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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει την παιδαγωγική αξίας της μουσικής και 

τη θέση της στο χώρο του νηπιαγωγείου. Ο αναγνώστης οδηγείται σ’ ένα ταξίδι 

στη σύγχρονη ελληνική μουσική μέσω των εξωφύλλων ως οπτικού πολιτισμικού 

υλικού στα 15 CD του μουσικοσυνθέτη Γ. Σταυριανού. Ο στόχος είναι η 

ανάδειξη των ο π τ ι κ ώ ν  κ α ι  ά λ λ ω ν  σημαινομένων σε σχέση με τις 

μεταβλητές της διακειμενικότητας και της βιογραφίας του καλλιτέχνη. Μεθοδολογικά 

χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της σημειωτικής ως ποιοτικής ανάλυσης. Ο ι  

π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  τ α  γ ν ω σ τ ι κ ά  

π ε δ ί α  π ο υ  ε μ π λ έ κ ο ν τ α ι  ω ς  π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ή  ι σ τ ο ρ ί α  κ α ι  

β ι ο γ ρ α φ ι κ ή  κ α τ α γ ρ α φ ή .  Δ ε ν  α σ χ ο λ ο ύ μ α σ τ ε  μ ε  τ ο  

μ ο υ σ ι κ ό  σ υ ν θ ε τ ι κ ό  κ α ι  σ τ ι χ ο υ ρ γ ι κ ό ,  π ο ι η τ ι κ ό  έ ρ γ ο  

τ ο υ  Γ .  Σ τ α υ ρ ι α ν ο ύ ,  α λ λ ά  μ ε  τ ι ς  ε ι κ ό ν ε ς  κ α ι  τ ο υ ς  

τ ί τ λ ο υ ς  τ ω ν  c d  ω ς  ε ι κ ο ν ο κ ε ί μ ε ν ο .  Παρουσιάζονται επίσης 

ενδεικτικές δραστηριότητες, σ’ ένα τριήμερο project, το οποίο εφαρμόζεται 

πιλοτικά στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου.  

Abstract 

This study attempts to present the pedagogical value of music and its place in the field 

of kindergarten. The reader is led on a journey in modern Greek music through the 

cover as visual cultural material on the 15 CDs of the composer G. Stavrianou. The 

aim is to highlight the visual and other meanings in relation to the variables of the 

intertextivity and biography of the artist. Methodologically, the tools of notation are 

used as qualitative analysis. . T h e  l i m i t a t i o n s  o f  r e s e a r c h  a r e  

d e f i n e d  b y  t h e  f i e l d s  o f  k n o w l e d g e  i n v o l v e d  a s  

c u l t u r a l  h i s t o r y  a n d  b i o g r a p h i c a l  r e c o r d i n g .  W e  d o  

n o t  d e a l  w i t h  t h e  m u s i c a l  s y n t h e t i c  a n d  l y r i c a l ,  p o e t i c  

w o r k  o f  G .  S t a v r i a n o u ,  b u t  w i t h  t h e  i m a g e s  a n d  t i t l e s  

o f  t h e  C D s  a s  a n  i c o n o c l a s m . Indicative activities are also presented 

in a three-day project, which is piloted within the framework of the kindergarten 

curriculum.. 
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                                             Πρόλογος 

Η αφορμή για την παρούσα μελέτη ήταν η παρουσίαση του έργου του 

μουσικοσυνθέτη Γιώργου Σταυριανού κατά τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο ο 

ίδιος ο Γ. Σταυριανός δίδασκε.   

Το σημειωτικό ενδιαφέρον αφορά τα εξώφυλλα των cd,  τις 

επιλογές της εικόνας από τον ίδιο τον καλλιτέχνη για τη διαφήμιση 

και την ένδειξη της μουσικής του. Οι περιορισμοί της έρευνας ορίζονται 

από τα γνωστικά πεδία που εμπλέκονται ως πολιτισμική ιστορία και βιογραφική 

καταγραφή. Δεν ασχολούμαστε με το μουσικό συνθετικό και στιχουργικό, ποιητικό 

έργο του Γ. Σταυριανού, αλλά με τις εικόνες και τους τίτλους των cd ως 

εικονοκείμενο. Η πολιτισμική ιστορία άρχισε να αναπτύσσεται με το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ιστορικοί άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις 

έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας, έννοιες οι οποίες ήταν κατά κύριο λόγο 

ταυτισμένες με τη διανοητική και την πολιτισμική ζωή σε περίοδο ειρήνης. Η 

στροφή του ενδιαφέροντος των ιστορικών στη διαμόρφωση του «πολιτισμού» και 

της «κουλτούρας» από τα κάτω, δηλαδή η πολιτισμική στροφή πραγματοποιήθηκε 

μέσα από τη διαλεκτική συνάντηση με άλλες κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  παραμέτρους, τις 

οποίες οι ιστορικοί δεν μελετούσαν συστηματικά. Έτσι ολοκληρώθηκε μια 

διεύρυνση της έννοιας της κουλτούρας σε ολόκληρο το κοινωνικοοικονομικό 

φάσμα. Η διεύρυνση αυτή πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη του 

κλάδου των πολιτισμικών σπουδών. Στην πολιτισμική ιστορία δίνεται μεγαλύτερη 

έμφαση στις νοοτροπίες, στις αντιλήψεις, στην κοινωνική τάξη, στο έθνος, στα 

αισθήματα, στην μνήμη, στο σώμα, στο φύλο, στη τέχνη είτε ακόμη και στις 

αναπαραστάσεις σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μέσω της οποίας 

μπορούν να αναδειχθούν η ατομική και η τοπική εμπειρία αποφεύγοντας έτσι 

τον οικονομικό και κοινωνικό ντετερμινισμό  (Πουλιόπουλος & Βαμβακίδου, 

2011). Στο πεδίο αυτό προσλαμβάνουμε τη μουσική π ο υ  αποτελεί την ιδιαίτερη 

οργάνωση των ήχων, με τέτοιο τρόπο που να συνδέει την ατομική εμπειρία με το 

ευρύτερο πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο αυτή είναι ενταγμένη. 

Η μουσική ω ς  προϊόν και έκφραση μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και εποχής 
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επιδρά στο  συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον και  στην έκφραση της 

ανθρώπινης μουσικότητας (Στρόφαλης et al, 2008: 132). Οι δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν οι Έλληνες δημιουργοί τον 19ο και 20ο αιώνα, είχαν τις αιτίες 

τους τόσο στην πολιτιστική όσο και στην κοινωνικοπολιτική οργάνωση του 

νέου ελληνικού κράτους. Από τις αρχές του 20ού αιώνα και μέσα στο πλαίσιο των 

γενικότερων διεθνών πολιτικών και πολιτιστικών εξελίξεων, παρουσιάστηκε 

η ανάγκη για τη δημιουργία έντεχνης μουσικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με 

βάση τη δυτική έντεχνη μουσική παράδοση. Η α π ο δ ο χ ή  μορφών 

κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης στα πρότυπα των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών, 

οδήγησε τον πρωτεργάτη της Ελληνικής Εθνικής μουσικής σχολής, Μανώλη 

Καλομοίρη στο να προσπαθήσει να διαμορφώσει την έντεχνη ελληνική δημιουργία 

με βάση τα μουσικά ιδεώδη των ευρωπαϊκών μουσικών σχολών. Έτσι, η 

χρησιμοποίηση παραδοσιακών δημοτικών ρυθμών, μελωδιών και τρόπων καθώς και 

ορισμένων χαρακτηριστικών του βυζαντινού μέλους στην έντεχνη μουσική 

δημιουργία ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία των συνθετών που ανήκαν στην Εθνική 

Μουσική Σχολή  (Στρόφαλης et al, 2008: 109). Παράλληλα, υπήρχαν συνθέτες που 

ήρθαν σε επαφή με την ευρωπαϊκή μουσική πρωτοπορία, όπως ο Νίκος 

Σκαλκώτας, όπου και την υποστήριξαν θερμά με συνέπεια να παραγκωνιστούν στον 

ελλαδικό χώρο και μόνο μετά από καιρό να αναγνωρισθούν και να καθιερωθούν. 

Ωστόσο, μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η Εθνική Σχολή παρήκμασε, 

αποτέλεσμα ανάλογων διεθνών εξελίξεων, ενώ όλο και περισσότεροι Έλληνες 

συνθέτες προσέγγιζαν τα μουσικά πρωτοποριακά ρεύματα, αποκτώντας 

αναγνώριση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οι πιο γνωστοί ήταν ο 

Ξενάκης και ο Χρήστου (Στρόφαλης et al 2008: 109). Ακολούθησαν  ο Γιώργος 

Σιλιανός, ο Δημήτρης Δραγατσάνης και ο Μίκης Θεοδωράκη. Επίσης στο κατάλογο των 

συνθετών, εξέχουσα θέση έχει ο Μάνος Χατζηδάκις (Λεούση, 2003) Μία στροφή προς τη 

Δύση παρατηρείται  στα τέλη της δεκαετίας του 50, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στις 

μουσικές επιλογές τόσο των συνθετών όσο και του κοινού. Στα τέλη της δεκαετίας του `50 

και στις αρχές του`60 παρουσιάζεται το «έντεχνο» τραγούδι.  Το έντεχνο τραγούδι 

καταφέρνει να συνταιριάσει  τη μελωδία, με τον ελληνικό γνωστό παραδοσιακό 

ρυθμό. Η μουσική που προκύπτει είναι ορχηστρική και τις περισσότερες φορές η 

θεματολογία έχει την αφόρμησή της από έργα μεγάλων ποιητών. Από το 1970 και 

μετά παρατηρείται στην μουσική σκηνή, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα είδη της 

δημοφιλούς μουσικής των νέων και στη δεκαετία του 1980 παρουσιάζεται ως μέσο 

επικοινωνίας, η ελεύθερη ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Στις αρχές της δεκαετίας του 

`80, επιστρέφει  στην Ελλάδα, από την Γαλλία, ο Γιώργος Σταυριανός  (Στρόφαλης,et. 
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al, 2008:120). 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ και ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ  Γ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ 

Ο Γιώργος Σταυριανός, Έλληνας συνθέτης μουσικός στιχουργός και 

λογοτέχνης, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και διδάσκει ως Επίκουρος Καθηγητής 

στο Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. Σπούδασε στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο 

Νανσύ της Γαλλίας, ενώ κατέχει πτυχία ελληνικής και γαλλικής 

φιλολογίας. Επίσης, έχει διδακτορικό στην φιλοσοφία. Η διατριβή του έγινε πάνω 

στο έργο του φιλόσοφου: Αλμπέρ Καμύ, από την τραγική ανάλυση στη αισθητική 

απαίτηση (Διαθέσιμο σε http://www.biblionet.gr/author/690/Γιώργος_Σταυριανός).   

