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Εκδοτικό πρελούδιο 
 

Από την ίδρυσή της, το 1997, η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική 
Εκπαίδευση έθεσε ως σκοπό της την καλλιέργεια της µουσικής παιδείας των 
ανθρώπων κάθε ηλικίας στην Ελλάδα, την αναβάθµιση του ρόλου της 
µουσικής στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της µουσικής εκπαίδευσης και 
της επιστήµης της Μουσικής Παιδαγωγικής (Καταστατικό, Άρθρο 2). 22 
χρόνια µετά, ακολουθώντας πάντα το ίδιο όραµα, η Ε.Ε.Μ.Ε. προβαίνει 
στην έκδοση του τρίτου συλλογικού της τόµου, µε τον τίτλο: ∆ιαλεκτική και 
Πρωτοπορία στη Μουσική Παιδαγωγική. Στον τόµο αυτό έχουµε τη χαρά και 
την τιµή να φιλοξενούµε κείµενα 16 διακεκριµένων ερευνητών µε στόχο να 
παρουσιαστούν στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό οι πιο σύγχρονοι 
προβληµατισµοί και τα πρόσφατα αποτελέσµατα της έρευνας από τον χώρο 
της Μουσικής Εκπαίδευσης και της Μουσικής Παιδαγωγικής διεθνώς.  
 

Την επιστηµονική επίβλεψη και επιµέλεια του όλου εγχειρήµατος είχαµε την 
ιδιαίτερη τυχή να την αναλάβει εξολοκλήρου η Αναπληρώτρια καθηγήτρια 
του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, Λήδα Στάµου. Η Λήδα Στάµου ανήκει στους ανθρώπους που, 
από τα πρώτα ακόµη χρόνια της Ένωσης, προσέφερε ποικιλοτρόπως στην 
πραγµατοποίηση του οράµατος της Ε.Ε.Μ.Ε. Παρουσίασε τις έρευνές της, 
ως προσκεκληµένη οµιλήτρια, σε πολλά συνέδρια, ηµερίδες και 
εκπαιδευτικές δράσεις της ένωσης, ήταν υπεύθυνη διοργάνωσης, εκ µέρους 
της Ε.Ε.Μ.Ε., του προσυνεδριακού σεµιναρίου της οµάδας εργασίας της 
ISME για την Έρευνα (ΙSME Research Commission Seminar), στο πλαίσιο 
του 30ού Παγκοσµίου Συνεδρίου για τη Μουσική Εκπαίδευση της ISME 
(Θεσσαλονίκη, 2012), ήταν αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 
8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (Θεσσαλονίκη, 2018) και διετέλεσε Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου (2003-2005). Εκτός όµως από την πλούσια 
επιστηµονική και διοικητική της δράση, η Λήδα προσέφερε, µε αγάπη και 
ευθύνη, στην ενδυνάµωση του οράµατός µας για µια καλύτερη µουσική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα και µας ενέπνευσε ως µουσικοπαιδαγωγούς και 
ερευνητές. Την ευχαριστούµε από καρδιάς! 
 

Ελπίζουµε η νέα αυτή έκδοση της Ε.Ε.Μ.Ε. να σταθεί αντάξια της εµπιστο-
σύνης όλων των συνεργατών µας, και κυρίως των µελών της ένωσης που µε 
την αρωγή τους την κρατούν ζωντανή και ενεργή. Ευελπιστούµε επίσης, να 
την αγκαλιάσει το αναγνωστικό κοινό και να αξιοποιηθεί κατάλληλα, από 
κάθε ενδιαφερόµενο, στην προώθηση της µουσικοπαιδαγωγικής έρευνας και 
πράξης στη χώρα µας. 
 
 

Καλή σας ανάγνωση! 
 

Το ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε. (2018-2020)  
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Αντί προλόγου 
 
 
Το βιβλίο αυτό δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της ανάγκης να 
ψηλαφίσουµε τον χώρο της µουσικής παιδαγωγικής µέσα από το πρίσµα της 
εποχής µας, και να δούµε παλιά και νεώτερα θέµατα πιο βαθειά και 
ουσιαστικά, από µια οπτική που περισσότερο επιδιώκει να δηµιουργήσει 
ερωτήµατα παρά να ‘επιβάλει’ λύσεις. Τα κείµενα πραγµατεύονται 
ζητήµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στη Μουσική Παιδαγωγική, όπως 
θέµατα φιλοσοφίας – θεωρίας – έρευνας – διδακτικής πράξης, αλλά και 
διεπιστηµονικών συνδέσεων µε άλλους επιστηµονικούς χώρους, όπως 
προτάσσει η σύγχρονη επιστηµονική και διδακτική θεώρηση.  
 
Το βιβλίο αυτό δεν τοποθέτησε προκαθορισµένους θεµατικούς άξονες στους 
οποίους απαίτησε να κινηθούν τα κείµενα. Αντιθέτως προσκάλεσε τους 
αξιόλογους συγγραφείς του να δώσουν ό,τι εκείνοι έκριναν ως σηµαντικό, 
φρέσκο και αναγκαίο. Ενώνοντας τις δυνάµεις µας, πιστεύω ότι 
δηµιουργήσαµε έναν συλλογικό τόµο πρωτοποριακό και ιδιαίτερο, ένα 
βιβλίο όπου ο προβληµατισµός, η διαφωνία και η αµφισβήτηση είναι 
καταλύτες της πρωτοπορίας. ∆ιαλεκτική και Πρωτοπορία στη Μουσική 
Παιδαγωγική ο τίτλος του βιβλίου, που ξεφεύγοντας από την απλή 
παράθεση βιβλιογραφικών άρθρων ή πρακτικών ιδεών διδασκαλίας, 
φιλοδοξεί να δηµιουργήσει προβληµατισµούς, να εµπνεύσει και να προάγει 
τη µουσικοπαιδαγωγκή σκέψη και πρακτική φοιτητών, εκπαιδευτικών κι 
ερευνητών. 
 
 

Η επιστηµονική επιµελήτρια 
 

Λήδα Στάµου 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια 
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