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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η (απ-)ουσία της Τέχνης στην εκπαίδευση

Το κείμενο είναι δημοσιευμένο από τον Κώστα Θερμογιάννη στον ιστότοπο https://www.dinfo.gr/.

Η βιομηχανική επανάσταση, από τα μέσα του 18ου αιώνα κι εντεύθεν, οδήγησε τις κοινωνίες

σε οικονομική ευημερία και ύψωσε το βιοτικό τους επίπεδο σε επίπεδα που το ανθρώπινο

είδος δεν είχε ίσως βιώσει  καθ’  όλη τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας πάνω στον

πλανήτη.  Η  ίδια  όμως  η  βιομηχανική  επανάσταση  απαίτησε  από  την  κοινωνία  να  την

τροφοδοτήσει με μια σειρά νέων ειδικοτήτων προκειμένου να καλύψει τις  ανάγκες της,

ώστε να εδραιώσει την παρουσία της και να επεκταθεί. Από το χρονικό σημείο εκείνο κι

έπειτα, η Παιδεία άλλαξε τη μορφή και τον προσανατολισμό της κι ενδύθηκε το μανδύα της

-τεχνικής  κυρίως-  εκπαίδευσης.  Μαθηματικά  και  φυσική  και  χημεία,  όλα  με  απόλυτη

εξειδίκευση,  οικονομικά  και  διοίκηση  και  μηχανολογία  αλλά  και  μια  σειρά  άλλων

επιστημών εκτόπισαν από το σύστημα της ανατροφής και της παιδείας των μαθητών τις -

παροπλισμένες και άχρηστες- για τη βιομηχανία Τέχνες.

Η Τέχνη είναι μια ψυχική δραστηριότητα που οδηγεί στη δημιουργία κι επικαλείται

πάντοτε  το  συναίσθημα,  επικαλείται  δηλαδή  και  υπενθυμίζει  στον  άνθρωπο…  τον

Άνθρωπο! Αυτό, απ’ όλα όσα μπορούμε εμείς οι κατακτητές της Γης να κάνουμε, μονάχα η

Τέχνη μπορεί να το καταφέρει.[…]

Η μαγιά πάνω στην οποία καλλιεργήθηκε και μεγαλούργησε το ανθρώπινο πνεύμα

σε όλους τους ιστορικούς χρόνους δεν ήταν άλλη από την Τέχνη. Όμως, από τα θεωρικά1

στην Αρχαία Ελλάδα φτάσαμε στη λατρεία των «ινδαλμάτων» του ποδοσφαίρου σήμερα κι

όλη εκείνη η μεγαλοπρέπεια του ανθρώπινου πνεύματος κλείστηκε μέσα σε μια δερμάτινη

μπάλα που καθιστά το επιδέξιο λάκτισμα2 πολύτιμο προϊόν πώλησης και διαφήμισης.  Η

Τέχνη απουσιάζει από τα σχολεία και μοιραίο είναι να απουσιάζει κι από τη ζωή μας. Το

δυστύχημα όμως είναι πως απουσιάζει πια και από την ψυχή μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

1Τα  θεωρικά  ήταν  χρήματα  που  πρόσφερε  η  Αθήνα  στους  άπορους  πολίτες  της  για  να

παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις.

2 Το χτύπημα (της μπάλας)



Ο ψυχισμός του σύγχρονου ανθρώπου έγινε σκληρός σαν το τσιμέντο των μεγαλουπόλεων

και ψυχρός σαν τα παγωμένα αναψυκτικά των θελκτικών διαφημίσεων. […]

Εύλογα θα ρωτήσει κάποιος: Μήπως θα ήταν προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας

να  αφήσουμε  για  λίγες  στιγμές  την  (τεχνική)  εκπαίδευση  έξω  από  τα  διδακτικά

προγράμματα του σχολείου και να εισάγουμε σ’  αυτά την πραγματική  Παιδεία;  Μήπως

πρέπει η Τέχνη να γίνει μέρος της καθημερινότητας στα σχολεία της πατρίδας μας; Όχι να

διδάξουμε στους μαθητές μουσική και θέατρο και ζωγραφική αλλά να τους δώσουμε τη

δυνατότητα να βιώσουν τα έργα της Τέχνης.  Να κατανοήσουν τι  πρεσβεύει  και  γιατί  ο

άνθρωπος έχει ανάγκη την Τέχνη για να είναι ολοκληρωμένος ως προσωπικότητα. […]

Α3. Σε ένα άρθρο σου στη σχολική εφημερίδα να παρουσιάσεις την άποψή σου για την αξία

της Τέχνης στη ζωή του νέου, ειδικότερα τη σύγχρονη εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία.

Μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία από το κείμενο και την εμπειρία σου. (200-250 λέξεις)
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ (1922-1988)

Τέχνη

Το ποίημα είναι του Τάσου Λειβαδίτη από το έργο του «Ποίηση», Tόμος Πρώτος 1950-1966, Αθήνα:

Kέδρος, 1985.

Έζησα τα πάθη σα μια φωτιά, τάδα ύστερα να μαραίνονται

    και να σβήνουν,

και μ' όλο που ξέφευγα απόνα κίνδυνο, έκλαψα

γι' αυτό το τέλος που υπάρχει σε όλα. Δόθηκα στα πιο μεγάλα

    ιδανικά, μετά τ' απαρνήθηκα,

και τους ξαναδόθηκα ακόμα πιο ασυγκράτητα. Ένοιωσα

    ντροπή μπροστά στους καλοντυμένους,

και θανάσιμη ενοχή για όλους τους ταπεινωμένους και τους

    φτωχούς,

είδα τη νεότητα να φεύγει, να σαπίζουν τα δόντια,

θέλησα να σκοτωθώ, από δειλία ή ματαιοδοξία,

συχώρεσα εκείνους που με σύντριψαν, έγλυψα εκεί που



    έφτυσα,

έζησα την απάνθρωπη στιγμή, όταν ανακαλύπτεις, πλέον

    αργά, ότι είσαι ένας άλλος

από κείνον που ονειρευόσουνα, ντρόπιασα τ' όνομά μου

για να μη μείνει ούτε κηλίδα εγωισμού απάνω μου ―

κι ήταν ο πιο φριχτός εγωισμός. Tις νύχτες έκλαψα,

συνθηκολόγησα τις μέρες, αδιάκοπη πάλη μ' αυτόν τον

    δαίμονα μέσα μου

που τα ήθελε όλα, τούδωσα τις πιο γενναίες μου πράξεις,

    τα πιο καθάρια μου όνειρα

και πείναγε, τούδωσα αμαρτίες βαρειές, τον πότισα αλκοόλ,

    χρέη, εξευτελισμούς,

και πείναγε. Bούλιαξα σε μικροζητήματα

φιλονίκησα για μιας σπιθαμής θέση, κατηγόρησα,

έκανα το χρέος μου από υπολογισμό, και την άλλη στιγμή,

    χωρίς κανείς να μου το ζητήσει

έκοψα μικρά-μικρά κομμάτια τον εαυτό μου και τον μοίρασα

    στα σκυλιά.

Tώρα, κάθομαι μες στη νύχτα και σκέφτομαι, πως ίσως πια

    μπορώ να γράψω

ένα στίχο, αληθινό.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Το ποιητικό υποκείμενο αφηγείται τις περιπέτειες που έζησε, μέχρι να φτάσει να

γράψει «ένα στίχο, αληθινό». Μπορείς να αναφέρεις δύο από αυτές τις περιπέτειες

που  σου  έκαναν  περισσότερο  εντύπωση  και  να  εξηγήσεις  για  ποιο  λόγο  τις

επιλέγεις; Για ποιο λόγο πιστεύεις πως έπρεπε να περάσει όλα αυτά, για να γράψει

«ένα στίχο, αληθινό»;

ή



2. Να φανταστείς ότι είσαι ο ποιητής και εξηγείς σε ένα κείμενο στο ημερολόγιό

σου  γιατί έπρεπε να περάσεις αυτές τις περιπέτειες μέχρι να γράψεις «ένα στίχο,

αληθινό».
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