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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το ζήτηµα της διδασκαλίας της Ελληνικής Μουσικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
είναι τεράστιο στις διαστάσεις του και µεγίστου ενδιαφέροντος, αλλά παράλληλα πολύ καυτό, για 
το οποίο, δυστυχώς, δεν έχει ακόµη ανοίξει καµµία επιστηµονική ή πολιτική συζήτηση. ∆εν έχουν 
δοθεί επιστηµονικές ή πολιτικές απαντήσεις στο ερώτηµα: Γιατί δεν έχει ακόµη εισαχθεί 
ουσιαστικώς η διδασκαλία της Ελληνικής Μουσικής στα σχολεία της επικράτειας; Είναι παράδοξο, 
αλλά το ελληνικό κράτος από της ιδρύσεώς του αρνείται να δει και να αναγνωρίσει την Ελληνική 
Μουσική ως τέχνη υψίστης καλλιτεχνικής, παιδαγωγικής, ιστορικής και εθνικής αξίας. Και εάν δεν 
είχαν συσταθεί τα Μουσικά Σχολεία, η κατάσταση θα ήταν τραγικότερη. 

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται απόπειρα ιστορικής αναδροµής στα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα διδασκαλίας της Μουσικής (ή της Αισθητικής Αγωγής) στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται τοποθετήσεις και απόψεις εκπροσώπων της µαθητικής κοινότητας. 
Κατατίθενται σκέψεις, κρίσεις και προτάσεις, ώστε να ανοίξει η συζήτηση για την αποκατάσταση 
της Ελληνικής Μουσικής στην πραγµατικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης. Τέλος, υποστηρίζεται η 
αναγκαιότητα ισοδύναµης διδασκαλίας της Ελληνικής Μουσικής στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 
οριοθετούνται οι στόχοι ενός τέτοιου εγχειρήµατος και προσδιορίζονται τα άµεσα ή 
µακροπρόθεσµα οφέλη από την πραγµατοποίησή του. 
................................................................................................................................................................. 
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ABSTRACT 
 

The question of teaching the Greek Music -the Folk Traditional-Demotic Music and the Church 
Art of Chanting, known as Byzantine Music- is a great problem of the Greek educational system. It 
is very interesting and burning matter, although there hasn�t been any scientific or political discus-
sion. In the question, why the Greek Music is not been taught at Greek schools, there is not any sci-
entific or political answer. It is a paradox, but Greek governments, from the establishment of Greek 
state until now, have not seen or recognized the artistic, pedagogic, historical and national impor-
tance of Greek Music. If there hasn�t been established public Music Schools, were Greek Traditional 
and Byzantine Music has found shelter the recent years, the situation would have been worse. 
Probably, the opportunity of saving the Greek music inheritance would have been lost for ever. 

In this paper has been made an attempt of reviewing the educational programs of teaching 
Music in secondary level. Here are presented the opinions of students of high school. Ideas, estima-
tions and suggestions are introduced, in order to bring up matters for discussion about retreating 
Greek Music in Greek education. Eventually, has been emphasized the need of equivalent teaching 
of Greek Music in all classes of Greek high school (even in selected pilot schools), also there have 
been defined the targets of such an attempt and have been assigned the immediate or the long-term 
benefits of its accomplishment. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το ζήτηµα της διδασκαλίας της Ελληνικής Μουσικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
είναι τεράστιο στις διαστάσεις του και µεγίστου ενδιαφέροντος, αλλά παράλληλα πολύ καυτό, για 
το οποίο, δυστυχώς, δεν έχει ακόµη ανοίξει καµία επιστηµονική ή πολιτική συζήτηση. ∆εν έχουν 
δοθεί επιστηµονικές ή πολιτικές απαντήσεις στο ερώτηµα: Γιατί δεν έχει ακόµη εισαχθεί 
ουσιαστικώς η διδασκαλία της Ελληνικής Μουσικής στα σχολεία της επικράτειας; Είναι παράδοξο, 
αλλά το ελληνικό κράτος από της ιδρύσεώς του αρνείται να δει και να αναγνωρίσει την Ελληνική 
Μουσική ως τέχνη υψίστης καλλιτεχνικής, παιδαγωγικής, ιστορικής και εθνικής αξίας. Και εάν δεν 
είχαν συσταθεί τα Μουσικά Σχολεία, η κατάσταση θα ήταν τραγικότερη. 

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται απόπειρα ιστορικής αναδροµής στα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα διδασκαλίας της Μουσικής (ή της Αισθητικής Αγωγής) στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται τοποθετήσεις και απόψεις εκπροσώπων της εκπαιδευτικής, µαθητικής 
και φοιτητικής κοινότητας. Κατατίθενται σκέψεις, κρίσεις και προτάσεις, ώστε να ανοίξει η 
συζήτηση για την αποκατάσταση της Ελληνικής Μουσικής στην πραγµατικότητα της ελληνικής 
εκπαίδευσης. Τέλος υποστηρίζεται η αναγκαιότητα ισοδύναµης διδασκαλίας της Ελληνικής 
Μουσικής στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οριοθετούνται οι στόχοι ενός τέτοιου εγχειρήµατος και 
προσδιορίζονται τα άµεσα ή µακροπρόθεσµα οφέλη από την πραγµατοποίησή του. 
 
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 
∆εν θα ήταν υπερβολή να σηµειωθεί εξ αρχής, ότι η µουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, 

δηµόσια και ιδιωτική, έχει διαµορφωθεί από την νοοτροπία απόρριψης των ελληνικών ηθών και 
παραδόσεων, ακόµη και εντροπής γι� αυτά, από ένα «σνοµπισµό», τον οποίο επέφερε και επέβαλε η 
βαυαροκρατία στον τόπο αυτό. Έφθασε λοιπόν εποχή -δύο περίπου δεκαετίες πριν-, κατά την οποία 
ο µέγας βολιώτης φιλόσοφος και πανεπιστήµων του αιώνα µας, Αγαµέµνων Μουρτζόπουλος 
αναγκάστηκε, να δηλώσει σε οµιλία του για την Βυζαντινή Μουσική, ότι «επί δύο σχεδόν αιώνες, τα 
ελληνικά σχολεία αφελληνίζουν µουσικώς τα ελληνόπουλα». Χρειάστηκε να περάσουν είκοσι χρόνια 
για να ελπίζει κανείς σήµερα ότι η ελληνική µουσική παράδοση µπορεί να ξαναβρεί την θέση της 
στην ελληνική κοινωνία και το δρόµο της στην ελληνική καλλιτεχνική δηµιουργία χάρη στο ρόλο 
που παίζουν και στο έργο που επιτελούν τα Μουσικά Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Οποιαδήποτε απόπειρα ιστορικής αναδροµής στα εκπαιδευτικά προγράµµατα διδασκαλίας της 
Μουσικής (ή γενικότερα της Αισθητικής Αγωγής) στον δεύτερο κύκλο δηµόσιας αγωγής, είναι 
τουλάχιστον αποκαρδιωτική ως προς την θέση της Ελληνικής Μουσικής. ∆εν θα γίνει εδώ 
λεπτοµερής αναφορά στα κατά εποχές και κατά «εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις» προγράµµατα 
σπουδών για την Μουσική, γεγονός το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης 
διδακτορικών διατριβών. Ας επιτραπεί, µία απλή σύνοψη παρατηρήσεων: 

