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ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20042005 

Ο  Πλάτωνας  στους  «Νόμους»  του,  όπου  ασχολήθηκε 

ιδ ια ίτερα  με  το  χορό,  έδινε  στο  μορφωμένο  και  καλλιεργημένο 

άνθρωπο  το  επίθετο  ‘’κεχορευκός’ ’,   ενώ  τον    αμόρφωτο  τον 

ονόμαζε  ‘ ’αχόρευτο’’.    Όπως  είπε  κ ι  ο  Χριστός  σε  γνωστικό  ύμνο 

του  2 ου  αιώνα  ‘’Ο  μη  χορεύων  το  γενόμενον  αγνοεί’ ’,   εννοώντας 

βέβαια  πως  αυτός  που  δεν  χορεύει  δεν  ν ιώθει  τ ίποτα  απ’  την 

ουσία  της  ζωής.  Εντυπωσιασμένες  απ’  αυτές  τ ις  δυο  αναφορές 

επιλέξαμε   στο πολιτ ιστ ικό πρόγραμμα που αναπτύξαμε  τη  φετ ινή 

χρονιά  να  κάνουμε  ένα  μουσικό  ταξίδ ι  στην  Ελλάδα, 

ανακαλύπτοντας   τον πλούτο της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης 

μέσα απ’ τα τραγούδια και τους χορούς της. 

Χρησιμοποιήσαμε  στο  ξεκίνημα  διάφορες  στρατηγικές 

(επίδειξη  φωτογραφικού  υλικού,  συζήτηση  με  αφορμή  ένα  λαϊκό 

γλέντ ι  στο  χωριό  μας  κ.λ.π.)  γ ια  να  εστιάσουμε  την  προσοχή  των 

νηπίων  στο  θέμα,  να  δημιουργήσουμε  καταστάσεις 

προβληματισμού  διευρύνοντας  την  κριτ ική  τους  σκέψη,  να 

εμπλουτ ίσουμε τη συζήτησή μας και να ανακαλύψουμε με βάση τα 

σχόλια  και  τ ις  απαντήσεις  τους  τ ις  ήδη  γνωστές  εμπειρίες  και 

γνώσεις  τους  σχετ ικά  με  το  θέμα  μας.  Από  κοινού  οργανώσαμε 

ένα  διάγραμμα  σχεδιασμού  που  αποτέλεσε  μια  κοινή  γνωστική 

βάση,  δ ίνοντας  τη  δυνατότητα  να  αναπτύξουμε  το  θέμα  μας 

πολύπλευρα  και  να  εμπλουτ ίσουμε  το  λεξιλόγιό  μας  με  νέες 

έννοιες και λέξεις. 

Έχοντας  την  κεντρική  ιδέα  αναπαραστήσαμε  σαν  ακτ ίνες 

τους επιμέρους κλάδους του θέματος:
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παραδοσιακές              παραδοσιακά             λαϊκοί παραδοσιακοί 

ενδυμασίες                μουσικά όργανα                      χοροί 

ήθη κι έθ ιμα που 

σχετ ίζονται με χορό και 

τραγούδι κάθε τόπου 

Η λαϊκή  μουσική 

παράδοση της 

Ελλάδας 

δημοτικά τραγούδια 

σύγχρονοι δημιουργοί που                            ο ι  ιδ ια ιτερότητες 

εκφράζονται καλλιτεχνικά                           της λαϊκής μουσικής 

με παραδοσιακά όργανα                          παράδοσης της Λέσβου 

Ανάμεσα στους στόχους που τέθηκαν στην αρχή ήταν: 

α)  Να  κατανοήσουμε  πως  ο  χορός  αποτελεί  μέσο  έκφρασης 

συναισθημάτων,  αλλά  και  ανάμνησης  κοινωνικών  γεγονότων, 

ακόμα  και  αναπαράστασης  ιστορικών  και  θρησκευτ ικών 

γεγονότων  κάθε  τόπου.  Η  λαϊκή  μουσική  εκφράζει  τη 

ψυχοσύνθεση ενός ολόκληρου   λαού,  δίνει πληροφορίες  –στοιχεία 

για  το  περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο  γεννήθηκε,  εκφράζει  την 

ανάγκη  του  ανθρώπου  να  εκφραστεί  σωματικά  και  να 

επικοινωνήσει με τους γύρω του. 

β)  Να  γνωρίσουμε  τα  στοιχεία  του  λαϊκού  μας  πολιτ ισμού,  να  τα 

επεξεργαστούμε  και  να  τα  εμπλουτ ίσουμε  προάγοντας  τον 

πολιτ ισμό της χώρας μας. 

γ) Να κατανοήσουμε πως οι προηγούμενες γενιές μας παρέδωσαν 

ένα  θησαυρό  τον  οποίο  οφείλουμε  να  προστατέψουμε.  Έγκαιρη 

ευαισθητοποίηση  κι  α ισθητ ική  καλλιέργεια,  ώστε  να  συνεχίσουμε 

στηριζόμενοι  γερά  στη  λαϊκή  μας  παράδοση,  να  προχωρούμε 

στους  αιώνες  διατηρώντας  την  πολιτ ιστ ική  μας  ταυτότητα  που 

απειλείται  από  ξένες  επιδράσεις  πολιτ ιστ ικών  προϊόντων 

υποκουλτούρας.
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δ)  Να  ανακαλύψουμε  τ ις  ρίζες  μας,  να  ν ιώσουμε  χαρά, 

ικανοποίηση  από  το  μουσικό  ταξίδ ι  στην  πατρίδα  μας,  να 

καταλάβουμε  τ ι  ε ίναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε απ’  τους 

υπόλοιπους λαούς, να προσδιορίσουμε τη θέση μας στο παρόν. 

