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Από το 1996 όταν ο εκδοτικός οίκος «Φίλιππος Νάκας» µε εµπιστεύτηκε και δέχθηκε να εκδώσει τη συλλογή πα-
ραδοσιακών τραγουδιών έχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια. Αρκετοί και αρκετές κατά περιόδους έχουν αναφερθεί 
σε αυτήν τη συλλογή για σχολική χρήση µε απλή σηµειογραφία και πιστεύω ότι ήταν και η αφορµή να αρχίσουν 
να εµφανίζονται και άλλες συλλογές µε παιδικά (και εν πολλοίς άγνωστα) τραγούδια-διαµάντια της παραδο-
σιακής µουσικής όπως για παράδειγµα η σηµαντική πολυµεσική καταγραφή µε τίτλο «Φιντάνι – Φιντανάκι» από 
το Κ.Α.Λ.Μ.Ε. µε ακούραστο πρωτεργάτη τον εκλιπόντα συνάδελφο Φάνη Σουλακέλλη. 

Ύστερα από τόσα χρόνια η συλλογή «Παραδοσιακά Τραγούδια για παιδιά» δίνεται στην ελεύθερη κυκλοφορία 
ως ψηφιακό βιβλίο µε νέα σελιδοποίηση και επιµέλεια από τον Θάνο Ζελίτη και την ευγενική βοήθεια των εκδό-
σεων «Άρτεµις». Αποτελεί δε µια προσφορά σε όσους/ες θα ήθελαν να χρησιµοποιήσουν αυτή τη συλλογή για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς. Η συλλογή αυτή ήταν καρπός των αναλύσεων που είχα κάνει ως µέρος του σχετικού 
µαθήµατος για το παιδικό τραγούδι στο ινστιτούτο Kodály στο Kecskemet στην Ουγγαρία. Η διδασκαλία ήταν του 
εµπνευσµένου δασκάλου Carlos Miro και η ακαδηµαϊκή χρονιά 90-91 που περάσαµε µαζί ήταν πραγµατικά πολύ 
παραγωγική.  

Σε αυτό το βιβλίο, τόσο µέσα από τις αναλύσεις που κάναµε όσο και από τις συζητήσεις και τις προβληµα-
τικές που αναπτύχθηκαν, είχα καταλήξει στα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα τραγούδι για να 
µπορεί να αποδοθεί από µικρά παιδιά των οποίων η έκταση της φωνής δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί πλήρως. Στην 
ουσία η έκταση ενός παιδικού τραγουδιού κυµαίνεται σε µια 6η. Η µικρή έκταση, 5ης, 6ης ακόµα και 7ης, δίνει 
µια σιγουριά στον/στην εκπαιδευτικό ώστε τα παιδιά να µπορέσουν να αποδώσουν τονικά σωστά ένα τραγούδι 

Μικρός απολογισμός 
Πρόλογος στην ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου

1. Έχω αναφερθεί εκτενέστερα σχετικά για το παιδικό τραγούδι στο Τσαφταρίδης Ν., “Επιμόρφωση και Μουσική αγωγή. Μουσική Αγωγή 
και Παιδαγωγικές Ακαδημίες”, Βρατσάλης Κ. (Επιμ. Εισαγ.), Διδακτική Εμπειρία και Παιδαγωγική Πράξη. Αθήνα, Νήσος (2005) σ. 131‐160. 
Διατίθεται δωρεάν από https:nissos.gr/offers
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ακόµα και στην περίπτωση που αυτά δεν είχαν προηγούµενες µουσικές εµπειρίες ή γνώσεις. Ο δάσκαλος ή η δα-
σκάλα θα µπορέσει να διδάξει ένα τραγούδι µικρής έκτασης σωστά στα παιδιά, δεν θα προκαλέσει ζηµιά στη 
φωνή τους ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί τα παιδιά σε επαφή µε την φωνητική µουσική. 

Αντίστοιχα ο/η ειδικός εκπαιδευτικός της µουσικής θα µπορέσει να έχει ένα κοινό σηµείο εκκίνησης διδασκα-
λίας τραγουδιών, σε περιπτώσεις που βρεθεί για πρώτη φορά σε ένα σχολείο, κάτι συνηθισµένο για έναν δάσκαλο 
µουσικής, που στην ουσία είναι ένας «περιπλανώµενος τροβαδούρος» αφού είναι αναγκασµένος για να συµπλη-
ρώσει ωράριο να πηγαίνει από σχολείο σε σχολείο.  