 
2.1 Μουσική και Ελληνική Μουσική 
 

Ο όρος «µουσική» στην Ελλάδα είναι ταυτόσηµος µονοµερώς µε την ∆υτική ή άλλως 
Ευρωπαϊκή Μουσική. Ακόµη και σήµερα µιλάµε για «Μουσική» και «Ελληνική Μουσική» µε τον 
ίδιο τρόπο που κάποτε λέγανε «δυο παιδιά και δυο κορίτσια». Βεβαίως, για επιστηµονικούς λόγους 
πρέπει πλέον να διακρίνεται η µουσική τέχνη σε επιµέρους κλάδους της, που δηλώνουν εθνική 
προέλευση (π.χ. Ευρωπαϊκή Μουσική, Ελληνική Μουσική, Αραβοπερσική Μουσική, Ινδική 
Μουσική), χρονική προέλευση (π.χ. Αρχαία Ελληνική Μουσική, Βυζαντινή Μουσική, Μεσαιωνική 
Μουσική κ.ά.), περιεχόµενο (π.χ. Εκκλησιαστική Μουσική, Παραδοσιακή Μουσική) και ποικίλα 
άλλα. Όµως, στην Ελλάδα η διάκριση αυτή γίνεται, µόνον όταν χρειάζεται να αναφερθούν τα 
«λοιπά» είδη µουσικής, που δεν είναι «η Μουσική», ενώ, όταν γίνεται αναφορά στην Μουσική, εξ 
ορισµού πλέον, όλοι σκέπτονται τη ∆υτική Μουσική. Το γεγονός φυσικά οφείλεται στην 
µεγαλειώδη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής τέχνης και στην παγκόσµια εξάπλωσή της σε όλα 
τα µήκη και πλάτη της γης. ∆εν πρέπει όµως να λησµονείται ότι η εξάπλωση αυτή εξυπηρετεί 
τεράστια ξένα συµφέροντα, οικονοµικά κυρίως αλλά και πολιτικά ή εθνικά. Γι� αυτό και δεν είναι 
τυχαίος ο παραµερισµός της ελληνικής µουσικής παράδοσης (των τραγουδιών, των λαϊκών 

 2 



δρωµένων και εθίµων, των µουσικών οργάνων κ.λπ.), που έλαβε χώρα κατά τον εικοστό αιώνα. 
∆υστυχώς, στο παιχνίδι αυτό παρασύρθηκε και η ελληνική δηµόσια εκπαίδευση -ίσως άδολα, όχι 
όµως ανεύθυνα-, η οποία δεν ενέταξε εγκαίρως, ως όφειλε, τη διδασκαλία του ελληνικού µουσικού 
πολιτισµού στα προγράµµατα διδασκαλίας της Μουσικής και της Αισθητικής Αγωγής, αφήνοντας 
σε βαθύ σκοτάδι και σε βαριά προκατάληψη πολλές γενεές Ελλήνων. 

 
2.2 ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Μουσικής 
 

Η διδασκαλία της Ελληνικής Μουσικής στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση είναι υπόθεση 
είκοσι <20> χρόνων! Πριν τα µέσα της δεκαετίας του �80 η παρουσία της Ελληνικής Μουσικής στα 
σχολεία της επικράτειας αφορούσε µόνο σε δύο-τρία <2-3> παραδοσιακά ασµατίδια για τις 
σχολικές εορτές της 25ης Μαρτίου (τα περισσότερα νεοδηµοτικά του τύπου Στην Αγια-Σοφιά 
αγνάντια βλέπω τα ευζωνάκια...) ή τις γυµναστικές επιδείξεις (για συνοδεία των παραδοσιακών 
χορών) και σε έναν-δύο <1-2> εκκλησιαστικούς ύµνους στις εορτές των Χριστουγέννων ή των 
Τριών Ιεραρχών µε κορυφαίο το Τη Υπερµάχω... για τις εθνικές επετείους. Ας επιτραπεί όµως εδώ η 
παρατήρηση ότι δεν ξεχάστηκαν ποτέ αυτά τα «ψήγµατα» ελληνικής παράδοσης, γιατί αποτελούν 
αναφαίρετα στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας των Ελλήνων. 

Βεβαίως, δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί, ότι πολυάριθµοι ευσυνείδητοι και 
ευαισθητοποιηµένοι εκπαιδευτικοί, µε προσωπική πρωτοβουλία και όραµα, προσπάθησαν 
περιστασιακά να µυήσουν τους µαθητές τους στον ελληνικό πολιτισµό. Αυτό όµως δεν αµνηστεύει 
την ελληνική πολιτεία, εφόσον οι τέτοιου είδους προσπάθειες δεν είχαν καµία σχέση µε τα 
προγράµµατα σπουδών, τα οποία υποτιµούσαν, έως και αγνοούσαν, επιδεικτικά την ύπαρξη 
ελληνικής µουσικής παράδοσης. 

 
2.3 ∆ιδακτικά Βιβλία και Ελληνική Μουσική 
 

Στα 1985, λοιπόν, για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, ο ΟΕ∆Β παραδίδει τέσσερα 
διδακτικά βιβλία για τους µαθητές των τριών τάξεων του Γυµνασίου και της Α΄ Λυκείου, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων και αρκετά στοιχεία για την Ελληνική Μουσική. Είναι 
ενδιαφέρον και ενδεικτικό το παρακάτω απόσπασµα από τον Πρόλογο του βιβλίου της Α΄ 
Γυµνασίου Εισαγωγή στη Μουσική, τον οποίο υπογράφουν οι συγγραφείς Στέφανος Βασιλειάδης, 
∆ηµήτριος Κανάρης και Αθανάσιος Παπαζαρής1: 

«Κύριες προϋποθέσεις που µας οδήγησαν στην ανάγκη και τη σκέψη να επιχειρήσουµε αυτή την 
ανανεωτική προσπάθεια (στην οποία το βιβλίο τούτο αποτελεί το πρώτο θεµελιακό βήµα) ήταν: 

• Οι καινούριες δυνατότητες της τεχνoλoγίας... 
• Οι πληροφορίες τρόπων δουλειάς... 
• Τέλος, η ανάγκη να λάβουµε υπόψη την ελληνική πραγµατικότητα (νοοτροπία του Έλληνα) αλλά 
και προπάντων τα πολύτιµα στοιχεία της ελληνικής παραδοσιακής και έντεχνης µουσικής.»  

                                                

Και παρακάτω:2 
 «Έχει γίνει κοινή συνείδηση όλων όσων έχουν σχέση µε την παιδεία -είτε πρόκειται για τους 

φορείς της εκπαίδευσης, τους γονείς, ή εσάς προπαντός (ενν. τους µαθητές)- η ανάγκη µιας 
φωτισµένης, ανοιχτής και ελληνόπρεπης µουσικής παιδείας και αγωγής. Κι αλήθεια, υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις να ξεκινήσουµε µια καινούρια προσπάθεια σήµερα. Υπάρχει η συσσωρευµένη γνώση 
και η πείρα. αυτή που προέρχεται από άλλους λαούς και από άλλες αντίστοιχες προσπάθειες, αλλά και 
από ένα ελληνικό ανθρώπινο δυναµικό λίγων και φλογερών προσώπων που και γνωρίζουν και 
µάχονται για τα προβλήµατα της µουσικής παιδείας. 

........................................................................................................................................................ 
»Σηµαντικό χαρακτηριστικό του έργου αυτού αποτελεί επίσης το ότι δε σας προσφέρει τη 

Μουσική της Κεντροευρώπης, και µάλιστα µιας µόνο περιορισµένης περιόδου. Πιστεύουµε πως 
έφτασε η στιγµή που ο άνθρωπος πρέπει να επικοινωνήσει µε την πανανθρώπινη µουσική παράδοση 
και τη σύγχρονη µουσική προσφορά. Η επικοινωνία του σηµερινού ανθρώπου µε τα προβλήµατα και 

 
1  Πρόλογος, σελ. 5. 
2  Τέσσαρα χρόνια µουσικής σπουδής - Στόχοι και Περιεχόµενο του Μαθήµατος της Μουσικής, σελ. 8-9. 
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της τελευταίας άκρης της γης, όπως εκφράζεται π.χ. στα καθηµερινά δελτία ειδήσεων που όλοι 
παρακολουθούµε, επιτρέπει και επιβάλλει αυτή τη νέα πραγµατικότητα, να ασχοληθούµε, δηλαδή, 
επιτέλους, µε τη µουσική του ανθρώπου σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

»Πιστεύουµε ακόµα ότι το πρόγραµµα αυτό δίνει σωστά ιδιαίτερη θέση και έκταση στην 
ελληνική συµβολή στην προαγωγή της µουσικής. Έχoυµε πoλλές καινoύριες πληροφορίες και για 
την µουσική στην Αρχαία Ελλάδα και για τη µoυσική κατά τη Bυζαντινή περίοδο, αλλά και για 
το δηµoτικό τραγούδι και τη Νεοελληνική έντεχνη µουσική δηµιουργία. Eίναι καιρός µια τέτοια 
κληρονοµιά να πάρει τη θέση που της αρµόζει στα προγράµµατα των ελληνικών σχολείων.» 

