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«Όταν µία φορά δεις τα µάτια των παιδιών να σε κοιτάζουν, σε κατακτούν για πάντα. Θέλεις να 
κάνεις τα πάντα για να έχεις αυτά τα µάτια συνέχεια δικά σου», είπε ένας µεγάλος δάσκαλος. 
Γύρω µας όλα αλλάζουν, µε ταχύτητες δυσανάλογες της ανθρώπινης αίσθησης και της ανάγκης 
µας για το οικείο, το ασφαλές και το γνώριµο. Αλλάζουν οι άνθρωποι που υπάρχουν γύρω µας, 
οι συµµαθητές και οι δάσκαλοί µας, αλλάζουν όσα ακούµε στις ειδήσεις και όσα µας δείχνουν 
στις τηλεοράσεις. Αλλάζουν ερήµην µας σχεδόν. Οι νεώτεροι ζουν µέσα σε αυτό χωρίς να το 
σκέφτονται, ενώ εµείς οι µεγαλύτεροι το σκεφτόµαστε χωρίς να προλαβαίνουµε να το ζήσουµε 
και να το παρακολουθήσουµε. Η πληροφορία, χωρίς λόγο, χωρίς βάθος, χωρίς καρδιά µας 
καταιγίζει, γεµίζει τον χώρο γύρω µας, και δεν αφήνει κενό χρόνου, δεν αφήνει µοναξιά να βρει 
τρόπο να τρυπώσει η σκέψη και το όνειρο. Όµως, µικροί και µεγάλοι, νεώτεροι και 
γηραιότεροι, είµαστε άνθρωποι. Και µέσα µας οι ανάγκες είναι πάντα ίδιες, τότε, τώρα και 
αύριο. Αγάπη, αποδοχή, ασφάλεια και έµπνευση. Και το δικαίωµα να ονειρευόµαστε, να 
σχεδιάζουµε, να ρισκάρουµε. Κάπου ανάµεσα ζωής και ονείρου είναι το παιδί. Κι εκεί πάντα 
µαζί του ένα σχολείο, ένας δάσκαλος, κι ίσως µια µουσική. Ο δάσκαλος που αγαπά αυτό που 
κάνει, θα βρει τρόπους να δουλέψει, και να φωτίσει γύρω του, είχε πει ο µεγάλος δάσκαλος. Η 
παιδεία της καρδιάς και η εσωτερική µας µόρφωση ίσως είναι πιο σηµαντική από την –
απαραίτητη βεβαίως- επιµόρφωση. Ποια βιβλία, ποιες θεωρίες, ποιες έρευνες, ποιά γνώση 
µεθοδολογίας και διδακτικής, µπορούν να αντικαταστήσουν το βλέµµα της αγάπης, τη φλόγα να 
καίγεσαι από τα µάτια που σε κοιτούν, την ευτυχία να πάλλεσαι µε τους µαθητές σου όταν 
νιώθεις να σ’ αγαπούν;  Αλλάζουν όλα γύρω µας, µα πάντα ίδια µένουν. Η ανάγκη για ισότητα, 
για κοινωνική δικαιοσύνη, για αποδοχή του άλλου, για σεβασµό δεν είναι καινούργιες. Στη δική 
µας κοινωνία, ποτέ δεν υπήρξε σταθερά γύρω µας. Οι σταθερές ήταν πάντα µέσα µας, οι αξίες. 
Κι έτσι προχωρούσαµε, χάρη σε αλλεπάλληλα θαύµατα. Η οµιλία αυτή είναι µια οµιλία για τον 
δάσκαλο, για τις δυσκολίες του, για το παιδί και για τον νέο σήµερα και για τα θαύµατα. Αυτά 
τα µικρά θαύµατα της κάθε µέρας. Για την τέχνη της καθηµερινότητας. Για τη µουσική της 
καρδιάς µας και της τάξης µας. 

“In between life and dream… 
(lies a school, a teacher, and probably music)” 

Lida Stamou 
Associate Professor 

Department of Music Science & Art, University of Macedonia, Greece 
lstamou@uom.edu.gr 

“If you see the children’s eyes staring at you, they conquer you for ever. From then on, you 
just want to do everything that is needed to always have these eyes be yours”, was said by the 
teacher. Everything around us changes, with a speed disproportionate to the human senses 
and to our needs for familiarity, safeness and intimacy. The people around us change, our 
classmates and teachers change, the news we listen to and everything they show us on TV 
change. The world around us is altered in our absentia. The young ones live in this 
atmosphere without thinking about it, while the older ones are thinking about it without 
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catching up to fully experience and understand it. Information, having really no essence, no 
depth, no feeling, floods in and fills in the space around us, leaving no time and solitude for 
thought and dream to snick in. However, all of us, children or adults, younger or older ones, 
are humans. And inside us, our needs are always the same, as they have always been, and as 
they will always be; Love, acceptance, safeness, inspiration, and the right to dream, to plan, 
to take risks. Somewhere between life and dream lies the child. Always along with the child, 
there is a school, a teacher, and probably a music. “The teachers who love what they are 
doing, will find ways to work out problems and brighten the people around them”, the great 
teacher had told us. The education of the heart and our esoteric culture is probably more 
important than the –obviously needed- lifelong education and training. Which are those 
books, which are those theories, methodologies and didactics than can substitute the gaze of 
love, the flame while burning from the eyes staring at you, the happiness of being in 
synchrony with your students and feeling their love? Everything changes around us, but 
everything stays the same. The needs for equality, social justice, acceptance and respect are 
not new. In our society, stability has never been the norm. The only secure things have been 
the values inside us. This is the way we always managed to miraculously keep going. This is a 
speech about teachers and difficulties, about children and young people, about wonders. The 
little wonders of every day. The art of living. The music of our hearts and our classrooms.  

Και είναι η 3η φορά που µπαίνω στην τάξη, και ο µικρός Μ. για άλλη µια φορά κάθεται 
µόνος στην τελευταία ακριανή καρέκλα µε σκυµµένο το κεφάλι, κουµπωµένο το µπουφάν, 
την τσάντα στους ώµους και µου αποκρίνεται ούτε µε κοιτάει.  
- Θέλεις να πάρεις ένα χαρτάκι να µπεις στον κύκλο να παίξεις µαζί µας µε τις µαράκες;  
(….Καµία απόκριση…)  
- Άµα θελήσεις να παίξεις, σήκω όποια στιγµή θέλεις. 
- Αφήστε τον κυρία. Τόσα χρόνια δεν µιλάει σε κανέναν µας πολύ, έτσι κάνει.  
(10 λεπτά αργότερα): Τραγουδάµε όλοι µαζί στον κύκλο και µε την άκρη του µατιού 
προσέχω τον µικρό Μ. που συνεχίζει ακίνητος να είναι στην καρέκλα του ακριβώς όπως 
πριν. Και ξαφνικά σηκώνει το βλέµµα του, βγάζει το µπουφάν και τη τσάντα του, µε 
πλησιάζει . - « Θέλω να παίξω και εγώ. Μπορώ; »  

 (Στάµου, 2016, σελ. 463) 

