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                                               ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μία από τις παλαιότερες και γνωστές αναφορές στην τέχνη της απομνημόνευσης 

αποτελεί η αναφορά του ποιητή Σιμωνίδη του Κείου γύρω στο 500 π.Χ. Ένα απόγευμα, ο 

Σιμωνίδης παραβρισκόταν σ’ ένα συμπόσιο και κάποια στιγμή βγήκε έξω. Κατά τη διάρκεια 

της απουσίας του, η σκεπή έπεσε πάνω στους καλεσμένους εξοντώνοντάς τους ολοκληρωτικά, 

σε βαθμό που δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν τα πτώματά τους. Ο Σιμωνίδης ήταν σε 

θέση να αναγνωρίσει τα λείψανα των ανθρώπων έχοντας στο μυαλό του τη θέση, στην οποία 

καθόταν ο καθένας γύρω από το τραπέζι. Αυτή η μέθοδος του συνδυασμού και του 

συσχετισμού των πληροφοριών αναφορικά προς την τοποθεσία συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας 

αξιόπιστης και ευρέως χρησιμοποιούμενης μνημονικής στρατηγικής σήμερα (Sharpe, 2004). 

‘‘Είναι ένα εργαλείο που μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στην απομνημόνευση μουσικής στο 

πιάνο’’ (Sharpe, 2004: 10).    

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το διάβασμα και η εκτέλεση από την παρτιτούρα 

επισκίαζε την απομνημόνευση. Η εκτέλεση από μνήμης άνθισε τον 19ο αιώνα με πρωτοπόρο 

το συνθέτη και βιρτουόζο πιανίστα Franz Liszt, ο οποίος παρουσίασε ένα ολόκληρο ρεσιτάλ 

από μνήμης. Σ’ αυτήν την πρωτοποριακή τακτική συγκαταλέγονται οι Sir Charles Halle και 

Clara Schumann (Sharpe, 2004).  

                         ‘‘ Παρά   το  γεγονός   πως   τον   19ο  αιώνα  το   κοινό   έμενε   κατάπληκτο   από   τα  
       κατορθώματα  απομνημόνευσης,  οι  κριτικοί   συχνά   υπολόγιζαν   την   τακτική   της  

                     εκτέλεσης   από   μνήμης  ως  επικίνδυνο  μουσικό  πείραμα.  Η  εξάσκηση  εξισώθηκε  
       με  τις  κινήσεις  των  ακροβατών  στο  τσίρκο,  ενώ το κοινό πήγαινε ως μάρτυρας για 
       την αποτυχία, παρά για να ζήσει την εμπειρία της μουσικής’’ (Sharpe, 2004: 1-2).  
 

  Εκατόν πενήντα χρόνια αργότερα, η πρωτοβουλία του Liszt για εκτέλεση μουσικής 

από μνήμης διατηρείται. Στον κόσμο του πιάνου, η συνηθισμένη προσδοκία είναι αυτή της 

παρουσίασης απομνημονευμένης μουσικής, και υποστηρίζεται από την αντίληψη ότι η 

εκτέλεση από μνήμης είναι ανώτερη, από πολλές οπτικές, σε σχέση με εκείνη στην οποία 

χρησιμοποιείται παρτιτούρα (Sharpe, 2004). Το γεγονός αυτό προκάλεσε (και προκαλεί 

ακόμα) ‘‘πολύ άγχος και αποτυχία στους πιανίστες που αντιμετώπισαν δυσκολία στην 
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ερμηνεία των απομνημονευμένων προγραμμάτων’’ (Sharpe, 2004: 1). Από την άλλη πλευρά,    

υπήρξαν κάποιες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις πιανιστών – ο διάσημος Γάλλος πιανίστας Raoul 

Pugno, η Dame Myra Hess και ο Bela Bartok – οι οποίοι εκτελούσαν μουσική με τη χρήση 

παρτιτούρας (Tompkins, 2004). ‘‘Ο Svyatoslav Richter ακολούθησε την ίδια τακτική «με 

σεβασμό στο συνθέτη», όπως είπε και ο ίδιος σε συνέντευξή του’’ (Tompkins, 2004: 3). 

         ‘‘ Σήμερα, η  εκτέλεση  από  μνήμης   είναι  μία  από  τις  ικανότητες  που  αναμένεται να   
         κατέχει   ένας   επαγγελματίας.  Ωστόσο,  η  παράδοση  αυτή  συχνά  εγκαταλείπεται στις  
         συναυλίες   όπου   παρουσιάζονται   νέες   συνθέσεις  ή  σύγχρονα   έργα,  τα  οποία είναι  
         δύσκολο να απομνημονευτούν’’ (Tompkins, 2004: 3).  
 
Αξιόλογη απόδειξη της ευφυΐας του Mozart αποτελεί η ιστορία της καταγραφής από 

μνήμης του Miserere1 του Allegri από τον νεαρό Mozart, ύστερα από δύο μόλις ακούσματα. Ο 

Jorge Bolet2 μας αφηγείται την απομνημόνευση του Maphisto Waltz του Liszt σε μία ώρα και 

ένα τέταρτο (Chaffin, 2002). Περιπτώσεις, όπως οι προαναφερθείσες, καθώς και πολλές άλλες, 

        ‘‘φαίνεται  να  ενισχύουν  την  ευρέως  επικρατούσα  ιδέα ότι η μουσική ικανότητα είναι 
          ένα  δώρο, δοσμένο  σε  λίγους, οι  οποίοι  ξεχωρίζουν  από  τους  υπόλοιπους  λόγω του  
          ασυνήθιστου και αξιοσημείωτου φυσικού τους χαρίσματος’’ (Chaffin, 2002: 66).  
 
Αν και η τακτική της εκτέλεσης σολιστικών έργων για πιάνο από μνήμης κυριαρχεί για 

περισσότερο από ενάμιση αιώνα, παραμένει, από τη μία πλευρά, ένα ασύλληπτο και 

μυστηριώδες φαινόμενο (Sharpe, 2004), ενώ, από την άλλη πλευρά, λίγα είναι γνωστά σχετικά 

με τη διαδικασία της απομνημόνευσης. H  Rubin-Rabson, το 1949, αναφέρθηκε στην 

ανάπτυξη μνημονικών μεθόδων, λέγοντας πως, όταν μιλάμε για «μέθοδο», αναφερόμαστε 

στην ‘‘οργάνωση και την ενσωμάτωση γνωστών αρχών για τη δόμηση επαρκών διαδικασιών’’ 

(Mishra, 1999: 3). Οι πληροφορίες, όμως, που υπάρχουν σχετικά με το θέμα της 

απομνημόνευσης μουσικής δεν είναι επαρκείς. Αν και πραγματοποιήθηκαν αρκετές 

παιδαγωγικές και μουσικολογικές συζητήσεις γύρω από το θέμα, αποτελούσαν «θεωρίες της 

πολυθρόνας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Rubin-Rabson (Mishra, 1999). Ωστόσο, έχουν 

λάβει χώρα επιστημονικές έρευνες, με στόχο την παροχή στοιχείων και χρήσιμων 

στρατηγικών σχετικά με το περίπλοκο αυτό θέμα, καθώς, σύμφωνα με τους Louis P. Thorpe 
                                                 
1 Χορωδιακό έργο για εννέα φωνές και δύο χορωδίες (Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσμιας Μουσικής, 1993)  
2 Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και καθηγητής. Ξεχώρισε για την ερμηνεία έργων της ρομαντικής περιόδου και 
κυρίως σε έργα των Chopin και Liszt (Wikipedia, 2008). 
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και Harvey S. Whistler, υποκινήθηκαν ‘‘από την τεράστια απώλεια χρόνου και ενέργειας κατά 

την προσπάθεια απομνημόνευσης’’ (Lo, 1976: 2). Αρκετές μέθοδοι απομνημόνευσης έχουν 

αναπτυχθεί με τη συμβολή, την «κοινή αίσθηση» και την εμπειρία καθηγητών πιάνου και 

εκτελεστών (Mishra, 1999). Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλές πιθανότητες για έρευνα και 

μελέτη γύρω από το θέμα.   

 

                  Στόχοι και ερωτήματα που θα απασχολήσουν την εργασία 
 

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των στρατηγικών 

απομνημόνευσης. Ισχύει η άποψη ότι η απομνημόνευση είναι ένα χάρισμα που κατέχουν λίγοι; 

Πώς λειτουργεί η μνήμη; Πώς ακριβώς απομνημονεύουμε; Ποια πρέπει να είναι η θέση του 

καθηγητή πιάνου γύρω από το θέμα της απομνημόνευσης; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και 

ποιά τα μειονεκτήματα της απομνημόνευσης; Παίζει ρόλο η ηλικία στην ικανότητα 

απομνημόνευσης και, αν ναι, ποιά πρέπει να είναι αυτή για την καλύτερη απομνημόνευση; 

Μπορεί η τεχνική παιξίματος να επηρεάσει την απομνημόνευση ή το αντίστροφο; Επηρεάζει η 

μουσική εμπειρία (παίξιμο πιάνου, γνώσεις θεωρίας της μουσικής) την απομνημόνευση και, αν 

ναι, ποια θα πρέπει να είναι αυτή, για να επιτευχθεί η καλύτερη απομνημόνευση μουσικού 

κομματιού για πιάνο; Σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν οι εξωτερικοί (περιβαλλοντικοί) 

και οι εσωτερικοί (ψυχολογικοί) παράγοντες την απομνημόνευση; Μπορεί το φύλο – 

δεδομένου ότι οι γυναίκες έχουν κατασκευαστικά μικρότερο εγκέφαλο από τους άντρες – να 

επηρεάσει την απομνημόνευση; Επηρεάζει τη διαδικασία της απομνημόνευσης, και σε ποιο 

βαθμό, η στάση του σώματος κατά το παίξιμο πιάνου; Ποια είδη μουσικής αφορούν οι 

στρατηγικές απομνημόνευσης; Πόσο μπορεί να διαρκέσει η μνήμη για ένα κομμάτι, 

λειτουργώντας σύμφωνα με τις στρατηγικές απομνημόνευσης; Αφού επιτευχθεί η 

απομνημόνευση σ’ ένα κομμάτι πιάνου, με ποιους τρόπους μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό 

το κομμάτι στη μνήμη μας;   
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Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται 

κάποιες γενικές πληροφορίες για τη μνήμη. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα είδη 

μνήμης, που επικαλείται ο πιανίστας κατά την εκτέλεση. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την απομνημόνευση. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι 

τεχνικές που βοηθούν στην απομνημόνευση. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται 

οι στρατηγικές και η εφαρμογή τους κατά την πιανιστική εκτέλεση. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Γενικές πληροφορίες για τη μνήμη 
 

1.1    Μνήμη 

Κατά τον Μπαμπινιώτη (2004: 635), ‘‘το αρχαίο ουσιαστικό μνή-μη προέρχεται από το 

θέμα του ρήματος μι-μνή-σκω «θυμίζω», το οποίο ανάγεται σε θέμα που αναφέρεται σε 

πνευματικές δραστηριότητες’’. Η μνήμη είναι η ικανότητα του μυαλού, χάρη στην οποία 

διατηρούνται οι πρόσφατες σκέψεις, εντυπώσεις ή καταστάσεις. Αποτελεί τη διαδικασία της 

αναπαραγωγής και ανάκλησης των πληροφοριών που έχουν μαθευτεί και διατηρηθεί, κυρίως 

μέσω ασυνείδητων μηχανισμών (Sharpe, 2004). Αν ο άνθρωπος δε διέθετε μνήμη, θα 

βρισκόταν, από την άποψη της νοημοσύνης, σε κατώτερη βαθμίδα, σε σχέση με τα 

περισσότερα ζώα. Φυσικά, η μνήμη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξισωθεί με τη 

νοημοσύνη, αλλά αποτελεί βασική – χωρίς να είναι επαρκής – προϋπόθεση της νοημοσύνης. Η 

μνήμη παίζει τεράστιο ρόλο στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου και απ’ αυτήν εξαρτάται, 

μέχρι ενός βαθμού, η προσαρμογή του στο περιβάλλον και η αντιμετώπιση των προβλημάτων 

του, καθώς το περιεχόμενο της μνήμης του τού παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Άλλωστε, όλες οι προσπάθειες, στα πλαίσια της διδασκαλίας δεν θα είχαν αποτέλεσμα, αν δεν 

υπήρχε η μνήμη, εάν δηλαδή δεν υπήρχε η ικανότητα της αποθήκευσης, και, έπειτα, 

ανάκλησης των πληροφοριών που παρέχονται (Καψάλης, 2000). 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη έρευνα, υπάρχουν τρία στάδια στη λειτουργία της μνήμης: το 

πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εγγραφή-κωδικοποίηση των πληροφοριών, δραστηριότητα η 

οποία προκύπτει μόλις ερεθιστούν οι νευρώνες, σαν αντίδραση σε μία εμπειρία. Το δεύτερο 

περιλαμβάνει την αποθήκευση και διατήρηση των πληροφοριών. Η αποθήκευση των 

πληροφοριών αποτελεί τον τρόπο, με τον οποίο προκαλείται ο ερεθισμός και που καθορίζει 

την πιθανότητα επανεμφάνισης του ήχου ή του σχήματος. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την 
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ανάκληση και ανάσυρση των πληροφοριών. Η ανάκληση των πληροφοριών αποτελεί ‘‘την 

περίληψη του αρχικού ερεθισμού των νευρώνων, η οποία (περίληψη) μοιάζει, αλλά δεν είναι 

ολόιδια με τον αρχικό ερεθισμό’’ (Joyce, 2005: 13).  

 

1.2     Είδη μνήμης 

Ποικίλες θεωρίες, σχετικά με τη μνήμη, υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφόρων τύπων 

μνήμης, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποθήκευση των ληφθέντων πληροφοριών. Σύμφωνα με 

το ευρέως αποδεκτό μοντέλο των ερευνητών και συγγραφέων Atkinson & Shiffrin σχετικά με 

το διαχωρισμό των ειδών της μνήμης, η μνήμη αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη, 

ανάλογα με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συγκράτηση των ληφθέντων 

πληροφοριών (Ζαχαροπούλου, 2006). Τα τρία αυτά είδη μνήμης είναι η αισθητηριακή, η 

βραχύχρονη και η μακρόχρονη μνήμη.  

 

1.2.1  Αισθητηριακή μνήμη 

Επειδή το περιβάλλον παρέχει αμέτρητους ερεθισμούς και πληροφορίες, οι ερεθισμοί 

που τελικά φθάνουν και επεξεργάζονται από την αισθητηριακή μνήμη επιλέγονται από τις 

διαδικασίες ελέγχου. Οι πληροφορίες, που επιλέγονται, συλλαμβάνονται σα φωτογραφία. Η 

αισθητηριακή μνήμη έχει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, αλλά οι ερεθισμοί και οι πληροφορίες, 

που λαμβάνονται, διατηρούνται για ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο μόλις που αγγίζει το 

1,5 δευτερόλεπτο.  

        ‘‘Γι’  αυτό  και  ορισμένοι  ονομάζουν  τη μορφή αυτή υπερβραχεία μνήμη. Ένα χαρακτηριστικό  
        παράδειγμα  διαπίστωσης της μνήμης αυτής αποτελεί το μετείκασμα, στην επίδραση του οποίου  
        στηρίζεται  η  αρχή  της  απόδοσης  της   κίνησης  στον  κινηματογράφο.  Μολονότι,  δηλαδή,  η 
        κινηματογραφική  ταινία  αποτελείται  από  αυτοτελείς  εικόνες, η  αισθητηριακή  μνήμη,  με  το  
        μετείκασμα, μας  επιτρέπει  να  αντιλαμβανόμαστε  κανονικές  (συνεχείς)  κινήσεις ’’ (Καψάλης,  
        2000: 384). 
 
  Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τ’ όνομά της, η αισθητηριακή μνήμη βασίζεται 

στις αισθήσεις. Επομένως, περιλαμβάνει την οπτική, την ακουστική, την κιναισθητική, την 
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οσφρητική, τη γευστική και την απτική μνήμη. Η οπτική, η ακουστική και η κιναισθητική 

μνήμη, που έχουν σχέση με τη διαδικασία της απομνημόνευσης μουσικής, θα αναπτυχθούν 

εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. Σ’ ένα μουσικό, η αισθητηριακή μνήμη χρησιμοποιείται 

για το διάβασμα/αποκωδικοποίηση της παρτιτούρας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω 

των ματιών, των αυτιών και των χεριών του εισέρχονται στην αισθητηριακή μνήμη. Η οπτική 

μνήμη συμβάλλει στη δημιουργία μιας νοερής απεικόνισης της παρτιτούρας, η ακουστική 

μνήμη είναι υπεύθυνη για την καταγραφή της μελωδίας, ενώ η κιναισθητική μνήμη βοηθάει 

στην τοποθέτηση των δαχτύλων και το γενικότερο έλεγχο των κινήσεων του μουσικού 

(Ζαχαροπούλου, 2006). Το μεγαλύτερο μέρος των ερεθισμών, όμως, που εισέρχονται στην 

αισθητηριακή μνήμη, χάνεται. Όσες πληροφορίες επιθυμεί να διατηρήσει στη μνήμη του ο 

μουσικός, πρέπει να τις μεταφέρει ‘‘στην «αποθήκη» της βραχύχρονης μνήμης’’ (Καψάλης, 

2000: 384).  

 

1.2.2  Βραχύχρονη μνήμη 

Σε καθημερινές και βασικές μας λειτουργίες, όπως η συγκράτηση τηλεφωνικών 

αριθμών ή μιας συζήτησης ολόκληρης ή τμήματος αυτής, βασιζόμαστε στη βραχύχρονη μνήμη 

(Ginsborg, 2004). Η χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης είναι περιορισμένη και δύναται 

να αποθηκεύονται πληροφορίες για ένα χρονικό διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων 

(Ζαχαροπούλου, 2006) ή το πολύ λεπτά (Καψάλης, 2000), καθώς ‘‘ο χρόνος μπορεί να 

παραταθεί με τη διαδικασία της επανάληψης’’ (Ζαχαροπούλου, 2006: 72). Ένα παράδειγμα 

της βραχύχρονης μνήμης είναι το ακόλουθο: Διαβάζοντας έναν τηλεφωνικό αριθμό, μας 

διακόπτει κάποιος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξανακοιτάξουμε τον αριθμό, 

καθώς έχει ήδη ξεχαστεί. Η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση των 

πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη, αλλά και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνουμε την εμπειρία και τις αισθητηριακές μας μνήμες (Gonzalez, 1996). Γι’ αυτό το 
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λόγο, δηλαδή για την καλύτερη και πιο σταθερή συγκράτηση, πολλές φορές 

επαναλαμβάνουμε, για παράδειγμα, έναν τηλεφωνικό αριθμό (Καψάλης, 2000).  

        
        ‘‘ Όσον  αφορά  τη  μουσική  εκτέλεση, αυτό  το  είδος  μνήμης  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος 
        δραστηριοτήτων, όπως  αυτή  του  διαβάσματος  από  παρτιτούρα  ή του αυτοσχεδιασμού, όπου  
        νέες  πληροφορίες θα πρέπει να διατηρηθούν και να συσχετιστούν με το παρελθόν και το παρόν,  
        και να προϊδεάσουν το μουσικό για τις μελλοντικές καταστάσεις’’ (Ginsborg, 2004: 124).  
 
Δεν είναι, όμως, δυνατή η αποθήκευση όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται και 

εισέρχονται στη βραχύχρονη μνήμη. Αρκετές από τις πληροφορίες είτε φθείρονται, είτε 

οδηγούνται στη λήθη. Για τη διατήρηση των πληροφοριών απαιτείται η επίκληση 

στρατηγικών, στοχεύοντας στη μεταφορά τους από τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη μνήμη 

(Ζαχαροπούλου, 2006,  Sharpe, 2004).   

 

  1.2.2.1   Μνήμη εργασίας    
 

Με τον όρο «μνήμη εργασίας» χαρακτηρίζεται η ταυτόχρονη και προσωρινή 

αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών. ‘‘Το 1974 οι Baddeley και Hitch πρότειναν την 

αντικατάσταση της ενιαίας και αρκετά παθητικής βραχύχρονης μνήμης με ένα μοντέλο 

πολυεπίπεδο και πιο ενεργητικό, τη λεγόμενη «μνήμη εργασίας»’’ (Ζαχαροπούλου, 2006: 73). 

Ένα παράδειγμα της μνήμης εργασίας είναι η μνήμη που επικαλείται ο μουσικός κατά την 

πρώτη ανάγνωση και εκτέλεση ενός έργου. Αυτό το είδος μνήμης, σ’ αυτήν την περίπτωση, 

αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών που εισήλθαν 

μέσω των αισθήσεων, όπως για παράδειγμα ο οπλισμός, η κλίμακα, ο ρυθμός, πληροφορίες 

βασικές για την επιτυχή επιτέλεση της εργασίας (Ζαχαροπούλου, 2006).  

 

1.2.3    Μακρόχρονη μνήμη 

Η μακρόχρονη μνήμη αποτελεί τον πιο «σταθερό» χώρο για τη διατήρηση των 

πληροφοριών. Ο αποθηκευτικός χώρος της είναι, αφενός, μεγαλύτερος, και σχεδόν 

απεριόριστος σε σχέση με τους αποθηκευτικούς χώρους της αισθητηριακής και της 
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βραχύχρονης μνήμης, αφετέρου η μακρόχρονη μνήμη έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις 

πληροφορίες που εισέρχονται, θεωρητικά τουλάχιστον, για πάντα (Ζαχαροπούλου, 2006). 

Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι οι πληροφορίες που εισέρχονται διατηρούνται επ’ αόριστον και 

ανέπαφες. Ορισμένες από αυτές οδηγούνται στη λήθη, ενώ άλλες ανακαλούνται με 

μεγαλύτερη ή μικρότερη δυσκολία και με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια (Καψάλης, 2000). 

Η μακρόχρονη μνήμη αποτελεί σημαντικό μηχανισμό, καθώς θα πρέπει ο εκτελεστής να έχει 

την ικανότητα να ανακαλέσει την οποιαδήποτε πληροφορία τη στιγμή που εκείνος επιθυμεί 

(Ζαχαροπούλου, 2006).  

        ‘‘Στην πραγματικότητα, ο εκτελεστής μπορεί να επέμβει συνειδητά μόνο στη βραχύχρονη μνήμη,  
        ωστόσο  μόνο  μέσω  της  μακρόχρονης  μνήμης  μπορεί να ανασύρει στο χώρο της βραχύχρονης 
        μνήμης / μνήμης    εργασίας   πληροφορίες   ήδη   αποθηκευμένες  και   να  τις  χρησιμοποιήσει’’  
        (Ζαχαροπούλου, 2006: 73).  
 

Η μακρόχρονη μνήμη μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο μηχανισμούς: τη διαδικαστική 

και τη δηλωτική μνήμη. Όταν αναφερόμαστε στη διαδικαστική μνήμη, μιλάμε για τις 

ασυνείδητες γνώσεις για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας, οι οποίες εκφράζονται με τον 

συντονισμό των κινήσεων του μουσικού, για την παραγωγή ακολουθιών νοτών, όπως 

κλίμακες και αρπίσματα. Υπάρχουν δεξιοτεχνικές δραστηριότητες, αποθηκευμένες στη μνήμη 

μας, όπως για παράδειγμα το κολύμπι, για την πραγματοποίηση των οποίων δεν απαιτείται η 

ανάκληση κάθε βήματος της διαδικασίας εκμάθησής τους, αλλά μπορούμε να τις εκτελέσουμε 

αμέσως. Μπορεί κάποια στιγμή να ανακαλέσουμε ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο της 

εκμάθησής μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε μία νευρομυϊκή μνήμη των πληροφοριών 

που καταγράφονταν κατά την εκμάθηση (Joyce, 2005).         

Όταν αναφερόμαστε στη δηλωτική μνήμη, μιλάμε για τις συνειδητές γνώσεις, με άλλα 

λόγια ο μουσικός έχει την ικανότητα να περιγράψει τη διαδικασία που ακολουθεί για την 

πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας. Ένα παράδειγμα διαδικαστικής μνήμης αποτελεί η 

ικανότητα παιξίματος ενός μουσικού οργάνου. Παράδειγμα δηλωτικής μνήμης είναι η 

διδασκαλία ενός μουσικού οργάνου, καθώς αποτελεί μία συνειδητή προσπάθεια.  
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Η δηλωτική μνήμη, με τη σειρά της, υποδιαιρείται σε δύο είδη μνήμης: την 

επεισοδιακή και τη σημασιολογική μνήμη. Στην επεισοδιακή μνήμη καταγράφονται 

συγκεκριμένα γεγονότα («επεισόδια») και λεπτομέρειες αυτών, που αφορούν τη ζωή κάποιου, 

σχετικά με τη χρονική στιγμή και τις γενικότερες συνθήκες κατά τις οποίες διαδραματίστηκε 

το γεγονός, όπως για παράδειγμα η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο μουσικός 

πριν τη συναυλία του σε μία συγκεκριμένη αίθουσα. ‘‘Οι επεισοδιακές μνήμες οργανώνονται 

ιεραρχικά, δίνοντας τη δυνατότητα της δημιουργίας συνδέσεων εντός και μεταξύ 

διαφορετικών κατηγοριών πληροφοριών’’ (Ginsborg, 2004: 124-125). Στη σημασιολογική 

μνήμη καταγράφονται και επεξεργάζονται οι γενικές γνώσεις του μουσικού. Η γνώση ότι μία 

συγκεκριμένη ακολουθία νοτών αντιπροσωπεύει ένα ορισμένο σχήμα, για παράδειγμα τη Ρε 

μείζονα, εξαρτάται από τη σημασιολογική μνήμη (Ζαχαροπούλου, 2006   Ginsborg, 2004).     

Η διόρθωση από τη μακρόχρονη μνήμη αποτελεί μία αργή και δύσκολη διαδικασία, 

καθώς οι αποθηκευμένες και σταθερές πληροφορίες μετατρέπονται και αντικαθίστανται 

δύσκολα.  

‘‘Η απομνημόνευση, στο μεγαλύτερο μέρος της, αποτελεί ζήτημα της εύρεσης των 

απαραίτητων πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη, τη στιγμή που απαιτείται’’ (Chaffin & 

Imreh, 2002: 205). (βλ. Σχήμα 1).  
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Σχήμα 1: Σχηματική παράσταση των μνημονικών λειτουργιών (προσαρμογή του μοντέλου των 

R.C. Atkinson και R.M. Shiffrin) 
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1.3  Μεταμνήμη 

Με τον όρο «μεταμνήμη» αναφερόμαστε στη γνώση της λειτουργίας της μνήμης, 

καθώς επίσης και στην ικανότητα του μουσικού για αξιολόγηση των δυνατοτήτων του. Η 

μεταμνήμη αποτελεί πολύ σημαντική λειτουργία, γιατί επιτρέπει στο μουσικό τη γνώση των 

προσωπικών του δυνατοτήτων ή των ελλείψεών του σχετικά με τη λειτουργία της μνήμης. Με 

τη βοήθεια της μεταμνήμης, ο μουσικός κρίνει ποιές στρατηγικές βοηθούν και ενισχύουν τη 

μνήμη του και ποιός είναι ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος, για την απομνημόνευση, 

τρόπος χρήσης τους (Ζαχαροπούλου, 2006).   

 

1.4 Λήθη - Καμπύλη της λήθης 

Το 1875 ο Γερμανός ψυχολόγος Η. Ebbinghaus ήταν ο πρώτος που προσέγγισε 

πειραματικά την πολύπλοκη λειτουργία της μνήμης. ‘‘Μέχρι τότε, οι νόμοι του συνειρμού του 

Αριστοτέλη αποτελούσαν τη βάση ερμηνείας των φαινομένων της μνήμης’’ (Καψάλης, 2000: 

385). Στοχεύοντας στη μελέτη του πολύπλοκου φαινομένου, ο Ebbinghaus πειραματίστηκε με 

τον εαυτό του στην απομνημόνευση συλλαβών που δεν είχαν νόημα. Οι έρευνες αυτές είχαν 

σαν αποτέλεσμα την καμπύλη της λήθης (βλ. Σχήμα 2). Στην καμπύλη αυτή απεικονίζονται τα 

ποσοστά των συλλαβών που συγκρατούνται έπειτα από λανθάνουσες φάσεις – κατά τη 

διάρκεια των οποίων μαθαίνονται κι άλλες συλλαβές - διάρκειας 20 λεπτών, μίας ώρας, 9 

ωρών και 2 έως 31 ημερών (Καψάλης, 2000). Όπως απεικονίζεται στην καμπύλη, ‘‘ξεχνούμε 

περισσότερο αμέσως μετά τη φάση της εντύπωσης’’ (Καψάλης, 2000: 385). Περισσότερο από 

το 50% των συλλαβών ξεχνιέται μέσα στο διάστημα των πρώτων 20 λεπτών. Ένα μικρό 

ποσοστό, της τάξης περίπου του 15%, των συλλαβών ξεχνιέται στο διάστημα των 2 ημερών 

και η καμπύλη, κατόπιν, συνεχίζει σχεδόν οριζόντια. Το ποσοστό συγκράτησης των συλλαβών 

για το διάστημα των 6 ημερών, όπως απεικονίζεται στην καμπύλη, αγγίζει σχεδόν το 30%. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία της λήθης, η μνήμη για τις πληροφορίες που δεν 

χρησιμοποιούνται εξασθενίζει, λόγω της παρόδου του χρόνου.   
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πληροφορίες βρίσκονται στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι διαθέσιμες. Όμως, ο McGeoch δεν 

υποστήριξε τις απόψεις του με πειράματα. Αργότερα, άλλοι ψυχολόγοι πραγματοποίησαν 

πειράματα πάνω στη θεωρία του. Είναι γενικά παραδεκτό στη ψυχολογία, μετά από δεκαετίες 

έρευνας, ότι η παρεμβολή αυτή παίζει κάποιο ρόλο στη λήθη (Mishra, 1999). 

 

1.5 Συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των ειδών μνήμης 

Τα είδη μνήμης συνεργάζονται και λειτουργούν ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα, ο 

μουσικός επικαλείται και χρησιμοποιεί τη βραχύχρονη μνήμη/μνήμη εργασίας, για να θυμηθεί 

– για παράδειγμα - μία μελωδία, και ταυτόχρονα τη μακρόχρονη/σημασιολογική μνήμη με 

σκοπό την ανάκληση των μουσικών του γνώσεων. Επίσης, οι υποδιαιρέσεις της μακρόχρονης 

μνήμης αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κατά την εκτέλεση ενός μουσικού οργάνου, λοιπόν, 

απαιτείται η ταυτόχρονη συμβολή της διαδικαστικής, της επεισοδιακής και πιθανόν της 

δηλωτικής μνήμης του μουσικού (Ζαχαροπούλου, 2006).    
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                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Είδη μνήμης και πιανιστική εκτέλεση 

 

2.1    Είδη αισθητηριακής μνήμης 

Με τις πέντε αισθήσεις μας επικοινωνούμε με τον κόσμο. Μέσω αυτών των αισθήσεων 

λαμβάνουμε τις «αισθητηριακές» πληροφορίες, τις οποίες χειριζόμαστε με ποικίλους τρόπους 

στη σκέψη μας. Επίσης, με τις πέντε αισθήσεις μπορούμε να θυμηθούμε και να ζήσουμε ξανά 

μία εμπειρία. Τα είδη της αισθητηριακής μνήμης είναι η οπτική, η ακουστική, η κιναισθητική, 

η οσφρητική, η γευστική και η απτική μνήμη. Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στην 

οπτική, την ακουστική και την κιναισθητική μνήμη, οι οποίες σχετίζονται με το θέμα. Εκτός, 

όμως, από τα είδη αισθητηριακής μνήμης υπάρχει και ένα άλλο είδος, η αντιληπτική/ 

πνευματική/αναλυτική μνήμη, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απομνημόνευση.  

 

2.1.1  Οπτική μνήμη 

Η οπτική μνήμη για τη μουσική είναι η ικανότητα της απεικόνισης της παρτιτούρας 

στο μυαλό, μετά την απομνημόνευση. Μπορεί να εφαρμοστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

να διατηρείται στο μυαλό η εικόνα της παρτιτούρας (φωτογραφική μνήμη) ή να παραμείνει 

στο μυαλό η ακολουθία των κινήσεων των χεριών στα πλήκτρα (μνήμη των πλήκτρων).   

