
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 
Τι μας έμαθε ο 20ος αιώνας για τον πολιτισμό και τις τέχνες  

 
Το κείμενο που ακολουθεί είναι, ελαφρώς διασκευασμένο, απόσπασμα από άρθρο του  Αλέξη 

Πανσέληνου στο επιστημονικό περιοδικό Ο Αναγνώστης.   

 

Αν μιλούσαμε για την Ιστορία, θα έλεγα πως ο 20ος αιώνας τίποτα δεν μας έμαθε, 

όπως τίποτα δεν μας έμαθε ο 19ος ή ο 18ος ή ακόμα και ο 5ος π.Χ. Ο άνθρωπος φαίνεται πως 

δεν διδάσκεται τίποτα από την Ιστορία, επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη και υποφέρει από τις 

συνέπειές τους με τον ίδιο τρόπο – όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά μας, παρά τις 

«αρχές» και τις «κατευθύνσεις» που μας αρέσει να τούς δίνουμε, για να μην πάθουν όσα 

πάθαμε εμείς στη ζωή μας. Το μυστικό εδώ, είτε πρόκειται για τις νεότερες γενιές είτε για 

τους λαούς, είναι πως ο άνθρωπος ξαναγεννά τον κόσμο, όταν έρχεται στη ζωή και πρέπει 

εξαρχής να ανακαλύψει μόνος του – για άλλη μια φορά – την Αμερική. 

Μιλώντας για την τέχνη, όμως, ίσως εδώ είναι πιο εύκολο να διακρίνουμε μια 

συνέχεια, μια εξέλιξη των εκάστοτε σύγχρονων τάσεων σε σχέση με τις παλιότερες. Και 

αυτό επειδή κάθε μορφή τέχνης συνεχίζει ανατρέποντας την προηγούμενή της και 

πατώντας πάνω της – άλλοτε πάνω στο πτώμα της και άλλοτε στηριζόμενη στα θεμέλια που 

η προηγούμενη έχει βάλει – δημιουργεί τις νέες μορφές που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, για 

να δει τον εαυτό του και την ίδια τη ζωή μέσα από έναν πιο αναγνωρίσιμο, πιο οικείο γι’ 

αυτόν καθρέφτη. 

Η προσωπική μου εντύπωση είναι πως στα διαστήματα μεταξύ δύο αιώνων, όπως 

και στα διαστήματα μεταξύ δύο γενιών, εκείνο που πραγματικά αλλάζει δεν είναι το ΤΙ αλλά 

το ΠΩΣ. Τα θέματα παραμένουν λίγο-πολύ τα ίδια. Είναι τα απαράλλαχτα, τα αιώνια 

θέματα που μας απασχολούν, τα βασικά ερωτήματα, τα γνώριμα προβλήματα που 

επαναλαμβάνονται διαρκώς από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να καταγράφει την 

συνείδηση του εαυτού του και τη γνώση του κόσμου. Την εντύπωσή μου αυτή την 

υποστηρίζει και η άλλη μου πεποίθηση, που ανέφερα στην αρχή, μιλώντας για την Ιστορία 

και τα διδάγματά της, που, ενώ λογικά θα έπρεπε να μας κάνουν τόσο διαφορετικούς από 

τις γενιές που προηγήθηκαν, δεν μας μαθαίνουν τίποτα παρά μας αφήνουν να 

δοκιμάσουμε κι εμείς με τη σειρά μας, για άλλη μια φορά την ίδια δύσκολη πορεία μας 

https://www.oanagnostis.gr/τι-μας-έμαθε-ο-20ος-αιώνας-για-τον-πολιτι/


προς τον θάνατο, μέσα από πολέμους, από διαμάχες, από ανταγωνισμούς, από 

διαλείμματα ομορφιάς, χαράς, έρωτα, ειρήνης και δημιουργίας, που όμως παραμένουν 

διαλείμματα και που μαζί με τις δυστυχίες του είδους μας καταλήγουν εκεί όπου όλα 

καταλήγουν μια μέρα. Να λοιπόν γιατί συμβαίνει, όπως υποστηρίζω, μόνο το ΠΩΣ να 

αλλάζει και στην Τέχνη, και όχι το ΤΙ. […] 

Όταν τελειώνει και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το τοπίο έχει πια αλλάξει 

ολοσχερώς. Οι τάσεις και οι σχολές στην τέχνη ουσιαστικά συνυπάρχουν σε παράλληλες 

