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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  

& Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση Α. 

Ι. Σχολιασμός άσκησης: 

Πρόκειται ασφαλώς για το δυσκολότερο κείμενο που έχει δοθεί στους μαθητές για περίληψη 

από την έναρξη του νέου συστήματος αξιολόγησης (2000). Στο κείμενο αυτό, όπως φαίνεται 

και από τη διόρθωση των πρώτων δοκιμίων στα βαθμολογικά κέντρα, αποδείχθηκε 

εξαιρετικά δύσκολος τόσο ο εντοπισμός των θεματικών κέντρων όσο και (κυρίως) η 

κατανόηση και η λεκτική τους απόδοση. Διότι, οι αναγνωστικές ικανότητες των μαθητών δεν 

επαρκούν για την αποκωδικοποίηση των νοημάτων· απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις τις 

οποίες, όμως, ο μέσος μαθητής του Λυκείου (και ειδικά της Θετικής και Τεχνολογικής 

κατεύθυνσης) δε διαθέτει. 

ΙΙ. Ενδεικτική απάντηση: 

Νοηματικό κέντρο: Η προσφορά της αρχαίας ελληνικής τέχνης στον παγκόσμιο πολιτισμό 

1η παράγραφος: Η ιδιαιτερότητα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού 

1) Κάθε πολιτισμός αφήνει το στίγμα του στην ιστορία της ανθρωπότητας 

2) Αρχαιοελληνικός πολιτισμός: δημιουργία μιας οικουμενικής τέχνης, με την οποία 

αισθητοποιήθηκε για πρώτη φορά το πέρασμα του ανθρώπου από τον ένστικτό στον ορθό 

λόγο. 

2η παράγραφος: Η αρχαία ελληνική γλυπτική στην πόλη 

1) Αποτέλεσμα του ορθού λόγου, δείγμα της δημιουργικής έμπνευσης και συμπύκνωμα 

αρχετυπικών μορφών 

2) Υπόμνηση της ευθύνης του ατόμου απέναντι στην ομάδα 

3) Σύμβολο μέτρου και δημοκρατικής οργάνωσης της πολιτείας 
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3η παράγραφος: Ο συμβολισμός της αρχαίας ελληνικής τέχνης 

1) Το πέρασμα από τον φυσικό στον ιστορικό άνθρωπο 

2) Μέσο: η ισορροπία ανάμεσα στην εσωτερική πνευματικότητα και την αισθητική απόλαυση 

4η παράγραφος: Συμπέρασμα 

1) Η αρχαιοελληνική τέχνη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να 

απαγκιστρωθεί από τους φυσικούς καταναγκασμούς και να δημιουργήσει πνευματικό 

πολιτισμό. 

2) Το μήνυμά της θα είναι πάντοτε επίκαιρο, γιατί εμπνέει και καθοδηγεί τον άνθρωπο στον 

αγώνα του για δημιουργία και ελευθερία. 

 

Άσκηση Β1. 

Ι. Σχολιασμός άσκησης: 

Αν και η φράση θεωρήθηκε από τους μαθητές «εύκολη» στην κατανόηση και την ανάπτυξή 

της, οι πρώτες βαθμολογήσεις αποδεικνύουν την πλάνη. Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν 

ιδιαίτερα να αναδείξουν την «επικαιρότητα» και τη «ζωντάνια» της αρχαίας τέχνης (πολλοί 

μαθητές δε μίλησαν καν για «αρχαία τέχνη», αλλά έκαναν αναφορές για την τέχνη γενικά) και 

περιορίστηκαν στην ανάδειξη της ανωτερότητάς της. 