 

Το περιεχόµενο και η δοµή των ανωτέρω βιβλίων είναι: 
Α΄ Γυµνασίου: Στέφ. Βασιλειάδης, ∆ηµ. Κανάρης, Αθ. Παπαζαρής, Εισαγωγή στη 

Μουσική, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1985, σελ. 480.  
 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στη Μουσική (Γενικές Έννοιες - Μέλος και Μελωδία -  Ρυθµός 

- ∆υναµική - Έκφραση και Άρθρωση - Ηχόχρωµα - Συνήχηση. σελ. 1-160). 
 ∆εύτερο Μέρος: Πρακτικός Οδηγός Μουσικής3 Ανάγνωσης και Γραφής (∆υτικό Μουσικό 

Σύστηµα, σελ. 1-112) και Μουσικό Παράρτηµα (∆υτικό Μουσικό 
Σύστηµα, σελ. 1-50). 

 Τρίτο Μέρος: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική (Σύντοµο Θεωρητικό της Βυζαντινής 
Μουσικής, σελ. 1-18 και Μουσικό Παράρτηµα, σελ. 19-157). 

 

Β΄ Γυµνασίου: Στέφ. Βασιλειάδης, Αγνή Φραγκούλη, Βασ. Ασηµοµύτης, Η Μουσική µέσα 
από την Ιστορία της, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1990, σελ. 376.  

 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στη Μουσική (Το Φαινόµενο της Μουσικής Έκφρασης) - Η 
Μουσική της Άπω Ανατολής, της Ινδίας, της Αφρικής, της Αµερικής, της 
Ωκεανίας. σελ. 1-104). 

 ∆εύτερο Μέρος: Η Μουσική της Αρχαίας Ελλάδας (σελ. 105-168) - Η Μουσική του 
Βυζαντίου (σελ. 169-204). 

 Τρίτο Μέρος: Η Μουσική της ∆ύσης (σελ. 205-336, Μουσικό Παράρτηµα, σελ. 337-376). 
 

Γ΄ Γυµνασίου: Στέφ. Βασιλειάδης, Ανδρ. Ζεάκης-Γλυνιάς, Ιωάν. Τσιαµούλης, Η Μουσική 
µέσα από την Ιστορία της, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1990, σελ. 280.  

 Πρώτο Μέρος: ∆υτική Μουσική (Κλασικισµός - Ροµαντισµός - Εθνικές Σχολές - Νέα 
Μουσική. σελ. 1-168). 

 ∆εύτερο Μέρος: Η Εκκλησιαστική Μουσική (σελίδες 169-196) - Το ∆ηµοτικό Τραγούδι (σελ. 
197-230) - Η Ελληνική Μουσική στους Νεότερους Χρόνους (σελ. 231-264). 

 

Α΄ Λυκείου: Στέφ. Βασιλειάδης, Ανδρ. Ζεάκης-Γλυνιάς, Η Μουσική στον Αιώνα µας, ΟΕ∆Β, 
Αθήνα 1990, Α΄ Μέρος (Παγκόσµια Μουσική), σελ. 206 και Β΄ Μέρος (Ελληνική Μουσική), σελ. 332.  

 Α΄ Μέρος: Ιστορικές Αναδροµές στη Μουσική του Αιώνα µας 
 Β΄ Μέρος: Μουσικά Είδη (σελ. 1-38) - Η Ελληνική Μουσική στον Αιώνα µας (σελ. 

39-129) - Παραδοσιακή Μουσική - Ρεµπέτικο - Ελληνικό Τραγούδι (σελ. 
130-258) - Ο Σύγχρονος Άνθρωπος Μπροστά στο Φαινόµενο της 
Παγκόσµιας Μουσικής (σελ. 259-332). 

 
Το έτος 1992 µε σχετική απόφαση του ΥΠΕΠΘ4 ανετέθη στους καθηγητές µουσικής Στέφ. 

Βασιλειάδη, Ανδρ. Ζεάκη-Γλυνιά, ∆ηµ. Κανάρη και Αγνή Φραγκούλη, η σύντµηση και 
απλούστευση της ύλης των βιβλίων Μουσικής των Α΄, Β΄ και Γ� τάξεων του Γυµνασίου, εκδόσεις 
1985-1992. Το περιεχόµενο και η δοµή των ανωτέρω βιβλίων διαµορφώθηκε ως εξής: 

Α΄ Γυµνασίου: Στέφ. Βασιλειάδης, ∆ηµ. Κανάρης, Αθ. Παπαζαρής, Εισαγωγή στη 
Μουσική, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1993, σελ. 222.  

 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στη Μουσική (Γενικές Έννοιες - Μέλος και Μελωδία -  
Ρυθµός - ∆υναµική - Έκφραση - Συνήχηση. σελ. 1-144 και Μουσικό 

                                                 
3  Είναι αξιοσηµείωτο, ότι και εδώ ο όρος «Μουσική» δηλώνει την Ευρωπαϊκή Μουσική κατά τα όσα 

είπαµε ανωτέρω στην ενότητα 2.1. 
4  Φ. 910-28/14 Η 1845-17.3.92. 
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Παράρτηµα, σελ. 145-166). 
 ∆εύτερο Μέρος: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική (Σύντοµο Θεωρητικό της Βυζαντινής 

Μουσικής, σελ. 167-186 και Μουσικό Παράρτηµα, σελ. 187-222).  
 

Β΄ Γυµνασίου: Στέφ. Βασιλειάδης, Αγνή Φραγκούλη, Βασ. Ασηµοµύτης, Η Μουσική µέσα 
από την Ιστορία της, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1992, σελ. 192. 

 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στη Μουσική (Το Φαινόµενο της Μουσικής Έκφρασης) - Η 
Μουσική της Άπω Ανατολής, της Ινδίας, της Αφρικής, της Αµερικής, της 
Ωκεανίας. σελ. 1-45). 

 ∆εύτερο Μέρος: Η Μουσική της Αρχαίας Ελλάδας (σελίδες 105-168) - Η Μουσική του 
Βυζαντίου (σελ. 65-78). 

 Τρίτο Μέρος: Η Μουσική της ∆ύσης (σελίδες 79-162, Μουσικό Παράρτηµα, σελ. 163-188). 
 

Γ΄ Γυµνασίου: Στέφ. Βασιλειάδης, Ανδρ. Ζεάκης-Γλυνιάς, Ιωάν. Τσιαµούλης, Η Μουσική 
µέσα από την Ιστορία της, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1992, σελ. 152.  

 Πρώτο Μέρος: ∆υτική Μουσική (Κλασικισµός - Ροµαντισµός - Εθνικές Σχολές - Νέα 
Μουσική. σελ. 1-68). 

 ∆εύτερο Μέρος: Η Εκκλησιαστική Μουσική (σελ. 69-80) - Το ∆ηµοτικό Τραγούδι (σελ. 
81-98) - Η Ελληνική Μουσική στους Νεότερους Χρόνους (σελ. 99-105) 
Βιογραφίες Συνθετών (και Μουσικό Παράρτηµα, σελ. 107-149). 

 

Α΄ Εν. Λυκείου: Ανδρ. Ζεάκης-Γλυνιάς, Ιωάν. Παπαχρόνης, Ιωάν. Σίµος, Αγν. Φραγκούλη, 
Μουσική, ΠΙ - ΥΠΕΠΘ - ΟΕ∆Β, Αθήνα 2000, σελ. 152 (λίγα στοιχεία για την Ελληνική Μουσική στις σελ. 
61-81.) 

