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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Αλλάζει η τέχνη τον κόσμο; 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί άρθρο του Δ. Παναγιωτάτου στην Efsyn (Εφημερίδα των Συντακτών) το οποίο 

δημοσιεύθηκε στις 7 Απριλίου 2020. 

 

Θλίβομαι με αυτούς που πιστεύουν ότι η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο, ιδιαίτερα όταν είναι 

οι ίδιοι καλλιτέχνες. Τόση πίστη έχουν στη δύναμη της τέχνης; Κι όμως, η τέχνη μπορεί να αλλάξει 

τον κόσμο. Όχι, βέβαια, γενικά και αόριστα, να κάνει τον κόσμο καλύτερο, πιο ανθρώπινο, 

δικαιότερο κλπ. Αυτό δεν το κατόρθωσαν ούτε οι μεγάλες επαναστάσεις, για να μην πω ότι πολλές 

από αυτές τον έκαναν χειρότερο. Η τέχνη λειτουργεί υπόγεια: μέσα από τις ιδέες, τις δράσεις και τα 

συναισθήματα των ηρώων της, μπορεί να διαμορφώνει συνειδήσεις – κι όταν το πετυχαίνει αυτό, 

σημαδεύει τους ανθρώπους για πάντα. 

Η τέχνη δεν αναπαράγει την πραγματικότητα. Τη συμπυκνώνει και, κάτω από τον δικό της 

μεγεθυντικό φακό, την κάνει πιο κατανοητή, την ερμηνεύει. Της δίνει νόημα, ουσία. Δεν το κάνει 

ψυχρά, ακαδημαϊκά, σαν επιστημονικός ερευνητής. Επιπλέον, μας γοητεύει –με τη δημιουργική της 

φαντασία και τη μοναδική συγκινησιακή της δύναμη. 

Αν θέλεις να συνειδητοποιήσεις τι εστί πόλεμος, δεν σου αρκούν ακόμα κι όλα τα βιβλία της 

Ιστορίας. Διάβασε αντιπολεμικά μυθιστορήματα, δες το «Σταυροί στο μέτωπο» του Κιούμπρικ. Εκεί, 

μέσα σε μια ιστορία που διαρκεί μόλις 80 λεπτά, συμπυκνώνεται όλη η φρίκη για το «κρέας για τα 

κανόνια» τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου. «Οι άθλιοι» του Ουγκό, 200 χρόνια μετά τη συγγραφή τους, 

έχουν χαράξει για πάντα πάνω τους την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο σ’ όλη της την 

προκλητική αναλγησία1. 

Ποιος θα σε διδάξει καλύτερα από τον Καβάφη και το «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» να 

στέκεσαι με αξιοπρέπεια μπροστά στην απώλεια2; Γιατί η τέχνη είναι και παρηγοριά, η μεγαλύτερη. 

Και είναι και υπέρβαση. Διάβασε ιστορίες με έρωτες μεγάλους, δυνατούς, που άντεξαν κόντρα σε 

όλες τις κοινωνικές συμβάσεις, και ύστερα προσπάθησε να υπερβείς την καθημερινότητα της δικής 

σου σχέσης και δες τον/τη σύντροφό σου λιγότερο εγωιστικά, έλα πιο κοντά και στις δικές του/της 

ανάγκες. 

 
1σκληρότητα 
2Σε αυτό που χάνεις  
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Ειλικρινά, όσα έμαθα στη ζωή μου, από την τέχνη τα διδάχτηκα. Ο «Μπίλι ο ψεύτης» στην 

ταινία του Σλέσινγκερ, με την εξοργιστική δειλία του να ακολουθήσει το όνειρό του, με έκανε να 

πάρω το πρώτο αεροπλάνο και να φύγω από την Ελλάδα, ακολουθώντας το δικό μου. Θυμάμαι και 

τη μητέρα μου. Αγαπούσε πολύ τα βιβλία και μερικά τα είχε σαν Ευαγγέλιο. Όταν τη ρώτησα μια 

μέρα γιατί το όνομά μου ήταν Δημήτρης, ενώ δεν είχαμε κανένα Δημήτρη στην οικογένεια, μου 

απάντησε: «Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι ο Δημήτρης του κόσμου αυτού, είσαι του κόσμου των 

βιβλίων, ο Ντμίτρι από την “Ανάσταση” του Τολστόι»! 

