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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ορθή εκφορά λόγου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης ερμηνείας για 

έναν λυρικό τραγουδιστή (Adams, 2008). Το Διεθνές Φωνητικό Σύστημα (ΔΦΑ) 

χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο με επιτυχία για την επεξήγηση και διδασκαλία 

της ορθής προφοράς στο λυρικό τραγούδι (Mahaney, 2006· Paver, 2009· Montgomery, 2020). 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των Ωδείων 

στην Ελλάδα, για το μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων στην κατεύθυνση της 

μονωδίας. Παρατηρείται απουσία οργάνωσης και συστηματοποίησης του μαθήματος με 

αποτέλεσμα να διαφαίνεται αδυναμία ως προς τη δεξιότητα αυτή για τους σπουδαστές/τριες 

του λυρικού τραγουδιού. Με αφετηρία την πιο πάνω επισήμανση, σκοπός της παρούσας 

μελέτης περίπτωσης ήταν η διερεύνηση των εμπειριών τεσσάρων σπουδαστών μονωδίας όταν 

στο μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων και για περίοδο τεσσάρων μηνών, 

εντάχθηκε και έγινε εκμάθηση του ΔΦΑ. Συλλέχθηκαν πλούσια ποιοτικά δεδομένα μέσα από 

παρατήρηση και συνεντεύξεις, τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές, τα οποία αναλύθηκαν 

θεματικά. Από την ανάλυση των δεδομένων διαφάνηκε η θετική επιρροή του ΔΦΑ και 

συγκεκριμένα ο καταλυτικός ρόλος του στην αποσαφήνιση της άρθρωσης των ήχων, στην 

αντιμετώπιση προσωπικών δυσκολιών και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης κατά την 

προσέγγιση νέων έργων του ξενόγλωσσου ρεπερτορίου. Τόσο η βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

όσο και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα για την 

ένταξη της διδασκαλίας του ΔΦΑ στο μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων στα 

ελληνικά ωδεία. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, λυρικό τραγούδι, μελέτη περίπτωσης 

 



ix 
 

ABSTRACT 

Proper lyric diction is an integral part of an opera singer’s well-rounded interpretation (Adams, 

2008). The International Phonetic Alphabet (IPA) is widely and successfully used worldwide 

for the explanation and instruction of proper diction in classical singing (Mahaney, 2006· 

Paver, 2009· Montgomery, 2020). This contradicts the practices used at the conservatories in 

Greece, as part of the course of Proper Diction of Foreign Texts for classical singing majors. 

A lack of organization and systematization of this course is observed, resulting in an apparent 

weakness in this skill for students of classical singing. Based on the point above, the purpose 

of this case study was to investigate the experiences of four voice students when in the course 

of Proper Pronunciation of Foreign Texts and for a period of four months, IPA was integrated 

and instructed. Rich qualitative data were collected through observation and interviews, both 

individual and in a group, which were analyzed thematically. Data analysis revealed the 

positive influence of IPA and specifically its crucial role in clarifying sound articulation, in 

dealing with individual difficulties and in boosting self-confidence when approaching new 

works of the foreign language repertoire. Both the literature review and the results of the 

present research, constitute strong arguments for the integration of IPA instruction in the course 

of Proper Pronunciation of Foreign Texts in Greek conservatories. 

 

Keywords: International Phonetic Alphabet, classical singing, case study 
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Κεφάλαιο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

[ðiεˈθnεs   fɔnitiˈkɔ   aˈlfavitɔ] 

Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο 

Οι σπουδές μου στην Αμερική με έφεραν ως νεαρή τραγουδίστρια σε επαφή με το Διεθνές 

Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ) και τη χρήση του για την εκμάθηση της σωστής εκφοράς λόγου 

στο τραγούδι. Η δυνατότητα να μάθω μέσα σε λίγο χρόνο να προφέρω σωστά τα τσέχικα για 

τις ανάγκες του ρεσιτάλ αποφοίτησής μου εκεί μου πρόσφερε μεγάλη ικανοποίηση, πόσο 

μάλλον το να με αποκαλούν όλοι Λυδία στα ελληνικά, λόγω της επεξήγησης στα φωνητικά 

σύμβολα, και όχι Lydia! Η αγάπη μου για την ελληνική λόγια μουσική στη συνέχεια με 

οδήγησε στην εμβάθυνση στη χρήση του ΔΦΑ για την ελληνική γλώσσα και στη δημιουργία 

του πρώτου οδηγού εκμάθησης της ορθής εκφοράς των ελληνικών για ξένους τραγουδιστές με 

χρήση του ΔΦΑ (Singing in Greek: A Guide to Greek Lyric Diction & Vocal Repertoire, 2015). 

 Έχοντας η ίδια βιώσει την επιρροή που έχει η εκμάθηση του ΔΦΑ στην ανάληψη νέου 

ξενόγλωσσου ρεπερτορίου, αναρωτήθηκα σχετικά με την απουσία χρήσης του ΔΦΑ στην 

Ελλάδα και ειδικά σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο του ωδείου, όπου πραγματοποιείται η πλειοψηφία 

των σπουδών μονωδίας στην Ελλάδα. Μέσα από αυτόν τον προβληματισμό αναδύθηκε και το 

ερευνητικό ερώτημα της μεταπτυχιακής έρευνάς μου. 

 Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται τη μελέτη περίπτωσης μιας ομάδας τεσσάρων 

σπουδαστών της κατεύθυνσης μονωδίας κατά την εφαρμογή του ΔΦΑ στο υποχρεωτικό 

μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων του ωδείου τους. Στη συνέχεια, επιχειρείται 

να προσδιοριστεί το ερευνητικό υπόβαθρο στο οποίο έχει στηριχθεί η έρευνα, να αναλυθούν 

τα ερευνητικά ερωτήματα, και να παρουσιαστούν η μεθοδολογική προσέγγιση, τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν, και τέλος τα αποτελέσματα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν την 

εισαγωγή γίνεται λεπτομερής ανάλυση όλων των ανωτέρω. 



2 
 

Ερευνητικό υπόβαθρο 

Το τραγούδι ως βασικός τρόπος έκφρασης καθώς και η επικοινωνία των συναισθημάτων μέσα 

από αυτό (Chapman, 2017) καθιστά την ανθρώπινη φωνή στην κορυφή των μουσικών 

οργάνων ανά τους πολιτισμούς του κόσμου (Jander, Harris, Fallows & Potter, 2001). Παρά τη 

δυσκολία καταγραφής της εξέλιξης της τέχνης του τραγουδιού, το δέος που προκαλεί και τα 

επιμέρους συνθετικά χαρακτηριστικά της καταγράφονται ήδη από το 1841 (Jander et al., 2001· 

Singing: a bibliography, 2002), οι πρώτες μελέτες πάνω στη λειτουργία του φωνητικού 

οργάνου εμφανίζονται το 1880, ενώ οι έρευνες πάνω στις ακουστικές ιδιότητες του ήχου 

συμπληρώνουν κάθε πιθανή ερευνητική σκοπιά γύρω από τις φυσικές και ακουστικές 

ιδιότητες της ανθρώπινης φωνής. (Βλ. ΚΕΦ. 2.1). 

 Στην παρούσα έρευνα και γενικότερα, όταν γίνεται αναφορά στη μονωδία, εννοείται 

το λυρικό ή κλασικό τραγούδι, δηλαδή ο τρόπος τραγουδιού που ακολουθεί μέχρι σήμερα την 

παράδοση και εξέλιξη της δυτικής κλασικής μουσικής (Jander & Harris, 2001). 

 Στη μουσική παιδαγωγική καταγράφονται ελάχιστες προσπάθειες πάνω στη 

διδασκαλία του τραγουδιού με την Blades-Zeller (1993) να επισημαίνει ακριβώς αυτό το 

γεγονός στη διατριβή της, στην οποία εξέτασε για πρώτη φορά τις φιλοσοφίες και τις 

διδακτικές στρατηγικές προσεγγίσεις δεκαέξι καθηγητών φωνητικής. Οι λοιπές προσεγγίσεις 

αφορούν είτε σε φωνητικά σύνολα, είτε στη διδασκαλία ενόργανης μουσικής (Philipps & 

Vispoel, 1990· Rutkowski, 1990· Duke & Simons, 2006a), ενώ άλλες εστιάζουν σε επιμέρους 

παράγοντες της φωνητικής διδασκαλίας (Levasseur, 1994· Clemmons, 2007· DuFault, 2009· 

Stanley, 2018). (Βλ. ΚΕΦ. 2.1). 

 Συγκεκριμένα στον τομέα της ορθής εκφοράς λόγου στο λυρικό τραγούδι (lyric 

diction), παρατηρείται έλλειψη σχετικών ερευνών και βιβλιογραφίας στην Ελλάδα. Κατ’ 

επέκταση η έρευνα στράφηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου και εκεί όμως συναντάται αρκετή 
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δυσκολία στην εύρεση ερευνών, όπως η παρούσα, πάνω στην εφαρμογή του Διεθνούς 

Φωνητικού Αλφαβήτου (ΔΦΑ) στη φωνητική μουσική παιδαγωγική. (Βλ. ΚΕΦ. 2.2). Παρά το 

γεγονός ότι το αντικείμενο εστίασης των μέχρι τώρα ερευνών και δημοσιεύσεων στον τομέα 

της φωνητικής παιδαγωγικής είναι η διδασκαλία της φωνητικής τέχνης (Levasseur, 1994· 

Blades-Zeller, 2003· McKinney, 2005· Clemmons, 2007· DuFault, 2009· Chapman, 2017), 

όλες τονίζουν τη σημαντικότητα της σωστής τοποθέτησης των φωνηέντων και συμφώνων 

κατά τη διαδικασία της φώνησης. Με βάση το γεγονός ότι το αρθρωτικό σύστημα επηρεάζει 

άμεσα και εξ’ αρχής τη φωνή και την ποιότητά της, παρατηρείται ότι οι τραγουδιστές και οι 

καθηγητές τραγουδιού θα έπρεπε να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο αρθρωτικό σύστημα απ’ 

ότι ήδη δίνουν (Blades-Zeller, 2003· Morris & Chapman, 2017). (Βλ. ΚΕΦ. 2.2). 

 Στην έρευνά της πάνω στη χρήση του ΔΦΑ στις προπτυχιακές σπουδές μονωδίας, η 

Barbara Paver (2009) επισημαίνει ότι το ΔΦΑ ως εργαλείο και η διαδικασία διδασκαλίας του 

μετατρέπει το ασυνείδητο σε συνειδητό και δημιουργείται κατ’ επέκταση ένας χάρτης πάνω 

στον οποίο η προσέγγιση μιας οποιασδήποτε άλλης γλώσσας γίνεται πιο αποτελεσματικά. 

Στην Αμερική καταγράφεται η χρήση του ΔΦΑ στα πανεπιστήμια ήδη από τη δεκαετία του 

1950 (De’Ath, 2019) και η βιβλιογραφία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προτάσεων για την επιλογή 

του καταλληλότερου εγχειριδίου, καθώς και για την ορθότερη και πιο συστηματική οργάνωση 

του μαθήματος της λυρικής εκφοράς λόγου και εμπλουτισμού του θεωρητικού πλαισίου της 

διδασκαλίας αυτού του μαθήματος (Mahaney, 2006· De’Ath, 2005· De’Ath, 2001· De’Ath, 

2013· Paver, 2009). Η διεθνής παραδοχή της χρησιμότητας του ΔΦΑ όμως, δεν λειτουργεί 

αυτόματα ως αιτιολόγηση του γιατί τα μαθήματα λυρικής εκφοράς λόγου είναι «ακόμα» 

απαραίτητα για έναν λυρικό τραγουδιστή (Montgomery, 2020), με αποτέλεσμα στα πλαίσια 

περικοπών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να έχουν γίνει αρκετές φορές εισηγήσεις για την 

κατάργησή τους και η ένταξη της ορθής λυρικής εκφοράς ξένων γλωσσών στο μάθημα απλής 

(γραμματικής) εκμάθησης της εκάστοτε γλώσσας. Ανάμεσα σε πολλούς άλλους, ισχυροί λόγοι 



4 
 

που αντιτίθενται σε μια τέτοιου είδους συγχώνευση αποτελούν η παρατεταμένη φύση των 

φράσεων στο τραγούδι και ο χώρος που απαιτείται μέσα στη στοματική κοιλότητα κατά την 

λυρική άρθρωση και φώνηση, δεδομένα που επηρεάζουν την προφορά και τον σχηματισμό 

των φωνηέντων και των συμφώνων (Adams, 2008· Montgomery, 2020).  

 Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ) ή International Phonetic Alphabet (IPA) 

αποτελεί ένα αλφάβητο στο οποίο ένας ήχος (φθόγγος) αναπαρίσταται από ένα σύμβολο 

(Ladefoged, 2014· Nespor, 1999· Wall, 1989). (Βλ. ΚΕΦ. 2.3). Αναπτύχθηκε από τη Διεθνή 

Φωνητική Ένωση στα τέλη του 19ου αιώνα ως ένα αλφαβητικό σύστημα φωνητικής γραφής, 

το οποίο λειτουργεί ως τυποποιημένη αναπαράσταση των ήχων της ομιλούμενης γλώσσας 

(International Phonetic Association, 1999). Το ορθογραφικό αλφάβητο μιας οποιασδήποτε 

γλώσσας δεν είναι φωνητικό αλφάβητο, μιας και ο ήχος με την ορθογραφία συχνά δεν 

ταυτίζονται (Wall, 1989· Johnston, 2016). Το ΔΦΑ αποτελείται συνολικά από 107 γράμματα, 

52 διακριτικά και 4 σύμβολα προσωδίας, ενώ παράλληλα η ανάγνωση και γραφή του υπακούει 

σε συγκεκριμένους κανόνες προκειμένου να γίνεται σαφής διαχωρισμός της μεταγραφής στο 

φωνητικό αλφάβητο από την απλή ορθογραφική μορφή των λέξεων (Grubb,1979· Wall, 1989· 

Wall, et al, 1990· Zervanos, 2015· Johnston, 2016). 

 Οι περισσότεροι από εμάς, ανεξαρτήτως καταγωγής, δεν έχουμε συχνά επίγνωση των 

επιμέρους ήχων που απαρτίζουν την μητρική μας γλώσσα, γεγονός που διαφαίνεται με 

ποικίλους τρόπους στην κάθε μία γλώσσα ξεχωριστά (Τριανταφυλλίδης, 1941· Wall, 1989· 

Μικρός, 2015· Johnston, 2016). Η καθολικότητα της εφαρμογής του φωνητικού αλφαβήτου, 

και το γεγονός ότι τα σύμβολά του χρησιμοποιούνται για να μεταγράψουν λέξεις όλων των 

γλωσσών παγκοσμίως (Wall, 1989· LaBouff, 2008), λειτουργεί ως κλειδί για την ανάγνωση 

οποιασδήποτε γλώσσας και είναι κατά συνέπεια ένα ιδανικό εργαλείο για τους τραγουδιστές 

που καλούνται να ερμηνεύσουν πληθώρα έργων σε ένα ευρύ φάσμα ξένων γλωσσών. (Βλ. 

ΚΕΦ. 2.3). 
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 Τα ακαδημαϊκά προγράμματα όλης της Αμερικής αλλά και διεθνώς, έχουν 

διαμορφωθεί έτσι ώστε ο σπουδαστής λυρικού τραγουδιού ως εν δυνάμει τραγουδιστής της 

όπερας, να αποκτά όλα τα απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης αυτής της τόσο απαιτητικής 

δραματικής τέχνης που συνδυάζει μουσική και κείμενο. Ανάμεσα στην πληθώρα των 

μαθημάτων που αποτελούν τον κορμό των μαθημάτων του ακαδημαϊκού κύκλου των σπουδών 

μονωδίας, τα μαθήματα ορθής λυρικής εκφοράς λόγου είναι κομβικής σημασίας με 

υποχρεωτικό την εισαγωγή στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο και επιπρόσθετα τα 

υποχρεωτικά-επιλογής μαθήματα των επιμέρους κεντρικών γλωσσών του ρεπερτορίου, όπως 

αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά. Το ΔΦΑ δεν χρησιμοποιείται ασφαλώς από όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως αλλά παρατηρείται ιδιαίτερα σε χώρες όπου επικρατεί η 

μονογλωσσία (De’Ath, 2001), όπως στην Αμερική. Αυτό εξηγεί το γιατί το ΔΦΑ για 

τραγουδιστές παραμένει άγνωστο σε κάποιες χώρες της Ευρώπης (De’Ath, 2001), όπως και 

στην Ελλάδα, όπου εκτός των ελληνικών η πλειοψηφία των Ελλήνων μαθαίνει από νεαρή 

ηλικία αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. 

 Στην Ελλάδα οι σπουδές μουσικής, και κατ’ επέκταση οι σπουδές μονωδίας, 

πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στα πολυάριθμα ιδιωτικά ή δημοτικά ωδεία που 

λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Μαρτίνης, 2003· 

ΦΕΚ 229 Α΄/11.11.1957· ΦΕΚ 7 Α΄/15.01.1966). (Βλ. ΚΕΦ. 2.4). Με βάση τα νομοθετήματα 

λειτουργίας των ελληνικών ωδείων καθορίζονται τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα 

υποχρεωτικά για την απόκτηση των πτυχίων και διπλωμάτων μονωδίας, ανάμεσά τους και το 

μάθημα της ορθής προφοράς ξένων κειμένων. Από την προσωπική μου εμπειρία και φοίτηση 

σε τρία διαφορετικά ωδεία, όσο και από την εμπειρία πολλών συναδέλφων καταξιωμένων 

λυρικών τραγουδιστών, στις σπάνιες περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο μάθημα παρέχεται, 

δεν συνοδεύεται από συστηματική προσέγγιση ή συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αλλά προσομοιάζει 

περισσότερο σε εμπειρική διόρθωση της προφοράς πάνω στο τρέχον ρεπερτόριο των μαθητών 
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μονωδίας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η ευθύνη για την διδασκαλία της ορθής 

εκφοράς των κειμένων επαφίεται στον καθηγητή της τεχνικής του τραγουδιού, ο οποίος 

αναγκάζεται να αφιερώσει ένα μέρος της διδακτικής ώρας στην επεξήγηση, εκμάθηση και 

διόρθωση της εκφοράς του κειμένου, όταν κατά κύριο λόγο θα όφειλε να επιμελείται του 

τεχνικού μέρους του τραγουδιού.  Με βάση τα παραπάνω παρατηρείται ως κομβικής σημασίας, 

η ύπαρξη ενός ξεχωριστού μαθήματος με κέντρο την αποσαφήνιση των βασικών αρχών των 

τεσσάρων τουλάχιστον γλωσσών (ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά και ελληνικά) που καλείται να 

ερμηνεύσει ένας Έλληνας τραγουδιστής. Στην κατεύθυνση αυτή, και όπως έχει ήδη διαφανεί 

διεθνώς, ένα μάθημα με άξονα το ΔΦΑ συστηματοποιεί τον τρόπο διδασκαλίας και την 

επικοινωνία των γλωσσικών φαινομένων στο λυρικό τραγούδι (Paver, 2009· De’Ath, 2006· 

Adams, 2008). Η απουσία του ΔΦΑ από το μάθημα Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων στα 

ελληνικά ωδεία δημιουργεί προβληματισμό και παράλληλα κεντρίζει το ενδιαφέρον για 

περαιτέρω διερεύνηση του πεδίου.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα και Μεθοδολογία 

Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον εστιάστηκε στην εις βάθος διερεύνηση των εμπειριών μιας 

ομάδας τεσσάρων σπουδαστών του Διεθνούς Ωδείου Αθήνας όταν στο μάθημα της Ορθής 

Προφοράς Ξένων Κειμένων εντάχθηκε η εφαρμογή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου. Η 

προβλεπόμενη ερευνητική περίοδος υπολογίστηκε αρχικά σε έξι τρίωρες συνεδρίες υπό μορφή 

εργαστηριακών συναντήσεων (masterclass) και διαμορφώθηκε στη συνέχεια σε τέσσερις 

ομαδικές συναντήσεις και δύο ατομικές για κάθε συμμετέχοντα.  

 Διεισδύοντας στο μαθησιακό περιβάλλον τους θέλησα να παρατηρήσω και να 

διαφωτιστώ σε σχέση με τις σκέψεις, τις αντιλήψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές 

τους. Ενδιαφερόμουν να μάθω τα νοήματα που διαμορφώνουν τα υπό διερεύνηση άτομα και 
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να αποκαλύψω τη σημασία αυτής της καινοτόμου διδακτικής παρέμβασης για εκείνα 

(Merriam, 2002· Blyskal, 2018· Royo, 2014· Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Κατέληξα 

κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επιλογή της μελέτης περίπτωσης στο πλαίσιο μιας ποιοτικής 

έρευνας ως καταλληλότερης ερευνητικής μεθόδου (Stake, 1995· Saunders, 2005). (Βλ. ΚΕΦ. 

3.2). 

 Με κεντρικό στόχο την περιγραφή και κατανόηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων 

σπουδαστών, όπως και την εξέταση και διερεύνηση των απόψεων τους όσον αφορά την 

αξιολόγηση αυτής της εμπειρίας, προέκυψε η ανάγκη εξέτασης των παρακάτω 

υποερωτημάτων. 

i. Πώς περιγράφουν οι σπουδαστές την εμπειρία εφαρμογής του ΔΦΑ στο ωδείο τους; 

ii. Ποια η αξία αυτής της εμπειρίας για τους σπουδαστές; 

 Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ανέλαβα το ρόλο και της καθηγήτριας, απόφαση που 

προκύπτει από την εξειδίκευση, την εμπειρία και την προηγούμενή μου έρευνα στην εφαρμογή 

του ΔΦΑ και ενισχύεται από τη διεθνή βιβλιογραφία (Joseph, 2011· Sangiorgio, 2015· 

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). (Βλ. ΚΕΦ. 3.4). 

 Θέλοντας να εξασφαλίσω την αντικειμενικότητα στην ανάλυση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων, στόχευσα από την αρχή στις πολλαπλές πηγές συλλογής δεδομένων. Τα 

βασικά εργαλεία που επιλέχθηκαν ήταν η θεατή-συμμετοχική παρατήρηση, οι ατομικές και 

ομαδικές συνεντεύξεις των σπουδαστών, καθώς και η συμπληρωματική συνέντευξη της 

καθηγήτριας μονωδίας των συμμετεχόντων σπουδαστών (Ίσαρη & Πουρκός, 2015· 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν ενεργά στην 

επιβεβαίωση της ορθότητας της καταγραφής των δεδομένων (member check) και στην 

επιβεβαίωση των ευρημάτων της έρευνας (participant validation). Εξαιρετικής σημασίας ήταν 

η ανατροφοδότηση (peer debriefing) από την καθηγήτρια των συμμετεχόντων σπουδαστών, 
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της διακεκριμένης σοπράνο και καθηγήτριας των συμμετεχόντων σπουδαστών, που με 

βοήθησε στην κατεύθυνση της επιβεβαίωσης των δικών μου σημειώσεων παρατήρησης και 

στη διατήρηση της αντικειμενικότητάς μου ως ερευνήτρια-καθηγήτρια. (Βλ. ΚΕΦ. 3.5). 

 Για τις ανάγκες της ανάλυσης των δεδομένων στράφηκα στη θεματική ανάλυση. Αυτή 

η προσέγγιση μου επέτρεψε τον εντοπισμό και την κατανόηση των κοινών εννοιών και 

εμπειριών που αναδύονταν, ενώ παράλληλα με διευκόλυνε στο να εστιάσω σε εκείνες τις 

θεματικές ενότητες που ήταν σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας και πιο συγκεκριμένα σε 

εκείνες που ήταν οι πιο κατάλληλες για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων (Braun 

& Clarke, 2012· Τσιώλης, 2018· Ίσαρη & Πουρκός, 2015). (Βλ. ΚΕΦ. 3.6 και 4). 

 Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας που διέπουν την ποιοτική έρευνα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015· Ιωσηφίδης, 2008), 

ενώ δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της έρευνας σε όλα της τα στάδια (Watson, 2018· Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). (Βλ. ΚΕΦ. 3.7 και 3.8). 

 

Αποτελέσματα 

Κατά την προσέγγιση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και για τη βαθύτερη κατανόηση 

των βιωμάτων των συμμετεχόντων από την ένταξη του ΔΦΑ στο μάθημα της Ορθής 

Προφοράς Ξένων Κειμένων διαφάνηκε η ανάγκη συνοπτικής αναφοράς στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις και εμπειρίες τους σε ό,τι αφορά τις ξένες γλώσσες, καθώς και τις αυτοσχέδιες 

πρακτικές τους για την εκμάθηση και απομνημόνευση της σωστής εκφοράς των διαφορετικών 

γλωσσών στο τραγούδι. Στη συνέχεια, γίνεται παράθεση των έξι συναντήσεων (τεσσάρων 

ομαδικών και δύο ατομικών για κάθε συμμετέχοντα) αναλύοντας πρώτα τη συνολική εμπειρία 

των συμμετεχόντων και εξετάζοντας ύστερα την αξία που απέδωσαν σε αυτή την εμπειρία. 
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Επιπρόσθετα, εστίασα σε εκείνες τις θεματικές που αναδύθηκαν ως πιο σημαντικές από την  

ανάλυση των δεδομένων, επιδιώκοντας να φωτίσω το νόημα αυτής της εμπειρίας για τους 

συμμετέχοντες: τις διαφορές μεταξύ ορθογραφίας και φωνητικής αναπαράστασης των λέξεων, 

τα «πάρα πολλά και πολύ διαφορετικά» φωνήεντα, και την ύπαρξη και σημασία του ΔΦΑ για 

τραγουδιστές. Οι απόψεις και εντυπώσεις της καθηγήτριας μονωδίας των συμμετεχόντων 

σπουδαστών από την συμμετοχή των μαθητών της, όπως αποτυπώθηκαν στη συνέντευξη που 

μου παραχώρησε, έχουν ενταχθεί σε όλο το κεφάλαιο, καθώς έκρινα ότι ενισχύουν την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. (Βλ. ΚΕΦ. 4). 

 Παρά τη συμπυκνωμένη φύση και των όγκο των πληροφορίων για τις ανάγκες της 

έρευνας, η έκπληξη και ο ενθουσιασμός ακολούθησε τους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια 

των ομαδικών συναντήσεων εκμάθησης του ΔΦΑ. Η μετέπειτα πρακτική εφαρμογή του ΔΦΑ 

κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων λειτούργησε διαφωτιστικά και τους επηρέασε 

όλους θετικά. Η ποικιλία των φωνηεντικών ήχων, οι λεπτομέρειές τους και διαφοροποιήσεις 

τους ήταν αυτές που κατά κύριο λόγο κέντρισαν το ενδιαφέρον όλων. Η σημασία της ύπαρξης 

του ΔΦΑ για τραγουδιστές, η αναγκαιότητα διδασκαλίας αυτού του μαθήματος στο ωδείο, η 

σαφήνεια που προσφέρει ως προς τις διαφοροποιήσεις των ήχων και η βοήθεια που παρέχει 

στην επίλυση των προσωπικών δυσκολιών του κάθε τραγουδιστή, αναδείχθηκαν ως τα πιο 

αξιόλογα σημεία στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. (Βλ. ΚΕΦ. 4 & 5). 

 Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση φωτίζοντας 

το θεωρητικό υπόβαθρο της χρήσης του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου ως εργαλείου 

εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο τραγούδι. Ακολούθως, περιγράφεται με λεπτομέρεια η 

μεθοδολογία και τα ερευνητικά εργαλεία εκπόνησης της παρούσας έρευνας, όπως και το 

χρονοδιάγραμμα και περιεχόμενο της διεξαγωγής της. Στα τελευταία κεφάλαια παρατίθενται 

τα αποτελέσματα της έρευνας, συνοδευόμενα από αυθεντικά αποσπάσματα από τη συλλογή 

δεδομένων, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων και οι εισηγήσεις.  
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Κεφάλαιο 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Η έρευνα στόχευσε στη διερεύνηση της εμπειρίας μιας ομάδας σπουδαστών μονωδίας όταν 

στο υποχρεωτικό μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων του ωδείου τους εντάχθηκε 

το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ) ως εργαλείο αποκωδικοποίησης των ξένων γλωσσών 

που καλούνται να ερμηνεύσουν. Μέσα από την προσωπική μου εμπειρία και γνώση του 

αντικειμένου, εν προκειμένω το κλασικό τραγούδι αλλά και τη χρήση του ΔΦΑ ως εργαλείο 

στη μελέτη νέου ρεπερτορίου, η διαπίστωση απουσίας οργάνωσης και συστηματικής 

προσέγγισης του μαθήματος της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων στα ωδεία της Ελλάδας 

με οδήγησε στον προβληματισμό από τον οποίο αναδύθηκε το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα. 

 Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αποσκοπεί στο να εξετάσει το περιεχόμενο 

του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου και τη σχέση του με το λυρικό τραγούδι (μονωδία). Με 

γνώμονα τα παραπάνω εξ αρχής κατέστη σαφής η ανάγκη διερεύνησης και διαχωρισμού του 

περιεχομένου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε τέσσερα βασικά θέματα: το λυρικό 

τραγούδι, τη λυρική εκφορά λόγου στη διεθνή βιβλιογραφία, το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, 

και τις σπουδές μονωδίας στα ελληνικά ωδεία. Τα τέσσερα αυτά θέματα αναδύθηκαν ως τα 

πιο σημαντικά για να διαμορφωθεί μια σφαιρική εικόνα γύρω από τον ορισμό και το 

περιεχόμενο του ΔΦΑ, αλλά και από τον τρόπο που διεθνώς αυτό χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

σωστής εκφοράς των ξένων γλωσσών στο λυρικό τραγούδι. Η ανασκόπηση των πιο πάνω 

θεμάτων φέρνει στο φως την απουσία του ΔΦΑ από το πρόγραμμα σπουδών των ωδείων της 

Ελλάδας στην κατεύθυνση της μονωδίας και καθορίζει την αναγκαιότητα διερεύνησης της 

ένταξης του σε αυτά. 

 Μια συνοπτική ιστορική αναφορά στο λυρικό τραγούδι, οι έρευνες πάνω στην 

εφαρμοσμένη φωνητική παιδαγωγική (Blades-Zeller, 2003· Stanley, 2018· Levasseur, 1994· 

Clemmons, 2007· DuFault, 2009), η αναφορά σε βασικά εγχειρίδια του ΔΦΑ για τραγουδιστές 
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(Adams, 2008· Cheek, 2001, 2010· Grubb, 1979· Wall, 1989· Wall, Allen & Gavilanes, 1990· 

κ. ά.) που θέτουν το θεωρητικό πλαίσιο διδασκαλίας του ΔΦΑ για τραγουδιστές, η άντληση 

πληροφοριών γενικού περιεχομένου γύρω από θέματα φωνολογίας και φωνητικής τόσο στα 

ελληνικά όσο και σε άλλες ξένες γλώσσες (Θεμιστοκλέους, 2011· Μικρός, 2015· Nespor, 

1999· Ladefoged, 2007), οι διδακτορικές διατριβές και τα άρθρα που υπογραμμίζουν τόσο τη 

χρήση του ΔΦΑ στο εξωτερικό όσο και τη σημασία χρήσης του στο λυρικό τραγούδι (De’Ath, 

2001, 2005, 2006, 2013, 2019· Mahaney, 2006· Montgomery, 2011, 2020· Stanley, 2018· 

Paver, 2009· Volk, 1998, κ.ά.) συνθέτουν και υποστηρίζουν το συνολικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο κινήθηκε η παρούσα έρευνα εφαρμογής του ΔΦΑ σε ωδείο της Αθήνας. 

 

2.1. Λυρικό Τραγούδι 

Το τραγούδι είναι ένας βασικός τρόπος έκφρασης. Με απλά λόγια, αφορά τη συναισθηματική 

μουσική φώνηση με ή χωρίς στίχους. Κατά την Chapman (2017) στην καλύτερη περίπτωση το 

τραγούδι πηγάζει από συναισθήματα που επικοινωνούν με τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων 

και συναντάται σε πολλές διαφορετικές μορφές και εκφάνσεις ανά τους πολιτισμούς του 

κόσμου. Η φωνή είναι ομολογημένα το πιο λεπτεπίλεπτο και ευέλικτο από τα μουσικά όργανα, 

και σε αυτά τα χαρακτηριστικά της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό το δέος που προκαλεί η τέχνη 

του τραγουδιού (Jander, Harris, Fallows & Potter, 2001). 

 Η ιστορική καταγραφή του τραγουδιού έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολη και συχνά 

απογοητευτική λόγω της έλλειψης μοντέλων προς εξέταση, όπως είναι τα μουσικά όργανα 

(Jander et al., 2001). Κατά τους ερευνητές η ηχητική καταγραφή περί τα τέλη του 19ου αιώνα 

βοηθάει ουσιαστικά σε αυτήν την κατεύθυνση αλλά παράλληλα δείχνει την απόκλιση που 

μπορεί να παρουσιάζουν οι γραπτές περιγραφές. Εγχειρίδια και μελέτες όπως το De inventione 

et usu musicae του Johannes Tinctoris περί το 1481 (στο Jander et al., 2001) μέχρι και σήμερα 
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καλύπτουν όλο το φάσμα των επιμέρους συνθετικών στοιχείων της λυρικής τέχνης, όπως η 

τεχνική, η παραγωγή του φωνητικού ήχου, τα ποικίλματα, το φωνητικό εύρος που οδηγεί στην 

κατηγοριοποίηση των φωνών, τα ηχοχρώματα ή φωνητικά ρετζίστρα (φωνή στήθους και 

κεφαλιού), εθνικά και ιστορικά στυλ, ερμηνεία, άρθρωση και εκφορά λόγου (Singing: a 

bibliography, 2002). 

 Μιλώντας για λυρικό ή κλασικό τραγούδι αναφερόμαστε στον τρόπο τραγουδιού που 

ακολουθεί μέχρι σήμερα την παράδοση και εξέλιξη της δυτικής κλασικής μουσικής (Jander & 

Harris, 2001). Ειδικότερα στη σημερινή του μορφή το λυρικό τραγούδι έχει τις ρίζες του στο 

ιταλικό bel canto που γνώρισε την άνθισή του στον 18ο αιώνα έως και την αρχή του 19ου 

(Jander & Harris, 2001). Χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου τραγουδιού είναι το απόλυτο 

legato σε όλη την έκταση της φωνής, η ευκίνητη και ευέλικτη απόδοση του ήχου (Jander & 

Harris, 2001), η ικανότητα αυξομείωσης της έντασης του ήχου – γνωστό και ως messa di voce 

– και η απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στην καλή διαχείριση της διαφραγματικής αναπνοής 

(The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018). Αυτά συμπλήρωσαν τα ήδη καταγεγραμμένα 

βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού τραγουδιστή, όπως η ορθότητα του τόνου, ο σωστός 

ρυθμός και η καθαρή εκφορά του λόγου (Jander et al., 2001). Η εξέλιξη των μουσικών 

οργάνων, καθώς επίσης και το αισθητά αυξημένο μέγεθος των ορχηστρών, των θεάτρων και 

των αιθουσών συναυλιών, βοήθησαν ουσιαστικά στην εξέλιξη της τέχνης του τραγουδιού. Οι 

τραγουδιστές οδηγήθηκαν στην αναζήτηση της μέγιστης ηχητικής δύναμης, αλλά και της 

ποικιλίας έκφρασης, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τόσο ως προς τον 

ηχητικό όγκο που έπρεπε να παράγουν, όσο και ερμηνευτικά (Jander et al, 2001· The Editors 

of Encyclopaedia Britannica, 2018) σε ένα καλλιτεχνικό χώρο που περιλαμβάνει από 

προκλασικά έργα, έντεχνα τραγούδια (Lied ή art song), ορατόρια, έως όπερα. 

  Στον τομέα της έρευνας ήδη από το 1880 καταγράφονται οι πρώτες μελέτες γύρω από 

τις φυσικές ιδιότητες του φωνητικού οργάνου (Browne & Behnke, 1884) και με την βελτίωση 
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του επιστημονικού εξοπλισμού παρατηρείται άνθιση των ερευνών σε αυτό τον τομέα, ειδικά 

μέσα στην δεκαετία του 1930 (Blades-Zeller, 1993). Οι έρευνες στον τομέα της ακουστικής 

φυσικής ακολουθούν συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανή ερευνητική σκοπιά 

γύρω από τις φυσικές και ακουστικές ιδιότητες της ανθρώπινης φωνής. 

 Από παιδαγωγικής πλευράς η Blades-Zeller (1993) καταγράφοντας για πρώτη φορά τις 

φιλοσοφίες και τις διδακτικές στρατηγικές προσεγγίσεις δεκαέξι καθηγητών φωνητικής, 

παρατηρεί την έλλειψη ερευνητικών προσπαθειών στον τομέα της εφαρμοσμένης φωνητικής 

παιδαγωγικής με έμφαση στον επαγγελματία τραγουδιστή (μονωδό), μιας και μέχρι τότε οι 

όποιες έρευνες σε αυτόν τον τομέα αφορούσαν είτε στη διδασκαλία φωνητικών συνόλων ή/και 

μαθητών σχολείου (Philipps & Vispoel, 1990· Rutkowski, 1990), είτε στη διδασκαλία 

ενόργανης μουσικής (Duke & Simons, 2006a). Προϋπάρχουσες έρευνες πάνω στην φωνητική 

παιδαγωγική εστιάζουν επιπρόσθετα σε επιμέρους παράγοντες της φωνητικής διδασκαλίας, 

όπως τη μη-λεκτική επικοινωνία (Levasseur, 1994), την αρμονική σχέση μεταξύ καθηγητή και 

μαθητή (Clemmons, 2007), και τις μεθόδους διδασκαλίας επί της φωνητικής αντήχησης, του 

ελέγχου αναπνοής και του φωνητικού ρετζίστρου (DuFault, 2009). Το 2018 η Elizabeth 

Stanley βασίζεται στις πιο πάνω ερευνητικές προσπάθειες και καταγράφει για πρώτη φορά την 

διδακτική προσέγγιση τριών καθηγητών φωνητικής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα διερευνήθηκε το κατά πόσον η φωνητική διδασκαλία συνάδει με τα 

πορίσματα της έρευνας των Duke & Simons (2006a) επί των κοινών στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν την ενόργανη μουσική διδασκαλία. Η Stanley κατέληξε τελικώς στο ότι η 

ενόργανη μουσική διδασκαλία έχει δεκατέσσερα κοινά στοιχεία σε σχέση με το τραγούδι, ενώ 

το τραγούδι παρουσιάζει και εννιά νέα στοιχεία χωρισμένα σε τρείς κατηγορίες: (α) εξάσκηση 

με ένα μουσικό όργανο που είναι πλήρως ενσωματωμένο και σε μεγάλο βαθμό αόρατο, (β) 

συχνά αποκλειστική εστίαση στην τεχνική και (γ) αξιοποίηση της βαθιάς εξοικείωσης με τα 

ποιητικά κείμενα και λιμπρέτα του εκτενούς λυρικού ρεπερτορίου (Stanley, 2018). 
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2.2. Λυρική Εκφορά Λόγου και Διεθνής Βιβλιογραφία 

Στην πορεία αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, το πρώτο που παρατηρείται είναι η 

ανάγκη για έρευνα στον τομέα της λυρικής εκφοράς λόγου (lyric diction) συγκεκριμένα στην 

Ελλάδα. Αν και η επιστήμη της φωνητικής, αλλά και η φωνολογία, είναι ασφαλώς 

αναπτυγμένοι τομείς στην κατεύθυνση της γλωσσολογίας, η λυρική εκφορά λόγου παραμένει 

ανεξερεύνητη στον ελλαδικό χώρο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εγχειρίδια που να παρέχουν 

πληροφορίες στα ελληνικά συγκεκριμένα για το τραγούδι. Αντίστοιχα όταν εκδόθηκε το 

βιβλίο μου Singing in Greek το 2015, δεν υπήρχε μέχρι τότε οδηγός για την προφορά των 

ελληνικών στο τραγούδι με χρήση του ΔΦΑ για ξένους τραγουδιστές. Κατ’ επέκταση η έρευνα 

στράφηκε στη διεθνή βιβλιογραφία. Ακόμα και εκεί όμως συναντάται αρκετή δυσκολία στην 

εύρεση αντίστοιχων ερευνών πάνω στην εφαρμογή του ΔΦΑ στη φωνητική μουσική 

παιδαγωγική, γεγονός που προκύπτει από το ότι στο εξωτερικό – και ιδιαίτερα στην Αμερική 

απ’ όπου προέρχονται οι πηγές – το ΔΦΑ χρησιμοποιείται στα πανεπιστήμια ήδη από τη 

δεκαετία του 1950 (De’Ath, 2019) και έτσι δεν έχει δημιουργηθεί ανάγκη τέτοιων ερευνητικών 

προσπαθειών. O Leslie De’Ath (2019), κάνοντας έναν απολογισμό της εξέλιξης των άρθρων 

πάνω στην λυρική εκφορά λόγου, σημειώνει ότι ήδη το 1926 η May Laird Brown είχε 

χρησιμοποιήσει το ΔΦΑ στη συγγραφή του έργου της Singing in French. Παρά την ύπαρξη 

όμως του φωνητικού αλφαβήτου από το 1888, ο μουσικός κόσμος άργησε να το εντάξει στη 

διδασκαλία του τραγουδιού. Από το 1962 και μετά χρησιμοποιούνται στην αρθρογραφία κατ’ 

εξοχήν πλέον τα φωνητικά σύμβολα και σημαντικοί συγγραφείς του τομέα της λυρικής 

εκφοράς λόγου έχουν συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο πάνω στο αντικείμενο αυτό (De’Ath, 

2019). 

 Για έναν τραγουδιστή, η ανεπαρκής εκφορά λόγου είναι ισάξια της λανθασμένης 

προσέγγισης του τονικού ύψους· η μουσική απλά δεν ακούγεται σωστή (Adams, 2008). Ο 

Richard Miller στο βιβλίο του On the Art of Singing λέει χαρακτηριστικά πως «η εκφορά του 
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λόγου δεν υφίσταται ως διαφορετική οντότητα σε σχέση με τον ήχο» (Miller, 1996, σ. 27 σε 

Mahaney, 2006), και συνεχίζει τονίζοντας ότι αυτή η σύνδεση βοηθά στην επεξήγηση του γιατί 

το θέμα της λυρικής εκφοράς λόγου συνεχίζει να κερδίζει σε σημαντικότητα στον κόσμο της 

φωνητικής παιδαγωγικής (Mahaney, 2006, σ. 1). Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο εστίασης 

των μέχρι τώρα ερευνών στον τομέα της φωνητικής παιδαγωγικής είναι η διδασκαλία της 

φωνητικής τέχνης (Levasseur, 1994· Blades-Zeller, 2003· Clemmons, 2007· DuFault, 2009), 

διαφαίνεται σε όλες η σημαντικότητα της σωστής τοποθέτησης των φωνηέντων και συμφώνων 

κατά τη διαδικασία της φώνησης. Οι διδάσκοντες καθηγητές φωνητικής τέχνης χρησιμοποιούν 

λεξιλόγιο που προέρχεται από τον χώρο της επιστήμης της φωνητικής (όπως και το ΔΦΑ) και 

η σωστή άρθρωση καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της θεμελίωσης σωστής τεχνικής τραγουδιού 

(McKinney, 2005· Chapman, 2017). Η Blades-Zeller (2003) αναφέρει πέντε βασικά 

χαρακτηριστικά της ορθής/καθαρής εκφοράς λόγου στο τραγούδι:  

1. Η καλή εκφορά λόγου στο τραγούδι δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της φωνής, αλλά 

είναι το αποτέλεσμα της ελευθερίας μέσα στο φωνητικό όργανο.   

2. Η σωστή εκφορά στο τραγούδι προκύπτει από την ισορροπία ορισμένων κρίσιμων 

παραγόντων, όπως: αναγνωρίσιμα φωνήεντα, καθαρά αρχικά και τελικά σύμφωνα, 

ευέλικτη άρθρωση, και χαλαρούς μύες της γλώσσας.  

3. Η κακή εκφορά του λόγου μπορεί να λειτουργεί ως διαγνωστικό εργαλείο – συχνά 

καταδεικνύει προβλήματα σε άλλα μέρη του φωνητικού οργάνου.  

4. Η λυρική εκφορά και η άρθρωση προκύπτουν από ακουστικούς παράγοντες, οι οποίοι 

βασίζονται σε σωστό σχηματισμό μέσα στην φωνητική δίοδο (αντηχείο).  

5. Η ορθή εκφορά λυρικού λόγου συμπεριλαμβάνει τη ροή και την ιδιωματική ακρίβεια 

κάθε γλώσσας όταν αυτή τραγουδιέται.  

