ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η μίμηση από τους μαθητές της τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη]
Συχνά τίθεται το ερώτημα αν είναι χρήσιμο να διδάσκουμε σε έναν μαθητή να
μιμείται την τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη. Το ερώτημα, λοιπόν, αυτό θα μας επιτρέψει
να κατανοήσουμε τις μιμητικές τάσεις που αναπτύσσονται, όταν θέλουμε να δώσουμε
στον μαθητή τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί όπως ένας καλλιτέχνης. Βέβαια, η
αντιγραφή υπήρξε ανέκαθεν μια μορφή άσκησης, με την οποία καταγίνονταν οι ίδιοι
οι καλλιτέχνες. Με την αντιγραφή επιδίωκαν να επιτελέσουν πολλούς σκοπούς, όπως
η γνωριμία με την πρακτική και με τη δεξιοτεχνία των άλλων ή η αναφορά σε κάποιους
καλλιτέχνες με κριτικό τρόπο. Όμως, ο καλλιτέχνης που αντιγράφει ξέρει ότι
αντιγράφει και ξέρει από πού ξεκινά αλλά και ποιος είναι.
Αντίθετα, το παιδί, το οποίο αντιγράφει στην τάξη την τεχνοτροπία ενός
καλλιτέχνη ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, από το οποίο ζητάμε να μπει στη λογική
ενός άλλου και να δανειστεί τις δεξιότητές του, δεν είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή δεν έχει
απόσταση, δεν έχει άλλη πρόθεση, όταν αντιγράφει, από το να ανταποκριθεί με τον
καλύτερο τρόπο στην άσκηση. Ακόμη, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο σχολείο
και ο μαθητής θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του διδάσκοντος, να απαντήσει σωστά
στο πρόβλημα και, επίσης, προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα κριτήρια που
του θέτει. Άλλωστε, έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε
συχνά. Όμως, δικαίως θα αναρωτηθούμε αν συντελούν στην αγωγή του μαθητή. Υπό
αυτήν την άποψη τούτο το είδος της άσκησης είναι για άλλη μια φορά φορέας
προτυποποίησης.
Επομένως, μπορούμε να επεξεργαστούμε την έννοια της αντιγραφής μαζί με
τους μαθητές. Αυτή τη φορά, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε για τον μαθητή τις
συνθήκες μιας στοχαστικής απόστασης σε σχέση με αυτό που αντιγράφει. Ακόμη, θα
πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητα της
αντιγραφής την οποία επιχειρεί. Στην περίπτωση αυτή η αντιγραφή προσλαμβάνει έναν
διαφορετικό χαρακτήρα, αποτελεί δηλαδή το μέρος ενός προβλήματος. Προτείνεται ως
μια στάση που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, έστω και αν το αντίγραφο είναι πάντα
παραμόρφωση εκείνου που αντιγράφουμε, ότι η αντιγραφή μπορεί να γίνει, επίσης, και
με μηχανικά μέσα, όπως είναι το φωτοαντίγραφο, αλλά ότι το αποτέλεσμα δε θα έχει

σε καμία περίπτωση την ίδια όψη. Έτσι, η πρακτική και ο στοχασμός, η πρακτική και η
αισθητική θα συσχετιστούν, χωρίς, όμως, να συγχωνευτούν.
Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις
Νεφέλη, 166-167 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Πρέπει, κατά τη συγγραφέα, να διδάσκονται οι μαθητές τη μίμηση της
τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη; Με ποια επιχειρήματα στηρίζει την άποψή της;
(60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή
ανάμεσα στις περιόδους της πρώτης παραγράφου (Συχνά τίθεται... ποιος είναι)
του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η κάθε λέξη;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του
κειμένου με έντονη γραφή: αντιγραφή, καλλιτέχνες, τεχνοτροπία, να δανειστεί,
πρόθεση.
(μονάδες 10)

Γ2. «Έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε συχνά».
Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η μίμηση από τους μαθητές της τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη]
Συχνά τίθεται το ερώτημα αν είναι χρήσιμο να διδάσκουμε σε έναν μαθητή να
μιμείται την τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη. Το ερώτημα, λοιπόν, αυτό θα μας επιτρέψει
να κατανοήσουμε τις μιμητικές τάσεις που αναπτύσσονται, όταν θέλουμε να δώσουμε
στον μαθητή τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί όπως ένας καλλιτέχνης. Βέβαια, η
αντιγραφή υπήρξε ανέκαθεν μια μορφή άσκησης, με την οποία καταγίνονταν οι ίδιοι οι
καλλιτέχνες. Με την αντιγραφή επιδίωκαν να επιτελέσουν πολλούς σκοπούς, όπως η
γνωριμία με την πρακτική και με τη δεξιοτεχνία των άλλων ή η αναφορά σε κάποιους
καλλιτέχνες με κριτικό τρόπο. Όμως, ο καλλιτέχνης που αντιγράφει ξέρει ότι
αντιγράφει και ξέρει από πού ξεκινά αλλά και ποιος είναι.
Αντίθετα, το παιδί, το οποίο αντιγράφει στην τάξη την τεχνοτροπία ενός
καλλιτέχνη ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, από το οποίο ζητάμε να μπει στη λογική ενός
άλλου και να δανειστεί τις δεξιότητές του, δεν είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή δεν έχει
απόσταση, δεν έχει άλλη πρόθεση, όταν αντιγράφει, από το να ανταποκριθεί με τον
καλύτερο τρόπο στην άσκηση. Ακόμη, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο σχολείο και
ο μαθητής θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του διδάσκοντος, να απαντήσει σωστά στο
πρόβλημα και, επίσης, προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα κριτήρια που του
θέτει. Άλλωστε, έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε συχνά.
Όμως, δικαίως θα αναρωτηθούμε αν συντελούν στην αγωγή του μαθητή. Υπό αυτήν
την άποψη τούτο το είδος της άσκησης είναι για άλλη μια φορά φορέας
προτυποποίησης.
Επομένως, μπορούμε να επεξεργαστούμε την έννοια της αντιγραφής μαζί με
τους μαθητές. Αυτή τη φορά, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε για τον μαθητή τις
συνθήκες μιας στοχαστικής απόστασης σε σχέση με αυτό που αντιγράφει. Ακόμη, θα
πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητα της
αντιγραφής την οποία επιχειρεί. Στην περίπτωση αυτή η αντιγραφή προσλαμβάνει έναν
διαφορετικό χαρακτήρα, αποτελεί δηλαδή το μέρος ενός προβλήματος. Προτείνεται ως
μια στάση που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, έστω και αν το αντίγραφο είναι πάντα
παραμόρφωση εκείνου που αντιγράφουμε, ότι η αντιγραφή μπορεί να γίνει, επίσης, και
με μηχανικά μέσα, όπως είναι το φωτοαντίγραφο, αλλά ότι το αποτέλεσμα δε θα έχει σε

καμία περίπτωση την ίδια όψη. Έτσι, η πρακτική και ο στοχασμός, η πρακτική και η
αισθητική θα συσχετιστούν, χωρίς, όμως, να συγχωνευτούν.
Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις
Νεφέλη, 166-167 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιες διαφορές ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό επισημαίνει η συγγραφέας
ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη που αντιγράφει ομοτέχνους του και σε ένα παιδί που
μιμείται μια καλλιτεχνική τεχνοτροπία; (60 - 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2.α. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί η συγγραφέας
στην πρώτη παράγραφο (Συχνά τίθεται... ποιος είναι) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μια συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: χρήσιμο, να
κατανοήσουμε, καταγίνονταν, επιδίωκαν, συντελούν.
(μονάδες 10)

Γ2. «Το ερώτημα, λοιπόν, αυτό θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τις μιμητικές
τάσεις που αναπτύσσονται, όταν θέλουμε να δώσουμε στον μαθητή τη
δυνατότητα να συμπεριφερθεί όπως ένας καλλιτέχνης».
Γ2.α.Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 3)
Γ2.β. Να γράψετε αν η αναφορική πρόταση είναι ονοματική ή επιρρηματική.
(μονάδες 2)
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Κείμενο
[Η μίμηση από τους μαθητές της τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη]
Συχνά τίθεται το ερώτημα αν είναι χρήσιμο να διδάσκουμε σε έναν μαθητή να
μιμείται την τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη. Το ερώτημα, λοιπόν, αυτό θα μας επιτρέψει
να κατανοήσουμε τις μιμητικές τάσεις που αναπτύσσονται, όταν θέλουμε να δώσουμε
στον μαθητή τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί όπως ένας καλλιτέχνης. Βέβαια, η
αντιγραφή υπήρξε ανέκαθεν μια μορφή άσκησης, με την οποία καταγίνονταν οι ίδιοι οι
καλλιτέχνες. Με την αντιγραφή επιδίωκαν να επιτελέσουν πολλούς σκοπούς, όπως η
γνωριμία με την πρακτική και με τη δεξιοτεχνία των άλλων ή η αναφορά σε κάποιους
καλλιτέχνες με κριτικό τρόπο. Όμως, ο καλλιτέχνης που αντιγράφει ξέρει ότι
αντιγράφει και ξέρει από πού ξεκινά αλλά και ποιος είναι.
Αντίθετα, το παιδί, το οποίο αντιγράφει στην τάξη την τεχνοτροπία ενός
καλλιτέχνη ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, από το οποίο ζητάμε να μπει στη λογική ενός
άλλου και να δανειστεί τις δεξιότητές του, δεν είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή δεν έχει
απόσταση, δεν έχει άλλη πρόθεση, όταν αντιγράφει, από το να ανταποκριθεί με τον
καλύτερο τρόπο στην άσκηση. Ακόμη, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο σχολείο
και ο μαθητής θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του διδάσκοντος, να απαντήσει σωστά
στο πρόβλημα και, επίσης, προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα κριτήρια που
του θέτει. Άλλωστε, έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε
συχνά. Όμως, δικαίως θα αναρωτηθούμε αν συντελούν στην αγωγή του μαθητή. Υπό
αυτήν την άποψη τούτο το είδος της άσκησης είναι για άλλη μια φορά φορέας
προτυποποίησης.
Επομένως, μπορούμε να επεξεργαστούμε την έννοια της αντιγραφής μαζί με
τους μαθητές. Αυτή τη φορά, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε για τον μαθητή τις
συνθήκες μιας στοχαστικής απόστασης σε σχέση με αυτό που αντιγράφει. Ακόμη, θα
πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητα της
αντιγραφής την οποία επιχειρεί. Στην περίπτωση αυτή η αντιγραφή προσλαμβάνει έναν
διαφορετικό χαρακτήρα, αποτελεί δηλαδή το μέρος ενός προβλήματος. Προτείνεται ως
μια στάση που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, έστω και αν το αντίγραφο είναι πάντα
παραμόρφωση εκείνου που αντιγράφουμε, ότι η αντιγραφή μπορεί να γίνει, επίσης, και
με μηχανικά μέσα, όπως είναι το φωτοαντίγραφο, αλλά ότι το αποτέλεσμα δε θα έχει σε

