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ΕΚΘΕΣΗ 
                                                                                                             

 
    «Αλακθίβνια ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπ θνηλνύ είλαη 
ακθίπιεπξε ζρέζε επηθνηλσλίαο, πνπ πινπνηείηαη δηακέζνπ ηνπ έξγνπ  
ηέρλεο. Με άιια ιόγηα, ηα έξγα ηέρλεο είλαη ν θόκβνο ζηνλ νπνίν ζπλαληώληαη 
νη ςπρνλνεηηθέο δνκέο ηνπ θνηλνύ θαη ηνπ θαιιηηέρλε θαη αλαπηύζζεηαη έλαο 
εζσηεξηθόο δηάινγνο κεηαμύ ηνπο. 
      Με εμαίξεην ηξόπν έρεη εηπσζεί όηη «ν ζθνπόο ηνπ έξγνπ ηέρλεο είλαη ε 
θαηάξγεζε ηεο κνλαμηάο», αθνύ δηακέζνπ απηνύ ε πξαγκαηηθόηεηα (θπζηθή – 
θνηλσληθή) αιιά θαη ε ζέζε ηνπ αλζξώπνπ (θπζηθή – θνηλσληθή) γίλνληαη 
πεξηζζόηεξν θαηαλνεηέο θαη επηηξέπνπλ έηζη ηελ εθδήισζε ηεο 
ζπιινγηθόηεηαο. 
      Σπνπδαίνο ινηπόλ ν ξόινο ηνπ δεκηνπξγνύ θαη γη’ απηό ν θαιιηηέρλεο 
αμίδεη κε ηα έξγα ηνπ λα πξνζθαιεί ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ λα ηνλ 
ζπληξνθεύζνπλ ζηνπο ζηνραζκνύο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ! 
      Ο «ππεξέηεο» ηεο Τέρλεο δελ ζα πξέπεη λα απηνπαγηδεύεηαη ζε κηα 
εγσθεληξηθή δηάζεζε εμσηεξίθεπζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ θόζκνπ, νύηε ζα 
πξέπεη λα εγθισβίδεηαη θαη ζε κηα ζηελά νξηνζεηεκέλε, ζηξαηεπκέλε 
δεκηνπξγία. Θα πξέπεη κε πλεύκα ειεύζεξν λα επηδηώθεη (δη’ εαπηόλ θαη 
αιιήινπο) ηε «ζεξαπεία» ηνπ σξαίνπ ρσξίο πζηεξνβνπιία θαη 
θαηξνζθνπηζκό.  
     Βέβαηα ε έλλνηα ηνπ σξαίνπ εθιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά από ηνλ δεκηνπξγό 
θαη από ην θνηλό. Γηα ηνλ θαιιηηέρλε σξαίν ζεσξείηαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ηνλ 
εθθξάζεη θαη έηζη ην σξαίν είλαη θάηη εληειώο ππνθεηκεληθό, πνπ δελ 
πεξηραξαθώλεηαη από θώδηθεο αμηνιόγεζεο. 
      Τν θνηλό όκσο έρεη άιιε «ζέζε» γηα ην σξαίν. Σπλήζσο νη πεξηζζόηεξνη 
απνηηκνύλ σο σξαίν ό,ηη είλαη ζύκθσλν ή έζησ αλεθηό κε ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο αληηιήςεηο πεξί σξαίνπ·   νηηδήπνηε εληειώο δηαθνξεηηθό 
ινγίδεηαη σο παξάμελν (ή θαη άθνκςν) θαη ζπρλά απνξξίπηεηαη.  
       Η δπζθνιία ηνπ θνηλνύ λα θαηαλνήζεη ή λα ζπλαηζζαλζεί ηελ πξσηνπνξία 
ζην ρώξν ηεο Τέρλεο ζέηεη ακείιηθηα ην εξώηεκα γηα ηη πξέπεη λα γίλεη, ώζηε 
λα ζπκπνξεύνληαη θνηλό θαη θαιιηηέρλεο. 
      Τν εξώηεκα ηνύην γίλεηαη πην πνιύπινθν ζήκεξα, πνπ νη ιεγόκελνη 
πξσηνπόξνη θαιιηηέρλεο εμαθνινπζνύλ –θαηά θαλόλα- λα αλαγλσξίδνληαη εθ 
ησλ πζηέξσλ, ρσξίο όκσο λα απνθιείνληαη θαη νη επηηεδεπκέλα πξσηνπόξνη, 
πνπ θαπειεύνληαη ηε ζρεηηθή άγλνηα ηνπ θνηλνύ. Σην όλνκα ηεο πξσηνηππίαο 
θαη ζπρλά κε ηελ ζπκβνιή ησλ θνξέσλ ελεκέξσζεο, επηβάιινπλ κόδα ζηελ 
Τέρλε θαη ζπκπαξαζύξνπλ ην θνηλό, πνπ είηε αθνινπζεί πηζηά είηε απνξξίπηεη 
ζπιιήβδελ ηνπο πάληεο. 
      Μαθξνπξόζεζκα ινηπόλ ε ιύζε εληνπίδεηαη ζηελ πλεπκαηηθή αλαβάζκηζε 
ηνπ θνηλνύ, ώζηε λα θαηαθέξλεη λα αμηνινγεί θαη λα δηαθξίλεη εύζηνρα ηνλ 
δεκηνπξγό από ηνλ «έκπνξν» ηεο ηέρλεο. Βξαρππξόζεζκα όκσο ε ιύζε 
πξνβάιιεη από ηνλ ξόιν ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε, πνπ αμίδεη λα απιώζεη –
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ρσξίο λα ζπζηάζεη ηνλ πεγαίν εζσηεξηθό ηνπ θόζκν- ην ρέξη ζηνπο άιινπο γηα 
λα ζπλελσζνύλ, ηειηθά, κέζα από ην έξγν ηνπ».  
 
