ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η κριτική της ποίησης την εποχή της κρίσης
Η κρίση που περνάει η κριτική της ποίησης στις μέρες μας δεν είναι τωρινό
φαινόμενο, αλλά η επιδείνωση μιας νόσου που μετράει τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.
Η κρίση της κριτικής είναι, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη - και σοβαρότερη - από
την κρίση της ποίησης. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις σήμερα μια ερεθιστική
κριτική απ’ ό,τι ένα ερεθιστικό ποίημα· έναν εμπνευσμένο κριτικό απ’ ό,τι έναν
εμπνευσμένο ποιητή· μια ανατρεπτική κριτική απ’ ό,τι ένα ανατρεπτικό ποίημα. Όχι
ότι δε διαβάζουμε πια καλές κριτικές. Τόσο στον περιοδικό και τον ημερήσιο τύπο
όσο και, περισσότερο αποσπασματικά, στο πέλαγος του διαδικτύου υπάρχουν
κριτικές που μπορούν να διευρύνουν την αντίληψή μας για την τέχνη αλλά και για τη
ζωή. Αυτές, όμως, είναι ελάχιστες και αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον
κανόνα.
Πού οφείλεται, όμως, η κρίση αυτή; Εν πρώτοις, κατά τη γνώμη μου, στην
αύξουσα περιθωριοποίηση της ποίησης, που δύσκολα κινεί τα γρανάζια της αγοράς,
καθώς ελάχιστα υπηρετεί (σε αντίθεση με ορισμένα τουλάχιστον είδη πεζογραφίας)
τις ανάγκες της. Η συνεχής επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής μας και η όλο και
περισσότερο εργαλειακή1 χρήση της γλώσσας δε θέτουν εμπόδια μόνο στην ποίηση
αλλά και στην κριτική. Πόσοι κριτικοί είναι σήμερα διατεθειμένοι να ακολουθήσουν
τους αργούς ρυθμούς ανάγνωσης της ποιητικής συλλογής που πρόκειται να κρίνουν,
να διαβάσουν όλο το υπόλοιπο έργο του κρινόμενου (αν υπάρχει), προκειμένου να
δουν με φρέσκια ματιά τους στίχους που έχουν μπροστά τους και εντέλει να γράψουν
με οξυμμένη κριτική (αλλά και συγγραφική) συνείδηση; Η κριτική της ποίησης
απαιτεί χρόνο, που πρέπει ίσως να θυσιαστεί από κάποια άλλη δραστηριότητα, και
προπάντων πνευματική και ψυχική διαθεσιμότητα, στοιχεία που σπάνια
επιβραβεύονται και ουδέποτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, εξαργυρώνονται κοινωνικά και
οικονομικά.
Η ποιοτική κριτική, ωστόσο, βελτιώνει τη λογοτεχνική παραγωγή, ανεβάζει
τη στάθμη του πολιτισμού μας, αναβαθμίζει τον έντεχνο λόγο σε μια εποχή
περιθωριοποίησης έως και απαξίωσής του, καλλιεργεί όχι μόνο το γούστο αλλά και
την πολιτική μας συνείδηση. Και αυτό γιατί η σημειωτική2 πυκνότητα της ποίησης
καθιστά την τέχνη αυτή απρόθυμη να συνδιαλλαγεί με την τρέχουσα πολιτική
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Εργαλειακή χρήση της γλώσσας: η αντίληψη ότι η γλώσσα αποτελεί απλώς εργαλείο επικοινωνίας
(χρηστική αντίληψη), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και πολιτισμικό της φορτίο
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συνθηματολογία. Δεδομένου ότι ο καλός κριτικός της ποίησης σκύβει πάντα στη
μορφή της, γυμνάζει το βλέμμα μας ως προς τη σχέση εκφραστικών μέσων και
νοήματος και μοιραία μας κάνει δυσανεκτικούς3 απέναντι στη γύμνια της πολιτικής
ρητορείας και δύσπιστους απέναντι στη συμβατικότητα του τρέχοντος
δημοσιογραφικού λόγου. Η καλή κριτική, εξάλλου, όχι μόνο συνδυάζει το
υποκειμενικό με το αντικειμενικό στοιχείο, αλλά και οδηγεί σε μια υπέρβαση της
υποκειμενικότητας, καθώς αναδεικνύει τον ομφάλιο λώρο που συνδέει την ποίηση με
την εποχή της, τον ποιητή με τον κριτικό του και τους δύο μαζί με το αναγνωστικό
τους κοινό.
Αν κάποτε η κριτική της ποίησης ξεπεράσει την κρίση της, θα ενεργοποιήσει
την επιχωματωμένη4 (και περιφρονημένη) ικανότητά μας να αντλούμε συγκίνηση από
τον ποιητικό και τον κριτικό λόγο, θα τονώσει την ηθική στάση μας, θα εξασκήσει
και θα ενδυναμώσει την κρίση μας. Η πολύπλευρη κρίση της εποχής μας έχει
περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον έγκριτο κριτικό λόγο.
Α. Βογιατζόγλου, Εφ. Η Αυγή, 29.1.2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Πού οφείλεται, σύμφωνα με την αρθρογράφο, η κρίση που χαρακτηρίζει
σήμερα την κριτική της ποίησης; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία
παράγραφο (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες
επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Η ποιοτική… κοινό)
του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές
λέξεις/φράσεις.
(μονάδες 3)
3
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Δυσανεκτικούς: καθόλου ανεκτικούς
Επιχωματωμένη: καλυμμένη, αδρανή

