
Σελίδα 1 από 5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ& ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 05 / 2012

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη δημιουργία πολιτισμού και  ειδικότερα στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό αναφέρεται το κείμενο. Η

συγγραφέας, αναφερόμενη στον αρχαιοελληνική τέχνη, εστιάζει στο πανανθρώπινο μήνυμά της, στην

παγκοσμιότητα και τη διαχρονικότητά της. Η υψηλή πνευματική αναζήτηση αναδεικνύεται κυρίως μέσω

της πλαστικής τέχνης, η οποία δηλώνει τον αγώνα του δημιουργού να κυριαρχήσει στη μοίρα,

εκφράζοντας τον άνθρωπο στην ιδεατή του διάσταση. Κορυφαία έκφραση της πνευματικής αυτής

πορείας αποτελεί το αρχαίο άγαλμα, σύμβολο μνήμης και συλλογικού βίου. Αυτό συμβόλισε με τρόπο

μοναδικό τη μετάβαση από τον μύθο στον λόγο. Συμπληρώνοντας την αναφορά της στον αρχαίο

ελληνικό πολιτισμό, εξηγεί ότι η αρχαία τέχνη είναι συνδεδεμένη με το άστυ και τον οργανωμένο

κοινωνικό βίο. Κυρίως αποτελεί το έργο του πρωτοπόρου ανθρώπου που κατόρθωσε να εκφράσει μέσω

της ύλης το εσωτερικό και το εξωτερικό κάλλος. Ολοκληρώνοντας η συγγραφέας την ανάλυσή της

σημασίας της αρχαιοελληνικής τέχνης, επισημαίνει πως αυτή απετέλεσε αφενός την απαρχή της

προσπάθειας για γνώση και αφετέρου εξέφρασε τη συνάντηση του θεού με τον άνθρωπο. Για τον λόγο

αυτό παραμένει επίκαιρη.

Β.1. Ανάπτυξη παραγράφου

Η σημαντικότητα και η επικαιρότητα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού αποδεικνύεται και μέσα από τα

καλλιτεχνικά δημιουργήματά του. Αφομοιώνοντας επιρροές από άλλους πολιτισμούς και έχοντας

τελειοποιήσει εκφραστικά μέσα, οι Έλληνες αναφέρθηκαν, πρώτοι αυτοί, σε θεμελιώδη για την

ανθρωπότητα ζητήματα: το θείο, την πολιτική και κοινωνική οργάνωση, τους θεσμούς και το δίκαιο, τη

γνώση, τον θάνατο, τον ιδεατό άνθρωπο, ως σύζευξη σωματικών, ηθικών και πνευματικών αρετών.

Ταυτόχρονα, η τέχνη των αρχαίων Ελλήνων σε οποιαδήποτε μορφή της αισθητοποίησε τις αξίες του

ανθρωπισμού, του μέτρου και του ορθολογισμού. Τα δημιουργήματά της, έξοχα στη μορφή και στα

σημαινόμενά τους, συγκινούν ακόμα και στον εικοστό πρώτο αιώνα την ανθρωπότητα, η οποία,
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αναγνωρίζοντας τη διαρκή τους επικαιρότητα, εξακολουθεί να τα μελετά και να εμπνέεται από αυτά και

να τα αναπαριστά.

Ερωτήσεις θεωρίας
Β.2. Οι δύο τρόποι πειθούς που χρησιμοποιεί η συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο του κειμένου

είναι:

Επίκληση στο συναίσθημα.

Τα μέσα είναι λογοτεχνικότητα: μεταφορικός και εικονοπλαστικός λόγος (… ιδού η αυγή του

μυστηρίου…,  στην προσπάθειά της να αιχμαλωτίσει την τέλεια μορφή, την πάντα μετέωρη …, το

συντροφικό συναπάντημα του ανθρώπου με τους θεούς… ), επαναλήψεις (Ιδού η απαρχή της

προσπάθειας … ιδού η αυγή του μυστηρίου… ).

Επίκληση στη λογική.

Το μέσο είναι επιχείρημα: Να γιατί η αρχαία τέχνη θα μένει για πάντα πρωτοποριακή … , δηλαδή τη

δημιουργία ελευθερίας. Στο συγκεκριμένο χωρίο η συγγραφέας αναπτύσσει έναν συλλογισμό με

προκείμενες και συμπέρασμα: Προκείμενες: (Η αρχαία τέχνη) είναι πυξίδα και σταθερός

προσανατολισμός …. (η αρχαία τέχνη) δεν γνώρισε αμηχανίες και αδιέξοδα, εμπνέει κάθε αναγέννηση,

μένει η βάση κάθε πνευματικής παλινόστησης …. δημιουργία ελευθερίας.

Συμπέρασμα: Η αρχαία τέχνη θα μένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και ζωντανή.

