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ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΟ  ΦΑ ΡΚ Ι ΟΛΑΚΗ  

Μουσική για παιδική χορωδία του 

Αλέκου Ξένου2 

Οεοίληφη  

Ξ Αλέκξπ Νέμξπ καςέλαβε ςη θέρη ςξσ ρςημ ιρςξοία ςηπ 

έμςευμηπ μεξελλημικήπ μξσρικήπ χπ ξ ρσμθέςηπ ςηπ Αμςίρςαρηπ. 

Ζ εμαρυϊληρή ςξσ με ςη ρϋμθερη έογχμ για παιδική υξοχδία 

αλλά και ςοαγξσδιόμ για παιδιά δεμ μπξοεί ρε καμία 

πεοίπςχρη μα θεχοηθεί ςσυαίξ γεγξμϊπ. Ξι ιρςξοικέπ ρσμθήκεπ 

ςηπ κάθε επξυήπ, επέδοαραμ καςαλσςικά ρςημ απϊταρή ςξσ 

ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη, μία εμαρυϊληρη πξσ ϊμχπ τάμηκε 

μα ςξμ θέλγει και αογϊςεοα καθόπ επαμήλθε ρε ασςή άλλεπ δϋξ 

τξοέπ ρςη ζχή ςξσ καςά ςημ δεκαεςία ςξσ ‟80. α ςοαγξϋδια 

για παιδική υξοχδία μπξοξϋμ μα υχοιρςξϋμ υξμδοικά ρε δϋξ 

πεοιϊδξσπ: ρε ασςά πξσ γοάτςηκαμ καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ 

Ιαςξυήπ και ρε ασςά πξσ γοάτςηκαμ ποξπ ςξ ςέλξπ ςηπ ζχήπ 

ςξσ ρσμθέςη. 

Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ άοθοξ θα επικεμςοχθξϋμε ρςα έογα ςηπ 

ποόςηπ πεοιϊδξσ και ρςη ρσμέυεια θα μαπ απαρυξλήρει ξ 

ςελεσςαίξπ κϋκλξπ παιδικόμ ςοαγξσδιόμ πξσ είμαι ρσγυοϊμχπ 

και έμα απϊ ςα ςελεσςαία έογα ςξσ ρσμθέςη. 

Ρκξπϊπ μαπ είμαι μα καςαδείνξσμε ςξ έογξ ςξσ Αλέκξσ Νέμξσ ρε 

ρυέρη με ςξ είδξπ ςξσ ςοαγξσδιξϋ για παιδική υξοχδία, μα 

αμαρϋοξσμε και μα επικαιοξπξιήρξσμε κάπξια έογα πξσ μπξοεί 

μα εμδιατέοξσμ ϊρξσπ καςαπιάμξμςαι με ςξ παιδικϊ ςοαγξϋδι. 

Οαοάλληλα, θα ποξρπαθήρξσμε μα ρκιαγοατήρξσμε ςξ 

ιδεξλξγικϊ σπϊβαθοξ πξσ διέπει κάπξια απϊ ασςά. έλξπ, δεμ 

μπξοξϋμε παοά μα επιμείμξσμε ρςημ αμάδεινη ςξσ παιδεσςικξϋ 

οϊλξσ ασςξϋ ςξσ είδξσπ ρϋμθερηπ.  

 

Λένειπ κλειδιά: Οαιδική υξοχδία, παιδικϊ ςοαγξϋδι, 

Αμςίρςαρη, Ιαςξυή, Αλέκξπ Νέμξπ 

 

                                            

 

2 Ρσμςξμεσμέμη μξοτή ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ παοξσριάρςηκε ρςξ Α΄Οαμελλήμιξ 
  Ρσμέδοιξ για ςξ Οαιδικϊ οαγξϋδι πξσ διξογάμχρε η ΟΑΡΔΘΔΥΞΡ  
  ρςημ Αθήμα ςξ 2007  
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Αλέξανδπορ Υαπκιολάκηρ 

Μνπζηθνιφγνο 

Τπ.Γηδάθησξ, Σκήκα Μνπζηθψλ 

πνπδψλ, Ιφλην Παλεπηζηήκην 

Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνχξε» 

 

Γελλήζεθε  ζηελ Αζήλα ην 1977. πνχδαζε ζην 

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Χδείν θαη ζην Διιεληθφ 

Χδείν, απ’ φπνπ απνθνίηεζε κε πηπρία Χδηθήο, 

Αξκνλίαο θαη Αληίζηημεο. Καηφπηλ, ζπνχδαζε 

ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Sheffield απ’ φπνπ 

απνθνίηεζε κε Bachelor in Music θαη Master in 

Music ζηε κνπζηθνινγία θαη ηε δηεχζπλζε 

νξρήζηξαο. Γηεηέιεζε αξρηκνπζηθφο ηεο 

University of Sheffield Students Symphony 

Orchestra θαη βνεζφο αξρηκνπζηθνχ ζηελ 

Sheffield Youth Orchestra ελψ έρεη δηεπζχλεη 

φια ηα νξρεζηξηθά ζχλνια ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Sheffield, ηελ Οξρήζηξα Γσκαηίνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Χδείνπ Παηξψλ θαη ην Διιεληθφ 

