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1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Παντελή Πρεβελάκη: �Η κεφαλή της Μέδουσας�  
(απόσπασµα) (Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 395-400) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Πώς ο αφηγητής σκιαγραφεί το "διδάχο" του, το Λοΐζο; 
2. Ποιες είναι οι διδαχές του Λοΐζου προς το νεαρό αφηγητή; Έδειχνε ο Λοΐζος 
συνέπεια  λόγων και έργων; 

3. Τι κοινό µοιράζεται ο Λοΐζος µε το Σωκράτη, ώστε να παραλληλίζεται  
µ� αυτόν από τον αφηγητή; 

4. Τι εννοεί ο αφηγητής µε τη φράση "υπόφεραν από την αρρώστια του αιώνα"; 
5. Πώς καταξιώθηκε ο Στέφανος, ώστε να γίνει αποδεκτός στον κύκλο του 
Λοΐζου; Ήταν πεπεισµένος γι' αυτή την ένταξη ο Λοΐζος; 

6. Ο αφηγητής αρχίζει την ιστορία του µε το γλύπτη, επειδή, όπως αναφέρει, τα 
πάθη του Στέφανου προεικονίζουν ως ένα σηµείο τα δικά του: Ποια είναι τα 
κοινά σηµεία της πορείας του αφηγητή µε του Στεφάνου; 

7. Ο αφηγητής αναφέρει σε κάποιο σηµείο ότι γνώρισε κάποια πρόσωπα "που 
υπέφεραν από την αρρώστια του αιώνα" και που τον έκαναν να δει 
"καθαρότερα τον εαυτό του": Πώς συνετέλεσε, κατά τη γνώµη σας, ο 
Στέφανος στην αυτογνωσία του αφηγητή; 

8. Πώς παρουσιάζει ο αφηγητής τους µαρµαράδες προγόνους του Στέφανου; Σε 
τι διέφερε ο Στέφανος από αυτούς; Γιατί οι πρόγονοί του ποτέ δε δούλεψαν 
στο µάρµαρο ανθρώπινες µορφές; 

9. Πώς παίρνει µορφή µια έµπνευση, σύµφωνα µε το απόσπασµα; 
10. Ποια στάδια ακολούθησε η καλλιτεχνική δηµιουργία του Εφήβου; 
11. Να περιγράψετε τον Έφηβο και να τον συγκρίνετε µε το άγαλµα του 

Γερµανού αυτοκράτορα. 
12. Να αναλύσετε το νόηµα της φράσης: "Ο Στέφανος δε δυσκολεύτηκε να 

καταλάβει πως η απαγόρευση να χύνουνται αγάλµατα στο χαλκό δεν έπιανε 
τα γλυπτά που είχαν προορισµό να ερεθίζουν το λαό στα έργα του ολέθρου"; 
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13. Ένα από τα ζητήµατα που θίγει ο συγγραφέας είναι ο πόλεµος: Ποια είναι η 
στάση του αφηγητή απέναντι στο θέµα αυτό; 

14. Να περιγράψετε τα αισθήµατα  του Στέφανου σχετικά µε το άγαλµα:  
α) όταν επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Γερµανία,  
β) όταν ξαναγυρίζει στη Γερµανία µετά το τέλος του πολέµου. 

15.  Η σύγκριση των δύο αγαλµάτων συµβολίζει στην ουσία σύµφωνα µε τους 
µελετητές τη σύγκριση της ζωής (ειρήνη, πολιτισµός, οµορφιά) µε το θάνατο 
(πόλεµος, βαρβαρότητα, ασχήµια). Aν συµφωνείτε, να ενισχύσετε την 
άποψη αυτή µε στοιχεία από το απόσπασµα. 