 
2.4 ∆ιδακτική Πράξη και Ελληνική Μουσική 

 
Εκτιµώντας αφάνταστα την προσπάθεια αναβάθµισης του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος ως προς την Μουσική στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, η οποία έγινε από το 1985 και 
έπειτα, θεωρούµε ότι τα διδακτικά εγχειρίδια και των δύο φάσεων (1985-1992 και 1992-2006) 
ανταποκρίνονται επαρκώς στην ανάγκη για ισοδύναµη, µεταξύ των άλλων, διδασκαλία της 
Ελληνικής Μουσικής. Όµως, από το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων ως την πραγµατικότητα της 
διδακτικής πράξης η απόσταση είναι πολύ µεγάλη και τα προβλήµατα πολλά. 

Πρώτα-πρώτα, η κατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για «πολυτέλειες», και η Μουσική -κακά τα ψέµατα- είναι µία «πολυτέλεια» για τα 
σηµερινά ελληνικά δεδοµένα. Έπειτα µπορεί να γίνει αποδεκτό ότι η διδασκαλία των θεωρητικών 
και ιστορικών στοιχείων για την Ελληνική Μουσική είναι σχετικά εφικτή υπόθεση: δεν ισχύει, όµως 
το ίδιο και για την διδασκαλία του πρακτικού µέρους αυτής. Πόσοι από τους εκπαιδευτικούς  
γνωρίζουν τη Βυζαντινή Μουσική και το Ελληνικό Σύστηµα Σηµειογραφίας; Στα Ελληνικά 
Μουσικά Πανεπιστήµια και σχετικά Τεχνολογικά Ιδρύµατα δεν διδάσκεται αυτοτελώς ούτε 
επαρκώς αλλά περιστασιακά και εγκυκλοπαιδικά. Σε ένα-δύο εξάµηνα σπουδών ο φοιτητής δεν 
προλαβαίνει να εξοικειωθεί µε την Ελληνική Μουσική Σηµειογραφία, πόσο µάλλον µε τη θεωρία 
και την ερµηνεία. Μετεκπαίδευση και επιµόρφωση δεν υφίσταται. Εποµένως οι καθηγητές της 
Μέσης Εκπαίδευσης έχουν στα χέρια τους βιβλία, που δεν γνωρίζουν να διαβάσουν και ως εκ 
τούτου η διδασκαλία της Ελληνικής Μουσικής γίνεται -αν γίνεται- περιστασιακά και άρα ελλιπώς 
Επαφίεται δε στην καλή διάθεση των Μουσικών, αν τυγχάνουν γνώστες του ελληνικού µουσικού 
πολιτισµού ή αν ενδιαφέρονται για κατ� ιδίαν επιµόρφωση. 

 
2.5 Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Μουσικής στα Μουσικά Σχολεία 

 
Αναφέρθηκε, ήδη, ότι ευτυχώς η Ελληνική Μουσική Παράδοση διασώζεται στα Μουσικά 

Σχολεία, τα οποία έφεραν µέγιστη άνθιση στην καλλιέργεια της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, του ∆ηµοτικού Τραγουδιού, των Λαϊκών και Παραδοσιακών Μουσικών οργάνων, τόσο 
σε επίπεδο φωνητικών ή ορχηστρικών συνόλων, όσο και σε επίπεδο ατοµικών δεξιοτήτων των 
µαθητών. Όµως, ρίχνοντας µία µατιά εντός του χώρου, παρατηρεί κανείς και εδώ µεγάλες 
διακρίσεις σε βάρος της διδασκαλίας της Ελληνικής Μουσικής και των παραδοσιακών οργάνων, οι 
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οποίες στην καλύτερη περίπτωση οφείλονται σε αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος στην δε 
χειρότερη, σε αδιαφορία ή προκαταλήψεις και «σνοµπισµό» µεταξύ των µουσικών. 

Αναφέρονται τα χαρακτηριστικότερα προβλήµατα: 
• Έπειτα από είκοσι σχεδόν χρόνια λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων, δεν έχουν ακόµη 

παραδοθεί διδακτικά εγχειρίδια η βοηθήµατα για την διδασκαλία της Θεωρίας της 
Ελληνικής Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής (4ωρο µάθηµα στο Γυµνάσιο) και 
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας των Παραδοσιακών Οργάνων (µαθήµατα ειδικής επιλογής των 
µαθητών), µε αναπόφευκτο επακόλουθο, οι καθηγητές να αυτοσχεδιάζουν. 

• Οι καθηγητές των εν λόγω µαθηµάτων δεν επαρκούν αριθµητικώς και δεν 
επιµορφώνονται. Οι περισσότεροι δεν είναι µόνιµοι, µε συνέπεια κάθε χρόνο οι µαθητές 
να αλλάζουν δασκάλους και φυσικά µέθοδο διδασκαλίας. 

• Η διδασκαλία των Παραδοσιακών Οργάνων, ελλείψει καθηγητών, γίνεται σε οµάδες 
πολλών παιδιών ανά διδακτική ώρα, σε αντίθεση µε τα µαθήµατα των Ευρωπαϊκών 
Οργάνων, των οποίων η διδασκαλία είναι εξατοµικευµένη. 

 
2.6 Άλλες Παρατηρήσεις 

 
Για την «εκτίµηση» που χαίρει η Ελληνική Μουσική από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

ενδεικτικά είναι και όσα παρατηρούνται στον εξαιρετικό θεσµό των Μαθητικών Μουσικών 
Αγώνων, οι οποίοι επί σειρά ετών διοργανώνονται µε συµµετοχή χιλιάδων µαθητών από όλη τη 
χώρα. 

Ενώ στα ∆υτικά Όργανα οι µαθητές διαγωνίζονται σε κατηγορίες ξεχωριστές κατά όργανο και 
µάλιστα µε διαβάθµιση επιπέδων (αρχαρίων, προχωρηµένων ή µαθητών Γυµνασίων, Λυκείων 
κ.τ.ό.), στα Παραδοσιακά Όργανα όλοι οι µαθητές διαγωνίζονται σε µία κατηγορία, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, επιπέδου, αλλά και οργάνου (!!!). Έτσι, κρίνονται στην ίδια κατηγορία, από την  ίδια 
επιτροπή και µε άγνωστα κριτήρια, µαθητές που διαγωνίζονται στο Κλαρίνο, στο Τουµπελέκι, στην 
Γκάιντα κ.λπ. και δίνεται ένα µόνο Βραβείο. Πώς µπορεί να συγκριθεί το Σαντούρι µε την Φλογέρα 
και να δοθεί ένα Βραβείο; ∆εκάδες µαθητές κλαίνε κάθε χρόνο µε µαύρο δάκρυ για την κατάφορη 
αδικία και άλλοι εγκαταλείπουν τελείως την ενασχόλησή τους µε το παραδοσιακό όργανο, που 
αγαπούσαν. Μάλιστα, στους φετινούς Μαθητικούς Μουσικούς Αγώνες, τα Σύνολα Βυζαντινής 
Μουσικής, ∆ηµοτικού Τραγουδιού και οι αντίστοιχες ατοµικές συµµετοχές περιορίστηκαν µόνο 
στους Περιφερειακούς Αγώνες, αποκλείστηκαν δε τελείως από το Φεστιβάλ λήξης των Αγώνων 
στην Αθήνα. 
 