Αγαπηµένε µου µέντορα,  
Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγµή κάθεσαι σιωπηλά και παίρνεις το πρωινό σου – φέτα µε 
βούτυρο και µοσχοβολιστός ελληνικός καφές µε κατακάθι – ακούγοντας τρίτο πρόγραµµα 
...άρα κάποια συµφωνία του Μότσαρτ ή του Μπετόβεν. Άλλωστε, αυτός προτείνεις και σε 
εµάς τους µαθητές σου, να είναι ο τρόπος ο οποίος θα ανοίγει όµορφα την ηµέρα µας. 
Φέτος, κλείνουµε 9 χρόνια ξεχωριστής σχέσης δασκάλου – µαθητή...ή φιλίας...ή µέντορα-
βιολίστριας. Συζητάµε αµέτρητες φορές στην τάξη για εκείνες τις στιγµές άλλωστε, του 
παρελθόντος. Σαν χθες θυµάµαι το πρώτο σου ανέκδοτο, αντικρίζοντας ένα πλασµατάκι 
10 χρονών. Αλλά ας αφήσω τη µοναδικότητα της στιγµής αυτής για µετά! 
 Θα πάω λίγο πιο πίσω… ηλικία 7 ετών. Ο δάσκαλος του δηµοτικού είπε στους 
γονείς µου ότι πρέπει να γραφτώ σε ωδείο, µε αφορµή το γεγονός ότι τραγουδούσε στο 
µάθηµα κι εγώ έπαιζα στη φλογέρα ακριβώς τις νότες που άκουγα… και τον ενοχλούσα… 
αστειευόµενος φυσικά! Την επόµενη µέρα πήγαµε στο κοντινό ωδείο µε την ιδέα να µάθω 
πιάνο. Το µόνο όργανο που γνώριζα, καθώς οι γονείς µου δεν είχαν ιδέα από τον πλούτο 
της µουσικής. Με το πρώτο βήµα στο ωδείο, άκουσα κάτι που µου τρυπούσε τα αυτιά. Κι 
αφήνοντας πίσω τον πατέρα µου έτρεξα να βρω τον ήχο! Τότε… τότε ‘γνώρισα’ αυτό το 
πανέµορφο ξύλινο αντικείµενο, λες και µιλούσε ή µε φώναζε από µακριά. Μια 
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µαυροµάλλα καθηγήτρια µε κοίταζε µε απορία. Σίγουρα την τρόµαξα ανοίγοντας την 
πόρτα και κοιτάζοντάς την θαµπωµένη. Δεν τέθηκε θέµα συζήτησης για το όργανο που 
επέλεξα να µάθω. Και το όνοµα αυτού, ΒΙΟΛΙ! 
 Δυο χρόνια µετά, σχεδόν απογοητευµένη, συνέχιζα να ψάχνω τη µουσική στο 
όργανό µου γνωρίζοντας ότι έχω ταλέντο, δίχως όµως να µε βοηθάει στην ευαίσθητη 
εκείνη ηλικία µου ένας άνθρωπος που θαύµαζα...η δασκάλα µου. Θυµάµαι...γυρνούσα 
σπίτι κλαίγοντας, είτε γιατί δεν απόλαυσα το µάθηµα, είτε γιατί σκεφτόµουν...τον 
βούρδουλα...στη διάρκεια του µαθήµατος. Αυτή...αυτή η γυναίκα µε αποµάκρυνε από το 
πάθος µου µε το όργανό µου. 
 Σκεπτόµενη όλα αυτά, σε εκτιµώ ακόµη περισσότερο. Φίλε µου Δάσκαλε. Σου έχω 
εξηγήσει πολλές φορές την πορεία του µαθήµατος µε αυτήν. Τσιγάρο, µυτερό µολύβι για 
να µου τσιµπάει το δεξί χέρι όταν δεν κινούσα σωστά τον αγκώνα, και ΠΟΤΕ 
ευχαριστηµένη. Παρόλα αυτά, συνέχισα, γιατί ήµουν ερωτευµένη µε το βιολί και τον ήχο 
του. Ας σου διηγηθώ µια ακόµη φορά την άλλη ιστορία που µε στιγµάτισε, πριν σε 
γνωρίσω! 
 Μέχρι την έκτη δηµοτικού, οι γονείς µου θεωρούσαν ότι το βιολί ήταν το χόµπυ 
µου. Με φαντάζονταν µεγάλη δικηγόρο ή αστυνοµικό. Ώσπου τους λέω ότι θέλω να γίνω 
βιολίστρια. Επί ένα χρόνο, µάλωνα µε τον πατέρα µου γι’ αυτό. Είχε κάποια πιστεύω, που 
τώρα του τα αναγνωρίζω λόγω συνθηκών...αλλά δεν µετανιώνω. Δεν θα βγάλω πολλά 
λεφτά έλεγε...µα το αγαπούσα. Τέλος έκτης δηµοτικού, οι σχέσεις µου µε τον πατέρα µου 
ψυχρές... Ο συµµαθητής µου – τότε λάτρης του θεάτρου και τώρα υπέροχος θεατρίνος- ο 
Κωνσταντίνος, µου είπε για τον παράδεισο που ονοµάζεται ‘µουσικό σχολείο’. 
Φοβόµουν...να τους το πω. Έτσι, χωρίς προετοιµασία, πήγα δήλωσα το όνοµά µου στο 
µουσικό σχολείο, ώστε να δώσω εξετάσεις και να είµαι µία από τους 80, στα 300 παιδιά 
που θα έδιναν. Οι γονείς µου;… ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΙΔΕΑ. Δίνω εξετάσεις και περνάω, όχι 
πλήρως ευτυχισµένη. Το είπα πρώτα στη µαµά, µου χαµογέλασε συγκινηµένη...µετά στον 
µπαµπά. Τίποτα. Ακολουθούσε τυφλά τα πιστεύω του...ως τη Δευτέρα γυµνασίου που 
άλλαξε γνώµη, αφού ήµουν από τα 5 βιολιά που επέλεξαν για να συνοδεύσουν την 
ορχήστρα στο Μέγαρο, µε την όπερα La Boheme του Πουτσίνι. Και ο νοών, νοήτω... 
 Σε ηλικία 10 ετών, σε γνώρισα µέντορά µου. Εσένα, µε τα µακριά δάκτυλα και το 
θεληµατικό πιγούνι. Είπα στον µπαµπά να σταµατήσω το βιολί στα 9 µου...µέχρι που µε 
έπεισε να δω τον νέο καθηγητή, µπας και αλλάξω γνώµη...γιατί όσο κάθετος και να ήταν, 
ήξερε ότι λάτρευα τη µουσική και ήµουν δοσµένη σε αυτήν. Ήµουν λοιπόν στην αίθουσα, 
χτυπάς την πόρτα, δάσκαλε, ανοίγεις και λες... – «εδώ πουλάνε πίτσες;». Εγώ γέλασα και 
είπα όχι... Έκλεισες την πόρτα, και έφυγες. Επέστρεψες χαµογελαστός και είπες «-Γίνεται 
βρε ποντίκι να ζητάω εδώ πέρα πίτσα; ... Είµαι ο νέος σου καθηγητής». Έλαµψα 
ολόκληρη. Από τα 10 µου, η ζωή µου άλλαξε, όσο αστείο και να φαίνεται. Θυµάµαι… 
ερχόµουν στις 5 ενώ είχα µάθηµα στις 8. Μου έλεγες να πηγαίνω στο διπλανό δωµατιάκι, 
σαν αποθήκη 15 τετραγωνικών, να κλείνω τα µάτια και να παίζω ό,τι θέλω. Αλλά! Να 
έρχοµαι διαβασµένη σε αυτά που µου δίνεις. Μετά το µάθηµα καθόµουν ως τις 10… 
ώσπου να αποφασίσω ότι έπρεπε να φύγω, γιατί θα µε φώναζαν οι γονείς µου. Από τότε 
ως τώρα, το µάθηµα µουσικής ήταν η µία ώρα στις πέντε που κάθοµαι. Οι υπόλοιπες 
ώρες… ήταν γέλια... κλάµατα… συζητήσεις… συµβουλές. Εκτός από τη µουσική, µου 
δίδαξες την έννοια της ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, ΕΣΥ… φίλε… πατέρα… δάσκαλε… Μέντορά µου. 
Μου είπες τα λάθη µου, τα σωστά µου! Μου δίδαξες τον Μπαχ µέχρι το κόκκαλο. Με 
έκανες ένα µε το βιολί µου… µε ένωσες µε την ιδέα της µουσικής. Μου έκανες την 
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αγκαλιά που χρειαζόµουν όταν οι γονείς µου δεν ήταν εκεί. Και ύστερα από 9 χρόνια 
είσαι ακόµα εδώ! Το πρότυπό µου… ο άνθρωπος που θαυµάζω και θέλω να γίνω. Η 
δεύτερη οικογένειά µου! 
 Το σπουδαιότερο που µου δίδαξες;… ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΒΙΟΛΙ! Να κλαίω µέσα από αυτό παίζοντας τη Sarabande του Μπαχ ή τη Chaccone του 
Vitaly… να γελάω και να εκδηλώνω τη χαρά µου , µέσα από αυτό µε τον Μότσαρτ. Μου 
δίδαξες να είµαι αυθεντική, καθαρή...τονίζοντάς µου ότι αυτοί οι άνθρωποι σπανίζουν. 
Με στήριξες και µε στηρίζεις, µου έµαθες και µου µαθαίνεις! Τώρα που είµαι 20 χρονών 
νιώθω αυτή τη σχέση πιο ξεχωριστή από κάθε άλλη... γιατί εκτός από µέντοράς µου στη 
µουσική, είσαι και Μέντοράς µου στη Ζωή. Με αυτό το γράµµα, δάσκαλε, ξέρω πως δεν 
µπορώ να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στο πρόσωπό σου, γιατί θα ήταν ατελείωτη. 
Θέλω να σου πω πως όµως είσαι το πρότυπο της ζωής µου  σαν άνθρωπος και σαν 
µουσικός. Εύχοµαι να µπορώ να σε ακολουθώ στη ζωή πιστά ως το δεξί σου χέρι...όπως 
µου είπες. Το γράµµα αυτό το έγραψα και το κλείνω, µε σκοπό να σου πω ένα 
τεράστιο...µοναδικό, ξεχωριστό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ… για όλα αυτά που µου προσέφερες ως 
τώρα… φίλε µου… πατέρα µου...µέντορά µου… ΔΑΣΚΑΛΕ ΜΟΥ... 
Η µαθήτριά σου 
Με σεβασµό 