πγθξφηεκα χγρξνλεο Μνπζηθήο. Έρεη πάξεη 

κέξνο κε αλαθνηλψζεηο ηνπ ζε δηεζλή θαη 

εγρψξηα κνπζηθνινγηθά ζπλέδξηα ελψ άξζξα 

ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ή επίθεηηαη λα 

δεκνζηεπζνχλ ζε κνπζηθνινγηθά θαη γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο πεξηνδηθά θαζψο θαη πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ. Δξγάδεηαη ζηε Μεγάιε Μνπζηθή 

Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνχξε» 

σο κνπζηθνιφγνο, ελψ είλαη ππνςήθηνο 

δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ 

ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
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Ξ Αλέκξπ Νέμξπ καςέλαβε ςη θέρη ςξσ ρςημ ιρςξοία ςηπ έμςευμηπ μεξελλημικήπ μξσρικήπ 

χπ ξ ρσμθέςηπ ςηπ Αμςίρςαρηπ, γεγξμϊπ πξσ τσρικά δεμ μπξοεί μα θεχοείςαι ςσυαίξ. Λε ςξ 

εμβλημαςικήπ ρημαρίαπ έογξ ςξσ «Ζ Ρσμτχμία ςηπ Αμςίρςαρηπ», αλλά και άλλα πξσ 

ποαγμαςεϋξμςαι ςξ ίδιξ θέμα, ατεμϊπ αμέδεινε μία απϊ ςιπ ιρςξοικϊςεοεπ και ρημαμςικϊςεοεπ 

πεοιϊδξσπ ςηπ μεξελλημικήπ ιρςξοίαπ ςηπ ξπξίαπ ήςαμ και ξ ίδιξπ εμεογϊπ ρσμμέςξυξπ, 

ατεςέοξσ καθϊοιρε ςημ πεοαιςέοχ καλλιςευμική τήμη ςξσ χπ ρσμθέςη, παοϊλξ πξσ ςξ έογξ 

έυει παιυθεί μποξρςά ρε κξιμϊ ελάυιρςεπ τξοέπ. Ζ ηυξγοάτηρή ςξσ ϊμχπ απϊ ςξμ Δσθϋμιξ 

Ιαβαλιεοάςξ με ςημ Ρσμτχμική Ξουήρςοα ςηπ Δλλημικήπ Παδιξτχμίαπ διέρχρε ςξ έογξ απϊ 

ςημ λήθη3 και ςξ παοέδχρε ρςξσπ εοεσμηςέπ και ςξσπ μξσρικϊτιλξσπ αςϊτιξ και εμαογέπ.  

Για αοκεςά υοϊμια η «Ρσμτχμία ςηπ Αμςίρςαρηπ» απξςελξϋρε έμα απϊ ςα λίγα δείγμαςα 

δξσλειάπ ςξσ Νέμξσ πξσ μπξοξϋρε ξ εμδιατεοϊμεμξπ μα αμαζηςήρει και μα ακξϋρει όρςε μα 

διαμξοτόρει μία, έρςχ και, απξρπαρμαςική άπξφη πεοί ςξσ έογξσ ςξσ ρσμθέςη. μχπ ξ 

Νέμξπ ήςαμ ρσμθέςηπ 120 έογχμ και ϊυι μϊμξ εμϊπ. Ιαθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςξσ 

καςαπιάρςηκε με διάτξοεπ τϊομεπ και μξοτέπ ρϋμθερηπ εμό είμαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι η τχμή 

ήςαμ έμα απϊ ςα αγαπημέμα ςξσ μξσρικά μέρα, ατξϋ ρσμέθερε αοκεςά έογα για υξοχδιακά 

ρϋμξλα ή ρϊλξ τχμή ή και ςα δϋξ.  

Ζ εμαρυϊληρή ςξσ με ςη ρϋμθερη έογχμ για παιδική υξοχδία αλλά και ςοαγξσδιόμ για 

παιδιά δεμ μπξοεί ρε καμία πεοίπςχρη μα θεχοηθεί ςσυαίξ γεγξμϊπ. Ξι ιρςξοικέπ ρσμθήκεπ 

ςηπ κάθε επξυήπ, ϊπχπ θα δξϋμε παοακάςχ, επέδοαραμ καςαλσςικά ρςημ απϊταρή ςξσ ποξπ 

ασςή ςημ καςεϋθσμρη, μία εμαρυϊληρη πξσ ϊμχπ τάμηκε μα ςξμ θέλγει και αογϊςεοα καθόπ 

επαμήλθε ρε ασςή άλλεπ δϋξ τξοέπ ρςη ζχή ςξσ καςά ςημ δεκαεςία ςξσ ‟80.  

α ςοαγξϋδια για παιδική υξοχδία μπξοξϋμ μα υχοιρςξϋμ υξμδοικά ρε δϋξ πεοιϊδξσπ: 

ρε ασςά πξσ γοάτςηκαμ καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ Ιαςξυήπ και ρε ασςά πξσ γοάτςηκαμ ποξπ ςξ 

ςέλξπ ςηπ ζχήπ ςξσ ρσμθέςη. Ασςϊ ϊμχπ δεμ ρημαίμει ϊςι ςα έογα πξσ γοάτςηκαμ καςά ςημ 

ποόςη πεοίξδξ είυαμ ϊλα χπ θέμα ςξσπ ςξμ πϊλεμξ. Ζ ιδεξλξγική τϊοςιρη ποέπει μα 

θεχοείςαι δεδξμέμη αμ αμαλξγιρςεί καμείπ και ςιπ ςεςαμέμεπ ρσμθήκεπ ςηπ επξυήπ. Άλλχρςε, 