Κάποιοι πιανίστες αναφέρουν πως, όταν εκτελούν από μνήμης, έχουν σχεδόν 

ολόκληρο το έργο σαν εικόνα μέσα στο μυαλό τους. Και το «εσωτερικό» μάτι τους είναι τόσο 

δυνατό, που όχι μόνο βλέπουν το σημείο που παίζουν, αλλά μπορούν να δουν και τη συνέχεια 

της παρτιτούρας (Shinn, 1898). Με την οπτική μνήμη ο μουσικός, έχοντας στο μυαλό του την 

παρτιτούρα, μπορεί να προσδιορίσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται, αλλά και να 

απομνημονεύσει τις σημειώσεις της παρτιτούρας, δηλαδή τις φράσεις, τις δυναμικές, τα 
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δάχτυλα που επιλέγει να βάλει, τα μέρη που έχει σημειώσει δίνοντάς τους έτσι μεγαλύτερη 

έμφαση κ.α. Η   τέλεια   οπτική   μνήμη  είναι   πολύ  σπάνιο  φαινόμενο, αλλά  ακόμα  και  οι  

μουσικοί που πιστεύουν πως δεν την κατέχουν μπορούν να την αναπτύξουν και αυτό 

επιτυγχάνεται ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθόδους, οι οποίες θα αναπτυχθούν στη 

συνέχεια.  

Ένα γενικό παράδειγμα της φωτογραφικής μνήμης είναι το ακόλουθο. ‘‘Εάν 

κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο μία φωτεινή μέρα και στη συνέχεια κλείσουμε τα μάτια μας, 

θα παραμείνει μία εικόνα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα για κάποιες στιγμές’’ (Levitin, 1999: 

1).  

Η φωτογραφική μνήμη έχει ονομαστεί μ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι δυνατή η 

απεικόνιση της παρτιτούρας στο μυαλό του μουσικού σα φωτογραφία. Συγκρίνοντας, λοιπόν, 

τη φωτογραφία με την οπτική – φωτογραφική μνήμη βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα (Lo, 

1976: 5-6) :           

   

                      Φωτογραφία 

1. Ο φωτογράφος έχει τον εξοπλισμό και 

το φιλμ έτοιμα. 

2. Επιλέγεται η θέα για μία –αρχικά- 

φωτογραφία και ο φωτογράφος αρχίζει 

να τραβάει φωτογραφίες μία τη φορά. 

3. Ο φωτογράφος ανοίγει το καπάκι της 

μηχανής και χωρίς να την υπερ-εκθέτει 

βγάζει περισσότερες φωτογραφίες της 

ίδιας θέας, για να εξασφαλίσει 

τουλάχιστον μία καλή  

φωτογραφία.  

4. Ο φωτογράφος βλέπει τα αρνητικά στο 

 

         Εξάσκηση φωτογραφικής μνήμης 

1. Ο μουσικός είναι έτοιμος, από όλες τις 

απόψεις, για την απομνημόνευση. 

2. Ο μουσικός αποφασίζει τι και πόσο θα 

απομνημονεύσει τη φορά και 

απομνημονεύει ένα-ένα τα μέρη. 

3. Ο μουσικός ανοίγει τα μάτια και 

«αιχμαλωτίζει» το σημείο που πρόκειται ν’ 

απομνημονεύσει. Δεν χρειάζεται ν’ 

αφιερώσει πολύ χρόνο κοιτάζοντας ένα 

μέρος. 

 

4. Ο μουσικός βλέπει τη φανταστική εικόνα 
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σκοτάδι και μακριά από το φως. 

 

 

 

 

5.  Σε περίπτωση που μια φωτογραφία δεν 

εμφανίζεται εύκολα, δεν υπάρχει λόγος 

να ασχοληθεί ο φωτογράφος 

περαιτέρω, αλλά προχωράει στην 

εμφάνιση άλλης φωτογραφίας που 

απεικονίζει το ίδιο θέμα.   

 

 

 

 

του σημείου που απομνημόνευσε, έχοντας 

κλειστά τα μάτια του και μακριά από 

εξωτερικούς περισπασμούς. Προσπαθεί για 

συγκεντρωμένη νοητική διεργασία και την 

ανάμειξη προσωπικών του στοιχείων. 

5. Στην περίπτωση μη ολοκληρωμένης 

νοητικής απεικόνισης (το αποτύπωμα δεν 

πάρθηκε καλά), ο μουσικός ανοίγει τα μάτια 

και κοιτάει την παρτιτούρα, χωρίς να 

σπαταλάει άσκοπα χρόνο ψάχνοντας τη 

συνέχεια νοητικά. Δεν πρέπει, όμως, να 

προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, εάν δεν 

απομνημονεύσει πλήρως το προηγούμενο.  

 

  Εκτός από τη δημιουργία της νοητικής εικόνας της παρτιτούρας, χάρη στην οπτική 

μνήμη, είναι δυνατή – όπως προαναφέρθηκε - και η δημιουργία της νοητικής εικόνας των 

κινήσεων των χεριών πάνω στα πλήκτρα. Το μυαλό δηλαδή θυμάται την κατάληξη κάθε 

περάσματος, θυμάται τι νότες ακολουθούν όχι σαν ήχοι, αλλά σύμφωνα με την ακολουθία 

τους πάνω στα πλήκτρα, έχοντας σα βοήθημα τα λευκά σε σχέση με τα μαύρα πλήκτρα (Shinn, 

1898). 

Με ποιον τρόπο, όμως, μπορεί να προσεγγισθεί η φωτογραφική μνήμη; ‘‘Η αρχή 

μπορεί να γίνει με την απομνημόνευση του γενικού περιγράμματος, όπως πόσα πεντάγραμμα 

υπάρχουν στη σελίδα και πόσα μέτρα περιλαμβάνει το καθένα από αυτά’’ (Chuan, 2006: 5). 

Ακολουθεί η απομνημόνευση των νοτών που απαρτίζουν το κάθε μέτρο, οι φράσεις, οι 

δυναμικές, η τεχνική (legato, staccato κ.α.). Όσο πιο πολλές πληροφορίες λαμβάνονται, τόσο 

πιο ακριβής είναι η φωτογραφική απομνημόνευση. Η απομνημόνευση των νοτών μπορεί να 
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γίνει αναλύοντας τις νότες που έχει σε κάθε μέτρο το κάθε χέρι, και στην περίπτωση 

πολυφωνίας, τις νότες που έχει η κάθε φωνή, ή τον συνδυασμό των φωνών του κάθε χεριού. 

Εάν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο απομνημονεύεται, για κάποιους λόγους, δύσκολα, ο 

μουσικός μπορεί να ζωγραφίσει σ’ εκείνο το σημείο οτιδήποτε τραβήξει την προσοχή του, 

ίσως κάτι ασυνήθιστο. Επομένως, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να ανακαλέσει το 

σημείο, θα σκεφτεί πρώτα το σχέδιο που ζωγράφισε. Αφού ολοκληρωθεί σωστά, με 

μεθοδικότητα και με ακρίβεια αυτού του είδους η απομνημόνευση, ο μουσικός έχει την 

τρομερή δυνατότητα να καταγράψει τη μουσική, όπως είναι στην παρτιτούρα ή από πίσω προς 

τα εμπρός, τις νότες που έχει το κάθε χέρι, και να ξεκινήσει την καταγραφή αυτή από όποιο 

σημείο εκείνος επιθυμεί (Chuan, 2006).  

Για να ενισχυθεί η μνήμη των πλήκτρων, αφού απομνημονευτεί το κομμάτι με τον 

παραπάνω τρόπο, ο μουσικός μπορεί ν’ αρχίσει να εκτελεί το κομμάτι νοητικά, έχοντας στο 

μυαλό του το πιάνο και τις κινήσεις των χεριών.  Σε περίπτωση που κολλήσει σε κάποιο 

σημείο, επιστρέφοντας στο πιάνο ή στην παρτιτούρα, φρεσκάρει τη μνήμη του. Ό,τι λάθη 

προκύπτουν στη νοητική εκτέλεση, πραγματοποιούνται και στην εκτέλεση στο πιάνο. Το 

νοητικό παίξιμο με τον παραπάνω τρόπο, για να έχει θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται και να εξασκείται σε καθημερινή βάση και αποτελεί μία πολύ δύσκολη - 

ωστόσο πολύ αποδοτική - διαδικασία, καθώς ο μουσικός δεν πραγματοποιεί κινήσεις, παρά 

μόνο στο μυαλό του, αλλά επίσης δεν λαμβάνει κάποιο ακουστικό αποτέλεσμα. Η τακτική της 

νοητικής εκτέλεσης θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στη συνέχεια της εργασίας.  

Με την οπτική μνήμη είναι πιο προσιτή η απομνημόνευση «κανονικών» σχημάτων, 

όπως οι κλίμακες, τα αρπίσματα, οι οκτάβες, τα παρόμοια περάσματα κ.α. (βλ. παράρτημα 

παράδειγμα  1, σελ. 106), παρά  η  απομνημόνευση «ακανόνιστων» σχημάτων (βλ. παράρτημα 

παράδειγμα 2, σελ. 106). Άλλο παράδειγμα, όπου μπορεί να  γίνει χρήση της οπτικής  μνήμης, 

αποτελεί  αυτό  της  διασταύρωσης  των  χεριών (βλ. παράρτημα παράδειγμα 3, σελ. 107). 

Τελευταία περίπτωση αποτελεί αυτή, κατά την οποία το χέρι (ή και τα δύο χέρια) 
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πραγματοποιεί μεγάλο άλμα (βλ. παράρτημα παράδειγμα 4, σελ. 107). Εδώ, η οπτική μνήμη 

είναι αρκετά χρήσιμη, αν και θα ήταν προτιμότερος ο συνδυασμός της με άλλα είδη μνήμης 

(Shinn, 1898).  

Προτέρημα της φωτογραφικής μνήμης αποτελεί η εξάσκησή της, ακόμα και χωρίς τη 

χρήση πιάνου. Επίσης, εάν ο μουσικός κολλήσει κατά την εκτέλεση, μπορεί εύκολα να 

ξαναρχίσει, έχοντας στο μυαλό του την εικόνα της παρτιτούρας. Στα μειονεκτήματα της 

φωτογραφικής μνήμης συγκαταλέγεται η μικρή διάρκεια της μνήμης για το έργο, και η μεγάλη 

αφιέρωση χρόνου και εξάσκησης για τη συντήρησή της σε σχέση με άλλα είδη μνήμης. 

Επίσης, δε χαρακτηρίζεται ως πρακτική και αξιόπιστη μέθοδος, και αποδίδει καλύτερα στους 

μουσικούς που έχουν από φύση τους τέλεια οπτική μνήμη (Chuan, 2006). 

Η οπτική μνήμη συνδυάζεται με την αναλυτική, και αυτό συμβαίνει με τον εξής τρόπο: 

αφού αναλύσει ο μουσικός το κομμάτι και αποφασίσει ποιες πληροφορίες είναι έμπιστες 

βοήθειες γι’ αυτόν, τις καταγράφει στην παρτιτούρα. Επομένως, κάθε φορά που ο μουσικός 

έχει οπτική επαφή με την παρτιτούρα, ενισχύει την οπτική του μνήμη (Ginsborg, 2004). Από 

την άλλη πλευρά, η οπτική έχει στενή σχέση και με τη μυϊκή μνήμη.  

        ‘‘Η σχέση  αυτή  είναι  πραγματική  και  βασίζεται  σε  γεγονός  της  φυσιολογίας του ματιού. 
          Συγκεκριμένα,  η  μνήμη  του  ματιού   για   τις   φόρμες   υπάρχει   εξαιτίας   μίας   ανώτερης  
          ευαισθησίας  των  μυών  του   ματιού  και  αποτελεί   πραγματικά   την   πιο   ευπαθή   μορφή  
          μυϊκής μνήμης’’ (Shinn, 1898: 9).  
   

   Μπορεί ελάχιστοι να κατέχουν τέλεια οπτική μνήμη και αυτοί είναι εκείνοι που έχουν 

τη δυνατότητα να βασιστούν σ’ ένα μεγάλο βαθμό σ’ αυτήν. Για όσους δεν κατέχουν, λοιπόν, 

αυτό το χάρισμα προτείνεται η επιφυλακτική χρήση της και ο συνδυασμός της με άλλες 

μορφές μνήμης. Το γεγονός της ύπαρξης αξιόλογων τυφλών πιανιστών υποδεικνύει πως η 

οπτική μνήμη δεν παίζει πρωταρχικό ρόλο στην απομνημόνευση.  
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2.1.2  Ακουστική μνήμη 

Σε γενικές γραμμές, με την ακουστική μνήμη υπάρχει η δυνατότητα, έπειτα από το 

άκουσμα ενός ήχου (για παράδειγμα της φωνής κάποιου), της αναπαράστασης ενός ίχνους 

αυτού στο εσωτερικό του εγκεφάλου3 (Levitin, 1999). Σε γενικές γραμμές, με την ακουστική 

μνήμη, ο μουσικός αφενός γνωρίζει, εάν παίζει τις σωστές νότες, αφετέρου προβλέπει τη 

συνέχεια του έργου, αναπαριστώντας την με ήχους στο εσωτερικό του εγκεφάλου του. Από τη 

στιγμή που η μουσική αποτελείται από ήχους, η μνήμη αυτή παίζει βασικό ρόλο για την 

απομνημόνευση μουσικής (Dube, 2003).  

Δεν είναι λίγοι οι μουσικοί – ειδικά κάποιοι που δεν αποτελούν μέρος της κλασσικής 

Δυτικής παράδοσης – που δε βασίζονται στην παρτιτούρα, για να απομνημονεύσουν ή να 

μάθουν ένα κομμάτι, αλλά απομνημονεύουν ακούγοντας και/ή μέσω της μίμησης 

ηχογραφημένων ή ζωντανών εκτελέσεων. Για ορισμένους μουσικούς αυτό αποτελεί πολύ 

δύσκολη διαδικασία, για άλλους είναι εύκολα πραγματοποιήσιμη. Έχει καταγραφεί η 

περίπτωση ενός μουσικού της τζαζ, ο οποίος ανέπτυξε αυτό που αποκαλείται «φωτογραφικό» 

αυτί. Έτσι, είχε τη δυνατότητα να ανακαλεί και ν’ αναπαράγει πολύπλοκη μουσική – άλλωστε 

αναφερόμαστε στη τζαζ μουσική - με κάθε λεπτομέρεια (Ginsborg, 2004).  

Η ακουστική μνήμη δίνει στο μουσικό τη δυνατότητα να ξέρει, εάν παίζει τις σωστές  

νότες, καθώς επίσης να προβλέψει τις νότες που πρόκειται να παίξει. Χωρίς αυτήν, είναι  

δυνατόν ο πιανίστας, από απροσεξία, να παίξει λάθος νότες, και η ακολουθία των κινήσεών 

του θα μπορούσε να είναι επίπονη και επισφαλής (Dube, 2003). Επιπροσθέτως, με την 

ακουστική μνήμη, ο μουσικός μπορεί να διατηρήσει και να ανακαλέσει τον ήχο μελωδιών, των 

δυναμισμών, τον ήχο συγχορδιών και την ακολουθία αυτών, τις παύσεις – από τη διάρκειά 

τους – και οτιδήποτε άλλο ορίζεται ως «μουσική». Για την ανάπτυξη της ακουστικής μνήμης, 

                                                 
3 Όταν ο ήχος ληφθεί από το αυτί, περνάει από το έξω, το μέσο και το έσω αυτί. Καθώς ο ήχος εισέρχεται στο 
έσω αυτί, διεγείρει το υγρό του έσω αυτιού, ερεθίζονται η μεμβράνη και οι στερεοβλεφαρίδες (κύτταρα με 
μικροσκοπικές τρίχες), θέτοντας σε λειτουργία ‘‘τις νευρικές διεγέρσεις που μεταφέρονται με το ακουστικό νεύρο 
στον εγκέφαλο’’ (Everest, 2003: 57). ‘‘Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι νευρώνες του εγκεφάλου, αν και δεν 
είναι απόλυτα κατανοητός, αποτελεί τη βάση για την αίσθηση της ακοής μας και τη μνήμη της ακοής’’ (Joyce, 
2005: 10). 
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ο μουσικός μπορεί να τραγουδάει τις μελωδίες του έργου, κάθε φωνή ξεχωριστά και, κυρίως, 

τη μελωδική γραμμή του μπάσου, να ακούει εκτελέσεις του έργου είτε ηχογραφημένες, είτε 

ζωντανές. Μέχρι ποιο σημείο, όμως, μπορεί να φτάσει η δυνατότητα της διατήρησης και της 

ανάκλησης της «μουσικής»; Μέχρι το σημείο που φτάνει η λεπτότητα και η ευαισθησία του 

αυτιού του κάθε μουσικού ή η δύναμη που κρύβει το αυτί στο να ξεχωρίζει τονικές διαφορές, 

αλλά και την ποιότητα  των  μουσικών  ήχων  γενικά. 

Ένα ευαίσθητο αυτί αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την ακριβή και ολοκληρωμένη 

διατήρηση και αποθήκευση των μουσικών ήχων που λαμβάνονται. Δεν επαρκεί, όμως, επειδή 

το ζητούμενο είναι η ανάκληση και η αναπαραγωγή τους. Για να είναι δυνατή, λοιπόν, η 

ανάκληση και η αναπαραγωγή τους, θα πρέπει ο μουσικός να τους ξεχωρίζει και να τους 

κατηγοριοποιήσει σύμφωνα με μία ξεκάθαρη και καλά οργανωμένη βάση. Ο πιο βασικός 

παράγοντας για όλα αυτά είναι η ικανότητα μιας εσωτερικής αναπαράστασης της μουσικής με 

το διάβασμα και μόνο της παρτιτούρας. Με άλλα λόγια, κοιτάζοντας ο μουσικός την 

παρτιτούρα έχει τη δύναμη να ακούει στο «εσωτερικό» του αυτί τη μουσική είτε ενός γνωστού 

είτε ενός άγνωστου κομματιού. Αυτή η ικανότητα σίγουρα αποτελεί ένα ανεκτίμητο ταλέντο 

και μπορεί να αναπτυχθεί σ’ αυτούς που δεν την κατέχουν (Ginsborg, 2004). Με το 

«εσωτερικό» αυτί ο μουσικός έχει την ικανότητα να «ακούει» στο μυαλό του την κίνηση της 

μελωδίας, τις συγχορδίες που συνοδεύουν και βάσει των οποίων χτίζονται οι μελωδίες, την 

ακολουθία των συγχορδιών, το ρυθμό. Σύμφωνα με τους συγγραφείς Mainwaring και Kovacs, 

η εσωτερική ακουστική αναπαράσταση παραγκωνίζεται, και αυτός ο παραμερισμός αποτελεί 

σημαντική αιτία της αποτυχίας στην απομνημόνευση σε πολλούς μουσικούς (Schlabach, 

1975). Παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης αποτελεί το γεγονός ότι ορισμένοι πιανίστες δεν 

έχουν την ικανότητα να τραγουδήσουν μουρμουριστά ή να αναγνωρίσουν τα θέματα έργων 

που παίζουν χωρίς λάθη. Αυτό συμβαίνει, γιατί το έργο έχει «μπει στα δάχτυλά τους», πριν 

ακόμα παιχτεί από το «εσωτερικό» τους αυτί (Schlabach, 1975). Ο Ludwig Van Beethoven 

αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ανάπτυξης του «εσωτερικού» αυτιού, συνθέτοντας ορισμένες 
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από τις σημαντικότερες συμφωνίες του, μετά την απώλεια της ακοής  του (Ear Master, 2007). 

Επιπροσθέτως, η ικανότητα της εσωτερικής ακουστικής αναπαράστασης παίζει σημαντικό 

ρόλο για ένα μαέστρο, καθώς η εσωτερική αυτή αναπαράσταση ‘‘θα καθοδηγήσει την 

ερμηνεία, την πρόβα και τις κινήσεις του μαέστρου’’ (Hoffman, 2002: 1). Μία πολύ γνωστή 

διδακτική μέθοδος είναι η μέθοδος Suzuki. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη ‘‘μίμηση του ήχου 

και την επανάληψη’’ (Goins, 2006: 2), εστιάζει στην εξάσκηση του αυτιού και την απόκτηση 

δεξιοτήτων, παρά στην εκμάθηση μουσικής μέσα από την παρτιτούρα.4 Εκτός, όμως, από τον 

Suzuki, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί σύγχρονοι παιδαγωγοί, οι οποίοι ασχολούνται με τη 

διδακτική μεθοδολογία στη μουσική εκπαίδευση, όπως ο Gordon, o Orff, o Kodάly και ο 

Froseth, και οι οποίοι δίνουν επίσης έμφαση στην ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων 

μέσω της μουσικής εμπειρίας (Wheatley, 1991).  

Όσον αφορά στην ακρόαση της μουσικής, που πρόκειται να εκτελέσει ο πιανίστας, 

πριν ακόμα έρθει σε επαφή με το έργο, αλλά και αφού ξεκινήσει τη διαδικασία της 

απομνημόνευσης, οι γνώμες διίστανται. Ορισμένοι αναφέρουν πως η ακρόαση του έργου από 

ηχογραφημένη ή ζωντανή εκτέλεση ενισχύει την απομνημόνευσή του. Συγκεκριμένα, ο 

Tompkins αναφέρει: 

            ‘‘Εάν  είναι  διαθέσιμη  μία  ηχογραφημένη  ή  ζωντανή  εκτέλεση, πιστεύω πως θα ήταν  
                χρήσιμο το ξεκίνημα απλά με ακρόαση του έργου. Μία νοητική ιδέα του πώς θα έπρεπε 
                να ακούγεται το έργο θα ήταν  χρήσιμη  για  την ανάπτυξη  των  ήχων  που  παράγονται 
                μέσω της φυσικής άσκησης σε μία μουσική ερμηνεία’’ (Tompkins, 2004: 4).  
 

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η επίμονη και συνεχής 

ακρόαση βλάπτει, καθώς ο μουσικός μπορεί να επηρεαστεί από αυτό που ακούει και να 

παραγκωνίσει το προσωπικό του στυλ.   

Γενικά, η τέλεια ακουστική μνήμη αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, όπως και η οπτική 

μνήμη που προαναφέρθηκε. Το «ιδανικό» αυτί έχει, βασικά, την ικανότητα να αποθηκεύει 

νότες και ήχους με μεγάλη ευκολία και κάθε λεπτομέρεια και, επίσης, μπορεί να αναγνωρίζει 

                                                 
4 H μέθοδος Suzuki βασίζεται στην ίδια λογική με αυτή της εκμάθησης και γραφής της γλώσσας από μικρά 
παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, τα νήπια πρώτα μαθαίνουν τη γλώσσα μέσω της μίμησης και στη συνέχεια 
διδάσκονται τη γραφή της (Korenman, 2004).   
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εάν η ακολουθία ενός περάσματος, με βάση το άκουσμά της, είναι σωστή. Μόνο το «ιδανικό» 

αυτί δεν απαιτεί κάποια, άλλου είδους, μνήμη. Για όσους, λοιπόν, δεν κατέχουν αυτό το 

σπάνιο χάρισμα, η ακουστική μνήμη πρέπει να υποστηρίζεται και από άλλα είδη μνήμης. Το 

σίγουρο είναι ότι το αυτί, καθώς επίσης και το «εσωτερικό» αυτί, θα πρέπει να εξασκούνται 

συνέχεια, για τη βελτίωση της ακουστικής μνήμης του μουσικού. Λόγω της αμφίβολης 

εμπιστοσύνης που μπορεί να δείξει κάποιος σ’ αυτού του είδους τη μνήμη, η ακουστική μνήμη 

θα πρέπει να συνδυάζεται με την αντιληπτική (βλ. 2.2). Έχοντας στο μυαλό του ο μουσικός 

ένα πλάνο του έργου, μέσω της αντιληπτικής μνήμης, συνδυάζοντάς το με την ακουστική 

μνήμη, έχει τη δυνατότητα να ξέρει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται και πού πηγαίνει. Σε 

περίπτωση, δε, μνημονικού κενού, μπορεί να αυτοσχεδιάσει, αφού ο συνδυασμός των ειδών 

μνήμης τού παρέχουν ένα ρεπερτόριο εναλλακτικών μουσικών ακολουθιών. Επιπλέον,  

        ‘‘η  ύπαρξη  ενός  αντιληπτικού  περιγράμματος  του  έργου  στο   μυαλό,  χρησιμοποιώντας  
          την  ακουστική  μνήμη  σαν  βάση  για  την  συνεχή  επανάληψη  του  έργου, ή  παίζοντας, ή  
          τραγουδώντας   απ’  έξω   το    κομμάτι ,  ή   στη    φαντασία ,  αποτελεί    μία    πολύ    καλή  
          στρατηγική’’ (Ginsborg, 2004: 131). 

 

Στη βαρύτητα και τη σημασία της ακουστικής μνήμης αναφέρεται και ο Hughes: 

        ‘‘Πιστεύω   πως   η   απομνημόνευση   με   το  αυτί  όχι  μόνο  είναι   ο   πιο  φυσικός  τρόπος 
          απομνημόνευσης, αλλά  επίσης, είναι  και  πιο μουσικός τρόπος, και θα  πρέπει οι καθηγητές  
          να δίνουν κάθε ευκαιρία για ανάπτυξη αυτής της ικανότητας στους μαθητές τους, ακόμα και 
          σ’ αυτούς που έχουν περιορισμένη ικανότητα’’ (Hughes, 1915: 598)     
 
 

  Πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η ακουστική παρουσίαση του 

έργου οδηγεί σε σταθερότερη και πιο αξιόπιστη εκμάθηση και απομνημόνευση του έργου, σε 

σχέση με την οπτική παρουσίαση. Πιο συγκεκριμένα, σχετική έρευνα έδειξε ότι μουσικοί που 

υποβλήθηκαν σε ακουστική παρουσίαση ενός έργου ήταν πιο ακριβείς στον εντοπισμό των 

αρμονικών αλλαγών, σε σχέση με τους μουσικούς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε οπτική 

παρουσίαση του έργου. Σε αντίθεση με την παραπάνω έρευνα τίθεται η έρευνα που διεξήγαγε 

ο Moore, κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της εκμάθησης μουσικού έργου, η οπτική 

παρουσίαση του έργου οδήγησε σε πιο ακριβή και επαρκή εκμάθησή του, συγκρινόμενη με 

την ακουστική παρουσίασή του (Korenman, 2004). 
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2.1.3 Κιναισθητική μνήμη 

Οι μοντέρνες έρευνες στην ψυχολογία αναφέρουν ότι η μυϊκή αίσθηση πλέον 

αναγνωρίζεται, όπως η οπτική ή η ακουστική, και κατέχει, όπως και αυτές, τη δύναμη της 

μνήμης και της συγκράτησης, σε μικρότερο, όμως, βαθμό (Skinn, 1898). Σε γενικές γραμμές, η 

κιναισθητική μνήμη αποτελεί εσωτερική εικόνα των μυϊκών κινήσεων. Επιτρέπει, με άλλα 

λόγια, την εσωτερική αίσθηση των κινήσεων των μυών, των αρθρώσεων και των τενόντων. 

Οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη κίνηση των μυών μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο δίνει τη 

δυνατότητα στους μύες να «απομνημονεύσουν» αυτή την κίνηση5 (Thomas, 2006). Επειδή το 

παίξιμο στο πιάνο απαιτεί πολλές αυτόματες φυσικές κινήσεις, η κιναισθητική μνήμη παίζει 

σημαντικό ρόλο για την απομνημόνευση (Dube, 2003) και φαίνεται να είναι η πιο κοινή και η 

ευκολότερη για την πραγματοποίησή της, καθώς συχνά αναπτύσσεται με φυσικό τρόπο και 

ασυναίσθητα κατά την εκμάθηση και απομνημόνευση του έργου (Mishra, 1999). Έχει δύο 

διαστάσεις, την εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση είναι το αντανακλαστικό 

στον εγκέφαλο από τον ήχο του πιάνου, παράγει με άλλα λόγια πνευματικά «συναισθήματα» 

μιας κίνησης. Η εξωτερική διάσταση είναι η αντανακλαστική κίνηση των χεριών, η οποία 

προκύπτει από το άγγιγμα των πλήκτρων, δηλαδή αποτελεί την εξωτερίκευση της κίνησης 

μέσω του σώματος (Galvan, 1992). Ύστερα από επαρκή εξάσκηση και επανάληψη, οι μύες 

«απομνημονεύουν» την ακολουθία των κινήσεων και ο μουσικός αποκτά έλεγχο των 

κινήσεων, πραγματοποιώντας τες αντανακλαστικά.   

Σε ποιες περιπτώσεις, όμως, βοηθάει η κιναισθητική μνήμη; Στις περιπτώσεις που η 

μουσική έχει γρήγορο και μεγαλοπρεπή χαρακτήρα, όταν καλύπτει μεγάλη έκταση στο πιάνο, 

                                                 
5 Στον αισθησιοκινητικό παράγοντα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από τον Dalcroze, Ελβετό μουσικοπαιδαγωγό και 
συνθέτη. ‘‘Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη φυσιολογία της μάθησης και την ψυχολογική της βάση, όταν το 
σώμα κινείται, το αίσθημα της κίνησης μετατρέπεται σε αισθητήριες εντυπώσεις που μέσω του νευρικού 
συστήματος φθάνουν στον εγκέφαλο ο οποίος με τη σειρά του μεταλλάσει την αισθητήρια πληροφορία σε 
γνώση’’ (Ανδρούτσος, 2004: 28). Πιο συγκεκριμένα, ‘‘ο εγκέφαλος μετατρέπει τα ερεθίσματα σε αισθητήριες 
πληροφορίες όσον αφορά την κατεύθυνση, το βάρος, τη δύναμη, την ποιότητα του τονισμού, την ταχύτητα, τη 
διάρκεια, τα σημεία άφιξης και αναχώρησης των ερεθισμάτων, τη θέση των άκρων (του σώματος), τις αλλαγές 
του κέντρου βάρους κ.λ.π. κατόπιν επεξεργάζεται τις πληροφορίες και δίνει διαταγές στο σώμα και πάλι μέσω του 
νευρικού συστήματος. Οι διαταγές αυτές συντελούν στο να βρεθούν οι αποδοτικότεροι τρόποι, ώστε να κινηθεί 
το σώμα μέσω των διανοητικών φαινομένων της προσοχής, της συγκέντρωσης, της μνήμης, του αυτοελέγχου και 
της φαντασίας’’ (Ανδρούτσος, 2004: 28). 
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και αποτελείται από εκτεταμένα αρπίσματα, κλίμακες και παρόμοια περάσματα. Στην 

περίπτωση πολύ γρήγορων περασμάτων, η εκτέλεση είναι δυνατή μόνο με τη βοήθεια της 

κιναισθητικής μνήμης. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι οι μηχανισμοί του εγκεφάλου δεν 

λειτουργούν τόσο γρήγορα, ώστε να μπορούν να ελέγξουν με λεπτομέρεια την κάθε νότα και 

την κάθε κίνηση που εμπεριέχεται. 

        ‘‘Οι  λεπτομέρειες   της  εκτέλεσης  πολύ  γρήγορων   περασμάτων ,  θα   πρέπει   να   τύχουν 
          προοδευτικής  εξάσκησης, και  μέσω  της  εξάσκησης αυτής, θα πρέπει η κίνηση να αποτελεί  
          μία προγραμματισμένη και αναμενόμενη διαδικασία’’ (Tompkins, 2004; 3).  

 
  Όταν παρουσιάζονται τεχνικά δύσκολα περάσματα (βλ. παράρτημα παράδειγμα 1 από 

το Scherzo του Chopin, σελ. 106), με την επανάληψη, τα δάχτυλα ξέρουν πώς να κινηθούν, και 

τα περάσματα αυτά πραγματοποιούνται χωρίς κανένα συνειδητό και εκούσιο έλεγχο (Shinn, 

1898). Εάν ο μουσικός συναντήσει παρόμοια περάσματα, μπορεί να πραγματοποιήσει 

παρόμοιες, αλλά όχι ολόιδιες, κινήσεις. Ένα προληπτικό μέτρο, για την ασφαλή και επιτυχή 

εκτέλεση αυτών των περασμάτων, αποτελεί η διαμόρφωση μίας αρμονικής βάσης (βλ. 

παράρτημα παραδείγματα 2 και 2α, σελ. 106), γεγονός που απαιτεί, δηλαδή, το συνδυασμό της 

κιναισθητικής μνήμης με την αντιληπτική/πνευματική/αναλυτική μνήμη (Shinn, 1898). 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, όταν και τα δύο χέρια έχουν πήδημα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο 

μουσικός μπορεί να παρακολουθεί την κίνηση του ενός χεριού, κατά προτίμηση αυτού που θα 

διανύσει τη μεγαλύτερη απόσταση, και να αισθανθεί τη θέση που πρέπει να φτάσει το άλλο 

χέρι.    

