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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΕΧΝΗ 

 

 

 

ΚEIMENO  I. 

 

         Στην εποχή μας παρατηρείται περισσότερο από ποτέ μία αξιοσημείωτη ροπή προς κάθε 

μορφή τέχνης. Ακόμη και εκείνοι που δεν είναι προικισμένοι με το χάρισμα της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας ή δεν το έχουν τουλάχιστον ακόμη ανακαλύψει, κυνηγούν με δίψα και με μια 

αξιοπρόσεκτη γλυκιά προσμονή κάθε μορφής εκδήλωσης τέχνης. Υπάρχει μια υποσυνείδητη 

επιτακτική ανάγκη έκφρασης με κάθε δυνατό τρόπο. Ποιο είναι όμως αυτό το βαθύτερο, 

ανεξερεύνητο αίτιο που ωθεί τον άνθρωπο στη δημιουργία; Τι είναι αυτό που ώθησε τον 

πρωτόγονο ακόμη άνθρωπο να ζωγραφίσει, να κατασκευάσει, να γράψει, να τραγουδήσει;  

      

 Ακόμη και η αναγκαιότητα ανακάλυψης αυτής της ίδιας της γραφής, έχει την 

πηγή της στην ατέρμονη εσωτερική ανάγκη ψυχικής έκφρασης και επικοινωνίας. Είναι 

αυτή η ευγένεια της ανθρώπινης ψυχής, έμφυτη σε κάθε ανθρώπινο όν, αυτή η 

ανεξιχνίαστη και ακατανόητη τάση προς την αρμονία, την καλαισθησία, τη γαλήνη 

που τελικά είναι συνυφασμένη με την αγάπη προς την ύπαρξη και το Δημιουργό. 

Πρόκειται για μια θεϊκή πνοή ή αλλιώς ευλογία, για ένα χάρισμα δοσμένο με σκοπό την 

αναγέννηση της ύπαρξης, την ανάσταση της ίδιας της ζωής. Είναι τελικά ένα ένστικτο 

ευγενικό, ένστικτο επιβίωσης του συναισθήματος και διαιώνισης της πραγματικής 

ανθρώπινης υπόστασης;   Ο σύγχρονος άνθρωπος, εγκλωβισμένος σήμερα σε 

μία εικονική πραγματικότητα, αναζητά απεγνωσμένα διέξοδο. Η ανθρώπινη ψυχή μάχεται 

καθημερινά ενάντια σε ποικίλες απειλές μέσα στη συνθετότητα και περιπλοκότητα των 

ρόλων της καθημερινότητας. Τι είναι πια ψέμα και τι αλήθεια; Πού υπάρχει ο κρυμμένος 

θησαυρός στο αγωνιώδες κυνήγι της ευτυχίας; Ο αποκλειστικά νοοκρατικός 

προσανατολισμός της γενικής παιδείας αφήνει ανεξέλικτες ορισμένες πλευρές του 

αναπτυσσόμενου ανθρώπου, όπως είναι η φαντασία, η δημιουργικότητα, η αισθητική 

ευαισθησία. Για να πληρωθεί το κενό, ο αποπροσανατολισμένος άνθρωπος, παγιδευμένος 

στο λαβύρινθο της διαφθοράς και της αλλοτρίωσης, το πιο υπέροχο και άρτιο πλάσμα της 

θεϊκής δημιουργίας,  αναζητά το νήμα που θα τον οδηγήσει στην « έξοδο» προς την ελευθερία 

και τη γαλήνη. Ένα τέτοιο νήμα που ξετυλίγεται σιγά-σιγά, υπάρχει μέσα στον καθένα από 

εμάς, κι αυτό είναι οι αισθητικές μορφές, η τέχνη, ο Κόσμος των Μουσών. Μέσα από την 

τέχνη ή πιο ορθά την καλλιτεχνία, ο δημιουργός της ξεδιπλώνει το εσωτερικό του « 

γίγνεσθαι» σ’ ένα εξωτερικό «φαίνεσθαι». Όπως η καρδιά πάλλεται τροφοδοτώντας με αίμα 

το σώμα, έτσι και η ψυχή συναισθάνεται, εκφράζοντας το είναι της και τροφοδοτώντας τη 

ζωή με δημιουργία.   
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 Πρόκειται για αφηρημένες έννοιες, όμως και η τέχνη μήπως δεν είναι το αποτέλεσμα 

