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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΗ 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Χορέψετε – Χορέψετε  

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα sanejoker.info.gr. τον Σεπτέμβριο του 2021.Ο συντάκτης 

του κειμένου  υπογράφει ως sanejoker - γελωτοποιός, θέλοντας να κρατήσει την ανωνυμία του.  

 

Το πρωί περίμενα στην ουρά σούπερ -μάρκετ, βαριεστημένος περισσότερο κι απ’ τους υπαλλήλους. Το 

σύμπαν μ’ άκουσε και ξεκίνησε να παίζει το κατάλληλο τραγούδι – απ’ τα ηχεία του σούπερ, δεν το 

έπαιξε ο Θεός. 

«Χορέψετε, χορέψετε παπούτσια μη λυπάστε, 

μα κείνα ξεκουράζονται τη νύχτα που κοιμάστε. 

Δώστε του χορού να πάει, τούτ’ η γης θα μας εφάει. 

Tούτ’  η γης που την πατούμε όλοι μέσα θε να μπούμε. » 

 

Ακούω τους mementomori1 στίχους, νιώθω το ρυθμό κι αρχίζω να λικνίζομαι, όσο πιο κρυφά μπορώ. 

Θυμάμαι τη Νάξο. Χαμογελάω. Αφήνω τα πράγματα μου στο ταμείο. «Είκοσι τρία ευρώ», μου λέει η 

ταμίας, πριν ακόμα τελειώσει το κομμάτι. Μου φεύγει το χαμόγελο. Κοιτάζω τι έχω πάρει και κάνει 

τόσο. Ο μπάλος του Χατζόπουλου τελειώνει την ώρα που βγαίνω έξω και προσπαθώ να καταπιώ την 

ακρίβεια. Φεύγω μέσα στους δρόμους της πόλης. Σφυρίζω το «Χορέψετε», για να ξεχαστώ. Σκέφτομαι 

πόσο η γεωγραφία του μέρους, όπου ζούμε, επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή μας, την τέχνη μας, τη 

μουσική μας. Τα νησιώτικα τραγούδια είναι –κυρίως- αλέγκρο2. Μέσα στη χαρά, ακόμα κι όταν 

αναφέρονται στο θάνατο ή στον πληθωρισμό: «Πληρώνετε πληρώνετε, ακρίβεια μη φοβάστε.» 

Μετά ακούς ηπειρώτικα.  Τσάμικα βαριά κι αργόσυρτα, ακόμα κι όταν έχουν παρόμοιο θέμα: 

«Να ’σαν τα νιάτα δυο φορές, τα γηρατειά καμία.» Τα νησιώτικα φτιάχτηκαν στον ήλιο του Αιγαίου, 

                                                             
1 Mementomori: που σου θυμίζουν ότι είσαι θνητός 

2 αλέγκρο: χαρούμενος ρυθμός 



δίπλα στη θάλασσα, όπου ποτέ δεν χιονίζει, κρύο δεν κάνει, και το ψηλότερο βουνό το ανεβαίνεις 

χορεύοντας αλέγκρο. Τα ηπειρώτικα φτιάχτηκαν «στα κακοτράχαλα τα βουνά», όπως γράφει ο Γκάτσος 

στο «Τσάμικος», μέσα στο χιόνι και στο βράχο, «πάνω στην πέτρα την αγιασμένη», από ανθρώπους 

σκληρούς κι ανυπότακτους.  

Και δεν είναι μόνο η γεωγραφία που ορίζει τη ζωή μας, είναι και η ιστορία -ακόμα και η 

προϊστορία. Ο τσάμικος χορός χορεύεται μόνο από άντρες. Είναι δωρικός, πολεμικός, όπως κι οι 

Δωριείς, που όπως λένε τα πρώτα κείμενα κατέβηκαν απ’ την Πίνδο. Ο αξιώτικος μπάλος είναι 

ζευγαρωτός, τον χορεύουν άντρες και γυναίκες αντικριστά, όχι σε κύκλο. Μοιάζει με φλερτ. Ο 

κυκλαδίτικος πολιτισμός είναι 5.000 χρονών. Προηγείται των φύλων που κατέβηκαν απ’ το βορρά. Οι 

Κυκλαδίτες είχαν στήσει έναν χαρούμενο και ειρηνικό πολιτισμό στον οποίο η γυναίκα ήταν εξίσου 

σημαντική με τον άντρα –αν όχι κυρίαρχη. Οπότε είχε δικαίωμα να χορέψει μαζί του δημόσια. Ο 

πυρρίχιος θεωρείται ο παλιότερος ελληνικός χορός. Πολεμικός χορός που χόρευαν μόνο οι άντρες –

αφού αυτοί πολεμούσαν. Οι Πόντιοι, που έζησαν χιλιετίες σ’ ένα δύσκολο περιβάλλον, κυρίως 

γεωπολιτικά, με τον πόλεμο και τους εχθρούς πάντα δίπλα τους, έχουν διατηρήσει την πιο αυθεντική 

μορφή του αρχαίου χορού, στη ποντιακή σέρρα. Χορεύουν μόνο άντρες, σε ρυθμό που σίγουρα είναι 

πολεμικός και καθόλου αλέγκρο. 

