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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η ζννοια της κοινωνικότητας στην Σζχνη 

 

[1]Η Σζχνθ είναι φαινόμενο ιςτορικό: Δε νοείται Σζχνθ εκτόσ χϊρου και χρόνου, 

οφτε τα προβλιματα τθσ αιςκθτικισ ζχουν πάντα και παντοφ τθν ίδια βαρφτθτα και 

ςθμαςία. Βζβαια, ο Αριςτοτζλθσ, ο δθμιουργόσ τθσ αιςκθτικισ, πρεςβεφει πωσ θ 

Σζχνθ μπορεί εκείνο που δεν μπορεί θ φιλοςοφία. Ο Πλάτων όμωσ δε δίνει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν Σζχνθ, γιατί τθ κεωρεί «μίμθςθ μιμιςεωσ» (μίμθςθ τθσ 

φφςθσ, που με τθ ςειρά τθσ είναι μίμθςθ των Ιδεϊν). Η πλατωνικι άποψθ 

επικράτθςε για αιϊνεσ. Μόλισ κατά το τζλοσ του 18ου αιϊνα αναγνωρίηεται μια 

αυτονομία ςτθν καλλιτεχνικι δθμιουργία και μόλισ ςτθν αρχι του 19ου αιϊνα 

γίνεται λόγοσ για «καλλιτεχνικι ιδιοφυία». Η κλαςικι αρχαιότθτα, ο Μεςαίωνασ και 

θ Αναγζννθςθ ακόμα, αγνοοφν ι περιφρονοφν τισ περιπλοκζσ ι τισ αντιφάςεισ τθσ 

ανκρϊπινθσ πνευματικισ ηωισ. Μζχρι τότε λοιπόν θ Σζχνθ ιταν ςτακερά 

προςανατολιςμζνθ ςτο «ζξω», ςτθν εξυπθρζτθςθ πολφ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν 

αναγκϊν. Αν κάποιοσ ζλεγε ςτον οφοκλι πωσ γράφοντασ τραγωδίεσ 

«αυτοεκφράηεται», ςίγουρα κα τον κοιτοφςε απορθμζνοσ. 

[2]Φυςικά, θ Σζχνθ διατθρεί πάντα τον αρχικό κοινωνικό τθσ χαρακτιρα και θ 

«αυτοζκφραςθ» γίνεται πλιρωσ νοθτι μόνο ςτθν περίπτωςθ που καταςτρζφει 

κανείσ το ζργο του μόλισ το κάνει. Και αυτό γιατί ζνασ και μόνο δζκτθσ που τυχόν κα 

επικοινωνοφςε με τον δθμιουργό μζςω του ζργου του είναι ιδθ επαρκισ 

παράγοντασ  για να αποχτιςει αυτό το ζργο τον κοινωνικό του χαρακτιρα. Η 

«αυτοζκφραςθ» δεν είναι αυτοςκοπόσ, παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ 

εργαςιοκεραπείασ. *…+ 

[3] Μπορεί θ αλθκινι λειτουργία τθσ Σζχνθσ να μθν είναι (μόνο) να εξθγεί και να 

ςχολιάηει τθ ηωι, όπωσ ζλεγε ο Σςερνιτςζφςκι. Μπορεί ακόμα θ Σζχνθ να είναι ζνα 



 

 

κακαρό παιχνίδι, όπωσ πίςτευε ο ζλλινγκ. Πάντωσ, παιχνίδι ι ςχόλιο πάνω ςτθ 

ηωι, θ Σζχνθ διατθρεί ζτςι κι αλλιϊσ τον κοινωνικό τθσ χαρακτιρα, απ’ τθ ςτιγμι 

που ο καλλιτζχνθσ προτείνει το ζργο του προσ «μζκεξιν» και ςε άλλουσ. Δεν ζχει 

ςθμαςία αν οι «άλλοι» είναι πολλοί ι λίγοι. Άλλωςτε, και ο πιο ερμθτικόσ 

καλλιτζχνθσ κα ζλεγε ψζματα αν ιςχυριηόταν πωσ δε κα ικελε να είναι πολλοί οι 

αποδζκτεσ του μθνφματόσ του. Σοφτθ θ ςυχνά αδιλωτθ επικυμία του, θ καλά 

κρυμμζνθ κάτω απ’ τον αςτικό του ςολιπςιςμό, δθλϊνει, ακριβϊσ, μια βοφλθςθ για 

κοινοποίθςθ και ίςωσ κι ζναν πόκο για επθρεαςμό. Η «αυτοεκφραηόμενθ 

ενδοςκόπθςθ», που επιτείνεται ολοζνα και περιςςότερο μετά τον 19ο αιϊνα, δεν 

κατάφερε να κρφψει τθν πανάρχαια απαίτθςθ του δθμιουργοφ για επικοινωνία. Η 

Σζχνθ είναι ζνα κοινωνικό γεγονόσ απ’ τθν ίδια τθσ τθ φφςθ. Όπωσ λζει ο Μάλεβιτσ, 

