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ΚΔΗΜΔΝΟ  

Παλαλζρώπηλο κήλσκα ηέτλες  
Κάζε πνιηηηζκόο έρεη ηα όξηα θαη ην ζηίγκα ηνπ ζηνλ ηζηνξηθό 

ρώξν θαη ρξόλν. Μέζα σζηόζν ζηελ ηζηνξία ηνπ θόζκνπ, ην 
αξραηνειιεληθό αηζζεηηθό επίηεσγκα ζεκαδεύεη ηελ θαηαγσγή 
κηαο ηέρλεο κε παλαλζξώπηλν κήλπκα θαη κε δηαζηάζεηο 
παγθόζκηεο, ζα έιεγα ζρεδόλ εμσρξνληθέο. Πξώηε έθθξαζε ηεο 
απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ αλζξώπνπ από ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 
θύζεο, ράξε ζηε κεηακόξθσζε ηεο ύιεο ζε πλεύκα, ην ειιεληθό 
πιαζηηθό θαηόξζσκα δειώλεη ηελ επίκνλε θαη έιινγε πξνζπάζεηα 
ηνπ θαιιηηέρλε λα δακάζεη ην πάζνο θαη ηε κνίξα κε ηα έξγα ηνπ 
λνπ θαη ηεο θαξδηάο, απηά πνπ θέξλνπλ ηνλ άλζξσπν όιν θαη πην 
θνληά ζην Θεό, απηά πνπ ηνλ νδεγνύλ δίπια ζην ζπλάλζξσπν.  

Απνθξπζηάιισκα κηαο νξζήο θαη όξζηαο ζθέςεο, ην αξραίν 
άγαικα (κεκνλσκέλν ή σο αλαπόζπαζην κέξνο αξρηηεθηνληθνύ 
ζπκπιέγκαηνο) θαζαγηάδεη θαη αγιαΐδεη1 ηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο. 
Σήκα αλάηαζεο ςπρηθήο θαη νξόζεκν παλάξραηαο κλήκεο, ζπκίδεη 
ζηνπο πνιίηεο ηελ ακέξηζηε επζύλε ηνπο γηα ηε ζπλνρή ηεο 
θνηλσληθήο νκάδαο θαη νξζώλεηαη εγγπεηήο ηεο ηζηνξηθήο 
αιιειεγγύεο ηνπ ζπλόινπ. Δηαγξάθεη ν ηερλίηεο ηα πιαίζηα κηαο 
πάληα επλνκνύκελεο θαη ηζνξξνπεκέλεο πνιηηείαο, έηζη όπσο ηελ 
νλεηξεπόηαλ ε λενγέλλεηε δεκνθξαηία θαη έηζη όπσο ηελ νξίδεη ε 
πιαηηά εηξελεπηηθή θίλεζε ηνπ ζετθνύ βξαρίνλα ζην αέησκα ηνπ 
νιπκπηαθνύ λανύ. Κίλεζε πνπ αλαδεηθλύεη ηνλ Απόιισλα 
ξπζκηζηή ζηε δηακάρε ηνπ αλζξώπνπ κε ην δών, κε ην κπζηθό 
Κέληαπξν, ζηελ  

1 

αγιαΐδφ=ιακπξύλσ  



Οιπκπία, θαη νξγαλσηή ηεο δσήο κέζα ζην θσο ηνπ ιόγνπ. Τν 
πέξαζκα από ην κύζν ζην ιόγν έγηλε, ράξε ζηελ ηέρλε, άγαικα, 
ζέακα θαη ζεσξία. […]  

Τν πέξαζκα από ην δών, ηελ άγξηα θύζε θαη ηνπο αγξνύο, 
ζην δνκεκέλν άζηπ θαη ζηελ νξγαλσκέλε πόιε, αο πνύκε ηε ζετθή 
κεηάβαζε από ηελ θπλεγέηηδα Άξηεκη ζηελ πνιηάδα Αζελά, 
δειώλεη κε θάζε ηεο κνξθή θαη ζε θάζε ηεο βήκα ε αξραία 
ειιεληθή ηέρλε, πξώηε απηή εγξήγνξζε ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ 
θόζκν ηνπ ειεύζεξνπ πλεύκαηνο. Απηό ίζσο είλαη ην ζπλνπηηθό 
κέγηζην κάζεκα ηνπ αξραηνειιεληθνύ βηώκαηνο, ησλ αλζξώπσλ 
πνπ πξώηνη ζκίιεπζαλ ζην μύιν, ζηελ πέηξα θαη ζην κάξκαξν, ηε 
κνξθή ηεο εζσηεξηθήο ελαηέληζεο, ζπλδπαζκέλε κε ηελ ηδεαηή 
πιερόηεηα ηεο θπζηθήο νκνξθηάο. Μαξηπξεί γηα ηα ιεγόκελά κνπ 
ην αηληγκαηώδεο ρακόγειν ηνπ αξρατθνύ θνύξνπ θαη ε αλείπσηε 
έθπιεμε ζην βιέκκα ηεο θόξεο κέζα ζηελ πνιύπηπρε θνξεζηά 
ηεο.  