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε την
ακόλουθη περίοδο:
«Η πολύπλευρη κρίση της εποχής μας έχει […] ανάγκη τον κριτικό λόγο».
(μονάδες 10)
Γ2α. «τα γρανάζια της αγοράς»:
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 3)
Γ2β.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 2)
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Κείμενο
Η κριτική της ποίησης την εποχή της κρίσης
Η κρίση που περνάει η κριτική της ποίησης στις μέρες μας δεν είναι τωρινό
φαινόμενο, αλλά η επιδείνωση μιας νόσου που μετράει τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.
Η κρίση της κριτικής είναι, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη - και σοβαρότερη - από
την κρίση της ποίησης. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις σήμερα μια ερεθιστική
κριτική απ’ ό,τι ένα ερεθιστικό ποίημα· έναν εμπνευσμένο κριτικό απ’ ό,τι έναν
εμπνευσμένο ποιητή· μια ανατρεπτική κριτική απ’ ό,τι ένα ανατρεπτικό ποίημα. Όχι
ότι δε διαβάζουμε πια καλές κριτικές. Τόσο στον περιοδικό και τον ημερήσιο τύπο
όσο και, περισσότερο αποσπασματικά, στο πέλαγος του διαδικτύου υπάρχουν
κριτικές που μπορούν να διευρύνουν την αντίληψή μας για την τέχνη αλλά και για τη
ζωή. Αυτές, όμως, είναι ελάχιστες και αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον
κανόνα.
Πού οφείλεται, όμως, η κρίση αυτή; Εν πρώτοις, κατά τη γνώμη μου, στην
αύξουσα περιθωριοποίηση της ποίησης, που δύσκολα κινεί τα γρανάζια της αγοράς,
καθώς ελάχιστα υπηρετεί (σε αντίθεση με ορισμένα τουλάχιστον είδη πεζογραφίας)
τις ανάγκες της. Η συνεχής επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής μας και η όλο και
περισσότερο εργαλειακή1 χρήση της γλώσσας δε θέτουν εμπόδια μόνο στην ποίηση
αλλά και στην κριτική. Πόσοι κριτικοί είναι σήμερα διατεθειμένοι να ακολουθήσουν
τους αργούς ρυθμούς ανάγνωσης της ποιητικής συλλογής που πρόκειται να κρίνουν,
να διαβάσουν όλο το υπόλοιπο έργο του κρινόμενου (αν υπάρχει), προκειμένου να
δουν με φρέσκια ματιά τους στίχους που έχουν μπροστά τους και εντέλει να γράψουν
με οξυμμένη κριτική (αλλά και συγγραφική) συνείδηση; Η κριτική της ποίησης
απαιτεί χρόνο, που πρέπει ίσως να θυσιαστεί από κάποια άλλη δραστηριότητα, και
προπάντων πνευματική και ψυχική διαθεσιμότητα, στοιχεία που σπάνια
επιβραβεύονται και ουδέποτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, εξαργυρώνονται κοινωνικά και
οικονομικά.
Η ποιοτική κριτική, ωστόσο, βελτιώνει τη λογοτεχνική παραγωγή, ανεβάζει
τη στάθμη του πολιτισμού μας, αναβαθμίζει τον έντεχνο λόγο σε μια εποχή
περιθωριοποίησης έως και απαξίωσής του, καλλιεργεί όχι μόνο το γούστο αλλά και
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την πολιτική μας συνείδηση. Και αυτό γιατί η σημειωτική2 πυκνότητα της ποίησης
καθιστά την τέχνη αυτή απρόθυμη να συνδιαλλαγεί με την τρέχουσα πολιτική
συνθηματολογία. Δεδομένου ότι ο καλός κριτικός της ποίησης σκύβει πάντα στη
μορφή της, γυμνάζει το βλέμμα μας ως προς τη σχέση εκφραστικών μέσων και
νοήματος και μοιραία μας κάνει δυσανεκτικούς3 απέναντι στη γύμνια της πολιτικής
ρητορείας και δύσπιστους απέναντι στη συμβατικότητα του τρέχοντος
δημοσιογραφικού λόγου. Η καλή κριτική, εξάλλου, όχι μόνο συνδυάζει το
υποκειμενικό με το αντικειμενικό στοιχείο, αλλά και οδηγεί σε μια υπέρβαση της
υποκειμενικότητας, καθώς αναδεικνύει τον ομφάλιο λώρο που συνδέει την ποίηση με
την εποχή της, τον ποιητή με τον κριτικό του και τους δύο μαζί με το αναγνωστικό
τους κοινό.
Αν κάποτε η κριτική της ποίησης ξεπεράσει την κρίση της, θα ενεργοποιήσει
την επιχωματωμένη4 (και περιφρονημένη) ικανότητά μας να αντλούμε συγκίνηση από
τον ποιητικό και τον κριτικό λόγο, θα τονώσει την ηθική στάση μας, θα εξασκήσει
και θα ενδυναμώσει την κρίση μας. Η πολύπλευρη κρίση της εποχής μας έχει
περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον έγκριτο κριτικό λόγο.
Α. Βογιατζόγλου, Εφ. Η Αυγή, 29.1.2012 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
B1. Ποια χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την αρθρογράφο, πρέπει να διαθέτει αυτός
που αναλαμβάνει να κρίνει ένα ποιητικό έργο; Να γράψετε την απάντησή σας
σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Η ποιοτική… κοινό) του
κειμένου.
(μονάδες 5)
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4
Επιχωματωμένη: καλυμμένη, αδρανή
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Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να
γίνεται φανερή η σημασία τους: επιβεβαιώνει, περιθωριοποίηση, οξυμμένη
κριτική, διαθεσιμότητα, πολιτική συνθηματολογία (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων με τη φράση: ομφάλιο λώρο
(επισημαίνεται και στο κείμενο με υπογράμμιση), αξιοποιώντας τη
μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία.
(μονάδες 5)
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Κείμενο
Η κριτική της ποίησης την εποχή της κρίσης
Η κρίση που περνάει η κριτική της ποίησης στις μέρες μας δεν είναι τωρινό
φαινόμενο, αλλά η επιδείνωση μιας νόσου που μετράει τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.
Η κρίση της κριτικής είναι, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη - και σοβαρότερη - από
την κρίση της ποίησης. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις σήμερα μια ερεθιστική
κριτική απ’ ό,τι ένα ερεθιστικό ποίημα· έναν εμπνευσμένο κριτικό απ’ ό,τι έναν
εμπνευσμένο ποιητή· μια ανατρεπτική κριτική απ’ ό,τι ένα ανατρεπτικό ποίημα. Όχι
ότι δε διαβάζουμε πια καλές κριτικές. Τόσο στον περιοδικό και τον ημερήσιο τύπο
όσο και, περισσότερο αποσπασματικά, στο πέλαγος του διαδικτύου υπάρχουν
κριτικές που μπορούν να διευρύνουν την αντίληψή μας για την τέχνη αλλά και για τη
ζωή. Αυτές, όμως, είναι ελάχιστες και αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον
κανόνα.
Πού οφείλεται, όμως, η κρίση αυτή; Εν πρώτοις, κατά τη γνώμη μου, στην
αύξουσα περιθωριοποίηση της ποίησης, που δύσκολα κινεί τα γρανάζια της αγοράς,
καθώς ελάχιστα υπηρετεί (σε αντίθεση με ορισμένα τουλάχιστον είδη πεζογραφίας)
τις ανάγκες της. Η συνεχής επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής μας και η όλο και
περισσότερο εργαλειακή1 χρήση της γλώσσας δε θέτουν εμπόδια μόνο στην ποίηση
αλλά και στην κριτική. Πόσοι κριτικοί είναι σήμερα διατεθειμένοι να ακολουθήσουν
τους αργούς ρυθμούς ανάγνωσης της ποιητικής συλλογής που πρόκειται να κρίνουν,
να διαβάσουν όλο το υπόλοιπο έργο του κρινόμενου (αν υπάρχει), προκειμένου να
δουν με φρέσκια ματιά τους στίχους που έχουν μπροστά τους και εντέλει να γράψουν
με οξυμμένη κριτική (αλλά και συγγραφική) συνείδηση; Η κριτική της ποίησης
απαιτεί χρόνο, που πρέπει ίσως να θυσιαστεί από κάποια άλλη δραστηριότητα, και
προπάντων πνευματική και ψυχική διαθεσιμότητα, στοιχεία που σπάνια
επιβραβεύονται και ουδέποτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, εξαργυρώνονται κοινωνικά και
οικονομικά.
Η ποιοτική κριτική, ωστόσο, βελτιώνει τη λογοτεχνική παραγωγή, ανεβάζει
τη στάθμη του πολιτισμού μας, αναβαθμίζει τον έντεχνο λόγο σε μια εποχή
περιθωριοποίησης έως και απαξίωσής του, καλλιεργεί όχι μόνο το γούστο αλλά και

