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νηπιαγωγοί
savvas03@otenet.gr, kourtidoumargarita@gmail.com, panourgiamar@yahoo.gr
$"C": Στα πλαίσια της καλοκαιρινής γιορτής που πραγματοποιείται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς,
αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε μία ιστορική διαδρομή με θέμα τη μουσική και τους σπουδαιότερους σταθμούς της από την αρχαιότητα έως σήμερα. Στο μουσικό μας ταξίδι εστιάσαμε σε 9 μουσικές περιόδους, χωρίσαμε έτσι τη γιορτή μας σε 9 σκηνές, η κάθε μία από τις οποίες είχε διαφορετικούς συμμετέχοντες, διαφορετική
μουσική, αντιπροσωπευτικό χορευτικό αλλά και σκηνικό. Πριν από κάθε σκηνή μια μεγάλη κόκκινη κουρτίνα
κρατούσε κλεισμένη την αυλαία για να ετοιμαστεί το ανάλογο σκηνικό και να κρεμαστεί στον τοίχο το ζωγραφιστό πανό. Μία από τις νηπιαγωγούς προλόγιζε το μουσικοκινητικό θέμα δίνοντας ταυτόχρονα πληροφορίες
για την εποχή εκείνη. Και όταν η κουρτίνα άνοιγε, ξεκινούσε η μουσική, ο χορός και το θέαμα. Το μουσικό
ταξίδι είχε ως αφετηρία την αρχαιότητα και κατέληγε στη σημερινή εποχή, πάντα στον ελληνικό χώρο.
F;K# 6: δραματοποίηση, έκφραση, μουσική, μουσικοχορευτική παράσταση, Νηπιαγωγείο
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Να καλλιεργηθεί η μουσική παιδεία και η δημιουργική έκφραση των παιδιών.
Να ενισχυθεί ο κινητικός συντονισμός, ο αυτοέλεγχος και η σωματική τους έκφραση.
Να γνωρίσουν διάφορα είδη μουσικής και να χορέψουν μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς.
Να τονωθεί η αυτοπεποίθηση και η αυτοεικόνα τους.
Να αναπτύξουν τις αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.
Να εμπλακούν στην προετοιμασία και την παρουσίαση της γιορτής και να διασκεδάσουν
με τη συμμετοχή και το αποτέλεσμα.
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 : Οι αρχές της ελληνικής μουσικής, στην οποία απέδιδαν θεϊκή προέλευση, χάνονται
μέσα στους μύθους. Οι μουσικοί είναι ημίθεοι και γιοί του θεού Απόλλωνα. Ο κυκλαδικός, ο
μινωικός και ο μυκηναϊκός πολιτισμός μας προσφέρουν μια σειρά από απεικονίσεις, με δίαυλους
και λύρες. Στην εποχή του Ομήρου, τον 8ο αιώνα, συντελείται με ταχύτητα η άνοδος στον
ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Η μουσική μορφή της εποχής αυτής είναι το έπος, ένα μακροσκελές,
αφηγηματικό, ηρωικό τραγούδι, που ψάλλεται στο συμπόσιο των ηγεμόνων από τον αοιδό, με
τη συνοδεία της φόρμιγγας, τον πρόδρομο της ελληνικής κιθάρας. Οι αοιδοί και αργότερα οι
ραψωδοί διδάσκουν τα μέλη που τραγουδούσαν, εμπνευσμένοι από τις Μούσες, που ήταν θεές
όχι μόνο της μουσικής, αλλά και της ποίησης. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως η λέξη «μουσική»
προέρχεται από τη λέξη Μούσα. Ο Αλκαίος, η Σαπφώ, ο Αρίωνας, ο Πίνδαρος, έβαλαν τις
ρίζες για το αρχαίο δράμα, την τραγωδία και την κωμωδία, που συνενώνουν σε ένα αδιάσπαστο
σύνολο το λόγο, την κίνηση και τη μουσική και αποτελούν κορυφαία πολυτεχνική έκδοση του
αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Στα χρόνια των λυρικών, ο καλλιεργημένος άνθρωπος ονομάζεται
μουσικός ανήρ, γιατί οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι η μουσική, το δώρο των Μουσών, προσδιόριζε
τον άνθρωπο σε ένα ον, που συγχρόνως σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει.
