
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΕ ΠΡΩΤΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΝΩΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η συμβολή του 
εκπαιδευτικού υλικού 

στην εκπαιδευτική 
έρευνα και πράξη

http://mspv.primarymusic.gr/mspv/

1-2
09

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

ΕΚΔΟΣΗ

7ο & 8ο ΤΕΥΧΟΣ

ISSN 1790-773Χ

Παρουσιάσεις 
εκπαιδευτικού 
υλικού 
και διδακτικής 
μεθοδολογίας



 

 

ΕΤΓΕΝ Ι Α ΚΑΡΟ ΤΜ ΠΑΛΗ  

Ακροάσεις Έντεχνης Ευρωπαϊκής 

Μουσικής στην τάξη: 
Κριτήρια Επιλογής Έργων. Οργάνωση. 

 

 

Οεοίληφη 

Ζ ακοϊαρη έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ είμαι έμα 

αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ. 

Οχπ ποέπει μα ξογαμχθεί ξϋςχπ όρςε ξι μαθηςέπ μα μημ ςημ 

θεχοξϋμ σπξυοέχρη αλλά απϊλασρη; 

Λε πξια κοιςήοια θα ποέπει μα επιλέγξμςαι ςα ποξπ ακοϊαρη 

έογα έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ όρςε ξι μαθηςέπ μα 

απξκςήρξσμ μια πιξ θεςική ρςάρη απέμαμςι ρςη μξσρική ασςή; 

Οχπ μια ακοϊαρη έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ μπξοεί μα 

ποξραομξρςεί ρςα εμδιατέοξμςα ςχμ μαθηςόμ και μα ςξσπ 

κεμςοίρει ςξ εμδιατέοξμ; 

Ρςημ παοξϋρα εογαρία, δίμξμςαι απαμςήρειπ ρςα παοαπάμχ 

εοχςήμαςα καθόπ και παοαδείγμαςα έογχμ, ϊπχπ ασςά 

ξογαμόμξμςαι ρε μια μξσρική ακοϊαρη. 

 

 

Λένειπ κλειδιά: Ακοϊαρη, εσοχπαψκή μξσρική, ξπςικξπξίηρη, 

πεοιγοατή 
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Δσγεμία Καοξύμπαλη 
 

Eκπαιδεσςικϊπ μξσρικήπ ΟΔ16, 
Λξσρικξλϊγξπ 

 
Ζ Δπγελία Καξνχκπαιε γελλήζεθε 

ζηελ Αζήλα ην 1974. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ 
Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Δζληθνχ 
θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 
Παξάιιεια ζπνχδαζε πηάλν (δίπισκα 
πηάλνπ, ηάμε Μαξίλαο Λακπξηλνχδε) θαη 
αλψηεξα ζεσξεηηθά (πηπρίν Φνχγθαο, ηάμε 
Νηθεθφξνπ Νεπξάθε) ζην Δζληθφ Χδείν. Απφ 
ην 1998 εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο 
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Ζ κοιςική ακοϊαρη απξςελεί έμα αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ 

καθόπ είμαι έμα απϊ ςξ πέμςε βαρικά πεδία ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ 

καςά ςξμ Keith Swanwick12. Ξ ρκξπϊπ ςχμ ακοξάρεχμ έογχμ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ 

είμαι μα απξλαμβάμξσμ [ξι μαθηςέπ] ςημ καλή μξσρική, μα ςημ εκςιμξύμ και μα επιδιώκξσμ μα 

ςημ ακξύμ ρϋμτχμα με ςξ Διαθεμαςικϊ Δμιαίξ Ολαίριξ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ Λξσρικήπ 

Αγχγήπ13. λξ και πεοιρρϊςεοξι εκπαιδεσςικξί μξσρικήπ ποξβλημαςίζξμςαι ρυεςικά με ςξ 

πόπ η έμςευμη εσοχπαψκή μξσρική θα μπξοξϋρε μα «αγγίνει» έμαμ μέρξ μαθηςή, ςξσ ξπξίξσ 

ςα ακξϋρμαςα είμαι μηδαμιμά ρυεςικά με ςξ ρσγκεκοιμέμξ είδξπ. Απϊ ςημ ποξρχπική επατή 

