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	 Εισαγωγή

Τόσο ενθουσιασμένα ήταν τα επτάχρονα που έμοιαζαν να πετάνε στα 
μαθήματά τους, τα μάτια τους και τα πρόσωπά τους  έλαμπαν. Κινήθη-
καν προς τις γυαλιστερές καινούργιες θήκες των βιολιών στην άκρη της 
αίθουσας. «Μην τις ακουμπήσετε», είπε ο δάσκαλος. Μέχρι το τέλος του 
μαθήματος, τα παιδιά είχαν μάθει να ανοίγουν τις θήκες, να βγάζουν το 
βιολί έξω και να το βάζουν πίσω «σωστά», χωρίς να παράγουν ούτε έναν 
ήχο (Mills, 2005 όπως αναφέρεται στο Mills, 2007, σ. 136). 

Όπως παρατηρεί με αφορμή το παραπάνω απόσπασμα η Βρετανίδα μουσικο-
παιδαγωγός Janet Mills (2007), στα μαθήματά τους οι περισσότεροι καθηγητές 
οργάνων και τραγουδιού τείνουν να αναπαράγουν τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι 
διδάχθηκαν –ή για να είμαστε πιο ακριβείς, τον τρόπο με τον οποίο θυμούνται 
ότι διδάχθηκαν– ενώ ήταν μαθητές. Μεγαλύτερη εντύπωση όμως της προκαλού-
σαν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που, ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις στο 
χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής, πειραματίζονταν πάνω σε νέες δημιουργικές 
προσεγγίσεις, μόνο όμως κατά τη διδασκαλία του γενικού μαθήματος Μουσι-
κής στο σχολείο. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, όταν προσέφεραν ατομικά μαθήματα 
οργάνου ή τραγουδιού, κατέφευγαν στους ίδιους δοκιμασμένους αλλά και απαρ-
χαιωμένους τρόπους διδασκαλίας που είχαν χρησιμοποιήσει κάποια χρόνια νωρί-
τερα οι δικοί τους καθηγητές. Η παρατήρηση αυτή κρίνεται σημαντική καθώς 
αναδεικνύει την απροθυμία των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη διδα-
σκαλία οργάνων και τραγουδιού να αξιοποιήσουν πορίσματα ερευνών, προερ-
χόμενων από κλάδους όπως η Μουσική Παιδαγωγική, η Μουσική Ψυχολογία, η 
Εθνομουσικολογία, η Μουσική Τεχνολογία, η Ειδική Αγωγή, η Ιατρική των Παρα-
στατικών Τεχνών, η Συστηματική και Ιστορική Μουσικολογία κ.ά.  

Στόχος του παρόντος συλλογικού τόμου είναι η διεξαγωγή ενός διεπιστημονι-
κού διαλόγου με θέμα τη διδακτική των μουσικών οργάνων (συμπεριλαμβανομέ-
νου και του τραγουδιού) που θα γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. 
Μία τέτοια διαδικασία, εκτός από τις πολύτιμες πληροφορίες που δύναται να 
προσφέρει σε κάθε νέο παιδαγωγό, μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου το οποίο ευνοεί την κατανόηση, τον αναστοχασμό, την αξιολόγηση, και 
εν τέλει τη θεωρητικοποίηση διδακτικών πρακτικών –άλλων λιγότερο και άλλων 
περισσότερο επιτυχημένων– που εφαρμόζονται ήδη. Για τη συγγραφή του τόμου 
συνεργάστηκε ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών/εκπροσώπων των προαναφερ-
θέντων επιστημονικών κλάδων, εκ των οποίων οι περισσότεροι ασχολούνται τόσο 
με τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία όσο και με τη διδασκαλία. 

Παράλληλα, κατά την επιλογή των άρθρων του τόμου, έγινε προσπάθεια ώστε 
«να ακουστούν οι φωνές» εκπαιδευτικών - ερευνητών που εκπροσωπούν όσο το 
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δυνατόν περισσότερα είδη μουσικής. Έτσι, τα κείμενα που φιλοξενούνται δεν περιο-
ρίζονται –όπως παρατηρείται συχνά σε παρόμοιες εκδόσεις– σε ζητήματα διδασκα-
λίας της λόγιας δυτικής μουσικής, η αξία της οποία δεν υποτιμάται σε καμία περί-
πτωση, αλλά επεκτείνονται και σε άλλα είδη όπως η ελληνική παραδοσιακή μουσική, 
η jazz, οι μουσικές του κόσμου, η δημοφιλής μουσικής, η εκκλησιαστική μουσική 
κ.ά. Η επιλογή αυτή έγινε συνειδητά καθώς οι μουσικές αυτές διδάσκονται εδώ και 
δεκαετίες σε οργανισμούς που παρέχουν τυπική μουσική εκπαίδευση, όπως Ωδεία, 
Μουσικά Σχολεία, Πανεπιστήμια, Σύλλογοι κτλ. σε Ελλάδα και Κύπρο (Dionyssiou, 
2000· Δημητριάδης & Μνιέστρης, 2002· Ράπτης, 2009· Σιώψη, 2009· Καψοκαβάδης, 
2017· Ververis, 2019). Πιστεύουμε ότι ο διάλογος μεταξύ μουσικοεκπαιδευτικών 
που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους δύναται να αποτελέσει μία διαδικασία 
ωφέλιμη και γόνιμη για όλους, καθώς πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν είναι κοινά, παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει το όργανο ή το μουσικό 
είδος που διδάσκουν. Για παράδειγμα, μία καθηγήτρια μπουζουκιού έχει να κερδίσει 
πολλά από ένα κείμενο σχετικά με τη διδασκαλία του πιάνου σε μαθητές με ειδικές 
ανάγκες, ενώ, από την άλλη πλευρά, ένας καθηγητής φλάουτου μπορεί να βρει ενδι-
αφέρουσες τις ιδέες που προτείνει ένας συνάδελφός του, καθηγητής σαντουριού για 
τη διδασκαλία τεχνικών διαποίκιλσης της μελωδίας.