Για ενίσχυση της κιναισθητικής μνήμης, τα χέρια είναι προτιμότερο, κατά την 

εξάσκηση, να παίζουν ταυτόχρονα. Από τη μία πλευρά, είναι βοηθητική η εξάσκηση του κάθε 

χεριού ξεχωριστά, για να ξεκαθαρίσει ο μουσικός τί παίζει το καθ΄ ένα, αλλά, από την άλλη 

πλευρά, η ταυτόχρονη εξάσκηση και των δύο χεριών βοηθάει το μουσικό ν’ αντιληφθεί, για 

παράδειγμα, ποιο χέρι σταματάει, για να συνεχίσει το άλλο, και από ποιο ακριβώς σημείο, 

ποιες νότες πρέπει να παιχτούν από το άλλο χέρι (Lewis, 1999). Σημαντική λεπτομέρεια, που 

αξίζει να αναφερθεί, είναι τόσο η χρήση πάντα των ίδιων δαχτύλων, όσο και η χρήση των 
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δυνατών (1ο ,2ο ,3ο), αλλά και των πιο αδύναμων δαχτύλων (4ο, 5ο). Στρατηγική, με την οποία 

ο μουσικός έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει και να ελέγξει την ακρίβεια της κιναισθητικής του 

μνήμης για το έργο, αποτελεί η εκτέλεση με τα χέρια στο αέρα ή πάνω σ’ ένα τραπέζι ή 

καθισμένος παίζοντας στα χέρια μιας πολυθρόνας. Η εξάσκηση αυτή χαρακτηρίζεται ως 

«εξάσκηση της πολυθρόνας» (Brown, 1995 από Mishra, 1999: 5). Άλλη σημαντική τακτική, 

με σκοπό την ενίσχυση της κιναισθητικής μνήμης, είναι η εκτέλεση με κλειστά μάτια ή το 

κοίταγμα μακριά από το πιάνο. Με αυτόν τον τρόπο, ο μουσικός έχει τη δυνατότητα να νιώσει 

την αίσθηση των πλήκτρων στα δάχτυλά του, ανακαλώντας τις κιναισθητικές αντιλήψεις των 

κινήσεων. Σ’ αυτήν την τακτική αναφέρεται και ο Stephen Hough (Galvan, 1992 :12): 

             ‘‘Μία  στρατηγική, που  βρίσκω  χρήσιμη, είναι  η  εξάσκηση   με   κλειστά   μάτια. Το 
                μυαλό   εξασκείται  στο  να  χρησιμοποιεί   όλες    τις    αισθήσεις. Το   πιάνο,  ωστόσο,  
                περιορίζεται στην αίσθηση  της  ακοής, της  αφής   και  της   όρασης –  να  βλέπεις   τις  
                θέσεις   των   χεριών    στα    πλήκτρα. Εάν   εξαιρέσεις    κάποια      από      αυτές     τις  
                αισθήσεις, οι  υπόλοιπες  αναπτύσσονται   περισσότερο, και   αυτό,  επειδή  πρέπει  να 
                αντισταθμιστούν.’’     
 

Συμπληρωματικά, ο Mount αναφέρεται στην αλληλεπίδραση της κιναισθητικής με την 

οπτική μνήμη. Συγκεκριμένα, λέει ότι, ‘‘όταν η οπτική μνήμη είναι διαθέσιμη, οι 

κιναισθητικές πληροφορίες τείνουν να παραμεληθούν’’ (Galvan, 1992: 12).   

Σε γενικές γραμμές, μπορεί μεν, για ορισμένους, η κιναισθητική μνήμη να αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την απομνημόνευση κομματιών στο πιάνο, για άλλους, όμως, 

αποτελεί ένα λιγότερο  έμπιστο  είδος  μνήμης - σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη - που  κρύβει  

μειονεκτήματα, όπως οι ανεξέλεγκτες  κινήσεις  των  δαχτύλων. Επιπροσθέτως, για 

ορισμένους αποτελεί ένα χωρίς λογική και βαρετό είδος απομνημόνευσης (Guerrant, 1979 και 

Rawlins, 1995 από Mishra, 1999). Αν  ο  μουσικός  βασίζεται   στην   κιναισθητική  μνήμη, σε  

περίπτωση  λάθους  ή  γλιστρήματος  ενός δαχτύλου, η μνήμη χάνεται, και επομένως είναι 

πολύ δύσκολο να συνεχίσει, και αυτό, γιατί οι νότες παίζονται αντανακλαστικά η μία μετά την 

άλλη. Επίσης, η κιναισθητική μνήμη είναι η πρώτη που θα επηρεαστεί από τα συμπτώματα του 

άγχους, όπως τα κρύα ή υγρά χέρια και το τρέμουλο. Εκτός αυτών, εάν ο μουσικός, κατά την 

εξάσκηση, κάνει κατ’ επανάληψη το ίδιο λάθος σ’ ένα σημείο, είναι πολύ δύσκολο να σβηστεί 
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ή να αλλάξει η κιναισθητική μνήμη γι’ αυτό (Chuan, 2006). Συμπερασματικά, η κιναισθητική 

μνήμη, όπως και η οπτική μνήμη που προαναφέρθηκε,  δεν πρέπει να κατέχει βασικό ρόλο 

στην απομνημόνευση, αλλά καλό είναι, για θετικά αποτελέσματα, να αποτελεί συμπλήρωμα 

άλλων ειδών μνήμης.    

 

    2.2   Αντιληπτική – Πνευματική – Αναλυτική μνήμη  (Μακρόχρονη μνήμη) 

Η ικανότητα της διαμόρφωσης νοητικής παρουσίασης της μουσικής, ιδιαίτερα στα 

εκτενή έργα, βασίζεται στην αντιληπτική μνήμη. Η αναλυτική μνήμη περιλαμβάνει τις γνώσεις 

του μουσικού, οι οποίες βρίσκονται στη μακρόχρονη μνήμη, για τις φόρμες και τις δομές των 

μουσικών έργων. Οι δομές αυτές μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με το είδος της μουσικής, και 

περιλαμβάνουν ακολουθίες συγχορδιών, ρυθμικά σχήματα και αλλαγές τονικοτήτων 

(Ginsborg, 2004). Η αναλυτική μνήμη χαρακτηρίζεται ως «ενεργητική απομνημόνευση», σε 

αντίθεση με την «παθητική απομνημόνευση», η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεχή και 

απερίσκεπτη επανάληψη (Jordan-Anders, 1990 από Mishra, 1999: 10).   

Η αντιληπτική μνήμη μπορεί να αποκτηθεί, ύστερα από εξαιρετική προσπάθεια, σε 

αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη μνήμης – οπτική, ακουστική, κιναισθητική – τα οποία 

καταγράφονται αυτόματα και χωρίς κάποια ειδική προσπάθεια, στον εγκέφαλο, μέσω της 

επανάληψης κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. Με την αντιληπτική μνήμη είναι δυνατή η 

σύνθεση των πληροφοριών σε μία απλή έννοια, για παράδειγμα, αντί να θεωρηθούν οι επτά 

βασικές νότες σαν επτά διαφορετικά στοιχεία, μπορούν να απομνημονευτούν ως η κλίμακα 

του Ντο (Dube, 2003).  

Σύμφωνα με τον Chuan (2006), η γνώση θεωρίας της μουσικής  παίζει  σημαντικό  

ρόλο  στο πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί ν’ απομνημονεύσει ο μουσικός. Στην  

αντιληπτική μνήμη περιλαμβάνονται οι γνώσεις για την τονικότητα, το μέτρο, το ρυθμό, την 

ακολουθία των συγχορδιών, τις μετατροπίες, τη μελωδική δομή κ.α. Βασική, επίσης, είναι η 

γνώση και η εύκολη εκτέλεση χρωματικών κλιμάκων, όπως και η γνώση του κύκλου των 
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πεμπτών. Η πραγματική απομνημόνευση ενός μουσικού κομματιού δεν μπορεί να 

εγκαθιδρυθεί χωρίς την κατανόηση των θεωρητικών βάσεων του. Όμως, ο στόχος της 

αναλυτικής απομνημόνευσης δεν είναι η πραγματοποίηση ολοκληρωμένης και με κάθε 

λεπτομέρεια θεωρητικής ανάλυσης, αλλά ‘‘η εύρεση νοημάτων στη μουσική δομή μέσω της 

ανακάλυψης σχημάτων και σχέσεων κατά μήκος του έργου’’ (Mishra, 1999: 10).      

Ένα από τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην αντιληπτική μνήμη, είναι η γνώση της 

μορφής του έργου. Όταν μιλάμε για μορφή, εννοούμε τα βασικά θέματα και τη σχέση των 

τονικοτήτων, στις οποίες εμφανίζονται αυτά. Ο μουσικός έχοντας επίγνωση της μορφής του 

έργου που εκτελεί, έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να τονίσει και να δώσει έμφαση στα 

θέματα που εμφανίζονται κάθε φορά, καθώς επίσης, να ακολουθεί το σωστό δρόμο και να μην 

χάνεται, όταν τα θέματα, ή γενικά οι ακολουθίες των φράσεων και των περασμάτων, 

οδηγούνται σε άλλες τονικότητες (βλ. παράρτημα παράδειγμα 5, σελ. 107). Η ξεκάθαρη 

νοητική αντίληψη της φόρμας του έργου, των βασικών του συστατικών και των ασυνήθιστων 

χαρακτηριστικών, που περιέχει, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για ασφαλή απομνημόνευση.  

Άλλο στοιχείο, που εμπεριέχεται στην αντιληπτική μνήμη, είναι η γνώση των βασικών 

αρμονιών των περασμάτων του έργου. Η πιανιστική μουσική, σα γενικός κανόνας, αποτελείται 

από περισσότερο ή λιγότερο απλές αρμονικές βάσεις. Η απλοποίηση αυτών των αρμονικών 

βάσεων στην πιο απλή μορφή τους, συχνά παίζει σημαντικό ρόλο στην απομνημόνευση (βλ. 

παράρτημα παραδείγματα 6, 6α, 6β, σελ. 108-109). Το παράδειγμα 6 αποτελεί ένα μέρος από 

το Scherzo του Chopin. Το παράδειγμα 6α αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο της απλοποίησης 

των αρμονιών που υπονοούνται, ενώ το παράδειγμα 6β είναι το δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο 

οι βασικές αρμονίες συμφωνούν με τα τονικά ύψη του αρχικού μουσικού κειμένου. Αφού, 

λοιπόν, πραγματοποιηθεί η καταγραφή των αρμονιών που υπονοούνται στα ανάλογα τονικά 

ύψη, το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη των νοτών που εμπεριέχονται στην κάθε συγχορδία, 

σύμφωνα με την παρτιτούρα,  και το τελευταίο βήμα είναι η προσθήκη των στολιδιών και των 

εξαρτημένων φθόγγων (Shinn, 1898). 
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Το σημείο, μέχρι το οποίο φτάνει η αντιληπτική μνήμη, αναλογεί με το σημείο που 

φτάνουν οι γνώσεις του μουσικού. Ο Shinn (1898) αναγνωρίζει το ρόλο της αντιληπτικής 

μνήμης, αλλά υποστηρίζει πως δεν είναι επαρκής για την απομνημόνευση ολόκληρου του 

έργου. Η Ginsborg (2004) αναφέρει ότι, αυτού του είδους η μνήμη, αποτελεί ανεκτίμητο 

εργαλείο για την απομνημόνευση και η χρήση της φαίνεται να αναπτύσσεται σχετικά αργά 

στους περισσότερους μαθητές. Ο κάθε μουσικός μπορεί να πραγματοποιήσει απλές δομικά 

αναλύσεις και να αντιληφθεί, για παράδειγμα, την ύπαρξη επαναλήψεων στη μουσική του 

Mozart, παράλληλων κινήσεων στα τεχνικά κομμάτια του Bach, επαναληπτικής χρήσης των 

ίδιων συγχορδιακών ακολουθιών στη μουσική του Chopin κτλ (Chuan, 2006). Σε γενικές 

γραμμές, η αντιληπτική μνήμη καθίσταται απαραίτητη κυρίως στα μεγάλης έκτασης και 

πολύπλοκα έργα (Ginsborg, 2004). Ο καθηγητής του πιάνου μπορεί, για να ενισχύσει την 

αντιληπτική μνήμη του μαθητή που δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα σχετικά με την αρμονία, να 

του εξηγήσει, για παράδειγμα, πώς χτίζεται ένα πέρασμα πάνω σε μία συγχορδία (Shinn, 

1898), να του εξηγήσει ποιό είναι το βασικό θέμα και πώς εμφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κομματιού, πώς περνάει ο συνθέτης στο έργο από μία τονικότητα σε κάποια άλλη και τη 

σχέση των νοτών (βασικές – εξαρτημένες). 

Ο τρόπος, με τον οποίο ο κάθε μουσικός αναγνωρίζει τη δομή και χρησιμοποιεί αυτήν 

την τακτική για την απομνημόνευση, εξαρτάται από τη φύση της μουσικής του εκπαίδευσης 

και από τη φύση της μουσικής που απομνημονεύει. Άλλοι μουσικοί βασίζονται στην 

κατανόηση των υποκείμενων αρμονιών, άλλοι στη μνήμη για τις μελωδικές ακολουθίες, τα 

ρυθμικά σχήματα κ.α. Στη Δυτική κλασσική μουσική όλες αυτές οι στρατηγικές είναι χρήσιμες 

για την αντιληπτική μνήμη, τόσο ξεχωριστά, όσο και σε συνδυασμό (Ginsborg, 2004).    
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   2.3  Έρευνες 

Παρά τη γρήγορη ανάπτυξη  της  έρευνας  σχετικά  με  την  πιανιστική  εκτέλεση, έχει  

δοθεί λιγότερη προσοχή στις κιναισθητικές πλευρές της μνήμης για την εκτέλεση (όπως 

δάχτυλα και κινήσεις των χεριών), σε σχέση με τις ακουστικές (ένταση, διάρκεια κτλ.) ή τις 

δομικές πλευρές (δομή των φράσεων, ρυθμός κτλ.) (Palmer, n.d.). Πολλές έρευνες εξέτασαν 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τους εκτελεστές, καθώς διαβάζουν άγνωστη μουσική. Ένας 

από τους πιο σημαντικούς είναι η εξάσκηση. Δύο βασικές συνιστώσες είναι οι ακουστικές 

πληροφορίες, που λαμβάνουν  οι  μουσικοί, κατά  την  εκτέλεση  του  έργου, καθώς  επίσης, 

και  οι  κιναισθητικές πληροφορίες, που λαμβάνουν από τις κινήσεις που πραγματοποιούν. Οι 

Finney και Palmer (Highben & Palmer, 2004) έδειξαν ότι η απουσία της ακουστικής 

τροφοδότησης, κατά τη διάρκεια της εξάσκησης άγνωστου έργου δεν επηρεάζει την ακρίβεια 

των πιανιστών, όταν η παρτιτούρα βρίσκεται μπροστά τους, αλλά η απουσία ακουστικής 

τροφοδότησης κατά τη διάρκεια της εξάσκησης επηρέασε την μετέπειτα εκτέλεση από 

μνήμης, προκαλώντας ελλείμματα. Επίσης, τα λάθη που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

εκτέλεση, έδειξαν ότι οι αρχάριοι βασίζονται περισσότερο στην κιναισθητική μνήμη κατά την 

εξάσκηση, σε σχέση με τους έμπειρους πιανίστες. Διαπιστώθηκε ότι η εκτέλεση υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, λαμβάνοντας δηλαδή κανονικά τις ακουστικές και κιναισθητικές 

πληροφορίες, οδήγησε σε αποδοτικότερη ανάκληση κατά την εκτέλεση, από ό,τι η νοητική 

εξάσκηση. Επιπροσθέτως, αποδείχτηκε ότι οι εκτελεστές που κατέχουν πολύ καλές ακουστικές 

δυνατότητες, όπως το  «εσωτερικό» αυτί, επηρεάστηκαν λιγότερο από την απουσία 

ακουστικών πληροφοριών, καθώς με τις ικανότητές τους μπόρεσαν να δημιουργήσουν μία 

ακουστική εικόνα των πληροφοριών στο μυαλό τους (Highben & Palmer, 2004). 

Συγκεκριμένα, η Palmer αναφέρει: 

                 ‘‘H μουσική είναι ήχος. Δεν είναι οι κινήσεις των χεριών, επομένως η παροχή των 
               ακουστικών     πληροφοριών     δίνει     στη     μουσική    νόημα,   γεγονός    που    την 
               κάνει πιο εύκολα απομνημονεύσιμη’’ (Grabmeier, 2003: 3).  
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   2.4  Συνεργασία της οπτικής, ακουστικής, κιναισθητικής και αντιληπτικής μνήμης 

Εάν σκεφτεί ο κάθε μουσικός τον τρόπο που απομνημονεύει, είναι πολύ πιθανόν να 

συνειδητοποιήσει πως, ασυνείδητα, χρησιμοποιεί δύο ή και τρία διαφορετικά είδη μνήμης, 

κατά την απομνημόνευση. Σπάνια θα απομνημονευτεί ένα μέρος έργου με ένα μόνο είδος 

μνήμης, και φυσικά δε θέλει ανάλυση η περίπτωση απομνημόνευσης ολόκληρου έργου μόνο 

με ένα είδος, καθώς η εκτέλεση σίγουρα θα είναι ανεπιτυχής. Από την περίπτωση 

απομνημόνευσης ολόκληρου έργου με τη βοήθεια ενός είδους μνήμης εξαιρούνται, ίσως, οι 

σπάνιες περιπτώσεις της τέλειας οπτικής και ακουστικής μνήμης. Για μία ασφαλή 

απομνημόνευση, άρα και εκτέλεση, προτείνεται η συνεργασία όσο το δυνατόν περισσότερων 

ειδών μνήμης. 
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                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την απομνημόνευση 

 

3.1   Μέθοδοι  ενίσχυσης  της μνήμης ως λειτουργικό σύστημα 

Είναι πολύ χρήσιμο για ένα μουσικό να γνωρίζει συγκεκριμένους τρόπους για την 

ενίσχυση της γενικότερης μνήμης του. Πιο αναλυτικά, σημαντική είναι η κατανόηση του πώς 

ακριβώς λειτουργεί η μνήμη και φυσικά η θέληση για απομνημόνευση.  

                  “H κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο λειτουργεί η μνήμη, μπορεί  ν’  αποτελεί  μία  
                  φιλόδοξη βλέψη, ωστόσο είναι αρκετά γνωστό ότι η μεταγνώση, ή  αλλιώς  «η  γνώση  
                  σχετικά  με  τη  γνώση»  (δηλαδή  σχετικά με το πώς μαθαίνουμε), είναι βασική για τη 
                  μάθηση’’ (Ginsborg, 2004: 127). 

 

Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά την περίπτωση των μουσικών που ανησυχούν για τον 

περιορισμό των δυνατοτήτων της μνήμης τους, για τον οποίο ευθύνεται η ηλικία, συστήνεται η 

τήρηση ισορροπημένης διατροφής, η λήψη βιταμινών, η μείωση του στρες, η αποφυγή 

κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών και η εξάσκηση του μυαλού με τη χρήση μνημονικών 

ασκήσεων (Beer-Poitevin, n.d.,  Ginsborg, 2004,  Καραβανάς, 2006). Την αποτελεσματικότητα 

της μνήμης επηρεάζουν, επίσης, και η πνευματική και σωματική κόπωση και η αϋπνία, πράγμα 

που σημαίνει πως ο μουσικός, για αποτελεσματικότερη απομνημόνευση, θα πρέπει να είναι 

ξεκούραστος και να έχει κοιμηθεί επαρκώς, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της 

απομνημόνευσης. Επιπροσθέτως, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφέ, τσαγιού και 

καπνού επηρεάζει τη μνήμη, καθώς έχει σαν αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας του 

νευροφυτικού συστήματος,6 αλλά και την πιθανή ύπαρξη κλονισμού του εγκεφαλονωτιαίου 

νευρικού συστήματος, ο οποίος εκδηλώνεται, εκτός από τις διαταραχές στην ευαισθησία 

                                                 
6 Το νευροφυτικό σύστημα αποτελεί ένα νευρικό σύστημα, εκτός του εγκεφαλονωτιαίου συστήματος, και το 
οποίο φαινομενικά είναι αυτόνομο. Το νευρικό φυτικό σύστημα έχει πάρει την ονομασία του, ‘‘επειδή 
διαμοιράζεται στα σπλάχνα και συνεργάζεται με το εγκεφαλονωτιαίο σύστημα για τη νεύρωσή τους’’ (Beer-
Poitevin, n.d.: 78). Το εγκεφαλονωτιαίο σύστημα ενεργεί συγκρατώντας την κινητικότητα και τις εκκρίσεις των 
οργάνων, μέσω των νεύρων του, ενώ το νευροφυτικό σύστημα, αντιθέτως, ερεθίζει, μέσω των ινών που φέρει, 
την κινητικότητα και τις εκκρίσεις των οργάνων (Beer-Poitevin, n.d.).  



 
39 

(κατάθλιψη, ευσυγκινησία) και τη θέληση (έλλειψη επιμονής), και με διαταραχές στη νόηση, 

έχοντας σαν αποτέλεσμα ελαττωμένη μνήμη (Beer-Poitevin, n.d.).   

Πιο αναλυτικά, οι τρόποι οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης και βελτίωσης της 

μνήμης είναι οι εξής (Καραβανάς, 2006): 

 Πνευματική μόρφωση: Το συνεχές διάβασμα και η παροχή πληροφοριών ενισχύουν 

τις λειτουργίες του εγκεφάλου, επομένως και το λειτουργικό σύστημα της μνήμης. 

Φαίνεται πως τα άτομα που έχουν σπουδάσει ενισχύουν τους νευρώνες και 

αυξάνουν τις συνδέσεις στον εγκέφαλό τους. Πολύ αποδοτική στη βελτίωση της 

μνήμης φαίνεται να αποτελεί η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, καθώς ο εγκέφαλος, 

στην προσπάθειά του να μάθει και να συγκρατήσει τόσες πολλές πληροφορίες, 

‘‘κινητοποιεί τη μνήμη και την κρατάει σε εγρήγορση’’ (Καραβανάς, 2006).  

 Εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου: Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μία πολύ καλή 

πρόκληση για τον εγκέφαλο, καθώς συνδυάζονται πολλές διαφορετικές 

λειτουργίες, όπως η μάθηση, η μνήμη, η κίνηση, η ακοή, το συναίσθημα και η 

δημιουργικότητα. ‘‘Γι’ αυτό και οι μουσικές ικανότητες των ατόμων γίνονται 

συχνά αντικείμενο ερευνών πολλών νευροεπιστημόνων’’(Καραβανάς, 2006). 

 Κοινωνικότητα: Ύστερα από έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan, η έντονη 

κοινωνική ζωή, η συνομιλία δηλαδή με άλλους ανθρώπους και η ανταλλαγή 

απόψεων, φαίνεται να συμβάλλει στη διατήρηση των εγκεφαλικών λειτουργιών σ’ 

ένα καλό επίπεδο, καθώς ‘‘η διαδικασία της συνομιλίας αφυπνίζει τη μνήμη’’ 

(Καραβανάς, 2006). 

 Συναισθηματική ισορροπία: Η συναισθηματική ισορροπία επηρεάζει τη μνήμη και 

η ύπαρξη του στρες λειτουργεί αρνητικά, καθώς η μεγάλη έκκριση ορμονών 

φθείρει τα κύτταρα του εγκεφάλου και βλάπτει τον ιππόκαμπο, σημαντικό 

ρυθμιστικό όργανο της μνήμης. Αντιθέτως, στην περίπτωση καλής ψυχολογικής 

κατάστασης, οι ορμόνες του στρες παράγονται με μικρότερο ρυθμό. 
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Συμπερασματικά, πολύ χρήσιμη θα ήταν η πραγματοποίηση ασκήσεων χαλάρωσης 

και αναπνοής.  

 Σωματική άσκηση: Οι αρχαίοι Έλληνες σοφά έλεγαν «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», 

ρητό το οποίο, έχοντας διαπιστωθεί και από πολλές έρευνες, επισημαίνει τις 

ευεργετικές ιδιότητες της άθλησης τόσο στις σωματικές λειτουργίες, στην 

αναγέννηση, δηλαδή, των νευρικών κυττάρων όσο και στην καλύτερη καρδιακή 

λειτουργία, γεγονός το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη τροφοδότηση του 

εγκεφάλου με οξυγόνο. Η οξυγόνωση του εγκεφάλου, με τη σειρά του, συμβάλλει 

στην καλύτερη νοητική λειτουργία, επομένως και στην αποδοτικότερη 

απομνημόνευση.  

 Επαρκής ύπνος: Κατά τον ύπνο αποθηκεύονται και οργανώνονται οι πληροφορίες 

που εκλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπροσθέτως, ο ύπνος 

συμβάλλει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην αποδοτικότητα της απομνημόνευσης και 

τη διαδικασία της μάθησης. Επομένως, στην περίπτωση ανεπαρκούς ύπνου, 

εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα απομνημόνευσης, απώλεια μνήμης και αδυναμία 

συγκέντρωσης. Το διάστημα των 8 ωρών ύπνου αποτελεί ένα ικανοποιητικό 

διάστημα για την καλύτερη  απόδοση των νοητικών λειτουργιών. 

 Ισορροπημένη διατροφή: Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις νοητικές 

λειτουργίες του εγκεφάλου και ιδιαίτερα στη μνήμη. Για την καλύτερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία της μνήμης συνίσταται η κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών, καθώς αποτελούν πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών, οι οποίες ενισχύουν 

τις νοητικές λειτουργίες και κατ’ επέκταση τη μνήμη. Πολύ σημαντική θεωρείται η 

καθιέρωση του πρωινού, επειδή, με αυτόν τον τρόπο, ο εγκέφαλος τροφοδοτείται 

με ενέργεια, έχοντας σαν αποτέλεσμα αποδοτικότερη μνήμη. Επίσης, οι τροφές που 

είναι πλούσιες σε βιταμίνες του συμπληρώματος Β, όπως το γάλα, το γιαούρτι και 

τα δημητριακά ολικής άλεσης, προστατεύουν τον οργανισμό από την εμφάνιση 
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νευρολογικών προβλημάτων, όπως η μειωμένη μνήμη. Τέλος, η κατανάλωση 

γλυκών, όπως το μέλι, η ζάχαρη, η σοκολάτα και γενικά τα γλυκά, συμβάλλουν 

στην καλύτερη μνήμη, καθώς ανεβάζουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, συστατικό 

το οποίο αποτελεί το κύριο καύσιμο του εγκεφάλου.  

    

3.2   Η μνήμη είναι χάρισμα ή η απομνημόνευση μπορεί να επιτευχθεί με τη 

βοήθεια διδακτικών μεθόδων; Ποια πρέπει να είναι η θέση των καθηγητών 

πιάνου σχετικά με το θέμα; 

Σύμφωνα με τον Vernon W. Stone, συχνά οδηγούμαστε να πιστεύουμε πως η μνήμη 

είναι ένα χάρισμα, το οποίο ή κατέχεις από τη φύση σου ή δεν κατέχεις (Lo, 1976). Όπως κάθε 

ικανότητα, η ικανότητα της απομνημόνευσης είναι το προϊόν μιας πολύπλοκης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ εμπειρίας και βιολογικού χαρίσματος (Chaffin, 2002). Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τον Stone, ‘‘οι μοντέρνες ψυχολογικές θεωρίες μάθησης αναγνωρίζουν μία 

κληρονομική βάση, η οποία μπορεί ή δεν μπορεί να εξοπλίσει κάποιον με δομές που είναι 

ευνοϊκές για την  απομνημόνευση’’  (Lo, 1976: 2).   

Οι περισσότερες περιπτώσεις «φτωχής» μνήμης προκύπτουν από τη μέθοδο μάθησης 

και εξάσκησης, όχι από τα προσόντα και τη δεξιότητα του εγκεφάλου. Οι μουσικοί που δεν 

απομνημονεύουν, απλώς, δεν έχουν μελετήσει αυτή την επιδεξιότητα ή δεν την έχουν 

εξασκήσει αποτελεσματικά. Αυτή είναι η κατάληξη έρευνας, διάρκειας τουλάχιστον τριών 

δεκαετιών. Αν δε γίνει η προσπάθεια για απομνημόνευση, δε θα επιτευχθεί ποτέ αυτός ο 

στόχος. Κατορθώματα, όπως αυτά του Mozart και του Bolet, τα οποία αναφέρθηκαν στην 

εισαγωγή, μπορεί να θαμπώνουν, δεν είναι όμως υπεράνθρωπα. Χαρακτηρίζονται ως το 

απολύτως αναμενόμενο αποτέλεσμα χρόνων επίμονης εξάσκησης και εμπειρίας (Chaffin, 

2002). O κάθε μουσικός μπορεί να μάθει να απομνημονεύει, εάν διδαχτεί τις κατάλληλες 

μεθόδους. Επίσης, είναι καθήκον του κάθε καθηγητή πιάνου να ενημερωθεί σχετικά μ’ αυτές 
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τις μεθόδους και να τις μεταβιβάσει στους μαθητές του. Επιπροσθέτως, ο Anthony Crain σε 

σχετική έρευνά του αναφέρει: 

       
 
        ‘‘Εάν  οι  μουσικοί  μπορούσαν  να  ξεφύγουν από την ιδέα ότι  η απομνημόνευση μπορεί  
          να  αποτελεί  ένα  μυστηριώδες   και   ακατοίκητο  νησί,  ή  ότι  είναι  μόνο   χάρισμα των  
         ανεξήγητα  ταλαντούχων  μουσικών,  θα  μπορούσαν   να   την  εξελίξουν  σε  ένα διδακτό  
         αντικείμενο.  Το   γεγονός   της   ενσωμάτωσης  ενός   μαθήματος   στο   πρόγραμμα   των  
         μουσικών  κολλεγίων, που  θα  αφορά την απομνημόνευση σαν ξεχωριστό αντικείμενο, θα  
         μπορούσε  πιθανότατα  να  μετατρέψει  την  απομνημόνευση  σε μία λιγότερο επίφοβη και 
         ευμενώς δεκτή διαδικασία’’ (Lo, 1976: 3-4).     

 

Στο παρελθόν, οι καθηγητές του πιάνου τηρούσαν την παράδοση ζητώντας από τους 

μαθητές τους ν’ απομνημονεύουν τα προγράμματα των συναυλιών τους, είτε προορίζονταν να 

γίνουν επαγγελματίες είτε όχι. Σήμερα, εξαιτίας της συγκατάβασης με τις ποικίλες ατομικές 

ικανότητες και απαιτήσεις, ορισμένοι καθηγητές θεωρούν την απομνημόνευση προαιρετική 

υπόθεση. Σε αντίθεση με τους τελευταίους, υπάρχουν άλλοι καθηγητές, που συνειδητοποιούν 

την αξία και τη σημασία της απομνημόνευσης και, αν και μπορεί να είναι μπερδεμένοι σχετικά 

με το πώς γίνεται να βοηθήσουν τους μαθητές τους, που παρουσιάζουν δυσκολία κατά την 

απομνημόνευση, δείχνουν ενδιαφέρον στην εύρεση γρηγορότερων και πιο επαρκών τρόπων 

απομνημόνευσης. Ο αριθμός, όμως, των επιστημονικών ερευνών σχετικών με το θέμα είναι 

περιορισμένος (Lo, 1976). Ο καθηγητής θα πρέπει να είναι καθοδηγητής και να λειτουργεί 

ατομικά. Η τακτική της εφαρμογής μίας μεθόδου, επειδή «αυτή λειτουργεί» σύμφωνα με τον 

ίδιο, σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές δεν είναι δυνατόν να επιφέρει σε κάθε περίπτωση 

θετικά αποτελέσματα. Εξαιτίας του γεγονότος πως ο καθένας αντιλαμβάνεται με διαφορετικό 

τρόπο τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον του, θα πρέπει η διαδικασία της 

εκμάθησης και οι μνημονικές στρατηγικές να συμβαδίζουν με την προσωπικότητά του. Είναι 

πολύ σημαντικό για έναν καθηγητή να συνειδητοποιήσει τον τρόπο που μαθαίνει ο κάθε 

μαθητής του, και εξίσου σημαντικός ο τρόπος που θα υποστηρίξει το διάβασμά του 

υποδεικνύοντας τις στρατηγικές απομνημόνευσης που τον βοηθούν περισσότερο, ή 

τουλάχιστον παρέχοντάς του μία πληθώρα στρατηγικών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο 
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μαθητή να εμβαθύνει στη θεμελίωση της απομνημόνευσης, έχοντας σαν αποτέλεσμα μία πιο 

ασφαλή εκτέλεση από μνήμης (Sharpe, 2004).    

   3.3  Σύγκριση εκτέλεσης από μνήμης και εκτέλεσης από παρτιτούρα 

Πολλοί αρχάριοι πιανίστες θεωρούν το διάβασμα από την παρτιτούρα πολύ σημαντικό. 