16.  Ο Στέφανος ταύτιζε την απώλεια του αγάλµατος µε το θάνατό του ("αν το 
άγαλµα είχε χαθεί, θ' άνοιγε ένα λάκκο στην ξένη γη και θα χωνόταν 
ζωντανός"). Με ποια επιχειρήµατα δικαιολογεί αυτή του την απόφαση; Πώς 
εξηγείται αυτή η σχέση τέχνης και ζωής; Συµφωνείτε µε µια  τέτοια στάση; 

17.  Τι αντιπροσώπευε για τον Στέφανο και τους εργάτες το άγαλµα του Εφήβου 
και τι το άγαλµα του αυτοκράτορα; 

18.  Ποιο είναι το βαθύτερο νόηµα της φράσης "κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος"; 
19.  Το απόσπασµα τελειώνει µε τη συµβουλή του Λοΐζου να µη διατυπωθεί ένα 

επιµύθιο στην ιστορία του Στέφανου, αλλά να την αφήσουν "να δουλέψει 
µέσα τους": Μπορείτε να εκφράσετε µερικά από τα διδάγµατα που θα 
µπορούσαµε να αντλήσουµε από αυτή την ιστορία; 

20.  Πώς καταλαβαίνετε τη διδαχή του Λοΐζου προς το νεαρό αφηγητή να γράφει 
µονάχα όσα "σπαράζουνε τα σπλάχνα του"; Πώς µπορεί η ίδια συµβουλή να 
συσχετιστεί µε την ιστορία του Στέφανου; 

21.  Ποια προβλήµατα (κοινωνικά - πολιτικά - ιδεολογικά) της εποχής του 
µεσοπολέµου θίγονται στο απόσπασµα; 

22.  Σε τι διαφέρει, από την άποψη της οπτικής γωνίας του αφηγητή, η περιγραφή 
των δύο αγαλµάτων πριν και µετά τον πόλεµο; 

 
2.2. Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης 
1. Το απόσπασµα αυτό δεν είναι τιτλοφορηµένο (παρατίθεται µόνο ο τίτλος 
του µυθιστορήµατος από το οποίο είναι παρµένο).  Ποιον τίτλο θα 
προτείνατε εσείς  γι� αυτό; 

2. Από ποια  οπτική γωνία παρουσιάζει ο αφηγητής τα δρώµενα της ιστορίας; 
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3. Ποια ήταν τα πρότυπα του Στέφανου στην κατασκευή του Εφήβου; 
4. Ποια φράση του Στέφανου δείχνει ότι ο γλύπτης θεωρούσε την καλλιτεχνική 
του δηµιουργία συνέχεια µιας παράδοσης που οι ρίζες της χάνονται στην 
αρχαιότητα; 

5. Ποια στάδια ακολουθεί η δηµιουργία ενός καλλιτέχνη από την αρχική 
σύλληψη της ιδέας µέχρι την τελική µορφοποίησή της, σύµφωνα µε τον 
Στέφανο; (να αναφερθούν ονοµαστικά). 

6. Ως προς τι διαφοροποιείται ο Στέφανος από την παράδοση που κληρονόµησε 
από τους προγόνους του µαρµαράδες; 

7. Να εντοπίσετε χαρακτηριστικές φράσεις του αφηγητή µε τις οποίες 
παρουσιάζονται οι συνέπειες του Α΄ παγκοσµίου πολέµου. 

8. Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους το άγαλµα που τελικά επιβίωσε 
δεν ήταν του Αυτοκράτορα αλλά του Εφήβου. 

9. Μια σειρά των γεγονότων δίνεται µε τη µέθοδο της αφηγηµατικής 
περίληψης: να  επισηµάνετε τα  χωρία αυτά. 