Εξάλλου, η συζήτηση που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από 
τη Lucy Green για τον εμπλουτισμό της «επίσημης» μουσικής εκπαίδευσης μέσω 
στρατηγικών άτυπης μουσικής μάθησης, σε συνδυασμό με ένα γενικότερο αίτημα 
«αποαποικιοποίησης» (decolonization) του κλάδου διεθνώς (ενδεικτικά βλ. 
Bradley, 2012· Oberhofer, 2020) έχει στρέψει το ενδιαφέρον των μουσικοπαιδαγω-
γών σε «νέες» διδακτικές προσεγγίσεις προερχόμενες από χώρους όπως η δημοφι-
λής μουσική, προφορικές λαϊκές παραδόσεις κτλ. (ενδεικτικά βλ. Διονυσίου, 2018· 
Κοκκίδου, 2019). Οι προσεγγίσεις αυτές, όχι μόνο δε θα πρέπει να θεωρούνται ως 
χαμηλότερου κύρους, αλλά αντιθέτως, μπορούν να βρουν εφαρμογή και να ενδυ-
ναμώσουν τη διδασκαλία ειδών όπως η λόγια δυτική μουσική, όπου μέσα από μία 
μακραίωνη διαδικασία έχουν παγιωθεί ισχυρές «σχολές» και παραδόσεις. 

Τέλος, αν και τα περισσότερα κείμενα που φιλοξενούνται στον τόμο επικε-
ντρώνονται στην ατομική διδασκαλία οργάνου ή τραγουδιού –studio music 
teaching, όπως αναφέρεται συχνά στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία– συμπεριελή-
φθησαν και άρθρα που παρουσιάζουν περιπτώσεις ομαδικών μαθημάτων.

	 Δομή	του	βιβλίου

Στα κείμενα του πρώτου μέρους παρουσιάζονται θεμελιώδεις αρχές και θεωρητικά 
ζητήματα της διδακτικής των μουσικών οργάνων. Η θεματολογία που αναπτύσσε-
ται επελέγη σύμφωνα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των συγγραφέων και των 
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επιμελητών του τόμου, το πλαίσιο στο οποίο έχουν διδάξει, ξενόγλωσσα εγχειρίδια 
και έρευνες πάνω στη διδασκαλία των μουσικών οργάνων, ενώ προσπάθεια έγινε 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγι-
κής. Έμφαση δίνεται στους εξής τομείς:

• Ιστορικές προσεγγίσεις των μουσικών οργάνων

• Μουσικά είδη διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων

• Ψυχολογία της μουσικής μελέτης και ερμηνείας

• Ελεγκτικοί παράγοντες της μουσικής μάθησης και απόδοσης

• Διεθνείς μουσικοπαιδαγωγικές πρακτικές εκμάθησης και διδασκαλίας των 
μουσικών οργάνων 

Αναλυτικά,

Στην αρχή του τόμου, ο Νικόλας Τσαφταρίδης εισάγει τον αναγνώστη σε 
έναν εννοιολογικό διάλογο σχετικά με το περιεχόμενο του όρου μουσικό όργανο, 
που, ως τεχνούργημα της πνευματικής ανθρώπινης δημιουργίας, ξεπερνά τη στενή 
οριοθέτηση του «εργαλείου μετάδοσης μουσικής». Για τον Τσαφταρίδη το μουσικό 
όργανο αποτελεί ένα κράμα επινόησης, εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης, 
εικαστικής δημιουργίας και ακουστικής αισθητικής, ενώ στην τελική του μορφή 
αντικατοπτρίζονται οι ιστορικές, πολιτισμικές και παιδαγωγικές διαστάσεις του.

Στο κείμενό του για τη διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής, ο Αντώνης 
Βερβέρης επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «μαθαίνεται, αλλά διδάσκεται;». 
Μέσω μίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης πηγών και βιογραφιών λαϊκών μουσικών, 
συνοψίζεται η σημασία στοιχείων όπως: προσπολιτισμός (enculturation), προφορι-
κότητα, μορφές άτυπης μάθησης και σχέσεις μαθητείας, αναζητώντας τη θέση τους 
στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου η παραδοσιακή μουσική διδάσκεται 
υπό όρους τυπικής μουσικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, εξετάζονται συνέπειες και 
προβλήματα που συνδέονται με τον «ιδρυματισμό» και την επιτέλεση της παραδο-
σιακής μουσικής εκτός του φυσικού της πλαισίου.

Η μουσική διάφορων πολιτισμών του κόσμου μεταδίδεται μέσω σχέσεων 
μαθητείας δίπλα σε έναν έμπειρο μουσικό, μέσω ακουστικών - οπτικών - κιναισθη-
τικών δεξιοτήτων, αλλά και μέσω μορφών μουσικής σημειογραφίας ή αυτοσχεδι-
αστικών πρακτικών. Ο Γιάννης Λίτος εστιάζει στους παραπάνω παράγοντες αξιο-
ποιώντας στοιχεία από εθνομουσικολογικές έρευνες πάνω στην εκμάθηση παρα-
δοσιακών οργάνων σε μουσικές κοινότητες όπως η Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Αφρική, 
Ιρλανδία και Περσία, ενώ επιχειρεί να κατηγοριοποιήσει τις στρατηγικές μάθησης 
που καταγράφονται στις υπό μελέτη περιπτώσεις.
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Οι Νίκος Ανδρίκος και Σταύρος Σαραντίδης επιχειρούν να σκιαγραφήσουν το 
πλαίσιο διδασκαλίας της Εκκλησιαστικής μουσικής σήμερα, προτείνοντας παράλ-
ληλα, μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη δόμηση μιας 
«νέας» διδακτικής αντίληψης για αυτήν. Έμφαση δίνεται στην έννοια της προφο-
ρικότητας, στα σημειογραφικά συστήματα και σε επιμέρους δεξιότητες, όπως η 
μουσική καταγραφή, η καλλιέργεια της φωνής, νέα τεχνολογικά μέσα κ.ά.

Η Παιδαγωγική της Δημοφιλούς Μουσικής αποτελεί έναν νέο σχετικά τομέα 
στον χώρο της διδακτικής των μουσικών οργάνων, με προσεγγίσεις και μοντέλα 
που λαμβάνουν υπόψιν τους τα περιβάλλοντα όπου εκφράζονται και δημιουρ-
γούν οι καλλιτέχνες της δημοφιλούς μουσικής, καθώς και τις αξίες και τους κώδικες 
της δημοφιλούς μουσικής κουλτούρας. Η Μαίη Κοκκίδου και ο Γιάννης Μυγδά-
νης αναλαμβάνουν, μέσα από το άρθρο τους, να μας φέρουν κοντά στον κόσμο 
της Δημοφιλούς Μουσικής προσκαλώντας τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν 
νέες πρακτικές μουσικής μάθησης και να διευρύνουν τη μουσικότητά τους με 
απώτερο σκοπό, την καθοδήγηση των μαθητών στην απόκτηση μουσικών εμπειρι-
ών, γνώσεων και δεξιοτήτων, αξιοποιώντας τα στοιχεία μίας μουσικής κουλτούρας 
που εφάπτεται της καθημερινότητας και της άμεσης προτίμησης - εμπειρίας τους.

