
1ο Φύλλο Εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες) 

 

1. Αφού μελετήσετε και θυμηθείτε το κείμενο της Ενότητας 6 «Η μουσική 

εξημερώνει», να εντοπίσετε και να καταγράψετε σε δύο διαφορετικές 

στήλες: α) Τις φράσεις του κειμένου που δηλώνουν τη σημασία της 

μουσικής για τους Αρκάδες και β) τις φράσεις του κειμένου που δηλώνουν 

τη διαχρονική σημασία της μουσικής. 

α)                                                                   

 Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον                  

 οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ 

παιᾶνας, 

 μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς 

Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις 

 Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν 

αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ 

τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες 

ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. 

β) 

 Mουσικὴν πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν 

 ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ 

τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν 

αὐστηρίαν 

 

 

2. Ποιες από τις φράσεις που συγκεντρώσατε θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και σήμερα, για να περιγράψουν τη σχέση του 

σύγχρονου ανθρώπου με τη μουσική; 
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Αρχικά πιστεύω πως η μουσική στην σημερινή εποχή παίζει μεγάλο ρόλο για την 

καθημερινότητα και την ψυχολογία πολλών ατόμων ( Mουσικὴν πᾶσι μὲν 

ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν). Επίσης πολλά άτομα αποφασίζουν να καταφύγουν προς 

την μουσική για διαφόρους λόγους. Για παράδειγμα, η μουσική μπορεί να σε κάνει 

να χαλαρώσεις και να ξεχαστείς από την ένταση της ρουτίνας και της 

καθημερινότητας. Ένα ακόμα λόγος είναι ότι η μουσική μπορεί να σε ηρεμήσει και 

να σε κάνει να ψυχαγωγηθείς. Μπορεί να σου αφαιρέσει το stress και το άγχος που 

σου προκαλούν  οι διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζεις (μὲν τὴν ἑκάστων 

αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν).Τέλος η μουσική 

μπορεί να είναι μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια του 

πνεύματος. Μέσα από το είδος μουσικής που ακούς έχεις την δυνατότητα να 

αναπτύξεις ύφος και άποψη για σημαντικά θέματα. Εγώ προσωπικά μέσα από την 

εμπειρία που αναπτύξει αυτά τα χρόνια προτιμώ να ακούω μουσική, όταν θέλω να 

νιώσω καλυτέρα ψυχολογικά. Επίσης ακούω μουσική για να ψυχαγωγηθώ και για 

να καλύψω τις ανάγκες ηρεμίας και διασκέδασης μου.  

 

 
 

3. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι σύγχρονες χρήσεις της μουσικής 

(ψυχαγωγία, δημιουργία, μέσο διαμαρτυρίας, έκφραση συναισθημάτων / 

αντιλήψεων, μέσο κοινωνικοποίησης); Από την εμπειρία σας, πότε ακούτε 

μουσική και γιατί; 

(Να καταγράψετε τις απαντήσεις σας με τη μορφή σημειώσεων σε αρχείο Notepad 

και να τις αποθηκεύσετε για να τις χρησιμοποιήσετε στο τελευταίο στάδιο  της 

Εργασίας σας) 

 

Κατά τη γνώμη μου η μουσική σήμερα έχει διάφορες χρήσεις, διαφορετικές ανά 

περίσταση. Αρχικά η μουσική έχει πολύ σημαντικό ρόλο ως ψυχαγωγικό μέσο. 

