
Με πονάει κάθε φορά 
που ακούω κάποιον να 

µου λέει: “Ναι, έπαιζα κι εγώ πιάνο, αλλά το παράτησα 
διότι δεν ήµουν αρκετά καλός/ή για να κάνω καριέρα”. 
Το πιο “κουφό” δε -και συγχωρείστε µου το 
λογοπαίγνιο- που έχω ακούσει είναι: “Ήµουν τεµπέλης 
και τα έπαιζα όλα µε το αυτί, οπότε δεν κατάφερα να 
προχωρήσω!”. Και αναρωτιέµαι: 

1) Θα λέγατε στο παιδί σας να σταµατήσει να 
γυµνάζεται, επειδή κακά τα ψέµατα δεν το βλέπετε να 
γίνεται πρωταθλητής; 
2) Μουσική µαθαίνουµε µόνο για επαγγελµατικούς 
σκοπούς; 
3) Δεν θέλει σφαλιάρες ο δάσκαλος/καθηγητής ή η 
δασκάλα/καθηγήτρια της µουσικής που ασχολείται 
µόνο µε τους µαθητές που θεωρεί ότι θα καθιερώσουν 
το όνοµα του/της στην ιστορία; 
4) Το µουσικό µας σύστηµα απορρίπτει τους 
ανθρώπους που χρησιµοποιούν τα αυτιά τους;;;;; 
5) Πώς είναι δυνατόν τόσος κόσµος να κάνει 
µαθήµατα σε ωδεία, και να µην έχει καµία διάθεση να 
µοιραστεί µε τους φίλους του αυτά που έµαθε; 
Δεδοµένου του πόσο αγαπούν οι άνθρωποι τη 
µουσική, νοµίζω ότι απαιτείται πολλή προσπάθεια από 
τους καθηγητές για να σκοτώσουν αυτόν τον 
ενθουσιασµό. 

Οι διαφορετικές µουσικές 

“Κυρία, η µουσική του σχολείου είναι διαφορετική 
από τη µουσική του ωδείου”, ήταν η βαθυστόχαστη 
παρατήρηση ενός µαθητή µιας φίλης µου. Εµένα πιο 
πολύ µε απασχολεί το γεγονός ότι και οι δύο αυτές 
µουσικές διαφέρουν από τη µουσική που ακούµε. 
Μήπως αν ο µαθητής παίξει τη µουσική που γνωρίζει 
και ακούει να είναι πιο πιθανό να µην τα παρατήσει 
και να ενδιαφερθεί να εξερευνήσει και άλλες µουσικές;  
 Στη µουσική που φτάνει στα αυτιά του µέσου 
Έλληνα υπάρχουν επιρροές -συχνά εντός του ιδίου 
κοµµατιού- από τρεις µεγάλες µουσικές “γλώσσες”, 
που η κάθε µια έχει δική της γραµµατική και 
συντακτικό: α) την κλασική, δυτικοευρωπαϊκή, 
έντεχνη µουσική, β) την ελληνική παραδοσιακή 
µουσική και τη µουσική της Ανατολικής Μεσογείου, γ) 
τη λαϊκή µουσική της Βόρειας και Νότιας Αµερικής 
(ροκ-ποπ-λάτιν-τζαζ-µπλουζ-χιπ χοπ κλπ.). Μπορεί 
κάποιοι να θεωρούν κάποια από αυτά τα είδη 
κατώτερα ή πιο εµπορικά από άλλα, αλλά αυτό δεν 
αλλάζει το γεγονός, ότι αυτοί είναι οι ήχοι που 
φτάνουν στα αυτιά µας, και δουλειά της δασκάλας/του 

