
   
                                                                                                                                             

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»                                                             http://www.epil.gr 

Ιατροπούλου 3 & Χρυσ. Παγώνη 12 - Καλαμάτα                                   τηλ.:  27210-95352 & 96390    
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 

Α1. Περίληψη κειμένου 
 Το κείμενο αναφέρεται στον πανανθρώπινο ρόλο της Τέχνης που εκτείνεται στο 
χώρο – χρόνο. Αρχικά επισημαίνεται πως η αρχαιοελληνική τέχνη σηματοδοτεί την 
προσπάθεια του ανθρώπου να απεξαρτηθεί από την φύση τιθασεύοντας τα ένστικτα 
μέσω της λογικής και οδηγώντας τον άνθρωπο στον συνάνθρωπο. Κάθε έργο 
τέχνης λαμπρύνει το χώρο υπενθυμίζοντας την ευθύνη όλων για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της αλληλεγγύης στα πλαίσια μιας ευνομούμενης και 
δημοκρατικής πολιτείας. Αυτή η μετάβαση από το μύθο στο Λόγο 
πραγματοποιείται μέσω της τέχνης συνδυάζοντας τη φυσική ομορφιά και οδηγεί 
τον άνθρωπο σε πνευματική εγρήγορση και τελικά στην αυτογνωσία. Έτσι, λοιπόν, 
ο άνθρωπος καθίσταται δημιουργός και με τη διδασκαλία της αρχαίας αισθητικής 
κατορθώνει να πλησιάσει τη θέωση και την ιδεατή πληρότητα. Γι΄ αυτό και η 
αρχαία τέχνη πάντα πρωτοποριακή και επίκαιρη «εμπνέει» κάθε πνευματική 
αναγέννηση και αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας του πνεύματος. 
 

Β1.  Η αρχαία τέχνη θα μείνει πάντα πρωτοποριακή επίκαιρη και ζωντανή. Τα έργα 
τέχνης καλλιεργούν  διαχρονικά το αισθητικά όμορφο, μυούν στο μέτρο και 
απομακρύνουν από πάθη και προκαταλήψεις. Παρέχουν ερεθίσματα και διδάγματα, 
μεταλαμπαδεύουν αξίες πανανθρώπινες συμβάλλοντας στη διάπλαση της 
προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Ειδικότερα στην εποχή μας που τη χαρακτηρίζει 
το υλιστικό και τεχνοκρατικό πνεύμα η τέχνη καλλιεργώντας την φαντασία και 
θέτοντας τον άνθρωπο σε πνευματική εγρήγορση θα τον οδηγήσει στην 
αυτογνωσία την δημιουργία, τη ηθική αυτοπραγμάτωση και εν τέλει στην επίλυση 
ατομικών και συλλογικών προβλημάτων.  

 
Β2 α)  Δύο τρόποι πειθούς που χρησιμοποιούνται στην τελευταία παράγραφο: 

 1. Επίκληση στο συναίσθημα με μέσα πειθούς: ποιητική λειτουργία της 
γλώσσας με συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις: «δάμασε η Ελληνική 
τέχνη, αιχμαλωτίσει την τέλεια μορφή...», αφήγηση «δάμασε η Ελληνική 
τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον άνθρωπο»  (ως μέσα πειθούς θα 
μπορούσαν να αναφερθούν και άλλα) 
Σκοπός να διεγείρει η συγγραφέας το θαυμασμό μας για την αξία της 
αρχαίας ελληνικής τέχνης.  

 2.  Επίκληση στη λογική με μέσο πειθούς: επιχείρημα «να γιατί η αρχαία  
τέχνη…τη δημιουργία ελευθερίας». 
Σκοπός να αποδείξει την αξία της αρχαίας ελληνική τέχνης. 
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β) τέσσερις λέξεις – φράσεις με μεταφορική σημασία: 
 σημαδεύει την καταγωγή μιας τέχνης 
 αποκρυστάλλωμα μιας ορθής και όρθιας σκέψης 
 αυγή του μυστηρίου 
 σμίλευσαν στο ξύλο τη μορφή της εσωτερικής ενατένισης 

 
Β3. α) Συνώνυμα 

επίτευγμα  = κατόρθωμα 
δαμάσει  = τιθασεύσει 
μετάβαση   = πέρασμα 
πληρότητα  = ολοκλήρωση 
ουσιώδες  = ουσιαστικό 

 
β) Αντώνυμα 
έλλογη    παράλογη 
κοντά    μακριά 
συνοπτικό    εκτεταμένο  
φυσικής   τεχνητής 
αιχμαλωτίσει    ελευθερώσει 

   
Β4. Και στις δύο προτάσεις χρησιμοποιείται η ενεργητική σύνταξη. Μετατροπή σε 

παθητική σύνταξη:  
 «Τα πλαίσια μιας πάντα ευνομούμενης και ισορροπημένης πολιτείας 
διαγράφονται από τον τεχνίτη» 

 «Το ζώο δαμάστηκε από την ελληνική τέχνη πριν ανακαλυφθεί ο τέλειος 
άνθρωπος.» 
 

Γ1.  Παραγωγή λόγου 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία – Εισήγηση σε ημερίδα του Δήμου. 
Απαιτείται: Προσφώνηση: Αγαπητοί συμπολίτες / κυρίες & κύριοι 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ 
Ύφος: σοβαρό, επίσημο 
Αναφορική λειτουργία της γλώσσας 
Ρηματικά Πρόσωπα: Όλα εκτός από το β΄ ενικό. 