θ Σζχνθ είναι μια διανοθτικι δραςτθριότθτα, ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι να ρυκμίηει 

το όραμα του ανκρϊπου για τον κόςμο. Πρόκειται εδϊ για ζναν οριςμό τθσ Σζχνθσ 

που, προςωπικά, κα τον προτιμοφςαμε από πάρα πολλοφσ άλλουσ που προτάκθκαν 

κατά καιροφσ από πολλοφσ. Ο Μάλεβιτσ, ο δθμιουργόσ του ςουπρεματιςμοφ (του 

«ανωτεριςμοφ» για να μεταφράςουμε τον όρο αδόκιμα) είναι φυςικό να 

αντιλαμβάνεται τθν Σζχνθ ςα μια αιςκθτικι-«νομοκετικι» λειτουργία, που 

αναδφεται απ’ το χάοσ του κόςμου και προςπακεί, ίςωσ μάταια, να βάλει τάξθ ςτθν 

εγγενι αταξία του κόςμου. Άλλωςτε, θ Σζχνθ είναι ζτςι κι αλλιϊσ κατά γενικι 

ομολογία μορφοποιθτικι απ’ τθν ίδια τθ φφςθ τθσ (δε νοείται Σζχνθ ζξω και πζρα 

απ’ τθ φόρμα), και τοφτθ θ μορφοποιθτικι τθσ δφναμθ είναι που ςυνιςτά, ςε τελικι 

ανάλυςθ, τθν κοινωνικι τθσ αξία, όπωσ κα ζλεγε ο γενάρχθσ του ρωςικοφ 

φορμαλιςμοφ, ο Βίκτορ κλόφςκι.*…+Ο υπερτονιςμόσ τθσ εγγενοφσ ςτθν Σζχνθ 

μορφοποιθτικισ διαδικαςίασ διλωνε με καινοφριο τρόπο τθν παλιά και μόνιμι 

απαίτθςθ να είναι θ Σζχνθ ζνα «μοντζλο ηωισ» κι ζνασ τρόποσ διευκζτθςθσ του 

χάουσ.  

[4] Ζτςι κι αλλιϊσ θ Σζχνθ δεν μπορεί ν’ αλλάξει τον κόςμο – κι αυτό πρζπει να το 

καταλάβουμε επιτζλουσ. Σο μόνο που μπορεί θ Σζχνθ είναι να υποδείξει τρόπουσ 

ηωισ και να κρατάει ηωντανό το όραμα για ζναν κόςμο καλφτερο. Κι ακόμα, να 

«αποδιαρκρϊνει» τον υπαρκτό κόςμο και να φζρνει ςτο φωσ τθν αςχιμια και τθ 

βρωμιά του. Ο πονόδοντοσ του ποιθτι ςπάνια μπορεί να γίνει ποίθμα, αλλά όταν 

γίνει δεν κα είναι πια ζνασ ςκζτοσ πονόδοντοσ: το ςάπιο δόντι του ποιθτι, είναι όλθ 

θ ςαπίλα του κόςμου κλειςμζνθ ς’ ζνα δόντι. 

Βαςίλθσ Ραφαθλίδθσ περ. Διαβάηω, τεφχοσ 119 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Ήταν από τουσ αχϊνευτουσ. Εδϊ και ζναν χρόνο είχαμε φτιάξει μια λίςτα με 

μικροφσ και μεγάλουσ  που δεν τουσ πθγαίναμε με τίποτα, για διαφόρουσ  λόγουσ: 

ςπαςίκλασ, γλειφτρόνι, πολφ κατθχθτικό... Πρϊτοσ και καλφτεροσ ο ϊτοσ. Πιγαινε 

ςτθν ίδια τάξθ μ’ εμάσ, αλλά ςτο άλλο τμιμα. Ήταν από το  βόρειο Πιλιο, απ’ το 

Βζνετο. Ο πατζρασ του είχε λατομείο  με μάρμαρα και ιταν ο πρόεδροσ του χωριοφ. 

