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Δπραξηζηίεο.. 

Κιείλνληαο δώδεθα ρξόληα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε πνιιά είλαη απηά πνπ έρσ 

λα ζπκάκαη σο λεπηαγσγόο-παηδαγσγόο. Απηό όκσο πνπ κε πνιιή επραξίζηεζε 

ζπκάκαη είλαη ην πώο ζην άθνπζκα ελόο σξαίνπ ηξαγνπδηνύ όινη κηθξνί θαη κεγάινη 

ζσπαίλακε, εξεκνύζακε θαη αθελόκαζηαλ ζηα ιόγηα ηνπ θαη ζηηο γιπθέο ηνπ 

κεισδίεο. Καη κεηά από ην άθνπζκα εξρόηαλ πάληα κηα ζπδήηεζε. Πνηνο ήηαλ; Καη 

γηαηί ήηαλ; Καη ηη ήζειε εθεί; Καη αλ ηνλ έρνπκε μαλαδεί; Καη ηη ζέιεζε λα θάλεη; Καη 

ηη έθαλε ηειηθά; Ή έλα παηρλίδη ή πνιιέο θνξέο ηίπνηα. Απιώο ην ηξαγνύδη εξρόηαλ 

γηα λα καο απνθνξηίζεη από ηελ έληαζε. 

 Ζ αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ηξαγνπδηώλ γηα θάζε πεξίζηαζε κε έθαλε λα αγαπήζσ ην 

παηδηθό ηξαγνύδη θαη ηηο παηδηθέο ζπιινγέο ηξαγνπδηώλ θαη θάπσο έηζη γελλήζεθε ε 

αλάγθε αλαδήηεζεο εξώσλ κέζα ζε παηδηθά βηβιία, εμίζνπ ζπνπδαία εξγαιεία γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

ε απηό ην ηόζν επράξηζην, νκαδηθό θαη ελίνηε πνιύ πξνζσπηθό ηαμίδη γηα κέλα ζέισ 

λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο πνπ βξεζήθαλ ζην δξόκν κνπ θαη δε 

δίζηαζαλ λα κε αθήζνπλ λα δηαβάζσ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη λ‟ απιώζσ θαη εγώ ηηο 

δηθέο κνπ.  

Άλλα Βαθάιε, αγαπεκέλε όισλ καο, ζ‟ επραξηζηώ ζεξκά πνπ κε ζπκπεξηέιαβεο ζηελ 

νκάδα απηή ηεο «Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζηελ Δθπαίδεπζε», πνπ κε θαζνδήγεζεο.. 

 

 

 

 

 

 



            Πεξίιεςε 

Ζ παξνύζα εξγαζία έρεη σο ζηόρν λα αλαδεηήζεη ηα παηδηθά ζηηρνπξγήκαηα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2010-2020) ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά θάπνηνο ήξσαο/ εο ηεο 

κπζνινγίαο καο. Ξεθηλώληαο κε ηε ζρέζε κνπζηθήο-πνίεζεο θαη ηελ πνίεζε γηα κηθξά 

παηδηά, πξνρσξάκε ζηελ αλαδήηεζε δεκηνπξγώλ πνπ έρνπλ γξάςεη παηδηθά 

ηξαγνύδηα κε βάζε ηζηνξίεο εξώσλ ηεο κπζνινγίαο ή κε αθνξκή ηα πάζε ελόο 

κπζηθνύ ήξσα. Ζ αλαδήηεζε παηδηθώλ βηβιίσλ θαη κνπζηθώλ ζπιινγώλ έγηλε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηύνπ όληαο ζεκαληηθό εξγαιείν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ. Σα κνπζηθά 

θνκκάηηα πνπ ζπλόδεπαλ ηζηνξίεο ή πνπ γξάθηεθαλ γηα κνπζηθέο ζπιινγέο έρνληαο 

ζην επίθεληξν θάπνηνλ ήξσα ηεο κπζνινγίαο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπό, αλαιύζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ. Σα ζπκπεξάζκαηα καο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην όηη ε κνπζηθή σο ζπνπδαίν θνκκάηη ηεο ηέρλεο, νθείιεη λα είλαη 

παξνύζα ζηε δηδαζθαιία καο θαη ζηα ζρνιεία καο γεληθόηεξα. Πνίεζε θαη κνπζηθή 

είλαη αδηακθηζβήηεηα δπν «γιώζζεο» πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά ηα παηδηά γηα 

λα επηθνηλσλήζνπλ, λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα.    

Abstraction 

This thesis‟ aim is to look into children‟s songs lyrics for the last 10years (2010-2020)  

in which one hero from mythology or even more are mentioned. We start from the 

connection between music and poetry for young children, and then we  look into 

music artists who have written children‟s songs based on heroes‟ stories or the 

difficulties they have experienced in life. The search for children‟s books and music 

collection was done on the internet because it is the main information research tool. 

The music songs that accompany the stories or were written for music collections, 

which have a hero as their main character in order to serve a certain goal, were both 

analyzed and categorized. The research‟s findings have to do with the opinion that 

music, as an important part of art, must be present at teaching and schools in generall. 

Poetry and music are without doubt two “languages” that children use every day to 

communicate or express feelings. 
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 Δηζαγσγή  

Ζ παηδηθή ζηηρνπξγηθή απνηειεί έλα πεδίν ζην νπνίν ρξήζηκν είλαη λα δνζεί κεγάιε 

πξνζνρή από όινπο πνπ αζρνινύληαη κε ηα παηδηά. Παηδηθή πνίεζε ή πνίεζε γηα 

παηδηά; Μνπζηθή θαη πνίεζε. Γπν ιέμεηο ζηελά δεκέλεο πνπ θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη ε 

κία πάλσ ζηελ άιιε  γηα λα θαηαθέξνπλ λα καο παξαδώζνπλ ζηίρνπο κε λόεκα.  

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαδεηήζακε κε πνηνπο ηξόπνπο θαηαθέξλνπλ 

ζηηρνπξγνί, ζπλζέηεο θαη κνπζηθνί κέζα από ηνλ ζηίρν, ηε κνπζηθή θαη ηε ζύλζεζε 

λα απνδώζνπλ ζηα ηξαγνύδηα ηνπο λόεκα γηα ηα παηδηά. Κάπνηνη θαιιηηέρλεο κέζα 

από νινθιεξσκέλεο κνπζηθέο ζπιινγέο, άιινη κέζα από ηνλ ζπλδπαζκό αθήγεζεο 

ηεο ηζηνξίαο «παξέα» κε αληίζηνηρα ζεκαηηθά ζπλνδεπηηθά ηξαγνύδηα. 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο καο είλαη νη ήξσεο ηεο κπζνινγίαο ζηα παηδηθά ηξαγνύδηα. Γηα 

ηε κειέηε ηνπ μεθηλήζακε από ηηο ηέρλεο κνπζηθή θαη ηελ πνίεζε, ηε κεηαμύ ηνπο 

ζρέζε, ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ άλζξσπν ηνπ ζήκεξα αιιά θαη ηεο αξραηόηεηαο, ηε 

ζηηρνπξγηθή, ηνπο ζύγρξνλνπο θαιιηηέρλεο πνπ γξάθνπλ γηα παηδηά, ην παηδηθό 

ηξαγνύδη, ην κύζν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

Με αθνξκή ηνπο πνιύπαζνπο ήξσεο  ηεο κπζνινγίαο, επηρεηξήζακε λα θηηάμνπκε 

ιίζηεο παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2010-2020) πνπ λα θάλνπλ 

αλαθνξά ζε θάπνηνλ από απηνύο ηνπο ήξσεο. Καηά ηελ αλαδήηεζε καο ζε 

βηβιηνπσιεία, ζην δηαδίθηπν θαη ζε ειεθηξνληθά κνπζηθό-παηδαγσγηθά πεξηνδηθά,  

αλαθαιύςακε ηξαγνύδηα γηα παηδηά πνπ κηινύλ γηα κπζηθέο γνξγόλεο, ζενύο θαη 

ζεόηεηεο, πιάζκαηα κπζηεξηώδε θαη μεραζκέλα. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

είλαη λα κειεηήζνπκε πώο ιεηηνπξγνύλ νη κπζηθνί ήξσεο κέζα ζε έλα ηξαγνύδη πνπ 

απεπζύλεηαη ζε παηδηά, πνηα ε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο ηνπο κέζα ζ‟ απηό θαη ηη έρνπλ 

λα πξνζθέξνπλ ζηελ παηδηθή ειηθία ην ηξαγνύδη θαη ε πνίεζε.  Σν πξώην θεθάιαην 

θαη δεύηεξν θεθάιαην θαιύπηνπλ ην ζεσξεηηθό καο κέξνο, ην ηξίην ηελ θαηαγξαθή 

θαη αλάιπζε ησλ επξεκάησλ καο, ην ηέηαξην ηα ζπκπεξάζκαηα καο, ην πέκπην ην 

δεκηνπξγηθό καο θνκκάηη θαη ην έθην ηελ ειιεληθή θαη μελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

πάλσ ζηελ νπνία ζηεξηρηήθακε γηα ηε δνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.   

 

 



ΜΔΡΟ Ά – ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ 

Α. Μνπζηθή θαη Πνίεζε 

«Απηό πνπ είλαη πην ζεκαληηθό ζηε κνπζηθή δε βξίζθεηαη ζηηο λόηεο» Γθνύζηαβ 

Μάιεξ
1
  

Α.1 Γιώζζα θαη κνπζηθή 

Οη νκνηόηεηεο ηεο γιώζζαο κε ηε «γιώζζα» ηεο κνπζηθήο είλαη πνιιέο. Ζ γιώζζα 

θαη ε κνπζηθή ζπληζηνύλ ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ππό 

απηή ηελ έλλνηα είλαη «γιώζζεο» κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ. Με ηνπο θώδηθεο 

απηνύο νη άλζξσπνη επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κεηαδίδνληαο κελύκαηα θαη 

εθθξάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Καη νη δπν εκθαλίδνληαη κε δπν κνξθέο: ηελ 

πξνθνξηθή, πνπ είλαη ε θπξίαξρε κνξθή ηνπο θαη ηε γξαπηή ηνπο, πζηεξνγελή κελ 

αιιά όρη ιηγόηεξν ζπνπδαία θαη ζεκαληηθή. Απνηεινύλ δειαδή δπν επηθνηλσληαθά 

ζπζηήκαηα (Νηίλαο,2015:1).  

Ήδε από ηελ Αξραία Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο Μνπζηθή σο εληαίνο όξνο γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε κνπζηθή θαη ηε Γιώζζα. Σνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 κειεηάηαη ε ζρέζε κνπζηθήο 

θαη ξεηνξηθήο, ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο είδε κνπζηθήο όπσο ε 

όπεξα όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο γιώζζαο θαη έηζη νη ελδείμεηο ηεο ζηελήο ζρέζεο 

κνπζηθήο θαη πνίεζεο εληείλνληαη (Agawu, 2009). ηνλ 20
ν
 αηώλα όκσο εξρόκαζηε 

αληηκέησπνη κε κηα κεγάιε θαηλνηνκία: Γηα ηελ κειέηε κνπζηθώλ έξγσλ εηζάγνληαη 

θαη θπξηαξρνύλ γισζζνινγηθά κνληέια. Σν γεγνλόο απηό θαηά θύξην ιόγν θέξλεη κηα 

λέα ηξνπή ζηε κνπζηθή αλάιπζε θαη  έπεηηα αιιάδεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο γύξσ από ηε 

κνπζηθή. Ζ κνπζηθή πιένλ ζεσξείηαη πνιύ θνληά ζηε γιώζζα, είλαη κηα γιώζζα 

νπζηαζηηθά θαη ε γιώζζα κηα κνπζηθή (θαηά ηα ιεγόκελα ηνπ Λίληνβ,2005). ε 

απηήλ ηελ δηαπίζησζε ζπλδξάκνπλ θαη άιιεο επηζηήκεο όπσο ε ςπρνινγία, ε 

λεπξνθπζηνινγία θαη ε πιεξνθνξηθή (Αλαγλσζηνπνύινπ,2012:1).   

O Raymond Monelle
2
 ζην βηβιίν ηνπ Γισζζνινγία θαη εκεηνινγία ζηε Μνπζηθή 

(1992) καο κηιά γηα ηηο αλαινγίεο κεηαμύ γιώζζαο θαη κνπζηθήο ζε όια ηα επίπεδα 

πεξηγξαθήο- από ην θσλνινγηθό, ην ιεμηθό, κνξθνινγηθό, ζπληαθηηθό, 

                                                           
1
 Απζηξηαθόο ζπλζέηεο 

2
 Γελλεκέλνο ζην Bristol ηεο Αγγιίαο, ζεσξεηηθόο κνπζηθόο, δάζθαινο θαη θξηηηθόο κνπζηθήο, 

πηαλίζηαο ηεο ηδαδ.  



ζεκαζηνινγηθό θαη ηελ νιόθιεξε πξαγκαηεία θαη θείκελν 

(Αλαγλσζηνπνύινπ,2012:6). Ο Kofi Agawu
3
 έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηνραζηέο 

ηεο κνπζηθήο ζήκεξα ππνζηεξίδεη πσο γιώζζα θαη κνπζηθή σο ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο έρνπλ πνιιά θνηλά ηα νπνία αμίδεη λα αλαιπζνύλ. Δπηγξακκαηηθά ζα 

αλαθέξνπκε πσο θαη νη δπν ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθνπνύο επηθνηλσληαθνύο, είλαη 

νξγαλσκέλεο ζε ελόηεηεο κε αξρή κέζε θαη ηέινο, κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ, λα 

θεξκαηηζηνύλ ζε κηθξόηεξεο κνλάδεο. Δπηπιένλ,  ππάξρεη έλα νπδέηεξν πεδίν θαη ζηηο 

δπν γιώζζεο όπνπ ν αλαιπηήο κπνξεί λα δώζεη ηελ εξκελεία πνπ ζέιεη. Έηζη ην 

λόεκα δελ είλαη θαζνξηζκέλν αιιά κπνξεί λ‟ αιιάμεη αλάινγα κε ην πιαίζην. Σέινο 

θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο απαξαίηεηε είλαη ε ζπλεθηηθόηεηα γηαηί ρσξίο απηήλ δε ζα 

κπνξεί λα ππάξμεη λόεκα ζην νπδέηεξν επίπεδν
4
 (Agawu,2009).     

Πνιινί ηζρπξίδνληαη πσο ε κνπζηθή είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο γιώζζαο κε ην νπνίν νη 

ζπλζέηεο κπνξνύλ λα καο πνπλ δηάθνξα πξάγκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

«ηζρπξηζκνύο». Κάηη ηέηνην απνδεηθλύεη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο 

κνπζηθήο(ηώςε,ρ.ρ.). Ο κνπζηθνιόγνο Wilfred Mellers, επηρεηξεί ζην πεξίθεκν 

βηβιίν ηνπ Man and his music
5
, λα εδξαηώζεη ηε ζεκαζία ησλ ζπλζεηώλ θαη ηνπ 

έξγνπ ηνπο ζηε βάζε ηνπ ηη έρνπλ λα πνπλ, ζηε κεγαινζύλε ησλ «ηδεώλ» θαη ησλ 

«νξακάησλ» ηνπο. Καη νη ίδηνη νη ζπλζέηεο πνιιέο θνξέο εξκελεύνπλ κε παξόκνην 

ηξόπν ηα έξγα ηνπο θαη γεληθά ηε κνπζηθή. Ο Μπεηόβελ είρε εθθξάζεη ηελ πεπνίζεζε 

ηνπ όηη «ε κνπζηθή είλαη έλα κέζν πνπ απνθαιύπηεη πνιιά πεξηζζόηεξα από όηη 

νιόθιεξε ε θηινζνθία» θαη ν Έιγθαξ ραξαθηήξηζε ην θνλζέξην ηνπ γηα ηζέιν σο 

«ζηάζε δσήο ελόο αλζξώπνπ». Απηά είλαη θάπνηα κόλν από ηα πνιιά παξαδείγκαηα 

πνπ καο δείρλνπλ όηη έλα κνπζηθό έξγν θάηη καο «ιέεη» θαη απηόο είλαη ν ζσζηόηεξνο 

ηξόπνο λα αληηκεησπίδεηαη ε κνπζηθή. πλζέηεο, εξκελεπηέο θαη κνπζηθνθξηηηθνί 

πνιιέο θνξέο αλαδεηνύλ ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο κε γλώκνλα ηελ επηθνηλσληαθή  
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 O Kofi Agawu είλαη κνπζηθόο κειεηεηήο από ηελ πεξηνρή Volta ηεο Γθάλα. Δηδηθεύεηαη ζηε 

ζεκεησηηθή κνπζηθή θαη ηελ εζλνινγία. 
4
 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε γισζζνινγηθή θαη κνπζηθή αλάιπζε έρνπλ επηθεληξσζεί ζε ζέκαηα 

ζπλνρήο θαη πώο απηή παξνπζηάδεηαη ζην κνπζηθό ή γισζζηθό θείκελν.   
5
 Σν βηβιίν απηό εθδόζεθε ην 1962 κε ζπγγξαθείο  ηνπο: Alec Harman, Anthony Milner θαη Wilfrid 

Mellers. Σν βηβιίν ρσξίδεηαη ζε δπν κηζά. ην πξώην κέξνο ν Harman θαιύπηεη ηελ θνζκηθή κνπζηθή 

ηεο ύζηεξεο Αλαγέλλεζεο κε δπν θεθάιαηα γηα ηελ νξρεζηξηθή κνπζηθή ηνπ Μπαξόθ από ηνλ Milner. 

ην δεύηεξν κηζό ηνπ ν Mellers πεξηιακβάλεη κνπζηθή από ην 1750. Υσξίδεη ην κέξνο ηνπ ζε δύν 

κεγάιεο ελόηεηεο. «Ζ αξρή ηεο ζνλάηαο» θαη «Ρνκαληηζκόο θαη 21
νο

 αηώλαο».      



 

ηεο ηθαλόηεηα, θάηη ην νπνίν έρεη σο βάζε ηελ αληίιεςε όηη ε κνπζηθή έρεη 

επηθνηλσληαθή δύλακε, άξα είλαη κηα γιώζζα θαη απηή.    

Γηα ηε ζεκεηνινγία
6
 ε κνπζηθή είλαη κηα γιώζζα κε όια ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηόηεηεο 

πνπ έρεη νπνηαδήπνηε γιώζζα. πσο ε γισζζνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αλαιύζεη γισζζηθά θείκελα έηζη θαη ε ζεκεηνινγία είλαη κηα κέζνδνο αλάιπζεο 

κνπζηθώλ θεηκέλσλ κε ζθνπό ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ 

κνπζηθνύ έξγνπ από ηνλ εξκελεπηή ηνπ θαη κέζσ απηνύ θαη‟ επέθηαζε, από ηνλ 

νπνηνδήπνηε αθξναηή. Δδώ ν ξόινο ηνπ εξκελεπηή είλαη πνιύ ζεκαληηθόο θαζώο ζηε 

κνπζηθή δελ ππάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζε ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλόκελν όπσο ζηε 

γιώζζα.    Καη ελώ ζηε γιώζζα ην ζεκαηλόκελν (πεξηερόκελν) θαη ην ζεκαίλνλ 

(έθθξαζε) δεκηνπξγνύλ κηα ζηαζεξή ζρέζε, ζηε κνπζηθή ην ζεκαηλόκελν δελ είλαη 

ζαθέο, πόζν κάιινλ ζηαζεξό. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη ην ζεκαηλόκελν απνπζηάδεη 

ζηε κνπζηθή δηαδηθαζία θαη επνκέλσο είλαη αλαγθαία ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

αθξναηή γηα λα «λνεκαηνδνηεζεί» ε κνπζηθή ηδέα, λα δνζνύλ επνκέλσο ηα 

ζεκαηλόκελα (λνήκαηα θαη πεξηερόκελν).
7
 

 

Α.2 Ζ κνπζηθή θαη ν άλζξσπνο  

 

Ζ κνπζηθή ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εθδήισζε ηεο απνηειεί πξσηίζησο ζεκαληηθό 

ζηνηρείν ελόο πνιηηηζκνύ αιιά θαη αηζζεηηθή έθθξαζε θαη δεκηνπξγία ηνπ 

αλζξώπνπ. Γηα ην ιόγν απηό ζρεηίδεηαη ηόζν κε ην ηζηνξηθό-πνιηηηζκηθό πιαίζην πνπ 

επλόεζε ηελ αλάπηπμε ηεο όζν θαη κε ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν-δεκηνπξγό 

ηεο
8
(Σζνθαλή,2011). 

Οη άλζξσπνη γελληνύληαη κε ηελ ηθαλόηεηα λα κπνξνύλ λα παξάγνπλ κνπζηθή. Ζ 

κνπζηθή είλαη ήρνη. Κάζε ήρνο πνπ αθνύκε όκσο δελ είλαη κνπζηθή. Γηα λα γίλνπλ νη 

ήρνη κνπζηθή πξέπεη λα κπνπλ ζε θάπνηα ζεηξά, ζε θάπνηα ηάμε, πξέπεη λα 
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αθνινπζνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ κε θάπνηα ινγηθή, λ‟ αθνινπζνύλ θάπνηα νξγάλσζε. Ζ 

κνπζηθή ινηπόλ είλαη νξγαλσκέλνη ήρνη. Μνπζηθή είλαη κόλν νη ήρνη πνπ νξγαλώλεη 

ν άλζξσπνο κε ζθνπό λα εθθξάζεη θάηη κ‟ απηνύο. Γεκηνπξγεί κνπζηθή επεηδή ζέιεη 

λα εθθξαζηεί θαη λα επηθνηλσλήζεη. ηαλ έλαο άλζξσπνο παίδεη κνπζηθή καο  

κεηαδίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ. Άξα επηθνηλσλεί καδί καο κέζσ 

ησλ ήρσλ ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη έλαο ηξόπνο έθθξαζεο, είλαη θη έλαο ηξόπνο 

επηθνηλσλίαο
9
(Γξεγνξίνπ,1994).  Σα παηδηά έρνπλ κνπζηθά αθνύζκαηα πξνηνύ αθόκε 

γελλεζνύλ, ήδε απ‟ όηαλ είλαη κέζα ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπο. Γηάθνξεο ζεσξίεο 

έρνπλ αλαπηπρζεί ππνζηεξίδνληαο όηη ε κνπζηθή επηδξά ζην έκβξπν επεξεάδνληαο 

ηελ ςπρνινγία ηνπ. 

Έλα πνιύ ζπνπδαίν εύξεκα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ είλαη όηη ε κνπζηθή έρεη ηε 

δύλακε λ‟ αιιάμεη ηόζν ηε ιεηηνπξγία όζν θαη ηε θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ, 

ηδηαίηεξα αλ ππάξρεη κνπζηθή επίδξαζε από πνιύ λσξίο ζηε δσή ηνπ. Σα έκβξπα 

κπνξνύλ λ‟ αθνύζνπλ θαη λ‟ αλαγλσξίζνπλ ήρνπο γύξσ ζηελ 20
ε
 βδνκάδα ηεο 

θύεζεο(Lecanuet,1996). Μλήκεο απηώλ ησλ αθνπζκάησλ κπνξνύλ λα ππάξρνπλ θαη 

κεηά ηε γέλλεζε ηνπο. Έξεπλεο αλά ηνλ θόζκν έρνπλ κειεηήζεη  θαη θαηαγξάςεη ηελ 

έκθπηε ηάζε ησλ βξεθώλ λα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κνπζηθήο. Μνηάδεη ζαλ λα γελληόκαζηε κε έλα είδνο «ινγηζκηθνύ» πνπ είλαη 

έηνηκν λα επεμεξγαζηεί ηα κνπζηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν όκσο 

κπνξεί λα αδξαλήζεη αλ δελ θαιιηεξγεζεί από λσξίο (Βξαθά, ρ.ρ.). 

 

Α.3 Ζ κνπζηθή ζηελ αξραία Διιάδα 

Ξεθηλώληαο ηε κειέηε καο γηα ηε κνπζηθή δε ζα κπνξνύζακε λα κελ αλαθεξζνύκε 

ζηνπο Αξραίνπο Έιιελεο νη νπνίνη από λσξίο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ επίδξαζε πνπ 

αζθεί ε κνπζηθή ζηελ ςπρή ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο ζηελ 

αλαηξνθή ησλ λέσλ. Ζ θαιή κνπζηθή κόξθσζε ήηαλ γλώξηζκα θάζε ειεύζεξνπ 

άλδξα. Ο όξνο «κνπζηθόο αλήξ» ζηελ ειιεληθή αξραηόηεηα ήηαλ ζπλώλπκν ηνπ 

πξαγκαηηθά κνξθσκέλνπ αλζξώπνπ. κσο θαη ηα θνξίηζηα είραλ επαθή κε ηε 

κνπζηθή. ύκθσλα κε ηελ Παπανηθνλόκνπ θαη Κεπνπξγνύ(2003α) ε απθώ ήηαλ 

ππεύζπλε κηαο ηέηνηαο ζρνιήο όπνπ νη λέεο δηδάζθνληαλ κνπζηθή, πνίεζε θαη γξαθή. 
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Χο κνπζηθή νη αξραίνη Έιιελεο ελλννύζαλ θάζε ηέρλε πνπ ππαγνξεπόηαλ από ηηο 

Μνύζεο. Ζ αξραηνειιεληθή γιώζζα ήηαλ πιήξεο αθόκε θαη από κεηξηθή νπζία 

επνκέλσο ε κνπζηθή δελ αθνξνύζε απνθιεηζηηθά ζηελ ηέρλε ησλ ήρσλ αιιά 

παξέπεκπε ζε έλα γεληθόηεξν πλεπκαηηθό θαη αηζζεηηθό θαηλόκελν, ζε κία βαζηθή 

ζπληζηώζα ηεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο. Οη έλλνηεο Παηδεία θαη Μνπζηθή ήηαλ 

ζρεδόλ ηαπηόζεκεο ή αιιηώο ε κνπζηθή ήηαλ ην όρεκα ηεο Παηδείαο θαζώο θάζε 

πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα ζεσξνύληαλ όηη είρε ζετθή πξνέιεπζε θαη 

νλνκαδόηαλ Μνπζηθή.   

Απηό πνπ νη αξραίνη Έιιελεο απνθαινύζαλ κνπζηθή, πεξηειάκβαλε ηα καζεκαηηθά 

θαη άιια αληηθείκελα πνπ ζήκεξα δελ απνθαινύληαη κνπζηθή. Καη κπνξεί λα κε 

δίδαζθαλ ηε κνπζηθή πξάμε αιιά δίδαζθαλ ηελ επηζηεκνληθή θαη αθαδεκατθή 

ζπνπδή ηεο κνπζηθήο. εκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο 

κνπζηθήο ήηαλ παξάιιειε κε ηε γεληθόηεξε δηαλνεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Σν 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Πιάησλα δηεπξύλζεθε θαη ζπκπεξηέιαβε ηηο επηά 

ειεπζέξηεο ηέρλεο, κε ηε κνπζηθή λα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε. Απηή ε επξεία 

ζεσξεηηθή θαη θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο ηεο κνπζηθήο πνπ ζηεξηδόηαλ ζηε 

κειέηε κνπζηθώλ έξγσλ κέζα από θηινζνθηθέο ζπδεηήζεηο γύξσ από ην ήζνο  έδηλε 

ζηε κνπζηθή έλα πνιύ κεγάιν θύξνο ζηνλ αθαδεκατθό θόζκν. Ζ δηαλνεηηθή ηεο 

κειέηε ηεο ηαίξηαδε πεξηζζόηεξν παξά ε πξαθηηθή
10

(Humphreys,2006:84).  

Ο Πιάησλ, έδσζε ζηε κνπζηθή ζεκαληηθή ζέζε ζηελ Πνιηηεία ηνλίδνληαο ηελ εζηθή 

ηεο δύλακε. Θεσξνύζε όηη ε αλαηξνθή ελόο άλδξα κε ηε κνπζηθή είρε ζεκαληηθή 

ζπνπδαηόηεηα επεηδή ν ξπζκόο θαη ε αξκνλία ηνλ επεξεάδνπλ εληνλόηαηα, 

θαηαδεηθλύνληαο κάιηζηα ηε «δώξηα» θαη ηε «θξύγηα» αξκνλία σο απηέο κε ηελ 

θαηάιιειε επηξξνή επεηδή θέξλνπλ θνζκηόηεηα. ηελ επνρή ηνπ κάιηζηα νη όξνη 

«πνηεηήο» θαη «κνπζηθόο» ρξεζηκνπνηνύληαλ θάπνηεο θνξέο ελαιιαθηηθά. Ζ 

ηθαλόηεηα λα ζπλζέηεη θαλείο ζύκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ζεσξνύληαλ έλα ηαιέλην 

αλώηεξν. Ζ ζύλζεζε ζεσξνύληαλ σο κηα ζπάληα, ηδηαίηεξε δεμηόηεηα πνπ ζηελ 

θαιύηεξε έθθαλζε ηεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ κε 

αλαγλσξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αξγόηεξα θαινύληαλ αηζζεηηθέο πνηόηεηεο 

(Humphreys, 2006:80). Δλ νιίγνηο, από ηνλ Πιάησλα θαη κεηά ε ζύλζεζε 

ζεσξνύληαλ ηδηαίηεξα δύζθνιε γηα ηνπο κε έρνληεο ηαιέλην. ηνλ ηνκέα ηεο 
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αθξόαζεο, γηλόηαλ ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο εθηειεζηέο από ηνπο αθξναηέο (ή 

αθξναηήξηα). Οη απόςεηο ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξέο αλ θξίλνπκε ηε δήισζε ηνπ 

όηη «ε επραξίζηεζε ηεο κνπζηθήο δελ πξέπεη λα δίλεηαη ζε θάζε αθξναηή». 

Ο Πξσηαγόξαο ζηνλ Πιαησληθό δηάινγν, κηιώληαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ξόιν ηεο 

κνπζηθήο, ππνζηεξίδεη όηη ηα παηδηά όηαλ εμνηθεηώλνληαη κε ηνπο ξπζκνύο θαη ηηο 

αξκνλίεο ηεο κνπζηθήο γίλνληαη επηόηεξνη άλζξσπνη, ρξήζηκνη ζηνπο ιόγνπο θαη ζηηο 

πξάμεηο(Γεσξγηάδεο,2000). Ο Αξηζηνηέιεο επίζεο, όπσο θαη ν Πιάησλαο, πίζηεπε 

ζηελ παηδαγσγηθή θαη εζηθή ζεκαζία ηεο κνπζηθήο θαζώο έρεη ηε δύλακε λα 

δηαπιάζζεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ αλζξώπσλ θαη θπξίσο ησλ παηδηώλ. ζν γηα ηε 

κπζηεξηώδε ζρέζε πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ζηνλ άλζξσπν απηή 

ηεθκεξησλόηαλ από ην γεγνλόο όηη θαη νη δπν βαζηδόηαλ ζε αξηζκεηηθνύο λόκνπο  

(Neubecker,1986).    

Μέζα από ηηο απόςεηο ησλ θηινζόθσλ ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο εληνπίδεηαη ε αμία 

ηνπ παηδεπηηθνύ ξόινπ ηεο κνπζηθήο. πσο πξναλαθέξεηαη νη αξραίνη Έιιελεο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ από πνιύ λσξίο ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε κνπζηθή ζηελ ςπρή ησλ 

αλζξώπσλ, γη‟ απηό θαη ηε ζεσξνύζαλ πξσηαξρηθό ζηνηρείν ζηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ 

λέσλ. Οη κεηέξεο θαη νη ηξνθνί ηξαγνπδνύζαλ ζηα βξέθε βαπθαιίζκαηα, ελώ ζηα 

κεγαιύηεξα παηδηά έιεγαλ ηξαγνύδηα κε ζέκαηα από ηελ παξάδνζε, κε ζθνπό λ‟ 

αξρίζνπλ ζηγά ζηγά  λα θαηαλννύλ ηε γιώζζα. Σα ηξαγνύδηα, επίζεο, ζπληξόθεπαλ 

ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ, θπξίσο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Παπανηθνλόκνπ- 

Κεπνπξγνύ [2003
α
]).   

Οη αξραίνη Έιιελεο επεξεαζκέλνη από ηε δηείζδπζε ηεο αλαηνιηθήο κνπζηθήο 

αλαγλώξηζαλ ηελ αμία ηεο γηα ηνλ άλζξσπν από πνιύ λσξίο, σζηόζν, θαίλεηαη όηη ε 

ζρνιή ηνπ Ππζαγόξα ήηαλ εθείλε πνπ πξσηναλαθέξζεθε ζηε ζρέζε κνπζηθήο- ςπρήο 

θαη ζηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αλαηξνθή ησλ λέσλ. Ο Ππζαγόξαο ζεσξνύζε ηε κνπζηθή 

σο ηνλ πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν δηαπαηδαγώγεζεο θαη ζπρλά έθαλε ιόγν γηα 

«επαλόξζσζηλ ησλ εζώλ», δειαδή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο κε 

ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο (Neubecker, 1986).    

 

 

 



Α.4 ρέζε κνπζηθήο θαη πνίεζεο 

«Η κνπζηθή ζαπίδεη όηαλ απνκαθξύλεηαη ππεξβνιηθά από ηνλ ρνξό. Η πνίεζε 

εμαζζελεί όηαλ απνκαθξύλεηαη ππεξβνιηθά από ηε κνπζηθή»
11

 Έδξα Πάνπλη 

Αλέθαζελ ε ζπγγέλεηα πνίεζεο θαη κνπζηθήο ήηαλ αλαγλσξηζκέλε θαη αλαγθαία, 

εθηόο από ηελ ηζηνξηθή ηεο πξνέιεπζε. Σν πνίεκα ήηαλ ηξαγνύδη θαη νη πνηεηέο 

νλόκαδαλ ηα πνηήκαηα ηνπο «ηξαγνύδηα». Ο Έιηνη ζην δνθίκην ηνπ «Ζ κνπζηθή ηεο 

πνίεζεο» ιέεη γηα ην κνπζηθό πνίεκα: Σν κνπζηθό πνίεκα είλαη έλα πνίεκα πνπ έρεη 

έλα δηάγξακκα ήρνπ αιιά θαη έλα αθόκε κνπζηθό δηάγξακκα ησλ δεπηεξεπόλησλ 

λνεκάησλ ησλ ιέμεσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ θαη πσο απηά ηα δπν είλαη έλα θαη όρη 

μερσξηζηά. Σνλίδεη πσο ε κνπζηθή ηνπ ζηίρνπ δελ είλαη δήηεκα κεκνλσκέλσλ ζηίρσλ 

αιιά πξόβιεκα νιόθιεξνπ ηνπ πνηήκαηνο. Μόλν έηζη ζα θαηαθέξνπκε λα 

πξνζεγγίζνπκε ην πξόβιεκα ηεο κνξθήο ηνπ ζρεδίνπ ηεο κνξθήο θαη  ειεύζεξνπ 

ζηίρνπ(Αξγπξίνπ,1994:1).  

Ο Έδξα Πάνπλη(2012:63) ζεσξεί πσο κεγάιε ινγνηερλία είλαη απιώο γιώζζα 

θνξηηζκέλε κε λόεκα ζηνλ κέγηζην δπλαηό βαζκό. Ο όξνο «λόεκα» δε κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζε έλα ζηελά δηαλνεηηθό ή «ςπρξό δηαλνεηηθό» πιαίζην. Τπάξρνπλ 

δηαθνξεηηθνί ηξόπνη γηα λα λνεκαηνδνηήζνπκε ηηο ιέμεηο. πλήζσο θνξηίδνπκε ην 

λόεκα κε ηξείο ηξόπνπο: κε ηελ εηθνλνπνηία, κε ηε κεινπνηία θαη ηε ινγνπνηία.  

«Ζ κνπζηθή πάλσ από όια», έγξαθε ν Paul Verlaine ζην πνίεκα καληθέζην 

«Πνηεηηθή Σέρλε» ην 1874(Σακπαθάθε,2015:214). «ιεο νη ηέρλεο θηινδνμνύλ λα 

θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο κνπζηθήο», έγξαθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα ν άγγινο 

θξηηηθόο Walter Pater ζηε κειέηε ηνπ Η Αλαγέλλεζε (Pater, 2011)
12

. πσο 

πξναλαθέξακε, ζην δηάζεκν θείκελν ηνπ «Ζ κνπζηθή ηεο πνίεζεο» ν Eliot όξηζε ην 

«κνπζηθό πνίεκα» σο ην πνίεκα  «πνπ έρεη έλα κνπζηθό ζρήκα ήρνπ θαη έλα κνπζηθό 

ζρήκα ησλ δεπηεξεπνπζώλ ελλνηώλ ησλ ιέμεσλ πνπ ην απνηεινύλ», ηνλίδνληαο πσο 

«απηά ηα δπν ζρήκαηα είλαη αδηάζπαζηα κεηαμύ ηνπο». Δπηπιένλ ππνζηήξηδε πσο 

έλαλ πνηεηή ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηεο ελόο πνηήκαηνο ηνλ ελδηαθέξνπλ θπξίσο ε 

αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο δνκήο. ηνλ 20
ν
 αηώλα δηαθαίλεηαη έληνλε ε έκθαζε 

πνπ ζπλερίδεηαη λα δίλεηαη ζηε κνπζηθόηεηα από ηα ιεγόκελα ηνπ Eliot ην 1942 «Ζ 
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 Πάνπλη,Δ. (2012). Κεθ.6
ν
 ,ζει 85 

12
 Βι. ειηδνδείθηεο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο: Η ζρέζε πνίεζεο θαη κνπζηθήο ζηνλ 

ζπκβνιηζκό θαη ηνλ κνληεξληζκό.  



κνπζηθή ηεο πνίεζεο δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα από ηε ζεκαζία. Γηαθνξεηηθά ζα ήηαλ 

κηα πνίεζε κεγάιεο νκνξθηάο, αιιά ρσξίο λόεκα, πξάγκα πνπ πνηέ δε κνπ ζπλέβε λα 

δηαβάζσ» (Γξίβα,2017). 

 

Α.5 Ση είλαη πνίεζε 

Ο όξνο πνίεζε ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξραηνειιεληθό όξν «ιπξηθή 

πνίεζε»(Βεινπδήο,1992).  Ζ ιπξηθή πνίεζε είλαη έλα ινγνηερληθό είδνο ην νπνίν 

αλαπηύρζεθε ζηελ Αξραία Διιάδα θαη έλα από ηα ηξία γέλε ηεο πνίεζεο πνπ 

αζρνιείηαη κε πνηθίια ζέκαηα, όπσο ε θαζεκεξηλόηεηα, ηα αλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηα, 

νη πνιεκηθέο αθεγήζεηο, ν έξσηαο. Δίλαη πνίεζε ε νπνία κέζα από ηα κνλνπάηηα ηεο 

ηέξςεο επηδηώθεη λα πξνζεγγίζεη θαη λα εθθξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξώπνπ. 