Στην εισαγωγή του βιβλίου υπάρχουν χρηστικά σχόλια παρουσίασης των τραγουδιών, ενώ η καταγραφή σε 
5γραµµη σηµειογραφία ακολουθεί τη βασική µελωδική γραµµή του κάθε τραγουδιού. Ταυτόχρονα υπάρχουν και 
προτάσεις συνοδείας µε απλά κρουστά όργανα, προτάσεις τις οποίες ο/η δηµιουργικός εκπαιδευτικός µπορεί να 
τις παραλείψει, να τις εµπλουτίσει ή να τις αξιοποιήσει µε τον τρόπο που θεωρεί πιο σωστό για τα παιδιά του. 

 
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ένα ακόµα χαρακτηριστικό, το οποίο κάνει το παιδικό τραγούδι εύκολα 

προσβάσιµο και το οποίο δεν αναφέρεται στην έντυπη έκδοση. Αφορά τον συλλαβικό ή µελισµατικό χαρακτήρα 
του τραγουδιού δηλαδή αν σε κάθε νότα της µελωδίας αντιστοιχεί µια συλλαβή (συλλαβικό) ή πολλές νότες της 
µελωδίας αντιστοιχούν σε µία συλλαβή (µελισµατικό). Ανακεφαλαιώνω εποµένως τα χαρακτηριστικά που ενδεί-
κνυται να έχει ένα τραγούδι για να µπορεί να αποδοθεί από τα παιδιά: 

 
1. Έκταση έκτης 
2. Βηµατική µελωδική κίνηση (µε λίγα µικρά αφεστώτα διαστήµατα) 
3. Ρυθµικά σχήµατα τα οποία υποστηρίζονται από τον λόγο 
4. Μέτρο ανάλογα των δυνατοτήτων (πολιτισµικό περιβάλλον) των παιδιών 
5. Μορφή απλή (µονοµερής διµερής ή µοτιβική) 
6. Συλλαβικό χαρακτήρα 
7. Συνοδεία απλή (3φωνες συγχορδίες, 5ες ή 4ες), οστινάτο (σύντοµο επαναλαµβανόµενο σχήµα) ή ισοκράτη 
 
Σηµαντική σηµείωση: Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν εφαρµογή στην πράξη. Ακόµα και στην περίπτωση που 

οι γνώσεις µας στη µουσική είναι ελλιπείς, ένα τραγούδι που το µαθαίνουµε εύκολα και γρήγορα και το οποίο µπο-
ρούµε να το τραγουδήσουµε αρχίζοντας λίγο πιο ψηλά (οξύτερα) και λίγο πιο χαµηλά (βαρύτερα) εµπεριέχει τα πε-



11

ρισσότερα από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και εποµένως µπορεί να αποδοθεί σωστά από τα παιδιά. 
Στην παρούσα ηλεκτρονική έκδοση έχω προσθέσει τρία τραγούδια τα οποία στην επτανησιακή συνείδηση2  

έχουν καθιερωθεί ότι είναι από την:  
• Ζάκυνθο «Μια βαρκούλα θα αρµατώσω», 
• Κέρκυρα «Θυµωµένος µου ήρθες απόψε» και 
• Ιθάκη «Μενεξέδες και ζουµπούλια» (στην ιθακήσια εκδοχή και όχι στην Σµυρναίικη). 
 
Τέλος θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον εκδοτικό οίκο «Φίλιππος Νάκας» για την πρώτη έντυπη 

έκδοση, στη φίλη και υπεύθυνη των εκδόσεων Άννα Φανουργάκη, που ανέλαβε το βάρος της έκδοσης, στον Ιάκωβο 
Κονιτόπουλο, συνθέτη, δάσκαλο, µαέστρο, φίλο και συντοπίτη Ζακυνθινό για τις συζητήσεις και υποδείξεις του, 
στον Νίκο Δεσεκόπουλο για τα σχέδια και τη ζωγραφιά του εξωφύλλου, το πρωτότυπο του οποίου κοσµεί τον 
χώρο µου, καθώς και την Άρτεµις Πετροπούλου για τον σχεδιασµό των νέων τραγουδιών που έχω προσθέσει και 
τον Θάνο Ζελίτη για τη νέα ηλεκτρονική σελιδοποίηση. 