ε)  Να  προάγουμε  αίσθημα  συνεργασίας,  ομαδικότητας  μέσα  απ’ 

τις  ομαδικές  δραστηριότητες  (π.χ.  εκμάθησης  παραδοσιακών 

χορών) 

στ)  Να  αποκτήσουμε  καλό  μουσικό  κριτήριο,  να  βιώσουμε  το 

ρυθμό  (διαφορετ ικός  ανάλογα  με  το  γεωγραφικό  διαμέρισμα  που 

μελετάμε)  και  πάνω  απ’  όλα  να  κατανοήσουμε  ότ ι  γ ια  να 

διατηρήσουμε  την  πολιτ ιστ ική  μας  ταυτότητα  πρέπει  το 

πολιτ ιστ ικό παρελθόν να είναι άρρηκτα δεμένο με το παρόν. 

Για  να  επιτευχθούν  οι  παραπάνω  στόχοι  και  να  υλοποιηθεί 

το  πρόγραμμα  χρησιμοποιήσαμε  διάφορες  μεθόδους,  δουλέψαμε 

με  μικρές  ομάδες,  συλλέξαμε  πληροφοριακό  υλικό  (β ιβλία, 

λευκώματα,  μουσικά  περιοδικά,   φωτογραφίες  κ.λ.π.), 

παρακολουθήσαμε  σε  DVD  μουσικοχορευτ ικές  παραστάσεις 

συλλόγων  (π.χ. Πάραλος,  του θεάτρου  της Δώρας Στράτου),  αλλά 

και  ζωντανά  κάποια  νήπια με  τη συνοδεία  γονέων  την παράσταση 

του  μουσικοχορευτ ικού  συλλόγου  «Πάραλος»  στο  Δημοτ ικό 

Θέατρο Μυτιλήνης στ ις  11 Απριλίου,  χρησιμοποιήσαμε  χάρτες  γ ια 

να  αναγνωρίσουμε  την  περιοχή  που  μελετούσαμε,  ακούσαμε  CD 

με  προσεγμένες  εκτελέσεις  τραγουδιών  και  μουσικών 

αυτοσχεδιασμών  (από  καταξιωμένους  μουσικούς  και 

τραγουδιστές),  μάθαμε  αντ ιπροσωπευτ ικούς  χορούς  από  κάθε 

περιοχή  και  τραγούδια.  Συνεργαστήκαμε  με  τους  γονείς  (μας 

έφεραν  παραδοσιακές  φορεσιές,  φωτογραφίες,  παραδοσιακά 

όργανα  κ.λ.π.),  αλλά  και  με  συλλόγους  πολιτ ιστ ικής  παρέμβασης 

όπως  η  «Πάραλος»  και  χοροδιδασκάλους  απ’  το  θέατρο  της 

Δώρας  Στράτου,  όπου  μας  κατεύθυναν  όπου  χρειαστήκαμε  με 

βάση  τις  γνώσεις  και  την  εμπειρία  τους  στη  σωστή  και  π ιστή 

προσέγγιση του θέματος μας. 

Ο  χορός  ως  αρχέγονο  τραγούδι  του  σώματος  μας  ταξίδεψε 

πίσω  στο  χρόνο  πηγαίνοντας  μας  απ’  τους  αρχαίους  Έλληνες  ως
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τους  νεότερους.  Εξετάζοντας  κάθε  επιμέρους  ενότητα  και  στην 

