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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η τέχνη στη ζωή του ανθρώπου...

Το ακόλουθο (ελαφρώς διασκευασμένο) κείμενο του εκπαιδευτικού Νικόλαου Ζυγογιάννη αντλήθηκε

από τον διαδικτυακό ιστότοπο h ps://an kleidi.com/filoi/texni_zoi/ (ανακτήθηκε 18.12.2021). 

Η Τέχνη είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι μια ειδική δραστηριότητα της κοινωνικής

ζωής, που άμεσος σκοπός της είναι η δημιουργία του ωραίου. Πηγάζει από τη βαθύτερη

ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει όχι μόνο τον εαυτό του και τον κόσμο του, αλλά και τον

«άλλο» κόσμο και  τους άλλους ανθρώπους.  Σκοπός της  Τέχνης δεν είναι  άλλος από το

φανέρωμα της ομορφιάς. Το κάλλος αυτό καθαυτό καλλιεργεί τον άνθρωπο, τον υψώνει,

τον μορφώνει. Όμως, η Τέχνη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά και μια κοινωνική λειτουργία

που έχει προορισμό να βοηθήσει τον άνθρωπο, ώστε να ξεπεράσει τα προβλήματά του και

να τον ενισχύσει στον αγώνα του για πρόοδο. 

Ένας  άλλος  σκοπός  της  Τέχνης  είναι  να  εκφράζει  ο  καλλιτέχνης  στο  έργο  του,

συνειδητά ή ασυνείδητα, την κρίση του, να λέει τη γνώμη του για όσα παρατηρεί στη ζωή,

να  προβάλλει  ή  να  λύνει  τα  προβλήματα  που  δημιουργεί  η  ζωή.  Ο  καλλιτέχνης  έχει

υποχρέωση και  ανάγκη να παίρνει  μέρος στη ζωή της  κοινωνίας στην οποία ζει  και  να

συμπαραστέκεται στους συμπολίτες του. Γιατί  όποιος έχει πολιτογραφηθεί στων  «ιδεών

την  πόλη» (κατά  την  έκφραση  του  Καβάφη)  έχει  βαριές  ευθύνες  απέναντι  στους

συνανθρώπους του.

Δύσκολα μπορεί να απαριθμήσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρει η Τέχνη στο

κοινωνικό σώμα. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που η ζωή είναι πιο δύσκολη από άλλες εποχές,

επειδή  επικρατεί  μια  «σύγχυση» στόχων  και  μια  κοινωνική  αναταραχή.  Η  Τέχνη

προστατεύει  τον σύγχρονο άνθρωπο από την  ισοπέδωση που προκαλεί  η  κοινωνία της

κατανάλωσης. Τον βοηθά να αντιλαμβάνεται την ομορφιά και, έτσι, να αντιστέκεται στις

πλαστές  και  ψευδώνυμες  υλιστικές  ομορφιές.  Επομένως,  είναι  αναγκαίο  ο  σύγχρονος

άνθρωπος -και ιδιαίτερα ο νέος- να είναι σε θέση να απολαμβάνει κάθε μορφή τέχνης.

Είναι αναγκαίο να γίνεται  «δέκτης» των μηνυμάτων, των εντυπώσεων, των απόψεων που

εκφράζει ο καλλιτέχνης με ένα έργο τέχνης. 

Το σχολείο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα, έχει τη δυνατότητα να

μυήσει το παιδί και τον έφηβο στη χαρά που προσφέρει η Τέχνη και να ευαισθητοποιήσει



την ψυχή του στο άκουσμα μιας μουσικής σύνθεσης, τη θέα ενός γλυπτού ή ζωγραφικού

έργου, την παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης. Αυτό θα συντελεστεί όχι μόνο με

τη διδασκαλία μαθημάτων που αφορούν τις  «καλές τέχνες», αλλά, κυρίως, με τη συνεχή

επαφή του μαθητή με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες. Το σχολείο θα πρέπει να είναι ανοιχτό

στα  πολιτιστικά  δρώμενα  της  κοινωνίας  μέσα  στην  οποία  βρίσκεται.  Οργανωμένες

επισκέψεις  σε  μουσεία,  πινακοθήκες,  εκθέσεις  βιβλίων,  παρακολούθηση  θεατρικών

παραστάσεων  ή  κινηματογραφικών  ταινιών  θα  βοηθήσουν  τον  μαθητή  να  βιώσει  την

ενασχόληση  με  την  Τέχνη  ως  ψυχαγωγία,  ως  αληθινή  τέρψη  της  ψυχής  και  να  μην

ασχολείται μόνο με τις σύγχρονες μορφές διασκέδασης (καφετέριες, μπαρ κ.τ.λ.). Αλλά και

το ίδιο το σχολείο πρέπει να οργανώνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ώστε ο

νέος  να  βρίσκει  διέξοδο,  να  ξεφεύγει  από  τη  ρουτίνα  της  καθημερινότητας  και  να  ζει

παράλληλα με τη βιολογική και την πνευματική ζωή… 

Α3. Στο  κείμενο προτείνονται  συγκεκριμένες  δράσεις  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας που

εξοικειώνουν τους μαθητές με την Τέχνη. Με αφορμή αυτές τις προτάσεις, συντάσσεις εκ

μέρους  του  τμήματός  σου  μια  επιστολή  (200-250  λέξεων)  με  αποδέκτες  τον  Σύλλογο

Διδασκόντων  και  τον  Σύλλογο  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  σχολείου  σου.  Σε  αυτήν

επιχειρηματολογείς,  ώστε  να  τους  πείσεις  να  ενεργήσουν  ανάλογα,  προκειμένου  να

εμπλουτισθεί με περισσότερες καλλιτεχνικές δραστηριότητες η σχολική σας ζωή.