10. Ο Στέφανος υπαινίσσεται ότι ένα έργο αποτελεί κοµµάτι της ψυχής του 
δηµιουργού: ποια συνέπεια θα είχε στο δηµιουργό η απώλειά του; 

11. Ο πόλεµος είναι ένα από τα θέµατα που βασανίζουν τους ανθρώπους στην 
αρχή του αιώνα: µπορείτε να αναφέρετε και άλλα µε βάση το απόσπασµα; 

12. Ποια είναι η βασική αντίθεση στην οποία στηρίζεται το βαθύτερο νόηµα του 
αποσπάσµατος; 

13. Ποια είναι η χρονική ακολουθία µε την οποία διαρθρώνονται τα γεγονότα; 
14. Ποια είναι η κεντρική ιδέα του αποσπάσµατος; 
15. Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα στα οποία ο συγγραφέας χρησιµοποιεί την 

άµεση περιγραφή. 
16. Σε ποιο σηµείο του αποσπάσµατος επιβραδύνεται η δράση; 
17. Στη σύγχρονη εποχή, ποιοι άνθρωποι µπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν τον 

ίδιο ρόλο που έχει ο Λοΐζος για το νεαρό αφηγητή; Αναζητούν οι νέοι 
τέτοιους ανθρώπους; 

18. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε αγάλµατος. 
19. Να επισηµάνετε τα ιστορικά στοιχεία που αντλούµε από το απόσπασµα. 
20. Να επισηµάνετε τα µυθολογικά στοιχεία  και τις αναφορές στην αρχαιότητα 

στο απόσπασµα. 
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2.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1. Ο αφηγηµατικός τρόπος που χρησιµοποιείται στο πεζογράφηµα είναι 

"διήγηση" ή "µίµηση"; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.1 
2. Πώς θα χαρακτηρίζατε την αφήγηση: άµεση, έµµεση ή µικτή; Να 
δικαιολογήσετε τη γνώµη σας.2 

3. Ο αφηγητής αφιερώνει µια ολόκληρη παράγραφο στην περιγραφή του 
Εφήβου και λίγες µόνο γραµµές στην περιγραφή του γύψινου κολοσσού. Τι 
δείχνει αυτό για τη στάση του αφηγητή απέναντι στα δύο αγάλµατα; Τι 
αντιπροσωπεύουν γι� αυτόν; 

4. Είναι αληθοφανής, κατά τη γνώµη σας, η αφήγηση; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

5. Το µυθιστόρηµα θεωρείται ότι έχει χαρακτήρα δοκιµιακό, "αφού δεν είναι οι 
άνθρωποι, αλλά οι ιδέες που συγκρούονται". (Γ. Παγανός, Η νεοελληνική 
πεζογραφία, τόµος Β΄, σελ. 165). Συµφωνείτε µε την άποψη αυτή; Να 
δικαιολογήσετε τη γνώµη σας. 

6. Πιστεύετε ότι η εξέλιξη της καλλιτεχνικής σταδιοδροµίας του Στέφανου θα 
ήταν αξιόλογη; Αν ναι, να δικαιολογήσετε την άποψή σας στηριζόµενοι: 
α) στο χαρακτήρα του Στέφανου,  
β) στις ιδέες και τα "πάθη" του,  
γ) στην εποχή του. 

7.  Ποιο αίσθηµα επιδίωκε ο Στέφανος να προβάλει µε την κατασκευή του 
Εφήβου; Τι ο δηµιουργός του Κολοσσού; Να εξηγήσετε τα κίνητρα των  δύο 
δηµιουργών. 

8.  Ποια στοιχεία βοήθησαν το Στέφανο να ολοκληρώσει το έργο του; Ποια τον 
εµπόδισαν; Να αξιολογήσετε ποια από αυτά ήταν σηµαντικότερα.  

9.  Σε τι διαφοροποιείται ο Στέφανος από τους προγόνους του µαρµαράδες; Ποια 
είναι η σηµασία αυτής της διαφοροποίησης για την οργάνωση της αφήγησης; 

                                                
1 Να θυµάστε ότι: στη "διήγηση" υπάρχει ένας απρόσωπος αφηγητής που διηγείται τα γεγονότα µε 
τη δική του φωνή, ενώ στη "µίµηση" προσποιείται τη φωνή άλλων (πρβλ. ΚΝΛ Α΄ Λυκείου σελ. 
262-263). 