Αρκετοί καλοί εκτελεστές, που κάνουν χρήση παρτιτούρας, αντιμετωπίζουν αδυναμία στην 

απομνημόνευση και το αντίστροφο. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει εξαιτίας του ότι οι καλοί 

εκτελεστές από παρτιτούρα αρχικά θεωρούν πως δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

απομνημόνευση, και απολαμβάνουν το διάβασμα μέσω παρτιτούρας, επομένως καταλήγουν να 

εξασκούνται με αυτόν τον τρόπο. Όσο πιο πολύ πραγματοποιείται η εξάσκηση από 

παρτιτούρα, τόσο λιγότερη απομνημόνευση χρειάζεται, και όσο λιγότερη είναι η 

απομνημόνευση, η ικανότητα αυτή παραμένει στάσιμη ή μειώνεται, καθώς το μυαλό 

εξαρτάται από την παρτιτούρα. Υπάρχουν, ωστόσο, εκτελεστές οι οποίοι παίζουν με τη χρήση 

παρτιτούρας και αντιμετωπίζουν πραγματικά μνημονικά προβλήματα, αλλά αυτοί αποτελούν 

ένα πολύ μικρό ποσοστό. Από την άλλη πλευρά, οι μουσικοί που διαβάζουν και εκτελούν από 

μνήμης αδυνατούν να παίξουν από παρτιτούρα, και αυτό, γιατί απομνημονεύουν αυτόματα ό,τι 

παίζουν, και σπάνια έχουν την ευκαιρία να εξασκούνται με παρτιτούρα. Παρόλα αυτά, η 

εκτέλεση από παρτιτούρα δεν έχει σχέση με το πόσο καλά παίζεις πιάνο. Από τη μία πλευρά, 

ακόμα και κατά το παίξιμο με τη βοήθεια παρτιτούρας, πρέπει να αφιερωθεί ο ίδιος χρόνος για 

να «μπει το έργο στα δάχτυλα». Η εξάσκηση με παρτιτούρα συνήθως είναι χρήσιμη μόνο για 

την εκμάθηση ενός απλού και εύκολου κομματιού σε μικρό χρονικό διάστημα. Από την άλλη 

πλευρά, η τακτική αυτή αποτελεί εμπόδιο για την πιανιστική εξέλιξη, τόσο για την τεχνική – 

καθώς αυτή περιορίζεται – (το θέμα αυτό θα αναπτυχθεί στην συνέχεια της εργασίας), όσο και 

για το μέγεθος του ρεπερτορίου, το οποίο σαφώς είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση εκτέλεσης 

από μνήμης (Chuan, 2006).  

Ο κάθε πιανίστας, αν και η απομνημόνευση είναι ένα μεγάλο προτέρημα, καλό είναι να 

λειτουργεί και να εκτελεί με τον τρόπο με τον οποίο αυτός νιώθει άνετα. Το σίγουρο είναι πως 
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και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται - σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό - ποικίλες 

δυνάμεις της μνήμης.   

 

   3.4  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της απομνημόνευσης 

Μπορεί η απομνημόνευση να αποτελεί μία χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, 

εμπεριέχει, όμως, μία σειρά με ποικίλα πλεονεκτήματα. Η εκτέλεση από μνήμης απαιτεί πλήρη 

αντίληψη της μουσικής και παρέχει ελευθερία – σωματική, ακουστική, οπτική και 

συναισθηματική – η οποία θα μπορούσε να παραγκωνιστεί στην περίπτωση της εκτέλεσης από 

παρτιτούρα.  

Από πρακτικής πλευράς, εκτελώντας ένα έργο από μνήμης ακυρώνεται το γύρισμα 

σελίδων, το οποίο αποτελεί εμπόδιο στην εκτέλεση από παρτιτούρα, είναι εφικτό το παίξιμο με 

κλειστά μάτια, καθώς επίσης και στο σκοτάδι, η εξάσκηση σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει 

πιάνο μπορεί να πραγματοποιηθεί, χωρίς να χρειάζεται η μεταφορά παρτιτούρων. Επίσης, 

χωρίς τη χρήση παρτιτούρων, άρα και χωρίς τη χρήση του αναλογίου, ο ήχος φτάνει στα αυτιά 

του μουσικού καλύτερα, επειδή δεν συναντάει εμπόδια. Εκτός αυτού, σ’ ένα καλά 

απομνημονευμένο έργο ο μουσικός έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο 

αυτός επιθυμεί ή ακόμα και να παίξει μόνο ορισμένα αποσπάσματα, ενώ επίσης είναι δυνατόν 

η συνοδεία είτε άλλου οργάνου είτε τάξεων να συνδυαστεί με το τραγούδι ή την οπτική επαφή 

με το μουσικό ή τα παιδιά.  Επιπροσθέτως, σε περιπτώσεις έργων με δύσκολα και γρήγορα 

περάσματα, όπως και σε σημεία με μεγάλα πηδήματα και αλλαγές θέσεων των χεριών, 

ευνοείται η οπτική επαφή με τα χέρια. Στην περίπτωση της παρουσίασης κοντσέρτου, ο 

εκτελεστής μπορεί να απολαύσει τη σκηνή, καθώς δεν θα χρειαστεί να τη μοιραστεί με κάποιο 

συνάδελφο, ο οποίος θα του γυρίζει τις σελίδες.   

Πολλοί πιανίστες, τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες, μπορούν να δώσουν 

μεγαλύτερη προσοχή στην ερμηνεία και την έκφραση, εκτελώντας ένα έργο από μνήμης. Άλλο 
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πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της απομνημόνευσης είναι πως, κατά την εκτέλεση από μνήμης, 

ο μουσικός μπορεί να έχει οπτική επαφή με το κοινό, και στην περίπτωση που αυτός «κατέχει» 

πραγματικά τη μουσική, μεταβιβάζει μ’ αυτόν τον τρόπο την εντύπωση πως επικοινωνεί από 

την καρδιά του. Επιπλέον, όταν ο εκτελεστής λαμβάνει και ανταποδίδει την οπτική 

τροφοδοσία του κοινού, η παράσταση μπορεί να εμπεριέχει πραγματική επικοινωνία μεταξύ 

όλων των συμμετεχόντων (Ginsborg, 2004).  

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, επίσης, είναι το γεγονός πως, μετά την απομνημόνευση 

ενός έργου, είναι δυνατή η δημιουργία πραγματικής μουσικής, τόσο επειδή ο μουσικός μπορεί 

να αφιερωθεί 100% στην ερμηνεία του κομματιού, όσο και γιατί ο μουσικός έχει πλέον τη 

δυνατότητα να αυτοσχεδιάσει πάνω στο έργο, έχοντας σαν αποτέλεσμα την εξέλιξη και 

μεταμόρφωσή του από έναν απλό πιανίστα σ’ έναν πραγματικό καλλιτέχνη.  

Εκτός από όλ’ αυτά τα πλεονεκτήματα, η απομνημόνευση επιδρά θετικά στην εξέλιξη 

και τη βελτίωση της χωρητικότητας του εγκεφάλου, ειδικότερα στη νεαρή ηλικία. 

Συγκεκριμένα, η απομνημόνευση συμβάλλει στη βελτίωση της γενικότερης μνήμης για τις 

καθημερινές ενασχολήσεις, αλλά και στην επιβράδυνση της απώλειας της μνήμης με το 

πέρασμα των χρόνων. Εκτός αυτών, η απομνημόνευση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ευφυΐα 

και η καλή μνήμη βελτιώνει το IQ. Πώς εξηγείται, όμως, αυτό το συμπέρασμα; Σύμφωνα με 

τη «θεωρία της ελάχιστης γνώσης», όσες λιγότερες άχρηστες πληροφορίες αποθηκεύονται 

στον εγκέφαλο, τόσο το καλύτερο, καθώς μένει διαθέσιμος περισσότερος χώρος για τις 

χρήσιμες πληροφορίες. Μπορούμε, έτσι, να παρομοιάσουμε τον εγκέφαλο με τη μνήμη του 

υπολογιστή: όσο λιγότερο υλικό είναι αποθηκευμένο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος που 

απομένει για το χρήσιμο υλικό. Μπορεί η θεωρία αυτή να μην ακούγεται σωστή, καθώς με την 

ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε πως όσο λιγότερο χρησιμοποιούμε τους μύες μας, τόσο 

το καλύτερο, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας απομένει περισσότερη ενέργεια. Δεν συμβαίνει, 

όμως, κάτι τέτοιο, επειδή εμπλέκεται και ένα άλλο πόρισμα, κατά το οποίο η ανθρώπινη 

μνήμη είναι σχεδόν διαμετρικά αντίθετη της μνήμης του υπολογιστή. Αυτό σημαίνει πως, όσο 
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περισσότερο απομνημονεύεις, τόσο πιο εύκολη γίνεται η διαδικασία, γιατί δημιουργούνται 

συνδέσεις στον εγκέφαλο. Φυσικά, για να δημιουργηθούν αυτές οι συνδέσεις, θα πρέπει να 

ακολουθούνται επαρκείς μέθοδοι απομνημόνευσης, καθώς στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται αυτό, οι συνδέσεις που θα αναπτυχθούν θα αποτελούν έναν μικρό αριθμό, 

άρα η απομνημόνευση δεν θα είναι πλήρης. Καταληκτικά, όσο πιο πολύ υλικό αποθηκεύεται 

σωστά και με μεθοδικότητα, ο αριθμός τον συνδέσεων στον εγκέφαλο αυξάνεται γεωμετρικά 

(Chuan, 2006).  

Από την άλλη πλευρά, αν και απαριθμήθηκαν αρκετά πλεονεκτήματα της 

απομνημόνευσης, υπάρχουν και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα της εκτέλεσης από μνήμης. 

Ένα από αυτά είναι ο φόβος της πραγματοποίησης μνημονικού λάθους κατά την εκτέλεση, 

γεγονός που προκαλεί άγχος. Επίσης, κατά την εξάσκηση, σε περίπτωση μνημονικού κενού, ο 

μουσικός είναι αναγκασμένος να σταματήσει την εκτέλεση του έργου, για να επιστρέψει στην 

παρτιτούρα, με σκοπό το φρεσκάρισμα της μνήμης. Άλλο μειονέκτημα της απομνημόνευσης 

αποτελεί η μεγάλη αφιέρωση χρόνου, που απαιτείται, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Ορισμένοι μουσικοί μπορεί να αποφασίσουν ότι προτιμούν να αφιερώσουν αυτόν το χρόνο σε 

άλλες δραστηριότητες, όπως στην εξάσκηση, στο παίξιμο περισσότερης μουσικής κ.α. 

Δυστυχώς, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι προηγούμενες - όχι θετικές - εμπειρίες εκτέλεσης 

από μνήμης, καθώς αυτές είναι ικανές να έχουν προκαλέσει χαμηλή αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση (Tompkins, 2004). 

Η απομνημόνευση σίγουρα δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία, αλλά απαιτεί αφιέρωση, 

επιμονή και υπομονή. Μπορεί ορισμένοι μουσικοί, εξαιτίας της δυσκολίας που 

αντιμετωπίζουν, να απογοητεύονται, αλλά, αν αναλογιστεί ο καθένας τα προτερήματα και τα 

πλεονεκτήματα της απομνημόνευσης, θα καταλήξει πως όλος αυτός ο κόπος θα του επιφέρει 

μόνο θετικά αποτελέσματα.  
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3.5   Παίζει ρόλο η ηλικία στην ικανότητα απομνημόνευσης, και εάν ναι, ποια θα 

πρέπει να είναι αυτή για καλύτερα αποτελέσματα;  

Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν τη σημασία της απομνημόνευσης των έργων για τους 

προχωρημένους μαθητές, λιγότεροι όμως είναι εκείνοι που αντιλαμβάνονται τη σημασία της 

και για τους μαθητές των μικρότερων τάξεων.  

H μνήμη δεν παρακμάζει, αν εξασκηθεί και διατηρηθεί σωστά, αλλά η ηλικία παίζει 

σημαντικό ρόλο στην απομνημόνευση. Από την ηλικία των 7 χρόνων, τα παιδιά έχουν 

ισοδύναμες ικανότητες με αυτές των ενηλίκων στο να θυμούνται πέντε από τα δέκα μέρη μιας 

πληροφορίας για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά η μακρόχρονη μνήμη τους μένει πίσω. 

Έρευνες (που εκτελέστηκαν από τους Willoughby, Motz και Wood) έδειξαν ότι, με τη χρήση 

συγκεκριμένων, ήδη γνωστών, αλλά και «αυτοσχέδιων» στρατηγικών απομνημόνευσης, τα 

παιδιά βελτιώνουν την απομνημόνευσή τους για ένα έργο. Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή 

φαίνεται να ισχύει για παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς επίσης και για εφήβους ηλικίας 14 

και 15 ετών, αλλά όχι απαραίτητα για νεαρούς ενήλικες 19 και 20 ετών, και αυτό γιατί οι 

τελευταίοι τείνουν να χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκες στρατηγικές απομνημόνευσης (Sharpe, 

2004). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας άλλης έρευνας (που πραγματοποιήθηκε από τους 

Butler, Gross και Hayne), η ζωγραφική, σε συνδυασμό με την περιγραφή, βοηθάει και ενισχύει 

την απομνημόνευση για ένα έργο σε παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών (Sharpe, 2004). ‘‘Παιδιά 

αυτής της ηλικίας τείνουν ν’ αναφέρουν περισσότερα μέσω της ζωγραφικής και της 

περιγραφής, παρά μόνο μέσω της περιγραφής’’ (Sharpe, 2004: 14). Κάποια δείγματα 

ερωτήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν σε ένα μάθημα πιάνου από τον/την καθηγητή/τρια 

αποτελούν τα εξής (Sharpe, 2004: 15): 

 Περιέγραψε ή ζωγράφισέ μου το σχήμα της πρώτης φράσης 

 Περιέγραψε ή ζωγράφισέ μου τη φόρμα του έργου 

 Περιέγραψε ή ζωγράφισέ μου τη δομή του έργου 
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 Περιέγραψε ή ζωγράφισέ μου την κλίμακα, στην οποία είναι γραμμένο το έργο 

και πώς ξεκινάει αυτό, με την τονική ή τη δεσπόζουσα; 

   Περιέγραψε ή ζωγράφισέ μου το μέτρο του έργου και πώς ξεκινάει αυτό, 

κανονικά από τον πρώτο χρόνο ή με ελλιπές μέτρο; 

Επίσης, κατά την ίδια έρευνα, το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρθηκαν από τα 

παιδιά αυξανόταν, όσο αυξανόταν και η διάρκεια της συνέντευξης (Sharpe, 2004). Όσον 

αφορά παιδιά ηλικίας από 12 μέχρι 15 ετών, ‘‘μπορούν να εκδηλώσουν μνημονικές ικανότητες 

παρόμοιες με αυτές των φοιτητών Πανεπιστημίου’’(Sharpe, 2004: 10).    

Γενικά, εάν ένα νεαρό άτομο εφαρμόζει στο διάβασμά του στρατηγικές 

απομνημόνευσης, στη μετέπειτα ζωή του θα γίνει πολύ καλός στην απομνημόνευση σχεδόν σε 

όλους τους τομείς. Με άλλα λόγια, ο εγκέφαλος τον νεαρών ατόμων ενεργοποιείται αυτόματα 

για την απομνημόνευση και η τελευταία μετατρέπεται σε μία ρουτίνα, που δεν χρειάζεται 

προσπάθεια. Το μυαλό ψάχνει αυτόματα συνδέσεις και διατηρεί συνεχώς τη μνήμη, χωρίς 

συνειδητή προσπάθεια. Για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, αυτή η «αυτόματη» διαδικασία 

είναι πολύ πιο δύσκολη και απαιτεί περισσότερο χρόνο. Προτείνεται, λοιπόν, η 

απομνημόνευση όσο το δυνατόν περισσότερων κομματιών πριν από την ηλικία των 20 

χρόνων, και αυτό, γιατί τα κομμάτια που απομνημονεύονται μέχρι εκείνη την ηλικία, 

πρακτικά, δεν χάνονται ποτέ από την μνήμη, κι εάν ακόμα ξεχαστούν, είναι πολύ πιο εύκολο 

να ανασυρθούν από τη μνήμη (Chuan, 2004,  Kant, 2006). Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει οι 

μικροί μαθητές να ενθαρρύνονται από τους καθηγητές τους στην απομνημόνευση του 

ρεπερτορίου τους. Μετά την ηλικία των 40 χρόνων απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια κατά 

την απομνημόνευση και τη συντήρησή της. Η μουσική μνήμη δεν αποτελεί αξιόπιστο 

παράγοντα μετά την ηλικία των 50, αν και υπάρχουν ορισμένες – σπάνιες μεν – εξαιρέσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 50% των ενηλίκων, ηλικίας από 60 ετών και πάνω, 

αντιμετωπίζουν απώλεια μνήμης ήπιας έντασης και η οποία σχετίζεται με την ηλικία (Bugos, 

2004). Άλλωστε, η άνοια, δηλαδή η απώλεια της μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών, 
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πλήττει τα άτομα που δεν «γυμνάζουν» και δεν εξασκούν το μυαλό τους. ‘‘Όσο μεγαλώνουμε 

είναι φυσικό οι αναμνήσεις μας να «ξεθωριάζουν», ενώ ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να 

ξαναφέρουμε κάτι στη μνήμη μας όλο και αυξάνεται’’ (Καραβανάς, 2006). Ο Rubinstein, για 

παράδειγμα, εγκατέλειψε τη σκηνή εξαιτίας, βασικά, του γεγονότος πως δεν μπορούσε πλέον 

να βασιστεί στη μνήμη του στις συναυλίες μπροστά σε κοινό (Hughes, 1915). Υπάρχουν 

ωστόσο μουσικοί, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά την απομνημόνευση ακόμα 

και μετά την ηλικία των 60, μολονότι η διαδικασία είναι πιο αργή σε σχέση με πριν (Chuan, 

2006). Παράδειγμα αποτελεί ο διευθυντής ορχήστρας Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, ο οποίος 

φοβούμενος μην αρρωστήσει από τη νόσο Αλτσχάιμερ, από την οποία έχασε τον πατέρα και 

τον παππού του, «γύμναζε» το μυαλό του και στην ηλικία των 65 ετών έμαθε να πιλοτάρει 

αεροπλάνο. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών «έχοντας σώας τας φρένας» (Καραβανάς, 2006). Σε 

γενικές γραμμές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην ικανότητα απομνημόνευσης ανεξάρτητα από 

την ηλικία.  

 

3.6   H τεχνική παιξίματος σε αλληλεπίδραση με την απομνημόνευση 

Δύσκολα μπορούν να διαχωριστούν ξεκάθαρα η τεχνική παιξίματος από την ικανότητα 

απομνημόνευσης και αυτό, γιατί απαιτούνται και οι δύο αυτοί παράγοντες κατά την εκτέλεση. 

Στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία κατά την εκτέλεση, ο μουσικός δεν έχει να επιδείξει 

ούτε τεχνική, ούτε ικανότητα απομνημόνευσης.  

Αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα πως η εκτέλεση από παρτιτούρα δεν έχει σαν 

αποτέλεσμα «κακή» εκτέλεση μουσικής. Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο:  

         
        ‘‘κάθε κομμάτι το οποίο εξασκείται σωστά, βελτιώνεται, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιεί 
          ο  μουσικός, ακόμα  κι  αν  εξασκείται  για  μήνες  στο  ίδιο  κομμάτι. Έτσι, αναπτύσσεται  η  
         τεχνική,  η   ακρίβεια,  η  αίσθηση  του  χρόνου  και  μπορούν  να  μελετηθούν  διαφορετικοί  
         συνδυασμοί’’ (Piano Music Memorization, 2006: 2).  
 

Η ανάπτυξή του όμως φτάνει μέχρι ενός ορισμένου σημείου, καθώς ο εγκέφαλος δεν 

είναι απόλυτα αφιερωμένος στην εκτέλεση, αλλά εξαρτάται και από την παρτιτούρα. Η 
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δύναμη της εκτέλεσης με απόλυτη ακρίβεια και έλεγχο είναι μεγάλης σημασίας (Shinn, 1898), 

Για να επιτευχθούν, λοιπόν, η απόλυτη ακρίβεια και ο έλεγχος απαιτείται 100% αφιέρωση 

στην εκτέλεση και σίγουρη γνώση του έργου, πράγματα τα οποία επιτυγχάνονται, όταν το 

κομμάτι εκτελείται από μνήμης, αφού όμως τηρηθούν οι σωστές μέθοδοι απομνημόνευσης. 

Όταν το μυαλό έχει μάθει να σκέφτεται γρήγορα, τότε και τα δάχτυλα έχουν την δυνατότητα 

να παίζουν γρήγορα. Στατιστικά, έχει αποδειχθεί ότι οι μουσικοί που δεν απομνημονεύουν, δεν 

μαθαίνουν ποτέ καλά ένα έργο, και αυτό το – κάθε άλλο παρά μικρό – εμπόδιο περιορίζει την 

τεχνική τους ανάπτυξη (Chuan, 2006).  

 

3.7  Παίζει ρόλο η μουσική εμπειρία, τόσο η ενασχόληση με το πιάνο όσο και οι 

γνώσεις θεωρίας της μουσικής, στην ικανότητα  απομνημόνευσης; 

Υπάρχουν μαθητές, οι οποίοι εκτελούν έργα με αξιέπαινο τρόπο και δεν κατέχουν τις 

απαραίτητες  –   για     την     εξάσκηση     της     μουσικής     απομνημόνευσης   –   γνώσεις.   

‘‘Η αποθήκευση πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη αποτελεί διαφορετική πρόκληση για 

τους έμπειρους σε σχέση με τους αρχάριους μουσικούς’’ (Chaffin, 2002: 68). Επειδή οι 

αρχάριοι πρέπει να επιλέγουν (για μία πιο αξιόπιστη απομνημόνευση) μικρότερα τμήματα για 

απομνημόνευση, συγκριτικά με τους έμπειρους, λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για 

αποθήκευση. Από την άλλη πλευρά, η υπόθεση αυτή είναι πολύ πιο εύκολη για τους 

έμπειρους.  Πιο αναλυτικά, οι έμπειροι πιανίστες απομνημονεύουν μεγαλύτερα τμήματα, 

επομένως οι πληροφορίες που έχουν για αποθήκευση είναι λιγότερες. Αυτό, φυσικά, δεν 

σημαίνει πως οι έμπειροι πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τα κατορθώματά τους – άλλωστε 

μιλάμε για αξιόλογα κατορθώματα μουσικών, όπως αυτό του Mozart, που αναφέρθηκε στην 

εισαγωγή. Η απομνημόνευση μεγαλύτερων τμημάτων αποτελεί το λόγο που οι έμπειροι 

καταβάλουν μικρότερη προσπάθεια (Chaffin, 2002). Όταν μιλάμε για τμήματα, μιλάμε για 

μελωδικά σχήματα, φράσεις, προτάσεις.  
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         ‘‘Ο  έμπειρος  μουσικός, λόγω  της  πείρας  του, μπορεί να αναγνωρίσει πως η μουσική σε  
          μεγάλη  κλίμακα  αποτελείται  από  παρόμοια  σχήματα  και  επομένως  αντιμετωπίζει   με  
          παρόμοιους  τρόπους  τα,  κατά  ένα  βαθμό  διαφορετικά,  καινούρια  σχήματα’’ (Chaffin,  
          2002: 68).  
 

Με άλλα λόγια, ο πεπειραμένος μουσικός έχοντας στη μνήμη του όλες τις 

προηγούμενες εμπειρίες του, μπορεί ν’ αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο σ’ ένα σχήμα, το οποίο 

μοιάζει αρκετά με άλλο, που έχει ξανασυναντήσει. Η γνώση θεωρίας βοηθάει και ενισχύει την 

απομνημόνευση, και αυτό πραγματοποιείται, γιατί ο μουσικός, οργανώνοντας τη δομή του 

έργου και αναλύοντάς το, έχει στη μνήμη του τις αρμονίες, τις κινήσεις της μελωδίας, τα 

θέματα, την κατάληξη κ.α. Μαθητές, λοιπόν,  με μουσική  εκπαίδευση  μπορούν  ν’ 

αναπαράγουν με μεγαλύτερη ακρίβεια μικρές ακολουθίες, σε σχέση με μαθητές που δεν 

κατέχουν την ίδια εκπαίδευση, γιατί οργανώνουν και αναλύουν στο μυαλό τους τις 

πληροφορίες (Chaffin, 2002). Η παραπάνω διαπίστωση ισχύει στην περίπτωση τονικής 

μουσικής. Τι συμβαίνει, όμως, στην περίπτωση ατονικής μουσικής; Η ακρίβεια παραμένει 

μεγαλύτερη στους μαθητές με μουσική εκπαίδευση, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση   

μειώνεται, καθώς η μουσική δεν στρέφεται γύρω από ένα ή περισσότερα τονικά κέντρα.  

Όσον αφορά στην πιανιστική εκπαίδευση, ένας πιανίστας με δέκα χρόνια πείρας, για 

παράδειγμα, στο παίξιμο κλιμάκων, αρπισμάτων και ρυθμικών σχημάτων, έχει τη δυνατότητα 

να αποδώσει καλύτερα βλέποντας μία σπουδή του Czerny, σε σχέση με έναν πιανίστα, ο 

οποίος βρίσκεται στο τέταρτο έτος σπουδών του (Sharpe, 2004). Φυσικά, αυτά ισχύουν στην 

περίπτωση της μεθοδικής και επίμονης μελέτης πιάνου. Η εφαρμογή, λοιπόν, των γνώσεων και 

των προηγούμενων εμπειριών υποβοηθάει και εξελίσσει την απομνημόνευση. 

 

5.2 Πόσο εύκολη είναι η απομνημόνευση στο κάθε είδος κομματιού, ως προς 

την εποχή και την τεχνική του δυσκολία; 

Η απομνημόνευση σίγουρα αποτελεί μία επίπονη διαδικασία. Ο βαθμός δυσκολίας, 

όμως, διαφέρει ανάλογα με την εποχή – μπαρόκ, κλασσική, ρομαντική, σύγχρονη - στην οποία 

ανήκει το κομμάτι, καθώς επίσης, και ανάλογα με την τεχνική δυσκολία του.  
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Η μουσική του Bach θεωρείται πιο δύσκολη από κάθε άλλη και αυτό γιατί, αν και ήταν 

νεωτεριστής και η συμβολή και η συνεισφορά του ήταν εξαιρετική στην ανάπτυξη της γραφής 

για τα πληκτροφόρα όργανα, βρισκόταν κοντά στη νοοτροπία της σύγχρονης τεχνικής (Chaffin 

& Imreh, 2002). ‘‘Μετέπειτα συνθέτες/εκτελεστές, όπως ο Beethoven, o Liszt και o Chopin 

ανέπτυξαν ένα τρόπο γραψίματος για το πιάνο, ο οποίος αποκαλείται «πιανιστικός»’’ (Chaffin 

& Imreh, 2002: 202). Η μουσική του Bach είναι απροσδόκητη, καθώς, ενώ υπάρχουν 

παρόμοια σχήματα, μπορεί να καταλήγουν σε διαφορετικές τονικότητες ή, γενικότερα, να 

αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο.  

Σε γενικές γραμμές, η μουσική του Bach και του Mozart είναι ευκολότερες, συγκριτικά 

με τη μουσική άλλων συνθετών, ως προς την τεχνική που απαιτείται, αλλά δυσκολότερες για 

την απομνημόνευση. Η δυσκολία στην απομνημόνευση υφίσταται, γιατί υπάρχει κυρίως 

πολυφωνία, συνεχείς τονικές αποκλίσεις, παρόμοια μοτίβα που καταλήγουν με διαφορετικό 

τρόπο και περισσότερο πολύπλοκη αρμονία με αρκετούς ξένους φθόγγους. Ο πιανίστας, στις 

περιπτώσεις των πολύπλοκων και πυκνών μουσικών κειμένων, θα πρέπει να δείχνει προσοχή 

σε κάθε φωνή ξεχωριστά, όπως ένας μαέστρος, αλλά, εκτός αυτού, πρέπει να σκέφτεται και 

την ταυτόχρονη εκτέλεσή τους (Hughes, 1915). Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη 

δυσκολία που εμφανίζεται κατά την απομνημόνευση συνθέσεων του Bach και του Mozart 

ευθύνεται το γεγονός πως συχνά οι νότες δε βγάζουν νόημα, όταν τα χέρια εξασκούνται 

ξεχωριστά. Αυτό συμβαίνει, γιατί, δεν υπάρχει η κάθετη συνήχηση, δηλαδή ο μουσικός δεν 

ακούει την υποκείμενη αρμονία.  

Περίεργο είναι το γεγονός ότι, ενώ τα κοντσέρτα είναι πιο δύσκολα τεχνικά από τις 

σονάτες, απομνημονεύονται περισσότερο και η απομνημόνευσή τους είναι πιο σταθερή. Μία 

λογική εξήγηση αυτής της κατάστασης αποτελεί η αφιέρωση του χρόνου περισσότερο στο 

κοντσέρτο, σε σχέση με τη σονάτα. Αρκετοί μουσικοί, δηλαδή, αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στη μελέτη και απομνημόνευση του κοντσέρτου, καθώς είναι δυσκολότερο τεχνικά. 

Ωστόσο, σε έργα που δεν είναι τόσο απαιτητικά ως προς την τεχνική, όπως οι σονάτες, 
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ορισμένοι μουσικοί αφιερώνουν λιγότερο χρόνο, με αποτέλεσμα συχνά το έργο να μην 

απομνημονεύεται, και, εάν απομνημονευτεί, η απομνημόνευση δε θα είναι πλήρης και 

ασφαλής. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως το έργο θα είναι λιγότερο καλά προετοιμασμένο.  

Όσον αφορά τα σύγχρονα έργα, παρουσιάζουν αρκετή δυσκολία κατά την 

απομνημόνευσή τους, καθώς η αρμονία τους διαφέρει από την τονική αρμονία. Οι μελωδίες, 

δηλαδή, δεν στρέφονται απαραίτητα γύρω από ένα ή περισσότερα τονικά κέντρα, ο ρυθμός 

παρουσιάζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, δυσκολία και πολυπλοκότητα, και, σε γενικές 

γραμμές, οι μελωδίες και οι αρμονικές ακολουθίες δεν κινούνται, δε λύνονται και δε 

λειτουργούν όπως στην τονική αρμονία. Λόγω της δυσκολίας τους, λοιπόν, δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις εκτελέσεων των σύγχρονων έργων από παρτιτούρα, ακόμα και από αξιόλογους 

πιανίστες.      

  

3.8   Παίζει ρόλο το φύλο στην ικανότητα απομνημόνευσης; 

  Έρευνες, εστιάζοντας στις διαφορές μεταξύ του αντρικού και του γυναικείου 

εγκεφάλου, έδειξαν ότι ο αντρικός εγκέφαλος φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικός στην 

κατανόηση και την κατασκευή συστημάτων, ενώ ο γυναικείος εγκέφαλος είναι 

προσανατολισμένος πιο κοινωνικά. Με παρόμοιο τρόπο, οι άντρες και οι γυναίκες, καθώς 

επίσης και τα νήπια συγκρινόμενα με τους ενήλικες, αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στη 

μουσική, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται κάτω από συνθήκες πίεσης. Επίσης, τα νήπια γένους 

θηλυκού έχουν πιο οξεία την αίσθηση της ακοής (Jones, 2006).  

                ‘‘Ωστόσο,  έρευνες,  εξετάζοντας  τη  μνήμη  για  τον  τόνο,  τις  αντιδράσεις   και   τη  
                νοητική  χωρητικότητα, δεν  βρήκαν   διαφορές   ανάμεσα  στα   δύο   φύλα. Συχνά  οι  
               ερευνητές  επικαλούνται  ίσο  αριθμό   συμμετεχόντων  και  για  τα   δύο  φύλα   χωρίς  
               ν’  αναφερθούν  διαφορές. Επομένως, δεν  είναι   οριστικό  το  εάν οι   διαφορές  στην 
               οπτική-ακουστική μνήμη  ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες υπάρχουν σ’ αυτό το 
               σημείο’’ (Jones, 2006: 3).   
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3.9   Παίζει ρόλο στην απομνημόνευση  η στάση του σώματος που τηρεί ο μουσικός 

κατά την εκτέλεση στο πιάνο; 

Η στάση του σώματος που διατηρεί ο μουσικός, κατά την εκτέλεση στο πιάνο, παίζει 

πολύ βασικό ρόλο τόσο στην απομνημόνευση, όσο και στη συγκέντρωση και την πνευματική 

του διαύγεια. Η μη τήρηση σωστής στάσης έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την εμφάνιση 

αυχενικού προβλήματος και γενικότερων πόνων, όπως στη σπονδυλική στήλη, στη λεκάνη ή 

στους ώμους, αφετέρου τη μειωμένη αιμάτωση του εγκεφάλου. Ελαττωματικές στάσεις 

αποτελούν η παρέκκλιση προς τα εμπρός (κύφωση ή, κατά τον καθημερινό όρο, καμπούρα), η 

παρέκκλιση προς τα πίσω (λόρδωση), και η παρέκκλιση προς τα πλάγια (σκολίωση) (Beer-

Poitevin, n.d.). Επίσης, όταν ο μουσικός εκτελεί με κατεβασμένους τους ώμους, είτε από 

συνήθεια είτε γιατί το πιάνο βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το πρέπον, προκαλεί 

μείωση της ποσότητας του αίματος που φτάνει στον εγκέφαλο. Επιπροσθέτως, το στήθος θα 

πρέπει να προτίθεται ελαφρά προς τα έξω, τα πόδια να πατάνε σταθερά, τα χέρια να κινούνται 

χαλαρά, χωρίς να σφίγγονται, και το σαγόνι να μη βρίσκεται, όσο το δυνατόν, ούτε πολύ ψηλά, 

ούτε πολύ χαμηλά. Συμπερασματικά, βασική είναι η ρύθμιση του καθίσματος του πιάνου, 

ανάλογα με το ύψος του μουσικού και σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην αναγκάζεται ο 

πιανίστας να παραμορφώνει τη στάση του σώματός του.  