ςηπ γοάτξσραπ με ςξσπ μαθηςέπ έγιμε αμςιληπςϊ ϊςι η έμςευμη εσοχπαψκή μξσρική μξιάζει 

άγμχρςη και ακαςαμϊηςη και γι‟ ασςϊ ςξ λϊγξ έυξσμ αομηςική εικϊμα γι‟ ασςήμ. Ωπ εκ 

ςξϋςξσ ξ ρκξπϊπ ςχμ ακοξάρεχμ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρική θα ποέπει μα είμαι η 

καςαμϊηρη ςηπ μξσρικήπ ασςήπ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ 

μξσρικήπ, ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ, ζηςείςαι η ποξρχπική άπξφη ςχμ μαθηςόμ. Δδό ανίζει μα 

ρημειχθεί ϊςι ϊλεπ ξι απϊφειπ είμαι ρεβαρςέπ, δεμ σπάουει «ρχρςϊ» και «λάθξπ» και γι‟ 

ασςϊμ ακοιβόπ ςξμ λϊγξ δεμ θα ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξμ/ςημ εκπαιδεσςικϊ 

μξσρικήπ ρςεοεϊςσπεπ εκτοάρειπ ςξσ ςϋπξσ: «μαι», «μάλιρςα», «καλά», αλλά μα δίμξμςαι 

κίμηςοα για ρσζήςηρη και ελεϋθεοη διαςϋπχρη ςχμ απϊφεχμ. 

Ρςη ρημεοιμή επξυή η εικϊμα επικοαςεί ςξσ ήυξσ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, μία μξσρική ακοϊαρη 

μπξοεί μα «ξπςικξπξιηθεί» ρςξ βαθμϊ πξσ ασςϊ είμαι δσμαςϊμ. Ζ «ξπςικξπξίηρη» μιαπ 

μξσρικήπ ακοϊαρηπ ρε μία ρυξλική ςάνη μπξοεί μα γίμει με δϋξ ςοϊπξσπ: 

 Λε ποξβξλή ποξρχπξγοατιόμ ςξσ ρσμθέςη ςξσ ή ποξρόπχμ – ρσμςελερςόμ, πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ με ςξ ποξπ ακοϊαρη έογξ. Απϊ ςημ ποξρχπική επατή  

ςηπ γοάτξσραπ με ςξσπ μαθηςέπ είμαι ταμεοϊ ϊςι εμδιατέοξμςαι μα δξσμ πχπ ήςαμ 

εμταμιριακά ξι διάτξοξι ρσμθέςεπ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ 

κεμςοίζεςαι ςξ εμδιατέοξμ ςχμ μαθηςόμ και (ϊυι ρπάμια) μπξοεί μα απξςελέρει ατξομή 

για ρσζήςηρη (π.υ. ρυεςικά με ςιπ αλλαγέπ ςχμ αιρθηςικόμ ποξςϋπχμ καςά ςξ πέοαρμα 

ςξσ υοϊμξσ). 

 Λε ποξβξλή απξρπαρμάςχμ απϊ ςαιμίεπ ϊπχπ: Fantasia – 1940 και Fantasia 2000.  

α έογα ςα ξπξία μπξοξϋμ ξι μαθηςέπ μα «ακξϋρξσμ» ξπςικξπξιημέμα απϊ ςιπ παοαπάμχ 

ςαιμίεπ είμαι ςα ενήπ: 

 

                                            

 

12 ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ καςαυχοείςαι  

ρε πέμςε βαρικά επίπεδα ρϋμτχμα με ςξμ Keith Swanwick (Swanwick, 1979)  

ςα ξπξία είμαι ςα ενήπ: 

 Ρϋμθερη (composition). Οοϊκειςαι για μξοτξπξίηρη μίαπ μξσρικήπ ιδέαπ, καςαρκεσή εμϊπ μξσρικξϋ 
αμςικειμέμξσ, ϊυι αμαγκαρςικά με ςη υοήρη μξσρικόμ ρσμβϊλχμ. 