Ιδνύ ε απαξρή ηεο πξνζπάζεηαο γηα γλώζε θαη γηα 
απηνγλσζία, ηδνύ ην πξώην εξσηεκαηηθό, ην γηα πάληα 
αλαπάληεην, ηδνύ ε απγή ηνπ κπζηεξίνπ πνπ νδήγεζε ηνλ 
άλζξσπν λα γίλεη πιάζηεο αζάλαηνπ έξγνπ, δεκηνπξγόο δειαδή 
ζεώλ. Δάκαζε ε ειιεληθή ηέρλε ην δών πξηλ αλαθαιύςεη ηνλ ηέιεην 
άλζξσπν. Τν ζπληξνθηθό ζπλαπάληεκα ηνπ αλζξώπνπ κε ηνπο 
ζενύο δηδάζθεη ε αξραία αηζζεηηθή, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 
αηρκαισηίζεη ηελ ηέιεηα κνξθή ηελ πάληα κεηέσξε θαη πάληα 
ηεηακέλε πξνο κηα ηδεαηή πιεξόηεηα, πξνο έλα αέλαν γίγλεζζαη. 
Να γηαηί ε αξραία ηέρλε ζα κέλεη πάληα πξσηνπνξηαθά επίθαηξε 
θαη δσληαλή: είλαη ε ηέρλε ππμίδα θαη ζηαζεξόο πξνζαλαηνιηζκόο, 
απηή πνπ δελ γλώξηζε ακεραλίεο θαη αγλνεί ηα αδηέμνδα, γη’ απηό 
θαη εκπλέεη θάζε αλαγέλλεζε, γη’ απηό θαη κέλεη ε βάζε θάζε 
πλεπκαηηθήο παιηλλόζηεζεο πξνο ην οσζηώδες, δειαδή ηε 
δεκηνπξγία ειεπζεξίαο.  

Διέλε Γιύθαηδε-Αρβειέρ  

Πολιτισμός και Ελληνισμός  

Προσεγγίσεις, Αζήλα 2007  

(Γηαζθεσή)  



A1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ 
πνπ ζαο δόζεθε (100-120 ιέμεηο).  

Μολάδες 25  
Β1. Ζ αρταία ηέτλε ζα κέλεη πάληα πρφηοπορηαθά 

επίθαηρε θαη δφληαλή. Να αλαπηύμεηε ην πεξηερόκελν 
ηεο θξάζεο ζε κία παξάγξαθν (70-90 ιέμεηο).  

Μολάδες 10  
Β2. α) Να βξείηε ηνπο δύν ηξόπνπο πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ε ζπγγξαθέαο ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν θαη λα 
ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε κία αλαθνξά γηα 
θάζε ηξόπν (κνλάδεο 6).  

β) Να εληνπίζεηε ζην θείκελν ηέζζεξηο ιέμεηο ή θξάζεηο κε 
κεηαθνξηθή ζεκαζία (κνλάδεο 4).  
Μολάδες 10  

Β3. α) επίηεσγκα, δακάζεη, κεηάβαζε, πιερόηεηα, 
οσζηώδες: Να γξάςεηε από έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά 
από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο (κνλάδεο 5).  

β) έιινγε, θνληά, ζπλνπηηθό, θπζηθήο, αηρκαισηίζεη: Να 
γξάςεηε από έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο 
παξαπάλσ ιέμεηο (κνλάδεο 5).  

Μολάδες 10  
Β4. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο ζηηο παξαθάησ 

θξάζεηο θαη λα ηηο κεηαηξέςεηε ζην αληίζεην είδνο:  

Γηαγράθεη ο ηετλίηες ηα πιαίζηα κηας πάληα 
εσλοκούκελες θαη ηζορροπεκέλες ποιηηείας (κνλάδεο 2).  
Γάκαζε ε ειιεληθή ηέτλε ηο δώο πρηλ αλαθαιύυεη ηολ 
ηέιεηο άλζρφπο (κνλάδεο 3).  