 Παρά όμως το γεγονός ότι οι καθηγητές τραγουδιού αναγνωρίζουν την σημαντικότητα 

του αρθρωτικού συστήματος στο τραγούδι, δεν παύει συχνά να αντιμετωπίζεται ως ο 

τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα που διαμορφώνει την φωνητική αντήχηση, ή το μέρος όπου 
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ο όμορφα παραγόμενος ήχος μετασχηματίζεται τελικά στα φωνήεντα και σύμφωνα (Morris & 

Chapman, 2017, σ. 105-106). Στην πραγματικότητα όμως γνωρίζουμε ότι το αρθρωτικό 

σύστημα επηρεάζει άμεσα και εξ’ αρχής τη φωνή και την ποιότητά της. Οι Morris & Chapman 

(2017) επιβεβαιώνουν την τοποθέτηση της Blades-Zeller πάνω στην επιρροή της ορθής 

άρθρωσης στο τραγούδι τονίζοντας ότι: 

 Παρεκκλίσεις στην τοποθέτηση των αρθρωτών επηρεάζουν τον φωνητικό τόνο. 

 Ανεπαρκής χρήση της φυσιολογίας της ομιλίας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της 

φωνής και τον φωνητικό τόνο. 

 Το αρθρωτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος ελέγχου/δείκτη για το τι 

συμβαίνει στο επίπεδο του λάρυγγα, ή ακόμα και πιο κάτω στο επίπεδο του συστήματος 

στήριξης της αναπνοής. (σ. 106) 

Με βάση τα πιο πάνω σημεία είναι προφανές ότι οι τραγουδιστές και οι καθηγητές τραγουδιού 

θα έπρεπε να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο αρθρωτικό σύστημα απ’ ότι ήδη δίνουν (Morris 

& Chapman, 2017, σ. 106). 

 Κατά την Barbara Paver (2009), η κατανόηση και χρήση του φωνητικού αλφαβήτου 

διευκολύνει τον τραγουδιστή στην προσέγγιση καλύτερου τραγουδιού με δύο τρόπους. Αρχικά 

δίνοντας του ένα λεξιλόγιο για την περιγραφή της παραγωγής και τοποθέτησης των ήχων στη 

στοματική κοιλότητα, ενώ παράλληλα τον βοηθά να αντιληφθεί και να κάνει εικόνα τους ήχους 

της εκάστοτε μητρικής του γλώσσας. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του ΔΦΑ είναι 

ότι αναγκάζει τους μαθητές της λυρικής εκφοράς λόγου να σκεφτούν συστηματικά για το τι 

πραγματικά συμβαίνει «εκεί μέσα», δηλαδή στην φωνητική δίοδο, με τρόπο που οι 

περισσότεροι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχουν δώσει ποτέ σημασία. Αυτός ο εφησυχασμός 

(και, όπως είναι αναμενόμενο η μυϊκή μνήμη ή τα μυϊκά αντανακλαστικά) εξηγεί γιατί 

αναπόφευκτα κάποιος υπερθέτει τους ήχους της μητρικής του ομιλίας/γλώσσας σε αυτούς των 

άλλων γλωσσών (De’Ath, 2001). Με δεδομένη τη βαρύτητα που έχει η μητρική γλώσσα του 
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κάθε μαθητή μονωδίας και τον κομβικό ρόλο της στην επικοινωνία και διδασκαλία των 

γλωσσικών φαινομένων στη φωνητική παιδαγωγική (De’Ath, 2006), το ΔΦΑ ως εργαλείο και 

η διαδικασία διδασκαλίας του μετατρέπει το ασυνείδητο σε συνειδητό και δημιουργείται κατ’ 

επέκταση ένας χάρτης πάνω στον οποίο η προσέγγιση μιας οποιασδήποτε άλλης γλώσσας 

γίνεται πιο αποτελεσματικά (Paver, 2009). 

 H χρήση του ΔΦΑ τόσο στα πανεπιστήμια της Αμερικής, όσο και σε αρκετές χώρες 

της Ευρώπης, είναι πλέον γεγονός, και ο σύγχρονος καθηγητής φωνητικής αντιμετωπίζει μια 

πρόκληση στην επιλογή του σωστού εγχειριδίου από την πληθώρα που είναι διαθέσιμη στην 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία (Mahaney, 2006). Έρευνες και άρθρα που επικεντρώνονται στη 

διερεύνηση των επικρατέστερων εγχειριδίων λυρικής εκφοράς λόγου και της καταλληλότητας 

χρήσης τους στη διδασκαλία μαθητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμερική δίνουν 

προτάσεις για την ορθότερη και πιο συστηματική οργάνωση του μαθήματος της λυρικής 

εκφοράς λόγου και εμπλουτίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας αυτού του μαθήματος 

(Mahaney, 2006· De’Ath, 2005· Paver, 2009). Η ελλιπής συμπερίληψη ορισμένων φωνητικών 

χαρακτηριστικών κατά τη μεταγραφή στο ΔΦΑ και οι αναντιστοιχίες στην πληθώρα των 

εγχειριδίων για την λυρική εκφορά λόγου (De’Ath, 2001· De’Ath, 2013) καθιστά τις 

προαναφερθείσες ερευνητικές προσπάθειες εξαιρετικής σημασίας και υπογραμμίζει την 

ανάγκη απόδοσης προσοχής στη χρήση κάθε εγχειριδίου. Το ΔΦΑ αποτελεί ένα εργαλείο 

προσέγγισης της ορθής προφοράς του λυρικού λόγου που όμως δεν πρέπει να καταλήγει ως 

αυτοσκοπός. Ένας τραγουδιστής πρέπει μέσα από τη μελέτη του ΔΦΑ, και την αποσαφήνιση 

των επιμέρους ήχων, να μπορεί να καταλήξει στην ίδια τη γλώσσα (Adams, 2008).  

 Η διεθνής παραδοχή της χρησιμότητας του ΔΦΑ και των μαθημάτων λυρικής 

προφοράς ως μέρος του κορμού μαθημάτων στις σπουδές λυρικού τραγουδιού δεν λειτουργεί 

αυτόματα ως αιτιολόγηση του γιατί αυτά τα μαθήματα είναι «ακόμα» απαραίτητα για έναν 

λυρικό τραγουδιστή (Montgomery, 2020). Αρκετές φορές, στο πλαίσιο περικοπών των 
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ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, έχουν γίνει εισηγήσεις για την κατάργησή τους και την ένταξη της 

ορθής λυρικής εκφοράς ξένων γλωσσών στο μάθημα απλής (γραμματικής) εκμάθησης της 

εκάστοτε γλώσσας. Ισχυρούς λόγους που αντιτίθενται σε μια τέτοιου είδους συγχώνευση 

αποτελούν η παρατεταμένη φύση των φράσεων στο τραγούδι και ο χώρος που απαιτείται μέσα 

στη στοματική κοιλότητα κατά την λυρική άρθρωση και φώνηση, δεδομένα που επηρεάζουν 

την προφορά και τον σχηματισμό των φωνηέντων και των συμφώνων (Adams, 2008· 

Montgomery, 2020). Επιπρόσθετα, η προφορά στο τραγούδι πρέπει να είναι αντίστοιχη της 

περιόδου που έχουν γραφτεί τα έργα, και όχι με βάση τις μοντέρνες προδιαγραφές που 

διδάσκονται σε επίπεδο απλής εκμάθησης μιας γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα οι τοπικές διάλεκτοι 

δεν πρέπει να είναι εμφανείς κατά την ερμηνεία κομματιών όπερας και Lied (έντεχνο ή λόγιο 

τραγούδι). Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την χρήση του ΔΦΑ – που χρησιμοποιείται στα λεξικά 

των γλωσσών – ορισμένα σύμβολα που αντιστοιχούν σε ομιλητικούς ήχους πρέπει να 

εγκαταλειφθούν σε προτίμηση άλλων, καταλληλότερων για το τραγούδι (Montgomery, 2020). 

Ενεργητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός μαθήματος εκφοράς λυρικού λόγου, όπως το 

τραγούδι, το οποίο και πρέπει να είναι στο επίκεντρο του μαθήματος, η ακρόαση ερμηνειών 

καταξιωμένων καλλιτεχνών στη μητρική τους γλώσσα και η μεταγραφή στο ΔΦΑ, δεν 

μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία σε ένα μάθημα απλής εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, όσο 

και αν αυτό είναι χρήσιμο ανεξάρτητα ως επιπρόσθετη γνώση που βοηθά στη βαθύτερη 

κατανόηση των κειμένων που καλείται να ερμηνεύσει ένας λυρικός τραγουδιστής 

(Montgomery, 2020). 
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2.3. Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο 

Η επιστήμη της φωνητικής εστιάζει στη μελέτη των ήχων (φθόγγων) της ομιλίας (Ladefoged, 

2014). Συγκεκριμένα είναι η μελέτη των συμβόλων που αναπαριστούν τους ήχους της ομιλίας. 

Ένα φωνητικό αλφάβητο είναι ένα αλφάβητο στο οποίο ένας ήχος (φθόγγος) αναπαρίσταται 

από ένα σύμβολο (Ladefoged, 2014· Nespor, 1999· Wall, 1989). Το Διεθνές Φωνητικό 

Αλφάβητο (ΔΦΑ) ή International Phonetic Alphabet (IPA) είναι ένα τέτοιο αλφάβητο το οποίο 

αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Φωνητική Ένωση στα τέλη του 19ου αιώνα ως ένα αλφαβητικό 

σύστημα φωνητικής γραφής βασισμένο κατά κύριο λόγο στο λατινικό αλφάβητο, το οποίο 

λειτουργεί ως τυποποιημένη αναπαράσταση των ήχων της ομιλούμενης γλώσσας 

(International Phonetic Association, 1999). 

 Το ΔΦΑ είναι σχεδιασμένο με τρόπο ούτως ώστε να αναπαριστά μόνο τα βασικά 

χαρακτηριστικά της προφορικής γλώσσας, όπως: φθόγγους, φωνήματα, τονισμό και 

διαχωρισμό των λέξεων και συλλαβών. Για να καταγράψει κανείς επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το τρίξιμο των δοντιών ή το ψεύδισμα, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μια διευρυμένη ομάδα συμβόλων, τις ονομαζόμενες «προεκτάσεις του 

Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου» (International Phonetic Association, 1999). 

 Σύμφωνα με την αναθεώρηση του 2005 (βλ. Πίνακας 3, σ. 26) το Διεθνές Φωνητικό 

Αλφάβητο αποτελείται συνολικά από 107 γράμματα, 52 διακριτικά και 4 σύμβολα προσωδίας. 

Για να ξεχωρίζουμε την απλή γραφή από τη μεταγραφή στο φωνητικό σύστημα, τα φωνητικά 

σύμβολα παρατίθενται πάντα εντός αγκυλών. Παράδειγμα μεταγραφής ελληνικών λέξεων στο 

φωνητικό σύστημα (Zervanos, 2015, σ. 37):  

  ρόλος [ˈrɔlɔs]   (role)  χαρά [xaˈra]   (joy) 

  ρουμπίνι [ruˈbini]  (ruby) ρυθμός [riˈθmɔs]  (rhythm) 
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 Το γεγονός ότι το ΔΦΑ είναι ένα καθολικό αλφάβητο σημαίνει ότι τα σύμβολά του 

χρησιμοποιούνται για να μεταγράψουν λέξεις όλων των γλωσσών παγκοσμίως (Wall, 1989· 

LaBouff, 2008). Έτσι μπορεί να λειτουργήσει ως κλειδί για την ανάγνωση οποιασδήποτε 

γλώσσας και είναι κατά συνέπεια ένα ιδανικό εργαλείο για τους τραγουδιστές που πρέπει να 

εναλλάσσουν με ευκολία μια πληθώρα γλωσσών. Για παράδειγμα, το φωνήεν ου [u] όπως στις 

λέξεις που, τούλι, και παντού, είναι ο ίδιος ήχος όπως στις λέξεις Ruhe στα γερμανικά, luce στα 

ιταλικά, douce στα γαλλικά και food στα αγγλικά (LaBouff, 2008). Από το σύνολο των 

συμβόλων του ΔΦΑ, κάθε επιμέρους γλώσσα χρησιμοποιεί εξ αυτών τη δική της σειρά 

συμβόλων που τη διαμορφώνουν και τη χαρακτηρίζουν. Αν και υπάρχουν ήχοι από γλώσσα 

σε γλώσσα που είναι κοινοί μεταξύ τους και γι’ αυτό αναπαρίστανται στο ΔΦΑ από το ίδιο 

φωνητικό σύμβολο, υπάρχουν ενδεχόμενες μικρές διαφορές στην εκφορά κάθε ήχου αναλόγως 

σε ποια γλώσσα ανήκει (Grubb,1979). 

 Το ορθογραφικό αλφάβητο μιας οποιασδήποτε γλώσσας είναι σαφές πως δεν είναι 

φωνητικό αλφάβητο, μιας και ο ήχος με την ορθογραφία συχνά δεν ταυτίζονται (Wall, 1989). 

Για παράδειγμα, στα μοντέρνα ελληνικά έχουμε έξι διαφορετικές ορθογραφικές μορφές του 

ίδιου ήχου /ι/, όπως στις λέξεις: ήχος, ίσως, ύλη, οίκος, πείρα, υιός (Μικρός, 2015). Επίσης ένα 

μόνο γράμμα της αλφαβήτου μπορεί να αντιπροσωπεύει πολλούς ήχους. Στα ελληνικά το 

γράμμα υ μπορεί να διαβασθεί ή προφερθεί ως /ι/ ύφος, /φ/ εύκολο, ή /β/ εύρος. Στα αγγλικά 

επίσης το γράμμα i μπορεί να διαβασθεί ως /ah-ih/ might, /ih/ mitt, /ee/ liter, ή /sh/ nation 

(Wall, 1989· Johnston, 2016). Κάποια γράμματα μπορεί να μην ηχούν καθόλου. Στα ελληνικά 

αυτό δεν ισχύει, αλλά στα αγγλικά είναι πολύ συχνό φαινόμενο με το γράμμα p, για 

παράδειγμα, στην αρχή πολλών λέξεων να μην ηχεί: pneumonia, psychologist, και άλλες. Άλλα 

γράμματα μπορούν επίσης να αναπαριστούν ταυτόχρονα πάνω από ένα μόνο ήχο. Τέτοια είναι 

τα γράμματα x στα αγγλικά ή ξ στα ελληνικά που ενέχουν και τα δύο μέσα τους ταυτόχρονα 

τους ήχους /κ/ και /σ/ (Τριανταφυλλίδης, 1941). 
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 Οι περισσότεροι από εμάς, ανεξαρτήτως καταγωγής, δεν έχουμε συχνά επίγνωση των 

ήχων της μητρικής μας γλώσσας. Οι Έλληνες, π.χ., θεωρούμε ότι η γλώσσα μας αποτελείται 

από εφτά φωνήεντα α, ε, η, ι, υ, ο και ω, που με συνδυασμούς μας δίνουν επίσης πέντε δίψηφα 

φωνήεντα (αι, ει, οι, ου, υι), διφθόγγους κύριες (αη, οη, αϊ-άι, οϊ-όι) και καταχρηστικές (ι, υ, 

οι, ει + φωνήεν ή δίψηφο που προφέρονται σε μία συλλαβή), και τα διπλά αυ και ευ 

(Τριανταφυλλίδης, 1941). Στην πραγματικότητα όμως έχουμε μόνο πέντε καθαρούς ήχους 

φωνηέντων /α/, /ε/, /ι/, /ο/ και /ου/ (τα οποία αντιστοιχούν στο ΔΦΑ στα σύμβολα [a], [ε], [i], 

[ᴐ] και [u]). Επιπρόσθετα, η ελληνική γλώσσα έχει συγκεκριμένα 24 με 26 ήχους συμφώνων 

(δύο εξ’ αυτών είναι αμφισβητούμενοι) εν αντιθέσει με τα 17 σύμφωνα του γραπτού λόγου 

που απαρτίζουν το ελληνικό αλφάβητο (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998· Nespor, 

1999· Sarri, http://www.webtopos.gr/eng /languages/gre ek/gre_ipa_3.htm#i). 

 Στις ξένες γλώσσες αντίστοιχα, οι ρόλοι αντιστρέφονται με την πλειοψηφία να θεωρεί 

ότι η κάθε γλώσσα αποτελείται αντίστοιχα από πέντε φωνήεντα, εννοώντας τα πέντε γράμματα 

της αλφαβήτου a, e, i, o και u που αντιστοιχούν σε ορθογραφικά φωνήεντα, ενώ στην 

πραγματικότητα η ιταλική γλώσσα συνίσταται από εφτά ήχους φωνηέντων, η γερμανική από 

δεκατέσσερις (συμπεριλαμβανομένων των διαλυτικών και των ανοιχτών-κλειστών 

φωνηέντων), η γαλλική επίσης από δεκατέσσερις (συμπεριλαμβανομένων των έρρινων και 

μεικτών φωνηέντων), ενώ η αγγλική γλώσσα συνίσταται από είκοσι δύο ήχους φωνηέντων εκ 

των οποίων δέκα έξι καθαρούς ήχους φωνηέντων και έξι διφθόγγους (Wall, 1989· Johnston, 

2016· Key to Pronunciation, 2020· LaBouff, 2008). 
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2.3.1. Χρήσιμα σημεία αναφοράς κατά τη χρήση του ΔΦΑ (Wall, 1989· Wall, et al, 1990· 

LaBouff, 2008· Johnston, 2016): 

 Αγκύλες: Τα σύμβολα του ΔΦΑ εσωκλείονται σε αγκύλες και αποκαλούνται σύμβολα 

ώστε να διακρίνονται από τα γράμματα των διαφόρων γλωσσών. 

 Το [t] είναι ένα φωνητικό σύμβολο ΔΦΑ 

 Γράμματα και σύμβολα: Τα γράμματα της αλφαβήτου αναφέρονται ως ορθογραφικά 

γράμματα, διακρίνοντάς τα έτσι από τα σύμβολα του ΔΦΑ. 

 Το τ είναι ένα ορθογραφικό γράμμα. 

 Το τι είναι ο ορθογραφικός συλλαβισμός. 

 Το [t] είναι ένα σύμβολο του ΔΦΑ. 

 Το [ti] είναι συλλαβισμός ΔΦΑ ή μεταγραφή. 

 Ονομασίες συμβόλων: Η αναφορά σε ένα σύμβολο ΔΦΑ γίνεται συνήθως με οπτική 

περιγραφή του συμβόλου, με τον ήχο/φθόγγο τον οποίο αναπαριστά, από τον τρόπο 

άρθρωσης ή με κάποιο ειδικό όνομα. 

Το σύμβολο [i], είναι γνωστό ως πεζό Ι (lowercase I) ή από τον ήχο του 

και τη θέση των αρθρωτών κατά την εκφορά του, δηλαδή κλειστό 

πρόσθιο ιιι. 

 Το [t] ονομάζεται από τον ήχο του τ. 

 Μεταγραφή: Η γραπτή διατύπωση μιας λέξης με σύμβολα ΔΦΑ αποκαλείται 

φωνητικός συλλαβισμός ή μεταγραφή της λέξης. Στην καταγραφή των συμβόλων του 

ΔΦΑ πρέπει να φροντίζουμε να μεταγράφουμε τους ήχους που αποτελούν μια λέξη και 

όχι τα ορθογραφικά γράμματα. 

 Άηχα γράμματα:  Τα άηχα γράμματα δεν μεταγράφονται. Αυτό ισχύει συχνά σε ξένες 

γλώσσες, όπως η αγγλική ή η γαλλική: 

 Η αγγλική λέξη knock μεταγράφεται [nɑk] χωρίς το k (αμερ. προφορά). 
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 Η γαλλική λέξη chanteuse [ʃã tœz] μεταγράφεται χωρίς το τελικού e, αφού δεν 

 ηχεί. 

 Διπλά γράμματα: Μεταγράφεται μόνο ότι ακούγεται. Τα διπλά γράμματα δεν ηχούν 

διαφορετικά από τα μονά, οπότε κάθε μεμονωμένος ήχος μεταγράφεται με ένα 

σύμβολο IPA. 

 Η λέξη γράμμα μεταγράφεται [ˈɣra ma] με ένα m. 

 Η λέξη bell μεταγράφεται [bεl] με ένα l. 

 Κεφαλαία γράμματα: Τα σύμβολα του IPA παραμένουν ως έχουν ανεξάρτητα από το 

αν η ορθογραφία της μεταγραφόμενης λέξης περιέχει κεφαλαία. 

 Το όνομα Μαρία θα είναι [ma ˈria] 

 Σημεία στίξης: Η απόστροφος δεν μεταγράφεται στο IPA. 

 Οι λέξεις κάν’ το μεταγράφονται ως [ˈkandᴐ] 

 Καλλιγραφία:  Πρέπει να δίνεται προσοχή στην καθαρή γραφή των συμβόλων για την 

αποφυγή παρανοήσεων. Κάποια σύμβολα μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους και μπορεί 

να δημιουργηθούν παρανοήσεις αν δεν είναι καθαρογραμμένα. 

 

2.3.2. Σημεία τονισμού (Wall, 1989· Nespor, 1999· Adams, 2008· Johnston, 2016): 

Όπως και στην ελληνική, πολλές γλώσσες έχουν συλλαβικό τονισμό ανεξάρτητα από το αν 

αυτός παρέχεται ορθογραφικά μέσα σε μία λέξη. Ο τονισμός ορισμένων συλλαβών είναι ένα 

από τα βασικά συστατικά που δίνουν ρυθμό και ροή σε μια γλώσσα. Στο ΔΦΑ 

χρησιμοποιούνται μικρά σημάδια για να υποδείξουν σε ποια συλλαβή τονίζεται μια λέξη. 

 Για τον κύριο τονισμό το σημάδι μπαίνει από πάνω και πριν από την συλλαβή: 

 πάνω [ˈpa nᴐ] 

 Σε κάποιες περιπτώσεις στα ελληνικά, αλλά συχνά σε δισύλλαβες λέξεις στα αγγλικά, 

μπορούμε να έχουμε διπλό κύριο τονισμό: 
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  της οικογένειάς μας [tis   i kᴐ ˈɣε ni ˈaz͜   mas] 

  bookcase [ˈbʊk ˈkeɪs] 

 Στα αγγλικά τις μπορούμε να έχουμε κύριο, αλλά και δευτερεύοντα τονισμό σε λέξεις 

που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες συλλαβές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

δευτερεύοντας τονισμός υποδεικνύεται με το σημάδι τονισμού κάτω και πριν από την 

συλλαβή: 

  football [ˈfʊt ˌbᴐl] 

 Μονοσύλλαβες λέξεις και μη τονισμένες συλλαβές δεν χρειάζονται σημάδι τονισμού: 

  δεν [ðεn]  ποτέ [pᴐ ˈtε] 

 

2.3.3. Κατηγοριοποίηση γλωσσικών ήχων (Adams, 2008; Wall, 1989; Zervanos, 2015): 

Οι διαφορετικοί ήχοι των συμβόλων του IPA κατηγοριοποιούνται με βάση τη θέση και την 

κίνηση των αρθρωτών – γλώσσα, χείλια, σαγόνι και μαλακιά υπερώα – σε δύο γενικές 

κατηγορίες: τα φωνήεντα και τα σύμφωνα.  

 Συγκεκριμένα για τα φωνήεντα, δηλαδή τους ήχους που παράγονται χωρίς κάποια 

ουσιαστική διακοπή της ροής του αέρα μέσα από τη φωνητική οδό, η κατηγοριοποίησή τους 

αποτυπώνεται και οπτικά στο φωνηεντικό πολύγωνο (Βλ. Πίνακας 1, σ. ) όπου μπορεί να 

παρατηρηθεί η θέση του ψηλότερου σημείου της γλώσσας κατά την άρθρωση κάθε φωνήεντος. 

 Ένα φωνήεν ονομάζεται καθαρό φωνήεν όταν ο ήχος του μπορεί να κρατηθεί (σε 

διάρκεια) χωρίς κίνηση των αρθρωτών ή κάποια αλλαγή στην ποιότητα του ήχου μέχρι 

τη διακοπή της ροής του αέρα. 

 Η δίφθογγος είναι ένα φωνήεν το οποίο είναι φτιαγμένο από δύο καθαρά φωνήεντα με 

το ακουστικό αποτέλεσμα να μας δίνει την εντύπωση μιας ενιαίας διακριτής μονάδας. 

Θα τα δούμε και παρακάτω πιο αναλυτικά. 
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 Τα φωνήεντα ομαδοποιούνται περαιτέρω σε κατηγορίες ανάλογα με τη θέση της 

γλώσσας, των χειλιών και του σαγονιού. Αυτές περιλαμβάνουν:  

1. πρόσθια, κεντρικά και πίσω φωνήεντα – αφορά στην θέση της καμπύλης της 

γλώσσας στο στόμα. 

2. κλειστά, μεσαία και ανοιχτά φωνήεντα – αφορά στην απόσταση ανάμεσα στη 

γλώσσα και στον ουρανίσκο. 

3. στρογγυλά ή μη στρογγυλά φωνήεντα – αφορά στη θέση των χειλιών. 

 Τα σύμφωνα αποτελούν αντίστοιχα ήχους που κατά την παραγωγή τους υπάρχει 

κάποια παρέμβαση ή διακοπή του αέρα όταν αυτός περνάει μέσα από τη φωνητική οδό 

(λαιμός, στόμα, μύτη). Στον επίσημο πίνακα του ΔΦΑ που παρατίθεται (Βλ. Πίνακας 3, σ.), 

τα σύμφωνα είναι κατηγοριοποιημένα με βάση τον τρόπο παραγωγής τους (κάθετος άξονας) 

και την τοποθέτηση στο στόμα από μπροστά έως πίσω (οριζόντιος άξονας). Επιπρόσθετα, για 

κάθε ζεύγος συμφώνων που αναγράφεται σε κάθε κελί με βάση την πιο πάνω αρχική κατάταξη, 

το αριστερό είναι άηχο και το δεξί είναι ηχηρό. 

 

       

 

  Πίνακας 1        Πίνακας 2 

Wall, J. (1989). International Phonetic Alphabet for Singers: A Manual for English and Foreign Language 

Diction. Greenbank, WA: Pacific Isle Publishing. σ. 14-15. (Μτφ στα ελληνικά Λ. Ζερβάνου) 
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Πίνακας 3 

IPA Chart, http://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart, available under a Creative 

Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License. Copyright © 2018 International Phonetic Association. 



27 
 

2.4. Ελληνικά Ωδεία και Λυρικό Τραγούδι (Μονωδία) 

Στην Ελλάδα οι σπουδές μουσικής πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στα πολυάριθμα 

ιδιωτικά ή δημοτικά ωδεία που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού (Μαρτίνης, 2003). Οι σπουδές όλων των επιμέρους μουσικών οργάνων 

(εγχόρδων, πνευστών, κρουστών), μονωδίας, ανωτέρων θεωρητικών, σύνθεσης και 

διεύθυνσης ορχήστρας καταλήγουν στο πτυχίο ή δίπλωμα ανάλογα με το όργανο, το επίπεδο 

και τα έτη φοίτησης (8-12 έτη). Όλα τα παραπάνω απορρέουν από τα αντίστοιχα 

νομοθετήματα λειτουργίας των αναγνωρισμένων από το κράτος ωδείων και μουσικών σχολών, 

με πρώτα το βασιλικό διάταγμα του 1957 (ΦΕΚ 229 Α΄/11.11.1957) και τον μετέπειτα νόμο 

του 1966 (ΦΕΚ 7 Α΄/15.01.1966). Ο νόμος 229 (17/19.4.1976) εμπλουτίζει τα προηγούμενα 

ισχύοντα, δίνοντας κατά κύριο λόγο λεπτομέρειες για το περιεχόμενο σπουδών και τις 

εξετάσεις των ωδείων. Τα ελληνικά ωδεία έως σήμερα δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στον 

εκπαιδευτικό κορμό. Τα πτυχία και διπλώματα που απονέμουν παρουσιάζουν προβλήματα 

αναγνώρισης, διαβάθμισης και ισοτιμίας (Μαρτίνης, 2003) με αντίστοιχα ανώτερων 

ιδρυμάτων μουσικής του εξωτερικού, όπως μουσικές ακαδημίες και πανεπιστήμια.  

 Σύμφωνα με τους ορισμούς των λεξικών (Collins Dictionary, 2020· Merriam-Webster, 

2020), και όπως συνοψίζει η ιστοσελίδα του Berklee College of Music, ένας επαγγελματίας 

τραγουδιστής της όπερας ή λυρικός τραγουδιστής είναι ένας εξειδικευμένος ερμηνευτής που 

εκπαιδεύεται εκτεταμένα στη μουσική και το θέατρο προκειμένου να ερμηνεύσει όπερα, ένα 

περίφημο και απαιτητικό είδος δραματικής τέχνης που συνδυάζει μουσική και κείμενο. Γύρω 

από αυτή την περιγραφή  των συνθετικών χαρακτηριστικών ενός λυρικού καλλιτέχνη έχουν 

στηθεί ουσιαστικά τα ακαδημαϊκά προγράμματα όλης της Αμερικής, αλλά και διεθνώς, ώστε 

ο σπουδαστής λυρικού τραγουδιού και εν δυνάμει τραγουδιστής της όπερας να αποκτά όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης αυτής της τόσο απαιτητικής τέχνης. Ένας λυρικός 

τραγουδιστής ενδέχεται να ασχοληθεί με την όπερα, αλλά παράλληλα καλείται να τραγουδήσει 
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έργα από όλο το φάσμα του ευρύτερου λυρικού ρεπερτορίου που περιλαμβάνει, εκτός από την 

όπερα (προκλασική έως και σύγχρονη), ορατόριο, έργα για φωνή και ορχήστρα, μουσική 

δωματίου, έντεχνα λυρικά τραγούδια, κλπ. Τα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων όπως το 

Manhattan School of Music, Juilliard School, Crane School of Music, Eastman School of 

Music, καθώς και πολλά άλλα αναφέρουν μαθήματα γενικής μουσικής παιδείας όπως θεωρία, 

αρμονία, ιστορία μουσικής, πρακτικό πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας, χορωδία, τα οποία 

πλαισιώνουν το ειδικό μάθημα του τραγουδιού, σε συνδυασμό με μαθήματα υποκριτικής και 

μαθήματα επιλογής γύρω από την λειτουργία ενός θεάτρου (κουστούμια, μακιγιάζ, τεχνική 

υποστήριξη σκηνής, κλπ.). Κυρίαρχο κομμάτι των μαθημάτων στο λυρικό τραγούδι αποτελούν 

τα μαθήματα ορθής εκφοράς κειμένων με υποχρεωτικό την εισαγωγή στο Διεθνές Φωνητικό 

Αλφάβητο και στη συνέχεια υποχρεωτικά-επιλογής μαθήματα τις επιμέρους γλώσσες 

Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και άλλες που ανά πανεπιστήμιο και εξάμηνο είναι 

συχνά διαθέσιμα προς επιλογή. Κατά την Mahaney (2006) η Ένωση Μουσικών 

Πανεπιστημίων των ΗΠΑ αριθμεί 1733 μέλη-ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία έχουν στο 

σύνολό τους αντίστοιχα τμήματα ορθής λυρικής εκφοράς. Η χρήση του ΔΦΑ δεν 

χρησιμοποιείται ασφαλώς από όλους και παρατηρείται ιδιαίτερα σε χώρες όπου επικρατεί η 

μονογλωσσία (De’Ath, 2001), όπως στην Αμερική. Αυτό αιτιολογεί γιατί το ΔΦΑ για 

τραγουδιστές παραμένει άγνωστο σε κάποιες χώρες της Ευρώπης (De’Ath, 2001), όπως και 

στην Ελλάδα, όπου εκτός των ελληνικών η πλειοψηφία των Ελλήνων μαθαίνει από νεαρή 

ηλικία αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. 

 Με βάση τα νομοθετήματα λειτουργίας των ελληνικών ωδείων τα μαθήματα που 

περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά για την απόκτηση των πτυχίων και διπλωμάτων μονωδίας 

είναι: Αρμονία, Θεωρία, Σολφέζ, Μουσική Μορφολογία, Ιστορία Μουσικής, Χορωδία, Πιάνο, 

Μελοδραματική, Πρακτικό Διδασκαλείο, Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση Μουσικού Κειμένου 

(Πρίμα Βίστα) και Ορθή Προφορά Ξένων Κειμένων. Να σημειωθεί εδώ ότι στα βοηθητικά 
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μαθήματα που προτείνει το Βασιλικό Διάταγμα του 1957 εμπεριέχονται επιπρόσθετα και κατά 

σειρά τα μαθήματα της Γαλλικής, Ιταλικής, Γερμανικής, και Αγγλικής γλώσσας. Είναι ευρέως 

γνωστό, τόσο από την προσωπική μου εμπειρία και φοίτηση σε τρία διαφορετικά ωδεία, όσο 

και από την εμπειρία πολλών συναδέλφων καταξιωμένων λυρικών τραγουδιστών, ότι από τα 

παραπάνω υποχρεωτικά μαθήματα το πρακτικό διδασκαλείο, η πρίμα βίστα, η χορωδία, και – 

πιο συχνά από όλα – η ορθή προφορά ξένων κειμένων, υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια 

του εκάστοτε ωδείου ως προς το αν θα είναι μέρος των σπουδών μονωδίας ή όχι. Αυτό 

διαφαίνεται επίσης και από την έρευνα στις ιστοσελίδες τόσο των μεγαλύτερων ωδείων στην 

Ελλάδα, όσο και μικρότερων, όπου πολλά από αυτά τα μαθήματα δεν αναγράφονται (π.χ. 

ιστοσελίδα Εθνικού Ωδείου Αγ. Παρασκευής http://www.ethniko-odeio.gr/el/Ypoxrewtika-

Mathhmata/ Ypoxrewtika-Mathhmata) και αυτό οφείλεται αρκετές φορές στην έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού ή μαθητών που θα καθιστούσε δυνατή την παροχή αυτών των 

μαθημάτων. Αξίζει να τονιστεί ότι η ελληνική γλώσσα και η ορθή της εκφορά δεν 

συμπεριλαμβάνεται στις γλώσσες προς εκμάθηση στο τραγούδι. Επιπρόσθετα, με εξαίρεση 

ίσως το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, δεν γίνεται σε κανένα ωδείο αναφορά σε διαχωρισμό 

αυτού του μαθήματος σε ορισμένες ώρες ανά γλώσσα – μόνο το ΚΩΘ παρέχει ξεχωριστή 

φοίτηση για τα ιταλικά και τα γερμανικά (https://www.odiokrat.gr/studies/otherstudies/mono 

dia). 

 Το μάθημα της ορθής προφοράς ξένων κειμένων στα ελληνικά ωδεία δεν συνοδεύεται 

από συστηματική προσέγγιση ή συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αλλά προσομοιάζει περισσότερο σε 

εμπειρική διόρθωση της προφοράς πάνω στο τρέχον ρεπερτόριο των μαθητών μονωδίας. 

Ακριβώς για αυτό το λόγο είναι εύκολο να παραλειφθεί ως ανεξάρτητο μάθημα. Ο δάσκαλος 

τραγουδιού συνήθως έχει και την ευθύνη για την σωστή μετάδοση της προφοράς κάθε ξένης 

γλώσσας στο ρεπερτόριο που αναθέτει στον κάθε μαθητή του. Στις σπάνιες περιπτώσεις που 

το μάθημα παρέχεται από το ωδείο, ο καθηγητής που καλείται να το διδάξει ενδέχεται είτε να 
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έχει καλή γνώση κάποιων από τις απαιτούμενες προς διδασκαλία ξένων γλωσσών, ή ίσως να 

μιλάει και κάποια ως μητρική. Πολλές φορές οι πιανίστες-συνοδοί των τάξεων τραγουδιού 

επωμίζονται την ευθύνη εκμάθησης των ξένων κειμένων από τους μαθητές μονωδίας, 

μεταφέροντας την εμπειρική γνώση που έχουν κατακτήσει πάνω στους κανόνες προφοράς 

κάθε γλώσσας. Όταν η ευθύνη μετάδοσης της σωστής λυρικής προφοράς των γλωσσών 

ανατίθεται στους μουσικούς εκγυμναστές/συνοδούς, πολλές φορές συναντάται το πρόβλημα 

ότι η εμπειρική γνώση των βασικών κανόνων προφοράς δεν ενέχει την έννοια της «λυρικής» 

προφοράς – δηλαδή τις αλλαγές που ενδεχομένως η λυρική τοποθέτηση επιφέρει στην 

άρθρωση – και ενδέχεται η όποια καθοδήγηση να μην βοηθά στη διατήρηση της τεχνικής στην 

προσπάθεια προσέγγισης της ορθής προφοράς. 

 Όπως έχει προαναφερθεί η παρατεταμένη φύση των φράσεων στο τραγούδι και ο 

χώρος που απαιτείται μέσα στη στοματική κοιλότητα κατά την λυρική άρθρωση και φώνηση, 

αποτελούν δεδομένα που επηρεάζουν την προφορά και τον σχηματισμό των φωνηέντων και 

των συμφώνων (Adams, 2008· Montgomery, 2020). Κατ’ επέκταση η καθαρή και καθ’ όλα 

κατανοητή εκφορά των κειμένων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρύτατου λυρικού 

ρεπερτορίου. Ένας δάσκαλος φωνητικής στην Ελλάδα πρέπει αναγκαστικά να αφιερώσει ένα 

μέρος της διδακτικής ώρας στην επεξήγηση, εκμάθηση και διόρθωση της εκφοράς του 

κειμένου, όταν κατά κύριο λόγο θα όφειλε να επιμελείται του τεχνικού μέρους του τραγουδιού. 

Η ορθή εκφορά των κειμένων ασφαλώς αποτελεί κομμάτι της ευθύνης κάθε δασκάλου 

μονωδίας, αλλά η θεμελίωση των βάσεων μέσω ξεχωριστού μαθήματος με κέντρο την 

αποσαφήνιση των βασικών αρχών των τεσσάρων τουλάχιστον γλωσσών (ιταλικά, γερμανικά, 

γαλλικά και ελληνικά) που καλείται ένας Έλληνας τραγουδιστής να αντιμετωπίσει είναι 

μείζονος σημασίας. 

 Κομβικό σημείο παραμένει η έλλειψη ύπαρξης κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ 

δασκάλου, μουσικού εκγυμναστή και μαθητή τραγουδιού. Αυτό ακριβώς προσφέρει το ΔΦΑ 
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ως ένα καθολικό αλφάβητο των γλωσσικών ήχων, που παρά τις ατέλειές του μπορεί να 

λειτουργήσει ως κοινή γλώσσα στη μεταφορά πληροφοριών επί της λυρικής προφοράς και 

αποσαφήνισης εννοιών γύρω από την τοποθέτηση των ήχων στο τραγούδι (Paver, 2009· 

De’Ath, 2006· Adams, 2008). Όπως έχει διαφανεί, σε πλείστες χώρες εκτός Ελλάδας, το ΔΦΑ 

διασφαλίζει έναν συστηματοποιημένο τρόπο διδασκαλίας και επικοινωνίας των γλωσσικών 

φαινομένων καθιστώντας το μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων άξιο 

συμπερίληψης στον κορμό των υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης μονωδίας 

διεθνώς. Η απουσία του ΔΦΑ από το μάθημα Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων στα ελληνικά 

ωδεία δημιουργεί προβληματισμό και παράλληλα ενδιαφέρον για διερεύνηση του πεδίου.  

 

2.5. Σύνοψη Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση ξεκινώντας από την διευκρίνιση του εργαλείου του 

Διεθνούς Φωνητικού Αλφάβητου – κεντρικού άξονα της έρευνας – εξετάστηκαν τα βασικά 

στοιχεία και χαρακτηριστικά που το απαρτίζουν, αναλύθηκε το  αντικείμενο της λυρικής 

εκφοράς λόγου και αναδείχθηκε η αποτελεσματική χρήση του στις σπουδές μονωδίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Οι πιο πάνω θεματικές συσχετίστηκαν με αναφορά στις σπουδές μονωδίας 

στα ελληνικά ωδεία και την απουσία της χρήσης του ΔΦΑ ως πρακτική για υποστήριξη της 

διδασκαλίας του λυρικού τραγουδιού, γεγονός που μας οδηγεί στην ανάγκη αναζήτησης 

απαντήσεων σε ερωτήματα γύρω από το θέμα. 

 Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας έχει 

διαφανεί η απουσία ερευνητικής δράσης για την σε βάθος εξέταση του πλαισίου. Φαίνεται 

σαφώς ότι υπάρχει ανάγκη για έρευνα στη λυρική εκφορά λόγου στο τραγούδι εφ’ όσον, ακόμα 

και στην Αμερική όπου το ΔΦΑ είναι πλήρως ενταγμένο στη μουσική φωνητική εκπαίδευση, 

οι έρευνες πάνω στην χρήση του στα πανεπιστήμια είναι περιορισμένες. Ειδικά στην Ελλάδα 
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εμφανίζεται το πεδίο να είναι εντελώς ανοιχτό για ερευνητικές προσπάθειες και υπάρχει 

ανάγκη για εμβάθυνση και διεύρυνση του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος της ορθής 

προφοράς ξένων κειμένων, το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. 
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Κεφάλαιο 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα ερευνητικά μου ερωτήματα και παρατίθεται με λεπτομέρεια 

η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα, καθώς και τα εργαλεία 

που χρησιμοποίησα κατά τη συλλογή δεδομένων. Η επιλεγμένη μεθοδολογία τεκμηριώνεται 

μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα παρατίθενται προσωπικές απόψεις που 

υιοθέτησα ως καθηγήτρια-ερευνήτρια, και οι οποίες έχουν καθορίσει τις ερευνητικές μου 

επιλογές. Επιπρόσθετα, περιγράφεται η διδακτική μέθοδος και το χρονοδιάγραμμα που 

ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση των έξι συναντήσεων εκμάθησης και πρακτικής 

εφαρμογής του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου στο πλαίσιο του μαθήματος της Ορθής 

Προφοράς Ξένων Κειμένων στην κατεύθυνση της μονωδίας στο Διεθνές Ωδείο Αθήνας.  

 

3.1. Ερευνητικός Συλλογισμός 

Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η σε βάθος διερεύνηση των εμπειριών μιας ομάδας 

τεσσάρων σπουδαστών του Διεθνούς Ωδείου Αθήνας όταν στο μάθημα της Ορθής Προφοράς 

Ξένων Κειμένων εντάχθηκε η εφαρμογή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (ΔΦΑ).  Με 

βάση τον αρχικό στόχο αναδύθηκαν τα παρακάτω υποερωτήματα:  

i. Πώς περιγράφουν οι σπουδαστές την εμπειρία εφαρμογής του ΔΦΑ στο ωδείο τους; 

ii. Ποια η αξία αυτής της εμπειρίας για τους σπουδαστές; 

Το πρώτο ερώτημα είχε ως στόχο την εξέταση και ανάλυση της εμπειρίας των τεσσάρων 

σπουδαστών που συμμετείχαν στην έρευνα, καταγράφοντας και κατανοώντας όσα βίωσαν, τα 

συναισθήματα τους και τις σκέψεις τους. Έχοντας ζωντανή στο μυαλό μου την εντύπωση που 

είχα αποκομίσει ως φοιτήτρια από τη δική μου πρώτη επαφή με το ΔΦΑ για τραγουδιστές, 
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ήθελα να έχω την ευκαιρία να παρατηρήσω την ενδεχόμενη επίδραση που θα είχε η εκμάθηση 

του ΔΦΑ σε αυτή την ομάδα σπουδαστών στην Ελλάδα.  

 Η αξία της εμπειρίας αυτής για κάθε σπουδαστή ξεχωριστά παρουσίαζε επιπρόσθετο 

ενδιαφέρον και καθόρισε το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. Πέρα από την καταγραφή της 

εμπειρίας των συμμετεχόντων σε αυτή τη διδακτική παρέμβαση, η αξία που θα απέδιδαν στη 

νεοαποκτηθείσα γνώση ήταν ιδιαιτέρως σημαντική ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα 

ως προς τα ενδεχόμενα οφέλη της ένταξης της εκμάθησης του ΔΦΑ στο ωδειακό υποχρεωτικό 

μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων. 

 

3.2. Μέθοδος – Μελέτη Περίπτωσης 

Σε αυτό το σημείο στηριζόμενη στη διεθνή βιβλιογραφία στοιχειοθετώ την επιλογή της 

μελέτης περίπτωσης ως καταλληλότερης μεθόδου για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

Στη Μουσική Παιδαγωγική, όταν οι ερευνητές θέλουν να εξετάσουν μια ομάδα ατόμων-

σπουδαστών και να ερευνήσουν σε βάθος τις εμπειρίες τους, η μελέτη περίπτωσης θεωρείται 

η καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση. Ειδικά όταν η ομάδα αυτή των ατόμων-

σπουδαστών βιώσει καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις (Blyskal, 2018· Royo, 2014· 

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016), στην προκειμένη περίπτωση τη διδασκαλία και πρακτική 

εφαρμογή του ΔΦΑ.  

