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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. Η συγγραφέας -  ιστορικός πραγµατεύεται το πανανθρώπινο µήνυµα της 
αρχαιοελληνικής τέχνης. Αρχικά, αναφέρει ότι µέσω της τέχνης ο άνθρωπος κατόρθωσε να 
δαµάσει συνειδησιακά τα στοιχεία της φύσης, να τα θέσει υπό τον έλεγχο της λογικής του 
και να τα θεωρήσει οχήµατα ιδεών, αξιών και συναισθηµάτων που άπτονται τόσο του 
θεϊκού στοιχείου όσο και της δηµοκρατικής αντίληψης για την οργάνωση της πολιτείας. Το 
άγαλµα του Απόλλωνα στην Ολυµπία είναι το χαρακτηριστικό παράδειγµα ενσάρκωσης του 
λόγου, της λογικής, ως θεµέλιου λίθου για την επιβίωση και συνοχή της κοινωνικής 
οµάδας, η οποία καθώς εντάσσεται και εγκολπώνεται το φυσικό κάλλος, αντανακλά και η 
ίδια την αρµονία της φύσης στις κοινωνικές της δοµές. Έτσι, η αρχαία ελληνική τέχνη 
γίνεται απαρχή γνώσης και αυτογνωσίας, ζωντανό παράδειγµα ελευθερίας και πνευµατικής 
αναγέννησης σε κάθε φάση της ζωής του ανθρώπου.  
 

Β1. Η αρχαιοελληνική τέχνη διατηρεί αναλλοίωτο το παγκόσµιο µήνυµά της, και αυτό γιατί 
εκφράζει διαχρονικά και πανανθρώπινα ιδανικά, που σχετίζονται τόσο µε τις αισθητικές 
αντιλήψεις όσο και τις κοινωνικές .Η τέχνη δεν υπηρετεί µόνο την έννοια του κάλλους  
αλλά ταυτόχρονα αντανακλά και κοινωνικές αναγκαιότητες . Γι΄αυτό σε µια εποχή υλιστική 
και τεχνοκρατική η αξία του µέτρου και της αρµονίας θα µπορούσε να αποτελεί τρόπο 
αντιµετώπισης της κρίσης που διέρχεται ο κόσµος µας . Άλλωστε η προσφορά της έγκειται 
στο γεγονός πως θωρακίζει τον άνθρωπο από κάθε απόπειρα πνευµατικού 
εξανδραποδισµού, συντελώντας στη διασφάλιση της εσωτερικής του ελευθερίας.  
 
Β2. α) Οι δύο τρόποι πειθούς που εµφανίζονται στην παράγραφο είναι:  

1. Επίκληση στο συναίσθηµα του δέκτη από «ιδού η απαρχή της προσπάθειας... αέναο 
γίγνεσθαι» γιατί η συγγραφέας χρησιµοποιεί ποιητική  λειτουργία της γλώσσας( 
µεταφορικός – εικονοπλαστικός λόγος  ) ως µέσο πειθούς µε σκοπό να προκαλέσει 
ενδιαφέρον και έκφραση συγκίνησης απ’ την πλευρά των αναγνωστών.  

2. Ο επόµενος τρόπος πειθούς που εµφανίζεται από «Να γιατί η αρχαία τέχνη... 
δηµιουργία ελευθερίας» είναι η επίκληση στη λογική µε µέσο επιχείρηµα, στο οποίο 
αποδεικνύεται ότι η αρχαία τέχνη αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία κάθε ανανεωτικής 
και ουσιώδους πνευµατικής προσπάθειας που συµβάλλει στην εδραίωση της 
ελευθερίας.  

