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1.Εισαγωγή 

 

1.1 Μουσική και Γλώσσα 

Η ιδέα ότι η μουσική και η γλώσσα έχουν πολλές ομοιότητες έχει μεγάλο 

ιστορικό και γεωπολιτισμικό βάθος. Ήδη από την Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται ο 

όρος Μουσική ως ενιαίος όρος για να περιγράψει τη μουσική και τη γλώσσα. Στον 

17ο και 18ο αιώνα μελετάται η σχέση μουσικής και ρητορικής, μας εξηγεί ο 

Νοϊμπάουερ (1986), με τη μουσική ρητορική να είναι η πιο σημαντική προσπάθεια 

στην ιστορία να εφαρμοστούν προφορικές αρχές στη μουσική. Τον 18ο και 19ο 

αιώνα η ανάπτυξη της απόλυτης μουσικής, μαζί με όλα τα είδη μουσικής όπου γίνεται 

χρήση της γλώσσας (όπερα, λίντερ, κλπ) μας δίνουν παραπέρα ενδείξεις της στενής 

σχέσης που υπάρχει μεταξύ μουσικής και γλώσσας (Αγκάγου, 2009). 

Στον 20 αιώνα έχουμε μία μεγάλη καινοτομία: την εισαγωγή και κυριαρχία 

των γλωσσολογικών μοντέλων στη μελέτη των μουσικών έργων. Αυτό δίνει μία νέα 

τροπή στον τομέα της μουσικής ανάλυσης, αλλά και στον τρόπο σκέψης γύρω από τη 

μουσική. Η μουσική πλέον θεωρείται πολύ κοντά στη γλώσσα, θεωρείται μία γλώσσα 

ουσιαστικά, και η γλώσσα μία μουσική (κατά τα λεγόμενα του Λίντοβ, 2005). 

Ο Ρέιμοντ Μονέλ στο βιβλίο του Γλωσσολογία και Σημειολογία στη Μουσική 

(1992) μας μιλά για αναλογίες μεταξύ γλώσσας και μουσικής σε όλα τα επίπεδα 

περιγραφής – από το φωνολογικό, το λεξικό, μορφολογικό, συντακτικό, 

σημασιολογικό, και την ολόκληρη πραγματεία και κείμενο (discourse, text). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση που κάνει μεταξύ μουσικής και σημασιολογικού 

επιπέδου στη γλώσσα. Με το παράδειγμα των λάιτμοτιφ στον Βάγκνερ, ορίζει την 

επανάληψή τους ως σημασιολογική και όχι ως συντακτική ιδιότητα. 

Γιατί όμως η μουσική ως γλώσσα είναι τόσο σημαντική για τη μουσική 

ανάλυση; Αναρωτιέται ο Κόφι Αγκάγου (2009), ένας από τους μεγαλύτερους 

στοχαστές της μουσικής και αναλυτές σήμερα. Αν παραθέσουμε τη γλώσσα και τη 

μουσική, ως δύο συστήματα επικοινωνίας μέσα στον χρόνο, βλέπουμε πολλές 

ομοιότητες που αξίζει να αναφερθούν και να συζητηθούν. Σε αυτή την προσέγγιση 

βέβαια, την εύρεση ομοιοτήτων και κοινών στοιχείων μεταξύ των δύο συστημάτων, 

πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί όσες ομοιότητες και αν εντοπίσουμε, 

άλλες τόσες είναι και οι διαφορές. 
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Ο Αγκάγου κάνει κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο αν και γιατί η μουσική 

μπορεί να συγκριθεί με τη γλώσσα. Μεταξύ αυτών είναι και οι ακόλουθες: 

 

 Αντίθετα με τη γλώσσα, η οποία είναι και ένα μέσο επικοινωνίας και ένα 

όχημα για καλλιτεχνική έκφραση, η μουσική υπάρχει κυρίως στο 

καλλιτεχνικό ποιητικό πεδίο (poietic level, κατά τον διαχωρισμο του 

Μολίνο, 1990, που δέχεται και ο Νατιέ, 1975), αν και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για απλούς επικοινωνιακούς σκοπούς (π.χ. Το γαλλικό 

κόρνο στο κυνήγι, παραδείγματα από εκκλησιαστική μουσική, κλπ). 

 Όπως και η γλώσσα (στο ακουστικό της μέρος), έτσι και η μουσική είναι 

οργανωμένη σε ενότητες χρονικά περιορισμένες, έχοντας αρχή, μέση και 

τέλος. Αυτές οι ενότητες υπάρχουν στο ουδέτερο πεδίο (neutral level) και 

δεν περιορίζουν τις ερμηνείες που μπορούμε να τους δώσουμε. 

 Η μουσική σύνθεση, όπως και η γλωσσική, είναι οργανωμένη σε 

ξεχωριστές μονάδες ή τεμάχια. Η μουσική μπορεί, με αυτή την έννοια, να 

κερματίζεται. Το να κατανοούμε ένα χρονικά περιορισμένο φαινόμενο 

σημαίνει να το κατανοούμε σε συνάρτηση με τα τεμάχιά του, και οι 

περισσότερες αναλυτικές μέθοδοι ασχολούνται με μονάδες και τεμάχια 

στη μουσική. 

 Η μουσική υπάρχει σε δύο αλληλοεξαρτώμενα πεδία, το πεδίο της 

αλληλουχίας και το πεδίο της συνήχησης. Η γλώσσα δεν περιέχει το πεδίο 

συνήχησης, και υπάρχει η μοναδικότητα του φαινομένου της αρμονίας 

στη μουσική. 

 Ενώ οι λέξεις έχουν ένα νόημα που είναι λιγότερο ή περισσότερο 

καθορισμένο, στη μουσική οι μονάδες (όποιες κι αν είναι αυτές) δεν έχουν 

καθορισμένο ή συγκεκριμένο νόημα. 

 Το μουσικό και το γλωσσικό νόημα μπορούν να είναι ενδο- η 

εξωαναφορικά.  
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1.2 Η συνοχή στη Μουσική 

Η βασικότερη αρχή που διέπει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των 

μουσικών έργων είναι η επανάληψη. Η επανάληψη μπορεί να είναι είτε αυτούσια, 

είτε με μορφή παραλλαγής, είτε με μορφή μετασχηματισμού (transformation), 

κρατώντας κάποιες μουσικές παραμέτρους  και αλλάζοντας κάποιες άλλες (για 

παράδειγμα, το ρυθμό, το μελωδικό περίγραμμα, τη διαστηματική αλληλουχία, κλπ). 

Το τι θεωρείται επανάληψη, (ή παραλλαγή, ή μετασχηματισμός) είναι απόλυτα 

εξαρτημένο από το πλαίσιο του μουσικού έργου μέσα στο οποίο υπάρχει η 

επανάληψη. Η αναλυτική μέθοδος που αναδεικνύει ξεκάθαρα την αρχή της 

επανάληψης σε ένα έργο ή ένα σύνολο έργων είναι η παραδειγματική ανάλυση. Ένα 

πολύ γνωστό παράδειγμα ανάλυσης είναι το έργο Σύρινξ του Ντεμπυσύ σε μία 

παραδειγματική ανάλυση του Νατιέ (1975). 

Στη μουσική η έννοια της αναφοράς υπάρχει έμμεσα σε κάθε επανάληψη, μια 

που κάθε επανάληψη, για να έχει νόημα, αναφέρεται σε κάτι που έχει ήδη ακουσθεί 

(ή παράδειγμα – paradigm με την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Νατιέ). Υπάρχουν 

αλυσίδες συνοχής με υλικό που επαναλαμβάνεται, και στην παραδειγματική ανάλυση 

αυτές είναι οι παραδειγματικές κατηγορίες στις οποίες κατηγοριοποιείται το μουσικό 

υλικό. Το τι ανήκει στην κάθε παραδειγματική κατηγορία (δηλαδή το τι θεωρείται 

επανάληψη) είναι στην κρίση του ακροατή – αναλυτή και εξαρτάται από το υπόλοιπο 

μουσικό υλικό που συνυπάρχει στο μουσικό έργο. 