 Αντλώντας στοιχεία από τις φιλοσοφικές θεωρήσεις του κονστρουκτιβισμού, της 

φαινομενολογίας και της συμβολικής αλληλεπίδρασης, οι ερευνητές που διεξάγουν ποιοτικές 

έρευνες ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πως οι άνθρωποι ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους, πως 

οικοδομούν τον κόσμο τους και τι νόημα αποδίδουν στις εμπειρίες τους (Merriam, 2002). Κατά 

τη Merriam (1998 στο Saunders, 2005) η μελέτη περίπτωσης ορίζεται ως «μια εντατική, 

ολιστική περιγραφή και ανάλυση μιας μοναδικής περίπτωσης, ενός φαινομένου, ή μιας 
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κοινωνικής μονάδας»1. Αντί να θέλουμε να προσδιορίσουμε την αιτία και το αποτέλεσμα, να 

προβλέψουμε ή να περιγράψουμε την κατανομή κάποιου χαρακτηριστικού μιας ομάδας 

ανθρώπων όπως συμβαίνει στις ποσοτικές έρευνες, ενδιαφερόμαστε να αποκαλύψουμε τη 

σημασία ενός φαινομένου για όσους εμπλέκονται (Merriam, 2002). Ο Stake (1995) αναφέρει 

ότι «μια μελέτη περίπτωσης είναι η μελέτη της ιδιαιτερότητας και πολυπλοκότητας μιας 

μεμονωμένης περίπτωσης, η κατανόηση της δραστηριότητάς της μέσα σε σημαντικές 

συνθήκες»2 (σελ. xi). Η Bresler συμπληρώνει ότι «οι ποιοτικοί ερευνητές δείχνουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στη μοναδικότητα της μεμονωμένης περίπτωσης, την ποικιλία αντιλήψεων αυτής 

της περίπτωσης, και τις διαφορετικές προθέσεις των παραγόντων που απαρτίζουν την 

περίπτωση… Οι ποιοτικοί ερευνητές δεν στερούνται ενδιαφέροντος για τη γενίκευση, αλλά 

δεν κυριαρχεί στη σκέψη τους»3 (σελ. 67). Η θεωρητική βάση που διαμορφώνουν οι παραπάνω 

απόψεις στήριξαν και τη δική μου επιλογή. Η μοναδικότητα αυτής της διδακτικής παρέμβασης 

για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς και οι αντιλήψεις, σκέψεις και εντυπώσεις των 

συγκεκριμένων σπουδαστών κατά την εφαρμογή της αποτέλεσαν το ερευνητικό μου 

ενδιαφέρον. 

 Η βιβλιογραφία στηρίζει την επιλογή της μελέτης περίπτωσης για διεξαγωγή ερευνών 

στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής. Ενδεικτικά παρατίθενται εδώ τέσσερις διδακτορικές 

διατριβές όπου οι ερευνήτριες χρησιμοποιήσαν τη μελέτη περίπτωσης κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνάς τους. Στη διδακτορική της διατριβή η Catherine Joseph (2011) διερεύνησε, 

περιέγραψε και ανέλυσε το πως η ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών από τη μουσική 

εκπαίδευση, τη μουσικοθεραπεία και την ειδική εκπαίδευση ωφελεί τους μαθητές στους τομείς 

                                            
1 “Α qualitative case study is an intensive, holistic description and analysis of a single instance, phenomenon, or 

social unit.” Merriam, 1998, σελ. 21 στο Saunders, 2005, σ. 33. 
2 “Case study is the study of the particularity and complexity of a single case, coming to understand its activity 

within important circumstances.” Stake, 1995: xi.  
3 “Qualitative researchers have a great interest in the uniqueness of the individual case, the variety of perceptions 

of that case, and the different intentionalities of the actors who populate that case... Qualitative researchers are not 

devoid of interest in generalization, but it does not dominate their thinking.” Bresler, 1992: 67.  



36 
 

των γνωστικών, κοινωνικών, αδρών ή αισθητηριακών κινητικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων. Κάνοντας χρήση της μελέτης περίπτωσης επικεντρώθηκε σε τέσσερις μαθητές με 

αναπηρίες και 44 μαθητές χωρίς αναπηρία σε μια τάξη γυμνασίου, ενώ ανέλυσε παράλληλα 

και σχετικά δεδομένα από το Iowa Music Literacy Tests (IMLT) Level I. Για την Johanna 

Royo (2014), τέσσερις τραγουδιστές, προπτυχιακοί φοιτητές μουσικής παιδαγωγικής 

αποτέλεσαν τη δική της μελέτη περίπτωσης. Ήθελε να εξετάσει το πως οι αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων για το οικογενειακό τους προφίλ, τους στόχους καριέρας, τον τρόπο ζωής, τους 

συμμαθητές και τις σχέσεις μαθητή-δασκάλου επηρέαζαν τις αντιλήψεις τους για τη φωνητική 

τους αυτο-αποτελεσματικότητα (self-efficacy) και τους μουσικούς επαγγελματικούς τους 

στόχους. Αντίστοιχα, η Μαρία Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) μελέτησε την 

ενσωμάτωση άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης σε σχολική τάξη δημοτικού σχολείου 

στην Κύπρο, έχοντας ως στόχο να διεισδύσει σε βάθος στο μαθησιακό περιβάλλον των 

μαθητών ευελπιστώντας να μάθει και να καταλάβει τις διαδικασίες που ακολουθούν μέσα στα 

μουσικά συγκροτήματα που δημιούργησαν και να διαφωτιστεί όσον αφορά τις αντιλήψεις, τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Τέλος, στη διδακτορική της διατριβή με 

τίτλο «Μindfulness practice in the collegiate voice studio: A case study» η Elena Blyskal 

(2018) ενσωμάτωσε τον διαλογισμό (mindfulness) στα μαθήματα τραγουδιού τριών φοιτητών 

μουσικής. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η ενσυνειδητότητα 

(mindfulness) ενίσχυσε την εμπειρία εκμάθησης της φωνητικής τεχνικής για τους 

συμμετέχοντες, καθώς και εάν μείωσε το γενικότερο άγχος τους.  

 Χαρακτηριστική βαρύτητα δίνεται από όλη τη βιβλιογραφία στην οριοθέτηση της 

εκάστοτε περίπτωσης. Οι Baxter και Jack (2008) σημειώνουν ότι η προσπάθεια απάντησης 

ενός πολύ διευρυμένου ερευνητικού ερωτήματος ή ενός θέματος που έχει πολλούς επιμέρους 

στόχους αποτελεί κοινή παγίδα για τους ερευνητές. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, 

πολλοί συγγραφείς, ανάμεσά τους και ο Stake (1995), έχουν προτείνει την τοποθέτηση ορίων  
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στην κάθε περίπτωση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο συνδυασμός περιοριστικών χαρακτηριστικών 

όπως ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής, ή η δραστηριότητα που θα ερευνηθεί, οριοθετούν το 

πλαίσιο της έρευνας, εφόσον «τα όρια υποδεικνύουν τι θα και τι δεν θα εξεταστεί στο πλαίσιο 

της έρευνας»4 (Baxter & Jack, 2008: 547). Οι επιλογές μου ως προς τη διάρκεια των έξι 

συναντήσεων (χρόνος) για την εκμάθηση και πρακτική εφαρμογή του ΔΦΑ (δραστηριότητα) 

στο μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων του Διεθνούς Ωδείου Αθήνας (τόπος) 

πάρθηκαν με στόχο την αυστηρή οριοθέτηση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα είχα τη 

δυνατότητα να εμβαθύνω στη μελέτη της εμπειρίας των συμμετεχόντων σπουδαστών. 

 

3.3. Συμμετέχοντες 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τεσσάρων σπουδαστών μονωδίας της ανωτέρας 

σχολής του Διεθνούς Ωδείου Αθήνας της τάξης μονωδίας διακεκριμένης υψιφώνου και 

καθηγήτριας του ωδείου. Κατά την επιλογή του δείγματος λήφθηκε υπόψη ο σκοπός και τα 

ερωτήματα της έρευνας, καθώς και η μέθοδος ανάλυσης που θα ακολουθηθεί και το είδος των 

ερμηνειών και των εξηγήσεων που θα επιχειρηθούν (Marshall, 1996· Mason, 2009 στο Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015). Σύμφωνα με την Ίσαρη και τον Πουρκό (2015) «πρωταρχική μέριμνα κάθε 

ερευνητή χρειάζεται να είναι η απόκτηση της όσο το δυνατόν καλύτερης ποιοτικά 

πληροφορίας ή εμβάθυνσης στο πλαίσιο της έρευνας. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη 

πρακτικοί παράγοντες και περιορισμοί, όπως οι διαθέσιμοι πόροι και ο απαιτούμενος χρόνος» 

(σελ. 84).  

 Στο πλαίσιο της ευρύτερης κατηγορίας της δειγματοληψίας σκοπιμότητας (purposeful, 

purposive ή judgmental sampling), επιλέχθηκε ενεργητικά και σκόπιμα το δείγμα εκείνο του 

οποίου τα μέλη θα εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς και τα ερωτήματα 

                                            
4 “The boundaries indicate what will and will not be studied in the scope of the research project”. Baxter & Jack, 

2008: 547.  
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της έρευνάς της (Marshall, 1996). Ο Patton (2002) αναγνωρίζει το συνδυασμό στρατηγικών 

σκόπιμης δειγματοληψίας (combination of mixed purposeful sampling) για την επιλογή του 

δείγματος στην ποιοτική έρευνα. Σε αυτή τη βάση, συνδύασα τη δειγματοληψία τυπικής 

περίπτωσης (typical case sampling) με επιλογή περιπτώσεων που θεωρούνται ότι είναι 

«τυπικές», δηλαδή που τοποθετούνται στο μέσο όρο ως προς τα χαρακτηριστικά που με 

ενδιέφεραν ως ερευνήτρια, και τη δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling), 

απευθυνόμενη σε σπουδαστές τραγουδιού τους οποίους ήδη γνώριζα σε επαγγελματικό 

επίπεδο και οι οποίοι θα είχαν τον χρόνο αλλά και τη διάθεση να λάβουν μέρος στην έρευνα.  

 Αρχικά προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά που έχει ο «μέσος» σπουδαστής λυρικού 

τραγουδιού στην Ελλάδα και στη συνέχεια το δείγμα επιλέχθηκε από διαθέσιμες «τυπικές» 

περιπτώσεις. Ένας «μέσος» σπουδαστής λυρικού τραγουδιού είναι ενήλικας, έχει ήδη 

ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των βασικών υποχρεωτικών μαθημάτων που προσφέρει το 

ωδείο (θεωρία, αρμονία, σολφέζ, πιάνο), γνωρίζει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες και έχει ήδη 

τραγουδήσει τουλάχιστον σε τέσσερις γλώσσες (ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά). Στην 

συνέχεια η επιλογή στο πλαίσιο της δειγματοληψίας ευκολίας έγινε δια μέσου της 

διακεκριμένης σοπράνο και καθηγήτριας τραγουδιού των συγκεκριμένων σπουδαστών, η 

οποία είναι επίσης και η δική μου καθηγήτρια τραγουδιού. Το γεγονός ότι είχα την 

εμπιστοσύνη και υποστήριξη της καθηγήτριάς τους, αλλά και το γεγονός ότι είχα ήδη 

προϋπάρχουσα γνωριμία με τους συμμετέχοντες, διασφάλιζε αφενός την ομαλή διεξαγωγή της 

έρευνας και αφετέρου διαμόρφωνε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης. Όπως προαναφέρθηκε, η 

γνωριμία που είχα με τους συμμετέχοντες σπουδαστές ήταν αμιγώς επαγγελματική και όχι 

προσωπική, γεγονός που διασφάλιζε και δεν επηρέαζε με κανένα τρόπο την ελευθερία 

έκφρασης της γνώμης ή της άποψης τους.  

 Η τελική επιλογή των τεσσάρων σπουδαστών έγινε με βάση το τεχνικό επίπεδο, αλλά 

και το τρέχον ρεπερτόριό τους. Κρίθηκε σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να είναι σπουδαστές 
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τουλάχιστον της ανωτέρας σχολής, ώστε να έχουν ήδη σχηματίσει μια ικανή τεχνική βάση και 

να έχουν έρθει σε επαφή με ένα εύρος γλωσσών στο πλαίσιο του ρεπερτορίου τους – των 

μουσικών κομματιών που απαρτίζουν τα έργα που έχουν ήδη τραγουδήσει – πάνω στο οποίο 

θα είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν πρακτικά στη χρήση του Διεθνούς Φωνητικού 

Αλφαβήτου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Δύο γυναίκες και δύο άντρες επιλέχθηκαν 

για τη διασφάλιση του ίσου αριθμού συμμετεχόντων από κάθε φύλο. Για τους τέσσερις 

συμμετέχοντες χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα για διασφάλιση της ανωνυμίας τους. 

 Η Φοίβη είναι 36 ετών αυστριακής και ελληνικής καταγωγής «το οποίο μπορεί να έχει 

σημασία για αυτό που κάνουμε…», όπως είπε χαρακτηριστικά στην αρχή της πρώτης ατομικής 

συνέντευξής της. Έχει ασχοληθεί με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, παίζοντας κιθάρα και 

πιάνο και η μουσική είναι η κεντρική της απασχόληση παρά τη δουλειά που έχει παράλληλα 

για λόγους διαβίωσης. «Είμαι ψευδή. Τι άλλο; Μ’αρέ… Α είμαι φωτογράφος, ήμουν κάποτε 

τέλος πάντων, φωτογραφίζω. Γενικά οτιδήποτε με καλλιτεχνικό το’ χω κάνει σε κάποια φάση 

της ζωής μου… και… κατά βάση δουλεύω, μελετάω και τραγουδάω…». Είναι επίσης 

τραγουδοποιός, ενώ με το τραγούδι ασχολείται «κανονικά» τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Τα 

γερμανικά και τα ελληνικά είναι οι μητρικές τις γλώσσες, ενώ μιλάει και αγγλικά. Έχει 

τραγουδήσει ως τώρα στα γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, λατινικά και ελληνικά. 

 Ο Πάρης είναι «στα 26… ναι, επαγγελματικά ασχολούμαι με την δικηγορία, είμαι ένας 

νέος δικηγόρος “struggling”… ναι, η αγάπη μου είναι στη μουσική, ήταν ανέκαθεν στη 

μουσική, έχω ασχοληθεί με το πιάνο αρκετά χρόνια, κοντά στα δέκα… μετά η αγάπη μου 

μετατοπίστηκε στο ε… λυρικό τραγούδι τυχαία…». Έκανε δέκα χρόνια πιάνο και ασχολείται 

με το κλασικό τραγούδι τέσσερα χρόνια. Είναι λάτρης της παλαιάς μουσική, όπως αναγέννηση, 

μπαρόκ, και «…πιο πριν μεσαίωνας… και πολυφωνία» και τραγουδάει ήδη σε φωνητικά 

σύνολα. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά, ενώ έχει ήδη τραγουδήσει «στα ελληνικά, 

αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, λατινικά, και γαλλικά… με αποτυχία (γελάει)… αλλά έχω». 
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 Η Αφροδίτη είναι 28 και έχει σπουδάσει Παιδαγωγικά «στο Ρέθυμνο…και μετά ήρθα 

στην Αθήνα για να… λόγω της μουσικής βασικά για να συνεχίσω πιο σοβαρά… το τραγούδι 

που το είχα αρχίσει στην Κρήτη… το τελευταίο έτος». Στα 22 ξεκίνησε τραγούδι και τα 

υποχρεωτικά μαθήματα του ωδείου που το συνοδεύουν. Διδάσκει ιδιαίτερα σε παιδάκια του 

δημοτικού ενώ εξελίσσει τις σπουδές της στο κλασικό τραγούδι με στόχο «να ασχολούμαι 

αρκετά με αυτό ώστε να μπορώ να βιοποριστώ από αυτό». Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και 

γερμανικά. Έχει ήδη τραγουδήσει στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, 

λατινικά και ισπανικά. 

 Ο Ορφέας είναι 39 χρονών και κατάγεται από τη Βραζιλία. «Είμαι στην Ελλάδα τα 

τελευταία 16 χρόνια που.. προσπαθώ να κάνω πράγματα που δεν έχω ξανακάνει στη ζωή 

μου…». Νιώθει ότι είχε σχέση με τη μουσική από «μηδέν» ετών και όντως στη ζωή του είχε 

πάντα κάποια μουσική ενασχόληση, είτε σε γκρουπ samba στα 13 του, είτε αργότερα σε 

μεγάλη μπάντα δίνοντας συναυλίες σε μεγάλες σκηνές της Βραζιλίας όπου τραγουδούσε 

backup vocals και έπαιζε κάποιο παραδοσιακό κρουστό, είτε ως δάσκαλος capoeira, που είναι 

και το επάγγελμά του μέχρι σήμερα. Η επαφή του με το κλασικό τραγούδι άρχισε πριν έξι 

χρόνια και τώρα στόχος του είναι η επαγγελματική ενασχόληση με αυτό. Μιλάει βραζιλιάνικα 

πορτογαλικά, αγγλικά και ελληνικά, ενώ έχει ήδη τραγουδήσει ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά, 

αγγλικά, πορτογαλικά, ελληνικά και ισπανικά. 

 

3.4. Ρόλος της Ερευνήτριας 

Λόγω της εξειδίκευσης, της εμπειρίας και της προηγούμενής μου έρευνας στην εφαρμογή του 

ΔΦΑ, ανέλαβα το ρόλο και της καθηγήτριας. Η διεθνής βιβλιογραφία ενισχύει τη 

συγκεκριμένη επιλογή με διδακτορικές διατριβές στη μουσικοπαιδαγωγική, όπου οι 

ερευνήτριες λόγω της εξειδίκευσής τους ενέχουν ρόλο καθηγητών στη διαδικασία εφαρμογής 
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εκπαιδευτικών ερευνητικών παρεμβάσεων (Joseph, 2011· Sangiorgio, 2015· Παπαζαχαρίου-

Χριστοφόρου, 2016). Η άμεση εμπλοκή μου στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας έδωσε την 

δυνατότητα να αναπτυχθεί μια στενή σχέση με τους σπουδαστές, μέσω της οποίας μπορούσαν 

να εκφραστούν πιο άνετα και να μοιραστούν το νόημα αυτής της εμπειρίας μαζί μου 

(Sangiorgio, 2015). 

 Σύμφωνα με τον Labaree (2002), οι αξίες της κοινής εμπειρίας, της μεγαλύτερης 

πρόσβασης, της πολιτιστικής ερμηνείας και της βαθύτερης κατανόησης και σαφήνειας της 

σκέψης, συνδέονται στενά μεταξύ τους και αλληλοενημερώνονται με διάφορους τρόπους. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διεξαγωγή της έρευνας ως ερευνήτρια-καθηγήτρια ενείχε πολλά 

οφέλη. Παράλληλα όμως δημιουργούσε και κάποιες δυσκολίες οι οποίες ήταν σημαντικό να 

αναγνωριστούν για την αποτροπή μεθοδολογικών λαθών. H Sangiorgio (2015) συμπληρώνει 

ότι η εσωτερική οπτική μιας ερευνήτριας που λαμβάνει μέρος στην ερευνητική διαδικασία – 

και δεν λειτουργεί απλά ως παρατηρητής – παρέχει κάλλιστα οικεία γνώση της κατάστασης, 

η οποία πολλές φορές δεν είναι φανερή στον εξωτερικό παρατηρητή. Συνεχίζει ωστόσο 

λέγοντας ότι κάποια απόσταση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί μια πιο ολοκληρωμένη 

και λιγότερο μεροληπτική εικόνα του πλαισίου. Ως ερευνήτρια-καθηγήτρια έπρεπε κατά 

συνέπεια να είμαι σε θέση να διαπραγματευτώ και να συμβιβαστώ με τις έννοιες της ανάμιξης 

και της αποστασιοποίησης στην προσπάθεια παραγωγής έγκυρης γνώσης (Sangiorgio, 2015). 

 

3.5. Ερευνητικά Εργαλεία 

Σύμφωνα με την Bresler (1992), «οι μέθοδοι της παρατήρησης, η συνέντευξη, η χρήση 

αρχειακού υλικού, και η εμβάπτιση στην περίπτωση, έχουν υπάρξει εδώ και πολύ καιρό 

σημαντικά εργαλεία στη μουσική παιδαγωγική, στην (μουσική) εκτέλεση, αλλά και στη 
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μουσικολογία»5 (σελ. 71). Τα βασικά εργαλεία που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή αυτής της 

ποιοτικής έρευνας ήταν η θεατή-συμμετοχική παρατήρηση, οι ατομικές και ομαδικές 

συνεντεύξεις των σπουδαστών, καθώς και η συμπληρωματική συνέντευξη της καθηγήτριας 

μονωδίας των συμμετεχόντων σπουδαστών (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Όλες 

οι συναντήσεις ηχογραφήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν προκειμένου αφ’ ενός μεν να 

διασφαλιστεί η πιστή καταγραφή όλων όσων διαδραματίστηκαν, αφ’ ετέρου δε να καταστεί 

δυνατή η μεταγενέστερη επανεξέταση των συλλεγόμενων δεδομένων επιτρέποντας την 

βαθύτερη ανάλυση τους. 

 

3.5.1. Παρατήρηση 

Η παρατήρηση της συμπεριφοράς είναι μέθοδος συλλογής δεδομένων κατά την οποία η 

ερευνήτρια αποφασίζει για το είδος της συμπεριφοράς που θα παρατηρήσει και επινοεί ένα 

σχέδιο αναγνώρισης, ταξινόμησης και καταχώρισής της (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2016, σελ. 126).  Στην παρούσα έρευνα η παρατήρηση έδωσε τη δυνατότητα συλλογής 

δεδομένων ως προς το βαθμό συμμετοχής, την ανταπόκριση, τη βελτίωση, αλλά και τις 

ενδεχόμενες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες μαθητές. Επιλέχθηκε η θεατή-

συμμετοχική παρατήρηση κατά την οποία η ερευνήτρια συμμετείχε πλήρως, ως ισότιμο μέλος, 

σε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας, και τα μέλη της ομάδας γνώριζαν ότι η παρουσία της 

είχε σκοπό την παρατήρηση κάποιου είδους συμπεριφοράς τους (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016· Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι Ίσαρη & Πουρκός (2015) αναφέρουν ότι 

«στη συμμετοχική παρατήρηση, οι σχέσεις και η επικοινωνία στο πεδίο καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την έκβαση της ερευνητικής προσπάθειας και τον πλούτο των ποιοτικών δεδομένων» 

                                            
5 “[T]he methods of observation, the interview, the use of archival materials, and immersion in the 

case have long been important tools in music education, and in performance and musicology as well.” 
Bresler, 1992: 71.  
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(σελ. 110), και συνεχίζουν συνιστώντας στους ερευνητές τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας 

αποδοχής και εμπιστοσύνης με τους συμμετέχοντες και την ετοιμότητα διαχείρισης 

απρόβλεπτων ζητημάτων ή κρίσεων που μπορούν να προκύψουν. Η ανάληψη του διπλού 

ρόλου της ερευνήτριας-καθηγήτριας μου έδινε από την αρχή έναν διακριτό ρόλο σε σχέση με 

τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Αυτή η διάκριση ενείχε τον κίνδυνο επίδρασης στα μέλη της 

ομάδας οδηγώντας σε πιθανή «ρύθμιση» της συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της έρευνας 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Στην προκειμένη περίπτωση όμως η 

προϋπάρχουσα γνωριμία μου με τους συμμετέχοντες λειτούργησε ενισχυτικά στην 

κατεύθυνση της εδραίωσης και διατήρησης ενός πλαισίου εμπιστοσύνης.  

 Οι συναντήσεις ηχογραφήθηκαν με χρήση της συσκευής ψηφιακής καταγραφής ήχου 

Tascam DR-07X προκειμένου να μπορεί να γίνει επανέλεγχος των συλλεγόμενων δεδομένων 

μετά το πέρας κάθε μιας. Όταν οι συναντήσεις συνεχίστηκαν στο διαδίκτυο – λόγω των 

επιβεβλημένων περιορισμών από την πανδημία του κορονοϊού Covid-19 – χρησιμοποιήθηκε 

η πλατφόρμα ZOOM που μου έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθώ και να βλέπω τους 

συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα μπορούσα να βιντεοσκοπήσω/ηχογραφήσω ψηφιακά τις 

συναντήσεις με αποθήκευση απευθείας στον υπολογιστή μου για τον απαραίτητο επανέλεγχο. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων κρατήθηκαν συνοπτικές σημειώσεις, λέξεις ή 

φράσεις-κλειδιά, ώστε μετά το πέρας κάθε συνάντησης – και με επαναφορά στη μνήμη μου 

όσων είχαν διαδραματιστεί με τη βοήθεια του οπτικοακουστικού υλικού – να μπορώ να 

καταγράψω πλήρως και διεξοδικά τις εντυπώσεις, τις παρατηρήσεις και τις ερμηνείες που 

απέδωσα στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν. Η καταγραφή αυτού του ημερολογίου 

εργασίας γινόταν εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση κάθε συνάντησης ώστε να 

διασφαλίζεται η πιστότητα της περιγραφής των γεγονότων και εντυπώσεων (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). 
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3.5.2. Συνέντευξη 

Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου. Πρόκειται για 

την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που καθοδηγείται από την ερευνήτρια 

με στόχο την απόσπαση πληροφοριών άμεσα συνδεδεμένων με το αντικείμενο της έρευνας 

(Cohen & Manion, 1992: 307-308 στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Οι ποιοτικές 

ατομικές συνεντεύξεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε τρία χρονικά διαστήματα (στην αρχή, 

στη μέση και στο τέλος των συναντήσεων), καθώς και οι ομαδικές συνεντεύξεις σε δύο φάσεις 

(στην αρχή και στο τέλος των συναντήσεων) αποτέλεσαν πλούσια πηγή πληροφοριών από 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Με τον όρο «ποιοτική συνέντευξη» εννοείται η σε βάθος 

συνέντευξη, η οποία αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής/παραγωγής 

ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων στην ψυχολογική, κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

 Χρησιμοποιώντας αρχικά την ατομική συνέντευξη, ήθελα να εμπλακώ σε μια 

διαδραστική σχέση με τους συμμετέχοντες, να έχω την ευκαιρία να τους ακούσω και να τους 

δώσω την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους και να 

νοηματοδοτήσουν ή να αφηγηθούν τις εμπειρίες τους. Η ατομική συνέντευξη έχει το μεγάλο 

θετικό ότι ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία να νιώσουν 

περισσότερο συνδεδεμένες με τη συζήτηση, η οποία διεξάγεται ανατροφοδοτούμενη από τις 

απόψεις που εκφράζονται (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Παράλληλα, το γεγονός ότι η 

συζήτηση γινόταν σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης ένας προς ένα έδινε την ελευθερία στους 

συμμετέχοντες να μιλήσουν πιο ανοιχτά ή με λιγότερες αναστολές πάνω στα υπό συζήτηση 

θέματα. 

 Η απόφαση για διεξαγωγή τόσο ατομικών όσο και ομαδικών συνεντεύξεων αναδύθηκε 

υπό το πρίσμα της άποψης της Wilkinson (1998), η οποία αναφέρει ότι τα δεδομένα που 

παράγονται στο πλαίσιο μιας ομάδας (focus group) φέρνουν τους ερευνητές αντιμέτωπους με 
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την πολυεπίπεδη και δυναμική φύση της ανθρώπινης αντίληψης καθώς και τη ρευστότητα, τις 

αντιθέσεις και την πολυφωνία των απόψεων, των συναισθημάτων και των εμπειριών των 

ερωτώμενων (Wilkinson, 1998 στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Στόχος μου ήταν η ομαδική 

συζήτηση, και όχι η στεγνή συνέντευξη με ερωτήσεις και απαντήσεις. Οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να μιλήσουν μεταξύ τους πάνω στις διάφορες θεματικές μέσα από μια διαδικασία 

αλληλεπίδρασης η οποία μπορούσε να είναι «κάθετη», δηλαδή αλληλεπίδραση μεταξύ της 

ερευνήτριας και των συμμετεχόντων, αλλά κυρίως είχε στόχο να λειτουργήσει ως «οριζόντια 

αλληλεπίδραση» μεταξύ των μελών της ομάδας (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η μέθοδος των 

ομάδων εστίασης ή της ομαδικής συνέντευξης είχε επιπρόσθετη σημασία μιας και πέραν της 

αυτόνομης χρήσης της μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες ποιοτικού 

ή ποσοτικού τύπου μεθόδους στο πλαίσιο της διασταύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων 

(triangulation) (Ιωσηφίδης, 2008). Όλες οι συνεντεύξεις, ατομικές και ομαδικές, 

ακολούθησαν τη μορφή της ημιδομημένης συνέντευξης εις βάθος αποτελούμενες από ένα 

σύνολο προκαθορισμένων, ως ένα βαθμό, ερωτήσεων. Η μορφή αυτή χρησιμοποιείται συχνά 

από τους ποιοτικούς μελετητές ώστε να έχουν έναν οδηγό για τα θέματα που θεωρούν ότι είναι 

σημαντικά να καλύψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης, ενώ παράλληλα ο συγκεκριμένος τύπος 

συνέντευξης παρουσιάζει ευελιξία ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των 

ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο, την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με συμμετέχοντες 

που κρίνονται κατάλληλοι, τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και την πρόσθεση, 

αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων συζήτησης (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

 Για τις ανάγκες των ατομικών συνεντεύξεων οικοδομήθηκαν 21 ερωτήσεις, καθώς και 

10 ερωτήσεις για τις ομαδικές συνεντεύξεις. Οι ερωτήσεις κάλυπταν τις θεματικές της έρευνας 

με βάση τα ερωτήματα που είχαν τεθεί από την αρχή. Μια ομάδα ερωτημάτων είχε ως στόχο 

να συλλέξει δεδομένα για τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, ενώ μια άλλη ομάδα ερωτημάτων 

στόχευε στη συλλογή δεδομένων ως προς την αξία αυτής της εμπειρίας για τους σπουδαστές. 
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Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε να αποφευχθούν ερωτήσεις που να καθοδηγούν τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων με οποιοδήποτε τρόπο. Οι ατομικές συνεντεύξεις διεξήχθησαν 

σε τρεις φάσεις: στην αρχή, μετά το πέρας της τέταρτης συνάντησης και στο τέλος.  

 Η πρώτη ατομική συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστό δωμάτιο πριν την 

έναρξη της πρώτης διδακτικής συνάντησης στο σπίτι και χώρο διδασκαλίας της δασκάλας των 

συμμετεχόντων. Ο χώρος αυτός επιλέχθηκε μιας και ήταν το οικείο περιβάλλον των 

συμμετεχόντων σε σχέση με τη διδασκαλία του τραγουδιού. Στην πρώτη ατομική συνέντευξη 

είχαν προβλεφθεί ερωτήσεις που να μου δίνουν μια συνολική εικόνα του ποιος είναι ο κάθε 

συμμετέχοντας, με ερωτήσεις βιογραφικού περιεχομένου, καθώς και ποια η σχέση τους με τη 

μουσική, το τραγούδι αλλά και τις ξένες γλώσσες, ως αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών 

μονωδίας και της παρούσας έρευνας. Όλες οι επόμενες συνεντεύξεις διενεργήθηκαν 

διαδικτυακά μέσω του ZOOM λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού 

Covid-19 (Βλ. ΚΕΦ. 3.5.1). Τόσο στην δεύτερη και τρίτη ατομική συνέντευξη, όσο και στην 

τελική ομαδική στόχος μου μέσω των ερωτημάτων ήταν να διερευνήσω και να κατανοήσω εις 

βάθος την εμπειρία των σπουδαστών καθ’ αυτή, καθώς και την αξία που είχε για αυτούς. Η 

δεύτερη ατομική συνέντευξη διεξήχθη μετά το πέρας και της τέταρτης συνάντησης, όταν πλέον 

είχε ολοκληρωθεί η διδασκαλία του ΔΦΑ και οι συμμετέχοντες είχαν σχηματίσει πλήρη εικόνα 

του τι είναι, τι περιλαμβάνει και πως λειτουργεί, ενώ είχαν την ευκαιρία ήδη να το 

χρησιμοποιήσουν για να κάνουν μεταγραφή λέξεων ως πρακτική εξάσκηση. Ήθελα σε αυτό 

το σημείο να εστιάσω στην εμπειρία των συμμετεχόντων μετά από αυτή την πρώτη εντατική 

επαφή με το ΔΦΑ. Η συνολική περιγραφή της εμπειρίας τους μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα 

σημεία στα οποία βρήκαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή στα οποία συνάντησαν δυσκολίες ήταν στο 

επίκεντρο αυτής της συνέντευξης. Η τρίτη και τελευταία ατομική συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας όλων των συναντήσεων και κατ’ επέκταση της πρακτικής 

εφαρμογής του ΔΦΑ πάνω στα κομμάτια επιλογής του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Εδώ 
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είχα την ευκαιρία να συλλέξω δεδομένα γύρω από τη συνολική εμπειρία των συμμετεχόντων, 

τις σκέψεις, αλλά και ενδεχόμενους προβληματισμούς τους σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε 

αυτή την προσέγγιση των ξένων γλωσσών στο τραγούδι με τη χρήση του ΔΦΑ. 

 Αντίστοιχα, οι ομαδικές συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε δύο φάσεις: στην αρχή και στο 

τέλος των συναντήσεων. Οι ερωτήσεις των ομαδικών συνεντεύξεων είχαν ως βάση αυτές που 

τέθηκαν στο πλαίσιο των ατομικών συνεντεύξεων, δίνοντας την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους παρουσία των υπολοίπων 

συμμετεχόντων και να δοθεί έτσι η ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω 

στα επιμέρους θέματα. 

 Οι συνεντεύξεις που αναλύθηκαν ως αυτό το σημείο  αφορούσαν τους συμμετέχοντες 

σπουδαστές, αλλά κρίθηκε ουσιώδες να υπάρξει και η ανατροφοδότηση εκ μέρους της 

καθηγήτριας φωνητικής των μαθητών, οι οποία όχι μόνο παρευρέθηκε στις δύο πρώτες 

συναντήσεις, αλλά είχε και την ευκαιρία να διαπιστώσει ενδεχόμενη βελτίωση ή και πιθανά 

προβλήματα που προέκυψαν από τη συμμετοχή των μαθητών της στη συγκεκριμένη 

ερευνητική δομή του μαθήματος της «ορθής προφοράς ξένων κειμένων» με άξονα το ΔΦΑ. 

Στο παράρτημα επισυνάπτονται οι ερωτήσεις για κάθε συνέντευξη και ενδεικτικά η 

απομαγνητοφώνηση μιας ατομικής και μιας ομαδικής συνέντευξης (Παράρτημα VIII & IX). 

 

 

 

 

 

 



48 
 

3.6. Σχεδιασμός 

Επιδιώκοντας τη μελέτη της εμπειρίας αυτής της συγκεκριμένης ομάδας σπουδαστών λυρικού 

τραγουδιού σε ωδείο της Αθήνας κατά την εκμάθηση και εφαρμογή του ΔΦΑ, ακολουθήθηκε 

μια ποιοτική έρευνα περίπτωσης στο φυσικό της πλαίσιο (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2016· Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων στο Διεθνές Ωδείο Αθήνας και η προβλεπόμενη 

ερευνητική περίοδος υπολογίστηκε αρχικά σε έξι τρίωρες συνεδρίες υπό μορφή 

εργαστηριακών συναντήσεων (masterclass). Θέλοντας να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για 

σωστή επεξεργασία και απορρόφηση των νέων γνώσεων μέσα από τη χρήση του ΔΦΑ και με 

στόχο την σωστότερη εφαρμογή του στο πλαίσιο των συνεδριάσεων, οι συνεδρίες χωρίστηκαν 

σε δύο ανά μήνα και τουλάχιστον μία εβδομάδα ανάμεσα σε κάθε συνεδρία. Οι τέσσερις 

πρώτες ομαδικές συνεδρίες ήταν αφιερωμένες στη διδασκαλία του Διεθνούς Φωνητικού 

Αλφαβήτου και οι δύο τελευταίες στην πρακτική εφαρμογή του πάνω στο ρεπερτόριο του κάθε 

συμμετέχοντα με δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων συμμετεχόντων. 

 Η επιλογή των ημερομηνιών διεξαγωγής των συναντήσεων έγινε λαμβάνοντας υπόψη 

αφενός τη διαθεσιμότητα όλων των συμμετεχόντων, αλλά και της ερευνήτριας, η οποία είναι 

μόνιμη κάτοικος Βερολίνου (Γερμανία). Οι πρώτες ατομικές συνεντεύξεις και η πρώτη 

ομαδική συνέντευξη πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της πρώτης συνάντησης, στις 9 

Φεβρουαρίου 2020. Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων συναντήσεων (9 και 15/02/2020), 

οι επιβεβλημένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 

επηρέασαν τον αρχικό σχεδιασμό διεξαγωγής της έρευνας. Προκειμένου όμως να μην διακοπεί 

η συλλογή των δεδομένων και αφού κρίθηκε ότι ακόμα και μέσω διαδικτυακής συνάντησης 

μπορούσε να διατηρηθεί το ερευνητικό πλαίσιο, η διαδικασία συνεχίστηκε. Οι ημερομηνίες 

των συναντήσεων μετατοπίστηκαν ώστε να είναι εφικτή η διαδικτυακή παρουσία όλων των 

συμμετεχόντων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM. Η τρίτη συνεδρία 
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πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου, ενώ η τέταρτη συνεδρία στις 8 Μαΐου. Έχοντας 

εμβαθύνει στον τρόπο λειτουργίας του ΔΦΑ κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων 

συναντήσεων, ακολούθησαν δύο ωριαίες ατομικές συναντήσεις για κάθε συμμετέχοντα στο 

διάστημα 13-22 Μαΐου κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκε πρακτική εφαρμογή 

του ΔΦΑ πάνω στα κείμενα των τραγουδιών από το τρέχον ρεπερτόριό τους. Η δεύτερη 

ατομική συνέντευξη πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη της πέμπτης συνάντησης για κάθε 

συμμετέχοντα, ενώ η τρίτη και τελευταία ατομική συνέντευξη μετά την ολοκλήρωση και της 

τελευταίας ατομικής συνάντησης. Ο κύκλος συναντήσεων ολοκληρώθηκε με μια τελική 

ομαδική τηλεδιάσκεψη-συνέντευξη στις 6 Ιουνίου 2020. Η συμπληρωματική συνέντευξη της 

καθηγήτριας τραγουδιού των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε στις 05 Σεπτεμβρίου 2020. 

Χρονοδιάγραμμα Πλάνου Συλλογής Δεδομένων 

Ημερομηνία Τύπος Συνάντησης/Συνέντευξης Περιεχόμενο Διδασκαλίας 

25/01-09/02/2020 

Συνομιλία με την ειδική καθηγήτρια των 

συμμετεχόντων και εξασφάλιση 

συμμετοχής των σπουδαστών 

 

09/02/2020 
1η Ατομική & Ομαδική Συνέντευξη –      

1η Ομαδική Συνάντηση 

Εισαγωγή στο ΔΦΑ έως και 

Πρόσθια Φωνήεντα 

15/02/2020 2η Ομαδική Συνάντηση 

Πίσω, Κεντρικά, Μεικτά 

Φωνήεντα, Δίφθογγοι & 

Ένρινα Φωνήεντα 

13/04/2020 3η Ομαδική Συνάντηση 

Σύντομη επανάληψη 

φωνηέντων – Εισαγωγή στα 

σύμφωνα 

08/05/2020 4η Ομαδική Συνάντηση 
Επανάληψη και επίλυση 

αποριών 

13-22/05/2020 

5η Ατομική Συνάντηση – 2η Ατομική 

Συνέντευξη 

6η  Ατομική Συνάντηση – 3η Ατομική 

Συνέντευξη 

(Δύο ωριαίες ατομικές συναντήσεις για 

κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά) 

Πρακτική εφαρμογή του ΔΦΑ 

πάνω στο ρεπερτόριο των 

σπουδαστών – επίλυση 

αποριών και προσωπικών 

ζητημάτων άρθρωσης 

06/06/2020 Τελική Ομαδική Συνάντηση/Συνέντευξη   

05/09/2020 
Συνέντευξη της Καθηγήτριας Τραγουδιού 

των Συμμετεχόντων 
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 Η ύλη των συναντήσεων διαρθρώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε στις τέσσερις πρώτες να 

παρουσιαστεί το ΔΦΑ και οι βασικές αρχές μεταγραφής στο φωνητικό σύστημα, καθώς επίσης 

να αναλυθούν οι ήχοι των τεσσάρων βασικών γλωσσών που χρησιμοποιούνται κατ’ εξοχήν 

στο τραγούδι – ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά – όπως επίσης και της ελληνικής 

γλώσσας. Για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμογής δημιουργήθηκε ένας οδηγός εκμάθησης 

του ΔΦΑ στα ελληνικά (Παράρτημα Χ), καθώς και συνοδευτικό ψηφιακό υλικό υπό μορφή 

PowerPoint, αντλώντας πληροφορίες από τις πιο σημαντικές πηγές που χρησιμοποιούνται 

διεθνώς και προσαρμόζοντάς τες με άξονα την ελληνική γλώσσα όπου αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο. Ο τρόπος άρθρωσης κάθε ήχου, το σύμβολο που αναπαριστά τον καθένα στο 

ΔΦΑ και τα κοινά λάθη κατά την αναπαραγωγή ορισμένων ήχων ήταν ορισμένα από τα 

κομβικά σημεία εστίασης. Στις δύο ώρες πρακτικής εφαρμογής του ΔΦΑ οι σπουδαστές είχαν 

πλέον τη δυνατότητα να μελετήσουν κομμάτια του ρεπερτορίου τους με τη χρήση φωνητικής 

μεταγραφής των κειμένων. Για την πρακτική εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν είτε ήδη 

υπάρχουσες στη βιβλιογραφία μεταγραφές των κειμένων των επιλεγόμενων κομματιών, είτε 

μεταγραφές της ερευνήτριας-καθηγήτριας (Υπόδειγμα μεταγραφής κειμένου λυρικού 

τραγουδιού – Παράρτημα ΧΙ). Η ατομική προσέγγιση σε αυτές τις δύο ώρες άφηνε 

επιπρόσθετα το περιθώριο για περαιτέρω διερεύνηση των φωνητικών φαινομένων και των 

χρήσεων του ΔΦΑ προς λύση κοινών προβλημάτων φωνητικής άρθρωσης και αποριών που 

αφορούσαν τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. 
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3.7. Ανάλυση δεδομένων 

«Η ποιοτική έρευνα είναι μια ερμηνευτική και υποκειμενική άσκηση, και ο ερευνητής 

εμπλέκεται στενά στη διαδικασία, δεν αποστασιοποιείται από αυτήν»6 (Pope and Mays, 1996 

στο Lacey & Luff, 2009). Για την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων, και σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία (Τσιώλης, 2018· Lacey & Luff, 2009· Ίσαρη & Πουρκός, 2015), αρχικά 

απομαγνητοφώνησα τις συνεντεύξεις και εξοικειώθηκα με το περιεχόμενό τους μέσω κριτικής 

εξέτασης, επαναληπτικής ανάγνωσης και ακρόασης, ενώ παράλληλα συγκέντρωνα 

αποσπάσματα τα οποία αντιστοιχούσαν σε κάθε ερευνητικό ερώτημα. Τα δεδομένα 

οργανώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν για εύκολη ανάκτηση και αναγνώριση κατά τη διάρκεια 

της μελέτης τους. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην ανάδυση των τελικών θεμάτων εστίασης. 

 Η θεματική ανάλυση δεδομένων σύμφωνα με τις Braun & Clarke (2012) αφορά στη 

συστηματική αναγνώριση, οργάνωση και κατανόηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων ή θεμάτων 

νοήματος εντός ενός συνόλου δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε τον εντοπισμό και την 

κατανόηση των κοινών εννοιών και εμπειριών που αναδύονταν, ενώ παράλληλα διευκόλυνε 

την εστίαση σε εκείνες τις θεματικές ενότητες που είναι σχετικές με το αντικείμενο της 

έρευνας, και πιο συγκεκριμένα σε εκείνες που είναι κατάλληλες για την απάντηση των 

ερευνητικών της ερωτημάτων (Braun & Clarke, 2012· Τσιώλης, 2018· Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). Υιοθετήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας ενεργητικός και δημιουργικός ρόλος κατά τη 

διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων, αναπτύσσοντας μια διαλογική σχέση με τα δεδομένα 

της έρευνας που οδήγησε στην παραγωγή και συγκρότηση των επιμέρους θεμάτων (Τσιώλης, 

2018). 