Αν και το μουσικό ιδίωμα της τζαζ έχει μακρά παρουσία στην ελληνική μουσική 
σκηνή και δισκογραφία, η εκμάθηση της με συστηματικό τρόπο είναι ένα σχετικά 
πρόσφατο φαινόμενο, κυρίως από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα. Στο άρθρο του, 
ο Γιάννης Τσιουλάκης ασχολείται με την ανάλυση των τρόπων που «μαθαίνουν» 
οι τζαζ μουσικοί στην Ελλάδα, καθώς και τις διαφορές και ομοιότητες των διαδικα-
σιών αυτών με τους συναδέλφους τους σε άλλους πολιτισμούς (ειδικά στη δυτική 
Ευρώπη, τις ΗΠΑ αλλά και αλλού). Συνδυάζοντας τις προσωπικές του εμπειρίες 
ως μαθητής, δάσκαλος και εκτελεστής τζαζ, με δεδομένα εθνογραφικής έρευνας, 
ο Τσιουλάκης επιχειρεί να αναδείξει την ποικιλομορφία μονοπατιών και δομών 
μάθησης της τζαζ ως μίας μουσικής κουλτούρας «εισαγόμενης»/«κοσμοπολίτικης» 
αλλά και «ιθαγενοποιημένης» στον ελληνικό χώρο.

Στο άρθρο του, ο Χρήστος Νούλης εισάγει τον αναγνώστη στην Ιατρική των 
Παραστατικών Τεχνών, μέσω της οποίας πολλά από τα ψυχοσωματικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος μουσικός, μπορούν να προληφθούν ή να αντιμε-
τωπισθούν, ενώ παράλληλα προτείνονται μέθοδοι που στοχεύουν στην ευρύτερη 
ευζωία των μουσικών. Σύμφωνα με τον Νούλη, οι παρεμβάσεις στα προβλήμα-
τα των μουσικών στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: (α) τη σωστή ιατρική 
διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία, (β) την αποκατάσταση και επανεκπαίδευση, 
και (γ) την πρόληψη μέσω πληροφόρησης και εκπαίδευσης, στοιχείο που, ως ένα 
βαθμό, λείπει από την ελληνική εκπαίδευση και πραγματικότητα.

Tο άγχος της μουσικής επίδοσης απασχολεί τη Μίτσυ Ακογιούνογλου που, 
αξιοποιώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία σε συνδυασμό με προσωπικές της 
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εμπειρίες ως καθηγήτρια πιάνου, επιχειρεί να καταγράψει τις πολυπαραγοντικές 
αιτίες στις οποίες αποδίδονται η ψυχολογική πίεση κατά τη δημόσια ερμηνεία της 
μουσικής, ο φόβος της έκθεσης, η ανασφάλεια του λάθους, και η αγωνία της κριτι-
κής του κοινού. Επιπλέον, περιγράφονται ενδεικτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του 
άγχους ενώ παρατίθενται απόψεις και τρόποι διαχείρισης που προτείνουν σολίστ 
κλασικής μουσικής.

Στο άρθρο της, η Ρία Γεωργιάδου καταπιάνεται με το ζήτημα της μουσικής 
μελέτης, η οποία αποτελεί μία ατέρμονη διαδικασία κατά την οποία ο μουσικός που 
μελετά εποικοδομητικά, διερευνά διαρκώς ανασυνθέτοντας και αναδικτυώνοντας 
γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες, αισθήματα και συναισθήματα, ενώ παράλληλα, 
αναστοχάζεται και αναμελετά σε συνεχή διάλογο με τον εσωτερικό του ακροατή. 
Πρόθεσή της είναι η ανάδειξη της ευρύτητας των πτυχών της μουσικής μελέτης, 
προτείνοντας μία προσέγγιση που προσανατολίζεται στη σωματική χαλάρωση και 
συμβάλλει στην αρμονική αυτορρύθμιση του μουσικού σε όλα τα επίπεδα, ενθαρ-
ρύνοντας τον αναγνώστη στην αναζήτηση ενός ιδιαίτερου προσωπικού «τρόπου» 
μελέτης.

Για τη Χριστίνα Σιδηροπούλου η μουσική μελέτη αποτελεί μία περίοδο εκμά-
θησης, απόκτησης, αυτοματοποίησης και ανάπτυξης των επιτελεστικών δεξιοτή-
των, αλλά και προετοιμασίας της δεξιοτεχνικής παράστασης. Οι προϋποθέσεις 
σχεδιασμού της εκτέλεσης, της φύσης και των ειδών μελέτης, διερευνώνται σε 
σχέση με τα διαμορφωτικά στάδια, τους παράγοντες, και τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά, που την καθορίζουν. Έτσι, η ανίχνευση της οργάνωσης και διεξαγωγής μιας 
αποτελεσματικής μελέτης τεκμηριώνεται μέσω στρατηγικών τεχνικών, προτύπων 
και πρακτικών, καθώς και ποικίλων μεθόδων που αποτελούν εφαλτήριο διεπιστη-
μονικών αναζητήσεων και στον ελληνικό χώρο.

Η διδασκαλία τραγουδιού σε αγόρια κατά την περίοδο της μεταφώνησης 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα «ακανθώδες» ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει διαχρο-
νικά τόσο καθηγητές τραγουδιού όσο και διευθυντές εφηβικών χορωδιών. Στο 
άρθρο του, ο Patrick Freer, ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές του χώρου 
διεθνώς, συνοψίζει τα ευρήματα αφηγηματικών ερευνών που ο ίδιος διεξήγαγε 
τα τελευταία δέκα χρόνια με τη συμμετοχή έφηβων αγοριών από όλο τον κόσμο, 
συνδέοντάς τα με πρόσφατες έρευνες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Το αποκύημα μιας βαθιάς ανθρωπιστικής φιλοσοφίας και προσέγγισης όπου 
η ανθρώπινη αγάπη και μεθοδολογία της φυσικής μάθησης συναντιούνται για 
να καλλιεργήσουν «ωραίες καρδιές και υψηλά ταλέντα», μας συστήνει η Λήδα 
Στάμου. Η «Μέθοδος Εκπαίδευσης Ταλέντου» ή «Μέθοδος Μητρικής Γλώσσας» 
του Shinichi Suzuki σημάδεψε το χώρο της οργανικής μουσικής εκπαίδευσης σε 
ολόκληρη την υφήλιο. Μέσα από τη μουσικοπαιδαγωγική σκέψη και δράση, τα 
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χαρακτηριστικά αλλά και την εξελικτική πορεία της μεθόδου, επιτυγχάνεται μία 
«οικογενειακή» καθημερινότητα χαράς αλλά και σοβαρότητας, όπου κάθε παιδί 
μπορεί να απολαύσει τη μουσική σπουδή και να «ανθίσει» μέσα από αυτήν.