της αφαιρετικής σκέψης; Αποτελεί ένδειξη ωριμότητας και μιας ανώτερης συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Ας κοιτάξουμε προσεκτικά γύρω μας. Αν και ηχεί απαισιόδοξο, αλήθεια, όλοι 

ζούμε σε μια πνιγηρή μοναξιά. Η παραπάνω διαπίστωση όμως αποτελεί την πικρή σύγχρονη 

αλήθεια, τη θλιβερή πραγματικότητα που επέβαλε η εποχή που διανύουμε, μια εποχή 

αποπροσωποποίησης και κοινωνικής αποξένωσης. Αλληλεπιδρούμε μεν, αλλά είναι 

ουσιαστική και αληθινή αυτή η αλληλεπίδραση; Κοιτάζουμε ή πιο ορθά βλέπουμε βαθιά ο 

ένας μέσα στην ψυχή του άλλου; Πού πήγε το φιλότιμο, η εμπιστοσύνη, η αληθινή αγάπη, η 

φιλία, ο αλτρουισμός; Πού και γιατί χάθηκαν αυτά τα ανώτερα και θαυμαστά χαρίσματα για 

τα οποία προορίστηκε ο άνθρωπος; Ο σύγχρονος άνθρωπος, έχοντας βιώσει την πεζότητα της 

σύγχρονης πραγματικότητας, αναζητά διέξοδο. Αγωνιά να βιώσει, έστω για λίγο, το 

συναίσθημα της γαλήνης, της ευτυχίας και της εσωτερικής πλήρωσης. Αναπόφευκτα, λοιπόν, 

γεμίζουν με σκέψεις σελίδες τετραδίων, με θεατές τα θέατρα και οι αίθουσες μουσικής, με 

φιλότεχνους οι πινακοθήκες. Ωστόσο υπάρχουν και οι περισσότερο προικισμένοι που 

καθημερινά εμπνέονται για να δημιουργούν, φωνάζοντας με το δικό τους τρόπο τις αγωνίες, 

τις ελπίδες και τα όνειρά τους.    

Σαν ένα άνθος που ανοίγει τα πέταλά του την άνοιξη, παρόμοια και η καλλιτεχνική ψυχή 

ξεδιπλώνει τις πτυχές της σε μια άνοιξη δημιουργίας. Πρόκειται για μια θεϊκή δύναμη, που 

παραχωρήθηκε στον άνθρωπο για να διατηρήσει την ομορφιά και την αγνότητα του κόσμου. 

Είναι το χάρισμα που τον διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα έμβια όντα. Καθώς διανύουμε τον 

21οαιώνα και ενώ οι εξελίξεις στην επιστήμη και τις τεχνολογίες συνεχίζονται ακατάπαυστα, 

ας κρατήσουμε την τέχνη σαν ένα καταφύγιο, σαν μία «Κιβωτό», όπου όλοι θα 

προστατευτούμε μέχρι να περάσει η καταιγίδα, έως ότου βγει το ουράνιο τόξο, η 

«καλλιτεχνική γιορτή» της φύσης. Ας  προνοούμε, με  «ορθές και όρθιες »  πράξεις 

δημιουργίας  που θα αποζητούν την αλήθειά  μας  στην αρτίωση της ψυχής μας 

εκφράζοντας, νοηματοδοτώντας, σηματοδοτώντας  και καταξιώνοντας περίτρανα το 

είναι μας στο σήμερα που ζούμε, στο αύριο που ονειρευόμαστε!.   

                 

                       (διασκευή) Κυριακή Μ. Παπαγεωργίου Ιατρός Γενικής Χειρουργικής  Παν.      

Νοσοκομείο Ηρακλείου 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ II. :  Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

Η επικοινωνία μας αυτή με τον κόσμο του καλλιτέχνη δεν περιορίζεται μόνο στην 

απόκτηση γνώσεων, όσο σημαντικές κι αν είναι. Είναι μια μέθεξη, μια μυσταγωγία για το 

φιλότεχνο. Η πνευματική εμπειρία που αποκομίζει τον κάνει να εξίσταται, να ξεφεύγει από 

τη δυσάρεστη πολλές φορές καθημερινή ζωή με τις έγνοιες και την πεζότητά της. 