προσπάθεια  να  επιτευχθούν οι  στόχοι  που θέσαμε,  μια σειρά από 

δραστηριότητες  που  αναπτύξαμε  μας  έδωσαν  τη  δυνατότητα  να 

προσεγγίσουμε  διάφορες  επιστήμες,   όπως  η  Ιστορία,  καθώς 

αναφερθήκαμε  για  παράδειγμα  στην  Αρχαία  Ελλάδα  αναφέροντας 

πως  βασικό  εκφραστικό  μέσο  για  την  ανάπτυξη  του  αρχαίου 

θεάτρου αποτέλεσε ο χορός Εμμέλεια  για  την  τραγωδία και Σίκ ιν ις 

για  την  κωμωδία.  Ανακαλύψαμε  πως  εξακολουθούμε  και  σήμερα 

να  χορεύουμε  χορούς  από  την  αρχαιότητα,  όπως  πυρρίχιος 

(αρχαίος  πολεμικός  χορός),  σούστα  Κρήτης,  τσακώνικος 

(συνδεδεμένος με  το χορό  του Θησέα  και  των συντρόφων του στο 

Μινωικό  Λαβύρινθο  κ.λ.π.).  Αναφερθήκαμε  και  στο  Βυζάντ ιο  όταν 

μιλήσαμε  για  τα  ακριτ ικά  τραγούδια  ή  το  χορό  των  μαντηλιών 

(όπου  χορεύεται  μέχρι  σήμερα  από  πρόσφυγες  της 

Καππαδοκίας). Καθώς δουλεύαμε το πρόγραμμα, προσεγγίσαμε κ ι 

άλλες  επιστήμες,  όπως  Φυσική,  όπου  με αφορμή  τη  γνωριμία μας 

με  τα  κρουστά  όργανα,  με  απλά  πειράματα,  ανακαλύψαμε  πώς 

ταξιδεύει  ο  ήχος  στον  αέρα  και  φτάνει  στα  αυτ ιά  μας  καθώς 

πάλλεται  π.χ.  το  νταούλι).  Γεωγραφία,  καθώς  μάθαμε  να 

διακρίνουμε στο  χάρτη  τα  γεωγραφικά  διαμερίσματα  της πατρίδας 

μας,  αλλά  και  τ ις  γειτονικές  μας  χώρες,   καθώς  διακρίναμε  τ ις 

επιρροές αυτών στη    μουσική μας  (π.χ.  ε ίδαμε πώς  επηρέασαν οι 

σλαβόφωνες  χώρες  τη  μουσική  της  Μακεδονίας).  Μαθηματικά, 

(προσεγγίζοντας  βασικές  χωροχρονικές  έννοιες  κ.λ.π.),  αλλά  και 

αρίθμηση  ακόμα  και  τ ις  4  μαθηματικές  πράξεις  (κατά  τη  διάρκεια 

της  εκμάθησης  και  της  εκτέλεσης  των  χορών).  Λαογραφία, 

μελετώντας  ήθη  και  έθ ιμα  που  σχετ ίζονται  με  τραγούδι  ή  χορό 

κάποιου  τόπου  π.χ.  ο  χορός  του  Βοριά  ση  Σίφνο  για  να 

εξευμενιστούν  οι  άνεμοι,   χοροί  που  σχετ ίζονται  με  τα 

Αναστενάρια,   αποκριάτ ικοι  χοροί  της  Σκύρου  ή  της  Μυτιλήνης 

κ.λ.π. 

Έκπληξη  αισθανθήκαμε  όταν  ανακαλύψαμε  πως  και  η 

ορθόδοξη Εκκλησία έχει εντάξει το χορό στο τελετουργικό της π.χ. 

ο χορός  του  ‘’Ησαΐα  χόρευε’’  στους γάμους, καθώς και ο  κυκλικός
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χορός  ‘’όσοι  εν Χριστώ  εβαπτίσθητε’’  στο μυστήριο  της βάφτισης. 

Ανακαλύψαμε  μέσα  από  φωτογραφίες  να  εμφανίζονται  σε 

αγιογραφίες  μονών  του  Αγίου  Όρους  κυκλικοί  χοροί,   όπως  ο 

χορός της Τράτας στη μονή Κουτλουμουσίου,  ο τσάμικος στη μονή 

Ιβήρων  κ.λ.π.    Προσεγγίσαμε  την  τέχνη  της  ζωγραφικής, 

βλέποντας  από  φωτογραφίες  αναπαραστάσεις  χορών  σε  αρχαία 

αγγεία,  γνωρίζοντας    πίνακες  του  Θεόφιλου  που  αρέσκονταν  να 

ζωγραφίζει παραδοσιακά όργανα,  ενδυμασίες  και  χορούς,  όπως ο 

χορός  της  Τράτας  Μεγάρων,  ο  Κεχαγιάς  της  Λήμνου,  η  νεαρή 

Τουρκάλα  που  παίζει  μπαγλαμά,  ο  χορός  Μυτιληνιών  στην 

Καρύνη  Αγιάσου  κ.λ.π.  Γνωρίσαμε  κι  άλλους  ζωγράφους  όπως  ο 

Γ.  Ιακωβίδης  στην  «Παιδική  Συναυλία»,  ο  Γ. Θεοφίλης  όπου  στον 

πίνακα  «Τα Προικιά»  απεικονίζει  συρτό  χορό  ανδρών  και  λαϊκούς 

οργανοπαίχτες,  αλλά  και  της  φημισμένες  ταπισερί  της  Μυτιληνιάς 

Σ.  Τατά  όπου  απεικόνισε  εντυπωσιακά  παραδοσιακούς  χορούς 

Μυτιληνιών. 

Είναι  πραγματικά  αδύνατον  να  καταγράψουμε  τον  πλούτο, 

όχι  μόνο  των  πληροφοριών  και  γνώσεων  που  αποκτήσαμε,  αλλά 

και των εμπειριών ακόμα και της έντασης των συναισθημάτων που 

βιώσαμε όλους αυτούς τους μήνες. 

Συνοπτικά  αναφέρουμε  πως  όσον  αφορά  τους 

παραδοσιακούς  χορούς μας  (όπου οι  περισσότεροι  έχουν αρχαίες 

ελληνικές  ρίζες)  έχουν  καταγραφεί  και  χορεύονται  537  χοροί. 