 
Ασκήσεις 
 
1. Να γίλεη ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (80-90 ιέμεηο)                              25 κόξηα 
 
2. Να επηιέμεηε ,ζύκθσλα κε ην θείκελν, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε: 
 
       1. Η ζρέζε κεηαμύ θνηλνύ θαη θαιιηηέρλε είλαη  
            α) δηαξθήο. 
            β) ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. 
            γ) ζεκαληηθή. 
            δ) ζρέζε δεκηνπξγίαο. 
 
       2. Τν έξγν ηέρλεο απηό θαζ’ εαπηό ζεκαηνδνηεί 
            α) έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζην θνηλό θαη ηνλ θαιιηηέρλε. 
            β) ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνηλνύ ζε ό,ηη αθνξά ζέκαηα Τέρλεο. 
            γ) ηελ αλαγλώξηζε ηεο πξσηνηππίαο ηνπ θαιιηηέρλε από ην θνηλό. 
  
       3. Η ζηξαηεπκέλε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 
            α) πξνάγεη ηελ Τέρλε. 
            β) εγθισβίδεη ηνλ δεκηνπξγό. 
            γ) απειεπζεξώλεη ηνλ δεκηνπξγό. 
 
       4. Ο θαιιηηέρλεο, ηειηθά, αμίδεη λα επηρεηξεί  
           α) ηελ έλσζε κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. 
           β) ηελ αηζζεηηθή εμύςσμε. 
           γ) ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ. 
           δ) ηελ εμππεξέηεζε ηνπ σξαίνπ. 
 
       5. Οη επηηεδεπκέλα πξσηνπόξνη θαιιηηέρλεο είλαη 
           α) θίβδεινη. 
           β) εκπνξεπκαηνπνεκέλνη. 
           γ) αξηβίζηεο. 
           δ) όια ηα πξνεγνύκελα. 
                                                                                                              10 κόξηα 
 
3. Να ζρνιηαζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ 2ε θαη 3ε παξάγξαθν.  
                                                                                                               
                                                                                                               5 κόξηα 
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4. Να βξείηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο 5εο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ.  
                                                                                                                5 κόξηα 
 
5.  «Η δπζθνιία ηνπ θνηλνύ λα θαηαλνήζεη ή λα ζπλαηζζαλζεί ηελ πξσηνπνξία 
ζην ρώξν ηεο Τέρλεο ζέηεη ακείιηθηα ην εξώηεκα…» 
     Να κεηαηξαπεί ε ζύληαμε θαη λα δεισζεί λνεκαηηθά ε δηαθνξνπνίεζε.  
                                                                                                                5 κόξηα 
 
6. Να γξαθηεί έλα ζπλώλπκν γηα θάζε ηύπν: 
    Υινπνηείηαη, ζθνπόο, εγθισβίδεηαη, πζηεξνβνπιία, θαπειεύνληαη.  
                                                                                                                5 κόξηα 
 
7. Να γξαθηεί έλα αληώλπκν γηα θάζε ηύπν: 
   Αλακθίβνια, επηηξέπνπλ, νξηνζεηεκέλε, πζηεξνβνπιία, εύζηνρα. 
                                                                                                                5 κόξηα 
 
Θέμα Έκθεσης 
 
Υπνζέζηε όηη είζηε νκηιεηήο ζ’ έλα ζπλέδξην λέσλ πνπ δηνξγαλώλεη ν δήκνο 
ζαο κε ζέκα ηελ Τέρλε. Να αλαθέξεηε ηελ ζεκαζία ηεο Τέρλεο ζηε δσή ηνπ 
αλζξώπνπ θαη λα θαηαδείμεηε ηνλ ξόιν πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη ην 
ζρνιείν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηέρλεο ζηνπο λένπο. 
                                                                                                              40 κόξηα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