 
 
 

Αθήνα Μάης 2020 εποχή του covid-19 
Νικόλας Τσαφταρίδης MA, PhD 

ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής 
Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

Σχολή Επιστηµών της Αγωγής 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

2. Η εθνομουσικολογική έρευνα δεν μας δίνει αρκετά στοιχεία για την πατρότητα αυτών των τραγουδιών γι’ αυτό δεν αναφέρω την προ‐
έλευσή τους αλλά το πού έχουν καθιερωθεί.
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µέση του τραγουδιού. Η έκταση έκτης (6ης) σηµαίνει ότι ο βαρύτερος φθόγγος από τον οξύτερο έχουν έξι φθόγγους 
διαφορά, π.χ. από το ντο (C) έως λα (A) ή φα (F) µε ρε (D). Στα πολύ µικρά παιδιά, νηπιαγωγείου, η έκταση της 6ης 
πρέπει να κατακτηθεί σταδιακά ενώ στα πιο µεγάλα µπορεί να φτάσει την 8η ή την 9η. Μερικές φορές ένα τρα-
γούδι µπορεί να έχει µεγαλύτερη έκταση από µια 6η αλλά µια φράση του ή ένα µέρος του να κινείται σε µικρή 
έκταση και να µπορεί να τραγουδηθεί από τα παιδιά. Δηλαδή, να γίνει µια εναλλαγή solo (ένας) και tutti (όλοι). 
Τέτοιο παράδειγµα είναι το τραγούδι “Σε καινούργια βάρκα”, τα µέτρα 1-4 µπορούν να τραγουδηθούν από τον 
διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα και τα µέτρα 5-10 από τα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης, στο τραγούδι “Σ' ένα παπόρο 
µέσα” τα µέτρα 5-8 µπορούν να τραγουδηθούν από τα παιδιά. Τέτοιες τεχνικές µπορούν να εφαρµοστούν χωρίς 
περιορισµό, αφού σκοπός µας είναι να αποδώσουν τα παιδιά σωστά κάθε τραγούδι. 

Βηµατική κίνηση έχουµε όταν η µελωδική γραµµή σχηµατίζεται από διαδοχικούς φθόγγους (ντο, ρε, µι κτλ.). 
Δεν περιέχει, δηλαδή, µεγάλα διαστήµατα 5ης ή 6ης, τα οποία θα πρέπει να κατακτώνται σταδιακά. Βέβαια, ένα 
τραγούδι δεν µπορεί να έχει µόνο βηµατική κίνηση, αλλά η βηµατική κίνηση πρέπει να υπερισχύει. Για παράδειγµα 
το τραγούδι “Βλέπω καράβια κι έρχονται” έχει βασικά βηµατική κίνηση και δύο διαστήµατα τρίτης που τα συνα-
ντάµε δυο τρεις φορές. 

Τα ρυθµικά σχήµατα αποτελούνται από διαφορετικές αξίες που τις αντιλαµβανόµαστε ως ένα µικρό σύνολο, 
το µοτίβο. Οι αξίες είναι τα τέταρτα, τα όγδοα, τα δέκατα έκτα κτλ. Οι αξίες δεν είναι απόλυτες αλλά σχετικές 
µεταξύ τους. Ένα τέταρτο δεν σηµαίνει τίποτα αν δεν το συσχετίσουµε µε κάποιες άλλες αξίες π.χ. ογδόων, δέ-
κατων έκτων κτλ. Στο "Χελιδόνισµα" υπάρχει ένα ρυθµικό σχήµα σε δύο παραλλαγές. Η πρώτη είναι: 

Τα ίδια ρυθµικά σχήµατα υπάρχουν και στο τραγούδι "Πώς το τρίβουν το πιπέρι" ενώ στο "Πέντε δέκα πα-
παδιές" το κύριο ρυθµικό σχήµα είναι: 

και η δεύτερη
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Το ρυθµικό σχήµα που συναντάµε στο 3-4 µέτρο του τραγουδιού "Πάνω στην κούνια" θα µπορούσε να χαρα-
κτηριστεί δύσκολο. Η χρήση όµως της γλώσσας, των λέξεων δηλαδή τζιγκι τζίγκι τζέλα τζίγκι τζίγκι τζο, το κάνει 
να είναι εύκολα προσβάσιµο. Το ίδιο συµβαίνει και στα µέτρα 2-3 του τραγουδιού "Μια γριά µπαµπόγρια". Όσο 
δύσκολο και αν είναι ένα ρυθµικό σχήµα, µπορεί να αποδοθεί από τα παιδιά αν υποστηρίζεται από το λόγο. 