1

Εργαλειακή χρήση της γλώσσας: η αντίληψη ότι η γλώσσα αποτελεί απλώς εργαλείο επικοινωνίας
(χρηστική αντίληψη), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και πολιτισμικό της φορτίο

την πολιτική μας συνείδηση. Και αυτό γιατί η σημειωτική2 πυκνότητα της ποίησης
καθιστά την τέχνη αυτή απρόθυμη να συνδιαλλαγεί με την τρέχουσα πολιτική
συνθηματολογία. Δεδομένου ότι ο καλός κριτικός της ποίησης σκύβει πάντα στη
μορφή της, γυμνάζει το βλέμμα μας ως προς τη σχέση εκφραστικών μέσων και
νοήματος και μοιραία μας κάνει δυσανεκτικούς3 απέναντι στη γύμνια της πολιτικής
ρητορείας και δύσπιστους απέναντι στη συμβατικότητα του τρέχοντος
δημοσιογραφικού λόγου. Η καλή κριτική, εξάλλου, όχι μόνο συνδυάζει το
υποκειμενικό με το αντικειμενικό στοιχείο, αλλά και οδηγεί σε μια υπέρβαση της
υποκειμενικότητας, καθώς αναδεικνύει τον ομφάλιο λώρο που συνδέει την ποίηση με
την εποχή της, τον ποιητή με τον κριτικό του και τους δύο μαζί με το αναγνωστικό
τους κοινό.
Αν κάποτε η κριτική της ποίησης ξεπεράσει την κρίση της, θα ενεργοποιήσει
την επιχωματωμένη4 (και περιφρονημένη) ικανότητά μας να αντλούμε συγκίνηση από
τον ποιητικό και τον κριτικό λόγο, θα τονώσει την ηθική στάση μας, θα εξασκήσει
και θα ενδυναμώσει την κρίση μας. Η πολύπλευρη κρίση της εποχής μας έχει
περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον έγκριτο κριτικό λόγο.
Α. Βογιατζόγλου, Εφ. Η Αυγή, 29.1.2012 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, η εποχή μας έχει περισσότερο
από ποτέ ανάγκη τον κριτικό λόγο; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία
παράγραφο (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για τη δεύτερη (Πού οφείλεται…
οικονομικά) και την τρίτη παράγραφο (Η ποιοτική… κοινό) του κειμένου.
(μονάδες 5)
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Γ. (Μονάδες 15)
Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του
κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο
κείμενο: επιδείνωση, εμπνευσμένο, διευρύνουν, επιτάχυνση, δύσπιστους.
(μονάδες 5)
Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε,
έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό
πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2α. «Αυτές, όμως, είναι ελάχιστες και αποτελούν την εξαίρεση που
επιβεβαιώνει τον κανόνα»:
Στην παραπάνω περίοδο λόγου η αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική
πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των
ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με
βάση τη σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα.
(μονάδες 2)
Γ2β.

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κριτικής
Δουλειά του κριτικού είναι να φέρνει τα λογοτεχνικά έργα στο οπτικό πεδίο
εκείνων ακριβώς των αναγνωστών που έχουν τη μικρότερη ανάγκη από τους
υπόλοιπους. Και αναφέρομαι σε εκείνους τους αναγνώστες, οι οποίοι θεωρούνται
καλλιεργημένοι, γιατί ποιος θα ασχοληθεί να διαβάσει μια κριτική ποίησης ή
λογοτεχνίας, αν δεν έχει αποφασίσει ότι εκ προοιμίου τον αφορά;
Σήμερα η λογοτεχνική κριτική λειτουργεί διττά: από τη μια μιλάμε για μια
διαφημιστική ηθική, με επίταση στο «αγοράστε» και από την άλλη για μια υπόδειξη,
θετική κατά το πλείστον, «διαβάστε». Δεν είναι κάτι που πρέπει να ξαφνιάζει, τη
στιγμή που όλα αποβλέπουν σε μια λοβοτομημένη1 κοινωνία, δομημένη πλέον πάνω
στα αμερικάνικα πρότυπα. «Προτείνω» στην τηλεόραση ή στον τύπο σημαίνει
προμηθεύομαι το προϊόν, επειδή η διάθεσή μου να κάνω έρευνα αγοράς προσκρούει
σε πρακτικά εμπόδια, όπως λόγου χάριν στην έλλειψη χρόνου εξαιτίας της
«δουλείας» που μου έχει επιβάλει το σύστημα. Γνωστά πράγματα, δείγματα του
αιώνα μας και της ζωής μας. Το μέγιστο θέμα είναι η ευθύνη της βιβλιοκριτικής, μιας
βιβλιοκριτικής που έχει απεμπολήσει2 τον ουσιαστικό της ρόλο: την ευθύνη της να
παράγει κριτήρια. Να προφυλάσσει και να προειδοποιεί, να επισημαίνει και να
επιβραβεύει, να καταδεικνύει και να ορίζει την έννοια της λογοτεχνίας.
Περάσαμε από εποχές, στις οποίες η κριτική είχε υπερβεί τη λογοτεχνία,
αναπτύχθηκε ερήμην3 της και έκανε προσπάθειες να υποκαταστήσει την ίδια τη
λογοτεχνία. Χειραγώγησε έντεχνα τις καινοτόμους τάσεις, αποσιώπησε ρεύματα και
τελικά αυτοσυντηρήθηκε μέσα στην συντήρηση. Σήμερα τα πράγματα είναι
χειρότερα. Ορθώνεται αμήχανα ανάμεσα στην λογοτεχνία και την παραλογοτεχνία,
μην έχοντας να προτείνει τίποτα άλλο εκτός από τις επιταγές ενός πνευματικού
κατεστημένου. Αλλά, επειδή δεν είναι δυνατό να συνωθούνται όλες οι σοβαρές
προσπάθειες κάτω από το πρίσμα της απαξίωσης, ευτυχώς για τον τόπο μας υπάρχουν
φωτεινές εξαιρέσεις κριτικής προσπάθειας που αναβαθμίζουν τη λογοτεχνία και
προσάπτουν στην κριτική την αίγλη μιας επιμελούς και οξυδερκούς παρατήρησης,
προς βοήθεια όλων των συγγραφέων.
Λ. Μαραγκού: Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κριτικής. www.critique.gr
(διασκευή).
1

λοβοτομημένη: που της έχει αφαιρεθεί ο λοβός του εγκεφάλου, ανόητη
έχει απεμπολήσει: έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά της, έχει προδώσει τις αρχές της
για ιδιοτελείς σκοπούς
3
ερήμην: χωρίς την παρουσία και τη συμμετοχή
2

