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ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑ∆Α) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 5 Απριλίου 2015 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στον ρόλο του καλλιτέχνη σήµερα. Αρχικά 

επισηµαίνει πως ο καλλιτέχνης συµβάλλει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό 

καθώς µετουσιώνει καλλιτεχνικά την κοινωνική πραγµατικότητα. Ο 

καλλιτέχνης ωστόσο αποστασιοποιείται και ασκεί κριτική στα πράγµατα, 

γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία του µε το κοινό, το οποίο εµφανίζει 

µειωµένη κριτική ικανότητα. Η δυσκολία όµως αυτή ξεπερνιέται αν αποφύγει 

εξατοµικευµένους τρόπους έκφρασης. Προσθέτει πως η µονόπλευρη 

υλικοτεχνική ανάπτυξη επέδρασε αρνητικά στη δεκτικότητα των ανθρώπων σε 

νέες µορφές πολιτισµικής έκφρασης. Μάλιστα οι καλλιτέχνες υιοθετώντας 

άκριτα ξένα καλλιτεχνικά πρότυπα και µια αριστοκρατική νοοτροπία 

δηµιουργούν έργα ακατανόητα στο ευρύ κοινό. Καταλήγει συµπεραίνοντας 

πως ο καλλιτέχνης ως πνευµατικός ταγός πρέπει να αποποιηθεί τον ελιτισµό, 

να επικοινωνήσει ουσιαστικά µε το κοινό ώστε να συντελέσει στην πνευµατική 

απελευθέρωση του σύγχρονου αλλοτριωµένου ανθρώπου. 

 

Β1. Ο καλλιτέχνης είναι από τα πράγµατα η πιο ευαίσθητη κεραία, ο σεισµογράφος 

της κοινωνικής µεταβολής. Πράγµατι ο καλλιτέχνης αποτελεί την πνευµατική 

ηγεσία ενός λαού και συχνά διαδραµατίζει τον ρόλο του καθοδηγητή του. Με 

την πνευµατική του οξύνοια κατανοεί τα κοινωνικά θέµατα και προβλήµατα 

της εποχής του, συλλαµβάνει τα µηνύµατα του καιρού του και αναπτύσσοντας 

στα έργα του κοινωνικής υφής προβληµατισµούς ευαισθητοποιεί τους πολίτες 

ώστε να τα επιλύσουν. Έχοντας συνείδηση του πνευµατικού και κοινωνικού 

του ρόλου ο καλλιτέχνης επαγρυπνά ο ίδιος και αφυπνίζει το κοινό. Γι΄αυτό 

πολλές φορές σε κρίσιµες περιστάσεις οι καλλιτέχνες αποτελούσαν τους 

πρωτοπόρους κοινωνικών αγώνων υπερασπιζόµενοι τις κοινωνικές αξίες, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία. 

 

Β2. α. Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο των αιτιών και αποτελεσµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα αιτία αποτελεί το χάσµα ανάµεσα στη ραγδαία εξέλιξη 

της τεχνολογίας και στην ψυχοπνευµατική ανάπτυξη του σύγχρονου 

ανθρώπου (“Ένα πρόβληµα γενικό…«πολιτισµική καθυστέρηση»”). 

Αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου είναι η δυσκολία του µέσου ανθρώπου 
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να δεχθεί µηνύµατα και να αφοµοιώσει νέες πολιτισµικές αξίες και µορφές 

έκφρασης («έχει τεράστιες επιπτώσεις…νέες µορφές έκφρασης»). 

β. ∆οµικά µέρη παραγράφου 

Θεµατική περίοδος: «Ένα πρόβληµα γενικό….του σύγχρονου ανθρώπου.» 

∆ηλώνεται η κύρια ιδέα της παραγράφου. 

Λεπτοµέρειες / Σχόλια: «Ένα άνοιγµα…..νέες µορφές έκφρασης.» 

Αναλύεται η θεµατική ιδέα και αποδεικνύεται η ορθότητά της. 

Πρόταση κατακλείδα δεν υπάρχει. 

Πλαγιότιτλος 3
ης

 παραγράφου: Η πολιτισµική απογύµνωση της 

τεχνολογικής προόδου. 

 

Β3. α. «άνοιγµα»: Η λέξη χρησιµοποιείται µεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

«πολιτισµική καθυστέρηση»: Η φράση αποτελεί ειδικό λεξιλόγιο/ειδική 

ορολογία. 

«επαϊόντων»: Η λέξη χρησιµοποιείται ειρωνικά (δηλώνει ειρωνεία). Ο 

συντάκτης ειρωνεύεται τον αριστοκρατισµό που εκδηλώνουν κάποιοι 

καλλιτέχνες. 

β. << δηλαδή >> δηλώνει διασάφηση / επεξήγηση 

<< ασφαλώς >> δηλώνει έµφαση 

<< γιατί >> δηλώνει αιτιολόγηση 

<< όµως >> δηλώνει αντίθεση / εναντίωση 

<< εφόσον >> δηλώνει όρο / προϋπόθεση  

 

Β4. α. αµφιβολία= δισταγµός, αβεβαιότητα 

µετασχηµατισµό = µεταµόρφωση 

µεταγλωττίζει = µεταφράζει 

δυσκολία = δυσχέρεια 

αυτόνοµα = ανεξάρτητα, ελεύθερα 

 

β. υπαρκτές ≠ ανύπαρκτες 

νέες ≠ παλιές 

ατοµικής ≠ οµαδικής, συλλογικής 

ανεπεξέργαστη ≠ επεξεργασµένη 

επιταχυντικός ≠ επιβραδυντικός 
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Γ. Αξιότιµοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συµµαθητές 

Πρόλογος: 

Είναι γεγονός πως στη σύγχρονη εποχή παρά την εκρηκτική ανάπτυξη της 

επιστήµης και του πολιτισµού εµφανίζονται πολλά δυσεπίλυτα προβλήµατα. Ένα 

σηµαντικό πρόβληµα που υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής µας είναι και η 

αποµάκρυνση πολλών νέων από την ποιοτική τέχνη. 