Παρατηρούμε παρόμοιους μηχανισμούς συνοχής στο μουσικό έργο, που 

στηρίζονται στην αρχή της μουσικής επανάληψης. Στη μουσική ψυχολογία έχει 

καταδειχθεί ότι η αρχή της επανάληψης δημιουργεί συνοχή που σε γνωσιακό επίπεδο 

μεταφράζεται ως συνεκτικότητα, και μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε το μουσικό 

έργο ως μία οντότητα. Χαρακτηριστικά σε αυτόν τον τομέα είναι τα ψυχολογικά 

πειράματα της Irène Deliège (2007), που μελετά το μουσικό νόημα που βασίζεται στη 

μουσική επανάληψη, χρησιμοποιώντας μουσικούς και μη μουσικούς, και γνωστά 

μουσικά έργα. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επανάληψη στη μουσική είναι όντως 

σημασιολογική εφόσον πετυχαίνει τη συνεκτικότητα του μουσικού έργου, χωρίς αυτό 

να αποκλείει και τον χαρακτηρισμό της ταυτόχρονα ως συντακτική. Στο 

σημασιολογικό επίπεδο, η επανάληψη μίας μουσικής έννοιας δημιουργεί νόημα από 

μόνη της, και γι’αυτό το νόημα είναι ενδομουσικό (χωρίς αυτό πάλι να αποκλείει και 
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το εξωμουσικό νόημα που υπάρχει συχνά στη μουσική). Έτσι λοιπόν η αναφορά και 

η λεκτική συνοχή της γλώσσας είναι ένα και το αυτό στη μουσική. 

 

2.Βιογραφίες 

 

2.1Μανόλης Τριανταφυλλίδης (1883-1959)  

 

Ο Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε το 1883. 

Η μητέρα του, το γένος Ροδοκανάκη, 

καταγόταν από τη Χίο. Ο πατέρας ήταν 

Μακεδόνας από την Κοζάνη. Μαθητή ακόμη τον συγκινούσαν θέματα 

γλωσσικά και ζητήματα αγωγής. Το 1900 εγγράφεται, ύστερα από πίεση 

του πατέρα του, στη Φυσικομαθηματική Σχολή. Με τη βοήθεια της μητέρας 

του κατορθώνει να αφήσει τα μαθηματικά και να εγγραφεί στη Φιλοσοφική 

Σχολή. Υπήρξε μαθητής του γλωσσολόγου Γεώργιου Χατζιδάκι. Κοντά του 

γνώρισε επιστημονικότερα τη γλώσσα του ελληνικού λαού (δημοτική). 

Αργότερα, απαλλασσόμενος από τον καθαρευουσιανισμό της Σχολής, του 

οικογενειακού και του γενικότερου περιβάλλοντος, μπόρεσε να προσεγγίσει 

τη δημοτικιστική ιδεολογία, της οποίας και αργότερα έγινε σημαντικότατος 

κήρυκας. Είχε ιδιαίτερα επηρεαστεί από τα διδάγματα της γλωσσολογικής 

επιστήμης, αλλά και από τα διαβάσματά του γενικότερα. Αισθητή σ' αυτόν 

επίδραση άσκησε, καθώς φαίνεται, και μια σημαντική ομιλία του Ελισαίου 

Γιανίδη για το γλωσσικό ζήτημα, σημαντικού μελετητή και στρατευόμενου 

δημοτικιστή στις αρχές του εικοστού αιώνα. 

Ο Τριανταφυλλίδης πηγαίνει για σπουδές στη Γερμανία, το 1905, 

έχοντας δημοσιεύσει τον πρώτο τόμο του βιβλίου του Ξενηλασία ή 

ισοτέλεια; Αντίκριζε το θέμα των ξένων λέξεων στο χώρο της νέας 

ελληνικής. Μολονότι είναι ήδη φωτισμένος δημοτικιστής, το βιβλίο 

γράφεται στην καθαρεύουσα – γεγονός χαρακτηριστικό για την εποχή. Στο 

Μόναχο ο Τριανταφυλλίδης παραμένει ως σπουδαστής ένα εξάμηνο. Τον 

επόμενο χρόνο φεύγει στη Χαϊδελβέργη. Εκεί παρακολουθεί μαθήματα 

κατά το θερινό εξάμηνο. Γυρίζοντας στο Μόναχο συνεχίζει τις σπουδές του 

για τέσσερα εξάμηνα, έως τον Ιούλιο του 1908. Παρακολουθεί μαθήματα 

γλωσσολογίας, βυζαντινολογίας (με τον Krumbacher), αρχαίας φιλολογίας, 
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φιλοσοφίας και παιδαγωγικής. Γίνεται διδάκτορας (1908) και η διατριβή 

του, ολοκληρωμένη αργότερα (1909), δημοσιεύεται με τον τίτλο: Die 

Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur. Ακολουθεί ένα ταξίδι 

στην Ελβετία. Εκεί επισκέπτεται σχολεία και αυξάνει την πείρα του στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Παρακολουθώντας και μαθήματα του Albert Thumb 

στο Marburg. 

Ο Τριανταφυλλίδης ταξιδεύει το 1907 στο Παρίσι με την επιθυμία να 

επισκεφτεί τον Ψυχάρη. Αυτή πραγματοποιείται στις 10 Οκτωβρίου 1907. 

Αξίζει να προσέξουμε τις σχέσεις του Τριανταφυλλίδη με τον Ψυχάρη και 

ως άμεση προσωπική επαφή, αλλά και στον γλωσσοθεωρητικό χώρο. Έτσι 

θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε και την τελική προσαρμογή του 

δημοτικισμού στη νεοελληνική πραγματικότητα. Η προσαρμογή αυτή 

πραγματοποιήθηκε βέβαια όχι μόνο από τον Τριανταφυλλίδη, αλλά και από 

τον Αλέξανδρο Δελμούζο και το Δημήτρη Γληνό με την προσωπική 

συμβολή του καθενός στον κοινό αγώνα. 

Γυρίζοντας οριστικά στην Ελλάδα το 1912, μετά την ολοκλήρωση 

των σπουδών του και ύστερα από ενδιάμεσα ταξίδια στην Αγγλία και το 

Παρίσι, αναλαμβάνει πρωταρχικό έργο ανάμεσα στους κορυφαίους του 

"Εκπαιδευτικού Ομίλου". Τον επόμενο χρόνο (1913) τοποθετείται 

συνεργάτης τού πριν από ορισμένα χρόνια ιδρυμένου Ιστορικού Λεξικού 

της Ελληνικής Γλώσσης. Εκεί παραμένει έως τις 5 Ιουνίου 1917. Δύο μήνες 

αργότερα ορίζεται ένας από τους τρεις μεταρρυθμιστές της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, που έχει ήδη ξεκινήσει, και αναλαμβάνει μαζί με τον 

Δελμούζο τη θέση του ανώτερου επόπτη της δημοτικής εκπαίδευσης. 

Αντιμετωπίζει και αυτός, όπως γενικότερα και η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, αντιπάλους από δύο πλευρές: τους ριζοσπαστικότερους απ' 

αυτόν δημοτικιστές από το ένα μέρος και τους καθαρευουσιάνους από το 

άλλο. Αυτοί μάλιστα τον χαρακτηρίζουν ψυχαρικό.  

Ως επόπτης της δημοτικής εκπαίδευσης ταξιδεύει σε ευρωπαϊκές 

χώρες το 1920 με ειδική αποστολή. Τη θέση του επόπτη αναγκαστικά την 

εγκαταλείπει μετά την αποτυχία του Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης 

Νοεμβρίου του 1920. Καταρρέει τότε η ολιγόχρονη εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1917. Ο Τριανταφυλλίδης, καθώς και άλλοι κορυφαίοι 

της μεταρρύθμισης, απομακρύνονται από την εκπαίδευση και για δυο τρία 
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χρόνια δεσπόζει ο άκρατος και άκριτος καθαρευουσιανισμός στο χώρο της 

βασικής εκπαίδευσης του ελληνικού λαού. 

