεανικού συνόλου κατά κανόνα δεν είναι σε θέση να προβούν σε 

άμεση και αποτελεσματική ανάγνωση και ερμηνεία της παρτιτούρας (prima vista), 

είναι απαραίτητη η εκμάθηση της μελωδίας και του ρυθμού φράση-φράση. Μόνο 

εφόσον ολοκληρωθεί η διδασκαλία των μελωδικών γραμμών μπορεί ο μαέστρος να 

επικεντρωθεί στο μουσικό φραζάρισμα, στην κορύφωση και κατάληξη των μουσικών 

φράσεων και ενοτήτων.5  

Ειδικότερα, τα προβλήματα τονικότητας είναι περισσότερο θέμα εξάσκησης και 

επανάληψης, ωστόσο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να παρουσιάζονται με 

οποιονδήποτε τρόπο οι δύο εκδοχές «σωστού και λάθους» και ο μαέστρος να μην 

περιορίζεται μόνο στην λεκτική περιγραφή τους. Έτσι θα αποφευχθεί η μηχανική 

επανάληψη μίας φράσης και αντιθέτως θα αυξηθεί η δημιουργική της αξία. Πάντως 

καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόβας η προσοχή του μαέστρου παραμένει προσηλωμένη 

σε μια σειρά παραγόντων τους οποίους ελέγχει ταυτόχρονα, όπως η ισορροπία και 

ομοιογένεια του ήχου, η διατήρηση άριστης τονικότητας και το μουσικό φραζάρισμα.   

Σε ένα παιδικό ή νεανικό σύνολο η διάρκεια της πρόβας δεν ξεπερνά τα 90-120 λεπτά 

και πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Οι συντομότερες και  

 

4  Μελιγκοπούλου, 2011, 70. 

5  Μελιγκοπούλου, 2011, 85. 
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συχνότερες πρόβες είναι φυσικά πιο αποτελεσματικές, διότι «τα παιδιά και οι νέοι 

αδυνατούν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για μακρύ χρονικό διάστημα και ο βαθμός 

προσοχής ελαττώνεται με την πρόοδο της πρόβας. Σε μία πρόβα μεγάλης διάρκειας θα 

αποδώσουν σημαντικά λιγότερο σε σχέση με δύο συντομότερες της ίδιας συνολικής 

διάρκειας σε διαφορετικές ημέρες»6 Ένας τρόπος που βοηθά κυρίως στο ξεκαθάρισμα 

δύσκολων μελωδικών-ρυθμικών σημείων αποτελεί η τακτική των ειδικών προβών, 

της ξεχωριστής δηλαδή πρόβας για κάθε ομάδα, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, όποτε ο μαέστρος το θεωρεί απαραίτητο. 

Αξιοσημείωτο είναι ακόμα να γίνει μία αναφορά σε ένα θέμα που πολλές φορές 

παραλείπεται, η στάση του σώματος. Οι κακές συνήθειες σωματικής στάσης μπορεί 

να οδηγήσουν σε διάφορες παθήσεις, συνεπώς καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση της 

σωστής στάσης του σώματος είτε σε όρθια είτε σε καθιστή θέση. Επιπλέον, ο 

καθένας οφείλει να έχει οπτική επαφή τόσο με την παρτιτούρα όσο και με τον 

μαέστρο μέσω της περιφερειακής όρασης, γεγονός που επηρεάζεται από τον τρόπο 

που στέκεται ή κάθεται.7 

Όσον αφορά τη διάταξη των μουσικών στο χώρο καλό είναι τα αναλόγια να μην 

τοποθετούνται κάθετα προς το πρόσωπο του μαέστρου αλλά πλάγια, προκειμένου να 

φαίνεται καθαρά και εύκολα στο οπτικό τους πεδίο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό 

ειδικά τα άτομα που ανήκουν στην ίδια ομάδα οργάνων να έχουν καλή επαφή μεταξύ 

τους.8 Υπάρχουν δύο ειδών διατάξεις της ορχήστρας: στη μία τα δεύτερα βιολιά 

τοποθετούνται δίπλα από τα πρώτα, ενώ στην άλλη απέναντι και τα κοντραμπάσα 

πίσω από τις βιόλες. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα 

όργανα, δεν ήταν εφικτό να τηρηθεί καμία από τις δύο διατάξεις, οπότε οι ομάδες 

τοποθετήθηκαν η μία δίπλα στην άλλη. 

Η γενικότερη πρόοδος του συνόλου επιτυγχάνεται και μέσω της επιβράβευσης των 

μελών του που συμβάλλει στην τόνωση του ηθικού τους, με αποτέλεσμα να γίνονται 

πιο ενεργοί και συνεργάσιμοι. Κατά τη διάρκεια της πρόβας υπάρχει περισσότερη 

ανάγκη από παραδείγματα προς μίμηση παρά από κριτική και διαλέξεις, ενώ 

οποιαδήποτε σχόλια και παρατηρήσεις καλό είναι να γίνονται συνοπτικά και 

περιεκτικά. Τέλος, σημαντικά προτερήματα ενός μαέστρου αποτελούν το χιούμορ, η  

 

6  Μελιγκοπούλου, 2011, 89. 

7  Μελιγκοπούλου, 2011, 90-92. 

8  Scherchen, 1989, 59. 
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ευγένεια και ο σεβασμός στην προσωπικότητα, τις ιδιαιτερότητες, τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία καθώς και στον ατομικό ρυθμό αφομοίωσης γνώσεων και επιδόσεων 

του κάθε ατόμου μεμονωμένα. 
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2.2 Η δημιουργία ενός συνόλου  

Η ιδέα για τη σύσταση ενός συνόλου που θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο έγχορδα 

αποτελεί το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο αυτού του πρότζεκτ και απαιτούσε 

αρχικά την αναζήτηση και εύρεση ατόμων που θα ενδιαφέρονταν να συμμετέχουν. Η 

κατεύθυνσή μου προς αυτήν την ομάδα οργάνων οφείλονταν κυρίως στην προσωπική 

μου εμπειρία ως φοιτήτρια στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πτυχιούχο βιολιού και συνεπώς στην ικανότητά μου 

να διαχειριστώ οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα ενδεχομένως προκύψουν κατά τη 

διάρκεια των προβών, ενώ εν τέλει η επιλογή μόνο βιολιών οφείλονταν στην 

αδυναμία εύρεσης ατόμων που να ασχολούνται με τα υπόλοιπα όργανα (βιόλα, 

βιολοντσέλο, κοντραμπάσο) στην Κατερίνη, όπου για πρακτικούς λόγους θα 

λάμβαναν χώρα οι πρόβες και η τελική συναυλία. Απευθυνόταν σε παιδιά μικρής 

ηλικίας ή ακόμα και εφήβους, έτσι ώστε η επίδοσή τους στο όργανο να είναι 

διαχειρίσιμη. 

Έπειτα από επικοινωνία με τον διευθυντή και καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου 

Κατερίνης, δήλωσαν ενδιαφέρον τέσσερα κορίτσια ηλικίας 9-14 ετών (πιο 

συγκεκριμένα 9, 13 και 14 χρονών) και επιπέδου κατωτέρας. Η εύρεση μίας κοινής 

ημέρας και ώρας εβδομαδιαίως για να συντελείται η πρόβα αποδείχθηκε αρκετά πιο 

δύσκολη υπόθεση από το αναμενόμενο, λόγω των πολλών δραστηριοτήτων των 

παιδιών, οπότε το σενάριο δύο ή και τριών συντομότερων συναντήσεων μέσα στην 

εβδομάδα απορρίφθηκε εξαρχής. Τελικά, κανονίστηκε μία δίωρη πρόβα το πρωί του 

Σαββάτου με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα διάρκειας περίπου 10 λεπτών. 

