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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

[Το γούστο στην τέχνη] 

Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το βιβλίο του Αυστριακού ιστορικού τέχνης E. H. Gombrich, Το 

χρονικό της τέχνης (μετάφραση Λίνα Κάσδαγλη, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 36-37).  

 

Το γούστο στην τέχνη είναι, αναμφισβήτητα, κάτι απείρως πιο περίπλοκο από το γούστο στην 

τροφή και στο ποτό. Το θέμα δεν είναι μόνο να ανακαλύψεις διάφορες λεπτές γεύσεις, αλλά κάτι 

πιο σοβαρό και πιο σημαντικό. Σε τελευταία ανάλυση, οι μεγάλοι καλλιτέχνες έδωσαν ό,τι 

μπορούσαν σ’ αυτά τα έργα, υπέφεραν γι’ αυτά, ίδρωσαν για να τα φτιάξουν, και έχουν, το 

λιγότερο, το δικαίωμα να ζητήσουν από μας να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θέλησαν να 

κάνουν.  

Τα όσα μπορούμε να μάθουμε για την τέχνη δεν έχουν τελειωμό. Πάντα μένουν καινούρια 

πράγματα ν’ ανακαλύψουμε. Τα μεγάλα έργα τέχνης φαίνονται διαφορετικά κάθε φορά που τα 

κοιτάμε. Μοιάζουν να είναι τόσο ανεξάντλητα και απρόβλεπτα όσο και οι άνθρωποι. Είναι από μόνα 

τους ένας συναρπαστικός κόσμος, με τους δικούς του παράξενους νόμους, τις δικές του περιπέτειες. 

Κανένας δεν πρέπει να νομίζει πως ξέρει τα πάντα γι’ αυτόν, γιατί κανένας δεν μπόρεσε ποτέ να τα 

μάθει. Τίποτε ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό όσο τούτο: για να χαρούμε αυτά τα έργα χρειάζεται 

ένα φρέσκο μυαλό, ένα μυαλό που να είναι έτοιμο να συλλάβει κάθε νύξη και να ανταποκριθεί σε 

κάθε κρυμμένη αρμονία, ένα μυαλό που, πάνω απ’ όλα, δεν είναι παστωμένο με ηχηρές λέξεις και 

στερεότυπες φράσεις. Είναι πολύ καλύτερα να μην ξέρει κανένας τίποτε για την τέχνη, παρά να έχει 

το είδος της ημιμάθειας που εκτρέφει το σνομπισμό. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Υπάρχουν π.χ. 

άνθρωποι […] που καταλαβαίνουν πως υπάρχουν μεγάλα έργα τέχνης χωρίς καμιά από τις φανερές 

ιδιότητες της ομορφιάς στην έκφραση και στο σωστό σχέδιο. Οι ίδιοι όμως αυτοί άνθρωποι γίνονται 

τόσο υπεροπτικοί για τις γνώσεις τους, που τελικά προσποιούνται ότι τους αρέσουν μόνον έργα 

άσχημα και κακά σχεδιασμένα. Τους κυνηγά ο φόβος μήπως θεωρηθούν αγράμματοι, αν 

ομολογήσουν πως τους αρέσει κάποιο έργο που είναι έκδηλα ευχάριστο ή συγκινητικό. Καταλήγουν 

να γίνουν σνομπ, χάνουν την ικανότητα να χαίρονται πραγματικά την τέχνη, και αποκαλούν «πολύ 

ενδιαφέροντα» όσα θεωρούν περίπου απωθητικά. Δεν θα ήθελα καθόλου να συμβάλω σε μια 

τέτοια παρεξήγηση. Προτιμώ να μη γίνω καθόλου πιστευτός, παρά να με πιστέψουν μ’ αυτόν τον 

άκριτο τρόπο.  



[…] Δεν είναι δύσκολο να λέμε εξυπνάδες για την τέχνη, γιατί οι λέξεις που μεταχειρίζονται οι 

κριτικοί χρησιμοποιήθηκαν με τόσο διαφορετικές αφορμές, ώστε έχουν χάσει κάθε ακρίβεια. Είναι 

πολύ πιο δύσκολο, αλλά και πολύ πιο ικανοποιητικό, να κοιτάξουμε έναν πίνακα με νέο μάτι και να 

ξανοιχτούμε σ’ ένα εξερευνητικό ταξίδι –από το οποίο κανείς δεν ξέρει τι μπορεί ν’ αποκομίσει.  

 

Α3. Με αφορμή το κείμενο του E. H. Gombrich αναλαμβάνεις να γράψεις ένα άρθρο (200-250 

λέξεων), που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σου, στο οποίο αναπτύσσεις 

τεκμηριωμένα τις απόψεις σου για τη στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στα μεγάλα έργα 

τέχνης.  

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο  

 

ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (1907-1985) 

Το γλωσσάριο των ανθέων (απόσπασμα) 

Το ποίημα «Το γλωσσάριο των ανθέων» ανήκει στην ποιητική συλλογή ΕΛΕΥΣΙΣ, που εκδόθηκε το 1948 

(Ποιήματα, Αθήνα, Ίκαρος, 1977, σ. 264). 

 

την ποίησιν ή την δόξα;  

την ποίηση 

το βαλάντιο1 ή την ζωή;  

τη ζωή  

Χριστόν ή Βαραββάν;  

Χριστόν 

την Γαλάτειαν ή μιαν καλύβην;2 

την Γαλάτεια  

την Τέχνη ή τον θάνατο;  

την Τέχνη  

τον πόλεμο ή την ειρήνη;  

την ειρήνη  

 

                                                           
1
 βαλάντιο= το πορτοφόλι, κατ’ επέκταση, τα χρήματα.  

2
 Με την παροιμιώδη φράση «την Γαλάτειαν και μίαν καλύβην» τονίζεται η απόρριψη του πλούτου και της 

δόξας για χάρη του έρωτα.  



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

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Ποιες αξίες προκρίνει το ποιητικό υποκείμενο; Συμφωνείς ή διαφωνείς με τη στάση ζωής που 

προβάλλει; Πιστεύεις ότι έχει ισχύ στις μέρες μας;  

ή 

2. Να μεταφέρεις τις σκέψεις του ποιητικού υποκειμένου για το τι αξίζει πραγματικά στη ζωή σε μία 

επιστολή, υιοθετώντας τη δική του οπτική γωνία και μετατρέποντας τον ποιητικό του λόγο σε πεζό. 

Την επιστολή αυτή θα την απευθύνεις στον/στην καλύτερό/καλύτερή σου φίλο/φίλη.  

Μονάδες 25 


