
Ζ ηέρλε αληίδνην ζηελ θξίζε 

Τν Μνπζηθό Σρνιείν Τξηθάισλ σο παηδαγσγηθόο 

νδνδείθηεο 
 
Πξηλ ιίγεο κέξεο ην Μνπζηθό Σρνιείν Τξηθάισλ παξνπζίαζε ζην θαηάκεζην 

Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ κηα εθδήισζε-αθηέξσκα ζηνλ θαηλνηόκν πνηεηή 

ζηηρνπξγό θαη κεηαθξαζηή Νίθν Γθάηζν. Πξόθεηηαη γηα κηα εθδήισζε πνπ 

μεπεξλνύζε ηα πιαίζηα κηαο «απιήο» ζπλαπιίαο, θαζώο επηρεηξήζεθε λα 

παξνπζηαζηεί ν Γθάηζνο πνιύπιεπξα θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο ηνπ 

πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο λα απνηηκεζεί ην έξγν ηνπ. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θ. Β. 

Παπαθώζηαο ηνπνζέηεζε ην έξγν ηνπ Γθάηζνπ ζηελ πλεπκαηηθή δεκηνπξγία θαη ηηο 

αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο ηνπ, ελώ ε θηιόινγνο θ. Α. Φηώηε παξνπζίαζε δηεμνδηθά ηε 

δηζθνγξαθία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ζηίρνπο ηνπ ίδηνπ πνηεηή. Ζ νξρήζηξα θαη ε 

ρνξσδία ηνπ Μνπζηθνύ Σρνιείνπ Τξηθάισλ, ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ καέζηξνπ Ν. 

Κνθίλα, ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε ζηηο πξόβεο κε ηνπο θαζεγεηέο κνπζηθήο θ. Φ. 

Φξνμπιηά θαη Μ. Εαραξηδή, παξνπζίαζαλ πνιπάξηζκα αληηπξνζσπεπηηθά ηξαγνύδηα 

από ην επξύηαην ζρεηηθό κνπζηθό ξεπεξηόξην, ελώ κεξηθνί καζεηέο ηξαγνύδεζαλ ζε 

ζόιν ή ληνπέην κε αηζζαληηθόηεηα κεγάιεο δπζθνιίαο ηξαγνύδηα, κνινλόηη ζην 

ζρνιείν δελ δηδάζθεηαη ε κνλσδία.  

Θα αλαξξσηεζεί θαλείο, ηη εμππεξεηεί απηή ε αλαιπηηθή αλαθνξά; Πξόθεηηαη 

γηα κηα πξνζπάζεηα λα θσηηζηνύλ νξηζκέλεο παξάκεηξνη νη νπνίεο νύηε επλόεηεο 

νύηε απηνλόεηεο θαίλεηαη λα είλαη. Σπγθεθξηκέλα, ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ ηε 

βαζηθή δηάζηαζε ηεο εθδήισζεο, ε νπνία δελ είλαη βεβαίσο απιώο ε επί ζθελήο 

παξνπζία δεθάδσλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, παξά ε πνιύκελε πξνεηνηκαζία ηεο ζην 

ζρνιείν. 

Σηελ πεξίπησζε ησλ επαγγεικαηηθώλ κνπζηθώλ ζπλόισλ είλαη ινγηθό λα κελ 

απαζρνινύλ ην θηιόκνπζν θνηλό νη πξόβεο ηνπο. Σηελ πεξίπησζε όκσο ζρνιηθώλ 

κνπζηθώλ ζπλόισλ, ζπκβαίλεη ή νθείιεη λα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Ζ νπζία 

(θαιιηηερληθή θαη παηδαγσγηθή) βξίζθεηαη ζηηο πξόβεο θαη όρη ζηελ παξάζηαζε. 

Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη νη λεαξνί κνπζηθνί είλαη καζεηέο, νη νπνίνη παξαθνινπζνύλ 

θαζεκεξηλά ηα ζρνιηθά καζήκαηα (θαη ηα αληίζηνηρα … απνγεπκαηηλά, κε ην 

αλάινγν ρξνληθό θόζηνο) θαη επηπιένλ παξαθνινπζνύλ καζήκαηα κνπζηθώλ 

νξγάλσλ ζε πξόζζεηεο δηδαθηηθέο ώξεο, ελώ ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κνπζηθά ζύλνια, ηα 

νπνία πινπνηνύλ ηηο ελδνζρνιηθέο γηνξηέο θαη ηηο δεκόζηεο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