Αυτό συμβαίνει επειδή αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά μας, γι’ αυτό και 

κάθε άτομο ενδιαφέρεται για διαφορετικά κομμάτια. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι 

υπήρχαν από πάντα τραγούδια που συνόδευαν τους διάφορους λαούς στα 

πανηγύρια και σε άλλες γιορτές, ενώ σήμερα το να έχει κανείς τραγούδια 

«κατεβασμένα» στις ηλεκτρονικές του συσκευές είναι καθημερινότητα. Δεν 

είναι όμως αυτός ο μοναδικός ρόλος της μουσικής. Με αυτήν δίνεται η ευκαιρία 

στον άνθρωπο να δημιουργήσει και να εκφραστεί, να μοιραστεί τα 



συναισθήματά του με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και να διατυπώσει απόψεις 

και αντιλήψεις. Τέλος η μουσική αποτελεί και μέσο κοινωνικοποίησης, αφού 

μπορεί και ενώνει τον κόσμο άσχετα της φυλετικής καταγωγής σε διάφορες 

εκδηλώσεις, ενώ δεν είναι απίθανο να αποκτήσει κανείς διάφορες γνωριμίες 

μέσω της μουσικής. 

 

   Θεωρείται γεγονός ότι, τουλάχιστον όσον αφορά άτομα της εφηβικής ηλικίας, 

η μουσική έχει ως κύριο ρόλο την ψυχαγωγία. Με τα κινητά ή άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση σε τραγούδια, με τα 

οποία ψυχαγωγείται κανείς σε διάφορες καταστάσεις. Μπορεί κάποιος να 

ακούσει ένα μουσικό κομμάτι για να ευχαριστηθεί μια χαρούμενη στιγμή. 

Ακόμα πιθανότερο είναι μέσω της μουσικής να ψάχνει κανείς στήριγμα και 

παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές της ζωής όπως έναν χωρισμό (που τείνει να 

έχει, για κάποιον αξιοπερίεργο λόγο, την ίδια βαρύτητα με το τέλος του 

κόσμου), έναν τσακωμό με φίλους ή οικογενειακά πρόσωπα ή ακόμη και μια 

ταινία της οποίας η εξέλιξη στεναχώρησε βαθύτατα. Επιπλέον είναι συχνή 

συμβουλή σε όσους πάσχουν από κατάθλιψη να ακούν μουσική για να τους 

χαλαρώνει, όσο αυτό είναι δυνατόν. Παράλληλα πολλοί χρησιμοποιούν την 

μουσική ως εργαλείο αυτοσυγκέντρωσης αφού είναι σε θέση να δώσει ρυθμό 

σε μια άσκηση γυμναστικής, να επιταχύνει τον ρυθμό που κάποιος διαβάζει για 

το σχολείο ή απλά να τον απομονώσει αποτελεσματικά από το περιβάλλον για 

να συγκεντρωθεί σε κάποια άλλη εργασία (από την ανάγνωση ενός 

εξωσχολικού βιβλίου έως και την καθαριότητα ενός δωματίου). 

 

 

 

Μουσικής Μύθοι 

2ο φύλλο εργασίας 

 

       Ετυμολογία του όρου "Μουσική" 

Η μουσική θεωρείται ένα είδος τέχνης που συνιστάται σε κατάλληλο συνδυασμό 

ήχων έτσι ώστε να παράγει μια μελωδία με ρυθμό και αρμονία. Η λέξη μουσική 



παράγεται ετυμολιγικά από την λέξη "Μούσα"( από τις 9 Μούσες, θεότητες των 

τεχνών).Η έννοια Μούσα προέρχεται από την αρχαιοελληνική ρίζα "μω", η οποία 

σημάινει "ερευνώ". 

         

 

Μουσική και Μύθοι 

Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και κυρίως 

στους μύθους του. Τα βασικά μουσικά όργανα στους μύθους ήταν τις 

περισσότερες φορές ο αυλός , η λύρα και η κιθάρα. Οι μύθοι αυτοί βέβαια δεν 

συνέδεαν την μουσική μόνο με όργανα και ήχους αλλά και με ιστορίες για την 

ζωή αρχαίων θεών. 