 Βιβλιξγοατικέπ ρπξσδέπ (literature). Οοϊκειςαι για ρπξσδέπ βιβλιξγοατικξϋ ςϋπξσ γϋοχ απϊ ςη 
μξσρική (ιρςξοικέπ και μξσρικξλξγικέπ ρπξσδέπ, μελέςη και ρσγγοατή κοιςικήπ κ.ς.λ.) 

 Ιοιςική ακοϊαρη (audition). Οοϊκειςαι για κάθε άκξσρμα πξσ πεοιέυει ςξ ρςξιυείξ ςηπ ποξρχπικήπ 
αμςαπϊκοιρηπ. 

 Απϊκςηρη δενιξςήςχμ (skills). Οοϊκειςαι για διάκοιρη ςχμ ήυχμ, έλεγυξ ςχμ μξσρικόμ σλικόμ, 
δενιϊςηςεπ μξσρικήπ αμάγμχρηπ και γοατήπ. 

 Λξσρική εκςέλερη (performance). Οοϊκειςαι για ςημ ίδια ςη μξσρική «παοξσρία» χπ ταιμϊμεμξ πξσ 
ενελίρρεςαι ρε ρσγκεκοιμέμξ υόοξ και υοϊμξ. 

13 Σπ.Δ.Ο.Η. – Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ (2001) Οοξγοάμμαςα Ρπξσδόμ Λξσρικήπ Αγχγήπ, Τ.Δ.Ι. 1336, ς. Β‟, 18 
Ξκςχβοίξσ 2001 
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 Beethoven, Ludwig, van, σμτχμία αο.6.: Δεμ ακξλξσθξϋμςαι καςά γοάμμα ξι 

ποξγοαμμαςικξί ςίςλξι ςχμ μεοόμ ςηπ ρσμτχμίαπ, αλλά ςξ ρσγκεκοιμέμξ απϊρπαρμα  

είμαι πξλϋ εσυάοιρςξ ρςξσπ μαθηςέπ. 

 Gershwin, George, Γαλάζια Ραφχδία: ξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ δεμ είμαι πεοιγοατικϊ, 

ξϋςε ποξγοαμμαςικϊ ξϋςε και ρυεςίζεςαι με κάπξια ιρςξοία. Ρςημ ςαιμία Fantasia 2000 

ποξβάλλεςαι μία ιρςξοία αλλά ασςή έυει επιμξηθεί ασθαίοεςα ρςα studio ςηπ Walt 

Disney.  

 Stravinsky, Igor, Ζ ιεοξςελερςία ςηπ άμξινηπ: ξ έογξ σπάουει ρςημ ςαιμία Fantasia 

(1940) και είμαι βαριρμέμξ, ϊυι ρςξ αουικϊ λιμποέςξ, αλλά ρςξ λιμποέςξ ςξσ υξοεσςή 

– υξοξγοάτξσ Maurice Bézar (ςξ ξπξίξ παοξσριάρςηκε για ποόςη τξοά ρςιπ 

Βοσνέλλεπ ςξ 1959). 

 Stravinsky, Igor, Σξ πξσλί ςηπ τχςιάπ: Απϊρπαρμα ςξσ μπαλέςξσ σπάουει ρςημ ςαιμία 

Fantasia 2000.  

Ξι μαθηςέπ ακξϋμε πξλϋ πιξ εσυάοιρςα έμα έογξ πξσ πεοιγοάτει κάςι. Γι‟ ασςϊμ ακοιβόπ ςξμ 

λϊγξ έμα απϊ ςα κοιςήοια επιλξγήπ κάπξιξσ έογξσ θα ποέπει μα είμαι ςξ αμ ασςϊ πεοιγοάτει 

κάςι. Δμδεικςικά αματέοξμςαι κάπξια ρυέδια  ακοξάρεχμ έογχμ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ 

μξσρικήπ ςα ξπξία πεοιγοάτξσμ κάςι. 