Το µέτρο δεν πρέπει να συγχέεται ούτε µε τα ρυθµικά σχήµατα και ούτε µε τον ρυθµό. Το σύνολο των ρυθµικών 
σχηµάτων ενός τραγουδιού αποτελούν τον ρυθµό του συγκεκριµένου κοµµατιού. Με τον όρο µέτρο, όµως, εννοούµε 
τη διαίρεση του χρόνου "σε µαθηµατικά ίσα διαστήµατα µε τα οποία ο άνθρωπος µπορεί να µετράει, να υπολο-
γίζει" 1. Τα «µαθηµατικά ίσα διαστήµατα» είναι ο εσωτερικό παλµός που διαπερνά ένα τραγούδι. Στην πράξη το 
µέτρο µας υπαγορεύει τον τρόπο που χτυπάµε παλαµάκια όταν συνοδεύουµε ένα τραγούδι. Ένα χαρακτηριστικό 
του µέτρου είναι η οµαδοποίηση των περιοδικών αυτών χτυπηµάτων σε ισχυρά και ασθενή. Έτσι, έχουµε δίσηµο 
µέτρο µε ένα ισχυρό και ένα ασθενές χτύπηµα, τρίσηµο µε ένα ισχυρό και δύο ασθενή αλλά και το αποτέλεσµα 
που µπορεί να προέλθει από τον συνδυασµό δίσηµων ή/και τρίσηµων ρυθµών, όπως του πεντάσηµου (2+3 ή 
3+2), του επτάσηµου (2+2+3 ή 3+2+2 ή 2+3+2) κτλ. Είναι σηµαντικό αυτό που αναφέρει η Π. Ματέυ "ότι το 
µέτρο συλλαµβάνεται από το µυαλό ενώ ο ρυθµός βιώνεται"2. Και η βίωση αυτή του ρυθµού γίνεται µέσω του 
ήχου, της κίνησης και του λόγου. 

Πεντάσηµα, επτάσηµα και εννεάσηµα µέτρα δεν είναι δύσκολο να αποδοθούν από τα Ελληνόπουλα. Ο λόγος 
είναι ότι τέτοια µέτρα είναι χαρακτηριστικά της ελληνικής µουσικής. Η χρήση µάλιστα µιας τρισύλλαβης λέξης 
(σή-µε-ρα) και µιας δισύλλαβης (τώ-ρα) που τονίζονται στην πρώτη συλλαβή, µας κάνει να συνειδητοποιούµε 
καλύτερα και γρηγορότερα το µέτρο του κάθε κοµµατιού. 

Η µορφή του τραγουδιού παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην εκµάθησή του. Τα τραγούδια που έχουν επα-
ναλαµβανόµενες φράσεις ή είναι µονοµερή είναι πιο εύκολα. Η µορφή του τραγουδιού "Στα ψηλά τα παραθύρια" 
είναι µονοµερής (Α) και οι τέσσερις φράσεις που περιέχει είναι σχεδόν πανοµοιότυπες. Το ίδιο συµβαίνει και στο 
"Χελιδόνισµα", ενώ στο "Παντρεύουνε τον κάβουρα" έχουµε δύο µέρη, το πρώτο (Α) είναι τα τρία πρώτα µέτρα και 
το δεύτερο (Β) τα µέτρα 4-8. Το "Έφκε µε το µαντήλι µου" αποτελείται από ένα µέρος (Α) που επαναλαµβάνεται 
τρεις φορές και ένα δεύτερο (Β) που επαναλαµβάνεται δύο φορές. Απλή µοτιβική µορφή έχουµε και στο "Ένα το 
αηδονάκι". 
1. Πολυξένη Ματέυ-Ρουσοπούλου, Ρυθµός, Αθήνα 1992, σελ. 12. 
2. ό.π.
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Η συνοδεία, τέλος, θα πρέπει να αποτελείται από απλές συγχορδίες, µε ισοκράτη ή µε ostinato (επίµονο βά-
σιµο). Οι συγχορδίες µπορούν να παιχθούν από οποιοδήποτε όργανο συνοδείας όπως πιάνο, κιθάρα, ακορντεόν, 
αρµόνιο. Δεν θα πρέπει να έχουν περίτεχνες αναπτύξεις αλλά να υποστηρίζουν αφενός το µέτρο και αφετέρου 
την τονικότητα. Τέτοιοι τρόποι χρήσης των συγχορδιών δίνονται στα τραγούδια αυτού του βιβλίου, όπως, για 
παράδειγµα, τα τραγούδια "Έφκε µε το µαντήλι µου", "Κάτω στο γιαλό", "Μήλο µου κόκκινο" κτλ. Ο ισοκράτης 
είναι η συνοδεία µιας µελωδίας από έναν ή δύο παρατεταµένους φθόγγους. Η τεχνική αυτή που αποτελεί βασικό 
στοιχείο της βυζαντινής µουσικής µεταφέρεται και στην παραδοσιακή µουσική, που έχει επιρρεαστεί από τη βυ-
ζαντινή και σε όσα τραγούδια χρησιµοποιούν 5τονικές κλίµακες. Παράδειγµα ισοκράτη θα δούµε στο τραγούδι 
"Κοντούλα λεµονιά" και "Γιάννη µου το µαντήλι σου ". Μπορεί να παιχτεί µε αρµόνιο, ακορντεόν, έγχορδο µε δοξάρι, 
φλογέρα κατά προτίµηση alto ή tenoro και γενικά µε οποιοδήποτε όργανο που µπορεί να κρατήσει έναν παρατε-
ταµένο φθόγγο. 

