
 

 

Απαληήζεης ζηο κάζεκα ηες λεοειιεληθής γιώζζας  

 
Α1. Πεξίιεςε  

Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξηθή θαη παλαλζξώπηλε ζεκαζία ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο. Αξρηθά επηζεκαίλεη όηη ηα δεκηνπξγήκαηά ηεο  

έρνπλ δηαρξνληθόηεηα θαη νηθνπκεληθόηεηα, αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

ππεξίζρπζε ηεο ινγηθήο  θαη ζπλδένπλ ηνλ άλζξσπνη κε ηνπο 

ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη κε ην Θεό. Γη’ απηό ε δεκόζηα πξνβνιή ηνπο 

εθηόο από ηελ αηζζεηηθή θαη ηζηνξηθή ηεο αμία απνηειεί παξάγνληα  

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο. Με ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα θαηαδεηθλύεηαη όηη ε ηέρλε απεηθνλίδεη ην πέξαζκα από  

ηελ πξσηόγνλε, θπζηθή δσή ζηελ νξγαλσκέλε πνιηηεία, όπνπ επηθξαηεί 

ε ειεπζεξία θαη ε πςειή αηζζεηηθή. Έηζη, ηα έξγα ηέρλεο γίλνληαη 

αθεηεξία ελδνζθόπεζεο θαη έξεπλαο. Μάιηζηα, κε ηε δηαξθή αλαδήηεζε 

ηεο ηειεηόηεηαο ε αξραηνειιεληθή ηέρλε εκπλέεη ηηο πλεπκαηηθέο 

αλαδεηήζεηο ηνπ αλζξώπνπ γηα ην λόεκα ηεο δσήο θαη γηα ηελ ειεπζεξία.   

 

Β1. Παξάγξαθνο 

Η αξραία ειιεληθή ηέρλε ππήξμε πξαγκαηηθά πξσηνπνξηαθή γηα ηελ 

επνρή ηεο. Απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα θαιιηηέρλεο θαη κεγάια 

θαιιηηερληθά ξεύκαηα αιιά θαη αληηθείκελν κειέηεο γηα ηνπο 

επηζηήκνλεο θαη ηνπο ηερλνθξάηεο όισλ ησλ επόκελσλ επνρώλ θαη ζε 

όιν ηνλ θόζκν. Ήηαλ θαη είλαη δσληαλή θαη επίθαηξε, γηαηί δσληαλά , 

δηαρξνληθά θαη επνκέλσο επίθαηξα είλαη ηα κελύκαηα ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ ζπλνιηθά, αθνύ ζπκππθλώλεη όιε ηε θηινζνθία 

θαη ηε βηνζεσξία ηνπ, ζεκαληηθή γηα ηνλ νηθνπκεληθό άλζξσπν ηεο θάζε 

επνρήο.  

 

B2α. Τξόπνη πεηζνύο  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν 

ήηαλ:  

  επίθιεζε ζηο ζσλαίζζεκα. Καζώο δεηείηαη κία κόλν αλαθνξά, 

απηό παξαπέκπεη ζε έλα από ηα κέζα πεηζνύο πνπ νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ. Μπνξεί λα επηζεκαλζεί ε πεξηγξαθή ή 

ε αθήγεζε («ην ζπληξνθηθό ζπλαπάληεκα .... γίγλεζζαη») ή ε 

πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο «απγή ηνπ κπζηεξίνπ» , 

«δάκαζε ε ηέρλε ην δών» , «ζπληξνθηθό ζπλαπάληεκα» ...  

  επίθιεζε ζηε ιογηθή, πξνθαλέο ην επηρείξεκα πνπ δηαθξίλεηαη 

ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ «λα γηαηί ... ειεπζεξίαο». Μπνξνύζαλ 

όκσο λα παξνπζηαζηνύλ θαη νη γεληθέο αιήζεηεο, πνπ 

δηαηππώλνληαη ζε όιε ηελ παξάγξαθν θαη κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ 

αλακθηζβήηεηεο.  

 



 

 

Β2β. Σπλαληώληαη πνιιέο πεξηπηώζεηο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

γιώζζαο ζην θείκελν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε :  

i. «λα δακάζεη ην πάζνο θαη ηε κνίξα κε ηα έξγα ηνπ λνπ θαη 

ηεο θαξδηάο», 1
ε
 παξάγξαθνο 

ii. «απνθξπζηάιισκα ζθέςεο», 2
ε
 παξάγξαθνο 

iii. «όξζηα ζθέςε» , 2
ε
 παξάγξαθνο 

iv. «θαζαγηάδεη θαη αγιαΐδεη ηνπο ρώξνπο», 2
ε
 παξάγξαθνο 

v. «αλείπσηε έθπιεμε» 3
ε
 παξάγξαθνο 

vi. «απγή ηνπ κπζηεξίνπ» , 4
ε
 παξάγξαθνο. 

(Πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ 4 παξαδείγκαηα) 

 

Β3α. Σπλώλπκα :  επίηεπγκα  = θαηόξζσκα , δακάζεη = ηηζαζεύζεη, 

(ειέγμεη, ραιηλαγσγήζεη, θαηεπλάζεη) , κεηάβαζε = πέξαζκα, 

(κεηαπήδεζε) , πιεξόηεηα = αξηηόηεηα, (νινθιήξσζε) , νπζηώδεο = 

ζεκαληηθό (ζεκειηώδεο) 

 

Β3β. Αληώλπκα : έιινγε = άινγε, (παξάινγε), θνληά = καθξηά, 

ζπλνπηηθό = εθηελέο, (αλαιπηηθό, δηεμνδηθό ), θπζηθήο = ηερλεηήο, 

(πιαζκαηηθήο), αηρκαισηίζεη = (απ)ειεπζεξώζεη, (απνδεζκεύζεη). 

 

Β4. Η ζύληαμε θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη ελεξγεηηθή. Η κεηαηξνπή 

ζε παζεηηθή :  

 Τα πιαίζηα κηαο πάληα επλνκνύκελεο θαη ηζνξξνπεκέλεο πνιηηείαο 

δηαγξάθνληαη από ηνλ ηερλίηε.    

 Τν δών δακάζηεθε από ηελ ειιεληθή ηέρλε, πξηλ αλαθαιπθζεί από 

απηήλ ν ηέιεηνο άλζξσπνο.  

 

Γ1. Παξαγσγή ιόγνπ 

 

Επηθοηλωληαθό πιαίζηο εηζήγεζες – οκηιίας : αλαγθαία ε πξνζθώλεζε 

«θπξίεο θαη θύξηνη, θίιεο θαη θίινη» θαη ε απνθώλεζε «ζαο επραξηζηώ 

γηα ηελ πξνζνρή ζαο».  

 

Πηζαλός πρόιογος : γεληθή αλαθνξά ζηελ επνρή καο , επνρή θαη’ 

εμνρήλ αληηπλεπκαηηθή, όπνπ ε ηέρλε θαη ηα «άιια παξόκνηα» ηνπ Νίθνπ 

Δγγνλόπνπινπ κνηάδνπλ πην πεξηηηά θαη αηαίξηαζηα από πνηέ. Όκσο 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ ηέρλε θαη ε 

ζεκεξηλή επθαηξία είλαη πξαγκαηηθά αμηέπαηλε θαη ζεκαληηθή.... 

(Μπνξνύζε επίζεο λα γίλεη ιόγνο γηα ηελ ηέρλε γεληθά, ηνπο θαιιηηέρλεο 

θαη ηνπο πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο .) 

 

Απάληεζε ζηο πρώηο δεηούκελο: 

Η πξνζθνξά ηεο ηέρλεο ζηνπο λένπο    



 

 

 Γηεπξύλεη ηε ζθέςε θαη ηε θαληαζία, δηδάζθεη, θαιιηεξγεί ηελ 

θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη απνθαιύπηεη ελδηάζεηεο θιίζεηο θαη 

δεμηόηεηεο, δηεπξύλεη ηνπο πλεπκαηηθνύο νξίδνληεο θαη ζηξέθεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζε αμίεο δηαρξνληθέο θαη ζε πξνβιεκαηηζκνύο 

άιινηε επίθαηξνπο άιινηε αηώληνπο θαη παλαλζξώπηλνπο. 

 Πξνθαιεί αηζζεηηθή ζπγθίλεζε, ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε, 

ςπρηθή επθνξία θαη εζσηεξηθή πιεξόηεηα. 

 Απνθνξηίδεη από ηνπο βίαηνπο θαη αγρνγόλνπο ξπζκνύο ηεο 

ζύγρξνλεο δσήο, απειεπζεξώλεη από ηηο ςεπδναμίεο θαη ηηο 

παγίδεο ηεο πιηζηηθήο βηνζεσξίαο, απειεπζεξώλεη ηηο πξνζσπηθέο, 

ελδηάζεηεο δπλάκεηο ηνπο θαη απνηξέπεη από ηελ εθηξνπή ηνπο ζε 

ηνκείο εθηόλσζεο επηθίλδπλνπο θαη ςπρνθζόξνπο. 

 Υπνβάιιεη ηελ ελδνζθόπεζε, ηελ εζσηεξηθή απηνδηεξεύλεζε θαη 

ηελ απηνγλσζία, ζπκβάιινληαο ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. 