 

                                            
6 “Qualitative research is an interpretative and subjective exercise, and the researcher is intimately involved in the 

process, not aloof from it.” Pope & Mays, 1996 στο Lacey & Luff, 2009: 6. Ελεύθερη μετάφραση του 

αποσπάσματος από τη συγγραφέα. 
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3.8. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 

Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας 

που διέπουν την ποιοτική έρευνα και αφορούν σε θέματα πληροφορημένης συγκατάθεσης 

στην έρευνα, ανωνυμίας, εντιμότητας, εμπιστευτικότητας, προστασίας από ενδεχόμενους 

κινδύνους, καθώς και χρήσης και πρόσβασης στα δεδομένα και στα αποτελέσματα της έρευνας 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015· Ιωσηφίδης, 2008). Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν, 

προφορικώς και γραπτώς, σχετικά με το ποιος είναι ο λόγος που διεξάγεται η έρευνα, που 

αποσκοπεί, ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν, ποια είναι τα πιθανά οφέλη, αλλά και κίνδυνοι 

από τη συμμετοχή τους στην έρευνα, ενώ τονίστηκε η ανωνυμία της διαδικασίας και το 

δικαίωμά τους να αποσύρουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας, καθώς 

και τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτούς, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε κόστος (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). Από την ενημέρωση που έλαβαν για την πορεία διεξαγωγής της έρευνας 

έδειξαν εξ’ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτήν. Αμέσως εξέφρασαν απορίες 

σχετικά με την συμπερίληψη συγκεκριμένων γλωσσών και των ήχων τους (όπως τα γαλλικά) 

στην έρευνα και δήλωσαν με έμφαση ότι οποιαδήποτε ενίσχυση στην αποσαφήνιση τους θα 

ήταν πολύ σημαντική για αυτούς. Ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν με ενθουσιασμό. Οι τέσσερις 

σπουδαστές έδωσαν ενυπόγραφα τη συγκατάθεσή τους συμμετέχοντας απολύτως εθελοντικά 

στην έρευνα (Υπόδειγμα φόρμας συγκατάθεσης – Παράρτημα Ι).  
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3.9. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε σε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας 

και της εγκυρότητας της παρούσας έρευνας σε όλα της τα στάδια. Παρά το γεγονός ότι η 

τυπική επαφή μου με τους συμμετέχοντες είχε προγραμματιστεί μέσα σε έξι συνεδρίες, είχε 

δημιουργηθεί μια εποικοδομητική σχέση σπουδαστών και ερευνήτριας-καθηγήτριας που 

επέκτεινε την επαφή μας σε περισσότερο χρόνο, ο οποίος ήταν ποιοτικός. Οι σπουδαστές 

ερχόντουσαν συχνά σε επαφή μαζί μου για την επίλυση ενδεχόμενων αποριών, να πάρουν 

συμβουλές για την εκτέλεση κομματιών, ή να μου ζητήσουν κατεύθυνση σε σχέση με την 

αναζήτηση κάποιας μεταγραφής κειμένου τραγουδιού στο ΔΦΑ, οπότε και οι τρεις μήνες που 

είχα επαφή μαζί τους λόγω της έρευνας ήταν γεμάτοι αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Αυτό μου 

έδωσε την ευχέρεια να τους γνωρίσω καλύτερα και να μπορώ να κατανοήσω την εμπειρία 

τους. Ο ικανοποιητικός χρόνος για τη συλλογή πλούσιων δεδομένων, η επίμονη παρατήρηση 

(persistent observation), η διατήρηση αναστοχαστικού ημερολογίου από μέρους μου σε όλη 

τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων (self-reflexive journal), τόσο για τις διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν, όσο και για τις εντυπώσεις που είχα διαμορφώσει, έθεσαν τις βάσεις 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Watson, 2018· Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

 Η ερευνητική μου προσπάθεια συνοδεύτηκε από σταθερή επιβεβαίωση, έλεγχο και 

ανατροφοδότηση τόσο από τους συμμετέχοντες, όσο και από την καθηγήτριά τους. Έχοντας 

ολοκληρώσει την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων τους, οι συμμετέχοντες έλεγχαν την 

καταγραφή της συνέντευξης και συμφωνούσαν με την ορθότητά της, βοηθώντας με αυτό τον 

τρόπο στη διακρίβωση των δεδομένων-απαντήσεων από τις συνεντεύξεις (member check). 

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τα ευρήματα της έρευνας (participant 

validation) μετά το πέρας της καταγραφής τους. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων έγινε στην 

κατεύθυνση της πυκνής περιγραφής (thick description) που διασφαλίζει με ένα ακόμα τρόπο 

την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους (Watson, 2018· Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  
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 Η ανατροφοδότηση (peer debriefing) από την διακεκριμένη σοπράνο και καθηγήτρια 

των συμμετεχόντων σπουδαστών – η οποία παρευρέθηκε και σε μέρος των συναντήσεων – 

ήταν εξαιρετικής σημασίας, δεδομένου ότι δεν ήμουν απλή παρατηρητής της ερευνητικής 

διαδικασίας, αλλά συμμετείχα ενεργά έχοντας το ρόλο και της καθηγήτριας. Είμαι εξαιρετικά 

ευγνώμων για τις συζητήσεις μου μαζί της, κατά τις οποίες είχα την ευκαιρία να μοιραστώ και 

να διασταυρώσω τις εμπειρίες και εντυπώσεις που είχα διαμορφώσει διδάσκοντας τους 

μαθητές της. 

 Η έρευνα στηρίχθηκε εξ’ αρχής στη χρησιμοποίηση ποικιλίας ερευνητικών εργαλείων 

ώστε να συλλέξω πλούσια δεδομένα και να μπορώ να κάνω επιτυχώς την τριγωνοποίηση τους 

(triangulation) διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Για κάθε 

ένα ερευνητικό ερώτημα είχαν επιστρατευτεί διαφορετικά εργαλεία συλλογής δεδομένων. Για 

την καταγραφή της εμπειρίας των συμμετεχόντων είχαν αποτελέσει εργαλεία κυρίως οι 

συνεντεύξεις, ατομικές σε τρεις φάσεις και ομαδικές σε δύο φάσεις, καθώς επίσης και η 

παρατήρηση 24 ωρών από τις συνεδρίες. Για το δεύτερο ερώτημα, που αφορούσε την αξία της 

εμπειρίας, τόσο συγκεκριμένες ερωτήσεις ως μέρος των συνεντεύξεων, ατομικών και 

ομαδικών, όσο και η παρατήρηση των συναντήσεων εξασφάλισαν διαφορετικές οπτικές και 

πηγές των δεδομένων για την έγκυρη και αξιόπιστη διασταύρωση και αποτελεσματική 

τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων. 
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Κεφάλαιο 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

H παρούσα έρευνα στόχευσε στην σε βάθος διερεύνηση των εμπειριών μιας ομάδας τεσσάρων 

σπουδαστών του Διεθνούς Ωδείου Αθήνας, όταν στο μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων 

Κειμένων εντάχθηκε η εφαρμογή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (ΔΦΑ).  Με βάση τον 

αρχικό στόχο αναδύθηκαν τα παρακάτω υποερωτήματα:  

i. Πώς περιγράφουν οι σπουδαστές την εμπειρία εφαρμογής του ΔΦΑ στο ωδείο τους; 

ii. Ποια η αξία αυτής της εμπειρίας για τους σπουδαστές; 

Κατά τη διάρκεια των συνολικά τεσσάρων ομαδικών και δύο ατομικών συναντήσεων, η 

συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση των ερευνητικών εργαλείων της 

παρατήρησης και της συνέντευξης, ατομικής και ομαδικής. Μέσω κριτικής εξέτασης, 

επαναληπτικής ανάγνωσης και ακρόασης, εξοικειώθηκα με το περιεχόμενο των 

απομαγνητοφωνήσεων και των προσωπικών μου σημειώσεων παρατήρησης. Τα δεδομένα 

οργανώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν για εύκολη ανάκτηση και αναγνώριση, επιτρέποντας την 

τελική ανάδυση των θεμάτων εστίασης. Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο της 

Μεθοδολογίας, η θεματική ανάλυση δεδομένων σύμφωνα με τις Braun & Clarke (2012) αφορά 

στη συστηματική αναγνώριση, οργάνωση και κατανόηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων ή 

θεμάτων νοήματος εντός ενός συνόλου δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε τον 

εντοπισμό και την κατανόηση των κοινών εννοιών και εμπειριών που αναδύονταν, ενώ 

παράλληλα διευκόλυνε την εστίαση σε εκείνες τις θεματικές ενότητες που είναι σχετικές με το 

αντικείμενο της έρευνας, και πιο συγκεκριμένα σε εκείνες που είναι κατάλληλες για την 

απάντηση των ερευνητικών της ερωτημάτων. 

 Το παρόν κεφάλαιο ξεκινάει με μια αναφορά στις προϋπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά στις ξένες γλώσσες και στις πρακτικές που 
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ακολουθούσαν για την εκμάθηση και απομνημόνευση της σωστής εκφοράς των διαφορετικών 

γλωσσών στο τραγούδι, καθώς κρίθηκε πως αυτές επηρέαζαν αφ’ ενός μεν το πως βίωναν την 

συνολική εμπειρία, αφ’ ετέρου δε το πώς αξιολόγησαν το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους 

στην έρευνα. Στη συνέχεια γίνεται παράθεση των έξι συναντήσεων (τεσσάρων ομαδικών και 

δύο ατομικών για κάθε συμμετέχοντα) αναλύοντας πρώτα τη συνολική εμπειρία των 

συμμετεχόντων και εξετάζοντας ύστερα την αξία που απέδωσαν σε αυτή την εμπειρία. 

Επιπλέον, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εστιάζει στις θεματικές που αναδύθηκαν ως πιο 

σημαντικές από την  ανάλυση των δεδομένων, φωτίζοντας το νόημα αυτής της εμπειρίας για 

τους συμμετέχοντες: τις διαφορές μεταξύ ορθογραφίας και φωνητικής αναπαράστασης των 

λέξεων, τα «πάρα πολλά και πολύ διαφορετικά» φωνήεντα, και την ύπαρξη και σημασία του 

ΔΦΑ για τραγουδιστές. Οι απόψεις και εντυπώσεις της καθηγήτριας μονωδίας των 

συμμετεχόντων σπουδαστών από την συμμετοχή των μαθητών της στην παρούσα έρευνα 

έχουν ενταχθεί σε όλο το κεφάλαιο, καθώς κρίθηκε ότι ενισχύουν την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων.  

 

4.1. Συμμετέχοντες τραγουδιστές και ο ρόλος των ξένων γλωσσών στο τραγούδι 

Ξεκινώντας την παρούσα έρευνα – όπως αναφέρθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο της 

Μεθοδολογίας – τέθηκαν συγκεκριμένες παράμετροι ως προς την επιλογή των συμμετεχόντων 

και παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα βιογραφικά τους στοιχεία. Το απροσδόκητο της ποικιλίας 

χαρακτήρων, καταβολών, επαγγελματικού προσανατολισμού, ηλικίας, αλλά και 

τραγουδιστικών στόχων στη ζωή τους, είναι επιμέρους στοιχεία που αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως 

ενισχυτικά στην εξέλιξη αυτής της διδακτικής παρέμβασης. Εδώ παρουσιάζω συνοπτικά τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά τις ξένες γλώσσες, 

καθώς και τις αυτοσχέδιες πρακτικές τους για την εκμάθηση και απομνημόνευση της σωστής 

εκφοράς των διαφορετικών γλωσσών στο τραγούδι. Η γνώση αυτή κρίνεται αναγκαία για τη 
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βαθύτερη κατανόηση των βιωμάτων τους από την ένταξη του ΔΦΑ στο μάθημα της Ορθής 

Προφοράς Ξένων Κειμένων. 

 

4.1.1. Ξένες γλώσσες 

Η γλωσσομάθεια φάνηκε να χαρακτηρίζει όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα και αυτό 

καταγράφηκε αμέσως μέσα από τις συνεντεύξεις, όπου και οι τέσσερις συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι μιλάνε ελληνικά και αγγλικά, ενώ ο Πάρης και η Αφροδίτη μιλάνε επιπρόσθετα 

και γερμανικά. Για τη Φοίβη τα γερμανικά αποτελούν δεύτερη μητρική γλώσσα, ενώ ο Ορφέας 

έχει ως μητρική γλώσσα τα βραζιλιάνικα πορτογαλικά. Η ποικιλία στις γλώσσες που κατέχουν 

ήδη οι συμμετέχοντες έδωσε αφορμή για πλειάδα διαφορετικών προσεγγίσεων ως προς την 

εκμάθηση του ΔΦΑ και τις απορίες ή δυσκολίες που είχαμε να επιλύσουμε/αντιμετωπίσουμε 

στην πορεία της έρευνας.  

 Παράλληλα, όλοι επισήμαναν ότι η προφορά στο τραγούδι έχει τεράστια διαφορά από 

την απλή εκμάθηση και ομιλία μιας γλώσσας, αλλά αυτό δεν αμφισβητεί τη σημαντικότητα 

της γνώσης ξένων γλωσσών. Η γνώση ξένων γλωσσών στους τραγουδιστές συνδέεται άμεσα 

με την ερμηνεία, με το πως περνάει το συναίσθημα στη λέξη που ερμηνεύεται κάθε φορά, με 

την βαθύτερη κατανόηση του κειμένου υπάρχει και πιο ισχυρή συναισθηματική σύνδεση. 

Αφροδίτη: Γενικά είναι θετικό να ξέρεις (γλώσσες), όσο πιο πολλές ξέρεις τόσο πιο εύκολα 

μπορείς να ανταποκριθείς, γενικά. 

Φοίβη: Κάθε γλώσσα έχει και άλλο mindset έχω την εντύπωση, δηλαδή το να εντρυφήσεις σε μια 

γλώσσα είναι πολύ διαφορετικό από το να μάθεις απλά σε μια ξένη γλώσσα πως μεταφράζεται 

αυτό που λες… δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία το να έχει μια οργανική σχέση αυτό που λες με 

το τι σκέφτεσαι, τι καταλαβαίνεις και πως αυτό μπαίνει μέσ’ το σώμα σου… δηλαδή για την 

επικοινωνία, ως τεχνικό εργαλείο επικοινωνίας. 
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Πάρης: Ναι, και για μένα η εκμάθηση ξένων γλωσσών, έτσι ξέχωρα από το τραγούδι… δε 

βοηθάει (στην εκφορά)… βοηθάει βέβαια και στην εκφορά, αλλά κυρίως και πρωτίστως βοηθάει 

στην κατανόηση αυτού που τραγουδάς.  

Αφροδίτη: Ε, βέβαια… Καταλαβαίνεις τι λες… και κερδίζεις και χρόνο γενικότερα. 

Φοίβη: Και το λες, δεν είναι απλά… Πλέον το λες, λες τα λόγια όπως είναι… αυτό. (1η ομαδική 

συνέντευξη)  

 Πέραν από τη γνώση των γλωσσών σε επίπεδο ομιλίας, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν 

ήδη τραγουδήσει σε τουλάχιστον τέσσερις γλώσσες με βάση και τις απαιτήσεις της 

κατεύθυνσης της μονωδίας, «…αναφερόμαστε στα ελληνικά βεβαίως, ιταλικά, γαλλικά, 

γερμανικά και αγγλικά… Ναι, γλώσσες τις οποίες ο λυρικός τραγουδιστής οφείλει να ξέρει και 

πάνω στις οποίες θα εξελιχθεί και θα τραγουδήσει κατά κύριο λόγο» (συνέντευξη καθηγήτριας 

μονωδίας). Από την μέχρι τότε εμπειρία τους κατέταξαν ομόφωνα, και με τις ίδιες ακριβώς 

λέξεις, «τα γαλλικά, ξεκάθαρα!» (1ες ατομικές συνεντεύξεις – 1η ομαδική συνέντευξη) ως τη 

γλώσσα με τη μεγαλύτερη δυσκολία στο τραγούδι. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε σε κάποιο 

διαφορετικό χαρακτηριστικό της γλώσσας από κάθε συμμετέχοντα με την Αφροδίτη να 

αναφέρεται στην «περίεργη» της προφορά και τα «πολλά διαφορετικά…φωνήεντα», τον Ορφέα 

να θεωρεί ότι έχει «πολλούς rules (κανόνες)» και τη Φοίβη να νιώθει «ότι τοποθετείται το στόμα 

με ένα τρόπο που δεν είναι αντίστοιχος με αυτό που έχουμε στα ελληνικά. Δηλαδή κάνουν 

πράγματα με το στόμα τους που δεν τα έχουμε συνηθίσει, δε βγαίνουν “on the fly” (στη στιγμή).» 

Γεγονός είναι ότι, όπως ανέφερε και η Αφροδίτη, από όλες τις γλώσσες που ένας τραγουδιστής 

αντιμετωπίζει στο κλασικό τραγούδι «τα ιταλικά είναι… (πιο) κοντά ως γλώσσα» στα ελληνικά, 

ενώ τα γαλλικά ειδικά με τα δεκατέσσερα φωνήεντα τους, καθαρά, μικτά και ένρινα, 

αποτελούν πρόκληση στην επιδίωξη καθαρής εκφοράς. Η άποψη της καθηγήτριας των 

συμμετεχόντων ενισχύει τα συμπεράσματά τους: 
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Ε: Από την διδακτική και επαγγελματική σου εμπειρία, ποιες ξένες γλώσσες παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη δυσκολία κατά την εκμάθηση, και μετέπειτα εκτέλεση, της ορθής εκφοράς; 

Κ. Μ.: Ναι, θεωρητικά, γενικά μάλλον να πω ότι πιο δύσκολα… δυσκολεύομαι να απαντήσω 

γιατί όλες οι γλώσσες έχουν δυσκολία. Ποια έχει πιο πολύ; Σαφώς θα πούμε τα γαλλικά και τα 

γερμανικά, και ίσως με διαφορά τα γαλλικά από τα γερμανικά; Ίσως… Αφήνω απ’ έξω γλώσσες 

που δε γνωρίζω..  

…είπα ότι δυσκολεύομαι να απαντήσω γιατί διαπιστώνεις ότι ακόμα και στην ελληνική γλώσσα, 

που είναι η μητρική γλώσσα των σπουδαστών κυρίως που έχω ασχοληθεί… που και εκεί 

χρειάζεται έξτρα διευκρίνιση… Οπωσδήποτε και τα ιταλικά, που δεν τα ανέφερα, έχουν τις 

ειδικές τους δυσκολίες, δηλαδή δύσκολα… Θυμάμαι και την προσωπική δική μου εμπειρία… ότι 

νόμισα ότι άρθρωνα τα διπλά σύμφωνα ας πούμε, αλλά έπρεπε να κάνω κάτι παραπάνω για να 

ακουστεί.. Εφόσον τραγουδάς λυρικά, οφείλεις να αρθρώσεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο που 

δεν είναι αυτονόητος… Όλες έχουν τις ειδικές του δυσκολίες… (συνέντευξη καθηγήτριας 

μονωδίας) 

 

4.1.2. Αυτοσχέδιες πρακτικές εκμάθησης και απομνημόνευσης σωστής εκφοράς  

Με βάση την εξ’ ορισμού απαίτηση της χρήσης τόσων διαφορετικών ξένων γλωσσών στο 

τραγούδι, όλοι οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν κάποια βήματα προκειμένου να εξερευνούν 

νέα κομμάτια που θέλουν να εντάξουν στο ρεπερτόριό τους. Ασφαλώς όμως διέκρινα ότι αυτή 

η προσπάθεια είχε ένα σημαντικό ψυχολογικό κόστος και η προσέγγιση νέου ξενόγλωσσου 

ρεπερτορίου δημιουργούσε ανασφάλεια.  

Ερευνήτρια: Πώς ξεπερνάτε τις δυσκολίες που προκύπτουν;... Τι εργαλεία έχετε στη «φαρέτρα» 

σας; 

Φοίβη: Την παραίτηση!! (γελάει…) 
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Αφροδίτη: Δεν ασχολούμαι με αυτά.. 

Φοίβη: Άρνηση! 

Ερευνήτρια: Τα αποφεύγουμε δηλαδή με οποιοδήποτε τρόπο… 

Αφροδίτη: Ναι, αυτό! 

Πάρης: Εντάξει, υπάρχει και το εργαλείο… (αναφορά στην καθηγήτριά τους), βέβαια! 

Πολυεργαλείο!! Αν τα ξεπεράσουμε με αυτό το εργαλείο… αλλιώς δεν τα ξεπερνάμε ποτέ. 

Φοίβη: Είναι η μόνη ελπίδα βασικά. 

Αφροδίτη: Εντάξει, τα ακούς ξανά και ξανά μέχρι να σου μείνουνε… Επανάληψη συνέχεια... (1η 

ομαδική συνέντευξη) 

 Όπως διαφαίνεται και από τα λόγια του Πάρη στο παραπάνω απόσπασμα, η συμβολή 

της καθηγήτριας των συμμετεχόντων είναι κομβικής σημασίας, και η περιγραφή της 

διδακτικής διαδικασίας από την ίδια είναι διαφωτιστική (συνέντευξη καθηγήτριας μονωδίας): 

Κ. Μ.: Όλα αυτά τα χρόνια έχω προσπαθήσει να εξοικειώσω περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα 

με τις ανάγκες, δεκάδες σπουδαστές τραγουδιού, με περισσότερη ή λιγότερη ανάγκη πάνω σε 

αυτό… Εννοείται σε γλώσσες που εγώ μιλούσα και πιστεύω ότι τις μιλάω καλά, άρα μπορώ να 

τους βοηθήσω, και είχα δει την εξέλιξή τους μέσα από το σύστημα το οποίο εγώ χρησιμοποιώ 

που η σχολή αυτή την οποία πρεσβεύω και διδάσκω, τον τρόπο που αυτή η σχολή αντιμετωπίζει. 

Δηλαδή που είναι η επιπνοϊκή εκφορά του ήχου και βέβαια η σαφής, απολύτως σαφής 

«γεωγραφία» - όπως μου αρέσει να λέω - των φωνηέντων μέσα στη στοματική κοιλότητα… Αλλά 

σε συνδυασμό αυτά τα δύο, δηλαδή αρθρώνουμε σωστά τα φωνήεντα, αλλά πάντα με την 

επιπνοϊκή διάθεση ας πούμε, αντιμετώπισης του ήχου μας. Αρθρώνουμε, μιλάμε, τοποθετούμε 

τα φωνήεντα και τα σύμφωνα σε δεύτερη φάση πάνω από τον εκπνεόμενο ήχο. 
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Αυτός ο τρόπος είδα να εξελίσσει σπουδαστές με διαφορετική αφετηρία ο καθένας, δηλαδή άλλος 

άκουγε καλύτερα, προσαρμοζόταν καλύτερα… Άλλος δεν είχε τη μιμητική ικανότητα τόσο πολύ, 

δηλαδή όσο καλύτερα υπάκουε το αυτί σε αυτό που προσλάμβανε, τόσο καλύτερα το μετέδιδε, 

από κει και κάτω ήταν όμως και οι εγγενείς… πως να πούμε, δυσκολίες του καθενός, δηλαδή 

πιο κλειστός λαιμός, πιο… δυσκολία στην άρθρωση, στη γλώσσα, λάθος τοποθετήσεις της 

γλώσσας, χίλια δυο πράγματα που εμπόδιζαν στο να γίνει αυτό.  

Σε κάθε περίπτωση, είδα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκω να εξελίσσονται, με τον 

καλύτερο τρόπο που μπορούσε ο καθένας, στην άρθρωση των διαφορετικών γλωσσών, έτσι (;)… 

και εδώ λέμε ελληνικά βεβαίως, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά… Αυτές είναι οι 

γλώσσες που εγώ αντιμετώπισα και που ασχολούμαι, γιατί όταν πρόκειται για ρώσικα ή κάτι το 

οποίο δεν μιλάω, δεν… και εκεί πραγματικά υπήρχε ένα στοπ. Δηλαδή δεν ασχολούμαι γιατί δεν 

μπορώ να το ελέγξω, έτσι; Δεν γνωρίζω τη γλώσσα, δεν την τραγούδησα…  

Ε: Ουσιαστικά όμως, αν μου επιτρέπεις τη παρεμβολή, η δική σου συμβολή ξεπερνούσε τα όρια 

της τεχνικής του τραγουδιού και υπήρχε το τεράστιο κομμάτι της αποσαφήνισης των γλωσσών, 

του οποίου το βάρος έπεφτε όλο πάνω σου. 

Κ. Μ.: Ε βέβαια γιατί… Σαφώς, σαφώς όλο το βάρος είναι πάνω στον καθηγητή του τραγουδιού. 

Δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά για να έρθει κάποιος να αναλάβει αυτό το κομμάτι, το 

θεωρούσα αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας του τραγουδιού... και γι’ αυτό και 

αναγκαζόμουν βεβαίως, και αναγκάζομαι ακόμα, με όσους δεν γνωρίζουνε ακόμα αυτό το 

εργαλείο το φοβερό το IPA (ΔΦΑ), να δίνω παραπάνω χρόνο προκειμένου να καλύψω αυτή την 

ανάγκη… η οποία ήτανε εκατό τα εκατό επάνω μου… Έχοντας εγώ την απόλυτη ευθύνη, και 

βέβαια αυτό μου έδινε μια μεγάλη ικανοποίηση, δεν μπορώ να πω. Ότι αυτό που δίδασκα 

μπορούσε να αποτυπωθεί, αυτό τι είναι μια ικανότητα ιδιαίτερη (;), δεν ξέρω τι είναι.. ή μια 

σχολαστικότητα παραπάνω εκ μέρους μου, που δεν το καταθέτει και ο κάθε εκπαιδευτής… 

δηλαδή έβλεπα πόσο επιμονή πρέπει να έχεις και πόσο διάθεση να είσαι σχολαστικός πάνω στον 
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έλεγχο της απόδοσης του σωστού, λόγω της άρθρωσης της κάθε γλώσσας, έτσι; Αν δεν ήσουν 

σχολαστικός, απλά δε γινότανε… δε γινότανε… Λοιπόν αυτή είναι η εμπειρία μου.. 

Ε: Γνώριζες για την ύπαρξη του μαθήματος της ορθής προφοράς ξένων γλωσσών στα ωδεία, και 

σε τι βαθμό; 

Κ. Μ.: Ναι το γνώριζα και με φρίκη είδα πως διδασκόταν. 

Ε: Ήταν σε όλα τα ωδεία; 

Κ. Μ.: Όχι, όχι… σε ένα μόνο ωδείο το είδα. Βέβαια εγώ δεν έχω συνεργαστεί με όλα τα ωδεία, 

αλλά απ’ όσο γνωρίζω δεν υπάρχει αυτό το μάθημα, και σε ένα ωδείο που έτυχε να υπάρχει και 

να συνεργάζομαι, το είδα και πραγματικά με φρίκη… Δεν θα ξεχάσω την έκπληξή μου όταν μου 

είχε έρθει μια κοπέλα, μαθήτριά μου, εξαιρετική, η οποία πήγαινε καλά και… μου ήρθε με ένα 

κομμάτι το οποίο διδάχθηκε εκεί και ήταν όλο λάθος! Όλο λάθος, δηλαδή δεν σήμαινε ότι επειδή 

κάνανε αυτό, το διδασκόντουσαν και σωστά. Δηλαδή ήταν μια ατυχέστατη περίπτωση αυτή, δεν 

έχω άλλη εμπειρία.  

Έδινε οδηγίες για παράδειγμα για τη γαλλική γλώσσα χωρίς να τη γνωρίζει. Έδινε οδηγίες για τα 

γερμανικά και έλεγε τα γερμανικά με την τοπική της διάλεκτο, γιατί ήταν Γερμανίδα, και όχι τα 

γερμανικά, τα λόγια γερμανικά, αυτά που περιμένει κανείς να ακούσει μέσα στις άριες και στα 

Lieder. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια ατυχής περίπτωση, ήταν μια καλή προσπάθεια βέβαια που 

έκανε το ωδείο… η οποία βέβαια και πάλι βασιζόταν πάνω στη μίμηση. Δηλαδή άκουγε ο 

σπουδαστής και επαναλάμβανε, δεν υπήρχε μια οδηγία…   

 Οι συμμετέχοντες προσπαθούσαν συνολικά να διακωμωδήσουν και να συγκαλύψουν 

μέσω του χιούμορ την εμφανή ανασφάλεια και έλλειψη αυτοπεποίθησης στην προσέγγιση 

ξενόγλωσσων κομματιών γραμμένα σε γλώσσες που δεν τους είναι τόσο οικείες. Στην 

προσπάθεια υπερνίκησης των όποιων δυσκολίων, πέραν της αναζήτησης αντιπροσωπευτικών 

ηχογραφήσεων και μετάφρασης του κειμένου στα οποία έγινε κοινή αναφορά, ο Πάρης 



63 
 

συμπληρώνει πάνω στον ρόλο που διαδραματίζει ο καθηγητής τραγουδιού: «Δεν έχω 

συγκεκριμένη μεθοδολογία κατ’ αρχάς να σου πω… Όταν ξέρω τη γλώσσα είναι πιο εύκολο, 

είναι πιο φυσικά… Το κάνω με βάση τις γνώσεις μου, με βάση τις παραινέσεις της καθηγήτριάς 

μου και με βάση το ηχητικό υλικό που ακούω από ε… το διαδίκτυο… Όταν δεν ξέρω την ξένη 

γλώσσα (γελάει)… όταν δεν ξέρω τη γλώσσα τότε κυρίως ναι… Ε μένουν τα δύο τελευταία, οι 

συστάσεις του ειδήμονα, (δηλαδή) της δασκάλας και το ηχητικό υλικό που αντλώ από το ίντερνετ 

και οπότε μιμούμαι…». Η μίμηση πάνω στις συστάσεις της καθηγήτριάς τους διαφάνηκε 

συνολικά ως η πιο σημαντική τακτική στην προσπάθεια αναζήτησης της ορθής εκφοράς των 

κειμένων και η ανάγκη επιστράτευσης των γνώσεων γνωστών τους, που κατέχουν την 

εκάστοτε γλώσσα και μπορούν να τους διαβάσουν το κείμενο, κρίθηκε ιδιαίτερα κομβική 

σημασίας. Ο Ορφέας ανέφερε πως «το τραγούδι (μπορεί να) αλλάζει πολλά πράγματα, αλλά 

θέλω να έχω την αίσθηση από την ομιλία», ενώ η Φοίβη περιέγραψε πως «μέσω της μίμησης 

από πράγματα (ήχους/λέξεις) που ήδη ξέρω, προσπαθώ να τα τοποθετήσω σε πράγματα που 

φαντάζομαι ότι ακούγονται ομόηχα.»  

 Ταυτόχρονα, όλοι ανέφεραν τη δημιουργία ενός αυτοσχέδιου προσωπικού κώδικα 

αποτύπωσης ήχων που τους βοηθά να συγκρατήσουν στη μνήμη τους την ηχητική απόδοση 

της εκάστοτε λέξης, όπως αυτή τους έχει μεταφερθεί και την έχουν ακούσει, ώστε να μπορούν 

στη συνέχεια να την αναπαράγουν με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. 

Πάρης: Ναι, κάποια σημείωση πάνω στην εκάστοτε νότα ή στην εκάστοτε συλλαβή, που είτε είναι 

κάποια καταγραφή είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, σε κάποια τέλος πάντων γλώσσα που ήδη 

γνωρίζω, είτε είναι κάποιο σχήμα, κάποιο (γελάει)… Εντάξει, πάντως γενικά είναι μια 

δυσάρεστη εμπειρία οι παρτιτούρες μου, επειδή είμαι πολύ της σημείωσης. Είμαι σημείωση πάνω 

στη σημείωση… (1η ατομική συνέντευξη) 
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Φοίβη: …χρησιμοποιώ κάποιες δικές μου σημειώσεις.. που τις έχω.. πιάσει από δω κι από κει, 

που δεν ξέρω και αν είναι ακριβείς που ελπίζω ότι θα μου θυμίσουν το πως προφέρεται το 

πράγμα… (1η ατομική συνέντευξη) 

Ορφέας: Εγώ προσπαθώ να ζωγραφίζω αυτό που θέλει η δασκάλα μου… ώστε να το 

συγκρατήσω… Αλλά είναι δικό μου πράγμα… Αν το δεις δεν θα καταλάβεις τι είναι… Για να 

θυμηθώ… δεν έχω κάτι στάνταρ… κάποια γλώσσα… Αν μου πει παράδειγμα ότι θέλω ένα Α που 

έχει Ο, βάζω ένα Α με ένα Ο κύκλο, αν θέλω ένα Ο πιο μακρύ βάζω ένα Ο σαν αυγό, αν θέλει 

ένα Ο μικρό κάνω ένα Ο μικρούλι (γελάει). Έτσι πάει… (1η ατομική συνέντευξη) 

 Ήδη από τις πρώτες ατομικές συνεντεύξεις, αλλά και την ομαδική συνέντευξη πριν την 

πρώτη συνάντηση, διαφάνηκε η σχέση των συμμετεχόντων με τις γλώσσες που καλούνται να 

ερμηνεύσουν στο τραγούδι. Η καθοδήγηση εκ μέρους της καθηγήτριάς τους και η προσπάθεια 

μίμησης των ήχων που αποτελούν την εκάστοτε γλώσσα βρίσκεται στην πρώτη θέση των 

εργαλείων που χρησιμοποιούν, ενώ συμπληρώνονται από ενισχυτικό υλικό όπως οι 

αντιπροσωπευτικές ηχογραφήσεις και οι μεταφράσεις των κειμένων των έργων που 

προετοιμάζουν, καθώς και οι γνώσεις που κατέχουν γνωστοί τους ως προς την ορθή εκφορά. 

Γεγονός αποτελεί η εμφανής έλλειψη αυτάρκειας και αυτοπεποίθησης σε ό,τι αφορά την 

προσέγγιση των ξένων γλωσσών. 
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4.2. Περιγραφή της εμπειρίας των σπουδαστών κατά τη συμμετοχή τους στην έρευνα 

Ο Πάρης, θέλοντας να συνοψίσει την συνολική εμπειρία κατά την εκμάθηση και εφαρμογή 

του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου στο πλαίσιο του μαθήματος της Ορθής Προφοράς Ξένων 

Κειμένων στην κατεύθυνση της μονωδίας στο Διεθνές Ωδείο Αθήνας, σχολίασε 

χαρακτηριστικά:  

«…Εγώ πέρασα από δύο στάδια. Στην αρχή χάος, δηλαδή όταν σκάσανε στην 

αρχή όλα αυτά τα φωνήεντα, σύμφωνα, ανοιχτά, κλειστά, από δω από κει, τις 

διαφορετικές γλώσσες μέσα σ’ αυτό, δηλαδή ήταν ένας κυκεώνας… και μετά όταν 

αρχίσανε πια να μπαίνουνε στις θέσεις τους παπ, παπ, παπ και να κουμπώνουν 

στα κουτάκια και να μπαίνει το κάθε κομμάτι στο παζλ… Ε, ανακούφιση! 

Μάλλον τρία λοιπόν, χάος, ανακούφιση και μόλις πια μπόρεσα να προφέρω και 

γαλλικά… καλά (γελάει)… Χαμός, πανηγύρι!! (γελάνε όλοι και συμφωνούν). Από 

τρία στάδια πέρασα» (2η ομαδική συνέντευξη).  

Η καθηγήτρια των συμμετεχόντων, παρούσα στις δύο πρώτες ομαδικές συναντήσεις, 

συνόψισε την εμπειρία όπως εκείνη τη βίωσε (συνέντευξη καθηγήτριας μονωδίας): 

«Ειλικρινά το πρώτο πράγμα που θα πω είναι, ότι θαύμασα όχι τη γνώση σου, 

αλλά την άνεση που είχες, τον τρόπο που το εξέθεσες, τα εργαλεία που 

χρησιμοποίησες.. Δηλαδή το έκανες όσο το δυνατόν πιο προσιτό και πιο εύκολο 

για τον κάθε από τους σπουδαστές μου και αυτό είναι κάτι που μου το μετέφεραν 

όλοι. Ότι έχεις μια ιδιαίτερη ικανότητα στη μεταδοτικότητα, στη μετάδοση της 

γνώσης σου, και όλοι μου είπαν ότι αυτό είναι εργαλείο στα χέρια σου που θα 

έπρεπε να το χρησιμοποιήσεις εκατό τα εκατό προς όφελος πολλών άλλων. Αυτός 

ήταν κοινός παρονομαστής στο σχόλιο όλων και όχι παρευρισκόμενων 

συγχρόνως, σε διαφορετική στιγμή και χώρια ο καθένας.  

…Η εντύπωση που είχα (για το ΔΦΑ) είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, 

κάτι.. Πραγματικά σα να μαθαίνεις μια καινούργια γλώσσα, σα να σου ανοίγεται 

ένας καινούργιος κόσμος. 

…Δηλαδή το ότι μπορείς να αποδώσεις πράγματα, που και για μένα την ίδια 

ήτανε θέμα αυτιού, μέσα από την ανάγνωση. Δηλαδή, εντάξει… την ανάγνωση, 
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καταρχάς την διάκριση των συμβόλων και μέσα από αυτά να βλέπεις την 

τοποθέτηση των αρθρωτών. 

…Άρα η εντύπωσή μου είναι ότι ήταν μια απίστευτη φιλοσοφία και γνώση που 

ανοιγότανε μπροστά μου και έβλεπα τα έκπληκτα μάτια των ανθρώπων να την 

προσλαμβάνουν.» 

Υπό αυτό το πρίσμα η εμπειρία των συμμετεχόντων παρουσιάζεται σε δύο σκέλη: τις τέσσερις 

ομαδικές συναντήσεις εκμάθησης του ΔΦΑ για τραγουδιστές, και τις δύο ατομικές 

συναντήσεις πρακτικής εφαρμογής του ΔΦΑ για τραγουδιστές. 

 

4.2.1. Οι ομαδικές συναντήσεις εκμάθησης του ΔΦΑ για τραγουδιστές 

Είναι γεγονός ότι η παρούσα έρευνα αφορά ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχει διδαχθεί στο 

παρελθόν στην Ελλάδα οπότε οι συμμετέχοντες δεν είχαν πλήρη εικόνα του τι περιλαμβάνει 

το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο,  πως αυτό λειτουργεί και ποια η ενδεχόμενη σύνδεσή του με 

το λυρικό τραγούδι. Παρατηρήθηκε έτσι στην αρχή μια κάποια αμηχανία ως προς το τι θα 

ακολουθούσε, με τους συμμετέχοντες να ακούν παθητικά προσπαθώντας να μπουν στο νόημα 

του αντικειμένου. Ήδη όμως μέχρι το τέλος της πρώτης συνάντησης έγινε φανερό το διαρκώς 

αυξανόμενο ενδιαφέρον, με τους σπουδαστές να αρχίζουν να συμμετέχουν ολοένα και πιο 

ενεργά στο πλαίσιο του σεμιναρίου.  

Η καθηγήτρια των συμμετεχόντων περιγράφει χαρακτηριστικά τους μαθητές της στις πρώτες 

συναντήσεις: 

«…Είδα τέσσερις ανθρώπους… με πολύ διαφορετικές.. ψυχοσυνθέσεις… Δεν 

ήταν μία κατηγορία να πούμε… Ε, αυτοί μοιάζουνε, είναι μια κατηγορία ας 

πούμε, αντιλαμβάνονται το ίδιο, έχουν το ίδιο αυτί περίπου, έχουν τους ίδιους 

φόβους πάνω κάτω, την ίδια ανασφάλεια.. 

Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν έρθει με τη διάθεση να μάθουν κάτι που 

θεωρητικά είχαν ακούσει τι είναι… και λίγο λίγο έπρεπε να μπούνε μέσα σε αυτή 
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τη λογική. Ξέροντας τους συγκεκριμένους ανθρώπους έβλεπα τους φόβους τους 

και την ανησυχία, το ενδιαφέρον, την περιέργεια σε διαφορετική δόση στον 

καθένα… 

Παράδειγμα ο Ορφέας ήταν σαν πρώτη μέρα στο σχολείο, γεμάτος φόβο, 

γεμάτος… «Εγώ θα το μάθω αυτό, θα καταλάβω;»… Ο Πάρης ήταν μέσα στην 

ανασφάλεια, ας πούμε, σιγά μη μάθω εγώ, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από αυτή 

την έντονη ανασφάλεια, που εντάξει δεν είναι μόνο ανασφάλεια, είναι 

αυτοαναίρεση, διασκεδάζει αυτοαναιρούμενος, δεν ξέρω κάτι γίνεται εκεί… 

Αυτός ήταν… «Για να δούμε θα μπορέσω εγώ ποτέ να αρθρώσω γαλλικά;»… 

που ήταν το δυσκολότερό του. Η Αφροδίτη ήταν… «Ναι, γιατί όχι να το μάθουμε, 

να το ακούσουμε, ναι ενδιαφέρον θα είναι…». Είχε έρθει σαν ένας ευγενικός 

παρατηρητής της όλης κατάστασης, και η Φοίβη ήταν πιο θυμόσοφη, πιο ανοιχτή, 

πιο intellectuelle γενικώς η κοπέλα… Ίσως και γνώριζε ότι την είχε και πιο πολύ 

ανάγκη απ’ όλους γιατί έχει και ένα θέμα λίγο στην άρθρωση με τη γλώσσα της 

εκεί κάτι την εμποδίζει, στα δόντια της, στη γλώσσα της κάτι υπάρχει που δεν 

μπορεί να αρθρώσει…» (συνέντευξη καθηγήτριας μονωδίας). 

 Οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν την κάθε παρουσίαση με προσήλωση και η 

αίσθησή μου ήταν ότι με κάθε νέα πληροφορία ήταν σαν να φωτιζόταν ένα μικρό κομμάτι του 

παζλ. Σε πολλά σημεία, και πριν καν δώσω τα αντίστοιχα παραδείγματα, ακουγόταν ένα 

«Π.χ.;» (1η ομαδική συνάντηση), υποδηλώνοντας τη διάθεση για βαθύτερη κατανόηση, την 

αναζήτηση για κοινά σημεία αναφοράς και περαιτέρω ανάλυση των υπό συζήτηση θεμάτων, 

ενώ στη συνέχεια μετά το κάθε παράδειγμα από πλευράς μου, θα έβλεπα τέσσερα κεφάλια να 

κινούνται καταφατικά ή κάποιος να ψελλίζει «Σωστό!» (1η ομαδική συνάντηση), 

αναγνωρίζοντας ακριβώς γιατί συζητούμε. 

 Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το πρώτο σχεδιάγραμμα με τη θέση των 

ήχων/συμβόλων μέσα στη στοματική κοιλότητα, η αντίδραση των συμμετεχόντων ήταν 

ιδιαιτέρως θερμή. «Νow we are talking!», αναφώνησε η Αφροδίτη, ενώ η Φοίβη ακολούθησε 

με έκπληξη «Η γλώσσα μας είναι αυτή;!» (1η ομαδική συνάντηση). Όλοι ανακάθισαν και 
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κοίταξαν με τεταμένο το ενδιαφέρον προς την οθόνη προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την 

εικόνα που βλέπανε. Η μετέπειτα περιγραφή του Ορφέα υπογραμμίζει αυτή την αίσθηση:  

«I think the part where you showed us the map of the system... the tongue... the 

positions and everything. This really got my attention because we don’t think 

about this when we sing. It was the first time in my mind... when you start 

teaching us and showing the position of the tongue, I was like wow! Haha. You 

know?  It’s very funny because.. you sing your whole life but you never think 

about where is the position. The same way... the difference... it’s like I’m always 

thinking the position of my fingers when I play my guitar... which is the 

instrument and we... as (singers)... we are the instrument... an internal 

instrument and very complex one... I never thought about it... like this, you 

know.. and now I’m thinking a little bit more myself as an instrument, like I am 

a guitar, like you know. I have some guide and ... you start to picture where for 

example “your finger” would be» (2η ατομική συνέντευξη). 

 Τα φωνήεντα, η λεπτομέρειά τους και οι διαφοροποιήσεις τους ήταν αυτές που κατά 

γενική ομολογία κέντρισαν το ενδιαφέρον όλων, απορρόφησαν το μεγαλύτερο κομμάτι των 

ομαδικών συναντήσεων, αλλά παρουσίασαν ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη δυσκολία. Η 

Αφροδίτη σχολίασε τις «Τόσες πολλές διαφοροποιήσεις, τόσες λεπτομέρειες στους ήχους 

(φωνηέντων)… που μέχρι πρότινος δεν το είχα αντιληφθεί ότι θα μπορούσαν να είναι τόσοι 

πολλοί (ήχοι), τόσες πολλές οι διαφοροποιήσεις» και επισήμανε πως «Είναι ίσως λίγο δύσκολα 

αυτά» (2η ατομική συνέντευξη). Ο Πάρης σημείωσε όχι μόνο «Τα πάρα πολλά και πολύ 

διαφορετικά φωνήεντα… (όπως) το [e], [ε], [œ], (κάνει ήχους μιμούμενος όλους τους πιθανούς 

ήχους /ε/ και γελάει)…» αλλά και την «Τρομερή ακρίβεια και πίστη που χρειάζεται για να το 

υπηρετήσεις αυτό έτσι; Δεν είναι τίποτα στην τύχη. Ναι, αυτό ήταν κάτι που μου κέντρισε το 

ενδιαφέρον, υπό την έννοια της… Δηλαδή ότι λέω Παναγιά μου, θα το καταφέρω εγώ αυτό;… 

μου φάνηκε too much, μου φάνηκε πολύ… μου φάνηκε.. Είναι το βουνό (γελάει) μου φάνηκε…» 

(2η ατομική συνέντευξη).  
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 Όπως ανέφερε η Φοίβη, η «Πληροφορία ήταν πολύ μαζεμένη», αλλά δεν της φάνηκε 

τίποτα ιδιαιτέρως δύσκολο, ενώ συμπλήρωσε «…Νομίζω ότι στην εφαρμογή θα φανεί, αλλά… 

’ντάξει στην αρχή ήταν κάτι άγνωστο. Εξακολουθεί να είναι σε ένα βαθμό άγνωστο, αλλά έχεις 

τη δυνατότητα να ανατρέξεις σε υλικό, σε πληροφορίες και να δεις ας πούμε κάτι και μετά σου 

μένει φαντάζομαι δηλαδή…» (2η ατομική συνέντευξη). Έτσι και ο Ορφέας αντίστοιχα 

επισήμανε τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη και το πως «You need to remember, you 

need to.. it’s like... when we start to learn a παρτιτούρα... Υou need to count and say this is a 

ΛΑ, oh ok this is a... you know... I need to count with my fingers... and find everything. 