 

          Μύθος του Ορφέα 

Ο Ορφέας ήταν ένας από τους Αργοναύτες του Ιάσονα που με τη μουσική της 

λύρας του( την οποία έμαθε να παίζει από τον ίδιο τον Απόλλωνα)  κατάφερε να 

κοιμήσει τον δράκο και να μπορέσει έτσι ο Ιάσονας να κλέψει το χρυσόμαλλο 

δέρας. Στην επιστροφή μάγεψε ακόμα και τις Σειρήνες με το τραγούδι του και 

ήταν εκείνος που καθιέρωσε και τα Μυστήρια του Διόνυσου. 

Στην ιστορία όμως έμεινε ο 

έρωτας του για την Ευρυδίκη, την αγαπημένη του σύζυγο. Μια μέρα εκείνη στην 

προσπάθειά της να αποφύγει την ερωτική επίθεση του βοσκού Αρισταίου 

τσιμπήθηκε από ένα φίδι που ήταν κρυμμένο στα χόρτα. Το τσίμπημα ήταν 

θανατηφόρο. Ο πόνος του Ορφέα ήταν τόσο μεγάλος που κατέβηκε μέχρι τον 

Άδη για να τη φέρει πίσω. Η μαγική μελωδία που έπαιζε με τη λύρα του μάγεψε 

τον Κάτω Κόσμο και κατάφερε να πείσει τον Πλούτωνα να επιστρέψει η 

αγαπημένη του στον Πάνω Κόσμο. Ένας όρος υπήρχε μόνο. Ο Ορφέας να μην 

κοιτάξει πίσω του πριν περάσουν την πύλη του Άδη. Εκείνος όμως δεν άντεχε να 

μη τη δει και τυφλωμένος από το πάθος του γύρισε το βλέμμα του για να τη δει. 

Δεν είχαν περάσει όμως την πύλη του Άδη. Έτσι παραβίασε τη συμφωνία που 



είχε κάνει με τον Πλούτωνα και η αγαπημένη του έμεινε για πάντα στον κόσμο 

των νεκρών. Ο Ορφέας δεν ξεπέρασε ποτέ το θάνατο της, καθώς και την ευθύνη 

του για την επιστροφή της στον Κάτω Κόσμο. Σύμφωνα με ένα χαμένο έργο του 

Αισχύλου, ο Ορφέας τα τελευταία χρόνια της ζωής του περιφρόνησε τη λατρεία 

όλων των θεών εκτός από του Ήλιου, τον οποίο αποκαλούσε Απόλλωνα. 

 

Στην εικόνα απεικονίζεται ο Ορφέας ο οποίος στο ένα χέρι του κρατάει την 

Ευρυδίκη και στο άλλο την λύρα του. 

 

 

                  Μύθος των 9 Μουσών 

Οι Μούσες ήταν οι Θεές της μουσικής, των μουσικών οργάνων, του χορού, των 

γλεντιών και της ποίησης. Διασκέδαζαν τους Ολύμπιους στα συμπόσια 

τραγουδώντας τους με τις ακούραστες φωνές τους θείες μελωδίες και ύμνους, 

παίζοντας την λύρα. Το θέμα των τραγουδιών τους ήταν πάντα η αρχοντική 

καταγωγή των θεών, τους οποίους εγκωμιάζουν. Κυρίως όμως υμνούν τον Δία 

και το μεγαλείο του. Το πόσο στενά δεμένες ήταν μαζί του φαίνεται από το ότι 

τις αποκαλούσαν «Ολυμπιάδες».  



Οι Μούσες ήταν οι Θεές της μουσικής, των 

μουσικών οργάνων, του χορού, των γλεντιών και της ποίησης. Διασκέδαζαν τους 

Ολύμπιους στα συμπόσια τραγουδώντας τους με τις ακούραστες φωνές τους 

θείες μελωδίες και ύμνους, παίζοντας την λύρα. Το θέμα των τραγουδιών τους 

ήταν πάντα η αρχοντική καταγωγή των θεών, τους οποίους εγκωμιάζουν. 