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
B1. Ποια είναι, σύμφωνα με τη συγγραφέα, η λειτουργία της λογοτεχνικής κριτικής
σήμερα; Να γράψετε την απάντησή σας σε μια παράγραφο (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Περάσαμε…των
συγγραφέων) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων για τη σημασία της κριτικής,
χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου
(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): κριτικού,
καλλιεργημένοι,
υπόδειξη,
ευθύνη,
κριτήρια
(μπορείτε
να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό,
το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Στη δεύτερη παράγραφο (Σήμερα…της λογοτεχνίας) του κειμένου η
συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά τις λέξεις «αγοράστε» και «δουλείας». Να
εξηγήσετε τη χρήση των εισαγωγικών.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κριτικής
Δουλειά του κριτικού είναι να φέρνει τα λογοτεχνικά έργα στο οπτικό πεδίο
εκείνων ακριβώς των αναγνωστών που έχουν τη μικρότερη ανάγκη από τους
υπόλοιπους. Και αναφέρομαι σε εκείνους τους αναγνώστες, οι οποίοι θεωρούνται
καλλιεργημένοι, γιατί ποιος θα ασχοληθεί να διαβάσει μια κριτική ποίησης ή
λογοτεχνίας, αν δεν έχει αποφασίσει ότι εκ προοιμίου τον αφορά;
Σήμερα η λογοτεχνική κριτική λειτουργεί διττά: από τη μια μιλάμε για μια
διαφημιστική ηθική, με επίταση στο «αγοράστε» και από την άλλη για μια υπόδειξη,
θετική κατά το πλείστον, «διαβάστε». Δεν είναι κάτι που πρέπει να ξαφνιάζει, τη
στιγμή που όλα αποβλέπουν σε μια λοβοτομημένη1 κοινωνία, δομημένη πλέον πάνω
στα αμερικάνικα πρότυπα. «Προτείνω» στην τηλεόραση ή στον τύπο σημαίνει
προμηθεύομαι το προϊόν, επειδή η διάθεσή μου να κάνω έρευνα αγοράς προσκρούει
σε πρακτικά εμπόδια, όπως λόγου χάριν στην έλλειψη χρόνου εξαιτίας της
«δουλείας» που μου έχει επιβάλει το σύστημα. Γνωστά πράγματα, δείγματα του
αιώνα μας και της ζωής μας. Το μέγιστο θέμα είναι η ευθύνη της βιβλιοκριτικής, μιας
βιβλιοκριτικής που έχει απεμπολήσει2 τον ουσιαστικό της ρόλο: την ευθύνη της να
παράγει κριτήρια. Να προφυλάσσει και να προειδοποιεί, να επισημαίνει και να
επιβραβεύει, να καταδεικνύει και να ορίζει την έννοια της λογοτεχνίας.
Περάσαμε από εποχές, στις οποίες η κριτική είχε υπερβεί τη λογοτεχνία,
αναπτύχθηκε ερήμην3 της και έκανε προσπάθειες να υποκαταστήσει την ίδια τη
λογοτεχνία. Χειραγώγησε έντεχνα τις καινοτόμους τάσεις, αποσιώπησε ρεύματα και
τελικά αυτοσυντηρήθηκε μέσα στη συντήρηση. Σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα.
Ορθώνεται αμήχανα ανάμεσα στην λογοτεχνία και την παραλογοτεχνία, μην έχοντας
να προτείνει τίποτα άλλο εκτός από τις επιταγές ενός πνευματικού κατεστημένου.
Αλλά, επειδή δεν είναι δυνατό να συνωθούνται όλες οι σοβαρές προσπάθειες κάτω
από το πρίσμα της απαξίωσης, ευτυχώς για τον τόπο μας υπάρχουν φωτεινές
εξαιρέσεις κριτικής προσπάθειας που αναβαθμίζουν τη λογοτεχνία και προσάπτουν
1

λοβοτομημένη: που της έχει αφαιρεθεί ο λοβός του εγκεφάλου, ανόητη
έχει απεμπολήσει: έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά της, έχει προδώσει τις αρχές της
για ιδιοτελείς σκοπούς
3
ερήμην: χωρίς την παρουσία και τη συμμετοχή
2

στην κριτική την αίγλη μιας επιμελούς και οξυδερκούς παρατήρησης, προς βοήθεια
όλων των συγγραφέων.
Λ. Μαραγκού: Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κριτικής. www.critique.gr
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Ποια είναι, σύμφωνα με την αρθρογράφο, τα προβλήματα που σχετίζονται με
την άσκηση της λογοτεχνικής κριτικής σήμερα; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για τη δεύτερη (Σήμερα… της
λογοτεχνίας) και την τρίτη παράγραφο (Περάσαμε… των συγγραφέων) του
κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να
γίνεται φανερή η σημασία τους: οπτικό πεδίο, αποβλέπουν, δείγματα,
χειραγώγησε, αίγλη (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο,
δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό
χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 10)

Γ2α. Να επισημάνετε αν η λέξη πρίσμα χρησιμοποιείται
κυριολεκτικά/δηλωτικά ή μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.

στο

κείμενο

(μονάδες 3)

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πρίσμα (δηλώνεται και στο κείμενο με
την υπογράμμιση). Στη μία να χρησιμοποιήσετε τη λέξη με την
κυριολεκτική/δηλωτική
της
σημασία
και
στην
άλλη
με
τη
μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Περί κριτικής ως λειτουργίας κοινωνικής
Εκείνος που ασκεί κριτική είναι πιθανό να αντιμετωπίσει οργή και αντίλογο
από τους αποδέκτες της κριτικής, γιατί τους χάλασε τα…. σχέδια, μπορεί όμως και
να ακούσει λόγια ευγνωμοσύνης από άλλους, γιατί τους άνοιξε τα μάτια. Δεν
αποκλείεται, επίσης, να ακούσει ευχαριστίες από το σύνολο της κοινωνίας, επειδή με
την κριτική του συνέβαλε σε βελτιωτικές παρεμβάσεις πάνω στις αρχικές ενέργειες,
οι οποίες προωθούν το συλλογικό συμφέρον και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.
Η άσκηση νηφάλιας, ανυστερόβουλης, τεκμηριωμένης και εποικοδομητικής
κριτικής αποτελεί λειτούργημα ευεργετικό για την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι το
πρόσωπο που κρίνει ακολουθεί ή διαμορφώνει ορισμένες βασικές αρχές – κανόνες,
που λειτουργούν ρυθμιστικά στη σκέψη του και στην έκφρασή του. Τέτοιες αρχές ή
κανόνες (πέρα από ό,τι ορίζουν οι νόμοι της κοινωνίας εθιμικά ή νομοθετικά)
μπορούν να αποτελέσουν οι παρακάτω σκέψεις.
Καταρχάς, γράφω κριτική για θέματα που μου είναι οικεία από σπουδές ή
εμπειρία, όταν νομίζω ότι οι ενέργειες άλλων δεν είναι «σωστές». Κίνητρα κριτικής
δεν είναι το συμφέρον του εγώ ή του φίλου, ούτε η μείωση του Άλλου ή η βλάβη των
συμφερόντων του, αλλά το κοινό καλό ή αυτό που μπορεί να ωφελεί κάποιον χωρίς
να βλάπτει τους υπόλοιπους. Η κριτική μου δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα ούτε
εκφράζει φιλία ή αντιπαλότητα προς τον κρινόμενο. Κρίνω το θέμα, το περιστατικό,
τη ρύθμιση, με κριτήριο αυτό που θα προκύψει για την κοινωνία, για μια ομάδα ή για
κάποια άτομα, που έχουν – κατά τον νόμο ή τη γνώμη μου - δικαίωμα καλύτερης
μεταχείρισης.
Επιπλέον, για να κρίνω μια ενέργεια, μια απόφαση ή μια ρύθμιση, οφείλω να
μελετήσω προσεκτικά τα δεδομένα, να μπορώ να εκτιμήσω αυτά που προβάλλονται
από τους δρώντες ως επιδίωξη και να διαβλέψω άλλα ενδεχόμενα που θα προκύψουν,
σύμφωνα πάντα με τη γνώμη μου, πιθανόν βλαπτικά για τους αποδέκτες. Και όταν
ακόμα διαβλέπω βλαπτικές επιπτώσεις και θύματα από την κρινόμενη ενέργεια,
απόφαση ή ρύθμιση, δεν μπορώ να καταλογίσω κακή πρόθεση, αλλά επιχειρώ να
δείξω πειστικά το διαφαινόμενο βλαπτικό αποτέλεσμα, όπως προέκυψε από την
προσεκτική μελέτη των δεδομένων.
Ωστόσο, ακόμα κι αν είμαι βέβαιος για την ορθότητα των απόψεών μου και
την αξιοπιστία των στοιχείων που διαθέτω, δεν μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα
να μου διαφεύγει κάτι ή να μην έχω σωστά ερμηνεύσει ή αξιολογήσει τα δεδομένα ή
ακόμα να μην έχω οδηγηθεί σε σωστές προβλέψεις. Οφείλω, επίσης, να χρησιμοποιώ

