
Παράδειγμα: Τσαγκάτος Μανώλης 

Θέμα: Το αγαπημένο μου μουσικό όργανο 

Μια μέρα, πριν από 4 χρόνια, επισκεφτήκαμε με τους γονείς μου το Μέγαρο 

Μουσικής στην Αθήνα. Εκεί θα παρακολουθούσαμε μια εντυπωσιακή συναυλία με 

δεκάδες μουσικά όργανα, πνευστά, έγχορδα, κρουστά, να ενώνουν τις μελωδίες τους 

αρμονικά υπό τις οδηγίες του μαέστρου. Εκείνη η συναυλία υπήρξε η αιτία που 

ασχολήθηκα και αγάπησα τη μουσική! 

Από τα μουσικά όργανα που είδα πάνω στη σκηνή, εκείνο που μου τράβηξε 

περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν το βιολί, ένα έγχορδο μουσικό όργανο που 

παίζεται με δοξάρι, ακουμπώντας στον ώμο του βιολιστή! Ο μπαμπάς μου, όταν του 

πρωτοείπα να μου πάρει βιολί, ξαφνιάστηκε και μου πρότεινε να πάω να κάνω 

κάποια μαθήματα κι αν μου άρεσε θα μου έπαιρνε κι εμένα ένα! Και κάπως έτσι 

ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με το βιολί. 

Τα μαθήματα μου άρεσαν όλο και περισσότερο κι αυτό οφείλεται και στον 

δάσκαλο που με δίδασκε βιολί! Στην αρχή δυσκολεύτηκα γιατί είναι ένα πολύ 

δύσκολο μουσικό όργανο που θέλει πολλή εξάσκηση, με τα πρώτα μαθήματα να 

ξεκινούν από τον τρόπο που πρέπει να το κρατάς στον ώμο σου, ύστερα μαθαίνεις 

να κρατάς το δοξάρι και κατόπιν μαθαίνεις τις πρώτες νότες! Αυτό είναι το πλέον 

δύσκολο κομμάτι καθώς πρέπει να συνδυάσεις το κράτημα με το σωστό και εύστοχο 

χτύπημα των χορδών!  

Ανυπομονούσα να αποκτήσω και το δικό μου βιολί. Όταν λοιπόν ο μπαμπάς 

μου σιγουρεύτηκε ότι δεν ήταν μια τρέλα αλλά κάτι που πραγματικά με ενδιέφερε, 

με πήρε και πήγαμε να διαλέξουμε ένα βιολί. Το δικό μου βιολί! Πήγαμε σε αρκετά 

μαγαζιά με μουσικά όργανα και τελικά βρήκα αυτό που ήθελα. Ένα άσπρο, ελαφρύ 

βιολί με ασημένια χαραγμένα γράμματα και γκρι δοξάρι. Το έβαλα μέσα στην 

γαλάζια θήκη του και το τοποθέτησα στο δωμάτιό μου σε σημείο που να μην φτάνει 

ο αδερφός μου! 

Τα μαθήματα πλέον γίνονταν με το δικό μου βιολί. Μάθαινα όλο και 

δυσκολότερα μουσικά κομμάτια κάνοντας ώρες προπόνησης και πρόβας. Έπαιρνα 

πάντα μέρος στις εκδηλώσεις του σχολείου και σε συναυλίες του ωδείου 

αποκτώντας έτσι πολύτιμες εμπειρίες. Το ρεπερτόριό μου ποικίλει από 

παραδοσιακά μέχρι ροκ μουσικά κομμάτια. Και μπορεί να μην έγινα ο καλύτερος 

βιολιστής του κόσμου αλλά η ευχαρίστηση που παίρνω όταν παίζω για τους φίλους 

μου και την οικογένεια μου είναι υπεραρκετά για μένα! Το χειροκρότημα και το 

χαμόγελό τους είναι η δική μου ανταμοιβή. 

Το βιολί μου πάντα με συντροφεύει, τοποθετημένο μέσα στη γαλάζια του 

θήκη, δίπλα στο γραφείο μου, περιμένοντάς με να το βγάλω από εκεί και να αρχίσω 

να παίζω με το δοξάρι ένα σωρό μελωδίες… έστω κι αν μερικές φορές η μαμά 

φωνάζει επειδή είναι μεσημέρι ή αργά το βράδυ!  


