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Μουσική: Η σημασία της στη ζωή μας

Το κείμενο της Τριανταφύλλου Βασιλικής δημοσιεύτηκε στις 09.01.2015 στον ιστότοποΜουσική: Η

σημασία της στη ζωή μας (simplylife.gr). (Ανάκτηση στις 18.2.2022)

Η μουσική δεν έχει ημερομηνία γέννησης, υπήρχε από πάντα και συγκεκριμένα από τότε

που δημιουργήθηκε ο κόσμος και την ανακάλυψε ο άνθρωπος μέσα από διάφορους ήχους

και ρυθμούς που επικρατούσαν γύρω του. Για τους ανθρώπους, η επαφή με τη μουσική

ξεκινάει  ήδη από την εμβρυική ύπαρξη,  από την κοιλιά της μητέρας με τους ήχους της

καρδιάς, το ρυθμό της αναπνοής, κλπ. Ακόμα και η μουσική που ακούει η μητέρα γίνεται

αντιληπτή από το έμβρυο και σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. κλασική μουσική) το ηρεμεί. […]

Συναισθηματικά,  η  μουσική  μάς  επηρεάζει  πολύ  είτε  γιατί  τη  συνδέουμε  με

περιόδους, καταστάσεις και πρόσωπα στη ζωή μας είτε γιατί τη χρησιμοποιούμε ως μέσο

έκφρασης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, ονειροπόλησης, αλλά και απελευθέρωσης από την

υπάρχουσα κατάστασή μας.  Η διάθεσή μας πάρα πολλές φορές μπορεί  να αλλάξει  στο

άκουσμα κάποιου ρυθμού ή στην ερμηνεία κάποιων στίχων, είτε προς το καλύτερο είτε

προς το χειρότερο. Ενδεχομένως να ανεβούμε ψυχολογικά αλλά και να μελαγχολήσουμε ή

να  συγκινηθούμε.  Από  την  άλλη,  μπορεί  να  εκτονωθούμε  ή  να  χαλαρώσουμε  και  να

συλλογισθούμε.

Η μουσική όμως, πέρα από τη συναισθηματική και ψυχολογική επιρροή της, έχει

και πολλές άλλες επιδράσεις πάνω μας αλλά και στη ζωή μας. Ας τις δούμε:

-Λειτουργεί  ως  θεραπευτικό  μέσο  (μουσικοθεραπεία):  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για

θεραπευτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Αυτό συμβαίνει, διότι έχει τη δυνατότητα να

ασκεί δράση στον άνθρωπο τόσο στην ψυχολογία του όσο και στη φυσιολογία του. Μπορεί

να επηρεάσει  την υγεία μας θετικά καθώς επίσης και να καταπολεμήσει άγχος,  φοβίες,

θυμό, κλπ.

-Επηρεάζει τις αποδόσεις μας (π.χ. αθλητών): Έχει διαπιστωθεί μέσα από πειράματα και

έρευνες, ότι η συμπεριφορά και η απόδοση των αθλητών κάποιου αγωνίσματος μπορεί να

συσχετισθεί με τη μουσική που άκουσαν πριν ή και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το πάθος
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τους  και  η  αυτοπεποίθησή  τους  όπως  και  η  αυτοσυγκέντρωση  μπορεί  να  μεταβληθεί

ανάλογα με τη μουσική. […]

-Επιδρά στη συμπεριφορά πελατών: Πράγματι η μουσική που ακούγεται σε ένα κατάστημα,

ένα  σουπερμάρκετ  ή  ένα  εστιατόριο/καφέ  έχει  την  ικανότητα  να  επηρεάσει  τη

συμπεριφορά των ανθρώπων που ψωνίζουν ή καταναλώνουν κάτι στους χώρους αυτούς.

Για παράδειγμα, η γρήγορη μουσική με πιο έντονο τέμπο μπορεί να κάνει τους πελάτες

ενός καταστήματος να μετακινούνται και να λειτουργούν στο χώρο πιο γρήγορα. Επίσης,

μπορεί να επηρεάσει και την καταναλωτική μας συμπεριφορά (τι και πόσα θα αγοράσουμε,

κλπ).

Α3. Στο κείμενο τονίζεται η δύναμη της μουσικής στη ζωή μας: «Η μουσική όμως, πέρα από

τη συναισθηματική και ψυχολογική επιρροή της, έχει και πολλές άλλες επιδράσεις πάνω

μας αλλά και στη ζωή μας». Σε ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου σου να εξηγήσεις

αυτή την άποψη, χρησιμοποιώντας και παραδείγματα από την εμπειρία σου. Στη συνέχεια,

να υποστηρίξεις με επιχειρήματα την άποψή σου για τη σημαντική θέση που πρέπει να έχει

η  τέχνη στη ζωή των ανθρώπων.(200-250 λέξεις)

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ(1912-1991)

Αν δε μου ‘δινες την ποίηση, Κύριε

Ο  Νικηφόρος  Βρεττάκος  (1912  –  1991)  ήταν  Έλληνας  ποιητής,  πεζογράφος,  μεταφραστής,

δοκιμιογράφος και ακαδημαϊκός. Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Ο χρόνος και το ποτάμι», 1957.

Αν δε μου  ‘δινες την ποίηση, Κύριε,

δε θα ‘χα τίποτα για να ζήσω.

Αυτά τα χωράφια δε θα ’ταν δικά μου.

Ενώ τώρα ευτύχησα να ‘χω μηλιές,

να πετάξουνε κλώνους οι πέτρες μου,

να γιομίσουν οι φούχτες μου ήλιο,

η έρημός μου λαό,

τα περιβόλια μου αηδόνια.

Λοιπόν; Πως σου φαίνονται; Είδες

τα στάχυα μου, Κύριε; Είδες τ’ αμπέλια μου;



Είδες τι όμορφα που πέφτει το φως

στις γαλήνιες κοιλάδες μου;

Κι  έχω ακόμη καιρό!

Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, Κύριε.

Μ’ ανασκάφτει ο πόνος μου κι  ο κλήρος μου μεγαλώνει.

Ασωτεύω1 το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται.

Όμως,

δεν ξοδεύω τον ήλιό σου άδικα.

Δεν πετώ ούτε ψίχουλο απ’ ό,τι μου δίνεις.

Γιατί σκέφτομαι την ερημιά και τις κατεβασιές του χειμώνα.

Γιατί θα ‘ρθει το βράδυ μου. Γιατί φτάνει όπου να ‘ναι

το βράδυ μου, Κύριε, και πρέπει

να ‘χω κάμει, πριν φύγω, την καλύβα μου εκκλησιά

για τους τσοπάνηδες της αγάπης.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος αντικρίζει την ποίηση ως θείο δώρο που τού δόθηκε από

τον  Κύριο  (Θεό).  Να  αναφέρεις  δύο σημεία  του  ποιήματος  που  δείχνουν  πόσο

σημαντική είναι η ποίηση για το πρόσωπο που μιλάει. Ποια είναι η δική σου άποψη

για την ποίηση; Πόσο σημαντική θεωρείς πως είναι στη ζωή μας; 

ή

2. Να φανταστείς πως είσαι ένας ποιητής και γράφεις μια επιστολή σε έναν φίλο

σου, στον οποίο εξηγείς πόσο σημαντική είναι η ποίηση στη ζωή σου.
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1 Ασωτεύω: σπαταλώ.