Μολάδες 5  

Γ1. Σε εκεξίδα ηνπ δήκνπ ζνπ κε ζέκα «Τέρλε θαη Ζσή» 
ζπκκεηέρεηο σο εθπξόζσπνο ηνπ ζρνιείνπ ζνπ κε 
εηζήγεζε 500-600 ιέμεσλ. Σηελ εηζήγεζε απηή 
αλαθέξεζαη ζηελ πξνζθνξά ηεο Τέρλεο ζηνπο λένπο 
ζήκεξα, θαζώο θαη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
κπνξεί ην ζρνιείν λα ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή επαθή 
ηνπο κε απηήλ.  

Μολάδες 40  
 
 



Πανελλήνιεσ Εξετάςεισ 2012 

Απαντήςεισ 

Α. Περίληψη 

Α. Στθ διαςκευι του κειμζνου τθσ Ελζνθσ Γλφκατηθ – Αρβελζρ γίνεται λόγοσ για τθν 

ςπουδαιότθτα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τζχνθσ. Αρχικά, επιςθμαίνεται θ λειτουργία τθσ 

αρχαιοελλθνικισ τζχνθσ ωσ παγκόςμιοσ οδοδείκτθσ ανκρωπιςμοφ. Ιδιαίτερα θ γλυπτικι 

αποτυπϊνει τθν προςπάκεια ελζγχου των πακϊν και τθσ μοίρασ μζςω τθσ ψυχισ και του 

πνεφματοσ. Τονίηεται ότι κάκε άγαλμα εξωραΐηει τισ πόλεισ αλλά και θκικοποιεί τουσ 

πολίτεσ κακϊσ τουσ υπενκυμίηει το χρζοσ τουσ ότι οφείλουν να λειτουργοφν αλλθλζγγυα 

για τθ διαςφάλιςθ μιασ δθμοκρατικισ πολιτείασ. Παρακολουκϊντασ κανείσ τθν εξζλιξθ τθσ 

τζχνθσ, ςυνειδθτοποιεί τθ μετάβαςθ από το φυςικό ςτον αςτικό τρόπο ηωισ. Πρϊτοι 

μάλιςτα οι αρχαίοι αποτφπωςαν τθν εςωτερικι τουσ αναηιτθςθ ςτα δθμιουργιματά τουσ. 

Θ αρχαία ελλθνικι τζχνθ λοιπόν αναγνωρίηεται διαχρονικά κακϊσ οι καλλιτζχνεσ, 

αναηθτϊντασ τθν τελειότθτα, προςπάκθςαν να τθν αποτυπϊςουν ςτα ζργα τουσ, και 

λειτουργεί ωσ κακοδθγθτισ για επιςτροφι ςτθν πραγματικι ελεφκερθ δθμιουργία. 

Β1 

Θ αρχαία τζχνθ κα μείνει για πάντα πρωτοποριακά επίκαιρθ και ηωντανι. Αναμφιςβιτθτα, 

τα κείμενα του Πλάτωνα και του Αριςτοτζλθ είναι διαχρονικά κακϊσ ερμθνεφουν τα 

δεδομζνα του ςιμερα, κοινωνικά και πολιτικά. Ακόμθ και με μια βιαςτικι ματιά ςτο βράχο 

του Παρκενϊνα, προςπερνά κανείσ τθ μουντάδα τθσ πόλθσ και αντιλαμβάνεται τθν ουςία 

του πολιτιςμοφ, τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ελευκερίασ. Γιατί θ ομορφιά των αρχαίων 

μνθμείων είναι αφετθρία για δθμιουργικότθτα, νζα ρεφματα και πολιτιςτικι αναγζννθςθ. Θ 

αρχαία τζχνθ είναι λοιπόν ηωντανι, κακϊσ τα ζργα τθσ εξακολουκοφν να ςθματοδοτοφν τθν 

πορεία τθσ ανκρωπότθτασ μζχρι ςιμερα. 

Β2α. 

Στθν τελευταία παράγραφο του κειμζνου εντοπίηονται οι εξισ τρόποι πεικοφσ: 

 Επίκληςη ςτο ςυναίςθημα 

Μέςα πειθοφσ: ςυναιςκθματικά φορτιςμζνεσ λζξεισ, μεταφορικι χριςθ του λόγου. 