Μάθαμε  πως  διακρίνονται  σε  χορούς  του  ενός  χορευτή 

(ζεϊμπέκικος),  αντ ικριστούς  (καρσιλαμάς)  και  ομαδικούς.  Οι 

ομαδικοί  πάλι  δ ιακρίνονται  σε  πηδηχτούς  (τσάμικος)  και  συρτούς 

(καλαματιανός). Οι  χοροί  έχουν  το  όνομα    του  τόπου προέλευσης 

(τσακώνικος),  άλλοτε  της  ομάδας  ανθρώπων  που  το  ξεκίνησαν 

(ζεϊμπέκηδες,  χασάπικος),  άλλοτε  του    τραγουδιού  ή  του  εθίμου 

με  το  οποίο  συνδέονται  (Μενούσης),  άλλοτε  της  εποχής  που 

χορεύονται  (Πασχαλινός),  άλλοτε  κάποιου  στοιχείου  που 

χαρακτηρίζει  το  βηματισμό  τους  (σταυρωτός)  ή  την  κ ίνησή  τους  ή 

τον  τρόπο  πιασίματος  των  χορευτών  (ζερβόδεξος,  ζωναράδικος, 

σούστα),  άλλοτε  των  οργάνων  που  χρησιμοποιούνται  (χορός  των
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Κουταλιών)  κ ι  άλλοτε  του  ιστορικού  ή  φανταστικού  γεγονότος  ή 

πράξης  ή  της  εργασίας  που  περιγράφουν  (Ζάλογγος,  Καμάρα, 

Τράτα). 

Ενώ  ο  χορός  στην  Αρχαία  Ελλάδα  αποτελούσε  μέσο 

θρησκευτ ικής  λατρείας  και  τελετουργίας,  θεραπευτ ικής  και 

σωματικής  αγωγής,  ακόμα  και  πολεμικής  προετοιμασίας,  στ ις 

μέρες  μας  διατηρεί  μόνο  τον  ψυχαγωγικό  του  χαρακτήρα.  Έτσι 

αρκετοί  χοροί  συνεχίζονται  να  χορεύονται  και  σήμερα  με 

διαφορετ ική λειτουργία, ως ανάμνηση άλλων εποχών, αλλά και ως 

δείγμα  καλλιτεχνικής  εξέλιξης,  ως  εκδήλωση  –  κατάλοιπο  της 

ιστορίας,  της  θρησκευτ ικότητας  και  της  κοινωνικής  οργάνωσης 

του τόπου μας. 

Διακρίναμε  ομοιότητες  και  δ ιαφορές  στους  χορούς  που 

γνωρίσαμε,  κατανοήσαμε  ότ ι  η  γεωγραφική  θέση  και  ο ι  ιδ ια ίτερες 

κοινωνικοπολιτ ικές  συνθήκες  που  επικρατούσαν  στον  κάθε  τόπο 

διαμόρφωσαν  και  το  χαρακτήρα  των  χορών  (π.χ.  χοροί 

προσφύγων  ποντ ίων  είναι  κυκλικοί,  πολύ  κοντά  τα  σώματά  των 

χορευτών  για  να  τονιστεί  η  αναγκαιότητα  συνοχής  τους  και  η 

διατήρηση  της  εθνικής  τους  ταυτότητας).  Όπως  και  τα  τραγούδια 

εκφράζουν  σκέψεις,  συναισθήματα,  τον  τρόπο  ζωής,  την 

καθημερινότητά  τους.  Επειδή  είναι  πολλά  τα  συναισθήματα  που 

εκφράζουμε με  το σώμα, γι’ αυτό πολλοί  ε ίναι και ο ι ρυθμοί και  τα 

μέτρα.  Αργό  βήμα  του  πένθους,   του  συλλογισμού,  της 

ιεροτελεστ ίας,  της  ιστορικής  αναπαράστασης.  Γοργό  κι  ανάλαφρο 

στο  χορό  του  γάμου,  θεατρικό  και  περιπαιχτ ικό  στον  αποκριάτ ικο 

κ.λ.π. 

Χωρίς  να  κατακερματίσουμε  ή  να  αλλοιώσουμε    το 

χαρακτήρα  κάποιου  χορού  δημιουργώντας  λάθος  εντυπώσεις,  με 

προσοχή  και  σεβασμό  στην  προσέγγιση,  μάθαμε  να  χορεύουμε 

από  τη  Θράκη  (μαντηλάτο,  καρσιλαμά),  από  Μακεδονία  (συρτό 

Μύρκας,  Μπερντέ),  από  Ήπειρο  (συρτό  στα  τρία),  από  Θεσσαλία 

(Μπεράτι:  Μπαίνω  μες  στ’  αμπέλι),  από  Στερεά  Ελλάδα  (τράτα 

Μεγάρων,  τσάμικο με απλά 12 βήματα), από Επτάνησα  (Πατινάδα 

Λευκάδας),  από  νησιά  του  Αιγαίου  (μπάλλο,  τράτα,  ζερβόδεξο
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Σύμης,  κεχαγιάδικο  Λήμνου),  από  Πελοπόννησο  (καλαματιανό), 

από  Κρήτη  (σούστα    Κρήτης),  από  Πόντο  (ομάλ:  σαράντα  μήλα), 

από Καππαδοκία (χορός μαντηλιών, τεκ, κόνιαλι). 