Understand?... I think I need to memorize as much as I can the vocabulary of the signs. This 

symbol my tongue is there, this symbol my tongue is there and so on. Like the fingers on the 

guitar. The connection with the symbols and the position» (2η ατομική συνέντευξη). 

 Η έκπληξη και ο ενθουσιασμός ακολούθησε τους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια 

του σεμιναρίου παρά τον όγκο των πληροφοριών και τη συμπυκνωμένη μορφή του. Ο Ορφέας 

συγκεκριμένα βρήκε πολλές φορές την ευκαιρία να σχολιάσει με θαυμασμό τη διαδικασία ήδη 

από την πρώτη ομαδική συνάντηση. 

Ορφέας: Τι ωραία! Είναι άλλη γλώσσα… μαθαίνουμε άλλη γλώσσα… κωδικός! Κωδικοί… 

(«σύμβολα» ακούγεται να συμπληρώνει ενισχυτικά η καθηγήτριά του) σύμβολα ναι… Τι φοβερό! 

Ερευνήτρια: Με τα σύμβολα ταυτίζεται αυτό που βλέπεις με αυτό που ακούς! 

Ορφέας: Ναι, βλέπεις στα γαλλικά Bor-de-a-ux (συλλαβίζοντας κάθε επιμέρους φωνήεν)… 

Bordeaux [bɔrdo]! Άλλα γράφεις, άλλα λες…  (1η ομαδική συνάντηση) 

Ενώ στη 2η ομαδική συνάντηση στο διάλειμμα αναφώνησε «Αυτό θα έπρεπε να είναι μάθημα! 

Εγώ θα ήθελα ένα τέτοιο μάθημα τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ!...», 

και στο τέλος της συνάντησης συμπλήρωσε «Είδες πως είναι τα πράγματα, απίστευτο ε;… Είναι 
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knowledge... Ανοίγει το κεφάλι σου! Εγώ σίγουρα θα κολλήσω με αυτό… Σίγουρα, αλλά θέλει 

σίγουρα ξανά και ξανά!» 

 Αυτά τα έντονα συναισθήματα χαρακτήρισαν την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων 

με τις περιγραφές τους να συνοψίζουν απόλυτα τη γενική αίσθηση μετά το πέρας της πρώτης 

φάσης εκμάθησης του ΔΦΑ (2η ατομική συνέντευξη): 

Πάρης: «Λοιπόν κοίτα εγώ πάντα στο τραγούδι αντιμετώπιζα ένα θέμα με την 

άρθρωση, τη σωστή προφορά, πάντα με παρέσυρε το συναίσθημα, οπότε δεν 

έδινα πολλή σημασία στην εκφορά, οπότε είχα, και έχω, ένα μόνιμο θέμα, μια 

μόνιμη έτσι εντός εισαγωγικών, ή και εκτός, αδυναμία. Πάντα το έβαζα έτσι λίγο 

δεύτερη μοίρα και ήταν πολύ ωφέλιμο που άρχισα να έρχομαι σε επαφή με ένα 

κώδικα... και με ένα σύστημα που αυτό το πράγμα βάζει σε μια σειρά, σε μια 

λογική... με κανόνες, με δομή, με συνοχή... και πιστεύω θα μου ήταν και κυρίως 

πρόκειται να μου είναι πολύ βοηθητικό στη μετέπειτα… φάση. Γιατί με έκανε να 

καταλάβω πόσο σημαντική είναι πέραν της μουσικότητας, της μουσικής 

ερμηνείας, της φωνητικής τεχνικής όλο αυτό και η εκφορά, η σωστή εκφορά του 

λόγου… που βασίζεται σε κανόνες και δεν είναι έτσι αυθόρμητη, ή αυθαίρετη ή 

περίπου…» 

Φοίβη: «Λοιπόν, αρχικά ήταν πάρα πολύ πληροφορία μαζεμένη, αλλά σήμερα 

που κάθισα λίγο και τα κοίταξα με βάση τα κομμάτια, είδα ότι ήταν «πολύ» 

βοηθητικό… Δηλαδή με το που είδα τα κομμάτια που ήδη τα είχα διαβάσει στα 

γαλλικά… ήταν ξαφνικά πολύ πιο σαφές όλο. Πολύ πιο απλό. Δηλαδή βλέπεις τη 

γλώσσα τη γραμμένη που δε την ξέρεις και λες τώρα πως προσφέρεται το καθετί 

ας πούμε και ψάχνεις σύμβολα για να θυμάσαι, δικά σου, τα οποία κάθε φορά τα 

κάνεις και διαφορετικά γιατί… είναι μια έμπνευση της στιγμής ρε παιδί μου… και 

ξαφνικά τα είδα αυτά, που δεν είναι ότι έχω κάτσει κιόλας να τα… 

απομνημονεύσω… και συνειδητοποίησα ότι είναι και σαφές από το ίδιο το 

σχήμα… Δηλαδή η κωδικοποίηση έχει γίνει πολύ σαφής ώστε να καταλαβαίνεις 

με λίγη επαφή με το πράγμα πως προφέρεται αυτό… δηλαδή είναι πολύ 

συγκεκριμένα τα σύμβολα, και από κει και πέρα όλα κωδικοποιούνται με δέκα 

πράγματα… Οπότε έχεις να μάθεις δέκα πράγματα, δεν έχεις να μάθεις ολόκληρη 

τη γλώσσα. 
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Για να μην πω για τα ένρινα, που αυτό είναι το μεγαλύτερο..(το) πιο δύσκολο 

πράγμα στα γαλλικά. Δηλαδή εγώ λέω πάντα και το σύμφωνο μετά, γιατί δεν ξέρω 

τη γλώσσα οπότε βλέπω ένα /ν/ το λέω. Δεν υπάρχει για να το πεις, δε σε 

μπερδεύει, δε το βλέπεις για να… να πρέπει να σκεφτείς.. Α, αυτό δε το λέω! Απλά 

εξαλείφεται. Σου δείχνει εκεί ένα ένρινο (σύμβολο) τελείωσε η δουλειά σου, λες 

το ένρινο! (γελάει)». 

Ορφέας: «I think this course is really, really nice, I’m really happy to be here. 

To be a part of this. Thank you for the invitation. For us singers I think it is very 

important, really important, this what we have here. Of course you need a lot 

of study, that’s what I’m feeling. Because the same way, when you are... have 

all this information which makes better your singing but also you need to really 

focus to understand all the codes of this. That’s it. But I feel really nice, really... 

I never thought this exists. I think it is really nice!» 

Αφροδίτη: «Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η όλη εμπειρία… Ήταν και η ομάδα 

πολύ καλή… Μου άρεσε δηλαδή που ήμασταν πολλά άτομα, ήταν έτσι πιο 

ενδιαφέρον αυτό κι εσύ τα εξηγείς πολύ ωραία, πάρα πολύ αναλυτικά. Μας 

βοηθάς να τα κατανοήσουμε δηλαδή καλύτερα… ε… Γενικά.. μόνο θετικά μπορώ 

να πω, δεν σκέφτομαι κάτι αρνητικό. Το μόνο αρνητικό είναι ότι μπορεί να είναι 

ίσως λίγο δύσκολα αυτά. Το αντικείμενο δηλαδή, αλλά κατά τα άλλα όλη η 

διαδικασία, και έτσι όπως έγινε κιόλας, δεν έχω κάποιο θέμα. Όλα είναι πάρα 

πολύ ωραία και χρήσιμα». 

 Η συνεργασία ήταν παράλληλα έκδηλη σε όλη την πορεία των ομαδικών συναντήσεων 

και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων συγκρίνοντας τις 

προφορές τους ψάχνοντας τη σωστή, καθώς και αναλύοντας το πως ακούνε και παράγουν κάθε 

ήχο. Αυτό ήταν και ένα κομμάτι που τους έλειψε και αργότερα όταν οι συναντήσεις 

μεταφέρθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM, «Το μόνο που θα ήθελα να είχε γίνει 

διαφορετικά δεδομένων… Μάλλον υπό άλλες συνθήκες θα ήταν να τα κάναμε τα μαθήματα από 

κοντά και όχι από το ZOOM, ή τέλος πάντων έτσι από απόσταση ελέω κορωνοϊού. Θα ήταν πολύ 

πιο… πιο ουσιαστική ζύμωση» (Πάρης 2η ατομική συνέντευξη), «Ναι, γιατί θυμάμαι τα πρώτα 
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έτσι όπως καθόμασταν όλοι μαζί… Έλεγες εσύ κάτι και ξεκινάγαμε όλοι μαζί και το 

αναπαραγάγαμε…» (Φοίβη 2η ατομική συνέντευξη), και «Θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί σε μια 

τάξη, με όλη αυτή την ανταλλαγή απόψεων και δημιουργική σύνθεση…» (Πάρης 2η ομαδική 

συνέντευξη), «Ναι και εγώ έτσι σκέφτηκα…» (Αφροδίτη 2η ομαδική συνέντευξη). 

 

4.2.2. Οι ατομικές συναντήσεις πρακτικής εφαρμογής του ΔΦΑ για τραγουδιστές 

Η πρακτική εφαρμογή του ΔΦΑ στις ατομικές συναντήσεις λειτούργησε διαφωτιστικά και 

επηρέασε θετικά όλους τους συμμετέχοντες. Ο Ορφέας σχολίασε πως «It was really 

interesting, very... enlightening for me. That’s what I felt… suddenly you click, because you 

start to connect the symbols with the sounds and everything becomes easier. So the perfection 

of the sound it goes better, it’s really nice that this exists. I’m very surprised you know!» (3η 

ατομική συνέντευξη). Η Φοίβη προετοιμάζοντας εκείνες τις μέρες τις διπλωματικές εξετάσεις 

της στο τραγούδι είπε πως «Πάρα πολύ ωραίο ήταν… ήταν πάρα πολύ βοηθητικό, δηλαδή ξέρω 

πλέον ότι θα το εντάξω στη μελέτη… ήδη… με τα κομμάτια που κάναμε την περασμένη φορά ήδη 

έτσι ξεκίνησα τη μελέτη… Ξεκίνησα με το κείμενο, με νότες πάνω στο κείμενο και μετά το’ βαλα 

πάνω στη φωνή. Ήδη με βοήθησε!» (3η ατομική συνέντευξη). Το στάδιο της πρακτικής 

εφαρμογής επιστέγασε την εμπειρία για την Αφροδίτη μιας και εκεί «Βλέπεις το αποτέλεσμα» 

(3η ομαδική συνέντευξη). 

 Σημειώθηκε το ότι κατά κύριο λόγο τα γαλλικά και τα γερμανικά ήταν οι γλώσσες στις 

οποίες θέλησαν να εστιάσουν οι συμμετέχοντες. Η σύνδεση των συμβόλων με το οικείο τους 

ρεπερτόριο ήταν κομβικής σημασίας. «Ναι, γίνεται ξαφνικά οικείο. Τους κανόνες τους 

εσωτερικεύεις και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα» (Πάρης 3η ατομική συνέντευξη). 

Παρατήρησα την ευκολία με την οποία μπορούσαν πλέον να προφέρουν λέξεις που πριν τους 

δυσκόλευαν, μόνο και μόνο επειδή πριν δεν διέκριναν ή δεν μπορούσαν να θυμηθούν ποιοι 
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ήχοι είναι ίδιοι και ποιοι όχι. «Γιατί μιλάμε και για λεπτομέρειες έτσι… Δηλαδή το γαλλικό έχει 

αυτά τα διαφορετικά τα /ε/… Τώρα είναι πολύ πιο σαφές ποια είναι ίδια, ποια είναι στην ίδια 

κατηγορία… Ενώ πριν δεν ήτανε… Δηλαδή δεδομένου ότι δεν ξέρω και τη γλώσσα: [œ], [œ], 

[œ](κοροϊδεύοντας τον ουδέτερο ήχο /e/ των γαλλικών), όλα [œ] (γελάει)» (Φοίβη 2η ατομική 

συνέντευξη). Με τη χρήση των συμβόλων, η οπτικοποίηση και η αποσαφήνιση κάθε ήχου 

έκανε την αναπαραγωγή της κάθε λέξης πιο εύκολη. Για τον Πάρη το πέρασμα από τη θεωρία 

στην πράξη ήταν μια εμπειρία που τη χαρακτήρισε ως «Πανηγυρική!» (3η ομαδική συνέντευξη) 

και εστίασε στο ότι «Μέχρι τώρα ήταν μια απλή προσπάθεια μίμησης αυτών που άκουγα από 

άλλους, αυτών που έλεγαν οι άλλοι, χωρίς κατανόηση, μια μιμητική αναπαραγωγή τελείως 

μηχανική και παπαγαλίστικη, ενώ τώρα πια ήταν μια δημιουργική διαδικασία που την ξεκινήσαμε 

μαζί και κατέληξα εγώ να παράγω ήχο και να εκφέρω λόγο που καταλαβαίνω γιατί τον εκφέρω. 

Πολύ διαφορετικό, είχε υφή και οργάνωση» (3η ομαδική συνέντευξη). Της Αφροδίτης της 

έκαναν μεγάλη εντύπωση οι «Μικροδιαφορές στους ήχους στα φωνήεντα.. που όμως κάνουν τη 

διαφορά εν τέλη και γι’ αυτό θέλει λίγο την προσοχή… Απειροελάχιστες έτσι κινήσεις που μπορεί 

να κάνεις με τη γλώσσα ή οτιδήποτε αλλάζουν τον ήχο…» (3η ομαδική συνέντευξη).  

 Όσες δυσκολίες παρουσίασαν η εκμάθηση και εφαρμογή του ΔΦΑ στις ομαδικές 

συναντήσεις υπερνικήθηκαν μέσα από την πρακτική εφαρμογή, ενώ επιπρόσθετα άρχιζαν να 

ξεδιαλύνουν προσωπικές τους δυσκολίες και φοβίες που είχαν ως προς την εκμάθηση κάποιας 

ξένης γλώσσας και ένταξής της στο ρεπερτόριό τους. Αυτό φαίνεται μέσα από τις εμπειρίες 

τόσο του Πάρη και της Φοίβης, όσο και του Ορφέα. 

 «Αφηρημένα (το πιο δύσκολο) ήταν οι πολλές πληροφορίες και οι κανόνες από γλώσσα 

σε γλώσσα, τα πολλά φωνήεντα.. που πριν μπουν σε μια λογική σειρά, πριν τα διαβάσεις, τα 

βάλεις στο τραγούδι και τα καταλάβεις είναι λίγο… χάνεσαι. Ε, αλλά πια το απομυθοποίησα, το 

έκανα πιο δικό μου» (Πάρης 3η ατομική συνέντευξη). Ο Πάρης με εμφανώς αλλαγμένη στάση 

ως προς τα γαλλικά, την πιο δύσκολη γλώσσα για αυτόν, είπε θριαμβευτικά «Κατάφερα να 
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τραγουδήσω γαλλικά!» (3η ατομική συνέντευξη). Την αλλαγή της στάσης του τη σχολίασε και 

η καθηγήτριά του, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει όταν μια μέρα που ερχόταν ο 

Πάρης στο σπίτι της για μάθημα τον άκουσε να τραγουδάει ήδη από το δρόμο μια νέα άρια 

στα γαλλικά που για καιρό του είχε ζητήσει να την ξεκινήσουν και εκείνος την απέφευγε λόγω 

της γλώσσας (συνέντευξη καθηγήτριας μονωδίας).  

 Η Φοίβη αντίστοιχα αναγνώρισε ότι η λανθασμένη αντίληψη ως προς την άρθρωση 

συγκεκριμένων ήχων την επηρέαζαν στο πως τραγουδούσε:  

«…Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ενδεχομένως κάποια κλειδώματα τα οποία 

προκύπτουν σε σημεία σε κομμάτια… που δεν είναι πολύ σαφές γιατί 

προκύπτουνε, να έχουν να κάνουν και με την προφορά, δηλαδή να υπάρχει μια 

παρεξήγηση σε ένα σημείο πως προφέρεται… Αυτό που σου’λεγα για το Sure on 

this shining night (κομμάτι του S. Barber – το αρθρώνει τονίζοντας το /s/), που 

είναι το σου, σου, σου που με μπερδεύει, αυτό έχω παρατηρήσει… που το έχω 

παρατηρήσει εγώ, δηλαδή είναι πολύ λεπτομέρεια… ότι υπάρχουν φορές που με 

δυσκολεύουν να το πω, υπάρχουν φορές που δε με δυσκολεύουνε… και δε νομίζω 

ότι έχει να κάνει ούτε με την τεχνική ούτε με την εκμάθηση του μαθητικού 

κομματιού. Θεωρώ ότι κάπου, κάτι έχω παρεξηγήσει σε φάση με την προφορά το 

οποίο όταν το κάνω κλειδώνει» (2η ατομική συνέντευξη). 

«Ναι, και βλέπεις στο τέλος, στο τρίτο στάδιο ότι μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα πιο βαθιά 

και δεν είναι τόσο δύσκολο να μάθεις μια άλλη γλώσσα. Γιατί τώρα έχεις τα tools, ε; Έχουμε τα 

tools να κάνουμε σιγά σιγά αν θέλουμε, όποιος θέλει ακριβώς. Εννοείται πολύ διάβασμα, να 

θυμηθείς όλα τα … τι πρέπει να κάνεις, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο πια, δε φοβάμαι πια, εγώ 

(!). Εγώ δεν φοβάμαι τόσο πολύ όπως πριν» (Ορφέας 3η ομαδική συνέντευξη). Μετά το τέλος 

και της πρακτικής εφαρμογής του ΔΦΑ, ο Ορφέας κατέληξε στο ότι τα γαλλικά πλέον είναι 

εύκολα για εκείνον και τα πιο δύσκολα είναι τελικά τα γερμανικά. Αυτό προέκυψε μέσα από 

την σημαντική συνειδητοποίηση των συγγενειών που εμφανίζει η μητρική του γλώσσα με τα 

γαλλικά.  
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Όλοι συμφώνησαν τέλος, ότι το ΔΦΑ θα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 

προετοιμασίας νέου ρεπερτορίου (3η ομαδική συνέντευξη): 

Αφροδίτη: Το IPA (ΔΦΑ) σίγουρα θα ήταν μέρος της διαδικασίας. Θα ήθελα να δω και το IPA 

του (κάθε τραγουδιού ή άριας) πριν το (τραγουδήσω)… 

Ορφέας: Ναι, ναι εγώ θα προσπαθήσω με το IPA.. 

Πάρης: Δύο εγγυημένες διαδικασίες, IPΑ και … (αναφέρεται στην Καθηγήτριά του), δεν 

ξεφεύγει τίποτα!! (γελάνε όλοι και συμφωνούν) 

 

4.3. Η αξία της εμπειρίας 

Η σημασία της ύπαρξης του ΔΦΑ για τραγουδιστές, η αναγκαιότητα διδασκαλίας αυτού του 

μαθήματος στο ωδείο, η σαφήνεια που προσφέρει ως προς τις διαφοροποιήσεις των ήχων και 

η βοήθεια που παρέχει στην επίλυση των προσωπικών δυσκολιών του κάθε τραγουδιστή, 

αναδείχθηκαν ως τα πιο αξιόλογα σημεία στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.   

Φοίβη: «Καλά το πιο ενδιαφέρον είναι το όλο concept, ότι υπάρχει αυτό το 

πράγμα… στο οποίο έχουν μεταγραφεί όλες οι γλώσσες και έχει αυτή την ευκολία 

ότι είναι όντως μια σημειολογία η οποία είναι πολύ πιο κοντινή στους ήχους… 

δηλαδή αν όντως κάτσεις να δεις τα σύμβολα… Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο 

σύμβολο και στον ήχο, που δεν υπάρχει αντίστοιχη σχέση με την ορθογραφία μιας 

γλώσσας. Φαντάζομαι υπάρχει άμα ξέρεις τη γλώσσα, αλλά κατάλαβες… 

Δηλαδή είναι όντως μια αποτύπωση των ήχων…(Ε: Ναι, βέβαια) και.. Μόνο και 

μόνο αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ως κομμάτι, ως 

εργαλείο για κάποιον που θέλει να κάνει τραγούδι… και να τραγουδάει και σε 

άλλες γλώσσες και να τραγουδάει όντως τη γλώσσα και να μην τραγουδάει τη 

δική του ας πούμε εκδοχή της γλώσσας. 

Το όφελος κατ’ αρχάς για μένα συγκεκριμένα είναι ότι.. αποσαφηνίστηκαν 

κάποια θέματα άρθρωσης γενικά, τα οποία μπορώ να τα δουλέψω πιο 

συγκεκριμένα έτσι ώστε να βελτιώσω την προφορά γενικά σε ό,τι κομμάτι 
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τραγουδάω. Δηλαδή να δουλέψω αυτό και για την προφορά και για την άρθρωση 

ταυτόχρονα.. σαν εργαλείο. Αυτό...  που η άρθρωση είναι πολύ σημαντική για τον 

ήχο, γενικά για το αποτέλεσμα... το παραγόμενο.» (3η ατομική συνέντευξη) 

Αφροδίτη: «Ότι όντως μπορείς χωρίς να γνωρίζεις καθόλου μια γλώσσα, μόνο 

και μόνο από τα σύμβολα, λίγο πολύ να καταλάβεις, να μπορείς να μιλήσεις και 

να καταλάβεις.. τον τρόπο που μιλάνε και τους ήχους τους… χωρίς να ξέρεις 

καθόλου. 

Θα μπορέσω να προφέρω καλύτερα.. τις γλώσσες στις οποίες είχα δυσκολία μέχρι 

στιγμής… όπως ας πούμε τα γαλλικά… Νομίζω ότι και μετά το σημερινό κιόλας 

που θα κάνουμε νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο να καταλάβω κάποιους ήχους 

και να τραγουδάω καλύτερα εν τέλει… να είναι καλύτερο το τραγούδι.» (2η 

ατομική συνέντευξη) 

Πάρης: «(Το ΔΦΑ) με έκανε να καταλάβω πόσο σημαντική είναι πέραν της 

μουσικότητας, της μουσικής ερμηνείας, της φωνητικής τεχνικής όλο αυτό και η 

εκφορά, η σωστή εκφορά του λόγου… που βασίζεται σε κανόνες και δεν είναι 

έτσι αυθόρμητη, ή αυθαίρετη ή περίπου… μου άνοιξε τα μάτια ρε παιδί μου ως 

προς την… και μου κάλυψε λίγο κενά και αδυναμίες που είχα και με έκανε να 

καταλάβω ότι η εκφορά του λόγου… λέει πολλά… Λέει πολλά. 

Κατάφερα να τραγουδήσω γαλλικά! Δηλαδή έκανα ένα πολύ μεγάλο βήμα σε αυτή 

την κατεύθυνση. Όταν τα κάναμε με την κυρία … (αναφορά στην καθηγήτριά του) 

ήταν όλα λίγο… προσπαθούσα να τα αποστηθίσω, χωρίς λογική, χωρίς να 

καταλαβαίνω γιατί κάνω αυτό, να.. μηχανικά να επαναλάβω φράσεις της. Ενώ 

τώρα καταλαβαίνω γιατί, ποια είναι η διαφορά του [ε, œ, e]… (Ε: Και ποια είναι 

ίδια τέλος πάντων…) Ναι, πολύ αξιόλογο, πολύ αξιόλογο... για μένα.» (3η 

ατομική συνέντευξη) 

Ορφέας: «I think this should be a very... a main thing that should need to learn 

in schools. I think everyone should learn this... singers huh?... when you take 

the part of singer. It should be an actual course. After harmony, theory and so 

on, this should be also a course.» (2η ατομική συνέντευξη) 

«It’s really nice to learn this guide. It’s very, very important. I have already 

said and will repeat it that this should be one of the first things that singers must 
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have in the schools. It’s a very important course. That is my opinion. It is really, 

really important and very helpful. 

…because of this, I am really thinking to renew my repertoire, out of the 

classical in the popular to other languages. Because I never took other 

languages to sing because I was always scared about the language itself. And 

now it gives me a guide that I can, ok I can sing in another language. It becomes 

a little bit automatic with the process of studying classical (λυρικό) it becomes 

a bit automatic, you don’t think about it. Oh ok, I am singing eight languages 

now, only a few songs but still eight languages you know... you are already 

inside of this process. So I wanted to bring this also to find the lyrics (for pop 

songs), I will write down, I will learn how to write down the language (with 

IPA).» (3η ατομική συνέντευξη) 

Η τελική ομαδική συνέντευξη μετά την ολοκλήρωση όλων των συναντήσεων αναδεικνύει για 

άλλη μια φορά την αξία που απέδωσαν σε αυτή την εμπειρία οι συμμετέχοντες: 

Πάρης: Ναι, μακάρι να το έκαναν αυτό όλοι οι τραγουδιστές με οποιοδήποτε κομμάτι πριν το 

μελετήσουν, δηλαδή αποφεύγονται πολλά κακά. 

Ορφέας: Αυτό που σου είπα και εγώ στο μάθημα. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι κάτι πολύ 

σημαντικό για τους τραγουδιστές… 

Πάρης: Πρέπει να είναι στάδιο στην εκμάθηση… 

Ορφέας: …Στα ωδεία. Να περάσεις αυτό το κομμάτι πολύ βαθιά. 

Πάρης: Το περνάμε ακόμα στο ντούκου οι τραγουδιστές... και υπάρχουν πολλά παραδείγματα 

για αυτό. (Συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες και συμπληρώνουν με τραγουδιστικά 

παραδείγματα κακής εκφοράς και γελάνε) 

 Σε αυτό το σημείο παρατίθεται η άποψη της καθηγήτριας των συμμετεχόντων, 

αξιολογώντας και εκείνη τη συμβολή της παρούσας έρευνας στην επίδοση των μαθητών της: 
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Ε: Ποια ήταν η ανταπόκριση (αλλαγή, βελτίωση, επιπλοκή, δυσκολία) των μαθητών σου κατά τη 

διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναριακού κύκλου, όπως εσύ την 

διέκρινες στα δικά σας μαθήματα φωνητικής; 

Καθηγήτρια Μονωδίας: Λοιπόν, επιπλοκή και δυσκολία… Καμία! Δεν υπήρξε.  

Ε: Δεν υπήρξε κάποιο μπέρδεμα στη συνεννόηση, δηλαδή να σου πουν ότι… Α, μας έλεγε αυτό... 

Κ. Μ.: Καμία… Έρχεται να συμπληρώσει, να διευκολύνει, χωρίς να ανατάσσει τίποτα από τα 

ήδη δεδομένα στον τρόπο της διδασκαλίας, αυτό που ήδη γίνεται. Η ανταπόκριση… ήταν 

διαφορετική στην πρώτη φάση, ο καθένας μπήκε όπως είπα με ένα διαφορετικό background… 

αλλά κατέληξε να είναι κοινή για όλους, αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους και θετική σε 

υπερθετικό βαθμό. Πάρα πολύ θετική.  

Εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι όλοι, αυτοί οι τέσσερις, ωφελήθηκαν σαφώς. Σαφώς! 

Καταλυτικά ο Πάρης και ο Ορφέας. Ο Ορφέας περισσότερο για να συνειδητοποιήσει ότι δεν 

υπάρχει λόγος να φοβάται. Του έφυγε ο φόβος. Το γεγονός ότι αυτό το είδε οπτικά, νομίζω πιο 

πολύ το οπτικό τον βοήθησε εκείνον, αλλά και η οργάνωση της στοματικής κοιλότητας στα 

φωνήεντα. Tου φώτισες παραπανήσια την οργάνωση του τι γίνεται με τη γλώσσα, τις αποστάσεις 

μέσα στη στοματική κοιλότητα, τον ουρανίσκο, το λαιμό… Πάντως όλα αυτά στον Ορφέα ήταν 

σίγουρα τα φώτα για να του λιγοστέψει το φόβο και να αποκτήσει μια παραπάνω αυτοπεποίθηση. 

Έχοντας εγώ ήδη διακρίνει και συζητώντας το με τον πιανίστα στο μάθημα, «Κοίταξε πόσο καλά 

μπορεί και προφέρει τα γαλλικά ο Ορφέας», τη στιγμή που το έλεγα ο Ορφέας πίστευε ότι ήταν 

κάπου στο περίπου ή… δηλαδή δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει αυτό που έκανε. Μελετώντας 

σε αυτό το χρόνο που είχατε, η εξοικείωση που απέκτησε τον έκανε να λέει, εγώ μπορώ να 

τραγουδήσω… Να νιώθει ασφαλής και να αναγνωρίζει αυτό που όντως γινόταν. Του έβγαλε το 

φόβο γιατί του αποσαφήνισε την κατάσταση, μια έξτρα αποσαφήνιση. 

Ε: … Αυτά ήταν και τα δικά του λόγια, «Εγώ δεν φοβάμαι πια». 
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Κ. Μ.: Τι λες βρε παιδί μου, είδες; Χαίρομαι γιατί αυτό έβλεπα στον Ορφέα, το φόβο, και είναι 

ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο… Αλλά ο φόβος τον κρατούσε. 

Ε: Και τώρα λέει έχω όρεξη για καινούργιο ρεπερτόριο.  

Κ. Μ.: Ναι, ναι αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και καταλυτικό τελικά, μπορώ να το πω 

με ασφάλεια. 

Ε: Ο Πάρης; 

Κ. Μ.: Ο Πάρης, ο οποίος κινείτο μεταξύ αυτής της αυτοαναίρεσης και της ανασφάλειας 

συγχρόνως… ο άνθρωπος… Τι να πω τώρα; Ότι εδώ πρόκειται για μία μεταμόρφωση;! Κάτι 

τέτοιο… Αυτός περπατάει στο δρόμο, που σου έλεγα και χτες, και τραγουδάει γαλλικά! Που αυτός 

έλεγε: «Α πα πα κυρία … (αναφορά στο όνομά της), μη χάσετε το χρόνο σας, δεν υπάρχει 

περίπτωση, είναι κρίμα γιατί να χάσετε το χρόνο σας» (γελάει)… Λοιπόν, και βέβαια εγώ είχα 

την πεποίθηση ότι μπορεί γιατί το παιδί ακούει καλά, δεν είναι ότι δεν ακούει… αλλά είχε αυτή 

την ανασφάλεια, την απόλυτη ανασφάλεια. Εδώ έχουμε μια μεταμόρφωση, είναι σαν ΑΛΛΟΣ 

άνθρωπος. Πραγματικά πρέπει να το πω και είναι εντυπωσιακό! 

Η Αφροδίτη στην καλή της διάθεση και στα πάρα πολύ καλά αυτιά που έχει, σίγουρα πρόσθεσε 

γνώση και μου ανέφερε το πόσο σημαντικό ήταν αυτό το πράγμα και πόσο σημαντική γνώση. 

Δεδομένου ότι δεν έβλεπα να έχει ιδιαίτερη δυσκολία στην άρθρωση λόγω αυτιού, πολύ καλού, 

αυτής της μιμητικής διάθεσης που λέμε, εντούτοις εκτίμησε πάρα πολύ όλη αυτή την 

παραπανήσια γνώση που απέκτησε και βεβαίως της ανοίγει το δρόμο και για ρεπερτόριο πέρα 

από τις γλώσσες που ήδη καταπιανότανε. Δηλαδή τώρα οτιδήποτε άλλο μπορεί να το κάνει, έχει 

καλό αυτί, έχει τα σύμβολα, μια χαρά μπορεί να τραγουδήσει και μια γλώσσα παραπέρα. 

Όσο για την Φοίβη σίγουρα έχει βελτιώσει την άρθρωσή της, περιμένω να το δω και στο επόμενο 

διάστημα αν δουλέψει παραπάνω, να το δω, γιατί είχαμε αυτή την απόσταση με τον κορωνοϊό 

και δεν είχαμε το χρόνο για να το απολαύσω αυτό το όποιο… κάναμε κάποια βεβιασμένα 
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μαθήματα, διασπαστήκαμε σε όλο το ρεπερτόριο για το δίπλωμα της και δεν… Πάντως μπορώ 

πω, ναι ήταν πολύ καλύτερα και εκείνη, η οποία είχε και ειδικό πρόβλημα, και την Φοίβη τη 

βοήθησε πάρα πολύ.  

Συνολικά είναι μια γνώση που δεν υπάρχει περίπτωση ένας σύγχρονος λυρικός τραγουδιστής να 

μην μπορεί να την έχει, και εφόσον υπάρχει αυτή η γνώση πρέπει να δοθεί σε όλους! Δεν ξέρω 

τι θα γίνει, δεν ξέρω πως θα γίνει.. Για τον coach της τεχνικής είναι κόπος παραπανήσιος, και 

άχρηστος κόπος, δεν είναι η δουλειά του να διδάσκει τη γλώσσα, έτσι; Κανονικά δεν είναι η 

δουλειά του, βεβαίως θα κάνει διορθώσεις… αλλά όχι να διδάξει την άρθρωση της γλώσσας. 

Αυτό πρέπει να μπει, δεν ξέρω πως θα γίνει και πως θα το μεθοδεύσετε, πρέπει να μπει μέσα 

στην εκπαίδευση μέσα στα ωδεία σαν μάθημα, και σίγουρα θα έχει καταλυτική, όπως το είδα να 

γίνεται, καταλυτική επίπτωση στην εξέλιξη των τραγουδιστών. Να το κάνει δηλαδή και πιο 

γρήγορο και πιο συνειδητό… και στην ταχύτητα αλλά και στην συνειδητοποιημένη αντιμετώπιση 

της γλώσσας και όχι μόνο με το αυτί, που ξαναλέω το αυτί μπορεί να είναι καταλύτης αλλά, αλλά 

είναι όλες οι άλλες παράμετροι που αναφέραμε, η ιδιοσυγκρασία του καθενός όπου όταν το έχεις 

και μπροστά στο χαρτί και έχεις αυτή την επιπλέον καθοδήγηση, το πως.. τι γίνεται με την κάθε 

λέξη. όλα ξεκαθαρίζουν επιπρόσθετα… 

Το εύχομαι πραγματικά να πάει σε όλα τα ωδεία και να μπει μέσα στην εκπαίδευση.» 

(συνέντευξη καθηγήτριας μονωδίας) 
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4.4. Θεματικές εστίασης 

Η θεματική ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε τον εντοπισμό και την κατανόηση των κοινών 

εννοιών και εμπειριών που αναδύονταν, διευκολύνοντας την εστίαση σε εκείνες τις θεματικές 

ενότητες που είναι σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας. Έχοντας καλύψει τα δύο κεντρικά 

ερευνητικά ερωτήματα, σε αυτό το υποκεφάλαιο εστιάζω στα αποτελέσματα της έρευνας σε 

ό,τι αφορά στις θεματικές που αναδύθηκαν ως πιο σημαντικές: τις διαφορές μεταξύ 

ορθογραφίας και φωνητικής αναπαράστασης των λέξεων, τα «πάρα πολλά και πολύ 

διαφορετικά» φωνήεντα (Πάρης 2η ατομική συνέντευξη), και την ύπαρξη και σημασία του 

ΔΦΑ για τραγουδιστές. 

 

4.4.1. Οι διαφορές μεταξύ ορθογραφίας και φωνητικής αναπαράστασης των λέξεων 

Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η ορθογραφία των λέξεων σε σχέση με το πως 

αποδίδονται στο φωνητικό αλφάβητο έφερε στο φως πολλές πτυχές της ασυνείδητης μίμησης 

των ήχων που αποτελούν την εκάστοτε γλώσσα, ακόμα περισσότερο όταν αυτοί οι ήχοι 

ανήκουν στη μητρική γλώσσα του κάθε συμμετέχοντα. Κάθε νέα πληροφορία για τους 

συμμετέχοντες, έφερνε μαζί και ένα άλλο επίπεδο συνειδητοποίησης των ίδιων τους των 

συνηθειών, ήχους που προφέρουν καθημερινά χωρίς όμως να τους έχουν αναλύσει. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μετατροπή του κατά τα άλλα φωνηεντικού ήχου /ι/ σε πλειάδα 

ουρανικοποιημένων συμφώνων. Αυτό ήταν ένα σημείο όπου όλοι μαζί ενεργά άρχισαν να 

επαναλαμβάνουν τα παρεχόμενα παραδείγματα προκειμένου να εντοπίσουν οι ίδιοι πλέον τη 

διαφορά της γραφής σε σχέση με την τελική παραγωγή του ήχου. Ε: «Στη λέξη καρδιά που 

συναντάμε σε πολλές οπερέτες, λέμε καρ-δι-ά [kar ði ˈa] ή καρ-διά [kar ˈðja];», Όλοι: «Σωστά, 

δεν υπάρχει /ι/!» (1η ομαδική συνάντηση). 
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 Η μεταγραφή στο ΔΦΑ οπτικοποίησε για τους συμμετέχοντες τις πιθανές διαφορές του 

γραπτού και του προφορικού λόγου. Βλέποντας και οι ίδιοι τι μεταγράφεται και τι όχι στο 

ΔΦΑ ανακαλύψαν, με ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, την λανθασμένη αντίληψη που έχουν 

επηρεασμένοι από την οπτική ορθογραφική αναπαράσταση μιας λέξης. Αρκετές στιγμές 

έφερναν επιπρόσθετα αντίρρηση υπερασπιζόμενοι την πεποίθησή τους ως προς την εκφορά 

μιας λέξης (1η ομαδική συνάντηση): 

Ερευνήτρια: Στην καταγραφή των συμβόλων του IPA, πρέπει να φροντίζουμε να μεταγράφουμε 

τους ήχους που αποτελούν μια λέξη και όχι τα ορθογραφικά γράμματα…  

Αφροδίτη: Μισό… Δηλαδή; 

Ερευνήτρια: Παράδειγμα η λέξη might [maɪt] στα αγγλικά… 

Αφροδίτη: Σωστά... Τα γράμματα gh δεν προφέρονται. (1η ομαδική συνάντηση) 

Ενώ αργότερα στην ίδια συνάντηση. 

Ερευνήτρια: Τα άηχα γράμματα δεν μεταγράφονται στο ΔΦΑ… Όπως η λέξη chanteuse [ʃã tœz] 

στα γαλλικά χωρίς τη μεταγραφή του τελικού e μιας και δεν ηχεί αλλά και του n γιατί το έχει 

απορροφήσει το ένρινο φωνήεν. 

Πάρης: Μα αφού προφέρεται!! 

Ερευνήτρια: Non! Και το όχι (non) στα γαλλικά έχει n στο τέλος αλλά δεν το προφέρουμε, έτσι 

δεν είναι;  

«Α αυτό μου θυμίζει το Tiens, Manon!» (από την όπερα Manon του J. Massenet) αναφωνεί ο 

Πάρης, λέγοντάς το με προφορά και γυρνώντας προς το μέρος της καθηγήτριάς του που ήταν 

παρούσα, υποδεικνύοντας τη δυσκολία που είχε στην προφορά των λέξεων στο τραγούδι και 

όλοι γελάσανε. Ε: «Ακριβώς! Οι Έλληνες συγκεκριμένα διαβάζουμε πάντα ότι βλέπουμε οπότε 

πρέπει να συνηθίσουμε το ότι κάποιοι ήχοι δεν προφέρονται.» 

 O διπλός κύριος τονισμός στα ελληνικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες, εκτός από την 

αποσαφήνιση της εύλογης ερώτησης «Όλες οι γλώσσες δεν έχουν δευτερεύοντα τονισμό;», 
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έφερε μαζί και ένα παράδειγμα για το φαινόμενο της αφομοίωσης των ήχων στη σύνδεση των 

λέξεων με αποτέλεσμα την ηχηροποίηση του τελικού /ς/ στο παράδειγμα, της οικογένειάς μας 

[tis   ikᴐˈɣεniˈaz͜   mas], προκαλώντας μια ακόμα συνειδητοποίηση από πλευράς της Αφροδίτης 

«Αααα, ναι έχει και ζήτα στην προφορά!!» (1η ομαδική συνάντηση). 

 

4.4.2. Τα «πάρα πολλά και πολύ διαφορετικά» φωνήεντα 

 «Νow we are talking!» αναφώνησε η Αφροδίτη, ενώ η Φοίβη ακολούθησε εντυπωσιασμένη 

λέγοντας «Η γλώσσα μας είναι αυτή;!» στην πρώτη εμφάνιση του χάρτη των φωνηέντων στη 

στοματική κοιλότητα (1η ομαδική συνάντηση). Με αυτά τα λόγια οι συναντήσεις που 

αφορούσαν στη διδασκαλία των πρόσθιων, οπίσθιων, κεντρικών, μικτών και ένρινων 

φωνηέντων, καθώς και των διφθόγγων πήραν «φωτιά». Η επεξήγηση του ρόλου των αρθρωτών 

και της θέσης τους σε κάθε ήχο έκανε τη διαδικασία παιχνίδι για τους συμμετέχοντες με 

αναπαραγωγή των διδασκόμενων ήχων. Πάντα σε αναφορά και συσχέτιση με την τεχνική του 

τραγουδιού, κάθε λέξη που χρησιμοποιείτο ως παράδειγμα επαναλαμβανόταν από όλους «στον 

τόνο» ή αλλιώς πάνω σε μια νότα βολικού ανά φωνή τονικού ύψους, ώστε να γίνεται άμεση 

πρακτική εξάσκηση της κάθε μίας.  

 Ήδη από την αρχή ανάλυσης των ήχων φωνηέντων υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον στη 

διαφοροποίηση του πρόσθιου κλειστού ήχου [i] και του πρόσθιου ημίκλειστου ήχου [ɪ], ειδικά 

όπως αυτό εμφανίζεται στα αγγλικά. Η συνεργασία ήταν έκδηλη σε όλη την πορεία των 

ομαδικών συναντήσεων, όπως για παράδειγμα όταν καταλήξαμε όλοι μαζί στην αγγλική 

φράση this is it [ðɪs ɪz ɪt], ως παράδειγμα των συνεχόμενων ημίκλειστων /ih/ [ɪ], καθιστώντας 

τον συγκεκριμένο ήχο πιο αντιληπτό από όλους. Ο Ορφέας με κάποια έκπληξη και απορία μαζί 

παρεμβλήθηκε σχετικά: «δεν το είχα καταλάβει καθόλου αυτό, εγώ τα νόμιζα όλα ιιι [i]» 

εκφέροντας έναν στενό, κλειστό ήχο /ι/. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων, όλοι συνέκριναν τις προφορές τους ψάχνοντας τη σωστή, καθώς και 



84 
 

αναλύοντας το πώς ακούνε και παράγουν κάθε ήχο. Επίσης διέκριναν μέσα από αυτή την 

ομαδική συνεργασία το αν ένας ήχος είναι μακρός ή όχι και αν αυτό παίζει ρόλο στην εκφορά 

του ήχου. 

 Παρατηρήθηκε ότι χρειαζόταν πολλή προσοχή από πλευράς των συμμετεχόντων για 

να βεβαιωθούν ότι ακούν τον σωστό ήχο στις συμπεριλαμβανόμενες λέξεις, τόσο στα 

παραδείγματα όσο και στις ασκήσεις στο τέλος των επιμέρους ενοτήτων. Αυτό έδειξε πως η 

ακοή και η μίμηση πολλές φορές δεν αρκούν στην αναπαραγωγή του σωστού ήχου. Ο Ορφέας, 

για παράδειγμα, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην προφορά της αγγλικής λέξης 

bookcase [ˈbʊk ˈkeɪs]. Στο άκουσμα του ανοιχτού ήχου [ʊ] της λέξης book, υποστήριξε ότι 

«Όχι είναι με [u] (προφέροντας τη λέξη με τον αντίστοιχο κλειστό ήχο)», αλλά ύστερα από την 

εξήγηση του διαχωρισμού των φωνηέντων και της αντιπαραβολής των δύο διαφορετικών /ου/, 

[u] και [ʊ], παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι «Δεν το είχα καταλάβει αυτό καθόλου» (1η ομαδική 

συνάντηση).  

 Με τη βοήθεια της οπτικής αναπαράστασης ενός ήχου μέσω των συμβόλων του ΔΦΑ 

ήταν έκδηλη η προσαρμογή όλων στο να αντιστοιχίζουν ολοένα και πιο εύκολα τον ίδιο ήχο 

με το αντίστοιχο σύμβολο όταν αυτό εμφανιζόταν, και να μπορούν στη συνέχεια κάθε φορά 

να εκφέρουν ακριβώς τον ίδιο ήχο. 

Ορφέας: Τι ωραία! Είναι άλλη γλώσσα… Μαθαίνουμε άλλη γλώσσα… κωδικός! Κωδικοί… 

(σύμβολα ακούγεται να συμπληρώνει ενισχυτικά η καθηγήτριά του) Σύμβολα ναι… Τι φοβερό! 