 : Αρχαίες κολόνες ενός μισογκρεμισμένου ναού
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 : Ιέρειες
( : «Μακτρισμός», μουσική: Πέτρος Ταμπούρης
&"0 8: |&   (βλέπε φωτ. 1)
 : Στα βυζαντινά χρόνια, τα μακρά αφηγηματικά τραγούδια ηρωικού περιεχομένου
ήταν ιδιαίτερα αγαπητά και μπορούμε να πούμε πως, σε διαρκή βέβαια εξέλιξη, συνεχίζουν την
αρχαιοελληνική παράδοση. Συνεχίστηκαν οι ιεροπρεπείς κυκλικοί συρτοί χοροί, τα τραγούδια
του τραπεζιού, τα γαμήλια, τα εργατικά, που δεν στερούνται από κοινωνικό περιεχόμενο και
αξία. Προσαρμόστηκαν με το χρόνο και συνταιριάστηκαν με τα ήθη της νέας πίστης και της
λαϊκής λατρείας. Η μουσική έπρεπε φυσικά να ταιριάζει στην προσωδία της γλώσσας. Με την
άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, η μουσική δραστηριότητα γνωρίζει κάμψη, αποστελεχώνεται από τους φορείς της και μετατοπίζεται στη Σερβία, την Κύπρο και ιδιαίτερα στην Κρήτη
και αποκτά καινούρια κατά τόπον διάσταση.
 : Η Αγία Σοφία
 : Βυζαντινοί στρατιώτες και Οθωμανοί στρατιώτες
( : «Εκκλησιαστικός Ύμνος», «Ωδές», μουσική: Βαγγέλης Παπαθανασίου
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 : Γύρω στο 1500 μ.Χ. και ενώ η Ελλάδα ήταν στο περισσότερο μέρος της στην
κατοχή των Τούρκων, στην Κρήτη γεννήθηκε και έζησε ο μεγαλύτερος μάστορας, ο ικανότερος
στιχουργός από όσους έγραψαν στην κρητική διάλεκτο, ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Έγραψε τη
«Θυσία του Αβραάμ» και αργότερα τον «Ερωτόκριτο» επηρεασμένος από τη φιλοσοφία και την
αισθητική των ευρωπαϊκών μυθιστορημάτων της εποχής, δίνοντας ένα ανώτερο προσωπικό του
έργο, καθαρά ελληνικό. Ο Ερωτόκριτος ενσαρκώνει στους περισσότερους από 10.000 στίχους του
όλες εκείνες τις ανώτερες αξίες που ενέπνεαν την ψυχή του απλού Κρητικού, διαμορφώνοντας
το χαρακτήρα του. Η μεγάλη δύναμη του έργου, που το έκανε τόσο αγαπητό έγκειται κυρίως
στην αμοιβαία πίστη των δύο ερωτευμένων πάνω από τα βάσανα, τη φυλακή, τις εξορίες. Ο
Ερωτόκριτος τραγουδήθηκε σε παραδοσιακή μελωδία και διαδόθηκε στο λαό σιγά-σιγά. Μετά
το θάνατο του ποιητή, ήδη από το 1645, στις αρχές της τουρκικής επίθεσης στην Κρήτη, ο
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Ερωτόκριτος έγινε πασίγνωστος. Έτσι μεταφέρθηκε και διαδόθηκε στα Επτάνησα από τους
Κρητικούς πρόσφυγες, που κατέφυγαν τότε σε αυτά. Σήμερα, η δημοτική και καθάρια φωνή του
Νίκου Ξυλούρη ακόμα και στις μέρες μας κρατά τον Ερωτόκριτο ζωντανό.