ΙΙ. Ενδεικτική απάντηση: 

Θεματική πρόταση: Η επικαιρότητα του μηνύματος της αρχαίας τέχνης 

Λεπτομέρειες (αιτιολόγηση): Η αρχαία τέχνη συμβολίζει: τον αγώνα του ανθρώπου να 

απαγκιστρωθεί από τον φυσικό καταναγκασμό, να δημιουργήσει πνευματικό πολιτισμό και 

να κατακτήσει την ελευθερία του· την ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής πνευματικότητας και 

της αισθητικής απόλαυσης· το καθήκον του ατόμου να υποτάξει το ατομικό συμφέρον στο 

συλλογικό καλό. Όλα αυτά παραμένουν ζητούμενα και όχι οριστική κατάκτηση του 

σύγχρονου τεχνοκρατικού και υλιστικού πολιτισμού μας. 

Κατακλείδα: Επομένως, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει πολλά να διδαχθεί από τη μελέτη της 

αρχαίας τέχνης. 

 



 

 
3 

 

Άσκηση Β2. 

Ι. Σχολιασμός άσκησης: 

Πρόκειται για τη μόνη ίσως άσκηση θεωρίας από το σχολικό βιβλίο της Γ’ Λυκείου που 

συνεχίζει να εξετάζεται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και, από αυτή την άποψη, ήταν 

αναμενόμενη για τους περισσότερους μαθητές. Φυσικά, η άσκηση αυτή λύνεται πλέον με 

μηχανιστικό τρόπο από τους μαθητές, γεγονός που ενισχύεται και από τις φετινές ενδεικτικές 

απαντήσεις της ΚΕΕ, που θεωρεί πως, ο μαθητής που απαντά σωστά ως προς τον τρόπο 

πειθούς, πρέπει να πριμοδοτείται, ακόμα και αν δεν εντοπίζει σωστά το ανάλογο χωρίο του 

κειμένου. 

ΙΙ. Ενδεικτική απάντηση: 

α) Τρόποι πειθούς: Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη: «Ιδού η απαρχή … ένα αέναο 

γίγνεσθαι». Επίκληση στη λογική: «Να γιατί η αρχαία τέχνη … δημιουργία ελευθερίας». 

β) Μεταφορικές φράσεις: «δαμάσει το πάθος», αποκρυστάλλωμα μιας ορθής και όρθιας 

σκέψης», «νεογέννητη δημοκρατία», «η αυγή του μυστηρίου». 

 

Άσκηση Β3. 

Ι. Σχολιασμός άσκησης: 

Μικρή δυσκολία παρουσιάστηκε μόνο στις τρεις τελευταίες λέξεις των συνωνύμων. 

ΙΙ. Ενδεικτική απάντηση: 

α) «επίτευγμα»: κατόρθωμα. «δαμάσει»: τιθασεύσει. «μετάβαση»: πέρασμα. «πληρότητα»: 

τελειότητα. «ουσιώδες»: θεμελιώδες. 

β) «έλλογη»: άλογη. «κοντά»: μακριά. «συνοπτικό»: αναλυτικό. «φυσικής»: τεχνητής. 

«αιχμαλωτίσει»: απελευθερώσει. 

 

Άσκηση Β4. 

Ι. Σχολιασμός άσκησης: 

Για πρώτη φορά σε παρόμοια άσκηση δε δόθηκε η διευκρίνιση «ενεργητική – παθητική». 

Έτσι, κάποιοι «απρόσεκτοι» μαθητές έγραψαν για «τρόπους ανάπτυξης», ενώ υπήρξαν και 
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ορισμένοι που αναφέρθηκαν σε «παράταξη και υπόταξη». Επίσης, μικρή δυσκολία 

παρουσιάζει η β’ φράση, καθώς πρέπει να τραπεί και η δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 

ΙΙ. Ενδεικτική απάντηση: 

1η φράση: Η σύνταξη είναι ενεργητική. Τροπή σε παθητική: «Τα πλαίσια μιας πάντα 

ευνομούμενης και ισορροπημένης πολιτείας διαγράφονται από τον τεχνίτη». 

