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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η σημασία της τέχνης στην καθημερινή μας ζωή 
 25 Αύγουστος, 2018  

Πόσες φορές μετά από μια δύσκολη και απαιτητική μέρα δεν έχουμε ζητήσει καταφύγιο 
στην ανάγνωση ενός καλού βιβλίου, στη χαλάρωση που προσφέρει μια όμορφη ταινία ή 
στην απόλαυση μιας ενδιαφέρουσας θεατρικής παράστασης; 

Αν σκεφτούμε την ανακούφιση και την ξεκούραση που μας προσφέρουν παρόμοιες 
δραστηριότητες δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε το πόσο απαραίτητη είναι η τέχνη στη 
ζωή του ανθρώπου. Η επαφή μαζί της από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, είτε 
πρόκειται για την επαφή του με τα βιβλία, με τον κινηματογράφο, το θέατρο ή με την 
επίσκεψη του από νωρίς σε ένα μουσείο μαζί με τους γονείς ή τους παππούδες του, 
αποτελεί γερή παρακαταθήκη για τη διαμόρφωση της αισθητικής του, κάτι που θέτει γερές 
βάσεις για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του. 

Η τέχνη δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται πολυτέλεια ή κάτι περιττό, κάτι 
στο οποίο έχουν πρόσβαση άνθρωποι με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο ή άνθρωποι 
συγκεκριμένης οικονομικής επιφάνειας. Θα έλεγα ακριβώς τον αντίθετο. Συνήθως, για να 
μην γενικεύουμε, οι άνθρωποι που προβάλλονται από τα ΜΜΕ ως χορηγοί πολιτισμού, ως 
μαικήνες και λάτρεις της τέχνης, δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία 
ουσιαστική σχέση με αυτή. 

Την τέχνη την χρειάζονται άνθρωποι που ζητούμενο τους είναι η συγκίνηση, η ανάταση 
μέσα από το ωραίο, μέσα από το φαντασιακό. Ξέρουμε καλά ότι η τέχνη γίνεται ο 
καθρέφτης της κοινωνίας μας, της αντίληψης της πραγματικότητας που μας περιβάλλει, 
είτε αυτή είναι αντικειμενική είτε είναι υποκειμενική. Η φαντασία μας λειτουργεί σαν 
δικλείδα ασφαλείας αφού πυροδοτεί κώδικες ανάγνωσης που η κοινή λογική δεν γνωρίζει 
αφού συνήθως αυτοπεριορίζεται σε πράγματα πιο τετριμμένα, πιο πεζά. Η τέχνη 
αποσυμπιέζει, καταπραΰνει, ευαισθητοποιεί και μαθαίνει τον άνθρωπο να κατανοεί 
ευκολότερα όσα βρίσκονται γύρω του, του δίνει τα κλειδιά για να διαβάσει το μήνυμα που 
του στέλνει στην προσπάθεια της να αποτυπώσει αλλά και να εκφράσει την ανθρώπινη 
φύση και ταυτόχρονα το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να ζήσει. 

Μέσω της τέχνης ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, μπορεί να 
ανακαλύψει τα όρια, τις δυνατότητες, τους περιορισμούς, τις αγκυλώσεις του. Μαθαίνει να 
βλέπει με άλλο βλέμμα και να κατανοεί τις ανεπάρκειες του, να αναζητά ακόμα και λύσεις 
μέσα στην πραότητα και την ηρεμία που του προσφέρει ένα καλό βιβλίο ή ένα αξιόλογο 
έργο τέχνης. Η τέχνη λειτουργεί αφυπνιστικά και λυτρωτικά, δημιουργεί συνειρμούς, 
συνδυάζει αριστοτεχνικά την ομορφιά με την αρμονία και δίνει στον άνθρωπο μια άλλη 
προοπτική, διευρύνοντας τους ορίζοντες του νου και της ψυχής του. Του χαρίζει τη 
δυνατότητα να αποκτήσει ενσυναίσθηση, καλλιέργεια πνεύματος και ευγένεια ψυχής. Με 
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τα εφόδια αυτά η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει στον άνθρωπο καταλυτικά, δείχνοντάς του 
ένα διαφορετικό μονοπάτι, ένα μονοπάτι όμορφο, γεμάτο εκπλήξεις, γεμάτο αποκαλύψεις 
και σίγουρα απίστευτα γοητευτικό και αναντικατάστατο, κάνοντας τον να νιώσει μέσα από 
τις απαραίτητες διανοητικές και ψυχικές διεργασίες τι σημαίνει να είσαι πράγματι 
αναπόσπαστο μέρος της απεραντοσύνης του ουρανού και του σύμπαντος. 

