
 

 

Ηρώων Πολυτεχνείου 82, 

Πειραιάς 18536 

 210.41.81.664 

Αγίου Ελευθερίου 48, 

Καμίνια 18541 

 213.04.51.414. 

e-mail: 

info@polytopo.edu.gr 

  

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΠΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05.05.2021 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………… 

 

Α. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Η τέχνη στη ζωή του ανθρώπου 

Η Τέχνη είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι μια ειδική δραστηριότητα της 

κοινωνικής ζωής, που άμεσος σκοπός της είναι η δημιουργία του ωραίου. Πηγάζει από τη 

βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει όχι μόνο τον εαυτό του και τον κόσμο του, 

αλλά και τον "άλλο" κόσμο και τους άλλους ανθρώπους. Σκοπός της Τέχνης δεν είναι 

άλλος από το φανέρωμα της ομορφιάς. Το κάλλος αυτό καθαυτό καλλιεργεί τον 

άνθρωπο, τον υψώνει, τον μορφώνει. Ο πλουτισμός και η ένταση της συναισθηματικής 

μας ζωής, η προσφορά της ιδιότυπης εκείνης συγκίνησης και χαράς, της βαθύτερα 

ψυχικής ευφορίας που χαρίζει στον άνθρωπο το κάλλος είναι ο σκοπός της Τέχνης. 

  Δύσκολα μπορεί να απαριθμήσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρει η Τέχνη 

στο κοινωνικό σώμα. Τραγουδάει τις εμπειρίες και τις προσδοκίες, τις χρείες και 

τις βλέψεις του ανθρώπου. Αποδίδει τις πιο επίπονες και θλιβερές, τις πιο πικρές και 

πεζές περιστάσεις της ζωής του και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να "σηκώνεται", να μη 

συνθλίβεται, από τις λύπες του και τα δεινά του. Ένα έργο τέχνης βοηθάει τον απλό 

άνθρωπο να νιώσει δυνατές συγκινήσεις, τον θέλγει και τον κάνει πλουσιότερο σε 

εμπειρία ζωής, τον εξευγενίζει και αναγεννά τον συναισθηματικό του κόσμο. Έτσι 

γίνεται ένας άλλος άνθρωπος με ανακαινισμένη την εσωτερική του ζωή, αφού αξιώνεται 

να νιώσει μια απροσδόκητη ψυχική ευφορία. 

Οι Έλληνες θεωρούσαν την Τέχνη, όχι απλή τέρψη, αλλά παιδεία έξοχη για τους 

πολίτες. Η απουσία της Τέχνης από τη ζωή ήταν αφόρητη γι’ αυτούς, γιατί ισοδυναμεί όχι 

μόνο με άχαρη ζωή, αλλά με ζωή τυφλή, απαίδευτη, ακαλλιέργητη. Γι αυτό κι ο Μπρεχτ 

επέμενε στην ψυχαγωγική αλλά και τη διδακτική σπουδαιότητα της Τέχνης: "Η επιστήμη 

και η Τέχνη συναντιώνται σε τούτο: ότι σκοπός και των δυο είναι να κάνουν πιο εύκολη 

τη ζωή των ανθρώπων". 

Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που η ζωή είναι πιο δύσκολη από άλλες εποχές, επειδή 

επικρατεί μια "σύγχυση" στόχων και μια κοινωνική αναταραχή, η Τέχνη προστατεύει τον 

σύγχρονο άνθρωπο από την ισοπέδωση που προκαλεί η κοινωνία της κατανάλωσης. Τον 



 

βοηθά να αντιλαμβάνεται την ομορφιά και να νιώθει ευχαρίστηση πέρα από τη χρήση 

υλικών αντικειμένων και έτσι να αντιστέκεται στις πλαστές και ψευδώνυμες υλιστικές 

ομορφιές. Επομένως, είναι αναγκαίο ο σύγχρονος άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος να είναι 

σε θέση να απολαμβάνει κάθε μορφή τέχνης. Είναι αναγκαίο να γίνεται "δέκτης" των 

μηνυμάτων, των εντυπώσεων, των απόψεων, που εκφράζει ο καλλιτέχνης με ένα έργο 

τέχνης. Αυτό, βέβαια, θα επιτευχθεί, όταν θα πάψει να πιστεύει ότι η επαφή με την Τέχνη 

είναι μια "ελιτίστικη" συνήθεια και ότι αφορά τους λίγους, τους εκλεκτούς του πνεύματος. 