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Βαγενά (2012,  e-orfeas. gr) διαβάζουμε 

ότι «………….Υπήρξα ένας ανορθόδοξος συνθέτης»,………….Δεν είχα ποτέ 

ονειρευτεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου, όμως φαίνεται να υπήρχε στο κύτταρό μου 

αυτή η προδιαγραφή, οπότε λειτούργησε κάπως αυτόματα …………Στο σπίτι δεν 

είχαμε πιάνο, κι αυτό γιατί απλά στον οικογενειακό προγραμματισμό δεν υπήρχε 

αυτή η ανάγκη. Το πιάνο αποκτήθηκε πολύ αργότερα, κατά την περίοδο που 

βρισκόμουν στη Γαλλία για σπουδές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τη μουσική, 

κι έτσι άρχισαν να εμφανίζονται και οι πρώτες απόπειρες γραφής. Το έβλεπα λίγο σα 

παιχνίδι, μ' άρεσε ν' ασχολούμαι για να περνάει η ώρα. Η πρώτη μου δισκογραφική 

δουλειά έγινε το 1982 εντελώς τυχαία, μέσα από συγκυρίες απίστευτες. Ουσιαστικά 

δισκογραφήθηκα χωρίς να το καταλάβω».  Ο πρώτος του δίσκος  έγινε το 1982.Ο 

τίτλος του ήταν  «Έρημη πόλη»  και το ερμήνευσε η  Μαρία Δημητριάδη. Πιο γνωστό 

από το δίσκο αυτό έγινε το τραγούδι «Ήσουνα φεγγάρι» σε στίχους του Λευτέρη 

Παπαδόπουλο. «Δε μετάνιωσα ποτέ που έφυγα από την Αθήνα, δε μετάνιωσα για 

οποιαδήποτε ανατροπή, πιστεύω ότι πρέπει να επενδύουμε στην αλλαγή, μ' 

αρέσει να καταστρέφω κάτι, όταν ξέρω πως μετά μπορώ να χτίσω κάτι άλλο ίσως 

καλύτερο. Δεν υπήρξα ποτέ ένας ορθόδοξος συνθέτης, καθώς 

λειτουργούσα πάντα με ανορθόδοξο τρόπο. Δεν υπηρετώ απολύτως τίποτα και καμία 

εταιρία δεν μου επέβαλε τι να κάνω, πάντα έβρισκα τρόπους να κάνω αυτό που 

πίστευα. ……………………..Στα κομμάτια μου λοιπόν, δεν μπορώ να απαρνηθώ 

ούτε την κρητική μου ρίζα, ούτε την κωνσταντινουπολίτικη των γονιών μου, ούτε 

βέβαια την ευρωπαϊκή μου θητεία και τις βαλκανικές μου καταγωγές. Όλα αυτά 

συνθέτουν μία μπερδεμένη, αλλά και γοητευτική εικόνα, που οφείλεται και στους 

εκάστοτε ενορχηστρωτές, οι οποίοι δίνουν το δικό τους στίγμα».  

http://www.biblionet.gr/author/690/Γιώργος_Σταυριανός
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Δημιούργησε δεκαπέντε δίσκους, στους οποίους συμμετείχαν  μεγάλα  ονόματα και  

προσωπικότητες της μουσικής σκηνής. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους στιχουργούς 

και ερμηνευτες, ενώ έχει συνθέσει και τραγούδια σε δικούς του στίχους. Επίσης έχει 

συγγράψει ορχηστρικά έργα. Οι δίσκοι του, που έγιναν γνωστοί και αγαπητοί στο ευρύ 

κοινό είναι: «Οι φόβοι του μεσημεριού», «Άνεμος είναι..», «Το χρώμα της μνήμης», 

«Ήσουνα φεγγάρι», και «Codes», «Το πιο μεγάλο ψέμα», «Στην πολιορκία πέφτει 

πάντα η Τροία», «Δέκα παιδικοί καημοί», «Πού να τελειώνει η θάλασσα», «Καθαρός 

ουρανός». Η παρουσία του έγινε πλέον αισθητή και εκτός Ελλάδας με το δίσκο 

«Secrets». Το «Secret love» και το πρώτο κομμάτι στο Buddha Bar III γνώρισαν μια 

τεράστια διεθνή επιτυχία.Eπίσης ένα άλλο του τραγούδι η «Ελέvη», έγινε επιτυχία 

στην Τουρκία καθώς το τραγούδησε  ένας σημαντικός Τούρκος ερμηνευτής. 

(Σταυριανός, 2016, Η Ελλάδα μπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, μύθοι και 

πραγματικότητα,  evrosOnline.gr (ανακτήθηκε 30-7-2017). 

Ο  Γιώργος  Σταυριανός  αναζητά   νέους ορίζοντες και το να συγγράψει εμφανίζεται 

ως φυσική συνέπεια του μουσικού του  έργο. Οι εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν 

τα δύο πρώτα μυθιστορήματά του «Μητροπόλεις» και «Το τρυφερό παραμύθι του 

κόσμου», οι εκδόσεις Ηρόδοτος τις «Πόρτες μισάνοιχτες» ενώ το τέταρτο που 

αποτελεί τη συνέχεια των τριών προηγούμενων και έχει τίτλο «Απαγορευμένες 

περιοχές». Η συνέχιση της αναζήτησης πραγματοποιείται μέσα από  δύο  μονογραφίες   

«Η δυναμική των πολιτισμών» (2007) κα ι  «Η νέα αφήγηση του κόσμου» (2012).  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟ 

Ακολουθεί συνέντευξη με τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Σταυριανό, η οποία έγινε στα 

πλαίσια της διπλωματικής εργασίας στις 26/7/17.Με κύριο έναυσμα τον αμέριστο 

θαυμασμό μου για το έργο σας και με αφορμή την ενασχόλησή μου με αυτό δράττομαι 

της ευκαιρίας να σας ζητήσω να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο και να σας 

ζητήσω να θυμηθείτε, ποιός έκανε την επιλογή των τίτλων και των εικόνων των 

εξωφύλλων των CD. Επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε με ποιο κριτήριο έγινε αυτή η 

επιλογή. 

Απάντηση-Η επιλογή των τίτλων γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του 

έργου. Κάποιες φορές, ο τίτλος προϋπάρχει της μουσικής δημιουργίας. Αποτελεί κατά 

κάποιον τρόπο, μέρος του προσωπικού μύθου του καλλιτέχνη. Είναι στοιχείο περίπου 

ισοδύναμο ποιοτικά με το ίδιο το του μουσικο-στιχουργικό περιεχόμενο. Συνεπώς οι 

τίτλοι, αλλά και μερικά από τα εξώφυλλα, και πάντα σε συνεργασία με την εκδότρια 

εταιρεία η οποία διαθέτει και την ανάλογη ομάδα σχεδιασμού, αποτελούν επιλογές τις 

οποίες υπογράφω. 
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Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα; Απάντηση-Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 

ναι. Το κριτήριο επιλογή σας ήταν πάντα το ίδιο ή άλλαζε βάσει κάποιων 

συνισταμένων, διαφορετικών κάθε φορά; Απάντηση-Στην βάση που στην όλη 

διαδικασία δεν εμπλέκονταν στιχουργοί – και τις περισσότερες φορές αυτό ήταν που 

συνέβαινε – το κριτήριο υπάκουε στην προσωπική μου αντίληψη περί ολοκλήρωσης 

του ηχογραφούμενου έργου. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος τίτλος και ποιο 

εξώφυλλο CD σας εκφράζει περισσότερο; Μπορεί ένας καλλιτέχνης να δείξει εκ των 

υστέρων σε κάποιο έργο του ιδιαίτερη προτίμηση;  

Απάντηση-Θα μπορούσα να αναφέρω τον τίτλο. «Άνεμος είναι…» αλλά και το 

εξώφυλλο που τον συνοδεύει, αν και το τελευταίο υπογράφεται από έναν μεγάλο 

Αμερικανό φωτογράφο. Μην ξεχνάμε, ότι την παραγωγή αυτής της δουλειάς 

επιμελήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις. Τώρα απαντώντας στο δεύτερο σκέλος της 

ερώτησής σας, πάντα επανεκτιμούμε τα πεπραγμένα, και πάντα εκ των υστέρων 

αναθεωρούμε συγκεκριμένα σημεία του αποτελέσματος. Αυτό βέβαια εξαρτάται και 

από τον βαθμό τελειομανίας που διακατέχει τον καλλιτέχνη, και που δεν είναι πάντα 

και ένας καλός σύμβουλος. Και για να ολοκληρώσω, συνήθως η προτίμηση στρέφεται 

στην πιο πρόσφατη δουλειά.  

             Στα πλαίσια ενός 3ήμερου project ,το οποίο αφορά την επαφή των μαθητών 

του νηπιαγωγείου με έργα μεγάλων ελλήνων συνθετών προτείνοντας ενδεικτικές 

δραστηριότητες επέλεξα από το άλμπουμ σας «Δέκα παιδικοί καημοί» το τραγούδι 

«Το χαμόγελο του κλόουν». Έχετε να μεταφέρετε κάποιο μήνυμα στα στα παιδιά, 

σχολιάζοντας αυτό το τραγούδι; Απάντηση-Το συγκεκριμένο τραγούδι εκφράζει την 

αγάπη στον άνθρωπο και στη ζωή. Είμαστε λίγο πολύ όλοι κλόουν στο εξαίσιο όσο 

και ακατανόητο παιχνίδι της ζωής. Αξίζει δε να αναφέρω για την ιστορία, ότι ο τίτλος 

«Δέκα παιδικοί καημοί» άρεσε ιδιαίτερα στον μεγάλο μας στιχουργό Μάνο 

Ελευθερίου. Αυτή την εποχή αν δεν κάνω λάθος ετοιμάζετε ένα νέο άλμπουμ. Θα 

θέλατε να μας πείτε κάτι γι΄αυτό, ή τουλάχιστον τον τίτλο του; Πιστεύω ότι αποτελεί 

μια δουλειά ωριμότητας που υποστηρίζεται από μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και από 

την στιχουργική δεινότητα του συγγραφέα Μάκη Τσίτα ο οποίος υπογράφει τέσσερα 

τραγούδια. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΕΡΓΩΝ 

Η καταγραφή του υλικού ως οπτικού και πολιτισμικού σημείου γίνεται με κριτήριο τον 

τίτλο, τη σύνθεση, τη στιχουργική, την εταιρία και την χρονολόγηση όπως αναγράφονται. 

 

 

• Τίτλος:ΈΡΗΜΗ ΠΟΛΗ 

• Συνθέτης:Γ. Σταυριανός 

• Στιχουργοί: Γ. Σταυριανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος 

• Δισκογραφική Εταιρεία: Ακτή 

• Έτος:1982 
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• Τίτλος: ΔΕΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΥΜΟΙ 

• Συνθέτης: Γ.Σταυριανός 

• Στιχουργοί: Γ.Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία: Λαιστρυγόνα 

• Έτος:1985 
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• Τίτλος: ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 

• Συνθέτης:Γ. Σταυριανός 

• Στιχουργός:Γ. Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία:FM Records 

• Έτος:1986 
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• Τίτλος:ΆΝΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ….. 

• Συνθέτης:Γ. Σταυριανός 

• Στιχουργος: Γ. Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία: Σείριος 

• Έτος:1990 
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• Τίτλος: ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 

• Συνθέτης: Γ. Σταυριανός 

• Στιχουργος: Γ. Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία: Μορφή 

• Έτος:1993 
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• Τίτλος: ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΠΕΦΤΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΤΡΟΙΑ 

• Συνθέτης: Γ.Σταυριανός 

• Στιχουργοί: Γ.Σταυριανός, Μυρτώ Κόντοβα, Οδυσσέας Ιωάννου, Σωτηρία 

Μπαβέλλου 

• Δισκογραφική Εταιρεία: Εναλλακτικός κύκλος Α.Ε 

• Έτος:1995 
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• Τίτλος:SECRETS 

• Συνθέτης:Γ.Σταυριανός 

• Στιχουργος:Γ.Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία:FM Records 

• Έτος:1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 

 

• Τίτλος: ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ 

• Συνθέτης:Γ. Σταυριανός 

• Στιχουργός:Μυρτώ Κόντοβα 

• Δισκογραφική Εταιρία:FM Reecords 

• ¨Ετος:1998 
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• Τίτλος: ΠΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 

• Συνθέτης :Γ.Σταυριανός 

• Στιχουργοί: Γ.Σταυριανός, Φίλιππος Γράψας 

• Δισκογραφική Εταιρεία:FM Records Sweden 

• Έτος:2000 
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• Τίτλος: ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

 

• Συνθέτης:Γ. Σταυριανός 

• Στιχουργοί: Γ.Σταυριανός ,Διονυσιος Σολωμός, Μυρώ Παπαδοπούλου 

• Δισκογραφική Εταιρεία: 

• Έτος:2003 
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• Τίτλος:ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 

• Συνθέτης:Γ. Σταυριανός 

• Στιχουργός:Γ. Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία:FM Records 

• Έτος:2005 
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• Τίτλος:ΗΣΟΥΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ 

• Συνθέτης:Γ.Σταυριανός 

• Στιχουργοί: Γ. Σταυριανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος 

• Δισκογραφική Εταιρεία:Eros 

• Έτος:2005 
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• Τίτλος:CODES 

• Συνθέτης:Γ.Σταυριανός 

• Στιχουργός :Γ .Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία:Eros Music 

• Έτος:2006 
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• Τίτλος: ΚΑΙ Η ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΈΓΙΝΕ ΠΑΛΙ ΆΜΑΞΑ 

• Συνθέτης:Γ. Σταυριανός 

• Στιχουργοί: Γ. Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία:Legend Modern Times 

• Έτος:2010 
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• Τίτλος: ΠΕΡΑΣΕΣ  

• Συνθέτης:Γ .Σταυριανός 

• Στιχουργός: Γ. Σταυριανός 

• Δισκογραφική Εταιρεία: Protasis  

• Έτος: 2012 
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ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ    ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Σημειωτικές αναλύσεις στους τίτλους 

Ο Ρολάν Μπάρτ (1988: 137), στο βιβλίο του «Εικόνα-μουσική-

κείμενο» στο κεφάλαιο «Ο θάνατος του συγγραφέα», παρουσιάζει, πως μπορεί να 

ανεξαρτοποιηθεί το έργο, από τον παραγωγό του.  Ο παραλήπτης απελευθερώνεται 

από τα ιδεολογικά δεσμά της μεγαλοφυΐας και του ταλέντου και διεκδικεί τη δική του 

ισότιμη συμμετοχή στην καλλιτεχνική δημιουργία. Απαιτεί το δικαίωμα της 

αμφισβήτησης, της αναθεώρησης, της ασέβειας. Επικαλείται τη συλλογικότητα, τη 

συμμετοχή, τη σύμμειξη. Στο πεδίο αυτό χωρίς αναφορά στο μουσικό και στιχουργικό έργο, 

επιχειρούμε τη σημειωτική ανάλυση των τίτλων κ α ι  τ ω ν  ε ι κ ό ν ω ν  με 

κ ρ ι τ ή ρ ι ο  τις μεταβλητές της διακειμενικότητας και της βιογραφίας. 