Μαρία Ψαρούδη 
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΑΠΘ 

Δρ. Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ 
Γλωσσολόγος – Θεατρολόγος 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
Το δύσκολο «ναι» των εφήβων στην τέχνη 

 
Πολλοί γονείς παρατηρούν πως η επαφή των παιδιών τους με οποιαδήποτε μορφή τέχνης, 
όταν δρασκελίσουν το κατώφλι της εφηβείας, κάνει «κοιλιά». 

«Σιγά μην πάω στο θέατρο το Σάββατο! Θα βγω με τους φίλους μου». «Παράτα μας πια 

με τις εκθέσεις! Να δεις μόνη σου τους πίνακες», μερικές κουβέντες γυμνασιόπαιδων προς 

τους γονείς τους. «Οσο ήταν μικρότερα τα παιδιά, πηγαίναμε συχνά σε παιδικές 

παραστάσεις, εργαστήρια καλλιτεχνικής απασχόλησης… Τώρα, αρνούνται. Τι να κάνω;» 

αναρωτιέται η κ. Εφη, μητέρα δύο αγοριών πρώτης και τρίτης Γυμνασίου. «Εγώ έβγαλα 

εισιτήρια για το θέατρο – δεν ήθελε η κόρη μου αλλά όταν πει η μαμά… θα έρθει, τι θα 

κάνει;», εξομολογείται η κ. Μάρθα, μητέρα της 14χρονης Δήμητρας. 

Αληθεύει πως η επαφή των παιδιών με την Τέχνη όταν δρασκελίσουν το κατώφλι της 

εφηβείας, κάνει «κοιλιά»; Πώς καταγράφουν την κατάσταση οι ίδιοι οι καλλιτέχνες; «Δεν 

είναι απαραίτητο να θέλουν να πάνε στο θέατρο οι έφηβοι» αιφνιδιάζει με την αυθόρμητη 

απάντησή της η κ. Ξένια Καλογεροπούλου. «Καλύτερα να ασχοληθούν με ό,τι τους αρέσει. 

Και τα εγγόνια μου έρχονταν όσο ήταν μικρά, τώρα δεν πολυθέλουν… Οσο για το 

Εργαστήρι της Πόρτας, εκεί έρχονται πάντα έφηβοι – είναι όμως επιλογή τους», καταλήγει. 

«Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία, να μάθουν να αγαπούν 

το θέατρο, που είναι πηγή γνώσης» σημειώνει η κ. Κάρμεν Ρουγγέρη. «Στην "Ιλιάδα" και 

στην "Οδύσσεια" έρχονταν πολλοί έφηβοι, ακριβώς επειδή οι παραστάσεις μας 

απευθύνονται στον κοινό νου. Ποτέ δεν ομορφαίνω ή νοστιμεύω ένα έργο, για να το 

κατεβάσω στις ηλικίες των παιδιών. Εκείνο που ενοχλεί τους εφήβους είναι η ρετσινιά του 

παιδικού – κι αυτό δεν το έχουμε. Αντιδρούν επίσης στη συνύπαρξη με τα "μικρά" – στις 
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σχολικές παραστάσεις, αν συμπέσει νηπιαγωγείο με γυμνάσιο, πάντα βγαίνω η ίδια και 

τους μιλώ με ειλικρίνεια. "Τα μικρότερα απλώς θα γευτούν το θέατρο μέσα από τη 

μουσική, τον χορό, τα χρώματα. Αυτό που θέλει να πει ο Ομηρος, θα το καταλάβετε μόνο 

εσείς, οι μεγαλύτεροι", τους λέω. Θυμάμαι παλιά, στην "Ωραία Κοιμωμένη", στο Εθνικό, 

