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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 11.04.21 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Τέχνη και Τεχνολογία 

   Τέχνη ή Τεχνολογία; Λειτουργικότητα ή Αισθητική; Πρακτικότητα ή Κομψότητα; 

Είναι η ποσότητα ενάντια της ποιότητας στη δημιουργία; Και πως μπορούν να 

συνδέονται αυτά τα δύο; Η απάντηση ή μάλλον οι απαντήσεις δεν είναι μονοδιάστατες 

και ούτε είναι εύκολο να δοθούν. Απασχολούν επιστήμονες, φιλοσόφους και 

ανθρώπους της τέχνης και έχουν προκαλέσει ατελείωτες συζητήσεις από την Αρχαία 

Ελλάδα μέχρι σήμερα. 

   Αντιφατικό ή όχι –ο καθένας μπορεί να απαντήσει στον εαυτό του –το ζευγάρι 

«τέχνη-τεχνολογία» είναι αυτό που πολλές φορές προσδιορίζει τον πολιτισμό μιας 

περιόδου, την ανάπτυξη και τη δημιουργία. Η τέχνη του 20ου αιώνα για παράδειγμα 

χαρακτηρίζεται από μια προσήλωση στη χρηστικότητα και την αναγωγή κάθε 

αντικειμένου σε εμπόρευμα. Η βιομηχανική παραγωγή είναι πιο έντονη από ποτέ, οι 

επιστήμες εξελίσσονται και η τεχνολογία αναπτύσσεται με τεράστια ταχύτητα 

προσφέροντας νέες δυνατότητες. Το αντικείμενο πρέπει να είναι πρακτικό, σχετικά 

οικονομικό, χρήσιμο και μαζικής παραγωγής. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι στην 

εμπορευματική αλυσίδα οι ποιοτικές όψεις της ομορφιάς ανατρέπονται ολοένα και 

περισσότερο από τις ποσοτικές: η λειτουργία προτιμάται από την αισθητική. 

   Μαζί με τον τρόπο ύπαρξης των ανθρώπινων κοινωνιών αλλάζει, κατά μεγάλες 

χρονικές περιόδους, και ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την 

καλλιτεχνική δημιουργία. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο τρόπος, με τον οποίο 

οργανώνεται η αισθητηριακή αντίληψη του ανθρώπου –μέσο, με το οποίο γίνεται- δεν 

καθορίζεται μόνο από φυσικούς, αλλά και ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η 

έννοια του «όμορφου» διαφέρει χαρακτηριστικά από περίοδο σε περίοδο. Ακόμα και 

στην ίδια χρονική περίοδο, διαφορές διακρίνονται και από πολιτισμό σε πολιτισμό με 

γεωγραφικό προσδιορισμό. Από την αρχιτεκτονική ενός κτιρίου, μέχρι την ανάπτυξη 

μιας ιστοσελίδας, το πού θα γύρει η ζυγαριά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι 

οποίοι βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση τόσο με τις ατομικές προτεραιότητες και 

προτιμήσεις του κάθε ατόμου όσο και με τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτισμικά 

πρότυπα. 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 
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   Ο Μπένγιαμιν* σε ένα βιβλίο του λέει χαρακτηριστικά πως «σ’ όλες τις τέχνες 

υπάρχει μία υλική πλευρά, που δεν μπορεί πια να αντιμετωπίζεται όπως πρώτα. Δεν 

μπορεί πια να ξεφύγει από τις επιδράσεις της σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης 

πρακτικής. Εδώ και είκοσι χρόνια ούτε η ύλη, ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος είναι πια 

αυτό που ανέκαθεν ήσαν. Πρέπει να περιμένει κανείς πως καινοτομίες τόσο μεγάλες 

θα μεταβάλουν ολόκληρη την τεχνική των τεχνών, θα επηρεάσουν έτσι ακόμα και την 

έμπνευση και τελικά ίσως φτάσουν στο σημείο ν΄ αλλάξουν ακόμα και την ίδια την 

έννοια της τέχνης κατά τον πιο γοητευτικό τρόπο». Δεν είναι ότι μιλάμε για την τέχνη 

και την τεχνολογία ως αλληλένδετες έννοιες, αλλά για τη σημαντικότητα του «γάμου» 

μεταξύ των δυο ως προϋπόθεση συνολικής ανάπτυξης. 

*Βάλτερ Μπένγιαμιν, «Το έργο τέχνης στην εποχή της μηχανικής αναπαραγωγής» (1936) 

(Βιβή Ντριγκόγια, διασκευασμένο) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ. 

Το ποίημα, της ώριμης περιόδου του ποιητή (όταν γράφεται ο Καβάφης είναι 58 

ετών), παρουσιάζεται ως διάλογος ενός φανταστικού ποιητή με την Ποίηση, την 

οποία ικετεύει να θεραπεύσει τα σημάδια του χρόνου. 

 

Το γήρασμα τοῦ σώματος και τῆς μορφῆς μου 

εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. 

Δεν ἔχω ἐγκαρτέρησι καμιά. 

Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως, 

πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα· 

νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ και Λόγῳ. 