Η μη τήρηση σωστής στάσης κατά την εκτέλεση έχει σαν αποτέλεσμα να μην 

αιματώνεται σωστά ο εγκέφαλος, να δημιουργηθεί πονοκέφαλος και οι νοητικές λειτουργίες, 

κατ’ επέκταση και η μνήμη, να επιβαρύνονται και να μειώνεται η αποδοτικότητά τους.    

 

3.10 Εξωτερικοί/περιβαλλοντικοί και εσωτερικοί/ψυχολογικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την απομνημόνευση 

Οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί παράγοντες ή με διαφορετικό τρόπο και, κατά τη 

Ζαχαροπούλου (2006: 78), ‘‘τα συμφραζόμενα’’, που συνοδεύουν τη στιγμή κατά την οποία 
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πραγματοποιείται η απομνημόνευση, επιδρούν τόσο στη γενικότερη λειτουργία της μνήμης, 

όσο και στην απομνημόνευση μουσικής (Ζαχαροπούλου, 2006,   Joyce, 2005). 

Η συγκέντρωση αποτελεί βασικό παράγοντα για την απομνημόνευση, αλλά και για την 

ανάκληση των αποθηκευμένων πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό στον περιβάλλοντα χώρο 

να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για μελέτη, ώστε η προσοχή να μην αποσπάται 

και ο μουσικός να παραμένει αφοσιωμένος στην εκτέλεση. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να 

επικρατεί ησυχία, και το καλύτερο θα ήταν ο μουσικός να απομονωθεί πλήρως. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, η αυτοσυγκέντρωση μπορεί να βελτιωθεί, σε μεγαλύτερο βαθμό δε, όταν συνδυαστεί 

και με άλλους εσωτερικούς παράγοντες, όπως η θέληση για εκτέλεση. Για να υπάρχει θέληση, 

θα πρέπει να υπάρχει κίνητρο, το έργο να κινεί το ενδιαφέρον και να είναι αρεστό στο 

μουσικό, δημιουργώντας, έτσι, το κατάλληλο έδαφος για αφιέρωση και αφοσίωση σ’ αυτό. 

Άλλωστε, ό,τι μας εντυπωσιάζει καταγράφεται πιο εύκολα στη μνήμη. Η απομνημόνευση 

σίγουρα εξαρτάται και από τη θέληση, δεν αρκεί όμως αυτή. Εάν αρκούσε, δεν θα υπήρχε η 

αποτυχία (Chuan, 2006). Παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά για τη 

συγκέντρωση, είναι η αϋπνία και ο πονοκέφαλος.  

Κατά την εξάσκηση και εκτέλεση στο σπίτι, ο μουσικός θα πρέπει ν’ 

αυτοσυγκεντρωθεί πλήρως, καθώς η μη αυτοσυγκέντρωση θα επηρεάσει τη μετέπειτα 

εκτέλεση και παρουσίαση του έργου σε κοινό, είτε αυτό είναι μεγάλο είτε μικρό. Δηλαδή, θα 

πρέπει - κατά την εξάσκηση - το μυαλό του να είναι στην ανάκληση της μουσικής, στη 

δημιουργία μουσικής και την απόλαυση της εκτέλεσης, ώστε να μπορεί και στην περίπτωση 

του κοινού - όπου ουσιαστικά ο μουσικός δεν εκτελεί μόνο για την προσωπική του απόλαυση - 

να λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο. Δεν αρκεί, όμως, αυτή η τακτική για την απόλυτη 

αυτοσυγκέντρωση, κατά την εκτέλεση από μνήμης. Αναμιγνύεται ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας που εμποδίζει και είναι δυνατόν να λειτουργήσει καταστροφικά στην εκτέλεση 

από μνήμης. Ο παράγοντας αυτός είναι το άγχος, ο φόβος μήπως υπάρξει κάποιο κενό μνήμης, 

μήπως ξεγλιστρήσει από τη μνήμη κάποιο σημείο. Δεν έχουν αναφερθεί λίγες φορές 
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παραδείγματα μαθητών, οι οποίοι, αν και ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, παρουσίασαν 

δυσκολία κατά την ανάκληση των πληροφοριών και αυτό γιατί το μυαλό, λόγω άγχους, 

μπλοκάρει και αδυνατεί να θυμηθεί (Καραβανάς, 2006). Ο φόβος για κενό μνήμης και η 

ακολουθούμενη αποτυχία μπορούν να συγκριθούν με το φόβο του πνιγμού. Οι άνθρωποι που 

δε γνωρίζουν κολύμπι, φοβούνται ότι θα βουλιάξουν και θα πνιγούν (Chuan, 2006). Σ’ αυτήν 

την περίπτωση, ο μουσικός πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση και να λέει «ξέρω ότι το έχω το 

έργο στα χέρια μου, ότι γνωρίζω κάθε νότα», πράγμα το οποίο φυσικά μπορεί να το πει, αφού 

έχει προηγηθεί πολύ διάβασμα και εξάσκηση. Αρκετά βοηθητική είναι η τακτική της εύρεσης 

σημείων από τα οποία θα έχει ο πιανίστας τη δυνατότητα να «πιαστεί» και να συνεχίσει την 

εκτέλεση του έργου.  Άλλοι τρόποι για την αποφυγή ή τουλάχιστον την ελάττωση του άγχους 

είναι η εκτέλεση σε πολλά διαφορετικά πιάνα - γιατί όχι και στο πιάνο που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί η επόμενη εκτέλεση - και μπροστά σε διαφορετικά πρόσωπα, φιλικά, αλλά 

και πρόσωπα που προκαλούν νευρικότητα στο μουσικό και τα οποία μπορεί να αποτελούν ένα 

μικρό κοινό. Αρκετοί πιανίστες κατακλύζονται από το άγχος της ποιότητας των πλήκτρων και 

του ήχου του πιάνου, στο οποίο πρόκειται να εκτελέσουν. Η τακτική αυτή δίνει τη δυνατότητα 

στα χέρια να μάθουν ν’ ανταποκρίνονται και ν’ αποδίδουν σε αρκετές περιπτώσεις πιάνων. Η 

τακτική της ακρόασης από το μικρό, έστω, κοινό εξοικειώνει το μουσικό με την αίσθηση πως 

τα μάτια όλων είναι στραμμένα πάνω του. Άλλη τακτική γι’ αποφυγή άγχους είναι η 

προσομοίωση και η νοητική απεικόνιση της στιγμής της εκτέλεσης του έργου μπροστά σε 

κοινό, δηλαδή να φαντάζεται ο μουσικός πως βρίσκεται στο χώρο που πρόκειται να 

παρουσιάσει το πρόγραμμά του και πως έχει απέναντί του κοινό ή εξεταστές. Σαν τελευταία 

τακτική προτείνεται, κατά τις τελικές εκτελέσεις, η ένδυση με τα ρούχα και τα παπούτσια που 

πρόκειται να φορεθούν τη «μεγάλη μέρα» (Ζαχαροπούλου, 2006). Όσον αφορά τα παπούτσια, 

κάνοντας πρόβα φορώντας τα, ο πιανίστας μπορεί να ελέγξει μήπως τον ενοχλούν στις 

κινήσεις των ποδιών ή μήπως γλιστράνε στα pedal, απαλλάσσοντάς τον από το άγχος.   
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Σε γενικές γραμμές, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ελπίδας, το αίσθημα ανικανότητας, το 

άγχος, η θλίψη και οι καταθλιπτικές σκέψεις αποδιοργανώνουν και εξασθενίζουν τη μνήμη. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να ελεγχθούν και ο μουσικός να πάρει τα κατάλληλα 

μέτρα για την ενίσχυση, όπως στην περίπτωση της αυτοσυγκέντρωσης, ή για την αποφυγή και 

ελάττωσή τους, όπως στην περίπτωση του άγχους, με σκοπό την καλύτερη απομνημόνευση για 

μία προσοδοφόρα εκτέλεση.              
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                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4.1 Τεχνικές που βοηθούν στην απομνημόνευση:    

4.1.1  Επανάληψη 

Σύμφωνα με τη θεωρία της «παρακμής μέσα από την απραγία», η οποία είναι 

βασισμένη στις θεωρίες που πρωτοπαρουσιάστηκαν από τον Ε.L. Thorndike,7 η έλλειψη 

εξάσκησης αποδυναμώνει το σύνδεσμο ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση (Schlabach, 

1975).   

        ‘‘Οποιαδήποτε  ενέργεια  συνδέεται με μία συγκεκριμένη κατάσταση, θα πρέπει να εξασκείται  
        ή να επαναλαμβάνεται με σκοπό να μην εξαφανιστεί, εξασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη και της 
        αντίδρασης, σ’ αυτή την κατάσταση, στο μέλλον’’ (Schlabach, 1975: 11).   
 

Η απομνημόνευση με την επανάληψη είναι ίσως η πιο διαδεδομένη τεχνική 

απομνημόνευσης και πρόβας, ειδικά για τους αρχάριους μουσικούς. Κατά την τεχνική αυτή, η 

απομνημόνευση επιτυγχάνεται με την επανάληψη ενός μέτρου, μιας φράσης ή μιας σελίδας 

μέχρι να μπορεί να παιχτεί αυτόματα, «με την αίσθηση». Για την καλύτερη απομνημόνευση 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, πολλοί πιανίστες παίζουν, αρχικά, χωριστά το κάθε χέρι και έπειτα και 

                                                 
7 Αμερικανός ψυχοπαιδαγωγός. Η θεωρία του για τη μάθηση ‘‘είναι στενά συνδεδεμένη με τη γενικότερη τάση 
του να βρει τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος θα μπορέσει να αποδίδει περισσότερο’’ (Φράγκου, 1984: 281). 
Η ενασχόλησή του με τη συμπεριφορά των ζώων και τη διαδικασία της μάθησης οδήγησε στη θεωρία του 
συνδυασμού (connectionism) και βοήθησε στην επιστημονική θεμελίωση της σύγχρονης παιδαγωγικής 
ψυχολογίας. Επίσης, ασχολήθηκε με την επίλυση βιομηχανικών προβλημάτων. Στις πιο διάσημες συνεισφορές 
του συγκαταλέγονται αφενός η έρευνά του σχετικά με την αντίδραση της εγκλωβισμένης γάτας σε κιβώτιο, ‘‘η 
οποία επιδιώκει να βρει τρόπο εξόδου, για να πάρει την τροφή που βρίσκεται έξω από το κιβώτιο (ψάρι)’’ 
(Φράγκου, 1984: 281), αφετέρου η σχετική τυποποίηση του νόμου του αποτελέσματος (law of effect). Κατά το 
νόμο του αποτελέσματος, αντιδράσεις που ακολουθούνται από θετικές συνέπειες συνδέονται με την κατάσταση 
και είναι πολύ πιθανόν να ξανασυμβούν, όταν η κατάσταση ξανασυμβαίνει τυχαία στη συνέχεια. Εάν οι 
αντιδράσεις ακολουθούνται από όχι θετικές συνέπειες, οι σύνδεσμοι με την κατάσταση γίνονται πιο αδύναμοι. 
‘‘Αργότερα ο Thorndike, μετά το 1929, τροποποίησε, με βάση τα δεδομένα των νέων πειραματικών 
διερευνήσεών του, το νόμο του αποτελέσματος και έδωσε πολύ μεγαλύτερο βάρος στην ικανοποίηση, παρά στη 
δυσαρέσκεια. Η αμοιβή, υποστήριζε, είναι εκείνη η οποία κυρίως ενδυναμώνει τους συνειρμούς, ενώ η ποινή δεν 
είναι βέβαιο εάν τους εξασθενεί. Η ποινή δημιουργεί ποικίλες συμπεριφορές και έτσι δίνεται η ευκαιρία στον 
οργανισμό να βρει μια νέα ευκαιρία αμοιβής’’ (Φράγκου, 1984: 282). Ο Thorndike προσδιόρισε τρεις συνθήκες 
που ενισχύουν τη μάθηση. Μία από αυτές της συνθήκες αποτελεί ο νόμος του αποτελέσματος που 
προαναφέρθηκε. Η δεύτερη συνθήκη είναι ο νόμος της πρόσφατης αντίδρασης (law of recency), κατά τον οποίο η 
πιο πρόσφατη αντίδραση φαίνεται να υπερέχει στην επανάληψη. Η τρίτη και τελευταία συνθήκη είναι ο νόμος της 
άσκησης (law of exercise), σύμφωνα με τον οποίο οι συνδέσεις ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση 
ενισχύονται μέσω της επανάληψης (Wikipedia, 2008). Άλλες απόψεις του Thorndike, οι οποίες εκφράστηκαν ως 
νόμοι, είναι οι εξής: ο νόμος του ανήκειν, η επέκταση του αποτελέσματος, ο νόμος της ετοιμότητας, ο νόμος της 
διάθεσης, ο νόμος της αναλογίας, ο νόμος της δοκιμής και πλάνης, ο νόμος των επικρατέστερων στοιχείων, ο νόμος 
της συνειρμικής μετατόπισης (βλ. Φράγκου, 1984, σσ. 282-283).    
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τα δύο μαζί, βάζοντας πάντα τους ίδιους δαχτυλισμούς, για ενίσχυση της κιναισθητικής 

μνήμης, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι έμπειροι πιανίστες, από την άλλη 

πλευρά, χρησιμοποιούν συνήθως την τεχνική της επανάληψης κατά την «υπερ-μάθηση». Η 

«υπερ-μάθηση» αποτελεί τη μελέτη που πραγματοποιείται στο διάστημα μεταξύ της 

ολοκλήρωσης της απομνημόνευσης και της μέρας που πρόκειται να εκτελεστεί το έργο. Σ’ 

αυτό το διάστημα, ο μουσικός παίζει το έργο, για να το συντηρήσει. Το θέμα, όμως, της 

«υπερ-μάθησης» θα αναπτυχθεί  εκτενέστερα  στο  επόμενο  κεφάλαιο. Παρά  τη  χρήση  της  

επανάληψης  κατά  την «υπερ-μάθηση», τις   περισσότερες   φορές,  οι   μουσικοί  τη  

συνδυάζουν  με  άλλες  μεθόδους απομνημόνευσης, για αποδοτικότερη εκτέλεση (Ginsborg, 

2004). Η Ginsborg χαρακτηριστικά αναφέρει: 

 
               ‘‘Η επανάληψη σαν   μέθοδος  απομνημόνευσης  θα  πρέπει  να   χρησιμοποιείται   για  να 
                απελευθερωθεί το  μυαλό, για να ελέγχεις την εκτέλεση, για  να   εστιάζεις  στα  νοήματα  
                που  θέλεις  να μεταβιβάσεις και  για να επικοινωνήσεις με τους άλλους μουσικούς  και/ή 
                το κοινό’’ (Ginsborg, 2004: 129).  
 

Η συνεχής επανάληψη ενός έργου, ωστόσο, πέρα από ένα σημείο, μπορεί να αποτελεί 

πλεονασμό.  

              ‘‘Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  έρευνας, υπό  την  καθοδήγηση  της  Rubin-Rabson, ούτε 
               η  επανάληψη  του  ακριβή  αριθμού  των  δοκιμών, ο  οποίος  χρειάστηκε για την εκμάθηση 
              ενός έργου  την πρώτη φορά  (100%  «υπερ-μάθηση»), ούτε  ο   διπλασιασμός   του  αριθμού 
              των δοκιμών (200%  «υπερ-μάθηση») ενίσχυσαν αποτελεσματικά  τη  μνήμη, σε σχέση με το 
              50%  «υπερ-μάθησης»’’ (Schlabach, 1975: 11).   
 

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν λόγοι, αφού ολοκληρωθεί οριστικά η απομνημόνευση, 

να επαναλαμβάνεται το έργο περισσότερο από τις μισές φορές που χρειάστηκαν για την 

απομνημόνευσή του. Η επιπλέον επανάληψη δεν ενισχύει την απομνημόνευση. Επίσης, ‘‘τα 

αποτελέσματα των ίδιων ερευνών έδειξαν ότι, με την επανάληψη, το διάβασμα επανέρχεται 

στο αρχικό του επίπεδο’’ (Schlabach, 1975: 11).   

Από αρκετούς μουσικούς, ενήλικες και παιδιά, έχει αφιερωθεί αρκετός χρόνος και 

ενέργεια σε ατελείωτες επαναλήψεις έργων, αλλά τελικά διαπιστώνεται ότι τα κενά μνήμης 

δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν μ’ αυτόν τον τρόπο.   
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Σε γενικές γραμμές, η επανάληψη θα πρέπει, κατά την «υπερ-μάθηση», να 

συνεργάζεται με άλλες στρατηγικές για την ενίσχυση της απομνημόνευσης, καθώς η 

επανάληψη μόνο, σαν παρέμβαση, είναι τρωτή. Μία σκέψη, ένα βήξιμο από το κοινό και τόσα 

άλλα, μπορούν, εάν ο μουσικός βασίζεται στην επανάληψη, να του αποσπάσουν την προσοχή 

από την εκτέλεση.  

 

4.1.2 Ανάλυση 

Κατά την υπόθεση της Rubin-Rabson, οι μαθητές συναντούν δυσκολία στην 

απομνημόνευση, εξαιτίας του γεγονότος της ενασχόλησής τους με λεπτομέρειες, όπως οι 

δαχτυλισμοί, οι φράσεις, το βάρος που θα πρέπει να έχει το χέρι, οι χρωματισμοί, και άλλα 

παρόμοια, χωρίς να στρέφουν την προσοχή τους στην ανάλυση του έργου (Schlabach, 1975). 

Σύμφωνα με τον Hallam, με την ανάλυση, ο μουσικός έχει στο μυαλό του τη μετατροπία από 

τη μία κλίμακα στην άλλη, την αρμονική ακολουθία, τη διάρκεια των παύσεων, τα δύσκολα 

καταληκτικά σημεία (Ginsborg, 2004).  

Για ν’ αναλυθεί ένα έργο, θα πρέπει ο μουσικός να αναρωτηθεί σε ποια κλίμακα 

βρίσκεται το αρχικό θέμα, σε ποια σημεία αλλάζει η τονικότητα ή το tempo, εάν υπάρχει 

δεύτερο θέμα και εάν ναι, σε ποια τονικότητα βρίσκεται αυτό; Πώς έγινε η μετατροπία για την 

είσοδο στο δεύτερο θέμα; Πώς συγκρίνεται το δεύτερο με το πρώτο θέμα; Ποιά είναι η σχέση 

του υλικού των επεισοδίων με τα θέματα; Δανείζονται τα επεισόδια στοιχεία μελωδικά ή 

ρυθμικά από τα θέματα; Εμφανίζεται ξανά το υλικό των επεισοδίων στη συνέχεια του έργου 

και αν ναι, με ποιον τρόπο; Υπάρχουν επαναλήψεις στο έργο, και σε ποια σημεία; Πού 

υπάρχουν παύσεις και πόσο διαρκούν; Υπάρχουν άλλα σύμβολα, όπως για παράδειγμα 

κορώνες, και σε ποιά σημεία; Ποιές είναι οι δυναμικές που χρησιμοποιεί ο συνθέτης, και σε 

ποιά σημεία εμφανίζονται; Ποιά είναι η ακολουθία των συγχορδιών; Ο μουσικός μπορεί να 

αναλύσει την ακολουθία των συγχορδιών, αλλά να μην την απομνημονεύσει. Το βασικό 
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στοιχείο είναι να έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί την ονομασία της επόμενης συγχορδίας 

από μνήμης, όταν ζητηθεί (Kelley, 2001).  

Βασικά εργαλεία είναι η γνώση του κύκλου των πεμπτών, τα αρπίσματα, οι κλίμακες, 

οι καντέντσες. Για να γίνει, όμως, με μεθοδικότητα και ολοκληρωμένα η ανάλυση, το έργο 

είναι καλό να χωριστεί σε μικρότερες ενότητες. Στην κάθε ενότητα θα γίνει ανάλυση με βάση 

τις παραπάνω ερωτήσεις. Κάθε ενότητα που θα απομνημονεύεται ολοκληρωτικά μ’ αυτόν τον 

τρόπο, θα ενώνεται με την προηγούμενη. Έτσι, ο μουσικός θα παίζει δύο ενότητες 

συνεχόμενα, θα απομνημονεύει την τρίτη, θα παίζει τις τρεις ενότητες συνεχόμενα κ.ο.κ. Αφού 

ολοκληρωθεί η ανάλυση των μικρότερων μερών, ακολουθεί η ανάλυση μεγαλύτερων 

ενοτήτων, όπως για παράδειγμα: έκθεση, γέφυρα που οδηγεί στην ανάπτυξη, ανάπτυξη, 

προετοιμασία για την επανέκθεση, επανέκθεση, coda. Κατά την ανάλυση αυτών των 

ενοτήτων, ο μουσικός θα πρέπει να αναρωτιέται πώς σχετίζονται οι ενότητες μεταξύ τους, ως 

προς τις τονικότητες και τα θέματα. Πώς συντελούνται οι μετατροπίες; Πού οδηγούν οι 

μετατροπίες, προς τη δεσπόζουσα, την υποδεσπόζουσα, τη σχετική μείζονα/ελάσσονα;  

        ‘‘H  χρήση  της  ανάλυσης  αναπτύσσει  την  αντιληπτική  μνήμη  και  μπορεί  να  οριστεί  ως 
        μέθοδος  εκμάθησης, κατά  την  οποία  ο  πιανίστας  εκφράζει  με  δικές του  λέξεις   ποικίλες 
        παρατηρήσεις , όπως   συγχορδίες , παράλληλες  ή  αντίθετες  κινήσεις  σ’  ένα  συγκεκριμένο  
        πέρασμα’’ (Dube, 2003: 3). 
 

Ενδιαφέρον παράδειγμα, που καταγράφηκε από τον Sloboda και τους συνεργάτες του, 

αποτελεί η περίπτωση του ΝΡ. O NP είναι αυτιστικός, έχει χαμηλή νοημοσύνη και 

παρουσιάζει πολύ ισχυρή μουσική μνήμη. Αξιοσημείωτη και βασική λεπτομέρεια αποτελεί το 

γεγονός της απόλυτης αφιέρωσής του στο πιάνο και της επίμονης ακρόασης Δυτικής 

Ευρωπαϊκής τονικής μουσικής στο ραδιόφωνο. Στην ηλικία των 22, όταν μελετήθηκε η 

περίπτωσή του, είχε τη δυνατότητα να απομνημονεύσει ένα εκτενές μέρος σονάτας, ύστερα 

από ακρόαση 2 ή 3 φορών. Κατά το πείραμα, ο ΝΡ άκουσε 4 φορές το κομμάτι Melodie, opus 

47 no. 3 του Grieg, αρχικά ολόκληρο και στη συνέχεια σε τμήματα. Η εκτέλεσή του ήταν 

σχεδόν τέλεια, με ποσοστό λάθους μόλις 8% επί του συνολικού αριθμού των νοτών. Το 

δεύτερο κομμάτι που άκουσε ήταν η Κλίμακα ολόκληρων τόνων του Bartόk (βιβλίο 5), ένα 
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κομμάτι μικρότερο από το προηγούμενο, με απλή ρυθμική και μορφολογική δομή. Το 

ποσοστό λάθους, επί του συνολικού αριθμού των νοτών, σε αυτή την περίπτωση ήταν 63%. Οι 

ερευνητές, κατά τη μελέτη των λαθών του, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ΝΡ συνάντησε 

δυσκολία, καθώς κλήθηκε να λειτουργήσει έξω από το πλαίσιο της Δυτικής Ευρωπαϊκής 

τονικής αρμονίας. Έτσι, τα λάθη που έκανε αποτελούσαν συνήθως πιθανές, σύμφωνα με την 

παραδοσιακή αρμονία, λύσεις σε αρμονικές ακολουθίες. Κατά το πόρισμα της έρευνας, η καλή 

οργάνωση των στοιχείων της μουσικής στη μακρόχρονη μνήμη, η οποία είναι ικανή να 

οδηγήσει σε γρήγορη ανάσυρση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, αποτελεί διευκολυντικό 

παράγοντα. Αναλόγως, σύμφωνα με παρατήρηση του Nuki, οι μαθητές της σύνθεσης – 

καλύτεροι, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, στην ανάλυση μουσικών έργων - είναι καλύτεροι σε 

τεστ απομνημόνευσης σε σχέση με τους μαθητές πιάνου (Ζαχαροπούλου, 2006). Καταληκτικά, 

‘‘η ανάλυση αποτελεί σημαντική στρατηγική για την απομνημόνευση, λίγοι, όμως, είναι 

εκείνοι που τη συμπεριλαμβάνουν στη συστηματική τους μελέτη’’ (Dube, 2003: 3). Όσο 

σημαντική κι αν είναι, όμως, η ανάλυση για την απομνημόνευση, δεν μπορεί ν’ 

αντικαταστήσει άλλες στρατηγικές, αλλά θα πρέπει να υπολογίζεται σαν ένα πολύτιμο 

συμπλήρωμά τους, για ενίσχυση της απομνημόνευσης.  

 

4.1.3 Οργάνωση – Δομή 

Όπως με όλες τις δεξιότητες, η επανάληψη απαιτείται για την ενίσχυση της 

μακρόχρονης μνήμης για ένα κομμάτι. Για ορισμένους μουσικούς, η συνεχής εκτέλεση ενός 

κομματιού επαρκεί, για να απομνημονευτεί. Ωστόσο, η ποσότητα του υλικού που 

απορροφάται από τον εγκέφαλο και κατανοείται είναι περιορισμένη. Η ομαλή διαδικασία 

συνίσταται στο διαχωρισμό και την οργάνωση του έργου σε μικρότερα μέρη. Τα μέρη αυτά 

μπορεί ν’ αποτελούν ενότητες, όπως για παράδειγμα την έκθεση, την ανάπτυξη, την 

επανέκθεση, και η κάθε ενότητα να χωριστεί σε ακόμη μικρότερα μέρη, όπως για παράδειγμα 

σε προτάσεις και φράσεις. Η  μέθοδος του διαχωρισμού και της οργάνωσης του έργου βοηθάει 
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στη δημιουργία μιας γενικής δομικής άποψης για το κομμάτι. Τα μικρότερα «γκρουπ» που θα 

οργανωθούν μπορεί ν’ αποτελούνται από δύο μέτρα, από ένα μέτρο ή να είναι μικρότερα του 

ενός μέτρου. Οι διαχωρισμοί δε θα πρέπει να γίνονται αυθαίρετα, αλλά να ανταποκρίνονται 

και να συμβαδίζουν με τα νοήματα και την πλοκή της μουσικής. Η στρατηγική της οργάνωσης 

βοηθάει στο ν’ απομνημονεύεται το κάθε χέρι ξεχωριστά ή ακόμα και κάθε φωνή ξεχωριστά 

σε περιπτώσεις έργων, όπως οι φούγκες (Tompkins, 2004). Ένα απλό και καθημερινό 

παράδειγμα οργάνωσης των πληροφοριών αποτελεί ‘‘η απομνημόνευση τηλεφωνικών 

αριθμών σε «γκρουπ» των τριών ή τεσσάρων αριθμών’’ (Jones, 2006: 7). 

‘‘H δομή της κλασσικής μουσικής, αλλά και άλλων ειδών, με τους διαχωρισμούς και 

τις υποδιαιρέσεις σε μέρη, ενότητες, θέματα και μοτίβα, παρέχει μία έτοιμη, ιεραρχική 

οργάνωση’’ (Chaffin, 2002: 71). Οι έμπειροι μουσικοί, με τη βοήθεια των γνώσεών τους, 

έχουν τη δυνατότητα να κωδικοποιούν τις νέες πληροφορίες, εκφράζοντάς τες σε σχέση με τις 

δομές που έχουν ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη τους. Για έναν πιανίστα, αυτές οι δομές 

αντιστοιχούν στις κλίμακες, τα αρπίσματα, τις συγχορδίες, τις φράσεις, τις αρμονικές 

ακολουθίες και τα μελωδικά-ρυθμικά μοτίβα, και αποτελούν σημαντικό μέρος της πιανιστικής 

εκπαίδευσης και εξάσκησης. Αυτά τα οργανωμένα σχήματα και η ικανότητα της αυτόματης, 

και χωρίς επίμονη προσπάθεια, εκτέλεσής τους εξελίσσεται κατά τη διάρκεια των πολλών 

χρόνων εξάσκησης, που απαιτούνται για την ανέλιξη σε υψηλό επίπεδο. O κάθε μουσικός 

μπορεί να οργανώσει τις νότες σε παρόμοια σχήματα και «γκρουπ», όπως κλίμακες, 

αρπίσματα, αρμονικές ακολουθίες και μοτίβα, τόσο μελωδικά, όσο και ρυθμικά. Κατά τον 

Schoenberg, τα μοτίβα συγκεκριμένα ‘‘αποτελούν τα μικρότερα αναγνωρίσιμα μέρη ενός 

μουσικού έργου και παρέχουν ενότητα και συνοχή στη μουσική’’ (Koh, 2002: 8).   

        ‘‘Αυτά  τα παρόμοια σχήματα (σύμφωνα με τα οποία θα οργανωθούν οι νότες) αποθηκεύονται  
        στη  μνήμη  μαζί με τις κιναισθητικές πληροφορίες, που  απαιτούνται για την πραγματοποίησή  
        τους. Παρέχουν τις βάσεις, πάνω στις οποίες  στηρίζεται  ένας   μουσικός,  για να παίξει και να  
        θυμάται    ένα  καινούριο   κομμάτι,  μειώνοντας   έτσι,  σε    μεγάλο   βαθμό, το  χρόνο και την  
        προσπάθεια που πρέπει ν’ αφιερωθούν, για την εκμάθησή του’’ (Chaffin & Imreh, 2002: 202). 

   
Η τεχνική της οργάνωσης σε «γκρουπ» θεωρείται ‘‘πιθανό μέσο για την αύξηση της 

χωρητικότητας της βραχύχρονης μνήμης’’ (Wheatley, 1991: 3). Σύμφωνα με υποθέσεις 
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ερευνητών, ο αριθμός των πληροφοριών που μπορούν να συγκρατηθούν στη βραχύχρονη 

μνήμη είναι περιορισμένος και συγκεκριμένα ισοδυναμεί με 5 έως 7 πληροφορίες. Αυτή τη 

θεωρία υποστήριξε ο Ebbinghaus το 19ο αιώνα, ύστερα από μία σειρά πειραμάτων. Η θεωρία 

αυτή παρέμεινε αναμφισβήτητη για πάνω από 50 χρόνια. Ωστόσο, αμφισβητήθηκε το 1956, 

ύστερα από την έκδοση του άρθρου με τίτλο «Ο Μαγικός Αριθμός του Επτά, Συν ή Πλην Δύο» 

από τον George Miller. Στο άρθρο αυτό, ο Miller παρουσίασε τη θεωρία του, σύμφωνα με την 

οποία η μνημονική χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί, εάν μεμονωμένες ενότητες (νότες) 

οργανωθούν σε μεγαλύτερες ενότητες («γκρουπ»). Η τεχνική της οργάνωσης σε «γκρουπ» 

δίνει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν περισσότερες πληροφορίες σε κάθε «γκρουπ», 

επομένως, η χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης αυξάνεται. Επίσης, η ίδια τεχνική 

εξαρτάται από δομές ήδη υπάρχουσες και αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη. Σύμφωνα 

με ερευνητές, η οργάνωση σε «γκρουπ» αποτελεί ένα μηχανισμό που πραγματοποιείται 

ασυναίσθητα από το μουσικό λόγω των προ-υπαρχουσών δομών στη μνήμη. Με άλλα λόγια, η 

οργάνωση σε «γκρουπ» εξαρτάται από προηγούμενες μουσικές εμπειρίες που βρίσκονται στην 

«αποθήκη» της μακρόχρονης μνήμης (Wheatley, 1991). Εξασκώντας ο μουσικός την τεχνική 

της οργάνωσης της δομής ενός έργου, η ταχύτητα με την οποία έχει πρόσβαση στην 

αποθηκευμένη πληροφορία αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο έμπειρος 

πιανίστας έχει τη δυνατότητα να βασιστεί στην αντιληπτική μνήμη, σε περιπτώσεις και 

καταστάσεις που άλλοι εκτελεστές θα χρειάζονταν άλλη βοήθεια, όπως για παράδειγμα την 

παρτιτούρα (Chaffin & Imreh, 2002). Σύμφωνα, όμως, με τους Chaffin & Imreh (2002), οι 

εκτελεστές - πέρα από τους ειδικούς στην απομνημόνευση – δεν πρέπει να βασίζονται στην 

αντιληπτική μνήμη, αλλά στην ακουστική και την κιναισθητική μνήμη.  