Συναισθήματα έντονης συγκίνησης εξαγνίζουν και λυτρώνουν την ψυχή του από φοβίες και 

ενοχές. Η τέχνη, επειδή του προσφέρει τη δυνατότητα να δει τη ζωή από ένα διαφορετικό 

πρίσμα, τον προβληματίζει, τον βοηθά να αποκτήσει συνείδηση των αξιών της. Γι’ αυτό πολύ 

σωστά η τέχνη θεωρείται ως το κατεξοχήν ψυχαγωγικό μέσο.  

  Εξάλλου, η τέχνη διαμορφώνει και ηθικά τον άνθρωπο. Η πνευματική ζωή στο βάθος 

είναι ενιαία. Μπορεί να αποχωριστεί η ηθική από τη λογική, η ευαισθησία από την 

πνευματικότητα, η αλήθεια από την ελευθερία και τη δικαιοσύνη; Όλα αυτά μπορεί να 

πυκνώνονται σ’ ένα καλό έργο τέχνης. Κι αν σ’ αυτά προσθέσουμε τα εκφραστικά μέσα, την 

επιμελημένη μορφή με την αναλογία και τη συμμετρία, με την αρμονία και το ρυθμό, 

καταλαβαίνουμε, γιατί στην αρχαία Αθήνα το κάλλος ήταν παιδευτικό ιδεώδες και πόσο 



Έλενα Καραλέκα Σελίδα 3 

 

αναγκαίο είναι το κάλλος αυτό στην εποχή μας με την ακαλαισθησία που παρατηρούμε γύρω 

μας.  

  Εξίσου σπουδαία είναι η απελευθερωτική δύναμη της τέχνης. Το καλλιτέχνημα είναι 

πάντα έργο ενός ελεύθερου ανθρώπου που με την οξυδέρκεια και την ευαισθησία του μπορεί 

να διακρίνει περιορισμούς και αδικίες. Έτσι, η καλλιτεχνική δημιουργία μετατρέπεται συχνά 

σε φωνή διαμαρτυρίας και αντίστασης που καλεί τους θεατές ή ακροατές της στη 

συνειδητοποίηση μιας ανάρμοστης κατάστασης και στην αναζήτηση της δικής τους 

ελευθερίας. «Η Ποίηση, στην πλατιά της έννοια, είναι ανατρεπτική, διαμορφωτική, αιτία 

βαθιών αλλαγών και αναστάσεων» έχει ειπωθεί πολύ ορθά.  

  Μολονότι αυτές είναι οι σημαντικότερες λειτουργίες της τέχνης, δεν μπορούμε ωστόσο 

να παραβλέψουμε ειδικότερες και αξιόλογες λειτουργίες της. Καλλιεργεί τα αισθητικά 

κριτήρια, τη φαντασία και την παρατηρητικότητα του ανθρώπου, του διδάσκει την αξία και το 

σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς του, τον παρηγορεί, του τονώνει την πίστη, τα 

φιλειρηνικά του αισθήματα και του εμπνέει την αγάπη για τη φύση. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, συνεπώς, «η αισθητική αγωγή δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη». […]  

  Για να πάρει η τέχνη τη θέση που της ταιριάζει στο σχολείο μας, χρειάζεται μια άλλη 

εκπαιδευτική αντίληψη και φιλοσοφία. Καλό είναι, βέβαια, να αναβαθμιστούν τα 

καλλιτεχνικά μαθήματα, να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας τους και να εισαχθεί ως μάθημα 

η Ιστορία της Τέχνης. Καλή, επίσης, θα ήταν η προσέγγιση όλων των πεδίων του επιστητού 

και από την αισθητική τους πλευρά, γιατί όλα έχουν την ομορφιά τους. Εντούτοις, όσο θα 

παραμένει κυρίαρχη εκπαιδευτική επιλογή η μετάδοση τυποποιημένων γνώσεων, ο 

ανταγωνισμός, ο ωφελιμισμός, η επιτυχία στις εξετάσεις, τόσο η τέχνη θα βρίσκεται στο 

περιθώριο της σχολικής ζωής. Η τέχνη λοιπόν, σημαίνει ελεύθερη έκφραση, δημιουργία, 

φαντασία, παιχνίδι, ελεύθερο χρόνο, αγάπη για τη ζωή και τις ομορφιές της.                     