Κύξηνη άμνλεο ηεο: ε ππνβιεηηθή δηαδνρή ιέμεσλ θαη εηθόλσλ, ε εζσηεξηθή 

κνπζηθόηεηα, ε ππνθεηκεληθόηεηα, ε θαληαζία, ν ξπζκόο, θάπνηεο θνξέο ε 

νκνηνθαηαιεμία θαη νη εηθόλεο (θπξηνιεθηηθέο, κεηαθνξηθέο, ζπκβνιηθέο)
13

.  

Γηα ηνλ Πώι Βαιεξύ
14

 «Ζ πνίεζε είλαη κηα ηέρλε ηεο γιώζζαο». Δίλαη ε ζηηγκηαία 

ζπλεύξεζε ελόο ήρνπ θαη κηαο έλλνηαο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμύ ηνπο, ε 

πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή -έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπ θάπνην γισζζηθό πιηθό- λα ηαηξηάμεη 

ηνλ ήρν κε ην λόεκα, ηελ αξκνλία θαη ηε κνπζηθή πεξίνδν
15

.  Ζ πνίεζε είλαη πνιύ 

δύζθνιν λα νξηζηεί, θαζώο νύηε ην θαζεαπηό αληηθείκελν ηεο πνίεζεο έρεη 

μεθαζαξηζηεί, νύηε ε κέζνδνο γηα λα ην βξνύκε. Οη ξνκαληηθνί πνηεηέο γηα 

παξάδεηγκα όξηδαλ ηελ πνίεζε εληειώο αληίζεηα απ‟ όηη ηελ όξηδαλ νη θιαζζηθνί. 

Δπίζεο, ην θάζε πνίεκα καο αλ ην ζπγθξίλνπκε κε θάπνην άιιν καο δίλεη δηαθνξεηηθή 

εληύπσζε. Άξα εληαίνο νξηζκόο γηα ηελ πνίεζε δελ ππάξρεη, αθνύ ε πνίεζε δελ είλαη 

κία θαη θάζε επνρή έρεη κηα δηθή ηεο έλλνηα ηεο πνηήζεσο λα 

ηζρπξηζηεί
16

(Παξάζρνο,2021).    

Ζ πνίεζε έρεη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζηνηρεία. Σα πξώηα γηα λα ηα θαηαιάβνπκε 

πξέπεη λα αλαγλώζνπκε ην θείκελν ελώ ηα δεύηεξα είλαη θαλεξά θαζώο ζρεηίδνληαη 
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 Αλαθηήζεθε από 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%

CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7  
14

 Γάιινο πνηεηήο, θξηηηθόο θαη ζηνραζηήο (1871-1945). Θεσξεηηθόο ηεο θαζαξήο πνίεζεο. 
15

 Αλαθηήζεθε από  https://www.fractalart.gr/kathari-poiisi/  
16

 Αλαθηήζεθε από  perithorio.com/2021/03/11/θιέσλ-παξάζρνο-ηη-είλαη-ε-πνίεζε/  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7


κε ζηνηρεία πεξηζζόηεξν εκθαλή ζην κάηη ηνπ αλαγλώζηε. Σέηνηα είλαη ην κέηξν, ν 

ζηίρνο, ν ηόλνο-ξπζκόο, ε νκνηνθαηαιεμία, ε αζηημία αιιά θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία 

ιηγόηεξν θαλεξά όπσο ε ηνκή, ε παξήρεζε, ε επαλάιεςε, ε εηθνλνπνηία θ.α  

Αθόκε όκσο θαη κε ηνλ νξηζκό ηεο Πνίεζεο δηαθαίλεηαη θάπνηα δπζθνιία σο πξνο ην 

λα ηελ νξίζνπκε. Δλώ παιαηόηεξα ν πνηεηηθόο ιόγνο βξηζθόηαλ αληίζεηα κε ηνλ πεδό 

θαηαλννύζακε πην ζίγνπξα ηε δηαθνξά ηνπο. Σα δπν απηά ινγνηερληθά είδε 

βξηζθόηαλ ζε πιήξε δηαρσξηζκό δηαθνξνπνηεηηθώλ εμσηεξηθώλ γλσξηζκάησλ. 

Χζηόζν αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ πνίεζε ππάξρεη κηα ζύγρπζε ζηελ 

αλζξώπηλε ζθέςε. Καηαθεύγνληαο ζε δηάθνξνπο νξηζκνύο γηα ηελ πνίεζε, ε πνίεζε 

απνηεινύζε θαη ζα απνηειεί ηελ ύςηζηε έθθξαζε δεκηνπξγίαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αξρέγνλε πξόζεζε ηνπ αλζξώπνπ λα δηεηζδύεη ζηα κπζηήξηα ηεο δσήο, 

ζπλππάξρνληαο αμεδηάιπηα κε ην ρνξό θαη ηε κνπζηθή (Πνιίηεο,2015). 

Οη ηέρλεο, ε ινγνηερλία, ε πνίεζε, είλαη πεδία πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηνπο ηνλ 

άλζξσπν, ην αλζξώπηλν είδνο, ην άηνκν. Μαο καζαίλνπλ όηη ν άλζξσπνο είλαη 

επθάληαζηνο, όηη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο όπσο ηα θύιια ησλ δέληξσλ. 

Μαο πξνζθέξνπλ έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ δηαξθνύο θαη άθζαξηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

αλζξώπηλεο θύζεο, ηεο κε πιηθήο ηνπ θύζεο, εθείλεο ηνπ ζθεπηόκελνπ θαη 

επαίζζεηνπ αλζξώπνπ. Από ηηο ηέρλεο καζαίλνπκε, επίζεο, ζε πνηα ζεκεία κνηάδεη 

θαη ζε πνηα δηαθέξεη ν άλζξσπνο από νξηζκέλα άιια δώα(Πάνπλη,2012:137,138).  

Αλαδεηώληαο απάληεζε ζηελ εξώηεζε γηα ηε δηαθνξά κεηαμύ πνίεζεο θαη πεδνύ 

ιόγνπ πηζηεύεη πσο ε πνίεζε κεηαθέξεη κεγαιύηεξν θνξηίν ελέξγεηαο θαη ζην ηη είλαη 

«θαιό γξάςηκν», απαληά πσο απηό ηαπηίδεηαη κε ηνλ απόιπην έιεγρν, ππό ηελ έλλνηα 

όηη ν ζπγγξαθέαο ιέεη αθξηβώο απηό πνπ ελλνεί. Σν ιέεη κε απόιπηε δηαύγεηα θαη 

απιόηεηα. Υξεζηκνπνηεί ηνλ κηθξόηεξν δπλαηό αξηζκό ιέμεσλ θαζώο ν ζπγγξαθέαο 

πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ αλαγλώζηε κε ηνλ πιένλ δξαζηηθό ηξόπν. Σόζν ν 

πεδόο όζν θαη ν πνηεηηθόο δελ είλαη παξά κηα πξνέθηαζε ηεο γιώζζαο. Δπηζπκία ηνπ 

αλζξώπνπ είλαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη ε επηθνηλσλία απηή 

γίλεηαη νινέλα θαη πην ζύλζεηε. Οη ρεηξνλνκίεο θαη ηα ζύκβνια ζπκβάιινπλ σο πξνο 

απηό.   Δπηπιένλ, ν πεδόο ιόγνο δελ έρεη αλάγθε από ζπγθίλεζε. Μπνξεί λα ην θάλεη 

αιιά δελ είλαη απαξαίηεην λα επηδηώμεη ζπγθίλεζε. Ζ πνίεζε απνηειεί ηελ 

ππθλόηεξε κνξθή γισζζηθήο έθθξαζεο (Πάνπλη,2012:45,155,157,158). 

 



Α.6 Πνίεζε: Παξαδνζηαθή θαη κνληέξλα. 

ια ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο ηέρλεο βαζίδνληαη ελ κέξεη ζηελ παξάδνζε αιιά 

ηαπηόρξνλα ηελ αλαλεώλνπλ, πηνζεηώληαο ξεμηθέιεπζνπο ηξόπνπο έθθξαζεο. Αλ 

δηαθξίλνπκε ηελ πνίεζε ζε παξαδνζηαθή θαη κνληέξλα ζα εληνπίζνπκε δηαθνξέο 

θπξίσο ζε ζηνηρεία κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ δειαδή λνήκαηνο(Σακπάθεο,2015). Ζ 

ηξέρνπζα νξνινγία ζέιεη λα κηιάκε γηα «παξαδνζηαθή» πνίεζε, πνπ αλαπηύζζεηαη 

ζην «πεδίν ηεο ζεκαζίαο», επάλσ ζηηο θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο κε ιόγν ζαθή θαη 

θαηαλνεηό θαη γηα «λέα» ή «λεόηεξε» ή «κνληέξλα» ή «λεσηεξηθή» πνίεζε, πνπ 

επηρεηξεί λα αλνίμεη λένπο δξόκνπο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Πξνζζέηεη, ηξνπνπνηεί, 

αλαηξέπεη ηηο ηζρύνπζεο αμίεο θαη αληηιήςεηο επηδεηώληαο έλαλ ιόγν 

θξππηηθό
17

(Αξγπξίνπ,1994:1). ζνλ αθνξά ηνλ όξν «κνξθή» ελλννύκε ηνπο 

ηδηαίηεξνπο ηξόπνπο έθθξαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ινγνηέρλεο γηα λα  απνδώζεη ην 

έξγν ηνπ. Οη εθθξαζηηθνί απηνί ηξόπνη πεξηιακβάλνπλ ηε κνξθή γιώζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη ην αλ ηελ ππνηάζζεη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξπζκηθό ζρήκα.  

Οη παξαδνζηαθνί ινγνηέρλεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύζαλ θάπνηα ηδηαίηεξε κνξθή ηεο 

γιώζζαο , ε νπνία είρε κηα απόζηαζε από ηε θαζεκεξηλή νκηιία ησλ αλζξώπσλ όπσο 

γηα παξάδεηγκα ε γιώζζα ηεο αξραίαο επηθήο πνίεζεο ή ε γιώζζα ηεο αξραίαο 

ηξαγσδίαο. Σν θαηλόκελν απηό δηαηεξήζεθε θαη ζηα λεόηεξα ρξόληα κε ηνπο ιόγηνπο 

ινγνηέρλεο λα δαλείδνληαη ζπρλά αξραίνπο ηύπνπο ή θαη εληειώο αξρατδνπζα  

γιώζζα. Ζ πηνζέηεζε ηεο θαζνκηινύκελεο γιώζζαο θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ 

παιαηόηεξσλ γισζζηθώλ κνξθώλ   απνηέιεζε κηα ξεμηθέιεπζε επηινγή ζηε ιόγηα 

ινγνηερλία. Πξώηνο ν Γάληεο  έγξαςε ην ζπνπδαίν έξγν ηνπ «Θεία Κσκσδία
18

» ην 

1321 ζηα ηηαιηθά ηεο Σνζθάλεο. ηελ ειιεληθή παξάδνζε πέξα από ηα δεκνηηθά 

ηξαγνύδηα, νη ινγνηέρλεο ηεο Κξεηηθήο θαη αξγόηεξα ηεο Δπηαλεζηαθήο ζρνιήο 

ζπλεηέιεζαλ νπζηαζηηθά ζηελ πηνζέηεζε κηαο ινγνηερληθήο γιώζζαο πνπ δελ είρε 

δηαθνξά από ηελ απιή γιώζζα ηνπ ιανύ, ηε λενειιεληθή δεκνηηθή. 

ρεηηθά κε ηε ξπζκηθή κνξθή, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ θαηά λνπ όηη πνίεζε 

ζεκαίλεη κέηξν θαη νκνηνθαηαιεμία θαη ε ηδέα απηή είλαη ηππσκέλε ζην κπαιό καο 

από ηα πξώηα ρξόληα ηεο ζηνηρεηώδνπο καο εθπαίδεπζεο. Χζηόζν απνηεινύλ ην 
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 Βι. πεξηνδηθό. Γξάκκαηα θαη ηέρλεο,72,Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1994.ζει 3. 
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 Ζ Θεία Κσκσδία είλαη έλα επηθό, αθεγεκαηηθό πνίεκα ηνπ Γάληε. Γξάθηεθε ζην δηάζηεκα 1308-

1321 θαη ζεσξείηαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηεο ζηελ ηζηνξία ηεο παγθόζκηαο ινγνηερλίαο, 

έρνληαο ραξαθηεξηζηεί σο ε επηηνκή ηνπ κεζαησληθνύ θόζκνπ.   



ειάρηζηα πνηεηηθό κέξνο ελόο πνηήκαηνο δηόηη απνηεινύλ θπξίσο κνπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο ηνπ. 

ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ αθόκε θάπνηνη πνπ «ππεξαζπίδνληαη» ηελ παξαδνζηαθή 

πνηεηηθή κνξθή σζηόζν νη πξσηνπόξνη ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο, ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηώλα άθεζαλ πίζσ ηα παιηά απζηεξά ζρήκαηα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

αλαδείμνπλ ην «θαζαξό πνηεηηθό ζηνηρείν» (Βαιεξύ Π.) θαη λα δηακνξθώζνπλ κηα 

λέα κνξθή πνηεηηθήο έθθξαζεο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη θπξίσο ζηα εζσηεξηθά ζηνηρεία 

ηεο ξπζκηθόηεηαο θαη ηεο κνπζηθόηεηαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη 

επηθξάηεζε ηνπ «ειεύζεξνπ» ζηίρνπ, ν νπνίνο πιεζηάδεη αξθεηά ην πεδό ύθνο 

(πεδνινγία) ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δε ρξεζηκνπνηεί παξαδνζηαθέο ζηηρνπξγηθέο 

κνξθέο, εηδηθά όηαλ ην πνίεκα πξννξίδεηαη γηα κεινπνίεζε.        

Οη δηαθνξέο πνπ ζπληεινύληαη κε βάζε ην λνεκαηηθό πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο 

είλαη ιηγόηεξν εκθαλείο θαη βαζίδνληαη ζε δπν ζεκαίλνληα ζηνηρεία: ην ζηνηρείν ηεο 

αθήγεζεο θαη ην ζηνηρείν ηεο ηδενινγίαο.  ηα πξώηα αξραία επηθά πνηήκαηα ν 

πνηεηήο επέιεγε λα δηεγεζεί κηα εξσηθή ηζηνξία ε νπνία είρε αξρή, κέζε θαη ηέινο. 

Σα γεγνλόηα αθνινπζνύζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηαδνρή. κσο ζηα δηάθνξα 

αξηζηνπξγήκαηα ηεο ινγνηερλίαο γίλνληαη θαλεξνί νη λεσηεξηζκνί θαη έηζη ζηελ 

Ηιηάδα έρνπκε ζπκπύθλσζε ησλ γεγνλόησλ, ζηελ Οδύζζεηα ε δηήγεζε μεθηλά από ηε 

κέζε ηεο ηζηνξίαο θαη θαηαξξίπηεηαη ε γξακκηθή αθήγεζε, ζηε Θεία Κσκσδία ε 

δηήγεζε δηαθόπηεηαη κε παξεκβνιέο άιισλ ηζηνξηώλ.  

Δλ ηέιεη, ζηε ζύγρξνλε πνίεζε δελ ππάξρεη αθεγεκαηηθή ζπλέρεηα αιιά δηαθόπηεηαη 

από έλαλ ινγηθό εηξκό. Ο πνηεηήο επηιέγεη λα εθθξάζεη ηελ πνηεηηθή ηνπ ηδέα κε 

ηξόπν πεγαίν δίλνληαο πξνβάδηζκα ζηελ ελαξκόληζε ηεο έθθξαζεο κε ηε ζπγθίλεζε 

ρσξίο λα ζεσξεί όηη δεζκεύεηαη από ηηο ζπκβάζεηο ηεο ινγηθήο ή ηεο επηθνηλσλίαο. 

Έηζη δπζθνιεύεηαη ν αλαγλώζηεο λα δηεηζδύζεη ζην πνίεκα θαη θαιείηαη λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλάδπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ 

(Σακπάθεο,2015).   

 

Α.7 Πνίεζε θαη κηθξά παηδηά 

Ζ πνίεζε είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ έρεη γηα πιηθό ηεο ηηο ιέμεηο, ελώ εθθξάδεη 

ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπληζηνύλ ην πεξηερόκελν ηεο. Μεηαθέξεη 



ζπγθίλεζε θαη έρεη ζθνπό λα ηε κεηαδώζεη, επηζπκεί λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ θνηλνύ ηεο(Πνιίηεο,2015:7). ρεηίδεηαη άκεζα κε ζηνηρεία ηεο παηδηθόηεηαο 

όπσο ν απζνξκεηηζκόο, ε εθξεθηηθή θαληαζία, ν ζπγθξεηηζκόο, ε καγεία θαη ε 

έκθπηε θιίζε γηα παηρλίδη. πληζηά κηα ιεηηνπξγία πεξηζζόηεξν ερεηηθή, κνπζηθή, 

αθνπζηηθή σζηόζν θαηαθέξλεη λα ελεξγνπνηεί όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ παηδηνύ. Μέζα 

από ηελ πνίεζε ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ δηαύινπο επηθνηλσλίαο, θαηαζθεπάδνπλ 

ζπκβνιηθέο ζρέζεηο, δνθηκάδνπλ ηα όξηα ηεο γιώζζαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, 

απνθηνύλ κηα θαηλνύξγηα αληίιεςε ηνπ θόζκνπ. 

Οη όξνη «Πνίεζε γηα παηδηά» θαη «Παηδηθή πνίεζε» είλαη απηνί πνπ πην ζπρλά 

ζπλαληνύκε σζηόζν όπσο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνπο όξνπο «Παηδηθή Λνγνηερλία» 

θαη «Λνγνηερλία γηα παηδηά», νη όξνη ρξεηάδεηαη λα αλαιπζνύλ ώζηε λα θαηαθέξνπκε 

λα δηαθξίλνπκε ηηο κηθξέο αιιά νπζηώδεηο δηαθνξέο ηνπο. Έηζη, ην επίζεην «παηδηθή» 

ιεηηνπξγεί δηαρσξηζηηθά ζαλ κηα πνίεζε πνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα παηδηά άξα κε 

ελήιηθε. Πξνθύπηεη κηα ζνβαξή αληίζεζε αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο. Ο 

δεύηεξνο όξνο «Πνίεζε γηα παηδηά» πξνθξίλεηαη σο ν ιηγόηεξν πξνβιεκαηηθόο. 

Αθήλεη ηε ιέμε «Πνίεζε» λα ζηέθεηαη πξώηε  αθέξαηε θαη άζηθηε θαη ζπλερίδεη κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ απνδέθηε ηεο. Από ηε ρξήζε ηεο πξόζεζεο «γηα» καδί κε ηελ 

αηηηαηηθή πηώζε  θαηαιαβαίλνπκε όηη ππάξρεη κηα αηηία, έλαο ζθνπόο. 

Ζ παξνπζία ηεο πνίεζεο εηδηθά ζην λεπηαγσγείν κπνξεί λα δεισζεί σο αηκόζθαηξα, 

σο ζπλαίζζεκα αιιά θαη σο ήρνο, σο κνπζηθή ,σο ερεηηθή γιώζζα αθόκα θαη σο 

πνιηηηζκηθή αμία ή γλώζε ή εκπεηξία.  ην πνίεκα ν ξπζκόο είλαη ην πην ζεκαληηθό 

ζηνηρείν. Ο ξπζκόο είλαη θνκβηθό ζεκείν γηα ην κηθξό παηδί, γηαηί ε αίζζεζε ηνπ 

ξπζκνύ ππάξρεη ζην παηδί πξηλ από ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο
19

.   

Ζ Πνίεζε γηα παηδηά αλ θαη αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηελ πνίεζε γηα ελειίθνπο 

ηόζν ζηα πξνζδηνξηζηηθά ηεο ζηνηρεία όζν θαη ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηεο, ιόγσ 

ηνπ απνδέθηε ηεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ γλσξηζκάησλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εληάζζνληαη ε θπζηθή απιόηεηα, ε 

εηιηθξίλεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ην ρηνύκνξ, ε απνθζεγκαηηθή πείξα δσήο, ε 

ιηηόηεηα, ν ξπζκόο, ν ιπξηζκόο θαη ε αηζηνδνμία. ζνλ αθνξά ηα εηδηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη (αθειιαξίνπ,2009): 
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- Να είλαη απιή ζηε γισζζηθή δηαηύπσζε, ζηε λνεκαηηθή έθζεζε θαη λα 

ζπλδέεη αξκνληθά ην ελλνηνινγηθό ηεο πεξηερόκελν 

- Να είλαη ζύληνκε αιιά όρη «ππθλή» 

- Να δηαζέηεη γνξγόηεηα, δσεξόηεηα θαη ράξε 

- Να είλαη επνπηηθή θαη παξαζηαηηθή, κε θαζαξέο εηθόλεο θαη ζαθή 

πεξηγξάκκαηα 

- Να πιεζηάδεη ηελ παηγληώδε κνξθή έθθξαζεο, λα θηλείηαη ζε εύζπκε 

αηκόζθαηξα θαη λα δεκηνπξγεί ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή επθνξία 

- Να απνθεύγεη ηνλ δηδαθηηζκό θαη ηελ ανξηζηνινγία 

- Να ζηεξίδεηαη ζηα βηώκαηα ησλ παηδηώλ θαη λα εθθξάδεη ηνλ εζσηεξηθό ηνπο 

θόζκν κε ηξόπν άκεζν θαη απεξεκηζηηθό 

- Να γελλά ηελ αηζηνδνμία θαη λα θαιιηεξγεί ηε δηάζεζε γηα ζπλύπαξμε θαη 

δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ θόζκνπ 

Ο Kornei Tchoukowsky
20

 (1882-1969) ζην βηβιίν ηνπ «From two to five (1925)» 

παξαζέηεη δεθαηξείο εληνιέο πξνο ηνπο πνηεηέο πνπ γξάθνπλ γηα 

παηδηά(Πνιίηεο,2015:10).  

1. Έλα πνίεκα γηα παηδηά πξέπεη λα έρεη πινύζηα εηθνλνπιαζία 

2. Να ππάξρεη πινύζηα δξάζε: θίλεζε- ελαιιαγή 

3. Ζ «δσγξαθηθή» κε ηηο ιέμεηο πξέπεη λα είλαη «ιπξηθή» 

4. Κάζε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο πξέπεη λα έρεη ην δηθό ηεο ξπζκό θαη ην δηθό ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθό ρξσκαηηζκό 

5. Ζ πνηεηηθή έθθξαζε πξέπεη λα έρεη κνπζηθόηεηα 

6. Ζ νκνηνθαηαιεμία ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πνηήκαηνο, ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο θαη ζηελ πξόζθιεζε ηδηαίηεξεο 

επραξίζηεζεο 

7. Οη ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ πξέπεη λα είλαη νη θύξηνη θνξείο ηνπ 

λνήκαηνο ηεο πνηεηηθήο θξάζεο 

8. Κάζε ζηίρνο πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηνπ δσή 
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9. Ο πνηεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηνξηζκέλν αξηζκό επηζέησλ, ελώ πξέπεη 

λα θπξηαξρνύλ ηα ξήκαηα θαη ηα νπζηαζηηθά 

10. Να ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ην ηξνρατθό κέηξν 

11. Σα πνηήκαηα πξέπεη λα πξνθαινύλ ζηα παηδηά ηε δηάζεζε γηα παηρλίδη κε 

ήρνπο θαη κε ιέμεηο 

12. Ζ πνίεζε γηα παηδηά πξέπεη λα έρεη ηελ επηδεμηόηεηα, ηε δεμηνηερλία, ηελ 

ηερληθή πιεξόηεηα ηεο πνίεζεο γηα ηνπο ελειίθνπο 

13. Ο πνηεηήο πνπ γξάθεη γηα παηδηά δελ έρεη ρξένο λα αληαπνθξίλεηαη κόλν ζηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηώλ, αιιά θαη λα ηα βνεζά λα πξνζεγγίδνπλ αξγά θαη 

πξνζεθηηθά ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ελειίθσλ 

 

Α.8  ηηρνπξγηθή: Ο ζηίρνο θαη ηα είδε ηνπ 

«Σηηρνπξγηθή είλαη ε γξακκαηηθή ηεο πνηήζεσο» (Καβάθεο, 2003) 

Μεηξηθή ή ζηηρνπξγηθή είλαη ν θιάδνο ηεο θηινινγίαο πνπ κειεηά ηνπο ζηηρνπξγηθνύο 

θαλόλεο, δειαδή ηελ πνηθηιία θαη ηνλ ζπλδπαζκό ησλ κέηξσλ ζηα νπνία έρεη 

ζπληεζεί έλα πνίεκα ή κηα πνηεηηθή ζύλζεζε. Ζ λενειιεληθή κεηξηθή ζηεξίδεηαη ζηνλ 

ηνληζκό (ζηελ ελαιιαγή ηνληζκέλσλ θαη άηνλσλ ζπιιαβώλ), γη‟ απηό νλνκάδεηαη 

ηνληθή θαη ηα κέηξα ηεο ηνληθά, ελώ ε αξραία ειιεληθή κεηξηθή βαζηδόηαλ ζηελ 

πξνζσδία (ηε δηάθξηζε ησλ ζπιιαβώλ, νξζόηεξα ησλ θσλεέλησλ, ζε καθξόρξνλεο 

θαη ζε βξαρύρξνλεο). ηίρνο νλνκάδεηαη ε θξαζηηθή ελόηεηα ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ, 

ε νπνία ζπλήζσο εθηείλεηαη ζε κία γξακκή, ρσξίο απηό λα είλαη απαξαίηεην ζηε 

λενηεξηθή πνίεζε.  ηελ παξαδνζηαθή πνίεζε ν ζηίρνο εκθαλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ κέηξνπ θαη ηνπ ζηαζεξνύ αξηζκνύ ζπιιαβώλ, ηα νπνία ε λεόηεξε πνίεζε έρεη 

εγθαηαιείςεη. Ο παξαδνζηαθόο ζηίρνο ραξαθηεξίδεηαη από ην κέηξν ηνπ θαη ηνλ 

αξηζκό ησλ ζπιιαβώλ ηνπ. Σα δπν βαζηθά ηνπ είδε είλαη ν ηακβηθόο θαη ν ηξνρατθόο 

ζηίρνο (Γηακαληνπνύινπ, Καηζηγηάλλεο&Παππάο, 2015).  

Ο πην ζπλεζηζκέλνο λενειιεληθόο ζηίρνο είλαη, ζηελ παιαηόηεξε πνίεζε θαη ζην 

δεκνηηθό ηξαγνύδη ν ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο, ζηε λεόηεξε θαη ζύγρξνλε 

πνίεζε ν ειεύζεξνο ζηίρνο. Τπάξρνπλ θάπνηα πνηήκαηα κε ζηαζεξή κνξθή όπνπ ηα 

ζηηρνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία όπσο ν αξηζκόο ησλ ζηίρσλ θαη ησλ ζηξνθώλ, ε κνξθή ηεο 



νκνηνθαηαιεμίαο θ.α είλαη θαζνξηζκέλα όκσο κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ειεύζεξνπ 

ζηίρνπ ηνλ 20
ν
 αη. ε ρξήζε ζηαζεξώλ κνξθώλ είλαη πιένλ ζπάληα.  

Ο ειεύζεξνο ζηίρνο θέξλεη κηα κνξθηθή ακθηζβήηεζε θαη αλππαθνή ζηηο 

ζηηρνπξγηθέο δεζκεύζεηο ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο. εκαηνδνηεί ην πέξαζκα από 

ηελ παξαδνζηαθή ζηελ κνληέξλα ή λενηεξηθή πνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλν κέηξν, δελ επηδηώθεη ηελ νκνηνθαηαιεμία, δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκό ζπιιαβώλ, πνιιέο θνξέο ζπλνδεύεηαη από ειιηπή ζηίμε θαη δηαηαξαγκέλε 

ζύληαμε.   

 

      Α.9 Σν παηδηθό ηξαγνύδη 

Σν ηξαγνύδη ζπλδπάδεη ηε ζηηρνπξγία κε ηε κεισδία θαη ηε κνπζηθή (ελίνηε θαη ην 

ρνξό) θαη είλαη πεξηνξηζκέλν λα εθθέξεηαη ηξαγνπδηζηά από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 

ηξαγνπδηζηέο ελώ ζπλήζσο ζπλνδεύεηαη από κνπζηθά όξγαλα.  Ζ ρξήζε ηεο 

νκνηνθαηαιεμίαο θαη ησλ επαλαιακβαλόκελσλ ζηίρσλ (ξεθξαίλ) ή ινγόηππσλ είλαη 

ζπλεζηζκέλε
21

.  

Σν ηξαγνύδη είλαη πξσηαξρηθή αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ θαη ν αξραηόηεξνο ηξόπνο 

έθθξαζεο ηνπ. ύκθσλα κε ηηο Αξγπξίνπ, Μ., Σζνύηζηα- Λνπιάθε,  Δ. & Μαγηαινύ, 

Μ. (2010): Σν παηδί αξέζθεηαη λα ηξαγνπδά, αιιά θαη λα ηνπ ηξαγνπδνύλ. ηαλ 

θηλείηαη ηξαγνπδώληαο, ε θίλεζε βνεζά ηε κλήκε λα ζπγθξαηήζεη ην ιόγν, ν ιόγνο 

νδεγεί ζηελ θίλεζε, ε θίλεζε δσληαλεύεη ην ιόγν θαη ηειηθά ην παηδί απνιακβάλεη ην 

ηξαγνύδη θαη ε ζύκεζε απηήο ηεο απόιαπζεο ζα ην ζπληξνθεύεη ζε όιε ηνπ ηε δσή. 

[….]Ο ζηίρνο βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηα παηδηά κπνξνύλ λα 

μερσξίδνπλ ην ύθνο ηεο κνπζηθήο.    

Σν ηξαγνύδη κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε κέζα από ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ, 

κέζα απ‟ απηό λα αλαδεηρζνύλ δηάθνξα κνπζηθά παηρλίδηα θαη λα απνδεηρζεί πόζν 

ιεηηνπξγηθά απαξαίηεην είλαη ζηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, πόζν ρξήζηκν ζε όιεο ηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο εηδηθά αλ αμηνπνηεζεί δηαζεκαηηθά. Σν παηδηθό ηξαγνύδη 

όηαλ ζπλδπαζηεί κε ην παηρλίδη ην νπνίν απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε δξαζηεξηόηεηα 
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 Αλαθηήζεθε από https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/6433/1/02_Chapter_2.pdf  

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/6433/1/02_Chapter_2.pdf


εηδηθά ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνύ, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε νκαδηθό 

πιαίζην ραξά, απόιαπζε θαη γλώζεηο.  

Γηα ηα παηδηά όισλ ησλ ζρνιηθώλ βαζκίδσλ αιιά θαη εηδηθόηεξα γηα ηα κηθξόηεξα 

παηδηά ην ζρνιείν πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηε ιέμε ραξά. Υαξνύκελνη εθπαηδεπηηθνί 

ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ραξνύκελν ζρνιηθό θιίκα θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο ώζηε ε 

κάζεζε λα γίλεη πην επέιηθηε θαη πην δεκηνπξγηθή.  Υαξνύκελα παηδηά ζεκαίλεη λα 

πξνζεγγίδνπλ ηε γλώζε κε ηε δηάζεζε ηεο δεκηνπξγίαο, απνθνκίδνληαο πνιιαπιά 

νθέιε ηόζν ζε γλσζηηθό όζν θαη ζε θνηλσληθό αιιά θαη ςπρνινγηθό επίπεδν.  

Ζ κνπζηθή όπσο θαη ε πνίεζε κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Μπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ελαξκνλίδνληαη κε 

πνηθίιεο θαζεκεξηλέο ζρνιηθέο ξνπηίλεο- δξαζηεξηόηεηεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα 

επηδηώθνληαο ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη ηεο 

κάζεζεο, ε ηέρλε είλαη έλαο ζεκαληηθόο άμνλαο πάλσ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ζρεδηαζηεί ε δηδαζθαιία ώζηε λα κπνξεί λα απειεπζεξώζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ην 

παηδί, λα πξνσζήζεη αξκνληθά θαη ζπλνιηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζε όια ηα επίπεδα. O 

Carl Orff γεξκαλόο ζπλζέηεο θαη κνπζηθνπαηδαγσγόο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, κειεηεηήο ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο πξαγκαηείαο θαη γλώζηεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξαθήο είπε 

ραξαθηεξηζηηθά: «Σα αξραία ειιεληθά ηα έβξηζθα ζπλαξπαζηηθά, ην λα δηαβάδσ 

κεξν είλαη ζαλ κνπζηθή». O Swanwick(1979) ιέεη πσο νη κνπζηθέο εκπεηξίεο ζην 

απνθνξύθσκα ηνπο δηακνξθώλνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο αηζζαλόκαζηε ηε 

δσή.   

Α.10 Παξνπζηάδνληαο ηνπο δεκηνπξγνύο πνπ γξάθνπλ παηδηθά ηξαγνύδηα 

«..ε ηέρλε αληηπξνζσπεύεη κηα λέα ζύλζεζε αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθό ππνθεηκεληθό 

θόζκν ηνπ θαιιηηέρλε θαη ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα» Jung Carl 

ηελ παξνύζα ελόηεηα ζα παξνπζηάζνπκε δεκηνπξγνύο θαη βαζηθνύο εθπξνζώπνπο 

πνπ γξάθνπλ παηδηθά ηξαγνύδηα κε θεληξηθνύο ήξσεο, ήξσεο ηεο ειιεληθήο 

κπζνινγίαο. Έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ηνπο, έξγα ηνπο, απόςεηο ηνπο γηα ην παηδηθό 

ηξαγνύδη.  

Ο Γηάλλεο Ενπγαλέιεο είλαη κνπζηθόο, εζνπνηόο, ζπλζέηεο θαη δάζθαινο. Ξεθίλεζε 

ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε βπδαληηλή κνπζηθή από κηθξόο ζε ειηθία θαη ζπλέρηζε κε θηζάξα, 

πηάλν, αξκνλία θαη αλώηεξεο ζεσξεηηθέο ζπνπδέο ζην Διιεληθό Χδείν θαη ην Χδείν 



Αζελώλ. Χο παηδί θσθάιαισλ γνληώλ αλέπηπμε ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο θαη θαηάθεξε 

λα μερσξίζεη. Σν εθπιεθηηθό ηνπ ρηνύκνξ είλαη έλα από ηα κνλαδηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξεί λα ηνλ κάζακε όινη εκείο από ηελ ηειεόξαζε κα πάλσ απ‟ 

όια είλαη κνπζηθόο. Από ην 1971 πνπ ήηαλ κόιηο 15 εηώλ, έρνπλ θπθινθνξήζεη πάλσ 

από 75 έξγα ηνπ. ηα έξγα ηνπ πεξηιακβάλνληαη θνκκάηηα από λαλνπξίζκαηα έσο 

ξνθ κνπζηθή θαη ζπλζέζεηο γηα αξραίν δξάκα θαη ηειενπηηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο. ζνλ αθνξά ηα έξγα ηνπ πνπ αθνξνύλ ηελ παηδηθή ειηθία ην   2005 εθδίδεηαη 

ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Αηζώπνπ Μύζνη»  γηα παηδηά ειηθίαο 3-6 εηώλ ην νπνίν 

πξνζεγγίδεη ηνπο κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ κε ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε. Σν βηβιίν 

ζπλνδεύεηαη από cd κε 19 κύζνπο κεινπνηεκέλνπο από ηνλ ίδην. Σνπο ζηίρνπο έρεη 

γξάςεη ν Υξήζηνο Πξνκνίξαο κε έκθαζε ζηελ νπζία ησλ κύζσλ. Δμίζνπ γλσζηό 

είλαη θαη ην κνπζηθό ηνπ άικπνπκ κε ηίηιν «Παξακπζνηξάγνπδα» ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη κεινπνηεκέλα πνηήκαηα Διιήλσλ πνηεηώλ.  

Ο Σάζνο Ησαλλίδεο είλαη κνπζηθόο, ζπλζέηεο θαη ζπγγξαθέαο. Έγηλε γλσζηόο από ηα 

ηξαγνύδηα ηνπ πξώηνπ ηνπ cd «Λάραλα θαη Υάραλα» ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε 

ζηηρνπξγήκαηα ηνπ βηβιίνπ ηεο γιώζζαο ηεο πξώηεο δεκνηηθνύ ην νπνίν είλαη έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα δαζθάινπο. Σν δεύηεξν cd είλαη ε πξνπαίδεηα ζε ηξαγνύδηα, 

έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν θπξίσο γηα ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο δεκνηηθνύ. Σν ηξίην 

αλαθέξεηαη ζε 14 ελόηεηεο κάζεζεο ηνπ λεπηαγσγείν θαη ην cd «»Οη ξπζκνί θαη 

αξηζκνί» πξαγκαηεύνληαη έλλνηεο καζεκαηηθέο γηα κηθξά παηδηά. Σα ηξαγνύδηα ηνπ 

έρνπλ εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα αιιά όπσο ν ίδηνο αλαθέξεη «είλαη ηόζν ςπραγσγηθά 

πνπ ηα παηδηά δελ αληηιακβάλνληαη όηη ν απώηεξνο ζθνπόο ηνπο είλαη λα δηδάμνπλ 

θάηη». Με απηόλ ηνλ ηόπν ε καζεζηαθή δηαδηθαζία γίλεηαη παηρλίδη. Ξεθίλεζε λα 

γξάθεη ην πξώην ηνπ πεηπρεκέλν cd όηαλ ν ίδηνο ζαλ γνληόο πξνζπάζεζε λα 

βνεζήζεη ηελ θόξε ηνπ λα κάζεη κε πην επράξηζην ηξόπν ζηα καζήκαηα ηεο πξώηεο 

δεκνηηθνύ. ηαλ ην δηάβαζκα έγηλε παηρλίδη θαη ε κάζεζε έγηλε κηα ραξνύκελε 

δηαδηθαζία ν θ. Ησαλλίδεο θαηάιαβε όηη ππήξρε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία 

καζεζηαθνύ πιηθνύ κε όρεκα ην ηξαγνύδη. Πηζηεύεη πσο ε κνπζηθή είλαη έλα 

εξγαιείν κάζεζεο θαη δηάπιαζεο ραξαθηήξσλ. Βνεζάεη ζηελ δηαλνεηηθή θαη 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ, δηεγείξνληαο ηε θαληαζία ηνπο. Ο ξπζκόο έρεη 

ζρέζε κε ηνλ ρώξν, ηνλ ρξόλν θαη ηηο ζρεηηδόκελεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Ζ κεισδία 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ε αξκνλία κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ 

κνπζηθή είλαη κηα γέθπξα κε ηελ αλζξώπηλε ςπρή. ηελ εξώηεζε πσο μερσξίδνπκε 



ηα θαιά παηδηθά ηξαγνύδηα από ηα κε, δελ κπνξεί λα απαληήζεη κε απόιπηε 

βεβαηόηεηα σζηόζν αλαγλσξίδεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ όπσο ε 

αληδηνηέιεηα, ε εηιηθξίλεηα, ε αγάπε. Αλ έρεη απηά ηα ζηνηρεία πηζηεύεη πσο κπνξεί λ‟ 

αξέζεη θαη ζηα παηδηά
22

.  

