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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εισαγωγικό σημείωμα: Η Τασούλα Καραϊσκάκη είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και 

μεταφράστρια. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο.  

Η τρομοκρατία της ομορφιάς 

       Το να είσαι όμορφος αποτελεί μέρος μιας κοινωνικής φαντασίωσης πολύ πιο εκτεταμένης από ό,τι 

πιστεύουμε. Θεωρείται σχεδόν εγκληματικό το να γερνάς, να παχαίνεις. Ο δήμαρχος της ιταλικής 

πόλης Βαράλο προσέφερε 50 ευρώ σε κάθε δημότη που θα έχανε τέσσερα κιλά, αν ήταν άνδρας, τρία, 

εάν ήταν γυναίκα, σε διάστημα ενός μήνα. Σε ριάλιτι προσφέρονται τεράστια χρηματικά ποσά ως 

έπαθλο σε παχύσαρκους που αδυνατίζουν. Το σώμα, το οποίο έχει αναχθεί σε βασικό στοιχείο της 

προσωπικότητας, πρέπει να είναι νεανικό, λεπτό και σφριγηλό, «σμιλεμένο» σε κέντρα ομορφιάς και 

γυμναστήρια, κατά τα πρότυπα των σταρ, βελτιωμένο με πλαστικές, ατσαλάκωτο.  

       Ένα μονομανές ναρκισσιστικό κυνήγι της τελειότητας. Μια υστερία με την ομορφιά, που δε 

συνδέεται με μια εσωτερική ανάγκη για εναρμόνιση με τα αλάθευτα δεδομένα της φύσης ούτε 

αποτελεί ένα είδος έμπρακτης εξύμνησης της μεγαλοσύνης του πλάστη, αλλά έχει καθαρά υλική 

βάση. Δεν αποδεικνύει συνεχώς η ζωή πως η ομορφιά έχει πανίσχυρη, αδιασάλευτη ανταλλακτική 

αξία; Τι κι αν η μέτρηση των πάντων με τον γνώμονα της ομορφιάς καταστρατηγεί κάθε έννοια 

αξιοκρατίας και οδηγεί σε διακρίσεις που απαλλοτριώνουν την αλληλεγγύη, την αλληλοαποδοχή, την 

αλληλεξάρτηση των ανθρώπων! Τι κι αν έχει κόστος η με κάθε μέσο κατάκτηση της αψεγάδιαστης 

ανατομικής παρουσίας – ό,τι απομακρύνεται με βία από την επιφάνεια συχνά επιστρέφει 

καταστροφικά εντός μας...  

        Αλλά υπάρχει κι ένας άλλος κίνδυνος. Το επίμονο κυνήγι της σωματικής τελειότητας να εκθρέψει 

την ιδέα της φυλετικής υπεροχής. Η λατρεία του τέλειου σώματος καλλιέργησε στο παρελθόν την 

πεποίθηση ότι η αδυναμία και η ασχήμια είναι σημάδια εκφυλισμού· το συλλογικό όραμα για ένα 

κάλλος με φυλετικά χαρακτηριστικά οδήγησε σε έναν άγριο ρατσισμό και στις πιο μελανές σελίδες 

της ιστορίας, στην ευγονική, στις υποχρεωτικές στειρώσεις, στα ιατρικά πειράματα, στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης.  

        Το πάχος είναι ασθένεια. Η άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητες ενάντια στη 

σωματική παρακμή που έφερε η καθιστική ζωή, η ακινησία του καναπέ μπροστά στην TV. Το σώμα 
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πρέπει να ξαναβρεί τα υγιή μέτρα του. Όμως τα δικά του υγιή μέτρα, έξω από προκρούστεια πρότυπα. 

Η σωματική υγεία και ομορφιά είναι καθαρά ατομική υπόθεση και, πέρα από τις σωστές αναλογίες, 

έχει και εσωτερικά χαρακτηριστικά – ηρεμία, ευγένεια, ευφυΐα, ζωντάνια, κοινωνικότητα, 

τρυφερότητα.  

        Το ανθρώπινο σώμα, κατακερματισμένο από τον αστικό τρόπο ζωής και τις κατευθυνόμενες από 

διαφορετικά συμφέροντα παραινέσεις και ορέξεις, σφραγίζεται από πλήθος αντιφάσεις. Άγεται και 

φέρεται. Καταπιέζεται.  