                                  (Κείμενο διασκευασμένο) Σπ. Κούτρας 

   

        

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  III.    :     Κωνσταντίνος Καβάφης «Η Συνοδεία του Διονύσου» 

 

Στο ποίημα «Η Συνοδεία του Διονύσου» ο Καβάφης εκφράζει για μια ακόμη φορά την 

αντίθεσή του μ’ εκείνους τους δημιουργούς που βλέπουν την τέχνη ως μέσο για την 

προσωπική τους ανάδειξη. Κεντρικό πρόσωπο σ’ αυτό το ποίημα δεν είναι ένας 

ομότεχνος του Καβάφη, όπως είναι ο Φερνάζης, αλλά ένας γλύπτης, ο Δάμων (φανταστικό 

πρόσωπο), ο οποίος μάλιστα θεωρείται ο ικανότερος τεχνίτης της Πελοποννήσου. Εντούτοις, 

αν και πρόκειται για μια διαφορετική έκφανση της Τέχνης, ο Καβάφης διατηρεί την ίδια 

ειρωνική ματιά απέναντι στις βλέψεις του Δάμωνα, ο οποίος σχεδιάζει με τα χρήματα που θα 

του αποδώσει το τελευταίο του έργο να εγκαταλείψει την τέχνη του και να ζει ως εύπορος 

πολίτης, ασχολούμενος μάλιστα με τα κοινά. Ο Καβάφης παρακολουθεί στις λεπτομέρειές 

του το δημιουργούμενο έργο, θέλοντας να τονίσει την ικανότητα του Δάμωνα, και να 

καταστήσει έτσι σαφέστερη την προδοσία του άριστου αυτού τεχνίτη εις βάρος της τέχνης 

του, που με τόση επιδεξιότητα μπορεί να θεραπεύει.Ο Δάμων επιλέγει για το σύμπλεγμα που 

δημιουργεί παριανό μάρμαρο, το οποίο ήταν περίφημο για τη λευκότητα και τη διαύγειά του, 

και για το οποίο σημειώνει ο Καβάφης: «το μάρμαρον της Πάρου [...] εισήγετο στην Ρώμην [...] 

σ’ όλην την Ελλάδα το εξήγαγαν και μάλιστα τό ‘φερναν και το χρησιμοποιούσαν και σε μέρη 

-σαν, για αρκετό καιρό, στην Αττική- που είχαν μάρμαρον δικό τους». 
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Ο Δάμων ο τεχνίτης (άλλον πιο ικανό 

στην Πελοπόννησο δεν έχει) εις παριανό 

μάρμαρο επεξεργάζεται την συνοδείατου Διονύσου. Ο θεός με θεσπεσία 

δόξαν εμπρός, με δύναμι στο βάδισμά του. 

Ο Άκρατος πίσω. Στο πλάγι του Aκράτου 

η Μέθη χύνει στους Σατύρους το κρασί 

από αμφορέα που τον στέφουνε κισσοί. 

Κοντά των ο Ηδύοινος ο μαλθακός, 

τα μάτια του μισοκλειστά, υπνωτικός. 

Και παρακάτω έρχοντ’ οι τραγουδισταί 

Μόλπος κ’ Ηδυμελής, κι ο Κώμος που ποτέ 

να σβύσει δεν αφίνει της πορείας την σεπτή 

λαμπάδα που βαστά· και, σεμνοτάτη, η Τελετή.— 

Αυτά ο Δάμων κάμνει. Και κοντά σ’ αυτά 

ο λογισμός του κάθε τόσο μελετά 

την αμοιβή του από των Συρακουσών 

τον βασιλέα, τρία τάλαντα, πολύ ποσόν. 

Με τ’ άλλα του τα χρήματα κι αυτά μαζύ 

σαν μπουν, ως εύπορος σπουδαία πια θα ζει, 

και θα μπορεί να πολιτεύεται — χαρά!— 

κι αυτός μες στην βουλή, κι αυτός στην αγορά. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Θέμα A  

 Α1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά το απόσπασμα της τρίτης , τέταρτης και πέμπτης 

παραγράφου του κειμένου I.  (80-90 λέξεις). 

        Μόρια  15                 

 Θέμα Β  

 Β1.           

i. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο I.  τις παρακάτω διαπιστώσεις, 

γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 

είναι  σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη και κατόπιν να τεκμηριώσετε 

με 15 λέξεις περίπου την κάθε απάντησή σας. 