ευπρεπή γλώσσα, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο της κριτικής μου. Ο έπαινος και ο
ψόγος κατανοούνται πιο εύκολα, αν διατυπώνονται με απλότητα, με σαφήνεια και με
ευπρέπεια λόγου.
Επειδή, τέλος, ενδέχεται να ακούσω κι εγώ κριτική για τις πράξεις μου ή για
τις θέσεις μου στην κριτική που ασκώ, οφείλω να έχω διαμορφώσει τις εξής αρχές
αντιμετώπισης. Η κριτική γίνεται πληρέστερο κοινωνικό λειτούργημα, όταν ασκείται
και από άλλους. Είναι, επομένως, απόλυτα σεβαστό δικαίωμα όχι μόνο να κρίνουμε,
αλλά και να μας κρίνουν. Οφείλω να ευχαριστώ εκ προοιμίου για την τιμή που μου
κάνει όποιος κρίνει τις ενέργειές μου με ανάλογο ήθος, εφόσον κρίνω ότι ευσταθεί η
κριτική του. Για όποια σημεία, ωστόσο, κρίνω ότι δεν ευσταθούν, θα πρέπει να δώσω
τις αναγκαίες διευκρινίσεις, ώστε να αρθεί η τυχόν παρανόηση.
Φ. Κ. Βώρος (2002). Περί Κριτικής. Από την ιστοσελίδα του συγγραφέα
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι η άσκηση
εποικοδομητικής κριτικής αποτελεί λειτούργημα ευεργετικό για την κοινωνία;
Να γράψετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2α. Να δείξετε πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη (Επιπλέον…
των δεδομένων) και στην πέμπτη παράγραφο (… ευπρέπεια λόγου) του
κειμένου.
(μονάδες 3)
Β2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 2)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά
επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο
κείμενο με έντονη γραφή): αντίλογο, βελτιωτικές παρεμβάσεις, προωθούν,
λειτουργούν, ευπρέπεια λόγου (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό
τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Για ποιον λόγο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α΄ ενικό πρόσωπο στις
παραγράφους στις οποίες αναπτύσσει τις θέσεις του για τις αρχές της κριτικής
(Καταρχάς… τυχόν παρανόηση);
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Περί κριτικής ως λειτουργίας κοινωνικής
Εκείνος που ασκεί κριτική είναι πιθανό να αντιμετωπίσει οργή και αντίλογο
από τους αποδέκτες της κριτικής, γιατί τους χάλασε τα… σχέδια, μπορεί όμως και
να ακούσει λόγια ευγνωμοσύνης από άλλους, γιατί τους άνοιξε τα μάτια. Δεν
αποκλείεται, επίσης, να ακούσει ευχαριστίες από το σύνολο της κοινωνίας, επειδή με
την κριτική του συνέβαλε σε βελτιωτικές παρεμβάσεις πάνω στις αρχικές ενέργειες,
οι οποίες προωθούν το συλλογικό συμφέρον και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.
Η άσκηση νηφάλιας, ανυστερόβουλης, τεκμηριωμένης και εποικοδομητικής
κριτικής αποτελεί λειτούργημα ευεργετικό για την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι το
πρόσωπο που κρίνει ακολουθεί ή διαμορφώνει ορισμένες βασικές αρχές – κανόνες,
που λειτουργούν ρυθμιστικά στη σκέψη του και στην έκφρασή του. Τέτοιες αρχές ή
κανόνες (πέρα από ό,τι ορίζουν οι νόμοι της κοινωνίας εθιμικά ή νομοθετικά)
μπορούν να αποτελέσουν οι παρακάτω σκέψεις.
Καταρχάς, γράφω κριτική για θέματα που μου είναι οικεία από σπουδές ή
εμπειρία, όταν νομίζω ότι οι ενέργειες άλλων δεν είναι «σωστές». Κίνητρα κριτικής
δεν είναι το συμφέρον του εγώ ή του φίλου, ούτε η μείωση του Άλλου ή η βλάβη των
συμφερόντων του, αλλά το κοινό καλό ή αυτό που μπορεί να ωφελεί κάποιον χωρίς
να βλάπτει τους υπόλοιπους. Η κριτική μου δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα ούτε
εκφράζει φιλία ή αντιπαλότητα προς τον κρινόμενο. Κρίνω το θέμα, το περιστατικό,
τη ρύθμιση, με κριτήριο αυτό που θα προκύψει για την κοινωνία, για μια ομάδα ή για
κάποια άτομα, που έχουν – κατά τον νόμο ή τη γνώμη μου - δικαίωμα καλύτερης
μεταχείρισης.
Επιπλέον, για να κρίνω μια ενέργεια, μια απόφαση ή μια ρύθμιση, οφείλω να
μελετήσω προσεκτικά τα δεδομένα, να μπορώ να εκτιμήσω αυτά που προβάλλονται
από τους δρώντες ως επιδίωξη και να διαβλέψω άλλα ενδεχόμενα που θα προκύψουν,
σύμφωνα πάντα με τη γνώμη μου, πιθανόν βλαπτικά για τους αποδέκτες. Και όταν
ακόμα διαβλέπω βλαπτικές επιπτώσεις και θύματα από την κρινόμενη ενέργεια,
απόφαση ή ρύθμιση, δεν μπορώ να καταλογίσω κακή πρόθεση, αλλά επιχειρώ να
δείξω πειστικά το διαφαινόμενο βλαπτικό αποτέλεσμα, όπως προέκυψε από την
προσεκτική μελέτη των δεδομένων.
Ωστόσο, ακόμα κι αν είμαι βέβαιος για την ορθότητα των απόψεών μου και
την αξιοπιστία των στοιχείων που διαθέτω, δεν μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα
να μου διαφεύγει κάτι ή να μην έχω σωστά ερμηνεύσει ή αξιολογήσει τα δεδομένα ή
ακόμα να μην έχω οδηγηθεί σε σωστές προβλέψεις. Οφείλω, επίσης, να χρησιμοποιώ
ευπρεπή γλώσσα, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο της κριτικής μου. Ο έπαινος και ο