Η δομή και η οργάνωση αποτελούν σημαντική μέθοδο, όντας το κλειδί τόσο για την 

απομνημόνευση, όσο και για την ερμηνεία. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της ψυχολογίας 
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Gestalt,8 ‘‘η οργάνωση του υλικού σε σύνολα, που εμπεριέχουν κάποιο νόημα, αποτελεί τον 

καλύτερο τρόπο απομνημόνευσης’’ (Schlabach, 1975: 12). Κατά την Ginsborg (2004), όσο πιο 

γρήγορα οργανώνεται η εξάσκηση γύρω από ενότητες (κυρίως στα αρχικά στάδια εκμάθησης), 

τόσο πιο πιθανό είναι να θυμάται ο μουσικός αυτή τη βασική αρχιτεκτονική κατά την 

εκτέλεση.  

    

4.1.4 Νοητική εκτέλεση 

Η νοητική εκτέλεση, ή αλλιώς «εξάσκηση της πολυθρόνας», αποτελεί την εκτέλεση 

του έργου στο μυαλό, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που σκέφτεται ο μουσικός κατά 

τη φυσική εκτέλεση στο πιάνο, και ‘‘εξαιρώντας μυϊκές κινήσεις, όπως το χτύπημα των 

ποδιών, κινήσεις του λαιμού, κούνημα των δαχτύλων’’ (Palmer, n.d.: 11). Ο Robert Schumann 

έγραψε χαρακτηριστικά για τη νοητική εκτέλεση:  

                      ‘‘Δεν  είναι  αρκετό  να  γνωρίζουν  τα  δάχτυλά  σου  τα  κομμάτια  σου. Θα  πρέπει  να  
                      έχεις  τη δυνατότητα να  τα τραγουδάς μουρμουριστά  από  μόνος  σου, μακριά   από  το  
                      πιάνο. Όξυνε  τις  δυνάμεις  της  φαντασίας  σου, έτσι ώστε  να είσαι  ικανός να θυμάσαι  
                      σωστά  όχι   μόνο  τη  μελωδία   ενός   κομματιού, αλλά  επιπλέον  και  τις αρμονίες που 
                      αρμόζουν’’ (Schlabach, 1975: 1). 
                                                 
8 H θεωρία Gestalt ή αλλιώς ψυχολογία Gestalt είναι η θεωρία του μυαλού και του εγκεφάλου, η οποία προτείνει 
ότι η λειτουργική αρχή του μυαλού είναι ολιστική, παράλληλη και αναλογική, με τάσεις για αυτο-οργάνωση, ή 
ότι η ολότητα παρέχει περισσότερες πληροφορίες  σε σχέση με το σύνολο των μερών της. Το φαινόμενο Gestalt 
αναφέρεται στην ικανότητα των αισθήσεων για σχηματοποίηση των μορφών, και ειδικότερα στην οπτική 
αναγνώριση των μορφών ως σύνολο, αντί απλά για μία συλλογή γραμμών και καμπυλών.  
    Αν και ο Max Wertheimer αναγνωρίζεται ως ο ιδρυτής του κινήματος, η ιδέα της θεωρίας Gestalt 
πρωτοπαρουσιάστηκε στη σύγχρονη φιλοσοφία και ψυχολογία από τον Christian von Ehrenfel. Οι πηγές της 
βρίσκονται στις θεωρίες των Johann Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant και Ernst Mach. Οι θεωρητικές αρχές 
της θεωρίας Gestalt είναι η Αρχή της Ολότητας και η Αρχή του Ψυχοφυσικού Ισομορφισμού. Κατά την Αρχή της 
Ολότητας, η συνειδητή εμπειρία θα πρέπει να εξετάζεται σφαιρικά και ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψιν τις φυσικές 
και τις νοητικές πλευρές ενός θέματος, επειδή κατά τη φύση του μυαλού κάθε συστατικό μέρος θα πρέπει να 
θεωρείται μέρος ενός συστήματος σχέσεων. Κατά την Αρχή του Ψυχοφυσικού Ισομορφισμού, υπάρχει μία 
αντιστοιχία μεταξύ της συνειδητής εμπειρίας και της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Τις βασικές αρχές των 
συστημάτων Gestalt αποτελούν η ανάδυση (παράδειγμα είναι η φωτογραφία του Δαλματικού σκύλου), η 
υπονόηση σχημάτων και μορφών (χωρίς ουσιαστικά αυτά να φαίνονται άμεσα), η πολύπλευρη ισορροπία 
(παράδειγμα αποτελεί η εικόνα ενός κύβου ή η εικόνα του Rubin που δείχνει ένα βάζο. Η θεωρία Gestalt δεν 
εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες εμφανίζονται να έχουν ισορροπία, αλλά μόνο ότι έχουν) και της 
σταθερότητας (τα γεωμετρικά αντικείμενα αναγνωρίζονται, ανεξάρτητα από το εάν είναι αναποδογυρισμένα, 
στραμμένα με ποικίλους τρόπους ή εάν φωτίζονται με διαφορετικό τρόπο). Η βασική αρχή της αντίληψης  Gestalt 
είναι ο νόμος της συνοπτικότητας (στα γερμανικά «pragnanz»), σύμφωνα με την οποία τείνουμε να οργανώνουμε 
την εμπειρία μας με τέτοιο τρόπο που είναι κανονικός (λογικός), συμμετρικός, απλός και έχει μία τάξη. Ο νόμος 
της συνοπτικότητας εμπεριέχει τους νόμους της συμπλήρωσης (ενός μέρους που λείπει από μία εικόνα), της 
ομοιότητας (τακτοποίηση των σχημάτων σύμφωνα με το χρώμα, το μέγεθος, τη μορφή ή τη φωτεινότητα), της 
συμμετρίας, της συνέχειας (το μυαλό συνεχίζει τα οπτικά, ακουστικά και κινητικά σχέδια), της εγγύτητας και, 
τέλος, το νόμο της κοινής μοίρας (στοιχεία κινούμενα προς την ίδια κατεύθυνση λαμβάνονται ως ένα σύνολο) 
(βλ. Wikipedia, 2007).       
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Τόσο ο Coffman (Highben & Palmer, 2004), όσο και ο Richardson (Galvan, 1992) 

περιγράφουν τη νοητική εκτέλεση ως την κρυφή ή φανταστική πρόβα μιας φυσικής 

δραστηριότητας χωρίς μυϊκή κίνηση ή ήχο. 

  Η νοητική εξάσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν το διάβασμα του έργου στο 

πιάνο, παρέχοντας, μ’ αυτό τον τρόπο, μία πρώτη γνώση του μουσικού κειμένου με τη χρήση 

του «εσωτερικού» αυτιού – για την πορεία της μελωδίας – και της κιναισθητικής αντίληψης - 

για τις κινήσεις των χεριών και των δαχτύλων. Επίσης, η νοητική εκτέλεση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, αφού πραγματοποιηθεί η απομνημόνευση ολόκληρου του έργου, ή μέρους 

αυτού. Μ’ αυτή την τακτική, ο μουσικός ανακαλεί τις μελωδίες, τις δυναμικές, τις κινήσεις 

των χεριών και των δαχτύλων, τους δαχτυλισμούς, τα θέματα του έργου κ.α. είτε με τη 

βοήθεια της παρτιτούρας είτε χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια. Με λίγα λόγια, το έργο 

εκτελείται στο μυαλό του μουσικού, όπως θα εκτελούνταν στο πιάνο. Στην περίπτωση που ο 

μουσικός, κατά τη νοητική εκτέλεση, συναντήσει πρόβλημα, για παράδειγμα κενό μνήμης, θα 

πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σ’ εκείνο το σημείο, καθώς ό,τι λάθη συμβαίνουν κατά τη 

νοητική εκτέλεση, είναι σίγουρο πως θα πραγματοποιηθούν και κατά την εκτέλεση στο πιάνο. 

Αυτό συμβαίνει, γιατί τα σημεία, στα οποία γίνονται λάθη, δεν είναι ξεκάθαρα στο μυαλό του 

μουσικού και δεν έχουν απομνημονευτεί πλήρως. Κατά τη νοητική εκτέλεση, λοιπόν, τα 

αμφίβολα σημεία βγαίνουν στην επιφάνεια. Η καλύτερη τακτική συνίσταται στη νοητική 

εκτέλεση, αμέσως μετά την απομνημόνευση τόσο των σημείων, όσο και ολόκληρου του έργου. 

Η σταθερή και ασφαλής απομνημόνευση για ένα έργο μπορεί να επιτευχθεί, μόνο όταν το έργο 

αρχίσει ν’ απομνημονεύεται από την πρώτη επαφή του μουσικού μ’ αυτό. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο μουσικός δε θα είναι ικανός να εκτελέσει νοητικά το έργο (Chuan, 2006).  

  H νοητική εκτέλεση διαφέρει από άλλες νοητικές διαδικασίες, όπως το αναλυτικό 

διάβασμα, τις γενικότερες νοητικές εικόνες, τη μίμηση, ή την αφύπνιση. Η νοητική εξάσκηση 

ξεπερνάει τη μη-άσκηση (ουσιαστικά, την απραγία), η φυσική άσκηση, όμως, η εκτέλεση 
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δηλαδή στο πιάνο, ξεπερνάει τη νοητική εξάσκηση. Η φυσική εξάσκηση, σε συνδυασμό με τη 

νοητική, ξεπερνούν τη φυσική άσκηση μόνο. Η εναλλαγή μεταξύ πνευματικής/νοητικής και 

σωματικής/φυσικής εξάσκησης έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της εκτέλεσης σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Σε γενικές γραμμές, η πνευματική/νοητική εξάσκηση δε θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση ν’ αντικαθιστά τη σωματική/φυσική εξάσκηση, αλλά μπορεί ν’ αποτελεί 

συμπλήρωμά της (Galvan, 1992). Η Rubin-Rabson έδειξε πως το προ-διάβασμα της 

παρτιτούρας με την πραγματοποίηση ανάλυσης του μουσικού κειμένου, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, βοήθησε την απομνημόνευση άγνωστης μουσικής από τους εκτελεστές. ‘‘Αυτό 

το αναλυτικό διάβασμα είναι ικανό να οδηγήσει στην ακουστική και την κιναισθητική 

φαντασία για τις κινήσεις’’ ( Highben & Palmer, 2004: 2).  

Πλεονέκτημα της νοητικής εκτέλεσης αποτελεί η δυνατότητα της εκτέλεσης από 

οποιοδήποτε σημείο επιθυμεί ο μουσικός. Επίσης, με τη μέθοδο της νοητικής εκτέλεσης, ο 

πιανίστας αποκτά μία πιο καθαρή αντίληψη της δομής και της μορφής του κομματιού, καθώς 

και της ακολουθίας των μελωδιών, επειδή αναλύονται λεπτομερειακώς στον εγκέφαλό του. 

Εκτός αυτών, όταν ο εγκέφαλος εκτελεί σε γρήγορες ταχύτητες, τότε και τα δάχτυλα έχουν την 

ικανότητα να κινηθούν γρήγορα. Τα δάχτυλα δε θα μπορέσουν ποτέ να παίξουν σε ταχύτητες, 

οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν στο μυαλό του μουσικού, αλλά τα γρήγορα αυτά 

περάσματα θα περιλαμβάνουν πολλά λάθη. Σημαντικό πλεονέκτημα της νοητικής εκτέλεσης 

αποτελεί το γεγονός πως όσο περισσότερα έργα απομνημονεύονται νοητικά, τόσο θα 

αυξάνεται ο αριθμός των έργων που αποθηκεύονται στη μνήμη και αυτό, γιατί με το νοητικό 

παίξιμο αυξάνεται ο αριθμός των συνδέσεων στον εγκέφαλο. Επιπλέον, όταν ο μουσικός έχει 

την ικανότητα να εκτελεί νοητικά ένα έργο, μπορεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στην 

παρουσίαση του έργου, χωρίς να επηρεάζεται από τον περιβάλλοντα χώρο (Chuan, 2006).  

        ‘‘Με  τη  μνήμη  των  πλήκτρων ο μουσικός οραματίζεται το πληκτρολόγιο, το οποίο  βοηθάει  
        στην  εύρεση  της σωστής κλίμακας για τον απόλυτο τόνο, μία δεξιότητα που απαιτείται για τη  
        σύνθεση ή τον αυτοσχεδιασμό στο πιάνο’’ (Chuan, 2006: 5).  
 

Αξιόλογο συμπέρασμα αποτελεί η παρακάτω κατάληξη: ‘‘η μνήμη οδηγεί στη νοητική 

εκτέλεση, η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί στον απόλυτο τόνο’’ (Chuan, 2006: 5). Όλα αυτά, 
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δηλαδή η μνήμη, η νοητική εκτέλεση και ο απόλυτος τόνος αποτελούν βασικές συνιστώσες για 

την τεχνική. Εάν κατορθωθούν και κατοχυρωθούν δηλαδή αυτά, η ικανότητα για 

απομνημόνευση και εκτέλεση του έργου αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό (Chuan, 2006). 

O Chuan αναφέρεται χαρακτηριστικά στη νοητική εκτέλεση: 

              ‘‘Ο  απόλυτος   στόχος  όλων  των  διαδικασιών  απομνημόνευσης  είναι  η  καλή  και   ακέραιη                                     
              νοητική  εκτέλεση. Μέχρι  να συντάξω την έρευνά μου σχετικά με τη νοητική εκτέλεση, είχα  την  
              εντύπωση   πως  η   τελευταία   μπορούσε   να  πραγματοποιηθεί  μόνο  από   τους   ταλαντούχους  
              μουσικούς. Η  εντύπωση, όμως, αυτή  αποδείχτηκε  λάθος  στο  σύνολό  της.   Όλοι   «εκτελούμε»  
              νοητικά   στην   καθημερινή   μας   ζωή.  Η    νοητική   εκτέλεση   είναι   απλά   η  διαδικασία  της  
              ανάκλησης    αντικειμένων   από   τη    μνήμη,  της    οργάνωσης    και   της   χρήσης   τους  για  το  
              σχεδιασμό   των   δραστηριοτήτων μας, την  επίλυση  προβλημάτων  κ.α.   «Εκτελούμε»   νοητικά  
              πρακτικά  κάθε  στιγμή  της  ημέρας, και πολύ πιθανό και κατά τη διάρκεια του  ύπνου. Όταν  μία 
              μητέρα  με  τρία  παιδιά σηκώνεται το πρωί και σχεδιάζει τις δραστηριότητες της  ημέρας  για την 
              οικογένειά   της,  όπως   τι   θα   ετοιμάσει   για   πρωινό,  για   μεσημεριανό   και    για    βραδινό, 
              πραγματοποιεί μια νοητική διαδικασία τόσο πολύπλοκη, όσο εκείνη της νοητικής εκτέλεσης μιας 
              Invention  του  Bach  από τον  Mozart. Δε θεωρούμε, όμως, αυτή τη μητέρα ιδιοφυΐα στο  επίπεδο 
              του  Mozart,  γιατί  έχουμε  οικειοποιηθεί  με  αυτές  τις  διαδικασίες,  καθώς   τις   διεξάγουμε  σε  
              καθημερινή  βάση,  χωρίς  κάποια  συνειδητή  προσπάθεια.  Επομένως,  αν και  η  ικανότητα  του  
              Mozart  να  συνθέτει  μουσική  ήταν  σίγουρα  ασυνήθιστη,  η  νοητική   εκτέλεση  δεν  είναι  κάτι  
              ασυνήθιστο  –    μπορούμε    όλοι     να    την    πραγματοποιήσουμε    με    λίγη    εξάσκηση.   Στις  
              σημερινές   διδακτικές / εκπαιδευτικές  ασκήσεις,  η  νοητική  εξάσκηση  αποτελεί  μία  δεδομένη  
              διαδικασία  για  τις  περισσότερες  δραστηριότητες που απαιτούν μνήμη, όπως στο golf, στο χορό,  
              στο  σκι,  στο  καλλιτεχνικό  πατινάζ κ.α.  Θα  πρέπει, επίσης, να  διδάσκεται  στους  μαθητές  του 
              πιάνου από την αρχή’’ (Chuan, 2006: 10).  
 

Ο Kelley (2001) αναφέρεται στη νοητική εκτέλεση με τη βοήθεια παρτιτούρας. 

Συγκεκριμένα, τονίζει τη σημασία και την αξία της, ‘‘καθώς με αυτό τον τρόπο ο μουσικός 

μπορεί να καταλάβει πολλά σχετικά με τη διαδικασία και την τεχνική της απομνημόνευσης 

μουσικής’’ (Kelley, 2001: 1), αλλά δε συστήνει απαραίτητα αυτή την τακτική σε κάθε 

κομμάτι. Ο Hughes, από την άλλη πλευρά, ισχυρίζεται πως:  

        ‘‘οι  μαθητές  θα  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνουν τη νοητική εκτέλεση στην καθημερινή εξάσκησή  
        τους, για  να  βελτιώσουν  αυτή  την  ικανότητα,  καθώς  αποτελεί  την  πιο  σημαντική,  αλλά   και 
        απαραίτητη, βοήθεια κατά την απομνημόνευση’’ (Hughes, 1915: 599). 
 

Τελευταίο και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της νοητικής εκτέλεσης αποτελεί η 

συμβολή της στην ξεκούραση των δαχτύλων. Πιο αναλυτικά, η συνεχόμενη, χωρίς 

διαλείμματα και με υπερβολική ένταση, εξάσκηση στο όργανο, και συγκεκριμένα στο πιάνο, 

συγκαταλέγεται ως συχνός παράγοντας για τον τραυματισμό του μουσικού. Συμπερασματικά, 

με τη νοητική εκτέλεση, ο μουσικός συνεχίζει την εκτέλεση του έργου - πλέον στο μυαλό του - 

χωρίς να επιβαρύνει και να ταλαιπωρεί τους μύες του (Sisterhen, 2005).     
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Σε γενικές γραμμές, η εκτέλεση στο μυαλό του μουσικού αποτελεί καρποφόρα και 

ισχυρή μέθοδο απομνημόνευσης, επηρεάζοντας κάθε είδους μουσική δραστηριότητα που 

πραγματοποιείται στο πιάνο ή μακριά απ’ αυτό, καθώς όλες οι δραστηριότητές μας πηγάζουν 

από τον εγκέφαλο. ‘‘Η νοητική εκτέλεση στερεοποιεί όχι μόνο τη μνήμη των πλήκτρων, αλλά 

και την ακουστική μνήμη, τη φωτογραφική μνήμη, τις συναυλίες, την ακρίβεια για τον τόνο, 

το παίξιμο χωρίς ζέσταμα κ.α.’’ (Chuan, 2006: 6) και θα πρέπει να είναι η πρωταρχική 

μέθοδος απομνημόνευσης. Επίσης, αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδαίες ιδιοφυΐες 

πραγματοποίησαν τα κατορθώματά τους. Παρόλ’ αυτά, λίγοι είναι οι καθηγητές που 

διδάσκουν και ωθούν τους μαθητές τους ν’ ακολουθήσουν αυτή τη μέθοδο. Το γεγονός αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα αρκετοί μαθητές να θεωρούν τα κατορθώματα των αξιόλογων πιανιστών 

ανέφικτα. Η νοητική εκτέλεση όχι μόνο δεν είναι ανέφικτη, αλλά θα πρέπει ν’ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της πιανιστικής εξάσκησης (Chuan, 2006). 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

Στρατηγικές απομνημόνευσης και εφαρμογή τους κατά την 
πιανιστική εκτέλεση 

 

5.1   Χρήση στρατηγικών απομνημόνευσης κατά την απομνημόνευση μουσικής για 

πιάνο 

Κατά την Rickey (2004), η απομνημόνευση είναι παράλληλα διαδικασία και 

αποτέλεσμα. Η διαδικασία της απομνημόνευσης εξαρτάται από τις ικανότητες του μυαλού, οι 

οποίες, φυσικά, μπορούν ν’ αναπτυχθούν. Στο αποτέλεσμα της απομνημόνευσης 

αντικατοπτρίζεται το μέγεθος της καθαρότητας και της ακρίβειας της εξωτερίκευσης και της 

ανάκλησης των ακουστικών και των οπτικών εικόνων, καθώς επίσης και των μυϊκών 

εμπειριών (Rickey, 2004 από Lo, 1976: 8).  

Όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους ίδιους βασικούς αντιληπτικούς μηχανισμούς και 

έχουν τις ίδιες μνημονικές δομές. Παρά το γεγονός, όμως, αυτό, κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν 

για τις μνημονικές ικανότητές τους, ίσως εξαιτίας λόγω των διαφορών στη γενικότερη 

«φυσική» μνημονική ικανότητα. Ύστερα από σχετική έρευνα των Wilding και Valentine, μία 

επιτυχής και «ανώτερη» εκτέλεση από μνήμης μπορεί να αποδοθεί στη χρήση συγκεκριμένων 

και αποτελεσματικών στρατηγικών απομνημόνευσης τόσο κατά τη διαδικασία της 

εκμάθησης/αποκωδικοποίησης, όσο και κατά τη συντήρηση των πληροφοριών στην 

«αποθήκη» της μνήμης. Υπάρχουν μουσικοί που απομνημονεύουν σχεδόν ασυναίσθητα και 

μηχανικά. Όταν ρωτώνται για τη διαδικασία και τις στρατηγικές που ακολουθούν και 

επικαλούνται κατά την απομνημόνευση δεν μπορούν, ή δεν θέλουν, ν’ απαντήσουν και ν’ 

αναλύσουν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετοί μουσικοί που μοιράζονται τις εμπειρίες 

τους σχετικά με το θέμα της απομνημόνευσης μουσικής, μέσα από βιβλία και συνεντεύξεις, 
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παρέχοντας μ’ αυτόν τον τρόπο σημαντικές απόψεις και ακριβείς τεχνικές που μπορούν ν’ 

ακολουθηθούν, ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της απομνημόνευσης (Ginsborg, 2004).  

 

5.2  Στάδια, διαδικασία και στρατηγικές απομνημόνευσης 

Συμπτώματα της λάθος τακτικής μελέτης και απομνημόνευσης αποτελούν οι διακοπές 

κατά την εκτέλεση και η ανικανότητα για ανάκληση μνήμης και συνέχιση της εκτέλεσης, 

καθώς επίσης και το ξεκίνημα πάντα από την αρχή του έργου (και όχι από οποιοδήποτε 

σημείο), έχοντας σαν αποτέλεσμα τη σπατάλη του χρόνου σε κάτι ήδη γνωστό (Lo, 1976). Για 

την αποφυγή αυτών των συμπτωμάτων συνίσταται η ακολουθία συγκεκριμένων στρατηγικών. 

Πριν, όμως, αναλυθούν αυτές οι στρατηγικές, είναι πολύ σημαντικό να αναρωτηθούμε πότε 

είναι πιο αποτελεσματικό να ξεκινήσει η διαδικασία της απομνημόνευσης.  

 

5.2.1 Πότε πρέπει να ξεκινάει η διαδικασία της απομνημόνευσης; 

Έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πότε πρέπει να ξεκινάει η 

διαδικασία της απομνημόνευσης, ούτως ώστε η απομνημόνευση να είναι σταθερή και 

ασφαλής. Οι πρώτοι παράγοντες που παίζουν ρόλο, στο να παρθεί αυτή η απόφαση, είναι το 

μέγεθος του μουσικού κομματιού, η πολυπλοκότητά του και οι ικανότητες και δυνατότητες 

του ερμηνευτή.  

Κατά τη μία άποψη, η διαδικασία της απομνημόνευσης μπορεί να ξεκινήσει, αφού 

παιχτεί το μουσικό έργο μέχρι ενός σημείου, ούτως ώστε ο μουσικός να σχηματίσει μία 

ολιστική και γενική άποψη της δομής και της μορφής του έργου. Πραγματοποιώντας αυτή τη 

μέθοδο, αφενός οι πληροφορίες που λαμβάνονται μπορούν ν’ απομνημονευτούν ευκολότερα, 

αφετέρου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην απομνημονευτεί τελικά κάποιο λάθος. 

Επιπροσθέτως, αναπτύσσεται η ακουστική μνήμη για το έργο. Κατά τον Tompkins (2004), η 

τακτική αυτή αποτελεί εύκολη μέθοδο απομνημόνευσης, καθώς ο μουσικός γνωρίζει ήδη τις 
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νότες και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έργο, επομένως δεν χρειάζεται ν’ 

αφιερώσει ενέργεια και χρόνο στην εκμάθηση αυτών των λεπτομερειών. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 

δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα της εστίασης της προσοχής στην απομνημόνευση (Tompkins, 

2004). Αρνητικό της απομνημόνευσης ενός έργου κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή 

μετά τη εκμάθησή του μέχρι ενός σημείου, αποτελεί το γεγονός της ασυνείδητης ανάπτυξης 

της κιναισθητικής μνήμης. Τα δάχτυλα, δηλαδή, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, παίζουν αυτόματα και σχεδόν ανεξέλεγκτα, έχοντας σαν αποτέλεσμα μία επισφαλή 

μνήμη για το μουσικό κομμάτι (Ζαχαροπούλου, 2006).  

Από την άλλη πλευρά, το καλύτερο αποτέλεσμα ως προς την απομνημόνευση, κατά 

τους Chaffin & Imreh, φαίνεται να επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έναρξη 

της διαδικασίας της απομνημόνευσης (Ζαχαροπούλου, 2006). Ο Edwin Hughes (1915) 

προτείνει την έναρξη της απομνημόνευσης, αφού το έργο παιχτεί μία-δύο φορές, ώστε ο 

μουσικός να σχηματίσει μία γενική άποψη για το έργο, να κατανοήσει το νόημά του σε γενικό 

επίπεδο, να οικειοποιηθεί με το χαρακτήρα, τη φόρμα και τις ιδιαιτερότητες του έργου. 

Τηρώντας αυτή την τακτική, ο μουσικός απομνημονεύει το έργο δίνοντας βάση σε κάθε 

λεπτομέρεια, δηλαδή σε κάθε νότα και κάθε στοιχείο που απαρτίζει το κομμάτι. Όταν ο 

μουσικός ξεκινήσει την απομνημόνευση από τη στιγμή που θα πάρει στα χέρια του το έργο, 

ανεξαρτητοποιείται από την παρτιτούρα γρηγορότερα, σε σχέση με την πρώτη τακτική 

απομνημόνευσης (εκμάθηση του έργου μέχρι ενός σημείου και στη συνέχεια απομνημόνευσή 

του), γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη γρηγορότερη ανάκληση από την αντιληπτική 

μνήμη. Επιπροσθέτως, ο πιανίστας έχει τη δυνατότητα, τηρώντας αυτή την τακτική, να 

συγκεντρωθεί εξ’ ολοκλήρου και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια στη μουσική 

έκφραση (Kelley, 2001). Αρνητικό στοιχείο της τακτικής αυτής, κατά την Thomas (2006), 

αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα ο πιανίστας ν’ απομνημονεύσει λάθη 

ασυνείδητα, λάθη τα οποία θα παραμείνουν στη μνήμη του και θα είναι δύσκολο να 

τροποποιηθούν. Τα λάθη, όμως, μπορούν να πραγματοποιηθούν και να μείνουν στη μνήμη, 
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πολύ πιθανόν μάλιστα στην κιναισθητική μνήμη, και στην περίπτωση της απομνημόνευσης 

του έργου μετά την εκμάθησή του. Δεδομένο πρέπει να θεωρείται πως ο μουσικός θα είναι 

απόλυτα συγκεντρωμένος και αφιερωμένος στην απομνημόνευση, για την αποφυγή των 

όποιων λαθών. Κατά τους ερευνητές Chaffin & Imreh, οι επαγγελματίες εκτελεστές 

βασίζονται περισσότερο στην αντιληπτική τους μνήμη, ενώ οι μη επαγγελματίες εκτελεστές 

στηρίζονται περισσότερο στη μνήμη εργασίας. Στην περίπτωση μουσικών που δεν έχουν 

μεγάλη πείρα, συνίσταται η καθοδήγηση της διαδικασίας της απομνημόνευσης του έργου από 

τον καθηγητή/τρια του πιάνου, για την ορθότερη και ασφαλέστερη απομνημόνευση, αλλά και 

για την πρόληψη της εκμάθησης κάποιου λάθους (Ζαχαροπούλου, 2006,  Tompkins, 2004).  

 

    5.2.2  Βασικοί τρόποι απομνημόνευσης 

Ο Hughes (1915) αναφέρει δύο τρόπους απομνημόνευσης: ο πρώτος τρόπος αφορά την 

αργή, μεθοδική και αναλυτική απομνημόνευση μέτρου-μέτρου ή φράσης-φράσης. Ο δεύτερος 

τρόπος αφορά την τυχαία απομνημόνευση του έργου, δηλαδή η απομνημόνευση θα συμβεί 

απλά μέσα από τη μελέτη και χωρίς να ακολουθηθεί κάποια ειδική μέθοδος. Οι δύο παραπάνω 

μέθοδοι φαίνεται να λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά σε διαφορετικά άτομα. Για να είναι 

αποτελεσματικός ο δεύτερος τρόπος, δηλαδή η απομνημόνευση μέσα από τη συνεχή μελέτη, 

θα πρέπει ο μουσικός να κατέχει σημαντική ικανότητα στη γρήγορη και χωρίς ιδιαίτερο κόπο 

εκμάθηση από μνήμης. Για να είναι ασφαλής και σταθερή η απομνημόνευση ενός έργου σ’ 

αυτή την περίπτωση, ο πιανίστας θα πρέπει ν’ αφιερώσει σε καθημερινή βάση κάποιο χρόνο 

προκειμένου να εκτελεί νοητικά το έργο. Η εκτέλεση στο μυαλό του πιανίστα θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με κάθε ευκαιρία, ούτως ώστε το έργο να γίνει μέρος του μουσικού 

(Hughes, 1915).  

Για όσους ξεκινούν, γενικότερα, τη διαδικασία της απομνημόνευσης ενός έργου, 

δηλαδή δεν έχουν απομνημονεύσει ξανά ένα έργο, χρησιμοποιώντας - τουλάχιστον - μία 

μεθοδικότητα στην όλη διαδικασία, προτείνεται η απομνημόνευση αρχικά άγνωστων, μικρών 
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σε έκταση και εύκολων - αρμονικά, μελωδικά, τεχνικά – κομματιών και στη συνέχεια ολοένα 

και δυσκολότερων έργων, για τη συνεχή εξάσκηση του μυαλού. Πιο αναλυτικά, κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, ο πιανίστας αφενός ενισχύει την αυτοπεποίθησή του, αφετέρου εξασκεί την 

απομνημονευτική του ικανότητα, η οποία θα εντείνεται, όσο αυξάνεται ο αριθμός των έργων 

που απομνημονεύονται. Εφόσον, τα προσόντα εξελιχτούν επαρκώς, ο μουσικός μπορεί να 

ασχοληθεί με την απομνημόνευση έργων ήδη γνωστών, με την έννοια του εκτελεσμένου, τα 

οποία είτε δεν απομνημονεύτηκαν καθόλου είτε απομνημονεύτηκαν εν μέρει και η 

απομνημόνευση δεν ήταν σταθερή.   

 

5.2.3 Πρώτο στάδιο απομνημόνευσης 

Κατά την απομνημόνευση ενός έργου, προτείνεται αρχικά η απομνημόνευση των 

δύσκολων σημείων και περασμάτων (Kant, 2006,  Kelley, 2001). Ο Charles Cooke στο βιβλίο 

του «Παίζοντας Πιάνο για Ευχαρίστηση» (Playing the Piano for Pleasure) αναφέρεται στη 

σημασία αυτής της τακτικής, υποστηρίζοντας πως η εκμάθηση και απομνημόνευση πρώτα των 

δυσκολότερων περασμάτων του έργου είναι ικανή να τα μετατρέψει στα ευκολότερα σημεία 

(Tompkins, 2004). Αυτό επιτυγχάνεται με την απομνημόνευση του κάθε χεριού ξεχωριστά, 

δίνοντας βάση στην κάθε λεπτομέρεια, καθώς επίσης και με την εξάσκηση των περασμάτων 

αυτών σαν τεχνικές ασκήσεις κάθε μέρα.  

