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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η μουσική είναι ...

Το  απόσπασμα  προέρχεται  από  συνέντευξη  του  Άγγελου  Πολίτη,  ενός  καταξιωμένου  και  βραβευμένου

μουσικού με δίπλωμα κλαρινέτου και μέλους συμφωνικής ορχήστρας,  που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα

www.polismagazino.gr  το 2019.

 

Η μουσική ενώνει τους λαούς και τους πολιτισμούς;

Η  μουσική  είναι  μια  παγκόσμια  γλώσσα  που  αδιαμφισβήτητα  ενώνει  λαούς  και  πολιτισμούς.

Ενώνει ανθρώπους με διαφορετική κοινωνική διαστρωμάτωση, χρώμα, θρησκεία κ.λπ. Έχουμε τα

παραδείγματα συμφωνικών ορχηστρών που συστάθηκαν από μουσικούς διαφορετικών χωρών, για

να συνεργαστούν και να βγάλουν όλοι μαζί ένα κοινό αποτέλεσμα με τη γλώσσα της μουσικής.

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη μουσική από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, είναι ένας τρόπος

έκφρασης  και  επικοινωνίας  που  μέσω  των  ήχων  και  των  ρυθμών  μιλάει  αυτή  την  παγκόσμια

γλώσσα.  Η  μουσική  είναι  συμμετοχή,  συνεργασία,  ομάδα,  αποτέλεσμα,  στιγμές  συγκίνησης,

δημιουργίας αλλά και αναδημιουργίας. Ας δώσουμε ένα απλό παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι

στο άκουσμα του εθνικού ύμνου της πατρίδας τους, όλοι οι άνθρωποι συγκινούνται. Η μουσική

μιλάει στην ψυχή, στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων, γι’ αυτό είναι αδιαμφισβήτητα ένα

αγαθό που τους ενώνει!

Γιατί χρειάζεται η μουσική παιδεία; Είναι πολυτέλεια ή ανάγκη;

Η μουσική παιδεία ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας στην αρχαία Ελλάδα. Μαζί με τα

μαθηματικά, τη γραφή και τον αθλητισμό ήταν και η μουσική. Δεν μπορεί, κάτι ξέρανε οι αρχαίοι

ημών πρόγονοι…. Στο ερώτημα αν είναι πολυτέλεια ή ανάγκη σίγουρα δεν είναι πολυτέλεια και

σίγουρα είναι ανάγκη! Μουσική παιδεία δε σημαίνει ότι όποιος μαθαίνει μουσική πρέπει να γίνει

και  επαγγελματίας.  Η  μουσική  δίνει  καλλιέργεια στον άνθρωπο,  μάλιστα έρευνες δείχνουν ότι

βοηθάει πολύ τα παιδιά στις επιδόσεις τους στα μαθήματα και τα κάνει να είναι πιο πειθαρχημένα

και  ήρεμα στη ζωή τους.  Επίσης πρέπει  να  δίνουμε στα παιδιά  μας σωστά ερεθίσματα καλής

ποιοτικής μουσικής, σε ό,τι είδος μουσικής επιλέγουμε. Τα παιδιά μας είναι οι αυριανοί ακροατές

και πρέπει να εκπαιδεύονται με σωστά ερεθίσματα. Προσωπικά, κάνοντας πολλές εκπαιδευτικές

συναυλίες σε σχολεία ή σε συναυλιακούς χώρους διαπιστώνω τη δίψα και την ανάγκη των παιδιών

για μουσική.  Ειδικά σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών, με τη πλειοψηφία των παιδιών να

είναι προσφυγόπουλα από Συρία, Πακιστάν κ.ά, έχω ζήσει συγκινητικές στιγμές. Τα παιδιά μην



έχοντας δει ποτέ στη ζωή τους ένα οργανικό σύνολο ή μην έχοντας ακούσει κλασική μουσική,

θυμάμαι να μας λένε ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες μέρες της ζωής τους .

