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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (21/05/2012) 

 

Α1. Η συγγραφέέας του άάρθρου επισηµαίίνει την ιδιαιτερόότητα και τη διαχρονικόότητα 
του αρχαιοελληνικούύ πολιτισµούύ. Θεµελιώώνει τη διαπίίστωσήή της στο γεγονόός όότι οι 
αρχαίίοι ΈΈλληνες ήήταν οι πρώώτοι που µέέσω της τέέχνης µορφοποίίησαν την ύύλη, της 
έέδωσαν πνευµατικήή µορφήή και αποπειράάθηκαν να γίίνουν µικροίί θεοίί – δηµιουργοίί. Η 
τέέχνη σύύµφωνα µε τη συγγραφέέα πέέρα απόό εξωραϊστικόό ρόόλο διαδραµατίίζει και 
µέέσον πολιτικήής και κοινωνικήής διαπαιδαγώώγησης. Τις θέέσεις της η συγγραφέέας 
τεκµηριώώνει επικαλούύµενη παραδείίγµατα απόό την αρχαίία ελληνικήή γλυπτικήή. 
Διαπιστώώνει επίίσης όότι η µετάάβαση απόό την άάγρια φύύση και τη ζωώώδη κατάάσταση στη 
πολιτικάά συγκροτηµέένη πόόλη εκφράάζεται µε το πλέέον παραστατικόό τρόόπο απόό τους 
αρχαίίους προγόόνους µας µέέσω της τέέχνης. Μ΄αυτήήν η ύύλη παίίρνει ουσίία και 
καθίίσταται έέργο διαχρονικήής αξίίας. Τελειώώνει τονίίζοντας όότι η διαχρονικόότητα της 
αρχαιοελληνικήής τέέχνης αποδεικνύύεται απόό το γεγονόός όότι αποτελείί αφετηρίία κάάθε 
περαιτέέρω προβληµατισµούύ και αναζήήτησης.    

 

Β1. «Η   αρχαίία   τέέχνη   θα   µμείίνει   πάάντα   πρωτοποριακάά   επίίκαιρη   και   ζωντανήή». Το 
παραπάάνω τεκµηριώώνεται απόό το γεγονόός όότι αποτελείί την πρώώτη ανθρώώπινη 
κατάάκτηση του µέέτρου, της αρµονίίας, της ισορροπίίας σε σχέέση µε τις ανθρώώπινες 
διαστάάσεις. Ποτέέ άάλλοτε ο άάνθρωπος δεν πραγµάάτωσε µε τόόση πληρόότητα το όόραµάά 
του να γίίνει δηµιουργόός. Κάάθε περαιτέέρω σύύλληψη και  δηµιουργίία αφορµάάται απόό 
την αρχαιοελληνικήή. Μπορείί να το διαπιστώώσει κανείίς σε κάάθε πτυχήή της ανθρώώπινης 
έέµπνευσης, σε κάάθε ιστορικήή περίίοδο µέέχρι και την εποχήή µας. ΌΌπου κι αν στρέέψει 
κανείίς το βλέέµµα του θα δει τα επιτεύύγµατα της αρχαίίας Ελλάάδας να παραµέένουν 
ζωντανάά ενσωµατωµέένα σε νεόότερες δηµιουργίίες. 

 

Β2. Ο α΄ τρόόπος πειθούύς που επιστρατεύύει η συγγραφέέας στη τελευταίία παράάγραφο 
του κειµέένου είίναι η επίίκληση στο συναίίσθηµα. Στο απόόσπασµα: «Ιδούύ …προς έένα 
αέέναο γίίγνεσθαι», η χρήήση λόόγου προστακτικούύ – προτρεπτικούύ και η αποστροφήή 
προς τον αναγνώώστη, όόπως και η ενσωµάάτωση φράάσεων συνυποδηλωτικώών – 
λογοτεχνικώών φορτίίζει συναισθηµατικάά το κείίµενο, εξαίίρει το θυµικόό του αναγνώώστη 
και κεντρίίζει τη σκέέψη.  