2 Να θυµάστε ότι: άµεση ονοµάζεται η αφήγηση σε α΄ πρόσωπο από τα ίδια τα πρόσωπα, ενώ η 
έµµεση γίνεται σε γ΄ πρόσωπο από τον ίδιο τον συγγραφέα. 
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10.  "Μόνο ένα χέρι νόµιζα πως θα µου ξαναδώσει τη ζωή" είπε ο Στέφανος "κι 
αυτό ήταν το χέρι που είχα πλάσει εγώ ο ίδιος µε τον έρωτα και το θάµπος 
µου": Με την παραπάνω φράση, ο αφηγητής παίρνει θέση απέναντι στην 
καλλιτεχνική δηµιουργία: 
α) Ποια είναι η σχέση του καλλιτεχνήµατος µε τον καλλιτέχνη;  
β) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις  για τη δηµιουργία ενός έργου τέχνης; 

  
2.4. Παραδείγµατα ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου: 
2.4.1. Ερωτήσεις της µορφής "σωστό - λάθος" 
Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο των 
παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο:  

Σωστό   Λάθος 
1. Ο αφηγητής εκτιµά το Λοΐζο γιατί του σύστησε  
σηµαντικά πρόσωπα.     ! ! 

2. Οι εργάτες µετέφεραν σε χαλκό το γύψινο κολοσσό,  
επειδή παρίστανε τον αυτοκράτορά τους.   ! ! 

3. Ο Έφηβος ακολούθησε την τύχη του Κολοσσού:  
τυλίχτηκε στις φλόγες.     ! ! 

4. Οι πρόγονοι του Στέφανου µαρµαράδες  θεωρούσαν  
ειδωλολατρική την ανδριαντοποιΐα.    ! ! 

5. Προτού να δηµιουργήσει τον Έφηβο, ο Στέφανος   
σύχναζε στα  γυµνάσια.      ! ! 

6. Το άγαλµα παρίστανε ένα Απόλλωνα  που κρατούσε  
κάτι στα χέρια του.      ! ! 

7. Ο Κολοσσός παρίστανε έναν στρατιωτικό µε κράνος.  ! ! 
  
2.4.2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή: 
1.  Πώς θα χαρακτηρίζατε τον αφηγητή µε βάση τη συµµετοχή του στην πλοκή: 
α) δεν µετέχει καθόλου στην ιστορία, 
β) συµµετέχει διακριτικά, 
γ) αποτελεί το βασικότερο πρόσωπο της ιστορίας, 
δ) ταυτίζεται µε το συγγραφέα. 
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2.  Ποια στάση παίρνει ο αφηγητής απέναντι στο άγαλµα του Εφήβου: 
α) εκφράζει το θαυµασµό του άµεσα, 
β) το θεωρεί ξεπερασµένο, 
γ) το αποδοκιµάζει, 
δ) εκφράζει το θαυµασµό του έµµεσα. 

 
3.  Ποια στάση παίρνει ο αφηγητής απέναντι στο άγαλµα του Γερµανού 
αυτοκράτορα: 
α) εκφράζει την αποδοκιµασία του άµεσα, 
β) εκφράζει την αποδοκιµασία του έµµεσα, 
γ) το θεωρεί εντυπωσιακό, 
δ) το θαυµάζει. 

 
4.  Η πλοκή, δηλαδή η σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα γεγονότα του 
αποσπάσµατος: 
α) είναι φυσική, ακολουθεί δηλαδή τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, 
β) εξελίσσεται µε αναδροµές στο παρελθόν, 
γ) αρχίζει in medias res (από τη µέση), 
δ) δεν ακολουθεί κανένα λογικό κανόνα. 