καμία περίπτωση την ίδια όψη. Έτσι, η πρακτική και ο στοχασμός, η πρακτική και η
αισθητική θα συσχετιστούν, χωρίς, όμως, να συγχωνευτούν.
Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις
Νεφέλη, 166-167 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιους προβληματισμούς διατυπώνει η συγγραφέας για την περίπτωση του
παιδιού που μιμείται στην τάξη την τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Αντίθετα...
προτυποποίησης) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά
από τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: θα επιτρέψει, ξέρει, τον
καλύτερο, σωστά, επιτυχία.
(μονάδες 10)
Γ2. Να αιτιολογήσετε τη λειτουργικότητα της μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης
της γλώσσας στις παρακάτω φράσεις του κειμένου:
«… ζητάμε να μπει στη λογική ενός άλλου…».
«… ο μαθητής θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του διδάσκοντος…».
(μονάδες 5)
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Κείμενο
[Έργα τέχνης εναντίον καλλιτεχνών]
Ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα ήταν
πανομοιότυπος μ’ έναν πίνακα, ας πούμε, του Σεζάν1, αυτό σαν επίτευγμα διαφέρει
πολύ από το επίτευγμα του ίδιου του Σεζάν. Αυτό που εν μέρει εκτιμούμε στο
επίτευγμα του Σεζάν δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός μεμονωμένου, όμορφου
πίνακα, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο καθιέρωσε ένα πρωτότυπο στυλ και
δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από πίνακες. Η πρωτοτυπία του αποτελεί μέρος του
επιτεύγματός του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί πίνακες
που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεισφέρουν στο να
κατανοήσουμε κάθε μεμονωμένο έργο που παρήγαγε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε
απόλυτα το καλλιτεχνικό του επίτευγμα τοποθετώντας απλώς τον κάθε πίνακα μέσα
στο πλαίσιο ολόκληρης της παραγωγής του.
Αντίθετα, ένας πλαστογράφος μπορεί να έχει το μηχανιστικό ταλέντο ως
ζωγράφος που είχε και ο Σεζάν, παρόλο που το επίτευγμα του Σεζάν δεν περιορίζεται
στο ταλέντο του ως τεχνίτη. Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν
μπορεί ποτέ να ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος· γιατί ο πλαστογράφος δεν
μπορεί να παρουσιάσει πρωτοτυπία με τον τρόπο που ήταν πρωτότυπος ο Σεζάν.
Όμως, στην περίπτωση που ο πλαστογράφος παράγει έργα στο στυλ του Σεζάν, αντί
για πραγματικά αντίγραφα υπαρκτών πινάκων, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότεροι
λόγοι, για να συγκριθεί η καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων με την αξία των
πινάκων του Σεζάν. Ωστόσο, ο πλαστογράφος θα αντέγραφε ένα στυλ αντί να το
δημιουργήσει.
Από την πλευρά μας εμείς έχουμε την τάση να εκτιμούμε τη δημιουργικότητα
του αυθεντικού καλλιτέχνη περισσότερο από τις ικανότητες του αντιγραφέα, επειδή η
δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό αποδεικνύει
βεβαίως ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε τον πλαστογράφο ισάξιο με τον πρωτότυπο
καλλιτέχνη, απλώς και μόνο επειδή είναι ικανός να παράγει μια πειστική απομίμηση.
Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όταν έχουμε το αντίγραφο ενός αυθεντικού πίνακα,
μπορούμε και πάλι να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνική αξία του Σεζάν βλέποντας το
αντίγραφο. Αυτό το επιχείρημα, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην καλλιτεχνική αξία
των απομιμήσεων, αλλά στα καλλιτεχνικά προσόντα των πλαστογράφων. Το
αντίγραφο θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε την ιδιοφυΐα του Σεζάν και όχι του
πλαστογράφου.
Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα με τις πλαστογραφίες είναι ότι από τη φύση
τους περιλαμβάνουν μια προσπάθεια να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την πηγή
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Σπουδαίος Γάλλος ζωγράφος του 19ου αιώνα.

τους. Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να
παραπλανήσει. Θα ήταν αντίγραφο ή ζωγραφικό πείραμα στο στυλ κάποιου άλλου
καλλιτέχνη. Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων
είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης, που
ισοδυναμεί με ψέμα. Επομένως, ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να διατηρήσουμε
κάποια ηθικά ζητήματα ξεχωριστά από τα καλλιτεχνικά, γιατί κι αν μια λαμπρή
πλαστογραφία εμπεριέχει την παραπλάνηση, δεν παύει εντούτοις να είναι
εντυπωσιακή ως έργο τέχνης.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία – Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,
251 -252 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Πού έγκειται, κατά τον συγγραφέα, η καλλιτεχνική αξία ενός έργου του Σεζάν;
(60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2α.Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή
στη δεύτερη παράγραφο (Αντίθετα …δημιουργήσει) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2β. Να δηλώσετε τη σχέση συνοχής που επιτυγχάνεται .
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την
πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: μεμονωμένου,
συνεισφέρουν, ευελπιστεί, πειστική, παραπλανήσουν (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος
κ.λπ.)
(μονάδες 10)

Γ2α. Αφού επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/
συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας, να αιτιολογήσετε τη χρήση του.
(μονάδες 2)
Γ2β. Να γράψετε μια περίοδο 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε το
παράδειγμα της μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης που επιλέξατε με
κυριολεκτικό/δηλωτικό τρόπο.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Έργα τέχνης εναντίον καλλιτεχνών]
Ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα ήταν
πανομοιότυπος μ’ έναν πίνακα, ας πούμε, του Σεζάν1, αυτό σαν επίτευγμα διαφέρει
πολύ από το επίτευγμα του ίδιου του Σεζάν. Αυτό που εν μέρει εκτιμούμε στο
επίτευγμα του Σεζάν δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός μεμονωμένου, όμορφου
πίνακα, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο καθιέρωσε ένα πρωτότυπο στυλ και
δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από πίνακες. Η πρωτοτυπία του αποτελεί μέρος του
επιτεύγματός του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί πίνακες
που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεισφέρουν στο να κατανοήσουμε
κάθε μεμονωμένο έργο που παρήγαγε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε απόλυτα το
καλλιτεχνικό του επίτευγμα τοποθετώντας απλώς τον κάθε πίνακα μέσα στο πλαίσιο
ολόκληρης της παραγωγής του.
Αντίθετα, ένας πλαστογράφος μπορεί να έχει το μηχανιστικό ταλέντο ως
ζωγράφος που είχε και ο Σεζάν, παρόλο που το επίτευγμα του Σεζάν δεν περιορίζεται
στο ταλέντο του ως τεχνίτη. Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν
μπορεί ποτέ να ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος· γιατί ο πλαστογράφος δεν
μπορεί να παρουσιάσει πρωτοτυπία με τον τρόπο που ήταν πρωτότυπος ο Σεζάν.
Όμως, στην περίπτωση που ο πλαστογράφος παράγει έργα στο στυλ του Σεζάν, αντί
για πραγματικά αντίγραφα υπαρκτών πινάκων, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότεροι
λόγοι, για να συγκριθεί η καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων με την αξία των
πινάκων του Σεζάν. Ωστόσο, ο πλαστογράφος θα αντέγραφε ένα στυλ αντί να το
δημιουργήσει.
Από την πλευρά μας εμείς έχουμε την τάση να εκτιμούμε τη δημιουργικότητα
του αυθεντικού καλλιτέχνη περισσότερο από τις ικανότητες του αντιγραφέα, επειδή η
δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό αποδεικνύει
βεβαίως ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε τον πλαστογράφο ισάξιο με τον πρωτότυπο
καλλιτέχνη, απλώς και μόνο επειδή είναι ικανός να παράγει μια πειστική απομίμηση.
Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όταν έχουμε το αντίγραφο ενός αυθεντικού πίνακα,
μπορούμε και πάλι να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνική αξία του Σεζάν βλέποντας το
αντίγραφο. Αυτό το επιχείρημα, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην καλλιτεχνική αξία
των απομιμήσεων, αλλά στα καλλιτεχνικά προσόντα των πλαστογράφων. Το
αντίγραφο θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε την ιδιοφυΐα του Σεζάν και όχι του
πλαστογράφου.
Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα με τις πλαστογραφίες είναι ότι από τη φύση
τους περιλαμβάνουν μια προσπάθεια να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την πηγή
1
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τους. Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να
παραπλανήσει. Θα ήταν αντίγραφο ή ζωγραφικό πείραμα στο στυλ κάποιου άλλου
καλλιτέχνη. Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων
είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης, που
ισοδυναμεί με ψέμα. Επομένως, ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να διατηρήσουμε
κάποια ηθικά ζητήματα ξεχωριστά από τα καλλιτεχνικά, γιατί κι αν μια λαμπρή
πλαστογραφία εμπεριέχει την παραπλάνηση, δεν παύει εντούτοις να είναι
εντυπωσιακή ως έργο τέχνης.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία – Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,
251 - 252 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια μπορεί, κατά τον συγγραφέα, να είναι η καλλιτεχνική αξία ενός πλαστού
έργου τέχνης; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε την
ακόλουθη περίοδο:
«Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν μπορεί ποτέ να
ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος».
(μονάδες 10)
Γ2α. Αφού επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/
συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας, να αιτιολογήσετε τη χρήση του.
(μονάδες 2)