ρυεδϊμ ϊλα ςα έογα ςξσ Νέμξσ εμτξοξϋμςαι απϊ ιδεξλξγική πμξή, μιαπ και ξ ρσμθέςηπ ςξσπ 

ήςαμ έμαπ βαθϋςαςα πξλιςικξπξιημέμξπ άμθοχπξπ με ιδέεπ και πιρςεϋχ ςα ξπξία σπξρςήοιζε 

ρθεμαοά, πάμςξςε ϊμχπ δίυχπ ταμαςιρμϊ και ακοϊςηςεπ. Ξ Νέμξπ θεχοξϋρε ϊςι ξι 

ρξριαλιρςικέπ ςξσ ιδέεπ ήςαμ μξμίμχπ παοξϋρεπ ρε κάθε κξιμχμική ςξσ ποάνη, άοα και ρςημ 

ςέυμη ςξσ.  

Δπαμεουϊμεμξι ρςα ςοαγξϋδια ςξσ για παιδική υξοχδία θα επιθσμξϋραμε κας‟ αουήμ μα 

επικεμςοχθξϋμε ρςα έογα ςηπ ποόςηπ πεοιϊδξσ. Δδό ρημειόμξσμε ϊςι ξ Αλέκξπ Νέμξπ 

διεςέλερε σπεϋθσμξπ μξσρικξϋ εκπξλιςιρμξϋ ςξσ ΔΚΑΡ (Υαοκιξλάκηπ, 2006, ρ. 175) για έμα 

ικαμϊ υοξμικϊ διάρςημα καςά ςη διάοκεια ςηπ παοαμξμήπ ςξσ ρςημ Δλεϋθεοη Δλλάδα. 

 Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ εςόμ ςηπ Ιαςξυήπ ξ Νέμξπ ρσμέθερε ςα παοακάςχ έογα για 

παιδική υξοχδία:  

                                            

 

3 Αλέκξσ Νέμξσ σμτχμικά έογα Δσθϋμιξπ Ιαβαλιεοάςξπ, Ρσμτχμική Ξουήρςοα ςηπ Δλλημικήπ Παδιξτχμίαπ. 

Έμχρη Εακσμθίχμ ΕΘ/361/92. Ρςξ CD πεοιλαμβάμξμςαι και ςα έογα πάοςακξπ και Ο Διγεμήπ δεμ πέθαμε 
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1. Σα ελλημόπξσλα ςξ λέμε (1943-1945) ρε ρςίυξσπ Γεοάριμξσ Ρςαϋοξσ για 

μξμϊτχμη παιδική υξοχδία με ρϊλξ τχμή και πιάμξ. ξ ςοαγξϋδι ασςϊ 

ποξέουεςαι απϊ ςημ, άςσπη, ρσλλξγή με ςίςλξ Σοαγξύδια πξσ γοάτςηκαμ ρςη 

πεοίξδξ ςξσ εθμικξαπελεσθεοχςικξύ μαπ αγώμα (Λπξσκξσβάλαπ, 2003, 169 – 

170). 

2. Ο ποώςξπ αμςάοςηπ ή Λαμώληπ Γλέζξπ (1942) ρε ρςίυξσπ Ρςάθη Οοχςαίξσ. ξ 

έογξ ασςϊ ςοαγξσδιέςαι είςε απϊ αμδοική είςε απϊ γσμαικεία είςε απϊ παιδική 

υξοχδία (Λπξσκξσβάλαπ, 2003, ρ. 175). 

3. Εήςχ ςα Αεςόπξσλα ή Ύμμξπ ςχμ Αεςόπξσλχμ (1944) ρε ρςίυξσπ Γεοάριμξσ 

Ρςαϋοξσ (Λπξσκξσβάλαπ, 2003, ρ. 175). 

4. Σ’ Αεςόπξσλα ςξ λέμε (1944) ρε ρςίυξσπ Γεοάριμξσ Ρςαϋοξσ (Λπξσκξσβάλαπ, 

2003, ρ. 175). 

5. Παιδικά Σοαγξύδια (1944) ρε ρςίυξσπ ςξσ Βαρίλη Πόςα. Οοϊκειςαι για κϋκλξ 

δεκαπέμςε παιδικόμ ςοαγξσδιόμ για παιδική υξοχδία και πιάμξ (Λπξσκξσβάλαπ, 

2003, ρ. 176). 

Απϊ ςημ απλή αμάγμχρη και μϊμξ ςχμ ςίςλχμ ςχμ παοαπάμχ ςοαγξσδιόμ καμείπ 

αμςιλαμβάμεςαι ςημ θεμαςξλξγία ςχμ πεοιρρϊςεοχμ. ξ αμςιρςαριακϊ ςξσπ πεοιευϊμεμξ είμαι 

ποξταμέπ και ασςαπϊδεικςξ. 