Η Ολυμπία Αγαλιανού μας μεταφέρει στη μουσικοπαιδαγωγική θεώρηση του 
Carl Orff, η οποία είναι ευρέως γνωστή στην Ελλάδα ως «Μουσικοκινητική αγωγή». 
Στον πυρήνα της θεώρησης αυτής δεσπόζει ο αυτοσχεδιασμός, η μουσική δημιουρ-
γία και η επιτέλεση, ενώ για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που τέθηκαν 
στο πεντάτομο έργο Orff-Schulwerk, ο Orff και οι συνεργάτες του επινόησαν έναν 
ιδιαίτερο τύπο ορχήστρας, την «Ορχήστρα Orff». Στο άρθρο της, η Αγαλιανού παρου-
σιάζει την ιστορική εξέλιξη της Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff, ενώ στη συνέχεια 
επικεντρώνεται στη λειτουργία της «Ορχήστρας Orff» ως μέσου διδασκαλίας στοιχει-
ακής μουσικής, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης με στόχο τη συμμετοχή, την αισθητική 
πληρότητα, την έκφραση και τη δημιουργία από την πλευρά των μαθητών. 

Στην ομαδική, αλλά και ατομική, διδασκαλία - εκμάθηση πνευστών οργάνων, 
στα πλαίσια τόσο της υποχρεωτικής/τυπικής όσο και της μη-τυπικής/άτυπης εκπαί-
δευσης, αναφέρεται στο άρθρο του ο Γιάννης Μυράλης. Ο Μυράλης επικεντρώ-
νεται σε τέσσερις βασικές και αλληλένδετες αρχές που σκοπό έχουν να θέσουν 
ισχυρά θεμέλια στην οργανική μουσική εκπαίδευση του ατόμου μεμονωμένα ή της 
ομάδας, ειδικότερα, μέσα από αναφορές σε περιπτώσεις ομαδικής διδασκαλίας.

Οι Μίτσυ Ακογιούνογλου και Ποθεινή Βαϊούλη αναδεικνύουν, μέσα από το 
κείμενό τους, την επιτακτική ανάγκη προώθησης και ενσωμάτωσης συμπεριληπτι-
κών πρακτικών στη διδασκαλία οργάνων για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναφερόμενες, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά αυτά κατά τη μουσική μάθηση και το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου, στο 
ρόλο της κατάρτισης του δασκάλου, αλλά και στις διαφοροποιήσεις που απαιτού-
νται για την ισότιμη εμπλοκή των παιδιών στη μάθηση του μουσικού οργάνου, 
παραθέτουν ιδέες, προσεγγίσεις και παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών που 
χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία μουσικών οργάνων σε παιδιά με αναπηρίες 
και διαφορετικές μαθησιακές δυνατότητες.

Οι ραγδαίες αλλαγές στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή μετασχηματίζουν καθημε-
ρινά τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη μουσική, 
διαμορφώνοντας τις μουσικές εμπειρίες και προτιμήσεις τους. Στο κείμενό του, ο 
Γιάννης Μυγδάνης διαπραγματεύεται τις περιοχές και τους τρόπους ενσωμάτωσης 
των ψηφιακών μέσων σε ατομικά και ομαδικά μαθήματα οργάνων σε συνδυασμό 
με παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής. Η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα και 
η ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη προωθεί την ανάπτυξη νέων γραμματι-
σμών και δεξιοτήτων, ενώ μέσω δημιουργικού προγραμματισμού, διαδραστικών 
εφαρμογών και χρήση απτικών διεπαφών και μικροεπεξεργαστών, ενθαρρύνεται 
η ενεργητική μάθηση και φιλερευνητική διάθεση των μαθητών.
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Στο δεύτερο μέρος του συλλογικού τόμου επιχειρείται η γεφύρωση του φαινομενι-
κά αέναου χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης και η σύνδεση των θεματικών του 
πρώτου μέρους, με διδακτικές πρακτικές, σκέψεις και προτάσεις. Οι συγγραφείς 
των παρακάτω κειμένων, με αφορμή το μουσικό όργανο, επιχειρούν να διευρύ-
νουν τη συζήτηση πάνω σε ζητήματα διδακτικής όπως η διδασκαλία του ρεπερτο-
ρίου, του αυτοσχεδιασμού, τεχνικών διαποίκιλσης κ.ά. Έμφαση δίνεται στους εξής 
τομείς:

• Μορφές άτυπης μουσικής μάθησης σε περιβάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης

• Ο ρόλος του αυτοσχεδιασμού κατά τη εκμάθηση των οργάνων

• Ζητήματα που άπτονται της διδασκαλίας του βιολιού

• Ιστορικά τεκμηριωμένη εκτέλεση στη διδασκαλία οργανικής μουσικής

Αναλυτικά,

Καθώς η μελωδική διαποίκιλση αποτελεί οργανικό στοιχείο τη παραδοσια-
κής μουσικής, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η διδασκαλία οργανοπαικτών 
παλαιότερων γενιών επικεντρωνόταν περισσότερο σε τρόπους διαποίκιλσης, και 
λιγότερο σε ζητήματα τεχνικής ή ρεπερτορίου. Στο άρθρο του, ο Αντώνης Βερβέρης 
παρουσιάζει τη δική του πρόταση για τη διδασκαλία τεχνικών διαποίκιλσης στο 
σαντούρι, η οποία βασίζεται στη μελέτη ιστορικών και νεότερων ηχογραφήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους νέους σπουδαστές του οργάνου να μάθουν «κλέβοντας από 
τους άλλους».

Για τον Θάνο Σταυρίδη οι κατασκευαστικές δυνατότητες του ακορντεόν, όπως 
και η ηχοχρωματική προσαρμοστικότητά του σε ένα πλήθος μουσικών ιδιωμάτων, 
είχε ως φυσικό επακόλουθο την ενσωμάτωσή του στις μουσικές πρακτικές πολλών 
κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, όπως της Ανατολικής Ρωμυλί-
ας όπου το ακορντεόν κατέχει εξέχουσα θέση. Στο άρθρο του, ο Σταυρίδης επιχει-
ρεί να αποκωδικοποιήσει τεχνικές και πρακτικές που απαντώνται στο ακορντεόν 
κατά την επιτέλεση του Ανατολικορωμυλιώτικου ρεπερτορίου. Επιπλέον, αναφορά 
γίνεται σε σχέσεις μαθητείας καθώς και σε στοιχεία που χαρακτηρίζουν το προσω-
πικό ύφος δεξιοτεχνών οι οποίοι αναγνωρίζονται ως κύριοι εκπρόσωποι του είδους. 