Κυρίως όμως υμνούν τον Δία και το μεγαλείο του. Το πόσο στενά δεμένες ήταν 

μαζί του φαίνεται από το ότι τις αποκαλούσαν «Ολυμπιάδες». Σπανιότερα 

δόξαζαν με τα τραγούδια τους το γένος των ανθρώπων και τους φημισμένους 

ήρωες. Το αρμονικό τους τραγούδι μάγευε τον βασιλιά των θεών και των 

ανθρώπων, γέμιζε με ευφορία τις ψυχές όλων των θεών και γοήτευε ολόκληρη 

τη φύση η οποία στεκόταν ασάλευτη κάθε φορά που οι Μούσες ακούγονταν από 

την κορυφή του Ολύμπου, για να τις αφουγκραστεί: ο ουρανός, τα άστρα, η 

θάλασσα και τα ποτάμια, όλα σιωπούσαν ευλαβικά. Οι Μούσες τραγούδησαν για 

να γιορταστούν οι γάμοι της Θέτιδας με τον Πηλέα και της Αρμονίας με τον 

Κάδμο. Τραγούδησαν ακόμη θρηνητικά στην ταφή του Αχιλλέα. Όταν 

μεγάλωσαν έγιναν πολύ έξυπνες και ωραιότατες. Είχαν ιδιαίτερη αγάπη στη 

μουσική, δεν τις ενδιέφεραν οι ανθρώπινες ασχολίες και αναζητούσαν ήσυχο 

τόπο για να αφιερωθούν στις Καλές Τέχνες. Έλεγαν πως ο Πίερος, βασιλιάς της 

Μακεδονίας σύμφωνα με τη μυθολογία, έφερε από εκεί τη λατρεία τους στη 

Βοιωτία. Ο Πίερος, μάλιστα, απέκτησε εννιά κόρες, στις οποίες έδωσε το όνομα 

των Μουσών, Πιερίδες. Ήταν όμως τόσο αλαζονικές, ώστε προκάλεσαν τις 

Μούσες να παραβγούν μαζί τους στο τραγούδι. Οι Μούσες τις νίκησαν, όπως 

ήταν φυσικό, και για να τις τιμωρήσουν, τις μεταμόρφωσαν σε φλύαρες κίσσες.  

 



 

 

                                                           

 

Πηγές:  

Ετυμολογία Μουσικής: 

https://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%

CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7&sin=all 

Μύθος του Ορφέα: 

http://www.mixanitouxronou.gr/o-megalos-erotas-tou-orfea-pou-stichise-tin-

epanafora-tis-agapimenis-tou-evridikis-ston-pano-kosmo-giati-i-menades-

skotosan-ton-orfea-ke-pos-dimiourgithikan-ta-perifima-orfika-mistiria/ 

Μύθος των Μουσών: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%

CF%82 

Αλλες πληροφορίες: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%

CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1 
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Περιστέρι, 24/01/2021 

 

Αξιότιμη κυρία Κεραμέως, 

Ονομάζομαι Μιχαηλίδη Νόνικα και εκπροσωπώ το 1ο Γυμνάσιο Περιστερίου και πιο 

συγκεκριμένα το τμήμα Γ2. Σας στέλνω αυτή την επιστολή για να σας εκφράσω 

κάποια αιτήματα που έχει το σχολείο μας σχετικά με την αξιοποίηση της μουσικής 

στο σχολείο, αφού η μουσική είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα του 

σχολείου. Με τη μουσική οι άνθρωποι μπορούν να αποκομίσουν πολλά θετικά. 

Αρχικά, είναι μια τέχνη που χρειάζεται να διδάσκεται πιο συχνά στα ελληνικά 

σχολεία, αφού βοηθάει στη βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης. Αυτό έχει 

επιβεβαιωθεί μαζί με πολλά άλλα σε μια μελέτη που έγινε σε περισσότερους από 

2.000 μαθητές σε σχολεία στη Νέα Υόρκη. Εκεί βρέθηκε ότι η ενασχόληση με τη 

μουσική επηρεάζει θετικά τα παιδιά ηλικίας 9-14 ετών. Συγκεκριμένα, τα βοηθάει 

στην έκφραση σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων, την προθυμία να δοκιμάσουν 

καινούρια πράγματα, τη συνεργασία, το συσχετισμό ιδεών και γεγονότων, την 

αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις. 