 Ρημαμςικϊ θα ήςαμ μα θσμηθξϋμε εδό ςξ ρϋμθημα ςηπ ΔΟΞΜ απϊ ςημ επξυή εκείμη: 

Πξλεμάμε και ςοαγξσδάμε. Ζ μξσρική υοηριμξπξιξϋςαμ χπ μέρξ για ςημ αμαπςέοχρη ςξσ 

ηθικξϋ ςχμ αγχμιζϊμεμχμ. Ξ Νέμξπ, αλλά και άλλξι ρσμθέςεπ ςηπ επξυήπ, έγοαφαμ αοκεςά 

αμςιρςαριακά ςοαγξϋδια, εμό ανίζει μα ρημειόρξσμε ϊςι δϋξ απϊ ςα ςοαγξϋδια ήςαμ γοαμμέμα 

για ςημ μεαμική αμςιρςαριακή ξογάμχρη Αεςϊπξσλα4. Ξ Νέμξπ, ϊπχπ αματέοει και ξ Υάοηπ 

Ρακελλαοίξσ «ίδοσρε ρςιπ Ιξοσρυάδεπ, ςημ έδοα ςηπ ΟΔΔΑ, ςημ ποόςη κι ίρχπ ςη μξμαδική για 

ςα ελλημικά ποάγμαςα υξοχδία απϊ παιδιά και μάλιρςα παιδιά υχοίπ καμία μξσρική μϊοτχρη 

ή ποξπαίδεια- πξσ ποϊτςαρε κι έδχρε κάμπξρεπ ρσμασλίεπ ρςξ ξοειμϊ και μακοιά απϊ κάθε 

πξλιςιρςική εκδήλχρη υχοιϊ» (Ρακελλαοίξσ, 1983, ρ. 86). Λάλιρςα ρε ασςή ςημ υξοχδία ξ 

ρσμθέςηπ είυε υοηριμξπξιήρει χπ μαέρςοξ έμα παιδί δέκα εςόμ με ςξ ϊμξμα Λιυάληπ, γεγξμϊπ 

ποαγμαςικά εμςσπχριακϊ και οηνικέλεσθξ.  

 α ςοαγξϋδια ασςά είυαμ, θα μπξοξϋρε μα πει καμείπ, διςςϊ οϊλξ: απ‟ ςη μια ςημ 

αμαπςέοχρη και ςημ υαλϋβδχρη ςξσ ηθικξϋ, απϊ ςημ άλλη ςημ παίδεσρη ςχμ παιδιόμ ςηπ 

επξυήπ, ςα ξπξία λϊγχ ςχμ ρσμθηκόμ πξσ επικοαςξϋραμ δεμ είυαμ πξλλέπ εσκαιοίεπ 

καλλιέογειαπ. 

Δδό θα θέλαμε μα επιρημάμξσμε μια σπξφία μαπ η ξπξία ρσγκεμςοόμει αοκεςέπ 

πιθαμϊςηςεπ μα απξδειυθεί αληθιμή: πξλλά απϊ ςα ςοαγξϋδια πξσ αματέοξμςαι απϊ ςξμ 

Διξμϋρη Λπξσκξσβάλα ρςξμ καςάλξγξ έογχμ ςξσ Αλέκξσ Νέμξσ δεμ ποξρδιξοίζξσμ ςξ είδξπ 

ςηπ υξοχδίαπ πξσ ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί. Ασςϊ ατήμει αοκεςά μεγάλξ πεδίξ εομημείαπ απϊ 

ςημ πλεσοά ςξσ εοεσμηςή, ατξϋ είμαι ρυεδϊμ ρίγξσοξ ϊςι ξπξιξδήπξςε διαθέριμξ ρυήμα ςηπ 

επξυήπ είυε ςημ εσκαιοία μα ςα ςοαγξσδήρει, άοα και παιδικέπ υξοχδίεπ. α έογα ασςά 

άλλχρςε διέπξμςαι απϊ απλέπ και εϋκξλεπ μελχδίεπ. Ίρχπ λξιπϊμ ςξ οεπεοςϊοιξ για ςημ 

                                            

 

4 Ζ ξογάμχρη ςχμ Αεςϊπξσλχμ ατξοξϋρε παιδιά μέυοι 15 εςόμ. Ήςαμ η ξογάμχρη – ποξθάλαμξπ ποιμ απϊ ςημ 

έμςανη ρςημ ΔΟΞΜ. 
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παιδική υξοχδία ςηπ επξυήπ πξσ είυε δημιξσογήρει ξ Νέμξπ μα ήςαμ εσοϋςεοξ απϊ ασςϊ πξσ 

πιρςεϋξσμε. 

 ελεσςαίξ απϊ ςα έογα για παιδική υξοχδία εκείμηπ ςηπ πεοιϊδξσ είμαι η ρσλλξγή 

ςοαγξσδιόμ ρε πξίηρη Βαρίλη Πόςα, ςα ξπξία εκδϊθηκαμ ςξ 1946 απϊ ςιπ εκδϊρειπ ςξσ 

Οαμελλημίξσ Λξσρικξϋ Ρσλλϊγξσ. Ξ Νέμξπ και ξ Πόςαπ είυαμ ρσμεογαρςεί και ρε άλλεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ρςα πλαίρια ςξσ αμςιρςαριακξϋ αγόμα, με ρημαμςικϊςεοη ϊλχμ ςη ρσμεογαρία 

ςξσπ ρςιπ θεαςοικέπ παοαρςάρειπ πξσ δίμξμςαμ ρε διάτξοεπ πϊλειπ και υχοιά απϊ ςξμ 

πεοιξδεϋξμςα θίαρξ ςξσ ΔΑΛ/ΔΚΑΡ πξσ είυε δημιξσογήρει ξ Πόςαπ. Οοέπει μα ποξρευθεί ϊςι 

ςα εμ λϊγχ ςοαγξϋδια διατέοξσμ απϊ ςα άλλα ςηπ ίδιαπ πεοιϊδξσ γιαςί δεμ εμπεοιέυξσμ 