μόλις μπήκαν τα γυμνάσια και είδαν πως υπήρχαν και μικρότερα παιδιά στο κοινό, οι 

περισσότεροι βγήκαν για να καπνίσουν! Αλλά τότε ήμασταν ακόμη στο ξεκίνημα, δεν 

ήξεραν τη δουλειά μας…». Σύμφωνα πάντα με την κ. Ρουγγέρη, «οι απώλειες στο εφηβικό 

κοινό των παραστάσεων είναι περίπου 30%» στην Αθήνα. Στην περιφέρεια; «Τα τελευταία 

20 χρόνια που περιοδεύουμε στην Ελλάδα, έρχονται πάρα πολλοί έφηβοι – φέτος στο 

"Παραμύθι χωρίς Ονομα" όλο 13χρονα, 15χρονα ήταν… Ερχονται και μόνα τους, παρέες 

ολόκληρες. Εκεί, δεν έχω απώλειες». 

Την αρνητική αντίδραση των εφήβων σε ό,τι αφορά την επαφή με τις Τέχνες έχει 

καταγράψει και η κ. Αιμιλία Μπαντούνα, ζωγράφος/εικαστικός, με πολυετή εμπειρία στον 

χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. «Οι έφηβοι δεν είναι καθόλου αδιάφοροι. Η λανθασμένη 

προσέγγιση των ενηλίκων είναι που τους κάνει έτσι. Πρέπει να γίνονται λίγο… "Σεχραζάτ", 

ευρηματικοί δηλαδή, ώστε να προσελκύουν το κοινό τους για να θέλουν κι άλλο. Οι πολλές 

θεωρίες, περιττές. Θυμάμαι όταν εργαζόμουν στο Παρίσι, επισκεπτόμουν μουσεία και 

παρατηρούσα πώς έβλεπαν οι οικογένειες μία έκθεση. Τα παιδιά γρήγορα βαριόντουσαν. 

Δεν έχει νόημα να τους λες "κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό!". Είναι άδειο!». Η ίδια έχει να 

προτείνει: «Ισως το ερέθισμα να αποτελέσει μία ευκαιρία για τον γονιό να κάνει μία ωραία 

συζήτηση με το παιδί του, όχι εστιάζοντας στη συγκεκριμένη έκθεση ή παράσταση, αλλά 

αντλώντας ιδέες από εκεί για να μιλήσει για πιο προσωπικά θέματα. Για τον ανοιχτό στην 

επικοινωνία γονιό, μπορεί μία συναυλία, ένα θεατρικό έργο, να αποτελέσει μία εξαιρετική 

αφορμή να ακούσει τι έχει να πει το παιδί του, να ακούσει πώς τα ερμηνεύει το ίδιο, αφού 

υπάρχουν χιλιάδες αναγνώσεις επάνω στο ίδιο θέμα, αλλά και να το βοηθήσει να δει πως 

υπάρχουν πολλοί τρόποι θέασης στην καλλιτεχνική έκφραση». Από την άλλη, για την κ. 

Μπαντούνα, «είναι σημαντικό οι γονείς να σέβονται πως οι σημερινοί έφηβοι χρειάζονται 



Δημήτρης Πετσάνης      www.mfr.gr 
 

 
Επιμέλεια: Μεντής Φροντιστήρια  www.mfr.gr 
 

4 

χρόνο ξεκούρασης, όπως και χρόνο με τους φίλους τους καθώς η πίεση για συμμετοχή σε 

μία καλλιτεχνική δράση, μπορεί τελικά να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, "να τα 

απομακρύνει"». Για να πειστεί το παιδί να ακολουθήσει την οικογένεια σε ένα χώρο τέχνης, 

λέει: «Επειδή οι έφηβοι έχουν ανάγκη για βαθύτερη επικοινωνία, νομίζω πως το καλύτερο 

είναι να εξηγεί ο γονιός την επιλογή του. Δεν αρκεί το "πάμε στο θέατρο γιατί είναι ο τάδε 

ηθοποιός" ή "πάμε στην όπερα για να πούμε ότι πήγαμε". Τι είναι το ελκυστικό, το 

ανατρεπτικό ή το καινούργιο; Εχει σημασία τι θέτεις κάθε φορά στο παιδί. Διαφορετικά, τι 

νόημα έχει να πας;». 
Βασιλική Χρυσοστομίδου 

                                                                        07.11.2015  
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 
 
Τέχνη είναι η ζωή σου 
  

 Τέχνη είναι η ζωή σου 
κι ας φέγγει κι ας λυπά 
κι αν χάρες συναντά ή με τις πίκριες σμίγει, 
αυτή είναι η ζωή σου. 
  