 : Ελληνικό καράβι από παραδοσιακό κέντημα και Κρητικός άντρας
 : Ερωτόκριτος, Αρετούσα και λυράρης
( : «Τα θλιβερά μαντάτα», «Ερωτόκριτος», μουσική: Νίκος Ξυλούρης
) * :  # $#    (βλέπε φωτ. 2)
 : Οι ρίζες του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, πέρα από τα στοιχεία της αρχαιότητας
που διακρίνουμε σε αυτό, θα πρέπει να τοποθετηθούν στη βυζαντινή εποχή, με τα κρητικά τραγούδια και τις παραλλαγές. Ο υπόλοιπος βασικός πυρήνας των δημοτικών τραγουδιών, αποτελείται
από τραγούδια στα οποία κυριαρχεί το συναίσθημα και οι άμεσες αναφορές στην καθημερινή ζωή
του λαού, στις χαρές και στις λύπες του. Τα τραγούδια αυτά φτιάχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν
τόσο στον κύκλο της ζωής (νανουρίσματα, της αγάπης, του γάμου, της ξενιτιάς, μοιρολόγια) όσο
και στον κύκλο του χρόνου. Τα δημοτικά τραγούδια είναι λειτουργικά δεμένα με τα σχετικά παραδοσιακά έθιμα, συνδυάζοντας σε μια θαυμαστή ενότητα το λόγο με τη μελωδία και την κίνηση.
Σήμερα νέοι άνθρωποι στον αντίποδα του Σύμωνα Καρρά και της Δόμνας Σαμίου, όπως ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο Χρήστος Γιαννούλης κ.ά., ερευνούν την παραδοσιακή μουσική, την αγαπούν, τη σέβονται, την βιώνουν και ψάχνουν τις ρίζες των τραγουδιών που γυρεύουν διέξοδο.
 : Ελληνικό καράβι από παραδοσιακό κέντημα και τσολιάς
 : Καραγκούνες και τσολιάδες
Q#: «Κάτω στο γιαλό», «Κερκυραϊκό»

). 2: < ;   $ «;    ».

) * : + 
 : Γύρω στο μεσοπόλεμο η μουσική κατάσταση στην Ελλάδα είναι διάχυτη με τη
μίμηση ευρωπαϊκών προτύπων, την περιφρόνηση των Ελλήνων για τη λαϊκή μουσική παράδοση
και την προθυμία να αποκηρυχθεί ό,τι έχει σχέση με τη βαλκανική προέλευση και καταγωγή.
Τα τραγούδια της εποχής βασίζονται σε μελωδίες από τις ιταλικές όπερες. Στο αθηναϊκό
τραγούδι διαφαίνεται η επίδραση του ιταλικού πελκάντο και της επτανησιακής καντάδας.
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Κύριος εκπρόσωπός του είναι ο Αττίκ και μούσα του η Δανάη. Ονόματα όπως ο Θεόφραστος
Σακελλαρίδης, Πάολα, Φώτης Πολυμέρης, Νίκος Γούναρης, Τόνυ Μαρούδα και τραγούδια όπως
«Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά», «Πάμε σαν άλλοτε», «Ξύπνα αγάπη μου», «Άστα τα μαλλάκια
σου», «Αν ερχόσουν για λίγο» και χιλιάδες άλλα, σίγουρα μας θυμίζουν πολλά.
 : Εσωτερικό αίθουσας αρχοντικού σπιτιού με πολυελαίους και κάδρα.
 : Ζευγάρια αγόρια-κορίτσια
( : «Αχ, τι να πω», μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
) * ):   (βλέπε φωτ. 3)
 : Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα είδος ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το οποίο
αρχικά εξέφραζε κοινωνικές ομάδες που ζούσαν σε φτωχογειτονιές των αστικών κέντρων και
αποτελούνταν από αγρότες και πρόσφυγες που κατέκλυσαν την Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς
πολέμους. Με την καταστροφή της Σμύρνης το 1922 και το τεράστιο κύμα προσφυγιάς, ήρθε και
το αστικό σμυρναίικο τραγούδι. Όπως ήταν φυσικό επηρέασε σε σημαντικό βαθμό το ελληνικό
λαϊκό τραγούδι. Το καλοκαίρι του 1934 θα εμφανιστεί στον Πειραιά, στην ταβέρνα του Σαραντόπουλου η «Τετράς» η ξακουστή του Πειραιώς. Έτσι δημιουργείται η πρώτη κομπανία με μπουζούκι και μπαγλαμά. Αυτοί οι τέσσερις είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Αντώνης Δελιάς, ο Μπάτης
και ο Στράτος Παϊμουτζής. Ο Μάρκος Βαμβακάρης θεωρήθηκε ο πατριάρχης του ρεμπέτικου,
γιατί ήξερε όσο κανείς άλλος τους δρόμους, τις παραδοσιακές κλίμακες και τα κουρδίσματα του
μπουζουκιού. Η ιστορία του ρεμπέτικου περνά σε άλλη φάση με τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος
κατάφερε να το βγάλει από το περιθώριο, όπου το είχαν εντάξει τα αντικοινωνικά και ανατρεπτικά στοιχεία, και να το εντάξει σε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, την ανατέλλουσα νέα τάξη
της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ποιός από εμάς δεν ξέρει ή δεν έχει ψελλίσει τη «Συννεφιασμένη
Κυριακή», τη «Φραγκοσυριανή», το «Ζούσα μονάχος χωρίς αγάπη», το «Μπήκε χειμώνας» και
τόσα άλλα. Το ρεμπέτικο τραγούδι θα κλείσει τον κύκλο του στις αρχές της δεκαετίας του ΄50,
έχοντας πλέον περάσει από τον τεκέ και τη φυλακή στο κουτούκι και στην ταβέρνα.