Γ2β. Να γράψετε μία περίοδο 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε το
παράδειγμα της μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης που επιλέξατε με
κυριολεκτικό/δηλωτικό τρόπο.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο
[Έργα τέχνης εναντίον καλλιτεχνών]
Ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα ήταν
πανομοιότυπος μ’ έναν πίνακα, ας πούμε, του Σεζάν1, αυτό σαν επίτευγμα διαφέρει
πολύ από το επίτευγμα του ίδιου του Σεζάν. Αυτό που εν μέρει εκτιμούμε στο
επίτευγμα του Σεζάν δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός μεμονωμένου, όμορφου
πίνακα, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο καθιέρωσε ένα πρωτότυπο στυλ και
δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από πίνακες. Η πρωτοτυπία του αποτελεί μέρος του
επιτεύγματός του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί πίνακες
που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεισφέρουν στο να κατανοήσουμε
κάθε μεμονωμένο έργο που παρήγαγε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε απόλυτα το
καλλιτεχνικό του επίτευγμα τοποθετώντας απλώς τον κάθε πίνακα μέσα στο πλαίσιο
ολόκληρης της παραγωγής του.
Αντίθετα, ένας πλαστογράφος μπορεί να έχει το μηχανιστικό ταλέντο ως
ζωγράφος που είχε και ο Σεζάν, παρόλο που το επίτευγμα του Σεζάν δεν περιορίζεται
στο ταλέντο του ως τεχνίτη. Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν
μπορεί ποτέ να ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος· γιατί ο πλαστογράφος δεν
μπορεί να παρουσιάσει πρωτοτυπία με τον τρόπο που ήταν πρωτότυπος ο Σεζάν.
Όμως, στην περίπτωση που ο πλαστογράφος παράγει έργα στο στυλ του Σεζάν, αντί
για πραγματικά αντίγραφα υπαρκτών πινάκων, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότεροι
λόγοι, για να συγκριθεί η καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων με την αξία των
πινάκων του Σεζάν. Ωστόσο, ο πλαστογράφος θα αντέγραφε ένα στυλ αντί να το
δημιουργήσει.
Από την πλευρά μας εμείς έχουμε την τάση να εκτιμούμε τη δημιουργικότητα
του αυθεντικού καλλιτέχνη περισσότερο από τις ικανότητες του αντιγραφέα, επειδή η
δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό αποδεικνύει
βεβαίως ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε τον πλαστογράφο ισάξιο με τον πρωτότυπο
καλλιτέχνη, απλώς και μόνο επειδή είναι ικανός να παράγει μια πειστική απομίμηση.
Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όταν έχουμε το αντίγραφο ενός αυθεντικού πίνακα,
μπορούμε και πάλι να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνική αξία του Σεζάν βλέποντας το
αντίγραφο. Αυτό το επιχείρημα, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην καλλιτεχνική αξία
των απομιμήσεων, αλλά στα καλλιτεχνικά προσόντα των πλαστογράφων. Το
αντίγραφο θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε την ιδιοφυΐα του Σεζάν και όχι του
πλαστογράφου.
Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα με τις πλαστογραφίες είναι ότι από τη φύση
τους περιλαμβάνουν μια προσπάθεια να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την πηγή
τους. Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να
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παραπλανήσει. Θα ήταν αντίγραφο ή ζωγραφικό πείραμα στο στυλ κάποιου άλλου
καλλιτέχνη. Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων
είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης, που
ισοδυναμεί με ψέμα. Επομένως, ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να διατηρήσουμε
κάποια ηθικά ζητήματα ξεχωριστά από τα καλλιτεχνικά, γιατί κι αν μια λαμπρή
πλαστογραφία εμπεριέχει την παραπλάνηση, δεν παύει εντούτοις να είναι
εντυπωσιακή ως έργο τέχνης.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία – Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,
251 – 252 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιο είναι, κατά τον συγγραφέα, το αληθινό πρόβλημα σε σχέση με ένα πλαστό
έργο τέχνης; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
B2. Ποια
είναι
τα
δομικά
στοιχεία
της
δεύτερης
παραγράφου
(Αντίθετα…δημιουργήσει) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. «Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να
παραπλανήσει».
Να εντάξετε την παραπάνω περιόδο σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων.
(μονάδες 10)
Γ2α.

«…επειδή η δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής
αξίας».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 3)

Γ2β.

Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πλευρά. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε
τη

λέξη

κυριολεκτικά/δηλωτικά

και

στη

δεύτερη

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Έργα τέχνης εναντίον καλλιτεχνών]
Ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα ήταν
πανομοιότυπος μ’ έναν πίνακα, ας πούμε, του Σεζάν1, αυτό σαν επίτευγμα διαφέρει
πολύ από το επίτευγμα του ίδιου του Σεζάν. Αυτό που εν μέρει εκτιμούμε στο
επίτευγμα του Σεζάν δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός μεμονωμένου, όμορφου
πίνακα, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο καθιέρωσε ένα πρωτότυπο στυλ και
δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από πίνακες. Η πρωτοτυπία του αποτελεί μέρος του
επιτεύγματός του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί πίνακες
που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεισφέρουν στο να κατανοήσουμε
κάθε μεμονωμένο έργο που παρήγαγε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε απόλυτα το
καλλιτεχνικό του επίτευγμα τοποθετώντας απλώς τον κάθε πίνακα μέσα στο πλαίσιο
ολόκληρης της παραγωγής του.
Αντίθετα, ένας πλαστογράφος μπορεί να έχει το μηχανιστικό ταλέντο ως
ζωγράφος που είχε και ο Σεζάν, παρόλο που το επίτευγμα του Σεζάν δεν περιορίζεται
στο ταλέντο του ως τεχνίτη. Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν
μπορεί ποτέ να ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος· γιατί ο πλαστογράφος δεν
μπορεί να παρουσιάσει πρωτοτυπία με τον τρόπο που ήταν πρωτότυπος ο Σεζάν.
Όμως, στην περίπτωση που ο πλαστογράφος παράγει έργα στο στυλ του Σεζάν, αντί
για πραγματικά αντίγραφα υπαρκτών πινάκων, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότεροι
λόγοι, για να συγκριθεί η καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων με την αξία των
πινάκων του Σεζάν. Ωστόσο, ο πλαστογράφος θα αντέγραφε ένα στυλ αντί να το
δημιουργήσει.
Από την πλευρά μας εμείς έχουμε την τάση να εκτιμούμε τη δημιουργικότητα
του αυθεντικού καλλιτέχνη περισσότερο από τις ικανότητες του αντιγραφέα, επειδή
η δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό
αποδεικνύει βεβαίως ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε τον πλαστογράφο ισάξιο με τον
πρωτότυπο καλλιτέχνη, απλώς και μόνο επειδή είναι ικανός να παράγει μια πειστική
απομίμηση. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όταν έχουμε το αντίγραφο ενός αυθεντικού
πίνακα, μπορούμε και πάλι να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνική αξία του Σεζάν
βλέποντας το αντίγραφο. Αυτό το επιχείρημα, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην
καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων, αλλά στα καλλιτεχνικά προσόντα των
πλαστογράφων. Το αντίγραφο θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε την ιδιοφυΐα του
Σεζάν και όχι του πλαστογράφου.
Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα με τις πλαστογραφίες είναι ότι από τη φύση
τους περιλαμβάνουν μια προσπάθεια να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την πηγή
1
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τους. Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να
παραπλανήσει. Θα ήταν αντίγραφο ή ζωγραφικό πείραμα στο στυλ κάποιου άλλου
καλλιτέχνη. Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων
είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης, που
ισοδυναμεί με ψέμα. Επομένως, ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να διατηρήσουμε
κάποια ηθικά ζητήματα ξεχωριστά από τα καλλιτεχνικά, γιατί κι αν μια λαμπρή
πλαστογραφία εμπεριέχει την παραπλάνηση, δεν παύει εντούτοις να είναι
εντυπωσιακή ως έργο τέχνης.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία – Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,
251 – 252 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, για ποιον λόγο το κοινό τείνει να εκτιμά
περισσότερο τη δημιουργικότητα του καλλιτέχνη από τη δεξιοτεχνία του
αντιγραφέα; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για την δεύτερη (Αντίθετα …δημιουργήσει)
και την τρίτη παράγραφο (Από …πλαστογράφου) του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την
πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: καθιέρωσε, πρωτοτυπία,
αυθεντικού, αντιτάσσεται, παραπλάνησης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.)
(μονάδες 10)

Γ2α.«Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων
είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης».
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ2β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.
(μονάδες 3)
.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η προέλευση της τέχνης]
Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν, όπως όλες οι εφευρέσεις, με
τα αναγκαία. Στη συνέχεια επιζητήθηκε η ομορφιά και τελικά ακολούθησε το
περιττό. Αυτά είναι τα τρία κυριότερα στάδια της τέχνης. Οι παλιότερες αναφορές
μας διδάσκουν ότι τα πρώτα εικαστικά έργα έδειχναν τι είναι ο άνθρωπος και όχι
πώς φαίνεται στα μάτια μας, δηλαδή το περίγραμμά του και όχι τη μορφή του. Από
την απλοϊκότητα της μορφής πέρασαν στην εξέταση των σχέσεων, η οποία δίδαξε την
ορθότητα. Με τη σειρά της αυτή προσέφερε την ασφάλεια, για να αποτολμηθεί το
μεγάλο. Έτσι, η τέχνη απέκτησε μεγαλείο και τελικά με τους 'Ελληνες έφτασε
σταδιακά στην ανώτατη ομορφιά. Αφού εναρμονίστηκαν όλα τα μέρη της και
επιζητήθηκε ο εξωραϊσμός της, οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο περιττό, οπότε
χάθηκε η μεγαλοσύνη της τέχνης και τέλος ακολούθησε η πλήρης παρακμή της.
Η τέχνη άρχισε με την πιο απλοϊκή μορφή και ίσως με ένα είδος γλυπτικής,
καθώς και ένα παιδί μπορεί να δώσει μια ορισμένη μορφή σε μια μαλακή μάζα. Δεν
μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια, επειδή στην πρώτη
περίπτωση αρκεί η απλή ιδέα ενός πράγματος, ενώ το σχέδιο απαιτεί πολλές άλλες
γνώσεις. Αργότερα η ζωγραφική έγινε η διακοσμήτρια της γλυπτικής.
Η προέλευση της τέχνης φαίνεται πως είναι ίδια σε όλους τους λαούς που την
άσκησαν και δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα
της, καθώς το πρώτο σπέρμα για το αναγκαίο το βρήκε κάθε λαός στον εαυτό του.
Αλλά η επινόηση της τέχνης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των λαών και την
πρώιμη ή όψιμη εισαγωγή της λατρείας των θεών. Έτσι, οι Χαλδαίοι ή οι Αιγύπτιοι
πρέπει να αισθητοποίησαν νωρίτερα από τους 'Ελληνες στο πλαίσιο της λατρείας τις
ανώτερες δυνάμεις που φαντάστηκαν. Εδώ συμβαίνει ό,τι παρατηρείται και στις
άλλες τέχνες και εφευρέσεις, όπως είναι ο χρωματισμός με πορφύρα, που στις χώρες
της Ανατολής έγιναν γνωστές και ασκήθηκαν νωρίτερα.
Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια τέχνη
και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά, επειδή στηρίζονται
σε επιμέρους στοιχεία που έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και από αυτό βγάζουν
ένα γενικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένοι λόγω της χαρακτηριστικής
κοιλιάς τόσο των Ελλήνων όσο και των Ρωμαίων παλαιστών ισχυρίζονται ότι οι
δεύτεροι, εφόσον έπονται χρονικά, κατάγονται από τους πρώτους. Η τέχνη στους
Ελληνες, αν και αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από ό,τι τις χώρες της Ανατολής,
άρχισε με μιαν απλοϊκότητα, καθώς, όπως φαίνεται, οι 'Ελληνες δε δέχτηκαν το