Καθώς  επικεντρώσαμε  το  ενδιαφέρον  μας  στη  μουσική 

παράδοση  του  νησιού  μας  και  πώς  αυτή  επηρεάστηκε  απ’  τον 

ερχομό  των  Μικρασιατών    προσφύγων  το  1922,  μάθαμε  να 

χορεύουμε συρτόμπαλλο Σμύρνης,  απτάλικο,  καρσιλαμά,  τα  ξύλα, 

χορό  των  κουταλιών.  Εκτός  απ’  τους  χορούς  που  μάθαμε  να 

χορεύουμε,  καταφέραμε  να  αναγνωρίζουμε  ακούγοντας  τη 

μουσική ή βλέποντας το χορό και πλήθος άλλων ανά περιοχή. 

Κατά  την  εκμάθηση  των  χορών  μας  δόθηκε  η  ευκαιρία  να 

οργανώσουμε  και  να  καλλιεργήσουμε  ολόπλευρα  την 

ψυχοκινητ ικότητα των νηπίων. Τα παιδιά ανακάλυψαν δυναμικά το 

σώμα  τους  (γνωστικό  σχήμα  σώματος,  αμφιπλευρικότητα 

(ζερβόδεξο),  λεπτή  κινητ ικότητα  (χορός  κουταλιών).  Κατανόησαν 

το  φυσικό  περιβάλλον  (χώρο,  χρόνο,  ρυθμό),   επικοινώνησαν  με 

το  κοινωνικό  περιβάλλον,   ανέπτυξαν  τη  δημιουργικότητά  τους  και 

την  αρμονία  στην  κ ίνησή  τους.   Στα  μαθηματικά  προσεγγίσαμε 

όλες  τ ις  αριθμητ ικές  πράξεις,  αριθμήσαμε  τους  χορευτές  σε 

οποιαδήποτε  διευθέτηση  στο  χώρο,  κάναμε  αντ ιστοιχίσεις  (π.χ. 

ένα προς ένα στον καρσιλαμά). 

Όπως και με τους χορούς,  έτσι και με τα δημοτικά τραγούδια 

κατανοήσαμε  πως  εκφράζουν  το  συναίσθημα  του  ελληνικού  λαού, 

καθρεφτίζουν  την  ψυχή  του,  δ ιηγούνται  τους  αγώνες  του,  τα 

κατορθώματά  του,  αλλά  και  τ ις συμφορές  του  (προσφυγιά,   ξενιτ ιά 

κ.λ.π.).  Περιγράφουν  τον  καθημερινό  του  μόχθο,  τον  έρωτα, 

σπουδαία  γεγονότα  (γάμος),  αλλά  ακόμα  και  το  θρήνο  του 

αποχαιρετ ισμού  και  του  θανάτου.  Τα  διακρίναμε  σε  κατηγορίες 

(ακριτ ικά,  ιστορικά,  κλέφτ ικα,  ο ικογενειακά  ή  της  ξενιτ ιάς,  της 

αγάπης,  νυφιάτ ικα  ή  του  γάμου,  της  εργασίας,   νανουρίσματα, 

αποκριάτ ικα,   ταχταρίσματα,  μοιρολόγια,  του  γλεντ ιού,  κάλαντα, 

θρησκευτ ικά  κ.λ.π.).  παρατηρήσαμε  όπως  και  στους  χορούς 

ομοιότητες    σε  στίχους  (ανάλογα  με  τις  μετακινήσεις  των
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πληθυσμών),  αλλά  και  δ ιαφορές  σε  μελωδίες  και  ρυθμούς  (πιο 

γρήγορο στα νησιώτικα). 

Μάθαμε  να  τραγουδάμε  (ακούγοντας  Δόμνα  Σαμίου,  Χρόνη 

Αηδονίδη,  Νεάρχους  Παράπλους  και  άλλους)  τραγούδια  του 

νησιού  μας.  (Όπως:  ‘ ’φέτο  το  καλοκαιράκι’ ’,   ‘ ’αμάν  αμάν 

μπινταγιάλα’’,  ‘ ’το  πονεμένο  στήθος  μου’’,  ‘ ’Δερβισάκι’ ’,   ‘ ’σγουρέ 

βασιλικέ  μου’ ’  κ.λ.π.),  ‘ ’μήλο μου  κόκκινο’’    από Μακεδονία,  ‘ ’μου 

παρήγγειλε  το αηδόνι’ ’,  ‘ ’κανελόριζα’ ’,  ‘ ’στο’ πα  και  στο  ξαναλέω’ ’ 

και  άλλα  από  τη  νησιωτική  Ελλάδα,  ‘ ’το  γιατρό’ ’  από  την Ήπειρο, 

‘ ’έχε γεια Παναγιά’ ’ από Κωνσταντ ινούπολη. 

Κατανοήσαμε  πως  όσο  ικανός  κι  αν  είναι  χορευτής  ή 

ερμηνευτής  είναι  αδύνατο  να  αποδώσει  το  συναίσθημα,  το  ύφος 

και  την  ένταση  όπως  τα  καταφέρνει  ένας  ντόπιος  (π.χ.  μόνο  ένας 

Πόντ ιος  θα  αποδώσει  σωστά  τ ις  κ ινήσεις  του  πάνω  κορμιού  ή 

ένας Κρητ ικός το σουστάρισμα στ ις κ ινήσεις του). 