Η ιστορία της Ν.  
 (Stamou, υπό δηµοσίευση) 

Όπως σηµειώνει ο Turner (2007) ακόµη και τα θεµελιώδη σωµατίδια έχουν 
«ψυχολογικά» χαρακτηριστικά: κατεύθυνση δράσης, έλξη και απώθηση, µυστήρια, 
χρώµα ακόµη και γοητεία. Όλες οι συγκινησιακές αξίες είναι διεργασίες δυναµικής 
διασύνδεσης και όχι στατικές καταστάσεις. Όπως σηµειώνει, φαίνεται πως στο σύµπαν 
ολόκληρο η κίνηση δεν υπάρχει πουθενά µόνη της, χωρίς συν-κίνηση, και συµβαίνει 
αυτό σε τέτοιο βαθµό που θαρρείς ότι αν σταµατήσεις την αλληλεπίδραση, θα 
καταλύσεις την αρχή της ύπαρξης και της λειτουργίας του σύµπαντος.  

Η έλξη, η απώθηση, η γοητεία και η απογοήτευση είναι δυναµικές που ορίζουν τη 
ζωή µας, τις σχέσεις µας, την εσωτερική µας κατάσταση. Αυτά ορίζουν και το σχολείο. 
Το σχολείο δεν είναι έξω από τη ζωή. Αντίθετα είναι η ίδια η ζωή, αντανάκλασή της, 
καθρέφτισµά της. Και η σχέση δασκάλου και µαθητή είναι πριν και πάνω από όλα µία 
ανθρώπινη σχέση. Η µουσική είναι η αφορµή και ο λόγος αυτής της σχέσης, όπως 
αφορµή και λόγος θα µπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο διδακτικό αντικείµενο. 
Πόσους µαθητές έχετε ακούσει να σχολιάζουν το διδακτικό αντικείµενο; Οι µαθητές 
σχολιάζουν τον άνθρωπο, τον δάσκαλο, τον καθηγητή. Τι είναι αυτό που µας ελκύει σε 
έναν άνθρωπο? Αυτό που λέει και κάνει ή ο τρόπος που το λέει και κάνει; Ο τρόπος που 
το δηλώνει µε το σώµα του και το πρόσωπό του, ο τρόπος που το εκπροσωπεί µε τη 
στάση και το παράδειγµά του;  

Ο Travis Bradberry (2009) λέει πως οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουµε 
λανθασµένα πως το αν κάποιος είναι συµπαθής, αυτό έχει να κάνει µε την εξυπνάδα, 
την εξωστρέφεια και τη γοητεία του –µε χαρακτηριστικά δηλαδή που είτε τα έχεις και 
πετυχαίνεις στην κοινωνική σου ζωή είτε δεν τα έχεις και αναγκάζεσαι να ζεις στο 
περιθώριο. Κι όµως, οι παράγοντες που καθορίζουν το αν κανείς είναι γενικά συµπαθής 
είναι τελείως διαφορετικοί. Σύµφωνα µε τον Bradberry, όταν αξιολογούµε έναν 
άνθρωπο, το αν θα τον συµπαθήσουµε εξαρτάται περισσότερο από το πόσο ειλικρινής 
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και αυθεντικός είναι, καθώς και από το πόσο πιστεύουµε ότι µπορεί να µας 
καταλαβαίνει. Αναρωτηθήκαµε άραγε αν είµαστε τέτοιοι άνθρωποι, αν εκδηλώνουµε 
τέτοιοες ποιότητες µπροστά στους µαθητές µας; Ο Βίκτωρ Ουγκώ είχε πει ότι «Η 
µεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η διαπίστωση ότι µας αγαπούν γι' αυτό που είµαστε, 
ή, µάλλον, παρά το γεγονός ότι είµαστε αυτό που είµαστε». Μήπως και οι µαθητές µας 
δεν έχουν ανάγκη να τους αγαπήσουµε για αυτό που είναι ή παρά το γεγονός ότι είναι 
αυτό που είναι; Ή µήπως κι εµείς, ως δάσκαλοι, δεν έχουµε ανάγκη να αγαπηθούµε για 
αυτό που είµαστε, ή, µάλλον παρά το γεγονός ότι είµαστε αυτό που είµαστε; Δεν είναι 
αυθεντικότητα και ειλικρίνεια αυτή η παραδοχή;  

Γύρω µας όλα αλλάζουν, µε ταχύτητες δυσανάλογες της ανθρώπινης αίσθησης 
και της ανάγκης µας για το οικείο, το ασφαλές και το γνώριµο. Αλλάζουν οι άνθρωποι 
που υπάρχουν γύρω µας, αλλάζει το ποιοι είναι οι συµµαθητές και οι δάσκαλοί µας, 
αλλάζουν όσα ακούµε στις ειδήσεις και όσα µας δείχνουν στις τηλεοράσεις. Αλλάζουν 
ερήµην µας σχεδόν. Το νιώθουµε πια όλοι µας ότι αυτά που διδάσκαµε κι ο τρόπος που 
διδάσκαµε πριν από 5, 10 ή πολύ περισσότερο πριν από 15 χρόνια, δεν αρκούν πια. 
Θαρρείς και δεν βρίσκουν στόχο, δεν αντιστοιχούν. Όταν πριν χρόνια δίδασκα στους 
φοιτητές µου τις βασικές αρχές της βιωµατικής διδασκαλίας στη µουσική και τη 
µεθοδολογία που είναι απαραίτητη προκειµένου να επιτύχουν στη διδασκαλία τους, η 
µεθοδολογία αυτή κουβαλούσε από µόνη της όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν 
τον δάσκαλο να πετύχει: συµµετοχή του µαθητή, µαθήµατα µουσικής µε µουσικότητα 
και µουσική πράξη, δουλειά σε οµάδες και έναυσµα για δηµιουργική δράση από τους 
µαθητές, σύνδεση µε τα ενδιαφέροντά τους, ρεπερτόριο που δηµιουργεί γέφυρες στο 
σήµερα και στο χθες, στο εδώ και στο ‘αλλού’. Σήµερα, εγώ δεν νιώθω αρκετή αν 
διδάξω πια µόνο αυτά. Μου φαίνεται σαν να αδειάζω µουσειακό υλικό από τις 
αποθήκες του µουσείου. Άλλαξαν τα δεδοµένα, αλίµονο αν δεν αλλάζουµε κι εµείς. 
Αλίµονο αν ποτέ πούµε ‘εγώ αυτά ξέρω, αυτά θα διδάξω’. Αλίµονο αν θεωρήσουµε ότι 
είµαστε αυθεντίες, αλίµονο αν δεν πούµε ‘δεν είµαι αρκετός’... Αν περιµένουµε τους 
άλλους να µας δώσουν λύσεις, χάθηκε το παιχνίδι... Αν περιµένουµε τις πολιτείες να 
πράξουν πρώτες, πάλι χαθήκαµε... Εµείς θα ψάξουµε, ο καθένας µόνος τους και όλοι 
παρέα. Τι νοµίζετε ότι είναι αυτό το συνέδριο, παρά µια κοινότητα ανθρώπων που 
ακόµη ψάχνονται να βρουν, που τολµούν να εκτεθούν και να λάβουν κριτική, που 
έχουν όµως τη δική τους φλόγα, τις δικές τους ανησυχίες και απορίες; Ξέρετε, η 
φλoγίτσα του καθενός από εµάς ανάβει φωτιές, όχι τα διδακτικά εγχειρίδια και οι 
µεθοδολογίες. Αυτές είναι καύσιµη ύλη, αλλά η προσωπική σπίθα του καθενός θα 
ανάψει τη φωτιά. Η φλόγα αυτή που βάζει στόχους, που επιστρατεύει δυνάµεις 
αναζήτησης και αντοχές, η φλόγα αυτή που δεν µπορεί παρά να φωτίσει κι άλλους, να 
εµπνεύσει, να δηµιουργήσει ‘σχέσεις’. Οι µαθητές µας χρειάζονται πρώτα ως 
ανθρώπους δίπλα τους κι ύστερα ως µουσικούς. Όπως είχε πει ο Milliken (2007), δεν 
είναι τα προγράµµατα που µπορούν να αλλάξουν τα παιδιά, οι σχέσεις είναι! 