 
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Στο σηµείο αυτό, έχοντας σκιαγραφήσει την στάση της ελληνικής πολιτείας ως προς την 

αντιµετώπιση της Ελληνικής Μουσικής στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, έχει ενδιαφέρον να 
παρουσιαστεί η τοποθέτηση των µαθητών απέναντι στην Βυζαντινή και Παραδοσιακή Μουσική. Η 
συγκέντρωση απόψεων της µαθητικής κοινότητας για την Ελληνική Μουσική είναι µία υπόθεση 
δέκα και πλέον χρόνων, την οποία ανέλαβε µε προσωπική του πρωτοβουλία και επιστηµονικό 
ενδιαφέρον ο υπογράφων την παρούσα εισήγηση. Λίγα λόγια για το «προφίλ» της έρευνας: 

• Η έρευνα δεν είναι ενταγµένη σε κάποιο συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα, αλλά 
αποτελεί βοηθητικό στάδιο µίας ευρύτερης µελέτης για την «∆ιδακτική της Ελληνικής 
Μουσικής». Παράλληλα, είναι ένα εργαλείο για την διαµόρφωση της διδακτικής πράξης 
στο Μουσικό Σχολείο Βόλου, όπου ο υπογράφων υπηρετεί από της συστάσεώς του, 
διδάσκοντας το µάθηµα της «Ελληνικής Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής». 

• Η έρευνα απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου του Μουσικού Σχολείου 
Βόλου, σε µαθητές µη Μουσικών Γυµνασίων και Λυκείων, σε Φοιτητές του Τµήµατος 
Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., αλλά και -σε µικρότερη κλίµακα- σε εκπαιδευτικούς 
µουσικής ή γενικής παιδείας. 

• Οι συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν είτε σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα (π.χ. Ποια 
κατά τη γνώµη σας είναι η θέση της Ψαλτικής Τέχνης στη σηµερινή λατρευτική πράξη), 
είτε σε ένα ευρύτερο ερωτηµατολόγιο. 
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• Σε όλες τις περιπτώσεις οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι µονολεκτικές ή πολλαπλών 
επιλογών, αλλά ανάπτυξης και τεκµηρίωσης. 

• Κατά περίσταση, οι απαντήσεις δίνονται άλλοτε ανωνύµως, άλλοτε επωνύµως και άλλοτε 
επωνύµως µε καλυµµένο όνοµα, οι απαντήσεις, όµως, αξιολογούνται ανάλογα. 

• Οι απαντήσεις ταξινοµούνται σε θεµατικές ενότητες κατά κατηγορία ερωτηθέντων. 
• Γένεται προσπάθεια να εξακριβωθεί -πολλές φορές διαισθητικά- ποιες από τις απαντήσεις 

των συµµετεχόντων είναι τυπικές ή θεωρητικές, βασισµένες στην ήδη διαµορφωµένη και 
περιρρέουσα «ηθικολογία», «δεοντολογία» ή «καθηκοντολογία» για την Ελληνική 
Μουσική και ποιες από τις απαντήσεις είναι αυθόρµητες και ανυπόκριτες προσωπικές 
απόψεις, κρίσεις ή τοποθετήσεις. Η τυποποιηµένη διατύπωση, κατά το φραστικό, κάνει 
τις πρώτες να ξεχωρίζουν από τις δεύτερες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ελευθερία 
λόγου, άδολη κρίση και ανεπιτήδευτη έκφραση. 

• Από την συγκέντρωση των απαντήσεων εξάγονται στατιστικά δεδοµένα κατά χρονικές 
περιόδους, ηλικίες και προέλευση ερωτηθέντων, είδος ερωτήσεων και άλλα. 

 

Στην παρούσα εισήγηση δεν θα παρουσιαστούν τα µέχρι τώρα πορίσµατα της εν λόγω 
έρευνας, τα οποία φυλάσσονται για την ευρύτερη µελέτη, που προαναφέρθηκε. Θα παρατεθούν 
ελάχιστα δείγµατα απαντήσεων, πρόχειρα οµολογουµένως σταχυολογηθέντα, προερχόµενα από 
µαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου. Ας επιτραπεί αυτή η αντεπιστηµονική ενέργεια, διότι 
σκοπός µας εδώ δεν είναι η έκθεση στατιστικών δεδοµένων, αλλά η ανάδειξη απόψεων µαθητών, 
που έχουν έλθει σε σοβαρή επαφή µε την Ελληνική Μουσική (Βυζαντινή και Παραδοσιακή) και 
δικαιούνται να εκφέρουν γνώµη γι� αυτήν. Ας διευκρινισθεί ακόµη, ότι οι τοποθετήσεις που 
παρατίθενται κατωτέρω έγιναν επωνύµως. Εδώ δίνονται τα αρχικά γράµµα του επιθέτου και του 
ονόµατος του µαθητού / της µαθήτριας (Ε.Ο.) και η τάξη του/της την εποχή συµµετοχής του/της 
στην έρευνα (Γ=Γυµνάσιο, Λ=Λύκειο). Εξάλλου, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει διατηρηθεί ακριβώς 
η φρασεολογία και διατύπωση των µαθητών, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλοίωση της 
τοποθέτησής τους. Έγινε µόνο µια επέµβαση -όπου χρειαζόταν και επιτρεπόταν- στην στίξη των 
κειµένων, προς διευκόλυνση των αναγνωστών. Τα παιδιά, λοιπόν, γράφουν: 

 
2.1 Για την Αξία της Ελληνικής Μουσικής 
 

«Η παρουσία µου και φοίτησή µου στο Μουσικό Σχολείο, αναµφισβήτητα, µε έφερε πιο κοντά 
τόσο στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική... Ήταν ένα προνόµιο, που, δυστυχώς, πολύ λίγοι νέοι 
έχουν στις µέρες µας, καθώς η αξία της είναι πολύ µεγάλη...» (∆.Ε., γ/Λ). 

«Στη σηµερινή εποχή από το φόβο µήπως γίνουµε συντηρητικοί και οπισθοδροµικοί 
ξεφύγαµε εντελώς από την παράδοση, προσπαθώντας να γίνουµε µοντέρνοι...» (Π.Χ., γ/Λ). 

«Η Ελληνική Μουσική αποτελεί, ουσιαστικά, την παράδοση του Ελληνισµού. Η µουσική πάντα, 
από τα παλαιά ακόµη χρόνια, µέχρι και σήµερα, αποτελεί το σηµαντικότερο φορέα των στοιχείων 
της παράδοσης. Έτσι, αποτελεί, αναµφίβολα, την πηγή ενηµέρωσης των µεταγενεστέρων για τους 
"προγόνους" τους...» (Μ.Γ., γ/Λ). 

«Η µουσική µας είναι φορέας της εθνικής και θρησκευτικής µας ταυτότητας...» (Σ.Α., γ/Λ). 
«Η Ελληνική Μουσική... αποτελεί από µόνη της µια ιστορία, µία παράδοση, που χάρις σ� αυτήν 

πορεύεται ο Ελληνισµός. Είναι ένα είδος επικοινωνίας. Μπορεί να µεταδίδει µηνύµατα στον κόσµο, 
να διδάσκει...» (Κ.∆., γ/Λ). 

«Η µουσική µας παράδοση είναι εξελίσσιµη και µεταβλητή...» (Ζ.Α., γ/Λ). 
 

2.2 Για τον Χαρακτήρα της Ελληνικής Μουσικής 
 

«Όλος ο κόσµος κάτω από τα ρούχα και τη µάσκα του είναι απλός, καθηµερινός άνθρωπος, είναι 
που κλαίει, γελάει και πονάει. Αυτό εκφράζει η Ελληνική Μουσική...» (Κ.Λ., γ/Λ). 

«Η Μουσική αυτή είναι ιδιαίτερη και έχει παράξενα και ωραία ακούσµατα, που την κάνουν πιο 
ενδιαφέρουσα και προσιτή στη νεολαία...» (Θ.Χ., αλλοδαπός γ/Λ). 

 
2.3 Για το Τί Πρέπει να Γίνει 
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«Η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική αποτελεί µία από τις αληθινά ζωντανές πηγές της 
ελληνικής παράδοσης. Αποτελεί έναν θησαυρό, ο οποίος, όµως, ελάχιστα έχει αξιοποιηθεί ως µέσο 
προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό...» (Μ.∆., γ/Λ). 