δασκάλου είναι να βοηθήσει τους µαθητές να 
αποκωδικοποιήσουν αυτά που ακούν. Ενας δάσκαλος 
αγγλικών διδάσκει τα αγγλικά που είναι πιο πιθανό να 
ακούσει και να χρειαστεί ο µαθητής. Δεν θα διδάξει 
(αποκλειστικά) Σαίξπηρ σε έναν µαθητή δηµοτικού.  
 Δουλειά του δασκάλου της µουσικής είναι κατά 
τη γνώµη µου να διδάξει την γλώσσα της µουσικής, να 
εµπνεύσει, όχι να υπαγορεύσει τις µουσικές 
προτιµήσεις. Ετσι τα συστήµατα σολφέζ θα πρέπει να 
βασίζονται στα τραγούδια που είναι ήδη γνωστά στα 
παιδιά. Εκεί βασίστηκε ο Kodάly που έλεγε ότι το 
σολφέζ θα πρέπει να διδάσκεται µε βάση τα 
παραδοσιακά τραγούδια της κάθε χώρας. Είναι λοιπόν 
λάθος να διδάσκεται το σολφέζ στην Ελλάδα µε βάση 
τα ούγγρικα παραδοσιακά τραγούδια. Θεωρώ λάθος, 
όµως, να διδάσκεται και µε βάση τα ελληνικά 
παραδοσιακά τραγούδια. Τα παιδάκια που εγώ 
γνωρίζω, δεν ακούν παραδοσιακά τραγούδια. Ακούν τα 
µουσικά σήµατα της τηλεόρασης, τα τραγούδια από τις 
ταινίες του Ντίσνευ, το ringtone του κινητού τους. Δεν 
έχει νόηµα να πρέπει πρώτα να διδάξουµε στο παιδί το 
µουσικό παράδειγµα και µετά να το αποκρυπτογραφή-
σουµε. Το σύστηµα Kodάly είναι σύστηµα εκµάθησης 
σολφέζ, όχι µάθηµα ανάπτυξης του καλού µουσικού 
γούστου. Αν το παιδί µάθει τις νότες του ringtone του, 
ή το σήµα της τηλεόρασης θα έχει ένα µόνιµο σηµείο 
αναφοράς για το σολφέζ, ενώ το παράδειγµα που 
διδάχτηκε αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο είναι πολύ 
πιθανό να το ξεχάσει. 