Το επίµονο βάσιµο (ostinato) µπορεί να είναι µόνο ρυθµικό ή και µελωδικό. Είναι µια σύντοµη φράση που επα-
ναλαµβάνεται, εξού και επίµονο, συνήθως στο µπάσο από όπου και βάσιµο. Το ρυθµικό ostinato υπάρχει σε όλα 
τα τραγούδια µε τη χρήση ηχηρών κινήσεων ή διαφόρων κρουστών. 

Η σηµειογραφία των τραγουδιών είναι απλώς ένας οδηγός και µπορεί να γίνει επιπλέον επεξεργασία, χρη-
σιµοποιώντας όποια όργανα είναι διαθέσιµα. Η έκταση όλων των τραγουδιών είναι κατάλληλη για να παιχθούν 
από soprano φλογέρα αλλά και από κάποιο άλλο όργανο. Σε κάθε ένα από αυτά δίνονται ενδεικτικές πληροφορίες 
για το πώς µπορούν να παιχθούν, αλλά οι διδάσκοντες θα πρέπει να προσαρµόσουν τα επιµέρους αυτά στοιχεία 
ανάλογα µε τη δυναµικότητα της οµάδας. 

Η περιοχή της φωνής που είναι γραµµένα τα τραγούδια θεωρείται βολική για τα παιδιά. Μπορεί όµως να 
αλλάξει ανάλογα µε τις δυνατότητες τους. Αν, δηλαδή, ένα τραγούδι "ζορίζει" τα παιδιά µε αποτέλεσµα να µην 
αποδίδεται σωστά, οι διδάσκοντες µπορούν να αλλάξουν την τονικότητα. 

 
Επεξηγήσεις συµβόλων 
 
Οι συµβολισµοί Ο, Μ, Β σηµαίνουν οξύ, µέσο, βαρύ και υποδεικνύουν τα µεµβρανόφωνα, τα οποία µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν. Μπορεί να είναι τρία διαφορετικά π.χ. τρία ταµπουρίνα διαφορετικού µεγέθους ή ένα που 
µπορεί να βγάλει τρεις διαφορετικούς ήχους, όπως το τουµπελέκι ή το µπεντίρ. Μπορούν όµως να αντικαταστα-
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θούν και από ηχηρές κινήσεις ή χτυπήµατα πάνω στα τραπεζάκια ή στις καρέκλες. Για να µην µετράνε παύσεις 
τα παιδιά, µπορούν να παίζουν τον βαρύ ήχο µε το δεξί πάνω στο τραπεζάκι τους και τον οξύ µε το αριστερό, 
κρατώντας το µολύβι. Όταν βιώσουν το, ρυθµό µπορούν να παίζουν σε µεµβρανόφωνα. 

Το ΚΜΤ σηµαίνει κοµπολόι και παίζεται µε ένα χονδρό κρασοπότηρο που το σέρνουµε πάνω σε ένα κοµπολόι. 
Στα παιδιά µπορούµε να δώσουµε ένα ποτήρι ή µια κούπα από σκληρό πλαστικό και ένα περιδέραιο µε στρογ-
γυλές χάνδρες. Το κοµπολόι ή το περιδέραιο είναι στερεωµένο στη µια άκρη του σε κάποιο σταθερό σηµείο και το 
κρατάµε τεντωµένο µε το χέρι. Αντί γι’ αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξύστρα. 

ΚΤ είναι τα κουτάλια. Κρατάµε στη µια χούφτα το ένα και το χτυπάµε µε το άλλο. Αντί για κουτάλια µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε καστανιέτες, κρόταλο ή κασετίνα (woodblock).  

