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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Μόνο αισιόδοξη είναι η τέχνη 

Το άρθρο υπογράφεται από τον συγγραφέα και στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου και δημοσιεύθηκε στη δικτυακή 

πύλη in. gr στις 02.04.2019. 

 

Διάβαζα μια κριτική για κάποια καινούργια ταινία γνωστού σκηνοθέτη. Στο τέλος η κριτική 

κατέληγε πως η ταινία πάσχει, γιατί εκείνο που σου αφήνει στο τέλος είναι ένα βαρύ πλάκωμα, μια 

σκοτεινιά δίχως καμία ανάσα. Αυτή βέβαια είναι μια προσωπική αίσθηση του γράφοντος και είναι 

πιθανό σε κάποιον άλλον να μην αφήνει αυτά τα χρώματα. 

Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια θα διαφωνούσα με πάθος 

απέναντι σε όσους θεωρούν πως η τέχνη έχει υποχρέωση να είναι αισιόδοξη. Ο καλλιτέχνης δεν 

υπογράφει κανένα συμβόλαιο με κανέναν για το πώς θα μιλήσει και ο ρόλος του δεν είναι ενός 

δημόσιου παρηγορητή. Έχω αλλάξει. Τώρα πια θεωρώ πως δεν έχει κανέναν λόγο η τέχνη αν δεν είναι 

αισιόδοξη. Και εξηγούμαι αμέσως για να προλάβω παρερμηνείες.  

Σε καμία περίπτωση δεν εννοώ πως πρέπει να καταπιάνεται με χαρούμενα θέματα ή να 

παρουσιάζει με έναν εμμονικό1 και κάπως μαρκετινίστικο2 τρόπο τη θετική πλευρά – κάτι τέτοιο είναι 

σχεδόν κόντρα στον πυρήνα της. Μια ταινία, ένα βιβλίο, ένα τραγούδι, ένας πίνακας, ένα θεατρικό 

μπορεί να καταπιάνεται με ό,τι πιο σκοτεινό και δυστοπικό3 μπορεί να γεννήσει η φαντασία του 

δημιουργού ή ακόμα και η ίδια η ζωή. Αν το έργο είναι σπουδαίο, που σημαίνει πως είμαστε ακόμη 

ικανοί να παράγουμε ομορφιά με τα πιο δύσμορφα υλικά, αυτό και μόνο είναι αισιόδοξο. Η 

παραγωγή ομορφιάς είναι η μόνη αισιοδοξία. Ένα κακοφτιαγμένο έργο, ακόμα κι αν φωνάζει πως όλα 

θα πάνε καλά, είναι ο ορισμός της απαισιοδοξίας. 

Άρα, η σπουδαία τέχνη δεν μπορεί με τίποτα να σου αφήνει στο τέλος ένα βαρύ πλάκωμα μόνο, 

να σου κρατάει για ώρα το κεφάλι μέσα σε μια τρύπα χωρίς φως και οξυγόνο και ξαφνικά να πέφτουν 

τίτλοι τέλους. Ακόμα κι όταν η πρόθεση του δημιουργού είναι να προκαλέσει αντίδραση μέσα από τη 

συνειδητή επιλογή του πιο εφιαλτικού σεναρίου – και δεν έχει κάνει στυλ και επάγγελμα την 

 
1 Επίμονο, μονόπλευρο (εδώ) 

2 Διαφημιστικό, προπαγανδιστικό 

3 Τρομακτικό, ανεπιθύμητο 



πρόκληση για την πρόκληση – το κέρδος είναι η συγκίνηση, με την έννοια της κινητοποίησης (Έχουμε 

παρερμηνεύσει τη λέξη και την έχουμε ταυτίσει με το κλάμα, ενώ το βασικό συνθετικό της είναι η 

κίνηση.) [...] 

 

Α3. Αξιοποιώντας στοιχεία από το κείμενο αναφοράς να συντάξεις ένα άρθρο 200 – 250 λέξεων που 

θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σου για το κέρδος που έχει η επαφή με την τέχνη για 

άτομα της ηλικίας σου και να προτείνεις τρόπους με τους οποίους το σχολείο θα ενισχύσει την 

αισθητική καλλιέργειά σας.  

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (1938 – 2018) 

 Ο Άμλετ της Σελήνης 

Το ποίημα του Μάνου Ελευθερίου δημοσιεύτηκε (αρχικά) στο τεύχος 109 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2000) του 

περιοδικού «Οδός Πανός». Κάτω από τον τίτλο του ποιήματος αναγράφεται η φράση «Μνήμη Γιώργου 

Χειμωνά». Το συγκεκριμένο τεύχος ήταν αφιερωμένο στον πεζογράφο Γιώργο Χειμωνά που απεβίωσε στο 

Παρίσι εκείνη την χρονιά (2000) σε ηλικία 62 ετών. 

 

Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια –μαύρη φλόγα– 

πως η ζωή χαρίζεται χωρίς ν’ ανατραπεί. 

Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια 

τα μάγευες με φάρμακα στην άσωτη σιωπή. 

Πενθούσες με τους Έρωτες σα να ’σουν μεθυσμένος 

γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. 

Τις άριες μιας όπερας τραύλιζες νικημένος 

μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. 

Τί ζήλεψες τί τα ’θελες τα ένδοξα Παρίσια. 

Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεκές. 

Διεκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια 

και παραισθήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. 

Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Σελήνης 

έσβησες μ’ ένα φύσημα τα φώτα της σκηνής. 

Και μονολόγους άρχισες κι αινίγματα να λύνεις 

μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. 



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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Πώς διαγράφεται το ήθος του καλλιτέχνη μέσα από το ποίημα; Πιστεύεις ότι είναι ικανή η 

τέχνη να δώσει λύση στα προσωπικά αδιέξοδα;  

ή 

2. Να γράψεις σε μια σελίδα ημερολογίου τις σκέψεις σου για τον ρόλο του καλλιτέχνη στην 

εποχή μας.  

Μονάδες 25 

 


