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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο ρόλος και η ουσία της τέχνης 

Οι λαοί και οι πολιτισμοί στο πέρασμά τους έχουν αφήσει άπειρα 

αντικείμενα θαυμαστής τέχνης, από πηλό και πέτρα, από γυαλί και μέταλλο, από 

υφαντά και ξύλο, από ελεφαντόδοντο και κιμωλία, από πολύτιμες πέτρες και 

ταπεινό ψαμμόλιθο. Και τα αντικείμενα αυτά, όπως οι πυραμίδες, ο Παρθενώνας 

και το Κολοσσαίο, αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό και την εξελικτική πορεία της 

ανθρωπότητας. Ο Όμηρος έγραψε θαυμάσιους στίχους, ο Αισχύλος έστησε 

ανεπανάληπτες τραγωδίες, μα και ο ανώνυμος καλλιτέχνης που δούλεψε το 

χρυσό και το ασήμι σε θαυμάσια στεφάνια, σκουλαρίκια και περιδέραια, σαν αυτά 

των Μακεδονικών τάφων, δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητος. Η ανάγλυφη 

παράσταση ενός αρχαίου νομίσματος μπορεί να μας φωτίσει μερικές φορές 

περισσότερο κι από μια βιβλιοθήκη με παπύρους. 

Ο άνθρωπος είναι ον πολύτροπο. Και η πολυτροπία του ανθρώπινου 

πνεύματος έχει άπειρες δυνατότητες έκφρασης. Αυτό είναι φανερό στο φαινόμενο 

της τέχνης. Χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, πότε αντιγράφοντας την 

υπαρκτή πραγματικότητα και πότε πλάθοντας μια άλλη πιο επιθυμητή, η τέχνη 

προσπάθησε πάντα να συμφιλιώσει τον κόσμο της φαντασίας με την «ζέουσα»*  

πραγματικότητα. 

Στα έργα της τέχνης, είναι φανερό, αντικατοπτρίζεται η εικόνα μιας 

εποχής, χτυπά η καρδιά μιας ιστορικής περιόδου, εκφράζεται η κάθε φορά 

δοσμένη ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα. Τα γεγονότα κάθε εποχής, η 

φιλοσοφική της θεωρία, οι θρησκευτικές της δοξασίες, η ηθική της ποιότητα, 

αφήνουν τη σφραγίδα τους πάνω στα ανθρώπινα καλλιτεχνικά δημιουργήματα. 

Το «εγώ» και το «εσύ» με την έννοια του καθαρά ατομικού δεν μπορεί να νοηθεί 

στην τέχνη. Και αφού η τέχνη είναι μια μορφή γλώσσας, ένα μέσο έκφρασης και 



 

επικοινωνίας, δεν μπορεί παρά να αντανακλά μέσω του αντικειμένου της την 

διαμορφωμένη κοινή συνείδηση. Το άτομο ως μέρος ενός «όλου» θεληματικά ή όχι, 

ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα εκφράζει τις επιθυμίες και τους οραματισμούς αυτού 

του «όλου». 

Η τέχνη είναι και ιερή και δύσκολη. Είναι κάστρο δυσκολόπαρτο. Για να το 

κατακτήσεις, χρειάζεται να έχεις πολλά εφόδια. Γνώση και συνέπεια, φαντασία 

και σιγουριά, πείσμα και εργατικότητα, ευαισθησία και πνευματική νηφαλιότητα, 

πάθος μα κι εγκράτεια, αυθορμητισμό και λογική, συμπάθεια για το χθες μα και 

πίστη στο αύριο που γεννιέται. 

Κείμενο διασκευασμένο από το βιβλίο του κ. Τάσου Σταμπούλογλου, «Δ Ο Κ Ι Μ Ι 

Α, 99 μικρά κείμενα για την τέχνη», έκδοση περιοδικού ¨ΓΙΑΤΙ¨, αριθμ. 34, ΣΕΡΡΑΙ 2011 

*ζέω < αρχ. “βράζω, κοχλάζω, αφρίζω”, μσν.-αρχ. είμαι ζεστός, καίω, φλέγομαι, κατέχομαι 

υπερβολικά από κάποιο συναίσθημα, ζέουσα καρδία»= θερμά, καλά αισθήματα. 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 

Το Πρώτο Σκαλί 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Στο “Πρώτο Σκαλί” ο έμπειρος ποιητής Θεόκριτος (βουκολικός 

ποιητής, γεννήθηκε το 305 π.Χ. στις Συρακούσες και έζησε αρκετά χρόνια στην 

Αλεξάνδρεια) ενθαρρύνει έναν νέο ομότεχνό του, τον Ευμένη (μάλλον φανταστικό πρόσωπο) 

 

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν 

μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης· 

«Τώρα δυο χρόνια πέρασαν που γράφω 

κ’ ένα ειδύλλιο* έκαμα μονάχα. 

Το μόνον άρτιόν μου έργον είναι. 

Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω, 

πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα· 

κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι 

ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.» 

Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια 

ανάρμοστα και βλασφημίες είναι. 

Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει 

νά ‘σαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος. 

Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι· 

τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. 

Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο 

πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. 

Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο 



 

πρέπει με το δικαίωμά σου νά ‘σαι 

πολίτης εις των ιδεών την πόλι. 

Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι 

και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. 

Στην αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας 

που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης. 

Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι· 

τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.»  

 

*ειδύλλιο: μικρό ποιμενικό ποίημα 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να αποδώσετε περιληπτικά το μη λογοτεχνικό κείμενο σε 80-90 λέξεις.                                                                                               

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Να αναφέρετε έναν τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος του μη 

λογοτεχνικού κειμένου («Οι λαοί και οι πολιτισμοί…βιβλιοθήκη με παπύρους»). Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία του κειμένου.                                                                                                                             

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β2α  

«Η τέχνη είναι και ιερή και δύσκολη»: Να αναπτύξετε την παραπάνω περίοδο σε μια 

παράγραφο 60-80 λέξεων.                                                                                               Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ Β2β 

Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις του 

μη λογοτεχνικού κειμένου:   αντικατοπτρίζουν, ανώνυμος, πολύτροπο, φανερό, 

σφραγίδα, σιγουριά.                                                                                                        Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β3 

«Το άτομο ως μέρος ενός «όλου» θεληματικά ή όχι, ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα εκφράζει 

τις επιθυμίες και τους οραματισμούς αυτού του «όλου»: Να αναγνωρίσετε το είδος της 

σύνταξης και να την μετατρέψετε στην αντίθετή της.                                             Μονάδες 8  

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Βρείτε τρία γνωρίσματα νεωτερικής ποίησης στο ποίημα του Καβάφη κάνοντας 

συγκεκριμένες αναφορές στο  ποιητικό κείμενο.                                                                                   

Μονάδες 6 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ2 

Λαμβάνοντας υπόψη το ποίημα του Καβάφη, να εκτιμήσετε σε 50-60 λέξεις γιατί είναι 

δύσκολο και σπάνιο να πολιτογραφηθεί κανείς “εις των ιδεών την πόλι”.         Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε μια ομιλία, ως εκπρόσωπος των σχολείων της περιοχής σας, να εκθέσετε τις απόψεις 

σας για το πρόβλημα του παραγκωνισμού της Τέχνης από τη σύγχρονη Εκπαίδευση, 

προτείνοντας παράλληλα τρόπους για την ενίσχυση της παρουσίας της Τέχνης στη 

μαθητική ζωή (300-350 λέξεις)                                                                                       Μονάδες 30  

 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 

 


