
                     Τ Ε Χ Ν Η 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

 
Τέχνη είναι η συνειδητή ενέργεια αλλά και η ιδιαίτερη 

ικανότητα του ανθρώπου για δημιουργία έργων που προκαλούν 

αισθητική συγκίνηση και αναπτύσσουν προβληματισμό. Μέσω της 

τέχνης δεν εκφράζεται μόνο το ιδεώδες του ωραίου (σύμφωνα με 

την ιδιαίτερη αισθητική του καλλιτέχνη και της εποχής του) αλλά 

και ένας κοινωνικής υφής προβληματισμός (σύμφωνα με τις 

ιδεολογικές αντιλήψεις, τους κοινωνικούς προσανατολισμούς, τις 

αξιολογικές προσεγγίσεις κ.α. του δημιουργού και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες του καιρού του). 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 
1. Συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου: 

- καλλιεργεί τις πνευματικές δυνάμεις (κρίση, αντίληψη, 

φαντασία, επινοητικότητα κ.α.) 

- διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες και τα 

ενδιαφέροντά του. Τον καθιστά ικανό να προσεγγίζει 

πολυπρισματικά την πραγματικότητα και να διεισδύει 

στις εσώτερες πτυχές της. 

2. Αναπτύσσει την αισθητική του: 

- διαμορφώνει το αισθητικό κριτήριο, τη δυνατότητά του 

να αποτιμά ορθά τα καλλιτεχνικά ερεθίσματα 

- καλλιεργεί την αίσθηση του ωραίου, του μέτρου, της 

συμμετρίας και της αρμονίας 

- διδάσκει το άτομο να βλέπει τα πράγματα μέσα από ένα 

διαφορετικό πρίσμα που ξεφεύγει από τη χρηστική 

αντίληψη της ζωής 

3. Σημαντική είναι η επίδρασή της στην κοινωνικοπολιτική ζωή: 

- δεν αποτελεί μόνο μέσο επικοινωνίας και σύσφιξης των 

διαπροσωπικών σχέσεων, προβάλλει επίσης πρότυπα 

ζωής και συμπεριφοράς, κοινωνικο-πολιτικές αξίες, 



όπως είναι η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η 

ειρήνη κ.α. 

- αφυπνίζει τις συνειδήσεις των πολιτών και τους 

ευαισθητοποιεί για σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά 

ζητήματα 

4. Επηρεάζει τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς του 

ανθρώπου: 

- προβάλλει υψηλές αξίες και ανώτερα ιδανικά 

- συντελεί σε μια επανιεράρχηση αξιών και τονώνει την 

έφεσή του να αγωνιστεί για την πραγμάτωση υψηλών 

στόχων 

5. Επιδρά θετικά στον ψυχικό κόσμο του ατόμου: 

- εκλεπτύνει τον ψυχικό κόσμο και εξευγενίζει τα 

συναισθήματα μέσω της αισθητικής συγκίνησης  

- απαλλάσσει από το άγχος της καθημερινότητας και την 

υπερένταση, λειτουργώντας ως μορφή εκτόνωσης που 

απελευθερώνει από την εσωτερική πίεση και ένταση  

- προκαλεί κάθαρση δημιουργού και δέκτη 

6. Αποτελεί μέσο που εκφράζει την ιδιαιτερότητα της 

προσωπικής δημιουργίας: 

- αναδεικνύει τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες του 

ατόμου 

- ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου να εξωτερικεύει 

τις ιδέες και τις ανησυχίες του, να αισθητοποιεί τα 

οράματά του 

7. Συμβάλλει στην ηθική αρτίωση του ανθρώπου: 

- να προβάλλει ανθρωπιστικές αξίες και πρότυπα ηθικής 

ζωής 

- υποστασιοποιεί  και απαθανατίζει τις μεγάλες ηθικές 

πράξεις 

8. Η τέχνη κάθε λαού αποτελεί το κυριότερο στοιχείο της 

φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του ταυτότητας: 

- τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα ενός λαού 

αντιπροσωπεύουν την ιδιαίτερη αισθητική του και 

χαρακτηρίζουν την ποιότητα του εθνικού του πολιτισμού 

η λαϊκή κυρίως τέχνη εκφράζει την πολιτιστική του 

ταυτότητα  



9. Ευνοεί την επικοινωνία των λαών: 

- καταλύει τα τοπικά όρια. Είναι γλώσσα διεθνής με 

διαχρονική αξία 

- συμβάλλει στη διαμόρφωση του πνεύματος 

οικουμενικής συνείδησης 

 

 

Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

 

ΛΟΓΟΙ 

 
1. Η εποχή μας είναι αντι-πνευματική λόγω του μονομερούς 

προσανατολισμού του σύγχρονου ανθρώπου: 

- υλικός ευδαιμονισμός, υπερεργασία, έλλειψη ελεύθερου 

χρόνου, διάθεσης, καθαρού πνεύματος 

- χρησιμοθηρική αντίληψη της ζωής 

- ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει να «έχει» και όχι να «είναι» 

2. Η σύγχρονη τέχνη είναι, αρκετές φορές, ακατανόητη για το 

σύγχρονο άνθρωπο: 

- απουσία καλλιτεχνικής παιδείας και αισθητικής αγωγής 

στο πλαίσιο της εξειδικευτικής τεχνοκρατικής 

εκπαίδευσης 

- ελιτισμός 

- μορφές τέχνης από σχολές και τάσεις με ειδικούς 

«κώδικες», «θεωρίες» (σουρεαλισμός κ.α. ) που 

δυσχεραίνουν την επικοινωνία πομπού και δέκτη 

3. Η έλλειψη αναγκαίου αριθμού χώρων καλλιτεχνικής δημιουργίας 

και έκφρασης 

4. Υπερπροβολή από ΜΜΕ, χαμηλής ποιότητας έργων που δε 

σχετίζονται με την πραγματική τέχνη 

5. Η εμπορευματοποίηση της τέχνης 

- αδυναμία ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων να 

παρακολουθούν έργα υψηλής ποιότητας 

- υποβάθμιση της ποιότητάς της 

 

 



ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

1. Η τέχνη ως κοινωνικό φαινόμενο και ως κώδικας επικοινωνίας 

υπήρξε σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές, ακόμα και σε 

πρωτόγονες κοινωνίες 

2. Η αντίληψη για το ωραίο (και για την αντίστοιχη καλλιτεχνική 

απόλαυση) διαφέρει από εποχή σε εποχή και από λαό σε λαό 

3. Το ωραίο στην Τέχνη εξετάζεται ως δημιούργημα του ανθρώπου 

και όχι της φύσης 

4. Ειδικά για την Τέχνη της εποχής μας: 

 Είναι πολυσχιδής: υπάρχουν πλήθος σχολές, καλλιτεχνικά 

ρεύματα, τάσεις κτλ. Είναι επίσης δυσπρόσιτη για το ευρύ 

κοινό, γιατί, πέρα από την ευαισθησία, απαιτούνται πολλές 

γνώσεις για την προσπέλαση των καλλιτεχνικών 

δημιουργημάτων (αυτά ισχύουν για την αληθινή, την υψηλή 

Τέχνη). 

 Πολλά από τα έργα που έχουν πλατιά λαϊκή απήχηση είναι 

χαμηλής στάθμης και ανταποκρίνονται για λόγους εμπορικού 

κέρδους στις προτιμήσεις ενός κοινού απαίδευτου, που 

τρέφεται με υποκατάστατα της Τέχνης, κυρίως στο τραγούδι, 

στον κινηματογράφο και στο θέατρο (εδώ γίνεται λόγος για 

υποκουλτούρα και για εκχυδαϊσμό της Τέχνης). 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Για να υπάρχει πραγματική τέχνη και να εκπληρώνει το σκοπό 

της είναι απαραίτητες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Πρέπει να υπάρχει ο καλλιτέχνης και κυρίως το ταλέντο 

του. 