 Couperin, François, Pièces de clavecin, quatorzième ordre, Le rossignol en amour14, La 

linotte éfaroucheé15, Les fauvettes plaintives16, Le rossignol vainqueur17. Αματέοξσμε 

ρςξσπ μαθηςέπ ϊςι ςα ποξπ ακοϊαρη κξμμάςια έυξσμ ςίςλξσπ πεοιγοατικξϋπ και 

ρυεςίζξμςαι με ςξμ κϊρμξ ςχμ πξσλιόμ ποξρκαλόμςαπ ςξσπ μαθηςέπ μα μαμςέφξσμ ςι θέλει 

μα πεοιγοάφει ξ ρσμθέςηπ. Ζ διαδικαρία πξσ ποξςείμξσμε είμαι η ενήπ: Ακοϊαρη 

επιλεγμέμξσ απξρπάρμαςξπ. Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ ςι θα μπξοξϋρε μα 

πεοιγοάτεςαι ρςξ κξμμάςι. Αματξοά ςξσ ςίςλξσ ςξσ κξμμαςιξϋ και επαμάληφη ακοϊαρηπ 

ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ απξρπάρμαςξπ. Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ καςά πϊρξ 

θεχοξϋμ επιςσυημέμη ή ϊυι ςημ πεοιγοατή ςξσ Couperin.  

 Debussy, Claude, Μσυςεοιμά, Γιξοςέπ: Οοξβξλή ποξρχπξγοατίαπ ςξσ Debussy 

αματέοξμςαπ ϊςι είμαι ξ ρσμθέςηπ ςξσ εμ λϊγχ έογξσ. Ακοϊαρη ξλϊκληοξσ ςξσ μέοξσπ. 

Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ ςι πιρςεϋξσμ ϊςι θέλει μα πεοιγοάφει ξ Debussy 

με ςη ρσγκεκοιμέμη μξσρική. Αματξοά ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ ςι λέει ξ ίδιξπ ξ ρσμθέςηπ για ςξ 

έογξ ασςϊ18. Ακοϊαρη ξλϊκληοξσ ςξσ εμ λϊγχ μέοξσπ και ρσζήςηρη ρυεςικά με ςξ καςά 

πϊρξμ ξ Debussy «πεομά» ςελικά ασςϊ πξσ θέλει ρςξμ ακοξαςή ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ 

μέοξσπ.  

 Liszt, Franz, 12 Etudes d’ execution transcendante, S.139 , αο. 4, Mazeppa Presto: 

Οοξβξλή ποξρχπξγοατίαπ ςξσ Liszt. Ακοϊαρη εμϊπ απξρπάρμαςξπ 1΄ ή ςξ πξλϋ 2΄ςξσ εμ 

λϊγχ έογξσ.  Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςημ αςμϊρταιοα και ςα ρσμαιρθήμαςα 

πξσ ποξκαλεί η ακοϊαρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ απξρπάρμαςξπ. Αματξοά ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ 

                                            

 

14 μςτο. ξ εοχςεσμέμξ αηδϊμι 
15 μςτο. Ξ ςοξμαγμέμξπ ρπίμξπ 
16 μςτο. α παοαπξμιάοικα χδικά πςημά. 
17 μςτο. ξ αηδϊμι μικηςήπ. 
18

 Ξ Debussy αματέοει ρε γοάμμα ςξσ ϊςι ςξ μέοξπ Γιξοςέπ «είμαι η κίμηρη, ξ υξοεσςικϊπ οσθμϊπ ςηπ αςμϊρταιοαπ 

με ςιπ νατμικέπ λάμφειπ ςξσ τχςϊπ πξσ πεομάμε μέρα ρςη γιξοςή και αμακαςεϋξμςαι με ασςήμ, αλλά ςξ τϊμςξ 
μέμει». 
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ςι πεοιγοάτει ςξ έογξ ασςϊ19. Ακοϊαρη ξλϊκληοξσ ςξσ έογξσ και ρσζήςηρη ρυεςικά με ςξ 

καςά πϊρξμ ξ Liszt επιςσγυάμει μα αγγίνει ςξσπ ακοξαςέπ.  