Αρχικά, έγινε μία συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν τα παιδιά και οι γονείς 

για το πλαίσιο διεξαγωγής του συγκεκριμένου πρότζεκτ, τις υποχρεώσεις που 

συνεπάγεται η κάθε πρόβα ατομικά καθώς και την προοπτική μίας μελλοντικής 

συναυλίας στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στις αρχές του καλοκαιριού. Η 

προσέλευση των παιδιών τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη της πρόβας, ώστε να 

γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και το κούρδισμα των οργάνων, αποτέλεσε μία 

πρόκληση. Οι πρόβες στην πλειοψηφία τους όμως ξεκινούσαν στην καλύτερη των 

περιπτώσεων 10 λεπτά αργότερα.  

Λόγω της αδυναμίας των παιδιών να κουρδίσουν μόνοι τους, ο τρόπος κουρδίσματος 

διαφοροποιούνταν από τον φυσιολογικό και τον αναλάμβανα προσωπικά, σαν 

υπεύθυνη του συνόλου. Τις περισσότερες φορές η πρόβα άρχιζε με φυσικές ασκήσεις 

και μία κλίμακα στην τονικότητα του διδασκόμενου έργου για να «ζεσταθούν» τα 
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παιδιά και να αποβάλλουν οποιαδήποτε νευρικότητα και ένταση. Στην προθέρμανση, 

διάρκειας 15-20 λεπτών περίπου, επικεντρωνόμουν κυρίως στην τονική ακρίβεια, 

στην  επικοινωνία των παιδιών και στον συντονισμό τόσο μεταξύ τους όσο και με τις 

κινήσεις του μαέστρου. Πριν τη διδασκαλία των κομματιών έγινε μία εισαγωγή που 

αφορούσε γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τον συνθέτη και το έργο καθαυτό (το 

στυλ, τη δομή) και στη συνέχεια μία ακρόαση προκειμένου να δημιουργήσουν τα 

παιδιά ένα ηχητικό πρότυπο. Η ακρόαση επίσης του ρεπερτορίου επηρέασε θετικά 

και την ανταπόκρισή τους όσον αφορά το κούρδισμα γενικότερα. 

Πολλαπλά τεχνικά ζητήματα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια των προβών, όπως η 

ελλιπείς γνώσεις πάνω στη θεωρία και η τεχνική αδυναμία στο όργανο καθώς και 

θέματα γενικότερης φύσεως που αφορούσαν τη μουσική αντίληψη, απαιτούσαν πολύ 

περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να παραχθεί ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. Ωστόσο, η διδασκαλία και επανάληψη του κάθε έργου φράση-φράση 

στην αρχή, στη συνέχεια η έμφαση στις μουσικές ενότητες και στο φραζάρισμα και 

με την πάροδο του χρόνου η συνολική του εκτέλεση και ερμηνεία είχε φανερό 

αντίκτυπο στην απόδοσή των παιδιών ατομικά αλλά και ομαδικά. Η εξοικείωσή τους 

από την άλλη με την έννοια του συνόλου και τις υποχρεώσεις που εμπεριέχει, η 

επικοινωνία μεταξύ τους και η αποσαφήνιση των κινήσεων του μαέστρου αποτελούν 

μερικά μόνο αποτελέσματα της όλης διαδικασίας. 
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2.3 Το ρεπερτόριο 

Η επιλογή και οργάνωση του ρεπερτορίου ενός συνόλου είτε χορωδιακού είτε 

ορχηστρικού εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ευθύνης και αρμοδιότητας του 

μαέστρου-συντονιστή. Η επιλογή ενός ποιοτικού ρεπερτορίου πρέπει να είναι 

ιδιαιτέρως προσεκτική με κύριο γνώμονα τη μουσική πρόοδο ειδικά αν το έργο του 

μαέστρου εκτός από καλλιτεχνικό είναι πρωτίστως εκπαιδευτικό και έχει σαν κύριο 

σκοπό την επίτευξη διδακτικών στόχων.  

Ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τον οποίο θα επιλεγεί το κατάλληλο 

ρεπερτόριο είναι να αναπτυχθούν αισθητικές εμπειρίες μέσω τις διδασκόμενης 

μουσικής, να συντελεί δηλαδή η επιλεγόμενη μουσική ανθολογία στην καλλιέργεια 

της μουσικής αισθητικής των μελών του εκάστοτε συνόλου. Γενικότερη αρχή είναι 

ότι πρέπει το σύνολο να οδηγείται σταδιακά μέσω της διδαχής του ρεπερτορίου από 

το ένα επίπεδο στο επόμενο με απώτερο σκοπό την επίτευξη ενός ανώτερου 

καλλιτεχνικού αποτελέσματος. 

Μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ποιότητα μίας σύνθεσης είναι ο 

αρμονικός πλούτος, το μελωδικό ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία. Ένα ποιοτικό έργο 

διαθέτει συγκροτημένη εξωτερική δομή, ομαλή μελωδική ροή, εκφραστική ποιότητα 

και συνοχή στα λοιπά στοιχεία που καθορίζουν την ποιοτική του δομή, όπως 

ενδιαφέρουσες δυναμικές αλλαγές και ρυθμική φρεσκάδα.1 Το επίπεδο δυσκολίας του 

έργου πρέπει να αρμόζει στις γνώσεις, τις ικανότητες, την ηλικία και την ωριμότητα 

των μελών, ώστε να μπορεί να διδαχθεί επαρκώς και να αποδοθεί στο μέγιστο βαθμό. 

Το ρεπερτόριο ενός νεανικού συνόλου οργανώνεται με σταδιακά αυξανόμενο βαθμό 

δυσκολίας και περιλαμβάνει έργα σύντομα και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. 

Έργα, εν ολίγοις, που από την πρώτη τους διδασκαλία διαφαίνεται ένας ικανός 

βαθμός κατανόησης και αφομοίωσης, ώστε τα παιδιά να ενθαρρυνθούν και να 

αναπτυχθεί η αυτοπεποίθησή τους.2 

Ο μαέστρος θα πρέπει να θέσει στον εαυτό του ορισμένα ερωτήματα προκειμένου να 

καθορίσει την καταλληλότητα του κάθε έργου καθαυτού και σαν ρεπερτόριο του 

συγκεκριμένου συνόλου. Είναι κατάλληλο το έργο για τα άτομα που απαρτίζουν το 

σύνολο (τεχνικές δυσκολίες) και αρμόζει στην ηλικία τους; Βελτιώνονται μέσα από 

 

1 Μελιγκοπούλου, Μαρία – Έμμα. (2011). Εισαγωγή στην Τέχνη της Χορωδιακής Πράξης. Αθήνα: 

Παπαγρηγορίου – Νάκας. 

2   Μελιγκοπούλου, 2011, 59-60. 
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αυτό και έχει κάτι να τους διδάξει ως μουσική σύνθεση; Τους ενθουσιάζει και τους 

δημιουργεί κίνητρα για να ασχοληθούν; Πρόκειται για αυθεντικό έργο ή για 

διασκευή;3 

Μετά την αρχική επιλογή το ρεπερτόριο θα οργανωθεί ειδικότερα με βάση την 

ρυθμική ποικιλία, η οποία προσδίδει ροή και διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον του 

ακροατή και την τονική ποικιλία, η οποία διαχέει ενέργεια και παλμό στην 

ατμόσφαιρα της συναυλίας.4 Καλό είναι να υπάρχει μία θεματική ενότητα στο 

ρεπερτόριο, σε αρκετά όμως παιδικά και νεανικά σύνολα επιλέγονται αρκετές φορές 

έργα διαφορετικού είδους, στυλ, εποχής και θεματολογίας. Η πρακτική αυτή 

αποσκοπεί στην εξοικείωση και την επαφή τους με μία ευρεία γκάμα έργων και 

οδηγεί με αυτόν τον τρόπο στην ουσιαστική και βαθύτερη κατανόηση της μουσικής 

εν γένει. 

Η μουσική ωρίμανση του ρεπερτορίου επέρχεται με την μεθοδική και δημιουργική 

επανάληψη. Σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθησαν σε παιδικές και νεανικές χορωδίες 

στις ΗΠΑ υπάρχει ένας συγκεκριμένος βαθμός απορρόφησης πληροφοριών σε κάθε 

πρόβα, ο οποίος καλό θα ήταν να μην υπερβαίνεται.5 Ωστόσο, ο βαθμός αυτός 

διαφέρει στον καθένα ξεχωριστά. Υπάρχουν άτομα με ανεπτυγμένη μουσική 

αντίληψη που επιτυγχάνουν την απόδοση ενός έργου γρηγορότερα σε σύγκριση με 

άλλα, τα οποία αποδίδουν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Ο συντονιστής καλό είναι να 

ακολουθεί το ρυθμό των ατόμων της πρώτης κατηγορίας έλκοντας προς αυτή την 

κατεύθυνση και τους υπόλοιπους. 