πρώτο σπέρμα για την τέχνη τους από κανέναν άλλο λαό, αλλά φαίνεται πως είναι οι
πρώτοι εφευρέτες της.
J. Winckelmann (2010). Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Αθήνα: Gutenberg
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια είναι, κατά τον συγγραφέα, τα κύρια στάδια εξέλιξης της τέχνης; (60 – 80
λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή
στην τρίτη παράγραφο (Η προέλευση ...νωρίτερα).
(μονάδες 2)
Β2β. Ποια σχέση συνοχής επιτυγχάνεται με καθεμιά από αυτές;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από
την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: εικαστικά, απαιτεί,
επαρκείς, ομοιότητα, αναπτύχθηκε (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. «Δεν μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια …». Να
δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 3)

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη επιφάνεια. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε
τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η προέλευση της τέχνης]
Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν, όπως όλες οι εφευρέσεις, με
τα αναγκαία. Στη συνέχεια επιζητήθηκε η ομορφιά και τελικά ακολούθησε το
περιττό. Αυτά είναι τα τρία κυριότερα στάδια της τέχνης. Οι παλιότερες αναφορές
μας διδάσκουν ότι τα πρώτα εικαστικά έργα έδειχναν τι είναι ο άνθρωπος και όχι πώς
φαίνεται στα μάτια μας, δηλαδή το περίγραμμά του και όχι τη μορφή του. Από την
απλοϊκότητα της μορφής πέρασαν στην εξέταση των σχέσεων, η οποία δίδαξε την
ορθότητα. Με τη σειρά της αυτή προσέφερε την ασφάλεια, για να αποτολμηθεί το
μεγάλο. Έτσι, η τέχνη απέκτησε μεγαλείο και τελικά με τους 'Ελληνες έφτασε
σταδιακά στην ανώτατη ομορφιά. Αφού εναρμονίστηκαν όλα τα μέρη της και
επιζητήθηκε ο εξωραϊσμός της, οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο περιττό, οπότε
χάθηκε η μεγαλοσύνη της τέχνης και τέλος ακολούθησε η πλήρης παρακμή της.
Η τέχνη άρχισε με την πιο απλοϊκή μορφή και ίσως με ένα είδος γλυπτικής,
καθώς και ένα παιδί μπορεί να δώσει μια ορισμένη μορφή σε μια μαλακή μάζα. Δεν
μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια, επειδή στην πρώτη
περίπτωση αρκεί η απλή ιδέα ενός πράγματος, ενώ το σχέδιο απαιτεί πολλές άλλες
γνώσεις. Αργότερα η ζωγραφική έγινε η διακοσμήτρια της γλυπτικής.
Η προέλευση της τέχνης φαίνεται πως είναι ίδια σε όλους τους λαούς που την
άσκησαν και δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα
της, καθώς το πρώτο σπέρμα για το αναγκαίο το βρήκε κάθε λαός στον εαυτό του.
Αλλά η επινόηση της τέχνης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των λαών και την
πρώιμη ή όψιμη εισαγωγή της λατρείας των θεών. Έτσι, οι Χαλδαίοι ή οι Αιγύπτιοι
πρέπει να αισθητοποίησαν νωρίτερα από τους 'Ελληνες στο πλαίσιο της λατρείας τις
ανώτερες δυνάμεις που φαντάστηκαν. Εδώ συμβαίνει ό,τι παρατηρείται και στις
άλλες τέχνες και εφευρέσεις, όπως είναι ο χρωματισμός με πορφύρα, που στις χώρες
της Ανατολής έγιναν γνωστές και ασκήθηκαν νωρίτερα.
Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια τέχνη
και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά, επειδή στηρίζονται
σε επιμέρους στοιχεία που έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και από αυτό βγάζουν
ένα γενικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένοι λόγω της χαρακτηριστικής
κοιλιάς τόσο των Ελλήνων όσο και των Ρωμαίων παλαιστών ισχυρίζονται ότι οι
δεύτεροι, εφόσον έπονται χρονικά, κατάγονται από τους πρώτους. Η τέχνη στους
Ελληνες, αν και αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από ό,τι τις χώρες της Ανατολής,
άρχισε με μιαν απλοϊκότητα, καθώς, όπως φαίνεται, οι 'Ελληνες δε δέχτηκαν το

πρώτο σπέρμα για την τέχνη τους από κανέναν άλλο λαό, αλλά φαίνεται πως είναι οι
πρώτοι εφευρέτες της.
J. Winckelmann (2010). Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Αθήνα: Gutenberg
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Τι απαντά ο συγγραφέας στην άποψη ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πατρίδα της
τέχνης; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Εκείνοι … εφευρέτες
της) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: τέχνη, ορισμένη μορφή,
συμβαίνει, ομοιότητα μεταξύ τους, αναπτύχθηκε. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το
γένος, το πρόσωπο κλπ.)
(μονάδες 10)
Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου και
να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η προέλευση της τέχνης]
Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν, όπως όλες οι εφευρέσεις,
με τα αναγκαία. Στη συνέχεια επιζητήθηκε η ομορφιά και τελικά ακολούθησε το
περιττό. Αυτά είναι τα τρία κυριότερα στάδια της τέχνης. Οι παλιότερες αναφορές
μας διδάσκουν ότι τα πρώτα εικαστικά έργα έδειχναν τι είναι ο άνθρωπος και όχι
πώς φαίνεται στα μάτια μας, δηλαδή το περίγραμμά του και όχι τη μορφή του. Από
την απλοϊκότητα της μορφής πέρασαν στην εξέταση των σχέσεων, η οποία δίδαξε την
ορθότητα. Με τη σειρά της αυτή προσέφερε την ασφάλεια, για να αποτολμηθεί το
μεγάλο. Έτσι, η τέχνη απέκτησε μεγαλείο και τελικά με τους 'Ελληνες έφτασε
σταδιακά στην ανώτατη ομορφιά. Αφού εναρμονίστηκαν όλα τα μέρη της και
επιζητήθηκε ο εξωραϊσμός της, οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο περιττό, οπότε
χάθηκε η μεγαλοσύνη της τέχνης και τέλος ακολούθησε η πλήρης παρακμή της.
Η τέχνη άρχισε με την πιο απλοϊκή μορφή και ίσως με ένα είδος γλυπτικής,
καθώς και ένα παιδί μπορεί να δώσει μια ορισμένη μορφή σε μια μαλακή μάζα. Δεν
μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια, επειδή στην πρώτη
περίπτωση αρκεί η απλή ιδέα ενός πράγματος, ενώ το σχέδιο απαιτεί πολλές άλλες
γνώσεις. Αργότερα η ζωγραφική έγινε η διακοσμήτρια της γλυπτικής.
Η προέλευση της τέχνης φαίνεται πως είναι ίδια σε όλους τους λαούς που την
άσκησαν και δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα
της, καθώς το πρώτο σπέρμα για το αναγκαίο το βρήκε κάθε λαός στον εαυτό του.
Αλλά η επινόηση της τέχνης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των λαών και την
πρώιμη ή όψιμη εισαγωγή της λατρείας των θεών. Έτσι, οι Χαλδαίοι ή οι Αιγύπτιοι
πρέπει να αισθητοποίησαν νωρίτερα από τους 'Ελληνες στο πλαίσιο της λατρείας τις
ανώτερες δυνάμεις που φαντάστηκαν. Εδώ συμβαίνει ό,τι παρατηρείται και στις
άλλες τέχνες και εφευρέσεις, όπως είναι ο χρωματισμός με πορφύρα, οι οποίες στις
χώρες της Ανατολής έγιναν γνωστές και ασκήθηκαν νωρίτερα.
Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια τέχνη
και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά, επειδή στηρίζονται
σε επιμέρους στοιχεία που έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και από αυτό βγάζουν
ένα γενικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένοι λόγω της χαρακτηριστικής
κοιλιάς τόσο των Ελλήνων όσο και των Ρωμαίων παλαιστών ισχυρίζονται ότι οι
δεύτεροι, εφόσον έπονται χρονικά, κατάγονται από τους πρώτους. Η τέχνη στους
Ελληνες, αν και αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από ό,τι τις χώρες της Ανατολής,
άρχισε με μιαν απλοϊκότητα, καθώς, όπως φαίνεται, οι 'Ελληνες δε δέχτηκαν το

πρώτο σπέρμα για την τέχνη τους από κανέναν άλλο λαό, αλλά φαίνεται πως είναι οι
πρώτοι εφευρέτες της.
J. Winckelmann (2010). Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Αθήνα: Gutenberg
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι «δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να
δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα της τέχνης» (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας
στην τρίτη (Η προέλευση …νωρίτερα) παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: Οι τέχνες, μας διδάσκουν,
προέλευση, διαφέρει ανάλογα, όμως. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο
κλπ.)
(μονάδες 10)
Γ2α. «Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια
τέχνη και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά».
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε
παραθετική/προσθετική.