 
5.  Το άγαλµα από την περιγραφή του φαίνεται να  έχει τεχνοτροπία: 
α) αρχαϊκή  
β) κλασική 
γ) ρωµαϊκή 
δ) µπαρόκ 

 
6.  Η αφήγηση είναι: 
     α) αληθοφανής 
     β) απίθανη 
     γ) πλαστή  
     δ) πραγµατική (ιστορική) 
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7.  "∆ιδάχος" σηµαίνει: 
α) φίλος 
β) αφηγητής 
γ) δάσκαλος 
δ) σύντροφος 

 
8. Ο Στέφανος  το 1914 δεν µπόρεσε να επικαλύψει το άγαλµα µε χαλκό, επειδή 
    α) όλη η ποσότητα  του χαλκού δαπανήθηκε για τον Κολοσσό 
    β) ξέσπασε ο πόλεµος και ο Στέφανος έπρεπε να φύγει εσπευσµένα 
    γ) ο χαλκός χρειαζόταν για τις ανάγκες του πολέµου 
    δ) το άγαλµα του Στέφανου δεν άξιζε τον κόπο να περιχυθεί µε χαλκό 
 
9.  "Αρχέτυπο" σηµαίνει: 
α) πρότυπο 
β) πρωτότυπο 
γ) ανάτυπο 
δ) αρχάριο 

 
10.  "Μαγγανεία" σηµαίνει: 

     α) αλαζονεία 
     β) απάτη 
     γ) µανία 
     δ) πηγάδι 
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2.4.3. Ερωτήσεις σύζευξης 
1.  Να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό της πρώτης στήλης το γράµµα του 
στοιχείου της δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί: 

Α Β 
1. "Ήταν ήσυχο, µόλις έσφιγγε τους γρόθους 
του, το µέτωπο το είχε καθαρό..." 

2. "Τέσσερα χρόνια ο Στέφανος έζησε µέσα 
στην αγωνία." 

3. "Στρατοί µακελεύτηκαν, πολιτείες 
γκρεµίστηκαν, θεόρατα κάστρα τα πήγε το 
κανόνι ως το χώµα." 

4. "Ήτανε φλόγες που έγλειφαν τους 
τοίχους, ή τον γελούσανε τα µάτια του; 
Ποια δαιµονική...ζωής του;" 

5. "αποκρίθηκε ο Στέφανος µ΄ ένα σοβαρό 
που µου φάνηκε πως έκρυβε έναν πόνο" 

6. "Ήτανε τέλη Ιουλίου του 1914 όταν 
κίνησε: τη µέρα ... Πόλεµος" 

α) δραµατικότητα 
 
β) άµεση περιγραφή 
 
γ) αφηγηµατική περίληψη 
 
δ) αναδροµή στο παρελθόν 
 
ε) αφηγηµατικό σχόλιο 
 
στ) εσωτερικός µονόλογος 

 
                               
2.  Να γράψετε δίπλα στην Α  και Β λέξη τους αριθµούς που αντιστοιχούν από 
τη δεύτερη στήλη:  

Αγάλµατα Χαρακτηριστικά 
 
Α. Ο Έφηβος 

 
Β. Ο Κολοσσός 

1. σκιάχτρο 
2. φυσικού αναστήµατος 
3. σαραντάπηχος 
4. λυγερός 
5. ολόγυµνος 
6. κακόγουστος 
7. αρµονικός 
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2.4.4. Ερωτήσεις κατάταξης 
1.  Να  κατατάξετε σε χρονολογική σειρά τα γεγονότα: 

Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά 
1. Το κάψιµο στη φωτιά του Κολοσσού. 
2. Η κατασκευή του γύψινου Εφήβου. 
3. Η έναρξη του Α΄ παγκόσµιου πολέµου. 
4. Η επιστροφή του Στέφανου στην πατρίδα 
χωρίς τον Έφηβο. 

5. Η γνωριµία του αφηγητή µε το Στέφανο. 