 Vivaldi, Antonio, Οι 4 επξυέπ: Σπϊδεινη ποξπ ςξσπ μαθηςέπ ϊςι ςξ έογξ ασςϊ ςξσ Vivaldi 

πεοιγοάτει ρκημέπ απϊ ςιπ 4 επξυέπ ςξσ υοϊμξσ20 ποξρκαλόμςαπ ςξσπ μα αμαγμχοίρξσμ 

ςιπ ρκημέπ πξσ πεοιγοάτει ξ ρσμθέςηπ. Ακοϊαρη εμϊπ απξρπάρμαςξπ 1΄ με 2΄. Ρσζήςηρη 

με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ ςι θα μπξοξϋρε μα πεοιγοάτει ςξ απϊρπαρμα ασςϊ. 

Αματξοά ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ ςι πεοιγοάτεςαι ρςξ εμ λϊγχ μέοξπ και ακοϊαρη ξλϊκληοξσ 

ςξσ μέοξσπ. Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ.  

Ξι μαθηςέπ ακξϋμε πξλϋ πιξ εσυάοιρςα έμα έογξ πξσ εμπεοιέυει κάπξια «ενχμξσρική» 

ιρςξοία. Δμδεικςικά, αματέοξσμε παοαδείγμαςα ακοξάρεχμ έογχμ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ 

μξσρικήπ: 

- Beethoven, Ludwig, van, ξμάςα για πιάμξ opus 90.  

- Chopin, Frederic, ξμάςα αο.2 ρε ρι ύτερη ελάρρξμα έογξ 35, ςοίςξ μέοξπ. 

Ακοϊαρη ςξσ μέοξσπ ασςξϋ. Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςημ 

αςμϊρταιοα και ςα ρσμαιρθήμαςα πξσ ποξκαλεί η ακοϊαρη ςξσ απξρπάρμαςξπ. 

Λεοικξί μαθηςέπ θα αμαγμχοίρξσμ ϊςι ασςϊ είμαι ςξ «πέμθιμξ εμβαςήοιξ». 

Δνιρςϊοηρη ρςξσπ μαθηςέπ ςηπ ιρςξοίαπ ςξσ απξρπάρμαςξπ ασςξϋ21.  

- Haydn, Franz, Joseph, σμτχμία αο.94, δεύςεοξ μέοξπ, Andante.  

- Mozart, Wolfgang, Amadeus, Ein Musikalischer Spass K.522, δεύςεοξ μέοξπ 

Menuetto: Maestoso και ςέςαοςξ μέοξπ, Presto.  

ξ εμδιατέοξμ ςχμ μαθηςόμ κεμςοίζεςαι πεοιρρϊςεοξ ϊςαμ κάπξιξ έογξ έμςευμηπ 

εσοχπαψκήπ μξσρικήπ είμαι ρσμδεδεμέμξ με ςημ επικαιοϊςηςα και ρσγκεκοιμέμα ϊςαμ κάπξιξ 
                                            

 

19 Mazeppa ξμξμάζεςαι έμα πξίημα ςξσ Victor Hugo και πεοιγοάτει ςη μξίοα ςξσ ξμόμσμξσ ήοχα, ξ ξπξίξπ έυει 

δεθεί ρε έμα άλξγξ απϊ ςξσπ ευθοξϋπ ςξσ και διαρυίζει ςιπ οχρικέπ πεδιάδεπ πεοιμέμξμςαπ ςξ θάμαςϊ ςξσ. ξ 

έογξ πεοιγοάτει ςξμ ξομηςικϊ καλπαρμϊ ςξσ αλϊγξσ και ςημ εναμςληςική καςάοοεσρή ςξσ. ξ θοιαμβεσςικϊ 

ςέλξπ ςξσ έογξσ ρυεςίζεςαι με ςημ σπϊθερη ςξσ πξιήμαςξπ: ςελικά ξ Mazeppa ρόζεςαι απϊ ςξσπ Ιξζάκξσπ ςχμ 

ξπξίχμ και γίμεςαι βαριλιάπ. 