 : Πάλκο
 : Οργανοπαίκτες (μπουζούκια, μπαγλαμάδες, ακορντεόν, ντέφια) και ρεμπέτες χορευτές
( : «Απόψε κάνεις μπαμ!», μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης

). 3: <  #    !
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) * :      (βλέπε φωτ. 4)
 : Πολλά τραγούδια γράφτηκαν όχι μόνο για θεατρικές παραστάσεις, αλλά και για τον
κινηματογράφο, ο οποίος γύρω στο 1950 βρίσκεται στην ακμή του και σημειώνει μια προσωπική
άνοδο. Τα δύο μεγαλύτερα σε όγκο κεφάλαια είναι το μελόδραμα και η κωμωδία. Στο μελόδραμα
ο θεατής πηγαίνει να παρακολουθήσει τη δραματική ιστορία της μάνας που χάνει το παιδί της
και του ξεριζωμένου, ενώ στην κωμωδία δεν τον προσελκύει κανένας τίτλος, αλλά πηγαίνει
να δει μια ταινία με την Βασιλειάδου, τον Χατζηχρήστο, τον Φωτόπουλο, τον Αυλωνίτη, τον
Μακρή, τον Ρίζο, τον Ηλιόπουλο και τόσους άλλους αξέχαστους ηθοποιούς, που ακόμα και
σήμερα περνούν από γενιά σε γενιά. Το 1955, με τον αξέχαστο Αλέκο Σακελάριο γίνονται οι
ταινίες «Λατέρνα, φτώχια και φιλότιμο» και «Λατέρνα, φτώχια και γαρύφαλλο» με μουσική του
Μάνου Χατζιδάκι, που έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στο μουσικό στερέωμα. Όλη η Ελλάδα
βλέπει την Τζένη Καρέζη να χορεύει στους ρυθμούς της λατέρνας του Φωτόπουλου και τον
Αυλωνίτη να τραγουδάει το «Αχ, παλιομισοφώρια» και το «Γαρύφαλλο στ΄ αυτί». Η λατέρνα
είναι ένα μουσικό όργανο που αποτυπώνει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και αποτέλεσε
το κυριότερο ίσως μέσο για την εξάπλωση των τραγουδιών των μουσικοσυνθετών. Σήμερα, η
λατέρνα περιπλανιέται στα στενά της Πλάκας και μας θυμίζει εκείνες τις χρυσές εποχές.
 : Πλακόστρωτο σοκάκι της Πλάκας
 : Τσιγγάνες και λατερνατζής
( : «Γαρύφαλλο στ’ αυτί», μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

). 4: <    $ «' ’ #»    & #    .
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 : Στη διεθνή ποπ και ροκ σκηνή κάνουν την εμφάνισή τους αστέρια όπως οι Beatles
και οι Rolling Stones και στην Ελλάδα τα πρώτα νηπιακά βήματα της ελληνικής ροκ μουσικής
ξεκινούν ως αποτέλεσμα μίμησης της διεθνούς μουσικής. Εμφανίζονται συγκροτήματα με
αυξανόμενη δημοτικότητα, όπως οι Olympians, οι Charles, οι Idols, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο
Ντέμης Ρούσσος και ο Λουκάς Σιδεράς. Ένα από τα συγκροτήματα της εποχής που προαναφέραμε
ήταν οι Olympians, που μετέφραζαν συνήθως ξένα τραγούδια και έκαναν μεγάλες επιτυχίες που
αγαπήθηκαν και χορεύτηκαν. «Ο τρόπος», «Το κορίτσι του Μάη», «Ο Αλέξης», «Συγγνώμη», «Το
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σχολείο» είναι μερικά από τα τραγούδια που προκάλεσαν υστερία εκείνη την εποχή και σήμερα
προκαλούν ευχάριστες μνήμες στους σημερινούς 50άρηδες. «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο» θα
χορέψουν, λοιπόν, τα παιδιά μας.