Ζ Μαξηιέλα Καββαδά έρεη ζπνπδέο ζην Υνξό, ηνλ Διιεληθό πνιηηηζκό θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα επηκνξθώλεηαη εληόο θαη εθηόο Διιάδαο θαη 

εξγάδεηαη σο λεπηαγσγόο, ρνξνγξάθνο θαη θαζεγήηξηα ρνξνύ.  Από ην 2008 

ζπληνλίδεη ηελ Καιιηηερληθή θαη Παηδαγσγηθή νκάδα «Μαγηθό Κνρύιη». Δπίζεο έρεη 

επηκειεζεί πεξηζζόηεξα από δέθα παηδηθά cd‟s θαη έρεη ζρεδηάζεη αξθεηά 

εθπαηδεπηηθά παθέηα γηα δηάθνξνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο. Έρεη γξάςεη πεξηζζόηεξα 

από 20 βηβιία γηα παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνύο. Κάπνηα από απηά είλαη: Σν θξπθηό ηεο 

ραξάο, Σα δώξα ηεο ραξάο, Ο θάξνο κε ηα ρίιηα κπζηηθά, Σν ρηνλαλζξσπάθη καο, 

Σξεηο επρέο θξπκκέλεο ζε θνρύιη, Μνπζηθνθηλεηηθέο θαη ρνξνζεαηξηθέο θαινθαηξηλέο 

παξαζηάζεηο θαη άιια.  

  Ο Ζιίαο Καξειιάο είλαη ζθελνζέηεο θαη ζθελνγξάθνο. Ξεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ ην 

1996 κε παξαζηάζεηο Θεάηξνπ θηώλ. Σν 2002 μεθίλεζε λα δεκηνπξγεί 

πξσηνπνξηαθέο παξαζηάζεηο γηα παηδηά θαη λένπο θαηαθέξλνληαο λα ζπλππάξρνπλ 

αξκνληθά επί ζθελήο ν εζνπνηόο, ε ζθηά, ε θνύθια, ε κάζθα, ηα πνιπκέζα θαη ε 

δσληαλή κνπζηθή. Σα ηειεπηαία ρξόληα, από ηνλ ξόιν ηνπ ζθελνζέηε, δηαλύεη κηα 

επηηπρεκέλε πνξεία ζην ρώξν ηνπ παηδηθνύ ζεάηξνπ θαη όρη κόλν. Σν αγόξη κε ηε 

βαιίηζα, Οη πεληάκνξθνη θαη ην θέξαο, Σα Υξηζηνύγελλα ηνπ Καξαγθηόδε ζηνλ βπζό 

είλαη θάπνηα από ηα έξγα πνπ ρεη γξάςεη, ζθελνζεηήζεη θαη επηκειεζεί κνπζηθά.  

Δίλαη Καιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ Παλειιήληνπ σκαηείνπ Θεάηξνπ θηώλ
23

.   

Ζ Καηεξίλα Λαιηώηε είλαη ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζηε 

Θεζζαινλίθε. Ζ θαζεκεξηλή ηεο ζπλύπαξμε κε ηα παηδηά θαη ε δηεμνδηθή αλάιπζε 

θάπνησλ ζεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηεο δεκηνύξγεζαλ ηελ εζσηεξηθή αλάγθε λα πεη 

απηά πνπ ζέιεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δεκόζην ιόγν κέζσ ελόο παηδηθνύ βηβιίνπ. Σν 
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κε ηελ ςπρή καο» Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο :13/09/2014 
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 Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2020 νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ζην Μέγαξν Θεζζαινλίθεο κηα πξσηόηππε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηίηιν «Αβάληη Μαέζηξν… Ρεκπέηηθα». Έλα ζπάλην νδνηπνξηθό ζηε δσή θαη 

ην έξγν κεγάισλ ζπλζεηώλ ηεο ξεκπέηηθεο θαη ιατθήο κνπζηθήο. ηνλ θσηηζκέλν κπεξληέ ν 

Καξαγθηόδεο ζπλνκηιεί κε ηνλ Μάξθν Βακβαθάξε, ηνλ Απόζηνιν Υαηδερξήζην, ηε Μαξίθα Νίλνπ, 

ηνλ Βαζίιε Σζηηζάλε, ηε Ρόδα Δζθελάδπ, ηνλ Γηάλλε Παπατσάλλνπ, ηε σηεξία Μπέιινπ.    



βηβιίν «Ση λα θάλνπκε ηη- Σν λεξό γηα λα ζσζεί» επηδηώθεη λα σζήζεη ηνπο κηθξνύο 

αλαγλώζηεο ζε έλα ηαμίδη κε απώηεξν ζηόρν ηε ζσηεξία ηνπ πιαλήηε καο.  

Ο Υξίζηνο Γ. Παπαδόπνπινο ζπνύδαζε Παηδαγσγηθά, κεηεθπαηδεύηεθε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο
24

. Δξγάδεηαη 

σο δάζθαινο θαη από ην 2007 δεη ζην Κάηξν θαη από ην 2010 είλαη δηεπζπληήο 

Διιεληθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Καΐξνπ. Παξάιιεια    αζρνιείηαη κε  ηελ πνίεζε θαη 

ηε ζηηρνπξγηθή. Έξγα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά ινγνηερληθά 

πεξηνδηθά. Σν πην γλσζηό ηνπ κνπζηθό έξγν είλαη «Σν θηεξό ηνπ δξάθνπ» κε 

δεθαηξία κνπζηθά παξακύζηα γηα παηδηά ηα νπνία εξκελεύνπλ αμηόινγνη εξκελεπηέο 

θαη έρεη ρηιηναθνπζηεί ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο. Με αθνξκή ηα κνπζηθά παξακύζηα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην cd απηό, αλαθέξζεθε ζηνπο «θαλόλεο» πνπ ηα δηέπνπλ. Οη 

θαλόλεο γηα ηνπο ζηίρνπο είλαη απηνί πνπ ηζρύνπλ γηα ηε ινγνηερλία γηα παηδηά ελώ ε 

ζεκαηνινγία επεξεάδεηαη από ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο επηινγέο. Πέξα από ηελ 

πνηθηινκνξθία ηνπο είλαη αλαγθαίν λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηώλ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο (αηζζεηηθέο, ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο) 

πξνζπαζώληαο λα αληέρνπλ θαη ζε κηα δεύηεξε αλάγλσζε γηα κεγάινπο γηαηί αο κελ 

μερλάκε πνπ απηνί επηιέγνπλ βηβιία ή ηξαγνύδηα γηα ηα παηδηά ηνπο άξα πξέπεη λ‟ 

αξέζνπλ θαη ζ‟ απηνύο πνπ ζα η‟ αθνύλ ζην ζπίηη ή ζην απηνθίλεην παξέα κε ηα 

παηδηά ηνπο. Απέλαληη πξνο ηα παηδηά όζνη δνπιεύνπλ γηα απηά ζα πξέπεη λα είκαζηε 

εηιηθξηλείο ζεσξώληαο ηα παηδηά ηζόηηκα άηνκα σο πξνο ην ηη αληηιακβάλνληαη ή ην ηη 

θαηαλννύλ
25

. 

Ζ Κάξκελ Ρνπγγέξε είλαη Διιελίδα εζνπνηόο, ζθελνζέηεο, ζελαξηνγξάθνο θαη 

ζπγγξαθέο παηδηθώλ βηβιίσλ. Ζ αδπλακία ηεο γηα ηα παηδηά θαη ν ζεβαζκόο πνπ 

ηξέθεη γηα απηά θαίλεηαη ζε θάζε ηεο ιέμε όηαλ κηιά γηα παηδηθό ζέαηξν θαη παηδηθά 

βηβιία. Σα βηβιία ηεο, επεξεαζκέλα από ήξσεο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο κπζνινγίαο 

θαηαθέξλνπλ λα αθεγνύληαη ηζηνξίεο πόηε αιεζηλέο θαη πόηε πξσηόηππεο. Ζ Υηνλάηε 

θαη νη εθηά ςεινί λάλνη, ν Ζξαθιήο θαη ε άζινη ηνπ, ν Σζάξνο κε ηε καθξηά 

γελεηάδα, Ο καγηθόο απιόο, Ο θνπξέαο ηεο εβίιιεο, είλαη θάπνηα από απηά.  
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 Ο Υξίζηνο Γ. Παπαδόπνπινο είλαη επίζεο απόθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο 

«Γεκηνπξγηθή γξαθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. πσο ν ίδηνο αλαθέξεη ζε κηα 

ζπλέληεπμε ηνπ «αζθείηαη εμ απαιώλ νλύρσλ ζηελ ζηηρνπξγηθή, ζηελ πνίεζε θαη ζηε ζπγγξαθή 

γεληθόηεξα».  
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 Από ηε ζειίδα musicpaper.gr «Μαθξηά από ιατθηζκνύο», Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο:10/06/2011 



Παξάιιεια κε ηε ζπγγξαθή νξγαλώλεη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο γηα κηθξνύο θαη 

κεγάινπο
26

.  

Ζ Κέιιπ ηακνπιάθε είλαη ζθελνζέηεο, εζνπνηόο θαη ζηηρνπξγόο κε ζπνπδέο ζην 

ζέαηξν θαη ηελ ζθελνζεζία θηλεκαηνγξάθνπ. Έρεη γξάςεη ζεαηξηθά έξγα θαη 

παξακύζηα γηα παηδηά, ζελάξηα γηα ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο, θαζώο θαη νδεγό 

ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη ζεαηξηθήο αγσγήο γηα παηδηά. Γηα ρξόληα δίδαμε ζεαηξηθή 

αγσγή θαη ζεαηξηθό παηρλίδη ζε παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνύο. Σν 2002 ηδξύεη ηνλ ζίαζν 

«Αβάληη»
27

 κε θαηαμησκέλνπο θαιιηηέρλεο θαηαζέηνληαο έηζη ην δηθό ηεο ζηίγκα ζην 

παηδηθό θαη λεαληθό ζέαηξν κε ζηνηρεία πςειήο αηζζεηηθήο.  Γλσζηά παηδηθά βηβιία 

ηεο ίδηαο είλαη ηα παξαθάησ: Πξίγθηπαο θαη θησρόο, Αθξνβάηεο ηεο ηύρεο, Μόλν αλ 

ην πηζηέςεηο, Σν ρξπζό αξηζκαξί.   

Ζ Καηεξίλα Σζίηζα είλαη πηπρηνύρνο πηάλνπ απόθνηηνο ηνπ Σ.Μ.. ηνπ Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο ζηελ Ηζηνξηθή Δξκελεία. Έρεη πνιπεηή 

πείξα ζηε δηδαζθαιία ηνπ πηάλνπ θαη ηελ πξνζρνιηθή κνπζηθή αγσγή. Δίλαη 

θαζεγήηξηα κνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ππεύζπλε γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη δηεύζπλζε ηεο λεαληθήο ρνξσδίαο «ΣΑΞΗΓΔΤΣΔ».  

       

ΜΔΡΟ ΄Β: Ο κύζνο θαη ε ζεκαζία ηνπ 

 

Β.1 Ση είλαη κύζνο 

« Η νπζία ηνπ κύζνπ δε βξίζθεηαη νύηε ζην ύθνο, νύηε ζηνλ αθεγεκαηηθό ηξόπν, 

νύηε ζηε ζύληαμε, αιιά ζηελ ηζηνξία πνπ δηεγείηαη.». Claude Levi- Strauss
28

 

 

 Ο κύζνο ζύκθσλα κε ηελ αλζξσπνινγηθή εξκελεία ηνπ όξνπ είλαη κηα ηεξή αθήγεζε 

ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνέιεπζε ή ηε δεκηνπξγία θπζηθώλ, 
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 Δθηόο από ηα βηβιία θαη ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ νξγαλώλεη ε θ. Ρνπγγέξε έρεη δεκηνπξγήζεη 

έλα ζεαηξηθό εξγαζηήξη ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζην Θέαηξν «Κηβσηόο» γηα παηδηά από 4,5-14 εηώλ ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη: ζεαηξηθό παηρλίδη, κνπζηθή, ρνξό, ηξαγνύδη θαη ζεαηξηθή δηδαζθαιία.  
27

 Κάπνηεο από ηηο παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ παηρηεί από ηνλ ζίαζν «Αβάληη» είλαη ε «Σξηθπκία» ηνπ 

αίμπεξ, ε «Ηιηάδα» ηνπ Οκήξνπ αιιά θαη ζεαηξηθά έξγα ηεο ίδηαο ηεο Κέιιπο ηακνπιάθε όπσο  «Ο 

πξίγθηπαο θαη ν θησρόο», «Χο ηελ άθξε ηνπ νλείξνπ…»,  «Σν κπζηηθό ηεο ζαιαζζνρώξαο». 
28

 Γηαθεθξηκέλνο Γάιινο αλζξσπνιόγνο  



ππεξθπζηθώλ ή πνιηηηζηηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη κύζνη επίζεο δηεξεπλώληαη σο 

απνζπαζκαηηθέο πεγέο πξνθνξηθήο ηζηνξηθήο αθήγεζεο σο ελδείμεηο θνηλσληθώλ 

αμηώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηνλ θνηλσληθό ράξηε κηα νκάδαο αλζξώπσλ
29

.  Ο κύζνο 

απνηειεί έλα θαηλόκελν θαη όρη θάπνηα επηβίσζε ηνπ παξειζόληνο. Δίλαη έλα 

θαηλόκελν πνπ εμειίζζεηαη θαη ζα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη θαη ζην κέιινλ. Απηό 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύκε λα δώζνπκε έλαλ πιήξε θαη εμαληιεηηθό 

επηζηεκνληθό νξηζκό (Ρεγνπνύινπ,2008:35). Ο κύζνο είλαη κηα ζπιινγηθή αθήγεζε 

πνπ κεηαδίδεηαη από γεληά ζε γεληά θαη έρεη σο ιεηηνπξγία λα θσηίζεη κέζα από ηηο 

ηζηνξίεο ησλ ζεώλ θαη ησλ εξώσλ, ηα ζεκειηώδε εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν άλζξσπνο 

γηα ηελ ύπαξμε ηνπ, αιιά θαη γηα νιόθιεξν ην ζύκπαλ(Αλαγλσζηνπνύινπ,2002:61).  

ύκθσλα κε ηνλ Richard Buxton
30

 ν κύζνο είλαη αθήγεζε, είλαη πξάμεηο ζεώλ θαη 

εξώσλ νη νπνίνη αιιειεμαξηώληαη από ηνπο αλζξώπνπο, είλαη κηα παξάδνζε κε 

ζπιινγηθή ζεκαζία κέζα ζε κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα ή νκάδεο. Ο Fritz Graf 

έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο κειεηεηέο ηεο αξραίαο ζξεζθείαο ζην βηβιίν ηνπ 

«Δηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο» εμεγεί ηελ ηζηνξία ηεο κειέηεο 

ησλ κύζσλ θαη ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακάηηδαλ ζηνλ ζξεζθεπηηθό, θνηλσληθό θαη 

πνιηηηζηηθό βίν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Γη‟ απηό ν κύζνο έρεη λόεκα κόλν κέζα ζηα 

όξηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο(Καξαθάληδα,2013). O Robert Segal εηζάγεη κηα 

ζεηξά πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ κειέηε θαη θαηαλόεζε ησλ κύζσλ νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

από θιάδνπο ηόζν δηαθνξεηηθνύο όπσο ε αλζξσπνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε 

ςπρνινγία, ε ινγνηερληθή θξηηηθή, ε θηινζνθία, ε επηζηήκε θαη νη ζξεζθεπηηθέο 

ζπνπδέο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηδέεο από ζεσξεηηθνύο όπσο ν Sigmund Freud, ν 

Claude Levi-Strauss θ.α. ‟ απηήλ ηε κειέηε ζην 3
ν
 θεθάιαην αλαθέξεη πσο ν κύζνο 

δε ζρεηίδεηαη κόλν κε ηηο ππόινηπεο επηζηήκεο, ν κύζνο είλαη επηζηήκε. 

Αλάκεζα ζε πνιηηηζκνύο, νηθνλνκίεο, εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηξόπνπο δσήο, αμίεο, 

ηζηνξίεο, αλαδεηνύληαη ζπλεθηηθνί δεζκνί πνπ ζα δηακεζνιαβήζνπλ γηα λα ελώζνπλ 

ηηο παξαπάλσ ελόηεηεο. Ο κύζνο απνηειεί κηα απ‟ απηέο ηηο δηακεζνιαβήζεηο έρνληαο 

ηελ ηθαλόηεηα λα κηιήζεη ζε κηα γιώζζα θαζνιηθή κε ηξόπν αξρεηππηθό γηα όια 

εθείλα πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ αλζξώπηλε θύζε θαζώο ν άλζξσπνο έρεη απηή ηελ 

δπλαηόηεηα: λα αλαδεηά θαη λα βξίζθεη θνηλνύο θώδηθεο θαηά ηελ έθθξαζε ηεο 

εζσηεξηθόηεηαο ηνπ αιιά θαη θαηά ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ πεξηβάιινλ 
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 Ο νξηζκόο ηνπ κύζνπ από ηελ ειεύζεξε ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Βηθηπαίδεηα  
30

 Καζεγεηήο Κιαζζηθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bristol  



γύξσ ηνπ. Γηόηη δπν είλαη νη άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζπγθξνηείηαη ε κπζνινγηθή 

ζθέςε. Χο πξνο ηε ζπλείδεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ θαη εαπηνύ (ζπκβνινπνίεζε 

θόβσλ) θαη σο πξνο ηε ζπλείδεζε ηνπ θόζκνπ  σο θνηλήο κήηξαο πνπ επαλαιακβάλεη 

ζε θνζκηθό επίπεδν ηνπο αξρέγνλνπο θόβνπο (Κατια,2002:18).  

Οη κύζνη όκσο είλαη θαη θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απερνύλ ην ζπιινγηθό 

αζπλείδεην(Αλαγλσζηνπνύινπ,2002:62). Ο ρξόλνο ζην κύζν απνθηά θνζκνγνληθή 

δηάζηαζε, ν άλζξσπνο ζπγθαηνηθεί κε δπλάκεηο ζετθέο ή ζενπνηεκέλεο όπνπ ελ ηέιεη, 

είλαη απηόο ν ίδηνο ζπαζκέλνο ζηηο ρίιηεο όςεηο ηνπ εγώ ηνπ, αλαδεηώληαο ηελ αξρή 

ηνπ κέζα ζην ζύκπαλ. Ο ιόγνο ηνπ κύζνπ θαηά ηελ ςπραλαιπηηθή εξκελεία δνκείηαη 

όπσο ε αθήγεζε ησλ νλείξσλ αιιά θαη αθόκε πεξηζζόηεξν κνηάδεη πνιύ κε ην πιηθό 

θαη ηε πνηόηεηα ησλ νλείξσλ καο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ απειεπζεξώλεηαη ην 

αζπλείδεην καο(Κατια,2002:18). ύκθσλα κε ηελ εθδνρή ηεο ςπραλάιπζεο, ν 

άλζξσπνο θαίλεηαη λα επηλόεζε ηνλ κύζν ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαλνήζεη ηα 

ζρήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα όλεηξα θαη ζηηο θαληαζηώζεηο ηνπ θαζώο θαη 

εθδειώζεηο ηεο ςπρηθήο ηνπ δσήο πνπ ππαθνύλε ζε αλάγθεο, νξκέο, επηζπκίεο, 

ζπγθξνύζεηο(Θενδσξνπνύινπ&Ξαλζάθνπ,2002:299).  

 Γηα ηνλ Φξόπλη ην όλεηξν θαη ν κύζνο ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηελ ίδηα ζπκβνιηθή 

δξαζηεξηόηεηα, θαιύπηνληαο πίζσ από ην θαλεξό πεξηερόκελν έλα ιαλζάλνλ 

πεξηερόκελν, παίδνπλ ην ξόιν ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηε ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ 

θύζε θαη ηνλ πνιηηηζκό. Κνηλό ζηνηρείν έθθξαζεο ηνπ νλείξνπ θαη ηνπ κύζνπ θαηά 

ηνλ Φξόπλη είλαη ε ζπκβνιηθή ηνπο γιώζζα πνπ ιεηηνπξγεί σο κπζηηθόο  θώδηθαο 

κέζα από ζπλεηξκνύο. Ζ ζπκβνιηθή
31

 απηή γιώζζα έρεη πνιύπιεπξε δνκή θαη είλαη 

έμσ από ρσξν-ρξνληθνύο λόκνπο.  

 

Β.2 Ο κύζνο θαηά ηελ αξραηόηεηα 

Ο κύζνο ζηελ αξραηόηεηα είρε κηα κπζηεξηώδε εμνπζία θαη εγθπξόηεηα θαζώο 

μεθηλνύζε κε ην «ιέγεηαη, ιέλε» ηα νπνία θαη απνηεινύλ ηε κνλαδηθή πεγή γλώζεο. 

Από ηελ ίδηα ηελ θαηαγσγή ηεο ιέμεο ζήκαηλε ηαπηόρξνλα δπν πξάγκαηα: ηνλ 
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 Βάζε ηεο βαζηθήο ςπρνινγηθήο αξρήο όηη «ην ζύκβνιν δηαζέηεη κηα πξσηαξρηθή ςπρνινγηθή 

πξαγκαηηθόηεηα, ή , κε άιια ιόγηα ε ηδηόηεηα ηνπ «ζπκβνιίδεηλ» είλαη κηα θπζηνινγηθή ςπρηθή 

ηδηόηεηα», ν κύζνο εθθξάδεη ηε ζηάζε ηεο αλζξώπηλεο ζπλείδεζεο ζην λα θαηαλνήζεη ηόζν ηηο 

εζσηεξηθέο αζύλεηδεο ηάζεηο θαη εκπεηξίεο όζν θαη ηα εμσηεξηθά αγρνγόλα θαηλόκελα. Γίλεηαη δειαδή 

κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ε δνκή ηνπ ζύκπαληνο κέζα από θαληαζηηθέο ζπλζέζεηο.  



νπζηώδε ιόγν (γλώκε, ζπκβνπιή, παξαγγειία, νκηιία, ιόγνο) θαη ηε κπζνπιαζία 

(πιαζηή δηήγεζε). Δπνκέλσο έπαηδε αλάκεζα ζηελ αιήζεηα θαη ην ςέκα, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ θαληαζία. Σν ςέκα ιεηηνπξγνύζε σο δηάθνζκνο ηεο 

αιήζεηαο ή άξζξσλε ηελ αιήζεηα κέζα από ην αίληγκα θαη ηελ αιιεγνξία. Μέζα από 

ηελ πιαζηή ηνπ, «ςεύηηθε» πιεπξά θαη κέζσ ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ ιόγνπ θώηηδε ηε 

ζθνηεηλή όςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ ρσξίο απηόλ  δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα γίλεη 

νξαηή. πσο ιέεη ν Πινύηαξρνο
32

 θαη αλαθέξεη ν Paul Veyne
33

 (1983) ζην βηβιίν ηνπ 

«Οη Έιιελεο πίζηεπαλ ζηνπο κύζνπο ηνπο;», ε αιήζεηα θαη ν κύζνο έρνπλ ηελ ίδηα 

ζρέζε πνπ έρεη ν ήιηνο κε ην νπξάλην ηόμν πνπ δηαζιά ην θσο ζε κηα πνηθηινρξσκία. 

Ο κύζνο είλαη έηζη από ηελ θύζε ηνπ έλα παηρλίδη ζθηάο θαη θσηόο, θάιπςε θαη 

αλα/απνθάιπςε, αθειήο θαη ζύλζεηνο, δηαθαλήο θαη 

αηληγκαηηθόο(Αλαγλσζηνπνύινπ,2002:63). 

Καηά ηελ αξραηόηεηα ν κύζνο ήηαλ έλα ηειεηνπξγηθό ζέακα πνπ κεηαδίδεην κε 

κίκεζε, ηξαγνύδη, αθήγεζε, δξακαηνπνίεζε, γηα λα ζέζεη αηλίγκαηα θαη λα 

κεηαδώζεη ηελ αιήζεηα. Δπίζεο κε ηε ιέμε κύζνο δεισλόηαλ θαη ην παξακύζη 

(Πιάησλνο Πνιηηεία A.350e,A.377a). Οη κύζνη ιεηηνπξγνύζαλ έμσ από ηα θείκελα κε 

ηελ έλλνηα όηη δηαηεξνύζαλ ζρέζε όρη κε ην γξαπηό ιόγν αιιά κε ηνλ πξνθνξηθό, κε 

ηελ ίδηα ηε δσή ησλ αλζξώπσλ πνπ ηνπο δηεγνύληαλ θαη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

δνμαζίεο(Αλαγλσζηνπνύινπ,2002:61).  

 

Β.3 Μύζνη: Παξειζόλ θαη παξόλ 

Γελ ππάξρεη πνιηηηζκόο πνπ λα κελ επηλόεζε έλα κύζν γηα λα εμεγήζεη θάπνην 

ζεκειηώδεο θαηλόκελν. Δθεί πνπ δελ ππάξρεη επηζηεκνληθή εμήγεζε, ππάξρνπλ 

πνιιέο κπζνινγηθέο εμεγήζεηο. Δίλαη όιεο αιεζηλέο θαη θσηίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

πιεπξέο ηεο δσήο(Καιαβάζεο,2002:14). Γηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο δσήο θαη 

δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ζα πξνζζέζνπκε εκείο όπσο : ε 

αγάπε, ε δήιεηα, ε θαξηεξία, ε αξεηή, ε ζύλεζε, ε αλππαθνή. Σν ζάξξνο, ηα εκπόδηα, 

ε εθεπξεηηθόηεηα, ε δύλακε, ην ζζέλνο. Ο Πεξζέαο γηα παξάδεηγκα επηβηώλεη γηα λα 

πξσηαγσληζηήζεη ζε κηα ζεηξά ζπγθξνύζεσλ- θαηνξζσκάησλ ζην πιαίζην ηεο 
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 Έιιελαο ηζηνξηθόο, βηνγξάθνο, θηιόζνθνο θαη δνθηκηνγξάθνο.  
33

 Γάιινο αξραηνιόγνο θαη ηζηνξηθόο θαη εηδηθόο ηεο Αξραίαο Ρώκεο. 



δηαπάιεο ηνπ θαθνύ κε ην θαιό. Σα θύκαηα παξαζύξνπλ ην θηβώηην πξνο ην λεζί ηεο 

εξίθνπ θαη έηζη κάλα θαη γηνο ζώδνληαη(Θενδσξνπνύινπ&Ξαλζάθνπ,2002:290).   

Ο κύζνο από έλα ζεκείν θαη κεηά, ζα ζπλδεζεί άξξεθηα κε ην ςεπδέο. Ζ κπζνπιαζία 

παξαραξάζζεη ηελ αιήζεηα, αθόκα θαη αλ σο θείκελν πξνο απνζπκβνιηζκό κηιά γηα 

ηελ  αιήζεηα απηή. Γη‟ απηό ν Πιάησλ ζα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζην πιηθό ησλ 

κύζσλ. Δίλαη ζίγνπξα ν κύζνο ην κήλπκα πνπ ε κηα γεληά ζέιεη λα πεξάζεη ζηελ άιιε 

απνζεζαπξίδνληαο ην ζεκαληηθό, σζηόζν ππεξζεκαηίδεη ην ζηνηρείν ηεο απάηεο, έηζη 

γξήγνξα ζα αληηπαξαηεζεί ζην ιόγν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αιήζεηα. Γηακνξθώλνληαη 

δπν επίπεδα αλάγλσζεο θαη εξκελείαο ησλ κύζσλ: αθελόο κελ νη κύζνη πνπ 

απνθαιύπηνπλ έλα ηζηνξηθό παξειζόλ θαη έλα ςπρηθό θαη λνεηηθό βάζνο 

(θαζνιηθόηεηα ησλ κύζσλ), αθεηέξνπ πξνζεγγίδνληαη σο «ηζηνξίεο» πνπ ζηήλνληαη 

γηα λα πνιιαπιαζηάζνπλ σο ινγνηερλήκαηα ηηο εηθόλεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

(ηδηνκνξθία ησλ κύζσλ). ε θάζε κηα από ηηο δπν πεξηπηώζεηο ν κύζνο ζηέθεηαη από 

ηε κεξηά ηνπ κε επηζηεκνληθνύ, κε ηελ έλλνηα ηνπ κε απνδείμηκνπ βάζεη ησλ λόκσλ 

ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ο κύζνο είλαη κάιινλ έλα ζύζηεκα ζεκείσλ(Κατια,2002:19).  

 Ο Πιάησλ αλαγλσξίδεη ηελ παηδεπηηθή πξνηεξαηόηεηα ηνπ κύζνπ, επεηδή «ζηελ αξρή 

ιέκε παξακύζηα ζηα παηδηά». Γη‟ απηό πξνηξέπεη «ηηο κεηέξεο θαη ηηο ηξνθνύο λα 

ιέλε ζηα παηδηά ηνπο εγθεθξηκέλνπο κύζνπο», δηαδίδνληαο κέζσ απηώλ ηηο 

αξρεηππηθέο ηδέεο θαη ηηο παηξνπαξάδνηεο παξαδνρέο ζηελ εμειηγκέλε θαη 

επηζηεκνληθώο νξγαλσκέλε πόιε, ζηελ ηδαληθή θαη ειιόγσο λνκνθξαηνύκελε 

πνιηηεία. Υσξίο αληίξξεζε ν Πιάησλαο ζπληάζζεηαη κε ηνπο ζαπκαζηέο ηνπ επηθνύ 

καο πνηεηή, κεξνπ ιέγνληαο πσο «ηελ Διιάδα όιε έρεη παηδεύζεη». Ο θηιόζνθνο 

αλαγλσξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηόζν ηεο πνίεζεο ή θαη‟ επέθηαζηλ ηεο κηκήζεσο 

όζν θαη ησλ ππνινίπσλ κνξθώλ ηεο ηέρλεο(Παπαδόπνπινο,2002:339). Ζ κνπζηθή 

ζπιινγή ηνπ Σάζνπ Ησαλλίδε κε ηίηιν «Ζξαθιήο. Οη 12 άζινη» απνηειείηαη από 

δεθαηξία ηξαγνύδηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε θάζε άζιν μερσξηζηά. Μύζνη ηόζν 

εγθεθξηκέλνη ζαλ θη απηνύο ηνπ εκίζενπ ηξνκεξνύ Ζξαθιή αλαδεηθλύνπλ ηελ 

παηδεπηηθή πξνηεξαηόηεηα ηνπ κύζνπ. Πηζηεύνπκε πσο είλαη έλαο ηξόπνο λα κάζνπλ 

ιίγν δηαθνξεηηθά ηα παηδηά ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο καο ζε ζύγθξηζε 

κε ηελ απιή αθήγεζε.   

Ο κύζνο ή ην κπζνιόγεκα, ε κίκεζηο ή ην κίκεκα θαη ε κάζεζηο ή ην κάζεκα 

απνηεινύλ ηε βάζε ηεο αηνκηθήο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλππάξμεσο ή ηεο 



ζπλππάξμεσο ησλ έιινγσλ κνλάδσλ. Από ηνλ κύζν θαζνδεγείηαη ε κίκεζεο θαη ε 

κάζεζηο ή ακθίζεκα δηα ηεο καζήζεσο θαη κέζσ ηεο κηκήζεσο εμειίζζεηαη ν κύζνο, 

ώζηε πξννδεπηηθώο λα πξνζεγγίδεη ηνλ ιόγν θαη ηελ έιινγε 

γλώζε(Παπαδόπνπινο,2002:347,349). Πξάγκαηη από ηα αξραηόηαηα ρξόληα θαη κέρξη 

ηνπο θαηξνύο καο, ν θόζκνο πηζηεύεη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν όηη νη Μνίξεο σο 

ππεξθπζηθέο δπλάκεηο επεξεάδνπλ ηε δσή θαη ηελ εμέιημε ηνπ. Σνπ θέξλνπλ επηπρία 

θαη πινύην, δπζηπρία θαη ζάλαην. Οη αξραίνη Έιιελεο δένληαλ ζηηο Μνίξεο θαη ηηο 

ηηκνύζαλ. Σηο θαληάδνληαλ ζθνηεηλέο θόξεο ηεο Νύρηαο, γξηέο άζρεκεο  

πκπεξαζκαηηθά, ζε νπνηαδήπνηε επνρή νη πξνγελέζηεξεο αξρέηππεο εληππώζεηο 

αλαθαηαηάζζνληαη ή επαλαμηνινγνύληαη. Πξνζαξκόδνληαη ζηελ ελίνηε λεώηεξε 

θαηάζηαζε ηεο κεηαβαιιόκελεο πξαγκαηηθόηεηαο, ζηελ εθάζηνηε ζύγρξνλε ηάμε 

πξαγκάησλ.   

 

                           ΜΔΡΟ ΄Γ- Καηαγξαθή θαη έξεπλα 

Γ.1 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

Ζ παξνύζα εξγαζία έρεη σο ζηόρν λα αλαδεηήζεη ήξσεο ηεο κπζνινγίαο ζε παηδηθά 

ζηηρνπξγήκαηα πνπ είηε πεξηιακβάλνληαη ζε ζύγρξνλα παηδηθά βηβιία σο 

ζπλνδεπηηθό πιηθό ζε κνξθή cd είηε απνηεινύλ θνκκάηηα κηα παηδηθήο κνπζηθήο 

ζπιινγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηνξηζηήθακε ζηελ αλαδήηεζε απηή, ρξνληθά 

βάδνληαο σο ρξνλνινγία αλαδήηεζεο ην έηνο 2010 έηζη ώζηε λα πξνζπαζήζνπκε λα 

θαιύςνπκε ηα κνπζηθά παηδηθά θνκκάηηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.  Παξαζέηνπκε ηα 

αληίζηνηρα links από όζα ηξαγνύδηα είλαη δηαζέζηκα ειεύζεξα ζην δηαδίθηπν. 

ηνπο δπν παξαθάησ πίλαθεο, αλαθέξνληαη ηα βηβιία θαη νη κνπζηθέο ζπιινγέο πνπ 

βξέζεθαλ θαη αληηζηνίρσο νη δεκηνπξγνί ηνπο, ην έηνο θπθινθνξίαο ηνπο θαη ε 

νλνκαζηηθή αλαθνξά ησλ κπζηθώλ εξώσλ κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή ηνπο θπθινθνξία.  

 

 

 

 



Γ.2 πγθεληξσηηθνί πίλαθεο ηξαγνπδηώλ  

Γ.2.1 Πίλαθαο κε βάζε ην βηβιίν 

Σίηινο βηβιίνπ πγγξαθέαο/ 

δεκηνπξγόο 

Έηνο 

θπθινθνξίαο 

Δθδόζεηο Ήξσαο/ήξσεο 

Μνπζηθά 

παξακύζηα 

Καηεξίλα Σζίηζα 2013 Καιέληεο Γνξγόλα 

 

Πεξζέαο θαη 

Αλδξνκέδα 

 

Κάξκελ Ρνπγγέξε 

2014 Φπρνγηόο Άδεο 

Πεξζέαο 

Μέδνπζα 

Καζζηέπεηα 

Αλδξνκέδα 

 

 

Οδύζζεηα 

 

Κάξκελ Ρνπγγέξε 

2015 Γηάπιαζε Πελειόπε 

Ναπζηθά 

Αιθίλννο 

Οδπζζέαο  

Αίνινο 

 

Ση λα θάλνπκε ηη 

ην λεξό γηα λα 

ζσζεί 

Καηεξίλα 

Λαιηώηε 

2016 Γηάπινπο Γνξγόλα 

Σν ρξπζό 

αξηζκαξί 

Κέιπ 

ηακνπιάθε 

2017 Γηάπιαζε Νεξάηδεο 

Σξεηο επρέο 

θξπκκέλεο ζε 

θνρύιη 

Μαξηιέλα 

Καββαδά 

2018 Γηάπινπο Γνξγόλα 

 

Ζ γέλλεζε ηνπ 

θόζκνπ 

Κάξκελ Ρνπγγέξε 2018 Κάξκηλα Γίαο  

Ήξα  

Γήκεηξα 

Αθξνδίηε 

Γηόλπζνο 



 

Αξγνλαπηηθή 

εθζηξαηεία 

Κάξκελ Ρνπγγέξε 2019 Κάξκηλα Άδεο 

Κύδηθνο 

Όιαο 

Άξππίεο 

Σάισο 

Θεζέαο θαη 

Μηλώηαπξνο 

Κάξκελ Ρνπγγέξε 2020 

 

Κάξκηλα Αηγέαο 

Αίζξα 

Θεζέαο 

Άδεο 

Νεξατδνθόξεο 

Άθνπζε ηνπο 

ξληζεο.Ο 

Καξαγθηόδεο 

ζηε ρώξα ησλ 

πνπιηώλ 

 

Ζιίαο Καξειιάο 2020 susaeta Γίαο 

Πξνκεζέαο 

 

 

Γ.2.2 Πίλαθαο κε βάζε ηε κνπζηθή ζπιινγή 

 

 

ΤΛΛΟΓΖ 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ 

 

ΔΡΜΖΝΔΤΣΖ 

ΔΣΟ 

ΚΤΚΛΟ-

ΦΟΡΗΑ 

 

ΖΡΩΑ/ 

ΖΡΩΔ 

 

Σν θηεξό ηνπ 

δξάθνπ 

Ζ γαιέξα θαη ε 

γνξγόλα 

Γηώξγεο 

Υξηζηνδνύινπ 

2010 Γνξγόλα 

 Οη ηξεηο θαιέο Γηώξγεο 

Υξηζηνδνύινπ, 

Θάιεηα Σζεληόγινπ 

 Μνίξεο 

Vaiana Υαξά κνπ Μηράιεο Κνπηλέιεο 2016 Μάνπη 

Αηζώπνπ Ο κηθξόο βνζθόο Γηάλλεο Ενπγαλέιεο 2015 Ο ςεύηεο 



Μύζνη βνζθόο 

Λάραλα θαη 

ράραλα 

Μπζνηξάγνπδ

α «Ζξαθιήο, 

νη 12 άζινη» 

Σν ιηνληάξη ηεο 

Νεκέαο 

Μίιηνο Παζραιίδεο 2019 Ζξαθιήο 

Δπξπζζέαο 

 Λεξλαία Όδξα Σάζνο Ησαλλίδεο  Ηόιανο 

Λεξλαία 

Όδξα 

 Σν ειάθη ηεο 

Κεξύλεηαο 

 

Αιθκήλε 

Μπαζαθάξνπ 

 Ζξαθιήο 

Άξηεκηο 

Δπξπζζέαο 

 Ο Δξπκάλζηνο 

θάπξνο 

Σάζεο 

Υξηζηνγηαλλόπνπινο 

 Ζξαθιήο 

Δξύκαλζνο 

Γίαο 

Δπξπζζέαο 

 Ο θόπξνο ηνπ 

Απγεία 

Σάζνο Ησαλλίδεο  Ζξαθιήο 

Απγείαο 

 Οη ηπκθαιίδεο 

όξληζεο 

Σάζνο Ησαλλίδεο  Ζξαθιέαο 

(Ζξαθιήο) 

ηπκθαιίδε

ο 

 Ο ηαύξνο ηεο 

Κξήηεο 

Μίιηνο Παζραιίδεο  Δπξπζζέαο 

 Σα άινγα ηνπ 

Γηνκήδε 

Σάζεο 

Υξηζηνγηαλλόπνπινο 

 Ζξαθιήο 

Δπξπζζέαο 

Γηνκήδεο 

 Ζ δώλε ηεο 

Ηππνιύηεο 

Αιθκήλε 

Μπαζαθάξνπ 

 Ακαδόλεο 

Ηππνιύηε 

Δπξπζζέαο 

Ζξαθιήο 

 

 Σα βόδηα ηνπ Σάζεο  Ζξαθιήο 



Γπξεόλε Υξηζηνγηαλλόπνπινο Γεξπόλεο 

ξζξνο 

Άδεο 

Δπξπζζέαο 

 Σα κήια ησλ 

εζπεξίδσλ 

Μίιηνο Παζραιίδεο, 

Σάζεο 

Υξηζηνγηαλλόπνπινο 

 

 Δζπεξίδεο 

Άηιαληαο 

Ζξαθιήο 

 Κέξβεξνο Μαλώιεο Μεηζηάο  Ζξαθιήο 

Κέξβεξνο 

Άδεο 

 Ζξαθιήο Σάζνο Ησαλλίδεο  Ζξαθιήο 

Κέξβεξνο 

Άδεο 

 

 

 

Γ.2 Παξάζεζε επξεκάησλ- Παξνπζίαζε εξώσλ 

 

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Μνπζηθά Παξακύζηα  

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Καηεξίλα Σζίηα 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2013 

Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη δπν κνπζηθά παξακύζηα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο κε 

αθήγεζε, κνπζηθή, ηδέεο γηα παξάζηαζε. Σν πξώην παξακύζη έρεη ηίηιν «ην 

καγεκέλν δάζνο» θαη ην δεύηεξν «Σν θιάκα ηεο γνξγόλαο». Σν δεύηεξν κέζα από 

έλα εηθνλνγξαθεκέλν θείκελν δεθαέμη ζειίδσλ πξαγκαηεύεηαη ην ζέκα ησλ 

ζθνππηδηώλ ζηηο παξαιίεο κε ήξσεο ηέζζεξα παηδηά θαη κηα γνξγόλα.   