Οι θεματικές, που προκύπτουν είναι οι επώνυμοι καλλιτέχνες, οι παραγωγοί 

υλικού, η μουσική σύνθεση στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2016). 

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΡΩΝ -ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ  

Η Κρίστεβα επινόησε την έννοια της διακειμενικότητας «ως μια 

διαδικασία απορρόφησης και μετασχηματισμού άλλων κειμένων σε ένα κείμενο. Τα 

διακείμενα (όπως λέξεις, φράσεις, θέματα, περιγραφικές αναφορές, παραθέματα) 

λειτουργούν ως κλειδιά τα οποία ξεκλειδώνουν την ερμηνεία του έργου κι 

αναδεικνύουν τη συγχρονική και διαχρονική σχέση συνύπαρξης με το πρωτότυπο. Η 

παρουσία σε κάθε νέο κείμενο στοιχείων από προηγούμενα κείμενα αποτελούν τα 

στοιχεία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας ο οποίος προηγουμένως έχει υπάρξει 

αναγνώστης μεγάλου μέρους, συνήθως της διαθέσιμης γραμματείας η οποία 

προϋπάρχει της σύνθεσης του δικού του κειμένου. Με ανάλογο τρόπο ο αναγνώστης 

αναγνωρίζει, ανακαλεί και καταθέτει στοιχεία από προηγούμενα αναγνώσματά του 

προκειμένου να κατανοήσει το κείμενο που διαβάζει» (στο Λιάκας, 2015). 

Συγκεκριμένα, ο όρος της διακειμενικότητας αρχίζει να χρησιμοποιείται συστηματικά 

στις ευρωπαϊκές γλώσσες από το 1967 και μετά. Σύμφωνα, με τη θεωρία της 

διακειμενικότητας, τα λογοτεχνικά κείμενα σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται 

άμεσα σε άλλα κείμενα (Παρίσης, 2007). Έτσι, γεννιέται η έννοια του διακειμένου, 

των διάφορων δηλαδή κειμενικών στοιχείων τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε σε 

περισσότερα από ένα λογοτεχνικά έργα. Σύμφωνα με τη θεωρία είναι πολύ πιθανό 

δύο κείμενα να συνδέονται μεταξύ τους χωρίς να το έχουν 
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συνειδητοποιήσει οι δημιουργοί. Όπως αναφέρει και ο Chandler (1994), τα κείμενα 

πολλές φορές χρωστούν περισσότερα σε άλλα κείμενα παρά στους δημιουργούς τους. 

Καθήκον του μελετητή είναι να μπορέσει να εξηγήσει τη συνομιλία μεταξύ των 

κειμένων και στη συνέχεια να ελέγξει κατά πόσο επηρεάζεται από αυτήν η ερμηνεία 

του κάθε κειμένου. Για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει όχι μόνο να αναλύσει το κάθε 

κείμενο καθαυτό ή σε σχέση με την εξωκειμενική πραγματικότητα, αλλά να 

επιχειρήσει τη λεγόμενη διακειμενική ανάγνωση και ερμηνεία· να επιχειρήσει, 

δηλαδή, μια παράλληλη προσέγγιση των δύο κειμένων, προκειμένου να καταδείξει τη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ τους και στη συνέχεια να την ερμηνεύσει (Παρίσης, 

2007). 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο όρος βιογραφία χρησιμοποιείται συστηματικά από τον 17ο αιώνα και 

μετά και ορίζει την αφήγηση, σε πεζό λόγο, της ζωής ενός επιφανούς, συνήθως, 

ανθρώπου, γραμμένη από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Στα βιογραφικά είδη 

συμπεριλαμβάνονται επίσης οι βίοι, τα συναξάρια, η μυθιστορηματική βιογραφία, τα 

απομνημονεύματα, η αυτοβιογραφία, το βιογραφικό και αυτοβιογραφικό σημείωμα, 

τα ημερολόγια κτλ, με την βιογραφία όμως να δεσπόζει στο είδος (Παρίσης, 

2007). Η ιδανική βιογραφία οφείλει να είναι εμπεριστατωμένη, τοποθετημένη στην 

εποχή του προσώπου που βιογραφείται και, φυσικά, εστιασμένη στην 

προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τον τρόπο σκέψης και το έργο του. Μια βιογραφία 

πρέπει να στηριχθεί σε πραγματικά και αποδεδειγμένα γεγονότα και να 

εμβαθύνει στη μελέτη του συγκεκριμένου ατόμου αλλά και της εποχής του. 

Ως βιογραφία ορίζουμε τη λεπτομερή καταγραφή της ζωής ενός ατόμου. Σε 

αντίθεση με ένα βιογραφικό σημείωμα, η βιογραφία παρουσιάζει την 

ιστορία της ζωής ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των 

εμπειριών του και ίσως ανάλυση της προσωπικότητας. Εμείς αξιοποιούμε υλικό 

από τη συνέντευξη που μας έδωσε. 

 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ- ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

         Οι τεχνικές ανάλυσης, που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από τη 

σημειολογική /Γλωσσολογική/ Ερμηνευτική. Τα σημαντικότερα γεγονότα στην 

Ελλάδα και στον κόσμο παρουσιάζονται σε σχέση με τις ημερομηνίες που 

εμπεριέχονται στο γλωσσικό υλικό. 
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                                         1982- ΕΡΗΜΗ ΠΟΛΗ  

                                           Γιώργος Σταυριανός 

Λευτέρης Παπαδόπουλος(14 Νοεμβρίου1935) δημοσιογράφος, στιχουργός και 

ποιητής..  

Ανάλυση τίτλου CD,  έρημη που μόνιμα ή προσωρινά είναι χωρίς ανθρώπους.  

Πόλη - μεγάλης έκτασης οικισμός με θεσμοθετημένες λειτουργίες, που αποτελεί το 

διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής· μεγάλη 

συγκέντρωση σπιτιών και δημόσιων κτιρίων, όπου ζουν πολλοί άνθρωποι σε μια 

διοικητική ενότητα. Επίθετο γένους θηλυκού, ενικός .αριθμός, πτώση ονομαστική 

Ουσιαστικό θηλυκού γένους ενικός αριθμός πτώση ονομαστική. Ομοιόπτωτος 

προσδιορισμός.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ- Επίθετο, γένους θηλυκού, ενικός, αριθμός, πτώση 

ονομαστική+Ουσιαστικό θηλυκού γένους ενικός αριθμός πτώση ονομαστική, 

ομοιόπτωτος προσδιορισμός 

Σημαινόμενο-Συμβολικό: Εσωτερική ανθρώπινη ερημιά.  

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, Ελλειπτική, ονοματική φράση. Σε σχέση με τη 

μεταβλητή της διακειμενικότητας, ο τίτλος συνδέεται με το ποίημα του Τόμας Έλιοτ 

«Έρημη χώρα». 

 Βιογραφικά: Στο συγκεκριμένο τίτλο, αντικατοπτρίζεται ο προβληματισμός του 

συνθέτη, καθώς παρακολουθεί την μετάλλαξη μίας κοινωνίας και την «ανθρώπινη 

ερημία», όπως ο ίδιος αναφέρει, η οποία οδηγεί, στην απώλεια της παράδοσης και της 

πολιτιστικής του κληρονομιάς. Η άναρχη κτιριακή δόμηση καθώς και ο τρόπος 

σκέψης του Νεοέλληνα κατά την περίοδο που γράφτηκε το cd 1982 οδηγεί την 

Ελλάδα σε κρίση. Μια κρίση κυρίως αξιών, αλλά και της πολιτιστικής ταυτότητας του 

Έλληνα. 

 

                                         1985-ΔΕΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΥΜΟΙ 

                                                      Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου CD,Δέκα: που δηλώνει ένα σύνολο από δέκα (10) μονάδες Παιδικοί: 

παιδικός: που ανήκει ή αναφέρεται στα παιδιά. Καημοί: μεγάλη στενοχώρια που 
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διαρκεί πολύ και που προκαλεί μεγάλη ψυχική φθορά. {άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλυτο 

επίθετο γένους αρσενικό .ονομαστική πληθυντικού. (ουσιαστικό) γένους αρσενικό 

.Oνομαστική πληθυντικού.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ, αριθμτ. επίθ. απόλυτο + επίθετο γένους αρσενικό 

.ονομ. πληθ.+ επίθετο γένους αρσενικού .ονομαστική πληθυντικού. 

Σημαινόμενο-Συμβολικό. Το δέκα συμβολίζει την πληρότητα και το ανώτερο σε 

συμβολικό επίπεδο. Δέκα ήταν, οι εντολές του Θεού, δέκα τα δάχτυλά μας καθώς  

και το άριστα στο σχολείο.  

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ, Ελλειπτική ονοματική φράση. Σε σχέση με τη μεταβλητή της 

διακειμενικότητας, παραπέμπει στο βαλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκι 

και στα  Ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου «Δεκατέσσερα παιδιά», «Το παιδί με τη 

φυσαρμόνικα», «Γράμμα στον Τσάρλι Τσάπλιν», «Δέκα ποιήματα του Μ. Χατζηδάκι», 

Τα ποιήματα του Μάνου Χατζιδάκι είναι από τη συλλογή Μυθολογία, (1966) και 

μελοποιήθηκαν από τον Νότη Μαυρουδή στον δίσκο του Παιδί της γης με ερμηνευτές 

την Αρλέτα, τον Ηλία Λιούγκο και τον ίδιο τον Χατζιδάκι σε ένα τραγούδι. Χρονολογία 

α’ έκδοσης δίσκου, 1977, επιμέλεια επανέκδοσης Γ. Τσάμπρας, 1995, Lyra. 

Βιογραφικά- Στο άλμπουμ αυτό, ο συνθέτης εκφράζει τη νοσταλγία των  παιδικών του 

χρόνων, των χρόνων της αθωότητας. Ο ίδιος αναφέρει «Ανήκω στην κατηγορία των 

ανθρώπων εκείνων που η παιδική τους  ηλικία αποτελεί μια αστείρευτη πηγή 

έμπνευσης, αλλά έναν άλυτο ακόμα γρίφο. Οι δέκα παιδικοί καημοί» δεν περιγράφουν 

τόσο καημούς παιδικούς όσο τη νοσταλγία  για μια περίοδο που βιάστηκε να περάσει». 

Τα συναισθήματα αυτά  είναι ακόμη πιο έντονα καθώς ο ίδιος ήταν επί χρόνια στο 

εξωτερικό. Γι αυτό το λόγο υπάρχει στο άλμπουμ «το τραγούδι της ξενιτιάς». 

                                1986-ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 

                                            Γιώργος Σταυριανός 

Λίνα Νικολακοπούλου Ελληνίδα στιχουργός. Γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1957  στα 

Μέθανα. 