Το δείχνουν καταφανώς οι έρευνες παγκοσµίως: Η µουσική δραστηριότητα στην 
τάξη ή στην κοινότητα αποδεικνύεται αποτελεσµατική όταν περιλαµβάνει κατάλληλες 
αρχές οµαδικής δουλειάς και εµψύχωσης, όταν ‘ακούει’ και ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες, τα θέλω των ατόµων και ταιριάζει µε τις αντιλήψεις για την κουλτούρα τους 
(Gann, 2010⋅ de Roeper and Savelsberg, 2009⋅ Middleman, 1968). Τα παιδιά, οι έφηβοι, 
οι νέοι αλλά και όλοι µας νιώθουµε την ίδια βασική ανάγκη να είµαστε αποδεκτοί από 
τους γύρω µας και να νιώθουµε ότι ‘ανήκουµε’ στην οµάδα µε την οποία συµβιώνουµε. 
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Η ανάγκη της αποδοχής είναι βαθιά και ζωτική σε όλους µας. Τώρα που οι συνθήκες 
αλλάζουν, η ψαλίδα των ανισοτήτων µεγαλώνει εµφανώς  και είναι ορατή καθηµερινά 
η συνύπαρξη ανθρώπων που είµαστε διαφορετικοί µεταξύ µας στην κουλτούρα, στην 
κοινωνική και οικονοµική µας κατάσταση ή στη θρησκεία, έχει πολλαπλασιαστεί η 
δυσκολία αυτού του αισθήµατος του ‘ανήκειν’.  

Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί έχει αυξηθεί τόσο το bullying στα σχολεία (το οποίο 
παρεπιπτόντως πάντα υπήρχε, απλά δεν είχε όνοµα, και δεν είχαν ξοδευτεί εθνικά και 
ευρωπαικά κονδύλια γι’ αυτό;). Έχει αυξηθεί διότι, µεταξύ άλλων, κι εµείς οι δάσκαλοι 
έχουµε γίνει πιο αδιάφοροι, δεν νιώθουµε τους µαθητές ‘παιδιά’ µας, διεκπεραιώνουµε. 
Αφήνουµε τη σχολική οικογένεια στο έλεος της τύχης, χωρίς καθοδήγηση, χωρις αρχές, 
χωρίς έµπνευση. Ο δάσκαλος είναι ο σχολικός γονιός. Είναι ο αρχηγός της σχολικής 
ζωής και ο εµψυχωτής της. Είναι ο καθοδηγητής. Αν αυτός αδιαφορήσει, θα έχουµε το 
σύµπτωµα της σχολικής ορφάνειας, όπως έχουµε αυτό της κοινωνικής ορφάνειας που οι 
Γάλλοι δεκαετίες τώρα χρησιµοποιούν για να αναφερθούν στα παιδιά των οικογενειών 
που έχουν παροχές, εκπαίδευση και φροντίδα αλλά όχι γονική παρουσία και ζεστασιά.  

Οι παλιότεροι, όπως εγώ, µπορούµε να πιστοποιήσουµε πόσα τεράστια βήµατα 
µπροστά έχει κάνει η µουσική εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα. Αναλυτικά προγράµµατα 
µουσικής, βιβλία για µαθητές και δασκάλους, εποπτικό υλικό, µουσικοί χάρτες και 
ανθολόγια... Τρελή κατάσταση... νέες ιδέες, βιωµατική διδασκαλία, οµαδοσυνεργατική 
µάθηση, δηµιουργικότητα... Αυτά που κάποτε ήταν η πραγµατικότητα µόνο κάποιων 
λίγων εµπνευσµένων και µε όρεξη δασκάλων, τώρα µπήκαν στα βιβλία και στις 
επιµορφώσεις. Σηµαντικότατο... Δόθηκαν εργαλεία, προχωρήσαµε µπροστά. Μα η ζωή 
έχει τη δύναµη πάντα να µας προσπερνά και να µας αφήνει πίσω. Όπως και οι νέοι 
άλλωστε. Για αυτό κάθε φορά η ζωή πρώτη δηµιουργεί τις καταστάσεις, κι ύστερα 
έρχεται η εκπαιδευτική πολιτική να δει πώς θα αντιµετωπίσει τα καινούργια δεδοµένα. 
Και εκεί ανάµεσα στη ζωή που τρέχει και στην εκπαιδευτική πολιτική που προσπαθεί να 
προφτάσει ασθµαίνοντας, είναι πάντα το σχολείο, ο δάσκαλος και ο µαθητής. Αυτοί είναι 
η καρδιά και ο παλµός, αυτοί είναι ο αµετακίνητος πυρήνας και η ουσία της εκπαίδευσης. 
Έλεγε µε όλη τη δύναµη της καρδιάς του, ο µεγάλος δάσκαλος Χρίστος Τσολάκης: 

Όταν µία φορά δεις τα µάτια των παιδιών να σε κοιτάζουν, σε κατακτούν για πάντα. 
Θέλεις να κάνεις τα πάντα για να έχεις αυτά τα µάτια συνέχεια δικά σου. [...] Είδα πολλές 
δεκάδες µάτια, στραµµένα κατ’ ευθείαν επάνω µου. Καθαρές µατιές. […]  Προσπαθούσα 
να κρατώ πάντα αυτά τα καθαρά µάτια πάνω µου, να τα κερδίζω. Να διασταυρώνονται 
οι µατιές. Να µη τις χάνω. Τα µάτια να επικοινωνούν µε τα µάτια. Οι καρδιές µε τις 
καρδιές. Και όταν έχανα αυτά τα µάτια και η προσοχή τους έφευγε αλλού, τότε 
καταλάβαινα ότι το φωσάκι κινδύνευε να σβήσει. Κινητοποιούµουν και έκανα τα πάντα 
να ξαναπάρω πάνω µου τα µάτια των παιδιών. Όταν έχανα τα µάτια των παιδιών, έχανα 
και τη διδασκαλία. Όταν τα ξανακέρδιζα τα µάτια, ήµουν ο πιο ευτυχισµένος δάσκαλος 
του κόσµου. Ο πιο ευτυχισµένος άνθρωπος. […] Η διαδικασία της διδασκαλίας 
κερδίζεται, δεν χαρίζεται, και είναι µια αέναη, διαρκής πράξη. Η διδασκαλία, βρίσκεται 
πάντα «επί ξηρού ακµής». Πάντοτε κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να χαθεί. Και ανά πάσα 
στιγµή να κερδηθεί. (Τσολάκης, 2011) 