τροχιές, ενώ η τεχνολογία προσθέτει και άλλες δυνατότητες στο οπλοστάσιο των 

δημιουργών. Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, το διαδίκτυο και η ψηφιακή τεχνολογία 

διεισδύουν στην καλλιτεχνική δημιουργία και δημιουργούν νέες ποικιλίες που, αν δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν σαν αυθύπαρκτες τέχνες, αλλάζουν το τοπίο και 

παρεμβαίνουν και στην πρόσληψη των τεχνών από το κοινό τους. Η ζωγραφική και η 

γλυπτική συχνά παντρεύονται, άλλοτε με τα παραδοσιακά εργαλεία τους και άλλοτε μέσω 

της ψηφιακής τεχνολογίας, και εισάγεται σύντομα ο όρος «εικαστικό», για να περιγράψει 

έργα και τάσεις που δεν χωρούν στο καλούπι των παλιών κατηγοριών «ζωγραφική» – 

«γλυπτική». Το θέατρο, ο χορός και η κίνηση μπλέκουν και αυτά συχνά στα εικαστικά 

δημιουργήματα και η ευκολία που προσφέρει στο κοινό η τεχνολογία της εικόνας και το 

διαδίκτυο επιτρέπει σε πολύ περισσότερους ανθρώπους να «δημιουργήσουν» και αυτοί, 

κάτι που παλιότερα δεν θα μπορούσε να συμβεί. 

 

Α3. Με αφορμή το θέμα του άρθρου για την εξέλιξη της τέχνης και τις νέες μορφές της, 

συντάσσεις ομιλία (200-250 λέξεων) που απευθύνεις σε συνομήλικους συμμαθητές σου, 

στο πλαίσιο μαθητικού συνεδρίου. Στην ομιλία σου επιδιώκεις να ενημερώσεις για τις 

σύγχρονες μορφές τέχνης και τις δυνατότητες ανανέωσης που έχουν προσφέρει οι 

ψηφιακές τεχνολογίες στους τρόπους παραγωγής και διάδοσής τους. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Λουκάς Κούσουλας (1929–2019) 

Θερινός Κινηματογράφος  

Το ποίημα δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην συλλογή «Σχηματοποίηση, Γ», το 1965. Εδώ είναι 

αντλημένο από τον συλλογικό τόμο «Η δεύτερη μεταπολεμική ποιητική γενιά, 1950-1970», εκδόσεις 

Παρατηρητής, 1994, σε επιμέλεια Ανέστη Ευαγγέλου.  

 



Μας πήραν στο λαιμό τους ένα δυό ονόματα 

ηθοποιών· η όλη υπόθεση 

απεδείχθη για κλάματα. 

Μείναμε ωστόσο. Πού να πηγαίνεις 

περασμένη πια η ώρα, 

χάνοντας ίσως αποπάνω και τη δροσιά, 

και τα εισιτήρια καλοπληρωμένα …  

αφρίσει-ξαφρίσει που λέει και ο λαός. 

Το πήραμε εξάλλου ελαφρά. 

Ωραίο καλοκαιρικό βράδυ 

με τον καιρό να σμαριάζει χαρούμενος στα μπαλκόνια 

και τα ουράνια πάνω μας 

ανοιχτά. 

 

Ξεχώριζαν κάτι αστέρια. 

Από το ένα στο άλλο, χωρίς 

να το καταλάβουμε καλά-καλά,  

ανεπαισθήτως λοιπόν σχηματίσαμε,  

θαμπή στην ανταύγεια με μια νέα ομορφιά, 

τη Μεγάλη άρκτο ολόκληρη. 

Όχι, δεν ήταν μια χαμένη 

βραδιά η περιπλάνησή μας στο απρόοπτο 

καλοκαιρινό σινεμά. 

 

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Πώς παρουσιάζει την εμπειρία του στον κινηματογράφο το ποιητικό υποκείμενο; Πώς 

κρίνεις την απόφασή του να παραμείνει μέχρι το τέλος της ταινίας; Αν ήσουν στη θέση του, 

θα παρέμενες ως το τέλος της ταινίας και για ποιους λόγους; 

ή 

2. Να υποθέσεις ότι είσαι κάποιος από την παρέα που πήγε στο θερινό σινεμά εκείνο το 

καλοκαιρινό βράδυ. Σε μία σελίδα του ημερολογίου σου να περιγράψεις τα γεγονότα, τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά σου.  



Μονάδες 25 

 