Σε πρώτο επίπεδο, λοιπόν, κύριος στόχος είναι η αφομοίωση της μελωδικής γραμμής 

και του ρυθμού του έργου. Στη συνέχεια, έπεται το μουσικό φραζάρισμα και η 

ευαισθησία στην εκτέλεση των δυναμικών διακυμάνσεων, τα οποία μπορούν να 

αποδοθούν με πειστικότητα μόνο υπό την καθοδήγηση του μαέστρου και τις σαφείς 

υποδείξεις του. Σε ένα άπειρο σύνολο οι μουσικές έννοιες διδάσκονται διαδοχικά και 

κάθε νέα προστίθεται αφού έχει κατανοηθεί η προηγούμενη. Η μεθοδολογία αυτή 

οδηγεί στην επίτευξη συνειδητής και όχι μιμητικής μουσικής ερμηνείας και 

συμβάλλει στην ουσιαστική κατανόηση της μουσικής ερμηνείας εν γένει, η οποία 

διαμορφώνεται κυρίως με βάση την ιδέα που έχει ο μαέστρος.6 Εξαρτάται σε μεγάλο 

 

3  Bauer, Ann. (1982). “The Elementary Choir: Two Views”. Choral Journal. Vol.22: 37-39. 

4  Μελιγκοπούλου, 2011, 55. 

5  Μελιγκοπούλου, 2011, 60. 
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βαθμό από την εμπειρία των μελών του συνόλου και τη γενικότερη μουσική τους 

ωριμότητα, γι’ αυτό το λόγο επέρχονται με το πέρασμα του χρόνου.  

Ειδικότερα, αρχική μου σκέψη ήταν το ρεπερτόριο του συνόλου να περιλαμβάνει 

δείγματα από διαφορετικά είδη μουσικής: ένα έργο της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής 

οποιουδήποτε συνθέτη και οποιασδήποτε εποχής, ένα ελληνικό (Χατζιδάκις, 

Θεοδωράκης, Κωνσταντινίδης), από την κινηματογραφική μουσική (Amelie, La vita 

e bella) και από την τζαζ (Summertime). Κύρια φιλοσοφία μου ήταν να έρθουν τα 

παιδιά σε επαφή με το ευρύτερο δυνατό φάσμα μουσικής και να αποκτήσουν μία 

πολύπλευρη οπτική από τα διάφορα είδη της, με σκοπό την κατανόηση του πλούτου 

της μουσικής γενικότερα. Λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών που συνεπάγεται και 

μικρή εμπειρία σε μουσικά σύνολα και κατ’ επέκταση τη γνωριμία τους με ελάχιστα 

ορχηστρικά έργα, κρίθηκε σκόπιμο το ρεπερτόριο να αποτελείται τουλάχιστον για 

αρχή από δημοφιλή κομμάτια, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα τους ήταν οικεία 

στο άκουσμα.  

Επόμενο βήμα μετά την επιλογή των έργων, ήταν η διασκευή τους. Λαμβάνοντας 

υπόψη πρώτα από όλα το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, τα κομμάτια ήταν 

απαραίτητο να ενορχηστρωθούν ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες των 

παιδιών. Η σύσταση του συνόλου, αποτελούμενο από τέσσερα μόνο βιολιά, 

προφανώς δεν είχε καμία σχέση με την τυπική μορφή μίας ορχήστρας και των 

οργάνων που την αποτελούν, γεγονός που απαιτούσε την προσαρμογή του 

ρεπερτορίου δεδομένου των συνθηκών. 

Το Waltz από τη δεύτερη σουίτα του Dmitri Shostakovich ήταν το πρώτο έργο που 

διδάχτηκαν τα παιδιά, έργο παιγμένο πολλές φορές, διασκευασμένο σε διαφορετικές 

μορφές και ευχάριστο ακόμα και στο λιγότερο εκπαιδευμένο αυτί που πιθανό να τους 

ήταν γνωστό. Με βάση αρκετές παραλλαγές για ολιγομελή ορχήστρα, κουαρτέτο και 

πιάνο, κρίθηκε απαραίτητη μία μεταγραφή για δύο ομάδες βιολιών και σόλο βιολί. Το 

σόλο βιολί ανέλαβε την ανάδειξη της μελωδικής γραμμής, ενώ στις δύο ομάδες 

βιολιών αποδόθηκε ο συνοδευτικός χαρακτήρας του έργου με τα τρίτα βιολιά να 

διαδραματίζουν το ρόλο του μπάσου, το στήριγμα δηλαδή του συνόλου. 

Μία πιο απλοποιημένη μορφή του κανόνα του Johann Pachelbel αυτή τη φορά για 

δύο μόνο ομάδες βιολιών ήταν η επόμενη προσθήκη στο ρεπερτόριο. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο κανόνας γενικότερα σαν μουσική σύνθεση με τον συγκεκριμένο να 

 

6  Μελιγκοπούλου, 2011, 61. 
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αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό και ευρέως διαδεδομένο έργο για το είδος. 

Ωστόσο, λόγω του αρκετού χρόνου που τελικά χρειαζόταν προκειμένου να φτάσουν 

τα κομμάτια σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, με σκοπό την παρουσίασή τους στο τέλος 

της χρονιάς, κρίθηκε σωστό να μην προστεθεί κάποιο επιπλέον έργο στο ήδη υπάρχον 

ρεπερτόριο. Αντιθέτως, βασικό στόχο αποτέλεσε η όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής 

διδασκαλία των δύο έργων, η ερμηνεία και η εκτέλεσή τους με άνεση και φυσικότητα 

που θα είχε και ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων στα παιδιά 

και όχι την αγωνία και το άγχος που ενδεχομένως να προκαλούσε ένα πλήθος 

κομματιών, ένας μεγάλος αριθμός κομματιών με διαφορετικές απαιτήσεις και 

δυσκολίες το καθένα.                
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2.4 Τεχνικές προδιαγραφές και εξοπλισμός 

Ο χώρος που θα στεγάσει τις πρόβες του συνόλου αποτελεί ένα από τα πρώτα 

ζητήματα που απασχολούν τον μαέστρο. Η εργασία του μαέστρου διεξάγεται με 

ανθρώπους που έχουν συναίσθηση της αποστολής τους, διότι τα κριτήρια με βάση τα 

οποία θα γίνει η επιλογή της αίθουσας, όπως η κατασκευή της, η ακουστική, οι 

εξωτερικοί θόρυβοι και η τοποθεσία γενικότερα1 επηρεάζουν σημαντικά τη ροή της 

πρόβας και εν τέλει το συνολικό αποτέλεσμα. Σε αντίθετη περίπτωση, μία 

ακατάλληλη αίθουσα δημιουργεί αντικειμενικά προβλήματα που μπορεί να 

προκαλέσουν ακόμα και δυσλειτουργίες στην ομάδα. 