Τα δύο κείµενα που παρουσιάστηκαν στην αρχή είναι ιστορίες που συλλέχθηκαν στο 
πλαίσιο µίας αυτοεθνογραφικής µελέτης (Στάµου, υπό δηµοσίευση) που στόχο είχε να 
διερευνήσει την ταυτότητα του εκπαιδευτικού µουσικής και την ουσία της µουσικής 
διδασκαλίας. Αυτό που αναδύθηκε τρανταχτά και πάνω από ο,τιδήποτε άλλο ως 
πυρήνας της ταυτότητάς µας και ως ουσία της µουσικής διδασκαλίας ήταν η σχέση. Η 
σχέση δασκάλου-µαθητή, µία σχέση που µπορεί να εµπνεύσει και να καθοδηγήσει ή να 
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απογοητεύσει, να εξοργίσει, να τσακίσει τα φτερά.  Μια τέτοια σχέση κρύβεται πάντα 
πίσω από τη µουσική µας ταυτότητα. Και πρωτεργάτης της σχέσης αυτής είναι ο 
δάσκαλος, αφού αξιωµατικά βρίσκεται σε µία θέση εξουσίας. Ο δάσκαλος της 
µουσικής είναι αυτός που µπορεί µε την αυθεντικότητα, το όραµα, την αγάπη του για τη 
µουσική και τον άνθρωπο, να ανάβει και να διατηρεί άσβεστη τη φλόγα των παιδιών, 
τον ενθουσιασµό και τη χαρά τους για το σχολείο και τη µουσική. Αυτή η σχέση είναι 
γενεσιουργός δύναµη χαράς.  

Ακόµα και ολόκληρο τον εκπαιδευτικό ουρανό να κατεβάσεις, ακόµα και τα πιο 
σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα, ευρωπαϊκά και παγκόσµια να εφαρµόσεις, όλα τα 
διατάγµατα, τα συγγράµµατα και τις επιστηµονικές θεωρίες να φέρεις και την 
παιδαγωγική σοφία αιώνων, αν βγάλεις το χαµόγελο από τα χείλη των παιδιών και των 
δασκάλων, τότε αυτή η εκπαίδευση που πας να χτίσεις δεν αξίζει ούτε µια πεντάρα. 
(Τσολάκης, 2011) 

Σήµερα όµως, ο δάσκαλος έχει να αντιµετωπίσει µεγαλύτερες προκλήσεις από ποτέ για 
να καταφέρει να δηµιουργήσει συναισθήµατα ασφάλειας και αποδοχής, για να 
κρατήσει αναµµένο το φωσάκι όλων των παιδιών.  Ο κοινωνικός αποκλεισµός και η 
φτώχεια έχει υπερδιογκωθεί εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της µετακίνησης 
πληθυσµών (προσφύγων, µεταναστών κλπ.) των τελευταίων χρόνων. Μέσα στις 
συνθήκες αυτές, η έννοια της κοινωνικής ενσωµάτωσης έχει διπλή διάσταση, πρακτική 
και ψυχολογική-συναισθηµατική. Η πρακτική της διάσταση αναφέρεται στη 
συστηµατική προσπάθεια της κοινωνίας να παρέχει σε όλα τα άτοµα και τις οµάδες-
µέλη της πρόσβαση σε θεµελιώδη κοινωνικά αγαθά και δικαιώµατα όπως είναι η στέγη, 
η εργασία, η υγειονοµική περίθαλψη, η εκπαίδευση και τα πολιτικά δικαιώµατα 
(Τσιάκαλος, 1998). Η συναισθηµατική-ψυχολογική διάσταση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης είναι συνώνυµη µε την εξασφάλιση ενός κοινωνικού πλαισίου µέσα στο 
οποίο τα άτοµα αισθάνονται αξιόλογα και σηµαντικά, νιώθουν ότι είναι επιθυµητά και 
αποδεκτά, βιώνουν δηλαδή το αίσθηµα του ‘ανήκειν’.  

Η µουσική και οι τέχνες χρησιµοποιήθηκαν συχνά σε διάφορα σηµεία του 
κόσµου ως εργαλεία για την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων και για τη διατήρηση 
της κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής (Coppi, 2017· Welch et al., 2014· Rinta et al., 
2011). Η δύναµη της µουσικής στην κατεύθυνση αυτή αναδείχθηκε εµφατικά σε 
ερευνητική µελέτη η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου η µουσική 
αναδύθηκε ως η τρίτη σηµαντικότερη πηγή ελπίδας µετά την οικογένεια και τους 
φίλους για τους 533 νέους που συµµετείχαν στην έρευνα. Η µουσική αξιολογήθηκε ως 
σηµαντικότερη ακόµη και από τη θρησκεία ή τον αθλητισµό (Warwick et al., 2006). Οι 
τέχνες γενικά και η µουσική ειδικότερα έχουν τη δύναµη να συµβάλουν στη δηµιουργία 
υγιών κοινωνικών σχέσεων (Welch et al., 2014· Rinta et al., 2011· Fredrikson et al., 
2009), ενώ η µουσική σπουδή και η οµαδική µουσική πράξη φαίνεται ότι οδηγεί σε 
σηµαντικά µεγαλύτερες πιθανότητες να νιώθει κανείς κοινωνικά ενταγµένος (Welch et 
al., 2009⋅ Rinta et al., 2011).  

Στο πλαίσιο του σηµαντικότατου ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η µουσική 
προς όφελος της κοινωνικής ενσωµάτωσης και συνοχής, αναπτύχθηκαν οι έννοιες και 
οι πρακτικές της λεγόµενης κοινοτικής µουσικής (community music). Ο Higgins (2012) 
ορίζει την κοινοτική µουσική ως µια προσέγγιση της µουσικής πράξης και εµπειρίας 
πέρα από τις τυπικές συνθήκες διδασκαλίας και µάθησης, όπου η έµφαση δίνεται στη 
συµµετοχή των ανθρώπων, στην παροχή ίσων ευκαιριών και στην πολυπολιτισµικότητα. 
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Η προσωπική και κοινωνική ευζωία όλων των µελών της κοινότητας θεωρείται πολύ 
σηµαντικό στοιχείο, συχνά πιο σηµαντικό και από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία 
και την ανάπτυξη µουσικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Οι δάσκαλοι-εκπαιδευτές της 
κοινοτικής µουσικής δίνουν έµφαση στη δύναµη που έχει η µουσική να φέρνει τους 
ανθρώπους κοντά, ενισχύοντας την προσωπική και συλλογική τους ταυτότητα (Veblen, 
2008). Στις νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί, οι 
στόχοι και τα εργαλεία της κοινοτικής µουσικής και εκπαίδευσης, µπορούν να σταθούν 
σηµαντικότατοι αρωγοί στον εκπαιδευτικό της µουσικής για τη δηµιουργία ενός 
περιβάλλοντος ασφάλειας και αποδοχής που θα συντελεί στην ανάπτυξη της 
κοινωνικής και µουσικής ταυτότητας των µαθητών. 