Ανάλυση τίτλου CD,Οι φόβοι: Ο φόβος: έντονο δυσάρεστο συναίσθημα, που 

προκαλείται εξαιτίας (πραγματικού ή φανταστικού) κινδύνου ή απειλή. Του 

μεσημεριού: Το μεσημέρι: η στιγμή της ημέρας κατά την οποία η ώρα είναι δώδεκα. 

Ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ονομαστική πληθυντικού αριθμού -Ουσιαστικό 

,ουδέτερο ,γενική ενικού αριθμού. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ,Ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ονομαστική 

πληθυντικού αριθμού + Ουσιαστικό ,ουδέτερο ,γενική ενικού αριθμού ,μετωνυμία. 

Σημαινόμενο -Συμβολικό-ποιητικό Ο φόβος για το άγνωστο και για κάθε τι το οποίο  

είμαστε αδύναμοι να καθορίσουμε από την μικρή μας ηλικία αλλά και στην ενήλικη  

ζωή. Ο φόβος περιέχει και στοιχεία δέους προς το άγνωστο .Το μεσημέρι συμβολίζει  

την κάθε στιγμή που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τις σκέψεις  υ 

και τον εαυτό του. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, Ονοματική, ελλειπτική πρόταση/μεταφορά με 

ποιητική λειτουργία. Σε σχέση με τη μεταβλητή της διακειμενικότητας παραπέμπει 

στο Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού του Γ .Ρίτσου. 

Βιογραφικά: Ο τίτλος πηγάζει, από την ανησυχία και το φόβο για το άγνωστο που 

βίωνε ως  δεκάχρονο αγόρι, την ώρα της απόλυτης ησυχίας, την ώρα που όλη η 

οικογένεια αναπαύεται το μεσημέρι. Η μουσική σύνθεση γράφτηκε όταν ήταν 18 ετών, 

ενώ οι στίχοι κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής. 

 

 

                                            1990- ΑΝΕΜΟΣ ΕΙΝΑI 

                                              Γιώργος Σταυριανός 

Φίλιππος Γράψας :γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

 Ανάλυση τίτλου CD:Άνεμος: κίνηση μάζας ατμοσφαιρικού αέρα που οφείλεται στις 

διαφορετικές και μεταβαλλόμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες.  Είναι: η ιδιότητα ενός 

αντικειμένου (υλικού ή νοητού) να υπάρχει στον κόσμο. Ουσιαστικό ,γένους αρσεν. 

αιτιατική ενικού αριθμού- Ρήμα, έγκλιση ενεργητική, ενεστώτας γ΄ πρόσωπο ,ενικού 

αριθμού. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ: Ουσιαστικό, γένους αρσεν. αιτιατική ενικού αριθμού + Ρήμα, 

έγκλιση ενεργητική, ενεστώτας γ΄ πρόσωπο ,ενικού αριθμού, παρομοίωση. 

Σημαινόμενο-Ο άνεμος δηλώνει κίνηση, μετακίνηση, μεταβλητότητα. Σε συνδηλωτικό 

επίπεδο, η ζωή μας η αγάπη ο έρωτας όσο ζούμε νοιώθουμε και  αντιλαμβανόμαστε 

μπορεί να αλλάξει σαν τον άνεμο που αλλάζει πορεία. 
 



   

33 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ: Ρηματική, ελλειπτική, αποφαντική πρόταση. Σε σχέση με τη 

μεταβλητή της διακειμενικότητας μας παραπέμπει στο : Air του Bach και Dust in the 

wind έτος κυκλοφορίας1977 καλλιτέχνης Κάνσας. 

Βιογραφικά: Ο άνεμος είναι στοιχείο του Ελληνικού πελάγους. Στα πρώτα χρόνια των 

μετακινήσεων του συνθέτη μας παραπέμπει στην προσάραξη του  πλοίου στο λιμάνι 

του Ηρακλείου. 

 

                                           1993- ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 

                                                  Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου CD: Καθαρός: που δεν προκαλεί ρύπανση, που δε λερώνει. Ουρανός: 

ο ημισφαιρικός θόλος που φαίνεται ότι σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα και τελειώνει 

στη γραμμή του ορίζοντα. Επίθετο αρσενικό, ονομαστική ενικού αριθμού- Ουσιαστικό 

αρσενικό, ονομαστική ενικού αριθμού, ονοματικός προσδιορισμός. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ, Σημαίνον-Επίθετο αρσενικό ,ονομαστική ενικού+ 

ουσιαστικό αρσενικό, ονομαστική ενικού αριθμού, ονοματικός προσδιορισμός . 

Σημαινόμενο-Συμβολίζει την Ελλάδα, την ελπίδα την χαρά και την μοναδική 

συνδυαστική ομορφιά που καταφέρνει να έχει το Ελληνικό τοπίο ,το πάντρεμα  

ουρανού και θάλασσας. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ: Ελλειπτική, ονοματική φράση. Σε σχέση με τη μεταβλητή της 

διακειμενικότητας. Μας παραπέμπει στα «Αχ ουρανέ, η μπαλάντα του Ούρι του Μάνου 

Χατζηδάκι, Sous Le Ciel De Paris της Εντίθ Πιάφ  και στην ελληνική παροιμία 

«Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται». 

Βιογραφικά: Ο συνθέτης Γ. Σταυριανός ως Έλληνας , έχοντας κρητική καταγωγή  και 

ταυτόχρονα έχοντας ζήσει σε βορειότερη χώρα του εξωτερικού, εκτιμά και αποζητά 

τον καθαρό ουρανό της Ελλάδας καθώς και την πατρίδα του την Κρήτη.  Ξέρει ότι 

ανήκει εκεί και « πάντα θα γυρνά» όπως λέει ο ίδιος στο πεζό κείμενο που  απαγγέλει η 

Κάτια Δανδουλάκη «Επιστροφή στο Ρέθυμνο».  

                           1995-ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΠΕΦΤΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΤΡΟΙΑ 

                                                       Γ. Σταυριανός 
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Οδυσσέας Ιωάννου, Έλληνας συγγραφέας και στιχουργός. Γράφει σε εφημερίδες και 

περιοδικά από το 1986. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σωτηρία Μπαβέλου, 

στιχουργός. Μυρτώ  Κοντοβά, δημοσιογράφος, συγγραφέας και στιχουργός. 

Ανάλυση τίτλου CD: Πολιορκία: στρατιωτικός,(με στρατό ή και με στόλο) 

αποκλεισμός, μιας οχυρωμένης θέσης ή περιοχής με σκοπό την κατάληψή της. Πέφτει: 

παρασύρομαι προς τα κάτω από το βάρος μου.  Πάντα: με αναφορά σε κάθε χρονική 

στιγμή πάντοτε. Τροία: Προϊστορική πόλη στη Βορειοανατολική ακτή της Μ. Ασίας 

επίκεντρο του Τρωικού πολέμου.Ουσιαστικό ,γένους θηλυκού ,αιτιατική ενικού Ρήμα 

οριστικής έγκλισης γ΄πρόσωπο ενεστώτα Αναφορική αντωνυμία-Όνομα γένους 

θηλυκού. ,ονομαστική ενικού αριθμού 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Σημαίνον-Ουσιαστικό ,γένους θηλυκού ,αιτιατική 

ενικού +Ρήμα οριστικής έγκλισης γ΄ πρόσωπο ενεστώτα+ Αναφορική αντωνυμία 

+Όνομα γένους θηλυκού. ,ονομαστική ενικού αριθμού.Σημαινόμενο- Περηφάνια 

 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Αποφαντική, ρηματική πρόταση. Σε σχέση με τη 

μεταβλητή της διακειμενικότητας: Ο τίτλος συνδέεται διακειμενικά με την «Ιλιάδα» 

του Ομήρου καθώς και με τα  «Τραγούδια της Ελένης» του Μάνου Χατζιδάκι 

ερμηνεύτρια των οποίων ήταν η  Μαρία Δημητριάδου. Επίσης με το ποίημα του Γ. 

Σεφέρη «Ελένη» και την «Ελένη» του Ευριπίδη. 

Βιογραφικά: Ο συνθέτης υπενθυμίζει την Μικρασιατική καταγωγή των γονέων  του, 

την περηφάνια  που είναι Έλληνας και ταυτόχρονα την απεριόριστη εκτίμηση προς το 

πρόσωπο του Μάνου Χατζιδάκι η μουσική του οποίου υπήρξε  μεγάλη πηγή έμπνευσης 

για τον Γ.Σταυριανό. Σε συνέντευξή του ο Γ. Σταυριανός αναφέρθηκε στην κρητική 

του ρίζα, την κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή των γονιών του, την ευρωπαϊκή του 

θητεία αλλά και τις βαλκανικές του επιρροές.  

                                                     1996-SECRETS 

                                                  Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου CD:Μυστικά : γνώση ή πληροφορία που είναι ή πρέπει να παραμείνει 

μυστική, να μην  ανακοινωθεί σε άλλους. Ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικού αριθμού 

ονομαστική πτώση. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ Σημαίνον-Ουσιαστικό 

ουδέτερο πληθυντικού αριθμού ονομαστική πτώση. 

Σημαινόμενο-Τα μυστικά του κάθε ανθρώπου συμβολίζουν τον κόσμο του ,την  

ύπαρξη του. 
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ-Ελλειπτική φράση 

Σε σχέση με τη μεταβλητή της διακειμενικότητας. Οι Secret Garden είναι ένα μουσικό 

δίδυμο με ιρλανδικές και νορβηγικές καταβολές. Το όνομά τους στα ελληνικά 

σημαίνει Μυστικός Κήπος, ενώ το είδος της μουσικής  τους καλείται New Instrumental 

(ένα είδος ορχηστρικής New Age χωρίς στίχους). Το  δίδυμο απαρτίζουν η Ιρλανδέζα 

παίκτρια βιολιού Fionnuala Sherry και ο Νορβηγός  συνθέτης και πιανίστας Rolf 

Løvland. Ο 1995 κατέκτησαν την πρώτη θέση στον  διαγωνισμό της Eurovision 

εκπροσωπώντας τη Νορβηγία με τη μουσική. σύνθεση Nocturne. Ήταν η πρώτη και 

μοναδική φορά μέχρι σήμερα που ένα ορχηστρικό κομμάτι κέρδισε το διαγωνισμό. 

Βιογραφικά: Εξετάζοντας επισταμένα το έργο του Γ.Σταυριανού και γνωρίζοντας 

καλύτερα την πολυδιάστατη προσωπικότητα και το έργο του, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι κρύβει «μυστικά» από πτυχές της ζωής του, τα οποία μοιράζεται με 

το κοινό μέσα από το δύσκολο μονοπάτι, της δημιουργίας συνθέσεων. 

 

                                   1998 ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ 

                                           Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου CD: Μεγάλο: είναι μεγάλο σε διαστάσεις, μεγάλου, σχήματος, 

ογκώδες.  Ψέμα: λόγος που δεν είναι αληθινός, που είναι αντίθετος με την αλήθεια.  

Συγκριτικός βαθμός επιθέτου, ουδέτερου, .πτώση -Oνομαστική Ουσιαστικό, ουδέτερο, 

.πτώση  Oνομαστική 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Σημαίνον-Επίθετο ουδέτερο, .πτώση ονομαστική + 

Ουσιαστικό, .ουδέτερο, .πτώση .ονομαστική, ονοματικός προσδιορισμός. 

Σημαινόμενο-Ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου μας παραπέμπει στην αδυναμία 

γνώσης της προέλευσης ,ύπαρξης του ανθρώπου, την άπιαστη ευτυχία ,τον παντοτινό  

έρωτα και την αιώνια αγάπη. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ: Ελλειπτική, ονοματική φράση. Σε σχέση με τη μεταβλητή της 

διακειμενικότητας μας παραπέμπει στα «Δώσε μου το ψέμα σου από το δίσκο Απρίλη 

ψεύτη των Χ. και Π. Κατσιμίχα. Το Ψέμα της Ζωρζ Σαρή».  

 

                                2000-ΠΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 

                                                Γιώργος Σταυριανός 

   



   

36 

Φίλιππος Γράψας στιχουργός  

Ανάλυση τίτλου CD:Να τελειώνει: Τελειώνω: φτάνω σε ένα τοπικό σημείο πέρα από 

το οποίο δεν  υπάρχει συνέχεια. Θάλασσα: συνεχής μάζα αλμυρού ύδατος που 

καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Ρήμα, έγκλιση 

υποτακτική ενεστώτα γ΄πρόσωπο ενικού αριθμού Ουσιαστικό θηλυκό, ονομαστική 

ενικού αριθμού. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Σημαίνον-Ρήμα, έγκλιση υποτακτική ενεστώτα γ΄ 

πρόσωπο ενικού αριθμού+ Ουσιαστικό θηλυκό, ονομαστική ενικού αριθμού. 