Ήταν ο μόνοσ που είχε κάκε μζρα χαρτηιλίκι για το κυλικείο, μάλιςτα κάποιεσ μζρεσ 

πιγαινε και ψϊνιηε δφο φορζσ, γι’ αυτό ιταν τόςο νταβραντιςμζνοσ. το μοφτρο 

είχε ςθμάδια από ανεμοβλογιά και ςτο πάνω χείλι το χνοφδι κόντευε να γίνει 

μουςτάκι. Αν πιγαινεσ κοντά του, μφριηε βαρβατίλα όπωσ τα άλογα. Όλα αυτά τα 

χρόνια όχι μόνο δεν είχαμε κάνει παρζα μαηί του, αλλά κοιτάηαμε πϊσ να τον 

αποφεφγουμε *…+. 

Αχϊνευτοσ και αντιπακισ  ο ϊτοσ, το ακριβϊσ αντίκετο ο Βαγγελάκθσ. Σο 

φετινό κελεποφρι. Η φιμθ του είχε φτάςει νωρίτερα απ’ αυτόν ςτο οικοτροφείο: 

 «Μασ  ζρχεται  ζνα παιδί  λάςτιχο!» 

Σθν Κυριακι το απόγευμα, μια μζρα προτοφ ξεκινιςουν τα μακιματα, μόλισ 

μάκαμε πωσ ζρχονται  τα παιδιά από το ανατολικό Πιλιο, πιγαμε όλο περιζργεια 

να δοφμε ποιοσ ιταν εκείνοσ που κα γινόταν  τερματοφφλακασ ςτθν ομάδα μασ. 

Ήταν θ κζςθ που «πονοφςαμε». Κανζνασ  μζχρι  τότε δεν είχε ςτεριϊςει  ς’ αυτό το 

πόςτο,  όλοι είχαν τρφπια χζρια. Μπορεί να  ‘χαμε καλοφσ παίκτεσ ςτθν άμυνα και 

επίκεςθ που πζταγε φωτιά, όμωσ οι τερματοφφλακεσ ιταν ςκζτο χωνί: κάκε ςουτ 

από τουσ αντιπάλουσ ίςον γκολ. Περιμζναμε λοιπόν να δοφμε κάνα γεροδεμζνο  

παιδί και τα χάςαμε όταν ρωτιςαμε ποιοσ από κείνθ τθν πιτςιρικαρία είναι ο 

Βαγγελάκθσ και ζκανε ζνα βιμα μπροςτά κάποιοσ που είπε ςιγανά: 

 «Εγϊ...» 

Λίγο πιο ψθλόσ από τουσ άλλουσ, ξανκόσ, με μια  φράντηα που του ‘πεφτε 

μεσ ςτα μάτια, πετςί  και κόκκαλο. Αυτόσ ιταν ο  Βαγγελάκθσ, που κα ζπαιρνε τθ 

κζςθ του τερματοφφλακα. Μόλισ τον είδα, ςτραβομουτςοφνιαςα και γφριςα και 

κοίταξα τουσ  άλλουσ. Μα κα μπορεί αυτόσ ο ςπόροσ να αντζξει ςτο γαρμπίλι1 του 

αρακθνοφ; Να γδζρνονται τα χζρια και τα πόδια του;  Να ορμάει ςτθν μπάλα και 

να κοντράρεται με τουσ αντιπάλουσ ;   

 «Ρε ςυ,  ςτ’ αλικεια παίηεισ  ςτθν  ομάδα ςτισ Μθλιζσ;»Ο  μικρόσ γφριςε και 

κοίταξε τον Αχιλλάκο. Κοφνθςε το κεφάλι πωσ «ναι» και αμζςωσ το κατζβαςε λεσ 

και τον ζπιαςαν ςτα πράςα για κάτι άςχθμο που είπε ι ζκανε. 

  Πόςο  ντροπαλόσ και  λιγομίλθτοσ ιταν ο Βαγγελάκθσ το καταλάβαμε το ίδιο  

κιόλασ βράδυ. το οικοτροφείο  ιταν  από χρόνια ζκιμο να υποδεχόμαςτε τα 

πρωτάκια με μαξιλαροπόλεμο. Όχι  βζβαια εκείνον  που ξεςποφςε κάκε τόςο 

ανάμεςα ςτουσ δφο καλάμουσ, όταν από τα δυνατά χτυπιματα άνοιγαν μφτεσ και 

είχαμε για μζρεσ τισ γρατςουνιζσ  ςτα μοφτρα. Ζτςι  λοιπόν,  λίγο  προτοφ  ςθμάνει  