Παραδείγµατα προγραµµάτων κοινοτικής µουσικής και εκπαίδευσης σε διάφορες 
χώρες του κόσµου, όπως τα El Sistema (Eichler, 2010), Hungry for Music (https://
hungryformusic.org/media/videos/), το Setubal Music Festival https://
www.youtube.com/watch?v=NEi7pI91WrQ, το Time to Play (Young & Street, 2009), το 
Sing & Grow (Abad & Williams, 2007), το Recycled Orchestra (https://
www.youtube.com/watch?v=yYbORpgSmjg), δείχνουν τη δύναµη της µουσικής 
εκπαίδευσης και της οµαδικής µουσικής πράξης να λειτουργήσουν προληπτικά ή 
θεραπευτικά για την κοινωνική συνοχή και ευζωία, ακόµη και σε εξαιρετικά δυσµενείς 
συνθήκες φτώχειας, αποµόνωσης και περιθωριοποίησης. Σε αυτά τα προγράµµατα 
αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς, ότι χωρίς το όραµα και την κοπιώδη εργασία δασκάλων 
και συντελεστών για την πραγµατοποίησή του, κανένας τέτοιος στόχος δεν είναι 
εφικτός. Το πλαίσιο, ο αριθµός των συντελεστών, η ύπαρξη χορηγών είναι µεν 
σηµαντικός, ωστόσο είναι επίσης η φλόγα και η πίστη των ανθρώπων που εργάζονται 
και προσφέρουν σε αυτά τα προγράµµατα, που οδηγεί στην επιτυχία και πραγµατικά 
κάνει τη διαφορά σε κοινωνικό και όχι µόνο επίπεδο. Εδώ ακόµη περισσότερο, 
αναδύεται ο δάσκαλος και η σχέση του µε τους µαθητές καθώς και η συναισθηµατική 
ασφάλεια και ποιότητα του περιβάλλοντος που δηµιουργεί, ως κεντρικοί καταλύτες για 
την επιτυχία οποιουδήποτε εγχειρήµατος. Όσες θεωρίες και τεχνικές κοινοτικής 
µουσικής εκπαίδευσης κι αν γνωρίζεις, είναι η αγάπη και η πίστη σου για τον άνθρωπο 
και τη δύναµη της µουσικής που θα µετουσιώσει τις τεχνικές σε διαδικασίες συν-
κοινωνίας. 

Ο σηµερινός ρόλος του µουσικού παιδαγωγού δεν γίνεται πλέον να αρκείται σε 
µετάδοση γνώσεων ή ανάπτυξη δεξιοτήτων µέσα στο αυστηρό πλαίσιο του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Πρέπει να δούµε πιο πλατιά τον ρόλο του µουσικού 
εκπαιδευτικού, εντός και εκτός σχολείου ή ωδείου, να γίνει ο εκπαιδευτικός ο 
συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Είναι ανάγκη να 
ειδωθεί η µουσική εκπαίδευση ως λειτουργική πτυχή της κοινωνικής πραγµατικότητας, 
και να δει τον εαυτό της τόσο στην υπηρεσία της καλλιτεχνικής παραγωγής και 
δηµιουργίας όσο και σε αυτή της κοινωνικής συνοχής και ευηµερίας. Η εµπειρία και η 
έρευνα καταδεικνύουν σαφέστατα ότι η αποτελεσµατικότητα αυτού του ρόλου απαιτεί 
έναν δάσκαλο εµψυχωτή, καταλύτη επικοινωνίας και ανοικοδόµησης σχέσεων.  