Σημαινόμενο-Το ακαθόριστο απεραντοσύνη, το δέος. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Πλάγια ερωτηματική πρόταση. Σε σχέση με τη μεταβλητή της 

διακειμενικότητας μάς παραπέμπει στη  «Θάλασσα πλατιά» του Μάνου Χατζηδάκι. 

Βιογραφικά: Ο κρητικός συνθέτης εκφράζει την αγάπη του για τη θάλασσα και την  

πνευματική περιέργεια των παιδικών του χρόνων, για το που οδηγεί το απέραντο 

γαλάζιο που αντικρίζει από το νησί του. Η θάλασσα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

ζωής του. 

                                     2003 ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

                                              Γιώργος Σταυριανός 

Διονύσιος Σολωμός (8Απριλίου 1798 - 9 Φεβρουαρίου 1857), Έλληνας/εθνικός 

ποιητής, περισσότερο γνωστός για τη συγγραφή του ποιήματος «Ύμνος εις την 

Ελευθερίαν», οι πρώτες δύο στροφές του οποίου έγιναν ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας 

και ύστερα της Κύπρου. 

Ανάλυση τίτλου CD: Χρώμα: η οπτική εντύπωση που δημιουργείται όταν οι φωτεινές 

ακτίνες πέσουν στην επιφάνεια ενός σώματος και που είναι ανάλογη με την ανάκλαση 

ή με την απορρόφηση των ακτίνων από την επιφάνεια αυτή. Της μνήμης ως ικανότητα 

του εγκεφάλου να διατηρεί γνώσεις ή εντυπώσεις και να τις ανακαλεί. Ουσιαστικό, 

ουδέτερου γένους, ονομαστική ενικού αριθμού. Ουσιαστικό -γένους θηλυκού, γενική 

ενικού αριθμού. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ: Σημαίνον Ουσιαστικό, ουδέτερου γένους, ονομαστική ενικού 

αριθμού+Ουσιαστικό ,γένους θηλυκού, γενική ενικού αριθμού γεν. κατηγορηματική. 

Σημαινόμενο-Αναζήτηση ιστορικής ταυτότητας και αποτύπωση στη μνήμη των 

παιδικών χρόνων και των συναισθημάτων που τα συνοδεύουν. Σε σχέση με τη 
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μεταβλητή της διακειμενικότητας μας παραπέμπει στο βιβλίο, « Μνήμη Διονυσίου 

Σολωμού» Εκατόν πενήντα χρόνια από τη γέννηση, Συλλογικό,(2007) . 

Βιογραφικά: Η νοσταλγία και οι αναμνήσεις στο χρόνο, η φιλοδοφική παιδεία του Γ. 

Σταυριανού. 

 

                                      2005 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 

                                                Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου CD:  Έλληνες:αυτός που κατάγεται από την Ελλάδα ή που ανήκει στο 

ελληνικό έθνος Συνθέτες: αυτός που συνθέτει ένα μουσικό έργo. Ουσιαστικό, γένους 

αρσενικού, ονομαστική πληθυντικού αριθμού-Επίθετο γένους αρσενικού, ονομαστική 

πληθυντικού αριθμού.   

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ: Σημαίνον Ουσιαστικό, γένους αρσενικού, 

ονομαστική πληθυντικού αριθμού+ Επίθετο γένους αρσενικού, ονομαστική 

πληθυντικού αριθμού.  

Σημαινόμενο-Ανήκει στην ομάδα των Ελλήνων συνθετών τους οποίους τιμά και 

θαυμάζει. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ονοματική ελλειπτική φράση.Σε σχέση με τη μεταβλητή της 

διακειμενικότητας. Ανθολογίες Ελλήνων συνθετών 

Βιογραφικά: Το καλλιτεχνικό έργο και πορεία του Γ.Σταυριανού. Ο θαυμασμός του 

συνθέτη για το έργο των μεγάλων Ελλήνων συνθετών με τους οποίους το έργο του  

συνδέεται διακειμενικά. 

 

                                         2006 ΗΣΟΥΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ 

                                             Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου CD: Ήσουνα: ιδιότητα ή κατάσταση. Φεγγάρι: η σελήνη 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ Σημαίνον-Ουδέτερο ουσιαστικό αριθμού ενικού ονομαστικής 

πτώσης +Ρήμα  παθητικής .φωνής, β πρόσωπο ενικού αριθμού, παρατατικός χρόνος, 

παρομοίωση. 

 Σημαινόμενο-Το φεγγάρι συμβολίζει το μακρινό και ανεξερεύνητο. 
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ρηματική, ελλειπτική πρόταση. Σε σχέση με τη μεταβλητή της 

διακειμενικότητας μας παραπέμπει στα: «Χάρτινο το φεγγαράκι» μουσική Μάνος 

Χατζηδάκις στίχοι Ν. Γκάτσος καλλιτέχνης Μελίνα Μερκούρη 1961«Moonligth», 

sonata του Beethoven,Η Φεγγαροντυμένη απόσπασμα από τον Κρητικό του Δ. 

Σολωμού. 

Βιογραφικά: Το φεγγάρι είναι αγαπημένο ουράνιο σώμα για τα παιδιά ,για τους  

ερωτευμένους και πηγή έμπνευσης για τους ποιητές.  

                                                     2006 CODES 

                                                 Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου Cd:Codes: αγγλική λέξη κώδικες. Κώδικας, σύνολο σημείων που 

συγκροτούν ένα  κλειστό σύστημα, με βάση τα οποία οι άνθρωποι δέχονται ή στέλνουν 

μηνύματα, δηλαδή επικοινωνούν μεταξύ τους. Ουσιαστικό, γένους αρσενικού, 

πληθυντικού αριθμού πτώση ονομαστική.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Σημαίνον -Ουσιαστικό, γένους αρσενικού, 

πληθυντικού αριθμού πτώση ονομαστική. 

Σημαινόμενο-Η γλώσσα του σύμπαντος. Απόκρυφοι τρόποι επίλυσης των γρίφων της 

ζωής 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ-Ελλειπτική φράση.  Σε σχέση με τη μεταβλητή της 

διακειμενικότητας μας παραπέμπει στο βιβλίο του Simon Singh «Κώδικες και 

μυστικά» 2001 Εκδόσεις ΤΡΑΥΛΟΣ Π. 

Βιογραφικά: Πηγή άντλησης του τίτλου είναι το ενδιαφέρον του συνθέτη για την  

επιστήμη της κοσμολογίας και η πνευματική του περιέργεια για τη γλώσσα του  

σύμπαντος. 

 

                           2010-ΚΑΙ Η ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΓΙΝΕ ΠΑΛΙ ΑΜΑΞΑ 

                                             Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου CD: Κολοκύθα: μεγάλο κολοκύθι.  Άμαξα: τροχοφόρο όχημα που 

σέρνεται συνήθως από άλογα και χρησιμοποιείται ιδίως για τη μεταφορά προσώπων. 

Ουσιαστικό, γένους θηλυκού, ονομαστική ενικού αριθμού  Ουσιαστικό, θηλυκού 

γένους, .ονομαστική ενικού αριθμού.   
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ :Σημαίνον-Ουσιαστικό, γένους θηλυκού, 

ονομαστική ενικού αριθμού+ Ουσιαστικό,  θηλυκού γένους, .ονομαστική ενικού 

αριθμού. 

Σημαινόμενο-Με αυτόν τον τίτλο ο συνθέτης εκπέμπει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς 

το κοινό του θυμίζοντας ότι η Ελλάδα πολλές φορές βρέθηκε σε δύσκολες 

καταστάσεις και κατάφερε να μεταμορφωθεί.  

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Επαυξημένη, καταφατική, ρηματική πρόταση. Σε σχέση με τη 

μεταβλητή της διακειμενικότητας μας παραπέμπει στο παραμύθι «Η σταχτοπούτα». 

Βιογραφικά: Το 2010 ο συνθέτης αρχίζει επίσημα πανεπιστημιακή καριέρα. Η 

εκπαιδευτική του ιδιότητα, επηρεάζει μάλλον και τις καλλιτεχνικές επιλογές. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, η επιλογή τίτλου που παραπέμπει σε αγαπημένο παραμύθι των  

παιδιών. 

 

                                                   2012 ΠΕΡΑΣΕΣ 

                                               Γιώργος Σταυριανός 

Ανάλυση τίτλου CD:  Πέρασες:α μεταφέρομαι από ένα σημείο σε άλλο και (μτφ.) 

μεταβαίνω από μία κατάσταση σε μία άλλη. Ρήμα, ενεργητικής έγκλισης, β΄πρόσωπο, 

ενικού αριθμού.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ Ρήμα, ενεργητικής έγκλισης, β΄πρόσωπο, ενικού αριθμού.  

Σημαινόμενο-Η κίνηση,  αυτά που αφήνουμε στο πέρασμα .  

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ρηματική, ελλειπτική πρόταση. Σε σχέση με τη μεταβλητή της 

διακειμενικότητας μας παραπέμπει στο ποίημα του Κ. Χατζόπουλου «Πέρασες και 

είχες στα μαλλιά» 

Βιογραφικά: Ο τίτλος αναφέρεται στο γεγονός ότι ο συνθέτης βιώνει μια μεταβατική 

για την Ελλάδα περίοδο, κι όπως ο ίδιος αναφέρει έναν άνθρωπο τον κάνει καλλιτέχνη 

«το περιβάλλον, αυτό που λέμε περιρρέουσα ατμόσφαιρα, οι  κοινωνικές συνθήκες, η 

πνευματική περιέργεια και ακόμη η μεταβατικότητα, η  ρευστότητα αλλά και η 

παρακμήμιαςεποχής».
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ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ- ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 α/α εικόνας: 1 

Περιγραφή-Στο εξώφυλλο διακρίνουμε σχεδιασμένο αφαιρετικά τo πρόσωπο ενός 

ανθρώπου στο κέντρο και άλλους τρεις ανθρώπους μικρότερους σε μέγεθος στην αριστερή 

κάτω μεριά της εικόνας. Ακόμη στο πάνω μέρος της εικόνας διαφαίνεται ένα σπίτι σαν 

να είναι μόνο του στο βουνό. Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη και αναδεικνύει το οπτικό 

τέχνασμα της ανθρωποποίησης της φύσης που ζωντανεύει μπροστά μας απειλητικά και 

ερημωμένα. Όπως μάς τόνισε ο ίδιος ο σ υ ν θ έ τ η ς  θέλει να δείξει την κρίση των 

ηθών.  

Κώδικες-κοινωνικός, συναισθηματικός. 
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α/α εικόνας : 2 

Περιγραφή-Στο εξώφυλλο διακρίνουμε δύο φωτογραφίες, μια γενική σε πίσω πλάνο, 

αυθεντική φωτογραφία φύσης, και μια στο εσωτερικό που απεικονίζει τρία παιδιά. Η 

μπροστά φωτογραφία βρίσκεται στο κέντρο και είναι αυτή που τραβάει την 

προσοχή/το βλέμμα του αναγνώστη. Τα παιδιά μιας άλλης εποχής, εξαιτίας της 

ενδυμασίας τους, και από την μορφή του αγοριού που αν και σε μικρή ηλικία έχει ένα 

τσιγάρο στο στόμα και παραπέμπει σε ανυπακοή/μίμηση ενήλικα. Η φωτογραφία των 

παιδιών φθαρμένη vs της αυθεντικής υπόβαθρου φωτογραφίας πολύχρωμης. Το πίσω 

έγχρωμο φόντο τονίζει περισσότερο την φωτογραφία του κέντρου και τελικά αυτή είναι 

που κατευθύνει το βλέμμα του θεατή. Το στοιχείο της φύσης παίζει σημαντικό ρόλο σε 

πολλά έργα του Σταυριανού καθώς μεγάλωσε σε επαρχιακό περιβάλλον και από 

μικρός ήρθε σε επαφή με την φύση, τη θάλασσα. Το δεύτερο βασικό στοιχείο του 

εξωφύλλου, η παλιά φωτογραφία με τα παιδιά, μας παραπέμπει στο παρελθόν και στα 

παιδικά χρόνια σε αδέλφια ή συγγενείς ή στην παιδική φιλία/νοσταλγία.  