      Ο β΄ τρόόπος πειθούύς είίναι η επίίκληση στη λογικήή µε τη χρήήση λογικήής κατασκευήής 
– επιχειρήήµατος. Στο απόόσπασµα: «Να γιατίί …δηµιουργίία ελευθερίίας», εµπεριέέχεται 
λογικόός συλλογισµόός που αποδεικνύύει τη διαχρονικόότητα της αρχαίίας τέέχνης 
επικαλούύµενος την επιρροήή που έέχει ασκήήσει αυτήή στο πέέρασµα του χρόόνου. Ο 
συλλογισµόός είίναι παραγωγικόός.     

Β3. α) επίίτευγµα = κατόόρθωµα 

           δαµάάσει = χαλιναγωγήήσει, εξηµερώώσει, τιθασεύύσει 

           µετάάβαση = πέέρασµα 

          πληρόότητα = ολοκλήήρωση 
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         ουσιώώδες = σηµαντικόό   

     β)  έέλλογη = άάλογη 

          κοντάά = µακριάά 

         συνοπτικόό  = εκτενέές 

         φυσικήής = τεχνητήής 

         αιχµαλωτίίσει = απελευθερώώσει 

 

Β4. Διαγράάφει ο τεχνίίτης τα πλαίίσια µιας πάάντα ευνοµούύµενης και ισορροπηµέένης 
πολιτείίας (ενεργητικήή σύύνταξη). Μετατροπήή σε παθητικήή: «Τα πλαίίσια µιας πάάντα 
ευνοµούύµενης και ισορροπηµέένης πολιτείίας διαγράάφονται απόό τον τεχνίίτη». 

Δάάµασε η ελληνικήή τέέχνη το ζώώο πριν ανακαλύύψει τον τέέλειο άάνθρωπο: ενεργητικήή 
σύύνταξη. Μετατροπήή σε παθητικήή: «Το ζώώο δαµάάστηκε απόό την ελληνικήή τέέχνη πριν 
ο τέέλειος άάνθρωπος ανακαλυφθείί απόό αυτήήν». 

 

Γ1. . Επικοινωνιακόό πλαίίσιο: οµιλίία 

Κυρίίες και Κύύριοι,  

    Συγκεντρωθήήκαµε όόλοι σήήµερα µε αφορµήή τις εκδηλώώσεις του δήήµου µας για 
την αξίία της Τέέχνης στη ζωήή των ανθρώώπων. Αξιοποιώώντας την ευκαιρίία που µου 
δίίνεται, θα ήήθελα κι εγώώ να διατυπώώσω κάάποιες σκέέψεις για την προσφοράά της 
καλλιτεχνικήής δηµιουργίίας στη νεολαίία καθώώς και για το ρόόλο που καλείίται να 
διαδραµατίίσει το σχολείίο ως εκπαιδευτικόός θεσµόός προκειµέένου να ενθαρρύύνει την 
επαφήή των νέέων µε αυτήήν. 

   Είίναι γεγονόός όότι η τέέχνη στις µέέρες λανθασµέένα αντιµετωπίίζεται ως µέέσο 
διασκέέδασης, ως δραστηριόότητα που επιτρέέπει την εκτόόνωση και τη φυγήή απόό την 
πραγµατικόότητα. Μια τέέτοια, όόµως, θεώώρηση, της τέέχνης παραβλέέπει τον ευρύύτερο 
προσανατολισµόό  και τον κεφαλαιώώδη ρόόλο που διαδραµατίίζει αυτήή στον ανθρώώπινο 
βίίο. 

    Αρχικάά, η Τέέχνη επιτυγχάάνει τη συναισθηµατικήή λύύτρωση του δέέκτη, εφόόσον 
τον οδηγείί στη βίίωση ποικίίλων συναισθηµάάτων. Οι νέέοι, που βρίίσκονται σε µια 
περίίοδο της ζωήής τους, όόπου κυριαρχείί η ψυχικήή και πνευµατικήή σύύγχυση λόόγω 
εφηβείίας, µπορούύν να επωφεληθούύν ιδιαίίτερα απόό αυτήή τη λειτουργίία της Τέέχνης, µε 
την οποίία θα καλλιεργηθούύν ψυχικάά και θα εµπλουτίίσουν τον εσωτερικόό τους κόόσµο. 
Η αληθινήή τέέχνη χαρίίζει στον άάνθρωπο ανεκτίίµητα αισθητικάά βιώώµατα και 
απολαύύσεις, τον ανυψώώνει στην αισθητικήή σφαίίρα του ωραίίου και του υψηλούύ, 
ηµερώώνοντας την ψυχήή του, διαµορφώώνοντας και εκλεπτύύνοντας τα αισθητικάά του 
κριτήήρια, εξευγενίίζοντας συνολικάά την ύύπαρξήή του. Με µια γλώώσσα µαγείίας 
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απευθύύνεται στα µύύχια της ψυχήής  και συγκλονίίζει µε το αισθητικόό της µεγαλείίο και 
τα µηνύύµατάά της. 