αν

αυτή

είναι

προσδιοριστική

ή

(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η προέλευση της τέχνης]
Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν, όπως όλες οι εφευρέσεις, με
τα αναγκαία. Στη συνέχεια επιζητήθηκε η ομορφιά και τελικά ακολούθησε το
περιττό. Αυτά είναι τα τρία κυριότερα στάδια της τέχνης. Οι παλιότερες αναφορές
μας διδάσκουν ότι τα πρώτα εικαστικά έργα έδειχναν τι είναι ο άνθρωπος και όχι
πώς φαίνεται στα μάτια μας, δηλαδή το περίγραμμά του και όχι τη μορφή του. Από
την απλοϊκότητα της μορφής πέρασαν στην εξέταση των σχέσεων, η οποία δίδαξε την
ορθότητα. Με τη σειρά της αυτή προσέφερε την ασφάλεια, για να αποτολμηθεί το
μεγάλο. Έτσι, η τέχνη απέκτησε μεγαλείο και τελικά με τους 'Ελληνες έφτασε
σταδιακά στην ανώτατη ομορφιά. Αφού εναρμονίστηκαν όλα τα μέρη της και
επιζητήθηκε ο εξωραϊσμός της, οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο περιττό, οπότε
χάθηκε η μεγαλοσύνη της τέχνης και τέλος ακολούθησε η πλήρης παρακμή της.
Η τέχνη άρχισε με την πιο απλοϊκή μορφή και ίσως με ένα είδος γλυπτικής,
καθώς και ένα παιδί μπορεί να δώσει μια ορισμένη μορφή σε μια μαλακή μάζα. Δεν
μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια, επειδή στην πρώτη
περίπτωση αρκεί η απλή ιδέα ενός πράγματος, ενώ το σχέδιο απαιτεί πολλές άλλες
γνώσεις. Αργότερα η ζωγραφική έγινε η διακοσμήτρια της γλυπτικής.
Η προέλευση της τέχνης φαίνεται πως είναι ίδια σε όλους τους λαούς που την
άσκησαν και δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα
της, καθώς το πρώτο σπέρμα για το αναγκαίο το βρήκε κάθε λαός στον εαυτό του.
Αλλά η επινόηση της τέχνης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των λαών και την
πρώιμη ή όψιμη εισαγωγή της λατρείας των θεών. Έτσι, οι Χαλδαίοι ή οι Αιγύπτιοι
πρέπει να αισθητοποίησαν νωρίτερα από τους 'Ελληνες στο πλαίσιο της λατρείας τις
ανώτερες δυνάμεις που φαντάστηκαν. Εδώ συμβαίνει ό,τι παρατηρείται και στις
άλλες τέχνες και εφευρέσεις, όπως είναι ο χρωματισμός με πορφύρα, που στις χώρες
της Ανατολής έγιναν γνωστές και ασκήθηκαν νωρίτερα.
Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια τέχνη
και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά, επειδή στηρίζονται
σε επιμέρους στοιχεία που έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και από αυτό βγάζουν
ένα γενικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένοι λόγω της χαρακτηριστικής
κοιλιάς τόσο των Ελλήνων όσο και των Ρωμαίων παλαιστών ισχυρίζονται ότι οι
δεύτεροι, εφόσον έπονται χρονικά, κατάγονται από τους πρώτους. Η τέχνη στους
Ελληνες, αν και αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από ό,τι τις χώρες της Ανατολής,
άρχισε με μιαν απλοϊκότητα, καθώς, όπως φαίνεται, οι 'Ελληνες δε δέχτηκαν το

πρώτο σπέρμα για την τέχνη τους από κανέναν άλλο λαό, αλλά φαίνεται πως είναι οι
πρώτοι εφευρέτες της.
J. Winckelmann (2010). Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Αθήνα: Gutenberg
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι η ενασχόληση των καλλιτεχνών με το
περιττό οδήγησε στη σταδιακή παρακμή της τέχνης. (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποιον τρόπο ανάπτυξης ακολουθεί ο συγγραφέας στην τέταρτη (Εκείνοι …της)
παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εικαστικά έργα, μεγαλείο,
αισθητοποίησαν, τέχνη, φαίνεται. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο
κ.λπ.)
(μονάδες 10)
Γ2α. «Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν …με τα αναγκαία».
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε
παραθετική/προσθετική.

αν

αυτή

είναι

προσδιοριστική

ή

(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Πλαστογραφία και καλλιτεχνική αξία]
Ένα ζήτημα σχετικό με τη γνησιότητα, το οποίο προκαλεί φιλοσοφικά
ερωτήματα, είναι αν ένας αυθεντικός πίνακας έχει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία από
μια τέλεια πλαστογραφία. Εδώ θα εξετάσω μόνο τις πλαστογραφήσεις των πινάκων
ζωγραφικής, όμως κάθε είδος καλλιτεχνήματος που έχει υλική υπόσταση μπορεί να
πλαστογραφηθεί. Για παράδειγμα, ένα γλυπτό, μια εκτύπωση, μια φωτογραφία και ούτω
καθεξής. Τα αντίγραφα μυθιστορημάτων, ποιημάτων και συμφωνιών δε θεωρούνται
πλαστογραφήσεις. Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα,
ενώ οι απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί να
περάσουν ως αυθεντικά έργα.
Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους διάφορους
τύπους πλαστογραφίας. Οι δύο βασικοί τύποι είναι το τέλειο αντίγραφο και η
ζωγραφική που μιμείται το στυλ ενός διάσημου καλλιτέχνη. 'Ένα ακριβές αντίγραφο
της Μόνα Λίζα1 θα ήταν πλαστογραφία του πρώτου τύπου. Οι πίνακες του
πλαστογράφου Βαν Μέγκερεν στο στυλ του Βερμέρ2, οι οποίοι μάλιστα ξεγέλασαν
τους περισσότερους ειδικούς, αποτελούν παράδειγμα του δεύτερου τύπου, γιατί δεν
υπήρχε πρωτότυπο το οποίο να αντιγράψουν.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι μόνο το πραγματικό χειρόγραφο ενός θεατρικού
έργου, ενός μυθιστορήματος ή ενός ποιήματος θα μπορούσε να πλαστογραφηθεί με
την πρώτη έννοια του όρου. Θα μπορούσαν, όμως, να γίνουν πλαστογραφήσεις του
δεύτερου τύπου, οι οποίες να αφορούν έργα του Σαίξπηρ λόγου χάρη, από κάποιον
που μιμείται επιδέξια το στυλ του συγγραφέα.
Θα έπρεπε άραγε να αντιμετωπίζονται οι πλαστογραφήσεις ως σημαντικά
έργα τέχνης από μόνα τους; Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο
που πείθει τους ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο
πλαστογράφος είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη και θα
έπρεπε να αντιμετωπίζεται, αν όχι ως ισάξιός του, τουλάχιστον ως ένας ικανός
δεξιοτέχνης. Αυτή, όμως, η θέση έχει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέμιους. Πάντως,
αν η προτίμηση ή και η επιμονή για απόκτηση ενός πρωτότυπου έργου έχουν να
κάνουν με αιτίες έξω από την τέχνη, όπως είναι η επενδυτική προσδοκία, η
ψυχολογία ή ο κοινωνικός ανταγωνισμός και η ματαιόδοξη διάθεση των συλλεκτών
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Γνωστή και ως Τζιοκόντα. Διάσημη προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα.

τέχνης, τότε ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε
καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία - Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,
247 – 248 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιο βασικό ερώτημα θέτει ο συγγραφέας σχετικά με την καλλιτεχνική αξία
ενός ζωγραφικού πίνακα; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στη δεύτερη παράγραφο (Κατ’αρχάς
...να αντιγράψουν) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από
την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αξία, πρωτότυπα,
διαχωρισμός, επιδέξια, προσδοκία (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. «…ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε
καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα…».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 3)

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη επίπεδο. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη
λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Πλαστογραφία και καλλιτεχνική αξία]
Ένα ζήτημα σχετικό με τη γνησιότητα, το οποίο προκαλεί φιλοσοφικά
ερωτήματα, είναι αν ένας αυθεντικός πίνακας έχει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία από
μια τέλεια πλαστογραφία. Εδώ θα εξετάσω μόνο τις πλαστογραφήσεις των πινάκων
ζωγραφικής, όμως κάθε είδος καλλιτεχνήματος που έχει υλική υπόσταση μπορεί να
πλαστογραφηθεί. Για παράδειγμα, ένα γλυπτό, μια εκτύπωση, μια φωτογραφία και ούτω
καθεξής. Τα αντίγραφα μυθιστορημάτων, ποιημάτων και συμφωνιών δε θεωρούνται
πλαστογραφήσεις. Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα,
ενώ οι απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί να
περάσουν ως αυθεντικά έργα.
Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους διάφορους
τύπους πλαστογραφίας. Οι δύο βασικοί τύποι είναι το τέλειο αντίγραφο και η
ζωγραφική που μιμείται το στυλ ενός διάσημου καλλιτέχνη. 'Ένα ακριβές αντίγραφο
της Μόνα Λίζα1 θα ήταν πλαστογραφία του πρώτου τύπου. Οι πίνακες του
πλαστογράφου Βαν Μέγκερεν στο στυλ του Βερμέρ2, οι οποίοι μάλιστα ξεγέλασαν
τους περισσότερους ειδικούς, αποτελούν παράδειγμα του δεύτερου τύπου, γιατί δεν
υπήρχε πρωτότυπο το οποίο να αντιγράψουν.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι μόνο το πραγματικό χειρόγραφο ενός θεατρικού
έργου, ενός μυθιστορήματος ή ενός ποιήματος θα μπορούσε να πλαστογραφηθεί με
την πρώτη έννοια του όρου. Θα μπορούσαν, όμως, να γίνουν πλαστογραφήσεις του
δεύτερου τύπου, οι οποίες να αφορούν έργα του Σαίξπηρ λόγου χάρη, από κάποιον
που μιμείται επιδέξια το στυλ του συγγραφέα.
Θα έπρεπε άραγε να αντιμετωπίζονται οι πλαστογραφήσεις ως σημαντικά
έργα τέχνης από μόνα τους; Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο
που πείθει τους ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο
πλαστογράφος είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη και θα
έπρεπε να αντιμετωπίζεται, αν όχι ως ισάξιός του, τουλάχιστον ως ένας ικανός
δεξιοτέχνης. Αυτή, όμως, η θέση έχει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέμιους. Πάντως,
αν η προτίμηση ή και η επιμονή για απόκτηση ενός πρωτότυπου έργου έχουν να
1
2

Γνωστή και ως Τζιοκόντα. Διάσημη προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα.