«Η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική αποτελεί µια αστείρευτη πηγή πολιτισµού και παιδείας, 
όµως είναι αναγκαία η ενεργοποίηση όλων, τόσο ιδιωτικών όσο και δηµόσιων φορέων, προκειµένου 
να αποκολληθεί από τα στενά σηµερινά της πλαίσια, που αποτελούν αποπνικτικό βραχνά στην 
απρόσκοπτη εξέλιξή της και να µπορέσει να γίνει γνωστή και στο ευρύ κοινό...» (Μ.∆., γ/Λ). 

 
2.4 Για την Αξία της Βυζαντινής Μουσικής 
 

«Η µονοµερής και σχεδόν απόλυτη σύνδεσή της µε τα εκκλησιαστικά δρώµενα αποτελεί σε 
µεγάλο βαθµό ανασταλτικό παράγοντα για τη δηµιουργική επαφή µε αυτή, αφού η πλειονότητα των 
νέων τη θεωρεί αναχρονιστική και ξεπερασµένη. Σε συνδυασµό και µε την ελάχιστη προβολή της 
από τα ΜΜΕ γίνεται αντιληπτή η κρίση, που διέρχεται η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική. Μια κρίση 
άκρως διαβρωτική, που απειλεί την πολύτιµη αυτή κληρονοµιά...» (Μ.∆., γ/Λ). 

«Πολλοί νέοι, εξαιτίας της «λάθος» πληροφόρησης, θεωρούν τη Βυζαντινή Μουσική κάτι το 
ακατόρθωτο να µάθουν ή ακόµα ένα θέµα, µε το οποίο δεν αξίζει να ασχοληθούν...» (Γ.Φ., β/Γ). 

«Ο βυζαντινός πολιτισµός, φυσικός κληρονόµος της αρχαιοελληνικής παράδοσης, µε τη βοήθεια 
της Βυζαντινής Μουσικής συνέβαλε στην ανάδειξη και την εξέλιξη της Αρχαίας Ελληνικής 
Μουσικής Παράδοσης. Η ορθόδοξη πίστη µέσω της Βυζαντινής Μουσικής κατάφερε να ριζωθεί στις 
καρδιές των πιστών...» (Λ.Β., γ/Λ). 

«Με την Βυζαντινή Μουσική ερχόµαστε σε επαφή µε την αρχαία ελληνική γλώσσα, από την 
οποία αποµακρύνονται οι νέοι όλο και περισσότερο...» (∆.Ε., γ/Λ). 

«Μέσω της µουσικής ο Ελληνισµός κατάφερε να επιβιώσει κατά τη µακρά περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Η Βυζαντινή Μουσική εµπεριέχει την παράδοση και την γνώση των 
προηγούµενων γενεών και αποτελεί ένα θαυµαστό τρόπο διαπαιδαγώγησης...» (Λ.Β., γ/Λ). 

«Η Βυζαντινή Παραδοσιακή Μουσική είναι η τέχνη, η οποία παρόλο που πέρασε από τα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας και τις επεµβάσεις των δυτικών λαών, µπόρεσε να επιβιώσει χωρίς να υποστεί 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Και αν δανείστηκε κάποια στοιχεία είναι σηµαντικό να ειπωθεί, πως αυτά 
δεν αλλοίωσαν το χαρακτήρα της...» (Β.Μ., γ/Λ). 

«Σε µια εποχή που η παγκοσµιοποίηση ναι µεν ενώνει τους ανθρώπους, αλλά αλλοιώνει τις 
ταυτότητές τους, η Βυζαντινή Μουσική είναι ένα από τα λίγα ελληνικά στοιχεία, που καταφέρνουν να 
επιβιώνουν...» (Ι.Α., γ/Λ). 

«Η Βυζαντινή Μουσική είναι πολύ µελωδική και χαλαρωτική... γαληνεύει την ψυχή...» (Μ.Ν., β/Γ). 
«Θεωρώ, πως η Βυζαντινή Μουσική προσωπικά δεν µου προσέφερε όλα όσα θα µπορούσε, για το 

λόγο ότι το επιβαρηµένο σχολικό ωράριο και η αποκλειστική ενασχόληση µε τα µαθήµατα που 
εξετάζονται στις Πανελλήνιες, δεν αφήνουν περιθώρια για απασχόληση µε τη Μουσική ή και άλλες 
δραστηριότητες. Αυτό, λοιπόν, που κατά τη γνώµη µου πρέπει να βελτιωθεί, είναι το ωράριο των µαθητών. 
Μόνο αν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα αφήσει περιθώρια στους µαθητές να ασχοληθούν µε άλλες 
δραστηριότητες, τότε θα φανούν τα τεράστια οφέλη από τη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής...» 
(Π.Χ., γ/Λ). 

 
2.5 Για τον Ρόλο της Βυζαντινής Μουσικής στην Ορθόδοξη Λατρεία 
 

«Τα νοήµατα και τα µηνύµατα, που περνούσε ο Χριστός στον κόσµο, ήταν δύσκολο να τα συλλάβουν 
οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν αγράµµατοι. Με τη Βυζαντινή Μουσική, όµως, τα 
νοήµατα αυτά απλουστεύονται στο αυτί των χριστιανών και θυµούνται ευκολότερα και γρηγορότερα 
συγκεκριµένα µουσικά κοµµάτια και τα διδάγµατά τους. Ο χριστιανός µαθαίνει το Χριστιανισµό µ� έναν 
τρόπο ευχάριστο και αποτυπώνονται στη µνήµη του όλες οι αλήθειες της θρησκείας µας...» (Σ.Α., γ/Λ). 

«Τη Βυζαντινή Μουσική τη γνωρίζει ο άνθρωπος από τη στιγµή που θυµάται τον εαυτό του, 
µέχρι και τις τελευταίες στιγµές της ζωής του και ο λόγος που αυτό το είδος της µουσικής µάς 
συνοδεύει σε όλη µας τη ζωή, είναι η εκκλησία...» (Α.Ζ., γ/Λ). 

«Εµείς οι Έλληνες έχουµε από µικρά παιδιά το προνόµιο να χαιρόµαστε την Βυζαντινή Μουσική 
στις εκκλησίες µας. Βέβαια, τα ακούσµατά της δεν έφταναν πάντα στ� αυτιά µας καλόηχα. Ίσως γιατί 
κάποιοι ιερείς και ψάλτες δεν την έχουν σπουδάσει και την γνωρίζουν µόνο εµπειρικά...» (Α.Μ., γ/Γ). 
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«Θα �ταν καλύτερα µια πιο ουσιαστική συµµετοχή του λαού στις Ακολουθίες. Παράδειγµα, να 
υπάρξουν περισσότερα τροπάρια που θα µπορούσαν να ψάλλουν όλοι µαζί οι εκκλησιαζόµενοι...» (Α.Μ., 
γ/Γ).  

«Κατά τη γνώµη, άµα ο εκκλησιαζόµενος δεν ξέρει καν τί λέει το τροπάριο, που ακούει, αυτό 
σηµαίνει, ότι µπαίνει αµέσως σε δεύτερο ρόλο...» (Λ.Α., γ/Γ). 

«Θα ήθελα οι Ακολουθίες της Εκκλησίας µας να είναι όπως ήταν παλιότερα και όπως 
συνεχίζεται στο Άγιον Όρος και σε µερικά µοναστήρια...» (∆.Ν., γ/Γ). 
2.6 Σύνοψη των Παρατηρήσεων των Μαθητών 
 

Αν θα ήθελε κανείς να συνοψίσει τις απόψεις των µαθητών για την Ελληνική Παραδοσιακή και 
Βυζαντινή Μουσική, το καλύτερο που θα µπορούσε να κάνει είναι, να δανειστεί αυτούσιες φράσεις 
των κειµένων τους, οι οποίες είναι πραγµατικά πολύ εύστοχες. Να µία απόπειρα: 

Η γνώση της Ελληνικής Μουσικής είναι ένα προνόµιο, που δυστυχώς έχουν µόνο λίγοι, 
κυρίως οι µαθητές των Μουσικών Σχολείων. Οι περισσότεροι από το φόβο µήπως γίνουν 
συντηρητικοί και οπισθοδροµικοί στερούνται αυτού του προνοµίου. Η πλειονότητα των νέων τη 
θεωρεί αναχρονιστική και ξεπερασµένη. Και όµως, η Ελληνική Μουσική αποτελεί το 
σηµαντικότερο φορέα των στοιχείων της παράδοσης είναι φορέας της εθνικής και θρησκευτικής 
µας ταυτότητας, που χάρις σ� αυτήν πορεύεται ο Ελληνισµός, γιατί είναι εξελίσσιµη και 
µεταβλητή. Τον καθηµερινό άνθρωπο, που κλαίει, γελάει και πονάει, αυτό εκφράζει η Ελληνική 
Μουσική. 