το  ςιωπθτιριο, με τα  μαξιλάρια ςτα χζρια μπικαμε ςε δυο ςειρζσ και κα ‘πρεπε οι 



 

 

μικροί να περάςουν μζςα απ’ αυτόν τον διάδρομο. Σουσ  χτυποφςαμε με τα 

μαξιλάρια ςτο κεφάλι χωρίσ δφναμθ, ζτςι, για το «καλωςόριςεσ». Οι μικροί δεν 

ζλεγαν τίποτα γιατί το περίμεναν. Μονάχα ο Βαγγελάκθσ  γφριςε ςτον  Μπράςκα, 

απ’ όπου  ζφαγε μια κατραπακιά, και κάτι του είπε. «Σι τερματοφφλακασ και  

βλακείεσ μοφ λζτε!» μασ φϊναξε ο Μπράςκασ. «Αυτόσ  μονάχα «ευχαριςτϊ»  ξζρει 

να λζει!» 

 Σζτοιοσ ιταν ο Βαγγελάκθσ, ςοβαρόσ και με  μετρθμζνα τα λόγια, ζτςι τον 

είχαν δαςκαλζψει οι δικοί του. Πάντα να λζει «ευχαριςτϊ» ι «παρακαλϊ»  ςτουσ 

άλλοσ και πάντα οι άλλοι ζχουν δίκιο. Όταν πιγαινε ςτθ βρφςθ του χωριοφ για νερό, 

τισ πιο πολλζσ φορζσ του  ‘παιρναν τθ ςειρά και τον άφθναν να  γεμίςει τελευταίοσ. 

τθν  ζκτθ τάξθ του  δθμοτικοφ θ μετά απ’ αυτόν καλφτερθ  μακιτρια πιγε με τουσ  

γονείσ  τθσ ςτον δάςκαλο και ηιτθςε να γίνει κι αυτι  ςθμαιοφόροσ. «Βαγγελάκθ, ςε 

πειράηει να δϊςουμε τθ ςθμαία ςτθ  Γιαςεμι  για τθν 25θ  Μαρτίου;» Φυςικά και 

δεν τον πείραηε!  Κι ασ υπιρχε  διαταγι από  το Τπουργείο  να είναι ςθμαιοφόροσ  ο 

πρϊτοσ μακθτισ τθσ ζκτθσ και ςτισ δφο παρελάςεισ που γίνονταν ςτον κεντρικό 

δρόμο ςτισ Μθλιζσ, εκεί όπου θ  ςθμαία τθσ Επανάςταςθσ του  ‘21  με το  ζμβλθμα 

του  Άνκιμου  Γαηι πιγαινε δίπλα δίπλα με τθ ςθμαία του ςχολείου. 

 Τποχωρθτικόσ, ντροπαλόσ ο Βαγγελάκθσ, όλο με τον καλό λόγο, παράπονο ι 

γκρίνια δεν είχε ακοφςει  κανζνασ  ποτζ  ςτο χωριό απ’ το ςτόμα του. Αλλά ςτθν 

μπάλα κζρβεροσ. 

 Σο πρωί τθσ Δευτζρασ ζγινε ο αγιαςμόσ. το ςχολείο ιρκε ο παπάσ, ζψαλε το 

«Νίκασ τοισ βαςιλεφςι», πζραςε μπροςτά απ’ όλα τα τμιματα και μασ πιτςίλιςε με 

τον βαςιλικό. Υςτερα πιρε το μικρόφωνο το Μπουλντόγκ. Επειδι παρευριςκόταν 

και ο Διμαρχοσ, είπε ότι  πρζπει να γίνουμε «το  κόςμθμα τθσ πόλεωσ», αλλά και να 

είμαςτε πολφ πεικαρχθμζνοι, επειδι «εφζτοσ καμία παρεκτροπι δεν κα  μείνει  

δίχωσ  τθν ανάλογον ποινιν». Μασ μοίραςαν τα βιβλία και φφγαμε. Λίγο πριν απ’ το 

μεςθμζρι πιγα και βρικα  τον Βαγγελάκθ.«Είςαι;...» και  του  ζδειξα με νόθμα τθν 

μπάλα που κρατοφςα.  

Κϊςτασ Ακρίβοσ, Γάλα Μαγνθςίασ, ςελ. 39-43, εκδ. Μεταίχμιο 

 

1. γαρμπίλι: ψιλοκομμζνθ πζτρα, χαλίκι 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Ο ςυντάκτθσ του άρκρου υποςτθρίηει τον κοινωνικό ρόλο τθσ Σζχνθσ. ε μία 

παράγραφο 70-80 λζξεων να αποδϊςετε τισ κζςεισ του για το ηιτθμα αυτό. 