κάνουν με αιτίες έξω από την τέχνη, όπως είναι η επενδυτική προσδοκία, η
ψυχολογία ή ο κοινωνικός ανταγωνισμός και η ματαιόδοξη διάθεση των συλλεκτών
τέχνης, τότε ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε
καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία - Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,
247 -248 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιους βασικούς τύπους πλαστογραφίας διακρίνει ο συγγραφέας; (60 – 80
λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Κατ’αρχάς ...αντιγράψουν)
και την τρίτη παράγραφο (Είναι ... συγγραφέα) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: καλλιτεχνική αξία, τέλειο
αντίγραφο, μιμείται, δεξιοτέχνης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο
κλπ.)
(μονάδες 10)
Γ2α. «Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο που πείθει τους
ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο πλαστογράφος
είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη …»
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση
(μονάδες 2)

Γ2β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.
(μονάδες 3)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Πλαστογραφία και καλλιτεχνική αξία]
Ένα ζήτημα σχετικό με τη γνησιότητα, το οποίο προκαλεί φιλοσοφικά
ερωτήματα, είναι αν ένας αυθεντικός πίνακας έχει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία από
μια τέλεια πλαστογραφία. Εδώ θα εξετάσω μόνο τις πλαστογραφήσεις των πινάκων
ζωγραφικής, όμως κάθε είδος καλλιτεχνήματος που έχει υλική υπόσταση μπορεί να
πλαστογραφηθεί. Για παράδειγμα, ένα γλυπτό, μια εκτύπωση, μια φωτογραφία και ούτω
καθεξής. Τα αντίγραφα μυθιστορημάτων, ποιημάτων και συμφωνιών δε θεωρούνται
πλαστογραφήσεις. Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα,
ενώ οι απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί να
περάσουν ως αυθεντικά έργα.
Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους διάφορους
τύπους πλαστογραφίας. Οι δύο βασικοί τύποι είναι το τέλειο αντίγραφο και η
ζωγραφική που μιμείται το στυλ ενός διάσημου καλλιτέχνη. 'Ένα ακριβές αντίγραφο
της Μόνα Λίζα1 θα ήταν πλαστογραφία του πρώτου τύπου. Οι πίνακες του
πλαστογράφου Βαν Μέγκερεν στο στυλ του Βερμέρ2, οι οποίοι μάλιστα ξεγέλασαν
τους περισσότερους ειδικούς, αποτελούν παράδειγμα του δεύτερου τύπου, γιατί δεν
υπήρχε πρωτότυπο το οποίο να αντιγράψουν.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι μόνο το πραγματικό χειρόγραφο ενός θεατρικού
έργου, ενός μυθιστορήματος ή ενός ποιήματος θα μπορούσε να πλαστογραφηθεί με
την πρώτη έννοια του όρου. Θα μπορούσαν, όμως, να γίνουν πλαστογραφήσεις του
δεύτερου τύπου, οι οποίες να αφορούν έργα του Σαίξπηρ λόγου χάρη, από κάποιον
που μιμείται επιδέξια το στυλ του συγγραφέα.
Θα έπρεπε άραγε να αντιμετωπίζονται οι πλαστογραφήσεις ως σημαντικά
έργα τέχνης από μόνα τους; Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο
που πείθει τους ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο
πλαστογράφος είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη και θα
έπρεπε να αντιμετωπίζεται, αν όχι ως ισάξιός του, τουλάχιστον ως ένας ικανός
δεξιοτέχνης. Αυτή, όμως, η θέση έχει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέμιους. Πάντως,
αν η προτίμηση ή και η επιμονή για απόκτηση ενός πρωτότυπου έργου έχουν να
κάνουν με αιτίες έξω από την τέχνη, όπως είναι η επενδυτική προσδοκία, η
ψυχολογία ή ο κοινωνικός ανταγωνισμός και η ματαιόδοξη διάθεση των συλλεκτών
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Γνωστή και ως Τζιοκόντα. Διάσημη προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα.

τέχνης, τότε ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε
καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία - Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,
247 – 248 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι η επιθυμία για απόκτηση ενός έργου
τέχνης έχει να κάνει, μεταξύ άλλων, και με την «ματαιόδοξη διάθεση των
συλλεκτών τέχνης». (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας
στην πρώτη παράγραφο (Ένα ...έργα.) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από
την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: γνησιότητα,
απομιμήσεις, ακριβές, ικανός, επιμονή (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. «Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα, ενώ οι
απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί
να περάσουν ως αυθεντικά έργα…».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 3)

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη ύφος. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη
λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Πλαστογραφία και καλλιτεχνική αξία]
Ένα ζήτημα σχετικό με τη γνησιότητα, το οποίο προκαλεί φιλοσοφικά
ερωτήματα, είναι αν ένας αυθεντικός πίνακας έχει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία από
μια τέλεια πλαστογραφία. Εδώ θα εξετάσω μόνο τις πλαστογραφήσεις των πινάκων
ζωγραφικής, όμως κάθε είδος καλλιτεχνήματος που έχει υλική υπόσταση μπορεί να
πλαστογραφηθεί. Για παράδειγμα, ένα γλυπτό, μια εκτύπωση, μια φωτογραφία και ούτω
καθεξής. Τα αντίγραφα μυθιστορημάτων, ποιημάτων και συμφωνιών δε θεωρούνται
πλαστογραφήσεις. Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα,
ενώ οι απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί να
περάσουν ως αυθεντικά έργα.
Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους διάφορους
τύπους πλαστογραφίας. Οι δύο βασικοί τύποι είναι το τέλειο αντίγραφο και η
ζωγραφική που μιμείται το στυλ ενός διάσημου καλλιτέχνη. 'Ένα ακριβές αντίγραφο
της Μόνα Λίζα1 θα ήταν πλαστογραφία του πρώτου τύπου. Οι πίνακες του
πλαστογράφου Βαν Μέγκερεν στο στυλ του Βερμέρ2, οι οποίοι μάλιστα ξεγέλασαν
τους περισσότερους ειδικούς, αποτελούν παράδειγμα του δεύτερου τύπου, γιατί δεν
υπήρχε πρωτότυπο το οποίο να αντιγράψουν.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι μόνο το πραγματικό χειρόγραφο ενός θεατρικού
έργου, ενός μυθιστορήματος ή ενός ποιήματος θα μπορούσε να πλαστογραφηθεί με
την πρώτη έννοια του όρου. Θα μπορούσαν, όμως, να γίνουν πλαστογραφήσεις του
δεύτερου τύπου, οι οποίες να αφορούν έργα του Σαίξπηρ λόγου χάρη, από κάποιον
που μιμείται επιδέξια το στυλ του συγγραφέα.
Θα έπρεπε άραγε να αντιμετωπίζονται οι πλαστογραφήσεις ως σημαντικά
έργα τέχνης από μόνα τους; Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο
που πείθει τους ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο
πλαστογράφος είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη και θα
έπρεπε να αντιμετωπίζεται, αν όχι ως ισάξιός του, τουλάχιστον ως ένας ικανός
δεξιοτέχνης. Αυτή, όμως, η θέση έχει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέμιους. Πάντως,
αν η προτίμηση ή και η επιμονή για απόκτηση ενός πρωτότυπου έργου έχουν να
κάνουν με αιτίες έξω από την τέχνη, όπως είναι η επενδυτική προσδοκία, η
ψυχολογία ή ο κοινωνικός ανταγωνισμός και η ματαιόδοξη διάθεση των συλλεκτών
1
2

Γνωστή και ως Τζιοκόντα. Διάσημη προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα.

τέχνης, τότε ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε
καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία - Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,
247 – 248 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιο βασικό ερώτημα θέτει ο συγγραφέας σχετικά με την καλλιτεχνική αξία
ενός ζωγραφικού πίνακα; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο (Κατ’ αρχάς,… να
αντιγράψουν) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από
την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αξία, πρωτότυπα,
διαχωρισμός, επιδέξια, προσδοκία (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. «…οι απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη
μπορεί να περάσουν ως αυθεντικά έργα».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι
δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]
Η σχέση μεταξύ τέχνης και χρήματος είναι αμφιλεγόμενη. Κάθε άλλο παρά
σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν
στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20 ού αιώνα οφείλουν πολλά στο χρήμα, με
εξαίρεση ίσως την αρχιτεκτονική. Σ' αυτήν την περίπτωση το μεγάλο είναι και ωραίο
ή έχει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στους τουριστικούς οδηγούς.
Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιο πολύ και από την οικονομική
ένα άλλο είδος ανάπτυξης επηρέασε ακόμα πιο βαθιά τις περισσότερες τέχνες.
Πρόκειται για την ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή ζωή, στους θεσμούς της
ανώτατης παιδείας, την εκπληκτική επέκταση της οποίας πολλοί έχουν ήδη
επισημάνει.
Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και από γενική σκοπιά μπορούμε να
πούμε ότι η αποφασιστικής σημασίας ανάπτυξη της κουλτούρας στον εικοστό
αιώνα, η άνοδος της επαναστατικής βιομηχανίας της λαϊκής ψυχαγωγίας, η οποία
είναι προσανατολισμένη στη μαζική αγορά, περιόρισε τις παραδοσιακές μορφές της
υψηλής τέχνης σε γκέτο για τις ελίτ. Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά
«κατοικούσαν» ουσιαστικά άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το
κοινό του θεάτρου και της όπερας, οι αναγνώστες της κλασικής λογοτεχνίας κάθε
χώρας και το είδος της ποίησης και της πεζογραφίας που έπαιρναν στα σοβαρά οι
κριτικοί, οι επισκέπτες των μουσείων και των γκαλερί τέχνης στη συντριπτική
τους πλειονότητα αποτελούνταν από όσους είχαν τουλάχιστον αποφοιτήσει από
τη μέση εκπαίδευση. Η κοινή κουλτούρα κάθε αστικοποιημένης χώρας στα τέλη
του εικοστού αιώνα βασιζόταν στη βιομηχανία μαζικής ψυχαγωγίας, στον
κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στη μουσική pop. Σ’ αυτήν την
κουλτούρα συμμετείχε και η ελίτ, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τον θρίαμβο της
μουσικής rock. Το είδος αυτό της μουσικής οι διανοούμενοι το προσάρμοσαν κατά
τρόπο που να ανταποκρίνεται στο γούστο και τις αισθητικές επιλογές της ελίτ.
Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία
βιομηχανία ερχόταν σε επαφή με τα είδη τέχνης που εκθείαζαν οι λάτρεις της
υψηλής κουλτούρας, όπως στην περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ποδοσφαίρου του 1990. Κατά τη διεξαγωγή του ο σπουδαίος βαρύτονος Pavarotti
τραγούδησε κάποια άρια του Puccini. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες
ορισμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα επενδύονται με μουσικά θέματα
κλασικών μουσουργών, χωρίς να κατονομάζεται η προέλευσή τους. Εάν κανείς δεν
ήθελε να ενταχθεί στις μεσαίες τάξεις, δεν είχε και καμιά έγνοια να δει κάποιο έργο
του Σαίξπηρ. Στην αντίθετη περίπτωση, το πιο προφανές μέσο ήταν να περάσει τις
απαραίτητες εξετάσεις στη μέση εκπαίδευση, πράγμα που δεν μπορούσε να
αποφύγει, καθώς τα έργα του Σαίξπηρ αποτελούσαν εξεταστικά θέματα. Κάπως