Σε ιδανικές συνθήκες η αίθουσα της πρόβας είναι καλό να διαθέτει ορισμένες 

τεχνικές προδιαγραφές. Η ακουστική του χώρου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

το ύψος της οροφής. Για να επιτευχθεί η καλή αντήχηση καλό είναι η οροφή να είναι 

σχετικά υψηλή, ενώ σε ακραίες συνθήκες πολύ πιθανό να προκύψουν προβλήματα 

στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου ήχου. Η ευρυχωρία και κατά προτίμηση ο 

αμφιθεατρικός σχηματισμός της αίθουσας προκειμένου να υπάρχει οπτική επαφή με 

τον μαέστρο αλλά και ομοιογενής διάχυση του ήχου είναι παράγοντες που επίσης 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του χώρου. Τέλος, στο μουσικό 

αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από τις πρόβες σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

επαρκής φωτισμός, η σωστή θερμοκρασία, καθώς και η εσωτερική και εξωτερική 

ησυχία που συντελούν στη διατήρηση ευχάριστης ατμόσφαιρας και πνευματικής 

εγρήγορσης.2 

Για την πρόοδο της πρόβας είναι απαραίτητο βέβαια να υπάρχει στην αίθουσα και ο 

κατάλληλος εξοπλισμός. Ανάλογα με το είδος του συνόλου και τα άτομα που έχει 

απέναντί του ο μαέστρος, καθορίζονται και οι ακριβείς ανάγκες τους. Οπωσδήποτε 

χρειάζεται ο απαραίτητος αριθμός αναλογιών και των κατάλληλων καρεκλών, 

ειδικότερα εκείνων που ευνοούν τη σωστή στάση του σώματος. Η ύπαρξη πιάνου 

ορισμένες φορές καθίσταται απαραίτητη και ειδικά στην περίπτωση ενός παιδικού ή 

νεανικού συνόλου ένας πίνακας, στον οποίο ο μαέστρος επεξηγεί στοιχεία που 

αφορούν το έργο ή άλλες ανακοινώσεις.3 

 

1 Μελιγκοπούλου, Μαρία – Έμμα. (2011). Εισαγωγή στην Τέχνη της Χορωδιακής Πράξης. Αθήνα: 

Παπαγρηγορίου – Νάκας. 

2   Μελιγκοπούλου, 2011, 97-98. 

3   Μελιγκοπούλου, 2011, 98-99. 
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Τόσο οι πρόβες όσο και η τελική συναυλία του συνόλου εγχόρδων έγιναν στο 

Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης, στην αίθουσα πολλαπλών δοκιμών. Χώρος αρκετά 

μεγάλος και φωτεινός με σχετικά καλή ακουστική χωρίς μοκέτες και βαριές 

κουρτίνες που απορροφούν τους αρμονικούς ήχους, δημιουργώντας έτσι ξερή και 

στεγνή αντήχηση αλλά ούτε και το αντίθετο, μεγάλη αντήχηση που δημιουργεί ψευδή 

και πιο συγκεχυμένη ηχητική εικόνα συγκριτικά με την πραγματικότητα, με 

αποτέλεσμα ο μαέστρος να είναι ανήμπορος να προβεί σε λεπτομερείς διορθώσεις. 

Ωστόσο, η έλλειψη καλής ηχομόνωσης της αίθουσας επέτρεψε αρκετές φορές σε 

εξωτερικές παρεμβολές να αποδιοργανώνουν και να αποσυντονίζουν τα παιδιά κατά 

τη διάρκεια των προβών. 

Η ύπαρξη ενός καλοκουρδισμένου πιάνου, παρόλο που δεν είναι απαραίτητη, 

διευκολύνει την εξέλιξη της πρόβας κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση προβλημάτων 

τονικότητας. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. 

Σε γενικές γραμμές οι συνθήκες ήταν αρκετά ευνοϊκές για την τέλεση των προβών 

και τελικά για ένα ικανοποιητικό και δημιουργικό αποτέλεσμα. 
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3. Αποτελέσματα έρευνας 

 

Η μεθοδολογία της έρευνας-δράσης ως κύριο μέσο βελτίωσης της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης συνεπάγεται τον διπλό ρόλο του εκπαιδευτικού ως ερευνητή, ο οποίος 

θα πρέπει να κατέχει μία σειρά από πρακτικές, ερευνητικές και κριτικές δεξιότητες. 

Συγκεκριμένα, η χρήση των ημερολογίων έχει συσχετιστεί με μία προσπάθεια 

τεκμηρίωσης του εκπαιδευτικού έργου (καταγραφές, εμπειρίες, συναισθήματα, 

αξιολογήσεις, άλλα δεδομένα) και αναστοχασμού  με στόχο την αυτογνωσία, το 

σχεδιασμό και τον έλεγχο της εκπαιδευτικής δράσης. Προϋποθέτει την περιγραφή 

μίας κατάστασης μέσα από τη συστηματική αυτοπαρατήρηση, την παρατήρηση των 

άλλων και τη μετέπειτα ερμηνεία της.1 

Τόσο η τήρηση ημερολογίου με την καταγραφή στοιχείων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα όσο και η χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με τη συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων μπορούν να προσφέρουν πλούσιες και λεπτομερείς 

πληροφορίες, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολογική έρευνα. Ένα 

καλοσχεδιασμένο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να κεντρίζει το ενδιαφέρον και να 

παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται.  

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ερευνητικός χαρακτήρας του πρότζεκτ επέβαλλε την 

τήρηση προσωπικών ημερολογίων και τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, ωστόσο 

οι συνεντεύξεις πήραν τη μορφή συζήτησης και στη συνέχεια σχολιασμού της. Η 

προτίμηση αυτή έχει παιδαγωγικές προεκτάσεις και οφείλεται στον μικρό αριθμό 

παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα και κυρίως στο σεβασμό στο χαρακτήρα και 

την ιδιοσυγκρασία του καθενός μεμονωμένα προκειμένου να μην προσωποποιηθεί 

κάποιος και για να εξασφαλιστεί η ανωνυμία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

οδήγησαν τελικά σε παρόμοια συμπεράσματα και διασταυρώνονται, γεγονός που 

αυξάνει την αξιοπιστία και εγκυρότητά τους. 

 

 

 

 

 

 

1  Αυγητίδου, Σοφία. (2011). Η αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση:  

Προϋποθέσεις και διαδικασίες. Action Researcher in Education. Vol.2: 29-48. 
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3.1 Ημερολόγιο παρακολουθήσεων 

Αφετηρία και βασική μέθοδο εξαγωγής συμπερασμάτων που χρησιμοποιήθηκε στη 

συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε η τήρηση ημερολογίου παρακολούθησης της κάθε 

πρόβας. Όλη η διαδικασία διήρκησε σχεδόν ένα εξάμηνο, από τον Ιανουάριο έως το 

τέλος του σχολικού έτους, έπειτα από την επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων, όπως η 

αναζήτηση των παιδιών που θα συμμετέχουν στο σύνολο, η εύρεση της κατάλληλης 

αίθουσας και μίας κοινής μέρας και ώρας διεξαγωγής των προβών. Συνολικά έγιναν 

16 πρόβες από 2 ώρες η καθεμία μία φορά την εβδομάδα με μερικές μόνο εξαιρέσεις 

(γιορτές και αργίες). Ωστόσο, ο εθελοντικός χαρακτήρας του πρότζεκτ είχε σαν 

αποτέλεσμα σε ελάχιστες από αυτές να παρευρεθούν όλα τα άτομα, γεγονός που 

επηρέασε το ρυθμό εξέλιξης του συνόλου.      

Η αυτοπαρατήρηση και η παρατήρηση των άλλων κατά τη διάρκεια των δοκιμών και 

μέσα από τη βιντεοσκόπησή τους και στη συνέχεια η καταγραφή δεδομένων και 

καταστάσεων σχετικά με τη ροή και την εξέλιξή της κάθε πρόβας γενικότερα παρόλο 

που δεν ήταν πρωταρχικός στόχος, βοήθησε αρκετά στη βελτίωσή της. Η αρχική 

συμπεριφορά και αλληλεπίδραση των παιδιών, όπως επίσης και η εμφανής αλλαγή με 

την πάροδο του χρόνου στον τρόπο που συμπεριφέρονταν και στις σχέσεις που 

αναπτύχθηκαν μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία που αντλήθηκαν από τη γλώσσα του 

σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου, κυρίως όμως στα διαλείμματα ή κατά τη 

διάρκεια του κουρδίσματος, σε συνθήκες δηλαδή που ευνοούσαν τις ελεύθερες 

αποκρίσεις των παιδιών εκτός του καθορισμένου και ίσως περιοριστικού κλίματος 

που επικρατεί στις πρόβες.     