    Επίίσης, η Τέέχνη ηθικοποιείί προβάάλλοντας διαχρονικέές αξίίες και ιδανικάά. 
Ιδιαίίτερα στην εποχήή µας, εποχήή ισοπέέδωσης, αισθητικήής κακοποίίησης και 
κακογουστιάάς, η αισθητικήή αγωγήή θωρακίίζει πνευµατικάά και ηθικάά το νέέο άάνθρωπο, 
βοηθώώντας τον έέτσι να διατηρήήσει την ευαισθησίία του, άάρα θωρακίίζει συνολικάά τον 
ανθρώώπινο πολιτισµόό. Ο καλλιεργηµέένος άάνθρωπος αρνείίται οποιαδήήποτε 
υποβάάθµιση και όόχι µόόνο την αισθητικήή. Η Τέέχνη προβάάλλει ιδανικάά και αρετέές που 
αποτελούύν υγιήή πρόότυπα  για τη διάάπλαση ανθρώώπων  µε υψηλόό αίίσθηµα ευθύύνης, οι 
οποίίοι δρουν µε γνώώµονα το σεβασµόό και την ανιδιοτέέλεια ενάάντια στην 
απανθρωποποίίηση της σηµερινήής εποχήής. 

    Εξάάλλου, µε τα µηνύύµατα που εκπέέµπει η τέέχνη δίίνει ερεθίίσµατα για 
προβληµατισµούύς και ενισχύύει την κριτικήή σκέέψη ως αντίίδοτο στην πνευµατικήή 
νωθρόότητα. Με τις ιδέέες που προσφέέρει έέχει τη δυνατόότητα ο νέέος άάνθρωπος να 
διευρύύνει τους πνευµατικούύς του ορίίζοντες και τη δηµιουργικήή του φαντασίία καθώώς 
και να ενισχύύσει τη δεκτικόότητάά του σε νέέες ιδέέες, που αντιµάάχονται τις 
στερεοτυπικέές  αντιλήήψεις και προκαταλήήψεις.  

    Απόό τα παραπάάνω διαπιστώώνεται όότι η ανάάπτυξη της καλλιτεχνικήής 
ευαισθησίίας των νέέων µπορείί να λειτουργήήσει ως αντιστάάθµισµα  στην τυποποίίηση 
και τον ωφελιµισµόό  που κυριαρχούύν στις σηµερινέές ανθρώώπινες κοινωνίίες. Συνεπώώς 
η εξοικείίωση του νέέου µε την τέέχνη αποκτάά θεµελιώώδη σηµασίία στο πλαίίσιο αυτήής 
της προσπάάθειας. ΌΌµως, είίναι το σχολείίο έέτοιµο να προσφέέρει τις αξίίες της Τέέχνης 
στους νέέους και να τους φέέρει σε επαφήή µαζίί της; Με την τήήρηση ορισµέένων 
προϋποθέέσεων, αυτόό µπορείί να γίίνει πραγµατικόότητα. 

    Πρωταρχικήής σηµασίίας στοιχείίο προς την επίίτευξη ενόός τέέτοιου εγχειρήήµατος 
αποτελείί αρχικάά η εξασφάάλιση των απαραίίτητων µέέσων και υποδοµώών. Το σχολείίο 
µπορείί και επιβάάλλεται να διαθέέτει χώώρους κατάάλληλα εξοπλισµέένους που θα 
αναβαθµίίσουν τα καλλιτεχνικάά µαθήήµατα µέέσω της πρακτικήής εξάάσκησης  των 
µαθητώών. Η σηµερινήή πρακτικήή αισθητικήής καλλιέέργειας µέέσω αποκλειστικάά της 
θεωρητικήής ενατέένισης των µορφώών τέέχνης µέέσα στη σχολικήή αίίθουσα µε την τεχνικήή 
της στείίρας αποµνηµόόνευσης σκοτώώνει την τέέχνη.  