πξλεμικά ή αμςιρςαριακξϋ ςϋπξσ μξήμαςα αλλά αμςίθεςα ρςϊυξπ είμαι ςξ άγγιγμα και ςξ 

εοέθιρμα ςηπ παιδικήπ φσυήπ. πχπ αματέοει και ξ Τξίβξπ Αμχγειαμάκηπ: «Ζ μικοή ρσλλξγή 

παιδικόμ ςοαγξσδιόμ ςξσ Αλέκξσ Νέμξσ πάμχ ρε ρςίυξσπ ςξσ Βαρίλη Πόςα μπξοξϋμε 

αδίρςαυςα μα πξϋμε πχπ έουεςαι μα καλϋφει έμα κεμϊ, ρσμβάλλξμςαπ ξσριαρςικά ρςημ 

ποξρπάθεια πξσ γίμεςαι ςελεσςαία για ςημ καςάλληλη πμεσμαςική ςοξτή ςξσ παιδιξϋ. ξ 

υαοακςηοιρςικϊ ρςημ εογαρία ςξσ κσοίξσ Νέμξσ, είμαι (sic) η ασθϊομηςη και απλή μελχδική 

γοαμμή, πξσ δίμει ρςα ςοαγξϋδια μία δοξρεοϊςηςα ςϊρξ ρϋμτχμη ρςξ πμεϋμα και ρςξ ϋτξπ 

ςξσπ» (Αμχγειαμάκηπ, 2005, ρ. 617 – 618). Οαοακάςχ, ξ Αμχγειαμάκηπ αματέοεςαι και ρςξ 

ελλημικϊ υοόμα πξσ εμσπάουει ρε ασςά ςα ςοαγξϋδια. Ιαλϊ θα ήςαμ ξι δάρκαλξι μξσρικήπ μα 

δξσμ και μα μελεςήρξσμ ςα εμ λϊγχ ςοαγξϋδια καθόπ είμαι πιθαμϊ μα ποξκϋφξσμ πξλλαπλά 

ξτέλη για ςξσπ μαθηςέπ. Άλλχρςε, γμόμη μαπ είμαι ϊςι μία απϊ ςιπ ποόςεπ ρσρςημαςικέπ 

ποξρπάθειεπ για ςη δημιξσογία παιδικξϋ ςοαγξσδιξϋ δεμ ανίζει μα βοίρκεςαι εκςϊπ 

οεπεοςξοίξσ. 

 Διεοεσμόμςαπ ςα πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςχμ εμ λϊγχ ςοαγξσδιόμ πξσ γοάτςηκαμ 

καςά ςη διάοκεια ςηπ Αμςίρςαρηπ, διαπιρςόμει καμείπ ϊςι ποϊκειςαι για έογα πξσ 

υαοακςηοίζξμςαι απϊ απλέπ μελχδίεπ, εϋκξλξ μα εμςσπχθξϋμ ρςξ μσαλϊ ςχμ υξοχδόμ και ξι 

ξπξίεπ είμαι έςρι γοαμμέμεπ όρςε μα έυξσμ άμερξ απξςέλερμα. Ξ Νέμξπ εκείμη ςημ επξυή 

έκαμε ξσριαρςικά ςα ποόςα ςξσ βήμαςα χπ ρσμθέςηπ και πξλλά απϊ ςα ρσμθεςικά ςξσ 

εσοήμαςα διέπξμςαι απϊ ςιπ χδειακέπ ςξσ καςεσθϋμρειπ και επιοοξέπ. Οαοϊλα ασςά ςα 

ρσγκεκοιμέμα έογα δείυμξσμ ςξ δοϊμξ πξσ θα ακξλξσθήρει ξ ρσμθέςηπ αογϊςεοα. 

Ρσγκοιμϊμεμα με ςιπ ϋρςεοεπ ρσμθέρειπ ςξσ Νέμξσ μπξοξϋμε μα διαπιρςόρξσμε ςιπ 

καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ, ςημ καςξπιμή ςξσ ενέλινη και χοιμϊςηςα η ξπξία ποξκϋπςει 

αογϊςεοα χπ τσρικϊ απϊςξκξ. 

Λεςά απϊ μία μακοά πεοίξδξ απξυήπ απϊ ςημ ρϋμθερη ςοαγξσδιόμ για παιδική υξοχδία, 

ξ Νέμξπ επαμήλθε ρςξ είδξπ ασςϊ ρςη δεκαεςία ςξσ „80, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξμ 

δημξριεσμέμξ καςάλξγξ έογχμ ςξσ. Οοϊκειςαι για ςα Παιδικά Σοαγξύδια ρε πξίηρη Υάοη 

Ρακελλαοίξσ Ξ Υάοηπ Ρακελλαοίξσ (1923 – 2007) ήςαμ παιδαγχγϊπ εμςαγμέμξπ απϊ μχοίπ ρςξ 

ΔΑΛ. Ρσμεογάρςηκε με ςξμ Λιυάλη Οαπαμαϋοξ ρςη δημιξσογία ςξσ αμαγμχρςικξϋ ςηπ ΟΔΔΑ 

(Οξλιςική Δπιςοξπή Δθμικήπ Απελεσθέοχρηπ) για ςημ Δ΄ και Ρς΄ ςάνη με ςίςλξ Δλεύθεοη 

Δλλάδα. Λεςά ςξμ πϊλεμξ σπηοέςηρε ρςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη ρε διάτξοεπ θέρειπ, εμό 

ρσμέγοαφε και πλήθξπ άοθοχμ για ζηςήμαςα εκπαίδεσρηπ. Διεςέλερε διεσθσμςήπ ςηπ εςήριαπ 

έκδξρηπ «Δπιθεόοηρη Οαιδικήπ Κξγξςευμίαπ» (αμόμσμξ άοθοξ, Πιζξρπάρςηπ, 2/2/2007, ρ. 