Άνοιξε χαραματιές να μπουν 
οι ομορφιές της κτίσης και 
μην αφήνεις τους παλμούς σου 
να χτυπούν με της ντροπής 
της ρήσεις. 
Μες τον δικό σου πηγαιμό 
τα βάθρα της ζωής να μην 
επιθυμήσεις. 
  
Ακούμπα τα πόδια σου γυμνά 
σε φτωχικά σανίδια και 
δώσε στον κόσμο σαν πνοή 
της τέχνης της αλήθεια. 
  
Να μάθουνε στο διάβα τους 
την τέχνη σαν κοιτάζουν 
να συναντούν την ίδια τη ζωή 
και να την αγκαλιάζουν. 
 Διονυσία Μπλαζάκη – Από το θεατρικό « Οι όχθες της καρδιάς», εκδόσεις Δωδώνη, 
2002 
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ΘΕΜΑΤΑ: 
 
Α.Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των δύο πρώτων παραγράφων του κειμένου 
2 ( «Σιγά μην πάω….. δεν έχω απώλειες»)  

(Μονάδες 15) 
 

Β.1 Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη 
λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με 
αναφορές στο κείμενο. 

 Η τέχνη είναι πολυτέλεια που μόνο οι ευκατάστατοι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα 
να απολαμβάνουν. ΚΕΙΜ. 1 
 

 Ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει καλύτερα τον εαυτό του και τους γύρω του 
μέσω της τέχνης. ΚΕΙΜ. 1 
 

 Τα παιδιά στην εφηβεία εκδηλώνουν περισσότερο ενδιαφέρον για οποιαδήποτε 
μορφή τέχνης σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες.  ΚΕΙΜ.2 
 

 Η περιφέρεια, σε σχέση με την πρωτεύουσα, δείχνει πολύ λιγότερο ενδιαφέρον για 
την παρακολούθηση παραστάσεων που απευθύνονται στους εφήβους.  ΚΕΙΜ. 2 
 

 Η ενσυναίσθηση είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που η τέχνη μπορεί να 
βοηθήσει να αναπτυχθεί. ΚΕΙΜ 1 

(Μονάδες 10) 
 

Β.1. Πώς διαλέγονται κατά τη γνώμη σας μεταξύ τους, τα κείμενα 1 και 2 ; 

(Μονάδες 10) 

Β.2.Ποια είναι η πρόθεση και ο ισχυρισμός του συντάκτη του κειμένου 2 στην 
δεύτερη παράγραφο ("Είναι πολύ σημαντικό… απώλειες") και ποιες γλωσσικές 
επιλογές χρησιμοποιεί;(Μονάδες 10)                                                                         

Β.3.Πόσο αποτελεσματικό κρίνετε τον τίτλο του κειμένου 2 με κριτήρια την 
πληροφορικότητα και την προσέλκυση του αναγνώστη;(Μονάδες 10) 

 

Γ.Ποιο μήνυμα θέλει να περάσει το ποίημα για την τέχνη στη ζωή του 
ανθρώπου; Να αναφέρετε τρείς κειμενικούς δείκτες. (150-200 λέξεις) 

(Μονάδες 15) 
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ΘΕΜΑ Δ.Σε μία ομιλία σας στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου με θέμα «Η τέχνη είναι 
ζωή» να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με τον ρόλο της τέχνης στην ζωή και την 
ψυχολογία των παιδιών αλλά και στου τρόπους, με τους οποίους το σχολείο θα ενισχύσει 
την καλλιτεχνική δημιουργία. Να αναπτύξετε την ομιλία σας 300-400 λέξεις. 

(Μονάδες 30) 

 
 

Κ α λ ή   ε π ι τ υ χ ί α !!! 
 