Το παραδοσιακό τραγούδι μελετάται από τις Αθηνά Κατσανεβάκη και 
Κωνσταντίνα Πετρινιώτη ως μια ενσώματη εμπειρία που αντανακλά την προσω-
πική ερμηνεία και έκφραση του εκάστοτε μουσικού στυλ και συναντάται σε κάθε 
παραδοσιακή κοινότητα. Σε αντίθεση με συγκεκριμένες τεχνικές και εκτελεστικές 
δεξιότητες της λόγιας μουσικής ερμηνείας, η αποκωδικοποίηση των μουσικών 
πρακτικών στην ερμηνεία του παραδοσιακού τραγουδιού έγκειται στην κατανόηση 
της προφορικής μετάδοσής του μέσα στο χρόνο και το χώρο και μέσω της προσω-
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πικής εμπειρίας στα περιβάλλοντά αυτά. Σύμφωνα με τις συγγραφείς, διεξάγοντας 
εθνογραφική έρευνα, ο δάσκαλος - ερευνητής μπορεί να λειτουργήσει ως διαμε-
σολαβητής μεταδίδοντας τα τραγούδια της κοινότητας που έχει μελετήσει στους 
μαθητές του, έχοντας προηγουμένως αποκωδικοποιήσει ο ίδιος το υπό μελέτη 
φωνητικό είδος.

Με το άρθρο του, ο Σάκης Λάιος εισάγει τον αναγνώστη σε επιλεγμένα στοιχεία 
της καρνατικής (νοτιο-ινδικής) ρυθμικής τα οποία αξιοποιεί στην πρότασή του για τη 
διδασκαλία του ρυθμού. Ως μέσο καλλιέργειας της ρυθμικής αίσθησης και ακρίβειας 
αλλά και της αυτοσχεδιαστικής και συνθετικής σκέψης, περνάει από τις έννοιες του 
tālam (μετρικού κύκλου), του aksharam (παλμού), της nadai (υποδιαίρεσης) και της 
jathi, σε ενδεικτικούς τρόπους αξιοποίησής τους για την εξοικείωση με τις υποδι-
αιρέσεις του παλμού, τη δημιουργία ασκήσεων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας 
φραστικής και μετρικής οργάνωσης καθώς και για την προσέγγιση των πολυρρυθμι-
ών αλλά και της εκφοράς ρυθμικών φράσεων σε διάφορες ταχύτητες.

Ο Ηλίας Κατσιάνος παρουσιάζει μια μεθοδολογική πρόταση για το δάσκαλο ή 
το σπουδαστή ηλεκτρικής κιθάρας που αποσκοπεί τόσο στην απόκτηση της βασικής 
τεχνικής και τη θεωρητική κατάρτιση του σύγχρονου ηλεκτρικού κιθαρίστα, όσο 
και στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας, μέσα από τη γνώση των 
εκφραστικών δυνατοτήτων του οργάνου, η οποία δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με 
ένα και μόνο είδος μουσικής. Το εγχείρημα πραγματώνεται μέσα σε ένα εκπαι-
δευτικό σενάριο μεσαίου επιπέδου (Intermediate Level – Grade 6) σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών του οργανισμού και εξεταστικού συστήματος LCM & RGT του 
University of West London.

Η Άσση Κονδυλίδου και ο Θεοχάρης Ράπτης εξετάζουν μέσα από μία έρευνα 
δράσης τους τρόπους και τα αποτελέσματα της ένταξης του αυτοσχεδιασμού και 
της σύνθεσης στη διδασκαλία του πιάνου σε αρχάριους μαθητές, στο πλαίσιο μαθη-
μάτων σε ωδείο. Συγκεκριμένα, διερευνούν το κατά πόσο ο αυτοσχεδιασμός και η 
σύνθεση μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων μουσικών 
προσωπικοτήτων, μέσα από την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής 
σκέψης, την απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση της τεχνικής, τη βαθύ-
τερη κατανόηση των μουσικών παραμέτρων και, γενικότερα, μέσα από τη δημιουρ-
γία μιας πιο ουσιαστικής σχέσης του μαθητή με τη μουσική.

Για την Αθηνά Φυτίκα η ένταξη της διδασκαλίας του αυτοσχεδιασμού στο 
μάθημα του κλασικού πιάνου αποτελεί δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο στο χώρο 
της παιδαγωγικής του πιάνου. Μέσα από το άρθρο της εξετάζει την αποτελεσματι-
κότητα ενσωμάτωσης αυτοσχεδιαστικών μορφών μάθησης στο σύγχρονο μάθημα 
κλασικού πιάνου, αναλύει τη διδακτική μεθοδολογία των διαφόρων τύπων αυτο-
σχεδιασμού, ενώ παρουσιάζει ενδεικτικές δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού για το 
μάθημα του πιάνου.
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Στο άρθρο του, ο Γιώργος Τσιαουσίδης πραγματεύεται τη διδασκαλία του 
μουσικού αυτοσχεδιασμού ως ομαδική εμπειρία και ως αφορμή για την ανάπτυξη 
της τεχνικής δεξιότητας πάνω στα μουσικά όργανα, καθώς και του μουσικού λεξι-
λογίου που απαιτείται για την εκτέλεση του αντίστοιχου ρεπερτορίου. Διευκρινίζει 
τους λόγους και τις συνθήκες που αποθαρρύνουν και παρεμποδίζουν τον εκπαι-
δευτικό να διδάξει τον αυτοσχεδιασμό, ο οποίος όμως προτείνεται ως εναρκτήρια 
δραστηριότητα στα μαθήματα διδασκαλίας ρεπερτορίου.

Μέσα από τα ιστορικά στοιχεία για την ομαδική εκμάθηση εγχόρδων μουσι-
κών οργάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το πρωτοπόρο έργο των 
Paul Rolland και Shinichi Suzuki στην εκμάθηση του βιολιού κατά τον 20ό αιώνα, 
αναφύεται ένα παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για το ομαδικό μάθημα 
βιολιού στην ελληνική πραγματικότητα. Μέσα από τον εντοπισμό και την επισή-
μανση των κοινών στοιχείων των δύο παραπάνω μεθόδων, η Όλγα Ζέρβα προτεί-
νει τρόπους αξιοποίησης ενός ελληνικού παιδικού τραγουδιού στα πλαίσια ενός 
ομαδικού μαθήματος βιολιού, σε συνδυασμό με άλλες διδακτικές προτάσεις. 