Β2. β) Σε ολόκληρο το κείµενο παρουσιάζονται πολλές φράσεις µε συνυποδηλωτική – 
ποιητική – µεταφορική λειτουργία της γλώσσας αφού πρόκειται για στοχαστικό δοκίµιο. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι φράσεις:  

� αποκρυστάλλωµα µιας ορθής και όρθιας σκέψης  

� όπως την ονειρευόταν η νεογέννητη δηµοκρατία 

� το συντροφικό συναπάντηµα του ανθρώπου µε τους θεούς 

� τη µορφή της εσωτερικής ενατένισης  

 
Β3. α) επίτευγµα = κατόρθωµα 

 δαµάσει = χαλιναγωγήσει  

 µετάβαση = πέρασµα 

 πληρότητα = επάρκεια 

 ουσιώδες = σηµαντικό 
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Β3. β) έλλογη ≠ άλογη – παράλογη 

 κοντά ≠  µακριά 

 συνοπτικό ≠  αναλυτικό, λεπτοµερές  

 φυσικής ≠  τεχνητής, επίπλαστης  

         αιχµαλωτίσει ≠  απελευθερώσει, αποδεσµεύσει 

Β4. Η πρόταση είναι διατυπωµένη σε ενεργητική σύνταξη, γιατί ο συντάκτης επιθυµεί να 
δώσει έµφαση στο πρόσωπο που ενεργεί (=τεχνίτης). Έτσι, η πρόταση σε παθητική 
σύνταξη θα γίνει:  

� Τα πλαίσια µιας πάντα ευνοµούµενης και ισορροπηµένης πολιτείας διαγράφονται 
από τον τεχνίτη.  

Η δεύτερη πρόταση είναι και αυτή διατυπωµένη σ’ ενεργητική σύνταξη, οπότε και εδώ η 
έµφαση δίνεται στο υποκείµενο, την ελληνική τέχνη.  

� ∆αµάστηκε από την ελληνική τέχνη το ζώο, πριν ανακαλυφθεί ο τέλειος άνθρωπος.  
 

Γ1. Πρόκειται για εισήγηση, συνεπώς, απαιτείται προσφώνηση (Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητό 
Ακροατήριο) 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

∆ήλωση του θέµατος που αφορά την τέχνη ως λειτουργία και την αξία της στη 
διαµόρφωση της προσωπικότητας των νέων.  
 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 

Ζητούµενο 1ο  

Προσφορά της τέχνης στους νέους 
1. Σε πνευµατικό επίπεδο 

� Ανάπτυξη γνωστικών οριζόντων των νέων µέσω πληροφοριών που παρέχει σχετικά 
µε την εποχή που δηµιουργήθηκε και τα κοινωνικοπολιτικά δρώµενα αυτής.  

� Ενεργοποίηση νοητικών λειτουργιών, κρίσης, αντίληψης, παρατηρητικότητας στην 
προσπάθεια των νέων να αποκρυπτογραφήσουν τα µηνύµατα του καλλιτέχνη.  

� Απόκτηση αυτογνωσίας µέσω των προτύπων που προβάλλονται και της 
πραγµατοποίησης συγκρίσεων µε αυτά.  

2. Σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο 
���� Ευνοεί την ανθρώπινη κοινωνικοποίηση και τη σφυρηλάτηση διαπροσωπικών 

σχέσεων µέσω µηνυµάτων, των οποίων οι νέοι είναι κοινωνοί.  
���� ∆ιδάσκει κοινωνικές αξίες καθώς συµβάλλει στην καλλιέργεια της οµαδικότητας, της 

κοινωνικής συνείδησης και στην πρόταξη του κοινού καλού.  
���� Η τέχνη έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει την πολιτική συνείδηση. Με τις 

δηµοκρατικές ιδέες που προβάλλει αφυπνίζει συνειδήσεις και συµβάλλει στην 
αποτίναξη τυραννικών καταστάσεων.  

���� Καυτηριάζει τα εκφυλιστικά φαινόµενα της πολιτικής και παρακινεί τους πολίτες σε 
δράση για άσκηση πίεσης στην εξουσία.  

3. Σε ψυχικό – συναισθηµατικό επίπεδο 
���� Η τέχνη αποτελεί τον πιο γόνιµο και εποικοδοµητικό τρόπο για αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου, µέσω της γνήσιας ψυχαγωγίας.  
���� Αποφορτίζει από το άγχος της καθηµερινότητας και τις βιοτικές έγνοιες, 

αποτελώντας µέσο εκτόνωσης του νέου, καταφύγιο στις δύσκολες στιγµές του.  
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���� Εκλεπτύνει την ανθρώπινη ψυχή, εξευγενίζει τα συναισθήµατα, λυτρώνει τον 
άνθρωπο από τη µοναξιά και από συµπεριφορές αντικοινωνικές και βάρβαρες.  