Μετά την ανατροπή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, επακόλουθο 

της αποτυχίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στις εκλογές της 1 Νοεμβρίου 

1920, ο Τριανταφυλλίδης, απογοητευμένος φυσικά, αναχωρεί στη 

Γερμανία, όπου παραμένει τη διετία 1921–1923. Επιστρέφοντας στην 

Ελλάδα διορίζεται στο Λαογραφικό Αρχείο στις 25.7.1923. Μόνο με το 

κίνημα του Πλαστήρα (1922), και τη μεταπολίτευση θα μπορέσει, 

προσωρινά και πάλι, να δράσει ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός. Τότε (1923) 

και ο Τριανταφυλλίδης επανακτά τη θέση του ανώτερου επόπτη της 

δημοτικής εκπαίδευσης. 

Το 1926 γίνεται ο Τριανταφυλλίδης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης και αναλαμβάνει διδασκαλία στο τέλος του έτους 

(4.11.1926) και αρχίζει να διδάσκει στις 16.11.1926. Θα παραμείνει στην 

έδρα έως την 18η Ιανουαρίου του 1935, οπότε παραιτείται για να 

αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ολοκλήρωση της Γραμματικής του. Συνολικά 

μπόρεσε να διδάξει σε πανεπιστήμιο μόνο οκτώ χρόνια (τέλος 1926–αρχές 

του 1935). 

Οι δημοτικιστές της εποχής του Τριανταφυλλίδη σωστά έβλεπαν ότι 

έπρεπε βάσει της γραπτής γλώσσας να υπάρξει μια γραμματική της 

δημοτικής, συμπληρωμένη με μερικούς λόγιους τύπους. Τη Γραμματική 

αυτή θέλησε να τη συγκροτήσει ο Τριανταφυλλίδης και την είχε ήδη κατά 

βάση προετοιμάσει όταν ο Μεταξάς συγκρότησε επιτροπή με την προεδρία 

του για την οριστική διατύπωση της γραμματικής της δημοτικής. 

Ο Τριανταφυλλίδης, συντάσσοντας τη Γραμματική του, στηρίζεται 

στη λαϊκή γλώσσα, όμως δέχεται, ως ένα βαθμό όσον αφορά το λεξιλόγιο, 

το καθεστώς που δημιούργησε η καθαρεύουσα. Η Γραμματική του 

Τριανταφυλλίδη "επισημοποιούσε", θα λέγαμε, το συμβιβασμό που είχε 

προτείνει και εφαρμόσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917–1920. 

Πάντως ο Τριανταφυλλίδης δεχόταν ότι την τελευταία λέξη στο θέμα θα 

την πει η περαιτέρω καλλιέργεια της δημοτικής. Και είχε δίκιο. 

Ο Τριανταφυλλίδης και μετά την παράδοση στη δημοσιότητα της 

Γραμματικής του εξακολούθησε να προσφέρει και στον τομέα της 

γλωσσικής έρευνας και στον τομέα της γλωσσικής διαφώτισης κοινού και 

επιστημόνων. Αναδείχτηκε φωτεινός εκλαϊκευτής και διδάσκαλος 
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αγαπητός, μαχητής θαρραλέος και αξιοπρεπής, οργανωτής με ξεχωριστές 

ικανότητες. Δίκαια τιμάται από τις νεότερες γενιές επιστημόνων και λογίων 

– όταν βέβαια είναι σε θέση να αξιολογήσουν την όλη του προσπάθεια. 

Το 1945 ταξιδεύει στην Αίγυπτο, όπου παραμένει ένα τρίμηνο 

μελετώντας τα εκπαιδευτικά πράγματα του εκεί απόδημου ελληνισμού. Το 

1948/1949, υπέβαλε υποψηφιότητα για έδρα γλωσσολογίας στη 

Φιλοσοφική Σχολή του αθηναϊκού Πανεπιστημίου. Επέτυχε όμως ο 

Τριανταφυλλίδης τούτο: έδωσε την ευκαιρία στους κριτές του να 

εκφραστούν κατά τον τρόπο που εκφράστηκαν. Τον είπαν "εγκληματία" και 

"θορυβοποιό". Κατά τα λόγια ενός κριτή: "παρέσυρε εις τον κρημνόν την 

εκπαίδευσιν της πατρίδος του"! 

Την ίδια χρονιά (1949) ο Τριανταφυλλίδης αντιρεαλιστικά 

σκεπτόμενος, ίσως όμως και μόνο για να αναγκάσει την Ακαδημία να 

αποφανθεί, υποβάλλει υποψηφιότητα για την έδρα της γλωσσολογίας, 

όμως η Ακαδημία αποφασίζει να μη συμπληρωθεί η κενή έδρα της 

γλωσσολογίας. 

Επί πολλά χρόνια εξακολουθούν να ακούγονται ποικίλες "φωνές" 

συντηρητικών με τα γνωστά παλιά επιχειρήματα, αλλά και δημοτικιστών 

που διαμαρτύρονται για το γλωσσικό καθεστώς. Η γλωσσική διαμάχη 

τελικώς καταλήγει, μετά την πτώση των συνταγματαρχών, στην 

αναγνώριση της δημοτικής από την πολιτεία (1976). Η ίδια η δικτατορία 

μάλιστα βοήθησε σ' αυτό με τα ανόητα και ακατανόητα μέτρα της στο 

χώρο της γλώσσας και της παιδείας. 

Ο Τριανταφυλλίδης σκέφτηκε και το μέλλον της γλωσσικής παιδείας 

του τόπου. Ίδρυσε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – που δίκαια του δόθηκε η 

πρόσθετη προσωνυμία Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 

 

2.2 Μίνως Δούνιας (1900-1962)  

Ο Μίνως Δούνιας γεννήθηκε στη Ρουμανία από 

Έλληνες γονείς το 1900. Λίγο καιρό μετά τη γέννησή του 

μετακόμισε με την οικογένειά του στην Κωνσταντινούπολη, 

όπου και ξεκίνησε τα πρώτα μαθήματα μουσικής στη 

«Ροβέρτειο Σχολή». Εν συνεχεία μετέβη στο Βερολίνο όπου 
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σπούδασε βιολί, πιάνο, θεωρητικά και μουσικολογία αρχικά στην Ακαδημία και 

αργότερα στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Μουσικολογίας το 

1935 παρουσιάζοντας διατριβή για τα κοντσέρτα για βιολί του Tartini με τίτλο «Die 

ViolinkonzerteGiuseppe Tartinis, Wolfenbüttel, 1935»και αμέσως ξεχώρισε στην 

παγκόσμια μουσικολογική κοινότητα. Η άνοδος του Ναζισμού στην Ευρώπη τον 

ανάγκασε να φύγει εσπευσμένα από την Γερμανία και να επιστρέψει στην Ελλάδα 

όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά σε πολλούς τομείς. Δίδαξε μουσική για 

αρκετά χρόνια στο Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Θηλέων, δημοσίευσε άρθρα και 

κριτικές σε ελληνικά και ξένα έγκριτα περιοδικά και εφημερίδες (Νεοελληνικά 

Γράμματα, Καθημερινή, κ.ά.) και τέλος δημιούργησε τον «Μουσικό Κύκλο», μια 

ομάδα τραγουδιστών που με την συνοδεία παλαιών οργάνων έδιναν συναυλίες έργων 

παλαιάς μουσικής. Επιλογή από τις δημοσιευμένες μουσικοκριτικές τους έχουν 

εκδοθεί στον τόμο Δούνιας, Μ. Μουσικοκριτικά: εκλογή από το κριτικό έργο του. 

Αθήνα: Εστία, 1963. Αναφερόμενοι στο έργο του Μίνωος Δούνια δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε την κριτική ανάλυση και την εκδοτική επιμέλεια των Εκκλησιαστικών 

Σονάτων του Mozart που κυκλοφόρησαν στην Νέα Έκδοση των Απάντων του το 

1955 από τις εκδόσεις Kassel (Neue Ausgabe sämtlicher Werke, vi/16, Kassel, 1957–

60/R). Ο Μίνως Δούνιας πέθανε στην Αθήνα το 1962. 