 

Κύριο Μέρος: 

Α. Ζητούµενο: Οι αιτίες αποµάκρυνσης πολλών νέων από την ποιοτική τέχνη 

1. Η έλλειψη ή κακή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Ο σύγχρονος άνθρωπος 

προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις βιοτικές του ανάγκες υπερεντατικοποιεί 

την εργασία του και περιορίζει τον ελεύθερο χρόνο του. Συχνά τον ελάχιστο 

ελεύθερο χρόνο τον εκτονώνει σε εφήµερες διασκεδάσεις και όχι στην 

ποιοτική καλλιτεχνική δηµιουργία.  

2. Το πνεύµα του ατοµικισµού. Πολλοί καλλιτέχνες λειτουργούν εγωιστικά, 

µετατρέπουν την τέχνη σε µια εξατοµικευµένη υπόθεση και δηµιουργούν έργα 

ακατανόητα στο ευρύ κοινό. Αυτή η ρατσιστική αντίληψη αποµακρύνει τους 

νέους από την ποιοτική τέχνη. 

3. Η τάση ξενοµανίας που εκδηλώνουν κάποιοι καλλιτέχνες. Όταν τα έργα τέχνης 

αποτελούν αντίγραφο, χάνουν τη γνησιότητα και την ποιοτική τους αξία καθώς 

προορίζονται µόνο για γρήγορη κατανάλωση. 

4. Ο ρόλος του σχολείου. Το σχολείο αποβλέπει στην απόκτηση στείρων 

εξειδικευµένων γνώσεων για την επαγγελµατική αποκατάσταση. ∆εν 

καλλιεργεί ευρύτερα τους νέους καθώς δεν διαθέτει και τις κατάλληλες 

υποδοµές για την ανάπτυξη καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων. Το χαµηλό 

πνευµατικό επίπεδο των νέων δεν τους επιτρέπει να κατανοήσουν την ποιοτική 

τέχνη και τα µηνύµατά της. 

5. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν προβάλλουν αρκετά τα ποιοτικά έργα τέχνης 

αλλά αντίθετα υπερπροβάλλουν χαµηλής ποιότητας έργα υποβαθµίζοντας το 

πνευµατικό επίπεδο των δεκτών. 

 

Β΄ Ζητούµενο: Τρόποι Αντιµετώπισης της αποµάκρυνσης των νέων από την 

ποιοτική τέχνη. 

1. Ο ρόλος του καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης ως πνευµατικός άνθρωπος έχει ευθύνη 

απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Οφείλει να δηµιουργεί έργα προσιτά στο 

κοινό ώστε να αφυπνίζει τη συνείδησή του. Ο καλλιτέχνης οφείλει να 

ευαισθητοποιεί τους πολίτες για τα κοινωνικά θέµατα και προβλήµατα, να 

προβάλλει µέσα από τα έργα του πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες (ειρήνη, 

ανθρωπιά, δηµοκρατία, ελευθερία κ.α) ώστε να εµπνεύσει τους νέους να 

αγωνιστούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο µέλλον. 
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2. Σχολείο: Πρέπει να παρέχεται στους νέους ανθρωπιστική παιδεία που θα 

συµβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Για την 

αισθητική καλλιέργεια του νέου απαιτείται η εξοικείωση του µε την ποιοτική 

τέχνη: 

α) Εξοικείωση του µαθητή µε τα εκφραστικά µέσα και τις τεχνοτροπίες έργων 

τέχνης. 

β) Υλικοτεχνική υποδοµή για καλλιτεχνική παιδεία ( µουσική, θέατρο, χορός, 

ζωγραφική, λογοτεχνία κ.α.). 

γ) ∆ιοργάνωση καλλιτεχνικών παραστάσεων στο χώρο του σχολείου. 
 

δ) Καλά οργανωµένες σχολικές βιβλιοθήκες µε νέες λογοτεχνικές εκδόσεις. 
 

ε) Πρόσκληση σε ανθρώπους των γραµµάτων και της τέχνης και συζήτηση µε 

τους νέους. 
 

στ) Επισκέψεις σε πινακοθήκες, µουσεία, θεατρικές παραστάσεις. 
 

3. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Να προβάλλουν έργα ποιοτικής καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας και όχι φθηνά θεάµατα. 

4. Άτοµο: Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για την πολύπλευρη 

καλλιέργειά του. Να ιεραρχήσει σωστά τις ανάγκες και τις αξίες περιορίζοντας 

το κυνήγι του κέρδους. Να αξιοποιεί σωστά τον ελεύθερο του χρόνο µέσα από 

την επαφή µε την ποιοτική τέχνη. 

5. Το κράτος: Να ενισχύει τους καλλιτέχνες ώστε να προβάλλουν τα έργα τους 

στο κοινό δηµιουργώντας βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, πολιτιστικά κέντρα κ.α. 

Να κατοχυρώσει την πνευµατική ελευθερία των καλλιτεχνών µέσα από ένα 

ισχυρό δηµοκρατικό πολίτευµα. 

 

Επίλογος: 

Οι συνθήκες της σύγχρονης εποχής αποµακρύνουν τους νέους από την αυθεντική 

τέχνη. Γι΄ αυτό όλοι οι φορείς αγωγής αλλά και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες οφείλουν να 

βοηθήσουν να ανέλθει το πνευµατικό επίπεδο των νέων ώστε η τέχνη να εκπληρώσει 

την κοινωνική της αποστολή. 

 