Πώς μπορεί ένας γονιός να ανακαλύψει το ταλέντο του παιδιού του στη μουσική;

Ένας γονιός μπορεί να προσφέρει στο παιδί του την ευκαιρία να γνωρίσει τη χαρά της μουσικής.

Από εκεί  και  πέρα το ταλέντο του παιδιού το ανακαλύπτεις  μέσα από τη μουσική  πράξη.  Για

παράδειγμα  η  χορωδία  βοηθάει  πολύ  τα  παιδιά,  η  εκμάθηση  ενός  μουσικού  οργάνου  και  η

συμμετοχή σε ένα οργανικό σύνολο, η παρακολούθηση συναυλιών και φυσικά να ακούν  μουσική

στο σπίτι. Με λίγα λόγια το κάθε παιδί χρειάζεται μουσικά ερεθίσματα για να μπορεί να βγάλει το

ταλέντο του στην επιφάνεια.

 

Α3. Μετά την ανάγνωση της παραπάνω συνέντευξης, αποφασίζεις να γράψεις ένα άρθρο (200-250

λέξεων) στο προσωπικό σου ιστολόγιο για τη δύναμη και τα οφέλη της μουσικής. Να αναφερθείς

στο ρόλο που κατά τη γνώμη σου έχει η μουσική στην καθημερινότητα των νέων της ηλικίας σου

και στα είδη της μουσικής που η γενιά σου προτιμά, αιτιολογώντας την άποψή σου. 

Μονάδες 25 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ (1896-1928)

Το πιάνο

Το ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη που ακολουθεί προέρχεται από τη συλλογή ποιημάτων “Εφηβικοί Στίχοι”

(1913-1916), ποιήματα που έγραψε ως έφηβος και δημοσιεύονταν σε πειροδικά και εφημερίδες της εποχής.

Μπροστά στο πιάνο κει το μεγαλόπρεπο

πανώρια κόρη κάθεται

κι απλώνει στ’ άσπρα πλήχτρα του ανάλαφρα

τα χέρια της τ’ ασπρότερα.

Ριγούν αυτά στ’ ονειρευτό της άγγισμα

κι όλο πηδάν χαρμόσυνα

στα χάδια που τα δάχτυλα τ’ αφρόπλαστα

ατέλειωτα σκορπίζουνε.

Και χύνονται στη μυρωμένη κάμαρα

που λάμπει ολοφώτιστη

τρελοί σκοποί, απόκοσμοι, ουράνιοι



και μελωδίες βαγνέριες.

Γιομάτη πόνο μια στροφή ακούγεται,

βαριά χτυπούν τα δάχτυλα,

και σαν σιγοπηδά το πιάνο φαίνεται

πως τρέμει μες στο θρήνο του.

Και τ’ ανθογυάλι1’ αυτά που το στολίζουνε

κουνιούντ’, ανατριχιάζουνε

με τ’ άνθια τους μαζί, που χάμω γέρνουνε—

θαρρείς από τη λύπη τους.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο θέματα που σου δίνονται. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε

ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

1. Το ποίημα  χωρίζεται σε 2 ενότητες με βάση τα συναισθήματα που γεννά η μουσική στο πιάνο.

Να τις εντοπίσεις και να παρουσιάσεις με στοιχεία του ποιήματος το διαφορετικό συναισθηματικό

αντίκτυπο που έχει η εκτέλεση του κομματιού. Συμφωνείς ότι η μουσική μπορεί να εκφράσει τόσα

και διαφορετικά συναισθήματα;

ή

2.  Τι θα έλεγε το πιάνο του ποιήματος αν είχε ανθρώπινη φωνή; Αναλαμβάνεις να εκφράσεις σε

πεζό λόγο όσα η μουσική εκτέλεση λέει με νότες. Γράψε τις σκέψεις σου σε σελίδα ημερολογίου.

Μονάδες 25 

1 ανθοδοχεία
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