α) 
β) 
γ) 
δ) 
ε) 

 
2.  Να κατατάξετε στη σωστή σειρά τις διαδοχικές φάσεις της κατασκευής του 
Εφήβου: 

Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά 
1. Απόπειρες στον πηλό. 
2. Έµπνευση του έργου. 
3. Επίστρωση του αγάλµατος µε χαλκό. 
4. Κατασκευή του αγάλµατος από γύψο. 
5. Παρατήρηση του ανθρώπινου σώµατος 
στα γυµναστήρια. 

α) 
β) 
γ) 
δ) 
ε) 

 
2.5.  Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Ο Στέφανος δεν παρακάλεσε τους εργάτες του χυτηρίου να φυλάξουν το 
έργο του, όταν ξέσπασε ο πόλεµος, επειδή: 
α) ήξερε ότι θα το προστάτευαν, αφού τους άρεσε τόσο πολύ, 
β) δεν πρόλαβε να το κάνει, αφού βιαζόταν να  γυρίσει στην πατρίδα, 
γ) δεν τον ενδιέφερε, αφού θα µπορούσε να φτιάξει άλλο, 
δ) εκείνη τη στιγµή προείχε η σωτηρία της ζωής τους, περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
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2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Ο Στέφανος το 1914 δεν µπόρεσε να επικαλύψει το άγαλµα µε χαλκό, 
επειδή: 
α) όλη η ποσότητα  του χαλκού δαπανήθηκε για τον Κολοσσό, 
β) ξέσπασε ο πόλεµος και ο Στέφανος έπρεπε να φύγει εσπευσµένα, 
γ) ο χαλκός χρειαζόταν για τις ανάγκες του πολέµου, 
δ) το άγαλµα του Στέφανου δεν άξιζε τον κόπο να περιχυθεί µε χαλκό. 
Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας . 

 
3.  Α. Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο 
των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο:  

Σωστό  Λάθος 
α)  Η αφήγηση τοποθετείται ταυτόχρονα µε τα γεγονότα  
που παρουσιάζει.      ! ! 

β)  Η αφήγηση µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος αυτοβιο- 
γραφίας.       ! ! 

γ)  Ο αφηγηµατικός ρυθµός είναι βραδύς.    ! ! 
δ)  Ο αφηγητής συµµετέχει διακριτικά στην υπόθεση.  ! ! 
ε)  Η αφήγηση µπορεί να χαρακτηριστεί αληθοφανής. ! ! 
στ) Η αφήγηση µπορεί να χαρακτηριστεί έµµεση.  ! ! 
Β. Να δικαιολογήσετε τη επιλογή "σωστό-λάθος" στις περιπτώσεις (α) και (ε). 

  
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Να δηµιουργήσετε  ένα δικό σας πεζό κείµενο στο οποίο να παίρνετε το 
ρόλο του Στέφανου, όπου θα αφηγήστε σε α� πρόσωπο την ιστορία του 
αγάλµατος του Εφήβου, διατηρώντας µόνο τα σπουδαιότερα σηµεία  της  
πλοκής.  

2.  Σε κάποιο σηµείο του µυθιστορήµατος, ο Στέφανος εξοµολογείται τα 
ακόλουθα: "... Αλίµονο! Τον Έφηβό µου τον γέννησε ένας χιµαιρικός 
χρόνος. Ποιητές και καλλιτέχνες είχαµε κάποτε την υπεροψία, εδώ στη χώρα 
µας, να πιθηκίζουµε τους αρχαίους. Έτσι βουλιάξαµε στην ουτοπία, ζήσαµε 
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το µαρτύριο της αποξένωσης από τον τόπο και τον καιρό µας, και τούτο το 
παίρναµε για τη µοίρα των εκλεκτών!...".  
α) Τι θα υποθέτατε ότι µεσολάβησε και συνετέλεσε, ώστε ο Στέφανος να 
απαρνηθεί οτιδήποτε στο παρελθόν εκπροσωπούσε γι� αυτόν ο Έφηβος; 
β) Αν δεχτούµε ότι κάθε αιώνας έχει την "αρρώστια" του, ποια είναι η 
"αρρώστια" της  δικής µας εποχής; Σε τι διαφέρει και σε τι µοιάζει η εποχή 
µας από αυτήν του Στέφανου, από άποψη ιδανικών και αξιών;   