ψόγος κατανοούνται πιο εύκολα, αν διατυπώνονται με απλότητα, με σαφήνεια και
με ευπρέπεια λόγου.
Επειδή, τέλος, ενδέχεται να ακούσω κι εγώ κριτική για τις πράξεις μου ή για
τις θέσεις μου στην κριτική που ασκώ, οφείλω να έχω διαμορφώσει τις εξής αρχές
αντιμετώπισης. Η κριτική γίνεται πληρέστερο κοινωνικό λειτούργημα, όταν ασκείται
και από άλλους. Είναι, επομένως, απόλυτα σεβαστό δικαίωμα όχι μόνο να κρίνουμε,
αλλά και να μας κρίνουν. Οφείλω να ευχαριστώ εκ προοιμίου για την τιμή που μου
κάνει όποιος κρίνει τις ενέργειές μου με ανάλογο ήθος, εφόσον κρίνω ότι ευσταθεί η
κριτική του. Για όποια σημεία, ωστόσο, κρίνω ότι δεν ευσταθούν, θα πρέπει να δώσω
τις αναγκαίες διευκρινίσεις, ώστε να αρθεί η τυχόν παρανόηση.
Φ. Κ. Βώρος (2002). Περί Κριτικής. Από την ιστοσελίδα του συγγραφέα
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτός που ασκεί κριτική οφείλει να μελετά
προσεκτικά τα δεδομένα; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60
– 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για την πρώτη (Εκείνος… συνοχή),
την τρίτη (Καταρχάς… μεταχείρισης), την τέταρτη (Επιπλέον… των
δεδομένων), την πέμπτη (Ωστόσο… ευπρέπεια λόγου) και την έκτη παράγραφο
(Επειδή… παρανόηση) του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του
κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο
κείμενο: συλλογικό, ενισχύουν, νηφάλιας, οικεία, βλαπτικές.
(μονάδες 5)

Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε,
έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό
πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2α. «Εκείνος που ασκεί κριτική είναι πιθανό να αντιμετωπίσει οργή και
αντίλογο από τους αποδέκτες της κριτικής»:
Στην παραπάνω περίοδο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική πρόταση.
Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των ονοματικών
προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με βάση τη
σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα.
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι
Η κριτική είναι πάντα μια πράξη σύγκρισης με κάτι που ασπαζόμαστε ως
σωστό, καλό, δίκαιο, ωραίο. Αξιολογώντας και συγκρίνοντας αναγνωρίζουμε ποιοι
είμαστε και ποιοι είναι οι άλλοι, σε τι μοιάζουμε και σε τι διαφέρουμε. Πρόκειται για
μια πράξη κοινωνική, αναγκαία και φυσική, χωρίς την οποία δε θα μπορούσαμε να
τοποθετηθούμε στον κόσμο. Αν τα ζώα έχουν ανάγκη από το ένστικτό τους για να
διακρίνουν τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλιμες γι’ αυτά καταστάσεις, οι άνθρωποι
χρειάζονται επιπλέον ένα (κοινωνικό) σύστημα αξιολόγησης, για να
προσανατολίζονται στις σχέσεις τους.
Έως εδώ καλά. Όμως η κριτική που ασκούμε στους άλλους τις περισσότερες
φορές δε δηλώνει απλώς μια θέση, μια αντίθεση ή μια άποψη. Σπάνια αρκούμαστε
στο να εκφράσουμε μόνο την ευαρέσκεια ή απαρέσκειά μας, τη συμφωνία ή
διαφωνία μας. Αντίθετα, δαιμονοποιούμε1 και καταδικάζουμε, συχνά χωρίς καν να το
συνειδητοποιούμε. Βασισμένοι σε μια λογική μαύρου-άσπρου παίρνουμε ως
δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην «καλή και σωστή» πλευρά σε αντίθεση με το ή τον
κρινόμενο που βρίσκεται στην απέναντι, την «κακή και λανθασμένη». Πολλές φορές
μια τέτοια κριτική δεν απέχει πολύ από την προσβολή και την απόρριψη. Ακόμη πιο
δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν σχολιάζουμε προσωπικά χαρακτηριστικά,
συναισθήματα και ιδιαιτερότητες του άλλου. Διαπιστώνουμε στον άνθρωπο που
βρίσκεται απέναντί μας πράγματα που μας προκαλούν σύγχυση, ντροπή, δυσφορία,
είτε γιατί διαφέρουν πολύ από εμάς είτε γιατί ασυνείδητα μας θυμίζουν πολύ κάτι από
τον εαυτό μας και μας φέρνουν σε κατάσταση άμυνας. Και η καλύτερη άμυνα είναι η
επίθεση!
Σαν να μην έφτανε η έμφυτη, αλλά και η από τη διαπαιδαγώγησή μας
επίκτητη τάση για κριτική, υφιστάμεθα τελευταία και έναν καταιγισμό από δεκάδες
εκπομπές στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, στις οποίες συμμετέχοντες και θεατές
κρίνουν με μανία. Εκπομπές με καλεσμένους για φαγητό στις οποίες ο ένας κρίνει τον
άλλον, εκπομπές «ταλέντων» που περιμένουν να κριθούν από εμάς, ακόμη και
εκπομπές με ζευγάρια στις οποίες ανταλλάσσονται αμοιβαίες κρίσεις μπροστά σε
χιλιάδες τηλεθεατές. Σε μια εποχή στην οποία όλοι εμφανίζονται υπέρμαχοι του
αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας και τάσσονται κατά των προκαταλήψεων, η
ανώνυμη και χωρίς λόγο και πραγματικό αντικείμενο κριτική έχει γίνει καθημερινή
συνήθεια. Ο λόγος της επιτυχίας των εκπομπών αυτών; Μάλλον η ανάγκη να
1

δαιμονοποιούμε : αποδίδουμε σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες

αισθανθούμε βολεμένοι στον καναπέ μας, επειδή εμείς βρισκόμαστε στη «σωστή
πλευρά» και είμαστε στο απυρόβλητο.
Γίνεται, ωστόσο, να σταματήσουμε την κριτική; Όχι, γιατί είναι στοιχείο της
κοινωνικής μας ταυτότητας, συνήθεια, βίωμα. Ούτε θα ωφελούσε να γίνουμε
ουδέτεροι, να μην αξιολογούμε και να μην κρίνουμε τίποτα. Κι ακόμη, γιατί η
κριτική, όταν γίνεται με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και φροντίδα για τον άλλον, είναι
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, ιδιαίτερα αυτές με
τους πολύ δικούς μας ανθρώπους. Για να συμβεί, όμως, αυτό, πρέπει η κριτική μας να
γίνει αποδεκτή από τον άλλο. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι:
Να εκφράζουμε την κριτική όχι ως ετυμηγορία ή ως ξέσπασμα θυμού και
παραπόνων, αλλά ως θέμα προς συζήτηση στο οποίο δεν είμαστε κριτές αφ’ υψηλού,
αλλά προβληματισμένοι για κάτι που μας ενοχλεί και αφορά και τους δύο, κριτή και
κρινόμενο, εξίσου. Οι προσωπικές σχέσεις δεν είναι δικαστήριο, στο οποίο ο ένας
κρίνεται και ο άλλος καταδικάζει, αλλά συμμαχία με στόχο το καλό της σχέσης. Στην
κριτική ο καθένας ανταποκρίνεται καλύτερα, όταν αισθάνεται ότι έχει την ελευθερία
να δράσει, να αλλάξει κάτι με δική του πρωτοβουλία και με τον δικό του τρόπο και
όχι γιατί κάποιος το απαιτεί και τον υποχρεώνει. Και το βασικότερο, η κριτική
βρίσκει πρόσφορο έδαφος, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους αγαπούν, τους
σέβονται και τους αποδέχονται. Διαφορετικά, εκλαμβάνεται ως απειλή και
απορρίπτεται κατευθείαν.
Λ. Βογιατζή, Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι. www.vita.gr (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Ποιες είναι, σύμφωνα με την αρθρογράφο, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την άσκηση κριτικής; Να συνθέσετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 –
80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειμένου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων για την κατάχρηση της κριτικής,
χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): ευαρέσκεια,
καταδικάζουμε, προσωπικά χαρακτηριστικά, επίκτητη τάση, καταιγισμό
(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον
αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)

Γ2. Να συνθέσετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε
τη λέξη έδαφος (δηλώνεται και στο κείμενο με την υπογράμμιση)
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι
Η κριτική είναι πάντα μια πράξη σύγκρισης με κάτι που ασπαζόμαστε ως
σωστό, καλό, δίκαιο, ωραίο. Αξιολογώντας και συγκρίνοντας αναγνωρίζουμε ποιοι
είμαστε και ποιοι είναι οι άλλοι, σε τι μοιάζουμε και σε τι διαφέρουμε. Πρόκειται για
μια πράξη κοινωνική, αναγκαία και φυσική, χωρίς την οποία δε θα μπορούσαμε να
τοποθετηθούμε στον κόσμο. Αν τα ζώα έχουν ανάγκη από το ένστικτό τους για να
διακρίνουν τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλιμες γι’ αυτά καταστάσεις, οι άνθρωποι
χρειάζονται επιπλέον ένα (κοινωνικό) σύστημα αξιολόγησης, για να
προσανατολίζονται στις σχέσεις τους.
Έως εδώ καλά. Όμως η κριτική που ασκούμε στους άλλους τις περισσότερες
φορές δε δηλώνει απλώς μια θέση, μια αντίθεση ή μια άποψη. Σπάνια αρκούμαστε
στο να εκφράσουμε μόνο την ευαρέσκεια ή απαρέσκειά μας, τη συμφωνία ή
διαφωνία μας. Αντίθετα, δαιμονοποιούμε1 και καταδικάζουμε, συχνά χωρίς καν να το
συνειδητοποιούμε. Βασισμένοι σε μια λογική μαύρου-άσπρου παίρνουμε ως
δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην «καλή και σωστή» πλευρά σε αντίθεση με το ή τον
κρινόμενο που βρίσκεται στην απέναντι, την «κακή και λανθασμένη». Πολλές φορές
μια τέτοια κριτική δεν απέχει πολύ από την προσβολή και την απόρριψη. Ακόμη πιο
δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν σχολιάζουμε προσωπικά χαρακτηριστικά,
συναισθήματα και ιδιαιτερότητες του άλλου. Διαπιστώνουμε στον άνθρωπο που
βρίσκεται απέναντί μας πράγματα που μας προκαλούν σύγχυση, ντροπή, δυσφορία,
είτε γιατί διαφέρουν πολύ από εμάς είτε γιατί ασυνείδητα μας θυμίζουν πολύ κάτι από
τον εαυτό μας και μας φέρνουν σε κατάσταση άμυνας. Και η καλύτερη άμυνα είναι η
επίθεση!
Σαν να μην έφτανε η έμφυτη, αλλά και η από τη διαπαιδαγώγησή μας
επίκτητη τάση για κριτική, υφιστάμεθα τελευταία και έναν καταιγισμό από δεκάδες
εκπομπές στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, στις οποίες συμμετέχοντες και θεατές
κρίνουν με μανία. Εκπομπές με καλεσμένους για φαγητό στις οποίες ο ένας κρίνει τον
άλλον, εκπομπές «ταλέντων» που περιμένουν να κριθούν από εμάς, ακόμη και
εκπομπές με ζευγάρια στις οποίες ανταλλάσσονται αμοιβαίες κρίσεις μπροστά σε
χιλιάδες τηλεθεατές. Σε μια εποχή στην οποία όλοι εμφανίζονται υπέρμαχοι του
αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας και τάσσονται κατά των προκαταλήψεων, η
1

δαιμονοποιούμε : αποδίδουμε σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες

ανώνυμη και χωρίς λόγο και πραγματικό αντικείμενο κριτική έχει γίνει καθημερινή
συνήθεια. Ο λόγος της επιτυχίας των εκπομπών αυτών; Μάλλον η ανάγκη να
αισθανθούμε βολεμένοι στον καναπέ μας, επειδή εμείς βρισκόμαστε στη «σωστή
πλευρά» και είμαστε στο απυρόβλητο.
Γίνεται, ωστόσο, να σταματήσουμε την κριτική; Όχι, γιατί είναι στοιχείο της
κοινωνικής μας ταυτότητας, συνήθεια, βίωμα. Ούτε θα ωφελούσε να γίνουμε
ουδέτεροι, να μην αξιολογούμε και να μην κρίνουμε τίποτα. Κι ακόμη, γιατί η
κριτική, όταν γίνεται με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και φροντίδα για τον άλλον, είναι
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, ιδιαίτερα αυτές με
τους πολύ δικούς μας ανθρώπους. Για να συμβεί, όμως, αυτό, πρέπει η κριτική μας να
γίνει αποδεκτή από τον άλλο. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι:
Να εκφράζουμε την κριτική όχι ως ετυμηγορία ή ως ξέσπασμα θυμού και
παραπόνων, αλλά ως θέμα προς συζήτηση στο οποίο δεν είμαστε κριτές αφ’ υψηλού,
αλλά προβληματισμένοι για κάτι που μας ενοχλεί και αφορά και τους δύο, κριτή και
κρινόμενο, εξίσου. Οι προσωπικές σχέσεις δεν είναι δικαστήριο, στο οποίο ο ένας
κρίνεται και ο άλλος καταδικάζει, αλλά συμμαχία με στόχο το καλό της σχέσης. Στην
κριτική ο καθένας ανταποκρίνεται καλύτερα, όταν αισθάνεται ότι έχει την ελευθερία
να δράσει, να αλλάξει κάτι με δική του πρωτοβουλία και με τον δικό του τρόπο και
όχι γιατί κάποιος το απαιτεί και τον υποχρεώνει. Και το βασικότερο, η κριτική
βρίσκει πρόσφορο έδαφος, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους αγαπούν, τους
σέβονται και τους αποδέχονται. Διαφορετικά, εκλαμβάνεται ως απειλή και
απορρίπτεται κατευθείαν.
Λ. Βογιατζή, Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι. www.vita.gr (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, η κριτική που ασκούμε στους
άλλους δεν εκφράζει απλώς μία άποψη, αλλά παίρνει συνήθως τη μορφή
καταδίκης και απόρριψης; Να συνθέσετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο
(60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)