Το Ζ σηµαίνει ζίλια, δηλαδή τα µικρά "πιάτα" που παίζονται σε δύο ζεύγη. Εδώ όµως µπορούµε να τα χρη-
σιµοποιήσουµε και µόνα τους, χτυπώντας τα µε µια µικρή µεταλλική µπαγκέτα ή και µεταξύ τους. Αντί για ζίλια 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µικρά "πιάτα" ή τρίγωνο. 

Ο ρυθµός συγχορδίας µάς δείχνει τον τρόπο που θα παιχθεί η συγχορδία στα αντίστοιχα σηµεία. Το σηµάδι 
κάτω από τη γραµµή δείχνει το µπάσο και πάνω από τη γραµµή τους άλλους φθόγγους της συγχορδίας. Αν παι-
χθεί σε πιάνο, ακορντεόν ή αρµόνιο είναι το αριστερό που θα παίξει το µπάσο και το δεξί τους φθόγγους της 
συγχορδίας. Αν παιχθεί σε κιθάρα, θα παίξουµε µπάσο για κάτω απ' τη γραµµή και τις υπόλοιπες χορδές για 
πάνω από τη γραµµή. 

Όλα τα ρυθµικά σχήµατα και τα όργανα που δίνονται είναι ενδεικτικά και οι διδάσκοντες δεν θα πρέπει να 
δεσµεύονται, αλλά αντίθετα να δίνουν και τη δική τους άποψη χρησιµοποιώντας και άλλα όργανα και διαφορε-
τικά ρυθµικά σχήµατα. 

1. Χελιδόνισµα: Τραγούδι για τον ερχοµό των χελιδονιών και του Μάη. Δεν χρειάζεται καµία οργανική ή ρυθ-
µική συνοδεία. 

2. Ένα το αηδονάκι: Παιδικό τραγούδι από την Ήπειρο για το µέτρηµα. Μπορούµε να αυτοσχεδιάσουµε και 
διαφορετικά λόγια που να ανταποκρίνονται στους αριθµούς. Μπορεί να γίνει και παντοµίµα ώστε τα λόγια να 
γίνουν πιο παραστατικά. Η συνοδεία µπορεί να είναι ένα ostinato που χρησιµοποιεί τους τρεις φθόγγους του 
τραγουδιού, κατάλληλο για ξυλόφωνο ή µεταλλόφωνο. Το κοµµάτι έχει πέντε διαφορετικά τµήµατα και µία επωδό 
που αλλάζει κάθε φορά τον αριθµό. Το σχήµα δείχνει τον τρόπο εκτέλεσης. Μπορούµε να αρχίσουµε το τραγούδι, 
να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να τραγουδούν την επωδό και σιγά σιγά και τα υπόλοιπα τµήµατα. Αν θέλουµε προ-
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σθέτουµε και άλλους ρυθµούς αυτοσχεδιάζοντας τα λόγια. Μπορεί να ακούγεται και ισοκράτης σε µι (Ε) από φωνή 
ή όργανο. 

3. Έφκε µε το µαντήλι µου: Τραγούδι από τη νότια Ελλάδα, που αν και µιλάει για τον χωρισµό, η µελωδία 
του έχει έναν χαρακτήρα σκωπτικό. Η φόρµα του, που είναι ΑΑΑΒΒ, συµβάλλει ώστε να µαθαίνεται εύκολα από 
τα παιδιά. 

4. Στα ψηλά τα παραθύρια: Στο τραγούδι αυτό µπορεί να γίνει εναλλαγή solo-tutti. Οι δύο πρώτες γραµµές 
τραγουδιούνται στην αρχή από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα και επαναλαµβάνονται από όλα τα παιδιά. Το 
ίδιο γίνεται και για τις δύο άλλες γραµµές. 

5. Κάτω στο γιαλό: Χαρούµενη µελωδική γραµµή µε εύκολα ρυθµικά σχήµατα. 
6. Βλέπω καράβια κι έρχονται: Οι δύο πρώτες γραµµές του τραγουδιού αυτού έχουν και εύκολα ρυθµικά σχή-

µατα και απλή µελωδική γραµµή. Ενώ οι δύο τελευταίες, αν και µε πιο δύσκολα ρυθµικά σχήµατα, κινούνται σχε-
δόν στους ίδιους φθόγγους µε τις πρώτες γραµµές. 

7. Λένε ήρθε ο Μάης: Προσοχή χρειάζεται µόνο στο διάστηµα 5ης, που υπάρχει στο τέλος του 3ου µέτρου 
αλλά και στο διάστηµα 6ης, που σχηµατίζεται από το τέλος του πρώτου τµήµατος στην αρχή του δευτέρου. 