      Η λατρεία (τρομοκρατία) της ομορφιάς. Δεν έχει τίποτα κοινό με την αγάπη για το ανόθευτο 

ωραίο, με μια στάση ζωής απαλλαγμένη από νευρώσεις και μια κρίση ακηδεμόνευτη, προσγειωμένη 

στο έδαφος της υποψιασμένης ωριμότητας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις/ πληροφορίες ως ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ, 

σύμφωνα με το κείμενο.  

α) Το ανελέητο κυνήγι της αψεγάδιαστης εξωτερικής εμφάνισης δημιουργεί προβλήματα στον 

ψυχισμό μας.  

β) Η μέτρηση των πάντων με γνώμονα την εξωτερική ομορφιά καλλιεργεί ανισότητες.  

γ) Η άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητες για τον άνθρωπο.  

δ) Η υγεία και η ομορφιά έχουν και εσωτερικά χαρακτηριστικά.  

ε) Η λατρεία της ομορφιάς σχετίζεται με την αγάπη για το ανόθευτα ωραίο. 

Μονάδες 15 

Α2. Ποια προβλήματα δημιουργούνται απ’ την τυφλή προσκόλληση στην τέλεια εξωτερική εμφάνιση 

σύμφωνα με την αρθρογράφο;  

Μονάδες 15 

Β1. Ποια είναι η σκοπιμότητα του ρητορικού ερωτήματος «Δεν αποδεικνύει συνεχώς η ζωή πως η 

ομορφιά έχει πανίσχυρη, αδιασάλευτη ανταλλακτική αξία;» ; (δεύτερη παράγραφος).  

Μονάδες 10 

Β2. Να σχολιάσετε τη χρήση των σημείων στίξης στις πιο κάτω περιπτώσεις του κειμένου:  

i. «σμιλεμένο» (εισαγωγικά), πρώτη παράγραφος  

ii. «την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων!» (θαυμαστικό), δεύτερη παράγραφος  

iii. «επιστρέφει καταστροφικά εντός μας...» (αποσιωπητικά), δεύτερη παράγραφος  

iv. «Η λατρεία (τρομοκρατία) της ομορφιάς» (παρένθεση), έκτη παράγραφος  

Μονάδες 10 
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Β3. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου : προσέφερε, 

έπαθλο, ασθένεια, ανόθευτο.  

Μονάδες 10 

Γ. Παραγωγή λόγου: Πολλοί είναι οι νέοι στην εποχή μας οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για την 

αψεγάδιαστη εικόνα τους μη δίνοντας σημασία στον εσωτερικό τους κόσμο. Σε ποιους λόγους 

οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η τάση αυτή; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 250-300 

λέξεων, το οποίο θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό περιοδικό του σχολείου σας.  

Μονάδες 40 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εισαγωγικό σημείωμα Το μυθιστόρημα του Όσκαρ Ουάιλντ «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» 

δημοσιεύθηκε το 1891 και αναφέρεται στη λαχτάρα του ανθρώπου να διατηρήσει άφθαρτη, από τον 

αμείλικτο χρόνο, τη νιότη του και την ομορφιά του. Ο αλαζονικός, όμορφος νέος, Ντόριαν Γκρέι, 

εντυπωσιασμένος από το πορτρέτο που του φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Μπαζίλ Χάλγουορντ και 

συνειδητοποιώντας πως η ομορφιά και η νεότητα θα χαθούν κάποια στιγμή, εύχεται –δίνοντας την ψυχή 

του ως αντάλλαγμα– να μείνει για πάντα νέος και στη θέση του να γερνάει το πορτρέτο του.  

Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι (απόσπασμα) 

       Ύστερα είχε εμφανιστεί ο λόρδος Χένρι με την αλλόκοτη εξύμνηση από την πλευρά του της 

νεότητας, την τρομερή προειδοποίησή του για το πόσο γρήγορα εκείνη χάνεται. Αυτό τον είχε 

αναστατώσει όταν το άκουσε, και τώρα, καθώς στεκόταν, κοιτάζοντας τη σκιά της ίδιας του της 

ομορφιάς, το πλήρες νόημα εκείνης της περιγραφής πέρασε αστραπιαία από το μυαλό του. Ναι: θα 

ερχόταν μια μέρα που το πρόσωπό του θα ρυτίδιαζε, θα φθειρόταν, τα μάτια του θα γίνονταν θολά 

και άχρωμα, το γεμάτο χάρη ανάστημά του θα λύγιζε και θα παραμορφωνόταν. Η πορφύρα θα 

εγκατέλειπε τα χείλη του και το χρυσάφι τα μαλλιά του. Η ζωή που θα στήριζε την ψυχή του θα 

παραμόρφωνε το σώμα του. Θα γινόταν φρικιαστικός, απεχθής, αγροίκος.  