20
 Ξ Antonio Vivaldi έυει γοάφει ρημαμςικϊ αοιθμϊ έογχμ πξσ τέοξσμ πεοιγοατικξϋπ ςίςλξσπ. ξ πιξ γμχρςϊ απϊ 

ασςά είμαι η ρειοά κξμρέοςχμ για βιξλί με ςίςλξ Οι ςέρρεοιπ επξυέπ ϊπξσ εμπεοιέυξμςαι άμερξι σπαιμιγμξί 
ρκημόμ πξσ λαμβάμξσμ υόοα καςά ςιπ ςέρρεοιπ επξυέπ ςξσ υοϊμξσ. Ξ ίδιξπ ξ ρσμθέςηπ έυει ρημειόρει ρε πξλλά 
ρημεία ςξσ έογξσ ςιπ ρκημέπ πξσ πεοιγοάτει 

[[ΆΆμμξξιιννηη  11ξξ    μμέέοοξξππ]] Απ  ταμςαρςξϋμε λξιπϊμ...άμξινη...ςα πξσλάκια κελαηδάμε...Έμα αμάλατοξ αεοάκι αουίζει και 
νερπά μία απϊςξμη καςαιγίδα και μεςά απϊ ασςήμ... ςα πξσλιά ρσμευίζξσμ ςξ κελάηδημά ςξσπ, εμό ςξ αμάλατοξ 
αεοάκι ςα υαψδεϋει... 

[[ΆΆμμξξιιννηη 22ξξ μμέέοοξξππ]] Ρςα λιβάδια  κξπάδια βϊρκξσμ ,ξι βξρκξί κξιμξϋμςαι ελατοά και έμαπ ρκϋλξπ κάπξσ 
γαβγίζει....    

[[ΆΆμμξξιιννηη 33ξξ μμέέοοξξππ]] ξ μξσομξϋοιρμα ςξσ δάρξσπ κσοιαουεί...ςα ρκσλιά πξσ τσλάμε ςα κξπάδια  γαβγίζξσμ... 

[[ΙΙααλλξξκκααίίοοιι 11ξξ μμέέοοξξππ]] Ιαλξκαίοι...ζέρςη πξσ ποξκαλεί αδσμαμία...ξ κξϋκξπ λαλεί...ςξ πεοιρςέοι και ςξ καμαοίμι 
κάμξσμ ςημ εμτάμιρή ςξσπ...νατμικά ξ καιοϊπ υαλάει... 

[[ΙΙααλλξξκκααίίοοιι 22ξξ μμέέοοξξππ]] Ξ καιοϊπ έυει καλξρϋμη ποξρχοιμά...Ξ κξσοαρμέμξπ υχοικϊπ νσπμά απϊ ςξμ ήρσυξ ϋπμξ 
ςξσ ϊυι μϊμξ απϊ ςιπ μϋγεπ αλλά και απϊ ςα αρςοαπϊβοξμςα ςηπ μπϊοαπ πξσ ακξλξσθεί... 

[[ΙΙααλλξξκκααίίοοιι 33ξξ μμέέοοξξππ]] Λία  καλξκαιοιμή μπϊοα... 

[[ΤΤθθιιμμϊϊππχχοοξξ 11ξξ μμέέοοξξππ]] Τθιμϊπχοξ...έμαπ υξοϊπ αγοξςόμ νεκιμάει... 

[[ΤΤθθιιμμϊϊππχχοοξξ 22ξξ μμέέοοξξππ]] ....και έμαπ μεθσρμέμξπ άμςοαπ εμταμίζεςαι... 

[[ΤΤθθιιμμϊϊππχχοοξξ 33ξξ μμέέοοξξππ]] Ξι κσμηγξί βγαίμξσμ για κσμήγι... 

[[ΥΥεειιμμόόμμααππ 11ξξ μμέέοοξξππ]] Υειμόμαπ...κοϋξ και υιϊμι...ξι άμθοχπξι ςοέμξσμ απϊ ςξ κοϋξ... 

[[ΥΥεειιμμόόμμααππ 22ξξ μμέέοοξξππ]] Δμό ένχ κάμει κοϋξ, μέρα ρςξ ρπίςι η ξικξγέμεια έυει αμαμμέμξ ςξ ςζάκι και κάθεςαι γϋοχ 
απϊ ασςϊ... 