(1η ομαδική συνάντηση) 

Η έκπληξη ως προς τις διαφορές που παρουσιάζει η προφορά σε σχέση με τη γραφή 

συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μεταγραφής που επιλύθηκαν σε ομαδικό 

επίπεδο. Τα άηχα σύμφωνα ή φωνήεντα, δηλαδή ορθογραφικά γράμματα που δεν προφέρονται 
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μέσα στις λέξεις, καθώς και τα γράμματα που αλλιώς γράφονται και αλλιώς ηχούν όπως στο 

ακόλουθο χαρακτηριστικό παράδειγμα με τη Φοίβη (2η ομαδική συνάντηση): 

Ερευνήτρια: …Παρατήρησε την μεταγραφή σου, όταν προφέρεις τη λέξη klebt, λες /μπ/ [b]; 

Φοίβη: Ε… Όχι... Λέω (τον ήχο) /π/ [p]!...  

Ερευνήτρια: Άρα θα μεταγράψεις τη λέξη ως klebt [klept] και όχι klebt [klebt].  

 Ο Ορφέας αργότερα συνειδητοποίησε ότι κάποιοι ήχοι που υπάρχουν, για παράδειγμα, 

στα αγγλικά όπως το ημίκλειστο οπίσθιο φωνήεν [ʊ] και το κλειστό-μέσο οπίσθιο φωνήεν [ο], 

υπάρχουν και στη μητρική του γλώσσα τα βραζιλιάνικα πορτογαλικά. Το ίδιο παρατηρήθηκε 

και μετέπειτα στα ένρινα φωνήεντα, τα οποία ενώ για τους Έλληνες τραγουδιστές μπορεί να 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία, για τον Ορφέα είναι κάτι φυσικό, ως μέρος της μητρικής 

του γλώσσας. Η ταύτιση των ήχων της μητρικής του γλώσσας με αυτούς ξένων γλωσσών 

βοηθήσαν τον Ορφέα στην ευκολότερη προσέγγιση της ορθής προφοράς στο τραγούδι, 

φώτισαν για εκείνον επιπρόσθετες πτυχές τους, διώχνοντας τον φόβο που ένιωθε για την 

αντιμετώπιση νέου ρεπερτορίου. «Εννοείται πολύ διάβασμα, να θυμηθείς όλα τα… τι πρέπει να 

κάνεις, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο πια, δε φοβάμαι πια, εγώ (!), εγώ δεν φοβάμαι τόσο πολύ 

όπως πριν» (Ορφέας 3η ομαδική συνέντευξη). 

 Σε ό,τι αφορά τα κεντρικά φωνήεντα, η ύπαρξη της ουδέτερης θέσης της άρθρωσης 

στην πορεία του λόγου, όπως το /ε/ στα ελληνικά, το /uh/ που λένε οι αγγλόφωνοι ομιλητές, ή 

το /œ/ των γαλλικών, κέντρισε το ενδιαφέρον όλων, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι 

υπάρχει όντως τέτοια διαφοροποίηση ανάμεσα στις γλώσσες, και ότι η φωνητική έχει 

αποτυπώσει οπτικά ακόμα και αυτούς τους ήχους. Ιδιαιτέρως σημαντική για όλους κρίθηκε η 

κατανόηση της ανάγκης  συμμετοχής της μαλακιάς υπερώας στην παραγωγή των ένρινων 

φωνηέντων και πως αυτή επηρεάζει τον χώρο στη στοματική κοιλότητα την ώρα που 

τραγουδάμε. Τέλος, η ανάλυση των μικτών φωνηέντων και της διαδικασίας παραγωγής τους 
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με βάση τη θέση της γλώσσας και των χειλιών αποσαφήνισε για τους περισσότερους αυτούς 

τους τόσο απαιτητικούς και κομβικής σημασίας ήχους για την εκφορά των γαλλικών και 

γερμανικών. Η ανάλυση των μικτών φωνηέντων έγινε ακόμα πιο σαφής και στις συναντήσεις 

ένας-προς-έναν, όπου ο κάθε συμμετέχοντας είχε τη δυνατότητα να εστιάσει στις δικές του 

δυσκολίες άρθρωσης και να ανακαλύψει τί τον βοηθάει τον καθένα ξεχωριστά ώστε να 

ξεκαθαρίσουν όλα. 

Ερευνήτρια: …Επιπρόσθετα κάτι ενδιαφέρον, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο; 

Πάρης: Εγώ έχω και άλλο να πω, το [œ]! (γελώντας) 

Ε: Το ποιο;  

Πάρης: Το [œ] (προσπαθεί να το προφέρει κάνοντας πλάκα) Μη με κάνεις να το πω τώρα! Το 

[œ] (προσέγγιση του ήχου ξανά από τον Πάρη, ενώ ο Ορφέας και η Αφροδίτη μιμούνται και 

εκείνοι τον ίδιο ήχο) 

Ε: Αυτό που λέγαμε τώρα, το [œ] (πιο καθαρά); (Ο Πάρης γνέφει καταφατικά και γελάει, ενώ 

ο Ορφέας και Αφροδίτη αναπαράγουν και εκείνοι τον ήχο ξανά – γελάνε όλοι)  

Ε: Τι είπαμε γι’ αυτό Πάρη; Πώς είπαμε ότι φτιάχνεται αυτό; 

Πάρης: [ε] με στόμα [ɔ]. 

Ε: Ακριβώς και τι κάνεις εσύ συγκεκριμένα στα χείλια σου; (δείχνοντας τα μάγουλα που πρέπει 

να τα πιέσει ο Πάρης ώστε να θυμηθεί να κλείσει τα χείλια σε θέση [ɔ]) 

Πάρης: Δεν το κάνω…(γελάει)…Ναι, αυτό! (γελάνε όλοι)  

Ε: Και όχι ένας ήχος /œ/ (με γκριμάτσα). Ο Πάρης... του λες πες [œ] και κάνει œ! (με γκριμάτσα 

και τη γλώσσα σχεδόν έξω, γελάνε και πάλι όλοι δυνατά – 3η ομαδική συνέντευξη) 
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4.4.3. Η ύπαρξη και σημασία του ΔΦΑ για τραγουδιστές 

Το πρώτο έναυσμα συζήτησης γύρω από το γεγονός της παγκόσμιας χρήσης του ΔΦΑ, πόσο 

μάλλον την ύπαρξή του γενικότερα προέκυψε ήδη στην πρώτη ομαδική συνάντηση. «Δηλαδή 

αυτό διδάσκεται στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό;» ρώτησε η Αφροδίτη με περιέργεια, 

πυροδοτώντας την κουβέντα που οδήγησε και σε εκτεταμένη αναφορά γύρω από τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία για το τραγούδι με χρήση του ΔΦΑ. Η ύπαρξη και η σημασία του ΔΦΑ για 

τραγουδιστές ήταν κατ’ αυτό τον τρόπο ένα ζήτημα που επανήλθε σε όλες τις συναντήσεις και 

συνεντεύξεις τόσο με τους συμμετέχοντες, όσο και με την καθηγήτριά τους. 

Ορφέας: «For us singers I think it is very important, really important, this what 

we have here... I never thought this exists!.. 

I think this should be a very... a main thing that should need to learn in schools. 

I think everyone should learn this... singers huh?... when you take the part of 

singer. It should be an actual course. After harmony, theory and so on, this 

should be also a course.» (2η ατομική συνέντευξη) 

«It was really… enlightening for me. That’s what I felt… 

I’m very surprised you know. I don’t know if all the singers use it... (Ε: No, not 

all of them and the Greeks for sure not) Ok not all of them... but they should. 

Because it’s really amazing.» (3η ατομική συνέντευξη) 

Φοίβη: «Καλά το πιο ενδιαφέρον είναι το όλο concept, ότι υπάρχει αυτό το 

πράγμα, το οποίο… είναι όντως μια αποτύπωση των ήχων…  

Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ως κομμάτι, ως εργαλείο για κάποιον που θέλει να 

κάνει τραγούδι… και να τραγουδάει και σε άλλες γλώσσες και να τραγουδάει 

όντως τη γλώσσα και να μην τραγουδάει τη δική του ας πούμε εκδοχή της 

γλώσσας… και να μην καταλαβαίνει κανένας τι λέει…» (3η ατομική συνέντευξη) 

Πάρης: «…Μου άνοιξε τα μάτια ρε παιδί μου ως προς την… και μου κάλυψε λίγο 

κενά και αδυναμίες που είχα και με έκανε να καταλάβω ότι η εκφορά του λόγου 

..λέει πολλά…λέει πολλά» (2η ατομική συνέντευξη) 
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«…Ένας μουσικός χρειάζεται και τη σωστή εκφορά του λόγου και να ξέρει γιατί 

είναι… τι λέει και γιατί το λέει. Ώστε επιτέλους να είναι κατανοητός, δηλαδή να 

τραγουδάει ιταλικά και να καταλαβαίνουν οι άλλοι τι τραγουδάει. Ειδικά στην 

όπερα με το πολύ ανοιχτό στόμα και το… χάνεται… Αν δεν τηρήσεις 

συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένη μεθοδολογία, η σωστή εκφορά πάει 

περίπατο.» (3η ατομική συνέντευξη) 

Καθηγήτρια Μονωδίας: «Συνολικά είναι μια γνώση που δεν υπάρχει περίπτωση 

ένας σύγχρονος λυρικός τραγουδιστής να μην μπορεί να την έχει, και εφόσον 

υπάρχει αυτή η γνώση πρέπει να δοθεί σε όλους! Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω 

πως θα γίνει.. για τον coach της τεχνικής είναι κόπος παραπανήσιος, και 

άχρηστος κόπος, δεν είναι η δουλειά του να διδάσκει τη γλώσσα, έτσι; Κανονικά 

δεν είναι η δουλειά του, βεβαίως θα κάνει διορθώσεις… αλλά όχι να διδάξει την 

άρθρωση της γλώσσας. Αυτό πρέπει να μπει, δεν ξέρω πως θα γίνει και πως θα 

το μεθοδεύσετε, πρέπει να μπει μέσα στην εκπαίδευση μέσα στα ωδεία σαν 

μάθημα, και σίγουρα θα έχει καταλυτική, όπως το είδα να γίνεται, καταλυτική 

επίπτωση στην εξέλιξη των τραγουδιστών. Να το κάνει δηλαδή και πιο γρήγορο 

και πιο συνειδητό… και στην ταχύτητα αλλά και στην συνειδητοποιημένη 

αντιμετώπιση της γλώσσας και όχι μόνο με το αυτί, που ξαναλέω το αυτί μπορεί 

να είναι καταλύτης αλλά, αλλά είναι όλες οι άλλες παράμετροι που αναφέραμε, η 

ιδιοσυγκρασία του καθενός όπου όταν το έχεις και μπροστά στο χαρτί και έχεις 

αυτή την επιπλέον καθοδήγηση, το πως.. τι γίνεται με την κάθε λέξη. όλα 

ξεκαθαρίζουν επιπρόσθετα… 

Το εύχομαι πραγματικά να πάει σε όλα τα ωδεία και να μπει μέσα στην 

εκπαίδευση.» (συνέντευξη καθηγήτριας μονωδίας)  
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Κεφάλαιο 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν διαδοχικά, η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η 

μεθοδολογική προσέγγιση και τα αποτελέσματα από την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, η 

οποία αποσκοπούσε στην εις βάθος διερεύνηση των εμπειριών τεσσάρων σπουδαστών του 

Διεθνούς Ωδείου Αθήνας όταν στο μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων ενταχθεί η 

εφαρμογή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου. Σε αυτό το κεφάλαιο, και με βάση τη 

αναλυτική θεματική ανάλυση που προηγήθηκε (κεφ. 4), θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα 

γενικά συμπεράσματα της έρευνας γύρω από τα δύο επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν από τα 

αρχικά ερωτήματα, όπως και εισηγήσεις για βελτίωση του μαθήματος της Ορθής Εκφοράς 

Ξένων Κειμένων στα ωδεία, όπως διαφάνηκαν από τα δεδομένα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

με εισηγήσεις για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος. 

 

5.1. Συμπεράσματα 

 Η εμπειρία των συμμετεχόντων χαρακτηρίστηκε από τα συναισθήματα έκπληξης, 

ανακούφισης και ευχαρίστησης. Οι συμμετέχοντες, παρά τα διαφορετικά μουσικά προφίλ 

τους, ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά και με έντονη διάθεση για συνεργασία στην παρουσίαση 

και πρακτική εφαρμογή του ΔΦΑ. Η πληθώρα των φωνηεντικών ήχων, η λεπτομέρειά τους 

και οι διαφοροποιήσεις τους ήταν αυτές που κατά κύριο λόγο κέντρισαν το ενδιαφέρον όλων. 

Η παρατήρηση της έκπληξης και χαράς της ανακάλυψης στα μάτια των συμμετεχόντων 

συνδέεται με τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες, όταν φοιτήτρια στην Αμερική ήρθα πρώτη 

φορά σε επαφή με το ΔΦΑ και την χρήση του στο τραγούδι. 

 Η συμπυκνωμένη φύση και ο όγκος των πληροφορίων για τις ανάγκες της έρευνας 

παρουσίασε αρχικά κάποιες δυσκολίες, αλλά αποδείχτηκε ότι στην πρακτική εφαρμογή όλες 
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οι απορίες επιλύθηκαν και όλοι βίωσαν την εφαρμογή του ΔΦΑ «Πανηγυρικά!» (3η ομαδική 

συνέντευξη). Το ΔΦΑ τους έδωσε τα εργαλεία να αντιμετωπίσουν ο καθένας τις δικές του 

δυσκολίες ως προς την προσέγγιση της ορθής εκφοράς των ξένων κειμένων στο τραγούδι, να 

ξεπεράσουν κατ’ αυτό τον τρόπο τις φοβίες τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά την ανάληψη νέου ξενόγλωσσου ρεπερτορίου. 

 Η σημασία της ορθής εκφοράς λόγου και του κομβικού ρόλου της σωστής άρθρωσης 

στο τραγούδι διαφάνηκε ήδη μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση (Blades-Zeller, 2003; 

Adams, 2008· Paver, 2009· Morris & Chapman, 2017· Stanley, 2018). Το ΔΦΑ ως εργαλείο 

εκμάθησης της ορθής εκφοράς των ξένων γλωσσών στο τραγούδι αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά 

χρήσιμο, ουσιαστικό και καταλυτικό από όλους τους συμμετέχοντες. Οι πληροφορίες που 

παρέχει το ΔΦΑ για τον μηχανισμό της άρθρωσης λειτουργεί ενισχυτικά στην κατεύθυνση της 

απόκτησης ολοκληρωμένης τεχνικής κατάρτισης στο τραγούδι (Paver, 2009· Montgomery, 

2020). Η γνώση του ΔΦΑ, εκτός του ότι καθιστά την εκμάθηση της ορθής εκφοράς ξένων 

κειμένων πιο γρήγορη και πιο συνειδητή, παρέχει άμεση πρόσβαση στην υπάρχουσα διεθνή 

βιβλιογραφία πάνω στην ορθή προφορά ξένων κειμένων για τραγουδιστές (Mahaney, 2006· 

Paver, 2009). Κατ’ επέκταση όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το ΔΦΑ θα έπρεπε να 

ενταχθεί στη διδασκαλία του μαθήματος της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων και το 

κατέταξαν σε σημαντικότητα στην ίδια θέση με τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως 

θεωρία, αρμονία, σολφέζ, πιάνο, κτλ.  

 Κατά τον Adams (2008) για έναν τραγουδιστή η ανεπαρκής εκφορά λόγου είναι ισάξια 

της λανθασμένης προσέγγισης του τονικού ύψους· η μουσική απλά δεν ακούγεται σωστή. 

Όπως προαναφέρθηκε, η σωστή άρθρωση καταλαμβάνει διεθνώς μεγάλο μέρος της 

θεμελίωσης σωστής τεχνικής τραγουδιού (McKinney, 2005· Chapman, 2017). Στα ωδεία της 

Ελλάδας δυστυχώς το μάθημα της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων, παρά το γεγονός ότι 

υφίσταται ως υποχρεωτικό μάθημα στο πλαίσιο των σπουδών μονωδίας, εντάσσεται κατά 
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κανόνα στο πλαίσιο της διδασκαλίας της τεχνικής του τραγουδιού. Ο καθηγητής μονωδίας 

επωμίζεται κατ’ επέκταση εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της σωστής προφοράς όλων των 

γλωσσών του ρεπερτορίου, πάντα στη βάση της μετάδοσης της γνώσης μέσω της μίμησης. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αλλά και η επιτυχία που παρουσιάζει η χρήση 

του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου στο εξωτερικό (Mahaney, 2006), αποτελούν ισχυρά 

επιχειρήματα για την ένταξη της διδασκαλίας του ΔΦΑ στο μάθημα της Ορθής Προφοράς 

Ξένων Κειμένων με στόχο τη θεμελίωση ενός ανεξάρτητου μαθήματος με συγκεκριμένη 

μεθοδολογική προσέγγιση. Διαφαίνεται η ανάγκη προσφοράς ενός μαθήματος σε εβδομαδιαία 

βάση, μονοετούς ή διετούς φοίτησης, που να περιλαμβάνει την εισαγωγή στο ΔΦΑ, να εστιάζει 

στη συνέχεια στις βασικές γλώσσες του ρεπερτορίου για λυρικούς τραγουδιστές και που να 

περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση παρουσία συνοδού πιανίστα προς το τέλος 

κάθε τετράμηνου ή έτους. 

 Η εκμάθηση του ΔΦΑ στους σπουδαστές της μονωδίας φαίνεται ότι θέτει τις βάσεις 

για μια πιο συστηματική και οργανωμένη απόδοση των ήχων τόσο των κεντρικών γλωσσών 

του ρεπερτορίου για τους Έλληνες τραγουδιστές, όπως ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά 

και ελληνικά, όσο και άλλων γλωσσών του ευρύτερου ρεπερτορίου για τις οποίες ήδη 

υπάρχουν αντίστοιχα εγχειρίδια με χρήση του ΔΦΑ. Η αποσαφήνιση των ήχων, καθώς και της 

θέσης των αρθρωτών κατά την παραγωγή τους, επιταχύνει την εκμάθηση των ξένων κειμένων 

και καθιστά την αναπαραγωγή τους πιο συνειδητή (Blades-Zeller, 2003· Paver, 2009· Morris 

& Chapman, 2017· Montgomery, 2020). Ένας σύγχρονος λυρικός τραγουδιστής σίγουρα θα 

επωφεληθεί καταλυτικά ερχόμενος σε επαφή με αυτή την τόσο πολύτιμη και χρήσιμη γνώση. 
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5.2. Εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα 

Όπως εκτενώς υποστηρίχθηκε στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας (Βλ. ΚΕΦ. 3), η παρούσα 

έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, και δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας της σε όλα της τα στάδια (Βλ. ΚΕΦ. 3.9 – Watson, 2018· Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μικρό αριθμό συμμετεχόντων στο καθορισμένο πεδίο 

στο οποίο διεξάχθηκε, κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να γενικευτούν σε 

όλα τα ωδεία της Ελλάδας.  

 Μια προέκταση της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να ερευνήσει την ανταπόκριση 

παρόμοιων ομάδων σπουδαστών ανά την Ελλάδα και την Κύπρο, και όχι μόνο στην Αθήνα. 

Κάποια άλλα θέματα που με προβλημάτισαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και θα ήταν 

ενδιαφέροντα για μετέπειτα διερεύνηση είναι: σε πόσα ωδεία παρέχουν το μάθημα της Ορθής 

Προφοράς Ξένων Κειμένων, με ποια μέθοδο διδασκαλίας διδάσκεται το μάθημα όταν 

παρέχεται, και αν προσφέρεται επιμέρους διαχωρισμός στις ξένες γλώσσες. 

 Εν κατακλείδι, η δημιουργία και έκδοση ενός οδηγού για το Διεθνές Φωνητικό 

Αλφάβητο για τραγουδιστές στην ελληνική γλώσσα θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη προσθήκη 

στη βιβλιογραφία και μεγάλη ώθηση στην κατεύθυνση της ένταξής της διδασκαλίας του στα 

ωδεία της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I. Υπόδειγμα Δήλωσης Συγκατάθεσης Συμμετεχόντων 

 

 

Διεξαγωγή Μεταπτυχιακής Έρευνας 

Η εφαρμογή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου στο μάθημα «Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων», 

σε ωδείο στην Αθήνα: διερεύνηση και κατανόηση της εμπειρίας μιας ομάδας σπουδαστών. 

 

Αγαπητέ σπουδαστή / τρια 

Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη Μουσική Παιδαγωγική (εξ αποστάσεως) του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, και διεξάγω μια πτυχιακή εργασία η οποία διερευνά την εφαρμογή του 

Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου στο πλαίσιο του μαθήματος της «Ορθής Προφοράς Ξένων 

Κειμένων», για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού μου τίτλου.  

 Παρακαλείσαι όπως συμμετέχεις στην έρευνα αυτή η οποία θα διεξαχθεί εν είδη σεμιναριακού 

κύκλου masterclass (έξι τρίωρες συνεδρίες) στο ωδείο σου τη χρονική περίοδο 01/02/2020 μέχρι 

30/04/2020. 

 Σκοπός της έρευνας είναι η σε βάθος διερεύνηση της εμπειρίας μιας ομάδας τεσσάρων 

σπουδαστών φωνητικής όταν στο ωδειακό μάθημα της «Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων»  στην 

κατεύθυνση της μονωδίας ενταχθεί η εφαρμογή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (ΔΦΑ). Η 

περιγραφή και η κατανόηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων, όπως και η εξέταση και διερεύνηση 

των απόψεων τους όσον αφορά την αξιολόγηση αυτής της εμπειρίας, αποτελεί τον στόχο αυτής της 

έρευνας. 

Προσκαλείσαι να συμμετέχεις στην έρευνα ως ένας από τους τέσσερις κύριους συμμετέχοντες 

στην έρευνα. Για τους σκοπούς της έρευνας θα παρατηρώ την εργασία σου στις συνεδρίες του 

μαθήματος σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας και θα παίρνω σημειώσεις για τις 

παρατηρήσεις μου. Για τη συλλογή δεδομένων, θα τοποθετήσω μαγνητόφωνο στο χώρο για να μπορώ 

να ηχογραφήσω όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και έτσι να μπορώ πιο εύκολα να τα 

αποκωδικοποιήσω.  

Επίσης θα διεξάγω τρεις ατομικές συνεντεύξεις, καθώς και δύο ομαδικές, οι οποίες θα είναι 

ημιδομημένες και θα μπορείς να εκφράσεις τις απόψεις, αντιλήψεις, συναισθήματα σου για την 

ενσωμάτωση του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου για την εκμάθηση των γλωσσών στο τραγούδι. Οι 

συνεντεύξεις θα είναι σε αυθόρμητη βάση οπότε θα μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα χωρίς πίεση. Θα 

μαγνητοφωνήσω τις συνεντεύξεις ώστε να μπορώ να τις αποκωδικοποιήσω πιο εύκολα μετά.  
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Στόχος μου είναι να κάνω παρατηρήσεις άμεσα για τον τρόπο που εργάζεσαι στο μάθημα, αλλά 

πάντα σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας.  Μπορείς να 

συζητήσεις τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και των παρακολουθήσεων μαζί μου. Σε οποιαδήποτε 

στιγμή μπορείτε να αποσύρεις την άδεια που δίνεις για συμμετοχή σου στην έρευνα χωρίς καμία 

αρνητική συνέπεια. 

Τα προσωπικά δεδομένα σου θα προστατευτούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία.  

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα της έρευνας όπως και οι ηχογραφήσεις θα είναι εμπιστευτικά και 

θα καταστραφούν δέκα χρόνια μετά τη συλλογή τους. Σε κανένα σημείο της έρευνας δεν θα αναφερθεί 

το όνομα σου. Δεν προσδιορίζονται οποιαδήποτε ρίσκα σε σχέση με τη συμμετοχή του στην έρευνα 

αυτή.  

Ελπίζω ότι θα συνεργαστείς και θα δώσεις την άδεια σου για να λάβεις μέρος στην έρευνα.  

Μπορεί να μην επωφεληθείς άμεσα από τη συμμετοχή σου αυτή, αλλά οι πληροφορίες που θα δώσεις 

εσύ όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές σου που θα συμμετέχουν θα αποτελέσουν στοιχεία 

καλυτέρευσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Ορθής Προφοράς Ξένων Κειμένων για 

τραγουδιστές. Είναι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να αντλήσουν προσεγγίσεις για τη 

διδασκαλία και εκμάθηση της μουσικής οι οποίες είναι πιο συστηματικές.  

Αν έχεις οποιεσδήποτε απορίες τις οποίες θέλεις να συζητήσεις μαζί μου, παρακαλώ νιώσε 

άνετα να επικοινωνήσεις μαζί μου στο τηλέφωνο +30 697 290 3522 ή να μου γράψεις στο ηλεκτρονικό 

μου ταχυδρομείο στη διεύθυνση lydiazervanos@gmail.com. Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με την 

επιβλέπουσα καθηγήτρια της έρευνας μου Δρ. Μαρία Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου 

m.papazachariou@euc.ac.cy.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα σου κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Παρακαλώ όπως επιστρέψεις την δήλωση αυτή το συντομότερο.  

Με εκτίμηση, 

 

Λυδία Ζερβάνου 

Υψίφωνος – Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στη Μουσική Παιδαγωγική 

Αθήνα, Ελλάδα 

 

Έχω διαβάσει τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες και συμφωνώ να συμμετέχω στη συγκεκριμένη 

επιστημονική έρευνα. 

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος / συμμετέχουσας στην έρευνα: ………………………………….. 

Ημερομηνία: ……………………………………………. 

Υπογραφή: ……………………………………………

mailto:lydiazervanos@gmail.com
mailto:m.papazachariou@euc.ac.cy
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II. Ερωτήσεις 1ης Ατομικής Ημιδομημένης Συνέντευξης 

1η Συνεδρία – Κυριακή, 09/02/2020 

Όνομα Σπουδαστή/στριας: 

Ερωτήσεις 1ης ατομικής συνέντευξης: 

1. Μπορείς να μου μιλήσεις λίγο για τον εαυτό σου; 

2. Πότε ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με τη Μουσική; 

3. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το τραγούδι; 

4. Εκτός από το τραγούδι κάνεις κάτι άλλο που αφορά τη Μουσική; 

5. Μπορείς να μου περιγράψεις μια πολύ δυνατή αξέχαστη και αξιόλογη για σένα εμπειρία 

στην πορεία σου στο κλασικό τραγούδι; 

6. Κάτι που σε δυσκολεύει πολύ ή που σε αγχώνει σε όλη αυτή την πορεία ανάπτυξής σου; 

7. Πόσες ξένες γλώσσες μιλάς ήδη; 

8. Σε ποιες γλώσσες έχεις ήδη τραγουδήσει; 

9. Τι κάνεις όταν έχεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι ή άρια σε μια ξένη γλώσσα; Ποια 

βήματα ακολουθείς; (Περιγραφή ενδεχόμενων σημειώσεων που κάνουν για υπενθύμιση 

προφοράς κάποιας λέξης) 

10. Ποια γλώσσα σε δυσκολεύει περισσότερο ως τώρα; Παρατηρείς διαφορές ανάμεσα 

στην απλή ανάγνωση μιας γλώσσας και την άρθρωσή της κατά τη διάρκεια του τραγουδιού 

(λυρική εκφορά);  

11. Τι θα ήθελες να πετύχεις στο τραγούδι; Ποιοι οι προσωπικοί σου στόχοι; 
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III. Ερωτήσεις  2ης Ατομικής Ημιδομημένης Συνέντευξης 

Τέλος 4ης Συνεδρίας – 13/05/2020 

Όνομα Σπουδαστή/στριας: 

Ερωτήσεις 2ης ατομικής συνέντευξης: 

1. Πώς θα περιέγραφες την μέχρι τώρα εμπειρία σου συμμετέχοντας στο σεμινάριο εκμάθησης 

του ΔΦΑ; (περιέγραψε μου τα συναισθήματα σου, τις σκέψεις σου, έκφρασε ελεύθερα τις 

απόψεις σου, κάνε ένα αναστοχασμό σε όσα έχεις βιώσει...) 

2. Τι σου έχει κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον; 

3. Τι θεωρείς ως πιο αξιόλογο στην εμπειρία αυτή;  

4. Τι σε έχει δυσκολέψει περισσότερο ως τώρα; Δώσε μου παραδείγματα. 

5.  Τι θα ήθελες να είχε γίνει διαφορετικά μέχρι τώρα; Θα υπήρχε ενδεχομένως κάποιο 

κομμάτι στο οποίο θα ήθελες να είχε δοθεί μεγαλύτερη έμφαση μέχρι τώρα; 

6. Ποια αναμένεις να είναι η συνέχεια αυτής της παρέμβασης;  
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IV. Ερωτήσεις 3ης Ατομικής Ημιδομημένης Συνέντευξης 

Τέλος 6ης Συνεδρίας – 20/05/2020 

Όνομα Σπουδαστή/στριας: 

Ερωτήσεις 3ης ατομικής συνέντευξης: 

1. Περιέγραψε μου τα συναισθήματα σου, τις σκέψεις σου, έκφρασε ελεύθερα τις απόψεις 

σου, κάνε ένα αναστοχασμό για όσα βίωσες κατά τη διάρκεια αυτής της διδακτική 

παρέμβασης. 

2. Τι σου φάνηκε περισσότερο ενδιαφέρον ή τι θεωρείς ως πιο αξιόλογο στην εμπειρία αυτή; 

3. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; Δώσε μου παραδείγματα. 

4. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε, θα υπήρχε ενδεχομένως κάποιο κομμάτι στο 

οποίο θα ήθελες να εστιάζαμε, να προσθέταμε ή να προσεγγίζαμε διαφορετικά; Τι θα ήθελες 

να άλλαζε; 

5. Ποιο ήταν το όφελος / κόστος ή αλλιώς ‘αποτέλεσμα’ γενικότερα από την συμμετοχή σου 

σε αυτή την διδακτική παρέμβαση για σένα ως Μουσικό; Μπορείς να μου εξηγήσεις 

ακριβώς ίσως και με παραδείγματα από τα βιώματα σου για τη διαδικασία αυτή;  
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V. Ερωτήσεις 1ης Ομαδικής Ημιδομημένης Συνέντευξης 

Έναρξη 1ης Συνεδρίας – Κυριακή, 09/02/2020 

Ερωτήσεις 1ης Ομαδικής Συνέντευξης: 

1. Σε ποιες γλώσσες έχετε τραγουδήσει μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο 

κλασικό τραγούδι; 

2. Ποια γλώσσα νιώθετε ότι σας δυσκολεύει περισσότερο; Γιατί;  

Μπορείτε να μου εξηγήσετε/ περιγράψετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε; Πως τις 

ξεπεράσατε;  

3. Τι ρόλο πιστεύετε πως έχει η εκμάθηση γλωσσών στη μελέτη του κλασικού τραγουδιού; 

4. Μπορείτε μέσα από κάποιο παράδειγμα από την εμπειρία σας να μου εξηγήσετε τον τρόπο 

που χειρίζεστε το κομμάτι “καθαρότητα λόγου” στο τραγούδι σας;  

5. Εσείς προσωπικά νιώθετε αυτοπεποίθηση να τραγουδήσετε σε ξένες γλώσσες; Συνήθως 

πως το αντιμετωπίζετε; Εάν για παράδειγμα έχετε να μάθετε ένα τραγούδι σε ξένη γλώσσα, 

τι τεχνικές ή διαδικασίες χρησιμοποιείτε για να το αποδώσετε με καθαρότητα λόγου; 
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VI. Ερωτήσεις 2ης Ομαδικής Ημιδομημένης Συνέντευξης 

Τέλος 6ης Συνεδρίας – 06/06/2020 

Ερωτήσεις 2ης Ομαδικής Συνέντευξης: 

1. Θα θέλατε να μου περιγράψετε ελεύθερα τα συναισθήματα, τις σκέψεις, να εκφράσετε τις 

απόψεις σας πάνω στην εμπειρία συμμετοχής σας σε αυτή τη διδακτική παρέμβαση; Ένας 

αναστοχασμός πάνω στην εμπειρία σας αυτή. 

2. Τι σας φάνηκε περισσότερο ενδιαφέρον, πιο αξιόλογο ή τι σας δυσκόλεψε στην εμπειρία 

αυτή; Δώστε μου παραδείγματα. 

3. Αν λάβουμε υπόψη ότι κάποιες γλώσσες σας δυσκόλευαν περισσότερο, όπως π.χ. τα 

γαλλικά (έτσι είχε διαφανεί ομόφωνα από τις προηγούμενες συνεντεύξεις), πως τα 

βλέπετε/αντιμετωπίζετε τώρα;   

4. Αν κληθείτε να τραγουδήσετε κάτι καινούργιο στο μέλλον, ποια διαδικασία θα 

ακολουθήσετε σε ό,τι αφορά την εκφορά του ποιητικού κειμένου; 

5. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε, θα υπήρχε ενδεχομένως κάποιο κομμάτι στο 

οποίο θα θέλατε να εστιάζαμε, να προσθέταμε ή να προσεγγίζαμε διαφορετικά; Τι θα θέλατε 

να άλλαζε; 
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VII. Ερωτήσεις για τη συμπληρωματική συνέντευξη της διακεκριμένης σοπράνο και 

καθηγήτριας μονωδίας των συμμετεχόντων σπουδαστών 

 

Ερωτήσεις: 

1. Ποια η γνώμη/εμπειρία σου σχετικά με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών ως μέρος 

των σπουδών μονωδίας στα ωδεία με τα οποία έχεις μέχρι τώρα συνεργαστεί; 

2. Από την διδακτική και επαγγελματική σου εμπειρία, ποιες ξένες γλώσσες 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία κατά την εκμάθηση, και μετέπειτα εκτέλεση, 

της ορθής εκφοράς; 

3. Τι εντύπωση αποκόμισες από τα δύο σεμινάρια εκμάθησης του ΔΦΑ στα οποία 

παρευρέθηκες; Τόσο ως προς τη ροή της διδασκαλίας, όσο και προς το αντικείμενο 

συγκεκριμένα. 

4. Ποια ήταν η ανταπόκριση (αλλαγή, βελτίωση, επιπλοκή, δυσκολία) των μαθητών σου 

κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναριακού κύκλου, 

όπως εσύ την διέκρινες στα δικά σας μαθήματα φωνητικής; 
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VIII. Απομαγνητοφώνηση 1ης Ατομικής Συνέντευξης (Πάρης) 

 

Ερευνήτρια: Μπορείς να μου μιλήσεις λίγο για τον εαυτό σου… συνοπτικά, κάποια βασικά 

πράγματα… 

Πάρης: Περί τίνος; χαχα Είμαι ο …, είμαι στα 26… ναι, επαγγελματικά ασχολούμαι με την 

δικηγορία, είμαι ένας νέος δικηγόρος “struggling”… ναι, η αγάπη μου είναι στη μουσική, ήταν 

ανέκαθεν στη μουσική, έχω ασχοληθεί με το πιάνο αρκετά χρόνια, κοντά στα δέκα… 

- Χμ, χμ.. 

- Μετά η αγάπη μου μετατοπίστηκε στο ε.. λυρικό τραγούδι τυχαία… 

- Δηλαδή; 

- Από μία τυχαία συνάντηση που είχα με μια καθηγήτρια φωνητικής… τέλος πάντων… εγώ 

ήθελα να πάω να κάνω έντεχνο τραγούδι με την τότε κολλητή μου σε ένα ωδείο και πήγαμε σε 

ένα ωδείο τυχαία βρήκαμε αυτή την κυρία… στα 75 της έτη… και μας είπε «παιδιά μου εγώ αν 

θέλετε θα σας κάνω τραγούδι, αλλά θα σας διδάξω πρώτα βασικές αρχές κλασικού 

τραγουδιού… 

- Α χα… 

- Μέτζο-σοπράνο στη Λυρική τότε… 

- Πόσο χρονών ήσουν τότε; 

- Να’ μουνα 22;..21; Ουσιαστικά… 

- Τότε ξεκίνησες τραγούδι δηλαδή; 

- Ξεκίνησα ναι τότε τραγούδι… πια… σοβαρά. 

- Άρα ουσιαστικά τέσσερα χρόνια ασχολείσαι με το τραγούδι. 

- Ναι ..και στην ενασχόληση μου με το τραγούδι εντοπίστηκε και η βαθύτερη αγάπη μου, πιο 

εξειδικευμένη αγάπη μου, που έχει να κάνει με την παλιά μουσική… ε… αναγέννηση, μπαρόκ, 

ακόμα και πιο πριν μεσαίωνας… με την πολυφωνία, ασχολούμαι και μ’ αυτό όσο μπορώ, 

ερασιτεχνικά και όχι, σε κάποια φωνητικά σύνολα και σχήματα. Τι α.. 

- Νωρίτερα είπες ότι έκανες πιάνο; 

- Ναι. 

- Και πότε ξεκίνησες; 

- Πιάνο, στα 6 μου…περίπου ναι, μπορεί και 5… 

- Και έκανες περίπου δέκα χρόνια πιάνο ε; 

- Ναι, μέχρι τη 2α Λυκείου… μετά άρχισαν… άρχισε ο Γολγοθάς των πανελλαδικών… 

- Μάλιστα… ωραία, με κάλυψες και για τις επόμενες τρείς ερωτήσεις. 

- Χμ, χμ (γελάει) 
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- Και για το πόσα χρόνια ασχολείσαι με το τραγούδι και το τι άλλο κάνεις εκτός από το 

τραγούδι… ωραία, μπορείς να μου περιγράψεις μια πολύ δυνατή αξέχαστη και αξιόλογη για 

σένα εμπειρία στην πορεία σου στο κλασικό τραγούδι; 

- Πρέπει να σκεφτώ… 

- Μπορεί να είναι και δύο, αλλά έτσι κάτι που να το έχεις πολύ έντονα στη μνήμη σου… 

(παύση για να σκεφτεί) 

- Μια δυνατή εμπειρία που έχω ήτανε… πρώτη μου συναυλία σε εκκλησία…πρέπει να ήταν 

γύρω στο 2016 ή 17 που τραγουδήσαμε με το νεοϊδρυθέν τότε φωνητικό σχήμα που έχουμε που 

ασχολείται με την θρησκευτική αναγέννηση… ε, ναι… και ήταν μια πολύ έντονη στιγμή, 

τραγουδήσαμε και μαζί και... soli δυστυχώς (γελάει)… και duetti… ήταν πολύ ωραία. Ενώ 

γενικά είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει η έκθεση, δεν μ’ αρέσει κατά κανέναν τρόπο να 

εκτίθεμαι, να τραγουδάω μπροστά σε κόσμο…νιώθω ότι με καταπίνει, δεν το διαχειρίζομαι.. μ’ 

αρέσει να τραγουδάω για τον εαυτό μου, μέσα στην εκκλησία, τότε τουλάχιστον, ένιωσα πολύ… 

σαν στο φυσικό μου χώρο… ήταν πολύ ωραία. 

- Τι ωραία! 

- Κάτι που σε δυσκολεύει πολύ ή που σε αγχώνει σε όλη αυτή την πορεία ανάπτυξής σου; 

- Ουυ, ουυυ! 

- Τα πάντα (γελάει) Κοίτα ε… για μένα… δεν ξέρω γιατί ε, πάντα έβλεπα τη μουσική σαν κάτι 

πολύ… ε σαν προέκτασή μου κατά κάποιον τρόπο οπότε οι δυσκολίες που έχω δεν έχουν να 

κάνουν τόσο, ούτε με το να εκφραστώ τη μουσική, ούτε με το να… τραγουδήσω, γιατί μπορώ 

να το κάνω. 

- Χμ, χμ… 

- Αυτό που με δυσκολεύει είναι ο σωστός τρόπος για να το κάνω. Η τεχνική με δυσκολεύει, οι 

κανόνες, η τοποθέτηση, οι ψηλές νότες.. ωιμέ (γελάει)… αυτός είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος. 

Ναι, τέτοια πράγματα το υπόλοιπο όλο είναι νομίζω πολύ κοντά μου. 

- Α χμ…και τώρα πάμε σε πιο ειδικές ερωτήσεις. Πόσες ξένες γλώσσες μιλάς ήδη; 

- Μιλάω Αγγλικά και Γερμανικά σε… σχεδόν τέλος πάντων τελειοποιημένο επίπεδο. Ελληνικά 

δεν ξέρω αν μετράνε. 

- Ε τα έγραψα είναι η μητρική σου. 

- Λίγα λατινικά (γελάει) 

- Λίγα λατινικά (γελάει επίσης) 

- Πλάκα κάνω. 

- (γελάει) Λοιπόν… Σε ποιες γλώσσες έχει ήδη τραγουδήσει; 

- Έχω τραγουδήσει σε ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, λατινικά, και γαλλικά με 

αποτυχία (γελάει)… αλλά έχω. 
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- (γελάει) Τι κάνεις όταν έχεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι ή άρια σε μια ξένη γλώσσα; 

Ποια βήματα ακολουθείς;  

- Ε όταν ξέρω την ξένη γλώσσα είναι πιο εύκολο, είναι πιο φυσικά… δεν έχω συγκεκριμένη 

μεθοδολογία κατ’ αρχάς να σου πω… όταν ξέρω γλώσσα είναι πιο εύκολο, το κάνω με βάση 

τις γνώσεις μου, με βάση τις παραινέσεις της καθηγήτριάς μου και με βάση το ηχητικό υλικό 

που ακούω από ε… το διαδίκτυο… όταν δεν ξέρω την ξένη γλώσσα (γελάει) τότε εντάξει είναι 

πιο…α έχω τραγουδήσει και ρώσικα… πιο πάνω 

- Α ενδιαφέρον… 

- Με μεγάλη επιτυχία και αυτά (γελάει)… όταν δεν ξέρω τη γλώσσα τότε κυρίως ναι…ε μένουν 

τα δύο τελευταία, οι συστάσεις του ειδήμονα, της δασκάλας και το ηχητικό υλικό που αντλώ 

από το ίντερνετ και οπότε μιμούμαι… 

- Και μίμηση (σημειώνει)… Επίσης ε… ας πούμε αν χρειαστεί να κάνεις… να θυμάσαι κάτι, 

αν θέλεις να συγκρατήσεις κάτι που σου δείχνει κάποιος πάνω στα θέματα της προφοράς. 

Κάνεις κάποιου είδους σημειώσεις; 

- Ναι, κάποια σημείωση πάνω στην εκάστοτε νότα ή στην εκάστοτε συλλαβή, που είτε είναι 

κάποια καταγραφή είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, σε κάποια τέλος πάντων γλώσσα που 

ήδη γνωρίζω είτε είναι κάποιο σχήμα, κάποιο…(γελάει) 

- Θα ήθελα να το δω αυτό κάποια στιγμή… 

- Άστο (γελάει) 

- Όχι αλήθεια, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ κάποια στιγμή όταν θα έχεις τις παρτιτούρες σου. 

Θα με ενδιέφερε για ερευνητικούς λόγους. 

- Εντάξει, πάντως γενικά είναι μια δυσάρεστη εμπειρία οι παρτιτούρες μου, επειδή είμαι πολύ 

της σημείωσης. Είμαι σημείωση πάνω στη σημείωση… 

- Γι’ αυτό με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο… 

- Ξέρεις τεχνικές σημειώσεις… 

- Ναι, ναι… Ποια γλώσσα σε δυσκολεύει περισσότερο ως τώρα;  

- (Κατευθείαν) Γαλλικά…(γελάει) ναι νομίζω… και ρώσικα θα μπορούσα να πω αλλά γαλλικά 

είναι πιο… είναι πιο νομίζω μέχρι τώρα τουλάχιστον… τα συναντάω πιο εύκολα είναι πιο 

συνηθισμένα. 

- Παρατηρείς διαφορές ανάμεσα στην απλή ανάγνωση μιας γλώσσας και την άρθρωσή της 

κατά τη διάρκεια του τραγουδιού (λυρική εκφορά);  

- Ξεκάθαρα!! 

- Τι θα ήθελες να πετύχεις στο τραγούδι; Ποιοι οι προσωπικοί σου στόχοι; 

- Δεν είμαι από αυτούς που θα σου πουν ότι θα ήθελαν ή ότι ονειρεύονται, θα ήθελαν ή 

ονειρεύονται να κάνουν καριέρα.. δε με βλέπω σε μια σκηνή της όπερας να τραγουδάω, δεν 

θεωρώ ότι ούτε το στομάχι μου είναι για αυτό το χώρο έτσι όπως τον φαντάζομαι ότι είναι και 

ούτε ότι ταιριάζω σε αυτό. Ιδανικά θα ήθελα, με φαντάζομαι έτσι… σε μία… εδώ στην Ελλάδα 
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ή σε μια ξένη χώρα, να τραγουδάω σε μια μικρή εκκλησία ή μια μικρή σκηνή παλαιά μουσική, 

κυρίως και όχι μόνο… και κυρίως να μείνει η μουσική εμ μια ευχαρίστηση, μια απόλαυση.. να 

μην ε.. πως να σου πω σπιλωθεί από άγχος, ε …ανάγκη για χρ.., πως να σου πω από άγχος, 

χρηματοδοτήσεις, ε τέτοια μικρά πράγματα… 

- Να γίνει αυτό που λέμε δουλειά… 

- Ναι να μην γίνει δουλειά… να γίνει, να παραμείνει αυτό που είναι για μένα, που είναι κάτι 

πολύ… πως να σου πω… «ιδέα» με Ι κεφαλαίο ξέρω γω. 