 



Σξαγνύδη 17 Σν θιάκα ηεο γνξγόλαο 

Μέζα ζηε ζάιαζζα εγώ δσ 

Μέξα θαη λύρηα βνπιηάδσ ζην λεξό 

Έρηηζα ζπίηη κε ηα θύθηα ηνπ βπζνύ 

Βιέπσ ηνλ ήιην απ‟ ηνλ θαζξέθηε ηνπ γηαινύ 

ηα παξαζύξηα θαιακηέο 

ηα θεξακίδηα έρνπλ θσιηέο 

Μαξγαξηηάξηα σθεαλνύ 

Μέζα ζηε ζάιαζζα εγώ δσ 

Μέξα θαη λύρηα βνπιηάδσ ζην θελό 

 

Παξνπζίαζε ήξσα: Ζ γνξγόλα
34

 ηεο ηζηνξίαο βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ γηα 

λα εθθξάζεη ηε βαζηά ηεο απνγνήηεπζε πξνο ηνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη πνιιέο θνξέο 

δε ζθέθηνληαη θαη πεηάλε ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηελ αθηή θαη ζηε ζάιαζζα ρσξίο λα 

ζθέθηνληαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη πξάμεηο ηνπο ηόζν γηα ην πεξηβάιινλ όζν θαη 

γηα ην δσηθό βαζίιεην ησλ σθεαλώλ. Σν θιάκα ηεο γνξγόλαο εθθξάδεη ηε βαζηά 

ζιίςε απέλαληη ζηελ άγλνηα ησλ αλζξώπσλ πνπ επηθέξεη ηε κόιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Πεξζέαο θαη Αλδξνκέδα  

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Κάξκελ Ρνπγγέξε 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2014 

Ζ ηζηνξία μεθηλάεη κε ηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ Γία κεηακθηεζκέλνπ ζε ρξπζή βξνρή 

ν νπνίνο αγθαιηάδεη ηε Γαλάε, ηελ παλέκνξθε βαζηινπνύια απ‟ ην Άξγνο. Σν παηδί 

πνπ γελλήζεθε από απηήλ ηελ έλσζε πεηάρηεθε κέζα ζ‟ έλα θνπηί καδί κε ηε κεηέξα 

ηνπ ζηε ζάιαζζα ώζηε λα γιηηώζεη ν βαζηιηάο Αθξίζηνο από κηα πξνθεηεία ηνπ 
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 Γνξγόλεο.  Πιάζκαηα όκνξθα θαη απόθνζκα. Γη‟ απηά ηα πιάζκαηα ππάξρνπλ άπεηξεο αλαθνξέο 

ζηελ Διιεληθή θαη θαλδηλαβηθή κπζνινγία θαη όρη κόλν. Μηζέο γπλαίθεο θαη κηζέο ςάξηα.    



Μαληείνπ πνπ έιεγε πσο ην παηδί ηεο θόξεο ηνπ  ζα ηνλ ζθνηώζεη θαηά ιάζνο. ην 

λεζί ηεο εξίθνπ έλαο ςαξάο βξήθε ην θνπηί θαη έζσζε κάλα θαη γην. Ο ςαξάο 

αλέιαβε λα κεγαιώζεη ην αγόξη κε όια ηα θαιά θαη ε Γαλάε ηνπ ήηαλ πνιύ 

αθνζησκέλε. Πεξλώληαο ηα ρξόληα ν Πεξζέαο ζα αλαιάβεη κηα δύζθνιε απνζηνιή: 

λα θόςεη ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο
35

. Γπξλώληαο ζηελ παηξίδα ηνπ, ην Άξγνο 

ζθνηώλεη άζεια ηνπ έλαλ πεξαζηηθό ν νπνίνο ηειηθά ήηαλ ν παππνύο ηνπ 

επηβεβαηώλνληαο ηνλ παιηό ρξεζκό πνπ δόζεθε από ηνλ Απόιισλα.  

Σξαγνύδη 4 

Τπλνραηξέηα ηε δσή 

καθξπά ζα θύγεηο ηώξα 

ην θσο θη ε πιάζε ζα ραζνύλ 

κεο ηνλ Άδε ζα ζαη πηα (δηο) 

 

ηνλ άιινλ θόζκν ζηέιλνπλε 

κάλα θαη γην αληάκα 

ε, λα ραζνύλ θη νη δπν καδί 

καθξπά, καθξπά ζηνπ πειάγνπ ηα λεξά (δηο) 

Σξαγνύδη  11 

Δκπξόο αλνίμηε ηα παληά 

θαη πηάζηε όινη ηα θνππηά 

λα θύγεη ην θαξάβη πηα 

ζαλ έλαο γιάξνο πνπ πεηά 

ζηα πέιαγα 

                                                           
35

 ύκθσλα κε ηνλ Πίλδαξν ν κύζνο ηνπ απνθεθαιηζκνύ ηεο Μέδνπζαο από ηνλ ήξσα Πεξζέα 

απνηειεί κηα πξώηε καξηπξία γηα ηελ δηαδηθαζία κεηακόξθσζεο ηεο «θξαπγήο» σο αξρέγνλνπ ή 

πξόηππνπ ήρνπ ζε κνπζηθή , ππό ηελ έλλνηα κηαο ελεξγεηηθήο-κηκεηηθήο πξάμεο. 



 

Πεξζέα ηξάβα ζην θαιό 

θαη λα γπξίζεηο ληθεηήο 

ζην επρόκαζηε απ‟ ηελ θαξδηά 

λα‟ ξζεηο θνληά καο πάιη μαλά 

ζε καο γνξγά 

 

Σελ θεθαιή ηεο Μέδνπζαο 

κε ην θαιό λα θέξσ εγώ 

δώξν ιακπξό πνιύηηκν 

απ‟ όια πην μερσξηζηό 

ην δώξν απηό  

 

Πεξζέα ηξάβα ζην θαιό 

θαη λα γπξίζεηο ληθεηήο 

ζην επρόκαζηε απ‟ ηελ θαξδηά 

λα‟ ξζεηο θνληά καο πάιη μαλά 

ζε καο γνξγά 

 

Σξαγνύδη 16 

Δίκαη ε Καζζηέπεηα  

ε πην όκνξθε ζηελ πιάζε 

θακία δελ κε μεπεξλά 



ζηελ ράξε θαη ζηα θάιιε (δηο) 

 

Σνπ σθεαλνύ νη λεξάηδεο 

ηίπνηα δελ εηλ‟ κπξνζηά κνπ 

ζβήλνπλ κπξνο ζηελ νκνξθηά κνπ 

θαη ζηα θάιιε ηα δηθά κνπ (δηο) 

 

Σξαγνύδη 20 

Πέηαμε γνξγά θαξάβη  

όινη ζηα θνππηά 

ζηνπ Πεξζέα ηελ παηξίδα 

γηα λα πάηε πηα 

 

Να παηά ζηα ρώκαηα ηεο 

εγηα κόια γεηα 

Έρεη ρηιηνεπηζπκήζεη 

εγηα κόια γεηα 

 

Να γλσξίζσ ηνπο δηθνύο κνπ 

πόζν ιαρηαξώ 

ζην παλέκνξθν ην Άξγνο 

ζέισ λα βξεζώ  

εγηα κόια γεηα 



 

Σέινο ε παξάζηαζε καο ηώξα πηα παηδηά 

ν Πεξζέαο θη ε Αλδξνκέδα πήγαλε ςειά 

γίλαλε θη νη δπν αζηέξηα  

εγηα κόια γεηα 

καο θνηηάλ απ‟ ηα νπξάληα παληνηηλά 

γίλαλε θη νη δπν αζηέξηα θαη θάζε λπρηηά 

καο θνηηάλ απ‟ ηα νπξάληα παληνηηλά 

εγηα κόια γεηα 

Παξνπζίαζε ήξσα: Ο Άδεο γεληθά ζηελ Διιεληθή Μπζνινγία ζήκαηλε ηόζν ηνλ 

θάησ θόζκν όπνπ κεηαβαίλνπλ νη ςπρέο κεηά ην ζάλαην όζν θαη ηελ ίδηα ηδεαηή 

αλζξσπόκνξθε δύλακε πνπ θπβεξλνύζε απηόλ ην ρώξν. Βαζηιηάο ηνπ Κάησ 

Κόζκνπ, ζεόο ηνπ ζαλάηνπ θαη ησλ λεθξώλ, γνλείο ηνπ ν Κξόλνο θαη ε Ρέα. 

Πνιέκεζε ελαληίνλ ησλ Σηηάλσλ θνξώληαο κηα πεξηθεθαιαία πνπ ηνλ έθαλε αόξαην. 

Μεηά ηελ ήηηα ησλ Σηηάλσλ κνηξάζηεθε ηελ εμνπζία ηνπ θόζκνπ κε ηα άιια δπν 

αδέξθηα ηνπ, ηνλ Γία θαη ηνλ Πνζεηδώλα. Ο Γίαο πήξε ζαλ κεξίδην ηνλ νπξαλό, ν 

Πνζεηδώλαο ηε ζάιαζζα θαη ν Άδεο ην πνιπαλζξσπόηεξν βαζίιεην, ην βαζίιεην ησλ 

λεθξώλ, ηνλ Κάησ Κόζκν ή Σάξηαξν. Σν βαζίιεην ηνπ ήηαλ ζθνηεηλό, δελ έκπαηλε 

πνηέ ζε απηό ν ήιηνο. Μέζα ζ‟ απηό ην αηώλην ζθνηάδη ζπλαληηνύληαλ ηξία πνηάκηα: 

ν Αρέξνληαο, ν ηπμ θαη ν Κσθπηόο.   

Ο Πεξζέαο
36

 ήηαλ ήξσαο ηεο αξραηόηεηαο θαη γηνο ηνπ Γία θαη ηεο Γαλάεο. Ο Γίαο 

γνεηεπκέλνο από ηελ νκνξθηά ηεο Γαλάεο κεηακθηέζηεθε ζε ρξπζή βξνρή θαη ηύιημε 

ηε Γαλάε. Από απηήλ ηελ έλσζε γελλήζεθε ν Πεξζέαο
37

. Παππνύο ηνπο ήηαλ ν 

Αθξίζηνο, βαζηιηάο ηνπ Άξγνπο. Ο Πεξζέαο απνηειεί ην επίθεληξν ηεο νξγήο ηνπ 

παππνύ ηνπ, ν νπνίνο γλσξίδεη από έλαλ πξνγελέζηεξν ρξεζκό όηη ζα ράζεη ηε δσή 
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 Αςεγάδηαζηνο ήξσαο ηεο κπζνινγίαο πνπ μεπεξλνύζε ζε ήζνο θαη νκνξθηά θαη ηνλ ίδην ηνλ Ζξαθιή 

ή αθόκα θαη ηνλ Αρηιιέα.  
37

 Ο ήξσαο αλαθέξεηαη όηη γελλήζεθε από γνλείο ηδηαίηεξεο αίγιεο κε ηξόπν κεηαθπζηθό εθόζνλ ν 

Γίαο εηζρσξεί ζην ππόγεην δσκάηην από πέηξα θαη νξείραιθν ηεο Γαλάεο θαη ελώλεηαη καδί ηεο κε ηε 

κνξθή ρξπζήο βξνρήο. Απνηειεί απεηιή θαη απεηιείηαη, θαηαδηώθεη κνηξαία θαη θαηαδηώθεηαη από 

γνλετθέο θηγνύξεο, όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζε αληίζηνηρνπο ζενύο θαη εκίζενπο. 



ηνπ από ηα ρέξηα ηνπ εγγνλνύ ηνπ. Πνιιά ρξόληα αξγόηεξα, ν Πνιπδέθηεο πνπ 

επηζπκνύζε ηε Γαλάε γηα γπλαίθα ηνπ γηα λα μεθνξησζεί ηνλ Πεξζέα ηνλ βάδεη λα 

θάλεη έλαλ άζιν: λα θόςεη ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο. ην ηαμίδη ηνπ απηό ηνλ βνεζνύλ 

νη ζενί Αζελά θαη Δξκήο. Με ηε βνήζεηα ηεο ζεάο έθνςε ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο θαη 

ην βαιε ζην ζαθίδην ηνπ θαη κε ηα θηεξσηά ζαλδάιηα ηνπ Δξκή έθπγε γξήγνξα από 

ηνλ ηόπν.   

Ζ Μέδνπζα αλαθέξεηαη σο κηα απ‟ ηηο ηξεηο Γνξγόλεο, από ηηο νπνίεο ε Μέδνπζα ή 

αιιηώο Γνξγώ, ήηαλ ε κόλε ζλεηή. Κόξε ηνπ Φόξθε θαη ηεο Κεηνύο
38

, αδειθή  ησλ 

Γνξγόλσλ ζελώ θαη Δπξπάιε. Καηά κία εθδνρή ήηαλ παλέκνξθε ηέξεηα ηεο Αζελάο 

πνπ αξγόηεξα ηε κεηακόξθσζε ζε απερζέο ηέξαο πνπ αληί γηα καιιηά είρε θίδηα. 

Σειηθά ηε ζθόησζε ν Πεξζέαο κε ηε βνήζεηα ηεο Αζελάο θαη ην πεξίθεκν θεθάιη ηεο 

κε ηελ νλνκαζία «Γνξγόλεην», ην παξέιαβε ε ζεά από ηνλ ήξσα θαη ην επέζεζε ζηελ 

αζπίδα ηεο επεηδή ην θεθάιη ηεο αθόκε θαη λεθξό, πέηξσλε όπνηνλ ην θνίηαδε.  

Ζ Καζζηόπε ήηαλ ε ζύδπγνο ηνπ Κεθέα, βαζηιηά ηεο Αηζηνπίαο. Σν όλνκα ηεο 

ζπλαληάηαη θαη κε ηηο παξαιιαγέο Καζζηόπεηα, Καζζηέπεηα ή θαη Καζζώπε. 

ύκθσλα κε άιιεο παξαδόζεηο ήηαλ ζύδπγνο Φνίληθα αιιά θαη ηνπ Δπάθνπ όκσο 

θαηά ηελ επηθξαηέζηεξε παξάδνζε ήηαλ ζύδπγνο ηνπ Κεθέα θαη κεηέξα ηεο 

Αλδξνκέδαο.  

Ζ Αλδξνκέδα ήηαλ θόξε ηνπ βαζηιηά Κεθέα θαη ηεο βαζίιηζζαο Καζζηέπεηαο. 

ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ε Καζζηέππεηα ηζρπξίζηεθε όηη ε θόξε ηεο Αλδξνκέδα 

ήηαλ σξαηόηεξε από ηηο Νεξείδεο θαη ν Πνζεηδώλ γηα λα ηελ εθδηθεζεί πξνθάιεζε 

θαηαηγίδα ζηελ Αηζηνπία από ηελ νπνία πιεκκύξηζε όιε ε ρώξα. Δπηπιένλ έζηεηιε 

έλα ζαιάζζην ηέξαο, ην Κήηνο πνπ θαηαζπάξαδε αλζξώπνπο θαη δώα. ύκθσλα κε 

ηνλ ρξεζκό ηνπ καληείνπ γηα λα ζσζεί ε ρώξα έπξεπε λα ζπζηαζηεί ε Αλδξνκέδα ζην 

ηέξαο. Έηζη ηελ εγθαηέιεηςαλ ζ‟ έλαλ βξάρν ηεο αθηήο γηα λα ηελ θαηαβξνρζίζεη ην 

Κήηνο. ηνλ γπξηζκό ηνπ ν Πεξζέαο από ηε κάρε κε  ηε Γνξγόλα-Μέδνπζα, είδε ηελ 

Αλδξνκέδα δεκέλε ζην βξάρν ζθόησζε ην ηέξαο, ηελ ειεπζέξσζε θαη ηελ 

παληξεύηεθε. Οη δπν ηνπο γύξηζαλ ζηε έξηθν. 
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 Ζ εθδνρή ηνπ Οβηδίνπ ζηηο κεηακνξθώζεηο (IV, 790-803), ηνπνζεηεί ηε Μέδνπζα ζηνπο απνγόλνπο 

ηνπ Φόξθπλνο θαη ηεο Κεηώο, απόγνλνη όινη ηεξαηόκνξθνη πνπ θαηνηθνύλ καθξηά από ζενύο θαη 

αλζξώπνπο ,ζηα ζύλνξα ηεο Νύρηαο, θύιαθεο- θόβεηξα ζην θαηώθιη απαγνξεπκέλσλ πεξηνρώλ. 

 



ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Οκήξνπ Οδύζζεηα 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Κάξκελ Ρνπγγέξε 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2015 

Ζ Οδύζζεηα πεξηγξάθεη ηελ επηζηξνθή ηνπ βαζηιηά Οδπζζέα από ηελ Σξνία ζηελ 

παηξίδα ηνπ Ηζάθε. Ζ ζπλέιεπζε ησλ ζεώλ ηνπ Οιύκπνπ, νη κλεζηήξεο ηεο 

Πελειόπεο ζηελ Ηζάθε, ε κεηακόξθσζε ηεο ζεάο Αζελά ζε θίιν Μέληνξα ηνπ 

Οδπζζέα, ην λεζί ηεο Καιπςώο θαη ησλ Φαηάθσλ, ε ρώξα ησλ Λσηνθάγσλ θαη ησλ 

Κπθιώπσλ, ε Κίξθε, νη ζύληξνθνη θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπο είλαη κεξηθέο από ηηο 

ηζηνξίεο πνπ πξνεγνύληαη κέρξη λα θηάζεη ν Οδπζζέαο ζηελ παξαιία ηεο Ηζάθεο, λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο πνλεξνύο κλεζηήξεο θαη λα επηζηξέςεη ζηελ αγθαιηά ηεο 

Πελειόπεο. 

Ά ΜΔΡΟ 

Σξαγνύδη 1. Καληάδα κλεζηήξσλ 

Βγεο, Πελειόπε καο γιπθηά, 

ζαλ θεγγνβόιν αζηέξη 

γηα λα καο πεηο νξηζηηθά 

πνηόλ ζε λα πάξεηο ηαίξη. 

 

Ζξζ‟ ν θαηξόο λ‟ αθήζεηο πηα 

ηα θόιπα ηα κεγάια. 

ηηο εμππλάδεο άθεζε, 

ηνλ αξγαιεηό θαη η‟ άιια. 

 

Αιιηώο ζα ηξσγνπίλνπκε 

όινη καδί παξέα 



θη όιν ην βηνο ζα θαγσζεί 

ηνπ δόιηνπ η‟ Οδπζζέα. 

 

Κη αλ ζπλερίζεηο ην βηνιί, 

ζ‟ ην ιέκε θαη ζπκήζνπ, 

νύηε γνπξνύλη νύηε αξλί 

ζα κείλεη ζηελ απιή ζνπ. 

 

Σξαγνύδη 5. Σξαγνύδη Ναπζηθάο- θνξηηζηώλ 

Λα ια ια ια ια ια ια  

Μπξνο ηώξα όια καδί, θνξίηζηα παηλεκέλα, 

γηα λα πιύλνπκε ηα πξνηθηά θαη ξνύρα πινπκηζκέλα. 

Ζ γιπθηά ε Ναπζηθά, η‟ Αιθίλννπ θακάξη, 

ώξα πηα λα παληξεπηεί κ‟ σξαίν παιηθάξη. 

Μπξνο, δνπιέςηε όιεο κε θέθη θαη κε ραξά, 

ηα λεξά είλαη θαζάξηα θαη δξνζεξά. 

ια πηα ηα ξνύρα καο θαιά λα θαζαξίζνπλ 

θαη ζηνλ ήιην έπεηηα λα αζηξαπνβνιήζνπλ. 

Μπξνο, θνπέιεο, όιεο ζηε δνπιεηά, 

μέγλνηαζηα ζα παίμνπκε κεηά.  

Λα ια ια ια ια ια ια  

 

 



Σξαγνύδη 6. Σξαγνύδη Αξήηεο  

Γλέζεη ε βαζίιηζζα 

καιιί ζαιαζζνγάιαλν 

θαη ην αδξάρηη ηεο 

πεηάεη ζαλ πνπιί. 

Πιάη ηεο θάζεηαη 

ν βαζηιηάο Αιθίλννο  

θη από ηελ θνύπα ηνπ 

πίλεη μαλζό θξαζί. 

Καη εκείο γύξσ ηνπο 

κε η‟ αδξάρηηα γλέζνπκε, 

ηξαγνπδάκε γιπθά 

θη όκνξθα ρνξεύνπκε.  

 

Σξαγνύδη 6. Σξαγνύδη Γεκόδνθνπ  

Αθνύζηε όινη ηη ζα πσ 

θαη ηη ζα ηξαγνπδήζσ. 

Σνπ Οδπζζέα εηλ‟ ε ζεηξά. 

Δηλ‟ ε ώξα λα πκλήζσ. 

Πώο έδσζε ζηνπο Αραηνύο 

ηε λίθε ζα ηζηνξήζσ. 

 

΄Β ΜΔΡΟ 



Σξαγνύδη 1. Σξαγνύδη Αίνινπ 

Ο Αίνινο εγώ είκαη 

Κη ε θακέιηα κνπ. 

Καη δσ επηπρηζκέλνο 

Με ηελ θπξά κνπ. 

Καη δσ επηπρηζκέλνο  

κε ηα παηδηά κνπ. 

 

ηεο Αηνιίαο ην λεζί 

Πεξλάκε σξαία όινη καδί. 

 

Κξαζί, ρνξόο, ηξαγνύδη 

Δηλ‟ ε δσή καο.  

Κη έρνπκε ηνπο αλέκνπο 

ηε θύιαμε καο. 

 

ηεο Αηνιίαο ην λεζί 

Πεξλάκε σξαία όινη καδί. 

 

Σνπ Αίνινπ είκαζηε εκείο ηα βιαζηάξηα. 

Κόξεο γιπθέο παλώξηεο θαη γηνη ιηνληάξηα. 

 

ηεο Αηνιίαο ην λεζί 



Πεξλάκε σξαία όινη καδί. 

 

Σξαγνύδη 9. Σξαγνύδη κλεζηήξσλ 

Βγεο, Πελειόπε, ζην παξαζύξη 

θη άζε ηα ιόγηα ηα ζιηβεξά. 

Κάλε καο ηώξα ην ραηίξη 

αιιηώο ζε λα βξεηο θάπνην κπειά. 

Σνλ καθαξίηε λα ηνλ μεράζεηο  

αιιηώο ζαλ άλζνο ζα καξαζείο. 

 

Σξαγνύδη 13. 

Καη ηώξα ζαο αθήλνπκε, 

ζαο απνραηξεηάκε. 

ην ζπίηη ζαο πεγαίλεηε, 

ζην ζπίηη καο ζα πάκε.  

Μα πάληα λα ζπκόζαζηε 

απηή ηελ ηζηνξία, 

ηα πάζε ηνπ Οδπζζέα καο 

ζαλ έθπγε απ‟ ηελ Σξνία.  

Παξνπζίαζε ήξσα: Πελειόπε
39

. Σν όλνκα ηεο αθόκε θαη ζήκεξα ζύκβνιν ηεο 

πηζηήο θαη αθνζησκέλεο ζπδύγνπ. Παληξεύηεθε ηνλ κπζηθό βαζηιηά ηεο Ηζάθεο, 

Οδπζζέα. ηνλ έλα ρξόλν πνπ έδεζε κε ηνλ Οδπζζέα, πξηλ απηόο θύγεη γηα ηελ 
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 Αλαδεηώληαο ηξαγνύδηα κε αλαθνξέο ζηελ Πελειόπε σο ζύκβνιν πίζηεο θαη ππνκνλήο εληνπίζακε 

ηα παξαθάησ: Πελειόπε (1998) πνπ εξκελεύεη ν Μίιηνο Παζραιίδεο, Τν ηξαγνύδη ηεο Πελειόπεο 

(2007) από ηελ Μαξία Φαξαληνύξε, Πελειόπε (2009) από ηνλ ηάζε Γξνγώζε θαη ην Γελ μερλώ 

(2013) από ηελ Διέλε Γήκνπ.   



Σξνία, απέθηεζε ηνλ Σειέκαρν. Καηά ηε δηάξθεηα απνπζίαο ηνπ Οδπζζέα ηελ 

Πελειόπε πξνζέιθπζαλ πνιινί επγελείο κλεζηήξεο πνπ ζέιεζαλ λα ηελ 

παληξεπηνύλ θαη λα αλαθεξπρζνύλ άξρνληεο ηεο Ηζάθεο.    

Ναπζηθά. Κόξε ηνπ βαζηιηά ησλ Φαηάθσλ, Αιθηλόνπ θαη ηεο Αξήηεο. Ζ Ναπζηθά πνπ 

είρε πνιιά αδέξθηα πεξηγξάθεηαη από ηνλ όκεξν σο λεαξή θαη πνιύ ραξηησκέλε. ην 

λεζί ησλ Φαηάθσλ, ηε ζεκεξηλή Κέξθπξα ε Ναπζηθά ζπλαληάεη ηνλ μέλν Οδπζζέα 

θαη ηνλ θξνληίδεη καδί κε ηηο θίιεο ηεο. Ο Διιάληθνο θαη ν Αξηζηνηέιεο πξνζζέηνπλ 

ζηνλ κύζν όηη ε Ναπζηθά αξγόηεξα παληξεύηεθε ηνλ Σειέκαρν θαη γέλλεζε έλαλ γην.   

Ο Αιθίλννο (ή θαη Αιθίλνπο) ήηαλ βαζηιηάο ησλ Φαηάθσλ. Μαδί κε ηελ Αξήηε ηελ 

κνλάθξηβε θόξε ηνπ αδεξθνύ ηνπ απέθηεζε κηα θόξε ηε Ναπζηθά θαη πέληε γηνύο.  

Οδπζζέαο. Βαζηιηάο ηεο Ηζάθεο θαη ν θπξηόηεξνο ραξαθηήξαο ηεο Οδύζζεηαο αιιά 

θαη κε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ. Γηνο ηνπ Λαέξηε θαη ηεο 

Αληίθιεηαο θαη παηέξαο ηνπ Σειέκαρνπ. Ζ Ηζάθε ήηαλ έλα από ηα πνιιά λεζηά πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζην βαζίιεην ηνπ Οδπζζέα κεηαμύ ησλ Ηόλησλ λήζσλ ηεο Αξραίαο 

Διιάδαο.   

Ο Αίνινο δνύζε ζηελ Αηνιία πνπ είρε ράιθηλα ηείρε καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ Ακθηζέα 

θαη ηνπο έμη γηνπο θαη ηηο έμη θόξεο ηνπ. Οη γηνη ηνπ πξνζσπνπνηνύζαλ ηνπο δπλαηνύο 

αλέκνπο θαη νη ζπγαηέξεο ηνπο ήπηνπο.  Ήηαλ ν νξηζκέλνο από ηνλ Γία ηακίαο ησλ 

αλέκσλ. Ο Αίνινο θξαηνύζε ηνπο αλέκνπο κέζα ζηνλ αζθό ηνπ θαη ηνπο άθελε κεηά 

από εληνιή ηνπ Γία.    

 

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Ση λα θάλνπκε ηη-ηη Σν λεξό γηα λα ζσζεί;  

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Καηεξίλα Λαιηώηε 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2016 

Ζ ηζηνξία ηεο Καηεξίλαο Λαιηώηε επηζπκεί λα «μεθιεηδώζεη» ηελ επζύλε ησλ 

αλζξώπσλ γηα ην πεξηβάιινλ κέζα από κηα θαινθαηξηλή ηζηνξία. Οη θάηνηθνη ελόο 

κηθξνύ ρσξηνύ ζα γπξέςνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε έλα ηαμίδη ζαιαζζηλό, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα βξνπλ ην κπζηηθό ηνπ λεξνύ θαη λα ζώζνπλ ηνλ πιαλήηε γε. 

Απειπηζκέλνη νη θάηνηθνη επηζθέπηνληαη ηελ νθή Κπξά ε νπνία ηνπο πξνηξέπεη λα 



βγνπλ ζην πέιαγνο θαη λα βξνπλ ηξεηο γνξγόλεο. Ζ κία απ‟ απηέο είλαη ε ειιεληθή 

Γνξγόλα ε αδεξθή ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ, απηήλ πξέπεη λα βξνπλ. 

 Έηζη θη έγηλε ην θαξάβη αξκαηώζεθε θαη νη λαύηεο μεθίλεζαλ γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο. 

ε πξώηε γνξγόλα πνπ ζπλάληεζαλ ήηαλ ε Μέλζα, ε γνξγόλα ηεο Οιιαλδίαο πνπ ηνπο 

ράξηζε ην κπζηηθό ηεο γηα ηε ζσηεξία ηνπ λεξνύ. ηε ζπλέρεηα ε λεξάηδα ηνπ γηαινύ, 

ε θώθηα, ε ρειώλα θαξέηα, ην δειθίλη θαη όιε ε ζαιαζζηλή παξέα ηνπο ράξηζαλ ηα 

κπζηηθά ηνπο. Λίγν κεηά ζπλάληεζαλ κηα μαλζηά λεξάηδα κε κπιε κάηηα. Ήηαλ ε 

Άξηει ε γνξγόλα ηεο Γαλίαο ε νπνία ηνπο ράξηζε θη απηή απιόρεξα ηα κπζηηθά ηεο 

γηα αζάλαην λεξό. Ζ επόκελε γνξγόλα πνπ ζπλάληεζαλ κε ηα θαηάκαπξα καιιηά 

ήηαλ ε αδεξθή ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ ε νπνία πεξίκελε κηα απάληεζε από ηα 

λαπηόπνπια. Πνηα ήηαλ ε εξώηεζε; «Εεη ν βαζηιηάο Αιέμαλδξνο;» θαη πνηα ε 

απάληεζε; «Εεη, θπξά κνπ, δεη. Εεη θαη βαζηιεύεη θαη ηνλ θόζκν εηξελεύεη». Μόιηο 

ηελ πήξε ηελ απάληεζε πνπ πεξίκελε γηα αηώλεο θαη έηζη απιόρεξα ηνπο ράξηζε θη 

απηή ην κπζηηθό ηεο. Σν cd πεξηιακβάλεη 15 θνκκάηηα απηνύζηαο αθήγεζεο ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηξαγνπδηώλ.   

 

Σξαγνύδη 7. 

Σν κπζηηθό ζνπ Μέλζα ην θξαηάκε 

ην λνπ θαη ηελ θαξδηά καο ην θπιάκε. 

Γνξγόλα καο θαιή ζ‟ επραξηζηνύκε 

Μα γηα ηελ ώξα ζ‟ απνραηξεηνύκε. 

Σξαγνύδη 11. 

Σν κπζηηθό ζνπ Άξηει ην θξαηάκε 

ην λνπ θαη ηελ θαξδηά καο ην θπιάκε. 

Γνξγόλα καο θαιή ζ‟ επραξηζηνύκε 

Μα γηα ηελ ώξα ζ‟ απνραηξεηνύκε. 

 



 Σξαγνύδη 14. 

Σν δώξν ζνπ Γνξγόλα ην θξαηάκε 

ην λνπ θαη ηελ θαξδηά καο ην θπιάκε. 

Αθέληξα θαη Κπξά ζ‟ επραξηζηνύκε 

‟ όιν ηνλ θόζκν πάκε λα ηα πνύκε. 

 

Παξνπζίαζε ήξσα: Οη ηξεηο γνξγόλεο πνπ αλαθέξνληαη εδώ πηζαλόλ λα αλαπαξηζηνύλ 

ηηο ηξεηο γνξγόλεο ηεο κπζνινγίαο καο, από ηελ έλσζε ηεο Γαίαο θαη ηνπ Χθεαλνύ. Ζ 

ζελώ, ε Δπξπάιε θαη ε Μέδνπζα ίζσο εδώ λα αληηθαζίζηαληαη από ηηο Μέλζα, 

Άξηει θαη ηελ αδεξθή ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ. Αλ παξαηεξήζνπκε ηα ηξία κηθξά 

ηεηξάζηηρα πνπ αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζε θάζε κία απ‟ απηέο ζα παξαηεξήζνπκε 

πσο ηα δπν πξώηα είλαη έρνπλ αθξηβώο ηνπο ίδηνπο ζηίρνπο ελώ ην ηξίην πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αδεξθή ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηνλ 

ραξαθηεξηζκό πνπ ηεο δίλεηαη «Αθέληξα θαη θπξά» ζε αληίζεζε κε ηα δπν 

πξνεγνύκελα «Γνξγόλα καο θαιή» αιιά θαη σο πξνο ηε βαξύηεηα πνπ έρνπλ ηα 

ιόγηα ηεο θαζώο ζα δηαδνζνύλ ζε όιν ηνλ θόζκν.   

 

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Σν ρξπζό αξηζκαξί 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Κέιιπ ηακνπιάθε 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2017 

Ζ ηζηνξία ηεο Ραιινύ θαη ηνπ Πεηξή πξαγκαηεύεηαη ην ζέκα ηεο αληδηνηεινύο 

αγάπεο, ηεο ηζρπξήο θηιίαο θαη ηεο κνλαδηθόηεηαο ηνπ θαζέλα καο. Ζ Ραιινύ είλαη 

κηα εγσίζηξηα λεξάηδα πνπ ζλνκπάξεη ηνπο πάληεο αθόκε θαη ην παλέκνξθν παγώλη. 

Ζ ζνθή λεξάηδα Πινπκίλα ηνπ δάζνπο, πξνηάζζνληαο ην «όινη δηαθνξεηηθνί, όινη 

ίζνη» ηηκώξεζε απζηεξά ηε κηθξή λεξάηδα γηα λα κάζεη πσο ηνλ άιινλ ηνλ αγαπάκε 

γη‟ απηό πνπ είλαη.  

Ο Πεηξήο είλαη κεραληθόο νλείξσλ. Δίλαη έλα θσηεηλό, γελλαίν, έμππλν παιηθάξη κε 

ρξπζή θαξδηά βνεζάεη ηε Ραιινύ λα ιύζεη ηα κάγηα ηεο Πινπκίλαο. Αλαδεηώληαο ην 



ρξπζό αξηζκαξί γηα λα γηαηξεπηεί ν παηέξαο ηνπ, πέξαζε από έλα παξάμελν δάζνο κε 

κπζηήξηα θξνύηα, βόηαλα θαη δειεηεξηώδε δώα θαη ηειηθά κέζα ζηελ απειπηζία ηνπ 

ζπκήζεθε πσο ην ξνπκπηλέλην θπιαθηό  πνπ ηνπ ρε δώζεη ε θίιε ηνπ ζα ηνλ έθεξλε 

θνληά ζην καγηθό βόηαλν πνπ δεηνύζε. Έλαο λένο θόζκνο αγάπεο θαη πξνζθνξάο 

πεξίκελε ηε κηθξή λεξάηδα πιένλ. Δθεί νη εγσηζκνί δελ είραλ πιένλ ζέζε. 