Θεωρείται πλέον αυτονόητος ο κοινωνικός χαρακτήρας της μουσικής γεγονός που 

στηρίζεται στη μελέτη της κοινωνίας σαν ένα αναπόσπαστο και άρρηκτα 

συνδεδεμένο μέρος διαφόρων πλευρών της ανθρώπινης  συμπεριφοράς.1 Οι ποικίλοι 

τρόποι μέσα από τους οποίους οι άνθρωποι ερμηνεύουν, αντιλαμβάνονται και 

αντιδρούν στους μουσικούς ήχους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες και 

τις καταστάσεις, οι οποίες τους προκαλούν. Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος, ο χρόνος, οι 

άνθρωποι που παρευρίσκονται, όπως επίσης η κουλτούρα και το ευρύτερο ιστορικό 

περιεχόμενο επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. 

 

1 Hargreaves, David J. & Andrian C. North. (1997). The Social Psychology of Music. New York: 

Oxford University Press. 
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Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι Hewstone και Manstead παρατήρησαν πως το κάθε 

άτομο ασκεί μία επίδραση στο κοινωνικό του περιβάλλον, αλλά και το περιβάλλον 

καθορίζει τη συμπεριφορά του καθενός μεμονωμένα.2 Μία ειδικότερη προσέγγιση 

αφορά την έρευνα του τρόπου με τον οποίο οι αντιδράσεις στη μουσική επηρεάζονται 

από τις ενέργειες του συνόλου, όπως και το αντίστροφο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το τραγούδι στις μικρές ηλικίες: τα πρώτα σχολικά χρόνια πολλά παιδικά 

τραγούδια περιέχουν στοιχεία από τις αυθόρμητες ηχητικές αντιδράσεις των παιδιών 

σε συνδυασμό με φράσεις από τραγούδια που συλλαμβάνουν από το περιβάλλον 

γύρω τους.3 

Η ευχαρίστηση της μουσικής αποτελεί ουσιαστικά μία κοινωνική εμπειρία. Αυτός 

είναι και ένας λόγος που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα πλήθος 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σηματοδοτούν σπουδαία γεγονότα της ζωής 

του ανθρώπου. Ωστόσο, καθεμία από αυτές διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες 

που εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και σύμφωνα με τους οποίους 

επιβάλλεται η συμμόρφωση των μελών ακόμα και αν έχουν όχι απλώς διαφορετικούς 

αλλά ενδεχομένως και αντικρουόμενους στόχους, με σκοπό την ομαλή λειτουργία του 

συνόλου καθώς και την επιβράβευση, κοινωνική έγκριση και αποδοχή του καθενός 

ξεχωριστά.   

Ειδικότερα, σε ένα μουσικό σύνολο, η λεκτική και νευματική επικοινωνία ανάμεσα 

στους εκτελεστές κατά τη διάρκεια των προβών είναι απαραίτητη για τη σωστή και 

αποτελεσματική λειτουργία του. Η εκμάθηση του κάθε μέρους ατομικά θεωρείται 

απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου στις πρόβες να επιτευχθεί ο κεντρικός 

συντονισμός, ο καθορισμός γενικών εκφραστικών χαρακτηριστικών στο μουσικό 

έργο και η συμφωνία ενός συγκεκριμένου στυλ ερμηνείας. Προκειμένου να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, καίριο ρόλο διαδραματίζουν τα γενικότερα οπτικά και 

ακουστικά σημάδια, η οπτική επικοινωνία ανάμεσα στους μουσικούς που εξαρτάται 

άμεσα από την απόσταση μεταξύ τους και οι εκφράσεις του προσώπου, ιδιαίτερα 

επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας.4 

 

2 Hewstone, Miles & Anthony S. R. Manstead. (1995). Social psychology. In The Blackwell 

encyclopaedia of social psychology. Blackwell: Oxford University Press. 

3  Hargreaves, David J. (1986). Developmental Psychology and Music Education. Psychology of Music. 

Vol.14: 12-18. 

4  Clayton, Anthony M. H. (1985). Coordination between players in musical performance. Unpublished 

doctoral dissertation, University of Edinburgh. 
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Ο Tom Douglas αναφέρει πως για να λειτουργήσει ένα οποιοδήποτε σύνολο και να 

παράγει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία 

ανάμεσα στα μέλη του, μία αίσθηση δηλαδή κοινωνικού συμφέροντος αλλά και 

υποχρέωσης, η οποία θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον 

αλληλοσεβασμό στην προσωπικότητα και στα όρια του καθενός.5 Ο καθοδηγητής 

ενός συνόλου εκτός από το να δίνει σαφείς οδηγίες και συγχρόνως να είναι δυναμικός 

και αποφασιστικός οφείλει να αναγνωρίζει και την ανάγκη κάθε μέλους να εκφράσει 

τις ατομικές του σκέψεις και ιδέες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ενδυνάμωση 

του συνόλου, την ενθάρρυνση, την παρότρυνση καθώς και τη δημιουργία θετικού 

κλίματος στις πρόβες. 

Η κοινωνικοποίηση των παιδιών σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αποτελεί ίσως το 

πιο σημαντικό και εμφανές αποτέλεσμα του συγκεκριμένου πρότζεκτ. Όπως αναφέρει 

και ο Paul Bekker: «Η ορχήστρα λειτουργεί ως μέσο αναπαραγωγής κοινών σκέψεων, 

κοινών στόχων και κοινών συναισθημάτων. Κατόρθωσε να εκφράσει όλα αυτά με τόση 

αμεσότητα όσο καμία άλλη μορφή μουσικής οργάνωσης, γεγονός που οφείλεται στο ότι 

βασίστηκε στην ίδια την έννοια της ανθρώπινης κοινότητας.»6 

Όλα τα παιδιά, ακόμα και αυτά που ήταν λιγότερο επικοινωνιακά και εξωστρεφή 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα, παρουσίασαν μία σταδιακή βελτίωση σε αυτόν τον 

τομέα. Η αρχική αμηχανία και συστολή με το πέρασμα του χρόνου γινόταν λιγότερο 

έντονη με αποκορύφωμα την όγδοη πρόβα. Ο τόνος της φωνής, η γλώσσα του 

σώματος που αργότερα φανέρωνε μία άνεση και η έντονη κινητικότητα, η πιο 

χαρούμενη έκφραση στο πρόσωπο, το χιούμορ και τα αστεία κατά τη διάρκεια της 

πρόβας, αποτελούν στοιχεία που αποκαλύπτουν την οικειότητα που αναπτύχθηκε 

ανάμεσά τους μέσα από τη συνεχόμενη επαφή και συναναστροφή. Μέσω της 

εκτέλεσης, ακόμα και στα διαλείμματα, επιτεύχθηκε η συνεργασία των παιδιών και 

εκτός από τη μουσική επικοινωνία, η γνωριμία τους σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο.      

 

 

 

 

 

 

5   Douglas, Tom. (1993). Theory of groupwork practice. Macmillan: Red Globe Press. 

6 Bekker, Paul.(1989). Η ορχήστρα: Ένα χρονικό της ανθρώπινης συλλογικότητας. Μτφρ. Μ. 

Γρηγορίου. Αθήνα: Νεφέλη. 
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3.2 Ερωτηματολόγια 

Η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που συμπεριφέρεται κανείς στην ιδιωτική του ζωή 

και στον τρόπο που εκφράζεται δημοσίως καθιστά απαραίτητο τον διαχωρισμό τους 

και αποτελεί στη συγκεκριμένη έρευνα ένα σημαντικό παράγοντα για τη συνολική 

κατανόηση του χαρακτήρα κάθε παιδιού. Οι ατομικές αξίες και τα χαρακτηριστικά 

του καθενός αντανακλούν την προσωπική του ιστορία, τις επιθυμίες και τις 

φιλοδοξίες του. Ωστόσο, πολλές φορές δεν συμπίπτουν με την εικόνα που 

παρουσιάζει στους άλλους και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους στα 

πλαίσια ενός συνόλου.1 

Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην πολύπτυχη μελέτη της επίδρασης της μουσικής 

στους νέους χρησιμοποιώντας διαφορετικού τύπου μεθοδολογίες, προκειμένου τα 

αποτελέσματα της έρευνας να είναι όσο το δυνατόν πιο έγκυρα και αξιόπιστα. Εκτός 

από την άμεση και συστηματική παρατήρηση, καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει μέσα από την τήρηση 

ημερολογίου παρακολουθήσεων, η προσωπική τους άποψη και οπτική για τα 

ζητήματα που μελετάει η παρούσα εργασία κρίθηκε σημαντική για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η προσέγγιση ήταν η 

δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν μεθοδολογικό 

εργαλείο. 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει αρχικά γενικές ερωτήσεις σχετικά 

με την ηλικία και τις γνώσεις των παιδιών, ώστε να υπάρχει μία ευρύτερη εικόνα 

όσον αφορά το επίπεδο και τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Έπειτα, τα παιδιά 

κλήθηκαν να απαντήσουν και σε μερικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών και κοινωνικών προσεγγίσεων πάνω στο 

θέμα, ώστε να συλλεχθούν περιγραφικά και επεξηγηματικά δεδομένα για προσωπικές 

τους συμπεριφορές, στάσεις και απόψεις χωρίς την επέμβαση κάποιου εξωτερικού 

προσώπου, αλλά μέσα από τα δικά τους μάτια, τη δική τους οπτική γωνία. 