Θα µπορούσα να γράψω για ένα σωρό ανθρώπους, που έχω γνωρίσει στην ζωή µου έως 
τώρα· για τους σηµαντικούς ή για αυτούς που θυµάµαι αµυδρά· ανθρώπους που µε 
επηρέασαν περισσότερο ή λιγότερο· ευχάριστα ή δυσάρεστα, συνειδητά ή υποσυνείδητα. 
Ανθρώπους τυχερούς είτε άτυχους. Ανθρώπους που αγάπησα, µίσησα και αδιαφόρησα. 
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Ανθρώπους ωραίους είτε άσχηµους· στο σώµα είτε στην ψυχή. Ζώντες τε και νεκρούς. Θα 
προτιµήσω όµως να γράψω για ένα λάθος, όπως πάντα διαλέγω ακατάλληλα 
συναισθηµατικά µονοπάτια. Ας ξορκίσω το «κακό». Το αστείο είναι ότι όποια 
συναισθηµατική εµπλοκή µου µαζί σου αφορά την νοσταλγία για τις αναµνήσεις του 
έφηβου εαυτού µου. Ευτυχώς, όµως, τα πεπραγµένα δεν αλλάζουν.  
Ήσουν ένα λάθος. Για µένα ήσουν µια ατυχής στιγµή. Για σένα…; Πιστεύω έχεις 
συνηθίσει τόσο πολύ στα λάθη, ώστε έχουν αλλοιώσει και διαφθείρει την ύπαρξή σου. 
Έχουν διαταράξει την αντίληψή σου, και έχουν ποτίσει τον πατερναλιστικό σου λόγο. Τον 
παράλογο, αντιφατικό, παραπλανητικό σου λόγο. Αλίµονο σε αυτούς που σε ακούν και 
ακόµα περισσότερο, σε αυτούς που πέφτουν στην φτηνή πλάνη του λόγου σου και σε 
πιστεύουν. Μα πιο πολύ από όλους, λυπάµαι τα παιδιά κ τους εφήβους, που ίσως να 
επηρεάσεις – σαν κι εµένα, τότε-.  Τα παιδιά που δίχως άµυνες στην ψυχή τους θα σε 
βάλουν στο µυαλό τους, θα σε κάνουν πρότυπο… δίχως κριτική σκέψη…. Αυτό δε θες, 
άλλωστε… δίχως κριτική σκέψη. 
Κοντεύουν είκοσι χρόνια σχεδόν από τότε που ήρθες πρώτη φορά στο µικρό µου χωριό. 
Κατέβηκες από την – σχεδόν σαράβαλο- µηχανή σου, που πάντα υπερηφανευόσουν για 
αυτήν, φορώντας µαύρα δερµάτινα· δερµάτινες µπότες, δερµάτινη καµπαρντίνα, 
δερµάτινο παντελόνι… κι εγώ, τα έβγαλα πολλά χρόνια µετά τα δερµάτινα· και τις µπότες. 
Φαίνεται άργησα να καταλάβω ότι το δέρµα που θαύµαζα να γυαλίζει στο µυαλό µου ήταν 
ψεύτικο… Εσύ; Πιστεύω ότι ακόµη και σήµερα φοράς τα ίδια δερµάτινα. Κατέβηκες µε 
τόση σιγουριά, όση χρειαζόταν για να πλανέψεις τον κόσµο και να στήσεις µια καινούρια 
απατεωνιά… γιατί αυτό είσαι, ένας απατεωνίσκος. Όλοι προσπέρασαν την δυσωδία που 
εξέπεµπε το σώµα σου και θα το έκαναν κάθε Σάββατο και Κυριακή για τα επόµενα 
χρόνια. Προσπέρασαν ακόµη και τα σάπια δόντια σου, που µύριζαν κάθε φορά που 
άνοιγες το στόµα σου να µιλήσεις τον ψεύτικο λόγο σου.  
Εγώ όµως δεν προσπέρασα τον ήχο που έβγαινε από τα χέρια σου όταν έπιασες την 
κιθάρα. Οι άλλοι δεν ήξεραν, δεν καταλάβαιναν… Άκουγαν τον λόγο σου πιο πολύ και 
έµεναν στην παρουσία σου. Εγώ όµως κατάλαβα. Κατάλαβα ότι ήσουν καλός, πολύ 
καλός…. Ήσουν νέος ακόµη. Λιγότερο διεφθαρµένος. Και αγαπούσες ακόµη τη µουσική. 
Και τα χέρια σου ήταν ικανά και θυµόντουσαν…και µάγευαν. Το σκληρό σου παίξιµο 
όµως, πρόδωσε την αλλοτρίωση της ψυχής σου. Η κάθοδος είχε αρχίσει. Έπαιζες για να 
επεκτείνεις την πλάνη του λόγου σου. Και κάθε φορά από εδώ και στο εξής θα έπαιζες µε 
αυτόν τον τρόπο. Για αυτό έγινα καλύτερος από εσένα «δάσκαλε». Όχι µόνο γιατί 
µελετούσα, αλλά γιατί η µουσική έβγαινε από τα βαθύτερα σηµεία της ύπαρξής µου. Γιατί 
την αγάπησα και την αγαπώ ακόµη. Γιατί η µουσική δεν ψεύδεται, αλλά µάλλον κοινωνεί 
αυθεντικά συναισθήµατα. Γι’ αυτό θα γίνω καλύτερος και από αυτό που είµαι τώρα. Γι’ 
αυτό και εσύ δεν µπορούσες και δεν µπορείς να παίξεις. Γιατί δεν την αγαπάς. Γιατί δεν 
την αγαπάς; Γιατί δεν αγαπάς.  
Σε θυµάµαι να παίζεις τα «Caprice» του Παγκανίνι και να µένω άναυδος, περιµένοντας 
να µου τα µάθεις κι εµένα. Και όταν τα έπαιξα στην κλασσική µου κιθάρα, όλες οι 
ατέλειες σου εξαφανίστηκαν µεµιάς. Κι ας έσβηνες την φαιδρότητα του λόγου σου στην 
δυνατή και έντονη φωνή, αν και όχι στον πιο ταλαντούχο σου µαθητή, αλλά στους 
υπόλοιπους. Έκτοτε θυµάµαι λίγα πράγµατα να έχω πάρει από εσένα. Θυµάµαι να 
µελετάω και να βγάζω µόνος µου ύλη και κοµµάτια και ασκήσεις και έργα και τραγούδια. 
Θυµάµαι µαθητής ακόµη να σε προσπερνάω στην Μουσική αντίληψη. Το αισθητήριό σου 
είχε µείνει στάσιµο. Θυµάµαι να µε βάζεις να διδάσκω στις µικρότερες τάξεις. Πόσο 
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περήφανος ένιωθα. Κι εσύ πόσο βολικά απολάµβανες τον καφέ σου. Και όταν αργούσες 
ήµουν εγώ εκεί να σε καλύψω. Εσύ όµως πήρες την τρέλα της νιότης µου, την έξαψη της 
εφηβείας µου, τα όνειρα και τις προσδοκίες µου και τα έκανες ένα µε την λάσπη της 
ψυχής σου. Κι ας ήµουν αυτός µε τις µεγαλύτερες άµυνες. Κι ας ήµουν αυτός που έβλαψες 
λιγότερο.  
Μεγαλώνοντας ήµουν ακόµη εκεί. Και εσύ µε έβλεπες να εξελίσσοµαι, σε όλα. Και στην 
κιθάρα, και στα άλλα µουσικά όργανα και στις σχέσεις µου και στο µυαλό µου. Δεν ξέρω, 
αλήθεια, αν χαιρόσουν ή αν χάρηκες ποτέ· ξέρω ότι όλοι ήταν λεφτά στα µάτια σου. Αλλά 
ένιωθα κάτι άλλο µε εµένα. Ή µπορεί να προβάλλω τις εφηβικές µου επιθυµίες πάνω σου. 
Μεγαλώνοντας άρχισα να φεύγω. Πήγα να σπουδάσω. Είχα ήδη αρχίσει να 
αντιλαµβάνοµαι την πλάνη που έστησες. Και ήθελα να φύγω. Να µην µετέχω άλλο σε 
αυτό. Σε αυτή την κοροϊδία. Γιατί σου είπα, εγώ επηρεάστηκα λιγότερο από όλους σε 
αυτήν την ιστορία – οικονοµικά, τουλάχιστον-. Νύχτα έφυγες όταν σε κατάλαβαν όλοι. 
Και τώρα όλοι µιλούν µε τα χειρότερα για σένα. Και τώρα όλοι πιστεύουµε τα χειρότερα 
για εσένα, εκτός από αυτούς που δεν ξύπνησαν ακόµη από την πλάνη σου. Χωριό είµαστε. 
Το ήξερες, καλά. Εγώ έφυγα όµως. Από νωρίς. Και τώρα, φαντάζοµαι θα µοιράζεις αλλού 
τις πλάνες σου. Και θα έχεις γίνει καλύτερος σε αυτό. Και η ύπαρξή σου θα αλλοιώνεται 
περισσότερο. Και θα τα µετράς όλα σε χρήµα. 
Αλίµονο σε αυτούς που σε ακούν και ακόµα περισσότερο, σε αυτούς που πέφτουν στην 
φτηνή πλάνη του λόγου σου και σε πιστεύουν. Μα πιο πολύ από όλους, λυπάµαι τα παιδιά 
κ τους εφήβους, που ίσως να επηρεάσεις – σαν κι εµένα, τότε-.  Τα παιδιά που δίχως 
άµυνες στην ψυχή τους θα σε βάλουν στο µυαλό τους, θα σε κάνουν πρότυπο… δίχως 
κριτική σκέψη…. Αυτό δε θες, άλλωστε… δίχως κριτική σκέψη. 
Μεγάλωσα «Δάσκαλε» και µπορεί να µην έγινα αυτό που ονειρευόµουν. Κανείς µας δεν 
γίνεται. Όπως πάντα µε έλκυε το σκοτεινό και το απαγορευµένο. Και το λάθος. Και έτσι 
µαθαίνω. Όπως τώρα γράφω σε σένα, αν και δεν το θέλω, αν και δεν πρέπει. Γιατί θα 
έπρεπε να γράψω για σηµαντικούς άλλους· δασκάλους που φώτισαν τον δρόµο µου µε το 
πνεύµα τους, γονείς που µε έφτιαξαν όπως είµαι, έρωτες που µου έµαθαν ότι ζούµε µόνοι· 
Έρωτες  που φαντάστηκα ότι θα γίνουµε ένα. Γιατί έτσι είµαι κ έτσι µεγάλωσα. 
Ροµαντικός, ονειροπόλος και αιθεροβάµων. Γι’ αυτό η µουσική είναι το άλλο εγώ µου. 
Γιατί την φαντάζοµαι. Για αυτό θα ψάχνω να βρω την «µοναδική» ως το τέλος µου. Για 
να µάθω. Για να ζήσω, για να την βρω, για να την χάνω και να την ξαναβρίσκω. Ώσπου 
να καταλάβω ότι έφτασα. 
Βρήκα πολλά πράγµατα µπροστά µου, και τα πήρα µαζί µου. Και έγινα κάτι άλλο. 
Θαυµαστός ανθρώπινος κόσµος· µέγας! Μαθαίνω jazz «Δάσκαλε». Εσύ ούτε καν την 
καταλαβαίνεις, νοµίζεις ότι είναι κάτι άλλο. Μαθαίνω αραβική µουσική «Δάσκαλε». 
Μόνος µου. Παίζω! Μαθαίνω! Παίζω! Παίζω! (Πλάτωνα µε ακούς;) Παίζω καλά, 
γεµάτος ευχαρίστηση. Μια ευχαρίστηση που δεν την ένιωσες ποτέ. Γιατί εσύ παίζεις µε 
τους ανθρώπους, παίζεις µε τον εαυτό σου. Έγινα έξυπνος, δίκαιος και στοργικός 
«Δάσκαλε», πονηρέ µου Απατεωνίσκε! Έγινα, γίνοµαι, θα γίνω. Είµαι!  
Έχει καιρό που έβγαλα τα δερµάτινα και τις µπότες. Τα πόδια µου πονάνε ακόµη, όµως 
«Δάσκαλε». Αυτός είµαι και έτσι έφθασα ως εδώ. Μόνος µου. Σε ευχαριστώ!  
Με ελάχιστη εκτίµηση,  
ο αγαπηµένος σου µαθητής 

Η ιστορία του Π. 
(Stamou, in print) 

F198th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Keynote - Κεντρική οµιλία Στάµου

Η διδασκαλία είναι ανταλλαγή ενέργειας και κοινωνία του ενός µε τον άλλο. Όπως  
λέει και ο Trevarthen (2007), «όλες οι πληροφορίες που µεταδίδουµε και όλα τα έργα 
που εκτελούµε συνεργαζώµενοι εξαρτώνται από την αµοιβαία συµπάθεια, από το 
γεγονός ότι συµµεριζόµαστε αµοιβαία τις προθέσεις και τις συν-κινήσεις ο ένας µε τον 
άλλον. Όσα γνωρίζουµε και καταλαβαίνουµε σχηµατίζονται και µέσα µας και ανάµεσά 
µας» και «ο καθένας µας συντονίζεται µε τις ενδείξεις των προθέσεων των άλλων 
προσώπων» (σελ. 359). 