8. Θέλω ν' ανέβω στα ψηλά: Χαρούµενη µελωδία µε εύκολα ρυθµικά σχήµατα, δύο φράσεις ίδιες και δύο πα-
ρόµοιες. 

9. Γιάννη µου το µαντήλι σου: Ηπειρώτικο τραγούδι της ξενιτιάς σε πεντατονική κλίµακα. Και εδώ ένας ισο-
κράτης σε µι (Ε) δίνει το χαρακτηριστικό τοπικό χρώµα. 

10. Κοντούλα λεµονιά: Ηπειρώτικο τραγούδι σε πεντατονική µελωδία χωρίς ηµιτόνια. Ένας ισοκράτης σε µι 
(Ε) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια του κοµµατιού. Σε όλα τα κοµµάτια που είναι σε πεντατονική 
κλίµακα µπορούµε να αυτοσχεδιάσουµε χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα, αρκεί να χρησιµοποιήσουµε τους 
φθόγγους της συγκεκριµένης πεντατονικής. 

11. Βασιλικός θα γίνω: Ηπειρώτικο τραγούδι. Γενικά στην παραδοσιακή µουσική οι φθόγγοι καλό είναι να 
"γλιστράνε" από τον έναν στον άλλον. Επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα, καλό είναι να ακούγεται ένας ισοκράτης 
στο ρε (D) και να αλλάζει σε ντο (C) και φα (Ρ) στα αντίστοιχα σηµεία. 

12. Ξενιτεµένο µου πουλί: Τραγούδι της ξενιτιάς από την Ήπειρο. Η µελωδική γραµµή στο µπάσο είναι µόνο 
για να παιχθεί αφού έχει διδαχθεί αρκετά καλά το κοµµάτι. Δεν χρειάζεται καµµιά άλλη συγχορδιακή συνοδεία. 

13. Σ' ένα παπόρο µέσα: Παραδοσιακό τραγούδι της Ζακύνθου. Το έντονο τοπικό χρώµα φαίνεται αν τρα-
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γουδηθεί ή συνοδευτεί από όργανο µε υπερκείµενες τρίτες (δεύτερη φωνή). Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µόνο αν τα 
παιδιά έχουν µάθει να το τραγουδούν καλά. Και σε αυτό το τραγούδι η έκταση είναι µια 8η, γι’ αυτό καλό είναι 
να επιλέξουµε ένα από τα δύο τµήµατα που θα τραγουδήσουν τα παιδιά. Θα χρησιµοποιήσουµε δηλαδή τη γνωστή 
τεχνική solo-tutti. 

14. Σε καινούργια βάρκα: Συρτό από την Προποντίδα µε έκταση µια οκτάβα. Είναι καλύτερα να τραγουδήσουν 
τα παιδιά µόνο τη δεύτερη φράση, δηλαδή το τµήµα της δεύτερης επανάληψης. όπου η έκταση είναι µια 6η. 

15. Μια γριά µπαµπόγρια: Παιδικό σκωπτικό τραγούδι µε δύσκολα ρυθµικά σχήµατα, που όµως η χρήση λέ-
ξεων χωρίς νόηµα τα κάνει να αποδίδονται εύκολα από τα παιδιά. 

16. Μήλο µου κόκκινο: Τραγούδι από την Ανατολική Μακεδονία σε ρυθµό 7/8 (3+2+2) που είναι ο καλαµατιανός. 
Η µελωδική γραµµή είναι απλή και µαθαίνεται πολύ εύκολα. 

17. Παντρεύουνε τον κάβουρα: Παιδικό σκωπτικό τραγούδι σε ρυθµό καλαµατιανού. Μπορούνε να παρελά-
σουν και άλλα ζώα αν κάνουµε αυτοσχεδιασµούς στα λόγια. 

18. Πέντε δέκα παπαδιές: Στο συγκεκριµένο κοµµάτι η συνοδεία πρέπει να είναι σε ταυτοφωνία ή στην οκτά -
βα. Πρέπει, δηλαδή, να παίζονται οι ίδιοι φθόγγοι µε αυτούς που τραγουδιούνται. Άρα, κατάλληλα όργανα είναι 
όσα µπορούν να παίξουν µονοφωνικά. Το ξυλόφωνο και η φλογέρα είναι ίσως τα πιο ενδεδειγµένα. Επειδή το 
τραγούδι είναι γρήγορο, χρειάζεται προσοχή στον ρυθµό. Πριν διδαχθεί θα πρέπει να υπάρξει προετοιµασία του 
πεντάσηµου ρυθµού µε χρήση λέξεων Τώ-Ρα, Σή-Με-Ρα ή µε οποιουσδήποτε άλλους συνδυασµούς δισύλλαβων 
και τρισύλλαβων λέξεων, που τονίζονται στην πρώτη συλλαβή. 