Β) Τέσσερις λέξεις ή φράσεις με μεταφορική σημασία είναι:

α)… προσπάθεια του καλλιτέχνη να δαμάσει το πάθος και τη μοίρα με τα έργα του νου…

β) Αποκρυστάλλωμα μιας ορθής και όρθιας σκέψης…

γ) Το αρχαίο άγαλμα καθαγιάζει και αγλαϊζει τους χώρους της πόλης…

δ) Δάμασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον τέλειο άνθρωπο…

ε) είναι η τέχνη πυξίδα και σταθερός προσανατολισμός…

Β.3. Συνώνυμες λέξεις:

επίτευγμα: κατόρθωμα

δαμάσει: ελέγξει, τιθασεύσει

μετάβαση: πέρασμα

πληρότητα: ολοκλήρωση

ουσιώδες: σημαντικό, θεμελιώδες

Αντώνυμες λέξεις:

έλλογη:  παράλογη

κοντά:  μακριά

συνοπτικά: διεξοδικά, λεπτομερώς

φυσικής: τεχνητής

αιχμαλωτίσει: ελευθερώσει

Β.4. Το είδος της σύνταξης

Η πρώτη φράση βρίσκεται σε ενεργητική σύνταξη.
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Μετατροπή της φράσης: Διαγράφονται από τον τεχνίτη τα πλαίσια μιας πάντα ευνομούμενης και

ισορροπημένης πολιτείας.

Η δεύτερη φράση βρίσκεται σε ενεργητική σύνταξη.

Μετατροπή της φράσης: Δαμάστηκε από την ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλυφθεί ο τέλειος

άνθρωπος.

Γ. Παραγωγή λόγου

Είδος κειμένου: Εισήγηση
Προσφώνηση : Αγαπητοί συνδημότες, αγαπητές συνδημότισσες

Αναφορά στη συγκεκριμένη εκδήλωση και στο θέμα της.

Α’ Ζητούμενο: Προσφορά της τέχνης στους νέους σήμερα.

1. Μπορούν οι νέοι να αποκομίσουν  γνώση και πνευματική καλλιέργεια. Θέματα όπως πνευματικές

ικανότητες, στάδιο διανοητικής εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά ο άνθρωπος, θρησκευτικές αξίες,

δεισιδαιμονικές εκφράσεις, προκαταλήψεις, ταμπού, φιλοσοφικές αναζητήσεις, ιστορικά στοιχεία –

συγκυρίες, κοινωνικές δομές,  πολιτικές αναζητήσεις αναδεικνύονται μέσα από τα έργα τέχνης. Η τέχνη

δύναται δηλαδή να λειτουργήσει ως πηγή παιδείας για τους νέους συνιστώντας ένα αντιστάθμισμα στον

τεχνοκρατικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης του καιρού μας.

2. Μέσω της τέχνης  το νέο άτομο βελτιώνεται  ηθικά  (καθώς  αποκτά  πρότυπα  ηθικής  συμπεριφοράς

και  δράσης).

3. Κάθε  μορφή  καλλιτεχνικής  δημιουργίας  αποτελεί   ευκαιρία έκφρασης  του  νέου ανθρώπου
που  προσπαθεί  να  προσδώσει  αισθητική  μορφή  στο  νόημα της  ζωής.    Είναι,  δηλαδή,  η

διαρκής  αναζήτηση  του  ωραίου  και του  υψηλού, ειδικά στη σημερινή  εποχή  κατά την οποία

κυριαρχεί η ασχήμια και η προχειρότητα.

4. Μέσω της  τέχνης  δίνεται στους νέους ανθρώπους ένας  τρόπος  κατανόησης  και  ερμηνείας

του  σύγχρονου κόσμου,  και της πολυσύνθετης της  πραγματικότητας.

5. Οι νέοι  άνθρωποι  ικανοποιούν την ανάγκη  για έκφραση συναισθημάτων και ιδεών αξιοποιώντας

έναν άλλο δρόμο πέρα από αυτόν που προτείνει η τεχνολογικά προηγμένη εποχή μας.
6. Η  τέχνη  επιτρέπει στους νέους να εμβαθύνουν  στα  μεγάλα  ζητήματα-θέματα  της ζωής, στις

θεμελιώδεις-υπαρξιακές  καταστάσεις  του,  στις  καταστάσεις που  συνοψίζουν  τη  βαθύτερη  ουσία

του  και  βρίσκονται  στον  πυρήνα  της  ύπαρξής  του παρά το γεγονός ότι η σημερινή εποχή τείνει να τα

υποβαθμ:  το  θείο-μεταφυσική,  τον  έρωτα,  τη  μοναξιά,  το  φόβο,  το  άγνωστο,  το  ταξίδι,  το

θάνατο.

7. Στο  δημιουργικό νέο άνθρωπο η  τέχνη,  εκτός από  πράξη  επικοινωνίας  είναι  και  πράξη

απελευθέρωσης,  αποδέσμευσης από τα προβλήματα και τις πολλαπλές απαιτήσεις της ζωής. Κάθε

μορφή  τέχνης  συνιστά  μια  μορφή  «φυγής»-διεξόδου,  απομάκρυνσης  από  την
πραγματικότητα,  η  οποία  εμφανίζεται σήμερα ως ιδιαίτερα καταπιεστική,  καταθλιπτική,

ισοπεδωμένη.  Από  αυτήν  την  άποψη  η  τέχνη  ανανεώνει,  εμπλουτίζει,  θεραπεύει.