Μία παρατήρηση κοινή σχεδόν σε όλα τα ερωτηματολόγια ήταν η έλλειψη 

οικειότητας και η ανασφάλεια που υπήρχε στις πρώτες πρόβες λόγω της γνωριμίας με 

καινούργια άτομα. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Στην αρχή ένιωθα 

άβολα, επειδή δεν γνώριζα τα άλλα παιδιά και μετά πιο άνετα», «Στις πρώτες πρόβες 

αισθανόμουν σφιγμένη, ενώ στις τελευταίες χαρά και ταυτόχρονα λύπη για το τέλος 

 

1  Goffman, Erving. (1959). The presentation of self in everyday life. Doubleday: New York. 
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αυτής της εμπειρίας». Σε ερώτηση σχετικά με τον αν και πως επηρέασε τον τρόπο που 

συμπεριφέρονται στην καθημερινότητά τους, οι απαντήσεις των παιδιών 

αποκαλύπτουν την επιρροή της μουσικής μέσω της όλης διαδικασίας: «Έγινα πιο 

κοινωνική», «Ναι πάντα θετικά, με έκανε πιο οργανωμένη και με βοήθησε να 

καταλάβω τη σημασία της συνεργασίας και της συνέπειας». Ούτως ή άλλως βέβαια η 

συμπεριφορά ενός ατόμου εξαρτάται από την αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό 

περιβάλλον.2 Τελικά όμως όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως εξέφρασαν την επιθυμία να 

κρατήσουν μία επαφή μεταξύ τους και όπως προέκυψε από μία ανοιχτή συζήτηση να 

συνεχιστεί το σύνολο και οι πρόβες.  

Λαμβάνοντας υπόψη την ξεχωριστή προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία του κάθε 

παιδιού γίνεται εφικτή η κατανόηση της συμπεριφοράς του, οι αμοιβαίες 

υποχωρήσεις στην αρχή, η προσαρμογή και τελικά ίσως η αλλαγή στον τρόπο σκέψης 

και συμπεριφοράς στην καθημερινότητα του καθενός γενικότερα. Άτομα πιο 

εξωστρεφή και κοινωνικά που χαρακτηρίζονται από αυθορμητισμό και έντονο 

ενθουσιασμό σε αντίθεση με τους πιο εσωστρεφείς και συνεσταλμένους χαρακτήρες 

που διακρίνονται για την ντροπαλότητα, την αυτοσυγκράτηση και ενδεχομένως μία 

επιφανειακή αποστασιοποίηση και αδιαφορία, χρειάζονται και την ανάλογη 

διαχείριση.   

Το άγχος που εμφανίζεται λόγω μία κατάστασης, στην προκειμένη περίπτωση το 

άγχος της εκτέλεσης μπροστά σε κοινό, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, 

καθώς απασχολεί ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων και ιδιαιτέρως έναν μεγάλο αριθμό 

μουσικών. Σχετίζεται με τη συστολή, την αβεβαιότητα για τις προσωπικές ικανότητες 

του καθενός και ενδεχομένως τη φοβία της έκθεσης, ειδικά αν αφορά έναν αρχάριο 

και μικρής ηλικίας εκτελεστή, και μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική αστάθεια, 

ένταση ακόμα και διάφορες σωματικές αντιδράσεις (τρέμουλο, έντονη εφίδρωση, 

ταχυπαλμίες κ.ά.).3 

Περιστασιακοί παράγοντες, όπως επίσης και η προσωπικότητα του κάθε ατόμου 

επηρεάζουν την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης καθώς αντίθετα από 

τους εξωστρεφείς, στους περισσότερο εσωστρεφείς χαρακτήρες αυξάνεται το άγχος  

 

2  Deary, Ian J. & Gerald Matthews. (1993). Personality traits are alive and well. The Psychologist. 

Vol.6: 299-311. 

3  Hargreaves, David J. & Andrian C. North. (1997). The Social Psychology of Music. New York: 

Oxford University Press. 
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ακόμα και με την αναμονή μίας μελλοντικής εμφάνισης. Όπως ήταν αναμενόμενο το 

ερωτηματολόγιο αποκάλυψε και τέτοιου είδους περιπτώσεις: «Στις πρώτες πρόβες 

αισθανόμουν χαρά. Στις τελευταίες πρόβες είχα λίγο άγχος για τη συναυλία.» 

Με βάση τελικά τις απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηματολόγιο και τα πορίσματα 

που προέκυψαν από μία συζήτηση μαζί τους, η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε 

εξαιρετικά εποικοδομητική για διάφορους λόγους. Όσον αφορά περισσότερο τεχνικά 

ζητήματα υπήρξε μεγάλη πρόοδος και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σαν σύνολο, η 

οποία ήταν εμφανής πέρα από τις προσωπικές μου παρατηρήσεις και από τη δική 

τους πλευρά («Μπορώ πλέον να παίζω πιο γρήγορα»). Γενικότερα, η σημασία της 

συνέπειας, της συνεργασίας, της επικοινωνίας με τους άλλους, η χαρά της 

δημιουργίας τόσο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης στις πρόβες όσο και 

μακροπρόθεσμα, αποτελούν στοιχεία απαραίτητα και τις βάσεις για την 

αποτελεσματική λειτουργία οποιουδήποτε συνόλου με τα οποία μέσω του 

συγκεκριμένου πρότζεκτ ήρθαν σε επαφή τα παιδιά για πρώτη φορά. Εν τέλει όμως 

το μεγαλύτερο κέρδος αποκαλύπτεται μέσα από τα ίδια τα λόγια των παιδιών:  

«-Θεωρώ πως όλα γίνονται για κάποιο λόγο και γι’ αυτό δεν θα άλλαζα κανένα 

δευτερόλεπτο από αυτήν την εμπειρία», 

«-Όλη η εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη, αλλά πιο σημαντική είναι η ψυχική 

ανταμοιβή που εισπράξαμε στο τέλος της συναυλίας μας».   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

«Η μουσική συχνά θεωρείται ως η ‘γλώσσα των συναισθημάτων’».1 Κάθε ακροατής 

την αντιλαμβάνεται, ερμηνεύει και βιώνει διαφορετικά από τον άλλο. Επιπλέον, 

αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι το πιο σύνηθες κίνητρο για την ακρόαση μουσικής 

είναι με σκοπό να επηρεάσει τα συναισθήματα.2 

Όλοι οι άνθρωποι διαχρονικά βιώνουν τη μουσική οπουδήποτε και με οποιονδήποτε 

τρόπο στην καθημερινή τους ζωή, συνοδευόμενη συνήθως από κάποια 

συναισθηματική επίδραση και αντίδραση. Η μουσική στη σύγχρονη εποχή 

χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους της μουσικής βιομηχανίας, όπως στο 

μάρκετινγκ, τη μουσικοθεραπεία, τη δισκογραφία και τον κινηματογράφο. 