19. Πάνω στην κούνια: Παιδικό τραγούδι στο οποίο τα δύσκολα ρυθµικά σχήµατα "κυλάνε" µε τη χρήση λέξεων 
όπως και στο τραγούδι "Μια γριά µπαµπόγρια". 

20. Πώς το τρίβουν το πιπέρι: Σατυρικό τραγούδι που συναντάται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος µε δια-
φορετική µουσική. Χορεύεται µε απλά βήµατα και µε µίµηση των ανάλογων κινήσεων. Μπορούν να προστεθούν 
και λόγια για άλλα µέλη του σώµατος για να γίνει πιο αστείο, όπως, για παράδειγµα, ότι το τρίβουν µε τη µύτη 
τους, οπότε όλοι πρέπει να σκύψουν να κάνουν ότι τρίβουν το πιπέρι µε τη µύτη τους στο έδαφος. 

21. Μια βαρκούλα θα αρµατώσω: Εύθυµο τραγούδι σε δίσηµο µέτρο, µε απλή µελωδική βηµατική γραµµή και 
έκταση 8ης. Η µορφή του είναι ΑΒ µε το Α να έχει έκταση 6ης ενώ το Β 5ης. Η τεχνική solo – tutti µπορεί να λύσει το 
πρόβληµα της µεγάλης για µικρά παιδιά έκτασης. Οι λέξεις «δούλος/δούλα» αντικατοπτρίζουν την παλαιά εποχή 
των αρχόντων και εδώ χρησιµοποιείται σκωπτικά, αφού το ζευγάρι των ερωτευµένων είναι πολύ φτωχό, όπως 
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µπορούµε να καταλάβουµε από τους στίχους «εκει πάνω τι θα τρώµε; Χορταράκια απ’ το βουνό».  
22. Θυµωµένο(ς) µου ήρθες απόψε: Βαλσάκι σε µορφή ΑΑ. Το τραγούδι έχει βασικά βηµατική µελωδική κίνηση 

και έκταση 7ης. Πιθανή δυσκολία υπάρχει στα µέτρα 9, 10, 11, όπου πρέπει να τραγουδηθεί το διάστηµα 7ης αν 
και το 10ο µέτρο λειτουργεί ως σκαλοπάτι για το «δύσκολο» για τα παιδιά διάστηµα. Η συγχορδία του Ντο στο 
10ο µέτρο θα βοηθήσει να ξεπεραστεί το πρόβληµα ευκολότερα. Η κερκυραϊκή εκδοχή λέει «Θυµωµένος» (αρσενικό) 
ενώ η ζακυνθινή «Θυµωµένο» (ουδέτερο, τρυφερό). 

23. Μενεξέδες και ζουµπούλια: Βαλς και αυτό σε µορφή ΑΒ στην ιθακήσια εκδοχή και όχι στην Σµυρναίικη. Η 
έκταση της µελωδικής γραµµής είναι µια 6η, οπότε δίνει τη σιγουριά της σωστής απόδοσης από όλους/ες. 

 
 
 
Σηµείωση: Η καταγραφή των τραγουδιών ακολουθεί τη λογική της βασικής µελωδικής γραµµής και όχι της 

λεπτοµέρειας, που υπάρχει σε µια εθνοµουσικολογική καταγραφή, η οποία αποδίδει τα «τσακίσµατα», «µελί-
σµατα», «φωνητικά γλιστρήµατα» και όλες τις ιδιαιτερότητες του ύφους ενός τραγουδιού προφορικού µουσικού 
πολιτισµού. Ο/η εκπαιδευτικός αν θέλει µπορεί σήµερα να βρει εύκολα στο διαδίκτυο ηχογραφήσεις που θα απο-
δίδουν το τοπικό ύφος των τραγουδιών, θα πρέπει όµως να αποφύγει να βάλει τα παιδιά να τραγουδήσουν µαζί 
µε αυτές, αν δεν είναι σίγουρος/η ότι η τονικότητα (περιοχή της φωνής του τραγουδιού) είναι ίδια µε αυτή των 
παιδιών. 

Νικόλας Τσαφταρίδης 
nikotsaf@ecd.uoa.gr 
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