Σξαγνύδη 13.Σξεηο λεξάηδεο  

Δξκελεία: Διεπζεξία Ρήγνπ/ ηίρνη: Κέιιπ ηακνπιάθε/ Μνπζηθή: Λαπξέληεο 

Μαραηξίηζαο/  Δλνξρήζηξσζε-κνπζηθή δηδαζθαιία: Μαπξίθηνο Μαπξηθίνπ  

Νεξάηδεο ηξεηο ηε κύξαλαλ  

Αρ ηξεηο λεξατδνύιεο 

Ζ Καιιηξόε έινπζε κ‟ αρηίδεο ηα καιιηά ηεο 

ην ζηόκα ην ρακόγειν ηεο έδσζε ε Ρνδόπε 

Γέιην θαη ηξηαληάθπιιν ηξέρεη απ‟ ηα κάγνπια ηεο 

Μα γηα ην πνιύ θαζξέθηηζκα κε ήιηνπο θαη θεγγάξηα 

Σα δάθξπα ηεο έθαλα εγώ καξγαξηηάξηα 

Σα καγεκέλα δάθξπα ζαλ θόκπνο ζα δεζνύλε 

αλ αγαπήζεη αιεζηλά  

κε κηαο ζα δηαιπζνύλε  

Παξνπζίαζε ήξσα: Οη λεξάηδεο είλαη κπζηθά όληα από ηελ ιανγξαθία πνιιώλ 

επξσπατθώλ πνιηηηζκώλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο κεηαθπζηθά πλεύκαηα. Οη κύζνη γηα 

ηηο λεξάηδεο δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε πξνέιεπζε, αιιά πξνέξρνληαη από κηα ζπιινγή 

ιατθώλ ηζηνξηώλ από πνιιέο πεγέο. Γεληθά πεξηγξάθνληαη σο πιάζκαηα κε 

αλζξώπηλε εκθάληζε θαη καγηθέο δπλάκεηο. Ζ ιέμε λεξάηδα πξνέξρεηαη από ηελ 

αξραία Διιεληθή ιέμε «Νεξηήο» , πιεζπληηθόο Νεξηήδεο, πνπ ήηαλ παλέκνξθεο 

ζαιάζζηεο λύκθεο ζπγαηέξεο ηνπ Νεξέα.  Ζ κηθξή λεξάηδα Ραιινύ ηεο ηζηνξίαο, 

εθηόο από θαθνκαζεκέλε ραξαθηεξίδεηαη θαη όκνξθε. ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο νη ηξεηο 

κεγαιύηεξεο λεξάηδεο ηηο δίλνπλ όια ηα θαιά όπσο ηεο αμίδνπλ. ην ηξαγνύδη ηεο 



ηζηνξίαο, εκθαλίδνληαη ηξεηο ζηνλ αξηζκό. Ζ Jane Harisson ιέεη όηη ε ηξηαδηθή 

εκθάληζε είλαη απιώο ε ηάζε λα εκθαλίδνληαη νη ζεόηεηεο ζε ηξηάδεο. 

 

 

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Σξεηο επρέο θξπκκέλεο ζε θνρύιη 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Μαξηιέλα Καββαδά 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2018 

Σν βηβιίν «Σξεηο επρέο θξπκκέλεο ζε θνρύιη» θπθινθόξεζε ην 2018 από ηηο εθδόζεηο 

δηάπινπο. Δίλαη έλα κηνύδηθαι γηα παηδηά θαη πεξηιακβάλεη κνπζηθό cd αθήγεζεο θαη 

ηξαγνπδηώλ ζε ελαιιαγή. ηα βάζε ελόο παξακπζέληνπ σθεαλνύ, ε κηθξή γνξγόλα 

Υξπζνκειέληα βηάδεηαη λα κεγαιώζεη θαη λα εμεξεπλήζεη κόλε ηεο ην βπζό. ην 

ηαμίδη απηό έξρεηαη αληηκέησπε κε θηλδύλνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηελ έρνπλ ελεκεξώζεη 

νη γνλείο ηεο. Σξεηο επρέο θαη έλα καγηθό θνρύιη ζα δηαζθαιίζνπλ ηειηθά ηε ζσηεξία 

ηεο.  

ε όια ηα ηξαγνύδηα ηνπ cd, ηνπο ζηίρνπο έρεη γξάςεη ε Μαξηιέλα Καββαδά θαη ηε 

κνπζηθή ν Βαγγέιεο Γεξκαλόο. 

Σξαγνύδη 4. (Ναλνύξηζκα ) 

Δξκελεία: Μαξηιέλα Καββαδά, Βαγγέιεο Γεξκαλόο 

 

Κνηκήζνπ, θόξε καο, γνξγόλα παηλεκέλε 

Κνηκήζνπ, θόξε καο, γνξγόλα ρατδεκέλε 

Υξπζνκειί Υξπζνκειέληα 

Με ηελ νπξά ηελ ρξπζαθέληα 

Υξπζνκειί Υξπζνκειέληα 

Με ηα καιιηά ηα κεηαμέληα 



Να ρεηο δσή παξακπζέληα 

Καη κηα ηύρε λεξατδέληα 

Κνξνύια καο αγαπεκέλε 

ινπ ηνπ θόζκνπ ιαηξεκέλε 

Υξπζνκειί Υξπζνκειέληα 

Με ηελ νπξά ηελ ρξπζαθέληα 

Υξπζνκειί Υξπζνκειέληα 

Με ηα καιιηά ηα κεηαμέληα 

Σξαγνύδη 6. 

Δξκελεία: Υνξσδία Γεκνηηθνύ ηεο Λενληείνπ ρνιήο Αζελώλ 

 

Γώξα θαη επρέο  γηα ηε κηθξή γνξγόλα 

Γώξα θαη επρέο γηα ηε κηθξή θνθόλα 

Έλα ρηέλη θνξαιιέλην, έλα πέπιν δαληειέλην 

Σηάξα καξγαξηηαξέληα θαη κηα δώλε δηακαληέληα 

 

Γώξα θαη επρέο γηα ηε κηθξή γνξγόλα 

Γώξα θαη επρέο γηα ηε κηθξή θνθόλα 

Έλα ρηέλη, έλα πέπιν  

Μία ηηάξα θαη κηα δώλε  

Γώξα θαη επρέο 

Γηα επράξηζηεο ζηηγκέο 

 Σξαγνύδη 9. 



Δξκελεία: Υνξσδία Γεκνηηθνύ ηεο Λενληείνπ ρνιήο Αζελώλ 

 

Να ε κηθξή καο ε Υξπζνκειέληα! 

Να ηνπ βπζνύ καο ε Μαιακαηέληα 

Να ηνπ βπζνύ καο ε πξηγθίπηζζα 

Με ηελ θαξδνύια ηελ θαιή 

Να ηνπ βπζνύ καο ε αξρόληηζζα  

Με ηελ θαξδνύια ηελ ρξπζή 

Γείηε όινη κε ηη ράξε 

Ξέξεη λα θνιπκπά γνξγά 

Πσο απιώλεη κε θακάξη 

Σε ρξπζαθέληα ηεο νπξά 

Να ηνπ βπζνύ καο ε πξηγθίπηζζα 

Σξαγνύδη 20. 

Δξκελεία: Γώξνο Γεκνζζέλνπο, αββέξηα Μαξγηνιά 

 

Με ηελ θαξδνύια ηελ θαιή 

Να ηνπ βπζνύ καο ε αξρόληηζζα  

Με ηελ θαξδνύια ηελ ρξπζή 

 

Μκκ! Καιά ζε κπξίζηεθα  

Καιό κνπ γνξγνλάθη 

Τπέξνρν νξερηηθό 



Νόζηηκν κεδεδάθη 

-Μκκκ! Γε ζα ζε πηάζσ; 

-ρη όρη 

-Καη άκα ζε πηάζσ; 

-Ση; 

-Να δεηο ηη έρεηο λα πάζεηο 

-ρη  

-ραρραραρα 

-Μκκ! Θέισ λα ζε θαηαπηώ 

Με ειίηζεο θαη νπδάθη 

Ξεξνςεκέλε ή ηεγαλεηή 

Αξθεί λα είζαη ηξαγαλή 

-Μκκ! Γελ είκαη γηα ηα δόληηα ζνπ 

Πνλεξέ θαγάλα 

Γελ είκαη γσ θνηόπνπιν 

Γελ είκαη νύηε κπαλάλα 

 

Σξαγνύδη 25. 

Δξκελεία: Γηάλλεο Παιακίδαο 

 

Βξε ηη έπηαζα ζηα δίρηπα 

Λίγν πξηλ λα πέζεη ε λύρηα 

Ξαλζνκαιινύζα γνξγνλίηζα 



Με ρξπζνκειέληα νπξίηζα 

Κνκκάηη κνλαδηθό 

πάλην, μερσξηζηό 

ηνιίδη εμαηξεηηθό 

Καηαπιεθηηθό 

Φαξνθαζέιαο η‟ όλνκα κνπ 

Παγσκέλε ε καηηά κνπ 

Έρσ ρέξηα από αηζάιη 

Καη δαγθώλσ ζαλ ηζαθάιη 

Αξπάδσ, θιέβσ θαη ρηππώ 

, ηη ζέισ ην απαηηώ 

Φπιαθίδσ ό, ηη αγαπώ  

Μόλνο κνπ λα ην θνηηώ 

Βξε ηη έπηαζα ζηα δίρηπα 

Λίγν πξηλ λα πέζεη ε λύρηα 

Ξαλζνκαιινύζα γνξγνλίηζα 

Με ρξπζνκειέληα νπξίηζα 

, ηη πξέπεη γηα ην ελπδξείν κνπ 

Σν θξπζηάιιηλν δνρείν κνπ 

, ηη πξέπεη γηα ηε ζπιινγή κνπ 

ζηε βηηξίλα ηελ θαιή κνπ (δηο) 

 



Παξνπζίαζε ήξσα: Γηα ηελ Γνξγόλα σο κπζηθό ήξσα έρεη γίλεη αλαθνξά ζηε ζειίδα 

26. 

 

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Ζ γέλλεζε ηνπ θόζκνπ θαη… ηζηνξίεο ησλ ζεώλ ηνπ Οιύκπνπ 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Κάξκελ Ρνπγγέξε 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2018 

Σν βηβιίν απηό πεξηιακβάλεη ηζηνξίεο πνπ έπιαζε ν αξραίνο ειιεληθόο ιαόο θαη νη 

πνηεηέο ηνπ γηα ηε γέλλεζε ηνπ θόζκνπ. Ζ γέλλεζε ηνπ θόζκνπ μεθηλάεη κε ηε 

ζύδεπμε ηνπ Οπξαλνύ θαη ηεο Γεο θαζώο θαη κηα παιηά πξνθεηεία πνπ ιέεη όηη έλα 

από ηα παηδηά ηνπ ζα ηνπ πάξεη ην ζξόλν. Γάκνη θαη παληξεηέο, παηδηά πνπ 

πεηάρηεθαλ ζηε ζάιαζζα, λίθεο θαη ήηηεο, ζθιεξέο αλακεηξήζεηο γηα έλαλ ζξόλν, 

δηακάρεο ζεώλ, αξπαγέο σξαίσλ θνξηηζηώλ, είλαη θάπνηεο από ηηο ηζηνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν. Οη δώδεθα ζενί θαη ζρεηηθέο ηζηνξίεο πνπ ηνπο αθνξνύλ 

μεηπιίγνληαη κέζα εθαηό πεξίπνπ ζειίδεο κπζνινγίαο.  

Α ΠΡΑΞΖ 

Σξαγνύδη 17. Σξαγνύδη γάκνπ 

Ο Γίαο θαη ε Ήξα 

ηνπ Οιύκπνπ ηελ θνξθή 

Θα δνπλ επηπρηζκέλνη 

Αηώληα καδί 

 

Οη πην ζεξκέο επρέο καο 

Γύξσ ηνπο αο πεηνύλ 

ην ζετθό δεπγάξη 

Γιπθά λα ηξαγνπδνύλ 



Υαξέο λα‟ λαη γεκάηε 

Κη αζάλαηε ε δσή 

Κη όινη λα ηνπο δειεύνπλ 

Άλζξσπνη θαη ζενί 

 

Σξαγνύδη 27. 

Βιόγεζε ηε ζπνξά καο 

Χ! Γήκεηξα ζεά καο 

Καξπό πνιύ λα βγάιεη 

Αιεύξη λα γελεί 

 

Οη αγξνί λα πξαζηλίζνπλ 

Καη ζηάρπα λα γεκίζνπλ 

Να δπκσζεί ςσκάθη 

ηνπο θνύξλνπο λα ςεζεί 

 

Β ΠΡΑΞΖ 

Σξαγνύδη 3. 

Πάκε ζηνλ ιπκπν εθεί 

Πνπ έρεη ακβξνζία γηα θατ 

Πνπ έρεη ην λέθηαξ γηα πηνηά 

Να πηείο θη εζύ λα πησ θη εγώ 

Μαδί θη νη δπό 



Σνπο θίινπο κνπ  

ηνπο αγαπώ 

Πάληα ζα ηνπο 

 αθνινπζώ 

Αο αλεβνύκε  

εθεί ςειά 

Καη ζα πεξάζνπκε 

θαιά 

Γηα δεο ηελ Ήξα ηώξα εθεί 

Δίλαη δεκέλε ζε ζξνλί 

Πσο ηε ιππάκαη, ηελ πνλώ 

Να ηε γιπηώζσ δε κπνξώ 

Δίλαη απηή ηηκσξεκέλε  

Καη ζην ζξόλν ζθηθηά δεκέλε 

Κάηη ζα έθαλε θαθό 

 

Κνκκάηη 13  

Δίκαη έλα κηθξό κσξάθη, ζθαλδαιηάξηθν πνιύ 

Πνπ κ‟ αξέζεη ην ηξαγνύδη θη ν ρνξόο πάξα πνιύ 

Ζ καλνύια κνπ ε Μαία κ‟ έθαλε θαιό παηδί 

Κη ν παηέξαο κνπ ν Γίαο κ‟ αγαπά πάξα πνιύ 

 

Κνκκάηη 20 



Δίκαη ε Αθξνδίηε ηνπ έξσηα ε ζεά 

Ξαθνπζηή ζ‟ όιν ηνλ θόζκν 

Γηα ηελ νκνξθηά 

 

Απ‟ ηα βέιε δε γιπηώλνπλ 

Εώα θαη πνπιηά 

ια ηνπο πηα δεπγαξώλνπλ 

Κη ε δσή θπιά 

 

Σνπ έξσηα ηα βέιε  

Ρίρλσ ζηνπο ζλεηνύο 

Καη θακηά θνξά ζηνρεύσ 

Σνπο ηξαλνύο ζενύο 

Καη θακηά θνξά ζηνρεύσ 

κνξθνπο ζλεηνύο  

 

 

Σξαγνύδη 22. Όκλνο ζην Γηόλπζν 

Βάθρε!  

Δπνί Δπάλ. 

Βάθρε! Ίαθρε Βάθρε! 

Κη όπνηνο πηζηεύεη ζηνλ Θεό ηνλ Γηόλπζν 

Δγώ ζα ηνλ πκλώ. 



Μαθάξηνο! 

Καιόηπρνο! 

Πνπ ησλ Θεώλ ηηο ηειεηέο μέξεη. Μαθάξηνο! 

Κη αγλή δσή πεξλά, ρνξεύνληαο εηο ηα βνπλά. 

Δπνί Δπάλ. 

Δπνί Δπάλ Βάθρε! 

Βάθρε εκπξόο. 

Γηόλπζε εκπξόο. Βάθρε! 

Δπνί Δπάλ. 

Δπνί Δπάλ. Βάθρε! 

 

Παξνπζίαζε ήξσα: Ο Γίαο ή Εεπο ζύκθσλα κε ηελ αξραία ειιεληθή ζενγνλία είλαη ν 

«Παηέξαο ησλ ζεώλ θαη ησλ αλζξώπσλ», πνπ θπβεξλά ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ. Σν 

λεόηεξν παηδί ηνπ Κξόλνπ θαη ηεο Ρέαο. Ο δπλαηόηεξνο θαη ζπνπδαηόηεξνο όισλ ησλ 

κπζνινγηθώλ όλησλ θαη ζεώλ. Ο ζεόο ηνπ νπξαλνύ θαη ηνπ θεξαπλνύ ζε όιε ηελ 

ειιεληθή κπζνινγία. ηηο πεξηζζόηεξεο παξαδόζεηο είλαη παληξεκέλνο κε ηελ Ήξα αλ 

θαη ζην καληείν ηεο Γσδώλεο, ζύδπγνο ηνπ αλαθέξεηαη ε Γηώλε.   

Ήξα. ύδπγνο ηνπ Γία, θόξε ηνπ Κξόλνπ θαη ηεο Ρέαο. Βαζίιηζζα ησλ ζεώλ. Ήηαλ ε 

ζεά ηνπ γάκνπ. Εήιεπε ηνλ άληξα ηεο γηα ηηο απηζηίεο ηνπ πξνο απηήλ θαη πνιιέο 

θνξέο εθδηθήζεθε ηηο γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο ηελ απαηνύζε ν Γίαο. Ο Κξόλνο ηελ 

θαηάπηε –όπσο θαη ηα ππόινηπα παηδηά ηνπ- πξνζπαζώληαο λα πνιεκήζεη ηε κνίξα 

ηνπ, θαζώο ε Γαία θαη ν Οπξαλόο ηνπ είραλ πξνθεηεύζεη πσο έλαο απόγνλνο ηνπ ζα 

δηεθδηθνύζε ηελ εμνπζία. Μόλν όηαλ ε Ρέα θαηάθεξε λα μεγειάζεη ηνλ Κξόλν, ηόηε ε 

Ήξα μαλαείδε ην θσο.  

Ζ Γήκεηξα ήηαλ Οιύκπηα θύξηα ζεά, ηδεαηή αλζξσπόκνξθε ζεόηεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο δειαδή ηεο γεσξγίαο, αιιά θαη ηεο ειεύζεξεο βιάζηεζεο, ηνπ εδάθνπο 

θαη ηεο γνληκόηεηαο. Δπίζεο εμ‟ αηηίαο απηνύ ζεσξνύληαλ θαη πξνζηάηηδα ηνπ γάκνπ 



θαη ηεο κεηξόηεηαο ησλ αλζξώπσλ.  Ήηαλ θόξε ηνπ Κξόλνπ θαη ηεο Ρέαο. Αδειθή 

ηεο Ήξαο, ηεο Δζηίαο, ηνπ Γία θαη ηνπ Πνζεηδώλα.   

Ζ Μαία είλαη κία από ηηο Πιεηάδεο, ηηο επηά θόξεο ηνπ Σηηάλα ηνπ Άηιαληα θαη ηηο 

Χθεαλίδαο Πιεηόλεο. Ολνκάδνληαη θαη ζεέο ηνπ βνπλνύ. Ζ Μαία ήηαλ ε κεγαιύηεξε, 

νκνξθόηεξε θαη πεξηζζόηεξν ζπλεζηαικέλε από ηηο αδεξθέο ηεο. Λέλε όηη είρε 

ππέξνρα καύξα κάηηα. ύκθσλα κε ηνπο νκεξηθνύο ύκλνπο, ε Μαία δνύζε 

απνκνλσκέλε ζε κηα ζπειηά ζηελ Κπιιήλε. Δθεί ελώζεθε κε ηνλ Γία όπνπ αξγόηεξα 

γέλλεζε ηνλ Δξκή. Μόιηο ηνλ έβαιε ε Μαία λα θνηκεζεί, πήδεμε από ηελ θνύληα ηνπ 

θαη βγήθε έμσ. Δθεί θαζώο έπαηδε, βξήθε κηα ρειώλα θαη κε ην θαβνύθη ηεο 

δεκηνύξγεζε κηα ιύξα. Σν ίδην βξάδπ πήγε ζηελ Πηεξία θαη ζθαξθίζηεθε λα  θιέςεη 

ηα βόδηα ηνπ ζενύ Απόιισλα.        

Αθξνδίηε
40

. Ζ ζεά ηνπ έξσηα, ηεο νκνξθηάο θαη ηεο ηεθλνπνίεζεο. Καηά ηελ Ηιηάδα 

ηνπ Οκήξνπ είλαη θόξε ηνπ Γία θαη ηεο Γηώλεο.  Ο Γίαο θαλόληζε ην γάκν ηεο κε ηνλ 

δύζκνξθν Ήθαηζην θαζώο εμαηηίαο ηεο νκνξθηάο ηεο ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ 

ζεώλ γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εύλνηα ηεο ίζσο νδεγνύζε ζε πόιεκν. 

Ο Γηόλπζνο ήηαλ ν ζεόο ηνπ θξαζηνύ θαη ηνπ γιεληηνύ. Γηόο ηνπ ζενύ Γία θαη ηεο 

εκέιεο.  

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Κάξκελ Ρνπγγέξε 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2019 

 

Ζ αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία ζρεηίδεηαη κε ηνλ Ηάζνλα θαη ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Ο 

Ηάζνλαο ήηαλ γηόο ηνπ Αίζνλα βαζηιηά ηεο Ησιθνύ θαη ηεο Πνιπκήδεο. ηαλ ν 

Ηάζνλαο  κεγάισζε θαη  γύξηζε ζηελ Ησιθό ηεο Μαγλεζίαο γηα λα δηεθδηθήζεη ην 

ζξόλν ηνπ από ην ζείν ηνπ Πειία, εθείλνο ηνπ δήηεζε σο λεόηεξνο πνπ είλαη λα θέξεη 

από ηελ Κνιρίδα ην ρξπζόκαιιν δέξαο ηνπ θξηαξηνύ πνπ έζσζε ηνλ Φξίμν.  Σελ 

επόκελε κέξα θηόιαο ν Ηάζνλαο δήηεζε λα εηνηκαζηεί έλα θαξάβη κεγάιν γηα λα 
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 Μύζνη ζρεηηθά κε ηε γέλλεζε ηεο ππάξρνπλ πνιινί.  ύκθσλα κε ηνλ Ζζίνδν ζηε Θενγνλία ηνπ, ε 

Αθξνδίηε γελλήζεθε από ηνλ αθξό ηεο ζάιαζζαο όηαλ ν Κξόλνο έθνςε ηα γελλεηηθά όξγαλα ηνπ 

παηέξα ηνπ Οπξαλνύ θαη ηα πέηαμε ζηε ζάιαζζα.   



μεθηλήζεη ε εθζηξαηεία.  Έλα κεγάιν ηαμίδη μεθίλεζε κε 54 Αξγνλαύηεο από ηε 

Λήκλν, ηε ακνζξάθε, ηελ Σξνία, ηελ Κύδηθν, ηελ Μπζία θ.α ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκό 

ζηελ Κνιρίδα ν Ηάζνλαο ζα γλσξίζεη ηε Μήδεηα, ε νπνία θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα 

πάξεη ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Μαδί ζα αξλεζνύλ ηνλ ζξόλν θαη ζα πάλε λα δήζνπλε 

ζηελ Κόξηλζν.  

Σξαγνύδη 4. Άρη Βάρη Μνηξνιόη (Μαγλεζίαο) 

Ζ θαξδηά κνπ ε θησρή 

πσο ζπαξάδεη πσο πνλεί. 

Ζ θαξδηά ηεο ε θησρή 

πσο ζπαξάδεη πσο πνλεί. 

 

Ήιην πηα δε βιέπσ γσ,  

ζην ζθνηάδη πηα ζα δσ. 

Ήιην πηα δε βιέπεη απηή 

ζην ζθνηά..ζην ζθνηά… 

ζην ζθνηάδη πηα ζα δεη. 

 

Πνπ‟ λαη ην κσξάθη κνπ! 

Πνπ‟ λαη η‟ αγνξάθη κνπ! 

Πνπ‟ λαη η‟ αγνξάθη ηεο! 

Πνπ‟ λαη ην κσξάθη ηεο! 

 

Πάεη ζηνπ Άδε ηα ζθν-ηάδηα 

κέλεη ε αγθαιηά κνπ άδεηα. 



Πάεη ζηνπ Άδε ηα ζθνηάδηα 

κέλεη ε α…κε-λεη ε α… 

κέλεη ε αγθαιηά ηεο άδεηα. 

 

Σξαγνύδη 13. Θξήλνο Ζζηόλεο  

Αιίκνλν ζε κέλα πεζαίλσ ηόζν ληα, 

αιίκνλν ζε κέλα πεζαίλσ ηόζν ληα. 

Γηα ηελ παηξίδα κνπ εγώ, 

πεζαίλσ ηόζν λέα, 

ζηνλ Άδε πάσ ηώξα εγώ, 

ζηνλ Άδε πάσ ζα ραζώ, 

ζηνλ Άδε πάσ εγώ. 

 

Σξαγνύδη 16. 

Σν Βαζηιηά ζθνηώζακε 

ζπαξάδεη ε δόιηα καο θαξδηά. 

Σνπ Κύδηθνπ ε κνίξα! 

Γίρσο πλνή δίρσο δσή! 

 

Σν Βαζηιηά ζθνηώζακε. 

Πνπ καο εθαινδέρηεθε! 

ηε ρώξα κε ηηκή, 

δίρσο πλνή δίρσο δσή. 



 

Α! ζπαξάδεη ε δόιηα κνπ θαξδηά. 

Καη ηα ζπαζηά ζξελνύλε, 

ζθνηώζαλ θίιν θη όρη ερζξό. 

Σνπ Κύδηθνπ ε κνίξα, 

δίρσο πλνή δίρσο δσή! 

 

Σξαγνύδη 19. 

Μαδί καο έια κε ζθηαρηείο… 

Μαδί καο θαη κε θνβεζείο… 

Γε ζα ζνπ πσ δίρσο κηιηά… 

Μαδί καο έια ζηα λεξά… 

 

η‟ νλείξνπ κεζ‟ ηελ αγθαιηά, 

ζα δνύκε πάληα ηαηξηαζηά 

Αρ Ύια έια πηα ζε καο, 

καδί καο ζα‟ βξεη ηε ραξά. 

 

Μαδί καο έια κε ζθηαρηείο.. 

Μαδί καο έια κε ζθηαρηείο.. 

Μαδί θαη κε θνβεζείο… 

Μαδί καο 

Μαδί θαη κε θνβεζείο.. 



 

Αρ Ύια έια ζηα λεξά.. 

Μαδί καο έια πηα ζε καο, 

Μαδί καο ζα‟ βξεηο ηε ραξά. 

η‟ νλείξνπ κεζ‟ ηελ αγθαιηά, 

Θα δνύκε πάληα ηαηξηαζηά! 

 

Σξαγνύδη 22. 

Σν βαζηιηά ηηκήζαηε  

Πνπ έζηξσζε ηξαπέδη 

πληξόθνη θάηε πηείηε 

Κη όιν ραξά γιεληήζεηε (δηο) 

Σηο Άξππηεο ληθήζακε  

Γιέληη ηξειό ζα γέλεη 

Με θέθη ηξαγνπδήζηε 

Κη όιν ραξά γιεληήζεηε (δηο) 

 

Σξαγνύδη 28. 

Ήηαλ ν Οξθέαο ν Θεόο, 

απηόο καο λίθεζε απηόο, 

απηόο καο πήξε ηε δσή καο. 

 

ηεο ζάιαζζαο ηελ αγθαιηά 



ζαλ βξάρνο ζα θξπθηώ βαζηά 

Παξεγνξηά ην θύκα. 

 

Σξαγνύδη 30. 

Ήξζε ε ώξα θαη ν θαηξόο, 

Ο Σάισο είλαη πηα ερζξόο. 

 

Αθνπβξίξ θαη Βξεθνπξέκα 

Γίρσο ην θαξθί, ζα εμαθαληζηεί. 

Σν θαξάβη απ‟ ηα βξάρηα 

Ακέζσο ζα ζσζεί, ακέζσο ζα ζσζεί. 

 

Σα κάγηα κνπ ζνπ παίξλνπλ ηελ πλνή, 

Α-α-α-α! 

νπ παίξλνπλ ηελ πλνή θαη ηε δύλακε! 

 

Παξνπζίαζε ήξσα:  Γηα ηνλ κπζηθό ήξσα Άδε έρεη γίλεη αλαθνξά ζηε ζειίδα 30.  

Ο Κύδηθνο ήηαλ βαζηιηάο ησλ Γνιηνλώλ
41

 ζηελ πόιε Κύδηθν ηεο Πξνπνληίδαο. Χο 

βαζηιηάο ππνδέρηεθε ζηελ πόιε ηνπ ηνπο Αξγνλαύηεο ζηνλ δξόκν ηνπο πξνο ηελ 

Κνιρίδα όκσο κηα ηξηθπκία ηε λύρηα ηνπο έζπξσμε πξνο ηα πίζσ ζηηο αθηέο ηεο 

Κπδίθνπ θαη έηζη αθνινύζεζε κηα κάρε κεηαμύ Αξγνλαπηώλ θαη Γνιηόλσλ θαηά ηελ 
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 Ο Κύδηθνο βαζίιεπε ζηε γε  ησλ Γνιηώλσλ, νη νπνίνη θαηάγνληαλ από ηνλ Πνζεηδώλα.   



νπνία κεο ηα ζθνηάδηα ν Ηάζνλαο ζθόησζε ηνλ Κύδηθν
42

. Μεηά απ‟ απηό ε ζύδπγόο 

ηνπ, Κιείηε απηνθηόλεζε.     

Ο Ύιαο ήηαλ αγαπεκέλνο θίινο ηνπ Ζξαθιή. Πήξε θη απηόο κέξνο ζηελ Αξγνλαπηηθή 

Δθζηξαηεία θαη όηαλ ζε θάπνηα ζηηγκή πήγε λα αλαδεηήζεη πεγή λεξνύ ζηε Μηθξά 

Αζία, θνληά ζηελ Κίν
43

, ηνλ άξπαμαλ νη λύκθεο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ νκνξθηά ηνπ. 

Λέγεηαη όηη νη λύκθεο ηνλ έθαλαλ αληίιαιν.  

Οη Αξππίεο ήηαλ ζειπθά ηέξαηα θόξεο ηνπ Θαύκαληα θαη ηεο Χθεαλίδαο Ζιέθηξαο 

θαη αδεξθέο ηεο ζεάο ίξηδαο. Σα ηέξαηα απηά είραλ ηε κνξθή πνπιηώλ κε θεθάιη 

γπλαίθαο θαη ζεσξνύληαλ αγγειηαθόξνη ηνπ ζενύ Πινύησλα. 

Οξθέαο ν θηζαξσδόο, θύξηνο εθπξόζσπνο ηεο ηξαγνπδηζηηθήο ηέρλεο
44

. Γηνο ηνπ 

Οίαγξνπ θαη ηεο κνύζαο ηεο επηθήο πνίεζεο Καιιηόπεο. ε άιιεο παξαδόζεηο γνλείο 

ηνπ είλαη ν Απόιισλ θαη ε Καιιηόπε. ε πξνρσξεκέλε ειηθία ζπκκεηέρεη ζηελ 

Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζηα Οξθηθά. Ζ κνπζηθή επέκβαζε 

ηνπ βνεζά ηελ αέλαε θίλεζε ησλ πκπιεγάδσλ θαη ηηζαζεύεη ην άζκα ησλ εηξήλσλ. 

Ζ παξνπζία ηνπ είλαη ζεηηθή γηα ηελ έθβαζε ηεο απνζηνιήο
45

. Ο Ηάζνλαο είρε 

πιεξνθνξεζεί από ηνλ Υείξσλα πσο κόλν κε ηε βνήζεηα ηνπ Οξθέα ζα κπνξνύζαλ 

λα πεξάζνπλ άζηθηνη από ηηο εηξήλεο. 

Ο Τάισο ήηαλ κπζηθόο θύιαθαο ηεο Κξήηεο. Γηγάληηνο, αλζξσπόκνξθνο, κε ζώκα 

από ραιθό. Ζ πην γλσζηή εθδνρή γηα ηνλ Σάισ ιέεη πσο ηνλ θαηαζθεύαζε ν ζεόο 

Ήθαηζηνο θαη ηνλ ράξηζε ζηνλ βαζηιηά Μίλσα γηα λα θπιάεη ηελ Κξήηε. Ο Πιάησλ 

ηνλ ζεσξεί ππαξθηό πξόζσπν, αδεξθό ηνπ Ραδάκαλζπ. Μηα άιιε εθδνρή ιέεη πσο 

ήηαλ δώξν ηνπ Γία ζηελ Δπξώπε, ε νπνία κεηά ηνλ ράξηζε ζηνλ γην ηεο Μίλσα. Ο 

Σάισο δηέκελε ζηελ θνξπθή ηνπ Κνπινύθσλα, ηελ πςειόηεξε θνξθή ησλ Σαιαίσλ 

Οξέσλ.    

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Θεζέαο θαη Μηλώηαπξνο  
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 Άιιε παξάδνζε ζέιεη ηνλ Ζξαθιή λα ζθνηώλεη ηνλ Κύδηθν θαηά ιάζνο πάλσ ζηε κάρε ελαληίνλ 

ησλ γεγελώλ γηγάλησλ. 
43

 Αξραία πόιε ηεο Μηθξάο Αζίαο.  
44

 Χο κνπζηθόο είρε ηελ ηθαλόηεηα λα καγεύεη αλζξώπνπο θαη δώα. Πνιύ γλσζηόο είλαη ν κύζνο  ηνπ 

Οξθέα θαη ηεο Δπξπδίθεο ν νπνίνο θαηέβεθε ζηνλ θάησ θόζκν θαη κε ηε κνπζηθή ηνπ απάιπλε ηελ 

θαξδηά ηνπ Άδε θαη ηεο Πεξζεθόλεο, νη νπνίνη ζπκθώλεζαλ λα επηηξέςνπλ ζηελ Δπξπδίθε λα 

επηζηξέςεη καδί ηνπ ζηε γε.  
45

 ηαθιέθεο, Ε.Η. (2000).«Ο κύζνο ηνπ Οξθέα: από ηηο κεηακνξθώζεηο ηεο κπζηθήο αθήγεζεο ζηε 

ξεηνξηθή ησλ ινγνηερληθώλ γελώλ». 



ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Κάξκελ Ρνπγγέξε 

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2020 

ηελ αξραία Αζήλα βαζίιεπε ν Αηγέαο πνπ ήηαλ θαιόο, δίθαηνο θαη άμηνο βαζηιηάο. 

Μεγάιε ηνπ επηζπκία λ‟ απνθηήζεη έλα γην ώζηε λα ηνλ αθήζεη δηάδνρν ζην ζξόλν 

ηνπ. Σνλ γην πνπ απέθηεζε κε ηελ Αίζξα ηνλ νλόκαζε Θεζέα, γηαηί ν παηέξαο ηνπ 

είρε «ζέζεη» ηα ζεκάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ θάησ από ηνλ βξάρν. ηαλ ν Θεζέαο 

έγηλε παιηθάξη γελλαίν θαη κεηαθίλεζε ηνλ βξάρν, έκαζε θαη όιε ηελ αιήζεηα γηα ηνλ 

παηέξα ηνπ θαη έηζη θίλεζε κε ηα πόδηα λα πάεη ζηελ Αζήλα γηα λα ηνλ βξεη. κσο ε 

ζηεξηά επηθύιαζζε δπζάξεζηεο εθπιήμεηο γηα ηνλ Θεζέα. Αλακεηξήζεθε κε ηνπο  

θαθνύξγνπο Πεξηθήηε θαη Πηηλνθάκπηε, ζθόησζε ηελ αγξηνγνπξνύλα ζηελ 

Κξνκκπώλα, αληηκεηώπηζε κε εμππλάδα ηνλ πνλεξό θίξσλα, ηνλ γέξν-Κεξθύνλα, 

ηνλ Πξνθξνύζηε θαη έηζη πξαγκαηνπνίεζε πνιινύο άζινπο πνπ επηδείθλπαλ 

γελλαηόηεηα ζαλ θη απηή ηνπ Ζξαθιή. Ο ηειεπηαίνο θαη ζπνπδαηόηεξνο άζινο ηνπ 

ήηαλε ε κάρε κε ην Μηλώηαπξν. Μεηά ηε  λίθε ηνπ γπξίδνληαο ζηελ παηξίδα, κεηά 

από ηόζεο αγσλίεο θαη πεξηπέηεηεο, μέραζε λ‟ αληηθαηαζηήζεη ηα καύξα παληά ηνπ 

θαξαβηνύ κε άζπξα  θαη έηζη ν παηέξαο ηνπ Αηγέαο απνγνεηεπκέλνο έπεζε από έλαλ 

βξάρν θαη ζθνηώζεθε. Από ηόηε ε ζάιαζζα απηή πήξε ην όλνκα ηνπ θαη νλνκάζηεθε 

Αηγαίν Πέιαγνο. 

Σξαγνύδη 3. 

Δηο ηελ αξραία Αζήλα καο βαζίιεπε ν Αηγέαο 

πνπ ήηαλ θαιόο θαη δίθαηνο θαη άμηνο βαζηιέαο 

είρε θαεκό, ηξαλό θαεκό, έλα παηδί λα θάλεη 

γηα λα αθήζεη δηάδνρν, όηαλ απηόο πεζάλεη. 

Δηο ην καληείν ησλ Γειθώλ πήγε γηα λα ξσηήζεη 

ζαλ ηη λα θάλεη ν δύζηπρνο, παηδί γηα λα απνθηήζεη. 

Σξαγνύδη 4.  

Καισζνξίδνπκε εδώ ηνλ βαζηιηά Αηγέα 

θαη πξνο ηηκή ηνπ θάλνπκε κία γηνξηή σξαία. 



Γεκίζηε όινη ηηο θνύπεο ζαο, γιπθό θξαζί λα πηνύκε 

θαη ζηελ πγεηά ηνπ Αηγέα καο όινη λα επρεζνύκε. 

 

Σξαγνύδη 9. 

Γεθάμη ρξόληα πέξαζαλ, ηεο Αίζξαο ην θακάξη 

Μεγάισζε θαη έγηλε όκνξθν παιηθάξη. 

 

Σξαγνύδη 12. 

Σειείσζαλ ηα βάζαλα θαη ηώξα ηξαγνπδάκε 

Καη ζηνπ Θεζέα ηελ πγεηά ζα πηνύκε θαη ζα θάκε. 

ινη πηαζηείηε γηα ρνξό, ρνξέςηε όιν ην βξάδπ 

Μία θνξά ζα δήζνπκε, ζα πάκε όινη ζηνλ Άδε 

Μία γνπξνύλα άγξηα, έρνπκε απόςε δείπλν 

Φεκέλε απηή ζηα θάξβνπλα. 

Σξώκε! Κη ύζηεξα ύπλν. 

 

Σξαγνύδη 19. 

Παίξλσ βνηάληα απ‟ ηα βνπλά 

Δλόο θηδηνύ ζπθσηαξηά 

Υειώλαο δόληη θαη κεηά 

Άλζε απ‟ ηε θαζθνκειηά 

Ρόδη, πηπέξη αξζεληθό 

Γπόζκν, θξεκκύδη, ρακνιηό 



Σα βάδσ κέζα ζην θξαζί 

Κέξαζκα σξαίν θαη αςή 

Πνπ ν Θεζέαο κόιηο πηεί 

ηνλ Άδε πάεη ζηελ ζηηγκή 

 

Σξαγνύδη 24. 

Παιηθάξηα επηά θαη επηά λεξατδνθόξεο 

πάλε ζηε ζαλή πάλε ζηε ζαλή. 