Ξεκινώντας τη διαδικασία της απομνημόνευσης, βασικός είναι ο διαχωρισμός του 

έργου σε ενότητες και φράσεις. Πιο αναλυτικά, αποτελεσματικό είναι να οργανώσει ο 

πιανίστας τις νότες σε «γκρουπ» και φράσεις, ούτως ώστε να μην τις υπολογίζει κάθε μία ως 

κάτι ξεχωριστό. Γεγονός είναι πως όσο πιο γρήγορα παίζει ο πιανίστας, τόσο πιο εύκολη 

καθίσταται η απομνημόνευση και αυτό συμβαίνει, γιατί η προσοχή δεν στρέφεται σε κάθε 

νότα ξεχωριστά, αλλά ο μουσικός «βλέπει»  και ακούει τις φράσεις και τη δομή τους πολύ πιο 

εύκολα, συγκριτικά με το παίξιμο σε αργές ταχύτητες. Ένα από τα λάθη που πραγματοποιούν 

οι «φτωχοί» απομνημονευτές είναι η, ενστικτωδώς, μείωση της ταχύτητας και η κατάληξη της 
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απομνημόνευσης κάθε νότας ξεχωριστά, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η οργάνωση, 

λοιπόν, του υλικού αποτρέπει τη σύγχυση στο μυαλό του μουσικού και αποτελεί πρόσφορο 

έδαφος για την απομνημόνευση του έργου. Η απομνημόνευση φράσης-φράσης (δύο, τρία ή και 

περισσότερα μέτρα) ή μέτρου-μέτρου αποτελεί μία καλή στρατηγική. Πώς, όμως, πρέπει ο 

μουσικός να οργανώσει την απομνημόνευση του μέτρου ή της φράσης και πού πρέπει να 

δώσει ιδιαίτερη προσοχή; Τα πρώτα πράγματα, στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

είναι οι δαχτυλισμοί, η ανάλυση – μελωδική, αρμονική - και η έκφραση (Kelley, 2001). Ο 

μουσικός πρέπει να ελέγξει και να καταλήξει στο ποια δάχτυλα τον βολεύουν και δεν τον 

εμποδίζουν κατά την εκτέλεση. Για να καταλήξει, όμως, σ’ ένα συγκεκριμένο συνδυασμό 

δαχτύλων, θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του πως τα δάχτυλα αυτά θα είναι εξίσου βολικά και στις 

γρήγορες ταχύτητες. Υπάρχει, ωστόσο, η περίπτωση της αλλαγής τους στην πορεία. Σ’ αυτήν 

την περίπτωση μπορούν μεν τα δάχτυλα να τροποποιηθούν, θα πρέπει δε ο μουσικός να 

σιγουρευτεί ότι έχει καταλήξει στη χρήση συγκεκριμένων δαχτυλισμών κατά την 

απομνημόνευση. Στα παρόμοια σχήματα είναι πολύ πιθανόν να μπουν και παρόμοιοι 

δαχτυλισμοί (Chaffin & Imreh, 2002). Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο μουσικός θα πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και καλείται να κάνει τις κατάλληλες, ανάλογα με την περίπτωση, 

επιλογές δαχτυλισμών, ώστε να μην μπερδευτεί.  

Σε κάθε μέτρο ή κάθε φράση που θα απομνημονεύεται, ο μουσικός μπορεί, αρχικά, να 

εξασκεί κάθε χέρι ξεχωριστά. Απομνημονεύεται, δηλαδή, για παράδειγμα πρώτα το δεξί και 

στη συνέχεια το αριστερό χέρι, επομένως η εκτέλεση και των δύο χεριών μαζί καθίσταται πιο 

εύκολη, καθώς ο μουσικός έχει στο μυαλό του τι παίζει ακριβώς το κάθε χέρι. Σ’ αυτό το 

σημείο ο μουσικός δεν ξεκαθαρίζει μόνο τους δαχτυλισμούς, αλλά απομνημονεύει τις 

δυναμικές, στις οποίες συνήθως μας οδηγεί η ίδια η μουσική, τα σημεία που μπαίνει και 

βγαίνει το pedal και αναλύει τη λογική, με την οποία κινείται η μελωδία (π.χ. λύσεις ξένων 

φθόγγων, λύσεις συγχορδιών, χτίσιμο μελωδίας πάνω στην ίδια συγχορδία). Το δύσκολο 

σημείο είναι η εκτέλεση και των δύο χεριών από μνήμης, γιατί ο πιανίστας πρέπει να 
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σκέφτεται ταυτόχρονα και να κάνει πράξη τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για κάθε χέρι. Η 

τακτική αυτή βοηθάει στην αποφυγή ή τουλάχιστον στην αντιμετώπιση των κενών μνήμης 

(Piano Music Memorization), καθώς έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση της μουσικής που έχει το 

κάθε χέρι.  

Μία βασική τεχνική που μπορεί ν’ ακολουθηθεί, έχοντας σα στόχο μία σταθερή και 

μεθοδική απομνημόνευση, είναι αυτή που προτείνει ο Robert Kelley (2001), κατά την οποία, 

αφού πραγματοποιηθεί – σ’ ένα μέτρο ή φράση - η εκτέλεση του κάθε χεριού ξεχωριστά, 

αναλυθεί με λεπτομερειακό τρόπο η μελωδία και παιχτούν και τα δύο χέρια μαζί από μνήμης, 

το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση του σημείου αυτού από μνήμης με βοήθεια του 

μετρονόμου, αρχικά σε αργή ταχύτητα, ώστε να ελέγχεται η κάθε λεπτομέρεια, και σταδιακά η 

ταχύτητα θ’ αυξάνεται, έχοντας σαν απώτερο στόχο την τελική ταχύτητα που πρόκειται να 

εκτελεστεί το έργο. Ο χρόνος που μπορεί να αφιερωθεί στη μέχρι αυτού του σημείου 

διαδικασία κυμαίνεται γύρω στα 15 λεπτά, και διαφοροποιείται ή ποικίλλει ανάλογα με τις 

δυσκολίες – τεχνικές ή δυσκολίες στην ανάλυση - που συναντάει ο πιανίστας, αλλά και από 

την ικανότητα απομνημόνευσης του μουσικού. Αφού, λοιπόν, το μέτρο ή η φράση εκτελεστεί 

κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυχώς, ο μουσικός μπορεί ν’ ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με το 

επόμενο μέτρο ή την επόμενη φράση. Στη συνέχεια, σημαντική είναι η ενασχόληση με κάποια 

άσκηση ή μ’ ένα μέρος ενός άλλου έργου, ασχολίες δηλαδή που δεν έχουν σχέση με το παρόν 

έργο που απομνημονεύεται. Ο χρόνος που προτείνεται να διαρκέσει αυτή η διαδικασία 

κυμαίνεται ανάμεσα στα 2 με 5 λεπτά. Ο λόγος που παρεμβάλλεται κάποια άσκηση, κατά τη 

διαδικασία της απομνημόνευσης, είναι ο εξής: η μνήμη για το οτιδήποτε πρώτα αποθηκεύεται 

στη βραχύχρονη μνήμη. Χρειάζονται περίπου 2 με 5 λεπτά, για να μεταφερθούν οι ληφθείσες 

πληροφορίες στη μακρόχρονη μνήμη (εάν τελικά μεταφερθούν). Στην παραπάνω διαπίστωση 

έχουν καταλήξει έρευνες σε θύματα τραύματος αμέτρητες φορές. Τα θύματα αυτά έχουν τη 

δυνατότητα να θυμούνται όσα περιστατικά συνέβησαν 2 με 5 λεπτά πριν το ατύχημα. 

Παράδειγμα τέτοιων θυμάτων αποτελούν οι επιζήσαντες του μοιραίου δυστυχήματος της 
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πριγκίπισσας Diana. Μετά από τη μεταφορά των πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη - 

δηλαδή μετά την πάροδο 2 με 5 λεπτών  (Chuan, 2006,  Kant, 2006) – η ικανότητα ανάκλησης 

των πληροφοριών μειώνεται, εκτός κι αν ο μουσικός ενισχύσει τη μνήμη του γι’ αυτές τις 

πληροφορίες. Η ενίσχυση αυτή πραγματοποιείται με την επιστροφή του μουσικού στο μέτρο ή 

τη φράση που απομνημόνευσε. Με άλλα λόγια, είναι λάθος να πιστεύεται πως, παίζοντας 

επανειλημμένα και για αρκετή ώρα ένα μέτρο ή μία φράση, η απομνημόνευση που θα 

προκύψει θα είναι σταθερή και ασφαλής. To μόνο που επιτυγχάνεται με την επί πολλή ώρα 

επανάληψη είναι η απόκτηση κιναισθητικής μνήμης και η βελτίωση της τεχνικής (Chuan, 

2006). Έχοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο μουσικός γυρίζει πίσω στο έργο και 

συγκεκριμένα στα σημεία που έχει απομνημονεύσει, για να δοκιμάσει τη μνήμη του, παίζοντας 

τα μέτρα ή τις φράσεις μία ή δύο φορές (από μνήμης). Την επόμενη ημέρα, ο μουσικός 

ξαναπαίζει τα μέτρα ή τις φράσεις που έχει ήδη απομνημονεύσει, για να ελέγξει τη μνήμη του 

γι’ αυτά, και εάν η εκτέλεση από μνήμης δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, κάνοντας το 

μουσικό να νιώθει άνετα, η απομνημόνευση άλλων τμημάτων συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. 

Κάθε φράση ή μέτρο που θα απομνημονεύεται, θα προσκολλάται στα προηγούμενα και θα 

εκτελούνται όλα μαζί, πριν συνεχίσει ο μουσικός την απομνημόνευση άλλων τμημάτων. Εάν ο 

μουσικός συνεχίσει την απομνημόνευση άλλων τμημάτων, χωρίς να έχει τελειοποιήσει την 

απομνημόνευση των προηγούμενων, θα ξεχάσει και θα έχει κενά μνήμης στα προηγούμενα 

τμήματα. Ωστόσο, εάν η απομνημόνευση γίνει μεθοδικά και δεν παραμεληθεί από τον 

πιανίστα, δηλαδή η μνήμη του για τα τμήματα που απομνημονεύτηκαν φρεσκάρεται, τότε 

πολύ δύσκολα αυτά μπορούν να σβηστούν από τη μνήμη. Με την παραπάνω μέθοδο, ο 

μουσικός δεν «έχει στα χέρια του» το έργο, δηλαδή τα χέρια του δεν είναι ακόμα τεχνικά 

έτοιμα, αλλά το σημαντικό είναι πως χτίζει και αποκτάει σταθερή και ασφαλή μνήμη για το 

έργο (Piano Music Memorization, n.d.). Επιπροσθέτως, κάθε ενότητα που θ’ απομνημονεύεται 

πλήρως καλό είναι να εκτελείται από μνήμης και με τη βοήθεια μετρονόμου, ξεκινώντας 
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αρχικά από αργή ταχύτητα, για παράδειγμα λιγότερο από τη μισή, και προχωρώντας σιγά-σιγά 

σε πιο γρήγορες ταχύτητες, έχοντας σαν απώτερο στόχο το τελικό tempo (Kelley, 2001).  

Μόλις ολοκληρωθεί η απομνημόνευση μίας σελίδας ή περισσότερο, πολύ χρήσιμο 

είναι να «σπάσει» ο πιανίστας, με κάποια συγκεκριμένη λογική, το μέρος αυτό του έργου σε 

μικρότερα τμήματα. Ένα τμήμα, δηλαδή, μπορεί να ολοκληρώνεται με την ύπαρξη μιας 

πτώσης ή την ολοκλήρωση μιας μελωδικής κίνησης, γενικότερα. Τα τμήματα αυτά καλό θα 

ήταν να αποτελούνται από περίπου  10  μέτρα. Στη συνέχεια, εξασκείται το ξεκίνημα από κάθε 

ένα από αυτά τα σημεία. Μ’ αυτόν τον τρόπο, επομένως, ο πιανίστας οργανώνει και σχεδιάζει 

σημεία, από τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να «πιαστεί» σε περίπτωση μνημονικού 

προβλήματος. Με την ίδια λογική, λοιπόν, συνεχίζει και για το υπόλοιπο του έργου.  

Παράλληλα με τις παραπάνω στρατηγικές, ο πιανίστας επικαλείται και τις τεχνικές που 

αναλύθηκαν λεπτομερειακώς στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο 

στάδιο της απομνημόνευσης, αλλά ακόμα και πριν την έναρξη της απομνημόνευσης του 

έργου, ο πιανίστας αναλύει τη δομή του έργου, αλλά και κάθε λεπτομέρεια αυτού και το 

οργανώνει, εφαρμόζοντας τις προαναφερθείσες στρατηγικές. Επιπροσθέτως, όπως έχει ήδη 

αναλυθεί, η νοητική εκτέλεση είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται κάθε φορά που 

απομνημονεύεται το κάθε τμήμα του έργου, αλλά και γενικότερα σε κάθε στάδιο 

απομνημόνευσης.     

Σε σημείο που ενδέχεται να υπάρξει μνημονικό πρόβλημα, ο πιανίστας μπορεί να 

ξεκινήσει λίγο πριν απ’ αυτό και να εκτελέσει μέχρι πέρα απ’ αυτό (Howard, 2005-2006). 

Κατά κανόνα, όποιο σημείο παρουσιάζει το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν πρέπει να 

παραβλέπεται, αλλά να επικαλούνται έγκαιρα τρόποι επίλυσής του. Με άλλα λόγια, ο 

πιανίστας πρέπει να εφαρμόσει άμεσα στρατηγικές, ούτως ώστε το προβληματικό σημείο να 

ενταχθεί στη ροή της μουσικής. Τις στρατηγικές αυτές αποτελούν οι μέθοδοι που μπορεί να 

επικαλεστεί ο πιανίστας κατά την απομνημόνευση του έργου.    
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Ένας γενικός κανόνας, που προτείνεται ν’ ακολουθηθεί για τη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην απομνημόνευση, είναι η απομνημόνευση μικρότερων ενοτήτων και 

η επανάληψή τους αρκετές φορές, παρά η απομνημόνευση μεγαλύτερων ενοτήτων και η 

επανάληψή τους λιγότερες φορές. Σε περίπτωση, όμως, που ο πιανίστας διαθέτει μόνο 4 μήνες 

για την απομνημόνευση και τελειοποίηση της εκτέλεσης για μία σονάτα, που αποτελείται από 

4 μέρη, είναι προτιμότερο να αφιερωθεί ένας μήνας σε μία ασταθή απομνημόνευση του έργου 

και οι υπόλοιποι τρεις για ενίσχυση και σταθεροποίηση της μνήμης και της εκτέλεσης, παρά 

να αφιερωθεί ένας μήνας για την απομνημόνευση του κάθε μέρους του έργου (Tompkins, 

2004).  

Σε γενικές γραμμές, δεν είναι δυνατή η απομνημόνευση ενός ολόκληρου έργου ή 

τουλάχιστον μέρους αυτού (για παράδειγμα, η ανάπτυξη μιας σονάτας) με μία φορά 

εξάσκησης. Η απομνημόνευση απαιτεί υπομονή, επιμονή και αρκετή αφιέρωση χρόνου σε 

κάθε μικρό μέρος του έργου. 

Όσον αφορά την επαφή του πιανίστα με την παρτιτούρα, σίγουρα η οπτική επαφή θα 

είναι συνεχής και άμεση, καθώς το έργο είναι υπό μελέτη και απομνημόνευση. Στη συνέχεια, 

αφού η μνήμη για το έργο αρχίζει και παίρνει μορφή και μέχρι να σταθεροποιηθεί η 

απομνημόνευση, αναμενόμενο είναι ο πιανίστας να συμβουλεύεται την παρτιτούρα (Chaffin & 

Imreh, 2002). Κοιτάζοντας, όμως, την παρτιτούρα ο μουσικός, δε διαβάζει τις νότες, αλλά τη 

χρησιμοποιεί σα βοήθημα, για να τις ξαναθυμηθεί. Με άλλα λόγια, η παρτιτούρα λειτουργεί 

ως μέσο υπενθύμισης των όσων γνωρίζει και έχει ήδη στη μνήμη του ο πιανίστας. Ο ρόλος, 

λοιπόν, της παρτιτούρας δεν είναι απλά βοηθητικός, αλλά ταυτόχρονα καθοριστικός. Αυτό 

σημαίνει πως ο πιανίστας, σ’ αυτό το στάδιο, ακόμα εξαρτάται απ’ αυτήν και, χωρίς την 

παρουσία της, είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλει εις πέρας ολόκληρο το έργο (Chaffin & Imreh, 

2002).  

Κατά τη διαδικασία της σταθεροποίησης/ενίσχυσης της απομνημόνευσης, όμως, κατά 

την Thomas (2006), όχι μόνο δεν είναι απαραίτητη, αλλά ταυτόχρονα ανασταλτική για την 
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απομνημόνευση η ύπαρξη της παρτιτούρας ακριβώς μπροστά στον πιανίστα, δηλαδή στο 

αναλόγιο του πιάνου. Σ’ αυτήν την περίπτωση, όπου δηλαδή το έργο βρίσκεται στο αναλόγιο 

του πιάνου, ο πιανίστας, από τη μία πλευρά μπορεί να νιώθει ασφαλής (Tompkins, 2004), από 

την άλλη πλευρά, όμως, είναι πολύ πιθανό είτε να καταληφθεί από την επιθυμία να κοιτάξει 

την παρτιτούρα, είτε να ρίχνει - ασυναίσθητα - ματιές. Για την απεξάρτηση από την 

παρτιτούρα, προτείνεται η τοποθέτησή της πάνω στο πιάνο, έχοντας κατεβασμένο το 

αναλόγιο, έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να υπάρχει η δυνατότητα από τον πιανίστα να 

συμβουλευτεί το μουσικό κείμενο, χωρίς αυτό να βρίσκεται ακριβώς μπροστά στα μάτια του 

(Thomas, 2006).  

Πλήρως απομνημονευμένο έργο χαρακτηρίζεται το έργο εκείνο, το οποίο μπορεί να 

εκτελεστεί με άνεση από μνήμης και χωρίς τη βοήθεια παρτιτούρας. Για να φτάσει, όμως, ο 

πιανίστας επιτυχώς σ’ αυτό το σημείο, θα πρέπει να ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο 

απομνημόνευσης, κατά το οποίο συντελείται ενίσχυση της απομνημόνευσης, και στη συνέχεια 

το τελικό στάδιο απομνημόνευσης.    

    

5.2.4 Δεύτερο στάδιο απομνημόνευσης 

Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία της απομνημόνευσης ολόκληρου του έργου με 

τον παραπάνω τρόπο, ακολουθεί η ενίσχυση της μνήμης για το έργο. Πολλοί μουσικοί 

φοβούνται μήπως ξεχάσουν αυτά που έχουν ήδη απομνημονεύσει. Το μειονέκτημα αυτό, 

όμως, μπορεί να μετατραπεί σε πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Πιο αναλυτικά, μία 

αξιοσημείωτη στρατηγική απομνημόνευσης είναι η τακτική του «ξεχνάω - ξαναθυμάμαι». 

Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή, ο πιανίστας ξεχνάει συνειδητά το έργο και ξεκινάει από την 

αρχή την απομνημόνευσή του. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζεται να 

ξεχάσουν και ν’ ανακτήσουν, στη συνέχεια, ξανά μνήμη για κάποιες συγκεκριμένες 

πληροφορίες τρεις ή τέσσερις φορές, πριν αυτές μονιμοποιηθούν στη μνήμη. Πιο 

συγκεκριμένα, ο πιανίστας, αφού απομνημονεύσει το έργο, δεν το εκτελεί και δεν το μελετάει 
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για μία βδομάδα ή για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, ακολουθεί ξανά 

τη διαδικασία της απομνημόνευσης. Άλλος τρόπος είναι, αντί να εκτελούνται επανειλημμένα 

μικρές ενότητες, να εκτελεστεί ολόκληρο το έργο μία φορά την ημέρα, ή περισσότερες φορές 

σε διαφορετικές, όμως, ώρες της ημέρας. Ο Chuan (2006) κάνει λόγο για τον κανόνα των 

«τριών φορών». Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, ο μουσικός δίνει στον εαυτό του τρεις 

ευκαιρίες, για να απομνημονεύσει εκ νέου το «ξεχασμένο» τμήμα. ‘‘Η απομνημόνευση νέου 

υλικού έχει την τάση να κάνει το μουσικό να ξεχνάει ό,τι απομνημόνευσε προηγουμένως’’ 

(Chuan, 2006: 3). Η αφιέρωση, όμως, του μουσικού σε μία μικρή ενότητα για την 

απομνημόνευσή της δεν επαρκεί. Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των πληροφοριών που θα 

επιλεχθούν για απομνημόνευση θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε ο μουσικός να μπορεί να 

ελέγχει το τι «ξεχνάει», για να το απομνημονεύσει ξανά, έχοντας σα στόχο την ενίσχυση της 

απομνημόνευσης (Chuan, 2006). 

   Σε γενικές γραμμές, η τακτική του «ξεχνάω-ξαναθυμάμαι» βασίζεται στο φόβο των 

περισσότερων μουσικών για κενό μνήμης κατά την εκτέλεση και την αποτυχία που ενδέχεται 

ν’ ακολουθήσει. Επομένως, όταν ο μουσικός «ξεχνάει» ένα τμήμα του έργου που έχει ήδη 

απομνημονεύσει, καλείται να το απομνημονεύσει ξανά τρεις (σύμφωνα με τον κανόνα των 

τριών φορών) ή τέσσερις φορές είτε με τον ίδιο, είτε με παρεμφερή τρόπο, ενισχύοντας έτσι τη 

μνήμη του για το συγκεκριμένο τμήμα από διαφορετικές οπτικές πλευρές (Chuan, 2006).  

Ένα συμπέρασμα που προκύπτει απ’ αυτή τη στρατηγική είναι πως, προσπαθώντας να 

ξεχάσουμε, δεν είναι εύκολο να ξεχάσουμε. Επιδιώκοντας, όμως, ο πιανίστας την απώλεια της 

μνήμης του για μία μικρή ενότητα του έργου, αναγκάζει και ωθεί το μυαλό του στο να γίνει 

πιο αποδοτικό στην απομνημόνευση (Chuan, 2006). 

   Μία άλλη στρατηγική που φαίνεται να ενισχύει την απομνημόνευση για ένα έργο, κατά 

τον Chuan (2006), είναι η τακτική της εκτέλεσης, χωρίς να έχει προηγηθεί ζέσταμα των 

χεριών. Με άλλα λόγια, ο μουσικός καλείται να εκτελέσει το έργο, χωρίς να αφιερώσει 

περίπου 15 λεπτά σε ασκήσεις Hanon. Η εκτέλεση με «κρύα» χέρια μπορεί για ορισμένους 
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πιανίστες να φαντάζει ακατόρθωτη, η καλλιέργειά της, όμως, είναι εύκολα πραγματοποιήσιμη. 

Σίγουρα, η εκτέλεση με «κρύα» χέρια είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με την εκτέλεση με 

ζεστά χέρια. Πραγματοποιώντας αυτή την τακτική, ο πιανίστας εξασκεί την εκτέλεση και την 

απομνημόνευσή του υπό αντίξοες συνθήκες, όπως η εκτέλεση με «κρύα» χέρια, σ’ ένα 

άγνωστο πιάνο ή μπροστά σ’ ένα όχι οικείο περιβάλλον. Η εκτέλεση ακόμα και των εύκολων 

κομματιών με «κρύα» χέρια είναι δύσκολη στα πρώτα – τουλάχιστον – μέτρα, έστω κι αν το 

έργο είναι πλήρως απομνημονευμένο. Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντική η εξάσκηση της 

αρχής του έργου με «κρύα» χέρια (Chuan, 2006). 

Πολύ σημαντική μέθοδο ενίσχυσης της απομνημόνευσης αποτελεί η πολύ αργή 

εκτέλεση του έργου. Όταν γίνεται λόγος για πολύ αργή ταχύτητα, εννοείται η εκτέλεση σε 

λιγότερο από τη μισή ταχύτητα (Chuan, 2006). Για παράδειγμα, το έργο μπορεί να εκτελεστεί 

σε Lento ή, για τους πιο εξασκημένους σ’ αυτή τη στρατηγική, σε Grave (Lewis, 1999). Ένα 

πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής είναι ότι μειώνεται κατά ένα πολύ μεγάλο 

βαθμό η κιναισθησία (Chuan, 2006,  Lewis, 1999). Με άλλα λόγια, ο μουσικός δε βασίζεται 

και, αναγκαστικά, δεν εξαρτάται από τη μνήμη των δαχτύλων και των μυών γενικότερα. Εκτός 

αυτού, με τη μέθοδο της αργής εκτέλεσης, ο πιανίστας επιτυγχάνει τα παρακάτω θετικά 

αποτελέσματα. Πρώτον, αναπτύσσεται η τεχνική, καθώς – παίζοντας αργά, δίνοντας βάση 

στην κάθε νότα και αφήνοντας τον καρπό χαλαρό πάνω από το κάθε δάχτυλο, το χέρι 

χαλαρώνει και αποκτά την ικανότητα της γρήγορης και καθαρής εκτέλεσης. Επίσης, κατά την 

αργή εκτέλεση, ο πιανίστας μπορεί να διορθώσει τις τυχόν κακές συνήθειες που απέκτησε 

κατά τη γρήγορη εκτέλεση. Επιπροσθέτως, η στρατηγική αυτή αποτελεί μία πολύ καλή 

ευκαιρία για την ανάλυση της δομής και των λεπτομερειών του έργου, όπως για παράδειγμα 

των σημείων έκφρασης, των δυναμικών και των παύσεων. Μία από τις αιτίες των κενών 

μνήμης και, γενικότερα, των μνημονικών προβλημάτων αποτελεί το γεγονός ότι ο εγκέφαλος 

«τρέχει» γρηγορότερα από το συνηθισμένο και στη σκέψη εσωκλείονται περισσότερες σκέψεις 

ανάμεσα στις νότες, περισσότερο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, παρά κατά τη 
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διάρκεια της εξάσκησης. Επομένως, όταν το έργο εκτελείται πολύ αργά, ο μουσικός μειώνει, 

κατά την επιτέλεση του έργου, τις σκέψεις, όπως για παράδειγμα: Ποιες νότες ακολουθούν; Τι 

θα κάνω σ’ αυτό το σημείο, εάν πραγματοποιηθεί κάποιο λάθος (Chuan, 2006); Ο πιανίστας, 

εξασκώντας το έργο και σε αργή ταχύτητα, το εσωτερικεύει, δίνει τη δυνατότητα στον εαυτό 

του να νιώσει πιο άνετα και πιο οικεία μ’ αυτό, έχοντας σαν αποτέλεσμα τη μείωση των 

αγχωτικών σκέψεων κατά την εκτέλεση στην κανονική ταχύτητα, καθώς το μυαλό του 

πιανίστα θα βρίσκεται περισσότερο στη δημιουργία μουσικής. Ένα βασικό αρνητικό στοιχείο 

της αργής εκτέλεσης του έργου είναι πως απαιτείται αρκετός χρόνος εξάσκησης για την 

πραγματοποίησή της. Μπορεί, λοιπόν, ένας πιανίστας ν’ αναρωτηθεί το λόγο που θα εκτελέσει 

ένα έργο πολύ αργά, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να το εκτελέσει δύο φορές 

στην κανονική του ταχύτητα. Επίσης, η πολύ αργή εκτέλεση, κατά μεγάλη πιθανότητα, θα 

χαρακτηριστεί από πολλούς πιανίστες πολύ κουραστική και βαρετή διαδικασία. Συνετό, όμως, 

είναι να εκτιμήσει ο πιανίστας τα θετικά αποτελέσματα που είναι δυνατόν να του επιφέρει 

αυτή η στρατηγική, και οι παράγοντες, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασταλτικά, να 

θεωρηθούν αμελητέοι μπροστά στη σημαντικότητα της μεθόδου αυτής. Κατά τον Chuan 

(2006), ο πιανίστας που δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει πολύ αργά ένα έργο, δεν έχει 

πραγματική μνήμη γι’ αυτό.   

Σε γενικές γραμμές, η απομνημόνευση εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα. Όσο πιο 

αργά εκτελεί το έργο ο πιανίστας, τόσο περισσότερο καλείται να συγκεντρώσει την προσοχή 

του σε κάθε νότα ξεχωριστά. Όταν εκτελείται σε γρήγορη ταχύτητα το έργο, η προσοχή 

στρέφεται σε άλλο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των φράσεων, ενώ σε ακόμα πιο γρήγορη 

ταχύτητα το μυαλό σκέφτεται και λειτουργεί ‘‘με βάση τις σχέσεις ανάμεσα στις φράσεις και 

σε ολόκληρες μουσικές ιδέες’’ (Chuan, 2006: 3). Κατά το τελευταίο επίπεδο, η 

απομνημόνευση αποτελεί μία πιο εύκολη διαδικασία, ακριβώς επειδή το μουσικό κείμενο 

οργανώνεται. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, όμως, σ’ αυτή την περίπτωση, η απομνημόνευση 

να είναι επισφαλής. Σε κάθε επίπεδο λειτουργούν και εξασκούνται διαφορετικά είδη μνήμης, 
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για παράδειγμα στην πολύ γρήγορη ταχύτητα μπορεί, σ’ έναν πιανίστα, να εξασκείται η 

ακουστική και η κιναισθητική μνήμη, ενώ στην πολύ αργή ταχύτητα μπορεί να εξασκείται η 

ακουστική μνήμη στα όρια, όχι των φράσεων και των μέτρων, αλλά σε κάθε νότα ξεχωριστά, 

καθώς επίσης και η αντιληπτική μνήμη. Σα γενικός κανόνας μπορεί να θεωρηθεί ότι όσο 

περισσότερες είναι οι οπτικές πλευρές, από τις οποίες απομνημονεύεται ένα έργο, τόσο πιο 

σταθερή και ασφαλής ενδέχεται να είναι η απομνημόνευση (Chuan, 2006). Η εξάσκηση σε 

πολύ αργή ταχύτητα από μνήμης μπορεί να αποτελέσει μία αρκετά δύσκολη διαδικασία στην 

αρχή, έχει, όμως, εξέχουσα σημασία για την ενίσχυση της απομνημόνευσης.  

Κατά την εκτέλεση ενός έργου, ο μουσικός, για να κατέχει τον απόλυτο έλεγχο και ν’ 

αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες, θα πρέπει να σκέφτεται τη συνέχεια του έργου και όχι το 

σημείο που εκτελεί εκείνη τη στιγμή. Ο τρόπος για να επιτευχθεί και ν’ αποκτηθεί η παραπάνω 

ικανότητα, είναι η εκτέλεση και εξάσκηση του έργου σε πολύ γρήγορη και έπειτα σε αργή 

ταχύτητα. Η εναλλαγή αυτή μεταξύ των ταχυτήτων έχει το εξής αποτέλεσμα: με τη γρήγορη 

ταχύτητα το μυαλό αναγκάζεται να σκέφτεται γρήγορα, ενώ, στη συνέχεια, με την αργή 

ταχύτητα, το μυαλό αυτόματα σκέφτεται τη συνέχεια του έργου. Για να πραγματοποιηθεί, 

όμως, και να είναι προσοδοφόρα η τακτική αυτή, θα πρέπει το έργο να έχει απομνημονευτεί 

πλήρως. Επομένως, με αυτό τον τρόπο ο μουσικός έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να 

ενισχύσει τη μνήμη του για το έργο. Η πολυπλοκότητα της σκέψης μπορεί να διακριθεί σε 

διαφορετικά επίπεδα. Πιο αναλυτικά, όταν ο μουσικός εκτελεί το έργο πολύ αργά, η σκέψη 

του είναι δυνατόν να βρίσκεται στην αμέσως επόμενη νότα. Σε πιο γρήγορες ταχύτητες, ο 

πιανίστας μπορεί να σκέφτεται στα πλαίσια ενός μέτρου, μιας φράσης, ενός θέματος ή μιας 

μουσικής ιδέας (Chuan, 2006).  