 

2.3 Πολυξένη Ματέϋ – Ρουσοπούλου (1902-1999)  

Η Πολυξένη Ματέϋ –Ρουσοπούλου ήταν 

παιδί του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε και πέθανε στην 

Αθήνα και έζησε όλα τα γεγονότα και τις αλλαγές 

αυτού του αιώνα. Πατέρας της, ο Όθων 

Ρουσόπουλος, χημικός, πρωτοπόρος στη συντήρηση 

χάλκινων αρχαιολογικών ευρημάτων και ιδρυτής 

της πρώτης τεχνικής σχολής στην Ελλάδα. Μητέρα της, η Ελένη Ναούμ, γεννημένη 

στη Λειψία από καστοριανούς γουναράδες, γυναίκα πολύ δραστήρια για την εποχή, 

συνιδρύτρια με την Καλλιρρόη Παρρέν του Λυκείου των Ελληνίδων. Αδελφή της η 

Αγνή Ρουσοπούλου, από τις πρώτες γυναίκες δικηγόρους στην Ελλάδα. 

Η Πολυξένη και η Αγνή πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια στην Αθήνα, 

παίζοντας στις αυλές με τις γαζίες και τα γιασεμά. Στο πατρικό τους σπίτι η μουσική 

κυριαρχούσε. Η Πολυξένη σπούδασε με τον τότε φημισμένο καθηγητή πιάνου, τον 

http://hip.mmb.org.gr/ipac20/ipac.jsp?session=134822R4603UE.7885&profile=am--4&source=~!library&view=items&uri=full=3100019~!59062~!2&ri=4&aspect=subtab23&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82%2C+%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%82%2C+1900-1962.&index=.AW&uindex=&aspect=subtab23&menu=search&ri=4#focus
http://hip.mmb.org.gr/ipac20/ipac.jsp?session=134822R4603UE.7885&profile=am--4&source=~!library&view=items&uri=full=3100019~!59062~!2&ri=4&aspect=subtab23&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82%2C+%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%82%2C+1900-1962.&index=.AW&uindex=&aspect=subtab23&menu=search&ri=4#focus
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Βόλντεμαρ Φρήμαν. Το 1922, είκοσι χρονών, τη συναντάμε στη Λειψία, όπου 

συνέχισε τις σπουδές της στο πιάνο και έγινε σολίστ. Το 1926 παντρεύτηκε στη 

Λειψία τον ελληνικής καταγωγής (Ματθαίου) Ρουμάνο ζωγράφο Georg – Alexander 

Mathey. 

Γνώρισε τον συνθέτη Carl Orff αργότερα, το 1934, ως καθηγητή , στο 

Μόναχο. Η ίδια λέει: « ‘Ενιωθα ότι το επάγγελμα του πιανίστα δε με ικανοποιούσε. 

Έτσι πήγα στο Μόναχο, στη θρυλική πια σχολή Günther , για να ασχοληθώ με έναν 

κλάδο που ανέκαθεν με τραβούσε: Μουσική και Κίνηση». 

Με αυτά τα εφόδια και την αγάπη της στο χορό, τη μουσική και τη 

διδασκαλία, ιδρύει το 1938 στην Αθήνα μια μοναδική στο είδος της σχολή. Η 

πινακίδα γράφει: «Σχολή Γυμναστικής, Ρυθμικής και Χορού, Πολυξένης Ματέϋ –

Ρουσοπούλου». 

Η σχολή Ματέϋ ήταν σχολή χορού, οι μαθήτριές της όμως μιλούσαν για πιο 

ουσιαστικές σπουδές, για ολοκλήρωση προσωπικότητας, για φιλοσοφική θεώρηση 

της ζωής, για φως, πίστη, δύναμη. 

Με τη σχολή συνεργάστηκαν διάφορες προσωπικότητες των γραμμάτων και 

των τεχνών, όπως οι: Νίκος Σκαλκώτας, Αργύρης Κουνάδης, Κώστας Κυδωνιάτης, 

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Γιώργος Βακαλό, Γιάννης Μόραλης, Ευγένιος 

Σπαθάρης, Υβόννη Ντε Κίρικο, Γιάννης Μέτσης, Κώστας Μιχαηλίδης και μια 

πλειάδα άλλων φωτισμένων δασκάλων. 

Στη σχολή Ματέϋ χόρεψαν, τραγούδησαν, σπούδασαν και πήραν τη φλόγα 

της ζωής της Πολυξένης πολλές «τυχερές» μαθήτριες, που με τον ίδιο ζήλο της 

δασκάλας τους φρόντισαν να μεταδώσουν τη γνώση, να σπείρουν ό,τι τόσο απλόχερα 

τους έδωσε. 

Από το 1951 ως το 1956 λειτούργησε στη σχολή Επαγγελματικό Τμήμα 

τριετούς φοίτησης για την κατάρτιση δασκάλων «Ρυθμικής και Χορού».Στις 

απόφοιτες του τμήματος περιλαμβάνονται οι χορεύτριες Λία Μελετοπούλου και 

Ράνια Παπαδάμ. Από τη σχολή πέρασαν ακόμη η Γιάννα Φιλιπποπούλου, η Γίτσα 

Καρελλά, η Τούλα Χατζηγιαννάκη και δασκάλες που ίδρυσαν σχολές, και άλλες που 

διδάσκουν το Σύστημα Ορφ εδώ και στο εξωτερικό. 

Λίγους μήνες πριν βγει ο 20ός αιώνας, στις 26 Σεπτεμβρίου 1999, έσβησε στα 

97 της χρόνια μια σπουδαία γυναίκα. Η μουσική και η ποίηση τη συντρόφευαν ως το 

τέλος. Θυμόταν και απάγγελνε απ’ έξω κατεβατά ολόκληρα από Όμηρο, Αινεία, 

Γκαίτε, Σίλλερ και άλλους. Μέχρι λίγο πριν το τέλος, ανησυχούσε για την κατάσταση 
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της μνήμης της, γιατί δυσκολευόταν να θυμηθεί τον Σικανέντερ, λιμπρεττογράφο του 

Μότσαρτ στο Μαγεμένο Αυλό. 

 

2.3 Βασιλείου Σπύρος (1902 ή 1903 Γαλαξείδι - 1985 Αθήνα) 

Ο Σπύρος Βασιλείου γεννήθηκε στο Γαλαξείδι το 1903. Η ταυτότητά του 

ωστόσο αναφέρει 1902 στη χρονολογία γέννησης, αφού ποτέ δεν δηλώθηκε από τους 

γονείς στο ληξιαρχείο η έλευση ενός νέου παιδιού που πήρε την θέση του αδελφού 

που χάθηκε λίγους μήνες πριν και που επίσης λεγόταν Σπύρος Βασιλείου. “έτσι έζησα 

(…) ογδόντα χρόνια, χωρίς να ξεκαθαρίσω αν είμαι εγώ ή ο αδελφός μου”. 

Χάρη σε μία μικρή και ολιγόχρονη υποτροφία των προκρίτων της γενέτειράς 

του, ο Σπύρος Βασιλείου έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει ζωγραφική στη 

Σχολή Καλών Τεχνών. Πρώτος δάσκαλός του στη σχολή (1921-23) είναι ο 

Αλέξανδρος Καλούδης. Ο νεαρός φοιτητής απογοητεύεται από τη στείρα διδασκαλία 

και την υποχρεωτική μαθητεία στο κάρβουνο και το μολύβι. Μαζί με άλλους 

πρωτοστατεί σε μία κίνηση ανανέωσης της σχολής που είχε σαν αποτέλεσμα την 

εκλογή του Νικόλαου Λύτρα και την καθιέρωση του θεσμού των εργαστηρίων. 