[[ΥΥεειιμμόόμμααππ 33ξξ μμέέοοξξππ]] Ένχ κάπξιξπ ποξρπαθεί μέρα ρςξ υιϊμι μα ιρξοοξπήρει αλλά πέτςει...η μάυη ςχμ αμέμχμ 
νεκιμά... 
21 Το θοκκάηη ασηό αληηθαηοπηρίδεη ηελ υστηθή θαηάζηαζε ηοσ Chopin ηελ εποτή εθείλε (1837). Ο ζσλζέηες ζτεδίαδε λα 

παληρεσηεί ηε Maria Wodzinska αιιά ηα ζτέδηα ηοσ δελ πραγκαηοποηήζεθαλ θαη ο ζσλζέηες έδεζε ζηηγκές ζιίυες θαη 

απογοήηεσζες. Το θοκκάηη ασηό αργόηερα ελζφκαηώζεθε ζηε ζολάηα αρ.2 ζε ζη ύθεζε ειάζζολα opus 35. 
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απϊρπαρμα ακξϋγεςαι ρε διατημίρειπ / κιμξϋμεμα ρυέδια ή ρε έογα δημξτιλξϋπ μξσρικήπ 

(popular music)22. Δίμαι λξιπϊμ ρημαμςικϊ ξ εκπαιδεσςικϊπ μξσρικήπ μα παοακξλξσθεί ςημ 

επικαιοϊςηςα και μα είμαι εμημεοχμέμξπ γι‟ ασςήμ. Ιαςά ςημ ποξεκλξγική πεοίξδξ ςξσ 2000 

έγιμε μία απϊπειοα μξσρικήπ ακοϊαρηπ ςξσ έογξσ Carmina Burana ςξσ Carl Orff με ατξομή 

ςξ γεγξμϊπ ϊςι απξςέλερε μξσρικϊ ρήμα για ςημ έμαονη πξλιςικήπ διατήμιρηπ. Ζ μεςάτοαρη 

ςχμ ρςίυχμ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ (η ξπξία μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί καςά ςημ ακοϊαρη 

απξρπαρμάςχμ ςξσ έογξσ) σπάουει ρςξ ποϊγοαμμα ςηπ ρσμασλίαπ πξσ έγιμε ρςξ Λέγαοξ 

Λξσρικήπ Αθημόμ ρςιπ 19 Δεκεμβοίξσ 1994, ϊπξσ και παοξσριάρςηκε ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ. 

ρξμ ατξοά ςξσπ Έλλημεπ ρσμθέςεπ, ξι μαθηςέπ ακξϋμ με μεγαλϋςεοη εσυαοίρςηρη 

έογα ςα ξπξία βαρίζξμςαι ρε παοαδξριακά ςοαγξϋδια. Ξι 36 Δλλημικξί υξοξί για ξουήρςοα 

ςξσ Μίκξσ Ρκαλκόςα, ςα  44 παιδικά κξμμάςια πάμχ ρε ελλημικξύπ ρκξπξύπ και ξι 8 

μηριώςικξι ελλημικξί υξοξί ςξσ Γιάμμη Ιχμρςαμςιμίδη είμαι μεοικά απϊ ασςά. έλξπ, ϊςαμ 

ξογαμόμξμςαι μξσρικέπ ακοξάρειπ ςχμ Γιάμμη Ιχμρςαμςιμίδη και Λάμξσ Υαςζιδάκι θα ποέπει 

μα ποξςείμξμςαι ξι μαθηςέπ μα ακξϋμ και ςοαγξϋδια δημξτιλξϋπ μξσρικήπ ςχμ 

ρσγκεκοιμέμχμ ρσμθεςόμ ποξκειμέμξσ μα αμαπςσυθεί ρσζήςηρη και κοιςική ςξπξθέςηρη, 

ρυεςικά με ςξ πξιξ είδξπ μξσρικήπ ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμθεςόμ ςξσπ αοέρει πεοιρρϊςεοξ 

και γιαςί.  
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22 Ωπ  «δημξτιλήπ μξσρική» (popular music),  ξοίζξμςαι διάτξοα είδη μξσρικήπ ςα ξπξία θεχοξϋμςαι ϊςι έυξσμ 
μικοϊςεοη ανία και ϊςι έυξσμ απλξϋρςεοεπ δξμέπ ρε ρυέρη με ςη λϊγια εσοχπαψκή μξσρική (Samama, 2001; 
Wicke, 1994). 
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