Παρότι δεν είμαι καθόλου παραδοσιακός τύπος – πάντα προτιμούσα τη ροκ, και παρότι δεν 

ξέρω να χορεύω τίποτα, ούτε κι έχω χορέψει, όταν βλέπω ανθρώπους να χορεύουν πεντοζάλι, όταν 

βλέπω Πόντιους να χορεύουν σέρρα, ή κάποιους άλλους τσάμικο, βουρκώνω. Ίσως να υπάρχουν 

χωμένες στο συλλογικό ασυνείδητο που μεταφέρω αναμνήσεις απ’ τους πολέμους μας, απ’ τους 

νεκρούς μας. Όπως γράφει κι ο Ρίτσος: «Αυτός ο λαός δεν προσκυνά, παρά μόνο τους νεκρούς του.» 

 

Α3. Μετά από συζήτηση στην τάξη σου συνειδητοποίησες τη σημασία που έχουν οι Δημοτικοί Χοροί 

τόσο ως πολιτιστική παράδοση όσο και ως παιδαγωγικό μέσο. Με τους συμμαθητές σου αποφασίζετε 

να απευθύνετε επιστολή (200 -250 λέξεων) προς την Υπουργό Παιδείας, στην οποία θα παρουσιάσετε 

τεκμηριωμένα τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η ένταξη του μαθήματος 

του Χορού στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Μπορείτε να αξιοποιήσετε ιδέες που υπάρχουν στο κείμενο 

αναφοράς είτε άλλες από την προσωπική σας εμπειρία. 

(Μονάδες 25) 

 



Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΙΖΑΜΠΕΛ ΑΛΙΕΝΤΕ   (1942 -    ) 

[Γίνομαι θυελλώδης άνεμος] 

Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο της Ιζαμπέλ Αλιέντε, Το νησί κάτω απ’ τη θάλασσα, εκδόσεις Ωκεανίδα. Η  

αφηγήτρια, Σαριτέ Σεντέγια, είναι μια σκλάβα από την Γουινέα, που ζει και εργάζεται στον αμερικανικό νότο. 

 

Στα σαράντα μου χρόνια, εγώ, η Σαριτέ Σεντέγια, έχω σταθεί πιο τυχερή από άλλες σκλάβες. Θα ζήσω 

πολλά χρόνια και τα γηρατειά μου θα είναι ευτυχισμένα, γιατί το άστρο μου λάμπει ακόμα κι όταν η 

νύχτα είναι συννεφιασμένη. Έχω την τύχη να ΄μαι με τον εκλεκτό της καρδιάς μου, όταν τα δυνατά του 

χέρια μου ξυπνάνε τη σάρκα. Απέκτησα τέσσερα παιδιά κι ένα εγγόνι, και όσα από αυτά είναι ζωντανά 

είναι ελεύθερα.  

Η πρώτη μου ευτυχισμένη ανάμνηση είναι από την εποχή που ήμουνα ακόμα ένα κοκαλιάρικο 

και άγουρο κοριτσάκι και το σώμα μου λικνιζόταν στον ήχο των τυμπάνων. Το ίδιο και η πιο πρόσφατη 

ευτυχισμένη μου στιγμή, γιατί χτες τη νύχτα ήμουν στην πλατεία του Κονγκό και χόρευα χωρίς καμία 

έγνοια στο μυαλό, και σήμερα το σώμα μου είναι ζεστό και κουρασμένο.  

Η μουσική είναι ένας άνεμος που παίρνει μαζί του τα χρόνια, τις αναμνήσεις και τον φόβο, 

αυτό το αρπακτικό που δε λέει να φύγει από μέσα μου. Στον ήχο των τυμπάνων εξαφανίζεται η Σαριτέ 

από όλα τα χρόνια και επιστρέφω στην εποχή που ήμουνα κοριτσάκι και χόρευα πριν μάθω καλά καλά 

να περπατάω. Χτυπάω το έδαφος με τις πατούσες και η ζωή ανεβαίνει από τις γάμπες μου, διατρέχει 

το σώμα μου με κατακτά ολόκληρη, μου διώχνει τις αγωνίες και μου γλυκαίνει τη μνήμη. Ο κόσμος 

τρέμει ολόκληρος. Ο ρυθμός γεννιέται στο νησί κάτω από τη θάλασσα, τραντάζει τη γη, με διαπερνάει 

σαν αστραπή και ανεβαίνει στον ουρανό παίρνοντας μαζί του τους καημούς μου […] Τα τύμπανα νικάνε 

τον φόβο. Τα τύμπανα είναι η κληρονομιά της μάνας μου, η δύναμη της Γουινέας που κυλάει στο αίμα 

μου.  Κανείς τότε δεν μπορεί να με κάνει καλά, γίνομαι θυελλώδης άνεμος. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα κείμενο 

100-150 λέξεων. 

1. Τι σημαίνει για την Σαριτέ Σεντέγια ο χορός; Ποια λυτρωτική δύναμη φαίνεται να ασκεί πάνω της;  

ή 



2. Να αφηγηθείς ένα φανταστικό περιστατικό από τη ζωή της σκλάβας Σεντέγια, στο οποίο να φαίνεται 

πώς ο χορός δίνει τη λύση ή απαλύνει τον πόνο στην σκληρή καθημερινότητάς της.  

(Μονάδες 25) 

 