Τι διδασκόµαστε στο ωδείο και τι θα 
χρειαστούµε στην πραγµατικότητα 

Το ωδείο προετοιµάζει τον µαθητή για κάτι πολύ 
συγκεκριµένο: να παίξει ένα κλασικό κοµµάτι τέλεια και 
κατά προτίµηση απ'έξω στις εξετάσεις ή σε µουσικό 
διαγωνισµό. Θα επανέλθω στον δάσκαλο αγγλικών (το 
παλιό µου επάγγελµα): Υπάρχει µεγάλη διαφορά 
ανάµεσα στο να διδάσκεις αγγλικά σε κάποιον και στο να 
τον προετοιµάζεις για εξετάσεις, όπου η ύλη είναι πολύ 
περιορισµένη και όπου θα του ζητηθεί να κάνει κάτι πολύ 
συγκεκριµένο. Η καθηµερινή ζωή του µουσικού -
ερασιτέχνη ή επαγγελµατία- απέχει πολύ από αυτά που 
διδάσκεται στο ωδείο. Ελάχιστοι θα γίνουν τελικά 
βιρτουόζοι σολίστες της κλασικής σκηνής. Οι υπόλοιποι -
επαγγελµατίες και ερασιτέχνες- πιο πιθανό είναι να 
χρειαστούν: 
- να µπορούν να παίξουν ένα κοµµάτι πρίµα βίστα, 
κάτι που θεωρητικά διδάσκεται στα ελληνικά ωδεία, 
στην πράξη, όµως, δεν µου ζητήθηκε ποτέ στις 
εξετάσεις και γι’αυτό δεν ασχολήθηκε κανείς µε αυτό, 
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- να µπορούν να παίξουν κάτι µε το αυτί, 
- να παίζουν µαζί µε άλλους. Όσοι παίζουν ορχηστρικό 
όργανο το µαθαίνουν από νωρίς. Έχω συναντήσει 
όµως πιανίστες και κιθαρίστες που µόνο στην ανωτέρα 
κάνουν µάθηµα µουσικής δωµατίου και δεν µπορούν 
ούτε να κρατήσουν το ρυθµό ούτε να ακολουθήσουν 
τον συµπαίκτη τους, 
- να κάνουν τρανσπόρτο, αν παίζουν όργανο που 
τρανσπορτάρει, κάτι που επίσης θεωρητικά διδάσκεται 
στα ελληνικά ωδεία, στην πράξη, όµως, δεν ζητείται 
ποτέ στις εξετάσεις και γι’αυτό δεν ασχολείται κανείς 
µε αυτό, 
- να συνοδεύουν, αν παίζουν πολυφωνικό όργανο (να 
µπορούν να διαβάζουν τα σύµβολα των συγχορδιών, 
ελληνικά και ξένα, και να γνωρίζουν πώς να 
συνοδεύουν τα διάφορα µουσικά στυλ), 
- να αυτοσχεδιάζουν, και µάλιστα σε διάφορα µουσικά 
ιδιώµατα. 
 Κάτι που, αντιθέτως, έµαθα στο ωδείο ήταν το 
πώς να σνοµπάρω τον κόσµο στον οποίο άρεσαν οι 
συµφωνίες του Σούµαν, που οι άξεστοι δεν 
καταλάβαιναν πόσο κακά ενορχηστρωµένες είναι. 
Έµαθα µε βάσιµα επιχειρήµατα να “βαθµολογώ” 
συνθέτες και καλλιτέχνες και να έχω γνώµη για όλα και 
να αρνούµαι ή να υπερασπίζοµαι τη µουσική που 
πραγµατικά µου αρέσει. Πόση ενέργεια αναλώνουµε 
στο να βαθµολογούµε τη µουσική αντί να την 
απολαµβάνουµε... Κακή µουσική είναι η κακοπαιγµένη 
µουσική. Όλες οι άλλες απαιτούν πολύ δουλειά και 
µεράκι, και δικαίωµα του καθενός να ακούει και να 
παίζει αυτήν που θέλει. Δουλειά του δασκάλου είναι να 
δείξει στον µαθητή τις τεχνικές για να το πετύχει αυτό. 
 Τα µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα τύπου Orff 
καθώς και οι µουσικοθεραπευτές το έχουν πιάσει. 
Ενθαρρύνουν τον αυτοσχεδιασµό, την επεξεργασία του 
υλικού, την διάδραση, καθώς επίσης την οµαδική 
εκτέλεση. Πρέπει, όµως, να είµαι κάτω των 5 ετών, 
διανοητικά καθυστερηµένος ή ψυχασθενής για να 
συµµετάσχω σε δηµιουργική µουσική δραστηριότητα; 

Αφού δεν µας τα µαθαίνουν στο ωδείο, µήπως 
να τα µάθουµε µόνοι µας; 

Όοοοοοχι! Προσωπικά είχα τουλάχιστον δύο 
καθηγητές σε ωδεία, που, όταν τους έπαιξα ή ζήτησα 
να παίξω τραγούδι εκτός ύλης, µου είπαν: “Άστα αυτά. 
Να ασχολείσαι µε αυτά που σου µαθαίνω εγώ!” Φόβος 
και τρόµος µήπως παρασυρθώ και αρχίσω να παίζω τη 
µουσική που µου αρέσει και δεν βγάλω την ύλη των 
εξετάσεων.  
 Μία εξαίρεση που µόνο επιβεβαιώνει τον 
κανόνα είναι η εξής: Μία φίλη ενός φίλου µού έκανε 
µαθήµατα πιάνου, και κάποια στιγµή ήθελε να αλλάξει 
δασκάλα. Πήγε λοιπόν να την ακούσει η διάσηµη 
καθηγήτρια, στην οποία ήθελε να πάει. Αφού έπαιξε η 
κοπελίτσα πολύ ωραία τα κλασικά κοµµάτια που είχε 
ετοιµάσει, η διάσηµη καθηγήτρια (και είναι προς τιµήν 
της αυτό!) της ζήτησε να παίξει “κάτι δικό της”: έναν 
αυτοσχεδιασµό, µια δική της σύνθεση, ένα κοµµάτι 
που είχε βγάλει µε το αυτί... Η κοπελίτσα ήταν τελείως 