2η φράση: Η σύνταξη είναι ενεργητική. Τροπή σε παθητική: «Το ζώο δαμάστηκε από την 

ελληνική τέχνη πριν ανακαλυφθεί (από αυτήν) ο τέλειος άνθρωπος». 

 

Άσκηση Γ. 

Ι. Σχολιασμός άσκησης: 

Αναμενόμενο θέμα έκθεσης, τουλάχιστον από τα φροντιστήρια της Αθήνας. Δυστυχώς, το 

θέμα ευνόησε όχι μόνο τον μαθητή που απομνημονεύει άκριτα ακόμα και στο μάθημα της 

έκθεσης, αλλά έδωσε τροφή και στις φροντιστηριακές «μανιέρες» του τύπου «όξυνση της 

κριτικής ικανότητας», «διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων» κτλ. Από αυτή την άποψη τα 

θέματα των δύο προηγούμενων ετών ήταν σαφώς αποτελεσματικότερα παιδαγωγικά. 

ΙΙ. Ενδεικτική απάντηση: 

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι 

1η παράγραφος (πρόλογος): 1) Καλωσόρισμα: αναφορά στην ημερίδα και το θέμα της. 2) 1ο 

δεδομένο: οι σημερινοί νέοι καλούνται να ζήσουν σε μία αντιπνευματική εποχή. 3) Θέση α’: 

η προσφορά της τέχνης είναι ανυπολόγιστη. 

2η παράγραφος (Κύριο Μέρος, Ι.Α.): Ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων 

1) Όξυνση της κριτικής σκέψης και διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων 

2) Έκφραση των σκέψεων και συναισθημάτων 

3) Καλλιέργεια της φαντασίας και της αισθητικής 

4) Ψυχαγωγία 

3η παράγραφος (Κύριο Μέρος, Ι.Β.) Καλλιέργεια της κοινωνικότητας των νέων 

1) Διαμόρφωση του κώδικα ηθικών αξιών  

2) Επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, λαούς και πολιτισμούς 
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3) Ευαισθητοποίηση για κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα 

4) Σύνδεση με το παρελθόν 

4η παράγραφος (μεταβατική): 1) Συμπέρασμα: τεράστια η σημασία της τέχνης για τους 

νέους. 2) 2ο δεδομένο: Υποβαθμισμένη η θέση της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

(ελάχιστες ώρες, απουσία μέσων και εκπαιδευτικών κτλ.) εξαιτίας της λαθεμένης αντίληψης 

πως ο ρόλος του σχολείου περιορίζεται στην παροχή γνώσεων. 3) Θέση β’: Το σχολείο 

οφείλει να αναθερμάνει τη σχέση των νέων με την τέχνη. 

5η παράγραφος (Κύριο Μέρος, ΙΙ.Α.): Γνωστική προσέγγιση 

1) Ένταξη μαθημάτων τέχνης στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων της 

εκπαίδευσης. Ισοτιμία με τα υπόλοιπα μαθήματα. Περιορισμός της θεωρητικής προσέγγισης 

του καλλιτεχνικού αντικειμένου 2) Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, πρόσληψη εξειδικευμένου 

προσωπικού, εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής κτλ. 

6η παράγραφος (Κύριο Μέρος, ΙΙ.Β.) Βιωματική προσέγγιση 

1) Διοργάνωση διαγωνισμών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 2) Συμμετοχή σε καλλιτεχνικά 

προγράμματα, επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία κτλ., γνωριμία των μαθητών με καταξιωμένους 

καλλιτέχνες κτλ. 

7η παράγραφος (επίλογος): 1) Συμπέρασμα: σε μια τεχνοκρατική εποχή η τέχνη μπορεί να 

χειραφετήσει τη νέα γενιά. 2) Μελλοντολογία: αν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

υιοθετήσει έναν περισσότερο ανθρωπιστικό προσανατολισμό, η σχέση των νέων με την τέχνη 

θα υποβαθμίζεται συνεχώς. 

Επιφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 

 