έτσι, τα έργα υψηλής τέχνης, που ήταν κάποτε μόνο για λίγους, ήλθαν σε επαφή με
τη μαζική κουλτούρα των πολλών και έγιναν προσιτά σε περισσότερους
ανθρώπους.
Eric Hobsbawm (1999). H εποχή των άκρων. Αθήνα: Θεμέλιο, 645 -648
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της
τέχνης και στο χρήμα ; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες
εξασφαλίζεται η συνοχή στη τρίτη παράγραφο (Παράλληλα ...ανθρώπους) του
κειμένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την
πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: συμπεριληφθεί,
ψυχαγωγίας, πλειονότητα, προσάρμοσαν, διεξαγωγή. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. «Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που
πραγματοποιήθηκαν […] στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20 ού αιώνα
οφείλουν πολλά στο χρήμα».
Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]
Η σχέση μεταξύ τέχνης και χρήματος είναι αμφιλεγόμενη. Κάθε άλλο παρά
σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν
στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20 ού αιώνα οφείλουν πολλά στο χρήμα, με
εξαίρεση ίσως την αρχιτεκτονική. Σ' αυτήν την περίπτωση το μεγάλο είναι και ωραίο
ή έχει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στους τουριστικούς οδηγούς.
Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιο πολύ και από την οικονομική
ένα άλλο είδος ανάπτυξης επηρέασε ακόμα πιο βαθιά τις περισσότερες τέχνες.
Πρόκειται για την ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή ζωή, στους θεσμούς της
ανώτατης παιδείας, την εκπληκτική επέκταση της οποίας πολλοί έχουν ήδη
επισημάνει.
Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και από γενική σκοπιά μπορούμε να
πούμε ότι η αποφασιστικής σημασίας ανάπτυξη της κουλτούρας στον εικοστό
αιώνα, η άνοδος της επαναστατικής βιομηχανίας της λαϊκής ψυχαγωγίας, η οποία
είναι προσανατολισμένη στη μαζική αγορά, περιόρισε τις παραδοσιακές μορφές της
υψηλής τέχνης σε γκέτο για τις ελίτ. Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά
«κατοικούσαν» ουσιαστικά άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το
κοινό του θεάτρου και της όπερας, οι αναγνώστες της κλασικής λογοτεχνίας κάθε
χώρας και το είδος της ποίησης και της πεζογραφίας που έπαιρναν στα σοβαρά οι
κριτικοί, οι επισκέπτες των μουσείων και των γκαλερί τέχνης στη συντριπτική
τους πλειονότητα αποτελούνταν από όσους είχαν τουλάχιστον αποφοιτήσει από τη
μέση εκπαίδευση. Η κοινή κουλτούρα κάθε αστικοποιημένης χώρας στα τέλη του
εικοστού αιώνα βασιζόταν στη βιομηχανία μαζικής ψυχαγωγίας, στον
κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στη μουσική pop. Σ’ αυτήν την
κουλτούρα συμμετείχε και η ελίτ, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τον θρίαμβο της
μουσικής rock. Το είδος αυτό της μουσικής οι διανοούμενοι το προσάρμοσαν κατά
τρόπο που να ανταποκρίνεται στο γούστο και τις αισθητικές επιλογές της ελίτ.
Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία
βιομηχανία ερχόταν σε επαφή με τα είδη τέχνης που εκθείαζαν οι λάτρεις της
υψηλής κουλτούρας, όπως στην περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ποδοσφαίρου του 1990. Κατά τη διεξαγωγή του ο σπουδαίος βαρύτονος Pavarotti
τραγούδησε κάποια άρια του Puccini. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες
ορισμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα επενδύονται με μουσικά θέματα
κλασικών μουσουργών, χωρίς να κατονομάζεται η προέλευσή τους. Εάν κανείς δεν
ήθελε να ενταχθεί στις μεσαίες τάξεις, δεν είχε και καμιά έγνοια να δει κάποιο έργο
του Σαίξπηρ. Στην αντίθετη περίπτωση, το πιο προφανές μέσο ήταν να περάσει τις
απαραίτητες εξετάσεις στη μέση εκπαίδευση, πράγμα που δεν μπορούσε να
αποφύγει, καθώς τα έργα του Σαίξπηρ αποτελούσαν εξεταστικά θέματα. Κάπως

έτσι, τα έργα υψηλής τέχνης, που ήταν κάποτε μόνο για λίγους, ήλθαν σε επαφή με
τη μαζική κουλτούρα των πολλών και έγιναν προσιτά σε περισσότερους
ανθρώπους.
Eric Hobsbawm (1999). H εποχή των άκρων. Αθήνα: Θεμέλιο, 645 -648
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Πώς προσδιορίζει ο συγγραφέας τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και το χρήμα;
(60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη (Η σχέση
…επισημάνει.) παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την
πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αφορούσαν, θεσμούς,
ψυχαγωγίας, θρίαμβο, προέλευση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. «Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά «κατοικούσαν» ουσιαστικά
άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση.».
Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]
Η σχέση μεταξύ τέχνης και χρήματος είναι αμφιλεγόμενη. Κάθε άλλο παρά
σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν
στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα οφείλουν πολλά στο χρήμα, με
εξαίρεση ίσως την αρχιτεκτονική. Σ' αυτήν την περίπτωση το μεγάλο είναι και ωραίο
ή έχει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στους τουριστικούς οδηγούς. Από
την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιο πολύ και από την οικονομική ένα άλλο
είδος ανάπτυξης επηρέασε ακόμα πιο βαθιά τις περισσότερες τέχνες. Πρόκειται για
την ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή ζωή, στους θεσμούς της ανώτατης
παιδείας, την εκπληκτική επέκταση της οποίας πολλοί έχουν ήδη επισημάνει.
Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και από γενική σκοπιά μπορούμε να πούμε
ότι η αποφασιστικής σημασίας ανάπτυξη της κουλτούρας στον εικοστό αιώνα, η
άνοδος της επαναστατικής βιομηχανίας της λαϊκής ψυχαγωγίας, η οποία είναι
προσανατολισμένη στη μαζική αγορά, περιόρισε τις παραδοσιακές μορφές της
υψηλής τέχνης σε γκέτο για τις ελίτ. Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά
«κατοικούσαν» ουσιαστικά άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το κοινό
του θεάτρου και της όπερας, οι αναγνώστες της κλασικής λογοτεχνίας κάθε χώρας και
το είδος της ποίησης και της πεζογραφίας που έπαιρναν στα σοβαρά οι κριτικοί, οι
επισκέπτες των μουσείων και των γκαλερί τέχνης στη συντριπτική τους πλειονότητα
αποτελούνταν από όσους είχαν τουλάχιστον αποφοιτήσει από τη μέση εκπαίδευση. Η
κοινή κουλτούρα κάθε αστικοποιημένης χώρας στα τέλη του εικοστού αιώνα
βασιζόταν στη βιομηχανία μαζικής ψυχαγωγίας, στον κινηματογράφο, στο
ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στη μουσική pop. Σ’ αυτήν την κουλτούρα συμμετείχε
και η ελίτ, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τον θρίαμβο της μουσικής rock. Το είδος αυτό
της μουσικής οι διανοούμενοι το προσάρμοσαν κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται
στο γούστο και τις αισθητικές επιλογές της ελίτ.
Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία
βιομηχανία ερχόταν σε επαφή με τα είδη τέχνης που εκθείαζαν οι λάτρεις της υψηλής
κουλτούρας, όπως στην περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του
1990. Κατά τη διεξαγωγή του ο σπουδαίος βαρύτονος Pavarotti τραγούδησε κάποια
άρια του Puccini. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ορισμένα τηλεοπτικά
διαφημιστικά μηνύματα επενδύονται με μουσικά θέματα κλασικών μουσουργών,
χωρίς να κατονομάζεται η προέλευσή τους. Εάν κανείς δεν ήθελε να ενταχθεί στις
μεσαίες τάξεις, δεν είχε και καμιά έγνοια να δει κάποιο έργο του Σαίξπηρ. Στην
αντίθετη περίπτωση, το πιο προφανές μέσο ήταν να περάσει τις απαραίτητες
εξετάσεις στη μέση εκπαίδευση, πράγμα που δεν μπορούσε να αποφύγει, καθώς τα

έργα του Σαίξπηρ αποτελούσαν εξεταστικά θέματα. Κάπως έτσι, τα έργα υψηλής
τέχνης, που ήταν κάποτε μόνο για λίγους, ήλθαν σε επαφή με τη μαζική κουλτούρα
των πολλών και έγιναν προσιτά σε περισσότερους ανθρώπους.
Eric Hobsbawm (1999). H εποχή των άκρων. Αθήνα: Θεμέλιο, 645 -648
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποιον τρόπο κυρίως τα έργα υψηλής τέχνης έγιναν σταδιακά προσιτά σε
περισσότερους ανθρώπους; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποιον τρόπο ανάπτυξης ακολουθεί ο συγγραφέας στην τελευταία (Παράλληλα
…ανθρώπους) παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με
την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο:
επιτεύγματα, επηρέασε, σημασίας, ορισμένα, απαραίτητες.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
πρόσωπο, το γένος κλπ.)
(μονάδες 5)

Γ2α. «Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία
βιομηχανία …».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στο παραπάνω χωρίο είναι
δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική.
(μονάδες 2)

