
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1.
Το  κείμενο  αναφέρεται  στην  πανανθρώπινη  αξία  της  αρχαίας  ελληνικής 

τέχνης.  Αρχικά,  η  συγγραφέας  επισημαίνει  πως  η  τέχνη  αυτή  κατόρθωσε  να 
συνδυάσει  τη  λογική  με  το  συναίσθημα,  έχοντας  παράλληλα  ανθρωποκεντρικό 
περιεχόμενο. Στη συνέχεια, υπογραμμίζει ότι το δημοκρατικό πολίτευμα αποτέλεσε 
σημαντικό  παράγοντα στη διαμόρφωσή της  και  μέσω αυτής  ο αρχαίος  άνθρωπος 
πραγμάτωσε  το  ιδανικό  της  εθνικής  και  πολιτικής  ενότητας  και  συνέχειας. 
Παράλληλα,  μια  πλειάδα  αρχαίων  έργων  αποκαλύπτει  τον  εξορθολογισμό  του 
ανθρώπινου  βίου  και  την  απελευθέρωση  του  πνεύματος,  χωρίς,  ωστόσο,  την 
απομάκρυνσή του από τη φυσική ομορφιά. Η συγγραφέας καταλήγει, επισημαίνοντας 
ότι  η  αρχαία  ελληνική  τέχνη,  επειδή  κατόρθωσε  να  συλλάβει  το  αιώνιο  και  να 
υμνήσει την ελευθερία, παραμένει επίκαιρη και διαχρονική.

Β1.
Η  αρχαία  τέχνη  θα  μένει  πάντα  πρωτοποριακά  επίκαιρη  και  ζωντανή.  Η 

διαχρονική της αξία οφείλεται στο γεγονός ότι εμπνεύστηκε από τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον  του  και  κατόρθωσε  να  συλλάβει  τη  βαθύτερη  ουσία  της  ανθρώπινης 
ύπαρξης. Εξέφρασε, κατά συνέπεια, πόθους και ιδανικά, τα οποία ανταποκρίνονται 
ακόμη και στη σημερινή εποχή, που πλήττεται από την κρίση αξιών, τον ευτελισμό 
της  ανθρώπινης  ύπαρξης,  την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.  Η αρχαία 
τέχνη  μπορεί  να  αποκαταστήσει  τον  ανθρωποκεντρικό  προσανατολισμό  της 
σύγχρονης σκέψης  να δώσει τρόπους επίλυσης πολλών κοινωνικών προβλημάτων 
και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Β2.
α)

Οι τρόποι  με τους  οποίους  αναπτύσσεται  η τελευταία  παράγραφος είναι  η 
επίκληση στη λογική και η επίκληση στο συναίσθημα.

Η επίκληση στη λογική διαπιστώνεται από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται 
επιχειρήματα,  π.χ.  «  Να  γιατί  η  αρχαία  τέχνη  θα  μένει  πάντα………δηλαδή  τη 
δημιουργία  ελευθερίας».  Η  επίκληση  στο  συναίσθημα  διαπιστώνεται  στη  χρήση 
συναισθηματικά φορτισμένων και μεταφορικών λέξεων και φράσεων, όπως «δάμασε 
η ελληνική τέχνη το ζώο», «η αυγή του μυστηρίου», «να αιχμαλωτίσει την τέλεια 
μορφή», «είναι η τέχνη πυξίδα».

β)
«δαμάσει», «νεογέννητη δημοκρατία», «φως του λόγου», «μάθημα».

Β3.
α)
επίτευγμα: κατόρθωμα
δαμάσει: τιθασεύσει
μετάβαση: πέρασμα
πληρότητα: τελειότητα
ουσιώδες: ουσιαστικό
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β)
έλλογη: άλογη
κοντά: μακριά
συνοπτικό: εκτενές
φυσικής: τεχνητής
αιχμαλωτίσει: απελευθερώσει

Β4.
Η σύνταξη και στις δύο φράσεις είναι ενεργητική.

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.
Επισημαίνεται  ότι  στην αρχή της  εισήγησης πρέπει  να υπάρξει  προσφώνηση,  π.χ. 
«Αγαπητοί συνδημότες» και στο τέλος αποφώνηση, π.χ. «Σας ευχαριστώ». Επίσης, 
ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο, είναι πολύ σημαντική η προφορικότητα στο ύφος 
(«συνομιλία με το κοινό»), με επανάληψη της προσφώνησης και χρήση α΄ ενικού και 
β΄ πληθυντικού προσώπου.

Διαγραμματική ανάπτυξη του κυρίως θέματος:

α) Η προσφορά της τέχνης στους νέους

- Μορφωτικά ερεθίσματα / πνευματική καλλιέργεια
- Σύνδεση με το παρελθόν / επαφή με την παράδοση / τόνωση εθνική ταυτότητας
- Μετάδοση ηθικών αρχών και  αξιών /  σωστή κοινωνικοποίηση /  προβολή υγιών 
προτύπων
- Ψυχαγωγία («αγωγή της ψυχής») / φυγή από την καθημερινότητα
-  Προστασία  των  νέων  από  τα  αλλοτριωτικά  προβλήματα  της  εποχής  και  τα 
φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας
- Ευαισθητοποίηση των νέων για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εγρήγορση – 
αφύπνιση για την ανεύρεση λύσεων
-  Προώθηση  της  επικοινωνίας  μεταξύ  των  ανθρώπων  /  ανταλλαγή  πολιτιστικών 
στοιχείων / οικουμενικοποίηση του πολιτισμού

β)  Τρόποι με  τους  οποίους  το  σχολείο  μπορεί  να συμβάλλει  στην  ουσιαστική 
επαφή με την τέχνη

- Πολιτιστικές εκδηλώσεις - δραστηριότητες με ενεργό συμμετοχή των μαθητών
- Αναβάθμιση μαθημάτων σχετικών με την τέχνη (ιστορία της τέχνης, λογοτεχνία) / 
διδασκαλία από ειδικούς
- Βιωματική σχέση με την τέχνη (επισκέψεις, γνωριμία με τα μνημεία, «υιοθέτηση» 
μνημείων από σχολεία)
- Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών για επαφή και γνωριμία με την καλλιτεχνική 
κουλτούρα και παραγωγή άλλων χωρών και πολιτισμών
-  Βελτίωση  της  υλικοτεχνικής  υποδομής  (αίθουσες  τέχνης,  εργαστήρια, 
βιβλιοθήκες)  /  αξιοποίηση  της  σύγχρονης  τεχνολογίας  (διαδίκτυο,  διαδραστικοί 
πίνακες, εικόνα-ήχος)
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-  Πρόσκληση  πνευματικών  ανθρώπων  και  ανθρώπων  της  τέχνης  για  διαλέξεις-
συζητήσεις με τους μαθητές

Επιμέλεια:
Ζωή Γεώργα

Ρένος Καινουργιάκης

3