Μαύξν νιόκαπξν θαξάβη πάεη ζηελ Κξήηε, πάεη ζηελ Κξήηε 

γηα ηνλ Άδε πάεη, γηα ηνλ Άδε πάεη.  

 

Σξαγνύδη 30. 

‟ έλαλ βξάρν αλέβαηλε ν βαζηιηάο Αηγέαο 

ζηεθόηαλ θαη αγλάληεπε, πνύ λα‟ ηαλ ν Θεζέαο. 

Σνλ ιαηξεκέλν ηνπ ηνλ γην κ‟ αγάπε ηνλ πξνζκέλεη 

καύξν θαξάβη, άζπξα παληά απ‟ ηε ζάιαζζα αλακέλεη. 

Μαύξν θαξάβη κε παληά πην άζπξα θη απ‟ ην γιάξν 

ηνλ γην ηνπ πσο εγιύησζε από ηνλ καύξν Υάξν. 

Μα ην θαξάβη έθηαζε κε καύξα ηα παληά ηνπ 

θαη ν Αηγέαο ηόηε δάθξπζε θαη ξάηζε ε θαξδηά ηνπ. 

Γελ ην ρσξνύζε πηα ν λνπο ν γηνο ηνπ πσο εράζεη 

ηίπνηα πηα δελ ηνπ‟ κεηλε ζ‟ απηήλ εδώ ηελ πιάζε. 

Σα κάηηα ηνπ πηα δελ ρσξνύλ ην πέιαγν κπξνζηά ηνπ 



κόλν ηνλ Άδε πξνζκνλά, λα πάεη ζηελ αγθαιηά ηνπ. 

 

Παξνπζίαζε ήξσα:  Ο Αηγέαο
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 ππήξμε βαζηιηάο ηεο Αζήλαο. Ήζειε πνιύ λα 

απνθηήζεη έλα γην αιιά δελ ηα θαηάθεξλε. Έηζη πήγε ζηελ Σξνηδήλα ζηνλ βαζηιηά 

Πηηζέα πνπ ήηαλ ζνθόο γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαιάβεη ηνλ ρξεζκό ηεο Ππζίαο 

πνπ ηνπ έιεγε λα κελ αλνίμεη ην δηθό ηνπ ην αζθί πξηλ θηάζεη ζηελ Αζήλα. Δθείλν ην 

βξάδπ κέζπζε απ‟ ην πνιύ θξαζί θαη θνηκήζεθε κε ηελ θόξε ηνπ βαζηιηά, Αίζξα. 

Μαδί απνθηήζαλε έλαλ γην όκσο ν Αηγέαο έπξεπε λα γπξίζεη ζηελ Αζήλα θαζώο ηα 

50 αλίςηα ηνπ γιπθνθνηηνύζαλ ην ζξόλν ηνπ. Έηζη δε γλώξηζε ην γην ηνπ όκσο θάησ 

από έλαλ βξάρν άθεζε ηα πέδηια θαη ην ζπαζί ηνπ ώζηε λα αλήθνπλ ζην γην ηνπ όηαλ 

ζα κεγαιώζεη.   

Ζ Αίζξα ήηαλ θόξε ηνπ Πηηζέα, βαζηιηά ηεο Σξνηδήλαο, παλέκνξθε βαζηινπνύια. Σν 

βξάδπ πνπ νξγαλώζεθε ιακπξή γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ Αηγέα από ηνλ παηέξαο ηεο 

πξνο δηαζθέδαζε, ε Αίζξα ηνλ πόηηζε κε πνιύ θξαζί θαη έηζη ηνλ κέζπζε. Έηζη 

κεζπζκέλν ηνλ πάληξεςε ν Πηηζέαο κε ηελ θόξε ηνπ γηα λ‟ απνθηήζεη εγγνλό θαη 

δηάδνρν από ηζρπξό παηέξα. Έηζη γελλήζεθε ν Θεζέαο.  

Ο Θεζέαο ήηαλ Έιιελαο βαζηιηάο ησλ Αζελαίσλ, γηόο ηνπ Αηγέα θαη ηεο Αίζξαο. Ο 

πην δεκνθηιήο ήξσαο ζηελ αξραία Διιάδα κεηά ηνλ Ζξαθιή. ηαλ έγηλε 16 ρξνλώλ 

μεθίλεζε από ηελ Σξνηδήλα γηα ηελ Αζήλα γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ παηέξα ηνπ, ρσξίο 

λα ηνλ γλσξίδεη. Αθνύ ζηε δηαδξνκή έθαλε πνιιά θαηνξζώκαηα ζαλ ήξσαο, έθηαζε 

ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά Αηγέα. Δθείλνο κόιηο  ηνλ είδε ηνλ αλαγλώξηζε από ηα 

ζαλδάιηα θαη ην ζπαζί ηνπ.  

Γηα ηνλ κπζηθό ήξσα Άδε θάλακε αλαθνξά ζηε ζειίδα 30.  

 

 

ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ: Άθνπζε ηνπο Όξληζεο. Ο Καξαγθηόδεο ζηε ρώξα ησλ 

πνπιηώλ 
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 Αηγέαο ή Αηγεύο ήηαλ ν έλαηνο ζηε ζεηξά κπζηθόο βαζηιηάο ηεο αξραίαο Αζήλαο, όπνπ βαζίιεςε 

γύξσ ζηνλ 13
ν
 αηώλα.  



ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Ζιίαο Καξειιάο  

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2020 

Ο γλσζηόο καο Καξαγθηόδεο ζπλαληά ηελ αξραία θσκσδία θαη ηνλ Αξηζηνθάλε ζε 

έλα ιπξηθό παξακύζη. Αλαδεηώληαο κηα θαηλνύξγηα πνιηηεία ν Καξαγθηόδεο θαη ν 

Μπάξκπα-Γηώξγνο απνγνεηεπκέλνη από ηελ πόιε ηνπο, αλαδεηνύλ ηνλ ηδαληθό ηόπν 

γηα λα δήζνπλ. Σελ όκνξθε θαη ηδαληθή πνιηηεία ζα ηνπο ππνδείμνπλ ηα πνπιηά ηνπ 

δάζνπο. Έηζη μερύλνληαη ζην δάζνο αθήλνληαο πίζσ ηνπο ηε βαβνύξα θαη ηα θαθά 

ηεο πόιεο μεθηλώληαο γηα κηα λέα πεξηπέηεηα. Ο ηζαιαπεηεηλόο θαη ε αεδόλα 

νλεηξεύνληαη λα απνθηήζνπλ ηελ εμνπζία ησλ ζεώλ ρηίδνληαο κηα πόιε αλάκεζα ζηε 

γε ησλ αλζξώπσλ θαη ηνλ νπξαλό ησλ ζεώλ. Οη ζενί είλαη πεηλαζκέλνη θαη ππνθέξνπλ 

έηζη  αλαγθάδνληαη λα ππνγξάςνπλ ηελ ζπκθσλία εηξήλεο θαη αγάπεο κεηαμύ ζεώλ, 

πνπιηώλ θαη αλζξώπσλ ηεξώληαο ηνλ όξν ηεο ζπκθσλίαο: λα παληξεπηεί  ν 

Καξαγθηόδεο ηελ γξακκαηέα ηνπ Γία, θπξία Δμνπζία θαη έηζη εγθαηληάδεηαη κηα λέα 

πόιε ζηα ζύλλεθα.  

Σξαγνύδη 4. Ο αξρεγόο ησλ πνπιηώλ  

Κάπνηε ήκνπλ άλζξσπνο, όκσο ηα είδα αιιηώο. 

Λεζκόλεζα ηε θύζε κνπ θαη ηδηνθπώο 

Άιιαμα ηελ παιηά δσή κε δπν θηεξά ζηνπο ώκνπο. 

Βαξέζεθα λα πεξπαηώ, βξήθα ηνλ Γία ηνλ ζεό 

Καη πήξα άιινπο δξόκνπο. 

Σζίξη ηζηηζίξη ηζη ηξν, κε δπν θηεξά ζηνπο ώκνπο! 

Καη ησλ πνπιηώλ ν αξρεγόο έγηλα πη θαη θη, 

Σε γιώζζα ηνπο δηδάρηεθα, ηελ έκαζα θαξζί. 

Σεξέα κε θσλάδνπλε θαη Έπνπα κε θξάδνπλ 

Καη όια γίλαλ ζην θηεξό, έρσ ινθίν θξαηεξό 

Αρ, όινη κε ζαπκάδνπλ. 



Σζίξη ηζηηζίξη ηζη ηξν, θαη Έπνπα κε θξάδνπλ! 

Πνπ πνπ θξα πνπ πνπ θξα! Καζεκεξηλώο! 

Πνπ πνπ θξα πνπ πνπ θξα! Σζαιαπεηεηλόο! 

Γιπθόο, δεηλόο, θνηλόο ζλεηόο…Σζαιαπεηεηλόο! 

 

Σξαγνύδη 20. Πξνκεζέαο, ν ζνιίζη  

Γηνο ηνπ Ηαπεηνύ, 

Σηηάλα μαθνπζηνύ, 

Καη ηεο Ωθεαλίαο, 

Έθαλα ζθαληαιηέο 

Κη άλαβα θσηηέο 

Καζόηη λεαλίαο. 

 

ηνλ άλζξσπν πνιιή 

Έδηλα αξσγή ζαλ άιινο Γνλ Κηρώηεο. 

Κη έλα πηθξό πξσί 

Σν κάζαλ νη ζενί 

Καη έγηλα Γεζκώηεο. 

 

Με βαιαλ ζηελ κπιαθ ιηζη, 

Σν παίδσ πηα ζνιίζη, 

Σνλ Γία δε θνβνύκαη. 

Θα ην‟ θαλα μαλά 



Καη όια ζηελ ππξά 

Σα ξίρλσ λα θανύλε. 

 

Μηα θσηηά θη έλαλ θαηξό 

Μεο ζηα αξραία ρξόληα 

Σνλ άλζξσπν βνήζεζα 

Καη ην πιεξώλσ αθόκα. 

 

Παξνπζίαζε εξώσλ: Γηα ηνλ κπζηθό ήξσα Γία έρεη γίλεη αλαθνξά ζηε ζειίδα 30.  

Ήξσαο ζπνπδαίνο, δπλαηόο, γελλαίνο. Ο Πξνκεζέαο είλαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

κπζηθέο κνξθέο ηεο αξραηόηεηαο. Γηνο ηνπ Σηηάλα Ηαπεηνύ θαη ηεο Χθεαλίδαο Αζίαο. 

Αδέξθηα ηνπ ήηαλ νη Ηαπεηίδεο Δπηκεζέαο («απηόο πνπ ζθέθηεηαη εθ ησλ πζηέξσλ»), 

Άηιαο θαη Μελνίηηνο. Νπκθεύηεθε ηελ Κιπκκέλε θαη παηδηά ηνπ ήηαλ ν 

Γεπθαιίσλαο, ν Λύθνο θαη ν Υηκαηξέαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξώπηλνπ γέλνπο ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή. Καηά ηνλ Λνπθηαλό, ν Πξνκεζέαο, κε ηελ 

αξσγή ηεο ζεάο Αζελάο, δεκηνπξγεί ηνλ πξώην άλζξσπν (Υξπζό γέλνο) από πειό θαη 

θσηηά θαη κε κνξθή όκνηα κε απηή ησλ ζεώλ.   

Ιαπεηόο. Γηόο ηνπ Οπξαλνύ θαη ηεο Γαίαο θαη ζύδπγνο ηεο Χθεαλίδαο Κιπκέλεο ή 

Αζίαο. ηελ ειιεληθή κπζνινγία καδί κε ηνλ κηθξόηεξν ηνπ αδεξθό ηνλ Κξόλν, ήηαλ 

νη ηζρπξόηεξνη ησλ ηηηάλσλ θαη πξνπάλησλ εθείλνη ζηνπο νπνίνπο εθδειώζεθε ε 

κεγαιύηεξε ερζξόηεηα ηνπ Γία, κεηά από ηελ επηθξάηεζε ηνπ. Τηνί ηνπ ππήξμαλ νη 

Πξνκεζέαο, Άηιαληαο, Δπηκεζέαο, Μελνίηηνο θαζώο θαη άιινη. 

Ζ Ωθεαλίδα Αζίαο ή Κιπκέλεο είλαη ε ζύδπγνο ηνπ Ηαπεηνύ. Οη Χθεαλίδεο ήηαλ 

ζαιάζζηα κπζηθά πιάζκαηα θαη γεληθά ελάιηεο λύκθεο κε κνξθή παξζέλνπ θαηά ην 

άλσ ήκηζπ θαη ηρζύνο θαηά ην θάησ.     

 

 



Σίηινο κνπζηθήο  ζπιινγήο: «Σν θηεξό ηνπ δξάθνπ» 

Γεκηνπξγόο: Υξίζηνο Παπαδόπνπινο 

Έηνο θπθινθνξίαο: 2014 

 «Σν θηεξό ηνπ δξάθνπ» πεξηιακβάλεη 13 κνπζηθά παξακύζηα ζε ζηίρνπο ηνπ 

Υξίζηνπ Παπαδόπνπινπ θαη κνπζηθή ηνπ Γεκήηξε Μαξθαηόπνπινπ θαη εθδόζεθε ην 

2010. Σα ηξαγνύδηα εξκελεύνπλ νη όληα Θενδσξίδνπ, Αθξνδίηε Μάλνπ, Κώζηαο 

Παξίζεο, Γηώξγνο Πεξξήο, Άιθεζηηο Πξσηνςάιηε,  Μάξηνο Φξαγθνύιεο θαη 

Γηώξγεο Υξηζηνδνύινπ. Σνλ Γεθέκβξηνπ ηνπ 2014 από ηνλ ίδην πάιη εθδόηε «Μηθξή 

Άξθηνο» θπθινθόξεζε θαη ην νκώλπκν βηβιίν.   

Από ηηο 13 «παξάμελεο» ηζηνξίεο ηεο ζπιινγήο μερσξίζακε ηέζζεξεηο νη ν νπνίεο 

θάλνπλ αλαθνξά ζε κηα γνξγόλα, ζε έλαλ παξαδνζηαθό βαζηιηά, ζε έλαλ θιαζζηθό 

παξακπζέλην βάηξαρν θαη ζηηο ηξεηο Μνίξεο. 

 

Σξαγνύδη 4. Ζ γαιέξα θαη ε γνξγόλα  

Δξκελεία: Γηώξγεο Υξηζηνδνύινπ 

https://www.youtube.com/watch?v=lwO0_Q4-0XM 

 

Με κηα γαιέξα κπάξθαξα 

Από ηε Ληζζαβόλα. 

αλ βγήθα κεζνπέιαγα  

Με βξήθε κηα γνξγόλα. 

Αλ δεη ν Μεγαιέμαλδξνο,  

κε ξώηεζε κε ύθνο 

θη επγεληθά απάληεζα 

ζαλ πεηξαηήο κε ήζνο. 

https://www.youtube.com/watch?v=lwO0_Q4-0XM


 

Πνύ ζεο λα μέξσ, θαιέ γνξγόλα; 

Γελ είρα γελλεζεί αθόκα 

Κη αλ δελ ηε δήζεηο ηελ ηζηνξία, 

Αιιηώο ηε γξάθνπλ ηα βηβιία. 

Καζόινπ δελ ηεο άξεζε 

Ζ ςεπηαπάληεζή κνπ. 

Σε ζάιαζζα θνπξηνύληαζε, 

Γπζθόιεςε ε δσή κνπ. 

Παιεύσ κε ηα θύκαηα 

Καη κεο ηνλ παληθό κνπ 

Πώο λα παιέςεη ηα ζεξηά 

Σν θαξπδόηζνπθιό κνπ. 

 

Έγηλε μάθλνπ ε λύρηα κέξα. 

Μα ηη ζπκβαίλεη εδώ πέξα; 

Πνπ „λ‟ ε γνξγόλα θαη ε γαιέξα; 

Πνηνο κνπ ρεη θόςεη ηνλ αέξα; 

Έγηλε μάθλνπ ε λύρηα κέξα. 

Μα ηη ζπκβαίλεη εδώ πέξα; 

Πνπ „λ‟ ε γνξγόλα θαη ε γαιέξα; 

Ξύπλεζα κέζα ζηε κπαληέξα! 

 



Σξαγνύδη 11. Οη ηξεηο θαιέο  

Δξκελεία: Άιθεζηηο Πξσηνςάιηε 

https://www.youtube.com/watch?v=apcRmE988Yg 

 

Σξεηο εηλ‟ νη Μνίξεο ηξεηο θη απηέο 

θη νη ηξεηο αθξάηεο, ζηξνπκπνπιέο, 

κε γέιην γάξγαξν γεινύλ 

θαη ληώζεηο λα ζε γαξγαινύλ. 

Μάλα θαη θόξεο ηξεηο ηξειέο, 

ηξεηο κάγηζζεο θη νη ηξεηο θαιέο, 

όηαλ ζην δξόκν ζνπ ηηο δεηο 

ζθάλε ζηα γέιηα θαη νη ηξεηο. 

 

Ζ Υνρό κε ηελ Υνπρνύ 

θαη ηε Υαραραραρνύ, 

κηα θσλάδεη, κηα γειά 

θη άιιε κηα ρεηξνθξνηά 

Πόηε ρν θαη πόηε ρνύ, 

πόηε ράρα ράρα ρνύ, 

όπνηνο δίπια καο πεξλά 

δελ θξαηηέηαη θαη γειά. 

 

Ζ Υαραραραρνύ γειά, 

ιέεη αλέθδνηα ηξειά 

θαη ε Υνπρνύ κε ηε Υνρό 

ηξειό ρνξεύνπλε ηαλγθό. 

Κη αλ θάπνπ θάπνπ, κηα ζηηγκή, 

θάπνηα απ ηηο ηξεηο ζνβαξεπηεί, 

ε κηα ηελ άιιελε θνηηά 

θαη μεθαξδίδνληαη μαλά. 

 

Ζ Υνρό κε ηελ Υνπρνύ 

https://www.youtube.com/watch?v=apcRmE988Yg


θαη ηε Υαραραραρνύ, 

κηα θσλάδεη, κηα γειά 

θη άιιε κηα ρεηξνθξνηά 

Πόηε ρν θαη πόηε ρνύ, 

πόηε ράρα ράρα ρνύ, 

όπνηνο δίπια καο πεξλά 

δελ θξαηηέηαη θαη γειά. 

 

Παξνπζίαζε εξώσλ:  Ζ γνξγόλα είλαη έλα κπζηθό πιάζκα πνπ ην ζπλαληνύκε ζπρλά 

ζε δηάθνξνπο κύζνπο θαη παξακύζηα. Οη ηξεηο γνξγόλεο ήηαλ θόξεο ηεο Κεηνύο θαη 

ηνπ Φόξθπ. ηα λεόηεξα ρξόληα, θαη ζε κηα παξάδνζε πνπ θηάλεη κέρξη θαη ηηο κέξεο 

καο, ν ιαόο ήζειε ηελ γνξγόλα λα είλαη  αδεξθή ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ. ύκθσλα κε 

ηνλ κύζν ν Μέγαο Αιέμαλδξνο ηεο είρε εκπηζηεπηεί ην λεξό ηεο αζαλαζίαο ην νπνίν 

είρε απνθηήζεη αθνύ ζθόησζε ην δξάθν πνπ ην θύιαγε. Ζ αδεξθή ηνπ όκσο ην έρπζε 

πξηλ πξνιάβεη απηόο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαη έηζη απηόο ηελ θαηαξάζηεθε λα γίλεη 

ςάξη από ηελ κέζε θαη θάησ θαη λα πιαληέηαη κέζα ζηηο ζάιαζζεο. Δθείλε όκσο 

γλσξίδνληαο ην θαθό πνπ είρε θάλεη ζηνλ αδεξθό ηεο δελ ηνπ θξάηεζε θαθία θαη κε 

αγσλία ζηακαηά ηα θαξάβηα πνπ βξίζθνληαη ζην δξόκν ηεο θαη ξσηά ηνπο λαπηηθνύο 

αλ δεη ν Μέγα Αιέμαλδξνο.  

 Οη ηξεηο θαιέο, κάλα θαη δπν θόξεο παξνκνηάδνληαη κε ηηο ηξεηο Μνίξεο ηεο αξραίαο 

κπζνινγίαο: Κισζώ, Λάρεζηο θαη Άηξνπνο. Οη Μνίξεο είλαη νη δπλάκεηο πνπ 

επζύλνληαη γηα ηα θαιά θαη ηα θαθά ηεο δσήο ηνπ θάζε ζλεηνύ, από ηε γέλλεζε κέρξη 

ην ζάλαην ηνπ. Σε δύλακε ηνπο ηελ παίξλνπλ από ηνλ Γία γη‟ απηό θαη θαιείηαη 

«Μνηξαγέηεο». ηελ Μνίξα ππαθνύνπλ κέρξη θαη νη ζενί, νη νπνίνη έρνπλ ηε δύλακε 

όκσο λα ηελ αιιάδνπλ. Οη ηξεηο θαιέο κέζα από ηα ηέζζεξα νθηάζηηρα 

παξνπζηάδνληαη θαιέο θαη αζηείεο θαη νη ηξεηο. Γηα ηνλ Δπξηπίδε νη Μνίξεο 

πξνδηαγξάθνπλ ην γξαθηό ηνπ αλζξώπνπ όρη από ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο γέλλεζεο, 

αιιά πνιύ πην λσξίο, από ηελ ώξα ηνπ γάκνπ ησλ γνλέσλ. Οη Μνίξεο είλαη θαιέο ή 

θαθέο θαη δίλνπλ αλάινγα ραξίζκαηα, θαιή ηύρε ή δύζθνιν ραξαθηήξα, θαθή δσή. 

Γεληθόηεξα θαηά ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, νη Μνίξεο θαζνξίδνπλ κε πνιινύο 

ηξόπνπο ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ(Παλαγνύιε, Σξηαξίδνπ,2017). 

 



ΣΗΣΛΟ ΜΟΤΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ: Αηζώπνπ κύζνη 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: Γηάλλεο Ενπγαλέιεο  

ΈΣΟ ΈΚΓΟΖ: 2015 

Σν 2015 εθδίδεηαη ε κνπζηθή ζπιινγή κε ηίηιν «Αηζώπνπ Μύζνη» ηνπ Γηάλλε 

Ενπγαλέιε θαη ηνπ Υξήζηνπ Πξνκνίξα γηα παηδηά ειηθίαο 3-6 εηώλ ην νπνίν 

πξνζεγγίδεη ηνπο κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ κε ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε. Σν cd 

πεξηιακβάλεη 19 κύζνπο κεινπνηεκέλνπο από ηνλ ίδην ηνλ Γηάλλε Ενπγαλέιε θαζώο 

θαη αθήγεζε. Σνπο ζηίρνπο έρεη γξάςεη ν Υξήζηνο Πξνκνίξαο. 

Ο κηθξόο βνζθόο  

Δξκελεία: Σδηαγθνύιαο Κώζηαο, Ενπγαλέιεο Γηάλλεο, Καξαηδάο Γηάλλεο 

https://www.youtube.com/watch?v=wOfVmIaseDc 

 

Έλα κηθξό βνζθόπνπιν θάπνηε θάπνηα κέξα 

Φύιαγε ην θνπάδη ηνπ απ‟ ην ρσξηό πην πέξα 

Μα επεηδή ηνπ άξεζε ηνλ θόζκν λα πεηξάδεη 

Λύθνο πσο κπήθε ζην καληξί 

Άξρηζε λα θσλάδεη 

«ιύθνο, ιύθνο ζπκθνξά κνπ, ρίκεμε ζηα πξόβαηα κνπ 

Λύθνο, ιύθνο ηξέμηε θίινη 

Κάληε θάηη γηα λα θύγεη». 

Οη ρσξηθνί ηνλ άθνπζαλ θη ακέζσο κηα θαη δύν 

Έηξεμαλ κ‟ όπια κε ζθπιηά λα δηώμνπλ ην ζεξίν 

Λύθν δελ αληακώζαλε κα ηνλ κηθξό ηζνκπάλε 

Να παίδεη ηε θινγέξα ηνπ θαη πιάθα λα ηνπο θάλεη 

https://www.youtube.com/watch?v=wOfVmIaseDc


Σε δαβνιηά ηελ έθαλε κηα δπν θνξέο αθόκα 

κσο ζη‟ αιήζεηα θάλεθε ν ιύθνο θάπνηα ώξα 

«Λύθνο!» θσλάδεη δπλαηά, θιαίεη κ‟ απειπηζία 

κσο θαλέλαο ζην ρσξηό δε δίλεη ζεκαζία 

Έηζη ν ιύθνο έθαγε όια ηα πξόβαηα ηνπ 

Κη ν ηζνπαλάθνο κόλνο ηνπ ηξαβάεη ηα καιιηά ηνπ 

Έζησ θη αξγά θαηάιαβε πήξε ην κάζεκα ηνπ 

Πσο όπνηνο ιέεη ςέκαηα βξίζθεη ηνλ κπειά ηνπ 

 

Παξνπζίαζε ήξσα: Ο κηθξόο βνζθόο ηνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ν ςεύηεο βνζθόο από ηνλ 

πνιύ γλσζηό δηδαθηηθό κύζν ηνπ Αηζώπνπ ν νπνίνο αξέζθεηαη ζην λα ιέεη ςέκαηα 

θαη λα πεηξάδεη ηνπο ζπγρσξηαλνύο ηνπ. Μεηά από πνιιέο θάξζεο θαη ςέκαηα, 

θαηαιήγεη λα ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά ηε βνήζεηα ησλ ηξίησλ θαη θαλέλαο λα κελ ηνλ 

πηζηεύεη κε απνηέιεζκα λα κέλεη ν ίδηνο αβνήζεηνο σο απνηέιεζκα ηεο ηηκσξίαο ηνπ.  

 

Σίηινο CD: Vaiana 

Γεκηνπξγόο: Disney Records 

Έηνο θπθινθνξίαο: 2016 

Ζ Βατάλα (Moana) είλαη ακεξηθάληθε θσκηθή ηαηλία πεξηπέηεηαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

ηνπ 2016. Σελ ίδηα ρξνληά θπθινθόξεζε θαη ην νκώλπκν cd ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

40 κνπζηθά θνκκάηηα. Ζ Βατάλα δεη ζε έλα θηιήζπρν λεζί ηνπ Δηξεληθνύ θαη  

επηιέγεηαη από ηνλ ίδην ηνλ σθεαλό λα επηζηξέςεη ηελ θαξδηά ζηελ Σε Φίηη. Ζ 

πεηζκαηάξα κηθξή εξσίδα ζαιπάξεη πέξα από ύθαιν, πξνο αλαδήηεζε ηνπ εκίζενπ 

Μάνπη ρσξίο λα  πεη ζε θαλέλαλ κε ηελ ειπίδα λα επηζηξέςεη ηελ θαξδηά ηεο Σε Φίηη 

θαη λα ζσζεί ν ιαόο ηεο. Ζ ίδηα ηεο γίλεηαη ν ήξσαο πνπ ιέεη ν ζξύινο όηη ηαμηδεύεη 

γηα λα βξεη ηνλ εκίζεν Μάνπη. 

 



Υαξά κνπ  

Δξκελεία: Μηράιεο Κνπηλέιεο 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ23iQ31SA8 

 

 

Ξέξσ ηη έρεη ζπκβεί 

Με είδεο θη έρεηο πάζεη ηαξαρή 

δελ μέξεηο πώο λα αηζζαλζείο 

Μα είλαη ππέξνρν! 

πνπ επάλσ ζαο δελ βιέπσ αιιαγή 

Να΄ ρεηο ηα κάηηα αλνηρηά 

ηέθεηαη κπξνζηά ζνπ ν Μάνπη, 

δεο θαιά. 

Σν ληώζσ ην ζνθ, καιιηά, θνξκί, 

Πνπ' ρεηο θάηζα θάξηα ην θνπθιί. 

  

Ση άιιν κπνξώ λα πσ, ραξά κνπ 

πνπ' ρεηο γε θαη νπξαλό 

ια είλαη εληάμεη εδώ, ραξά κνπ 

Καη ζην θηλάιε είκαη απιό ηεθλό 

  

ηα ρέξηα ζήθσζε ηνλ νπξαλό 

Σόηε πνπ' ζνπλ ληάληαξν, απηόο εδώ! 

Μεο ζηνλ παγεηό θσηηά πνηνο έθιεςε ξσηώ; 

Αο κελ ην μαλαπώ! 

Χ! Πώο ήξζε ν ήιηνο θνληά; ραξά κνπ 

θη όιε ε γε ιακπνθνπά 

Άλεκνπο θαζνδεγώ, ραξά κνπ 

Καηάξηηα, δέληξα ζην ρνξό 

  

Ση άιιν κπνξώ λα πσ, ραξά κνπ 

ηαλ βγάδσ λεζηά απ' ην βπζό 

Γελ ζέισ ηηκέο, ραξέο, ραξά κνπ 

Γελ έρσ θάηη πηα λα θνβεζώ 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ23iQ31SA8


Υαξά κνπ, ραξά κνπ 

  

Μα, γηα κηζό ιεπηό! Έηζη, 

άλεηα ώξεο ζα ζνπ κηιώ 

λα ζνπ εμεγώ πάζεο θύζεο θαηλόκελν 

Σν λεξό, ηε ριόε ην ρώκα, 

Κη έρσ γηα πιάθα άιια ρίιηα αθόκα 

Πηάλσ κηα ζκέξλα, ηελ έθαλα βίδεο 

ζηνλ ηάθν ηεο πάλσ θπηξώζαλ θαξύδεο 

Γηα ζθεθηείηε ηη δηδαρηήθαηε 

αλ κεηξεζείηε καδί κνπ ραζήθαηε 

Καη ζην δέξκα ε ηαπεηζαξία 

ηεο δσήο κνπ ε θάζε ηζηνξία 

ηα πάληα γίλνληαη, όπνπ θη αλ πάσ 

άρνπ ην Μάνπη γιπθνύιη πνιύ ζ' αγαπάσ 

  

Ση άιιν ζεο λα ζνπ πσ, ραξά κνπ (ραξά κνπ) 

πνπ γηα πάξηε ζαο είκαη εδώ 

πνπ όια είλαη εληάμεη εδώ, ραξά κνπ (ραξά κνπ) 

κα πξέπεη λα ηελ θάλσ από δσ 

Υάξε δεηώ θη εγώ, ραξά κνπ (ραξά κνπ) 

ηελ βάξθα ζνπ ζα ρξεηαζηώ 

αιπάξσ γηα άιιε γε, ραξά κνπ (ραξά κνπ) 

δελ ζέισ άιιε ζάιαζζα λα δσ! 

ραξά κνπ, ραξά κνπ. 

Κη αληίν! 

 

Παξνπζίαζε ήξσα: Ο Μάνπη  ζπρλά εκθαλίδεηαη ζηελ πνιπλεζηαθή κπζνινγία σο 

θαηεξγάξεο εκίζενο. Μπνξεί λα παίξλεη όπνηα κνξθή ζέιεη  

 

Σίηινο κνπζηθήο  ζπιινγήο: «Ζξαθιήο: Οη 12 άζινη. Μπζνηξάγνπδα» 

Γεκηνπξγόο: Σάζνο Ησαλλίδεο 



Έηνο θπθινθνξίαο: 2019 

Ο Σάζνο Ησαλλίδεο είλαη κνπζηθόο, ζπλζέηεο θαη ζπγγξαθέαο. Έγηλε γλσζηόο από ηα 

ηξαγνύδηα ηνπ πξώηνπ ηνπ cd «Λάραλα θαη Υάραλα» ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε 

ζηηρνπξγήκαηα ηνπ βηβιίνπ ηεο γιώζζαο ηεο πξώηεο δεκνηηθνύ ην νπνίν είλαη έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα δαζθάινπο. Σν δεύηεξν cd είλαη ε πξνπαίδεηα ζε ηξαγνύδηα, 

έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν θπξίσο γηα ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο δεκνηηθνύ. Σν ηξίην 

αλαθέξεηαη ζε 14 ελόηεηεο κάζεζεο ηνπ λεπηαγσγείν θαη ην cd «»Οη ξπζκνί θαη 

αξηζκνί» πξαγκαηεύνληαη έλλνηεο καζεκαηηθέο γηα κηθξά παηδηά. Σα ηξαγνύδηα ηνπ 

έρνπλ εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα αιιά όπσο ν ίδηνο αλαθέξεη «είλαη ηόζν ςπραγσγηθά 

πνπ ηα παηδηά δελ αληηιακβάλνληαη όηη ν απώηεξνο ζθνπόο ηνπο είλαη λα δηδάμνπλ 

θάηη». Με απηόλ ηνλ ηόπν ε καζεζηαθή δηαδηθαζία γίλεηαη παηρλίδη.  

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2019 εθδόζεθε ην cd κε ηίηιν «Ζξαθιήο: Οη 12 άζινη. 

Μπζνηξάγνπδα» ζε κνπζηθή ηνπ ίδηνπ θαη ζηίρνπο ηεο Παπιίλαο Πακπνύδε θαη ηνπ 

Πάλνπ ηαζόγηαλλε. Σν cd πεξηιακβάλεη 13 ηξαγνύδηα γηα παηδηά ηα 12 πξώηα 

αλαθέξνληαη ζηνπο άζινπο ηνπ Ζξαθιή αηνκηθά θαη ην ηειεπηαίν ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ Ζξαθιή σο ήξσα ηεο κπζνινγίαο. ηα ηξαγνύδηα  ζπκκεηέρεη ε 

Παηδηθή Υνξσδία ηνπ πύξνπ Λάκπξνπ. 

Σξαγνύδη 1.Σν ιηνληάξη ηεο Νεκέαο 

Δξκελεία: Μίιηνο Παζραιίδεο 

https://www.youtube.com/watch?v=OMRKAAvrs8Y 

 

Σξηαιαξί ηξηαιαξό 

Tξηαιαξί ιαξί ιαξό 

ησλ εξώσλ ηνλ θαηξό 

νύπεξ ζηαξ ν Ζξαθιήο 

Μπειαιήο θαη κπεζαιήο 

Δίρε δύλακε κεγάιε 

Κη νη ζενί ηνλ είραλ βάιεη 

Γξήγνξα θαη κάλη κάλη 

Άζινπο δώδεθα λα θάλεη 

https://www.youtube.com/watch?v=OMRKAAvrs8Y


Κάζε ηόζν ν Δπξπζζέαο 

Βαζηιέαο ηεο Νεκέαο 

ην παιάηη ηνλ θαινύζε 

Κη όιν θάηη ηνπ δεηνύζε 

-Ζξαθιή κνπ, ήξσά κνπ! 

-Πεο, ηη ζέιεηο, βαζηιηά κνπ; 

Σξηαιαξί ηξηαιαξό 

Tξηαιαξί ιαξί ιαξό 

ησλ εξώσλ ηνλ θαηξό 

-Να ζθνηώζεηο ην ιηνληάξη 

Να κνπ θέξεηο ην ηνκάξη! 

-Πην ιηνληάξη, Δπξπζζέα; 

-Σν ιηνληάξη απ‟ ηε Νεκέα 

Πνπ βξπράηαη θαη νπξιηάδεη 

Καη ηνλ ηόπν ηνλ ξεκάδεη 

Έρεη δόληηα γπκλσκέλα 

Έρεη κάηηα θινγηζκέλα 

-Θα ην βξσ θαη ζα η‟ αξπάμσ 

Θα ην πλίμσ, ζα ην ζθάμσ! 

-Γιύησζε καο, ήξσά κνπ! 

-Φεύγσ ακέζσο Βαζηιηά κνπ! 

Σξηαιαξί ηξηαιαξό 

Tξηαιαξί ιαξί ιαξό 

ησλ εξώσλ ηνλ θαηξό 

Πάεη ινηπόλ ην παιηθάξη 

Γθξξ ηνπ θάλεη ην ιηνληάξη 

Μα εθείλνο δελ ηξνκάδεη 

Καη νξκά θαη ην αξπάδεη 

ηνλ αέξα ην πεηάεη 

Καη ζην ρώκα ην παηάεη 



Σξηαιαξί ηξηαιαξά 

Ζξαθιή παιηθαξά 

Σξηαιαξί ηξηαιαξά 

ύξ‟ ην ηώξα απ‟ ηελ νπξά 

Να ην παο ζηνλ Δπξπζζέα 

Σν ιηνληάξη απ‟ ηε Νεκέα 

Να ζνπ βάιεη κάιινλ θη άιιν 

Κη άιινλ άζιν, πην κεγάιν! 

 

Σξαγνύδη 2. Λεξλαία Όδξα 

Δξκελεία: Σάζνο Ησαλλίδεο 

https://www.youtube.com/watch?v=Ow9CY55P9tY 

 

 

ε κηα ιίκλε, ζε κηα Λέξλε 

δεη κηα ιάκηα θνβεξή, 

άκα ζνπ ηε πέζεη, θίιε 

δελ ηε βγάδεηο θαζαξή. 

 

Σξώεη όηη βξεη κπξνζηά ηεο 

θαη θπηά θαη δσληαλά, 

έρεη θαη ελληά θεθάιηα 

έρεη θάηη δόληηα λα. 

 

Κόβεηο ην ‟λα ηεο θεθάιη 

θαη θπηξώλνπλ άιια δπν 

θαη ηα θάλνπλ όια ιίκπα 

ζηξαπαηζάδα, ξεκαδηό. 

 

Κόςε-θάςε, θόςε-θάςε 

Όδξα κνπ Λεξλαία θιάςε. 

πήγαηλεο γπξεύνληαο εζύ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ow9CY55P9tY


Αλ δελ κνπ ‟κπαηλεο ζηε κύηε. 

ζα ζε έθεξλα ζην ζπίηη 

έρσ θαη παηρλίδηα ζην πηζί. 

 

Έρεη ν ζείνο ην ζπαζί ηνπ 

θαη ν αληςηόο δαδί, 

πάλε βξίζθνπλε ην ηέξαο 

αξαρηό πιαηύ-θαξδύ. 

 

Κόςε εζύ θη εγώ ζα θαίσ 

ιέεη ν Ηόιανο, 

λα γιηηώζεη από ην ηέξαο 

ν ηαιαίπσξνο ιαόο. 

 

Θέιεη γξήγνξεο θηλήζεηο 

ζέιεη ιύζεηο ξηδηθέο, 

ρξαπ, λα θόβεηο ην θεθάιη 

θαη ακέζσο λα ην θαηο. 

 

Κάςε-θόςε, θάςε-θόςε 

έιεγα λα πάκε απόςε 

γήπεδν λ‟ αιιάμνπκε κπαιηέο. 

Φαίλεζαη ιηγάθη ράιηα 

ζνπ ‟ρνπλ θύγεη ηα θεθάιηα 

δελ ζα βάδεηο γθνι κε θεθαιηέο. 