 

1927-1939 

Την περίοδο αυτή ξεκινά τη συνεργασία του με εφημερίδες και περιοδικά 

δημοσιεύοντας σχέδια και εικονογραφήσεις. Η πρώτη ατομική του έκθεση 

πραγματοποιείται στην “Aίθουσα τέχνης Στρατηγοπούλου” στα 1929. Όψεις της 

Αθήνας, νεκρές φύσεις και η ζωντανή και σαρκαστική αυτοπροσωπογραφία του 

συνθέτουν ένα μικρό αλλά σημαντικό πρώτο δείγμα εργασίας που αντιμετωπίζεται με 

ενδιαφέρον από την κριτική. 

Με αφορμή ένα εξώφυλλό του στο περιοδικό Ελληνικά Γράμματα (1929), ο 

Φώτος Πολίτης, καθηγητής τότε της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου, τον καλεί να 

σκηνογραφήσει τα Κορακιστικά του Ι. Ρίζου–Νερουλού για τις επιδείξεις της Σχολής. 

Έτσι ξεκινά μια πολύχρονη ενασχόληση με το θέατρο που πλησιάζει τις 140 

παραστάσεις σε όλα τα θεατρικά είδη. Στις 25 Μαρτίου του 1930, του απονέμεται το 

Μπενάκειο Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τα σχέδια διακόσμησης του Αγίου 

Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Χάρη στο χρηματικό έπαθλο ταξιδεύει στην Ευρώπη και 

έρχεται σε άμεση επαφή με τα αυθεντικά έργα των μεγάλων ζωγράφων και τη 

σύγχρονη τέχνη. Επηρεάζεται ιδιαίτερα από τους Guardi, C. Lorrain και Bruegel, 
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γεγονός που αποτυπώνεται σε έργα όπως η Λαϊκή Αγορά (1934), το Καρναβάλι 

(1934) και το Ζάππειο (1935). 

Στα 1930 επίσης συμμετέχει στην πρώτη έκθεση της ομάδας “Τέχνη”, της 

οποίας είναι και ιδρυτικό μέλος. Την ίδια χρονιά εκδίδει μαζί με τον Αγήνορα 

Αστεριάδη τα Παιδικά Σχέδια, αποτέλεσμα της διδακτικής τους εμπειρίας και της 

επαφής τους με τα παιδιά (στην Παπαστράτειο Σχολή Παιγνιδιών και στο Δημοτικό 

Σχολείο Γρεβενών, αντίστοιχα). Αξίζει επίσης να σημειωθούν –στα 1934– η 

συμμετοχή του στην Μπιενάλε της Βενετίας και η έκδοση του λευκώματος 

Γαλαξειδιώτικα καράβια με δικά του κείμενα και απεικονίσεις των παλιών καραβιών 

του τόπου του. Από το 1933 έως το 1938 επιμελείται τα σκηνικά και τα κοστούμια 

παραστάσεων της Νέας Δραματικής Σκηνής του Σωκράτη Καραντινού (Κατά 

Φαντασίαν Ασθενής, Θυσία του Αβραάμ, Αγία Βαρβάρα, Υπηρέτης Δύο 

Αφεντάδων). 

Το 1937 εκθέτει με την ομάδα “Τέχνη” στη Σόφια ενώ το 1938 συμμετέχει 

στην Πανελλήνια Έκθεση. Τον επόμενο χρόνο (1939) ολοκληρώνει την 

εικονογράφηση του ναού του Αγ. Διονυσίου (οι εργασίες ξεκίνησαν στα 1936). 

 

1940-1949 

Στις 27 Απριλίου του 1941, την ημέρα που οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα, 

παντρεύεται την κόρη του Γεώργιου Κωνσταντακόπουλου, Κική. Από το γάμο αυτό 

θα αποκτήσει δύο κόρες, τη Δροσούλα και τη Δήμητρα.Στα χρόνια της Κατοχής 

(1941- 

1945), καθώς “τα χρώματα είναι λιγοστά και ακριβά”, καταπιάνεται με τη 

χαρακτική. Τα χαρακτικά του Σπύρου Βασιλείου αποτελούν μία ξεχωριστή συμβολή 

“στον αγώνα του πνευματικού κόσμου κατά των κατακτητών” [με ιδιαίτερη έμφαση 

σε έργα όπως, Η ταφή του Παλαμά (1943) και Ο θρήνος των Καλαβρύτων (1943)]. Η 

δράση του περιλαμβάνει την εικονογράφηση και την παράνομη έκδοση τριών 

χειρόγραφων βιβλίων (Ακριτικά του Α. Σικελιανού, Μέσ’ από τα Τείχη του Σ. Σκίπη 

και Δρακογενιά του Α. Θέρου), καθώς και τη φιλοτέχνηση ξυλογραφιών για κάθε 

τεύχος της Νέας Εστίας για δύο χρόνια από τον Ιανουάριο του 1942.  Στα 1945 

σχεδιάζει για το θίασο “Ενωμένοι Καλλιτέχνες” τα σκηνικά και τα κοστούμια για τις 

παραστάσεις Θεοδώρα του Δ. Φωτιάδη και Ρήγας ο Βελεστινλής του Βασίλη Ρώτα. 

Συνεργάζεται επίσης για πρώτη φορά με το Εθνικό Θέατρο φιλοτεχνώντας τα 

σκηνικά και τα κοστούμια για την παράσταση Στο γέρμα του χειμώνα σε σκηνοθεσία 
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Σωκράτη Καραντινού. Δύο χρόνια αργότερα, σκηνογραφεί για την παράσταση της 

Εταιρείας Ελληνικού Θεάτρου Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας του 

Γιώργου Θεοτοκά (1947), ενώ ξεκινά και το διδακτικό του έργο ως τακτικός 

καθηγητής του Μορφωτικού Συλλόγου “Αθήναιον”, του Αθηναϊκού Τεχνολογικού 

Ινστιτούτου και της Δραματικής Σχολής του Eθνικού Θεάτρου.  Το 1948 ξεχωρίζει η 

συμμετοχή του στην Πανελλήνια Έκθεση και η συνεργασία του – για πρώτη φορά – 

με την Εθνική Λυρική Σκηνή για τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης Ο 

βασιλιάς Ανήλιαγος. Tην επόμενη χρονιά, μεταξύ άλλων γραφιστικών εργασιών, 

εικονογραφεί το Αναγνωστικό της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 

 

1950-1960 

Το 1950 ο Σπύρος Βασιλείου μετέχει τόσο στην ίδρυση της καλλιτεχνικής 

ομάδας “Στάθμη”, όσο και στη σύσταση του Ελληνικού Χοροδράματος, 

παραμένοντας για πολλά χρόνια ένας από τους στενότερους συνεργάτες της Ραλλούς 

Μάνου. Επιμελείται τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης του Δον Ζουάν 

του Χοσέ Θορίλλια για το Εθνικό Θεάτρο, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου 

φιλοτεχνεί για την κεντρική αψίδα της Αίθουσας Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη μνημειακών διαστάσεων εικόνα 

του Αγίου Δημητρίου. Η καλλιτεχνική του πορεία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση πολλών διακοσμητικών προγραμμάτων με την αφορμή δημόσιων και 

ιδιωτικών αναθέσεων. 

Τα χρόνια αυτά επίσης είναι ένας από τους γνωστούς ζωγράφους στους 

οποίους ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού αναθέτει τον σχεδιασμό αφισών και 

διαφημιστικού υλικού. 

Το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας και το Χειμωνιάτικο Παραμύθι ανεβαίνουν 

στο Εθνικό Θέατρο με δικά του σκηνικά και κοστούμια (1952), συμμετέχει στην Δ’ 

Πανελλήνια Έκθεση στο Ζάππειο και ένα χρόνο αργότερα (1953) στην έκθεση της 

καλλιτεχνικής ομάδας “Στάθμη”, στη “Galleria Nazionale d’Arte Moderna”, στη 

Ρώμη. Την ίδια χρονιά ξεκινά και η μακρά του συνεργασία με τον Μάνο Κατράκη, 

σχεδιάζοντας τα σκηνικά για την παράσταση Ευγενία Γκραντέ που ανεβαίνει στην 

Θεσσαλονίκη· τα κοστούμια είναι του Γιάννη Τσαρούχη. 