 
4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Με  αφορµή το απόσπασµα αυτό οι µαθητές θα µπορούσαν να µελετήσουν 
ολόκληρο το µυθιστόρηµα και να ερµηνεύσουν στους συµµαθητές τους το 
συµβολισµό του τίτλου ("Η κεφαλή της Μέδουσας") ή να παρουσιάσουν τα 
σπουδαιότερα πρόσωπα και ιδέες του µυθιστορήµατος, και να το εντάξουν 
στην τριλογία του Π. Πρεβελάκη που φέρει τον τίτλο "Οι δρόµοι της 
δηµιουργίας" (Ο ήλιος του Θανάτου - Η κεφαλή της  Μέδουσας - Ο άρτος των 
αγγέλων. 

2.  Λαµβάνοντας υπόψη το απόσπασµα αυτό, σε συνάρτηση και µε το δοκίµιο 
του Γ. Σεφέρη "Η τέχνη και η εποχή" (Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, σσ. 230-232), να 
µελετήσετε:  
α) τη σχέση τέχνης και καλλιτέχνη και  
β) τη σχέση του καλλιτεχνήµατος και της εποχής του (π.χ. αν ένα άγαλµα, 
όπως ο Έφηβος, θα µπορούσε να αρέσει ή να θεωρηθεί αξιόλογο στην εποχή 
µας).  
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1ο  Κριτήριο για  ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................ 
ΤΑΞΗ ..............................    ΤΜΗΜΑ ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ:   Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας   

Π. Πρεβελάκη: �Η κεφαλή της Μέδουσας� 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Πώς παρουσιάζει ο αφηγητής τους µαρµαράδες προγόνους του Στέφανου; Σε 
τι διέφερε ο Στέφανος από αυτούς και γιατί;  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
 
2.  Να αναφέρετε α) την οπτική γωνία  από την οποία παρουσιάζει ο αφηγητής 
την ιστορία του Στέφανου, β) τη στάση του αφηγητή απέναντι στο Λοΐζο και 
στο Στέφανο και γ) το χρόνο της αφήγησης. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 Μονάδες 6 
 
3.  Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους το άγαλµα που τελικά επιβίωσε 
δεν ήταν του Αυτοκράτορα, αλλά του Εφήβου. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 
4.  Ποιο είναι το νόηµα της φράσης "κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος"; 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
Μονάδες 4 
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2ο  Κριτήριο για ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................ 
ΤΑΞΗ ..............................    ΤΜΗΜΑ ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ:   Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας   

Π. Πρεβελάκη: �Η κεφαλή της Μέδουσας� 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Α. Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο 
των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο:  

Σωστό   Λάθος 
α)  Η αφήγηση τοποθετείται ταυτόχρονα µε τα  
γεγονότα  που παρουσιάζει.    ! ! 

β)  Η αφήγηση µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος  
αυτοβιογραφίας.      ! ! 