 

Σξαγνύδη 3. Σν ειάθη ηεο Κεξύλεηαο 

Δξκελεία: Αιθκήλε Μπαζαθάξνπ 

https://www.youtube.com/watch?v=IcoOZJtxLk8 

 

Έια, έια Ζξαθιή 

Κη άιινο άζινο ζε θαιεί 

https://www.youtube.com/watch?v=IcoOZJtxLk8


Έια, έια Ζξαθιή 

Μηα δνπιίηζα ζνπ „ρσ απιή 

Γελ ζεθώλσ αληηξξήζεηο 

Σξέρα επζύο λα θπλεγήζεηο 

Σεο Αξηέκηδνο ηελ θίλα 

Σελ σξαία ειαθίλα 

Άλεκν έρεη ζηα πνδάξηα 

Γηα λα ηξέρεη δίρσο ρλάξηα 

Γελ ππάξρεη ηέηνην ειάθη 

Έρεη θέξαηα ρξπζάθη 

Καη ηη άιιν έρεη, ιεο; 

Έρεη ράιθηλεο νπιέο 

Καη θαλείο, ηελ πνλεξή 

Να ηελ πηάζεη δελ κπνξεί 

Υέη-ρέη ρέη-ρέη 

Να ν ήξσαο νξκάεη 

Πηάλεη λα ηελ θπλεγάεη 

Γάζε θαη βνπλά πεξλάλε 

Καη ζηηγκή δελ ζηακαηάλε 

Υέη-ρέη ρέη-ρέη 

Να θαη ηελ ηζαθώλεη ηώξα 

ησλ Τπεξβνξείσλ ηε ρώξα 

Σέινο βέινο ηεο πεηάεη 

Καη ζην πόδη ηελ ρηππάεη 

Υέη-ρέη ρέη-ρέη 

-Δπξπζζέα έμσ βγεο 

Να ε ειαθίλα δεο! 

Αιιά δελ ζα ζηελ αθήζσ 

Θα ηελ πάξσ πάιη πίζσ 



Ζ ζεά λα κε ζπκώζεη 

Καη καο θαηαθεξαπλώζεη! 

 

Σξαγνύδη 4. Ο Δξπκάλζηνο θάπξνο 

Δξκελεία: Σάζεο Υξηζηνγηαλλόπνπινο 

https://www.youtube.com/watch?v=RLJ5TZfb7Yw 

 

Ζξαθιή κνπ Ζξαθιή 

Σν θαζήθνλ ζε θαιεί 

Ζξαθιή κνπ έια εκπξόο 

Κη άιινο άζινο πην ιακπξόο 

Έλαο θάπξνο ζεξηώδεο 

Σεξαηώδεο θαη νγθώδεο 

Σελ θνηιάδα αλαζηαηώλεη 

Καηαζηξέθεη θαη ζθνηώλεη 

Έρεη ζώκα από πέηξα 

Υαπιηόδνληεο δπν κέηξα 

Καη απηό ζνπ ιέσ κόλν 

Πσο δπγίδεη έλα ηόλν! 

Ζξαθιή κνπ Ζξαθιή 

Σν θαζήθνλ ζε θαιεί 

Ζξαθιή κνπ έια εκπξόο 

Κη άιινο άζινο πην ιακπξόο 

-Δηλ‟ επείγνλ ήξσά κνπ! 

-Ση πξνζηάδεηο βαζηιηά κνπ; 

-Σξέρα Ζξαθιή, μεθηέξη 

ηνπ Δξύκαλζνπ ηα κέξε 

Πηάζηνλ, θη αλ ηα θαηαθέξεηο 

Εσληαλό λα κνπ ηνλ θέξεηο! 

https://www.youtube.com/watch?v=RLJ5TZfb7Yw


-Φεύγσ επζύο ζηελ Αξθαδία 

Θα ηνλ πηάζσ, κα ηνλ Γία! 

Ζξαθιή κνπ Ζξαθιή 

Σν θαζήθνλ ζε θαιεί 

Ζξαθιή κνπ έια εκπξόο 

Κη άιινο άζινο πην ιακπξόο 

Ο Ζξαθιήο θαηξό δελ ράλεη 

Πάεη ζηνλ θάπξν θαη ηνλ πηάλεη 

Μ‟ έλα δίρηπ ηνλ ηζαθώλεη 

Καη ζηνλ ώκν ηνλ θνξηώλεη 

– Δπξπζζέα, θαλεξώζνπ 

Να η‟ αγξηνγνύξνπλό ζνπ! 

ε ηξνκάδεη; ε ςαξώλεη; 

Με θνβάζαη, δε δαγθώλεη… 

Κξύθηεθεο; Πνύ; ην πεγάδη; 

ην παηάξη, ζην πηζάξη; 

Σέινο ησλ θαηνξζσκάησλ 

Πάξ‟ ηνλ θάπξν ζνπ θαη θα‟ ηνλ! 

 

Σξαγνύδη 5: Ζ θόπξνο ηνπ Απγεία  

Δξκελεία: Σάζνο Ησαλλίδεο 

https://www.youtube.com/watch?v=l8iZZ01iOKM 

 

Γάια, κπηθηέθηα θαη ηπξί κάο δίλνπλ νη αγειάδεο 

Μα θάπνηεο ηνπο ζπλήζεηεο καο βάδνπλ ζε κπειάδεο 

Γελ μέξνπλ πάκπεξο ηη ζα πεη θαη ηη ραξηί πγείαο 

Κη εθεί ‟λαη πνπ ηελ έπαζε ν βαζηιηάο Απγείαο 

Βξε δώζ‟ ηνπ ε κηα θαη δώζ‟ ηνπ ε άιιε 

Κη είλ‟ νη ζηάβινη καύξν ράιη 

https://www.youtube.com/watch?v=l8iZZ01iOKM


ηνπο ζηάβινπο πνπ ηηο έθιεηλε λύρηα λα θνηκεζνύλε 

πνηε ζέιαλε “θαθά”, ηα θάλαλ όπνπ βξνύλε 

Φειά βνπλά νη θνπξηέο είρε βξσκίζεη ν ηόπνο 

Να θαζαξίζνπλ έπξεπε κα δελ ππήξρε ηξόπνο 

Βξε δώζ‟ ηνπ ε κηα θαη δώζ‟ ηνπ ε άιιε 

Κη απ‟ ηε βξώκα κνπ „ξζε δάιε 

Πήγε από „θεη ν Ζξαθιήο πξσί-πξσί κηα Σξίηε 

Κη από ηελ κπόρα ηελ πνιιή ηνπ έπεζε ε κύηε 

-Γελ είλαη απηή θαηάζηαζε, πξέπεη λα θαζαξίζσ 

Καη κάιηζηα ζηα γξήγνξα, πξνηνύ ιηπνζπκήζσ 

Βξε δώζ‟ ηνπ ε κηα θαη δώζ‟ ηνπ ε άιιε 

Κη είλ‟ νη ζηάβινη καύξν ράιη 

ε δπν απιάθηα πνπ έζθαςε έξημε δπν πνηάκηα 

Ξεπιύλαλ ηα παηώκαηα, πιύλαλε θαη ηα ηδάκηα 

-Μνζράξηα κνπ αζπγθξάηεηα ηώξα εγώ ζα θύγσ 

Ξέξσ πώο είλαη δύζθνιν κα θξαηεζείηε ιίγν… 

 

Σξαγνύδη 6. Οη ηπκθαιίδεο όξληζεο.  

Δξκελεία: Σάζνο Ησαλλίδεο 

https://www.youtube.com/watch?v=GaFSNh1ftzU 

 

Ήηαλ θάηη θόηεο, πνπ ιέηε, θόηεο παιαβέο, 

μέξαλ θαη θαξάηε, πνπ ιέηε μέξαλ θαη ιαβέο. 

Βξήθαλε κηα ιίκλε, πνπ ιέηε ιίκλε ηπκθαιία 

ζηήζαλ θαη νκπξέιεο, πνπ ιέηε ζαλ ζε παξαιία. 

 

Άγξηα θάθαθα - θαθαξίδνπλ 

θόθν θαη ζθνξπνύλ παληθό, 

όπνηνλ θαη λα δνπλ ηνλ ξακθίδνπλ 

θόθν - θνθνθό ηη θαθό. 

https://www.youtube.com/watch?v=GaFSNh1ftzU


 

Νύρηα ζηδεξέληα, Θεέ κνπ ξάκθνο ζνπβιεξό 

ηέξκα ηα θνιύκπηα, Θεέ κνπ ηέξκα ην λεξό. 

Φέξηε κνπ ηα βέιε, ζη‟ αιήζεηα, θέξηε κνπ ην ηόμν 

ιέεη ν Ζξαθιέαο, ζη‟ αιήζεηα, πάσ λα ηηο δηώμσ. 

 

Άγξηα θάθαθα - θαθαξίδνπλ 

θόθν - θόθν - θόθν – θνθό, 

άρνπ ζπκθνξά πνπ καο βξήθε 

θόθν - θνθνθό ηη θαθό. 

 

Κξύβεηαη ζηελ όρζε, πνπ ιέηε ηηο ρηππάεη γεξά 

γέκηζε ν αέξαο, πνπ ιέηε πνύπνπια, θηεξά. 

Κάλαλε ηνλ κάγθα, πνπ ιέηε ζέιαλε θαβγά 

ράζαλ ηα θαιάζηα, πνπ ιέηε ράζαλ θαη η‟ απγά. 

 

Άγξηα θάθαθα - θαθαξίδνπλ 

θόθν θαη ζθνξπνύλ παληθό, 

άρνπ ζπκθνξά πνπ καο βξήθε 

θόθν - θνθνθό ηη θαθό 

 

Βξε ηηο ηπκθαιίδεο, πνπ ιέηε 

βξε ηα θνπηνξλίζηα 

θαηαιήμαλ όιεο, πνπ ιέηε 

ζνύπα κε θξεκκύδηα. 

 

Σξαγνύδη 7. Ο ηαύξνο ηεο Κξήηεο 

Δξκελεία: Μίιηνο Παζραιίδεο 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYN2rfh5lw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYN2rfh5lw


Γελ είκαη ηαπξνκάρνο λα ιέσ νιέ-νιέ 

κε θνιιεηό ζαθάθη θαη ζηα καιιηά δειέ 

Ο Δπξπζζέαο όκσο γηα λα κνπ κπεη ζηε κύηε 

δεηάεη λα ηνπ θέξσ ηνλ ηαύξν από ηελ Κξήηε. 

 

Απηόο δελ είλαη ηαύξνο, απηόο είλαη βνπλό 

εθηά ρσξάθηα ρόξηα καζάεη γηα πξσηλό. 

Κη αλ θάπνηνο θάλεη ιάζνο λα βγεη ζηε θύζε 

ακέζσο ηνπ ηελ πέθηεη γηα λα ηνλ θνπηνπιήζεη. 

 

Αρ, ηαπξάθη, κάζε ηξόπνπο 

κελ πεηξάδεηο ηνπο αλζξώπνπο, 

όιν γθξίληεο θη επεηζόδηα 

έηζη θάλνπλε ηα βόδηα; 

 

Σα θέξαηα ηνύ πηάλεη ηνπ ζθίγγεη ηνλ ιαηκό 

ζηακάηα λα ρηππηέζαη θαη βγάιε ην ζθαζκό. 

Ο ηαύξνο γνλαηίδεη θαη ιέεη βξε ηνλ κπαγάζα 

ηη ζηδεξέληα κπξάηζα, κνπ θόπεθε ε αλάζα. 

 

Με θνύξαζεο, κνζράξη θαη ζα κε μεθνπξάζεηο 

ζηελ πιάηε ζνπ ζ‟ αλέβσ ζαλ ζηξώκα ηεο ζαιάζζεο. 

Ο ηαύξνο θνιπκπάεη good bye Κξήηε 

ηνπο ραηξεηάεη ν ήιηνο από ηνλ Φεινξείηε. 

 

Αρ, ηαπξάθη κνπ θαεκέλν 

θέξαην βεξληθσκέλν, 

ηα ‟ρεηο θάλεη όια ιίκπα 

ζθάζε ηώξα θαη θνιύκπα. 

 

Σξαγνύδη 8. Σα άινγα ηνπ Γηνκήδε 

Δξκελεία: Σάζεο Υξηζηνγηαλλόπνπινο 

https://www.youtube.com/watch?v=GRpk4uqL9UQ 



-Ζξαθιή, παιηθαξά 

νπ ‟ρσ άζινπο κε νπξά 

Σνπ κελάεη ν Δπξπζζέαο 

Βαζηιέαο ηεο Νεκέαο 

-νπ „ρσ θη άιιν ηαμηδάθη 

Φεύγα, πήγαηλε ζηε Θξάθε 

Θέισ ηέζζεξα αινγάθηα 

Εσεξνύιηα πνπιαξάθηα 

Σ‟ άινγα ηνπ Γηνκήδε 

Δ, γηα ζε ζα‟ λαη παηρλίδη 

Γελ είλαη όκσο ρνξηνθάγα 

Πξόζεμε είλ‟ αλζξσπνθάγα 

-Μπεο θξπθά θαη άξπαμέ ηα 

Γάκαζέ ηα, ζέισζέ ηα 

Φέξ ‟ηα ακέζσο ήξσά κνπ 

Πξέπεη λα γελνύλ δηθά κνπ 

Σ‟ άινγα ηνπ Γηνκήδε 

Δ, γηα ζε ζα‟ λαη παηρλίδη 

Ξέξεηο, κόλν, αληί ζαλό 

Κξέαο ηξσλ‟ αλζξσπηλό 

Φεύγεη ν Ζξαθιήο ηαρύο 

Πάεη ζηε Θξάθε θαη, επζύο, 

Σ‟ άινγα ηα αηθληδηάδεη 

Σα ηζαθώλεη, ηα δακάδεη 

Κη έηζη, θξόληκα θη σξαία 

Σα νδεγεί ζηνλ Δπξπζζέα 

-Θείε Δπξπζζέα γεηα ζνπ 

Υάξηζκά ζνπ η‟ άινγά ζνπ 

Δίλαη αθόκα μαλακκέλα 

Πξόζεμε κε θαλ θη εζέλα 



Σξαγνύδη 9. Ζ δώλε ηεο Ηππνιύηεο 

Δξκελεία: Αιθκήλε Μπαζαθάξνπ 

https://www.youtube.com/watch?v=D7ROfaxL9Vk 

 

ε κηα ρώξα καθξηλή 

δνύζαλ κόλν γπλαίθεο 

Καη ηα κσξά πνπ έθαλαλ 

Ήηαλ όια κπεκπέθεο 

Μόλν κε ηόμα έπαηδαλ 

Κνληάξηα θαη ζθεληόλεο 

-Εήησ νη γπλαίθεο! θώλαδαλ 

-Εήησ νη Ακαδόλεο! 

Αγάπαγαλ ηα άινγα, 

θαιπάδαλ ζηα ιηβάδηα 

Καη κε ην ηόμν αγθαιηά 

Κνηκόληνπζαλ ηα βξάδηα 

Πνηέ δελ θόξαγαλ θξαγηόλ 

Καη ρατκαιηά κε ράληξεο 

Μα ήμεξαλ λα πνιεκνύλ 

Καιύηεξα απ‟ ηνπο άληξεο 

Κνίηα κπξάηζα, θνίηα πιάηεο 

Καη θνξκνζηαζηέο ζπαζάηεο 

Βαζίιηζζά ηνπο ήηαλε 

ε σξαία Ηππνιύηε 

Πνπ ‟ρε κηα δώλε νιόρξπζε 

Φηηαγκέλε από ηερλίηε 

κσο ηε δήιεςε πνιύ 

ε θόξε ηνπ Δπξπζζέα 

Πνπ γηα ηνλ εαπηνύιε ηεο 

κεγάιε είρε ηδέα 

https://www.youtube.com/watch?v=D7ROfaxL9Vk


Φσλάμαλε ηνλ Ζξαθιή 

-Σε δώλε ζέισ ηώξα! 

Καη κηα θαη δπν ζνπ 

Νάηνλε ζηελ Ακαδνλνρώξα 

Με ζεβαζκό θη επγεληθά 

Μηιάεη ηεο Ηππνιύηεο 

Γηαηί ήηαλ θύξηνο ζσζηόο, 

όρη θάλαο αιήηεο 

Κνίηα κπξάηζα, θνίηα κπόη 

Πσο ηνλ ιελ απηόλ ηνλ γόε 

Ζ βαζίιηζζα γειάεη 

-Δίλαη ηόζν γιπθνύιεο! 

Μα νη άιιεο αγξηέςαλε 

-Ση ιέεη ηνύηνο ν κπνύιεο! 

Έγηλε κάρε ηξνκεξή 

Κνξίηζηα κε αγόξηα 

Πνιέκεζε θη ν Ζξαθιήο 

Αιιά κε ζηελνρώξηα 

ην ηέινο λίθεζε απηόο, 

ηεο άξπαμε ηε δώλε 

Καη έθπγε ζθπθηόο-ζθπθηόο 

Υσξίο λα θακαξώλεη 

Γηα έλα παιηνζηόιηδν, 

γηα κηα παιηνδσλίηζα 

Σνλ ζηείιαλε λα πιαθσζεί 

Με όκνξθα θνξίηζηα 

Φύγε Ζξαθιή κε ηξέμνπλ 

Σα θνξίηζηα θαη ζηηο βξέμνπλ 

 

Σξαγνύδη 10. Σα βόδηα ηνπ Γεξπόλε 



       Δξκελεία: Σάζεο Υξηζηνγηαλλόπνπινο 

     https://www.youtube.com/watch?v=2w8J6GPsrxs 

 

-Ζξαθιή κνπ, παιηθάξη 

Θα κνπ θάλεηο θη άιιε ράξε; 

Θα ζε ζηείισ ηαμηδάθη 

ηεο Δξύζεηαο ην λεζάθη 

Σνλ Γεξπόλε λα γπξέςεηο 

Καη ηα βόδηα ηνπ λα θιέςεηο 

Κάλ ‟ην Ζξαθιή, νξθίζνπ! 

-Άζ‟ ην πάλσ κνπ βαζίζνπ! 

-Σξέρσ, θεύγσ, πάσ λα ηνλ βξσ 

Σξέρσ, θεύγσ, δελ αξγνπνξώ! 

Σνλ ηξηζώκαην Γεξπόλε 

Να ηνλ θάλεηο ιηώκα, ζθόλε! 

Πξόζεμε όκσο, ζηελ απιή ηνπ 

Δίλ‟ ν Όξζξνο, ην ζθπιί ηνπ 

Σν καληξόζθπιν ηνπ Άδε 

Πνπ θπιάεη ην θνπάδη 

Με ηα θηδνθέθαιά ηνπ 

Καη ηα ζθπινθέθαιά ηνπ 

-Σξέρσ, θεύγσ, πάσ λα ηνλ βξσ 

Με ηνλ ξζξν πάσ λ‟ αξπαρηώ 

Μηα θαη δπν ηνλ εμνληώλεη 

Σνλ ηξηζώκαην Γεξπόλε 

Καη ηα ηέξαηά ηνπ ζθάδεη 

Καη ηα βόδηα ηνπ η‟ αξπάδεη 

-Πάξ‟ ηα βόδηα ζνπ Δπξπζζέα 

Να ζνπ θάλνπλε παξέα! 

https://www.youtube.com/watch?v=2w8J6GPsrxs


Μ‟ έθαλεο θαη βνΐδνιάηε 

Καη ζηα θέξλσ ζην παιάηη! 

 

Σξαγνύδη 11. Σα κήια ησλ Δζπεξίδσλ 

Δξκελεία: Μίιηνο Παζραιίδεο, Σάζεο Υξηζηνγηαλλόπνπινο 

https://www.youtube.com/watch?v=om2svyMHl1o 

 

ε θήπν κέζα κπζηηθό, ζ‟ ηεο λύρηαο ηε καπξίια 

Οη Δζπεξίδεο θξόληηδαλ καιακαηέληα κήια 

Σα θύιαγε έλαο δξάθνληαο ςειόο ζαλ θππαξίζζη 

Πνπ κόλν ν γίγαο Άηιαληαο κπνξνύζε λα ληθήζεη 

Ο Άηιαληαο, ν γίγαληαο, πνπ δύλακε είρε ηόζε 

Γηα λα θξαηάεη ηνλ νπξαλό κελ καο θαηαπιαθώζεη 

Βνήζεηα, ηνπ ‟πε ν Ζξαθιήο, γηαηί έρσ πάζεη λίια 

Ο βαζηιηάο νξέρηεθε λα θάεη απηά ηα κήια 

Έλα κήιν ηελ εκέξα 

Σνλ γηαηξό ηνλ θάλεη πέξα 

-Δληάμεη, θίιε Ζξαθιή, ζα ζ‟ εμππεξεηήζσ 

Μα θξάηα εζύ ηνλ νπξαλό σο λα μαλαγπξίζσ 

Σνλ δξάθν πήγε, λίθεζε, γέκηζε έλα θαθάζη 

Μα ζθέθηεθε ηνλ Ζξαθιή λα ηόλε μεγειάζεη 

-πγλώκε, θίιε Ζξαθιή, κα ιέσ λα ζ‟ αθήζσ 

Κη εγώ λα πάσ δηαθνπέο, ιηγάθη λα γιεληήζσ 

Ραθέηεο θαη κπηηο-βόιετ, βνπηηέο γηα πεηαιίδεο 

Θα έρσ γηα παξέα κνπ θαη κηα απ‟ ηηο Δζπεξίδεο 

Γύν κήια ηελ εκέξα 

Κάλεηο ζίγνπξε θαξηέξα 

-Πνλάεη ε πιάηε κνπ, Άηιαληα 

Καη ζνπ δεηώ κηα ράξε 

https://www.youtube.com/watch?v=om2svyMHl1o


Γηα θξάηα εζύ ηνλ νπξαλό 

Να θέξσ καμηιάξη 

-Δληάμεη, ηνπ ‟πε ν Άηιαληαο 

Μα θνίηα κελ αξγήζεηο 

Καη μαλαπήξε πάλσ ηνπ 

Σελ νξνθή ηεο θύζεο 

-Κνξόηδν είζαη, Άηιαληα 

Πνηνλ πήγεο λα ηαπώζεηο 

Καη ηη δηθή ζνπ ηε δνπιεηά 

ε κέλα λα θνξηώζεηο 

-Σα ήζεια θαη ηα ‟παζα 

Ο Άηιαληαο θσλάδεη 

Καη ηξέμαλ απ‟ ηα κάηηα ηνπ 

Σα δάθξπα ραιάδη 

Γέθα κήια ηελ εκέξα 

Έθαγεο θαη ηε θξνπηηέξα! 

Σξαγνύδη 12. Κέξβεξνο  

Δξκελεία: Μαλώιεο Μηηζηάο 

https://www.youtube.com/watch?v=AToPKj6_ajI 

 

-Καηέβα, Ζξαθιή κνπ, ζηα βάζε ηεο ζπειηάο 

Σνλ Κέξβεξν λα θέξεηο, δεηάεη ν βαζηιηάο 

Κη ν Ζξαθιήο ηνπ ιέεη 

-Ρε ζπ, δελ παο θαιά, λνκίδσ ζνπ ‟ρεη ζηξίςεη 

Καηέβαζεο ξνιά 

Γελ είλαη καιηεδάθη, δελ είλαη νύηε θαλίο 

Σνλ ηξέκνπλ ηα παηδάθηα 

Σνλ ηξέκνπλ θη νη γνλείο 

Έρεη νπξά από θίδη θαη θάηη δόληηα λα! 

Φπιάεη λύρηα κέξα ηνπ Άδε ηα ζηελά 

https://www.youtube.com/watch?v=AToPKj6_ajI


Κεξβεξάθν, Κεξβεξάθν 

Βξε ηξηθέθαιε ζθπιάθν 

Ση θπζάο θαη μεθπζάο 

Καη γαπγίδεηο θαη ιπζζάο; 

Ση θπζάο θαη μεθπζάο 

Καη γαπγίδεηο θαη ιπζζάο; 

Μα ηη λα θάλεη όκσο 

Πνπ ήηαλ δηαηαγή 

Φνξάεη ηε ιενληή ηνπ 

Καη ρώλεηαη ζηε γε 

Σα κάηηα βγάδνπλ θιόγεο 

Σα δόληηα “ηξάθα-ηξαθ” 

Μεγάιν παλεγύξη 

Μεγάιν παηαηξάθ 

Σνλ δέλεη κ‟ αιπζίδεο, ηνπ ξίρλεη ξνπαιηέο 

Καη θίκσηξν ζην ζηόκα κελ θάλεη δαβνιηέο 

-Μελ είζαη δαγθσληάξεο 

Να ‟ζαη θαιό ζθπιί 

Γηαηί ζ‟ αξπάμεηο θη άιιεο ρσξίο αλαβνιή 

Κεξβεξάθν, Κεξβεξάθν 

Πνπ παξίζηαλεο ην δξάθν 

Κάηζε ηώξα ζηελ απιή 

αλ ππάθνπν ζθπιί 

Σξαγνύδη 13. Ζξαθιήο 

Δξκελεία: Σάζνο Ησαλλίδεο 

https://www.youtube.com/watch?v=0TWVIzIq4ZM 

 

 

Μέλα κε ιέλε Ζξαθιή κε ζηδεξέληα κπξάηζα 

Γε ζε θνβάκαη Κέξβεξε θη αο έρεηο άγξηα θάηζα. 

Έρσ ζηελ πιάηε ιενληή θαη ξόπαιν ζηνλ ώκν 

https://www.youtube.com/watch?v=0TWVIzIq4ZM


Κη άκα ζα πάξσ αλάπνδεο θάιιην λ‟ αιιάμεηο δξόκν. 

 

Με κνπ θάλεηο ηνλ θακπόζν 

Κεξβεξάθν θαη ζπκώζσ, 

Αο ηα βξνύκε ζαλ δπν θίινη 

Με ζνπ αζηξάςσ έλα ζθακπίιη. 

 

Έθαλα άζινπο δώδεθα ηνπο μέξεη όιε ε Διιάδα 

Καη δελ ζεθώλσ πνλεξηέο νύηε θαη αγξηάδα. 

Δίκαη θαιόο, είκαη ζσζηόο κε κε πεξλάο γηα βιάθα 

Κη άκα γπξεύεηο ηζακπνπθά δε δέξλσ εγώ γηα πιάθα. 

 

Με κνπ θάλεηο ηνλ θακπόζν 

Κεξβεξάθν θαη ζπκώζσ, 

Αο ηα βξνύκε ζαλ δπν θίινη 

Με ζνπ αζηξάςσ έλα ζθακπίιη. 

 

Με δσ κπξνζηά κνπ Λένληα θαη ηπκθαιίδα θόηα 

 Σα πήξα θαηαθέθαια ηνπο άιιαμα ηα θώηα. 

Αλζξσπνθάγα άινγα, Σαύξνπο, Λεξλαίεο Όδξεο 

Καη ηέξαηα ηξηθέθαια ηα θάλσ ακέζσο βίδεο.  

 

Με κνπ θάλεηο ηνλ θακπόζν 

Κεξβεξάθν θαη ζπκώζσ, 

Αο ηα βξνύκε ζαλ δπν θίινη 

Με ζνπ αζηξάςσ έλα ζθακπίιη. 

 

Πνηάκηα αιιαμνδξόκεζα θπλήγεζα ειάθη 

Γηαηί έρσ δύλακε πνιύ θη έλα κπαιό μπξάθη. 

Κξάηεζα ην ζηεξέσκα θαηέβεθα ζηνλ  

Γελ ήμεξεο δε ξώηαγεο, πνπ παο σξέ ζηξαβάδη; 

 

           Με κνπ θάλεηο ηνλ θακπόζν  



Καη κε θάλεηο θαη ζπκώζσ, 

Αο ηα βξνύκε ζαλ δπν θίινη 

Με ηηο θαο ζην πηηο θηηίιη. 

 

Παξνπζίαζε ήξσα: 

Ο Ηξαθιήο ππήξμε αξραίνο κπζηθόο ήξσαο, ζεσξνύκελνο σο ν κέγηζηνο ησλ 

Διιήλσλ εξώσλ. Γελλήζεθε ζηε Θήβα θαη ήηαλ γηνο ηνπ Γία θαη ηεο Αιθκήλεο. 

ηαλ γελλήζεθε ν Ζξαθιήο ε ΄Ζξα πνπ δήιεπε ηνλ Γία γηα ηηο απηζηίεο ηνπ, έζηεηιε 

ζηελ θνύληα ηνπ δπν θίδηα αιιά ην βξέθνο ηα ζηξαγγάιηζε. ηνλ πόιεκν κεηαμύ 

Θήβαο θαη Οξρνκελνύ γηα ηελ λίθε ηνπ πήξε σο αληακνηβή από ηνλ βαζηιηά ηεο 

Θήβαο ηελ θόξε ηνπ Μεγάξα  κε ηελ νπνία απέθηεζε θαη παηδηά. Ζ Ήξα όκσο ηνλ 

ηξέιαλε κε απνηέιεζκα λα ζθνηώζεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ. όηαλ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηη έθαλε πήγε ζην Μαληείν ησλ Γειθώλ γηα λα πάξεη ρξεζκό ώζηε 

λα θαηαθέξεη λα εμαγληζηεί. ύκθσλα κε ηνλ ρξεζκό έπξεπε λα ππεξεηήζεη γηα 

δώδεθα ρξόληα ησλ βαζηιηά ησλ Μπθελώλ Δπξπζζέα θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο 

άζινπο πνπ ζα ηνπ πξόζηαδε εθείλνο
47

. Ο εκίζενο ήξσαο εθηηκήζεθε θαη γηα ηνπο 

άιινπο αγώλεο πνπ αγσλίζηεθε ίζσο θαη πην δύζθνινπο από εθείλνπο κε ηα ζηνηρεία 

ηεο θύζεο. Αγώλεο γηα ηελ Αξεηή, όπνπ είρε λ‟ αληηκεησπίζεη ηε κνίξα, ηνπο ζενύο, 

ηνλ εαπηό ηνπ, ηνπο άιινπο. Ο Γηάλλεο Ρίηζνο κάιηζηα  ρξεζηκνπνηεί σο ηδέα άζινπο 

ηνπ αξραίνπ ήξσα γηα λα πξνβάιιεη πάλσ ηνπο ηελ εθηίκεζε ηνπ ζηνλ άλζξσπν, 

αγσληζηή ηεο δσήο(Παλαγνύιε, Σξηαξίδνπ,2017:208). 

Δπξπζζέαο. Βαζηιηάο ηεο Σίξπλζαο θαη ησλ Μπθελώλ. Ο Ζξαθιήο κπήθε ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Δπξπζζέα –ύζηεξα από ρξεζκό πνπ έιαβε από ην Μαληείν ησλ 

Γειθώλ- θη εθείλνο ηνλ δηέηαμε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο πεξίθεκνπο δώδεθα άζινπο 

ηνπ, θαζώο είρε δνινθνλήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζε κηα ζηηγκή ηξέιαο εκπλεπζκέλεο 

από ηελ Ήξα.  

                                                           
47

 Ο κύζνο πνπ ζώζεθε από ηνλ Ξελνθώληα, καο δηεγείηαη ην πεξηζηαηηθό εθείλν πνπ ν Ζξαθιήο 

θαζηζκέλνο ζε έλα ζηαπξνδξόκη είδε λα πεξλνύλ  από κπξνζηά ηνπ δπν παλέκνξθεο θνπέιεο. Ζ κία 

ηνπ έδεημε έλαλ εύθνιν δξόκν, θαξδύ θαη ίζην, πνπ αλ ηνλ αθνινπζνύζε, ζα ραηξόηαλ ηε δσή αιιά ζα 

έθαλε έλα ζσξό θαθέο πξάμεηο πνπ ζα ηνλ θαηαδίθαδαλ ζηελ θξίζε ησλ αλζξώπσλ. Απηή ήηαλ ε 

Καθία. Ζ άιιε θόξε, ε Αξεηή ηνπ έδεημε έλαλ δύζθνιν δξόκν, γεκάην θνθηεξέο πέηξεο θαη αγθάζηα, 

ζηελό θαη δύζβαην πνπ ζα ηνλ βάδηδε δύζθνια αιιά ζα θέξδηδε ζην ηέινο ηνπ ηελ αλαγλώξηζε από 

ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ.  Έηζη ν Ζξαθιήο αθνινύζεζε ηελ Αξεηή, πξνηηκώληαο λα ππνθέξεη γηα λα 

δηαβεί ηνλ δύζβαην δξόκν ηεο, αιιά λα γλσξίζεη ηελ δόμα θαη ηελ ηηκή κε ηηο θαιέο ηνπ πξάμεηο θαη 

ηελ αξεηή ηνπ.        



Ζ Λεξλαία Ύδξα είλαη κπζηθό νλ κε ελλέα θεθάιηα ην νπνίν ζθόησζε  ν Ζξαθιήο 

ζηνλ δεύηεξν από ηνπο δώδεθα άζινπο ηνπ. Παηδί ηνπ Σύθσλα θαη ηεο Έρηδλαο πνπ 

δνύζε ζηελ πεξηνρή Λέξλε –βαιηόηνπνο ζηα λόηηα ηνπ Άξγνπο- απ‟ όπνπ θαη πήξε ην 

όλνκα ηεο. ζύκθσλα κε ηνλ κύζν όηαλ ν Ζξαθιήο έθνβε έλα θεθάιη, έβγαηλαλ δπν. 

Μόλν θαίγνληαο ηελ πιεγή κε θσηηά θαηάθεξε λα ζηακαηήζεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό 

ηνπο θαη απηό ράξε ζηε βνήζεηα πνπ ηνπ πξόζθεξε ν αληςηόο ηνπ Ηόιανπ. Σν 

ηειεπηαίν θεθάιη πνπ ήηαλ ην θεληξηθό θαη αζάλαην, ην έθνςε θαη ην έζαςε ζηε γε 

γηα λα κε μαλαδσληαλέςεη. Από ην αίκα ηεο ν Ζξαθιήο έθαλε ηα βέιε ηνπ 

δειεηεξηώδε.  

Άξηεκηο. Κόξε ηνπ Γία θαη ηεο Λεηνύο, δίδπκε αδεξθή ηνπ Απόιισλα, βαζίιηζζα 

ησλ βνπλώλ θαη ησλ δαζώλ, ζεά ηνπ θπλεγηνύ, πξνζηάηηδα ησλ κηθξώλ παηδηώλ θαη 

δώσλ. Ζ έγθπνο Λεηώ  γέλλεζε ηα παηδηά ηεο ζην λεζί ηεο Οξηπγίαο (ην αξραίν 

όλνκα ηεο λήζνπ Γήινπ) όπνπ θαηέθπγε εθεί κεηά από θνβεξέο πεξηπιαλήζεηο θαη 

ηαιαηπσξίεο αθνύ πξνζπάζεζε λα γιηηώζεη από ηελ θαηαδησρηηθή καλία ηεο ζεάο 

Ήξαο, κόληκεο γπλαίθαο ηνπ Γία. Παλέκνξθε θαη παλέμππλε από πνιύ λσξίο άξρηζε 

λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα θεξδίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ ζεώλ. Ζ Άξηεκηο 

από ηνλ παηέξα ηεο Γία πνπ ηελ αγαπνύζε πνιύ θαη ηεο έηξεθε κεγάιε αδπλακία, 

δήηεζε σο δώξν ηελ αηώληα αγλόηεηα θαη παξζελία. 

Γηα ηνλ κπζηθό ήξσα Γία θάλακε αλαθνξά ζηε ζειίδα 30.  

Ο Δξύκαλζνο ζύκθσλα κε ηε κία εθδνρή ηεο κπζνινγίαο ήηαλ γηνο ηνπ ζενύ 

Απόιισλα ν νπνίνο ηπθιώζεθε ή πέηξσζε από ηε ζεά Αθξνδίηε επεηδή ηελ είδε ηελ 

ώξα πνπ ινπδόηαλ θαη εηνηκαδόηαλ λα ελσζεί κε ηνλ Άδσλε. Ο Απόιισλαο γηα λα 

ηελ εθδηθεζεί κεηακνξθώζεθε ζε αγξηόρνηξν θαη πήγε θαη ζθόησζε ηνλ Άδσλε. Ο 

Δξύκαλζνο ζήκεξα είλαη επίκεθεο θαη κε πνιιέο θνξπθέο όξνο ηεο βόξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ.   

Οη Σηπκθαιίδεο όξληζεο ή αιιηώο «πνπιηά ηεο ηπκθαιίαο», ήηαλ αλζξσπνθάγα 

πνπιηά κε ράιθηλα ξάκθε, λύρηα θαη θηεξά, ησλ νπνίσλ ε εμόλησζε ήηαλ ν έθηνο 

άζινο ηνπ Ζξαθιή. Μεηά από ηνλ δησγκό ηνπο από ηνπο ιύθνπο, θαηέθπγαλ ζηελ 

ιίκλε ηπκθαιία ηεο νξεηλήο Κνξηλζίαο , ζπληζηώληαο απεηιή γηα ηνπο αλζξώπνπο, 

ηα θνπάδηα, ηηο ζνδεηέο. Με θξόηαια ζθπξειαηεκέλα από ραιθό θηηαγκέλα από ηνλ 

ζεό Ήθαηζην ν Ζξαθιήο θαηάθεξε λα μεζεθώζεη ηα πνπιηά θαη λα εμνινζξεύζεη 

θάπνηα απ‟ απηά. Σα ππόινηπα θαηέθπγαλ ζην λεζί ηνπ Άξεσο όπνπ αξγόηεξα 



αληηκεησπίζηεθαλ από ηνπο Αξγνλαύηεο θαηά ηε δηέιεπζε ηνπο κε πξννξηζκό ηελ 

Κνιρίδα.    

Γηνκήδεο. Βαζηιηάο ηνπ Άξγνπο γλσζηόο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Σξσηθό Πόιεκν. 

Αληςηόο ηνπ Ζξαθιή θαη πνιύ θαιόο θίινο ηνπ Οδπζζέα.  

Οη Ακαδόλεο ήηαλ ιαόο θπλεγώλ θαη  πνιεκηζηώλ ηεο Δπξαζίαο πνπ άλεθαλ ζηε 

θπιή θύζεο. Ζ πην γλσζηή ακαδόλα ήηαλ ε Αηαιάληε πνπ ήηαλ δεηλή θπλεγόο, 

δξνκέαο θαη παιαηζηήο. Πήξαλ κέξνο ζηνλ Σξσηθό πόιεκν γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ 

Πξίακν. 