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Λογοτεχνία και μνήμη]
O παιδικός μου φίλος Ζοζέ Ντινίς πέθανε νέος. Η χρυσή παιδική ηλικία είχε
τελειώσει, ο καθένας μας έπρεπε να πάρει το δρόμο του και μια μέρα, μετά από καιρό,
ρώτησα τη θεία Μαρία Ελβίρα: «Τι απέγινε ο Ζοζέ Ντινίς;» Κι εκείνη, χωρίς άλλα
λόγια, απάντησε: «Ο Ζοζέ Ντινίς πέθανε». Έτσι ήμασταν, πληγωμένοι από μέσα και
σκληροί απ' έξω. Τα πράγματα έχουν όπως είναι, τώρα γεννιέσαι, ζεις και στο τέλος
πεθαίνεις, δεν αξίζει τον κόπο να το πολυσκέφτεται κανείς, ο Ζοζέ Ντινίς πέρασε κι
έφυγε, μερικά δάκρυα χύθηκαν για την περίσταση, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να ζει
μια ζωή κλαίγοντας τους νεκρούς. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα κανείς δεν θα θυμόταν
τον Ζοζέ Ντινίς, αν δεν είχαν γραφτεί αυτές οι σελίδες.
Είμαι ο μόνος που θυμάται τότε που ανεβήκαμε στη θεριστική μηχανή και,
ισορροπώντας μετά βίας, διατρέξαμε το χωράφι σπιθαμή προς σπιθαμή, κοιτάζοντας τις
κομμένες κάψες και σκορπώντας παντού σκόνη. Είμαι ο μόνος που μπορεί να θυμηθεί
εκείνο το θαυμάσιο καρπούζι με τη βαθυπράσινη φλούδα που φάγαμε στην όχθη του
Τάγου, τη φυτεία με τις καρπουζιές μέσα στο ίδιο το ποτάμι, σε μια από κείνες τις
αμμώδεις γλώσσες εδάφους, εκτεταμένες μερικές φορές, που αποκάλυπτε το καλοκαίρι
με την απομείωση της κοίτης. Είμαι, ακόμα, ο μόνος που θυμάται το τρίξιμο του
σουγιά, τις κόκκινες φέτες με τα μαύρα σπόρια, την καρδιά (σε άλλα μέρη την έλεγαν
κάστρο) που σχηματιζόταν στο κέντρο με τις απανωτές μαχαιριές (ο σουγιάς δεν
έφτανε όλο τον οριζόντιο άξονα τον φρούτου), το ζουμί που μας έτρεχε απ' το λαιμό
μέχρι το στήθος. Κι επίσης είμαι ο μόνος που θυμάται εκείνη τη φορά που στάθηκα
άπιστος προς τον Ζοζέ Ντινίς. Πηγαίναμε να καρπολογήσουμε με τη θεία Μαρία
Ελβίρα τα καλαμπόκια, ο καθένας στη γραμμή του, μ' ένα σακούλι στο λαιμό, για να
μαζέψουμε τους καρπούς που, από παράλειψη, είχαν ξεμείνει στους βλαστούς από τη
συγκομιδή, και να που βλέπω κάτι θεόρατους στην πλευρά του Ζοζέ Ντινίς και
σωπαίνω να δω μήπως περάσει χωρίς να τους δει. Όταν, θύμα του χαμηλού του ύψους,
προχώρησε μπροστά, εγώ πήγα και τους έκοψα.
Έπρεπε να είναι κανείς από μια γωνιά, να δει την οργή τον δύστυχου
εξαπατημένου, αλλά η θεία Μαρία Ελβίρα και άλλοι πιο μεγάλοι ακόμα που
βρίσκονταν εκεί κοντά μού έδωσαν δίκιο, ας τους είχε δει, δεν φταίω εγώ. Έκαναν
λάθος. Αν ήμουν γενναιόδωρος, θα του είχα δώσει τα καλαμπόκια ή έστω θα του είχα

πει απλά: «Ζοζέ Ντινίς, κοίτα τι είναι εκεί μπροστά σου». Φταίει που ζούσαμε σ' έναν
αδιάκοπο ανταγωνισμό, έχω όμως την υποψία πως την ημέρα της Τελικής Κρίσης,
όταν θα βάλουν στη ζυγαριά τις καλές και τις κακές πράξεις μου, το βάρος αυτών των
καλαμποκιών είναι που θα με ξαποστείλει στην κόλαση. Τουλάχιστον τώρα κάποιοι θα
θυμούνται τον Ζοσέ Ντινίς, όσοι δηλαδή διαβάζουν αυτές τις σελίδες. Ίσως τελικά η
λογοτεχνία, η τέχνη, σε κάτι τέτοιο χρησιμεύουν …
Ζ. Σαραμάγκου (2008). Μικρές αναμνήσεις. Aθήνα: Καστανιώτη (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Για ποιον λόγο αισθάνεται ο συγγραφέας την ανάγκη να διατηρήσει τη μνήμη
του παιδικού του φίλου μέσα από τη λογοτεχνία; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή
μεταξύ των περιόδων της δεύτερης παραγράφου (Είμαι... έκοψα) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2β.

Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την
πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: περίσταση, απανωτές,
παράλειψη, γενναιόδωρος, αδιάκοπο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.)
(μονάδες 10)

Γ2α. «Όταν, θύμα του χαμηλού του ύψους, προχώρησε μπροστά, εγώ πήγα και
τους έκοψα».

Γ2β.

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι
δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική.
(μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Λογοτεχνία και μνήμη]

O παιδικός μου φίλος Ζοζέ Ντινίς πέθανε νέος. Η χρυσή παιδική ηλικία είχε
τελειώσει, ο καθένας μας έπρεπε να πάρει το δρόμο του και μια μέρα, μετά από
καιρό, ρώτησα τη θεία Μαρία Ελβίρα: «Τι απέγινε ο Ζοζέ Ντινίς;» Κι εκείνη, χωρίς
άλλα λόγια, απάντησε: «Ο Ζοζέ Ντινίς πέθανε». Έτσι ήμασταν, πληγωμένοι από
μέσα και σκληροί απ' έξω. Τα πράγματα έχουν όπως είναι, τώρα γεννιέσαι, ζεις και
στο τέλος πεθαίνεις, δεν αξίζει τον κόπο να το πολυσκέφτεται κανείς, ο Ζοζέ Ντινίς
πέρασε κι έφυγε, μερικά δάκρυα χύθηκαν για την περίσταση, αλλά ο κόσμος δεν
μπορεί να ζει μια ζωή κλαίγοντας τους νεκρούς. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα κανείς
δεν θα θυμόταν τον Ζοζέ Ντινίς, αν δεν είχαν γραφτεί αυτές οι σελίδες.
Είμαι ο μόνος που θυμάται τότε που ανεβήκαμε στη θεριστική μηχανή και,
ισορροπώντας μετά βίας, διατρέξαμε το χωράφι σπιθαμή προς σπιθαμή, κοιτάζοντας
τις κομμένες κάψες και σκορπώντας παντού σκόνη. Είμαι ο μόνος που μπορεί να
θυμηθεί εκείνο το θαυμάσιο καρπούζι με τη βαθυπράσινη φλούδα που φάγαμε στην
όχθη του Τάγου, τη φυτεία με τις καρπουζιές μέσα στο ίδιο το ποτάμι, σε μια από
κείνες τις αμμώδεις γλώσσες εδάφους, εκτεταμένες μερικές φορές, που αποκάλυπτε
το καλοκαίρι με την απομείωση της κοίτης. Είμαι, ακόμα, ο μόνος που θυμάται το
τρίξιμο του σουγιά, τις κόκκινες φέτες με τα μαύρα σπόρια, την καρδιά (σε άλλα
μέρη την έλεγαν κάστρο) που σχηματιζόταν στο κέντρο με τις απανωτές μαχαιριές (ο
σουγιάς δεν έφτανε όλο τον οριζόντιο άξονα τον φρούτου), το ζουμί που μας έτρεχε
απ' το λαιμό μέχρι το στήθος. Κι επίσης είμαι ο μόνος που θυμάται εκείνη τη φορά
που στάθηκα άπιστος προς τον Ζοζέ Ντινίς. Πηγαίναμε να καρπολογήσουμε με τη
θεία Μαρία Ελβίρα τα καλαμπόκια, ο καθένας στη γραμμή του, μ' ένα σακούλι στο
λαιμό, για να μαζέψουμε τους καρπούς που, από παράλειψη, είχαν ξεμείνει στους
βλαστούς από τη συγκομιδή, και να που βλέπω κάτι θεόρατους στην πλευρά του Ζοζέ
Ντινίς και σωπαίνω να δω μήπως περάσει χωρίς να τους δει. Όταν, θύμα του χαμηλού
του ύψους, προχώρησε μπροστά, εγώ πήγα και τους έκοψα.
Έπρεπε να είναι κανείς από μια γωνιά, να δει την οργή τον δύστυχου
εξαπατημένου, αλλά η θεία Μαρία Ελβίρα και άλλοι πιο μεγάλοι ακόμα που
βρίσκονταν εκεί κοντά μού έδωσαν δίκιο, ας τους είχε δει, δεν φταίω εγώ. Έκαναν
λάθος. Αν ήμουν γενναιόδωρος, θα του είχα δώσει τα καλαμπόκια ή έστω θα του είχα

πει απλά: «Ζοζέ Ντινίς, κοίτα τι είναι εκεί μπροστά σου». Φταίει που ζούσαμε σ' έναν
αδιάκοπο ανταγωνισμό, έχω όμως την υποψία πως την ημέρα της Τελικής Κρίσης,
όταν θα βάλουν στη ζυγαριά τις καλές και τις κακές πράξεις μου, το βάρος αυτών των
καλαμποκιών είναι που θα με ξαποστείλει στην κόλαση. Τουλάχιστον τώρα κάποιοι
θα θυμούνται τον Ζοσέ Ντινίς, όσοι δηλαδή διαβάζουν αυτές τις σελίδες. Ίσως
τελικά η λογοτεχνία, η τέχνη, σε κάτι τέτοιο χρησιμεύουν …
Ζ. Σαραμάγκου (2008). Μικρές αναμνήσεις. Aθήνα: Καστανιώτη (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η συμβολή της λογοτεχνίας στη
διατήρηση της μνήμης του παιδικού του φίλου; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2.

«Είμαι ο μόνος»: Nα εξηγήσετε τη λειτουργία της φράσης αυτής στη συνοχή
της δεύτερης παραγράφου (Είμαι… έκοψα) του κειμένου.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: παιδική ηλικία, (το) δρόμο
(του), θυμάται, διαβάζουν, τελικά. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο
κλπ.)
(μονάδες 10)

Γ2.

«Ίσως τελικά η λογοτεχνία, η τέχνη, σε κάτι τέτοιο χρησιμεύουν …»
Να εξηγήσετε τη χρήση των αποσιωπητικών από τον συγγραφέα στην
τελευταία περίοδο.
(μονάδες 5)