γ)  Ο αφηγητής ταυτίζεται µε το συγγραφέα.   ! ! 
δ)  Η αφήγηση δεν έχει στοιχεία ρεαλιστικότητας.   ! ! 
Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή "Σωστό-Λάθος" στις περιπτώσεις (α) και (δ). 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 
2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Ο Στέφανος το 1914 δεν µπόρεσε να επικαλύψει το άγαλµα µε χαλκό, 
επειδή:  
α) Όλη η ποσότητα  του χαλκού δαπανήθηκε για τον Κολοσσό. 
β) Ξέσπασε ο πόλεµος και ο Στέφανος έπρεπε να φύγει εσπευσµένα. 
γ) Ο χαλκός χρειαζόταν για τις ανάγκες του πολέµου. 
δ) Το άγαλµα του Στέφανου δεν άξιζε τον κόπο να περιχυθεί µε χαλκό. 
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Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 
3.  Ποια είναι η κεντρική ιδέα του αποσπάσµατος; Πως αυτή εκφράζεται µέσα 
από τη βασική αντίθεση του κειµένου; 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
 
4.  Τι εννοούσε ο Λοΐζος  µε τη φράση "κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος"; 

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
Μονάδες 6 
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Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................ 
ΤΑΞΗ ..............................    ΤΜΗΜΑ ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ:   Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας   

Π. Πρεβελάκη: �Η κεφαλή της Μέδουσας� 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Α. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:  
Ο Στέφανος δεν παρακάλεσε τους εργάτες του χυτηρίου να φυλάξουν το 
έργο του, όταν ξέσπασε ο πόλεµος, επειδή: 
α) Ήξερε ότι θα το προστάτευαν, αφού τους άρεσε τόσο πολύ. 
β) ∆εν πρόλαβε να το κάνει, αφού βιαζόταν να  γυρίσει στην πατρίδα. 
γ) ∆εν τον ενδιέφερε, αφού θα µπορούσε να φτιάξει άλλο. 
δ) Εκείνη τη στιγµή προείχε η σωτηρία της ζωής τους, περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο. 
Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 
2.  Α. Να κατατάξετε σε χρονολογική σειρά τα γεγονότα:  

Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά 
1. Το κάψιµο στη φωτιά του Κολοσσού 
2. Η κατασκευή του γύψινου Εφήβου 
3. Η έναρξη του Α΄ παγκόσµιου πολέµου 
4. Η επιστροφή του Στέφανου στην πατρίδα 
χωρίς τον Έφηβο 

α) 
β) 
γ) 
δ) 

Μονάδα 1 
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Β. Να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό της πρώτης στήλης το γράµµα του 
στοιχείου της δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί σε αυτό:  

Α Β 
1. "Ήταν ήσυχο, µόλις έσφιγγε τους γρόθους 
του, το µέτωπο το είχε καθαρό..." 

2. "Τέσσερα χρόνια ο Στέφανος έζησε µέσα 
στην αγωνία." 

3. "Στρατοί µακελεύτηκαν, πολιτείες 
γκρεµίστηκαν, θεόρατα κάστρα τα πήγε το 
κανόνι ως το χώµα." 

4. "Ήτανε τέλη Ιουλίου του 1914 όταν 
κίνησε: τη µέρα ... Πόλεµος" 

α) δραµατικότητα 
 
β) άµεση περιγραφή 
 
γ) αφηγηµατική περίληψη 
 
δ) αναδροµή στο παρελθόν 

Μονάδες 2 
 

3.  Σε τι διαφέρει, από την άποψη της οπτικής γωνίας του αφηγητή, η περιγραφή 
των δύο αγαλµάτων πριν και µετά τον πόλεµο; 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 

4.  Πιστεύετε ότι η εξέλιξη της καλλιτεχνικής σταδιοδροµίας του Στέφανου θα 
ήταν αξιόλογη; Αν ναι, να δικαιολογήσετε την άποψή σας στηριζόµενοι:  
α) στο χαρακτήρα του Στέφανου,  
β) στις ιδέες και τα "πάθη" του,  
γ) στην εποχή του. 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
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5.  Είναι αληθοφανής, κατά τη γνώµη σας, η αφήγηση; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας.    
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 3 
 

6.  Ποια  είναι τα διδάγµατα τα οποία µπορούµε να αντλήσουµε από την ιστορία 
του Στέφανου; 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 

 