Κατά  τη  διάρκεια  της  γνωριμίας  μας  με  τις  παραδοσιακές 

ενδυμασίες  με  τη  βοήθεια  προσεγμένων  λευκωμάτων  απ’  τ ις 

εκδόσεις της Δώρας Στράτου και του Λυκείου Ελληνίδων, αλλά και 

πλήθος  φωτογραφιών,  φτάσαμε  σε  σπουδαία  συμπεράσματα, 

οξύνοντας  την  κριτ ική  αντ ίληψη  των  νηπίων.  Γνωρίσαμε  τ ις 

φορεσιές  κάθε  τόπου,  κατανοήσαμε  πως  αυτές  αποτελούσαν 

αναπόσπαστο,  ζωντανό  και  δυναμικό  κομμάτι  της 

καθημερινότητάς  τους  (καθημερινές  στολές,  στολές  γάμου, 

γιορτών κ.λ.π.). δ ιακρίναμε ομοιότητες  διαφορές στο υλικό απ’ το 

οποίο  ήταν  φτ ιαγμένες,  στην  χρηστικότητά  τους,  κατανοήσαμε  ότ ι 

ανάλογα  με  τ ις  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούσαν,  τ ις 

κοινωνικοπολιτ ικές  συνθήκες  του  τόπου,  ακόμα  και  την 

οικογενειακή  κατάσταση,  την  ο ικονομική  θέση  αυτού  που  την 

φορούσε,   άλλαζαν  τα  υλικά  κι  ο  τρόπος  που  διακοσμούνταν  η 

ενδυμασία.  Κάναμε  ομαδοποιήσεις,  ταξινομήσεις  ενδυμασιών  με 

βάση  την  περιοχή,  τη  χρήση,  την  ταξική  προέλευση  κ.λ.π.  Μας 

δόθηκε  πλήθος  ευκαιριών  για  να  μιλήσουμε  για  τα  χρώματα,  τα 

σχήματα (π.χ. ορθογώνιο παραλληλόγραμμο για τ ις ποδιές κ.λ.π.)
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Με  μεγάλη  χαρά    και  ενθουσιασμό  μελετήσαμε  και 

γνωρίσαμε  τα  παραδοσιακά  μουσικά  όργανα  και  τα  ξεχωρίσαμε 

απ’  τα  σύγχρονα.  Αποκτήσαμε  γνώσεις  γ ια  το  όνομά  τους,  τον 

τρόπο  κατασκευής  τους,  τα  υλικά  απ΄  τα  οποία  είναι  φτ ιαγμένα, 

τον  ιδ ια ίτερο  ήχο  που  γεννούν,   αναφέραμε  ποια  όργανα 

συναντάμε  σε  κάθε  περιοχή,   δ ιακρίναμε  κατά  τόπους  ομοιότητες 

διαφορές,   γνωρίσαμε  όργανα  που  κινδυνεύουν  να  εξαφανιστούν. 

Διακρίναμε  λεπτές  διαφορές  (π.χ.   ανάμεσα  στο  λαούτο  και  το 

ούτ ι,  τον  τζουρά  με  το  ταμπουρά    κ.λ.π.)  Ακούσαμε  πλήθος 

μουσικών  αυτοσχεδιασμών  από  μουσικούς  που  με  σεβασμό 

προσεγγίζουν  τη  μουσική  μας  παράδοση  π.χ.  Ζ.  Σπυριδάκη 

(κρητ ική λύρα), Σ. Σινόπουλος (πολίτ ικη λύρα) κ.λ.π. 

Μάθαμε  έτσι  να  διακρίνουμε  κάθε  μουσικό  όργανο 

ακούγοντάς    με  προσοχή  τον  ήχο    που  παράγει  αυτό.  Τα  νήπια 

κατέληξαν  εύστοχα  σε  σωστά  συμπεράσματα  (π.χ.  το  ούτ ι  βγάζει 

παραπονεμένο  ήχο  κ.λ.π.),  με  παντομίμα  (π.χ.   ένα  νήπιο  έκανε 

πως παίζει σαντούρι κ ι ένα άλλο κανονάκι), διακρίναμε πάλι λεπτέ 

Ευκαιρία  να  μιλήσουμε  εκτενέστερα  για  σχήματα.  Διασκεδάσαμε 

με  μουσικά  παιχνίδ ια.  Συνδυάσαμε  την  αναγνώριση  ήχων  με  τα 

μαθηματικά.   Τα  νήπια  στέκονταν  απέναντ ι  με  την  πλάτη 

γυρισμένη  ώστε  να  μην  βλέπουν  τα  όργανα.  Κρατούσαν  σε 

ζευγάρια  διαφορετ ικά  όργανα.  Ένα  νήπιο  ξεκινούσε    να  χτυπάει 

ένα  μουσικό  όργανο  (π.χ.  κουτάλια).   Απαντούσε  χτυπώντας  το 

ίδ ιο  όργανο  το  παιδί  που  βρισκόταν  απέναντ ι.  Το  παιχνίδ ι 

συνεχιζόταν  με  τα  υπόλοιπα  νήπια  που  χτυπούσαν  στη  συνέχεια 

το  μουσικό  όργανό  τους  2  ή  3  φορές  και  τα  νήπια  απέναντ ι 

επαναλάμβαναν ότ ι άκουγαν. 

