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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η τέχνη στο σχολείο

Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από κείμενο της κας Αγγελοπούλου Αναστασίας που δημοσιεύτηκε

στον ιστότοπο www.tomorrownews.gr  στις 25-3-2021.

Η ενασχόληση των νέων με τις  σύγχρονες μορφές τέχνης,  όπως είναι  το θέατρο και  ο

κινηματογράφος, στοχεύει στην ανατροπή των παραδοσιακών αντιλήψεων και προκαταλήψεων

και  ευρύτερα  στην  επίτευξη  της  ισότητας  και  του  πλουραλισμού.  Στόχος  των  νέων  είναι  να

καταρριφθούν όλες εκείνες  οι  ιδεολογίες,  που υποστηρίζουν πως η τέχνη είναι  μόνο για τους

«λίγους»,  τους  «διαλεχτούς»,  τους  ανθρώπους  της  αφρόκρεμας.  Τέχνη  είναι  ένας  κόσμος

απέραντος  και  ανοιχτός  σε  όλους.  Ο  καθένας  μπορεί  να  εισέλθει  σε  αυτόν  και  να  γίνει

αναπόσπαστο κομμάτι του,  να αποδείξει  την αξία του,  να αναδειχθεί.  Οι νέοι προσπαθούν να

επαναστατήσουν, να κατοχυρώσουν την αδιαμφισβήτητη αξία της τέχνης μέσα από τους στίχους

τραγουδιών,  την  αδερφή  ψυχή  της  τέχνης,  τη  Μουσική.  Μέσα  από  τις  νότες  επιχειρούν  να

υπενθυμίσουν στην κοινωνία αξίες και αρχές, που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αφήνουν

αναλλοίωτες  στο  πέρας  του  χρόνου.  Έρχονται  να  εξυμνήσουν  την  αγάπη,  το  μίσος,  την

αλληλεγγύη,  τον  πόνο  και  όλα  εκείνα  τα  συναισθήματα  που  κατακλύζουν  την  ανθρώπινη

υπόσταση  θυμίζοντας  στους  ανθρώπους  πως,  ακόμα  και  σε  καιρούς  δύσκολους,  μπορούν  να

πορευτούν με αυτές και να εφοδιαστούν με δύναμη και θέληση.

Η ζωγραφική έρχεται και αυτή να αφήσει τη δική της πινελιά στον ανθρώπινο κόσμο. Μέσα

από τους ζωγραφικούς πίνακες και τις φωτογραφίες οι νέοι προσπαθούν να αναπαραστήσουν τα

προβλήματα  της  κοινωνίας  και  να  τα  προβάλουν  στον  υπόλοιπο  κόσμο.  Απαθανατίζουν  τις

καταστάσεις όσο πιο ρεαλιστικά μπορούν, έτσι ώστε να εισακουστούν, να κατορθώσουν τελικά να

κάνουν  τα  μηνύματά  τους  αποδεκτά  στον  κόσμο.  Σε  έναν  κόσμο,  που  όσο  πάει  εκφυλίζεται1,

οδηγείται στον δρόμο της καταστροφής. Σε αυτό το σημείο οι νέοι εναποθέτουν τις τελευταίες

τους προσπάθειες σε αφηρημένες μορφές τέχνης, «αντισυμβατικές», όπως χαρακτηρίζονται από

πολλούς.  Το graffitti  («γκράφιτι») αποτελεί  έναν τέτοιο τρόπο έκφρασης και δημιουργικότητας,

μέσω  του  οποίου  πολλοί  νέοι  επιδιώκουν  να  εκφράσουν  τους  προβληματισμούς  τους  και  τις

επιθυμίες τους, να «αφυπνίσουν» το πλήθος. Άλλωστε, ο κόσμος «ξυπνά» μόνο όταν στον δρόμο

του εμφανίζεται κάτι το αλλόκοτο, το μη αποδεκτό.

Εν κατακλείδι, η τέχνη συνιστά το μέσο εκείνο, το οποίο εάν προωθηθεί ορθά από τους

1 εκφυλίζεται : παρακμάζει, ατονεί



νέους, θα γεφυρώσει το χάσμα, που επικρατεί σε πολλούς τομείς της ζωής και θα πετύχει μια

κοινωνία αναπτυγμένη και ενωμένη.

 

Α3.  Με αφορμή το κείμενο που διάβασες αποφασίζεις  να δημοσιεύσεις  με τη σειρά σου ένα

κείμενο (200-250 λέξεων) στο ιστολόγιο του σχολείου σου. Με αυτό καλείς τους συμμαθητές σου

να διοργανώσουν μια καλλιτεχνική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς συμμετέχοντας σε

διάφορες  καλλιτεχνικές  δραστηριότητες  (θέατρο,  συναυλία,  ζωγραφική,  φωτογραφία  κ.λπ.)