Πρέπει να δούµε τα πράγµατα σχεσιακά στη µουσική εκπαίδευση. Άλλωστε 
ζούµε σε έναν τόπο που όλα είναι σχεσιακά και σχετικά, µε την καλή ή µε την κακή 
έννοια. Δεν υπάρχουν σταθερές, εµείς όµως υπάρχουµε ακόµη, και η µουσική επίσης. 
Άρα, καλώς ή κακώς ξαναγυρίζουµε στην ατοµική πρωτοβουλία, στον άνθρωπο-
µονάδα. Χωρίς να αποποιούµαι ή να αποθαρρύνω την ανάγκη για συλλογική 
προσπάθεια και παρεµβάσεις (όπως αυτές που άλλωστε ήδη κάνουµε ως Ε.Ε.Μ.Ε. αλλά 
και ως πανεπιστηµιακά τµήµατα), θέλω να υπογραµµίσω ότι ο καθένας από εµάς έχει 
επίσης δύναµη. Δύναµη να κινητοποιήσει, να εµπνεύσει, να φέρει αλλαγές. Οι ωραίοι 
δάσκαλοι δηµιουργούν ‘σχολές’ πίσω τους. Ο ένας δηµιουργεί περισσότερους, και 
αυτοί κι άλλους, και από ένα ρυάκι, δηµιουργείται ποτάµι και παραπόταµοι που 
µπορούν να γίνουν χείµαρροι και χείµαιρες αν χρειαστεί. Έχουµε δύναµη αληθινή µόνο 
αν ο καθένας ξεχωριστά είναι λαµπάδα φωτός και δύναµης, πηγή έµπνευσης, ενέργειας, 
σοφίας και γνώσης για τους µαθητές και τους γύρω του.  

Και τι είναι η διδασκαλία παρά επικοινωνία ψυχών, ένα µικρό φωσάκι, που ανάβει 
ανάµεσα στον δάσκαλο και στον µαθητή, µε αδιάκοπη προσπάθεια να παραµείνει 
αναµµένο, µια µέθεξη ανάµεσα στους δύο, τα µάτια του δάσκαλου επικοινωνούν, 
συγκρατούν τα µάτια του µαθητή, να µη φύγουν αλλού τα µάτια, αµφίδροµη σχέση κι αν 
χάσει ο δάσκαλος τα µάτια του µαθητή από πάνω του, τότε χάνεται και η διδασκαλία, 
χάνεται και το φωσάκι σβήνει. (Χ. Τσολάκης, 2011) 

Έχει δίκιο ο Milliken (2007), δεν είναι τα προγράµµατα που δηµιουργούν τις αλλαγές. 
Δεν είναι τα βιβλία ή οι µεθοδολογίες. Αυτά οµολογουµένως είναι αυτονόητα 
απαραίτητα. Οφείλει ο δάσκαλος να γνωρίζει το αντικείµενό του και τη µεθοδολογία 
για τη διδακτική του. Αυτά είναι δεδοµένα ως επιτακτικές αναγκαιότητες. Είναι 
σηµαντικό όµως να συνειδητοποιηθεί και η σηµασία της σχέσης που δηµιουργείται, να 
προχωρήσουµε σε µια σχεσιακή θεώρηση της εκπαίδευσης. Σχέσεις των παιδιών µε τη 
µουσική, µε τον δάσκαλο, µεταξύ τους αλλά και σχέσεις µεταξύ του σχολείου και της 
ευρύτερης κοινότητας. Η µουσική παιδαγωγική πρέπει να βρει νέους χώρους να 
διαδραµατίσει ρόλους πέρα από το κλασικό σχολικό πρόγραµµα, στο σχολείο µετά το 
πέρας του ωραρίου ως κοµµάτι της κοινότητας, στις γειτονιές, σε κέντρα νεότητας, 
προγράµµατα συµβουλευτικής, οργανισµούς για παιδιά, νέους και οικογένειες που 
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό, ιδρύµατα, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
σηµαντική η τεχνογωσία και η γνώση καλών πρακτικών από προγράµµατα που έχουν 
εφαρµοστεί µε επιτυχία σε διάφορα µέρη του κόσµου. Αντίστοιχα σηµαντική είναι η 
διάδοση τέτοιων προγραµµάτων καθώς και η χρηµατοδότηση και λειτουργία τους µέσω 
ευρωπαικών ή εθνικών πόρων, αλλά και πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι 
µπορεί σταδιακά να επιτευχθεί  η καλλιέργεια µιας σχετικής νοοτροπίας και η θεσµική 
καθιέρωση προγραµµάτων κοινοτικής µουσικής εκπαίδευσης κι ενασχόλησης.  
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Γύρω µας όλα αλλάζουν µε ταχύτητες που δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε 
στοχαστικά. Οι νεώτεροι ζουν µέσα στις νέες συνθήκες χωρίς να τις επεξεργάζονται, 
ενώ εµείς οι µεγαλύτεροι προσπαθούµε να επεξεργαστούµε την αλλαγή χωρίς να 
προλαβαίνουµε να τη νιώσουµε πραγµατικά και να την παρακολουθήσουµε. Ο 
καταιγισµός της πληροφορίας φαίνεται σε εµάς τους παλιότερους χωρίς λόγο, χωρίς 
βάθος, χωρίς καρδιά, µας καταιγίζει, γεµίζει τον χώρο γύρω µας, και δεν αφήνει κενό 
χρόνου, να βρει τρόπο να τρυπώσει ο στοχασµός και το όνειρο. Όµως, µικροί και 
µεγάλοι, νεώτεροι και γηραιότεροι, είµαστε άνθρωποι. Και µέσα µας οι ανάγκες είναι 
πάντα ίδιες, τότε, τώρα και αύριο. Αγάπη, αποδοχή, ασφάλεια και έµπνευση. Και το 
δικαίωµα να ονειρευόµαστε, να σχεδιάζουµε, να ρισκάρουµε.  

Κάπου ανάµεσα ζωής και ονείρου είναι το παιδί. Κι εκεί πάντα µαζί του το 
σχολείο, ο δάσκαλος, και µακάρι και η µουσική. Ο δάσκαλος που αγαπά αυτό που 
κάνει, θα βρει τρόπους να δουλέψει και να φωτίσει γύρω του. Η παιδεία της καρδιάς 
και η εσωτερική µας µόρφωση ίσως είναι πιο σηµαντική από την –απαραίτητη 
βεβαίως- επιµόρφωση. Ποια βιβλία, ποιες θεωρίες, ποιες έρευνες, ποιά γνώση 
µεθοδολογίας και διδακτικής, µπορούν να αντικαταστήσουν το βλέµµα της αγάπης, τη 
φλόγα να καίγεσαι από τα µάτια που σε κοιτούν, την ευτυχία να πάλλεσαι µε τους 
µαθητές σου όταν νιώθεις να σ’ αγαπούν;  Αλλάζουν όλα γύρω µας, µα πάντα ίδια 
µένουν. Η ανάγκη για ισότητα, για κοινωνική δικαιοσύνη, για αποδοχή του άλλου, για 
σεβασµό δεν είναι καινούργιες. Στη δική µας κοινωνία, ποτέ δεν υπήρξε σταθερά γύρω 
µας. Οι σταθερές ήταν πάντα µέσα µας, οι αξίες. Κι έτσι προχωρούσαµε, χάρη σε 
αλλεπάλληλα θαύµατα.  

Το κείµενο αυτό αφιερώνεται στον δάσκαλο, στα παιδιά, και στα θαύµατα.  
Στα µικρά θαύµατα της κάθε µέρας.  
Στην τέχνη της καθηµερινότητας.  

Στη µουσική της καρδιάς και της τάξης µας.  
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