4. Σε ηθικό – διεθνιστικό επίπεδο 
���� Καλλιεργεί ηθικές αρχές και αξίες µε χαρακτηριστικότερες την αγάπη, τη φιλία, την 

αλληλεγγύη, το σεβασµό, την εντιµότητα, τη δικαιοσύνη, συµβάλλοντας στην ηθική 
αρτίωση των ανθρώπων.  

���� Προβάλλει υψηλά ιδανικά και αξίες που αποτελούν υγιή πρότυπα για τους νέους και 
εναντιώνονται στην ανιδιοτέλεια, την εκµετάλλευση, την απανθρωποποίηση. 

���� Αποτελεί µια γλώσσα πανανθρώπινη που εκµηδενίζει αποστάσεις, συντελεί στη 
διαµόρφωση πνεύµατος οικουµενικότητας χωρίς να γνωρίζει στερεοτυπικές 
αντιλήψεις, προκαταλήψεις, ρατσιστικές ιδεολογίες.  

5. Σε αισθητικό επίπεδο 
���� Συντελεί στην αισθητική καλλιέργεια των νέων, αναβαθµίζοντας το αισθητικό τους 

κριτήριο, τη δυνατότητα να αποτιµούν τα πολιτιστικά προϊόντα.  
���� Τους βοηθά να αντιµετωπίζουν πολυπρισµατικά τη ζωή και να αποµακρύνονται από 

τη µονολιθική χρηστική αντίληψή της.  
���� Καλλιεργείται η καλαισθησία, η υγιής αντίληψη περί του ωραίου και η αποµάκρυνση 

από τα δείγµατα υποκουλτούρας που προωθεί η εποχή. 
6. Σε εθνικό – πολιτιστικό  

� Αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας των νέων που συντελεί στην 
αφύπνιση της εθνικής τους συνείδησης. 

� Καταδεικνύει την ιδιοτροπία του πολιτισµού (ειδικότερα η λαϊκή τέχνη) προωθώντας 
το σεβασµό στην πολιτιστική κληρονοµιά και γαλουχώντας συναισθηµατικά κάθε 
καινούρια γενιά. Εµπλουτίζει µε πολιτιστικούς χυµούς τη σύγχρονη ζωή.  

Ζητούµενο 2ο  

Η συµβολή του σχολείου στην ουσιαστική επαφή των νέων µε την Τέχνη 

� Αλλαγή προσανατολισµού του σχολείου, ώστε να απεκδυθεί τον εξειδικευτικό του 
χαρακτήρα και να αποτελέσει φορέα γενικής παιδείας. Στόχο του είναι ανάγκη να 
αποτελέσει η διάπλαση ολοκληρωµένων και πολυπρισµατικών προσωπικοτήτων µε 
αισθητική θωράκιση. 

� Υλικοτεχνική υποδοµή, επάνδρωση των σχολείων µε βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και 
µουσικά εργαστήρια.  

� Ουσιαστική διδασκαλία των καλλιτεχνικών µαθηµάτων και όχι επιδερµική.  
� ∆άσκαλοι που οφείλουν να αποτελούν ορθά πρότυπα µε την πολυσχιδή τους 

προσωπικότητα και που θα δίνουν έναυσµα στους µαθητές να ασχοληθούν µε την 
Τέχνη, θα κινητοποιούν την έµπνευσή τους και τη στροφή στα πνευµατικά αγαθά.  

� ∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προώθηση καλλιτεχνικών 
ερεθισµάτων και την απόκτηση βιωµατικής επαφής του µαθητή µε τις τέχνες.  

� Πρωτοβουλίες µαθητικών κοινοτήτων µέσω της διοργάνωσης καλλιτεχνικών 
φεστιβάλ.  

� Οργανωµένες επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους , ώστε να έλθουν 
οι µαθητές σε επαφή µε τις παλαιότερες µορφές τέχνης, πάνω στις οποίες 
βασίστηκε κάθε στοιχείο του σύγχρονου καλλιτεχνικού πολιτισµού.   
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