Η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε περισσότερο στις παρατηρήσεις και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν μέσω των βιωμάτων και της προσωπικής επαφής, 

παρά μέσα από μία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ωστόσο, για τα 

συναισθήματα γενικότερα και την όσο το δυνατόν πιο αναλυτική και 

εμπεριστατωμένη μελέτη τους, απαιτείται μία αρκετά πιο εξειδικευμένη μεθοδολογία 

με τη χρήση κατάλληλων και ειδικών μηχανημάτων που άπτονται του κλάδου της 

νευροφυσιολογίας ή της ψυχοακουστικής. 

Όπως επιβεβαιώνεται τόσο από τη βιβλιογραφία όσο και από τα εξαγόμενα 

αποτελέσματα, η μουσική συνήθως επηρεάζει τους ανθρώπους είτε μέσω της 

ακρόασης είτε μέσω της εκτέλεσης κυρίως στη μεταξύ τους συμπεριφορά και 

αλληλεπίδραση. Τα αποτελέσματα εν ολίγοις τείνουν να καταλήξουν σε ίδια 

συμπεράσματα που αφορούν την κοινωνικοποίησή των ανθρώπων. Παράγοντες που 

σχετίζονται με τη διαδικασία και το πλαίσιο διεξαγωγής της κάθε έρευνας φυσικά 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο, το συμπέρασμα όμως παραμένει ίδιο.     

Εν τέλει, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το πρότζεκτ έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά να 

γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες που ισχύουν για τη λειτουργία όχι μόνο μίας 

ορχήστρας αλλά ενός οποιουδήποτε συνόλου, να εξοικειωθούν με την τυπική 

διαδικασία και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται και να αντιληφθούν τη δύναμη της 

 

1  Cooke, Deryck. (1959). The language of music. London: Oxford University Press. 

2 Juslin Patrik N. & John A. Sloboda. (2010). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 

Applications. New York: Oxford University Press. 
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μουσικής και την επίδρασή της στον τρόπο που συμπεριφέρονται γενικότερα στην 

καθημερινότητά τους. Μολονότι ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων στη 

συγκεκριμένη έρευνα δεν επιτρέπει την εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων επί του 

παρόντος θέματος, προσφέρει όμως μία γενική εικόνα και δίνει το κινητήριο έναυσμα 

για μελέτες που αφορούν την επίδραση της μουσικής σε σύνολα διαφορετικών 

ηλικιών και προδιαγραφών.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Παρτιτούρες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Ερωτηματολόγια 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια του πτυχιακού μου 

πρότζεκτ στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με τίτλο «Η επίδραση της μουσικής στον συναισθηματικό κόσμο των 

σημερινών νέων, όπως προκύπτει μέσα από τη σύσταση και λειτουργία ενός συνόλου 

εγχόρδων». Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 
 

1) Φύλο:  α) αγόρι              β) κορίτσι               

2) Ηλικία:  …… 

3) Όργανο:  …………… 

4) Επίπεδο οργάνου:  ………………….. 

5) Πόσο καιρό παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής;  ……………………. 

6) Σε ποια μορφή παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής;  

   α) ωδείο             β) μουσικό σχολείο                γ) άλλο             .….………… 

 

7) Πριν την ενασχόλησή σας με τη μουσική σε μία πιο οργανωμένη μορφή, 

είχατε κάποια σχέση και αν ναι ποια; 

…………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………...... 

8) Είχατε προηγούμενη εμπειρία σε κάποιο σύνολο ή ορχήστρα και αν ναι πού; 

………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………….. 

9) Πώς σας φάνηκε η συμμετοχή στο σύνολο; 

   α) δύσκολη               β) λίγο δύσκολη                

   γ) εύκολη               δ) πολύ εύκολη 

 

10) Πώς αισθανόσασταν στις πρώτες και πώς στις τελευταίες πρόβες; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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11) Γράψτε κάτι που σας έκανε εντύπωση και κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε ή 

να προτείνετε. 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

12) Συνολικά η εμπειρία σας φάνηκε: 

   α) ευχάριστη               β) κουραστική                

               γ) βαρετή              δ) άλλο                …………… 

 

13) Πιστεύετε πως επηρέασε τον τρόπο που συμπεριφέρεστε γενικότερα στην 

καθημερινότητά σας και αν ναι πώς; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

14) Υπάρχει κάτι που θα σας μείνει ακόμα και μετά το τέλος των προβών και αν 

ναι τι; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

15) Θα θέλατε να συμμετάσχετε ξανά σε τέτοιου είδους σύνολα; 

   α) Ναι               β) Όχι                        

 

16) Θα θέλατε να κρατήσετε επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά του συνόλου; 

   α) Ναι               β) Όχι                         
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια του πτυχιακού μου 

πρότζεκτ στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με τίτλο «Η επίδραση της μουσικής στον συναισθηματικό κόσμο των 

σημερινών νέων, όπως προκύπτει μέσα από τη σύσταση και λειτουργία ενός συνόλου 

εγχόρδων». Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 
 

1) Φύλο:  α) αγόρι                β) κορίτσι               

2) Ηλικία: 13 

3) Όργανο: βιολί 

4) Επίπεδο οργάνου:  ………………….. 

5) Πόσο καιρό παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής; 5 χρόνια 

6) Σε ποια μορφή παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής;  

   α) ωδείο               β) μουσικό σχολείο              γ) άλλο             .….………… 

 

7) Πριν την ενασχόλησή σας με τη μουσική σε μία πιο οργανωμένη μορφή, 

είχατε κάποια σχέση και αν ναι ποια; Όχι 

8) Είχατε προηγούμενη εμπειρία σε κάποιο σύνολο ή ορχήστρα και αν ναι πού; 

Ναι, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας. 

9) Πώς σας φάνηκε η συμμετοχή στο σύνολο; 

   α) δύσκολη               β) λίγο δύσκολη                

   γ) εύκολη               δ) πολύ εύκολη 

 

10) Πώς αισθανόσασταν στις πρώτες και πώς στις τελευταίες πρόβες;  

Στις πρώτες πρόβες αισθανόμουν χαρά. Στις τελευταίες πρόβες είχα λίγο άγχος 

για τη συναυλία. 

11) Γράψτε κάτι που σας έκανε εντύπωση και κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε ή 

να προτείνετε.  

Προσωπικά δεν έχω να αναφέρω κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Αλλά μου 

έκανε εντύπωση που καταφέραμε να βγάλουμε δύο κομμάτια σε ένα τόσο μικρό 

σύνολο. 

12) Συνολικά η εμπειρία σας φάνηκε: 

   α) ευχάριστη                β) κουραστική                

       γ) βαρετή                        δ) άλλο                 εποικοδομητική 
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13) Πιστεύετε πως επηρέασε τον τρόπο που συμπεριφέρεστε γενικότερα στην 

καθημερινότητά σας και αν ναι πώς;  

Με βοήθησε να συνεργάζομαι πιο εύκολα με άτομα που παίζουν είτε βιολί είτε 

κάποιο άλλο όργανο. 

14) Υπάρχει κάτι που θα σας μείνει ακόμα και μετά το τέλος των προβών και αν 

ναι τι;  

Ναι υπάρχει. Το ότι έζησα μία ωραία εμπειρία. 

15) Θα θέλατε να συμμετάσχετε ξανά σε τέτοιου είδους σύνολα; 

   α) Ναι               β) Όχι                        

 

16) Θα θέλατε να κρατήσετε επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά του συνόλου; 

   α) Ναι               β) Όχι                         
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια του πτυχιακού μου 

πρότζεκτ στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με τίτλο «Η επίδραση της μουσικής στον συναισθηματικό κόσμο των 

σημερινών νέων, όπως προκύπτει μέσα από τη σύσταση και λειτουργία ενός συνόλου 

εγχόρδων». Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 
 

1) Φύλο:  α) αγόρι             β) κορίτσι               

2) Ηλικία: 10 

3) Όργανο:  Βιολί 

4) Επίπεδο οργάνου:  3 χρόνια 

5) Πόσο καιρό παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής;  3 χρόνια 

6) Σε ποια μορφή παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής;  

   α) ωδείο               β) μουσικό σχολείο              γ) άλλο             .….………… 

 

7) Πριν την ενασχόλησή σας με τη μουσική σε μία πιο οργανωμένη μορφή, 

είχατε κάποια σχέση και αν ναι ποια; 

Ο μπαμπάς μου και τα αδέρφια μου ασχολούνται με μουσικό όργανο. 