20). α ςοαγξϋδια ασςά, ϊπχπ αματέοεςαι και ρςημ υειοϊγοατη παοςιςξϋοα, ξλξκληοόθηκαμ 

απϊ ςξμ ρσμθέςη ρςιπ 16 Λαοςίξσ 1983 (Λπξσκξσβάλαπ, 2003, 178 – 179). Ζ ημεοξμημία και ςξ 

έςξπ ρϋμθερηπ ξτείλει μα ποξβλημαςίρει ςξμ εοεσμηςή. Ξ λϊγξπ είμαι ϊςι ξ Ρακελλαοίξσ ρε 

ατιεοχμαςικϊ άοθοξ ςξσ αματέοει ϊςι καςά ςη διάοκεια ςξσ υειμόμα 1943-4 γμχοίρςηκε με 
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ςξμ ρσμθέςη και έγιμαμ τίλξι και ρσμεογάςεπ. Ξ Νέμξπ παοέμειμε μαζί με ςξμ Ρακελλαοίξσ 

πεοίπξσ έμα μήμα καςά ςη διάοκεια ςξσ ξπξίξσ «μελξπξίηρε και ϊρα πξιήμαςά μξσ 

πεοιλαμβάμει ςξ έογξ ςξσ Παιδικά Σοαγξύδια» (Ρακελλαοίξσ, 2005, ρ. 582). Τσρικά δεμ 

μπξοξϋμε μα είμαρςε απϊλσςα βέβαιξι ϊςι ποϊκειςαι για ςξ ίδιξ έογξ, παοϊλξ πξσ ξ ςίςλξπ 

ξμξιάζει. Ξι επιμεληςέπ ςηπ ρσλλξγήπ εϋρςξυα εμςξπίζξσμ ςξ ζήςημα (Νέμξπ, 2006) αλλά δεμ 

παίομξσμ θέρη ϊρξμ ατξοά ςημ πεοιξδξλϊγηρη και έμςανη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κϋκλξσ ρςα 

έογα πξσ γοάτςηκαμ είςε ρςημ πεοίξδξ ςηπ Αμςίρςαρηπ είςε αογϊςεοα για ςξμ απλξϋρςαςξ 

λϊγξ ϊςι ςα παλαιϊςεοα ςοαγξϋδια απϊ ςημ πεοίξδξ ςηπ Αμςίρςαρηπ δεμ ρόζξμςαι, 

ςξσλάυιρςξμ ποξπ ςξ παοϊμ. Αμ θα θέλαμε μα ποξβξϋμε ρε κάπξια διαιρθηςική και ίρχπ 

κάπχπ παοακιμδσμεσμέμη εκςίμηρη θα λέγαμε ϊςι ξ ρσμθέςηπ είμαι πιθαμϊμ μα είυε αουικά 

ρσμθέρει κάπξια μξσρική πάμχ ρςα πξιήμαςα ςξσ Ρακελλαοίξσ. Αμ δευθξϋμε ασςϊ ςξ γεγξμϊπ 

θα ποέπει μα θέρξσμε χπ έςξπ ρϋμθερηπ ςξσ εμ λϊγχ έογξσ ςξμ υειμόμα ςξσ 1943-44. Ξ 

Νέμξπ, ϊπχπ καςαμαοςσοεί και ρςα αδημξρίεσςα απξμμημξμεϋμαςά ςξσ, έυαρε δϋξ τξοέπ ςξ 

ποξρχπικϊ ςξσ αουείξ καςά ςη διάοκεια ςχμ εςόμ ςξσ πξλέμξσ. Δίμαι πιθαμϊ λξιπϊμ η 

ρσγκεκοιμέμη παοςιςξϋοα μα βοιρκϊςαμ αμάμερα ρε ασςά πξσ υάθηκαμ και ςξ 1983 μα 

αμαρσμέθερε απϊ μμήμηπ ϊλξ ςξ έογξ. Βέβαια είμαι αμαμτίβξλξ γεγξμϊπ ϊςι ςα ρσγκεκοιμέμα 

ςοαγξϋδια διατέοξσμ ρε καλλιςευμικϊ βάθξπ απϊ ςα ςοαγξϋδια πξσ με βεβαιϊςηςα γμχοίζξσμε 

ϊςι γοάτςηκαμ ςημ πεοίξδξ ςηπ Ιαςξυήπ. Αμ δευθξϋμε λξιπϊμ ςξμ ιρυσοιρμϊ ϊςι ςα ςοαγξϋδια 

ςξσ Ρακελλαοίξσ μελξπξιήθηκαμ αουικά ςξμ υειμόμα ςξσ 1943-4 ςϊςε δεμ μπξοξϋμε παοά μα 

δευθξϋμε και ϊςι η ςελική ςξσπ ρϋμθερη και επενεογαρία τέοει ϊλα ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ 