8. Ο νέος  άνθρωπος   δημιουργεί  και  αισθάνεται  απροσμέτρητη  ικανοποίηση,  ηθική  πλήρωση  από  τη

διαδικασία  της  δημιουργίας  και  τα  αποτελέσματά  της αντιστεκόμενος με τον τρόπο αυτό σε

φαινόμενα αλλοτρίωσης.

9. Μέσα  από  την  επαφή  με  τα  έργα  τέχνης  οι νέοι  των  σύγχρονων  κοινωνιών  μπορούν να

τοποθετηθούν   ενεργητικά  στον  κόσμο παρεμβαίνοντας στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Μέσω
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αυτής οι νέοι μπορούν να εκφράσουν ανθρωπιστικούς,  θρησκευτικούς,  πατριωτικούς,  κοινωνικούς,

ιδεολογικούς  σκοπούς και να καταπολεμήσουν έτσι την  ευτέλεια,  την  έκπτωση  των  αισθητικών  και

ηθικών,  συχνά,  αξιών.

10. Επιπλέον,  η ενασχόληση των νέων με την τέχνη  τους βοηθά να αντισταθούν    στην  επιβολή  της

μηχανής,  στην  απόλυτη  εξειδίκευση  και  στον  αυτοματισμό  των  σύγχρονων  κοινωνιών.

11. Η τέχνη τους δίνει την ευκαιρία  να διασώσουν  την  ιδιαιτερότητα και την ατομικότητά τους και να

αντιστέκονται στη  μαζοποίηση,   και  τον  καταναλωτισμό  του  καιρού  μας,  προτείνοντας  διαχρονικούς

και  αυθεντικούς  τρόπους  ατομικής  και  συλλογικής  συγκίνησης  και  δράσης.

12. Μέσω της μελέτης της τέχνης μπορούν οι νέοι να γνωρίσουν τον πολιτισμό της πατρίδας τους,

αναπτύσσοντας τον πατριωτισμό τους.  Ταυτόχρονα, τους δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν  άλλους

πολιτισμούς (πολυπολιτισμικότητα).

Β’ Ζητούμενο: Συμβολή του σχολείου στην ουσιαστική επαφή των νέων με την τέχνη.

Για να πάρει η τέχνη τη θέση που της ταιριάζει στο σχολείο μας, χρειάζεται μια διαφορετική από την
ισχύουσα εκπαιδευτική αντίληψη και φιλοσοφία. Για τον λόγο αυτό αναγκαία θα ήταν η προσέγγιση των
περισσότερων πεδίων του επιστητού και από την αισθητική τους πλευρά.

Εντούτοις, όσο θα παραμένει κυρίαρχη εκπαιδευτική επιλογή η μετάδοση τυποποιημένων γνώσεων, ο
ανταγωνισμός, ο ωφελιμισμός, η επιτυχία στις εξετάσεις, τόσο η τέχνη θα βρίσκεται στο περιθώριο της
σχολικής ζωής. Γιατί τέχνη σημαίνει ελεύθερη έκφραση, δημιουργία, φαντασία, ελεύθερος χρόνος, αγάπη για
τη ζωή και τις ομορφιές της.

Πιο συγκεκριμένα:
-Ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός σχολείου, απαλλαγή από τον τεχνοκρατικό και τον εξετασιοκεντρικό

χαρακτήρα, εστίαση στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και έμφαση (και) στη

συναισθηματική και ηθική καλλιέργεια των μαθητών.

-Διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (καλλιτεχνικά, αισθητική αγωγή, Ιστορία της Τέχνης…) με τη χρήση

οπτικοακουστικών μέσων.

-Προβολή του λογοτεχνικού βιβλίου μέσω του μαθήματος των Νέων Ελληνικών.

-Κίνητρα για άμεση ενασχόληση των μαθητών με την καλλιτεχνική δημιουργία (διοργάνωση θεατρικών

παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων ζωγραφικής, ομάδες χορού)

-Εξωσχολικές δραστηριότητες: καλά προετοιμασμένες και οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού,

μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, τόποι ιστορικής σημασίας, μνημεία – παρακολούθηση παραστάσεων,

συναυλιών, εκθέσεων,

-Διαλέξεις-συζητήσεις νέων με ανθρώπους της τέχνης και του πνεύματος

-Παρακίνηση των μαθητών για συμμετοχή σε μαθητικούς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς που

διοργανώνονται είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

-Ανάδειξη ποικίλων μορφών τέχνης μέσω ερευνητικών εργασιών (μέθοδος Project).
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-Δάσκαλος ως αρωγός και εμπνευστής του μαθητή στην προσπάθεια αυτού να κατανοήσει και εξοικειωθεί

με την τέχνη.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