8) Είχατε προηγούμενη εμπειρία σε κάποιο σύνολο ή ορχήστρα και αν ναι πού; 

Όχι 

9) Πώς σας φάνηκε η συμμετοχή στο σύνολο; 

   α) δύσκολη               β) λίγο δύσκολη                

   γ) εύκολη               δ) πολύ εύκολη 

 

10) Πώς αισθανόσασταν στις πρώτες και πώς στις τελευταίες πρόβες; 

Στην αρχή άβολα γιατί δεν γνώριζα τα άλλα παιδιά και μετά άνετα. 

11) Γράψτε κάτι που σας έκανε εντύπωση και κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε ή 

να προτείνετε. 

Ότι έπαιζα κανονικά τραγούδια και δεν θα ήθελα να αλλάξω κάτι. 

12) Συνολικά η εμπειρία σας φάνηκε: 

   α) ευχάριστη                β) κουραστική                

        γ) βαρετή                        δ) άλλο             και λίγο κουραστική 
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13) Πιστεύετε πως επηρέασε τον τρόπο που συμπεριφέρεστε γενικότερα στην 

καθημερινότητά σας και αν ναι πώς; 

Πιο οργανωμένη στη μουσική. 

14) Υπάρχει κάτι που θα σας μείνει ακόμα και μετά το τέλος των προβών και αν 

ναι τι; 

Να παίζω πιο γρήγορα. 

15) Θα θέλατε να συμμετάσχετε ξανά σε τέτοιου είδους σύνολα; 

   α) Ναι               β) Όχι                        

 

16) Θα θέλατε να κρατήσετε επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά του συνόλου; 

   α) Ναι               β) Όχι                         
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια του πτυχιακού μου 

πρότζεκτ στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με τίτλο «Η επίδραση της μουσικής στον συναισθηματικό κόσμο των 

σημερινών νέων, όπως προκύπτει μέσα από τη σύσταση και λειτουργία ενός συνόλου 

εγχόρδων». Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 
 

1) Φύλο:  α) αγόρι                β) κορίτσι               

2) Ηλικία: 14 

3) Όργανο: βιολί 

4) Επίπεδο οργάνου: κατωτέρα 

5) Πόσο καιρό παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής; 3 χρόνια 

6) Σε ποια μορφή παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής;  

   α) ωδείο               β) μουσικό σχολείο              γ) άλλο             .….………… 

 

7) Πριν την ενασχόλησή σας με τη μουσική σε μία πιο οργανωμένη μορφή, 

είχατε κάποια σχέση και αν ναι ποια;  

Οι μεγαλύτερες αδερφές μου, που ασχολούνταν με τη μουσική, μου έμαθαν 

κάποια βασικά πράγματα. 

8) Είχατε προηγούμενη εμπειρία σε κάποιο σύνολο ή ορχήστρα και αν ναι πού; 

Πήγαινα μερικά χρόνια στη Φιλαρμονική Κατερίνης και συμμετείχα σε μία 

μικρή ορχήστρα. 

9) Πώς σας φάνηκε η συμμετοχή στο σύνολο; 

   α) δύσκολη               β) λίγο δύσκολη                

   γ) εύκολη               δ) πολύ εύκολη 

 

10) Πώς αισθανόσασταν στις πρώτες και πώς στις τελευταίες πρόβες;  

Στις πρώτες πρόβες υπήρχε ένα άγχος που έγινε δημιουργικότητα και στις 

τελευταίες πρόβες μια λύπη για τη λήξη αυτής της εμπειρίας. 

 

 

11) Γράψτε κάτι που σας έκανε εντύπωση και κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε ή 

να προτείνετε.  

Θεωρώ πως όλα γίνονται για κάποιο λόγο και γι’ αυτό δεν θα άλλαζα κανένα 

δευτερόλεπτο από αυτήν την εμπειρία.  

 

 

 



 

56 
 

12) Συνολικά η εμπειρία σας φάνηκε: 

   α) ευχάριστη                β) κουραστική                

       γ) βαρετή                       δ) άλλο             ……………… 

 

13) Πιστεύετε πως επηρέασε τον τρόπο που συμπεριφέρεστε γενικότερα στην 

καθημερινότητά σας και αν ναι πώς.  

Ναι πάντα θετικά, με έκανε πιο οργανωμένη και με βοήθησε να καταλάβω τη 

σημασία της συνεργασίας και της συνέπειας. 

14) Υπάρχει κάτι που θα σας μείνει ακόμα και μετά το τέλος των προβών και αν 

ναι τι;  

Όλη η εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη, αλλά πιο σημαντική είναι η ψυχική 

ανταμοιβή που εισπράξαμε στο τέλος της συναυλίας μας. 

15) Θα θέλατε να συμμετάσχετε ξανά σε τέτοιου είδους σύνολα; 

   α) Ναι               β) Όχι                        

 

16) Θα θέλατε να κρατήσετε επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά του συνόλου; 

   α) Ναι               β) Όχι                         
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια του πτυχιακού μου 

πρότζεκτ στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με τίτλο «Η επίδραση της μουσικής στον συναισθηματικό κόσμο των 

σημερινών νέων, όπως προκύπτει μέσα από τη σύσταση και λειτουργία ενός συνόλου 

εγχόρδων». Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 
 

1) Φύλο:  α) αγόρι                β) κορίτσι               

2) Ηλικία: 13 

3) Όργανο: βιολί 

4) Επίπεδο οργάνου: κατωτέρα 

5) Πόσο καιρό παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής; 4 χρόνια 

6) Σε ποια μορφή παρακολουθείτε μαθήματα μουσικής;  

   α) ωδείο               β) μουσικό σχολείο               γ) άλλο             .….………… 

 

7) Πριν την ενασχόλησή σας με τη μουσική σε μία πιο οργανωμένη μορφή, 

είχατε κάποια σχέση και αν ναι ποια; Δεν είχα κάποια σχέση. 

8) Είχατε προηγούμενη εμπειρία σε κάποιο σύνολο ή ορχήστρα και αν ναι πού; 

Σε δύο χορωδίες και μία ορχήστρα. 

9) Πώς σας φάνηκε η συμμετοχή στο σύνολο; 

   α) δύσκολη               β) λίγο δύσκολη                

   γ) εύκολη               δ) πολύ εύκολη 

 

10) Πώς αισθανόσασταν στις πρώτες και πώς στις τελευταίες πρόβες;  

Στις πρώτες πρόβες ήμουν λίγο πιο σφιγμένη και στις τελευταίες ένιωθα λύπη 

και χαρά. 

11) Γράψτε κάτι που σας έκανε εντύπωση και κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε ή 

να προτείνετε.  

Μου έκανε εντύπωση το ότι δίναμε μεγάλη σημασία στο κούρδισμα. 

12) Συνολικά η εμπειρία σας φάνηκε: 

   α) ευχάριστη                β) κουραστική                

      γ) βαρετή                           δ) άλλο             ……………… 
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13) Πιστεύετε πως επηρέασε τον τρόπο που συμπεριφέρεστε γενικότερα στην 

καθημερινότητά σας και αν ναι πώς;  

Ναι, έγινα πιο κοινωνική. 

14) Υπάρχει κάτι που θα σας μείνει ακόμα και μετά το τέλος των προβών και αν 

ναι τι;  

Ναι, θα μου μείνουν τα υπέροχα κομμάτια που δουλέψαμε και τα παιδιά. 

15) Θα θέλατε να συμμετάσχετε ξανά σε τέτοιου είδους σύνολα; 

   α) Ναι               β) Όχι                        

 

16) Θα θέλατε να κρατήσετε επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά του συνόλου; 

   α) Ναι               β) Όχι                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