Κώδικες- Φυσιολατρικός, ηλικιακός, συγγενικός. 
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α/α εικόνας: 3 

Περιγραφή-Στην εικόνα του εξωφύλλου αναπαριστάται ένας δρόμος με δύο μεγάλα 

κτήρια, ο δρόμος φωτίζεται με φως μεσημεριανού ήλιου, κάτι που παραπέμπει και στον 

τίτλο του δίσκου. Στο δρόμο διακρίνουμε δύο σκιές. Η πρώτη παραπέμπει σε ένα 

μικρό κοριτσάκι που παίζει με το στεφάνι της και η άλλη σε έναν ενήλικα, ίσως άνδρα, 

ο οποίος στέκεται στην άλλη άκρη του δρόμου. Διακειμενικότητα με έργα του Τζόρτζιο 

ντε Κίρικο - Ιταλός ζωγράφος, συγγραφέας και γλύπτης, γνωστός ως ένας από τους 

καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν το ιδίωμα της Μεταφυσικής Ζωγραφικής. 

Κώδικες-Ηλικιακός, αρχιτεκτονικός, μεταφυσικός. 
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α/α εικόνας: 4 

Περιγραφή-Στο εξώφυλλο διακρίνουμε έντονα το στοιχείο της φύσης. Η μισή 

αυθεντική ρεαλιστική φωτογραφία/εικόνα δείχνει τον ουρανό με ένα μεγάλο σύννεφο 

και η άλλη μισή ένα χωράφι με σιτάρια. Μπορούμε να διακρίνουμε από την φορά 

των σιταριών ότι φυσάει άνεμος. Για ακόμη μια φορά το στοιχείο της φύσης εμφανίζεται 

καθώς έχει επηρεάσει πολύ τον δημιουργό, κυρίως εξαιτίας των παιδικών χρόνων στην 

Κρήτη. 

Κώδικες-Περιβαλλοντικός/φύσης, συναισθηματικός/κίνησης/δύναμης  
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α/α εικόνας:5 

Περιγραφή  Στην αυθεντική ρεαλιστική φωτογραφία /εικόνα διακρίνουμε έναν άντρα στη 

φύση, με ηλιόλουστο καιρό, ίσως στην κορυφή κάποιου βουνού, αφού στο κάτω επίπεδο 

φαίνεται η θάλασσα. Ο άντρας είναι γυρισμένος πλάτη και κοιτάει την θέα κρατώντας έναν 

χαρταετό στο χέρι τον οποίο ετοιμάζεται να πετάξει. Η εικόνα παραπέμπει σε ελληνικό 

τοπίο. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι είναι και η γενέτειρα του δημιουργού, η Κρήτη. 

Κώδικες-Φύσης, δράσης, κίνησης/ελληνικότητα/παράδοση.  
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 α/α εικόνας: 6 

Περιγραφή. Στο κέντρο του εξωφύλλου κυριαρχεί η μορφή του ερμηνευτή των 

τραγουδιών, ο οποίος δεν κοιτάει την κάμερα, αλλά αριστερά. Στο πίσω μέρος 

διακρίνουμε κάποια κατεστραμμένα ξύλα, ίσως χαλάσματα από κάποια καταστροφή.  

Κώδικες- ανθρωποκεντρικός/ Καταστροφής 
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α/α εικόνας: 7 

Περιγραφή Το εξώφυλλο είναι μια εικόνα που δομείται από πολλές φωτογραφίες/καρτ 

ποστάλ ταξιδιών τοποθετημένες άτακτα. Όλες οι φωτογραφίες απεικονίζουν το ίδιο 

στιγμιότυπο από τη φύση και στο κάτω μέρος διακρίνουμε χειρόγραφες λέξεις, μια 

αφιέρωση/στα γαλλικά. Οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες αποδίδοντας έμφαση στην 

υπογραφή στο κάτω μέρος της φωτογραφίας, αλλά και στον τίτλο του δίσκου που είναι 

και αυτός σε κόκκινο χρώμα. Οι εικόνες είναι ασπρόμαυρες, και έτσι παραπέμπουν σε 

σε παρελθοντικά χρόνια/στη νοσταλγία. 

Κώδικες- Φύσης, χρονικός, συναισθηματικός 
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α/α εικόνας: 8 

ΠεριγραφήΣτο εξώφυλλο βλέπουμε τρεις μορφές. Δύο αγόρια γυρισμένα προς την 

μεριά του τοίχου και ένα κορίτσι με ένα ποδήλατο να περνάει από πίσω τους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα χρώματα και η ενδυμασία των παιδιών, καθώς τα 

αγόρια φορούν μαύρα ρούχα, ενώ το κορίτσι λευκό φόρεμα και οδηγεί ένα 

χρωματιστό ποδήλατο. Από την ενδυμασία των παιδιών διακρίνουμε ότι δεν 

ανήκουν στη σύγχρονη εποχή. Ίσως είναι μια εικόνα από τα παιδικά χρόνια του 

δημιουργού τα οποία αναπολεί. 

Κώδικες-μνήμης, παιδικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

48 

α/α εικόνας: 9 

Περιγραφή Στη φωτογραφία του εξωφύλλου βλέπουμε ένα αγόρι με βαμμένο μπλε 

πρόσωπο, ίσως από κάποια μεταμφίεση, πάνω στο οποίο πέφτει άπλετο νερό. 

Μπορούμε να διακρίνουμε την χαρά στο πρόσωπο του και το χέρι του ενήλικα που 

φροντίζει το σώμα. 

Κώδικες-παιδικότητας, μνήμης, εορταστικός, σωματικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

49 

 

α/α εικόνας: 10 

Περιγραφή Στο εξώφυλλο διακρίνουμε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τρείς 

μορφές που παραπέμπουν σε παραδοσιακή οικογένεια. Ένας άντρας, μια γυναίκα και 

στη μέση κρατημένο από το χέρι έχουν ένα κοριτσάκι. Ιδιαίτερη εντύπωση 

προκαλεί η ενδυμασία, καθώς και οι τρεις φοράνε αδιάβροχα: τα ρούχα τους 

δηλώνουν φωτογραφία εποχής αμερικάνικους κινηματογράφου ή και νεορεαλισμού 

ιταλικού. Και οι τρείς κοιτάνε πάνω αριστερά έχοντας διαφορετικές εκφράσεις στα 

πρόσωπα τους, το κοριτσάκι χαμογελάει, ο πατέρας διατηρεί μια σοβαρότητα και η 

μητέρα φαίνεται κάπως ξαφνιασμένη. Επίσης σε δεύτερο πλάνο, πίσω από τους 

ανθρώπους υπάρχει ένα σύννεφο μέσα από το οποίο διακρίνουμε ακτίνες ηλίου μετά ή 

και πριν τη βροχή. 

Κώδικες-Ενδυματολογικός, οικογενειακός, περιβαλλοντικός, συναισθηματικός 
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α/α εικόνας: 11 

Περιγραφή Στο εξώφυλλο διακρίνουμε τη μορφή του συνθέτη, ο οποίος χαμογελάει και 

κοιτάζει προς τα κάτω/ευγένεια και διακριτικότητα δημόσιου χαιρετισμού. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα χρώματα του εξωφύλλου. Κυριαρχεί το πράσινο, γιατί 

όλη η μορφή του συνθέτη είναι πράσινη, και ακολουθούν το μαύρο και οι 

τονισμοί μοντέρνας απόδοσης επιχρωματισμένης αυθεντικής φωτογραφίας σε προοπτική. 

Κώδικες-αισθητικής, χαράς, αυτοπροσωπογραφίας. 
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α/α εικόνας: 12 

Περιγραφή Το εξώφυλλο απεικονίζει έναν άντρα που μυρίζει ένα λουλούδι. Στο πίσω μέρος 

είναι ευδιάκριτο το φεγγάρι και ο ουρανός γεμάτος αστέρια. Η τεχνοτροπία του έργου και 

η μορφή του άντρα παραπέμπουν σε ελληνικότητα και παράδοση/ρεαλιστική 

μαξιμαλιστική απόδοση άκρων και προφίλ. Επίσης για άλλη μια φορά συναντάμε το 

στοιχείο της φύσης κυρίως στο λουλούδι που κρατάει ο άντρας. 

Κώδικες-Φύσης, αισθητικής/αισθαντικότητας/ελληνικότητας, έμφυλος  
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α/α εικόνες: 13 

Περιγραφή Στο συγκεκριμένο εξώφυλλο μ ι α  φωτογραφία/εικόνα φύσης. 

Διακρίνουμε τη θάλασσα, ένα βουνό και ένα έντονο σύννεφο. Η φωτογραφία δείχνει 

παλιά και αλλοιωμένη, τοποθετημένη σ’ ένα κάδρο/παράθυρο που παραπέμπει στο 

ασυνείδητο και στη νοσταλγία την ονειρική. 

Κώδικες-Φύσης, μνήμης. 
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α/α εικόνας: 14 

Περιγραφή Το εξώφυλλο είναι μια κατασκευασμένη εικόνα που παραπέμπει σε 

γνωστό παραμύθι. Διακρίνουμε ένα δάσος γεμάτο φως, στο κέντρο της εικόνας μια 

κοπέλα ντυμένη στα λευκά, και μια κολοκύθα ενδείκτη της αφήγησης περί 

«Σταχτοπούτας». Ακόμη στην εικόνα διακρίνουμε και λάμψεις σε τυχαία σημεία που 

εντείνουν αυτό το παραμυθικό στοιχείο της παιδικότητας, της νοσταλγίας, της ονειρικής 

συνειρμικής αφήγησης.«Τα κομμάτια σε ταξιδεύουν άλλοτε στον παραμυθένιο 

κόσμο της Σταχτοπούτας, άλλοτε στην Κρήτη κι άλλοτε πάλι στο Νησί της Ουτοπίας.» 

(«Κι η κολοκύθα έγινε πάλι άμαξα», 2010) 

Κώδικες-Παραμυθικός, φύσης, έμφυλος, ενδυματολογικός 
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α/α εικόνας:15 

Περιγραφή Το εξώφυλλο αναπαριστά έναν δρόμο σε τούνελ. Η φωτογραφία έχει κίνηση, 

σαν να κινείται το αμάξι και κάποιος από μέσα να βγάζει φωτογραφία το δρόμο 

σε νυχτερινή διαδρομή. Στο τέλος του δρόμου διακρίνεται ένα έντονο φως στο 

τούνελ/τρόμου και λύτρωσης.  

Κώδικες-Δράσης, φωτεινότητας, λύτρωσης. 
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Αποτελέσματα 

Πίνακας 1: Συχνότητα εμφάνισης κωδίκων                           Πληθος                  Ποσοστά 

Φύσης 

έμφυλος 

χρονικός 

συναισθηματικός 

ενδυματολογικός 

ηλικιακός 

καιρικός 

καταστροφής 

παιδικότητας 

ελληνικότητα 

δράσης 

κοινωνικός 

φυλετικός, 

οικογενειακός 

χρωματικός 

παραμυθικός 

ταχύτητας 

   φωτεινότητας 

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

   1 

   1 

   1 

   18 

    

 

  

 

44% 

28% 

28% 

22% 

22% 

17% 

17% 

11% 

11% 

11% 

11% 

 6% 

6% 

6%  

       6% 

       6% 

       6% 

       6% 

       6% 

   100% 
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         Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την καταμέτρηση των 

κωδίκων διακρίνουμε ότι ο κώδικας της φύσης/του περιβάλλοντος με κυρίαρχα το 

νερό και τον άνεμο/ τη γη και τον ουρανό, το βλέμμα και την κίνηση προς άνω 

(αν-θρώπου) υπερισχύει κατά πολύ σε σχέση με τους υπόλοιπους κώδικες. Στη 

συνέχεια ακολουθούν ο έμφυλος και ο χρονικός κώδικας ως μ ν ή μ η  

κ α ι  π α ι δ ι κ ό τ η τ α  γ ι α  τον γιο/αγόρι, η συγγένεια ως αρχετυπικές 

μορφές που δεν κοιτάζουν προς τον θεατή, αλλά εσωαφηγηματικά δομούν σενάρια 

οικογενειακής θαλπωρής/νοσταλγίας. Ο χρονικός κώδικας, η εποχή, η μνήμη 

παρουσιάζεται συχνά, κυρίως τονίζοντας μια στροφή προς το παρελθόν. Αυτό 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι οφείλεται σε μια επιθυμία του δημιουργού να 

τονίσει τα παρελθοντικά χρόνια, τα οποία ταυτίζονται με τα χρόνια της 

παιδικής/εφηβικής ηλικίας. 