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα του θέματος: 
1ο Ζητούμενο: Προσφορά της Τέχνης στους νέους σήμερα. 
1. Συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του νέου: 
 καλλιεργεί τις πνευματικές δυνάμεις (κρίση, αντίληψη, φαντασία, 

επινοητικότητα κ.α.) 
 διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες και τα ενδιαφέροντα του. Τον καθιστά 

ικανό να προσεγγίσει πολυπρισματικά την πραγματικότητα και να διεισδύει 
στις εσωτερικές πτυχές της. 

2. Αναπτύσσει την αισθητική του: 
 διαμορφώνει το αισθητικό κριτήριο, τη δυνατότητά του, δηλαδή, να αποτιμά   
 ορθά τα καλλιτεχνικά ερεθίσματα καλλιεργεί την αίσθηση του ωραίου, του 

μέτρου, της συμμετρίας και της αρμονίας 
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 διδάσκει στο άτομο να βλέπει τα πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα   
που ξεφεύγει από τη χρηστική αντίληψη της ζωής.  

3.   Σημαντική είναι η επίδραση της στην κοινωνικοπολιτική ζωή: 
 δεν αποτελεί μόνο μέσο επικοινωνίας και σύσφιξης των διαπροσωπικών 

σχέσεων αλλά προβάλλει και πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς, κοινωνικό – 
πολιτικές αξίες, όπως είναι η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η ειρήνη κ.α. 

 αφυπνίζει τις συνειδήσεις των πολιτών και τους ευαισθητοποιεί για σοβαρά  
κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. 

4.   Επηρεάζει τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς του νέου: 
 προβάλλει υψηλές αξίες και ανώτερα ιδανικά. 
 συντελεί σε μια επανιεράρχηση αξιών και τονώνει την έφεσή του ν αγωνιστεί   

για την πραγμάτωση υψηλών στόχων. 
5.  Επιδρά θετικά στον ψυχισμό: 
 εκλεπτύνει τον ψυχικό κόσμο του εξευμενίζει τα συναισθήματα μέσω της 

αισθητικής συγκίνησης. 
 απαλλάσσει από το άγχος της καθημερινότητας και την υπερένταση, 

λειτουργώντας ως μορφή εκτόνωσης που απελευθερώνει  από την εσωτερική 
πίεση και ένταση. 

6.   Αποτελεί μέσο που εκφράζει την ιδιαιτερότητα της προσωπικής δημιουργίας: 
 Αναδεικνύει τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες του ατόμου 
 Ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου να εξωτερικεύει τις ιδέες και τις 

ανησυχίες του, να αισθητοποιεί τα οράματά του. 
7. Συμβάλλει στην ηθική αρτίωση του νέου: 
 προβάλλει ανθρωπιστικές αξίες και πρότυπα ηθικής ζωής 
 υποστασιοποιεί και απαθανατίζει τις μεγάλες ηθικές πράξεις 

8. Γνωριμία με  την εθνική πολιτιστική ταυτότητα: 
 τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα ενός λαού αντιπροσωπεύουν την ιδιαίτερη 

αισθητική του και χαρακτηρίζουν την ποιότητα του εθνικού του πολιτισμού 
 η λαϊκή κυρίως τέχνη εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητά του. 

9. Ευνοεί την επικοινωνία των λαών: 
 καταλύει τα τοπικά όρια είναι γλώσσα διεθνής με διαχρονική αξία 
 συμβάλλει στη διαμόρφωση πνεύματος οικουμενικής συνείδησης. 

 
2ο Ζητούμενο: Τρόποι με τους οποίους μπορεί το σχολείο να συμβάλλει στην 

ουσιαστική επαφή των νέων με την τέχνη. 
 Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής για αναβάθμιση της παρεχόμενης 

μουσικής, θεατρικής και εικαστικής παιδείας και να μην αρκείται στην απλή, 
θεωρητική γνώση. 

 Ανάδειξη των ιδιαίτερων καλλιτεχνικών κλίσεων και τα αντίστοιχα 
ενδιαφέροντα των νέων μέσα από ευρύτερες καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
(ζωγραφική, μουσική, θέατρο, χορός, λογοτεχνία, σκίτσο κ.α.). 

 Διεύρυνση του γνωστικού πεδίου του μαθητή σχετικά με τα ρεύματα, τις 
τεχνοτροπίες, τα εκφραστικά μέσα ενός καλλιτεχνικού η λογοτεχνικού έργου. 

 Οργάνωση εκθέσεων με έργα τέχνης, επισκέψεις σε μουσεία και μνημεία, 
προσκλήσεις καλλιτεχνών και λογοτεχνών. 
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 Επαφή του νέου με την Παράδοση – κάθε μορφή λαϊκής τέχνης και ευρύτερη 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. 

 Αναβάθμιση του αντικειμένου της ιστορίας της τέχνης με: 
 την επέκταση της σχετικής ύλης, με έμφαση στην κοινωνική διάσταση της 

τέχνης. 
 την εύληπτη και ελκυστική προβολή της στα σχολικά εγχειρίδια της 

ιστορίας.  
 Αναπροσανατολισμός στους στόχους της εκπαίδευσης ώστε να: 
 απαλλαγεί από το στενά εξειδικευτικό, τεχνοκρατικό της χαρακτήρα. 
 δοθεί έμφαση στην πνευματική καλλιέργεια του νέου, αναπόσπαστου  

στοιχείου της οποίας είναι η ανάπτυξη της αισθητικής του. 
 
 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση μοναδικές 
 

Επιμέλεια απαντήσεων: 
Σκυριανού Μαίρη 
Μπέκου Νατάσα 

Φιλόλογοι 
Φροντιστήριο Μ.Ε «ΕΠΙΛΟΓΗ» - Καλαμάτα 

http://www.epil.gr 