Στη δεκαετία –μεταξύ των πολλών και διαφορετικών ενασχολήσεων του 

Βασιλείου– ξεχωρίζουν η συμμετοχή του σε ομαδική έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών 

στο Βελιγράδι (1954), η παράσταση του Ελληνικού Χοροδράματος Ελληνική 
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Αποκριά (σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη) -της οποίας ο Βασιλείου επιμελείται το 

θέμα, τα σκηνικά και τα κοστούμια-, η έκθεση Neo-Byzantine Church Art στο 

“Detroit Institute of Arts” (1955), οι συνεργασίες με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο (Ο 

Αγαπητικός της Βοσκοπούλας, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Καραϊσκάκης, 

Βασίλισσα Αμαλία), η έκθεση στο “Centro per la Cooperazione Mediterranea” στο 

Παλέρμο της Σικελίας (1957), σειρά ατομικών εκθέσεων (σημειώνουμε ιδιαίτερα την 

ετήσια παρουσία του από το 1956 έως και το 1959 στη γκαλερί “Ζυγός”), σκηνικά 

και κοστούμια για τη Θεοφανώ του Τερζάκη στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης (1958), 

συμμετοχές ακόμη στις εκθέσεις Ελληνικού Σχεδίου «επί του Υπερωκεανίου 

Ολυμπία» (1956), Art Grec Contemporain στη “Gallerie Creuze” στο Παρίσι και 

Καλλιτεχνικό Βιβλίο και Χαρακτική στη “Γκαλερί Τέχνης” στην Αθήνα (1958), στις 

Πανελληνίους των ετών 1957 και 1960, παρουσίες στο διαγωνισμό έργων που 

εκπροσωπούν την Ελλάδα στο διεθνή διαγωνισμό του βραβείου Guggenheim (από το 

1958), καθώς επίσης και στη Μπιενάλε του Sao Paulo (1959). 

1961-1967 

Στην αφετηρία των χρόνων του ’60 βρίσκεται η συνεργασία με το Μιχάλη 

Κακογιάννη (1961) για την κινηματογραφική μεταφορά της Ηλέκτρας του Ευριπίδη. 

Την ίδια χρονιά ο Βασιλείου ολοκληρώνει την αγιογράφηση του Αγ. Βλάση στο 

Ξυλόκαστρο και πραγματοποιεί επετειακή ατομική έκθεση στη γκαλερί “Ζυγός”. 

To 1962 επιμελείται την παράσταση του Ελληνικού Χοροδράματος Το 

τραγούδι του Νεκρού αδερφού σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Το επόμενο έτος 

(1963) υπογράφει στην Όπερα της Στουτγκάρδης τα σκηνικά και τα κοστούμια για 

την Ηλέκτρα του Στράους και συνεργάζεται με τον Αλέξη Σολομό και το Εθνικό 

θέατρο για το Ονειρόδραμα του Στρίνμπεργκ. Το 1964 εργάζεται αντίστοιχα για τις 

παραστάσεις Βαβυλωνία του Βυζάντιου (σε σκηνοθεσία Κ. Κουν) και Ειρήνη του 

Αριστοφάνη (σε σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη) που παρουσιάζεται από το Άρμα 

Θεάτρου. 

Στα 1965, στο πλαίσιο της προβολής του αιτήματος της αυτοδιάθεσης του 

κυπριακού λαού, φιλοτεχνεί για τη Γενική Διεύθυνση Τύπου καλλιτεχνικό χάρτη του 

νησιού (με το μήνυμα του Γεωργίου Παπανδρέου να προβάλλεται εμφατικά). Επίσης 

αναλαμβάνει τη διαμόρφωση της σκηνής του θεάτρου της Δώρας Στράτου στο λόφο 

του Φιλοπάππου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 εξάλλου -οπότε και ο Βασιλείου 

αναδεικνύεται σε έναν από τους συνεπέστερους καταγραφείς των μεταμορφώσεων 
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του σύγχρονου αστικού τοπίου, ενώ συγχρόνως παγιώνει την εικαστική ταυτότητα 

του μονοχρωματικού βάθους, της καταξίωσης του καθημερινού και της ανορθόδοξης 

σύγκλησης ετερόκλητων αντικειμένων- συμμετέχει σε σειρά εκθέσεων στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Επιλεκτικά αναφέρονται η παρουσία του σε ομαδικές εκθέσεις 

Ελλήνων καλλιτεχνών στο Παρίσι και το Βελιγράδι αλλά και στην Ζ’ Πανελλήνια 

Έκθεση το 1963, η συμμετοχή του στην έκθεση Peinture Grecque Contemporaine στο 

Palais des Beaux-Arts στις Βρυξέλλες και στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1964, η 

ατομική έκθεση στο Χίλτον το 1965 (υπό τον γενικό τίτλο Αθήνα-Ερέτρια· 

εναλλαγές με χειμωνιάτικο φως) και στην αίθουσα “Upper Grosvenor Galleries” στο 

Λονδίνο έναν χρόνο αργότερα, αλλά και η συμπερίληψη της δουλειάς του στην 

έκθεση La Semaine Grecque στις Βρυξέλλες, τον Απρίλιο του 1967. 

 

 

 

1969-1985 

Το 1969 είναι έτος απολογισμού εκδίδει το αυτοβιογραφικό του λεύκωμα 

Φώτα και Σκιές και γιορτάζονται, ύστερα από πρωτοβουλία φίλων και συνεργατών 

του, τα 40 χρόνια παρουσίας του στη σκηνογραφία. Το 1970 εκθέτει στο Λονδίνο και 

στην Κύπρο και για πρώτη φορά ανεβαίνει παράσταση αρχαίας τραγωδίας με δική 

του καλλιτεχνική επιμέλεια στην Επίδαυρο (Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη από το 

Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Τ. Μουζενίδη). 

Από το 1971 έως το 1974 οργανώνει ατομικές εκθέσεις σε μεγάλες πόλεις της 

Ευρώπης: Βασιλεία, Παρίσι, Ζυρίχη, Γενεύη, Κολωνία ενώ το 1972 ξεκινά τη 

λειτουργία της η Στοά Σ.Β. ή Μαντρότοιχος στο εξοχικό του στην Ερέτρια με την 

έκθεση Σπονδή Φιλίας, στην οποία συμμετέχουν οι Ζογγολόπουλος, Γ. Κολέφας, Α. 

Μπαχαριάν, Θ. Πανουργιάς και Π. Τέτσης. Από το 1974 εντάσσεται στη διοίκηση της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής και έως το 1981 διατελεί μέλος και πρόεδρος του Δ.Σ. 

καθώς και πρόεδρος της καλλιτεχνικής της επιτροπής. Την ίδια χρονιά εκθέτει στην 

Αίθουσα Τέχνης Αθηνών και οργανώνει την δεύτερη Σπονδή Φιλίας στον 

“Μαντρότοιχο” με τους παλιούς «συμμαθητές» Α. Αστεριάδη, Σ. Κόκκινο, Α. 

Πολυκανδριώτη κ.ά. 

Το 1975 η Εθνική Πινακοθήκη διοργανώνει την πρώτη μεγάλη αναδρομική 

του έκθεση. Ο ίδιος υπολογίζει τότε τα έργα του γύρω στις 5.000. Παράλληλα 

συμμετέχει στην Πανελλήνια έκθεση μετά από δεκαετή απουσία και οργανώνει 
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ατομική έκθεση στην Κολωνία (“Gallerie Lambert Monet”). Επίσης επιμελείται στο 

Ηρώδειο την όπερα του Μπερλιόζ Η καταδίκη του Φάουστ. (Ε.Λ.Σ.). Τα έτη 1976-77 

εκθέτει εκτός Αθηνών: Ηράκλειο (Βασιλική Αγ. Μάρκου), Ρέθυμνο, Λονδίνο 

(“Villiers Gallery”), Γενεύη (“Gallery Dedale”), Θεσσαλονίκη (“Κοχλίας”), Γάνδη, 

Πάτρα. To 1978 επιμελείται την τελευταία του παράσταση στην Εθνική Λυρική 

Σκηνή: το Βαφτιστικό του Θ. Σακελλαρίδη. Το 1979 συμμετέχει σε ομαδική έκθεση 

Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ιρλανδία και πραγματοποιεί ατομική έκθεση στο 

Πανεπιστήμιο της Κονστάντζας. 