Ακολουθούν ο συναισθηματικός και ο ενδυματολογικός κώδικας, σε αποδόσεις 

τοπίων και εκφράσεις των ατόμων στα εξώφυλλα, που δείχνουν έντονα τα 

συναισθήματα. Ο ενδυματολογικός κώδικας εντοπίζεται στα εξώφυλλα 

εποχής/ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από οικογενειακά αρχεία. Ακολουθούν οι κώδικες 

ελληνικότητας και παράδοσης, ταυτότητας και εθνικής ένταξης, αλλά και ο 

κώδικας αισθητικής, εικαστικής κυρίως απόδοσης καθώς επίσης και ο 

παραμυθικός/ονειρικός της υποκειμενικότητας κυρίως σε υπαρξιακό και 

μεταφυσικό πεδίο διαλογισμού και ίσως απομόνωσης.  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ 

ΚΑΛΕΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

        Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει 

τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα 

στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την 

οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να 

αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Στο πλαίσιο αυτό 

κρίνεται απαραίτητη η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο 

σχεδιασμό της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η Προσχολική Αγωγή αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας και 

γενικευμένη αρχή. Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο είναι το 

κίνητρο για τη μάθηση. 
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         Τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο  ερεθίσματα περιβάλλον 

εξερευνούν με τις αισθήσεις, δημιουργούν ιδέες και δομούν τη γνώση. Καθώς 

αναπτύσσονται οδηγούνται σε πιο σύνθετες και περίπλοκες μορφές 

αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους και τους ενήλικες που επηρεάζουν τις 

γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες. Παράλληλα χρησιμοποιούν συνεχώς τις 

γνώσεις που αποκτούν και τις ιδέες τους για διαφορετικούς σκοπούς και με 

πολλούς τρόπους. Έτσι, αναπτύσσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στο 

περιβάλλον (ΔΕΠΠΣ, 2003).  

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

            Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραµµάτων σχεδιασµού 

και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηµατικών, ΜελέτηςΠεριβάλλοντος, 

∆ηµιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, ∆ραµατική Τέχνη, Μουσική, 

Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου. 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                Η προσέγγιση «θεµάτων» καθώς και τα σχέδια εργασίας είναι συστατικά 

στοιχεία των προγραµµάτων και δίνουν έµφαση στη διαθεµατικότητα, την ολιστική 

αντίληψη της γνώσης και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών των 

παιδιών στη διαδικασίατηςμάθησης. Τα προγράµµατα οργανώνονται γύρω από 

«θέµατα» που ενδιαφέρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τα παιδιά. Το 

«θέµα» που επιλέγεται βρίσκεται στο κέντρο ενόςσχήµατος, αν µπορούµε να το 

φανταστούµε σχηµατικά, εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά µε τα 

προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηµατικών, 

της Μελέτης Περιβάλλοντος και της ∆ηµιουργίας-Έκφρασης. Η Γλώσσα, η 

Επικοινωνία και η Τεχνολογία διατρέχουν κάθε «θέµα» που επιλέγεται. Οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι κυρίωςσυλλογικές και ευνοούν την 

αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας ,τον προφορικό και το 

γραπτό λόγο (ΔΕΠΠΣ,2003). 

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
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             Η ∆ηµιουργία και Έκφραση περιλαµβάνει τα προγράµµατα σχεδιασµού 

και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών µε τα Εικαστικά, το Θέατρο ∆ραµατική 

Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική. Αυτά τα προγράµµατα διατηρούν την 

αυτονοµία τους, αλλά διαθέτουν και κοινούς κώδικες. 

Ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, µαγεύουν, 

αφυπνίζουν την περιέργεια τους, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν την 

έκφραση, καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για 

πειραµατισµό µε υλικά και τεχνικές. Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες 

που σχεδιάζονται και οργανώνονται εµπλέκονται και αλληλοσυµπληρώνονται 

ανοίγοντας νέους δηµιουργικούς δρόµους.Η Μουσική για παράδειγµα µπορεί 

να οδηγήσει σε κίνηση ή σε εικαστική δηµιουργία, ενώ το θέατρο µπορεί να 

ολοκληρώνεται µε τη συνοδεία ενός µουσικού κοµµατιού και µιας εικαστικής 

δηµιουργίας. Με αυτό τον τρόπο συνυπάρχουν οι τέχνες και η κίνηση χωρίς να 

τονίζεται η εξειδίκευσή τους(ΔΕΠΠΣ,2003)παλµός ρυθµός, ταχύτητα 

εκπαιδευτικός δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον. ∆ιευκολύνει τα παιδιά 

µε υλικά και µε ποικίλες δραστηριότητες. Με προτάσεις και ερωτήσεις τα οδηγεί 

σε περαιτέρω µουσική εξερεύνηση. Ενεργοποιεί τα παιδιά να ακούν µουσική και 

να παίζουν «µε τη µουσική», να βιώνουν οµαδικές µουσικές εµπειρίες,να 

πειραµατίζονται µε τους ήχους, το τραγούδι, την κίνηση, µε το παίξιµο οργάνων 

και τη «σηµειογραφία» και να χρησιµοποιούντις νέες τεχνολογίες όπου είναι 

δυνατόν. Το τραγούδι και η χρήση της «σηµειογραφίας» αποτελούν σηµαντικές 

δραστηριότητες. Αν αναπτύσσεται µε συνέπεια, το τραγούδι αποτελεί µια κεντρική 

πηγή για την εκτέλεση, τη σύνθεση–δηµιουργία.Η προσέγγιση της Μουσικής στο 

Νηπιαγωγείο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ακρόαση και η εφαρµογή της 

γνώσηςκαι κατανόησης αναπτύσσονται µέσα από τις συσχετιζόµενες δεξιότητες 

της εκτέλεσης (έλεγχος ήχων µέσω τραγουδιού και παιξίµατος οργάνου), 

µουσικής δηµιουργίας (δηµιουργία και ανάπτυξη µουσικών ιδεών) και 

αξιολόγησης (εκτίµηση και αναθεώρηση της εργασίας τους).       

            Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 

Σπουδών(ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο προβάλλεται η διαθεματική προσέγγιση 

ως μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης. Στην διαθεματική προσέγγιση η 

γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα. Δεν γίνεται τεμαχισμός της σε διάφορες 

γνωστικές περιοχές.Η προσέγγιση αυτών των γνώσεων μπορεί να επιτευχθεί με 

την αξιοποίηση διαφορετικών μέσων και διδακτικών πρακτικών:διατύπωση 

ερωτημάτων και διερεύνησή τους, αφήγηση εμπειριών, δραματοποίηση, ανάγνωση 

λογοτεχνικών κειμένων, παραγωγή κειμένων με ποικίλους επικοινωνιακούς 



   

59 

στόχους, εικαστικές αναπαραστάσεις και άλλες καλλιτεχνικές δημιουργίες 

καθώς και χρήση των νέων τεχνολογιών. (Διαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 

2006).          Η καινοτομία του διαθεματικού προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι 

τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη διαδικασία μάθησης και έχουν δυνατότητες 

επιλογών ,οι οποίες βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους. Με 

αυτόν τον τρόπο η αντίληψη για την μάθηση αποκτά νέα διάσταση και ο ρόλος του 

μαθητή είναι πλέον καθοριστικός για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

     Σε αυτό το πλαίσιο σέβεται την προσωπικότητα και την πολιτισμική 

ταυτότητα κάθε παιδιού το προτρέπει να παίρνει το λόγο και το ενθαρρύνει 

συνεχώς να εξερευνά και να ανακαλύπτει. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει τις 

προϋποθέσεις για την ολόπλευρη- σωματική, συναισθηματική, νοητική και 

κοινωνική ανάπτυξή του(Διαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006). 

      Στο όγδοο βιβλίο των «Πολιτικών» του ο Αριστοτέλης εξέφρασε όχι μόνο την 

ηθική προσέγγιση για την αγωγή του παιδιού, αλλά και την αισθητική, καθώς 

και την μορφωτική. Συμπληρώνει στα θετικά της μουσικής αγωγής και την 

απόλαυση και την ηρεμία που προσφέρει στα παιδιά (Σίμος, 2004, σ. 33).Η μουσική 

εκπαίδευση του παιδιού επιχειρεί να διευκολύνει και να ομορφύνει την ζωή του, 

να γίνει ώριμο και να είναι χρήσιμος και συνειδητοποιημένος πολίτης στην 

κοινωνία. Όλα αυτά είναι δυνατό να επιτευχθούν μέσα από την τέρψη που προσφέρει 

η μουσική, τις ευαίσθητες πτυχές που έχει να επιδείξει, αλλά και την πειθάρχηση που 

γίνεται κτήμα του παιδιού συμμετέχοντας σε μουσικές δραστηριότητες (Σέργη,2003: 

3).Ο Froebel υποστήριξε ότι το τραγούδι που τραγουδούν οι μητέρες στα μωρά 

τους αποτελεί ζωτικό στοιχείο εκπαίδευσης των μικρών παιδιών και ότι η μουσική 

συνιστά «ένα από τα πρώτα μέσα γένεσης και έκφρασης της 

ευτυχίας»(Kendall,1986: 45). Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο και 

συγκεκριμένα στο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην διδασκαλεία της μουσικής 

στο νηπιαγωγείο δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η μουσική όπως και τα 

υπόλοιπα μέσα δημιουργικής έκφρασης που σχετίζονται με τις τέχνες δίνουν στα 

παιδιά ευκαιρίες να αντιληφθούν την ομορφιά που υπάρχει στη ζωή 

μας(Dodge&Colker,1998) και τη δυνατότητα να εκφράζουν με διαφορετικούς 

τρόπους και μέσα, την συνεχώς αυξανόμενη κατανόησή τους για τον κόσμο που 

τα περιβάλλει (Pound&Harisson,2003).Πολλές έρευνες μιλούν για την σημαντικότητα 

της θέσης της μουσικής στο εκπαιδευτικό σύστημα με την αιτιολογία μιας 

πολύπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού.Γι’ αυτό πλέον συναντάμε 

την μουσική σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με την διδασκαλία της 
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μουσικής επιτυγχάνονται οι παρακάτω στόχοι:  

 

• Υπακοή στις κοινωνικές επιταγές : μέσα από συγκεκριμένα είδη μουσικής 

παρουσιάζονται στα παιδιά οδηγίες με πιο ευχάριστο τρόπο. 

• Σταθεροποίηση των κοινωνικών και των 

θρησκευτικών θεσμών: η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε 

τελετουργίας των παιδιών. Συχνά, για παράδειγμα, τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τα δικά τους τραγούδια, για να εκλέξουν έναν 

αρχηγό στο παιχνίδι τους. Τα πατριωτικά και θρησκευτικά 

τραγούδια που μαθαίνουν, ενισχύουν την πολιτική και θρησκευτική 

τους συνείδηση. Διαιώνιση της πολιτιστικής κληρονομιάς: η μουσική 

αναλαμβάνει την μετάδοση της ιστορίας, της λογοτεχνίας και των 

κοινωνικών επιταγών 

• Καλύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία: η μουσική είναι ισχυρός 

παράγοντας κοινωνικοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είπε κάποτε 

και ο μεγάλος μουσικοπαιδαγωγός Carl Orff για την μουσική: «Η 

μουσική δεν μαθαίνεται, αλλά ανακαλύπτεται» (στο Σακελλαρίδης, 2012, σ. 

45), θα λέγαμε ότι οι συνθήκες και η ανακαλυπτική διαδικασία είναι αυτές 

που θα βοηθήσουν το παιδί να εισχωρήσει με τον επιθυμητό τρόπο στον 

μουσικό κόσμο (Σακελλαρίδης, 2012: 44- 45). 