Αλ δελ είλαη άζινο ό,ηη θαηνξζώλνπλ απηνί νη καζεηέο, ηόηε κάιινλ έρνπλ ράζεη νη 

ιέμεηο ηε ζεκαζία ηνπο. Όκσο ην ζέκα εμαθνινπζεί λα κελ είλαη πνζνηηθό. Αμίδεη λα 

πξνζέμεη θαλείο ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ πξάγκαηνο, ε νπνία πξνζθέξεη 

απαξάκηιιε πνηόηεηα. Σπγθεθξηκέλα, ελώ γηα ηα Γεληθά Λύθεηα ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο πξνγξακκάηηζε εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε, ηεο νπνίαο έλαο βαζηθόο 

ζηόρνο είλαη ε καζεηνθεληξηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, κε ζηόρν λα 

θαιιηεξγεζνύλ νη δεμηόηεηεο ηνπ καζεηή κέζα από ηε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο ππό ηελ 

θαζνδήγεζε θαη όρη ηελ απηαξρία ηνπ θαζεγεηή, ζην Μνπζηθό Σρνιείν απηνί νη 

ζηόρνη ππάξρνπλ θαη πινπνηνύληαη από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σπγθεθξηκέλα, 

θάζε καζεηήο, ζην αηνκηθό κνπζηθό κάζεκα, απνηειεί ην επίθεληξν, ηελ αξρή θαη ην 

ηέινο (=ζθνπό) ηνπ καζήκαηνο. Ζ επίδνζή ηνπ εμειίζζεηαη θαη ζπλάκα ειέγρεηαη θαη 

αμηνινγείηαη από κάζεκα ζε κάζεκα, ελώ ν ίδηνο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε ζέζε λα 

θάλεη ηελ απηναμηνιόγεζή ηνπ. Ζ εθκάζεζε κνπζηθνύ νξγάλνπ απαηηεί, πέξα από 

ηελ επαηζζεζία, κεγάιε απηνπεηζαξρία, ε νπνία επίζεο δηδάζθεηαη θαη θαηαθηάηαη κε 



ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Από ηελ άιιε κεξηά ε ζπκκεηνρή ζηα κνπζηθά ζύλνια 

(νξρήζηξα ή ρνξσδία) δηδάζθεη ζηα παηδηά άιιεο δεμηόηεηεο, αξρέο θαη αμίεο. Δδώ 

δηδάζθεηαη ν απόιπηνο ζπληνληζκόο θαη ε ζπλεξγαζία, ε ππέξβαζε ηνπ εγώ θαη ε 

δηάιπζή ηνπ κέζα ζην εκείο ηεο ζπιινγηθόηεηαο, κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν: ελώ δελ 

θαηαξγείηαη ην ππνθείκελν-πξόζσπν, ελαξκνλίδεηαη κε ην ζπιινγηθό ππνθείκελν-

κνπζηθό ζύλνιν, ζην νπνίν θάζε όξγαλν μερσξίδεη κελ, όκσο απηό γίλεηαη κέζα από 

ηε ζπλ-θσλία, ηελ έλσζε κε ηα άιια κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνύ 

απνηειέζκαηνο, ην νπνίν ππαθνύεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε θαη ζε κηα αηζζεηηθή αξρή. 

Απηή ε ύςηζηε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, ηεξνπξγία ζα ηελ νλόκαδα αλ δελ θηλδύλεπα 

λα ραξαθηεξηζηώ γιπθεξόο, ζπληειείηαη θαζεκεξηλά ζην Μνπζηθό Σρνιείν 

Τξηθάισλ. Τν απνηέιεζκα είλαη, ρσξίο λα θαηαξγνύληαη ηα ιεηηνπξγηθά όξηα, 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί λα ζπγρσλεύνληαη ζε έλα εληαίν παηδαγσγηθό ζύλνιν, λα 

ελεξγνύλ ζαλ κέιε κηαο πνιπκεινύο νηθνγέλεηαο, ε νπνία καζαίλεη λα αληηκεησπίδεη 

ζπιινγηθά ηα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θάζε θνξά.  