Δηλαδή, η μουσική βοηθάει σε όλα όσα θα επιθυμούσε ένας γονιός για το παιδί 

του. Επιπρόσθετα, η μουσική συμβάλλει στην εκτόνωση και στην ψυχαγωγία των 

μαθητών και γενικότερα των ανθρώπων, καθώς έχουν την ικανότητα να 

αναζητήσουν ό,τι είδος μουσικής τους ικανοποιεί το οποίο θα τους βοηθήσει να 

εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Ακόμη,η μουσική είναι βοηθητική και στη 

θεραπεία ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικές παθήσεις. Χρησιμοποιείται σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν 

να εκφράσουν τα συναισθήματα τους μέσω της μουσικής, καθώς δυσκολεύονται 

υπό άλλες συνθήκες να βρουν τις σωστές λέξεις. 

Η μουσική επίσης, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε νέους πολιτισμούς. Όλες ο 

χώρες του κόσμου δημιουργούν μουσική που περιέχει στοιχεία από τον πολιτισμό 

τους. Έτσι, οι μάθητες θα έχουν την ευκαιρία οχι μόνο να ακούσουν την μουσική 

άλλων χωρών, αλλά θα μπορέσουν και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους 

ορίζοντες μέσα από τα πολιτιστικά στοιχεία που περιλαμβάνει κάθε τραγούδι.  

Γίνεται αντιληπτό ότι η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπου.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποκομίσουν τα παιδιά όλα τα θετικά στοιχεία της 

μουσικής κατά τη διάρκεια παρουσίας τους στο σχολείο. Ειδικότερα, θα μπορούσε 

να υπάρξει αύξηση ωρών στο μάθημα της μουσικής, καθώς πιστεύουμε οτι και η 

μουσική είναι ένα εξίσου πολύ σημαντικό μάθημα και βοηθάει τους ανθρώπους σε 

όλες τις πτυχές της ζωής τους. Ακόμη, τα σχολεία μπορούν να διοργανώσουν 

σχολικές εκδρομές με κύριο θέμα τη μουσική. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να 



επισκεφτούν μουσεία, ώστε να γνωρίσουν την ιστορία της μουσικής. Επίσης, θα 

ήταν όμορφο να διεξαχθούν περισσότερες σχολικές παραστάσεις με θέμα τη 

μουσική. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να ασχοληθούν 

περισσότερη ώρα με τη μουσική. Στη συνέχεια, θα ήταν ενδιαφέρον να 

παρευρίσκονται άτομα από το χώρο της μουσικής ως επισκέπτες στα σχολεία. Έτσι, 

πολλά παιδιά μπορεί να ενδιφερθούν ώστε να ασχοληθούν με τη μουσική. Τέλος, 

θα μπορούσαν οι μαθητές να διδάσκονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 

ορισμένα μουσικά όργανα. 

Εν κατακλείδη, η μουσική είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα στο σχολικό 

πρόγραμμα, διότι δεν παραμένει στα βασικά πρότυπα μάθησης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να είναι ταυτόχρονα ένα διασκεδαστικό μάθημα για τους μαθητές 

αλλά και γεμάτο νέες πληροφορίες.  

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που δώσατε για να διαβάσετε το αίτημα μας. 

                                                                                                                                Με εκτίμηση, 

                                                                                                                      Νόνικα Μιχαηλίδη 

 

Τα παιδία που εργάστηκαν σε αυτή την ομάδα είναι : η Αυγή Τσελεκίδη , η Παπρά 

Αναστασία , η Νόνικα  Μιχαηλίδη , η Κατερίνα Παναγιώτου και η Έλενα Παπαναγιώτου 