παρουσιάζοντας τα οφέλη που θα έχει αυτή η δράση τόσο για εσάς τους ίδιους όσο και για το

σχολείο σας.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ (1860-1904)

Ιόνιτς

Το  παρακάτω  απόσπασμα  προέρχεται  από  το  διήγημα  «Ιόνιτς»  του  Ρώσου  συγγραφέα  Άντον  Τσέχωφ

(Μετάφραση Γιάννης Στυλιάτης, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 1998). Στο απόσπασμα παρακολουθούμε μια βραδινή

συγκέντρωση φίλων στο σπίτι της οικογένειας του Ιβάν Πέτροβιτς με την παρουσία σ' αυτήν του γιατρού

Στάρτσεφ.

«Και τώρα εσύ, γατάκι, παίξε κάτι», είπε ο Ιβάν Πέτροβιτς στην κόρη του.

Σήκωσαν το σκέπασμα του πιάνου και άνοιξαν τις παρτιτούρες, που ήταν ήδη έτοιμες. Η

Αικατερίνα Ιβάνοβνα χτύπησε με τα δυο της χέρια τα πλήκτρα και αμέσως μετά πάλι τα χτύπησε με

όλη της τη δύναμη, ξανά και ξανά.  Οι ώμοι και το στήθος της ανατρίχιαζαν, χτυπούσε τα ίδια

πλήκτρα επίμονα και έμοιαζε πως δεν θα σταματήσει ποτέ, παρά μόνο αν χώσει τα πλήκτρα μέσα

στο πιάνο. Το σαλόνι γέμισε από μπουμπουνητά. Μπουμπούνιζαν τα πάντα, και το πάτωμα και το

ταβάνι  και  τα έπιπλα.  Η Αικατερίνα Ιβάνοβνα έπαιζε  ένα δύσκολο μουσικό κομμάτι,  που ήταν

ενδιαφέρον  ακριβώς  εξαιτίας  της  δυσκολίας  του,  μακρύ  και  μονότονο,  και  ο  Στάρτσεφ,

ακούγοντας,  φανταζόταν  ότι  κατρακυλούν  πέτρες  από  ένα  ψηλό βουνό,  κατρακυλούν,  ολοένα

κατρακυλούν, κι εκείνος ήθελε να σταματήσουν το γρηγορότερο να κατρακυλούν, ενώ ταυτόχρονα

κοίταζε  την  Αικατερίνα  Ιβάνοβνα,  ροδαλή  από  την  προσπάθεια,  δυνατή,  ενεργητική,  με  μια

μπούκλα πεσμένη στο μέτωπο,  και  του άρεσε αφάνταστα.  Μετά το χειμώνα που πέρασε στην

Ντιάλιζα, ανάμεσα σε αρρώστους και μουζίκους2, το να κάθεται στο σαλόνι, να κοιτάζει αυτό το

νεαρό, κομψό και, ίσως, αγνό πλάσμα και ν' ακούει αυτούς τους θορυβώδεις, βαρείς ήχους, του

ήταν τόσο ευχάριστο και τόσο καινούριο.

«Λοιπόν, γατάκι, σήμερα έπαιξες καλύτερα από κάθε άλλη φορά», είπε ο Ιβάν Πέτροβιτς

2 μουζίκοι : οι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις των Ρώσων αποτελούμενες κυρίως από χωρικούς 



με δάκρυα στα μάτια, όταν τελείωσε η κόρη του και σηκώθηκε.

Την περικύκλωσαν όλοι, της έδιναν συγχαρητήρια έκπληκτοι και διαβεβαίωναν ότι είχαν

πολύ καιρό ν' ακούσουν τέτοια μουσική, κι εκείνη άκουγε σωπαίνοντας, μόλις χαμογελώντας, και

στην έκφρασή της ήταν ζωγραφισμένος ο θρίαμβος.

«Υπέροχα! Έξοχα!»

«Υπέροχα!»  είπε  και  ο  Στάρτσεφ,  υποτασσόμενος  στο  γενικό  ενθουσιασμό.  «Πού

σπουδάσατε μουσική;», ρώτησε την Αικατερίνα Ιβάνοβνα. «Στο ωδείο;»

«Όχι, για το ωδείο τώρα μόλις ετοιμάζομαι, μέχρι τώρα έπαιρνα μαθήματα εδώ, από τη

μαντάμ Ζαβλόφσκαγια.»

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

ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

1.  Ποια  συναισθήματα  προκάλεσε  στον  γιατρό  Στάρτσεφ  η  μουσική  εκτέλεση  του  νεαρού

κοριτσιού; Μπορεί κατά τη γνώμη σου η μουσική να γεννήσει τόσο έντονα συναισθήματα; 

ή

2. Να υποθέσεις ότι είσαι κι εσύ καλεσμένος/-η στο σπίτι του Ιβάν Πέτροβιτς. Τι θα έλεγες και τι θα

ρωτούσες τη νεαρή Αικατερίνη μετά την εξαιρετική εμφάνισή της στο πιάνο; Να γράψεις έναν

υποθετικό διάλογο μεταξύ σας.
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