2. Είναι απαραίτητη η ελευθερία στην έκφραση και στη 

διακίνηση των ιδεών. 

3. Για να εκπληρώνει η Τέχνη την κοινωνική αποστολή της 

και να έχει λαϊκή απήχηση, πρέπει να υπάρχει και 

καλλιεργημένο κοινό, με πλατιά ενδιαφέροντα και 

καλαισθητική ευαισθησία. 

4. Να αντλεί τα θέματά της από τη σύγχρονη 

πραγματικότητα. 



ΔΟΓΜΑΤΑ 
 

 «Η Τέχνη για την Τέχνη»: είναι ένα δόγμα, σύμφωνα με 

το οποίο αυτή είναι αυτόνομη, αποτελεί αυτοσκοπό
.
 

αποβλέπει μόνο στην αισθητική απόλαυση, στη συγκίνηση 

την οποία διεγείρει το Ωραίο. 

 «Η στρατευμένη Τέχνη»: τίθεται στην υπηρεσία κάποιας 

ιδεολογίας θρησκευτικής, πολιτικής, φιλοσοφικής κτλ. , με 

σκοπό να αγωνιστεί γι’ αυτήν και να την υπηρετήσει 

μεταδίδοντας ανάλογα μηνύματα. 

 

 

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
 

1. Σχετικά με τον καλλιτέχνη θα μπορούσαμε να 

επισημάνουμε την ελευθερία που έχει  ως δημιουργός 

καθώς και τη χαρά και την ανακούφιση που δοκιμάζει 

δουλεύοντας και ολοκληρώνοντας το έργο του. 

2. Ένα άλλο σοβαρό θέμα, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος, 

είναι αν ο καλλιτέχνης πρέπει να αντλεί την έμπνευσή του 

από το περιβάλλον και την εποχή του ή αν, αντίθετα, έχει 

τα δικαίωμα να δημιουργεί ξεκομμένος από το λαό και αν 

η Τέχνη είναι γι’ αυτόν θέμα αποκλειστικά προσωπικής 

απελευθέρωσης και εκτόνωσης. 

Ο αληθινός, ο μεγάλος καλλιτέχνης δεν μπορεί να στέκεται 

μακριά από τα προβλήματα του λαού και το έργο του δε γίνεται 

να είναι ξεκομμένο από την εποχή του. Ο κάθε καλλιτέχνης δεν 

παύει να είναι ένας άνθρωπος που ζει μέσα σε μια συγκεκριμένη 

εποχή, σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο και να αποτελεί μέλος μιας 

ολότητας. Ένα άλλο αυτονόητο δεδομένο είναι ότι οι άνθρωποι 

κάθε εποχής και κάθε τόπου έχουν τα προβλήματα, τις αγωνίες 

και τις ανησυχίες, τους οραματισμούς και τις προσδοκίες τους. 

Και όλα αυτά δεν μπορεί παρά να τα συλλαμβάνουν οι κεραίες 

του καλλιτέχνη, και να δονούν, ακόμα και να συγκλονίζουν την 

ψυχή του. Όμως, ό,τι τον ευαισθητοποιεί αποτελεί και την πηγή 

από την οποία αντλεί την έμπνευσή του. Θα ήταν πολύ 

εγωιστικό και απάνθρωπο να συγκινείται μόνο από το 



γοητευτικό ηλιοβασίλεμα ή να περιορίζεται στις προσωπικές 

του ονειρικές ανησυχίες, κλεισμένος σ’ έναν δικό του απόμακρο 

κόσμο, και παράλληλα να παραμένει απαθής μπροστά στα 

κοινωνικά δρώμενα. Ο μεγάλος λοιπόν καλλιτέχνης καθρεφτίζει 

στο έργο του την εποχή του, και ακόμα πιο πέρα, προβάλλει 

απόψεις και προτείνει θαρραλέα λύσεις. 
 