Το σχολείο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα, έχει τη δυνατότητα 

να μυήσει το παιδί και τον έφηβο στη χαρά που προσφέρει η Τέχνη και να 

ευαισθητοποιήσει την ψυχή του στο άκουσμα μιας μουσικής σύνθεσης, τη θέα ενός 

γλυπτού ή ζωγραφικού έργου, την παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης. Αυτό θα 

συντελεστεί όχι μόνο με τη διδασκαλία μαθημάτων που αφορούν τις "καλές τέχνες", αλλά 

κυρίως με τη συνεχή επαφή του μαθητή με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες. Γι αυτό το 

σχολείο θα πρέπει να συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της κοινωνίας μέσα στην 

οποία βρίσκεται. Οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες, εκθέσεις βιβλίων, 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή κινηματογραφικών ταινιών θα βοηθήσουν 

τον μαθητή να βιώσει την ενασχόληση με την Τέχνη ως ψυχαγωγία, ως αληθινή τέρψη 

της ψυχής και να μην ασχολείται μόνο με τις σύγχρονες μορφές διασκέδασης (καφετέριες, 

μπαρ). Αλλά και το ίδιο το σχολείο πρέπει να οργανώνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις, ώστε ο νέος να βρίσκει διέξοδο, να ξεφεύγει από τη ρουτίνα και την 

καθημερινότητα και να ζει παράλληλα με τη βιολογική και την πνευματική 

ζωή...                                                    

(του Νίκου Ζυγογιάννη)  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο σε 90-110 λέξεις.                                                                                                                                  

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ 2α  

Να βρείτε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες ανάλογα με το κείμενο 

που σας δόθηκε και να γράψετε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος αντίστοιχα. 

 

α. Ο καλλιτέχνης πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία της εποχής του. 

β. Για τους αρχαίους Έλληνες η τέχνη είχε μόνο παιδευτικό χαρακτήρα. 

γ. Η τέχνη δεν μπορεί να περιορίσει την επίδραση της κατανάλωσης στη ζωή μας. 

δ. Η διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων είναι αρκετή για να φέρει τους μαθητές 

σε επαφή με την τέχνη.                                                                                                     Μονάδες 2 

 

ΘΕΜΑ 2β  

Να βρείτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου 

«Δύσκολα…ευφορία».                                                                                                       Μονάδες 3  



 

 

ΘΕΜΑ 2γ 

«Είναι αναγκαίο να γίνεται "δέκτης" των μηνυμάτων, των εντυπώσεων, των απόψεων».  Να 

αναγνωρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση της περιόδου.                                                                          

Μονάδες 1 

 

ΘΕΜΑ 3  

Σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης και κρίσης αξιών η επαφή με την αληθινή τέχνη 

καθίσταται περισσότερο επιτακτική. Σ’ ένα άρθρο σας για την ιστοσελίδα του σχολείου 

σας, να αναφερθείτε στον ιδιαίτερο ρόλο του καλλιτέχνη στη σύγχρονη εποχή και τη 

σημασία της τέχνης γενικότερα στη ζωή μας (περίπου 250 λέξεις).                                                            

Μονάδες 8 

 

 

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ  

ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ 

Δέν τραγουδῶ, παρά γιατί μ' ἀγάπησες 

στά περασμένα χρόνια. 

Καί σέ ἥλιο, σέ καλοκαιριοῦ προμάντεμα 

καί σέ βροχή, σέ χιόνια, 

δέν τραγουδῶ παρά γιατί μ' ἀγάπησες. 

 

Μόνο γιατί μέ κράτησες στά χέρια σου 

μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, 

μόνο γι' αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο 

κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, 

μόνο γιατί μέ κράτησες στά χέρια σου. 

 

Μόνο γιατί τά μάτια σου μέ κύτταξαν 

μέ τήν ψυχή στό βλέμμα, 

περήφανα στολίστηκα τό ὑπέρτατο 

τῆς ὕπαρξής μου στέμμα, 

μόνο γιατί τά μάτια σου μέ κύτταξαν. 

 

Μόνο γιατί μ' ἀγάπησες γεννήθηκα 

γι' αὐτό ἡ ζωή μου ἐδόθη 

στήν ἄχαρη ζωή τήν ἀνεκπλήρωτη 

μένα ἡ ζωή πληρώθη. 

Μόνο γιατί μ' ἀγάπησες γεννήθηκα. 

 

 



 

Μονάχα γιατί τόσο ὡραῖα μ' ἀγάπησες 

ἔζησα, νά πληθαίνω 

τά ὀνείρατά σου, ὡραῖε, πού βασίλεψες 

κι ἔτσι γλυκά πεθαίνω 

μονάχα γιατί τόσο ὡραῖα μ' ἀγάπησες. 

(Οἱ τρίλιες πού σβήνουν, 1928) 

 

ΘΕΜΑΤΑ  

 

ΘΕΜΑ 1 

Να σχολιάσετε το στίχο «μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα», σε 80-90 λέξεις. Μονάδες 

1 

 

ΘΕΜΑ 2 

Να εντοπίσετε μια μεταφορά και μια παρομοίωση και να αναλύσετε τη λειτουργία τους. 

Μονάδες 1 

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 

 