«Ιδοφ…. αζναο γίγνεςκαι» 

 Επίκληςη ςτη λογική: 

Μέςα πειθοφσ: Επιχείρθμα 

«Να γιατί….ελευκερίασ» 

 

 



Β2β 

«να δαμάςει το πάκοσ και τθ μοίρα», «αποκρυςτάλλωμα μιασ ορκισ και όρκιασ ςκζψθσ», 

«πλατιά ειρθνευτικι κίνθςθ του κεϊκοφ βραχίονα», «ςυντροφικό ςυναπάντθμα ανκρϊπου 

με τουσ κεοφσ», «να αιχμαλωτίςει τθν τζλεια μορφι» 

Β3α 

Επίτευγμα: κατόρκωμα 

Δαμάςει: υποτάξει, τικαςεφςει, χαλιναγωγιςει 

Μετάβαςθ: πζραςμα 

Πλθρότθτα: ολότθτα, ολοκλιρωςθ 

Ουςιϊδεσ: ςθμαντικό, καίριο, ουςιαςτικό 

Β3β 

Ζλλογθ: άλογθ, παράλογθ 

Κοντά: μακριά 

Συνοπτικό: αναλυτικό 

Φυςικισ: τεχνθτισ 

Αιχμαλωτίςει: απελευκερϊςει, απεγκλωβίςει  

Β4 

Θ ςφνταξθ που χρθςιμοποιείται ςτθν πρϊτθ πρόταςθ είναι θ ενεργθτικι. Θ μετατροπι τθσ 

ςε πακθτικι ςφνταξθ είναι: 

Τα πλαίςια μιασ πάντα ευνομοφμενθσ και ιςορροπθμζνθσ πολιτείασ διαγράφονται 

από τον τεχνίτθ. 

Στθ δεφτερθ πρόταςθ χρθςιμοποιείται ενεργθτικι ςφνταξθ. Θ μετατροπι τθσ ςε πακθτικι 

είναι: 

Το ηώο δαμάςτθκε από τθν ελλθνικι τζχνθ, πριν ανακαλυφκεί ο τζλειοσ άνκρωποσ 

(από τθν ελλθνικι τζχνθ). 

 

 

 

 

 



Γ. Αγαπθτοί ςυνδθμότεσ/ςεσ,  

ι Κυρίεσ και Κφριοι, 

με αφορμι τθ ςθμερινι θμερίδα που διοργανϊνεται ςτο διμο μασ με κζμα «Τζχνθ και 

Ηωι» ςυγκεντρωκικαμε όλοι εδϊ για να ανταλλάξουμε απόψεισ για τθ ςθμαςία τθσ Τζχνθσ 

ςτθ ηωι του ανκρϊπου. Ωσ εκπρόςωποσ του ςχολείου μου ζχω τθν ευκαιρία να εκφράςω κι 

εγϊ με τθ ςειρά μου τθν προςφορά τθσ Τζχνθσ ςτουσ νζουσ ςιμερα κακϊσ και το πϊσ 

μπορεί το ςχολείο να ςυμβάλλει ςτθν ουςιαςτικι επαφι τουσ με αυτιν. 

1ο Ηθτοφμενο 

Θ ςυμβολισ τθσ Τζχνθσ: 

-Πνευματικόσ Τομζασ 

 Καλλιεργεί τισ πνευματικζσ δυνάμεισ του νζου όπωσ τθν κρίςθ, τθν αφαιρετικι 

ικανότθτα, τθν αντίλθψθ, τθ φανταςία μζςω τθσ αποκωδικοποίθςθσ του μθνφματοσ 

 Διευρφνει τουσ πνευματικοφσ ορίηοντεσ του νζου ανκρϊπου κακϊσ και τα 

ενδιαφζροντα του και τον βοθκάει να κατανοιςει πολφπλευρα τθν 

πραγματικότθτα. 

 Αποτελεί πθγι ιςτορίασ για μια εποχι, αφοφ αποτυπϊνει ςτοιχεία τθσ κοινωνικισ 

ηωισ ενόσ λαοφ ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

 Συμβάλλει ςτθ γλωςςικι καλλιζργεια κακϊσ ο νζοσ ζρχεται ςε επαφι με το 

λογοτεχνικό λόγο 

- Θκικόσ τομζασ  

 Προβάλλει υψθλζσ θκικζσ αρχζσ και αξίεσ (μθνφματα ειρινθσ, δθμοκρατίασ 

ανκρωπιςμοφ, οικουμενικισ ςυνείδθςθσ), ζτςι απαλλάςςει το νζο από κακζσ 

ςυνικειεσ, πάκθ, εγωιςμό, υποκριςία, ατομικιςμό. 

-Ψυχικόσ τομζασ 

 Συμβάλλει ςτθν ψυχαγωγία του νζου. 