Ιππνιύηε. Βαζίιηζζα ησλ Ακαδόλσλ θαη θόξε ηνπ ζενύ Άξε. Γλσζηόηεξνη είλαη νη 

κύζνη πνπ ζπλδένπλ ηελ Ηππνιύηε κε ηνλ Ζξαθιή θαη ηνλ Θεζέα, ηνπο δπν 

θνξπθαίνπο ήξσεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Ο Ζξαθιήο παξαθηλνύκελνο από ηνλ 

Δπξπζζέα, ηαμίδεςε κε αξθεηνύο ζπληξόθνπο ηνπ σο ηε ρώξα ησλ Ακαδόλσλ γηα λα 

πάξεη ηε δώλε ηεο Ηππνιύηεο πνπ ηεο είρε δνζεί από ηνλ ζεό Άξε θαη απνηεινύζε γηα 

ηηο Ακαδόλεο έκβιεκα εμνπζίαο.   

Ο Γεξπόλεο
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 ήηαλ έλαο ηξηζώκαηνο ή ηξηθέθαινο γίγαληαο, εγγνλόο ηεο Μέδνπζαο 

Γνξγώο.  Καηνηθνύζε ζηα πέξαηα ηνπ σθεαλνύ έρνληαο πινύζηα θνπάδηα βνδηώλ. 

ηνλ δέθαην θαηά ζεηξά άζιν ηνπ Ζξαθιή ν Δπξπζζέαο ηνλ δηέηαμε λα πάξεη ηα 

βόδηα ηνπ Γεξπόλε όπνπ νη δπν ηνπο πάιεςαλ ζθιεξά.    

Όξζξνο. ηελ ειιεληθή κπζνινγία κε ην όλνκα ξζξνο ή ξζνο είλαη γλσζηόο έλαο 

ζθύινο κε δπν θεθάιηα, γέλλεκα ηνπ Σπθώλα θαη ηεο Έρηδλαο, ν νπνίνο βνεζνύζε 

ηνλ Δπξπηίσλα ζηε θύιαμε θαη ηε βόζθεζε ησλ θνπαδηώλ ηνπ Γεξπόλε. ηνλ δέθαην 

θαηά ζεηξά άζιν ηνπ ν Ζξαθιήο ζθνηώλεη ηνλ ξζξν, ηνλ Δπξπηξίσλα θαη ηνλ 

Γεξπόλε.     

Γηα ηνλ κπζηθό ήξσα Άδε θάλακε αλαθνξά ζηε ζειίδα 30.  

Δζπεξίδεο. Νύκθεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο πνπ θξνπξνύζαλ ηα κήια ησλ 

Δζπεξίδσλ. Με βάζε ηνλ Ζζίνδν ήηαλ θόξεο ηεο Νύρηαο. Έξγν ηνπο ήηαλ ε θύιαμε 

ησλ ρξπζώλ κήισλ, πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ θήπν ησλ ζεώλ, ζηε ρώξα ηνπ Άηιαληα. 

Απηό ην δέληξν κε ηα ρξπζά κήια, ήηαλ γακήιην δώξν ηεο Γαίαο, ζηνπο γάκνπο ηνπ 
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 Σν όλνκα ηνπ πξνέξρεηαη από ην ξήκα «γεξύσ» πνπ ζεκαίλεη θσλάδσ, ζθνύδσ. Δίλαη επίζεο 

γλσζηόο κε ηα νλόκαηα: Γπξενλέαο, Γπξενλεύο θαη Γπξπώλ.  



Γία θαη ηεο Ήξαο. Οη αξραίνη πίζηεπαλ όηη αλ έηξσγεο έλα ηνπιάρηζηνλ κήιν από 

απηό ην δέληξν, ζα γηλόζνπλ αζάλαηνο.     

Άηιαληαο. Αξρεγόο ησλ Σηηαληδώλ
49

 θαη κάιηζηα ν δπλαηόηεξνο θαη ν πιένλ 

επηδέμηνο. Ο Γίαο όκσο κεηά ηε λίθε ηνπ ηνλ ηηκώξεζε γηα πάληα, ππνρξεώλνληαο ηνλ 

λα θέξεη ζηνπο ώκνπο ηνπ ηνλ Οπξάλην ζόιν. 

Ο Κέξβεξνο ήηαλ ν θύιαθαο ηνπ Άδε. Πεξηγξάθεηαη έρνληαο ηε κνξθή ελόο ζθύινπ   

ζπλεζέζηεξα κε ηξία θεθάιηα θαη κε νπξά πνπ απόιεγε ζε θεθαιή δξάθνπ. ύκθσλα 

κε ηνλ Αηζρύιν, γελλήζεθε από ηελ έλσζε δπν ηεξάησλ, ηνπ Σπθώλα θαη ηεο 

Έρηδλαο θαη ήηαλ αδεξθόο ηνπ ξζξνπ, ηεο Υίκαηξαο θαη ηεο Λεξλαίαο Όδξαο.     
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 Οη Σηηάλεο ήηαλ θπιή ππεξθπζηθώλ όλησλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο κπζνινγίαο, απνηεινύκελε από 

ηζρπξέο ζεόηεηεο πνπ γελλήζεθαλ από ηε Γαία θαη ηνλ Οπξαλό.  



ΜΔΡΟ ΄Γ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηνπο  πίλαθεο Β.2.1 θαη Β.2.2 ηνπ δεύηεξνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

όινη νη ήξσεο ηεο κπζνινγίαο πνπ θαηαθέξακε λα βξνύκε θαηά ηελ αλαδήηεζε καο 

θαη αλαθέξνληαη ζε θάπνην παηδηθό ηξαγνύδη ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. ην επόκελν 

θεθάιαην όπνπ παξαζέηνπκε ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηώλ, αλαιύνπκε ην ηξαγνύδη 

θαη εθεί κπνξνύκε λα δνύκε θαιύηεξα ηνλ ξόιν ηνπ ήξσα πνπ έγηλε θεληξηθό 

πξόζσπν ελόο ηξαγνπδηνύ πνπ είηε ζπλνδεύεη κηα ηζηνξία είηε όρη.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο παξαπάλσ αλαιύζεηο είλαη πσο νη ήξσεο είλαη 

απιώο δηαρξνληθνί. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηε κπζηθή γνξγόλα γηα ηελ νπνία 

γίλεηαη αλαθνξά ζε ηέζζεξα ηξαγνύδηα.  

Μπζηθόο ήξσαο: 

 

Γνξγόλα 

Αλαθνξά ζε ηξαγνύδηα (4): 

1. Μνπζηθά παξακύζηα 

2. Ση λα θάλνπκε ηη ην λεξό γηα λα 

ζσζεί 

3. Σξεηο επρέο θξπκκέλεο ζε θνρύιη 

4. Ζ γαιέξα θαη ε γνξγόλα 

   

Ζ γνξγόλα είλαη έλα πιάζκα κε απεξίγξαπηε νκνξθηά θαη όςε κνλαδηθή. Έλαο 

ζπλδπαζκόο γπλαίθαο θαη ςαξηνύ. Από ηελ κπζνινγία καο είλαη γλσζηέο νη ηξεηο 

γνξγόλεο (ζελώ, Δπξπάιε θαη Μέδνπζα) από ηελ έλσζε ηνπ Φόξθπ θαη ηεο Κεηνύο. 

Πνιύ γλσζηή αθόκε είλαη θαη ε γνξγόλα, αδεξθή ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ.  ηελ 

ειιεληθή ιανγξαθία ε γνξγόλα είλαη ζαιάζζηνο δαίκνλαο πνπ αξπάδεη από ηα πινία 

ηνπο λαύηεο θαη κεηά ηα βπζίδεη. Τπεύζπλε γηα ηνπο αλεκνζηξόβηινπο ζηε ζάιαζζα. 

Ζ γλσζηή αδεξθή ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ, ήπηε ην αζάλαην λεξό θαη από ηόηε όηαλ 

ζπλαληήζεη ζην δξόκν ηεο θάπνην πινίν ην πηάλεη από ηελ πιώξε θαη ξσηάεη αλ δεη ν 

αδεξθόο ηεο. Ζ γνξγόλα επίζεο πξσηαγσληζηεί ζε παηδηθέο ηαηλίεο θαη παηδηθά 

παξακύζηα σο ήξσαο ελόο ζαιάζζηνπ δηαθνξεηηθνύ θόζκνπ. Πνιύ γλσζηέο νη 

ηαηλίεο: «Ζ κηθξή γνξγόλα» ηνπ 1989, «Ζ κηθξή γνξγόλα ΗΗ: Δπηζηξνθή ζηε 

ζάιαζζα» ηνπ 2000 θαη ε ηαηλία «The little mermaid» ηνπ 2018 βαζηζκέλε ζηελ 

θαληαζία θαη ηελ πεξηπέηεηα κε πξσηαγσλίζηξηα γηα όιεο ηηο παξαπάλσ ηελ γνξγόλα 



Άξηει. Κάηη αληίζηνηρν ηζρύεη θαη κε ηηο λεξάηδεο ή λεξατδνθόξεο νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζπρλά θη απηέο ζε ηξαγνύδηα θαη παξακύζηα. Μπζηθά πιάζκαηα, 

εμσηηθήο νκνξθηάο πνπ έξρνληαη λα κεζνιαβήζνπλ θάπνηεο θνξέο γηα θαιό θαη 

θάπνηεο γηα θαθό ζε κηα ηζηνξία.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ήξσεο πνπ ζπκβνιίδνπλ δύλακε, παξαηεξνύκε ζπρλή θαη 

επίκνλε αλαθνξά ζηνλ ήξσα Ζξαθιή. Αξραίνο κπζηθόο ήξσαο , ζεσξνύκελνο σο ν 

κέγηζηνο ησλ Διιήλσλ εξώσλ, γηνο ηνπ ηζρπξνύ Γία. Γηνο ηεο Αιθκήλεο θαη ηνπ Γία. 

Άιινο έλαο ήξσαο κε δηαρξνληθή εκβέιεηα.  Από ηε γέλλεζε ηνπ έσο ηελ ελειηθίσζε 

ηνπ δε ζηακάηεζε λα καο εθπιήζζεη κε ηελ μερσξηζηή ηνπ δύλακε θαη ηηο εξσηθέο 

ηνπ ηθαλόηεηεο. Χο έθεβνο πξνθάιεζε ηνλ πόιεκν κεηαμύ Θήβαο κε ην βαζίιεην ηνπ 

Οξρνκελνύ ζηνλ νπνίν θαη λίθεζαλ. ηε ζπλέρεηα ππεξέηεζε γηα δώδεθα ρξόληα ηνλ 

Δπξπζζέα, βαζηιηά ησλ Μπθελώλ θαη εθπιήξσζε ηνπο δώδεθα άζινπο ηνπο πνπ ηνλ 

έθαλαλ έλαλ από ηνπο πην γλσζηνύο ήξσεο ηεο κπζνινγίαο. Σν όλνκα ηνπ γλσζηό 

ζηε ινγνηερλία, ζηε κνπζηθή αιιά θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Πνιύ γλσζηή ε παηδηθή 

ηαηλία ηνπ 1997 «Ζξαθιήο: Πέξα από ην κύζν» θαη ε μέλε παξαγσγή ηνπ 2014 

«Ζξαθιήο: Οη Θξαθηθνί πόιεκνη». πσο παξαηεξνύκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ην 

Υόιπγνπλη θαη ε Ακεξηθή θαίλεηαη λα αγαπνύλ ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία θαη 

λα ηνπο εκπλένπλ γηα αθξηβέο παξαγσγέο. Ο Ζξαθιήο εμαθνινπζεί αλά ηα ρξόληα λα 

παξακέλεη έλαο δεκνθηιήο ήξσαο πνπ γνεηεύεη κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηηο 

ηθαλόηεηεο ηνπ. 

Μπζηθόο ήξσαο: Ζξαθιήο 

Σαηλία Υξνλνινγία 

Οη άζινη ηνπ Ζξαθιή 1958 

Hercules: The legendary journeys (μέλε ζεηξά) 1990 

Ζξαθιήο: Αλακέηξεζε ζηνλ Άδε 1994 

Ζξαθιήο: Πέξα από ην κύζν 1997 

Hercules: Zero to Hero 1999 

Ζξαθιήο: Ζ αξρή ηνπ ζξύινπ 2014 

Ζξαθιήο: Αλαγέλλεζε 2014 

Ζξαθιήο: Οη Θξαθηθνί πόιεκνη 2014 

 



Πνιιέο αλαθνξέο γίλνληαη επίζεο θαη γηα ηνπο δώδεθα ζενύο ηνπ Οιύκπνπ, θύξηνη 

ζενί ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Οη Οιύκπηνη ζενί θέξδηζαλ ηελ εμνπζία από ηνπο  

Σηηάλεο ζηελ Σηηαλνκαρία. Παξνπζηάδνληαη ζπνπδαίνη, ν θαζέλαο μερσξηζηόο ζε κηα 

ηέρλε ή σο πξνζηάηεο ηεο θύζεο, ηεο κεηξόηεηαο θ.α Με δπλάκεηο πάλσ από θάζε 

αλζξώπηλε δύλακε, κε ιόγηα θαη έξγα πνπ έρνπλ ηζρύ θαη θαηαιπηηθή δύλακε ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Οη ηζηνξίεο ηνπο δε ζα πάςνπλ πνηέ λα 

καο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνπλ, λα εληζρύνπλ ηε θαληαζία καο. Από ηηο ηζηνξίεο πνπ 

κειεηήζακε θαη ηα αληίζηνηρα  ηξαγνύδηα πνπ γξάθηεθαλ γηα λα ηηο πιαηζηώζνπλ,  

εληύπσζε καο θάλεη ν Γίαο πνπ άιιαμε κνξθή θαη έγηλε ρξπζαθέληα βξνρή γηα λα 

αγθαιηάζεη ηε Γαλάε, ν Πινύησλαο πνπ εκθαλίζηεθε πάλσ ζ‟ έλα άξκα κέζα από ηε 

γε γηα λα αξπάμεη ηελ Πεξζεθόλε, ε Αζελά κεηακνξθώλεηαη ζε Μέληνξα γηα λα βξεη 

ηνλ Σειέκαρν θαη λα ηνπ πεη γηα ηνλ παηέξα ηνπ.        

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε όηη νη ήξσεο ιεηηνπξγνύλ σο ζύκβνια. Κάζε ηζηνξία 

είηε γξαπηή είηε πξνθνξηθή είλαη γεκάηε από ζύκβνια, ζπκβνιηζκνύο, πεξηπέηεηεο 

θαη εζηθά δηδάγκαηα.  Καηά ηνλ Καξι Γηνπλγθ ηα ζύκβνια απνηεινύλ ζεκαληηθό 

παξάγνληα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ςπρήο. Τπνζηεξίδεη πσο νη ηζηνξίεο πεξηέρνπλ 

έλαλ θώδηθα ζπκβόισλ ηα νπνία ζύκβνια θαηνξζώλνπλ λα κεηαδώζνπλ λνήκαηα ζε 

κηθξνύο θαη κεγάινπο. Σν θνπξάγην, ε ζέιεζε, ε δύλακε, ην πείζκα απνθαιύπηνληαη 

κέζα από ηα ζύκβνια θαη εκείο δε κέλεη παξά λα «δηαβάζνπκε» ηνλ ζπκβνιηζκό 

ηνπο.  

Αθνινπζώληαο ηνπο όξνπο θαηαιιειόηεηαο ηεο Πνίεζεο γηα παηδηά ζύκθσλα κε ηνλ 

αθειιαξίνπ(2009) έηζη όπσο ηνπο αλαθέξακε ζην θεθάιαην Α.7 ζπλδέζακε ηα 

βαζηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο κε θάπνηα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα από ηα 

ηξαγνύδηα πνπ βξήθακε. Παξαηεξνύκε πσο θάζε ηξαγνύδη αθνινπζεί ηνπο «θαλόλεο» 

πνπ επέιεμε λα ηνπ δώζεη ν δεκηνπξγόο ηνπ. Αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα εθθξάζεη, 

ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηνπ «θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο». Έηζη, ν Γηάλλεο Ενπγαλέιεο 

ζέινληαο λα κεηαθέξεη ηνλ κύζν ηνπ κηθξνύ βνζθνύ από ηηο ηζηνξίεο ηνπ Αίζσπνπ, 

ρξεζηκνπνηεί απιή γισζζηθή δηαηύπσζε ώζηε λα «δηδάμεη» κε απιό ηξόπν ζηα 

παηδηά ηελ εηιηθξίλεηα. Ο Υξίζηνο Παπαδόπνπινο ζηηο «Σξεηο θαιέο» ρξεζηκνπνηεί 

ξήκαηα πνπ δειώλνπλ δσεξόηεηα: θσλάδεη, γειά, ρεηξνθξνηά θαη ραξίδεη κηα 

αίζζεζε δσληάληαο ζην θνκκάηη απηό.   Ζ Κάξκελ Ρνπγγέξε θάπνηεο θνξέο πξνηηκά 

ζύληνκνπο ζηίρνπο θαη πεξηγξαθέο ελώ θάπνηεο άιιεο θνξέο ζηνπο ζηίρνπο ηεο 

γξάθνληαη νιόθιεξεο ζεκαληηθέο ηζηνξίεο όπσο ζηελ ηζηνξία ηνπ Αηγέα θαη ηνπ 



Θεζέα κε ηελ επηζηξνθή θαη ηα μεραζκέλα καύξα παληά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα 

εμήο: 

 

 

Απιή γισζζηθή 

δηαηύπσζε 

 

Έλα κηθξό βνζθόπνπιν 

Κάπνηε θάπνηα κέξα 

Φύιαγε ην θνπάδη ηνπ  

Απ‟ ην ρσξηό πην πέξα 

 

ύληνκε αιιά όρη 

ππθλή 

 

 

ηεο Αηνιίαο ην λεζί 

Πεξλάκε σξαία όινη καδί 

 

Γνξγόηεηα, 

δσεξόηεηα, ράξε 

 

 

Ζ Υνρό κε ηελ Υνπρνύ 

Καη ηε Υαραραραρνύ 

Μηα θσλάδεη, κηα γειά 

Κη άιιε κηα ρεηξνθξνηά 

 

Καζαξέο εηθόλεο, 

ζαθή 

πεξηγξάκκαηα 

 

 

Έρηηζα ζπίηη κε θύθηα ηνπ βπζνύ 

Βιέπσ ηνλ ήιην 

Απ‟ ηνλ θαζξέθηε ηνπ γηαινύ 

 

Παηγληώδε κνξθή 

έθθξαζεο, εύζπκε 

αηκόζθαηξα 

 

Αθνύζηε όινη ηη ζα πσ 

θαη ηη ζα ηξαγνπδήζσ. 

Σνπ Οδπζζέα εηλ‟ ε ζεηξά. 

Δηλ‟ ε ώξα λα πκλήζσ. 

Πώο έδσζε ζηνπο Αραηνύο 

ηε λίθε ζα ηζηνξήζσ. 

 

Απνθπγή 

δηδαθηηζκνύ& 

ανξηζηνινγίαο 

Κη ν ηζνπαλάθνο κόλνο ηνπ ηξαβάεη ηα καιιηά ηνπ 

Έζησ θη αξγά θαηάιαβε πήξε ην κάζεκα ηνπ 

Πσο όπνηνο ιέεη ςέκαηα βξίζθεη ηνλ κπειά ηνπ 

 

 

Βηώκαηα παηδηώλ, 

έθθξαζε 

εζσηεξηθνύ ηνπο 

θόζκνπ 

 

 

Έλα ρηέλη, έλα πέπιν 

Μηα ηηάξα θαη κηα δώλε 

Γώξα θαη επρέο 

Γηα επράξηζηεο ζηηγκέο 

 

Γελλά ηελ 

αηζηνδνμία 

 

 

Πεξζέα ηξάβα ζην θαιό 

Καη λα γπξίζεηο ληθεηήο 

ην επρόκαζηε απ‟ ηελ θαξδηά 

Να ξζεηο θνληά καο πάιη μαλά 

ε καο γνξγά 

 



ρεηηθά κε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία πνίεζεο παξαηεξνύκε πσο ηα πεξηζζόηεξα 

πνηήκαηα γηα παηδηά πεξηιακβάλνπλ ζεκεία ζηίμεο, ε νκνηνθαηαιεμία είλαη ζπλήζσο 

δεπγαξσηή ή ζηαπξσηή, ε επαλάιεςε ζηίρσλ ή θξάζεσλ είλαη έληνλε ζε αξθεηά από 

απηά, νη πεξηζζόηεξεο ζηξνθέο είλαη ηεηξάζηηρεο θαη ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη κε 

δίζηηρεο ή πεληάζηηρεο ζηξνθέο, ν ζηίρνο είλαη θαηά βάζε νθηαζύιιαβνο, ε 

εηθνλνπνηία είλαη έληνλε ζηα πεξηζζόηεξα θαη ηέινο ε παξήρεζε γεληθά σο 

θαηλόκελν  παξαηεξείηαη ζπάληα.  

 

Αζηημία 

 

ΝΑΗ: Σα ιηγόηεξα 

 

ΟΥΗ: Σα πεξηζζόηεξα 

 

Οκνηνθαηαιεμία 

ιέμεσλ  

(είδνο) 

 

ηαλ ππάξρεη: Εεπγαξσηή (1
νο

-2
νο

, 3
νο

-4
ν
ο)  

Ή  πιεθηή (1
νο

-3
νο

,2
νο

-4
νο

) 

 

Δπαλάιεςε 

(ζηίρσλ/ ιέμεσλ) 

 

 

-Μέζα ζηε ζάιαζζα εγώ δσ 

Μέξα θαη λύρηα βνπιηάδσ ζην λεξό 

- Δγηα κόια γεηα 

- ηεο Αηνιίαο ην λεζί 

Πεξλάκε σξαία όινη καδί 

- Γνξγόλα καο θαιή ζ‟ επραξηζηνύκε 

Μα γηα ηελ ώξα ζ‟ απνραηξεηνύκε 

- Υξπζνκειί Υξπζνκειέληα 

- Γώξα θαη επρέο γηα ηε κηθξή γνξγόλα 

Γώξα θαη επρέο γηα ηε κηθξή θνθόλα 

- Δπνί Δπάλ 

- Πάεη ζηνπ Άδε ηα ζθν-ηάδηα 

- Σν Βαζηιηά ζθνηώζακε 

- Γίρσο πλνή δίρσο δσή! 

-Πνπ πνπ θξα πνπ πνπ θξα! 

- Ζ Υνρό κε ηελ Υνπρνύ 

θαη ηε Υαραραραρνύ 

- Υαξά κνπ 

-Σξηαιαξί-ηξηαιαξό 

Tξηαιαξί ιαξί ιαξό 

- Ζξαθιή κνπ Ζξαθιή 

-Πνπ ιέηε 



- Άγξηα θάθαθα – θαθαξίδνπλ 

- Κεξβεξάθν, Κεξβεξάθν 

- Με κνπ θάλεηο ηνλ θακπόζν 

Κεξβεξάθν θαη ζπκώζσ 

 

ηξνθή  

 

Σηξνθέο πνπ ζηέθνληαη κόλεο ηνπο:  

 

2ζηηρεο, 3ζηηρεο, 4ζηηρεο, 6ζηηρεο, 

7ζηηρεο, 8ζηηρεο, 12ζηηρεο 

Σπλδπαζκόο ζηξνθώλ: 

 

4ζηηρεο+2ζηηρεο 

4ζηηρεο+5ζηηρεο 

 

ηίρνο  

(κε βάζε ηνλ 

αξηζκό ζπιιαβώλ) 

Κπξίσο: νθηαζύιιαβνο 

Αιιά θαη: επηαζύιιαβνο, δεθαζύιιαβνο 

Δηθνλνπνηία 

 

ΝΑΗ: έληνλε ζηα πεξηζζόηεξα ηξαγνύδηα 

Παξήρεζε  

(θζόγγσλ, 

ζπιιαβώλ, ιέμεσλ) 

πάληα θπξηαξρεί. Δδώ: 

 

 Σνπ θζόγγνπ «Υ» - Ζ Υνρό κε ηελ Υνπρνύ 

Σεο ζπιιαβήο «ΥΑ» - Πόηε ράρα ράρα ρνύ, 

 

Σνπ θζόγγνπ «Γ»- Πνπ „λ‟ ε γνξγόλα θαη ε γαιέξα; 

Σνπ θζόγγνπ «Α»-Μαύξν θαξάβη κε παληά πην άζπξα θη απ‟ ην 

γιάξν θ.α 

 

 

Σεο ζπιιαβήο «Υα»- Πόηε ράρα ράρα ρνύ 

 

 Δπηπιένλ, ζηελ παξνύζα εξγαζία εληνπίζακε πσο έλα θείκελν ή κηα ηζηνξία ή κηα 

αθήγεζε, γίλεηαη πην θαηαλνεηή θαη πην νινθιεξσκέλε όηαλ ζπλνδεύεηαη από ην 

αληίζηνηρν ηξαγνύδη. Ζ παηδηθή ειηθία αδηακθηζβήηεηα επηζπκεί ηε ραξά, ην 

ηξαγνύδη, ην όκνξθν άθνπζκα. Δξεπλεηέο εδώ θαη ρξόληα πηζηεύνπλ πσο ε κνπζηθή 

κπνξεί λα ηνλώζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. Σα πξώηκα κνπζηθά αθνύζκαηα 

σθεινύλ βξέθε θαη παηδηά. Ζ κνπζηθή σο ηέρλε, σο γλσζηηθό αληηθείκελν είηε κόλε 

ηεο είηε κε «παξέα» άιιεο κνξθέο ηέρλεο θαη άιισλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, έρεη 

ηεξάζηηα εθπαηδεπηηθή ζπνπδαηόηεηα. Άιισζηε όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ε 

κνπζηθή είλαη γιώζζα θαη ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο ηέρλεο, έρεη κηα πξνλνκηαθή 

ζρέζε κε ηε γιώζζα θαη απηέο ηηο δπν «γιώζζεο» ηηο ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά ηα 

παηδηά γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο γύξσ ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα.  
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 ππνζηεξίδεη όηη εθπαηδεύνπκε ηα παηδηά 

ζύκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ δηθνύ καο παξειζόληνο θαη όρη γηα έλα δηθό ηνπο κέιινλ. 

Απηό ζεκαίλεη πσο νξγαλώλνπκε, ηξνπνπνηνύκε, αλαηξέπνπκε σο εθπαηδεπηηθνί 

ηδέεο, πξνγξάκκαηα, θηινζνθίεο, δξάζεηο πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ ηνπ 21
νπ

 αηώλα.   

Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνύκε λα εληάμνπκε ζην θαζεκεξηλό ζρνιηθό πξόγξακκα 

δξαζηεξηόηεηεο θαιά νξγαλσκέλεο πνπ λα εληζρύνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο ηνπ 

παηδηνύ. ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζην δεκνηηθό ρξεηαδόκαζηε πιηθό ραξνύκελν, 

παηρληδηάξηθν, ηαμηδηάξηθό πνπ λα αθππλίδεη ηελ θαληαζία ησλ παηδηώλ, λα ηνπο 

παξαθηλεί γηα παηρλίδη θαη κάζεζε. Ή κάζεζε κέζσ παηρληδηνύ. ηα παηδηθά 

ηξαγνύδηα κπνξνύκε λα βαζηζηνύκε θαη λα θηηάμνπκε παηρλίδηα ιέμεσλ, ζπιιαβώλ, 

γξακκάησλ ή ξπζκνύ πνπ μππλνύλ ην ζώκα ηνπο θαη ηελ θηλεηηθή ηνπο έθθξαζε. 

Απηνζρέδηα παηδηθά ζηηράθηα κε νκνηνθαηαιεμίεο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ αζηείνη 

παηδηθνί δηάινγνη, νκαδηθά παηρλίδηα ζηνλ θύθιν βαζηζκέλα ζε ξπζκηθά ρηππήκαηα. 

ρεηηθά κε ηνπο ήξσεο ηεο κπζνινγίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο πξνηείλεηε ε 

δεκηνπξγία ζεαηξηθώλ δξώκελσλ κε κνπζηθή επέλδπζε κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηα 

παηδηά θαη ηε κάζεζε ηνπο, ε αιιαγή ηέινπο ηζηνξηώλ, ε αληηθαηάζηαζε εξώσλ κε 

άιινπο θαη αιιαγή πνξείαο ηεο ηζηνξίαο.  

 Σέινο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε πσο ην ηξαγνύδη είλαη ην είδνο όπνπ  

ζπλππάξρνπλ ε κνπζηθή θαη ν ιόγνο σο ηζνδύλακα ζηνηρεία  αιιά θαη πσο πνκπόο 

θαη δέθηεο επσθεινύληαη ηζάμηα κέζα από κηα ζρέζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ειεπζεξία, 

ηελ θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ απιόηεηα ηεο ζηηγκήο. Απηό πνπ κέλεη λα 

ζθεθηνύκε σο εθπαηδεπηηθνί είλαη πσο κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε πξαθηηθέο 

κνπζηθήο θαη λα ηηο εληάμνπκε ζην θαζεκεξηλό καο πξόγξακκα κε ηα παηδηά, έηζη 

ώζηε λα εμππεξεηνύληαη θαιύηεξα ηα ίδηα θαη νη αλάγθεο ηνπο.  
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ΜΔΡΟ Έ- ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Δ.1 Δηζαγσγή 

Σν δεκηνπξγηθό κέξνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αθνξά ζηελ παξαγσγή κηαο παηδηθήο 

ηζηνξίαο, γξακκέλεο ζε ζηηράθηα εκπλεπζκέλε από ηελ ειιεληθή κπζνινγία Πην 

ζπγθεθξηκέλα βαζίδεηαη ζηα δπν κεγάια έπε ηνπ Οκήξνπ, Οδύζζεηα θαη Ηιηάδα . Ζ 

ηζηνξία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε. Σν πξώην πεξηιακβάλεη κηα εηζαγσγή γηα ην ηη 

είλαη κύζνο θαη πσο ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ, ην δεύηεξν θάλεη 

αλαθνξά ζηελ Ηιηάδα σο ζπνπδαίν θαη γλσζηό έπνο, ην ηξίην ζηελ πνιύπαζε δσή ηνπ  

Οδπζζέα θαη ην ηέηαξην ιεηηνπξγεί σο επίινγνο θαη απεπζύλεη έλα κήλπκα 

αηζηνδνμίαο πξνο ηα παηδηά. Έρεη ηίηιν «Μπζνινγίαο Όκλνο», πεξηιακβάλεη 

ηξηαληανρηώ ζηξνθέο κε ελαιιαγή νθηαζύιιαβσλ θαη επηαζύιιαβσλ ζηίρσλ θαη 

πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (1-3,2-4).  

Σα αληίζηνηρα παηδηθά βηβιία ηεο θ. Κάξκελ Ρνπγγέξε απνηέιεζαλ πεγή ηεο 

έκπλεπζεο απηήο. Σελ εηθνλνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο αλέιαβε ε θίιε θαη αξρηηέθησλ 

Καηεξίλα ηεθαλίδνπ ε νπνία θξόληηζε λα βάιεη κέζα ζ‟ απηήλ όιε ηελ αγάπε ηεο 

γηα ηα παηδηθά παξακύζηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δ.2 Παξνπζίαζε παηδηθήο ηζηνξίαο  

 

Μπζνινγίαο ύκλνο 

 

Δηζαγσγή 

Αξραίνη κύζνη ζώζεθαλ  

απ‟ ηα παιηά ηα ρξόληα, 

θαη ζε ραξηί δηαζώζεθαλ  

λα κείλνπλε αηώληα. 

 

αλ παξακύζηα ηεο δσήο  

κύζνη θαη ηζηνξίεο 

κέζα απ‟ ηα έγθαηα ηεο γεο 

αιεζηλέο ιαηξείεο. 

 

Σν ράνο ήηαλε βαζύ 

ζθνηαδναπισκέλν, 

ώζπνπ αλαδύζεθε ε Γε 

ζαλ πέπιν απισκέλν. 

 

Πξώηα γελλήζεθε ε Γε 

θαη ρσξίο λα ην ζθεθηεί 

πήξε απόθαζε. σζηή; 

Θα ιεγα όρη πνιύ. 

 

 

 



Σνλ Οπξαλό παληξεύηεθε 

πνπ ρε θαθή ηδέα. 

ηη παηδί γελλήζεθε 

ην ζθόησζε κνηξαία. 

 

Μεο ην θνπζηάλη θξέκνληαλ 

ζπόξνη κηθξνί κεγάινη, 

κέζα ζην ράνο ην βαζύ 

ηξηγύξλαγαλ εδώ θη εθεί. 

 

Μα μαθληθά πεηάρηεθε 

όκνξθν πιαζκαηάθη, 

ρξπζά θηεξά θόξαγε 

ζην ρέξη ην βειάθη. 

 

Σν θάζε βέινο πήγαηλε  

πηζηά ζε έλαλ ζπόξν 

θη έηζη δεκηνπξγήζεθε  

δσή κέζα ζηνλ θόζκν. 

 

Να εμεγήζσ ζέισ εγώ 

ηη πξάκα είλαη ν κύζνο, 

είλαη θάηη νλεηξηθό 

δνπιεύεηαη κε ήζνο. 

 

 

 



Έρεη δύλακε θαη ηζρύ 

κεηαθξάδεη όζν κπνξεί 

κειεηάεη κε ππγκή 

ησλ ζεώλ ηε ζπκβνιή.  

 

Ιιηάδα 

Αλαδεηώληαο ηα γλσζηά 

ηα πην παιηά ηα έπε 

δπν κεγάια ζαπκαζηά     

λα δηεγεζνύκε πξέπεη. 

 

Σν έλα κπιέθεη Έιιελεο  

θαη Σξώεο μαθνπζκέλνπο 

μεζήθσκα, εγεκόλεο 

ληθεηέο θαη ρακέλνπο. 

 

Ο Σξσηθόο μεθίλεζε 

θξάηεζε δέθα ρξόληα 

έλαο ζπκόο ηνλ θίλεζε 

γλσζηό αλά ηα ρξόληα. 

 

Καη θπζηθά εκπιέθνληαη 

ζενί κε ην ηζνπβάιη 

ηνπο άληξεο πνπ παηδεύνληαη 

απ‟ ηα άζρεκα λα βγάιεη. 

 

 



Δλώ πνιινί θαληάζηεθαλ 

ηνλ πόιεκν ιεγκέλν 

κάιινλ ζα μεγειάζηεθαλ 

δελ ήηαλε γξακκέλν. 

 

ώκα κε ζώκα άξρηζε 

μαλά λα μεθηλάεη 

Σξώεο θαη Έιιελεο παηδηά 

νξγή λα απαληάεη. 

 

Ήξα, Αζελά ζηε κηα κεξηά     

Άξεο ππέξ ησλ Σξώσλ 

ζε ζάιαζζα θαη ζε ζηεξηά 

ηα πάζε ησλ εξώσλ. 

 

Μα ζ‟ έλαλ πόιεκν ηξαλό  

ππάξρεη θαη θηιία 

ν Αίαο δείγκα δσληαλό 

πνπ ζηέθεη κε αλδξεία. 

 

παζί αζεκνθάξθσην  

θαη δώλε πνξθπξέληα 

αληάιιαμαλ ζην μέθσην  

κε κάηηα ζκαξαγδέληα. 

 

 

 



Με πνηόλ αλαξσηηόζαζηε 

κε πνηόλ θηιία έρεη. 

Σνλ Έθηνξα ζπκόζαζηε; 

Μ‟ απηόλ θηιία έρεη.  

 

Οδύζζεηα 

Σν άιιν, ην πνιύπαζν 

Οδύζζεηα ην ιέλε 

έπνο κεγάιν θνβεξό 

ηα θύκαηα καο θιαίλε. 

 

Λνηπόλ αο μεθηλήζνπκε  

ηα πάζε ηνπ λα πνύκε 

κλεζηήξεο πεξηκέλνπλε 

άιιν λα κελ αξγνύκε. 

 

Γηα ην λεζί ηεο Καιπςώο  

ζέισ πξώηα λα πνύκε. 

Δθεί εζηάιιεη ν ζεόο 

ςέκαηα λα κελ πνύκε. 

 

Δξκή ηνλ ιέγαλε απηόλ 

κε ην ξαβδί ζην ρέξη 

κα έηζη ήηαλ ην ζσζηό 

βνήζεηα λα πξνζθέξεη. 

 

 



Κνξίηζηα όκνξθα πνιιά  

κε ράξε ηξαγνπδνύλε 

θξνύηα, θξαζί θαη άιια πνιιά 

κόιηο θάπνηνλ εδνύλε. 

 

Έηζη θεξάζαλ ηνλ Δξκή 

λέθηαξ θαη ακβξνζία 

πεξίεξγεο ηη ζα ηνπο πεη 

απ‟ ηελ νξγή ηνπ Γία. 

 

«θιεξνί, δειηάξεδεο, ζενί» 

θώλαμε ε θπξά ηνπο  

κα ήηαλ βιέπεηο πξνζηαγή 

λα γίλνπλ ηα δηθά ηνπο. 

 

Έηξεμε ζηνλ ηαιαίπσξν 

ηνλ άμην Οδπζζέα 

ην μέξσ είλαη νμύκσξν 

αληίθαζεο παξέα. 

 

ην αθξνγηάιη έθιαηγε 

πεξίπνπ θάζε κέξα 

ε κνίξα ηνπ, ηνπ έιεγε 

«δήζε κηα αθόκε κέξα». 

 

 

 



Μα ζαλ ηνπ απνθάιπςε 

πσο ζα ηνλ βνεζήζεη 

κεο ηελ ςπρή ηνπ κίιεζε 

άξγεζε λα κηιήζεη. 

 

Πξηόληα θέξαλ θαη κπαιηά 

αιθάδη θαη πξηόλη 

καδέξηα, μάξηηα θαη παληά 

λα θηηάμνπλε ηελ πιώξε. 

 

ρεδία μεθηλήζαλε 

λα θηηάρλνπλ κάλη κάλη 

όλεηξα επηζηξέςαλε 

ρσξίο θακία πιάλε. 

 

Έηζη ν Οδπζζέαο καο 

θεύγεη απ‟ ηελ ζεά ηνπ 

ηεο Χγπγίαο ην λεζί 

μαλά ζηα όλεηξα ηνπ. 

 

Δπίινγνο 

 

Μαθξύ ήηαλ ην ηαμίδη ηνπ 

ρηιηναλαθαηεκέλν, 

θνπβάιεζε ζηελ πιάηε ηνπ 

παηρλίδη θεξδηζκέλν. 

 



Μλεζηήξεο εμαθάληζε, 

γπλαίθα πήξε πίζσ   

δεηηάλνο εκθαλίζηεθε 

ηνπο άθεζε μσπίζσ. 

 

πνηνο πνιιά πάζε ηξαβά 

θαη δελ ην βάδεη θάησ 

ζην ηέινο πάληα ηα μερλά 

δε ζέιεη άλσ θάησ. 

 

Γη‟ απηό θη εζείο ινηπόλ παηδηά 

πνηέ κελ πηνεζείηε  

ζθίμηε γξνζηά πνιύ ζθηρηά 

θαη ζ‟ αλαπηεξσζείηε.  
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