Παρά τη μεγάλη σημασία που πολλοί μουσικοπαιδαγωγοί του έχουν αποδώ-
σει, ο ρόλος του τραγουδιού στα δυτικά συστήματα διδασκαλίας - μάθησης 
οργάνων φαίνεται να είναι περιορισμένος. Στο άρθρο της, η Χριστίνα Τσίγκα 
επικεντρώνεται στην αξία του τραγουδιού ως μέσου ολιστικής μουσικής ανάπτυξης 
κατά τη διδασκαλία μουσικών οργάνων, όπως το βιολί, παρουσιάζοντας φωνητικές 
δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνεται η απόδοση διαστημάτων, μελωδικών 
μοτίβων, φράσεων ή ακολουθιών, με ή χωρίς στίχους. 

Η Λορέντα Ράμου και οι συνεργάτες της προτείνουν σε καθηγητές, σπου-
δαστές και μελετητές του πιάνου μία διαβαθμισμένη λίστα σύγχρονων έργων 
από συνθέτες του 20ού και 21ου αιώνα. Ως βάση για το άρθρο χρησιμοποιήθηκαν 
διεθνείς κατάλογοι πιανιστικού ρεπερτορίου, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βάση στη 
συμπληρωματικότητα των συνθετικών, στυλιστικών και τεχνικών χαρακτηριστικών 
των προτεινόμενων έργων.

Σε αντίθεση με τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας και τα υπόλοιπα ξύλινα 
πνευστά, τα ιστορικά φλάουτα και το φλάουτο με ράμφος εμφανίζονται αρκετά 
πιο πρόσφατα στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης. Οι ιστορικές μέθοδοι και οι 
πηγές του 17ου και 18ου αιώνα παίζουν ζωτικό ρόλο τόσο στις τεχνικές όσο και στις 
ερμηνευτικές πτυχές των οργάνων αυτών. Στο άρθρο του, ο Δημήτρης Κούντουρας 
μας ταξιδεύει στο γοητευτικό κόσμο του αναγεννησιακού και μπαρόκ φλάουτου, 
καθώς και του φλάουτου με ράμφος, όργανα τα οποία είναι σχετικά σπάνια στον 
ελλαδικό χώρο, παρουσιάζοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα 
σε καθηγητές άλλων οργάνων.

Για την Κορίνα Βουγιούκα, οι μεταγραφές κλασσικών έργων από το ρεπερτό-
ριο άλλων οργάνων όπως το λαούτο, το βιολί, το πιάνο ή ακόμα και αποσπασμά-
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των από όπερες, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του ρεπερτορίου της κλασικής 
κιθάρας. Μέσω των μεταγραφών αυτών, οι κιθαρίστες προσεγγίζουν τη γλώσσα 
συνθετών όπως ο Bach, ο Mozart, ο Rossini, ο Chopin και ο Piazzolla, αξιοποιώ-
ντας ήδη υπάρχουσες ερμηνευτικές πρακτικές, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν νέες 
τεχνικές δυνατότητες, ξεπερνώντας τα όρια του αμιγώς κιθαριστικού ρεπερτορίου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ…

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους συγγραφείς που με 
τα υψηλού επιπέδου άρθρα τους προσέδωσαν κύρος στον συλλογικό τόμο που 
κρατάτε στα χέρια σας. Ειδικές ευχαριστίες οφείλουμε στις αγαπητές Δήμητρα 
Κόνιαρη, Μίτσυ Ακογιούνογλου και Ολυμπία Αγαλιανού για τις πολύτιμες 
συμβουλές τους, στον Παναγιώτη Ξάνθο και τη Μαρία Καραμολέγκου που 
επιμελήθηκαν τη σελιδοποίηση - μορφοποίηση και το σχεδιασμό του εξωφύλλου 
αντίστοιχα, όπως και στον Άγγελο Στορδόπουλο και το Γιάννη Μούργκο από τις 
Εκδόσεις Δίσιγμα, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Τέλος, επιθυμούμε να 
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους φίλους που πίστεψαν στο 
εγχείρημα αυτό, ελπίζοντας ότι κατά την ανάγνωση του βιβλίου, θα αναδυθούν 
σκέψεις και προβληματισμοί, προς ένα δημιουργικό και εποικοδομητικό ταξίδι στη 
διδασκαλία των μουσικών οργάνων!

Αντώνης Βερβέρης & Ιωάννης Λίτος

Ιούλιος, 2021
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Σύμφωνα με μία παλιά δοξασία από την Κρήτη, για να γίνει κάποιος καλός λυράρης 
πρέπει τα μεσάνυχτα να βρεθεί μόνος σε ένα σταυροδρόμι, να χαράξει στο χώμα 
έναν κύκλο και, αφού σταθεί μέσα του, να αρχίσει να παίζει. Σύντομα, ο ήχος της 
λύρας προσελκύει τις νεράιδες που με τη σειρά τους τον καλούν να βγει από τον 
κύκλο. Καθώς όμως οι προθέσεις τους δεν είναι καλές, ο επίδοξος λυράρης πρέπει 
να παραμείνει πάση θυσία εντός του κύκλου ο οποίος τον προστατεύει. Αποδεχό-
μενες οι νεράιδες ότι δεν μπορούν να τον ξεγελάσουν, ζητούν να τους παραδώσει 
τουλάχιστον τη λύρα ώστε να του διδάξουν να παίζει, υπόσχεση που τηρούν παίζο-
ντας δαιμονισμένα μέχρι να εξαφανισθούν την αυγή (Σαρρής, 2003). 

Η παραπάνω δοξασία είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο οι κάτοικοι της 
υπαίθρου αιτιολογούσαν τη δεξιοτεχνία ορισμένων μουσικών που ξεχώριζαν από 
τους υπόλοιπους. Καθώς αδυνατούσαν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
οι παραδοσιακοί αυτοί μουσικοί κατακτούσαν τη γνώση, απέδιδαν τη δεξιοτεχνία 
τους σε υπερφυσικές δυνάμεις. Όπως περιγράφει η Μαζαράκη (1984) στην κλασική 
της μελέτη για το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα, ούτε οι ίδιοι οι μουσικοί μπορούσαν 
να εξηγήσουν πώς είχαν μάθει την τέχνη τους. Όχι γιατί ήθελαν να το κρατήσουν 
μυστικό, αλλά επειδή δεν ήταν σε θέση να θυμηθούν και να περιγράψουν τη διαδι-
κασία. Επρόκειτο για κάτι που «απλά συνέβαινε». 

Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρει. Μια μέρα του φυτρώνει ο ήχος, όπως το 
φυτό στ’ οργωμένο χώμα, χωρίς κι ο ίδιος να καταλάβει το πώς. Αυτός 
άλλωστε είναι ο λόγος που κι αν αποφασίσει να δείξει σ’ άλλον, δεν θα 
μπορέσει να του πει τι κάνει (Μαζαράκη, 1984, σ. 62). 

Σε αυτή τη διαπίστωση βασίζεται και η άποψη του Παπαδάκη (1983), σύμφωνα 
με την οποία η τέχνη των μουσικών της δημοτικής ορχήστρας αποτελεί απόκρυφη 
τέχνη. «Τι να σου πω, είναι το νερό…» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του λαου-
τιέρη Κώστα Πίτσου για τον τρόπο με τον οποίο είχε αποκτήσει τη δεξιοτεχνία του 
ο Γιώργος Μάγκας στο κλαρίνο (Παπαδάκης, 1983, σ. 18). 

Στο πρώτο μέρος του παρόντος άρθρου, ο συγγραφέας επιχειρεί να 
συνθέσει στοιχεία που προκύπτουν από βιβλιογραφικές πηγές και βιογραφίες 

«Μαθαίνεται, αλλά διδάσκεται;»
Η διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής   
σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης μάθησης

Αντώνης ΒερβέρηςΚεφάλαιο

2ο
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λαϊκών μουσικών, και μπορούν να συνεισφέρουν στην (απο)κωδικοποίηση των 
διαδικασιών μέσω των οποίων μάθαιναν, και σε μεγάλο βαθμό μαθαίνουν ακόμα, 
την τέχνη τους οι μουσικοί αυτοί. Στο δεύτερο μέρος, περιγράφεται το ιστορικό 
πλαίσιο που ευνόησε την εισαγωγή των παραδοσιακών οργάνων σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όπως Μουσικά Σχολεία, Πανεπιστήμια και Ωδεία, ενώ στη συνέχεια 
εξετάζονται μελέτες σχετικά με μεθοδολογικά ζητήματα που προέκυψαν, αλλά 
και τις συνέπειες που είχε για την παραδοσιακή μουσική αυτή η προσπάθεια 
«ιδρυματισμού» της. 

	 Μάθηση	μέσω	διαδικασιών	προσπολιτισμού

Στην προαναφερθείσα μελέτη της η Μαζαράκη (1984) καταγράφει μία 
ενδιαφέρουσα πρακτική, σύμφωνα με την οποία πολλοί δεξιοτέχνες του κλαρίνου 
έπαιζαν σε μικρή ηλικία μαζί με τους φίλους τους ένα μικρό σουραύλι το οποίο είχε 
περισσότερο λειτουργία παιχνιδιού παρά μουσικού οργάνου. Κατά ενδιαφέροντα 
τρόπο, ο Rice (1994) κατέγραψε μία παρόμοια πρακτική μεταξύ Βούλγαρων γκαϊ-
τατζήδων, οι οποίοι αποκτούσαν τις πρώτες τους μουσικές εμπειρίες παίζοντας 
με τους φίλους τους ένα παρόμοιο αερόφωνο όργανο, τη svirka. Σύμφωνα με 
τον Rice, επρόκειτο για μία ιδιαίτερα «θορυβώδη διαδικασία» κατά την οποία 
τα μέλη της παιδικής παρέας έπαιζαν ταυτόχρονα, με τα πιο έμπειρα ουσιαστικά 
να καθοδηγούν και τα πιο άπειρα να ακολουθούν προσπαθώντας να παίξουν 
τουλάχιστον ένα «περίγραμμα» από αυτό που άκουγαν, μιμούμενα ακουστικά 
αλλά και οπτικά τους υπόλοιπους (Rice, 1994). 

Στη συζήτηση αυτή, σημαντικές είναι οι παρατηρήσεις των Κωτσοπούλου 
και Διονυσίου (2019) οι οποίες μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν 
να παίζουν όργανα οι Έλληνες Ρομά. Οι ερευνήτριες αυτές τονίζουν το ιδιαίτερα 
πλούσιο σε μουσικά ερεθίσματα πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν οι νέοι 
Ρομά και ειδικά όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική, καθώς, στη 
μεγάλη τους πλειοψηφία, προέρχονται από οικογένειες μουσικών. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα, οι νέοι να αφομοιώνουν με βιωματικό τρόπο το ρεπερτόριο, 
ακούγοντας και συμμετέχοντας σε πανηγύρια, γλέντια κτλ., αλλά και μουσικές 
πρακτικές παρατηρώντας οπτικά άλλους μουσικούς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
το παράδειγμα ενός δεκαπεντάχρονου αγοριού που «χωρίς να ξέρει να παίζει», 
κούρδισε μόνο του ένα λαούτο και άρχισε να παίζει τον Ήλιο εντυπωσιάζοντας 
τους μουσικούς που ήταν παρόντες. Η διαδικασία αυτή μοιάζει με αυτό που η 
Green (2008) έχει παρατηρήσει σε διάφορες παραδοσιακές μουσικές του κόσμου 
και περιγράφει ως προσπολιτισμό (enculturation) και εκτενή βύθιση (extended 
immersion) ενός ατόμου στη μουσική και τις μουσικές πρακτικές της κοινότητας 
στην οποία ανήκει μέσω της ακρόασης, της παρατήρησης και της μίμησης. 
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«Αυτό που ακούω είναι λάθος… τεράστιο λάθος… δεν έχει καμία κατεύθυνση… δεν 
έχει ψυχή… είναι σα να τρώω ένα περίεργο junk food» ήταν ορισμένες σκέψεις που 
ξεπήδησαν από το μυαλό του βετεράνου παραδοσιακού μουσικού από το Βιετνάμ 
(nhạc sư) Nguyễn Vĩnh Bảo όταν άκουσε ηχογραφημένη μουσική της πατρίδας 
του που κυκλοφορούσε στο εμπόριο υπό τον τίτλο «παραδοσιακή βιετναμέζικη 
μουσική» (Cannon, 2016).