 

Η μουσική στο νηπιαγωγείο βοηθάει σημαντικά την ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών και τα βοηθάει να εκφραστούν στην καθημερινότητα τους με ποικίλους 

τρόπους. Οι μουσικές δραστηριότητες βοηθούν τα νήπια να εκφράζονται και να 

επικοινωνούν συμπληρωματικά με το λόγο. Τα παιδιά μέσα από διάφορα ακούσματα, 

με τη σύνθεση και το τραγούδι εκφράζουν και κατανοούν τις μουσικές ιδέες 

(Διαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006: 327).  

        Στο νηπιαγωγείο η μουσική, όπως και τα υπόλοιπα μέσα δημιουργικής έκφρασης 

που σχετίζονται με τις τέχνες, δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες να αντιληφθούν την 

ομορφιά που υπάρχει στη ζωή μας(Dodge&Colker,1998) και τη δυνατότητα να 

εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα την συνεχώς αυξανόμενη 

κατανόησή τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει(Pound&Harrison, 2003).«Είναι 

σημαντικό, στο πλαίσιο της προσέγγισης της μουσικής πολυγλωσσίας, τα παιδιά να 

κατανοήσουν ότι μέσα στη διάρκεια της ιστορίας έχουν υπάρξει πολλοί 

διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζονται με 
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τη μουσική, και μέσα σ αυτούς περιλαμβάνονται και οι μορφές της 

παραδοσιακής μουσικής των διαφόρων λαών και οι μορφές της έντεχνης 

μουσικής, αλλά και μορφές της τζαζ ή ροκ κτλ»(Γρηγορίου,1994: 6). Σ 

αυτό το σημείο δεν γνωρίζω αν θα ήταν σκόπιμο να αναφέρω μια προσωπική μου 

εμπειρία, ωστόσο νοιώθω την ανάγκη να την εκφράσω.Η επιλογή του θέματος της 

διπλωματικής μου εργασίας καθώς και η αγάπη μου για την κλασσική και έντεχνη 

μουσική με οδηγεί πολλά χρόνια πίσω, σε έναν άνθρωπο αγαπημένο ο οποίος ήταν 

λάτρης της ποιοτικής μουσικής και αυτοδίδακτος βιολιστής, τον παππού μου. 

Θυμάμαι τα μουσικά ακούσματα των παιδικών μου χρόνων και πραγματικά 

αισθάνομαι αγαλλίαση και ευγνωμοσύνη.  

      Ορμώμενη απ αυτή την εμπειρία υποστηρίζω την μουσική διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών και δράττω την ευκαιρία να παρουσιάσω ενδεικτικές 

δραστηριότητες για ένα τραγούδι του εξαίσιου μουσικοσυνθέτη-στιχουργού 

του Γ. Σταυριανού, του οποίου ο τίτλος μας ταξιδεύει στην παιδική μας ηλικία, 

τότε που η χαρά και το γέλιο ήταν το πρώτο μας μέλημα. Συμπεριλαμβάνεται στο 

άλμπουμ με τίτλο «Δέκα παιδικοί καημοί» και ο τίτλος του είναι: «Το χαμόγελο του 

κλόουν».  

 

 

 

                                 ΤΟ  ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΚΛΟΟΥΝ-1985 

 Συνθέτης:Γ.    

Σταυριανός 

                                              Στιχουργός :Γ.  Σταυριανός 

Ερμηνευτής: Αργύρης Κούκας 

Κάθε σου λέξη και μια προσμονή 

κάθε σου ελπίδα κι από μια πληγή 

τα χέρια δένεις στον κόσμο κοιτάς 

κι είναι σαν πάντα ν’ αποχαιρετάς. 

Κόκκινα χείλη όνειρα χλωμά 

ποτέ το τρένο σου δε σταματά 

μη με κοιτάς ξέρω δε μ’ αγαπάς 
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όταν με βία στο πλήθος γελάς. 

Μες στο σκοτάδι σαλεύει το φως 

να τα κατάφερες! Γελάει ο μικρός. 

Τι να `ν’ αυτό που έτσι λαμποκοπά 

παίξιμο φάλτσο το δάκρυ κυλά. 

Γέλα παλιάτσο, γελάμε κι εμείς 

δεν σε ρωτάμε τι έχεις να πεις 

     γέλα στον πόνο και κάν’ τον γιορτή,                            

για αύριο οι πίκρες, σκοτούρες καημοί. 

 

   Όμως για σένα είναι πάντα γιορτή 

ε και τι να κάνουμε, κυλάει η ζωή 

                                         γέλα στον πόνο σου και στην χαρά 

τι πανηγύρια και τι συμφορά. 

 

Αλήθεια, σκέφτηκε ποτέ κανείς, 

αν έχεις κάτι κι εσύ να μας πεις;  

Μα  ό,τι κι αν έχεις άστο γι άλλη φορά 

το τρένο φεύγει και δε σταματά. 

                                  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Στόχος: Να καλλιεργηθεί η φαντασία των παιδιών, να εκφραστούν δημιουργικά 

.Παρουσιάζουμε στα παιδιά τον τίτλο του τραγουδιού με το οποίο θα 

ασχοληθούμε. Ζητούμε από τα παιδιά, ορμώμενα από τον τίτλο «Το 

χαμόγελο του κλόουν», να φανταστούν ποιο μπορεί να είναι το 

περιεχόμενο του τραγουδιού και να δημιουργήσουν μια δική τους ιστορία 

με πρωταγωνιστή έναν κλόουν. Καταγράφουμε την ιστορία του κάθε 

παιδιού.Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Δημιουργία-Έκφραση. 
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Στόχος: Να απολαύσουν το άκουσμα του μελωδικού τραγουδιού, να εκφραστούν 

μέσα από την ζωγραφική.Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ακούσουν με προσοχή το 

τραγούδι από το CD και στη συνέχεια τα προτρέπουμε να ζωγραφίσουν τις 

εικόνες που δημιουργήθηκαν στο μυαλό τους κατά την διάρκεια της ακρόασης 

του τραγουδιού. Όταν ολοκληρώσουν την ζωγραφιά τους ,ζητάμε να μας την 

περιγράψουν. Εμπλεκόμενοι τομείς: Μουσική, Δημιουργία-Έκφραση. 

 Στόχος: Να εξοικειωθούν με την ενεργητική ακρόαση(μελωδική γραμμή 

της μουσικής ρυθμικά στοιχεία ηχοχρωματικές και εκφραστικές 

ιδιαιτερότητες).Παροτρύνουμε τα παιδιά να κινούνται με τη μελωδία, να επιλέξουν 

έναν ήχο που δημιουργείται με το σώμα(παλαμάκια) προκειμένου να δώσουν τον 

ρυθμό του τραγουδιού και να κάνουν σε ένα χαρτί, καταγραφή των ηχοχρωματικών 

ιδιαιτεροτήτων με γραφική απεικόνιση. Εμπλεκόμενοι τομείς: Μουσική, Κίνηση, 

Γραφή. 

Στόχος: Να υποστηριχθούν στο να αναπτύξουν την ικανότητα σύνθετων 

υποκειμενικών συνειρμών αλλά και να αντιληφθούν τη μουσική ως αυτόνομη 

γλώσσα. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μοιραστούν μεταξύ τους τις εικόνες και τις 

σκέψεις που τους προκάλεσε το άκουσμα του τραγουδιού.Εμπλεκόμενοι τομείς: 

Προφορικός λόγος, Δημιουργία-Έκφραση. 

Στόχος: Να γνωρίσουν, τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να 

δημιουργηθεί και να ολοκληρωθεί ένα τραγούδι και ένα άλμπουμ, καθώς και αυτούς 

που συμμετέχουν σ αυτό(στιχουργό ,συνθέτη, μουσικούς συντελεστές ,ερμηνευτή). 

Αναφερόμαστε στον συνθέτη ,στιχουργό και ερμηνευτή βιογραφικά και εργογραφικά 

με συνοπτικό και ευχάριστο τρόπο. Απαριθμούμε το σύνολο των cd του 

μουσικοσυνθέτη. Συνοδεύουμε με εποπτικό υλικό( φωτογραφίες των καλλιτεχνών 

και το άλμπουμ στο οποίο εμπεριέχεται το τραγούδι).Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, 

Μαθηματικά 

Στόχος: Να εκφραστούν μέσω της παντομίμας.Όσα παιδιά επιθυμούν με εναλλαγές 

μιμούνται τις κινήσεις του κλόουν, τις εκφράσεις του και προσπαθούν να 

διασκεδάσουν τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία είναι το κοινό τους. Εμπλεκόμενοι 

τομείς: Προφορικός λόγος, Δημιουργία-Έκφραση.  

 

Στόχος: Να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο των παιδιών με λέξεις που περιγράφουν 

συναισθήματα. Καταγράφουμε τα συναισθήματα που νοιώθουν τα παιδιά κατά την 
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ακρόαση του τραγουδιού.Εμπλεκόμενοι τομείς: Προφορικός λόγος, Γλώσσα. 

 

Στόχος:Να εξερευνούν το διαδίκτυο με σκοπό την εύρεση πληροφοριών. 

Ιστοεξερεύνηση για τη δημιουργία αφίσας. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια 

ιστοεξερευνηση στο διαδίκτυο σε σχέση με τον συνθέτη και στιχουργό Γ.Σταυριανό. 

Να περιηγηθούμε σ αυτό μαζί με τα παιδιά να ακούσουμε και άλλες μουσικές 

συνθέσεις ή τραγούδια του και να συλλέξουμε υλικό ώστε να δημιουργήσουμε μια 

αφίσα.Τα παιδιά κόβουν φωτογραφίες αντιγράφουν τίτλους,ονόματα,χρωματίζουν 

και φτιάχνουν μια αφίσα για τον ξεχωριστό συνθέτη, Γ.Σταυριανό. Εμπλεκόμενοι 

τομείς: Πληροφορική, Δημιουργία-Έκφραση 

 

Στόχος: Να αντιληφθούν τον επικοινωνιακό χαρακτήρα του διαδικτύου.     

Στέλνουμε την αφίσα που φιλοτεχνήσαμε μέσω του διαδικτύου, στον Γ.Σταυριανό 

μαζί με ένα γράμμα στο οποίο τα παιδιά με την βοήθεια της εκπαιδευτικού, 

εκφράζουν το θαυμασμό τους για το έργο του και θέτουν ερωτήματα τα οποία τους 

έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του project. Εμπλεκόμενοι τομείς:Πληροφορική 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Γλώσσα. 

Στόχος: Να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν υλικά με δημιουργικό τρόπο. 

Συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα υλικά φτιάχνουμε την μάσκα του κλόουν. 

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Παρακολουθώντας τις επιλογές των συντελεστών των μουσικών έργων του 

Γ.Σταυριανού αποκαλύπτεται ο θαυμασμός του καλλιτέχνη για το έργο του Μ. 

Χατζιδάκη καθώς και την μεγάλη επιρροή που αυτό του έχει ασκήσει. Από την 

ανάλυση των σημαινομένων γίνεται εμφανές ότι η δημιουργία ενός μουσικού έργου 

είναι συνισταμένη πολλών συνιστωσών..Παράλληλα, ο ρόλος της σκέψης του 

ακροατή είναι καταλυτικός. Ο ακροατής είναι ο δέκτης των σημαινομένων τα οποία ο 

ίδιος μπορεί να αξιοποιήσει, και να εντρυφήσει σε αυτά.Εχοντας πραγματοποιήσει 

ένα τριήμερο projectμε θέμα ένα τραγούδι του Γ.Σταυριανού με την ιδιότητα της 

εκπαιδευτικού κατεληξα στο εξής συμπέρασμα. Τα μικρά παιδιά είναι οι καλύτεροι 

δέκτες αυτής της υπέρτατης θετικής ενέργειας η οποία περιβάλλει την ατμόσφαιρα 

με το άκουσμα μιας μουσικής μελωδίας ,μιας λέξης, μιας εικόνας. Αυτά έχουν 

την ικανότητα να αποκωδικοποιούν μ’ ένα μαγικό και ταυτόχρονα απλοϊκό τρόπο 

αυτά που η ενήλικη σκέψη αδυνατεί να συλλάβει.Αυτής της μαγικής παιδικής σκέψης 
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και ψυχής είναι νοσταλγός ο Γ. Σταυριανός και αυτή η νοσταλγία της παιδικότητας 

και «της αγάπης για τον άνθρωπο» διαχέεται σε όλο το μουσικό του έργο. 
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