 Απαλλάςςει από το άγχοσ τθσ κακθμερινότθτασ, τθ μονοτονία και τθν υπερζνταςθ. 

 Βοθκάει τον νζο να εκτονωκεί και να απελευκερωκεί από τθν εςωτερικι πίεςθ, να 

εκφράςει τα ςυναιςκιματα, να ενιςχφςει τθν αυτοεκτίμθςθ, να εξευγενίςει τθ 

ψυχι του. 

-Αιςκθτικόσ τομζασ 

 Καλλιεργεί τθν αίςκθςθ του ωραίου, του μζτρου, τθσ ςυμμετρίασ και αρμονίασ 

εκλεπτφνοντασ το αιςκθτικό κριτιριο του νζου. 

 Διδάςκει το νζο να αντιμετωπίηει τα πράγματα μζςα από ζνα άλλο πρίςμα που 

ξεφεφγει από τθ χρθςτικι αντίλθψθσ τθσ ηωισ. 

 

 



-Κοινωνικόσ τομζασ 

 Προβάλλει ςυχνά κοινωνικά μθνφματα ευαιςκθτοποιϊντασ και ενεργοποιϊντασ τθν 

κοινι γνϊμθ. 

 Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίασ που ενϊνει τουσ ανκρϊπουσ μζςω τθσ βίωςθσ 

όμοιων ςυναιςκθμάτων. 

 Προτάςςει το εμείσ αντί του εγϊ. 

-Πολιτικόσ τομζασ 

 Συχνά αςκεί κριτικι ςτθν εξουςία, ςτθλιτεφει και αποδοκιμάηει κάποιουσ 

χειριςμοφσ των πολιτικϊν κάνοντασ ζτςι τον νζο να διαμορφϊςει ολοκλθρωμζνθ 

αντίλθψθ για τα πράγματα και να καλλιεργιςει τθν πολιτικι του ςυνείδθςθ. 

-Πολιτιςτικόσ τομζασ 

 Επειδι αναδεικνφει τα ιδιαίτερα γνωρίςματα τθσ ιςτορίασ ενόσ λαοφ, φζρνει τον 

νζο ςε επαφι με τον πολιτιςμό και τθν παράδοςθ και τον βοθκάει να 

ςυνειδθτοποιιςει τθν εκνικι του ταυτότθτα. 

-Διεκνικόσ τομζασ 

 Θ τζχνθ είναι γλϊςςα διεκνισ και με διαχρονικι αξία και ςυμβάλλει ςτθν 

επικοινωνία του νζου με τουσ νζουσ άλλων λαϊν και να τουσ δίνει τθ δυνατότθτα 

να ανταλλάςςουν ςτοιχεία και να εμπλουτίηουν τθν τζχνθ και τον πολιτιςμό του. 

2ο Ηθτοφμενο 

Συμβουλι του ςχολείου για ουςιαςτικι επαφι με τθν Τζχνθ: 

1. Απαλλαγι από τον τεχνοκρατικό χαρακτιρα και ζμφαςθ ςτθν πνευματικι 

καλλιζργεια. 

2. Ανάδειξθ καλλιτεχνικϊν κλίςεων και ενδιαφερόντων των νζων μζςα από ευρφτερεσ 

καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ. 

3. Ενίςχυςθ υλικοτεχνικισ υποδομισ και αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ μουςικισ, 

κεατρικισ και εικαςτικισ παιδείασ. 

4. Εφλθπτθ και ελκυςτικι προβολι μζςα ςτα ςχολικά εγχειρίδια και διεφρυνςθ 

γνωςτικοφ πεδίου ςχετικά  ρεφματα, τεχνοτροπίεσ, εκφραςτικά μζςα ζργων. 

5. Γνϊςθ τθσ παράδοςθσ και τθσ ευρφτερθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου. 

6. Διοργάνωςθ εκκζςεων με ζργα τζχνθσ, επιςκζψεισ ςε μουςεία, μνθμεία. Επαφζσ με 

καλλιτζχνεσ και λογοτζχνεσ. 

Επίλογοσ 

Αναφορά ςτο γεγονόσ ότι θ τζχνθ είναι απαραίτθτθ ςτθ ηωι του νζου ανκρϊπου κακϊσ 

είναι επίκαιρθ και διαχρονικι ταυτόχρονα και τον βοθκάει να γνωρίηει το παρελκόν, να 

αντιμετωπίηει το παρόν και να οραματίηεται το μζλλον. 

Σασ ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο ςασ και τθν προςοχι ςασ. 