 

 

Α3. Συμμετέχοντας σε γραπτό δημόσιο διάλογο στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σου, ο 

οποίος έχει θέμα ποιες μορφές τέχνης προτιμούν οι νέοι άνθρωποι σήμερα, αποφασίζεις να 

γράψεις ένα άρθρο για τη σχέση σου με τον κινηματογράφο, εξηγώντας ποιο είδος ταινιών 

προτιμάς και γιατί, τεκμηριώνοντας τις απόψεις σου με τα κατάλληλα παραδείγματα (200-250 

λέξεις).  

(Μονάδες 25) 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ  (1944- ) 

Όλο το σπίτι δικό της  

Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα από το ομώνυμο αφήγημα που περιλαμβάνεται στο έργο  «Γυναικών 

μικρές και πολύ μικρές ιστορίες» (Μελάνι, 2010).  

Μόλις τελειώσει το σκούπισμα, θα ’χει πάει δώδεκα η ώρα, φτιάχνει έναν ελληνικό καφέ 

μέτριο, και ανεβαίνει στο δώμα να τον πιει με την ησυχία της.  

Είναι το μόνο που βάζει στο στόμα της όσο δουλεύει στο σπίτι. Αυτόν τον καφέ και ένα  

ποτήρι νερό, τίποτε άλλο. Ούτε ψωμί ούτε τυρί ούτε φρούτο.  

Ανεβαίνει στο δώμα, κάθεται σε μια πολυθρόνα και πίνει τον καφέ της αργά, με το δεξί της 

χέρι γυμνό και το αριστερό μέσα στο κίτρινο πλαστικό γάντι κουζίνας, προσηλωμένη στον πίνακα 

που κρέμεται στον απέναντι τοίχο, πάνω από ένα τριθέσιο καναπέ. Απ’ όταν κρεμάστηκε ο πίνακας 

εδώ, θα ’ναι 4-5 χρόνια, πίνει τον καφέ της μαζί του, κάθε Πέμπτη μεσημεράκι. Δεν ξέρει αν του 

κάνει παρέα ή της κάνει εκείνος, αλλά περνάει καλά μαζί του.  

Ο πίνακας δείχνει ένα πηγάδι που έχουν σκεπάσει πρόχειρα με κάτι σανίδες. Ανάμεσα στις 

σανίδες υπάρχουν κενά, ιδιαίτερα στο αριστερό μέρος όπου χάσκει μια μαύρη τρύπα, που όσο την 

κοιτάει αυτή, μαγνητισμένη, άλλο τόσο την κοιτάει κι εκείνη. Ασκαρδαμυκτί3 μάλιστα.  

 
3με ορθάνοιχτα τα μάτια, χωρίς  ν’ ανοιγοκλείνουν  
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Πάνω στις σανίδες είναι βαλμένος ανάποδα ένας κουβάς. Μα δεν είναι κουβάς αυτός, είναι 

σαν κερασάκι σε τούρτα. Είναι το καβουράκι4 του πατέρα της λίγο σκονισμένο, λίγο 

στραπατσαρισμένο και φορεμένο στραβά, με χάρη, έτοιμο να πετάξει στον αέρα με την πρώτη 

ευκαιρία.  

Πίνει τον καφέ της γουλιά γουλιά κι ευφραίνεται αλλά αυτή η γλύκα, αυτή η ζεστασιά που 

κυλάει μέσα της δεν είναι από τον καφέ, είναι από τη ζωγραφιά που βλέπει μπροστά της. Ποιος τη 

ζωγράφισε, τι χεράκια ήταν αυτά! Αν τον έβλεπε καμιά φορά, που δεν αποκλείεται μια και είναι 

φίλος των νοικοκυραίων, θα ’σκυβε να τα φιλήσει αυτά τα χέρια, όπως φιλάμε τα εικονίσματα.   

 

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

κείμενο 100-150 λέξεων. 

1. Γιατί η ηρωίδα του αποσπάσματος πίνει πάντα τον καφέ της κοιτάζοντας έναν συγκεκριμένο 

πίνακα; Ποια συναισθήματα σου προκαλεί η στάση της αυτή; Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου 

με στοιχεία από το κείμενο.  

ή 

2. Να μετατρέψεις το πεζό αφήγημα σε ποίημα, φροντίζοντας το κείμενό σου να έχει το ίδιο θέμα, 

δηλαδή τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην ηρωίδα και στο έργο τέχνης.  

(Μονάδες 25) 

 
4είδος μικρού αντρικού καπέλου  