ϋρςεοηπ γοατήπ ςξσ Νέμξσ, ςημ ξπξία είυε πλέξμ με ρςιβαοϊ ςοϊπξ διαμξοτόρει ρςη δεκαεςία 

ςξσ ‟80. πχπ και μα έυει πάμςχπ ςξ ζήςημα, γεγξμϊπ είμαι ϊςι ρήμεοα ςα ρσγκεκοιμέμα 

ςοαγξϋδια είμαι διαθέριμα ρςξσπ διδάρκξμςεπ και ςξσπ διεσθσμςέπ υξοχδιόμ για μα ςα 

υοηριμξπξιήρξσμ επξικξδξμηςικά. α ςοαγξϋδια ασςά πεοιλαμβάμξμςαι ρε μία ρσλλξγή μαζί 

με ςξμ κϋκλξ παιδικόμ ςοαγξσδιόμ ρε πξίηρη ςξσ Γιόογξσ Λξσοέλξσ ρςξμ ξπξίξ θα 

αματεοθξϋμε παοακάςχ, η ξπξία κσκλξτϊοηρε ςξ 2006 απϊ ςξμ Ρϋλλξγξ Δαρκάλχμ και 

Μηπιαγχγόμ Εακϋμθξσ «Διξμϋριξπ Ρξλχμϊπ» ρε επιμέλεια Διξμϋρη Ρεμιςέκξλξσ και Διξμϋρη 

Λπξσκξσβάλα. 

 Ξ ςελεσςαίξπ κϋκλξπ παιδικόμ ςοαγξσδιόμ πξσ θα μαπ απαρυξλήρει είμαι ρσγυοϊμχπ 

και έμα απϊ ςα ςελεσςαία έογα ςξσ ρσμθέςη. Ξι ρςίυξι είμαι ςξσ Γιόογξσ Λξσοέλξσ (1912 – 

1993), ξ ξπξίξπ διεςέλερε καθηγηςήπ ςηπ Ρσρςημαςικήπ Τιλξρξτίαπ ρςξ Αοιρςξςέλειξ 

Οαμεπιρςήμιξ Ηερραλξμίκηπ. α πξιήμαςα γοάτςηκαμ ρςα ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ‟40 ή ρςιπ 

αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ „50 επ‟ ατξομή ςηπ γέμμηρηπ ςηπ Αλίκηπ, κϊοηπ ςξσ Αλέκξσ και ςηπ 

Άμμαπ Νέμξσ. Ξ ποχςϊςσπξπ ςίςλξπ ςηπ πξιηςικήπ ρσλλξγήπ ήςαμ Σα ςοαγξύδια ςηπ μικοήπ 

Αοιέλλαπ. Ξ Νέμξπ ςελείχρε ςημ μελξπξίηρή ςξσπ ρςιπ 30 Μξεμβοίξσ 1988 και ςα ατιέοχρε 

ρςξμ Γιόογξ Λξσοέλξ. Οοϊκειςαι για ξκςό, ρσμξλικά, ςοαγξϋδια για μξμϊτχμη παιδική 

υξοχδία a cappella. ξ υαοακςηοιρςικϊ ρςξιυείξ ςχμ ρσμθέρεχμ ασςόμ ςξσ Νέμξσ είμαι για 

άλλη μία τξοά η απλϊςηςα και η μελχδικϊςηςα. ξ ρσμαιρθημαςικϊ ρςξιυείξ είμαι νεκάθαοα 

παοϊμ γεγξμϊπ απξλϋςχπ καςαμξηςϊ αμ αμαλξγιρςεί καμείπ ςημ ατξομή για ςημ ρσγγοατή 

ςχμ πξιημάςχμ. Ρςα ρσγκεκοιμέμα ςοαγξϋδια εουϊμαρςε και πάλι ξσριαρςικά «αμςιμέςχπξι» 

με ςξμ όοιμξ δημιξσογικϊ ξίρςοξ ςξσ ρσμθέςη.  

 Δπιρημαίμξσμε ϊςι εκςϊπ απϊ ςημ έμςσπη έκδξρη ςχμ παοαπάμχ ςοαγξσδιόμ εκκοεμεί 

και η έκδξρη και κσκλξτξοία ςξσπ ρε CD, η ξπξία αμαμέμεςαι. ςαμ ασςή η ποχςξβξσλία 

ξλξκληοχθεί ξ εμδιατεοϊμεμξπ θα μπξοεί μα έυει μία πληοέρςεοη εικϊμα ςχμ δϋξ ασςόμ 

έογχμ.   
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 Λεςά ςημ παοξσρίαρη ϊλχμ ςχμ έογχμ πξσ έυει ρσμθέρει ξ Αλέκξπ Νέμξπ και ςα ξπξία 

ατξοξϋμ ςα παιδιά θα είυε εμδιατέοξμ μα αμαοχςηθξϋμε για ςξ καςά πϊρξμ ασςή η μξσρική 

είμαι «διδακςική» ή «εκπαιδεσςική». Για ςα ςοαγξϋδια πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςη δεκαεςία ςξσ 

1940 μπξοξϋμε ρυεςικά εϋκξλα μα αμςιλητθξϋμε ςξμ εκπαιδεσςικϊ ςξσπ, ρε ρσμάοςηρη 

τσρικά με ςημ υοήρη ςξσπ για ςημ ςϊμχρη ςξσ τοξμήμαςξπ, υαοακςήοα. Ξ ρσμθέςηπ γοάτει με 