  

Εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. — 

Τά φάρμακά σου φέρε Τέχνη τῆς Ποιήσεως, 

πού κάμνουνε — γιά λίγο — να μή νοιώθεται ἡ πληγή. 

 (1921)  

νάρκης του άλγους δοκιμές· δοκιμές νάρκης του άλγους· απόπειρες να κατευνασθεί ο 

πόνος. 

εν Φαντασίᾳ και Λόγῳ· με τη δύναμη της φαντασίας που συλλαμβάνει και με τη 

μαγική λειτουργία του λόγου, δηλ. της γλώσσας, που πραγματοποιεί τη σύλληψη. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΘΕΜΑ Α 

Να παρουσιάσετε με συντομία στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες σας το 

περιεχόμενο του παραπάνω άρθρου (100-120 λέξεις). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες με βάση το  

κείμενο 1.Να τεκμηριώσετε με συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενο. 

Α. Άνθρωποι με διάφορες ειδικότητες έχουν ασχοληθεί με τη σχέση τέχνης και 

τεχνολογίας και έχουν καταλήξει σε κοινά συμπεράσματα. 

Β. Η ποσότητα παραγωγής ενός αντικειμένου επηρεάζει άμεσα την αισθητική του 

αποτύπωση. 

Γ. Η αισθητηριακή αντίληψη του ανθρώπου διαμορφώνεται από φυσικούς, 

ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Δ. Η έννοια της τέχνης μπορεί να μεταβληθεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

επιστημονικές καινοτομίες. 

Ε. Η τέχνη και η τεχνολογία αποτελούν αλληλένδετες έννοιες που αναπτύσσονται 

παράλληλα. 

Μονάδες 10 

 

Β2. α.  Να γράψετε ένα συνώνυμο για κάθε μια από τις έντονες λέξεις του κειμένου 

(αντιφατικό, προσδιορίζει, προσήλωση, συνάρτηση, καινοτομίες). 

Μονάδες 5 

       β. Να γράψετε ένα αντώνυμο για κάθε μια από τις πλάγιες λέξεις του κειμένου 

   (αναπτύσσεται, πρακτικό, άμεση, ολόκληρη, αλληλένδετες).  

Μονάδες 5 

Β.3. «Η τέχνη του 20ου αιώνα για παράδειγμα χαρακτηρίζεται από μια προσήλωση 

στη χρηστικότητα και την αναγωγή κάθε αντικειμένου σε εμπόρευμα.».  

-Να εντοπίσετε αν η σύνταξη της πρότασης είναι ενεργητική ή παθητική.  

-Να μετατρέψετε στην αντίθετη κάνοντας τις αναγκαίες αλλαγές.  

-Ποιες αλλαγές παρατηρείτε ως προς το νόημα και το ύφος μετά την μετατροπή; 
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Μονάδες 6 

Β.4. Ποια είναι η πρόθεση του συγγραφέα στη 2η παράγραφο του κειμένου 1; Να 

βρείτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης που στηρίζουν την πρόθεση αυτή. 

Μονάδες 6 

 

Β.5. Α.«……παράγοντες, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση τόσο με τις 

ατομικές προτεραιότητες και προτιμήσεις του κάθε ατόμου όσο και με τα σύγχρονα 

κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα.» 

Να αναγνωρίσετε την αναφορική πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

       Β. 1. –ο καθένας μπορεί να απαντήσει στον εαυτό του – 

            2. «σ’ όλες τις τέχνες υπάρχει μία υλική πλευρά, που δεν μπορεί πια να 

αντιμετωπίζεται όπως πρώτα. Δεν μπορεί πια να ξεφύγει από τις επιδράσεις της 

σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης πρακτικής. Εδώ και είκοσι χρόνια ούτε η 

ύλη, ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος είναι πια αυτό που ανέκαθεν ήσαν. Πρέπει να 

περιμένει κανείς πως καινοτομίες τόσο μεγάλες θα μεταβάλουν ολόκληρη την 

τεχνική των τεχνών, θα επηρεάσουν έτσι ακόμα και την έμπνευση και τελικά ίσως 

φτάσουν στο σημείο ν΄ αλλάξουν ακόμα και την ίδια την έννοια της τέχνης κατά τον 

πιο γοητευτικό τρόπο». 

Να εξηγήσετε τον λειτουργικό ρόλο της διπλής παύλας και των εισαγωγικών 

στις παραπάνω περιπτώσεις. 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ποιο είναι , κατά τη γνώμη σας, το θέμα του ποιήματος; Να τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας με τρείς (3) τουλάχιστον κειμενικούς δείκτες; 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Να συντάξετε μια ομιλία για σχολική εκδήλωση με θέμα την τέχνη στην 

καθημερινότητα του ανθρώπου, αναφερόμενοι στη σημασία της τέχνης για την ζωή 

των ανθρώπων και στις επιπτώσεις που δημιουργούνται στα άτομα και στην κοινωνία 

από την απουσία της επαφής των ανθρώπων με την τέχνη. (300-350 λέξεις) 

Μονάδες 30 
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ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 
2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. (2,5 ώρες) 
3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

 

E-MAIL: 

giannopoyloyp@gmail.com : ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

vivi_tzouramani@yahoo.gr: ΒΙΒΗ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