Ακολουθούν το 1980 ατομική επετειακή έκθεση στη Θεσσαλονίκη 

(“Κοχλίας”), η τελευταία δουλειά του για το θέατρο το 1982 -με πρωταγωνιστή το 

Μάνο Κατράκη και συνεργάτη στα κοστούμια τον Γιάννη Τσαρούχη (Λειτουργία 

κάτω από την Ακρόπολη του Νικ. Βρεττάκου)- και την ίδια χρονιά η τελευταία 

ατομική έκθεση στη γκαλερί “Ζυγός”. Η Εθνική Πινακοθήκη τιμά τον ζωγράφο με 

μία δεύτερη αναδρομική έκθεση το 1983. O Σπύρος Bασιλείου έφυγε το 1985 σε 

ηλικία 83 ετών. 

 

 

3. Τα πρώτα μου τραγούδια 

 

3.1 Εισαγωγή 

Τον πρόλογο του βιβλίου τον έγραψε η Πολυξένη Ματέϋ στον οποίο 

αναφέρει πως έγινε η συγγραφή του έργου και η συλλογή των τραγουδιών του 

βιβλίου. Η πρωτοβουλία για την συγγραφή του βιβλίου ανήκε στον Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη. 

«Το σχέδιο για την έκδοση μιας συλλογής με τραγούδια για το νηπιαγωγείο 

και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού ξεκίνησε πριν δεκατέσσερα χρόνια στο σπίτι του  

Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Ο Μανόλης, αποφασιστικός και ορμητικός όπως ήταν 

πάντα όταν γινόταν συζήτηση για θέματα παιδείας, πρότεινε να βάλουμε εμπρός μια 

τέτοια συλλογή και σε λίγες μέρες κάλεσε στο σπίτι του τον Μίνω Δούνια, τη Φανή 

Σαρεγιάννη, τη Στέλα Αγιουτάντη, τη Μαρία Γουδέλη, τη Δανάη τσουκαλά κι εμένα, 

για να συζητήσουμε το θέμα.  

 Αποφασίστηκε τότε, ο Μίνως Δούνιας κι εγώ να ψάξουμε να βρούμε 

τραγούδια ελληνικά και ξένα, λαϊκά ή και έντεχνα, που να είναι κατάλληλα για την 
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ηλικία που μας ενδιέφερε, και οι κυρίες που είχαν ασχοληθεί με το παιδικό 

ανάγνωσμα να μας βοηθήσουν στη μετάφραση και την προσαρμογή των κειμένων. 

Ο Δούνιας, με όλο το φόρτο δουλειάς που είχε-δίδασκε μουσική σε δυο 

σχολεία και έγραφε μουσική κριτική σε εφημερίδες και περιοδικά-, θυσίασε επί δυο 

χειμώνες πολλές βραδιές για να διαλέξουμε μαζί, να ταξινομήσουμε, να 

διασκευάσουμε και να εναρμονίσουμε τα τραγουδάκια αυτά. Στη μετάφραση και 

προσαρμογή των κειμένων βοήθησαν αποφασιστικά η Μαρία Γουδέλη και η Δανάη 

τσουκαλά. 

Όταν τελείωσε η δουλειά, ο Μανόλης μας ανέθεσε να προχωρήσουμε και 

διέθεσε τα χρήματα για να γραφούν οι νότες από ειδικό καλλιγράφο, ώστε να αρχίσει  

η εκτύπωση. Αλλά έγινε αυτό, μας άφησε για πάντα ο Μανόλης. 

Μπήκε τότε η συλλογή στο συρτάρι και μόνο μια φορά συζητήσαμε με τον 

Μίνω Δούνια αν θα μπορούσαμε να την εκδώσουμε αυτός και εγώ΄ αλλά μια 

φροντισμένη εικονογραφημένη έκδοση ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας. Ώσπου τον 

Οκτώβρη του 1962 χάσαμε και τον Μίνω Δούνια. Τα τραγουδάκια κοιμούνται τώρα 

ακόμη πιο βαθιά μέσα στο συρτάρι τους. 

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, ανασύροντάς τα σήμερα από τον ύπνο 

τους, εκπληρώνει μια παλιά επιθυμία του Μανόλη Τριανταφυλλιδη και σύντομα 

βοηθά να ιδεί τη δημοσιότητα ένα έργο, που έχει επάνω του ολοφάνερη τη σφραγίδα 

της αποφασιστικής συμβολής του Μίνου Δούνια: λεπτό γούστο, μουσική και 

γλωσσική ευαισθησία και βαθιά γνώση του πως πρέπει να είναι φτιαγμένο το 

τραγούδι για το μικρό παιδί. 

Για μένα στέκει μια ξεχωριστή συγκίνηση το ότι ο καρπός της συνεργασίας 

μας με τους δυο αλησμόνητους φίλους θα βρει, έστω και ύστερα από τόσα χρόνια, 

τον προορισμό του, θα πάει δηλαδή κοντά σε όσους φροντίζουν για την μουσική 

αγωγή του μικρού παιδιού στην Ελλάδα. 

Η εναρμόνιση και συνοδεία των τραγουδιών γράφτηκε επίτηδες πολύ απλά 

για πιάνο, μπορεί όμως και να παιχτεί και με ακορντεόν. Τα κομμάτια αρ. 3-7,11-23, 

και 39,40,43 είναι συνάμα κινητικά ρυθμικά παιγνίδια. Τους αρ. 20 και 21 τους 

διασκευάσαμε από μια παλιά εξαντλημένη συλλογή της Αικ. Λασκαρίδου, τον αρ. 42 

μας τον παραχώρησε ευγενικά η κ. Έλλη Φιξ. Ιδιαίτερη χάρη οφείλουμε στον κ. 

Σίμωνα Καρά για την παραχώρηση των αρ. 27-33 και 35 από την ανέκδοτη συλλογή 

του. Την εικονογράφηση ανέλαβε ο Σπύρος Βασιλείου, που και παλιά είχε σχετικά 

συνεργαστεί με τον Μίνω Δούνια. Την εκτέλεση της εικονογράφησης ο Γιάννης 
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Κουτσούρης». (από τον πρόλογο του βιβλίου «Τα πρώτα μου τραγούδια» της 

Πολυξένης Ματέϋ, 1970) 

 

3.2 Τα Τραγούδια 

Το βιβλίο «Τα πρώτα μου τραγούδια», αποτελείται από 45 τραγούδια 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, και έχει μελωδίες από διάφορες ευρωπαϊκές 

χώρες όπως την Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία αλλά και ελληνικά τραγούδια. Τα 

τραγούδια ανάλογα με την χώρα προέλευσής τους μπορούν να διακριθούν σε: 

 

1. Ελληνικά: 18 τραγούδια ( «Άσπρο μου τριανταφυλλάκι», Ένα μήλο 

κόκκινο κ.α) 

2. Γερμανικά: 13 τραγούδια ( Ο φασούλης, Ο γάιδαρος κι ο κούκος κ.α.) 

3. Γαλλικά: 12 τραγούδια ( Τρείς κοτούλες, Στη σειρά κ.α.) 