      Καθώς τα συλλογιζόταν αυτά, ένας κοφτερός πόνος τον διαπέρασε σαν μαχαιριά και έκανε κάθε 

λεπτή ίνα του σώματός του να ριγήσει. Τα μάτια του πήραν το βαθύ χρώμα του αμέθυστου και μια 

ομίχλη από δάκρυα τα θόλωσε. Ένιωσε σαν ένα παγωμένο χέρι να πίεζε την καρδιά του.  

«Δε σου αρέσει;» φώναξε ο Χάλγουορντ, ενοχλημένος λίγο από τη σιωπή του νέου και μη 

καταλαβαίνοντας τι σήμαινε αυτή. «Μα φυσικά του αρέσει» είπε ο λόρδος Χένρι.  

«Σε ποιον δε θα άρεσε; Είναι ένα από τα καλύτερα έργα της σύγχρονης τέχνης. Θα σου δώσω ό,τι μου 

ζητήσεις γι’ αυτό. Πρέπει να το αποκτήσω».  

«Δεν είναι ιδιοκτησία μου, Χένρι».  

«Τότε ποιανού είναι, λοιπόν;»  

«Του Ντόριαν, βέβαια».  
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«Τότε είναι πολύ τυχερός άνθρωπος».  

      «Τι θλιβερό που είναι!» μουρμούρισε ο Ντόριαν Γκρέι με τα μάτια καρφωμένα ακόμα στο 

πορτραίτο του. «Τι θλιβερό! Θα γίνω γέρος, φρικαλέος, απαίσιος. Όμως, αυτό το πορτραίτο θα 

παραμείνει πάντα νέο. Δε θα γεράσει ούτε μια μέρα παραπάνω από τούτη τη μέρα του Ιουνίου… Ω, 

να μπορούσε να γίνει το αντίθετο! Μακάρι να έμενα εγώ πάντα νέος και να γερνούσε το πορτραίτο. 

Γι’ αυτό, γι’ αυτό, θα έδινα τα πάντα! Ναι, δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο ολόκληρο που δε θα έδινα».  

Όσκαρ Ουάιλντ, Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι, μτφρ. Δώρα Στυλιανίδου, επιμ. Νίκολας Φράνκελ,  

εκδ. Εκάτη, 2013  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Ποιοι ήταν οι φόβοι του Ντόριαν και τί ευχήθηκε να μπορούσε να κάνει για να τους ξεπεράσει; 

Μανάδες 15 

Α2. Θεωρείτε πως μια εικόνα (ζωγραφικός πίνακας ή φωτογραφία) μπορεί να συλλάβει το εύρος της 

ομορφιάς ενός ανθρώπου; Απαντήστε σε μία παράγραφο 60-70 λέξεων. 

Μονάδες 15 

Β1. Να αναγνωρίσετε τα εκφραστικά μέσα των παρακάτω φράσεων: 

«Η πορφύρα θα εγκατέλειπε τα χείλη του και το χρυσάφι τα μαλλιά του».  

«…ένας κοφτερός πόνος τον διαπέρασε σαν μαχαιριά…».  

«…με τα μάτια καρφωμένα…».  

«Ένιωσε σαν ένα παγωμένο χέρι να πίεζε την καρδιά του». 

«…το πρόσωπό του θα ρυτίδιαζε, θα φθειρόταν, τα μάτια του θα γίνονταν θολά…».  

Μονάδες 10 

Β2. Ποιο είναι το είδος του αφηγητή με βάση τη συμμετοχή του στην ιστορία; Να τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας με αναφορές μέσα από το κείμενο.  

Μονάδες 10 

Β3. «Τι θλιβερό που είναι!», «Τι θλιβερό!». Να σχολιάσετε τον λειτουργία της επανάληψης στο 

απόσπασμα που σας δόθηκε.  

Μονάδες 10 

Γ. Στο παρόν απόσπασμα του κειμένου ο Ντόριαν εύχεται να γερνούσε το πορτρέτο του αντί για 

εκείνον οδηγώντας τον αναγνώστη να σκεφτεί πως η νεότητα είναι μια υπέροχη περίοδος στη ζωή 

του ανθρώπου γεμάτη ομορφιά, ξεγνοιασιά και χωρίς αντιξοότητες. Ισχύει όμως πάντα αυτό ή 

πρόκειται για μια επιφανειακή προσέγγιση αυτής της ηλικιακής περιόδου; Να αναπτύξετε τις σκέψεις 

σας σε ένα κείμενο 150 λέξεων.  

Μονάδες 40 