απροετοίµαστη για κάτι τέτοιο, σάστισε, είπε ότι δεν 
µπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Η διάσηµη καθηγήτρια 
όµως ήταν µεγαλόψυχη, και, παρότι ήταν ενάντια στις 
αρχές της, δέχτηκε ως µαθήτρια την κοπέλα, κι ας µην 
µπορούσε να της παρουσιάσει τέτοιο δείγµα 
µουσικότητας. Η ερώτηση µου ήταν: Οταν τελικά 
ξεκίνησε µαθήµατα, η καθηγήτρια της ανέθεσε ποτέ να 
βγάλει ένα κοµµάτι µε το αυτί; Την έβαλε ποτέ να 
αυτοσχεδιάσει; Η απογοητευτική απάντηση ήταν όχι… 
Και φοβάµαι ότι και οι δύο ξανααπορροφήθηκαν 
απολύτως από την ύλη των εξετάσεων. 

Μια πολύ σοβαρή υπόθεση 

Η µουσική είναι πολύ σηµαντική υπόθεση. Δεν 
µπορούµε να την αφήσουµε αποκλειστικά και 
αψήφιστα στα χέρια των επαγγελµατιών . Ο 
ερασιτεχνικός µουσικός βίος είναι το γόνιµο έδαφος 
από το οποίο θα προκύψουν οι µεγάλοι καλλιτέχνες. 
Τα ωδεία (µιλώ µε βάση προσωπικές εµπειρίες) τον 
αποθαρρύνουν. Γι'αυτό και ο ερασιτεχνικός βίος στην 
κλασική µουσική είναι πολύ ισχνός στην Ελλάδα. 
Γόνιµος ερασιτεχνικός βίος υπάρχει στην παραδοσιακή 
µουσική αλλά και στη ροκ, ποπ κλπ., που, όµως, δεν 
υποστηρίζεται από την επίσηµη µουσική εκπαίδευση. 
Πρόκειται σε µεγάλο βαθµό για µη συγκοινωνούντα 
δοχεία, το οποίο είναι πολύ κρίµα. Σκεφτείτε δε, ότι 
καµία σχεδόν από τις µουσικές που ακούµε δεν είναι 
“καθαρόαιµη”. Γιατί η διδασκαλία γίνεται σε 
“στεγανά”; Γιατί πρέπει να επιλέξει κανείς αν θα πάει 
σε δάσκαλο κλασικής, παραδοσιακής ή τζαζ και γιατί 
µόνο η πρώτη περίπτωση αναγνωρίζεται ως επίσηµη 
µουσική εκπαίδευση; Σκεφτείτε τι αριστουργήµατα 
έχουν γεννηθεί ακριβώς από τη διασταύρωση 
διαφόρων µουσικών γλωσσών και στην Ελλάδα και 
αλλού. 

…και µια προσωπική νότα 

Όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. 
Ζω εδώ και 15 χρόνια εκτός Ελλάδας, δεν έχω διδάξει 
ποτέ µουσική, το βιοποριστικό µου το αντιµετωπίζω 
επιτυχώς µε µη µουσικό επάγγελµα, είµαι πια µια 
ευτυχισµένη ερασιτέχνις µουσικός και σίγουρα δεν έχω 
παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις στην ελληνική 
µουσική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Πολλά από 
αυτά που γράφω µπορεί (και ελπίζω) να µην ισχύουν 
πια. Συνοµιλώ συχνά για τα θέµατα αυτά µε φίλους 
µουσικούς και εκπαιδευτικούς, βλέπω ότι σε πολλούς 
χώρους γίνεται εξαιρετική δουλειά και είχα και 
πολλούς εξαιρετικούς δασκάλους µουσικής στην 
Ελλάδα, όσο έµενα εκεί. Βλέπω, όµως, και τι εφόδια 
µου έδωσαν, και τι µου χρειάστηκε στην πράξη. Και 
βλέπω ένα σύστηµα που συνεχίζει να βάζει 
τρικλοποδιά σε πολλούς… 

Θα χαρώ πολύ να ακούσω σχόλια, ερωτήσεις και 
αντιρρήσεις για τα ανωτέρω. 

Άννα Παντελούς (annapantelous@gmail.com)
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