 : Σχολική τάξη
 : Ζευγάρια αγόρια-κορίτσια
( : «Το σχολείο», μουσική: Olympians
) * : $  $
 : Γύρω στο 1966 και περίπου για μια δεκαετία δημιουργήθηκε το Νέο Κύμα, μια
προσπάθεια να διατηρηθεί η τρυφερότητα και το συναίσθημα, που οι νέοι άνθρωποι είχαν
ανάγκη. Οι μπουάτ στην Πλάκα πλημμυρίζουν από τις φωνές της Αρλέτας και του Γιώργου
Ζωγράφου. Παιδί του Νέου Κύματος είναι κατά μια έννοια και ο Διονύσης Σαββόπουλος, που
γρήγορα διαχώρισε τον ήχο του, έσπασε τα καθιερωμένα κλισέ, προτείνοντας μια νέα οπτική
στο τραγούδι. Η ποιότητά του ως συνθέτη, στιχουργού και ερμηνευτή είναι από τις λίγες και
μοναδικές περιπτώσεις στον ελληνικό χώρο. «Ας κρατήσουν οι χοροί»!
 : Σχολική τάξη
 : Όλα τα νήπια και οι νηπιαγωγοί
( : «Ας κρατήσουν οι χοροί», μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος
&"0 %: #
 : Και ενώ κάπου εδώ η γιορτή μας θα τελείωνε, συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός
που μας στενοχώρησε όλους. Έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτερος καραγκιοζοπαίχτης του αιώνα
μας, ο Ευγένιος Σπαθάρης. Γι’ αυτό και εμείς αποφασίσαμε να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι,
ελπίζοντας ότι οι φωνές μας θα ακουστούν εκεί ψηλά στον ουρανό, που κατοικεί τώρα και θα
φωνάξει κι αυτός με τη σειρά του «Ε ρε γλέντια!!!»
 : Στο κέντρο της σκηνής τοποθετήθηκε ένα τεράστιο μπαλόνι γεμάτο πολλά μικρά
με ήλιον. Το τραγούδι τελείωνε με έναν πυροβολισμό και τότε έσκαγε το μπαλόνι και γέμιζε ο
ουρανός με πολύχρωμα μικρά μπαλονάκια.
 : Όλα τα νήπια και οι νηπιαγωγοί
( : «Θέατρο Σκιών», μουσική: Τάσος Ιωαννίδης, στίχοι: Ευγένιος Σπαθάρης

3. .KD/"!"
Η γιορτή αυτή, παρά το μεγάλο βαθμό δυσκολίας που είχε τόσο για τα παιδιά όσο και για
τις νηπιαγωγούς, μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι πραγματικά μπορούμε να τα
καταφέρουμε. Εάν αυτό το θέμα το δουλεύαμε σαν project όλη τη χρονιά, ο βαθμός της δυσκολίας
θα είχε οπωσδήποτε αποφευχθεί.
Γενικά, τα παιδιά έμαθαν να έχουν αυτοπεποίθηση, να εμπιστεύονται, να συνεργάζονται και
να βοηθούν τους συμμαθητές τους. Επίσης απέκτησαν πολλές νέες γνώσεις και εμπειρίες από
τον κόσμο της μουσικής και του χορού. Ξεπέρασαν αναστολές και φόβους και έπαιξαν ενεργό
ρόλο σε μια μεγάλη μουσική παράσταση που διασκέδασε μικρούς και μεγάλους και θα μείνει
αξέχαστη σε όλους. Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις νηπιαγωγούς του 1ου και
2ου Νηπιαγωγείου Άνοιξης για τη σημαντικότατη βοήθειά τους τόσο στην οργάνωση, όσο και
στην παρουσίαση της καλοκαιρινής γιορτής μας.
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