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ (1906-1966)

[...Έχασα την τέχνη μου...]

Το  απόσπασμα  προέρχεται  από  το  μυθιστόρημα  του  Γιώργου  Θεοτοκά «Ο Λεωνής»  (εκδ.  Εστία,

1990), που εκδόθηκε το 1940.

Για τρίτη φορά, πάλευε με τις λαδομπογιές ολόκληρες ώρες και πάλι δεν έκανε

τίποτα.  Αυτό που ζητούσε δεν  ερχότανε,  δε γινότανε το άδειασμα κι  η απελευθέρωση.

Πλησίαζε, έφτανε ως την άκρη, μα ύστερα δε γινότανε. Υπήρχε, φαίνεται, ένα εμπόδιο. Δεν

ήξερε τι είτανε που τον εμπόδιζε,  μα είτανε κάτι που δεν μπορούσε να το κατανικήσει.

Ήξερε τι ήθελε, έβλεπε μέσα του αυτό που ήθελε, μα δεν κατόρθωσε να βρει τον τρόπο να

το βγάλει στο φως. 

Για τρίτη φορά, πέταξε τα πινέλα του αποκαρδιωμένος. Πεισματώθηκε κιόλας και

τα  κλώτσησε  στην  άλλη  άκρη της  κάμαρας.  Δεν  μπορούσε να ζωγραφίσει,  είτανε  φως



φανερό πως δε μπορούσε. Κάτι είχε χαλάσει  σ’  αυτή την υπόθεση, κάτι  είτανε  που δε

λειτουργούσε πια όπως άλλοτε. Καθώς λένε για τους τραγουδιστές ότι σπάνει η φωνή τους,

έτσι του φαινότανε του Λεωνή σαν να είχε σπάσει (μα δεν ήξερε πότε ακριβώς) αυτό που

είτανε στη ζωή του ό,τι είναι η φωνή για έναν τραγουδιστή. [...]

Είχε  κλωτσήσει  τα  πινέλα  του.  Μες  στη  νευρικότητά  του  είχε  αναποδογυρίσει,

χωρίς να το κάμει επίτηδες, και την καρέκλα που χρησιμοποιούσε για καβαλέτο. Μα δεν

είχε όρεξη να τη σηκώσει, δεν του χρειαζότανε πια. Στεκότανε, ολόρθος και άβουλος, στη

μέση της κάμαρας, και κοιταζότανε στον καθρέφτη της ντουλάπας του, με τα χέρια στις

τσέπες, αχτένιστος και πασαλειμμένος με μπογιές.

- Έχασα την τέχνη μου, μουρμούρισε.

Δεν  είχε  ακόμα αισθανθεί  ως εκείνη τη στιγμή,  όλη τη  σημασία του γεγονότος.

Τώρα, αντίκρυ, στον καθρέφτη, για πρώτη φορά, καταλάβαινε. Είτανε πάλι ένα πράμα που

έσβηνε μες στα περασμένα, μες στο πούσι της γαλάζιας θάλασσας, ένα κομμάτι ζωή που

γινότανε μνήμη. Είτανε κάτι που τελείωνε, όπως λένε οι παλιές καντάδες, δια παντός.

Ξαπλώθηκε στο κρεβάτι του όπως είτανε, με τα ρούχα και τα παπούτσια, κι έμεινε

εκεί  πολλές ώρες, ώσπου βράδιασε και βυθίστηκε η κάμαρα στο σκοτάδι. Μα δεν είχε

όρεξη να σηκωθεί, να ανάψει φως, να βγει έξω για να φάει. Έμενε έτσι ξαπλωμένος, με τα

μάτια ανοιχτά μες στη νύχτα, και το μόνο που έκανε είτανε να μουρμουρίζει πότε-πότε,

χωρίς παράπονο, αλλά με έκπληξη και αμηχανία:

- Έχασα την τέχνη μου! Έχασα την τέχνη μου!

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

ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του ήρωα, όταν συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποτυπώσει

την έμπνευσή του μέσα από τη  ζωγραφική;  Εσύ πώς αισθάνεσαι,  όταν δεν μπορείς  να

ολοκληρώσεις ένα δημιούργημά σου;

ή

2. Να αναδιηγηθείς τα κύρια σημεία του κειμένου, υποθέτοντας ότι ο Λεωνής μοιράζεται τη

συγκεκριμένη  εμπειρία  του  με  ένα  φιλικό  του  πρόσωπο,  στο  οποίο  απευθύνει  μια

επιστολή. 
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