Κάναμε  ανάγνωση  αντ ιστοιχίζοντας  φωτογραφίες  μουσικών 

οργάνων  με  την  αντ ίστοιχη  λέξη  την  οποία  προσπαθούσαν  να 

διαβάσουν  ανάμεσα  σε  άλλες.  Φτιάξαμε  την  άλφα  βήτα    της 

παραδοσιακής  μουσικής  με  ονόματα  παραδοσιακών  μουσικών 

οργάνων  απ’  το  Α ως  το Ω,  πλαισιωμένη  με  εικόνες  με  τ ις  οποίες 

φτ ιάξαμε αφίσα.
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Γνωρίσαμε  την  εξέλιξη  κάποιων  μουσικών  οργάνων  απ’  την 

Αρχαία Ελλάδα,  έτσι δ ιαπιστώσαμε πως η ομηρική φόρμιγγα είναι 

η  πρόγονος  της  παραδοσιακής  μας  λύρας,  η  πανδουρίδα  ή 

τρίχορδον  πρόγονος  του  μπουζουκιού,  ο  αυλός  κι  ο  αρχαίος 

δίαυλος  πρόγονοι    σημερινών  πνευστών  και  η  κιθαρίς  (με  την 

οποία έπαιρναν μέρος οι αρχαίο ι  έλληνες κυρίως στους μουσικούς 

αγώνες  στα Νέμεα και τα Ίσθμια) πρόγονος της κ ιθάρας. 

Χωρίσαμε τα παραδοσιακά μουσικά   όργανα  στ ις παρακάτω 

κατηγορίες: 

1.Αερόφωνα: φλογέρα, σουραύλι, μαντούρα, ζουρνάς,  τσαμπούνα, 

γκάιντες, κλαρίνο, βούκινο, μπουρού, πίπιζα, λαλίτσες κ.α. 

2.Χορδόφωνα:  ταμπουράς,  λαούτο,  ούτι,  λαουτοκιθάρα, 

μαντολίνο,  λύρα,  κεμετζές,  β ιολί,  σαντούρι,   κανονάκι,  λατέρνα 

κ.α. 

3.Μεμβρανόφωνα: νταούλι, τουμπί,  ντέφι, τουμπελέκι, τουμπανάς, 

γουργούρα  κ.α. 

4.Ιδιόφωνα:  ζ ίλ ια,  κουτάλια,  τζαμάλα,  τρίγωνο,  κομπολόγια, 

ποτηράκια,  ροκάνα,  σήμαντρο  κ.α.     Όσον  αφορά  αυτή  την 

κατηγορία  μάθαμε  πως  χρησιμοποιούνταν  π.χ.  από  τους 

Καππαδόκες  γ ια  να  κρατούν  το  ρυθμό  όταν  οι  Τούρκοι 

απαγόρευαν  τη  χρήση  της  ελληνικής  γλώσσας  και  της  μουσικής 

της παράδοσης. 

Πλήθος ομαδοποιήσεις  ταξινομήσεις με βάση την κατηγορία 

των  μουσικών  οργάνων,  το  υλικό  κατασκευής  τους,  τα  χωρίσαμε 

ανά περιοχή που συναντούνται  (π.χ. Μακεδονία  κλαρίνο,   γκάιντα, 

ζουρνάδες,  νταούλι  κ.λ.π.,  Κυκλάδες  βιολί  λαούτο  κ.λ.π. 

Αναφερθήκαμε  τέλος  στο  Μουσείο  Λαϊκών  οργάνων  του  Φοίβου 

Ανωγειανάκη στην Πλάκα απ’ όπου δείξαμε πλήθος φωτογραφικού 

υλικού. 

Τελειώνοντας,  αναφερθήκαμε    κ ι  ακούσαμε  πολλούς 

σύγχρονους  καλλιτέχνες  που  συνεχίζουν  να  γράφουν  τραγούδια 

σε  παραδοσιακό  μοτ ίβο,   χρησιμοποιώντας  αποκλειστ ικά 

παραδοσιακά  μουσικά  όργανα,  πετυχαίνοντας  παράλληλα 

επανεκτελέσεις  τραγουδιών  και  μουσικών  αυτοσχεδιασμών  με
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μεράκι  και  σεβασμό. Ακούσαμε  τους: Ψαραντώνη, Χαΐνηδες,  Ross 

Daly,  Νέαρχους  Παράπλους,  Παλλαϊκά  Σεφέρια  από  Κρήτη,  τ ις 

Δυνάμεις  του Αιγαίου,  τον Σ. Σινόπουλο δεξιοτέχνη στην ποντιακή 

λύρα,  Μιχάλη  Καλλιοτζ ίδη  στην  ποντιακή  λύρα  (κεμετζέ),  Σ. 

Σπυριδάκη  στην  κρητ ική  λύρα,  Πετροκούκα  Χαλκιά  στο  κλαρίνο, 

Α. Κατσιγ ιάννη στο σαντούρι και άλλους. 