- Καταλαβαίνω. Ιδέα λοιπόν, το σημειώνω. 

- Ναι (γελάει) στις Πλατωνικές ξέρεις… 

- Ναι, ναι πολύ φιλοσοφικό αυτό. Πολύ ωραία. 

- Αυτό είναι και το μεγαλύτερό μου άγχος κιόλας. Να μείνει ρε παιδί μου…Επειδή το βιώνω 

πολλές φορές μέσα στον κυκεώνα της καθημερινότητας και που μπαίνουν όλα τα μουσικά… 

μην η μουσική, πως να σου πω, χάσει την αξία της. Οι συνθήκες πολλές φορές συνηγορούν σε 

αυτό, σε σπρώχνουν… και χάνεις την ουσία… που είναι να το κάνεις από την ψυχή σου μέσα. 

- Ναι καταλαβαίνω. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ ωραία, σ’ ευχαριστώ. 
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IX. Απομαγνητοφώνηση 2ης Ομαδικής Συνέντευξης 

 

Ερευνήτρια: Αρχικά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και πάλι, όλους! Για το χρόνο 

και τη διάθεση να τα οργανώσουμε παρά τις συνθήκες. Φτάνουμε αισίως στο τέλος με αυτές 

τις ερωτήσεις που είναι ουσιαστικά μια σύνοψη, περίληψη του τι έχουμε κάνει ως τώρα και 

ξεκινάω από την πρώτη ερώτηση. 

Θα θέλατε να μου περιγράψετε ελεύθερα τα συναισθήματα, τις σκέψεις, να εκφράσετε τις 

απόψεις σας πάνω στην εμπειρία συμμετοχής σας σε αυτή τη διδακτική παρέμβαση; Ένας 

αναστοχασμός πάνω στην εμπειρία σας αυτή. 

Πάρης: Να ξεκινήσω; Ωραία, εγώ πέρασα από δύο στάδια. Στην αρχή χάος, δηλαδή όταν 

σκάσανε στην αρχή όλα αυτά τα φωνήεντα, σύμφωνα, ανοιχτά, κλειστά, από δω από κει, τις 

διαφορετικές γλώσσες μέσα σ’ αυτό, δηλαδή ήταν ένας κυκεώνας…και μετά όταν αρχίσανε 

πια να μπαίνουνε στις θέσεις τους παπ, παπ, παπ και να κουμπώνουν στα κουτάκια και να 

μπαίνει το κάθε κομμάτι στο παζλ… ε ανακούφιση! Μάλλον τρία λοιπόν, χάος, ανακούφιση 

και μόλις πια μπόρεσα να προφέρω και γαλλικά… καλά (γελάει)… χαμός, πανηγύρι!! 

(γελάνε όλοι και συμφωνούν). Από τρία στάδια πέρασα. 

Ε: Πώς νιώθεις εσύ προσωπικά αυτό το τελικό στάδιο; Πώς ήταν η τελευταία συνάντηση 

που τα δουλέψαμε όλα αυτά; 

Πάρης: Πανηγυρική! 

Όντως δηλαδή; Μίλησε μου γι’ αυτό. Τι το έκανε διαφορετικό σε σχέση με την εμπειρία που 

είχες ως τώρα, δηλαδή το πως λειτουργούσες ως τώρα με τη γλώσσα αυτή. 

Πάρης: Μέχρι τώρα ήταν μια απλή προσπάθεια μίμησης αυτών που άκουγα από άλλους, 

αυτών που έλεγαν οι άλλοι, χωρίς κατανόηση, μια μιμητική αναπαραγωγή τελείως μηχανική 

και παπαγαλίστικη, ενώ τώρα πια ήταν μια δημιουργική διαδικασία που την ξεκινήσαμε μαζί 

και κατέληξα εγώ να παράγω ήχο και να εκφέρω λόγο που καταλαβαίνω γιατί τον εκφέρω. 

Πολύ διαφορετικό, είχε υφή και οργάνωση. 

Ε: Εξαιρετικά, χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό προσωπικά που όντως έτσι λειτούργησε… 

κανένας άλλος; Ποιος θέλει να συνεχίσει; 

Αφροδίτη: Εγώ θα έλεγα περίπου τα ίδια με τον Πάρη. 

Ορφέας: Ναι, τα είπε όλα! 

Ε: Μπορείτε να τα πείτε με άλλα λόγια (γελάει). Κάτι συγκεκριμένο πάνω στην εμπειρία του 

τέλους ή κάτι στην αρχή. Αν θέλετε κάπου να εστιάσετε συγκεκριμένα, σε κάτι που 

ξεχωρίζει από αυτά τα τρία στάδια εννοώ… συμπληρωματικά; 

Αφροδίτη: Ε νομίζω το τελευταίο ξεχωρίζει γιατί βλέπεις το αποτέλεσμα. 

Ορφέας: Ναι, και βλέπεις στο τέλος, στο τρίτο στάδιο ότι μπορούμε να βλέπουμε τα 

πράγματα πιο βαθιά και δεν είναι τόσο δύσκολο να μάθεις μια άλλη γλώσσα. Γιατί τώρα 

έχεις τα tools, ε; Έχουμε τα tools να κάνουμε σιγά σιγά αν θέλουμε, όποιος θέλει ακριβώς. 
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Εννοείται πολύ διάβασμα, να θυμηθείς όλα τα… τι πρέπει να κάνεις, αλλά δεν είναι τόσο 

δύσκολο πια, δε φοβάμαι πια, εγώ (!), εγώ δεν φοβάμαι τόσο πολύ όπως πριν. 

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία, μάλιστα. Συμπληρωματικά υπήρχε κάτι που σας τράβηξε 

ιδιαιτέρως την προσοχή, κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο ή τι σας δυσκόλεψε πιο πολύ απ’ όλα; 

Δηλαδή αν ήταν να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο… 

Αφροδίτη: Ε κάποιες μικροδιαφορές σε κάποιους ήχους στα φωνήεντα.. που όμως κάνουν 

την διαφορά εν τέλη και γι’ αυτό θέλει λίγο την προσοχή… απειροελάχιστες έτσι κινήσεις 

που μπορεί να κάνεις με την γλώσσα ή οτιδήποτε αλλάζουν τον ήχο… 

Πάρης: Εμένα προσωπικά αυτό που έτσι σκέφτομαι μόνο, αν… επειδή υπάρχουν από 

σύστημα σε σύστημα δηλαδή ή μάλλον όχι… από ερμηνεία του συστήματος σε ερμηνεία του 

συστήματος, από βιβλίο σε βιβλίο, από θεώρηση σε θεώρηση υπάρχουν διαφορετικές.. 

υπάρχουν μικροδιαφορές. Είτε συμβολικά είτε κατάλαβες… δεν θυμάμαι συγκεκριμένα να 

σου πω, απλά θυμάμαι ότι βρίσκαμε διαφορές από βιβλίο σε βιβλίο. Ιδανικά αν αυτά 

μπορούσαν να ενοποιηθούν και να ομογενοποιηθούν τελείως ώστε κατάλαβες να μην 

υπάρχει καμία απόκλιση και να είναι τελείως «παπ» σύστημα θα ήταν το ιδεώδες. Δηλαδή 

ακόμα και οι μικρές αποκλίσεις να αφανιστούν.. αλλά βέβαια ντάξει από την άλλη… 

Ε: Ναι σ’ αυτό υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα… ότι ουσιαστικά έχουν παρθεί κάποιες 

ελευθερίες προκειμένου ώστε αυτό να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο στους τραγουδιστές… και 

έχουν απαλειφθεί και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι καθαρά 

φωνολογικά. Δηλαδή κανονικά αν γράφαμε το πολύ, πολύ αναλυτικό IPA, θα περιλάμβανε 

από τον τρόπο προσέγγισης του κάθε συμφώνου μέχρι αν περνάει αέρας ανάμεσα στα 

σύμφωνα μέχρι δεν ξέρω τι… δηλαδή μια λεπτομέρεια τέτοιου βαθμού που δεν βοηθάει… 

Πάρης: Και χάνει ουσία μετά… ναι… 

Ε: Ναι, δηλαδή έπρεπε με κάποιο τρόπο ο κάθε συγγραφέας, ας πούμε, να πάρει ότι θεωρεί 

ότι είναι η ουσία και να δώσει και μια μικρή δική του ερμηνεία γιατί υπάρχουν 

μικροδιαφοροποιήσεις, δεν μπορεί να είναι εκατό τα εκατό το ίδιο από γλώσσα σε γλώσσα 

σίγουρα κατ’ αρχάς… δηλαδή… οπότε μια προσπάθεια για ταύτιση έχει γίνει ούτως ή 

άλλως, απλά έχει γίνει στα πλαίσια του κάθε συγγραφέα και όχι μεταξύ των συγγραφέων 

γιατί μετά έρχεται ο άλλος και λέει «ναι αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο αν το σκεφτείς 

έτσι» ξέρω γω… ε και είναι αυτό, η όποια απόκλιση και γι’ αυτό λέμε ότι… όπως εγώ είπα 

ότι καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι όλα τα γαλλικά [œ] είναι όλα [œ] γιατί πολύ απλά αυτό 

μας βοηθάει και θα μπορούσαμε να τα γράφουμε όλα έτσι να τελειώνει η υπόθεση… ε 

κάποιοι άλλοι προτιμάνε να έχουν κάτι που είναι πάνω στη συλλαβή τονισμένο να είναι το 

σύμβολο [œ] και άλλα να είναι το schwa [ə], για να δείχνει τη διαφορά τονισμένου και μη… 

αυτές είναι οι μεγάλες αποκλίσεις ας πούμε αλλά από κει και πέρα… καταλαβαίνω τι λες… 

Πάρης: Θυμάμαι που δουλεύαμε και μαζί και στα γαλλικά, ότι μου έλεγες εδώ γράψε 

καλύτερα αυτό το έψιλον γιατί έχει γίνει…κατάλαβες είναι οι αποκλίσεις… 

Ε: Ναι, και είναι αυτή η προσπάθεια του να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην υψηλή ή 

επίσημη προφορά κάθε γλώσσας. Γιατί από κει και πέρα ας πούμε αν πάρεις και ακούσεις 

κάποιον τραγουδιστή, ο οποίος είναι Γάλλος για παράδειγμα, μπορεί κάτι το οποίο το 

προφέρει εκείνος, να το προφέρει έτσι από συνήθεια. Γιατί είναι η δική του διάλεκτος, οπότε 



116 
 

πρέπει να μπορούμε να αναγάγουμε πάντα τη προφορά μας εμείς σε αυτή την πιο υψηλή 

μορφή, ώστε να υπάρχει αυτή η ομογενοποιημένη προφορά στο τραγούδι. Άλλος, κάτι 

ενδιαφέρον, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο; 

Πάρης: Εγώ έχω και άλλο να πω, το [œ]! (γελώντας) 

Ε: Το ποιο;  

Πάρης: Το [œ] (προσπαθεί να το προφέρει κάνοντας πλάκα) Μη με κάνεις να το πω τώρα! 

Το [œ] (προσέγγιση του ήχου ξανά).. 

Ορφέας και Αφροδίτη: (αναπαράγουν και εκείνοι τον ήχο) 

Ε: Αυτό που λέγαμε τώρα, το [œ] (πιο καθαρά); 

Πάρης: (γνέφει καταφατικά και γελάει) 

Ορφέας και Αφροδίτη: (αναπαράγουν και εκείνοι τον ήχο ξανά) 

(γελάνε όλοι)  

Ε: Τι είπαμε γι’ αυτό Πάρη, πως είπαμε ότι φτιάχνεται αυτό; 

Πάρης: [ε] με στόμα [ɔ]. 

Ακριβώς και τι κάνεις εσύ συγκεκριμένα στα χείλια σου; (δείχνει τα μάγουλα που πρέπει να 

τα πιέσει ο Πάρης ώστε να θυμηθεί να κλείσει τα χείλια σε θέση [ɔ]) 

Πάρης: Δεν το κάνω… (γελάει)… ναι, αυτό! (γελάνε όλοι)  

Ε: και όχι ένας ήχος œ (κοροϊδευτικός με γκριμάτσα). Ο Πάρης..του λες πες [œ] και κάνει œ 

(με γκριμάτσα και τη γλώσσα σχεδόν έξω)! (γελάνε και πάλι δυνατά) 

Πολύ ωραία! Αν λάβουμε υπόψη ότι κάποιες γλώσσες σας δυσκόλευαν περισσότερο, όπως 

π.χ. τα γαλλικά, όπως έχει φανεί ομοφώνως στις προηγούμενες συνεντεύξεις… 

Ορφέας: Γερμανικά. Για μένα τα γερμανικά! Πω.. 

Ε: Για σένα τα γερμανικά ε; Αχα…Να το σημειώσω αυτό γιατί όλοι λέγατε τα γαλλικά.. 

Ορφέας: Όχι, όχι τα γαλλικά είναι εύκολα. Τα γερμανικά Παναγία μου! 

Ε: Ξέρετε γιατί είναι αυτό για τον Ορφέα έτσι; Γιατί ο Ορφέας έχει τα «ναζάλε» (φωνήεντα) 

στο τσεπάκι! (γελάνε) Άρα λοιπόν αν λάβουμε υπόψη ότι κάποιες γλώσσες σας δυσκόλευαν 

περισσότερο, όπως τα γαλλικά ή τα γερμανικά, πως τα βλέπετε/αντιμετωπίζετε τώρα; 

Αφροδίτη: Καλύτερα, πιο εύκολα να τα προφέρεις. 

Ορφέας & Πάρης: Ναι. 

Ε: Θα αναφερθώ εδώ στη Φοίβη που δεν είναι σήμερα μαζί μας και θα πω ότι το βρήκα πολύ 

ενδιαφέρον που εν’ όψη του διπλώματός της που ζήτησε το IPA από τα υπόλοιπα κομμάτια 

που δουλεύει, και λέω άρα όντως κάποιος το θέλει αυτό για μετά! 

Πάρης: Ναι, μακάρι να το έκαναν αυτό όλοι οι τραγουδιστές με οποιοδήποτε κομμάτι πριν 

το μελετήσουν, δηλαδή αποφεύγονται πολλά κακά. 
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Ορφέας: Αυτό που σου είπα και εγώ στο μάθημα. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι κάτι πολύ 

σημαντικό για τους τραγουδιστές… 

Πάρης: Πρέπει να είναι στάδιο στην εκμάθηση… 

Ορφέας: …στα ωδεία. Να περάσεις αυτό το κομμάτι πολύ βαθιά. 

Πάρης: Το περνάμε ακόμα στο ντούκου οι τραγουδιστές...και υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα για αυτό. 

(Συμφωνούν όλοι και συμπληρώνουν με τραγουδιστικά παραδείγματα κακής εκφοράς, 

γελάνε) 

  

Ε: Αν λοιπόν κληθείτε να τραγουδήσετε κάτι καινούργιο στο μέλλον, ποια διαδικασία θα 

ακολουθήσετε σε ό,τι αφορά την εκφορά του ποιητικού κειμένου; 

Αφροδίτη: Το IPA σίγουρα θα ήταν μέρος της διαδικασίας. Θα ήθελα να δω και το IPA του 

πριν το … 

Ορφέας: Ναι, ναι εγώ θα προσπαθήσω με το IPA. 

Πάρης: Δύο εγγυημένες διαδικασίες, IPΑ και … (αναφορά στην Καθηγήτρια του), δεν 

ξεφεύγει τίποτα!! 

(γελάνε όλοι και συμφωνούν) 

Πάρης: Η … (αναφορά στην Καθηγήτρια του) είναι η επαλήθευση του IPA! 

(όλοι συμφωνούν) 

Ε: Εάν είχαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε, θα υπήρχε ενδεχομένως κάποιο κομμάτι στο 

οποίο θα θέλατε να εστιάζαμε, να προσθέταμε ή να προσεγγίζαμε διαφορετικά; Τι θα θέλατε 

να άλλαζε; 

Πάρης: Προσωπικά, και στο έχω πει και σε σένα στις ατομικές ερωτήσεις, ότι το μόνο που 

θα ήθελα να άλλαζε στο μέλλον ήταν να το κάναμε πια δια ζώσης, δηλαδή όχι διαδικτυακά… 

όλοι μαζί σε μια τάξη, με όλη αυτή την ανταλλαγή απόψεων, δημιουργική σύνθεση για να 

είναι και πιο έτσι… 

Αφροδίτη: Ναι και εγώ έτσι σκέφτηκα… να κάναμε ίσως και κάποιες ασκήσεις… 

Ορφέας: Ναι εγώ νομίζω πιο πολύ ασκήσεις θα ήθελα και σε κάθε… λίγο πιο μικρές 

ενότητες. Λίγα, λίγα σύμβολα και με χρόνο για αφομοίωση. 

Ε: Άρα λοιπόν χρόνος για αφομοίωση και από κοντά… Ναι, ναι βέβαια και η πανδημία 

ασφαλώς μας επηρέασε σε αυτή την κατεύθυνση αλλά πιστεύω ότι παρ’ όλα αυτά το 

καταφέραμε. 

Πάρης: Μια χαρά τα καταφέραμε! 

Σας ευχαριστώ και πάλι για την διάθεση. 

Όλοι μαζί: Εμείς σ’ ευχαριστούμε.
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X. Οδηγός Εκμάθησης του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Ορθή Προφορά Ξένων Κειμένων στο Λυρικό Τραγούδι 

με τη Χρήση του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (IPA) 

 

1η Συνεδρία – Κυριακή, 09/02/2020 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Περιεχόμενο και Σημασία του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου 

Τι είναι η φωνητική ή τα φωνητικά σύμβολα; 

 Η φωνητική εστιάζει στη μελέτη των ήχων (φθόγγων) της ομιλίας. 

 Συγκεκριμένα είναι η μελέτη των συμβόλων που αναπαριστούν τους ήχους της 

ομιλίας. 

 Ένα φωνητικό αλφάβητο είναι ένα αλφάβητο στο οποίο ένας ήχος (φθόγγος) 

αναπαρίσταται από ένα σύμβολο. 

 Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο ή International Phonetic Alphabet (IPA) είναι ένα 

τέτοιο αλφάβητο. 

 

Το αλφάβητο μιας οποιασδήποτε γλώσσας είναι σαφές πως δεν είναι φωνητικό αλφάβητο, 

μιας και ο ήχος με την ορθογραφία συχνά δεν ταυτίζονται. 

 Για παράδειγμα, στα μοντέρνα ελληνικά έχουμε έξι διαφορετικές ορθογραφικές 

μορφές του ίδιου ήχου /ι/. Συγκεκριμένα: ήχος, ίσως, ύλη, οίκος, πείρα, υιός. 

 Επίσης ένα μόνο γράμμα της αλφαβήτου μπορεί να αντιπροσωπεύει πολλούς ήχους. 

Στα ελληνικά το γράμμα υ, μπορεί να διαβάζεται/προφέρεται ως: 

 /ι/ ύφος /φ/ εύκολο /β/ εύρος 

Στα αγγλικά το i, μπορεί να διαβάζεται/προφέρεται ως: 

 /ah-ih/ might /ih/ mitt /ee/ liter /sh/ nation 

 Κάποια γράμματα μπορεί να μην ηχούν καθόλου. Στα ελληνικά αυτό δεν ισχύει αλλά 

στα αγγλικά είναι πολύ συχνό φαινόμενο με το γράμμα p, για παράδειγμα, στην αρχή 

πολλών λέξεων να μην ηχεί: pneumonia, psychologist, και άλλες. 
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 Άλλα γράμματα μπορούν επίσης να αναπαριστούν ταυτόχρονα πάνω από ένα μόνο 

ήχο. Τέτοια είναι το x στα αγγλικά ή το ξ στα ελληνικά που ενέχουν και τα δύο μέσα 

τους ταυτόχρονα τους ήχους /κ/ και /σ/.  

Ποιο άλλο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου αντιστοιχεί σε δύο ηχητικούς φθόγγους; 

 Οι περισσότεροι από εμάς, ανεξαρτήτως καταγωγής, δεν έχουμε συχνά επίγνωση των 

ήχων της μητρικής μας γλώσσας.  

Οι Έλληνες, πχ, θεωρούμε ότι η γλώσσα μας αποτελείται από εφτά φωνήεντα που με 

συνδυασμούς μας δίνουν επίσης πέντε δίψηφα φωνήεντα (αι, ει, οι, ου, υι), 

διφθόγγους κύριες (αη, οη, αϊ-άι, οϊ-όι) και καταχρηστικές (ι, υ, οι, ει + φωνήεν ή 

δίψηφο που προφέρονται σε μία συλλαβή), και τα διπλά ευ και αυ.  

Όμως στην πραγματικότητα έχουμε μόνο πέντε καθαρούς ήχους φωνηέντων! 

Στα αγγλικά οι ρόλοι αντιστρέφονται με την πλειοψηφία να θεωρεί ότι η γλώσσα 

αποτελείται από πέντε φωνήεντα, εννοώντας τα πέντε γράμματα της αγγλικής 

αλφαβήτου a-e-i-o-u που αντιστοιχούν σε φωνήεντα, ενώ στην πραγματικότητα η 

αγγλική γλώσσα συνίσταται από είκοσι δύο ήχους φωνηέντων – εκ των οποίων δέκα 

έξι καθαρούς ήχους φωνηέντων και έξι διφθόγγους! 

 

Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο – International Phonetic Alphabet (IPA) 

 Ορθό φωνητικό αλφάβητο όπου ένα σύμβολο αντιστοιχεί σε έναν ήχο. 

 Πολλά σύμβολα είναι δάνεια από το λατινικό αλφάβητο και έτσι πολλοί ήχοι μας 

είναι ήδη γνωστοί «οπτικά» από τις ξένες γλώσσες. Κάποια σύμβολα, είναι δάνεια 

από το ελληνικό αλφάβητο, πράγμα που μας διευκολύνει ως γνώστες της ελληνικής 

γλώσσας ώστε να τα διακρίνουμε κατευθείαν.  

 Τα φωνητικά σύμβολα αναγνωρίζονται από τον εγκλεισμό τους σε αγκύλες, για 

παράδειγμα το σύμβολο για τον ήχο b όπως στη λέξη boy ή τον ήχο που αντιστοιχεί 

στο μπ της λέξης μπορώ είναι [b].  

 Το γεγονός ότι το IPA είναι ένα παγκόσμιο αλφάβητο σημαίνει ότι τα σύμβολά του 

χρησιμοποιούνται για να μεταγράψουν λέξεις σε όλες τις ξένες γλώσσες. 

 Το ότι τα σύμβολα παραμένουν σταθερά για την περιγραφή ήχων σε διάφορες 

γλώσσες είναι πολύ βοηθητικό για τους τραγουδιστές που καλούνται να ερμηνεύσουν 

σε γλώσσες πέραν της μητρικής τους. 

 

Σε τι βοηθάει το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο; 

 Στη μεγαλύτερη κατανόηση της ποικιλίας των ήχων που αποτελούν την γλώσσα 

 Στην σαφέστερη επικοινωνία πάνω σε συγκεκριμένους ήχους 

 Στην προφορά ξένων γλωσσών με μεγαλύτερη ακρίβεια 
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 Στο να κατανοεί και να επωφελείται ο κάθε τραγουδιστής από τις μεταγραφές 

ξενόγλωσσων τραγουδιών με άνεση και ακρίβεια 

 Στην κατανόηση και χρήση προχωρημένων εγχειριδίων πάνω στο τραγούδι, τα 

περισσότερα από τα οποία χρησιμοποιούν το IPA ως βάση για τις πληροφορίες που 

παρέχουν 

 Στην θεμελίωση των βάσεων για την εκμάθηση των «κανόνων» προφοράς 

οποιασδήποτε ξένης γλώσσας  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Χρήσιμα σημεία αναφοράς κατά τη χρήση του IPA 

 Αγκύλες: Τα σύμβολα του IPA εσωκλείονται σε αγκύλες και αποκαλούνται σύμβολα 

για να τα ξεχωρίζουμε από τα γράμματα των διαφόρων γλωσσών. 

  Το [t] είναι ένα φωνητικό σύμβολο IPA 

 Γράμματα και σύμβολα: Τα γράμματα της αλφαβήτου αναφέρονται ως 

ορθογραφικά γράμματα, διακρίνοντάς τα έτσι από τα σύμβολα του IPA. 

  Το τ είναι ένα ορθογραφικό γράμμα. 

  Το τι είναι ο ορθογραφικός συλλαβισμός. 

  Το [t] είναι ένα σύμβολο του IPA. 

  Το [ti] είναι συλλαβισμός IPA ή μεταγραφή. 

 Ονομασίες συμβόλων: Η αναφορά σε ένα σύμβολο IPA γίνεται συνήθως με τον 

ήχο/φθόγγο τον οποίο αναπαριστά. Υπάρχουν κάποια σύμβολα με ειδικά ονόματα 

στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. 

  Το σύμβολο [i] παίρνει το όνομά του από τον ήχο του ιιι. 

  Το [t] ονομάζεται από τον ήχο του τ. 

 Μεταγραφή: Το να γράφεις μια λέξη σε σύμβολα IPA αποκαλείται συλλαβισμός ή 

μεταγραφή της λέξης. Στην καταγραφή των συμβόλων του IPA, πρέπει να 

φροντίζουμε να μεταγράφουμε τους ήχους που αποτελούν μια λέξη και όχι τα 

ορθογραφικά γράμματα.  

Κοινές παγίδες κατά τη μεταγραφή στο IPA:  

(Μην σας απασχολεί που ακόμα δεν μπορείτε να διαβάσετε το IPA που δίνεται) 

  Άηχα γράμματα:  Μην μεταγράφετε τα άηχα γράμματα στο IPA. 

 Αυτό ισχύει συχνά σε ξένες γλώσσες, όπως η αγγλική ή η γαλλική: 

 Η λέξη knock είναι [nɑk] χωρίς το k (αμερικανική προφορά). 

 Η λέξη chanteuse [ʃã tœz] χωρίς τη μεταγραφή του τελικού e μιας και δεν 

 ηχεί. 
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 Διπλά γράμματα: Μεταγράψτε μόνο ότι ακούγεται. Τα διπλά γράμματα δεν ηχούν 

διαφορετικά από τα μονά, οπότε μεταγράψτε κάθε μεμονωμένο ήχο με ένα σύμβολο 

IPA. 

 Η λέξη γράμμα είναι [ˈɣra ma] με ένα m. 

 Η λέξη bell είναι [bεl] με ένα l. 

 Κεφαλαία γράμματα: Τα σύμβολα του IPA παραμένουν ως έχουν ανεξάρτητα από 

το αν η ορθογραφία της μεταγραφόμενης λέξης περιέχει κεφαλαία. 

 Το όνομα Μαρία θα είναι [ma ˈria] 

 Σημεία στίξης: Η απόστροφος δεν μεταγράφεται στο IPA. 

 Οι λέξεις κάν’το μεταγράφονται ως [ˈka ndᴐ]. 

 Καλλιγραφία:  Δώστε προσοχή στην καθαρή γραφή των συμβόλων για την αποφυγή 

παρανοήσεων. Κάποια σύμβολα μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους και μπορεί να μας 

μπερδέψουν αν δεν τα φροντίσουμε. 

 

Σημεία τονισμού: 

Όπως και στην ελληνική, πολλές γλώσσες έχουν συλλαβικό τονισμό ανεξάρτητα από το αν 

αυτός παρέχεται ορθογραφικά μέσα σε μία λέξη. Ο τονισμός ορισμένων συλλαβών είναι ένα 

από τα βασικά συστατικά που δίνουν ρυθμό και ροή σε μια γλώσσα. Στο IPA 

χρησιμοποιούνται μικρά σημάδια για να υποδείξουν σε ποια συλλαβή τονίζεται μια λέξη.  

 Για τον κύριο τονισμό το σημάδι μπαίνει από πάνω και πριν από την συλλαβή: 

 πάνω [ˈpa nᴐ] 

 Σε κάποιες περιπτώσεις στα ελληνικά, αλλά συχνά σε δισύλλαβες λέξεις στα αγγλικά, 

μπορούμε να έχουμε διπλό κύριο τονισμό: 

 της οικογένειάς μας [tis   i kᴐ ˈɣε ni ˈaz͜   mas] 

 bookcase [ˈbʊk ˈkeɪs] 

 Στα αγγλικά επίσης μπορούμε να έχουμε κύριο αλλά και δευτερεύοντα τονισμό σε 

λέξεις που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες συλλαβές. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

ο δευτερεύοντας τονισμός υποδεικνύεται με το σημάδι τονισμού κάτω και πριν από 

την συλλαβή: 

 football [ˈfʊt ˌbᴐl] 

 Μονοσύλλαβες λέξεις και μη τονισμένες συλλαβές δεν χρειάζονται σημάδι τονισμού: 

 δεν [ðεn] ποτέ [pᴐ ˈtε] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Κατηγοριοποίηση Γλωσσικών Ήχων – Τα φωνήεντα 

Οι διαφορετικοί ήχοι των συμβόλων του IPA κατηγοριοποιούνται με βάση τη θέση και την 

κίνηση των αρθρωτών – γλώσσα, χείλια, σαγόνι και μαλακιά υπερώα.  

Διαχωρίζουμε τους ήχους σε δυο γενικές κατηγορίες: 

 Σύμφωνα: Ήχοι που κατά την παραγωγή τους υπάρχει κάποια παρέμβαση ή διακοπή 

του αέρα όταν αυτός περνάει μέσα από τη φωνητική οδό (λαιμός, στόμα, μύτη). Θα 

τα δούμε αναλυτικά σε άλλη συνεδρία. 

 Φωνήεντα: Ήχοι που παράγονται χωρίς κάποια ουσιαστική διακοπή της ροής του 

αέρα μέσα από τη φωνητική οδό.  

Οποιαδήποτε αλλαγή της γλώσσας ή της τοποθέτησης των χειλιών και του σαγονιού, 

αλλάζει και τις ακουστικές ιδιότητες της φωνητικής οδού. Οι μικρές αλλαγές στις 

συχνότητες συντονισμού μέσα στη φωνητική οδό παράγουν τους διαφορετικούς 

ήχους που αντιλαμβανόμαστε ως φωνήεντα. 

 

 

 

Εικόνες 9 και 10. Σελίδες 14-15 από το βιβλίο της Joan Wall 

 

 

Κατηγοριοποίηση φωνηέντων: 

 Ένα φωνήεν ονομάζεται καθαρό φωνήεν όταν ο ήχος του μπορεί να κρατηθεί (σε 

διάρκεια) χωρίς κίνηση των αρθρωτών ή κάποια αλλαγή στην ποιότητα του ήχου 

μέχρι τη διακοπή της ροής του αέρα. 

 Ο δίφθογγος είναι ένα φωνήεν το οποίο είναι φτιαγμένο από δύο καθαρά φωνήεντα 

με το ακουστικό αποτέλεσμα να μας δίνει την εντύπωση μιας ενιαίας διακριτής 

μονάδας. Θα τα δούμε και παρακάτω πιο αναλυτικά. 
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 Τα φωνήεντα ομαδοποιούνται περαιτέρω σε κατηγορίες ανάλογα με τη θέση της 

γλώσσας, των χειλιών και του σαγονιού. Αυτές περιλαμβάνουν:  

 1. πρόσθια, κεντρικά και πίσω φωνήεντα – αφορά στην θέση της καμπύλης 

 της γλώσσας στο στόμα. 

 2. κλειστά, μεσαία και ανοιχτά φωνήεντα – αφορά στην απόσταση ανάμεσα 

 στη γλώσσα και στον ουρανίσκο. 

 3. στρογγυλά ή μη στρογγυλά φωνήεντα – αφορά στη θέση των χειλιών. 

 

   

 

Wikimedia Commons 

Σε όλα τα φωνήεντα η γλώσσα εφάπτεται στην εσωτερική πλευρά των μπροστινών κάτω 

δοντιών ενώ το σώμα της γλώσσας, τα χείλη, και το σαγόνι κινούνται για να σχηματίσουν 

τους διαφορετικούς φωνηεντικούς ήχους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Πρόσθια Φωνήεντα 

[i], [ɪ], [e], [ε], [æ], [a] 

 Τα πρόσθια φωνήεντα παράγονται με το κυρίως σώμα της γλώσσας κυρτωμένο σε 

πρόσθια θέση μέσα στο στόμα κοντά στον ουρανίσκο και με τις πλευρές της να 

ακουμπούν στα πίσω πάνω δόντια. Αυτό ισχύει κυρίως για τα [i ɪ e ε] ενώ για τα [æ 

a] πλέον η γλώσσα δεν εφάπτεται με τα δόντια – ειδικά στο τραγούδι. 

 Σε κάθε πρόσθιο φωνήεν, η άκρη της γλώσσας ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω 

μπροστινών δοντιών. 

 Τα χείλια είναι σε ουδέτερη θέση, ούτε ανοιγμένα πολύ ούτε στρογγυλεμένα. 

 Η μαλακιά υπερώα είναι υπερυψωμένη, κλείνοντας τη ρινική δίοδο. 

 Όταν τραγουδάμε το σαγόνι είναι συχνά σε χαμηλότερη θέση απ’ ότι στην ομιλία. 
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Οι ήχοι στους οποίους θα αναφερθούμε σε αυτή την ενότητα έχουν τοποθετηθεί σε τέτοια 

σειρά ώστε να αντικατοπτρίζουν τη διαδοχική μεταβολή των φωνηέντων από το πιο κλειστό 

ή ψηλό στο πιο ανοιχτό ή χαμηλό – όπως φάνηκε και στο σχεδιάγραμμα νωρίτερα. Αυτό 

προκύπτει από το σταδιακό άνοιγμα της θέσης του σαγονιού. 

Άσκηση – Διαβάστε δυνατά τις παρακάτω λέξεις: 

[i]  [ɪ]  [e]  [ε]  [æ]  [a] 

meet  mitt  -  met  mat  - 

seat  sit  -  set  sat  - 

τύχη  -  -  τέχνη  -  τάχα  

ici  -  et  tête  -  ami 

 

o To [e] χρησιμοποιείται στα αγγλικά μόνο ως μέρος της διφθόγγου [eɪ] όπως day. 

o Το [a] χρησιμοποιείται στα αγγλικά μόνο ως μέρος της διφθόγγου [aɪ] όπως my. 

o To [e] είναι επίσης μέρος της γερμανικής διφθόγγου [ae] όπως sein. 

Δοκιμάστε τώρα να ψιθυρίσετε τα παραπάνω φωνήεντα στη σειρά…  

 

Το κλειστό πρόσθιο φωνήεν [i] όπως στη λέξη τι 

 Ονομασία: ιι όπως ο ήχος που αναπαριστά. 

 Γλώσσα: Πρόσθια θέση, κυρτωμένη κοντά στο μπροστινό τμήμα ουρανίσκου. Η 

άκρη της γλώσσας ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. Οι 

πλευρές της ακουμπούν στα πίσω πάνω δόντια. 

 Σαγόνι: Χαλαρό. 

 Χείλια: Ελαφρά ανοιγμένα, μη στρογγυλά. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Συνήθη προβλήματα: Η αντικατάσταση του [i] με [ɪ]. 

Το να τραβάμε τα χείλια πίσω σαν σε χαμόγελο στην προσπάθεια να το προφέρουμε. Αν και 

μπορούμε να το κάνουμε, δεν είναι απαραίτητο. Το μόνο που χρειάζεται για ένα καθαρό [i] 

είναι η ψηλή πρόσθια θέση της γλώσσας. 

Συγκεκριμένα για τα ελληνικά: Όλες οι ορθογραφικές μορφές η, ι, υ, ει, οι, υι αντιστοιχούν 

στον ίδιο κλειστό, πρόσθιο ήχο [i]. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί η παρουσία του ήχου [i] 

όταν αυτός βρεθεί ανάμεσα σε σύμφωνο και φωνήεν με αποτέλεσμα να παίρνει μορφή 

συμφώνου [j], [ç], ή [ɲ]. Η επιρροή του ήχου [i], αλλά και του φωνήεντος [ε], στα σύμφωνα 

είναι αξιοσημείωτη. Οι εξαιρέσεις αυτές χρήζουν ειδική αναφορά σε άλλη ενότητα. 

Άσκηση μεταγραφής λέξεων από και προς το IPA… 
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Το ημίκλειστο (ημι)πρόσθιο φωνήεν [ɪ] όπως στην αγγλική λέξη bit 

 Ονομασία: Μικρό κεφαλαίο i. 

 Γλώσσα: Πρόσθια θέση, κυρτωμένη κοντά στο μπροστινό τμήμα του ουρανίσκου 

αλλά λίγο πιο χαμηλά απ’ ότι για το ιι [i]. Η άκρη της γλώσσας ακουμπάει το πίσω 

μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. Οι πλευρές της ακουμπούν στα πίσω πάνω 

δόντια. 

 Σαγόνι: Λίγο πιο κάτω για το [ɪ] αντί για το [i]. 

 Χείλια: Mη στρογγυλά, λίγο πιο ανοιχτά απ’ ότι για το [i]. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Παρατηρήσεις: Το φωνήεν αυτό αφορά τα αγγλικά. Κοινό πρόβλημα αποτελεί η τάση να 

ερρινοποιείται αυτό το φωνήεν όταν βρίσκεται πριν από m, n και ng. 

Το [ɪ] αποτελεί μέρος των διφθόγγων της αγγλικής [aɪ] και [eɪ], όπως my και may αντίστοιχα.  

Κατά βάση, συλλαβές αγγλικών λέξεων που περιέχουν το φωνήεν [i] αλλά δεν έχουν 

τονισμό, μεταγράφονται ως [ɪ]. 

 

Το κλειστό-μέσο, πρόσθιο φωνήεν [e] όπως στη γαλλική λέξη été και στην 

ιταλική essere. 

 Ονομασία: Πεζό γράμμα e. 

 Γλώσσα: Πρόσθια θέση, κυρτωμένη κοντά στο μπροστινό τμήμα του ουρανίσκου 

αλλά λίγο πιο χαμηλά απ’ ότι για το μικρό κεφαλαίο [ɪ]. Η άκρη της γλώσσας 

ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. Οι πλευρές της ακουμπούν 

στα πίσω πάνω δόντια. 

 Σαγόνι: Λίγο πιο κάτω για το [e] αντί για το [ɪ]. 

 Χείλια: Mη στρογγυλά. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Παρατηρήσεις: Στα γαλλικά, και στα ιταλικά, το φωνήεν αυτό είναι προτιμότερο να το 

τραγουδάμε/σκεφτόμαστε πιο κλειστό προς [i] παρά πιο ανοιχτό οπότε και γίνεται ανοιχτό 

[ε].  

Στα γερμανικά ο ήχος του [e] είναι μακρός και συνοδεύεται στο IPA από το σύμβολο [ː], 

δηλαδή [eː], που υποδεικνύει ότι ο ήχος πρέπει να είναι πιο παρατεταμένος απ’ ότι το ίδιο 

φωνήεν χωρίς αυτό το σύμβολο. 

Στα αγγλικά το [e] υπάρχει μόνο ως μέρος της διφθόγγου [eɪ] και η προσέγγιση του κλειστού 

ήχου [e] πριν το [ɪ] αποτελεί σημαντικό συστατικό για αυθεντική αγγλική προφορά. 
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Ανοιχτό-μέσο, πρόσθιο φωνήεν [ε] όπως στη λέξη έλα 

 Ονομασία: Πεζό έψιλον. 

 Γλώσσα: Σε πρόσθια θέση, κυρτωμένη και σηκωμένη κοντά στο μεσαίο τμήμα του 

ουρανίσκου αλλά λίγο πιο χαμηλά απ’ ότι για το πεζό [e]. Η άκρη της γλώσσας 

ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. Οι πλευρές της ακουμπούν 

στα πίσω πάνω δόντια. 

 Σαγόνι: Λίγο πιο κάτω για το [ε] σε αντίθεση με το [e]. 

 Χείλια: Mη στρογγυλά και πιο ανοιχτά για το [ε] απ’ ότι για το [e]. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Παρατηρήσεις: Στο ανοιχτό-μέσο [ε] των ιταλικών, το σαγόνι είναι πιο κάτω σε αντίθεση με 

τα ελληνικά όπου η θέση του [ε] – που αντιστοιχεί στα γράμματα ε και αι – χαρακτηρίζεται 

μέσο γιατί η θέση του είναι λιγότερο ανοιχτή. Στο τραγούδι το [ε] των ελληνικών ανοίγει για 

μεγαλύτερη αντήχηση σε πιο ανοιχτό [ε]. 

 

Ημιανοιχτό, πρόσθιο φωνήεν [æ] όπως στη λέξη bat. 

 Ονομασία: Γνωστό ως ae ή æsh. 

 Γλώσσα: Σε πρόσθια θέση, κυρτωμένη και σηκωμένη κοντά στο μεσαίο τμήμα του 

ουρανίσκου αλλά λίγο πιο χαμηλά απ’ ότι για το έψιλον [ε]. Η άκρη της γλώσσας 

ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. Οι πλευρές της γλώσσας 

μπορεί να ακουμπούν στα πίσω πάνω δόντια αλλά για μια πιο πλήρη αντήχηση στο 

τραγούδι δεν εφάπτονται των δοντιών. 

 Σαγόνι: Λίγο πιο κάτω για το [æ] σε αντίθεση με το [ε]. 

 Χείλια: Mη στρογγυλά και πιο ανοιχτά απ’ ότι για το [ε]. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Παρατηρήσεις: Το φωνήεν αυτό αφορά τα αγγλικά. Κοινό πρόβλημα αποτελεί η τάση να 

ερρινοποιείται αυτό το φωνήεν όταν βρίσκεται πριν από m, n και ng. 

 

Μικρή Άσκηση με αγγλικές λέξεις που περιέχουν τον ήχο [æ] 

 

Ανοιχτό, πρόσθιο φωνήεν [a] όπως στην ελληνική λέξη άρα και στην 

ιταλική λέξη sará.  

 Ονομασία: Γνωστό ως ανοιχτό φωτεινό (open bright ah) α. 

 Γλώσσα: Σε πρόσθια θέση, κυρτωμένη ελαφρά και σηκωμένη κοντά στο μεσαίο 

τμήμα του ουρανίσκου αλλά λίγο πιο χαμηλά απ’ ότι για το [æ]. Η άκρη της γλώσσας 
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ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. Η απόσταση ανάμεσα στη 

γλώσσα και στον ουρανίσκο είναι η μεγαλύτερη όλων των πρόσθιων φωνηέντων. 

 Σαγόνι: Σε ανοιχτή (χαμηλή) θέση. 

 Χείλια: Ανοιχτά και μη στρογγυλά. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Παρατηρήσεις: Καμιά φορά μπορεί να έχουμε την τάση να αντικαθιστούμε το [a] με το 

πίσω, σκούρο (dark ah) [ɑ]. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Πρόσθια Φωνήεντα [i], [ɪ], [e], [ε], [æ], [a] 

Ασκήσεις – Μεταγραφή ελληνικών λέξεων σε IPA – [i], [ε], [a] 
(για τα σύμφωνα σκεφτείτε/χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα αγγλικά) 

πάρε   _______________ 

λες  _______________ 

πες  _______________ 

κάνε  _______________ 

φάε  _______________ 

 

πείνα  _______________ 

θέλημα  _______________ 

θέλει  _______________ 

πυρά  _______________ 

κάλεσε  _______________ 

 

Ασκήσεις – Μεταγραφή γαλλικών λέξεων σε IPA – [i], [e], [ε], [a] 
(για τα σύμφωνα σκεφτείτε/χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα αγγλικά) 

glace (παγωτό) _______________ 

tard (αργά) _______________ 

passer (περνώ) __________________ 

vider (αδειάζω)  _______________ 

par (με)  _______________ 

et (και)  _______________ 

été (καλοκαίρι)  _______________ 

elite (ελίτ) _______________ 

elle (αυτή) _______________ 

tête (κεφάλι)  _______________

 

Ασκήσεις – Μεταγραφή γερμανικών λέξεων σε IPA – [i], [e], [ε], [a], [ː] 
(για τα σύμφωνα σκεφτείτε/χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα αγγλικά) 

See (λίμνη) _______________ 

lebt (ζει) _______________ 

er (αυτός) _______________ 

klebt (κολλάει)  _______________ 

Τat (πράξη) _______________ 

dass (ότι) _______________ 

Hast (βιασύνη)  _______________ 

ganz (όλο) _______________ 

Sie (πλ. ευγ. εσείς)  _____________ 

es (αυτό) _______________

 

Ασκήσεις – Μεταγραφή ιταλικών λέξεων σε IPA – [i], [e], [ε], [a] 
(για τα σύμφωνα σκεφτείτε/χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα αγγλικά) 

venti (είκοσι) _______________ 

che (τι, ότι) _______________ 

e (και)  _______________ 

tre (τρία) _______________ 

caraffa (κανάτα) _____________ 

 

bacca (μούρο) ______________ 

bimba (κορίτσι) ______________ 

care (αγαπημένες) _____________ 

pieno (γεμάτο)   ______________ 

ecco (εδώ) ______________ 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Ορθή Προφορά Ξένων Κειμένων στο Λυρικό Τραγούδι 

με τη Χρήση του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (IPA) 

2η Συνεδρία – Σάββατο, 15/02/2020 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Οπίσθια Φωνήεντα 

[u], [ʊ], [o], [ᴐ], [ɑ] 

 

 Τα οπίσθια φωνήεντα αρθρώνονται με το ψηλότερο σημείο της γλώσσας στο πίσω 

μέρος του στόματος, από το οποίο απορρέει και η ονομασία τους.  