ρκξπϊ ςα ςοαγξϋδια ςξσ μα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ υξοχδίεπ αεςϊπξσλχμ αμά ςημ Δλλάδα. Ωπ 

μξσρικϊπ ρίγξσοα θεχοεί ςη μξσρική χπ μέρξ καλλιέογειαπ και μϊοτχρηπ, χπ αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ ςηπ δημιξσογικήπ διδαρκαλίαπ. Δίμαι μάλλξμ δϋρκξλξ μα διατχμήρει καμείπ με ςξμ 

παοαπάμχ ιρυσοιρμϊ. Για ςα ςοαγξϋδια ςξσ ρε πξίηρη Βαρίλη Πόςα είμαι εμταμέρςαςη η 

υοήρη ςξσπ και γίμεςαι ακϊμη διασγέρςεοη η υοηριμϊςηςά ςξσπ μεςά ςημ αμάγμχρη ςξσ 

κειμέμξσ ςξσ Τξίβξσ Αμχγειαμμάκη. α ςοαγξϋδια πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςη δεκαεςία ςξσ 1980 

(ξι επιτσλάνειπ μαπ ρυεςικά με ςημ πεοιξδξλϊγηρη ςχμ ςοαγξσδιόμ ρε πξίηρη Υάοη 

Ρακελλαοίξσ παοαμέμξσμ) είμαι πλέξμ καλλιςευμήμαςα. Οοϊκειςαι για ςοαγξϋδια πξσ 

απεσθϋμξμςαι ρε παιδιά πξσ έυξσμ κάπξια μξσρική εμπειοία και ξ Νέμξπ δείυμει μα ςα γοάτει 

με γμόμξμα ςξ γεγξμϊπ ϊςι η μξσρική εκπαίδεσρη ρςημ Δλλάδα έυει μπει ρε κάπξιξ 

ρσγκεκοιμέμξ δοϊμξ. Δεμ είμαι ςοαγξϋδια «ειραγχγικά» για ςημ παιδική υξοχδία. Οοϊκειςαι 

για ςοαγξϋδια πξσ απαιςξϋμ γμόρειπ, κσοίχπ απϊ ςξσπ διδάρκαλξσπ και μαέρςοξσπ παιδικόμ 

υξοχδιόμ πξσ θα κληθξϋμ μα ςα διδάνξσμ και μα ςα διεσθϋμξσμ. Τσρικά ασςϊ δεμ απξκλείει 

ςημ υοήρη ςξσπ ρςξ δημξςικϊ ρυξλείξ. Άλλχρςε ςα παιδιά πλέξμ διδάρκξμςαι ρσρςημαςικά 

μξσρική απϊ ςξ δημξςικϊ. ελικά, μάλλξμ καςαλήγξσμε ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ςα ςοαγξϋδια και 

ςχμ δϋξ πεοιϊδχμ έυξσμ ρατέρςαςξ παιδεσςικϊ υαοακςήοα και ποξραμαςξλιρμϊ. Ζ 

διξοαςικϊςηςα ςξσ ρσμθέςη και η ικαμϊςηςά ςξσ μα μπξοεί μα ατξσγκοαρςεί ςιπ αμάγκεπ ςηπ 

επξυήπ κάμει μα νευχοίρξσμ ξι παλαιϊςεοεπ ρσμθέρειπ απϊ εκείμεπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1980, 

ϊμχπ δεμ μπξοξϋμε παοά μα δευςξϋμε ϊςι ϊλα ασςά ςα ςοαγξϋδια έυξσμ και μία ρατέρςαςη 

εκπαιδεσςική υοξιά πξσ δεμ ποέπει μα πεομάει απαοαςήοηςη.      

 Ρσμπεοαρμαςικά θα λέγαμε ϊ,ςι ποoρπαθήραμε μα καςαδείνξσμε ςξ έογξ ςξσ Αλέκξσ 

Νέμξσ ρε ρυέρη με ςξ είδξπ ςξσ ςοαγξσδιξϋ για παιδική υξοχδία. Ρςϊυξπ μαπ δεμ ήςαμ μα 

ποξβξϋμε ρε αιρθηςική, καλξλξγική ή επιρςημξμική αμάλσρη ςχμ παοξσριαζϊμεμχμ έογχμ. 

Ρκξπϊπ μαπ ήςαμ μα αμαρϋοξσμε και μα επικαιοξπξιήρξσμε κάπξια έογα πξσ μπξοεί μα 

εμδιατέοξσμ ϊρξσπ καςαπιάμξμςαι με ςξ παιδικϊ ςοαγξϋδι. Οαοάλληλα, ποξρπαθήραμε μα 

ρκιαγοατήρξσμε ϊρξ ρσμςξμϊςεοα γιμϊςαμ ςξ ιδεξλξγικϊ σπϊβαθοξ πξσ διέπει κάπξια απϊ 

ασςά. έλξπ, δεμ μπξοξϋμε παοά μα επιμείμξσμε ρςημ αμάδεινη ςξσ παιδεσςικξϋ οϊλξσ ασςξϋ 

ςξσ είδξσπ ρϋμθερηπ. πχπ ελπίζξσμε μα απξδείυθηκε πεοίςοαμα, η Δλλημική μξσρική 

δημιξσογία έυει πξλλέπ πςσυέπ πξσ πεοιμέμξσμ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ μα ςιπ αμακαλϋφει. 
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