Αο κελ ππνηηκήζνπκε όκσο ηελ ίδηα ηε ζπλαπιία, ηελ έθζεζε δειαδή ησλ 

καζεηώλ ζε εμσζρνιηθό θνηλό. Καζεκεξηλά ζπδεηάκε νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο ηελ αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη λεαξνί καο 

ζπλεξγάηεο όηη ε δσή απνηειεί κηα «παξάζηαζε», ζηελ νπνία εθαξκόδεη θαλείο όζα 

έκαζε από ην ζρνιείν θαη ηνπο ινηπνύο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο, όηη ε δσή απαηηεί 

θπξίσο όρη πιεξνθνξίεο αιιά δεμηόηεηεο. Ζ ζπκκεηνρή ινηπόλ ησλ καζεηώλ ζηηο 

δεκόζηεο ζπλαπιίεο απνηειεί ηελ ύςηζηε πξόβα γηα ηνλ δεκόζην βίν ηνπο, θαζώο 

απέλαληί ηνπο έρνπλ άηεγθηνπο θξηηέο, έλα θνηλό πνπ πξέπεη λα ην θαηεπλάζνπλ θαη 

λα ην θεξδίζνπλ, αθνύ πξώηα πεηζαξρήζνπλ απαξέγθιηηα ζηηο αξρέο ηνπ κνπζηθνύ 

ζπλόινπ θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ καέζηξνπ. Όηαλ κάιηζηα ζπκκεηέρνπλ θαη θαζεγεηέο 

ζην ζύλνιν, ηόηε νινθιεξώλεηαη ε εηθόλα ηνπ κνπζηθνύ ζπλόινπ σο θνηλσλίαο 

αλζξώπσλ κε πνηθίινπ επηπέδνπ ειηθίεο θαη δεμηόηεηεο, ηηο νπνίεο αιιειέγγπα 

κνηξάδνληαη ππεξεηώληαο ηνλ θνηλό ζηόρν. Σε κηα άλαξρε, απείζαξρε, δίρσο όξνπο 

αληαγσληζηηθή, αηνκηθηζηηθή θαη ζε κεγάιν βαζκό αθαιαίζζεηε θαη δπζαξκνληθή 

θνηλσλία ζαλ ηελ ειιεληθή, ην Μνπζηθό Σρνιείν νθείιεη λα απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο θαη πξόηππν, Θεξκνπύιεο κηαο θαηαξξένπζαο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. 

Θεσξώ όηη ηα παξαπάλσ πξέπεη λα έρεη θαλείο ζην λνπ ηνπ όηαλ παξαθνινπζεί 

κηα εθδήισζε ηνπ Μνπζηθνύ καο Σρνιείνπ θαη κε βάζε απηέο ηηο παξακέηξνπο λα 

θξίλεη ην απνηέιεζκα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαη όρη κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή 

αηζζεηηθή απνηίκεζε ηνπ κέζνπ αλζξώπνπ (κε ή ρσξίο κνπζηθή παηδεία θαη εκπεηξία) 

αμίδεη λα θξίλνπκε ηελ παξάζηαζε θαη ην ζρνιείν ζην ζύλνιό ηνπ. 

Τν παηδαγσγηθό έξγν πνπ παξνπζίαζα παξαπάλσ απνηειεί πόιν έιμεο γηα ηνπο 

γνλείο νη νπνίνη αγσληνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο ζθαηξηθή παηδεία ζε έλα 

παηδαγσγηθά άξηην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ. Ωο εθ ηνύηνπ, κόλν σο πξντόλ άγλνηαο ή 

πνλεξίαο ζα αμηνινγνύζα ηελ (απαμησηηθή κάιηζηα) έκθαζε πνπ δίλνπλ θάπνηνη ζην 

δήηεκα ηεο ζίηηζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ Σρνιείνπ Τξηθάισλ. Τν ζρνιείν δελ 

ιεηηνύξγεζε πνηέ σο νηθνηξνθείν, παξά σο πςειήο πνηόηεηαο εθπαηδεπηηθή θαη 

παηδεπηηθή κνλάδα. Τν ίδην ην γεύκα πνπ πξόζθεξε ην ζρνιείν, πάιη κηα βαζηθή 

παηδαγσγηθή αξρή ππεξεηνύζε: ηε ζπλεύξεζε, ηνλ ζπληνληζκό, ηε ζπιιεηηνπξγία. 

Δθηηκώ όηη όπνηνο εμσζρνιηθόο παξάγνληαο λνηάδεηαη ηνπο καζεηέο, απηή ηελ 

παξάκεηξν ζα όθεηιε λα ηνλίδεη θη όρη λα επηζείεη ηελ απεηιή ηεο αζηηίαο. 

 

Υ.Γ. Τα παξαπάλσ απνηεινύλ αζθαιώο πξνζσπηθέο απόςεηο. 

 

 Αγαζνθιήο Αδέιεο, δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο 

Φηιόινγνο   