 Όπως και για τα πρόσθια φωνήεντα, η άκρη της γλώσσας ακουμπάει το πίσω μέρος 

των κάτω μπροστινών δοντιών και η μαλακιά υπερώα είναι υπερυψωμένη.  

 Τέσσερα από τα πέντε οπίσθια φωνήεντα παράγονται με τα χείλια στρογγυλεμένα. 

Οι ήχοι στους οποίους θα αναφερθούμε σε αυτή την ενότητα έχουν τοποθετηθεί σε τέτοια 

σειρά ώστε να αντικατοπτρίζουν τη διαδοχική μεταβολή των φωνηέντων από το πιο κλειστό 

στο πιο ανοιχτό – όπως φάνηκε και στο σχεδιάγραμμα νωρίτερα. Αυτό προκύπτει από το 

σταδιακό άνοιγμα της θέσης του σαγονιού. 

Άσκηση – Διαβάστε δυνατά τις παρακάτω λέξεις: 

[u]  [ʊ]  [o]  [ᴐ]  [ɑ] 

boot  book  -  bought  box  Αγγλικά 

pool  pull  -  Paul  pot 

κούτα  -  -  κότα  -  Ελληνικά 

ou  -  oasis  or  bois  Γαλλικά 

roucouler -  rôle  robe  croire 

du  Durst  Donau  doch  -  Γερμανικά 

musica  -  naso  dormire -  Ιταλικά 

o Το [ο] δεν χρησιμοποιείται στα αγγλικά παρά μόνο ως μέρος της διφθόγγου [oʊ] 

όπως boat. 

o Το [ο] μπορεί να αποτελεί επίσης μέρος της γερμανικής διφθόγγου [ao], όπως auf. Η 

συγκεκριμένη δίφθογγος εμφανίζεται πολλές φορές και ως [aʊ]. 

o Το [ᴐ] αποτελεί επίσης μέρος της γερμανικής διφθόγγου [ᴐʏ] όπως Freude. 

Δοκιμάστε τώρα να ψιθυρίσετε τα παραπάνω φωνήεντα στη σειρά… 
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Το οπίσθιο φωνήεν [u] όπως στην ελλ. λέξη που και την αγγλ. λέξη too. 

 Ονομασία: Κλειστό ου όπως ο ήχος που αναπαριστά. 

 Γλώσσα: Το ψηλότερο σημείο της γλώσσας είναι στο πίσω μέρος του στόματος 

κοντά στη μαλακιά υπερώα. Η άκρη της γλώσσας ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω 

μπροστινών δοντιών. 

 Σαγόνι: Χαλαρό, σχετικά χαμηλωμένο. 

 Χείλια: Πολύ στρογγυλά. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Σύνηθες πρόβλημα: Μη επαρκές στρογγύλεμα των χειλιών. 

Το ημίκλειστο, οπίσθιο φωνήεν [ʊ] όπως στην αγγλική λέξη book και στη 

γερμανική Busch. 

 Ονομασία: Ημίκλειστο ή Ανοιχτό ου όπως ο ήχος που αναπαριστά. 

 Γλώσσα: Το ψηλότερο σημείο της γλώσσας είναι στο πίσω μέρος του στόματος 

κοντά στη μαλακιά υπερώα. Η άκρη της γλώσσας ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω 

μπροστινών δοντιών. 

 Σαγόνι: Χαλαρό, σε πιο χαμηλή θέση από το [u]. 

 Χείλια: Στρογγυλεμένα, αλλά πιο χαλαρά απ’ ότι για το [u]. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Σύνηθες πρόβλημα: Η αντικατάσταση του [ʊ] με το πιο κλειστό «αδερφάκι» του, το [u]. Η 

αντικατάσταση του [ʊ] με το κεντρικό φωνήεν uh [ʌ], όπως στη λέξη but. 

Ας δοκιμάσουμε τη διαφορά ανάμεσα στις παρακάτω αγγλικές λέξεις με [u] και [ʊ]. 

pool  -  pull,   fool  -  full,   boost  -  bush 

Το κλειστό-μέσο, οπίσθιο φωνήεν [ο] όπως στη γαλλική λέξη au και τη 

γερμανική λέξη Probe. 

 Ονομασία: Κλειστό(-μέσο) ο όπως ο ήχος που αναπαριστά. 

 Γλώσσα: Το ψηλότερο σημείο της γλώσσας είναι στο μέσο-πίσω μέρος του 

στόματος, αλλά λιγότερο ανασηκωμένη απ’ ότι για το [ʊ]. Η άκρη της γλώσσας 

ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. 

 Σαγόνι: Σε πιο χαμηλή θέση από το [ʊ]. 

 Χείλια: Στρογγυλεμένα. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Σύνηθες πρόβλημα: Μη επαρκές στρογγύλεμα χειλιών. 
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Το ανοιχτό-μέσο, οπίσθιο φωνήεν [ᴐ] όπως στην ελληνική λέξη ως και στη 

γαλλική λέξη οr. 

 Ονομασία: Ανοιχτό(-μέσο) ο όπως ο ήχος που αναπαριστά. 

 Γλώσσα: Η γλώσσα είναι λίγο ανασηκωμένη στο μέσο-πίσω μέρος του στόματος, 

αλλά λιγότερο ανασηκωμένη απ’ ότι για το [ο]. Η άκρη της γλώσσας ακουμπάει το 

πίσω μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. 

 Σαγόνι: Σε πιο χαμηλή θέση από το [ο]. 

 Χείλια: Στρογγυλεμένα. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Συνήθη προβλήματα: Μη επαρκές χαμήλωμα του σαγονιού με αποτέλεσμα να γίνεται 

κλειστό [o]. Μη επαρκές στρογγύλεμα των χειλιών με αποτέλεσμα να ακούγεται σαν πίσω 

[ɑ]. 

Ας δοκιμάσουμε τη διαφορά ανάμεσα στις παρακάτω γερμανικές λέξεις με [ο] και [ᴐ]. 

Boot  -  Bock,      Sohn  -  Sonne,  wo  -  Wonne 

 

Το ανοιχτό, οπίσθιο (σκούρο) φωνήεν [ɑ] όπως στην αγγλική λέξη odd και 

στη γαλλική λέξη pas. 

 Ονομασία: Ανοιχτό, πίσω, σκούρο α όπως ο ήχος που αναπαριστά. 

 Γλώσσα: Το σώμα της γλώσσας είναι σε χαμηλή θέση στο πίσω μέρος του στόματος. 

Η άκρη της γλώσσας ακουμπάει το πίσω μέρος των κάτω μπροστινών δοντιών. 

 Σαγόνι: Χαλαρό και πεσμένο στην πιο χαμηλή του θέση. 

 Χείλια: Ανοιχτά, σε σχήμα οβάλ, ούτε στρογγυλεμένα αλλά ούτε και ανοιγμένα 

οριζόντια σε χαμόγελο. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

Συνήθη προβλήματα: Μη επαρκές χαμήλωμα του σαγονιού, παίρνοντας ηχητικό χρώμα [ᴐ]. 

Άνοιγμα των χειλιών, σαν σε μειδίαμα. Το μάζεμα της γλώσσας στο πίσω μέρος του 

στόματος. Η αντικατάσταση του ανοιχτού, οπίσθιου [ɑ] με οποιοδήποτε συγγενικό φωνήεν 

όπως [a], [ᴐ], [ʌ], ή [æ]. 

Ακόμα και για τους αγγλόφωνες η καθαρή προφορά του οπίσθιου [ɑ] παρουσιάζει 

ανακολουθίες με λέξεις να προφέρονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα την καταγωγή του 

ομιλητή. Το κυριότερο για εμάς είναι η διαφοροποίηση μεταξύ οπίσθιου σκούρου [ɑ] και 

του πρόσθιου φωτεινού [a]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Κεντρικά Φωνήεντα 

[ə], [ɚ], [ɜ], [ɝ], [ʌ], [ɐ] 

 

 Τα κεντρικά φωνήεντα αρθρώνονται με το ψηλότερο σημείο της γλώσσας στο 

κέντρο του στόματος. 

 Τα κεντρικά φωνήεντα αφορούν κατά κύριο λόγο τα αγγλικά και είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με τον συλλαβικό τονισμό των λέξεων. 

 Αν και υπάρχουν αρκετά σύμβολα που αντιστοιχούν στα κεντρικά φωνήεντα, 

αναπαριστούν δύο βασικούς ήχους: τον ήχο uh όπως cup και τον ήχο ûr όπως burr. 

 Το κεντρικό φωνήεν schwa [ə] αφορά τόσο τα γερμανικά, όσο και τα γαλλικά στα 

οποία όμως λόγω της διαφοράς στον τονισμό των λέξεων – όπου αντίθετα με τα 

αγγλικά η τονισμένη συλλαβή δεν καταδεικνύεται με αλλαγή στην ένταση αλλά με 

αλλαγή στην διάρκεια των φωνηέντων – τα περισσότερα εγχειρίδια IPA για 

τραγουδιστές χρησιμοποιούν τον μεικτό ημιπρόσθιο ήχο [œ]. 

 Το κεντρικό φωνήεν [ɐ] αφορά αποκλειστικά τα γερμανικά και παραπέμπει στον ήχο 

που προκύπτει είτε από τη μείξη του r με το φωνήεν που προηγείται, είτε από την 

αλλαγή του ίδιου του ήχου του r σε έναν μη ευκρινή αλλά παράλληλα σαφώς πιο 

σκούρο και χαμηλό ήχο uh [ɐ], απ’ ότι ένας ήχος schwa [ə]. 

Εστιάζοντας αρχικά στα αγγλικά κεντρικά φωνήεντα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους κανόνες 

συλλαβικού τονισμού της αγγλικής. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή οι λέξεις μπορούν να 

έχουν κύριο ή/και δευτερεύοντα τονισμό, ενώ υπάρχουν και συλλαβές οι οποίες δεν 

τονίζονται και χαρακτηρίζονται ως μη τονισμένες.  

 Ο συλλαβικός τονισμός στα αγγλικά επηρεάζει τόσο την προφορά μιας λέξης όσο και 

τη μεταγραφή της στο IPA. Τα φωνήεντα των μη τονισμένων συλλαβών 

μετατρέπονται σε έναν μη ευκρινή ήχο uh [ə] ή ih [ɪ]. 

  secretary [ˈsε krə ˌtε rɪ] και όχι  [ˈsε krε ˌtε ri] 

  breakfast [ˈbrεk fəst]  και όχι  [ˈbrεk ˌfæst] 

 Σε πολλές μη τονισμένες συλλαβές στα αγγλικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε 

schwa [ə] ή ih [ɪ], όπως για παράδειγμα: 

  beautiful [ˈbju tə fəl] ή   [ˈbju tɪ fəl] 

 Ενώ σε άλλες λέξεις υπάρχει μόνο μια επιλογή, όπως: 

  above [ə ˈbʌv]       belly [ˈbε lɪ]  

 Στο τραγούδι για λόγους στυλιστικούς ή έμφασης μπορούμε να επιλέξουμε ένα 

τονισμένο φωνήεν στη θέση ενός μη τονισμένου. 

  exalt [ɪg ˈzᴐlt]    μπορεί να γίνει   [εg ˈzᴐlt] 
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Τα αγγλικά κεντρικά φωνήεντα [ə], [ɚ], [ɜ], [ɝ], [ʌ] 

Τα αγγλικά κεντρικά φωνήεντα συνδυάζονται λοιπόν με βάση το αν είναι τονισμένα ή μη 

τονισμένα. Προκύπτουν έτσι τα εξής ζευγάρια (παρατηρείστε ξανά τον πίνακα με την θέση 

της γλώσσας): 

 Οι μη ρωτικοί ήχοι ûr [ɜ] και [ə], όπως burn [bɜrn] και better [ˈbε tə]. 

 Οι ρωτικοί ήχοι ûr [ɝ] και [ɚ], όπως burn [bɝn] και better [ˈbε tɚ]. 

 Οι ήχοι uh [ʌ] και [ə], όπως cup [kʌp] και about [ə ˈbaʊt]. 

  Τονισμένες Συλλαβές   Μη Τονισμένες Συλλαβές 

  [ɝ]      [ɚ] 

  [ɜ]     [ə] 

  [ʌ]     [ə] 

Τα φωνήεντα ρωτικό αναστραμμένο έψιλον [ɝ] και ρωτικό schwa [ɚ], όπως δηλώνουν και 

τα ονόματά τους ξεχωρίζουν από το αγκίστρι στα δεξιά του κάθε συμβόλου. Αυτό το σημάδι 

δείχνει ότι το φωνήεν έχει συγχωνευτεί με το σύμφωνο r για να δημιουργήσει ένα ενιαίο 

φωνήεν, χρωματισμένο με τον ήχο r. 

Λόγω του ότι για να αρθρώσουμε αυτούς τους ήχους, η γλώσσα απομακρύνεται από τα κάτω 

μπροστινά δόντια και αιωρείται στο μέσο του στόματος, είναι προτιμότερο στο τραγούδι να 

χρησιμοποιούμε τους αντίστοιχους ήχους μη ρωτικών ûr [ɜ] και [ə], και να προσθέτουμε 

μετά τον ήχο r. Δηλαδή: 

  bird [bɜrd]   αντί για  [bɝd]  

  ever [ˈε vər]   αντί για  [ˈε vɚ]  

Τα γερμανικά κεντρικά φωνήεντα [ə] και [ɐ] 

Στα γερμανικά η χρήση του schwa [ə] και του αναστραμμένου a [ɐ] είναι πολύ συχνή αλλά 

παράλληλα είναι θέμα επιλογής πολλές φορές αν σε κάποια λέξη ο ήχος του r θα ηχήσει ως 

[r] ή [ɐ]. Παρατηρείστε τα παρακάτω παραδείγματα: 

  der [deːɐ] ή [deːr]   mir [miːɐ] ή [miːr] 

  nur [nuːɐ] ή [nuːr]   ernst [εɐrnst] ή [εrnst] 

  vergessen [fεɐˈgεsən] ή [fεrˈgεsən] 

Σε πολυσύλλαβες λέξεις που λήγουν σε -er συναντούμε μεταγραφή στο IPA είτε με [ər] είτε 

με [ɐ], όπου στη δεύτερη εκδοχή ο ήχος [ɐ] καλύπτει και τα δύο τελικά γράμματα -er της 

λέξης. Παρατηρείστε και δοκιμάστε τα παρακάτω παραδείγματα: 

  Lieder [ˈliːdɐ] ή [ˈliːdər]  zittern [ˈtsitɐn] ή [ˈtsitərn] 

  unser [ˈʊnzɐ] ή [ˈʊnzər]  linderst [ˈlindɐst] ή [ˈlindərst] 
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Η διαφοροποίηση του ήχου schwa [ə] και του αναστραμμένου a [ɐ] όταν αυτό βρίσκεται σε 

τελική θέση μιας λέξης είναι πολύ σημαντική στα γερμανικά, μιας και πολλές φορές αυτό 

μπορεί να προκαλεί αλλαγή στο νόημα της λέξης. Παρατηρείστε τα παρακάτω 

παραδείγματα: 

  bitte [ˈbɪtə] (παρακαλώ)  bitter [ˈbɪtɐ] (πικρό) 

  süße [ˈzyːsə] (γλυκιά)   süßer [ˈzyːsɐ] (πιο γλυκιά) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Μεικτά Φωνήεντα (και Γλωττιδική Στάση) 

[y], [ʏ], [ø], [œ], [ɥ], [|] 

 

Τα Μεικτά Φωνήεντα [y], [ʏ], [ø], [œ] και 

το Προσεγγιστικό Ημιφωνήεν [ɥ] 

 Τα μεικτά φωνήεντα – όπως προδίδει και το όνομά τους – αρθρώνονται με τη 

γλώσσα σε υψηλή, κλειστή, πρόσθια θέση ενός πρόσθιου φωνήεντος, ενώ τα χείλια 

είναι στρογγυλεμένα όπως για ένα οπίσθιο φωνήεν. 

 Έχουμε τέσσερα μεικτά φωνήεντα που αναπαρίστανται από τα σύμβολα: [y], [ʏ], [ø], 

[œ].  

 Οι ήχοι αυτοί παράγονται με τη γλώσσα και τα χείλια στις αντίστοιχες θέσεις του 

πίνακα παρακάτω. Για κάθε μεικτό φωνήεν, ξεκινήστε με την υψηλή, πρόσθια θέσης 

της γλώσσας ([i], [ɪ], [e], ή [ε]) και μετά χωρίς να μετακινήσετε τη γλώσσα, πείτε το 

δεύτερο φωνήεν που χρησιμοποιεί τα στρογγυλεμένα χείλια των πίσω φωνηέντων 

([u], [ʊ], [o], ή [ᴐ]). 

 Δεν υπάρχει κάποια μετακίνηση των αρθρωτών κατά την παραγωγή κάθε μεικτού 

φωνήεντος, και τα δύο φωνήεντα ηχούν ταυτόχρονα. 

 

Πίνακας Θέσεων Γλώσσας και Χειλιών για τα Μεικτά Φωνήεντα 

Θέση Γλώσσας  Θέση Χειλιών  Μεικτό Φωνήεν Ονομασία 

 [i] + [u] =  [y]   κλειστό u umlaut (ü) 

 [ɪ] + [ʊ] =  [ʏ]   ανοιχτό u umlaut (ü) 

 [e] + [o] =  [ø]   κλειστό o umlaut (ö) 

 [ε] + [ᴐ] =  [œ]   ανοιχτό ο umlaut (ö) 

 Η εξάσκηση με χρήση καθρέφτη βοηθάει στην σαφέστερη άρθρωση αυτών των 

φωνηέντων. 

 Τα μεικτά φωνήεντα δεν χρησιμοποιούνται στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά. 
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 Στα γερμανικά χρησιμοποιούνται και τα τέσσερα μεικτά φωνήεντα. 

 Ενώ στα γαλλικά χρησιμοποιούνται όλα εκτός από το [ʏ]. 

 Στα γαλλικά ειδικότερα έχουμε επιπρόσθετα το προσεγγιστικό ημιφωνήεν [ɥ], το 

οποίο αναπαριστά ουσιαστικά μια συντομότερη μορφή του μεικτού φωνήεντος [y].  

 

Άσκηση – Διαβάστε δυνατά τις παρακάτω λέξεις: 

[y]  [ɥ]  [ʏ]  [ø]  [œ] 

für  -  müsst  hört  könnte  γερμανικά 

glüht  -  zurück  böse  Götter 

tu  depuis  -  feu  cœur  γαλλικά  

lune  lui  -  yeux  pleurer    

 

H Γλωττιδική Στάση [|]  

 Το σύμβολο [|] αφορά στην γλωττιδική στάση, ένα άηχο, κλειστό σύμφωνο που 

παράγεται με το κλείσιμο των φωνητικών χορδών και την ξαφνική-εκρηκτική 

αποδέσμευση του πεπιεσμένου αέρα. 

 Μπορούμε να συναντήσουμε το σύμβολο [Ɂ] για τη γλωττιδική στάση αλλά για 

ευκολία και καθαρότητα στην μεταγραφή λυρικών κειμένων επιλέγουμε να 

χρησιμοποιούμε το σύμβολο [|]. 

 Στα ελληνικά και στα αγγλικά έχουμε κατά περίπτωση και επιλογή χρήση 

γλωττιδικής στάσης ανάμεσα σε λέξεις που αρχίζουν και τελειώνουν με φωνήεν για 

καθαρότητα στην άρθρωση. 

 Στα γερμανικά η γλωττιδική στάση είναι πολύ πιο σύνηθες και απαραίτητο 

φαινόμενο. Συμβαίνει πριν από τονισμένες αρχικές συλλαβές που αρχίζουν με 

φωνήεν.  

 

Άσκηση – Διαβάστε δυνατά τις παρακάτω φράσεις: 

 Du bist wie eine Blume (Schumann) 

 [duː bɪst viː | aenə bluːmə] 

 Ach, ich fühl’s (Mozart)  

 [ax | ɪç fyːls] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Δίφθογγοι (Αγγλικοί – Γερμανικοί) 

[aɪ], [aʊ], [eɪ], [ᴐɪ], [oʊ], [ju] – [ae], [ao], [ᴐø] 

 

Τι είναι ο δίφθογγος; 

 Ο δίφθογγος στη φωνολογία αφορά σε δύο φωνήεντα που όμως προφερόμενα μαζί 

σχηματίζουν όχι δύο αλλά μία συλλαβή.  

 Στα καθαρά φωνήεντα, ο ήχος προκύπτει χωρίς κίνηση των αρθρωτών κατά τη 

διάρκειά τους. 

 Στους διφθόγγους όμως, ο ήχος παράγεται όταν υπάρχει κίνηση των χειλιών, της 

γλώσσας ή της γνάθου κατά τη διάρκειά τους, συνήθως λόγω μετακίνησης 

(προσεγγιστικό γλίστρημα) της γλώσσας σε πιο κλειστή/ψηλή θέση. Οι δύο ήχοι 

συγχωνεύονται σε έναν και το αυτί τους αντιλαμβάνεται ως μια ηχητική μονάδα.  

 Δίφθογγοι υπάρχουν στη νέα ελληνική, αλλά είναι σπάνιοι, όπως στις λέξεις: 

γάι-δα-ρος χάι-δε-ψα κο-ρόι-δε-ψα 

Χαρακτηριστικά άρθρωσης για όλες τις διφθόγγους: 

 Γλώσσα: Ξεκινάει στη θέση του πρώτου φωνήεντος που την αποτελεί και μετά 

γλιστράει γρήγορα στην υψηλότερη θέση του δεύτερου φωνήεντος. Το πρώτο 

φωνήεν έχει μεγαλύτερη διάρκεια από το δεύτερο, ειδικά σε ότι αφορά το τραγούδι. 

 Σαγόνι & Χείλια: Ακολουθούν τη θέση του εκάστοτε φωνήεντος σε αρχική και 

τελική θέση. 

 Μαλακιά Υπερώα: Υπερυψωμένη. 

 

Οι αγγλικοί δίφθογγοι [aɪ], [aʊ], [eɪ], [ᴐɪ], [oʊ], [ju] 

Στα αγγλικά οι δίφθογγοι είναι πολύ συχνό φαινόμενο με έξι συνολικά διφθόγγους, εκ των 

οποίων τέσσερις είναι φωνήματα [aɪ], [aʊ], [ᴐɪ], [ju], και δύο είναι αλλόφωνα [eɪ] και [oʊ].  

 Με τον όρο φώνημα εννοούμε μια μονάδα ήχου ο οποίος αν αλλάξει αλλάζει και το 

νόημα της λέξης που προφέρουμε.  

 Ενώ με τον όρο αλλόφωνο εννοούμε μια μονάδα ήχου που απλά έχει κάπως 

διαφορετική προφορά αλλά δεν αλλάζει τη σημασία της προφερόμενης λέξης. 

 Οι δίφθογγοι [eɪ] και [oʊ] είναι αλλόφωνα των καθαρών ήχων [e] και [ο]. 
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Άσκηση – Διαβάστε δυνατά τις παρακάτω λέξεις: 

[aɪ]  [aʊ]  [eɪ]  [ᴐɪ]  [oʊ]  [ju] 

eye  owl  ate  oil  own  unit 

buy  bound  bay  boy  bowl  abuse 

 

Οι γερμανικοί δίφθογγοι [ae], [ao], [ᴐø] 

Στα γερμανικά οι δίφθογγοι είναι επίσης συχνό φαινόμενο με τρεις συνολικά διφθόγγους 

[ae], [ao] και [ᴐø]. Παρατηρείστε ότι ενώ μοιάζουν με τους αγγλικούς διφθόγγους οι 

γερμανικοί χρησιμοποιούν ως δεύτερο προσεγγιστικό ημιφωνήεν τους τα αντίστοιχα πιο 

κλειστά φωνήεντα [e], [o] και [ø] – αυτά τους δίνουν και ένα πιο σκούρο χρώμα. 

Άσκηση – Διαβάστε δυνατά τις παρακάτω λέξεις: 

[ae]   [ao]   [ᴐø] 

ein   auf   euch 

sein   Auge   Freude 

Schrei   blau   träumen    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Τα Γαλλικά Ένρινα Φωνήεντα 

[ɛ]̃, [ɑ̃], [õ], [œ̃] 

 

 Τα γαλλικά ένρινα φωνήεντα συμβολίζονται με την προσθήκη περισπωμένης [˜] 

πάνω από τα αντίστοιχα καθαρά φωνήεντα [ε], [ɑ], [o], και [œ] που ερρινοποιούνται. 

 Τα ένρινα φωνήεντα δημιουργούνται μέσω μιας μικρής υποχώρησης της, κατά τα 

άλλα υπερυψωμένης θέσης της μαλακιάς υπερώας, επιτρέποντας να περάσει 

περισσότερος αέρας στη μύτη. Καλό είναι να μην υποχωρήσει εντελώς η μαλακιά 

υπερώα με αποτέλεσμα την υπερβολική ερρινοποίηση των φωνηέντων. 

Στα γαλλικά: 

 Κάθε ένρινο φωνήεν σχηματίζεται μέσω του συνδυασμού του φωνήεντος με ένα 

ένρινο σύμφωνο. Στη λέξη mon, πχ, τα γράμματα on αποτελούν τον ήχο [õ]. Το n δεν 

προφέρεται, είναι άηχο. 

 Το φωνήεν ερρινοποιείται όταν προηγείται ενός τελικού m ή n, ή όταν προηγείται 

των m ή n τα οποία με τη σειρά τους ακολουθούνται από ένα άλλο σύμφωνο εκτός 

αυτών. 

 Στη συνένωση λέξεων (liaison), όπου συνδέουμε ένα τελικό σύμφωνο με το αρχικό 

φωνήεν της επόμενης λέξης, τα σύμφωνα m και n προφέρονται κανονικά. 
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Άσκηση – Διαβάστε δυνατά τις παρακάτω λέξεις: 

[ɛ]̃   [ɑ̃]   [õ]   [œ̃] 

jardin [ʒa rdɛ]̃  entends [ɑ̃ tɑ̃]  maison [me zõ] un [œ̃]  

importe [ɛ ̃pɔrt] quand [kɑ̃]  tombe [tõ bə]  parfum [pa rfœ̃] 

reviens [rə vjɛ]̃  encore [ɑ̃ kɔr]  ombre [õ brə]  humble [œ̃ blə] 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ – Πίσω Φωνήεντα [u], [ʊ], [o], [ᴐ], [ɑ] 
(για τα σύμφωνα σκεφτείτε/χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα αγγλικά) 

1.  Μεταγραφή ελληνικών λέξεων σε IPA – [i], [ε], [u], [ᴐ], [a]  

 Υπενθύμιση στα ελληνικά ΔΕΝ έχουμε [ʊ], [ο] και [ɑ].

μπορώ   _______________ 

περπατώ _______________ 

κουλούρι _______________ 

πίσω  _______________ 

πόνος  _______________ 

 

που  _______________ 

πως  _______________ 

ντροπή  _______________ 

τρομάζω _______________ 

φούρνος _______________ 

 

2. Μεταγραφή γαλλικών λέξεων σε IPA – [i], [e], [ε], [a] και [u], [o], [ɑ] 

 Υπενθύμιση στα γαλλικά ΔΕΝ έχουμε [ʊ].

là-bas (εκεί)    _______________ 

goûter (δοκιμάζω) _______________ 

rose (ρόδο)   __________________ 

pas (δεν, μην)   _______________ 

pour (για)  _______________ 

poète (ποιητής)  _______________ 

mourir (πεθαίνω) _______________ 

dormir (κοιμάμαι) _______________ 

Roméo (Ρωμαίος) _______________ 

âme (ψυχή)   _______________

 

3. Μεταγραφή γερμανικών λέξεων σε IPA – [i], [e], [ε], [a], [ː] και [u], [o], [ᴐ] 

 Υπενθύμιση στα γερμανικά ΔΕΝ έχουμε [ɑ]. 

Boot (βάρκα)  _______________ 

Sohn (γιός)  _______________ 

Ruhm (δόξα)  _______________ 

noch (ακόμα)   _______________ 

umsonst (μάταια) _______________ 

Tamino (Ταμίνο) _______________ 

endlos (ατελείωτο)  _______________ 

unruhig (ανήσυχος) _______________ 

Wehmut (θλίψη)  _______________ 

Lust (αυτό)  _______________

 

4. Μεταγραφή ιταλικών λέξεων σε IPA – [i], [e], [ε], [a] και [u], [o], [ᴐ] 

 Υπενθύμιση στα ιταλικά ΔΕΝ έχουμε [ɑ] 

bocca (στόμα)  _______________ 

così (έτσι)  _______________ 

poco (λίγο)  _______________ 

potrà (θα είναι)  _______________ 

opera (όπερα)   _____________ 

morte (θάνατος)  ______________ 

brutto (κακός)   ______________ 

una (μία)   _____________
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Ορθή Προφορά Ξένων Κειμένων στο Λυρικό Τραγούδι 

με τη Χρήση του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (IPA) 

3η Συνεδρία – Δευτέρα, 13/04/2020 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Εισαγωγή στα Σύμφωνα 

 

 Σύμφωνα: Ήχοι που κατά την παραγωγή τους υπάρχει κάποια παρέμβαση ή διακοπή 

του αέρα όταν αυτός περνάει μέσα από τη φωνητική οδό (λαιμός, στόμα, μύτη).  

 Κατηγοριοποίηση των συμφώνων: Η κατηγοριοποίηση των συμφώνων γίνεται µε 

βάση τρεις παραμέτρους:  

1. τη θέση άρθρωσης, δηλ. τους αρθρωτές που συμμετέχουν στην παραγωγή του 

φθόγγου ή αλλιώς το σημείο του στόματος στο οποίο εμποδίζεται η ροή του 

αέρα όπως: χείλια, δόντια, φατνία, ουρανίσκος, σταφυλή, μαλακιά υπερώα, 

κλπ. (για την επιστημονική ορολογία δείτε τον πίνακα παρακάτω) 

2. τον τρόπο άρθρωσης, δηλ. τον τρόπο µε τον οποίο οι αρθρωτές επιτρέπουν 

την έξοδο του αέρα. Οι διαφορετικοί τρόποι άρθρωσης περιλαμβάνουν: 

κλειστά ή έκκροτα (στιγμιαία), έρρινα (ρινικά), πολυ/μονοπαλλόμενα και 

πλευρικά (υγρά), τριβόμενα, προσεγγιστικά ή ημίφωνα και τα προστριβόμενα ή 

συνδυαστικά (γνωστά ως διπλά). 

3. την ηχηρότητα. Οι ηχηροί φθόγγοι παράγονται όταν οι φωνητικές χορδές 

είναι μισόκλειστες και το ρεύμα του αέρα τις θέτει σε παλμική κίνηση [b, d, ɡ, 

ɟ, v, ð, ɣ, ʝ, z, ʒ, ʣ, ʤ, m, n, ɲ, ŋ, l, ʎ, r, j, w], ενώ άηχοι φθόγγοι παράγονται 

όταν οι φωνητικές χορδές είναι ανοικτές και ο αέρας διέρχεται από αυτές 

προκαλώντας έναν ελαφρύ ψίθυρο [p, t, k, c, f, θ, s, ʃ, ʦ, ʧ, x, ç, hw].  

Δύο ήχοι που διαφέρουν μόνο κατά την ηχηρότητα λέγονται συγγενικοί, πχ. 

[p] και [b].  

 Τα περισσότερα σύμβολα που αναπαριστούν ήχους συμφώνων προέρχονται από το 

λατινικό αλφάβητο και οι ήχοι τους είναι αντίστοιχοι με αυτούς που έχουμε ήδη 

συνηθίσει να προφέρουμε στα αγγλικά. 
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Επεξήγηση ορολογίας για τη θέση άρθρωσης: 

Η πιθανή θέση άρθρωσης των συμφώνων εκτείνεται από τα χείλη μέχρι και το λάρυγγα. 

 Η χειλική (labial) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του κάτω χείλους με το 

πάνω χείλος. Λόγω της συμμετοχής και των δύο χειλιών κατά την άρθρωση, τα 

χειλικά σύμφωνα αναφέρονται ως αμφιχειλικά ή διχειλικά [p, b, m]. 

 Η χειλοδοντική (labiodental) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του κάτω 

χείλους με τα πάνω δόντια [f, v]. 

 Η οδοντική (dental) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του άκρου της 

γλώσσας με τα πάνω δόντια [θ, ð]. 

 Η φατνιακή (alveolar) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του άκρου της 

γλώσσας με το φατνίο, που είναι πίσω από τα δόντια [t, d, n, r, ɾ, s, z, l]. 

 Η μεταφατνιακή (postalveolar) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του 

πρόσθιου μέρους της γλώσσας με το οπίσθιο φατνίο [ʃ, ʒ]. 

 Η ανακεκαμμένη (retroflex) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του άκρου της 

γλώσσας με οπίσθια φατνιακή κίνηση – αυτά αφορούν σε σύμφωνα της Σουηδικής 

γλώσσας για παράδειγμα.  

 Η ουρανική (palatal) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του πρόσθιου μέρους 

της γλώσσας με τη σκληρή υπερώα [ç, ʝ, c, ɟ, ɲ, j, ʎ] 

 Η υπερωική (velar) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του οπίσθιου μέρους 

της γλώσσας με τη μαλακή υπερώα [k, ɡ, x, ɣ, ŋ]. Τα υπερωικά σύμφωνα στα 

ελληνικά έχουν οπίσθια θέση άρθρωσης πριν από σύμφωνα και οπίσθια φωνήεντα, 

αλλά πρόσθια θέση άρθρωσης, δηλαδή ουρανική, πριν από πρόσθια φωνήεντα. 

Παρατηρείστε τη μετακίνηση της γλώσσας κατά την εκφορά των λέξεων:  

κάλλη [ˈka li] – κήλη [ˈci li]. 
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 Η μεταϋπερωική (uvular, postvelar) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του 

οπίσθιου μέρους της γλώσσας με την σταφυλή, όπως στο γαλλικό σταφυλικό ρ [ʀ]. 

 Η φαρυγγική (pharyngeal) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση του οπίσθιου 

μέρους της γλώσσας με το φάρυγγα. Στις ευρωπαϊκές γλώσσες δεν συναντούμε 

γενικά τέτοια θέση άρθρωσης, αλλά είναι κοινά στις αραβικές γλώσσες. 

 H λαρυγγική ή γλωττιδική (glottal) θέση άρθρωσης αναφέρεται στην άρθρωση της 

γλωττίδας, η οποία, εκτός της βασικής λειτουργίας της φώνησης έχει αρθρωτική 

δυνατότητα παραγωγής, τόσο στιγμαίων [ʔ] ή [|] όσο και τριβόμενων συμφώνων [h]. 

 

Επεξήγηση ορολογίας για τον τρόπο άρθρωσης: 

Τα σύμφωνα παράγονται με πλήρη φραγμό ή σχετική στένωση της ευρύτερης στοματικής 

κοιλότητας από τους αρθρωτές σε διαφορετικές περιοχές, ανάλογα με τη θέση της άρθρωσής 

τους. 

 Τα στιγμιαία, κλειστά ή έκκροτα (stops ή plosives) σύμφωνα παράγονται με πλήρη 

φραγμό σε διαφορετικές θέσεις άρθρωσης, όπως τα άηχα [p, t, k] και τα ηχηρά [b, d, 

ɡ]. 

 Τα ρινικά σύμφωνα (nasals) παράγονται με πλήρη φραγμό σε διαφορετικές θέσεις 

άρθρωσης και ταυτόχρονη μετατόπιση (κατέβασμα) της μαλακής υπερώας, 

επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη δίοδο του αέρα από τη ρινική κοιλότητα, όπως τα [m, 

n, ɲ, ŋ]. 

 Τα τριβόμενα σύμφωνα (fricatives) παράγονται με σχετική στένωση της στοματικής 

κοιλότητας σε διαφορετικές θέσεις άρθρωσης, επιτρέποντας την έξοδο του αέρα 

ανάμεσα από τους αρθρωτές και δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη τριβή, όπως τα 

άηχα [f, θ, x] και τα αντίστοιχα ηχηρά [v, ð, ɣ]. Τα συριστικά σύμφωνα (sibilants) 

περιλαμβάνονται στα τριβόμενα, όπως τα άηχα [s, ʃ] και τα ηχηρά [z, ʒ]. 

 Τα υγρά σύμφωνα (liquids), διακρίνονται σε πλευρικά (lateral), όπως το [l], και σε 

παλλόμενα (trill), όπως τα [r, ɾ]. Τα πλευρικά παράγονται με πλήρη φραγμό του 

κεντρικού μέρους της γλώσσας με τον ουρανίσκο, ενώ ο αέρας εξέρχεται ελεύθερα 

από τις πλευρές της γλώσσας, ενώ τα παλλόμενα παράγονται με παλμική επαφή της 

γλώσσας με τον ουρανίσκο. 

 Τα προσεγγιστικά ή ημίφωνα (approximants ή semivowels), όπως το [j] στην αρχή της 

λέξης yes [jεs] ή στην ελληνική προφορά της λέξης βιολί [vjɔˈli], έχουν παρόμοιο 

τρόπο άρθρωσης με τα ψηλά πρόσθια φωνήεντα, με κύρια διαφορά το μεγαλύτερο 

βαθμό στένωσης των ημιφώνων και το γεγονός ότι συνήθως προκύπτουν από την 

γρήγορη μετάβαση των αρθρωτών από τον έναν ήχο σε έναν άλλο. 
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Συνήθη προβλήματα κατά την άρθρωση των συμφώνων: 

 Τα «πνιγμένα» ή μη καθαρά σύμφωνα που προκύπτουν από την κάπως αδρανή 

κίνηση των αρθρωτών. Τα σύμφωνα δεν έχουν την δυναμική των φωνηέντων και 

χρειάζεται μεγάλη σαφήνεια και καθαρότητα για να είναι κατανοητές οι λέξεις που 

προφέρουμε/τραγουδάμε. 

 Η υπερ-άρθρωση των συμφώνων που προκύπτει πολλές φορές από υπερβολικό ζήλο 

που οδηγεί σε κομμένες συλλαβές και υπερβολική κίνηση των χειλιών ή της 

γλώσσας. 

 Η παραμόρφωση συγκεκριμένων συμφώνων, όπως των δ, σ, ζ, τ, ντ, λ, ή ρ που 

κάποιες φορές προκύπτουν από ψεύδισμα. 

  Η αντικατάσταση ήχων, για παράδειγμα στα αγγλικά, του [s] και του [z] σε τελικό 

γράμμα s διαφορετικών λέξεων. 

 Η προσθήκη συμφώνων σε λέξεις. 

 Η παράλειψη συμφώνων, συχνά σε συμπλέγματα συμφώνων στα αγγλικά ή 

γερμανικά. 
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Σύμφωνα – Γενικός Πίνακας Συμβόλων IPA 

 
Τρόπος Άρθρωσης  Σύμβολο IPA  Ήχος  Λέξεις ελλην./αγγλ.(γερμ.) 

Στιγμιαία   [p]   π/p  πες/pet 

    [b]   μπ/b  μπες/bet 

    [t]   τ/t  τόνος/toe 

    [d]   ντ/d  ντόρος/doe 

    [c]   κ  κερί ή κήπος 

    [ɟ]   γκ  γκέμι ή γκιώνης  

    [k]   κ/k  κόπος/keep 

    [ɡ]   γκ/g  γκολ/give 

    [ʔ] ή [|]   -  πριν από αρχικό φωνήεν 

Ρινικά    [m]   μ/m  με/moon 

    [n]   ν/n  ναι/no 

    [ɲ]   ν, ι (ιτ. gn) νιός, μοιάζει (sogno) 

    [ŋ]   ν/γ/ng  αγκαλιά/hung 

Τριβόμενα   [f]   φ/f  φωνή/foot 

    [v]   β/v  βολή/vain 

    [θ]   θ/άηχο th θα/think 

    [ð]   δ/ηχηρό th δεν/than 

    [s]   σ/s  σήμα/sea 

    [z]   ζ/z  ζωή/zip 

    [ʃ]   άηχο sh she 

    [ʒ]   ηχηρό zh vision 

    [ç]   χ (γερμ. ch) χυμός, χέρι (ich) 

    [ʝ]   γ  γίνει, γέρος, γιατρός  

    [x]   χ (γερμ. ch) χαμός, χωρίς (ach) 

    [ɣ]   γ  γάμος, γονείς  

    [h]   h  heat 

Πλευρικά   [l]   λ/l  λαιμός/low  

    [ʎ]   λ (ιτ. gl) λιώνω (egli) 

Παλλόμενα   [r] (trill)  ρ/r  ρίγος/rose (ιτ. tremo) 

    [ɾ] (flip)  ρ/r  κάρο (ιτ. caro) 

Προσεγγιστικά   [j]   ελ. i ήχος/y άδειο/yes 

    [hw]   άηχο w  when 

    [w]   ηχηρό w were 

Συνδυαστικά   [ʦ]   τσ  τσάντα 

    [ʣ]   τζ  τζάμι 

    [ʧ]   άηχο ch  cheek 

    [ʤ]   ηχηρό ch gin



145 
 

Τέλος, να σημειώσουμε ότι στα ελληνικά (το ένα εκ των δύο το συναντάμε και σε άλλες 

γλώσσες) έχουμε δύο γράμματα που αντιστοιχούν στην ταυτόχρονη εκφορά δύο ήχων: 

   [͡ks]   ξ/x  ξερό/extreme 

   [͡ps]   ψ  ψάρι   

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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XI. Υπόδειγμα μεταγραφής κειμένου λυρικού τραγουδιού (άριας) 

Άρια από την όπερα Werther του J. Massenet (1842-1912) 

“Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps?” (Werther)  

Λιμπρέτο: Edouard Blau/Μετάφραση στα αγγλικά: Lea Frey 

http://www.aria-database.com/search.php?individualAria=657 

Μεταγραφή στο ΔΦΑ: Λυδία Ζερβάνου 

 

[tradɥirə] 

Traduire!   

Translate!  

 

[ɑ bjɛ̃ suvɑ̃ mõ rεvə sɑ̃vɔla] 

Ah! Bien souvent mon rêve s’envola 

Ah! How often my dream takes flight 

 

[sy rlε lə də sε vεr] 

Sur l’aile de ces vers,   

On the wing of these verses,  

 

[e sε twa ʃε rpɔεtə] 

et c’est toi, cher poète  

and it’s you, dear poet, 

 

[ki bjɛ ̃plyto etε mõ nɛ̃tεrprεtə] 

qui, bien plutôt, était mon interprète!  

who, quite soon, was my interpreter! 

 

[tutə mõn ɑm ε la] 

Toute mon âme est là!  

All  my soul  is there! 

 

[purkwa mə rev(e)je o suflə dy prɛ̃tɑ̃] 

“Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps?  

“Why awaken me, oh breath of spring? 

 

[purkwa mə rev(e)je] 

Pourquoi me réveiller?   

Why awaken me? 

 

[sy rmõ frõ ʒə sɑ̃ tε karεsə] 

Sur mon front, je sens tes caresses  

On my brow, I feel your caresses, 

 

[e purtɑ̃ bjɛ ̃prɔ ʃε lə tɑ̃] 

Et pourtant bien proche est le temps  

and yet, very close is the time 

 

[dε zɔraʒə e dε tristεsə] 

des orages et des tristesses! 

of storms and of sorrows! 

 

[purkwa mə rev(e)je o suflə dy prɛ̃tɑ̃] 

Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps?   

Why awaken me, oh breath of spring? 

 

[dœmɛ̃ dɑ̃ lə valõ vjɛd̃ra lə vwajaʒœr] 

Demain dans le vallon viendra le voyageur, 

Tomorrow in the valley will come the voyager, 

 

[sə suvœnɑ̃ də ma glwarə prœmjεrə] 

Se souvenant de ma gloire première. 

Remembering my first glory. 

 

[e sε zjø vɛ̃nœmɑ̃ ʃεrʃεrõ ma splɑ̃dœr] 

Et ses yeux vainement chercheront ma splendeur  

and his eyes vainly will seek my splendor, 

 

[il nə truvœrõ ply kə dœ ͥ  e kə mizεrə] 

Ils ne trouveront plus que deuil et que misère! 

They will find only mourning and suffering! 

 

[elɑs] 

Hélas!      

Alas!   

 

[purkwa mə rev(e)je o suflə dy prɛ̃tɑ̃] 

Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps!..”  

Why awaken me, oh breath of spring!..” 

 