Το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για πολιτισμούς και μουσικές που βρίσκονταν 
έξω από τα σύνορα της χώρας τους ξεκινά με την προσπάθεια δημιουργίας ενός 
«θαυμαστού - εξωτικού» χάρτη του κόσμου μέσα από ένα ευρύ σώμα κειμενι-
κών εικονογραφικών και υλικών τεκμηρίων (όπως τα μουσικά όργανα) (Schmidt, 
2015). Η προσπάθεια κατανόησης και ταξινόμησης των μουσικών αυτών εντείνε-
ται τον 19ο αιώνα στα πλαίσια της Συγκριτικής Μουσικολογίας η οποία προσπα-
θεί ιεραρχικά να ταξινομήσει τα μουσικά προϊόντα σε στάδια εξετάζοντας μεταξύ 
άλλων όργανα, κλίμακες, πολυφωνίες, μορφολογικά χαρακτηριστικά κ.ά. (Manuel, 
1995). Στις αρχές του 20ού αιώνα γίνονται και οι πρώτες προσπάθειες παρουσίασης 
των μουσικών αυτών σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύου-
σες. Επιπλέον, ακαδημαϊκοί και ερευνητές επιχειρούν να τεκμηριώσουν, μέσω της 
ηχογράφησης, και να περιγράψουν το μουσικό γίγνεσθαι των εθνικών μειονοτήτων 
και πολιτισμικών ομάδων από ποικίλες περιοχές του λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου» 
(DeğiRmenci, 2010· Stokes, 2012· Λαλιώτη, 2016). Στο δεύτερο μισό του αιώνα η 
μουσική βιομηχανία αρχίζει σταδιακά να αξιοποιεί ό,τι στα προηγούμενα ιστορικά 
πλαίσια έχει θεωρηθεί «πρωτόγονο», «εξωτικό» και «θαυμαστό». Δισκογραφικές 
εταιρίες επιχειρούν να συγκεντρώσουν κάτω από έναν ενοποιητικό τίτλο ένα ετερο-
γενές υλικό, που δύσκολα έβρισκε θέση στα ράφια των δισκοπωλείων και, το οποίο 

Μαθαίνοντας από τον «άλλο»
Διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων     
σε μουσικούς πολιτισμούς του κόσμου

Γιάννης ΛίτοςΚεφάλαιο

3ο

«Many African musicians would agree  
that our first musical instrument is the ear…  

a player that does not listen, is a grave insult»

Lebaka, 2017
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θα μπορούσαν να προσφέρουν στο άγνωρο κοινό προς απόκτηση οικονομικού 
οφέλους (DeğiRmenci, 2010· Λαλιώτη, 2016). Όπως περιγράφει η Λαλιώτη (2016), 

το 1987 σε μια παμπ του Βόρειου Λονδίνου στη διάρκεια μιας σειράς 
συναντήσεων ανάμεσα σε στελέχη έντεκα ανεξάρτητων δισκογραφικών 
εταιριών με δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς, καθιερώθηκε 
ο όρος «μουσική του κόσμου» (world music) (σ. 171).

Έκτοτε, παρόλο που έχουν προταθεί ποικίλες και συχνά αντιφατικές ερμηνείες 
για το περιεχόμενο των «μουσικών του κόσμου», κοινό σημείο, των φαινομενικά 
απομακρυσμένων και διαφορετικών μουσικών ειδών, αποτελεί κάποιο προσδιο-
ριστικό μουσικό χαρακτηριστικό που προβάλει την επιζητούμενη «αυθεντικότη-
τα», «τοπικότητα», «παράδοση». Για παράδειγμα, σε μια δισκογραφική δουλειά 
που εντάσσεται στην κατηγορία «μουσικές του κόσμου» και παρουσιάζει ψήγματα 
από μουσικές της κοινότητας των Sufi, θα αναμέναμε στο εξώφυλλο του δίσκου να 
βρίσκεται ένα ney, το οποίο με την «ετικετοποίησή» του καθιερώνεται και ταυτίζε-
ται στο μυαλό του κοινού ως καίριο όργανο του μουσικού αυτού πολιτισμού (Şenay, 
2014). Παράλληλα, και ως αποτέλεσμα αυτού, άνθρωποι και κοινότητες που κάποτε 
αντιμετωπίζονταν ως πηγή πολιτισμικής αμηχανίας (π.χ. Τούρκοι gastarbeiter, μετα-
νάστες «ξένοι εργάτες» στη Γερμανία) σήμερα θεωρούνται ως μια σεβαστή πολιτι-
σμική παρακαταθήκη (Stokes, 2012).

Ωστόσο, η «μουσική του κόσμου» συνδέθηκε, τη δεκαετία του ‘80 και έκτοτε, 
με το φαινόμενο της «παγκοσμιοποίησης»1 λόγω των κοινωνικών, πολιτικών και 
οικονομικών συνθηκών που ενσωματώνει στον πυρήνα της. Ο παραλληλισμός 
αυτός, συσχετίζει τη «μουσική του κόσμου» με τον πολιτισµικό ιµπεριαλισµό, την 
κριτική της Σχολής της Φρανκφούρτης στην τυποποίηση της κουλτούρας και την 
πολιτική της αναπαράστασης (Feld, 2000· Stokes, 2012· Λαλιώτη, 2016). Τουτέ-
στιν, η μουσική των πολιτισμών προβάλλεται αφηρημένα με κάποια εννοιολογική 
απόσταση από τις ιδιαιτερότητες του τοπικού πολιτισμού και, συνάμα, προωθείται 
μια στερεοτυπική ταυτότητα που αντικατοπτρίζει σε μικρό βαθμό την πραγματι-
κότητα. Έτσι, η αισθητική αναπαράσταση της «εξωτικής» Ανατολής από τη Δύση 
υποτιμά τα μουσικά, μορφολογικά, γεωγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά κατά 
την αναζήτηση του «πραγματικού άλλου» και, εν τέλει, τα εξαφανίζει κάτω από 
την ιδεολογία της «ομοιότητας» αφού πωλείται ως μια ενιαία εμπορική κατηγορία 
(DeğiRmenci, 2010· Stokes, 2012· Λαλιώτη, 2016). Γι’ αυτό και η Omolo - Ongati 
(2005, 2009) αναρωτιέται αν οι «μουσικές του κόσμου» προωθούν ή καταστρέ-
φουν τη διαφορετικότητα ή τη μοναδικότητα της κάθε μουσικής κουλτούρας. Την 
παραπάνω εικόνα ενισχύει ένα ακόμα χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης: 
η πρόσμειξη και αλληλεπίδραση μουσικών ρευμάτων και παραδόσεων. Για τον 

1 Σε δισκοπωλεία διαφόρων λαών συναντάμε και τον όρο «global music», δηλαδή «παγκόσμια μουσική» 
αντί του «world music - μουσική του κόσμου».