Για να μπορεί να αισθάνεται ο πιανίστας ασφαλής και σίγουρος για την εκτέλεση από 

μνήμης, τουλάχιστον μέχρι ένα βαθμό, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να σταματάει την 

εκτέλεση σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και να συνεχίζει, ύστερα από ένα μικρό χρονικό 

διάστημα, από το σημείο που σταμάτησε, χωρίς να επηρεαστεί η εκτέλεση στο ελάχιστο. 
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Επίσης, για να «τεστάρει» ο πιανίστας την ικανότητα του στο σταμάτημα-ξεκίνημα, μπορεί να 

ακολουθήσει την εξής σημαντική και μεγάλης δυσκολίας στρατηγική: να σταματήσει στο μέσο 

μιας φράσης ή ενός δύσκολου περάσματος, να κάνει μία μικρή βόλτα στο δωμάτιο και, αφού 

κάτσει στο πιάνο, να συνεχίσει την εκτέλεση από το σημείο που σταμάτησε (Hughes, 1915). Η 

στρατηγική της διακοπής της εκτέλεσης του έργου και της συνέχισής της, μετά την πάροδο 

ενός μικρού χρονικού διαστήματος, αποτελεί σημαντική μέθοδο ενίσχυσης της 

απομνημόνευσης και δίνει στον εκτελεστή τη δυνατότητα να «πιαστεί» γρήγορα, σε 

περίπτωση μνημονικού κενού, από οποιοδήποτε σημείο του έργου. Η επίτευξη της παραπάνω 

στρατηγικής θα πρέπει να υποβοηθιέται από τον καθηγητή του πιάνου, διακόπτοντας τον 

πιανίστα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και κάνοντάς του ερωτήσεις που θα του 

αποσπούν την προσοχή.   

Επιπλέον στρατηγική, η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί στο δεύτερο στάδιο της 

απομνημόνευσης, αποτελεί η εκτέλεση του έργου από μνήμης, με το ένα χέρι να εκτελεί στο 

πιάνο και το μέρος του άλλου χεριού να εκτελείται στο μυαλό του πιανίστα, στους μηρούς ή 

ακόμα και να τραγουδιέται (εάν αυτό είναι δυνατό). Με αυτή τη στρατηγική, ο εκτελεστής 

ελέγχει το κατά πόσο ασφαλής και σταθερή είναι η απομνημόνευσή του για το έργο. 

Πραγματοποιώντας, όμως, αυτή τη μέθοδο, ο πιανίστας δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο από 

οποιοδήποτε σημείο του, αλλά μπορεί ‘‘να ξεκινήσει μόνο από την αρχή των τμημάτων που 

έχει εξασκήσει’’ (Chuan, 2006: 3).  

Επιπλέον στρατηγική, μέσω της οποίας ο μουσικός έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το 

κατά πόσο ισοδύναμα απομνημονευμένα είναι τα δύο χέρια, αποτελεί η εκτέλεση και των δύο 

χεριών μέχρι ενός σημείου, στη συνέχεια το ένα χέρι σταματάει να εκτελεί και το άλλο χέρι να 

συνεχίζει, χωρίς να επηρεαστεί η εκτέλεσή του. Η τακτική αυτή αποτελεί μία εύκολα 

πραγματοποιήσιμη δραστηριότητα, σε αντίθεση με την τελευταία στρατηγική, η οποία 

χαρακτηρίζεται σαφώς ως πολύ δύσκολη και επίπονη άσκηση. Ο στόχος της στρατηγικής 

αυτής είναι ο ίδιος με την προηγούμενη, δηλαδή ο έλεγχος της ισοδύναμης απομνημόνευσης 
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και για τα δύο χέρια, και ο μουσικός καλείται να εκτελέσει τη μελωδία του δεξιού χεριού με το 

αριστερό χέρι και τη μελωδία του αριστερού χεριού με το δεξί χέρι.  

Ως τελευταία στρατηγική θ’ αναφερθεί η εκτέλεση του έργου σε διαφορετικές 

τονικότητες από την αρχική και με διαφορετικούς δαχτυλισμούς (Mishra, 1999). Αν και η 

τακτική αυτή αποτελεί μία αρκετά δύσκολη άσκηση, δεν είναι ακατόρθωτη. Συμβάλλει στην 

ενίσχυση της μνήμης για το έργο, «σπάει» την κιναισθητική μνήμη, λόγω της χρήσης 

διαφορετικών δαχτυλισμών, ωθεί το μουσικό να ακούει τις μελωδίες και τις αρμονίες, 

επομένως βοηθάει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ακουστικής μνήμης για το έργο.   

 

5.2.5 Τελικό στάδιο απομνημόνευσης 

Η συντήρηση ενός έργου αποτελεί μεν μία λιγότερο δύσκολη διαδικασία σε σχέση με 

τη διαδικασία της απομνημόνευσης, απαιτεί δε αφιέρωση και υπομονή σε μεγάλο βαθμό από 

την πλευρά του μουσικού για την προσέγγιση μίας - όσο το δυνατόν περισσότερο – 

αξιοπρεπούς εκτέλεσης. Δεδομένης της εκτέλεσης του έργου μία μόνο φορά μπροστά σ’ ένα 

συγκεκριμένο ακροατήριο, η συντήρηση του έργου θα πρέπει να γίνει με μεθοδικότητα και ν’ 

ακολουθηθούν συγκεκριμένες στρατηγικές.  

  Πολύ σημαντική στρατηγική, τόσο για το τελικό, όσο και για τα προηγούμενα στάδια 

απομνημόνευσης, αποτελεί η νοητική εκτέλεση του έργου, δηλαδή – όπως αναλύθηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο - η εκτέλεση στο μυαλό του πιανίστα και μακριά από το πιάνο, είτε 

έχοντας μπροστά το μουσικό κείμενο είτε όχι. Χρήσιμο και αποτελεσματικό για μία σταθερή 

και ασφαλή απομνημόνευση θα ήταν η νοητική εκτέλεση του έργου με κάθε ευκαιρία. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο, εξασκείται συνεχώς η απομνημόνευση για το έργο και ο εγκέφαλος καλείται 

να ανασύρει τις απαιτούμενες - για την ακριβή εκτέλεση – πληροφορίες και όλα τα είδη 

μνήμης που επικαλείται ο μουσικός κατά την εκτέλεση. Επίσης, ο πιανίστας εξασκεί το 

«εσωτερικό» αυτί του, καθώς ‘‘οπτικοποιεί τις μουσικές συνθέσεις μέσα από τη βουβή 

μελέτη’’ (Ζαχαροπούλου, 2006, στους Gieseking & Leimer, 1972: 33), ενώ παράλληλα 
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ελέγχει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της απομνημόνευσης που έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί.  

Μία άλλη στρατηγική, την οποία μπορεί να επικαλεστεί ο πιανίστας, είναι η εκτέλεση 

με κλειστά μάτια (Ζαχαροπούλου, 2006). Μ’ αυτή τη μέθοδο, μπορούν να ενισχυθούν όλα τα 

είδη της μνήμης κι αυτό, ανάλογα με το βαθμό που επικαλείται και χρησιμοποιεί ο πιανίστας 

το κάθε είδος μνήμης. Πιο αναλυτικά, εκτελώντας ο πιανίστας το έργο με κλειστά τα μάτια 

του, ενισχύει στο μυαλό του τη μνήμη του τόσο για τη θέση, την κίνηση και το βάρος των 

χεριών του στο πιάνο, όσο και για το άκουσμα των μελωδιών. Επιπλέον, μ’ αυτή τη 

στρατηγική, ενισχύει την οπτική και την αντιληπτική-αναλυτική του μνήμη για το έργο.  

Επιπροσθέτως, απαραίτητη στρατηγική για την απομνημόνευση είναι αυτή του 

«σπασίματος» του έργου σε τμήματα και της εκτέλεσής τους με διαφορετική, από την 

κανονική, σειρά (Ζαχαροπούλου, 2006,  Ginsborg, 2004). Αρχικά, αφού ο πιανίστας έχει 

ορίσει τα τμήματα, τα εκτελεί με τη σειρά που είναι στην παρτιτούρα, δηλαδή δεν αλλάζει - 

προς το παρόν – τη διάταξή τους. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην ξεκάθαρη διαμόρφωση των 

τμημάτων στο μυαλό του πιανίστα. Αφού, λοιπόν, έχει ξεκαθαριστεί τόσο το εναρκτήριο 

σημείο, όσο και η συνέχεια του κάθε τμήματος και η εκτέλεσή τους από μνήμης γίνεται άνετα, 

χωρίς την ύπαρξη μνημονικών προβλημάτων, ο πιανίστας είναι έτοιμος για την εκτέλεση των 

τμημάτων με διαφορετική σειρά.   

O Leschetizky, διάσημος καθηγητής του 19ου αιώνα, δίδαξε στους μαθητές του τη 

στρατηγική της απομνημόνευσης από πίσω προς τα εμπρός (Tompkins, 2004). Σύμφωνα μ’ 

αυτή τη στρατηγική, ο πιανίστας χωρίζει το έργο σε μικρά μέρη, τα οποία είναι καλό να 

αποτελούνται από ένα ή δύο μέτρα. Ο διαχωρισμός αυτός πρέπει να γίνει με βάση το θεματικό 

περιεχόμενο, τις φράσεις, τις καταλήξεις των μελωδιών κ.τ.λ. Το κάθε μέρος παίρνει έναν 

αριθμό αρχίζοντας από το τέλος και φτάνοντας στην αρχή. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το τελευταίο 

μέρος του έργου, για παράδειγμα το τελευταίο μέτρο παίρνει τον αριθμό 1, το προτελευταίο 

παίρνει τον αριθμό 2 κ.ο.κ. Στη συνέχεια, ο πιανίστας απομνημονεύει το 1ο μέρος, μετά το 2ο, 
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αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα δύο αυτά μέρη συνδέονται, πώς δηλαδή από το 2ο μέρος 

οδηγούμαστε στο 1ο μέρος. Έπειτα, o πιανίστας παίζει τα δύο μέρη από μνήμης, και ακολουθεί 

την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα μέρη οδηγούμενος προς την αρχή (Lewis, 1999). Αρκετοί 

πιανίστες αποκτούν τη συνήθεια της εκτέλεσης και απομνημόνευσης του έργου σύμφωνα μ’ 

αυτή τη στρατηγική. Πιθανή αιτία αυτής της συνήθειας είναι η διαπίστωσή τους πως το τέλος 

και η κατάληξη του έργου δεν βρίσκεται στο ίδιο, υψηλότερο, επίπεδο με την αρχή και τη 

συνέχειά του. Έτσι, με τη στρατηγική αυτή μπορεί να εξισορροπηθεί το έργο και η κατάληξή 

του να γίνει ασφαλής. Επιπλέον, ο πιανίστας, πραγματοποιώντας αυτή τη στρατηγική, μπορεί 

ν’ αποκτήσει τη δυνατότητα της εκτέλεσης του έργου από οποιοδήποτε ενδιάμεσο σημείο του 

έργου. Εκτός αυτών, υπάρχουν αρκετά έργα τα οποία εμφανίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες 

στο τέλος τους. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, τη στρατηγική της απομνημόνευσης από πίσω προς τα 

εμπρός, ο πιανίστας δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα δύσκολα σημεία και τα επαναλαμβάνει 

περισσότερο (Tompkins, 2004), όπως θα γινόταν στην περίπτωση κατά την οποία θα 

ξεκινούσε την εκτέλεση του έργου από την αρχή. Όσο θετικά κι αν είναι, όμως, τα 

αποτελέσματα, καλό είναι να μην υπερβάλλει ο πιανίστας με την εφαρμογή της μεθόδου 

αυτής, αλλά να εκτελεί την ίδια ημέρα το έργο κανονικά, δηλαδή από εμπρός προς τα πίσω, 

ούτως ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στο μυαλό του εκτελεστή (Kelley, 2001). 

Έναν άλλο τρόπο, για να δοκιμαστεί η μνήμη του πιανίστα για το έργο, αποτελεί η από 

μνήμης καταγραφή του έργου σε παρτιτούρα, μέθοδος η οποία προτείνεται από τον Sloboda 

(Ζαχαροπούλου, 2006). Η στρατηγική αυτή αποτελεί, μεν, μία αρκετά δύσκολη διαδικασία, 

επιβεβαιώνει, δε, την πραγματική μνήμη του πιανίστα για το έργο, επομένως φέρνει στην 

επιφάνεια τα σημεία εκείνα που δεν έχουν απομνημονευτεί πλήρως και με κάθε λεπτομέρεια.  

Η διαδικασία κατά την οποία ο πιανίστας συνεχίζει τη μελέτη του έργου, ακόμα κι 

όταν ‘‘νιώθει ότι έχει αποκτήσει 100% γνώση του προς μελέτη υλικού’’ (Ζαχαροπούλου, 

2006: 80), ονομάζεται «υπερμάθηση», όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο. Κατά 

τη διαδικασία της «υπερμάθησης», ο πιανίστας μπορεί να εφαρμόσει συγκεκριμένες 
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στρατηγικές, με απώτερο σκοπό αφενός την ενίσχυση της απομνημόνευσης, αφετέρου τη 

συντήρηση του έργου μέχρι την ημέρα της παρουσίασής του μπροστά σε κοινό. Οι 

στρατηγικές, λοιπόν, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την «υπερμάθηση» αναλύονται 

στη συνέχεια. Κατά την από μνήμης εκτέλεση του έργου σε γρήγορες ταχύτητες, ο εγκέφαλος 

δεν προλαβαίνει να σκέφτεται τις πληροφορίες που χρησιμοποιούσε κατά τη διαδικασία της 

απομνημόνευσης. Επίσης, πολλές κινήσεις των χεριών και των δαχτύλων μπορεί να έχουν 

φτάσει στο σημείο να γίνονται μηχανικά και χωρίς την ουσιαστική συνείδηση του μουσικού. 

Μία αποτελεσματική στρατηγική, την οποία μπορεί να επικαλεστεί ο μουσικός κατά τη 

διαδικασία της συντήρησης, είναι η αργή εκτέλεση. Με την τεχνική της αργής εκτέλεσης 

επιτυγχάνεται ο απόλυτος έλεγχος των δαχτύλων, αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη κίνησή τους, 

επιτυγχάνεται ακριβής και λεπτομερειακός έλεγχος από μνήμης για κάθε σημείο και κάθε νότα 

του έργου και ξεκαθαρίζονται τα τυχόν λάθη. Επιπροσθέτως, ο μουσικός αναπτύσσει την 

τεχνική του πάνω στο έργο. Τα ίδια αποτελέσματα επιφέρει το παίξιμο χωρίς ζέσταμα (Kant, 

2006).      

Πολύ σημαντική είναι η επιστροφή στην παρτιτούρα, για τον έλεγχο της ακρίβειας 

τόσο για κάθε νότα ξεχωριστά, όσο και για τα σημεία έκφρασης, όπως οι φράσεις, οι 

δυναμικές, οι παύσεις, οι κορώνες, τα raletandi, τα accelerandi κ.τ.λ. Με την επιστροφή στην 

παρτιτούρα, ελέγχονται τυχόν λάθη που μπορεί να απομνημονεύτηκαν κατά το πρώτο 

διάβασμα. Εάν μία νότα απομνημονευτεί εξ’ αρχής λανθασμένη, θα εκτελείται συνέχεια λάθος 

και ο μουσικός δεν θα το καταλαβαίνει. Ένας τρόπος για να ελεγχούν αυτά τα λάθη, είναι η 

ακρόαση του έργου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο μουσικός μπορεί ν’ αντιληφθεί τις τυχόν, 

σημαντικές και μεγάλες όμως, διαφορές (Chuan, 2006). 

Παρόλ’ αυτά, η υπερβολική «υπερμάθηση», όταν γίνεται παθητικά, κατά την Rubin-

Rabson (Ζαχαροπούλου, 2006), αποτελεί χάσιμο χρόνου και ενέργειας. Όταν, όμως, ο τρόπος 

με τον οποίο πραγματοποιείται η «υπερμάθηση» δεν είναι παθητικός, δηλαδή ο πιανίστας δεν 
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επαναλαμβάνει μηχανικά το έργο, η όλη διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε ‘‘μια 

συγκεκριμένη άσκηση με ξεκάθαρους σκοπούς και στόχους’’ (Ζαχαροπούλου, 2006: 80).           

Τέλος, όσον αφορά τη ψυχολογική προετοιμασία του πιανίστα για την εκτέλεση από 

μνήμης, η Ginsborg (2004) αναφέρει δύο μεθόδους: πρώτον, ο πιανίστας θα πρέπει να μάθει 

να ελέγχει το μυαλό του, έτσι ώστε ν’ αποκτήσει την ίδια αίσθηση, όταν εκτελεί το έργο 

μπροστά σε κοινό, με αυτή που έχει όταν εκτελεί το έργο μόνος του και για τον εαυτό του. 

Δεύτερον, μία μέθοδο, που έχει μεγάλη πιθανότητα να βοηθήσει την εκτέλεση από μνήμης 

μπροστά σε κοινό, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελεί η εκτέλεση 

του έργου στο χώρο και στο πιάνο όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συναυλία (Ginsborg, 

2004). 

 

5.3 Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο πιανίστας τα κενά μνήμης και τα λάθη που 

μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση; 

Η εμπειρία σχετικά με την απομνημόνευση έχει αποδείξει στους εκτελεστές όχι μόνο 

πως η μνήμη μπορεί να «προδώσει», αλλά και ότι τα κενά μνήμης και τα λάθη μπορούν να 

συμβούν, και όντως συμβαίνουν (Mishra, 1999). Άλλωστε, ‘‘είναι πολύ δύσκολο να προλάβεις 

κάτι που δεν μπορείς να προβλέψεις’’ (Mishra, 1999: 13). Ένα μέρος του μνημονικού 

προβλήματος – και ίσως το μεγαλύτερο - είναι ο φόβος της ύπαρξης κενών μνήμης, μήπως 

δηλαδή ξεχαστούν σημεία και μέρη του έργου, καθώς επίσης και οι συνέπειες που πρόκειται ν’ 

ακολουθήσουν (Lewis, 1999), γι’ αυτό το λόγο, ο εκτελεστής παρακινείται να καταβάλλει ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό ενέργειας (Mishra, 1999). Το μνημονικό κενό έχει σαν αποτέλεσμα, σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τον κλονισμό της αυτοπεποίθησης του μουσικού. Δεν είναι 

απαραίτητο ο εκτελεστής να έχει ξαναζήσει την εμπειρία του μνημονικού κενού και της 

αποτυχίας, γεγονός που είναι πιθανόν να συμβάλλει στην γενικότερη ύπαρξη άγχους. Ο φόβος 

για τα κενά μνήμης εμφανίζεται τόσο ανάμεσα στους έμπειρους, όσο και ανάμεσα στους 
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λιγότερο έμπειρους πιανίστες – ίσως στους τελευταίους περισσότερο, γιατί έχουν την αίσθηση 

πως θα χάσουν περισσότερα (Ginsborg, 2004).  

Ο πιανίστας θα πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να συμβούν λάθη κατά την εκτέλεση του 

έργου. Ένα γλίστρημα δαχτύλου, ένα γλίστρημα του ποδιού πάνω στα pedal ή μία χαμένη 

νότα είναι ικανά να συγχύσουν τη δαχτυλική μνήμη, ενώ το μυαλό προσπαθεί να πιαστεί από 

κάποιο σημείο και η ακουστική μνήμη ενδέχεται να χαθεί, προκαλώντας στον πιανίστα άγνοια 

για το σημείο στο οποίο βρίσκεται (Gipson, 2001). Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι 

απομνημόνευσης συμβάλλουν σε μία ασφαλή απομνημόνευση του έργου, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δε θα συμβούν λάθη. Ο μουσικός επικαλείται αυτές τις μεθόδους για τον 

περιορισμό και τη μείωση των πιθανοτήτων για την πραγματοποίηση λάθους κατά την 

εκτέλεση, αλλά και για την ευκολότερη ανάκτηση της εκτέλεσης. Η εμφάνιση κενών μνήμης 

κατά την εκτέλεση δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός της ανεπαρκούς απομνημόνευσης, των 

περιβαλλοντικών συνθηκών που συνοδεύουν την εκτέλεση, αλλά και λόγω ανεπαρκούς 

τεχνικής ικανότητας (Rider, 1980, Binkowski, 1985, Jacobson, 1992 από Mishra, 1999: 11-

12). Ο μουσικός, με άλλα λόγια, μπορεί να νιώθει ανασφαλής ως προς την τεχνική του 

δεξιότητα, κυρίως σε σημεία με πολύπλοκες αρμονίες και αλλαγές τονικοτήτων. Επίσης, 

μπορεί ένας θόρυβος από το ακροατήριο να μη γίνει συνειδητά αντιληπτός από τον πιανίστα, 

ασυναίσθητα, όμως, αυτός ο θόρυβος μπορεί ν’ αναστατώσει τη συγκέντρωσή του, 

προκαλώντας σφάλμα μνήμης (Mishra, 1999). Τα σφάλματα μνήμης, που συμβαίνουν λόγω 

της μη συγκέντρωσης, οφείλονται στις λανθασμένες συνήθειες εξάσκησης. Πιο συγκεκριμένα, 

όταν ο πιανίστας εκτελεί ένα έργο και παράλληλα σκέφτεται κάτι που τον απασχολεί, για 

παράδειγμα «τι πρόκειται να φάει το μεσημέρι», αυτό προμηνύει την ύπαρξη χειρότερων και 

επικίνδυνων σκέψεων κατά την εκτέλεση του έργου μπροστά σε ακροατήριο, όπως «γνωρίζω 

σίγουρα τι παίζω σ’ εκείνο το σημείο;» ή «τι ακολουθεί μετά;» ή «από ποια νότα αρχίζει το 

επόμενο μέρος;» (Mishra, 1999). Όλες αυτές οι σκέψεις είναι ικανές ν’ αποσυντονίσουν τον 

πιανίστα, ωθώντας τον πολύ εύκολα σε κάποιο λάθος. Εάν ο πιανίστας πετύχει την απόλυτη 
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συγκέντρωση και απολαμβάνει το έργο κατά τη μελέτη στο χώρο του, έχει πολύ μεγάλες 

πιθανότητες να πετύχει σχεδόν την ίδια συγκέντρωση και κατά την εκτέλεση του έργου 

μπροστά σε κοινό. Με την ίδια λογική κινείται και η Foster, ωθώντας τους μαθητές της να 

εκτελούν έργα έχοντας ανοιχτή την τηλεόραση ή αφήνοντας άλλα άτομα να κυκλοφορούν και 

να κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στο χώρο. Εάν ο πιανίστας καταφέρει να 

συγκεντρωθεί και να εκτελέσει έργα κάτω από αυτές, και παρόμοιες, συνθήκες, τότε είναι 

ικανός να συγκεντρωθεί και να εκτελέσει έργα μπροστά σε ακροατήριο (Mishra, 1999). 

‘‘ Η μνήμη είναι παράλληλα η πηγή του προβλήματος και η επίλυσή του’’ (Chaffin & 

Imreh, 2002: 198). Για να αποτραπούν οι αποτυχίες και τα κενά μνήμης κατά την εκτέλεση,  

        ‘‘ ο καλλιτέχνης χρειάζεται να  έχει  μία  αντιληπτική  παρουσίαση  της  μουσικής  ξεκάθαρα   στο 
        μυαλό του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης. Για να επανορθώσει, πρέπει να γνωρίζει  σε  ποιο, 
        ακριβώς,   σημείο   του   έργου   βρίσκεται –  σε   ποια   ενότητα,  σε ποιο  μέτρο, πού  γίνονται  οι 
        μετατροπίες και τι ακολουθεί στη συνέχεια’’ (Chaffin & Imreh, 2002: 198).  
 

Με την αντιληπτική μνήμη, ο μουσικός έχει τη δυνατότητα ν’ αρχίσει ξανά το 

κιναισθητικό του πρόγραμμα. Οι λιγότερο έμπειροι πιανίστες, στην περίπτωση λάθους, 

συνήθως αρχίζουν ξανά από την αρχή του έργου, σε αντίθεση με τους έμπειρους πιανίστες, οι 

οποίοι έχουν τη δυνατότητα, δεδομένου ότι έχουν απομνημονεύσει το έργο πλήρως, με 

μεθοδικότητα και στρατηγική, να ξεκινήσουν από όποιο σημείο επιθυμούν και θεωρούν 

βολικό για τη συνέχιση της εκτέλεσης (Chaffin & Imreh, 2002).  

Κατ΄ αρχήν, πολύ βοηθητική είναι η καταγραφή συγκεκριμένων ξεκινημάτων 

επιτρέποντας στο μουσικό, σε περίπτωση λάθους ή κενού μνήμης, να «πιαστεί» από κάποιο 

συγκεκριμένο σημείο, ώστε να συνεχίσει την εκτέλεσή του. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε συνάρτηση με τη δομή του έργου και όχι αυθαίρετα, γεγονός που απαιτεί τη 

χρήση αντιληπτικής μνήμης. Επίσης, αφού απομνημονευτεί το έργο για πρώτη φορά, ένας 

τρόπος, για να ελέγξει ο μουσικός τη σταθερότητα της μνήμης του και την ικανότητα της 

επανόρθωσης σε περίπτωση λάθους, είναι το ξεκίνημα από το μέσο μιας ενότητας ή η 

εξάσκηση της εκτέλεσης των ενοτήτων με διαφορετική σειρά από την κανονική. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, ‘‘δημιουργείται μία νοητική παρουσίαση του έργου, πάνω στην οποία ο πιανίστας 
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μπορεί να πραγματοποιήσει μία σταθερή, αλλά ευέλικτη εκτέλεση’’ (Ginsborg, 2004: 133). 

Ένας άλλος τρόπος, για να εξασκήσει ο μουσικός την ετοιμότητά του στην επικάλυψη των 

τυχών λαθών που ενδέχεται να συμβούν, είναι η συνέχιση της εκτέλεσης, κατά την εξάσκηση, 

ακόμα κι αν συμβούν λάθη. Ο πιανίστας, δηλαδή, πρέπει να εξασκηθεί στο να μην σταματάει 

την εκτέλεσή του, αλλά να παραβλέπει τα λάθη. Εάν συμβεί το ίδιο λάθος στο ίδιο σημείο, θα 

πρέπει να ελέγξει τι δεν παίχτηκε σωστά και να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει και να διορθώσει 

το σημείο, χωρίζοντας, εάν αυτό βοηθάει, σε μικρότερα κομμάτια και βλέποντας και 

αναλύοντας τι παίζει ακριβώς το κάθε χέρι (Lewis, 1999). Αρχικά, το σημείο παίζεται σε αργή 

ταχύτητα, ώστε να επανέλθει στη μνήμη, και σταδιακά αυξάνεται. Εάν, όμως, ο εκτελεστής 

αδυνατεί να συνεχίσει την επιτέλεση του έργου, μετά την πραγματοποίηση λάθους ή 

μνημονικού κενού, βοηθητικό θα ήταν να γυρίσει στο σημείο που παρουσιάζει το πρόβλημα 

και να εξασκήσει το σταμάτημα και το ξεκίνημα του μέρους αυτού από μνήμης. ‘‘Ο μουσικός 

θα πρέπει να είναι ικανός να σταματάει σε οποιοδήποτε σημείο, να παίζει ένα άλλο έργο για 

κάποιο διάστημα και έπειτα να συνεχίζει ακριβώς από το σημείο που σταμάτησε’’ (Kelley, 

2001: 2).  

Για ορισμένους πιανίστες η ικανότητα της συνέχισης της εκτέλεσης παρά τα λάθη και 

τα κενά μνήμης αποτελεί κάτι το απλό και φυσιολογικό. Για άλλους, όμως, τα λάθη και τα 

κενά μνήμης αποτελούν ένα τεράστιο εμπόδιο και παράλληλα ανασταλτικούς παράγοντες για 

μία αποδοτική και ευχάριστη εκτέλεση. Επακόλουθη είναι μία συναυλία με δυσάρεστο 

αποτέλεσμα τόσο για τον ίδιο τον εκτελεστή, όσο και για τον ακροατή. Ο επιτυχημένος 

εκτελεστής ξέρει να καλύπτει μουσικά τα λάθη του, ενισχύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την 

αυτοπεποίθησή του και δημιουργώντας μία ευχάριστη ατμόσφαιρα για τον ίδιο, αλλά και για 

το κοινό του (Gipson, 2001).      
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5.4 Πόσο μπορεί να διαρκέσει η απομνημόνευση ενός κομματιού, εάν αυτό 

απομνημονευτεί σύμφωνα με τις παραπάνω στρατηγικές; 

Κατά τον Chuan (2006), ο μουσικός καλείται να επενδύσει χρόνο σε δύο διαφορετικές 

διαδικασίες: πρώτον, στη διαδικασία της πλήρης απομνημόνευσης του έργου και, δεύτερον, 

στη διαδικασία της συντήρησής του, για την εξασφάλιση μόνιμης μνήμης και διόρθωση των 

τυχόν ξεχασμένων, ή όχι πλήρως απομνημονευμένων, ενοτήτων. Συγκρίνοντας τις δύο αυτές 

διαδικασίες, η δεύτερη, δηλαδή η συντήρηση, αποτελεί την πιο χρονοβόρα. Η συντήρηση είναι 

ένας από τους λόγους, για τους οποίους οι μουσικοί εγκαταλείπουν την απομνημόνευση, 

σκεπτόμενοι ότι, αφού θα ξεχαστεί το έργο, δεν υπάρχει λόγος ν’ απομνημονευτεί. ‘‘Η 

συντήρηση μπορεί να περιορίσει το μέγεθος ενός ρεπερτορίου, επειδή, μετά την 

απομνημόνευση μουσικής για 5 με 10 ώρες, για παράδειγμα, οι απαιτήσεις της συντήρησης 

μπορεί να περιορίσουν την απομνημόνευση περαιτέρω κομματιών’’(Chuan, 2006: 2). 

Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι, που αποσκοπούν στην αύξηση του ρεπερτορίου, πέρα από 

οποιοδήποτε όριο συντήρησης. Ένας τρόπος απ’ αυτούς είναι η προσωρινή εγκατάλειψη των 

απομνημονευμένων έργων και η ξανα-απομνημόνευσή τους μετά την πάροδο ενός χρονικού 

διαστήματος, όποτε χρειαστεί. Τα κομμάτια που έχουν απομνημονευτεί πλήρως και με 

μεθοδικότητα και έχουν συντηρηθεί, επίσης, τηρώντας τις παραπάνω αναφερθείσες 

στρατηγικές, μπορούν να έρθουν ξανά εύκολα στη μνήμη του μουσικού, ακόμα κι αν δεν 

έχουν εκτελεστεί για χρόνια (Chuan, 2006).   
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                                            ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Λόγω της διαφορετικότητας στη μνημονική ικανότητα, ο κάθε μουσικός θα πρέπει να 

ανακαλύψει τις στρατηγικές και τις τεχνικές εκείνες που ανταποκρίνονται και επιφέρουν 

θετικότερα αποτελέσματα στην απομνημόνευση, σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις.  

Η απομνημόνευση μουσικής σίγουρα αποτελεί μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία, 

ειδικά εάν ο μουσικός αναρωτιέται το λόγο της απομνημόνευσης ενός έργου, από τη στιγμή 

που έχει στα χέρια του την παρτιτούρα. Κατά τον Kelley (2001), όταν ένα έργο είναι 

κατοχυρωμένο πραγματικά και κατά την εκτέλεση από παρτιτούρα και κατά την από μνήμης 

εκτέλεση, τότε μόνο ο μουσικός έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στα μουσικά νοήματα, να το 

«κάνει δικό του», να το κατανοήσει, να νιώσει το συναισθηματικό του περιεχόμενο και να 

«πάρει μία γεύση» του τι σκεφτόταν ο συνθέτης κατά τη σύνθεση του έργου. Πώς είναι 

δυνατόν να γίνει πραγματικά κατανοητό ένα κομμάτι, εάν ο μουσικός δε γνωρίζει καν τις 

νότες που περιέχονται σ’ αυτό;    

Η λειτουργία της μνήμης αποτελεί ένα από τα στοιχεία που παίζουν βασικό ρόλο στη 

ζωή μας. Χωρίς αυτήν δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να μάθουμε και, πιο συγκεκριμένα, να 

συντηρήσουμε αυτά που μαθαίνουμε, επομένως δε θα μπορούσαμε να εξελίξουμε τις γνώσεις 

και τις ικανότητές μας. ‘‘Το παρελθόν μας θα ήταν ανύπαρκτο, το παρόν ακατανόητο και το 

μέλλον αβέβαιο’’ (Καραβανάς, 2006). Ας δώσει ο κάθε μουσικός την ευκαιρία στον εαυτό του 

για απόλαυση της μουσικής, εξασκώντας και ενισχύοντας τη μνήμη του. Ας επιτρέψει στον 

εαυτό του να γεμίσει και να διαποτίσει τη ζωή του με μουσική, χαρακτηρίζοντας το παρελθόν, 

το παρόν και το μέλλον του.      
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