4. Αγγλικά: 2 τραγούδια ( Τα δυο γατάκια, Τ’ αστέρια) 

 

 

 

 

 

 

Τα ελληνικά τραγούδια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

a. Δημοτικά:  9 τραγούδια π.χ. «Η βροχούλα», «Χίλια καλώς ορίσατε» κ.α.  

b. Πανελλήνια: 3 τραγούδια, τα «Κάλαντα Χριστουγέννων», «Κάλαντα 

Πρωτοχρονιάς» και ‘Το καρναβάλι» 

c. Της Ματέϋ: 3 τραγούδια, τα «Τοπάκια», «Το λελέκι» και «Προβατάκια» 

d. Βυζαντινά: 2 τραγούδια, τα «Στον κόσμον έρχεται ο Χριστός» και «Χριστός 

Ανέστη» 

e. Νησιώτικα: 1 τραγούδι, το «Οι δώδεκα μήνες» 

 

Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση των τραγουδιών είναι ανάλογα με το ρυθμό της 

μουσικής τους: 

i. Ήσυχα: 2 τραγούδια  («Προσευχή» και «Φεγγαράκι στρογγυλό») 

ii. Αφηγηματικά-Ευγενικά: 2 τραγούδια («Οι δώδεκα μήνες» και «Χίλια καλώς 

ορίσατε») 
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iii. Περπατητά: 2 τραγούδια («Βουβά παιδιά» και «Τρείς κοτούλες») 

iv. Εμβατήρια: 3 τραγούδια («Στην ουρά», «Στη σειρά» και «Ο στρατός») 

v. Ζωηρά: 5 τραγούδια («Τοπάκια», «Αίνιγμα 1», «Τα καραγκιοζάκια», «Φύγε, 

φύγε ποντικάκι» και «Ανέβηκα στην πιπεριά») 

vi. Αργά, απλά, τρυφερά: 8 τραγούδια («Το λελέκι», «Προβατάκια», «Αχ να ΄χα 

δυο φτερά», «Ο κούκος», «Ταξιδιάρικα πουλιά», «Άσπρο μου τριανταφυλλάκι» 

«Μη με λησμόνει» και «Το φεγγαράκι») 

vii. Χαρμόσυνα-Γιορταστικά: 5 τραγούδια («Ο φασουλής», «Κάλαντα 

Χριστουγέννων», «Κάλαντα Πρωτοχρονιάς», «Χριστός Ανέστη» και «Μια 

βοσκοπούλα» 

viii. Μέτριος χρόνος: 2 τραγούδια («Αίνιγμα 2» και «Οι μέλισσες») 

ix. Εύθυμα: 7 τραγούδια («Τα δυο γατάκια», «Δίνουν χέρια τα παιδιά», 

«Χειμώνας», «Άι μου θεολόγε μου», «Το καρναβάλι», «Αχ ας είχα μια μικρή 

κουκλίτσα» και «Ο γάιδαρος και ο κούκος» 

x. Χορευτικά-Λικνιστά: 7 τραγούδια («Το σιτάρι», «Η βροχούλα», «Ένα μήλο 

κόκκινο», «Χορταράκια», «Νενενέ του λέγανέ», «Για ιδές τον αμάραντο» και 

«Η σκούνα» 

xi. Ευλαβικά: 2 τραγούδια («Στον κόσμον έρχεται ο Χριστός» και «Τ’ αστέρια») 

 

4.Κριτική 

 

Η συγγραφή του βιβλίου αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια συλλογής 

τραγουδιών για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Αξιοσημείωτο εί ή της τναι 

το γεγονός ότι υπάρχουν τραγούδια από διάφορες χώρες και όχι μόνο ελληνικά. 

Ακόμη συμπεριλαμβάνονται διάφορα είδη τραγουδιών ακόμη και βυζαντινές 

μελωδίες. Στη συλλογή θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα παραδοσιακά 

ελληνικά τραγούδια από την περιοχή του Πόντου ή της Κρήτης, έντεχνα, τζαζ ακόμη 

και όπερα. 

Το ελληνικό σχολείο έχει κάνει αρκετά βήματα ως προς την μουσική 

εκπαίδευση των παιδιών. Με τη διδασκαλία της μουσικής οι μαθητές μπορούν να 

εκφραστούν, να γνωρίσουν μουσικά αναγνώσματα και να διασκευάσουν, ενώ 

μπορούν να αναδειχθούν από κάποιους μαθητές και ταλέντα ή κλίση προς τη 
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μουσική. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, τέλος, οι μαθητές μαθαίνουν κάποιους 

παραδοσιακούς χορούς όπως τον «Μενούση» κ.α. 

 

5.Προτάσεις 

Από τη συλλογή δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί κάποιο τραγούδι. Ωστόσο, θα 

μπορούσαν αν προστεθούν σε μια επόμενη έκδοση της συλλογής νέα πιο σύγχρονα 

τραγούδια και μουσικά ακούσματα για παιδιά, μερικά από τα οποία παρατίθενται 

παρακάτω: 

 

Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια: 

https://www.youtube.com/watch?v=muLibqQ8ZoI 

Το τραγούδι αυτό είναι ρυθμικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γυμναστική 

των παιδιών. Είναι ένα διαπολιτισμικό τραγούδι με παραλλαγές σε διάφορες γλώσσες 

του κόσμου (αγγλικά, γαλλικά, κινεζικά, ρωσικά κ.α.). Μπορεί να αποτελέσει και 

αφορμή για γνωριμία παιδιών μεταξύ διαφορετικών χωρών καθώς η μουσική, ο 

ρυθμός και οι κινήσεις του τραγουδιού είναι κοινές στις περισσότερες παραλλαγές 

του. 

 

Χόκι Πόκι: 

https://www.youtube.com/watch?v=P7kyL1H_lUE 

Όπως και το «Κεφάλι, ώμοι γόνατα και πόδια» έτσι, και το τραγούδι αυτό είναι 

ρυθμικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γυμναστική των παιδιών. Είναι ένα 

διαπολιτισμικό τραγούδι με παραλλαγές σε διάφορες γλώσσες του κόσμου. Μπορεί 

να αποτελέσει αφορμή για γνωριμία παιδιών μεταξύ διαφορετικών χωρών καθώς η 

μουσική, ο ρυθμός και οι κινήσεις του τραγουδιού είναι κοινές στις περισσότερες 

παραλλαγές του. 

 

Ελληνικά τραγούδια: 

Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ (κινητικό) 

https://www.youtube.com/watch?v=_uvcRaR20K8 

Χάρτινο το φεγγαράκι του Μάνου Χατζιδάκι (μπαλάντα) 

https://www.youtube.com/watch?v=AXHC9nquMKA 

Το τανγκό της Νεφέλης της Χάρις Αλεξίου (τανγκό) 

https://www.youtube.com/watch?v=muLibqQ8ZoI
https://www.youtube.com/watch?v=P7kyL1H_lUE
https://www.youtube.com/watch?v=_uvcRaR20K8
https://www.youtube.com/watch?v=AXHC9nquMKA


[22] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lF3zt_Gj3uk 

 

Γαλλικά τραγούδια: 

Il court, il court, le furet  (Τρέχει, τρέχει το κουνάβι) (μελωδικό) 

https://www.youtube.com/watch?v=dOA1BvPXrrk 

Au clair de la lune (Στο φως του φεγγαριού) (νανούρισμα) 

https://www.youtube.com/watch?v=IYLTc3tGdzc 

 

Ιταλικό τραγούδι: 

La sveglia birichina (Το άτακτο ξυπνητήρι) (Χιουμοριστικό) 

https://www.youtube.com/watch?v=RFsT-kLpgls&list=PL74C7F809F89D830A 

 

Αγγλικό τραγούδι: 

Rain Rain Go Away (Βροχή, βροχή φύγε μακριά) (ρυθμικό) 

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 

 

Τέλος θα μπορούσε να προστεθεί και ο Ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων για την 

προαγωγή της άμιλλας, του αθλητισμού, της ειρήνης, της φιλίας μεταξύ των χωρών. 

Ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων του Κωστή Παλαμά και μουσική του Σπύρου 

Σαμαρά 

https://www.youtube.com/watch?v=2zHsWbciYHM  
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Au clair de la lune (Στο φως του φεγγαριού)  

https://www.youtube.com/watch?v=IYLTc3tGdzc 

La sveglia birichina (Το άτακτο ξυπνητήρι)  

https://www.youtube.com/watch?v=RFsT-

kLpgls&list=PL74C7F809F89D830A 

Rain Rain Go Away (Βροχή, βροχή φύγε μακριά)  

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 

Ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων  

https://www.youtube.com/watch?v=2zHsWbciYHM 
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