    Επιπλέέον, κρίίνεται απαραίίτητη η στελέέχωση των σχολείίων µε καταρτισµέένο 
προσωπικόό για τα καλλιτεχνικάά µαθήήµατα. Η συνήήθης πρακτικήή να αναλαµβάάνονται 
τέέτοια µαθήήµατα απόό διδάάσκοντες που δεν έέχουν καµιάά σχέέση µε την Τέέχνη µόόνο 
επιβλαβήής µπορείί να χαρακτηριστείί. ΈΈτσι, οι νέέοι δεν έέχουν την ευκαιρίία να 
γνωρίίσουν σε βάάθος τις διάάφορες µορφέές τέέχνης απόό ανθρώώπους που γνωρίίζουν σε 
βάάθος το αντικείίµενο, ούύτε να νιώώσουν την έέµπνευση και τη χαράά της δηµιουργίίας. 
Αυτόό  θα τους το  ενέέπνεε µόόνο  έένας διδάάσκων που είίναι γνώώστης και µπορείί να τους 
µεταδώώσει τις αξίίες και την ευχαρίίστηση που προσφέέρει η ενασχόόληση µε τις τέέχνες. 
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    Τέέλος, σηµαντικήή θα ήήταν και η ενίίσχυση του θεσµούύ των σχολικώών 
πολιτιστικώών εκδηλώώσεων, όόπως είίναι τα µαθητικάά φεστιβάάλ, διαγωνισµοίί ήή 
διοργάάνωση εβδοµάάδας τέέχνης. Τέέτοιες πρωτοβουλίίες σαφώώς και υφίίστανται, όόµως 
αποτελούύν ελάάχιστα παραδείίγµατα δραστηριοτήήτων που παίίρνουν τα σχολείία για να 
ενισχύύσουν τις καλλιτεχνικέές ανησυχίίες των µαθητώών τους. Με αυτέές τις εκδηλώώσεις, 
οι νέέοι θα αποκτήήσουν βιωµατικέές εµπειρίίες σχετικάά µε την τέέχνη, και θα 
κινητοποιηθούύν πνευµατικάά προκειµέένου και οι ίίδιοι να προβούύν στις πρώώτες 
καλλιτεχνικέές τους απόόπειρες. Η βιωµατικήή µάάθηση αποδεδειγµέένα είίναι σε θέέση να 
εµπλουτίίσει τον πνευµατικόό και ψυχικόό κόόσµο των νέέων µε τη χαράά της δηµιουργικήής 
έέκφρασης και να ωθήήσει τους µαθητέές σε προσωπικήή ενασχόόληση και γενικόότερη 
εκτίίµηση της τέέχνης και της αποστολήής της στη ζωήή του ανθρώώπου. 

    Κλείίνοντας την οµιλίία µου θα ήήθελα να σας τονίίσω όότι  η αναβάάθµιση των 
καλλιτεχνικώών µαθηµάάτων συνδέέεται µε την προσπάάθεια διαµόόρφωσης ενόός 
σχολείίου που ενθαρρύύνει τη δηµιουργικόότητα, την ευαισθησίία και την πρωτοβουλίία 
των νέέων. Με έένα τέέτοιο σχολείίο, όόπου η Τέέχνη θα έέχει τη θέέση που της αρµόόζει στη 
συνείίδηση των µαθητώών, θα προσελκυσθείί το ενδιαφέέρον του µαθητήή και αυτόός µε τη 
σειράά του θα µυηθείί στις διαχρονικέές και πανανθρώώπινες αξίίες που προβάάλλονται 
απόό τη γνήήσια καλλιτεχνικήή δηµιουργίία. 

Σας ευχαριστώώ που µε ακούύσατε. 

 

 

  