Μονάδες 15 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.α. Ποια είναι θ βαςικι κζςθ του ςυντάκτθ ςτο παρακάτω τμιμα τθσ τρίτθσ 

παραγράφου του Κειμζνου 1 (Όπωσ λζει ο Μάλεβιτσ … Άλλωςτε, η Τζχνη είναι ζτςι 

κι αλλιώσ κατά γενική ομολογία μορφοποιητική απ’ την ίδια τη φφςη τησ (δε νοείται 

Τζχνη ζξω και πζρα απ’ τη φόρμα), και τοφτη η μορφοποιητική τησ δφναμη είναι που 

ςυνιςτά, ςε τελική ανάλυςη, την κοινωνική τησ αξία);(μονάδεσ 2) 

Ποια μζςα πεικοφσ αξιοποιεί για να τθν προβάλει; (μονάδεσ 3 ) 

Σι επιδιϊκει με τθ χριςθ του κάκε μζςου; (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10 

β. Να χαρακτθρίςετε τθν αλλθλουχία των λεπτομερειϊν ςτθν πρϊτθ παράγραφο 

του Κειμζνου 1 (Η Σζχνθ είναι φαινόμενο ιςτορικό…). Γιατί τθν επιλζγει ο 

ςυντάκτθσ; 

Μονάδες 5 

Β2. Να χαρακτθρίςετε τθ λειτουργία τθσ γλϊςςασ αναφορικι/ποιθτικι ςτο τμιμα 

λόγου (μονάδεσ 2) με το οποίο ο ςυντάκτθσ ολοκλθρϊνει το κείμενό του ςτθν 

τελευταία παράγραφο(Ζτςι κι αλλιϊσ θ Σζχνθ...) και να αιτιολογιςετε τθν επιλογι 

του ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο (μονάδεσ 3).Πϊσ ςχετίηεται με τθ χριςθ τθσ παφλασ 

(μονάδεσ 2) και του διαφορετικοφ ρθματικοφ προςϊπου (μονάδεσ 3) που επιλζγει 

ςτθν αρχι αυτισ τθσ παραγράφου; 

Μονάδες 10 

Β3. Να εντοπίςετε (μονάδεσ 5) και  να χαρακτθρίςετε ωσ προσ τθν πορεία του νου 

(μονάδεσ 5) και ωσ προσ το είδοσ των προκείμενων προτάςεων (μονάδεσ 5) τον 

ςυλλογιςμό του ςυντάκτθ ςτθ δεφτερθ παράγραφο του Κειμζνου 1 (Φυςικά, θ 

Σζχνθ...). Να αιτιολογιςετε  τισ απαντιςεισ ςασ. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Γ 

Διαβάηοντασ το Κείμενο 2 να χαρακτθρίςετε τον Βαγγελάκθ, αξιοποιϊντασ ςτθν 

απάντθςι ςασ τρεισ (3) κειμενικοφσ δείκτεσ. Γιατί, κατά τθ γνϊμθ ςασ, δθμιουργεί 

εντφπωςθ ςτα υπόλοιπα παιδιά θ ςυμπεριφορά του; Πιςτεφετε ότι ζνασ άνκρωποσ 

χαμθλϊν τόνων, όπωσ ο Βαγγελάκθσ, είναι αποδεκτόσ ςτισ μζρεσ μασ; Να 

απαντιςετε ςε 150-200 λζξεισ. 

Μονάδες 15 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Ζχοντασ διαβάςει τα δφο κείμενα που ςασ δόκθκαν, αποφαςίηετε να μιλιςετε ςτθν 

τάξθ ςασ ςχετικά με το κζμα τθσ κοινωνικότθτασ του ανκρϊπου. Αναφζρεςτε ςε 

δφο (2) κοινωνικζσ δεξιότθτεσ που, κατά τθ γνϊμθ ςασ, είναι ςθμαντικζσ για ζναν 

άνκρωπο και επιςθμαίνετε τρόπουσ μζςω των οποίων το ςχολείο μπορεί να 

καλλιεργιςει ςτα παιδιά το πρότυπο του κοινωνικοφ ανκρϊπου. Η ειςιγθςι ςασ να 

ζχει ζκταςθ 350-400 λζξεων. 

Μονάδες 30 

 