B2α. Να εντοπίσετε δύο διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Γίνεται… είναι) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να
γίνεται φανερή η σημασία τους: σύστημα αξιολόγησης, απαρέσκεια,
σχολιάζουμε, δυσφορία, υπέρμαχοι (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό
πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε
τη λέξη απέχει (επισημαίνεται και στο κείμενο με υπογράμμιση) με την
κυριολεκτική/δηλωτική της σημασία.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι
Η κριτική είναι πάντα μια πράξη σύγκρισης με κάτι που ασπαζόμαστε ως
σωστό, καλό, δίκαιο, ωραίο. Αξιολογώντας και συγκρίνοντας αναγνωρίζουμε ποιοι
είμαστε και ποιοι είναι οι άλλοι, σε τι μοιάζουμε και σε τι διαφέρουμε. Πρόκειται για
μια πράξη κοινωνική, αναγκαία και φυσική, χωρίς την οποία δε θα μπορούσαμε να
τοποθετηθούμε στον κόσμο. Αν τα ζώα έχουν ανάγκη από το ένστικτό τους για να
διακρίνουν τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλιμες γι’ αυτά καταστάσεις, οι άνθρωποι
χρειάζονται επιπλέον ένα (κοινωνικό) σύστημα αξιολόγησης, για να
προσανατολίζονται στις σχέσεις τους.
Έως εδώ καλά. Όμως η κριτική που ασκούμε στους άλλους τις περισσότερες
φορές δε δηλώνει απλώς μια θέση, μια αντίθεση ή μια άποψη. Σπάνια αρκούμαστε
στο να εκφράσουμε μόνο την ευαρέσκεια ή απαρέσκειά μας, τη συμφωνία ή διαφωνία
μας. Αντίθετα, δαιμονοποιούμε1 και καταδικάζουμε, συχνά χωρίς καν να το
συνειδητοποιούμε. Βασισμένοι σε μια λογική μαύρου-άσπρου παίρνουμε ως
δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην «καλή και σωστή» πλευρά σε αντίθεση με το ή τον
κρινόμενο που βρίσκεται στην απέναντι, την «κακή και λανθασμένη». Πολλές φορές
μια τέτοια κριτική δεν απέχει πολύ από την προσβολή και την απόρριψη. Ακόμη πιο
δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν σχολιάζουμε προσωπικά χαρακτηριστικά,
συναισθήματα και ιδιαιτερότητες του άλλου. Διαπιστώνουμε στον άνθρωπο που
βρίσκεται απέναντί μας πράγματα που μας προκαλούν σύγχυση, ντροπή, δυσφορία,
είτε γιατί διαφέρουν πολύ από εμάς είτε γιατί ασυνείδητα μας θυμίζουν πολύ κάτι
από τον εαυτό μας και μας φέρνουν σε κατάσταση άμυνας. Και η καλύτερη άμυνα
είναι η επίθεση!
Σαν να μην έφτανε η έμφυτη, αλλά και η από τη διαπαιδαγώγησή μας
επίκτητη τάση για κριτική, υφιστάμεθα τελευταία και έναν καταιγισμό από δεκάδες
εκπομπές στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, στις οποίες συμμετέχοντες και θεατές
κρίνουν με μανία. Εκπομπές με καλεσμένους για φαγητό στις οποίες ο ένας κρίνει τον
άλλον, εκπομπές «ταλέντων» που περιμένουν να κριθούν από εμάς, ακόμη και
εκπομπές με ζευγάρια στις οποίες ανταλλάσσονται αμοιβαίες κρίσεις μπροστά σε
χιλιάδες τηλεθεατές. Σε μια εποχή στην οποία όλοι εμφανίζονται υπέρμαχοι του
αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας και τάσσονται κατά των προκαταλήψεων, η
ανώνυμη και χωρίς λόγο και πραγματικό αντικείμενο κριτική έχει γίνει καθημερινή

1

δαιμονοποιούμε : αποδίδουμε σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες

συνήθεια. Ο λόγος της επιτυχίας των εκπομπών αυτών; Μάλλον η ανάγκη να
αισθανθούμε βολεμένοι στον καναπέ μας, επειδή εμείς βρισκόμαστε στη «σωστή
πλευρά» και είμαστε στο απυρόβλητο.
Γίνεται, ωστόσο, να σταματήσουμε την κριτική; Όχι, γιατί είναι στοιχείο της
κοινωνικής μας ταυτότητας, συνήθεια, βίωμα. Ούτε θα ωφελούσε να γίνουμε
ουδέτεροι, να μην αξιολογούμε και να μην κρίνουμε τίποτα. Κι ακόμη, γιατί η
κριτική, όταν γίνεται με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και φροντίδα για τον άλλον, είναι
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, ιδιαίτερα αυτές με
τους πολύ δικούς μας ανθρώπους. Για να συμβεί, όμως, αυτό, πρέπει η κριτική μας να
γίνει αποδεκτή από τον άλλο. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι:
Να εκφράζουμε την κριτική όχι ως ετυμηγορία ή ως ξέσπασμα θυμού και
παραπόνων, αλλά ως θέμα προς συζήτηση στο οποίο δεν είμαστε κριτές αφ’ υψηλού,
αλλά προβληματισμένοι για κάτι που μας ενοχλεί και αφορά και τους δύο, κριτή και
κρινόμενο, εξίσου. Οι προσωπικές σχέσεις δεν είναι δικαστήριο, στο οποίο ο ένας
κρίνεται και ο άλλος καταδικάζει, αλλά συμμαχία με στόχο το καλό της σχέσης. Στην
κριτική ο καθένας ανταποκρίνεται καλύτερα, όταν αισθάνεται ότι έχει την ελευθερία
να δράσει, να αλλάξει κάτι με δική του πρωτοβουλία και με τον δικό του τρόπο και
όχι γιατί κάποιος το απαιτεί και τον υποχρεώνει. Και το βασικότερο, η κριτική
βρίσκει πρόσφορο έδαφος, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους αγαπούν, τους
σέβονται και τους αποδέχονται. Διαφορετικά, εκλαμβάνεται ως απειλή και
απορρίπτεται κατευθείαν.
Λ. Βογιατζή, Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι. www.vita.gr (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Ποια τεκμήρια επικαλείται η αρθρογράφος, για να δείξει την καταιγιστική
παρουσία της κριτικής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης; Να γράψετε την
απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για καθεμιά από τις παραγράφους του κειμένου.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του
κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο
κείμενο: ωφέλιμες, απέχει, ασυνείδητα, υπέρμαχοι, αποδέχονται.
(μονάδες 5)
Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε,
έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το
ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2α. «Όμως η κριτική που ασκούμε στους άλλους τις περισσότερες φορές δε
δηλώνει απλώς μια θέση, μια αντίθεση ή μια άποψη»:
Στην παραπάνω περίοδο λόγου η αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική
πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των
ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με
βάση τη σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα.
(μονάδες 2)
Γ2β.

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