Η Ελληνική Μουσική είναι ιδιαίτερη και έχει παράξενα και ωραία ακούσµατα, εντούτοις, 
γνωρίζει ελάχιστη προβολή από τα ΜΜΕ, γεγονός που υποδηλώνει, πως διέρχεται κρίση. Ίσως, 
εξαιτίας της «λάθος» πληροφόρησης, ίσως επειδή και η ίδια δεν έχει αποκολληθεί από τα στενά 
σηµερινά της πλαίσια, που αποτελούν αποπνικτικό βραχνά στην απρόσκοπτη εξέλιξή της. Το 
χειρότερο είναι, πως ελάχιστα έχει αξιοποιηθεί ως µέσο προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό. 

Ειδικότερα, η Βυζαντινή Μουσική συνέβαλε στην ανάδειξη και την εξέλιξη της Αρχαίας 
Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης. Σήµερα µας διατηρεί σε επαφή µε την αρχαία ελληνική 
γλώσσα, και γενικότερα εµπεριέχει την παράδοση και την γνώση των προηγούµενων γενεών. Παρ' 
όλες τις αντίξοες ιστορικές συνθήκες µπόρεσε να επιβιώσει και σήµερα, στην εποχή της 
παγκοσµιοποίησης, είναι ένα από τα λίγα ελληνικά στοιχεία, που καταφέρνουν να επιβιώνουν. 

Η αξία της Ψαλτικής Τέχνης είναι πολύ µεγάλη. Γαληνεύει την ψυχή. Με τη βοήθειά της τα 
νοήµατα της λατρείας απλουστεύονται στο αυτί των χριστιανών, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση, ο 
εκκλησιαζόµενος µπαίνει σε δεύτερο ρόλο. Η Βυζαντινή Μουσική χωρίς να το νοιώθουµε, µάς 
συνοδεύει σε όλη µας τη ζωή και ας συµβαίνει κάποτε τα ακούσµατά της να µη φτάνουν στ� αυτιά 
µας καλόηχα, αφού κάποιοι ιερείς και ψάλτες την γνωρίζουν µόνο εµπειρικά. Το πράγµα θα ήταν 
καλύτερο, αν οι Ακολουθίες της Εκκλησίας γινόταν πάλι όπως ήταν παλιότερα, ώστε να ψάλλουν 
όλοι µαζί οι εκκλησιαζόµενοι. 

Η Ελληνική Μουσική δεν είναι σε θέση, να δώσει στους µαθητές τόσα, όσα θα µπορούσε, αφού, 
το επιβαρηµένο σχολικό ωράριο και η αποκλειστική ενασχόληση µε τα µαθήµατα που 
εξετάζονται στις Πανελλήνιες, δεν αφήνουν περιθώρια για απασχόληση µε τη Μουσική. Μόνο αν 
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα αφήσει περιθώρια στους µαθητές να ασχοληθούν µε άλλες 
δραστηριότητες, τότε θα φανούν τα τεράστια οφέλη από τη διδασκαλία της Ελληνικής 
Μουσικής5. 

 
 

4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Θεωρούµε, ότι δεν υπάρχει αφοπλιστικότερος λόγος από των παιδιών. Οι γνώµες των 
µαθητών ενός Μουσικού Σχολείου για την Ελληνική Μουσική δεν µπορεί να αγνοηθούν. Οι 
µαθητές αυτοί γνωρίζουν, γεύονται την ελληνική µουσική κληρονοµιά και δικαιούνται να εκφέρουν 
γνώµη, η οποία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ως προνοµιούχοι, βεβαιώνουν εκ του ασφαλούς. Γι� αυτό 
                                                 
5  Ανάλογη προγενέστερη εργασία δηµοσίευσε ο εκπαιδευτικός Βλιαγκόφτης Θ. Ι. (1982), 

Προβληµατισµοί πάνω σε θέµατα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Η Βυζαντινή 
Εκκλησιαστική Μουσική ως λατρευτικό µέσο και ελληνοχριστιανική παράδοση, Θεσσαλονίκη. 
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ο λόγος τους δεν πρέπει να προσκρούσει σε κλειστά αυτιά. 
Οι αναγκαιότητες που προκύπτουν, ώστε να αποκατασταθεί η διδασκαλία της Ελληνικής 

Μουσικής στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση είναι πολλές και άµεσες: 
- Υπάρχει ανάγκη ίδρυσης αυτόνοµου Τµήµατος Ελληνικής Μουσικής στα ελληνικά 
Πανεπιστήµια ή έστω στα Τεχνολογικά Ιδρύµατα. 

- Υπάρχει άµεση ανάγκη ίδρυσης αναγνωρισµένων από το κράτος Σχολών Ελληνικής 
Μουσικής στους ιδιωτικούς φορείς (Ωδεία, Σχολές Μουσικής κ.τ.ό.) 

- Υπάρχει άµεση ανάγκη ταχύρυθµης, αλλά πλήρους, µετεκπαίδευσης των καθηγητών 
Μουσικής (και των δασκάλων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.) 

- Υπάρχει άµεση ανάγκη διευθέτησης των εκκρεµοτήτων των Μουσικών Σχολείων της χώρας 
(οριστικοποίηση προγραµµάτων σπουδών - διορισµός µονίµων καθηγητών Ελληνικής 
Παραδοσιακής-Βυζαντινής Μουσικής και Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων - 
αντικειµενική αξιολόγηση των προσλαµβανόµενων µουσικών) 

- Υπάρχει ανάγκη προβολής και διάδοσης της ελληνικής µουσικής κληρονοµιάς στην 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µέσω πολιτισµικών και καλλιτεχνικών προγραµµάτων έρευνας, 
µελέτης, και συµµετοχικών εκδηλώσεων εκ µέρους των µαθητών. 

- Υπάρχει ανάγκη για επαναπροσδιορισµό των στόχων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 
ώστε να γίνει πιο ανθρώπινη και πιο «παιδοκεντρική» η δηµόσια παιδεία, µακριά από 
εγκλωβισµούς για καριέρα και επαγγελµατική αποκατάσταση των µαθητών. 

 
 
5. ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Η θέση της Ελληνικής Μουσικής στην εκπαίδευση δεν µπορεί να αναβαθµισθεί, εάν πρώτα 

δεν επιµορφωθούν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, που θα κληθούν να φέρουν σε πέρας την 
αποστολή της µύησης των µαθητών στον ελληνικό µουσικό πολιτισµό. Αυτή η ανάγκη προσκρούει 
πολλές φορές στην εσφαλµένη εντύπωση, ότι χρειάζονται ειδικές γνώσεις µουσικής και πολλά 
χρόνια µουσικών σπουδών. Σπεύδουµε, όµως, να υπενθυµίσουµε, ότι το µάθηµα της διδασκαλίας 
της Ελληνικής Μουσικής στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση δεν φιλοδοξεί να δηµιουργήσει ψάλτες 
ή λαϊκούς µουσικούς, παρά µόνο να διευρύνει τον µονόπλευρο µουσικό ορίζοντα των 
ελληνοπαίδων. 