Όλους  αυτούς  τους  μήνες  δουλέψαμε  με  κέφι  και 

ενθουσιασμό.  Αξιολογώντας  διαρκώς  τα  μέσα  και  τ ις  μεθόδους 

προσέγγισης  του  θέματος,  προσέχοντας  ώστε  το  ενδιαφέρον  των 

νηπίων  να  διατηρείται  αμείωτο.  Θεωρούμε  ότ ι  πέτυχαν  οι  στόχοι 

μας,  δ ιότ ι  δ ιαπιστώσαμε  ότ ι  η  λαϊκή  μας  μουσική  παράδοση 

αποτέλεσε  ζωντανό  κι  αναπόσπαστο    κομμάτι  στη  ζωή  του 

νηπιαγωγείου,  προκαλώντας  σε  μας  και  στα  νήπια  αίσθημα 

ευφορίας.  Ήταν  συγκινητ ικό    να  ακούς  τα  νήπια  σε  ανύποπτο 

χρόνο  να  σιγοτραγουδούν  ένα  τραγούδι,  ήταν  πολύ  όμορφο  όταν 

ο  Γιωργάκης  (με  καταγωγή απ’  τη Λήμνο)  μας  ζήτησε  να μάθουμε 

τον  Κεχαγιάδικο  γ ια  να  μπορεί  να  το  χορεύει  το  καλοκαίρι  με  τη 

γιαγιά του στο πανηγύρι του χωριού. 

Ήταν  επίσης  συγκινητ ική  η  βοήθεια  που  μας  προσέφεραν 

οι  γονείς  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  προγράμματος,  αλλά  και  κατά 

τον σχεδιασμό της καλοκαιρινής μας γιορτής, όπου παρουσιάσαμε 

μουσικές  και  τραγούδια  της  Λέσβου  και  πώς  αυτά  επηρεάστηκαν 

απ’  τον  ερχομό  των  εκατοντάδων  προσφύγων  στο  νησί  μετά  την 

μικρασιατ ική  καταστροφή.  Με  μεράκι  κ ι  ενθουσιασμό  βρήκαν 

στολές  από  γιαγιάδες  και  παππούδες,  αντ ικείμενα  της 

καθημερινότητάς  τους,  έπαιξαν ζωντανά γονείς μουσικά όργανα κι 

η γ ιορτή μετατράπηκε σε λαϊκό γλέντ ι όπου τα νήπια μαζί με μας  , 

με  γονείς,  αδέλφια,  παππούδες  και  γ ιαγιάδες  θυμηθήκαμε 

αμανέδες,  τραγούδια και χορούς του τόπου μας. 

ΠΗΓΕΣ  Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Αισθανόμαστε  την  ανάγκη  να  ευχαριστήσουμε  την  ομάδα 

πολιτ ιστ ικής  παρέμβασης  :  Πάραλος  για  την  πολύτ ιμη  βοήθεια 

που  μας  προσέφερε,  δανείζοντάς  μας  βιβλία,  CD,  λευκώματα, 

παραδοσιακά  μουσικά  όργανα,  DVD  από  μουσικοχορευτ ικές 

παραστάσεις. 

Εισαγωγικό σημείωμα CD: 

α)  Μουσικά  σταυροδρόμια  στο  Αιγαίο  (Λέσβος  19 ος 20 ος  αιώνας) 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

β) Λέσβος Αιολίς 

γ) Κανελόριζα της Δόμνας Σαμίου 

δ)  CD Διφώνου του τεύχους Μαΐου 2005 

Παράθυρο  στην  Εκπαίδευση,  τεύχος  3233,  μουσικά  περιοδικά 

όπως  Δίφωνο,  Ντέφι  κ.α.,  ένθετα  εφημερίδων  και  μ ια  σειρά 

βιβλίων. 

Ενδεικτ ικά αναφέρουμε: 

1) Όψεις του χορού: από τ ις εκδόσεις της Δόμνας Σαμίου 

2) Χορευτ ικές δ ιαδικασίες και χοροί του Πόντου  Ν. Ζουρνατζίδης, 

εκδόσεις Δόμνας Σαμίου 

3)  Νησιώτικοι  παραδοσιακοί  χοροί:   Σούλα  Καμπά,  εκδόσεις 

Φιλλιπότη 1991 

4)  Ελληνικά  λαϊκά  πανηγύρια  Βασίλης  Πλάτανος,  εκδόσεις 

Φιλλιπότη 2002 

5)  Η  λαϊκή  παράδοση  στο  νηπιαγωγείο  Τζένη  Μωραΐτη  –  Νίκη 

Καϊάφα (εκδόσεις Μπαρμπουνάκη) 

6)  Λεύκωμα  με  ελληνικές  παραδοσιακές    φορεσιές  (εκδόσεις  του 

Λυκείου Ελληνίδων) 

7) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί  εκδόσεις Δώρας Στράτου.
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Στο  μουσικό  ταξίδ ι    που  κάναμε  όλους  αυτούς  τους  μήνες, 

γνωρίσαμε  μια  Ελλάδα  που  εξακολουθεί  να  αντ ιστέκεται,  να 

τραγουδά, να  χορεύει,  σε πείσμα  της σύγχρονης  ισοπέδωσης που 

μας  θέλει  παθητ ικούς  ακροατές  σε  ακούσματα  ‘ ’ξένα’’   με  την 

ιστορία  και  τ ις παραδόσεις  μας,  μουσικές  Ελλήνων που  έχουν όχι 

μόνο ρίζες αλλά και δ ιάρκεια κ ι εξακολουθούν να συγκινούν και να 

εμπνέουν μικρούς και μεγάλους. 

… Αυτόν τον κόσμο που’ μαστε 

άλλοι τον είχαν πρώτα. 

Σε μας τον παραδώσανε 

Κι άλλοι τον καρτερούνε…