 Δπλνεί ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε 

αλζξώπνπο ηνπ πλεύκαηνο  θαη ηνπο κεηαθέξεη ηδενινγηθά 

κελύκαηα θαη αλεζπρίεο πνπ έρνπλ ηε δύλακε λα ππνθηλήζνπλ όρη 

κόλν ηε ζθέςε αιιά θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο γηα 

αληηκεηώπηζε θνηλώλ πξνβιεκάησλ θαη πινπνίεζε θνηλώλ 

νξακάησλ γηα κηα πην αλζξώπηλε θνηλσλία θαη έλα πην αηζηόδνμν 

κέιινλ. 

 

Μεηαβαηηθή παράγραθος : όκσο ε πξαγκαηηθή ηέρλε (θαη όρη 

εκπνξηνπνηεκέλε ππνθνπιηνύξα) ζήκεξα δελ είλαη νηθεία θαη 

ελδηαθέξνπζα γηα όινπο ηνπο λένπο. Η βησκαηηθή πξνζέγγηζή ηεο είλαη 

αλεπαξθήο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο, θαζώο νη θνξείο ηεο αγσγήο ζπάληα 

πεηπραίλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ ζε ζέκαηα 

ηέρλεο, ην εμεηαζηνθεληξηθό θαη ηππνπνηεκέλν  εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

δελ δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζε ηέηνηα δεηήκαηα, ελώ ε νηθνγέλεηα ζπρλά ηα 

παξαβιέπεη. Δπνκέλσο είλαη αλαγθαία ε εζηίαζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ θαη ε επαλαμηνιόγεζε ηεο ζεκαζίαο 

ησλ θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ. 

 

Απάληεζε ζηο δεύηερο δεηούκελο: 

Πώο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νπζηαζηηθή επαθή ησλ λέσλ κε 

ηελ ηέρλε; 

 Μέζσ ησλ θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ, ζηα νπνία πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηνύλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ.  

 Μέζσ ησλ άιισλ καζεκάησλ: κπνξεί λα ηνληζηεί ε δπλαηόηεηα 

δηαζεκαηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο όισλ ησλ 



 

 

δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ. (Τα καζεκαηηθά κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ 

ζε έλαλ αξραίν λαό θαη ε ηζηνξία ζε έλα κνπζείν, ηα αξραία 

ειιεληθά ζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε,  ε ινγνηερλία κπνξεί λα 

πξντδεάζεη γηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ αλζξώπνπ, πνπ 

αλάινγα κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ από ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ηε 

γιππηηθή.) 

 Μέζσ επηζθέςεσλ  ζε κνπζεία, ελζάξξπλζεο ηεο 

παξαθνινύζεζεο εθδειώζεσλ, παξαζηάζεσλ, κέζσ ηεο 

ζπζρέηηζεο ησλ καζεηηθώλ εθδξνκώλ κε κνξθσηηθνύο ζηόρνπο 

θνπιηνύξαο θαη αηζζεηηθήο αγσγήο κπνξεί ην ζρνιείν λα 

παξαθηλήζεη θαη λα εμνηθεηώζεη ηνπο λένπο κε όια απηά.  

 Τν ζρνιείν πξέπεη λα είλαη αλνηθηό ζηελ θνηλσλία θαη πξν παληόο 

ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηελ πλεπκαηηθή θνηλόηεηα, ηνπο 

επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαιιηηέρλεο θαη πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο, 

πνπ κπνξνύλ λα εκπλεύζνπλ ηνπο λένπο  θαη λα απνηειέζνπλ πγηή 

πξόηππα δσήο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξνηξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα γεπζνύλ 

ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη νθείινπλ λα ζπδεηνύλ πάλσ ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά.  

 Η παξόηξπλζε ησλ καζεηώλ λα νξγαλώλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ή ρσξίο απηνύο θαη λα παξνπζηάδνπλ 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλ/θηθά αθηεξώκαηα, εθζέζεηο ησλ δηθώλ 

ηνπο δεκηνπξγεκάησλ θαη ζπλαπιίεο κε ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή 

είλαη επίζεο ζεκαληηθή. 

 

 

Επίιογος: Παξαθξάδνληαο ηα ιόγηα ηνπ Καξόινπ Κνπλ είλαη ζθόπηκν 

λα ηνλίζνπκε  όηη δελ θάλνπκε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε νύηε ζέαηξν γηα ην 

ζέαηξν, αιιά γηα λα γίλνπκε εκείο θαιύηεξνη άλζξσπνη. Από ηέηνηνπο 

θαιύηεξνπο αλζξώπνπο έρεη αλάγθε ν ηόπνο θαη ε επνρή καο, θπξίεο θαη 

θύξηνη. Σε απηό πξέπεη λα ζηνρεύζεη θαη ην ζρνιείν θαη όινη νη θνξείο 

ηεο αγσγήο θαη ηεο θνηλσλίαο καο.  