Για να αποδειχθεί, πόσο εύκολα και γρήγορα µπορεί να γίνει η µύηση στο ελληνικό µουσικό 
σύστηµα, θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του συνεδρίου ένα «βιωµατικό εργαστήριο». Στο 
εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστεί µία µέθοδος για ταχύρυθµη εκµάθηση της Ελληνικής Μουσικής 
µε θεαµατικά αποτελέσµατα. Η µέθοδος είναι ιδανική ακόµη και για διδασκαλία µεγάλων οµάδων, 
εφαρµόζεται δε -µε επιτυχία- από τον υπογράφοντα, επί 24 χρόνια διδακτικού «πειραµατισµού» σε 
ατοµικά ή οµαδικά µαθήµατα, σε Σχολές Μουσικής, Ωδεία, αλλά κυρίως στο Μουσικό Σχολείο 
Βόλου, ακόµη και στους φοιτητές του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.. Με την µέθοδο 
αυτή καθίσταται εφικτή η γρήγορη εξοικείωση µε την Βυζαντινή Μουσική Σηµειογραφία, ώστε 
πολύ νωρίς αποκτούν την δυνατότητα «εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης» βυζαντινής παρτιτούρας και 
κατανοούν τους ήχους και δρόµους της Ελληνικής Μουσικής. Με αυτή, οι σπουδαστές της 
Ελληνικής Μουσικής κατορθώνουν να φθάνουν σε επίπεδο πτυχίου ή διπλώµατος αντί των πέντε-
επτά ετών σε τρία-τέσσαρα χρόνια (υπήρξαν και περιπτώσεις δύο ετών), χωρίς να υστερούν στην 
προβλεπόµενη διδακτέα ύλη. οι φοιτητές του Α.Π.Θ. εξοικειώνονται µε όλους τους ήχους της 
Ψαλτικής Τέχνης µέσα στα δύο όλα κι όλα εξάµηνα, στα οποία διδάσκεται η Βυζαντινή Μουσική 
στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών, ενώ οι µαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου φθάνουν σε ένα 
πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης, ώστε παράλληλα µε το απολυτήριο Λυκείου καταφέρνουν να 
πάρουν πτυχίο ή και δίπλωµα Βυζαντινής Μουσικής. Η εν λόγω µέθοδος προτείνεται ως απολύτως 
κατάλληλη για προγράµµατα και σεµινάρια επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αποτελεσµατικά ακόµη και εάν είναι εξαµηνιαίας διάρκειας. Στο 
παρόν συνέδριο προσφέρεται η ευκαιρία ενός «βιωµατικού εργαστηρίου», για να εξοικειωθούν οι 
σύνεδροι µε την σηµειογραφία και τους ήχους της Ελληνικής Παραδοσιακής και Βυζαντινής 
Μουσικής, ώστε σύντοµα να διαβάζουν εύκολους ύµνους ή απλά παραδοσιακά τραγούδια, πολύτιµο 
εφόδιο γι� αυτούς. 

Εξάλλου, η αγωνία για όσο το δυνατόν πολύπλευρη και αποτελεσµατική συµβολή στην 
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διάδοση της Ελληνικής Μουσικής, ώθησε στη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού αρχείου µέσω του 
γνωστού προγράµµατος PowerPoint της Microsoft, το οποίο µπορεί να υποκαταστήσει σε µεγάλο 
βαθµό τον δάσκαλο Βυζαντινής Μουσικής ή να χρησιµεύσει ως βοήθηµα για την προσωπική µελέτη 
και προετοιµασία στο σπίτι. Το εγχείρηµα στηρίζεται στην παρεχόµενη από το πρόγραµµα 
δυνατότητα συνδυασµού εικόνας, ήχου, ταινίας, ηχογραφήσεων και πλήθους ειδικών «εφέ». Με τα 
µέσα αυτά ο σπουδαστής µπορεί να έχει ενώπιόν του ανά πάσα στιγµή την παρτιτούρα ενός 
βυζαντινού µέλους ή ενός δηµοτικού τραγουδιού, τη σηµειογραφική και ρυθµική της ανάλυση, την 
εκτέλεσή της σε «παραλλαγή» (βυζαντινό solfege) και «µέλος» από έµπειρο και καλλίφωνο 
δάσκαλο, την παρουσίαση της λατρευτικής πράξεως, που ο συγκεκριµένος ύµνος συνοδεύει ή του 
χορού µε τον οποίο το επιλεγµένο τραγούδι χορεύεται, την ακρόαση παλαιών, µνηµειωδών και 
ανεπανάληπτων ηχογραφήσεων και άλλα πρακτικά, όπως αναµονή για επανάληψη της εκτέλεσης 
από τον σπουδαστή, επισήµανση των δύσκολων σηµείων σε αργή εκτέλεση και τα όµοια. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι µεγαλόπνοο και ευρύτατο. ∆εν έχει βεβαίως ολοκληρωθεί, διότι 
χρειάζεται µεγάλη οµάδα συντελεστών. Μέσω του συνεδρίου µπορεί να βρεθούν εθελοντές 
συνεργάτες ή και ειδήµονες τεχνικοί, οι οποίοι θα εγγυηθούν τέλεια και γρήγορα αποτελέσµατα, 
ώστε η τεχνολογική αυτή υποστήριξη να διατίθεται προς επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και 
άσκηση των µαθητών. 
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ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΧΥΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

Στο εργαστήριο αυτό µπορεί να παρουσιαστεί µία µέθοδος για ταχύρυθµη 
εκµάθηση της Ελληνικής Μουσικής µε θεαµατικά αποτελέσµατα. Η µέθοδος είναι 
ιδανική για διδασκαλία µεγάλων οµάδων, εφαρµόζεται δε από τον υπογράφοντα -µε 
επιτυχία- στο Μουσικό Σχολείο Βόλου, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ 
και στο Ωδείο Γ. Φουντούλη. Με την µέθοδο αυτή καθίσταται εφικτή η γρήγορη 
εξοικείωση των σπουδαστών µε τη Βυζαντινή Μουσική Σηµειογραφία, ώστε πολύ 
νωρίς αποκτούν τη δυνατότητα «εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης» βυζαντινής 
παρτιτούρας και κατανοούν τους ήχους και δρόµους της Ελληνικής Μουσικής. Έτσι, 
οι σπουδαστές του Ωδείου κατορθώνουν να φθάνουν σε επίπεδο πτυχίου ή 
διπλώµατος αντί των πέντε-επτά ετών σε τρία-τέσσαρα χρόνια (υπήρξαν και 
περιπτώσεις δύο ετών), χωρίς να υστερούν στην προβλεπόµενη διδακτέα ύλη. οι 
φοιτητές του ΑΠΘ εξοικειώνονται µε όλους τους ήχους της Ψαλτικής Τέχνης µέσα 
στα δύο όλα κι όλα εξάµηνα, στα οποία διδάσκεται η Βυζαντινή Μουσική στο Τµήµα 
Μουσικών Σπουδών, ενώ οι µαθητές του Μουσικού Σχολείο Βόλου φθάνουν σε ένα 
πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης, ώστε παράλληλα µε το απολυτήριο Λυκείου 
καταφέρνουν να πάρουν πτυχίο ή και δίπλωµα Βυζαντινής Μουσικής. Η εν λόγω 
µέθοδος προτείνεται ως απολύτως κατάλληλη για προγράµµατα και σεµινάρια 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
αποτελεσµατικά ακόµη και εάν είναι εξαµηνιαίας διάρκειας. 

Το συνέδριό µας, λοιπόν, µπορεί να προσφέρει την ευκαιρία, µέσα σε ένα-δύο 
«Βιωµατικά Εργαστήρια» να εξοικειωθούν όλοι οι σύνεδροι µε τη σηµειογραφία και 
τους ήχους της Ελληνικής Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής και να 
διαβάζουν εύκολους ύµνους και απλά παραδοσιακά τραγούδια, γεγονός που -
πιστέψτε µε- θα ενθουσιάσει και θα ενθαρρύνει σε περαιτέρω ενασχόληση µε το 
αντικείµενο. 
Ο αριθµός των ατόµων που µπορούν να συµµετάσχουν είναι απεριόριστος, ως 
υλικοτεχνικός εξοπλισµός απαιτείται µηχανή προβολής και φωτοτυπηµένες 
σηµειώσεις. 
 