α.  Είναι συνειδητή η  επιτακτική ανάγκη έκφρασης του ανθρώπου με κάθε δυνατό τρόπο. 

 β. Η ανάγκη ψυχικής έκφρασης είναι  επίκτητη σε κάθε ανθρώπινο όν. 

γ. Μέσα από την τέχνη ή πιο ορθά την καλλιτεχνία, ο δημιουργός της στοχεύει σ’ ένα 

εξωτερικό «φαίνεσθαι». 

δ. Ας  προνοούμε, μόνο  με  «ορθές»  πράξεις δημιουργίας  που θα αποζητούν την αλήθειά  

μας  στην αρτίωση της ψυχής μας.  

ε. Η  καλλιτεχνική τάση είναι το χάρισμα που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα 

έμβια όντα. 

                 Μόρια 15   

 Β2. 

i. Πώς οργανώνει την επιχειρηματολογία του o συγγραφέας στην τέταρτη παράγραφο του 

κειμένου I.  ; 

            Μόρια 5     
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ii. «Καθώς διανύουμε τον 21οαιώνα και ενώ οι εξελίξεις στην επιστήμη και τις τεχνολογίες 

συνεχίζονται ακατάπαυστα, ας κρατήσουμε την τέχνη σαν ένα καταφύγιο, σαν μία 

«Κιβωτό», μέχρι να περάσει η καταιγίδα, έως ότου βγει το ουράνιο τόξο, η «καλλιτεχνική 

γιορτή» της φύσης. Ας  προνοούμε, με  ορθές και όρθιες πράξεις δημιουργίας  που θα 

αποζητούν την αλήθειά  μας  στην αρτίωση της ψυχής μας εκφράζοντας, νοηματοδοτώντας, 

σηματοδοτώντας  και καταξιώνοντας περίτρανα το είναι μας στο σήμερα που ζούμε, στο 

αύριο που ονειρευόμαστε!. »  Βάσει αυτού του χωρίου αναπτύξατε παράγραφο σε 100 λέξεις. 

            Μόρια 7     

iii. Να εντοπίσετε γλωσσικές/σημειωτικές, εκφραστικές επιλογές του συγγραφέα ως 

προς την χρήση του  κυρίαρχου ρηματικού προσώπου για  την επίτευξη του στόχου του, 

στο κείμενο ii.  

             Μόρια   3   

Β3.  

ι. «Ακόμη και η αναγκαιότητα ανακάλυψης αυτής της ίδιας της γραφής, έχει την πηγή 

της στην ατέρμονη εσωτερική ανάγκη ψυχικής έκφρασης και επικοινωνίας. Είναι αυτή 

η ευγένεια της ανθρώπινης ψυχής, έμφυτη σε κάθε ανθρώπινο όν, αυτή η ανεξιχνίαστη 

και ακατανόητη τάση προς την αρμονία, την καλαισθησία, τη γαλήνη που τελικά είναι 

συνυφασμένη με την αγάπη προς την ύπαρξη και το Δημιουργό.» Να αντικαταστήσετε 

τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου I.  με συνώνυμες, χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα 

του αποσπάσματος.  

     Μονάδες 10  

Θέμα Γ  

Γ1. Στο κείμενο iii. ( λογοτεχνικό ) , αφού λάβετε υπόψη σας τα μελλοντικά σχέδια του 

Δάμωνα , να σχολιάσετε ποια πιστεύετε πως οφείλει να είναι η σχέση του δημιουργού με την 

τέχνη του. Θεωρείτε πως ο ποιητής συμφωνεί με την ωφελιμιστική αντιμετώπιση της Τέχνης 

από τον Δάμωνα;(100-200 λέξεις) 

     Μονάδες 15  

 Θέμα Δ  

 Δ1.Πιστεύετε ότι η εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη αποτελεί κέλευσμα της εποχής; 

Να τεκμηριώσετε την άποψη σας για τον ουσιαστικό ρόλο της τέχνης και να διατυπώσετε 

τις σκέψεις σας για μια ουσιαστικότερη συμβολή του σχολείου στο θέμα αυτό σε μια 

εισήγηση στην Βουλή των Εφήβων όπου παρίστανται και εκπρόσωποι από το υπουργείο 

Παιδείας. (350-400 λέξεων.).  

                                                                                                                                            Μόρια 30 
 

 

 

 

 

 


