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ΚΕΙΜΕΝΟ
Πανανθρώπινο µήνυµα τέχνης

Κάθε πολιτισµός έχει τα όρια και το στίγµα του στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Μέσα

ωστόσο στην ιστορία του κόσµου, το αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγµα σηµαδεύει την

καταγωγή µιας τέχνης µε πανανθρώπινο µήνυµα και µε διαστάσεις παγκόσµιες, θα έλεγα

σχεδόν εξωχρονικές. Πρώτη έκφραση της αποστασιοποίησης του ανθρώπου από την
αναγκαιότητα της φύσης, χάρη στη µεταµόρφωση της ύλης σε πνεύµα, το ελληνικό πλαστικό

κατόρθωµα δηλώνει την επίµονη και έλλογη προσπάθεια του καλλιτέχνη να δαµάσει το
πάθος και τη µοίρα µε τα έργα του νου και της καρδιάς, αυτά που φέρνουν τον άνθρωπο όλο
και πιο κοντά στο Θεό, αυτά που τον οδηγούν δίπλα στο συνάνθρωπο.

Αποκρυστάλλωµα µιας ορθής και όρθιας σκέψης, το αρχαίο άγαλµα (µεµονωµένο ή ως
αναπόσπαστο µέρος αρχιτεκτονικού συµπλέγµατος) καθαγιάζει και αγλαΐζει1 τους χώρους

της πόλης. Σήµα ανάτασης ψυχικής και ορόσηµο πανάρχαιας µνήµης, θυµίζει στους πολίτες
την αµέριστη ευθύνη τους για τη συνοχή της κοινωνικής οµάδας και ορθώνεται εγγυητής της
ιστορικής αλληλεγγύης του συνόλου. ∆ιαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια µιας πάντα
ευνοµούµενης και ισορροπηµένης πολιτείας, έτσι όπως την ονειρευόταν η νεογέννητη

δηµοκρατία και έτσι όπως την ορίζει η πλατιά ειρηνευτική κίνηση του θεϊκού βραχίονα στο

αέτωµα του ολυµπιακού ναού. Κίνηση που αναδεικνύει τον Απόλλωνα ρυθµιστή στη
διαµάχη του ανθρώπου µε το ζώο, µε το µυθικό Κένταυρο, στην Ολυµπία, και οργανωτή της
ζωής µέσα στο φως του λόγου. Το πέρασµα από το µύθο στο λόγο έγινε, χάρη στην τέχνη,
άγαλµα, θέαµα και θεωρία. [...]

Το πέρασµα από το ζώο, την άγρια φύση και τους αγρούς, στο δοµηµένο άστυ και στην
οργανωµένη πόλη, ας πούµε τη θεϊκή µετάβαση από την κυνηγέτιδα Άρτεµι στην πολιάδα

ÐÁ

Αθηνά, δηλώνει µε κάθε της µορφή και σε κάθε της βήµα η αρχαία ελληνική τέχνη, πρώτη

αυτή εγρήγορση του ανθρώπου στον κόσµο του ελεύθερου πνεύµατος. Αυτό ίσως είναι το

ÅÊ

συνοπτικό µέγιστο µάθηµα του αρχαιοελληνικού βιώµατος, των ανθρώπων που πρώτοι

σµίλευσαν στο ξύλο, στην πέτρα και στο µάρµαρο, τη µορφή της εσωτερικής ενατένισης,
συνδυασµένη µε την ιδεατή πληρότητα της φυσικής οµορφιάς. Μαρτυρεί για τα λεγόµενά

1

αγλαΐζω = λαµπρύνω
1

µου το αινιγµατώδες χαµόγελο του αρχαϊκού κούρου και η ανείπωτη έκπληξη στο βλέµµα
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της κόρης µέσα στην πολύπτυχη φορεσιά της.

Ιδού η απαρχή της προσπάθειας για γνώση και για αυτογνωσία, ιδού το πρώτο ερωτηµατικό,

το για πάντα αναπάντητο, ιδού η αυγή του µυστηρίου που οδήγησε τον άνθρωπο να γίνει
πλάστης αθάνατου έργου, δηµιουργός δηλαδή θεών. ∆άµασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν

ανακαλύψει τον τέλειο άνθρωπο. Το συντροφικό συναπάντηµα του ανθρώπου µε τους θεούς
διδάσκει η αρχαία αισθητική, στην προσπάθειά της να αιχµαλωτίσει την τέλεια µορφή την

πάντα µετέωρη και πάντα τεταµένη προς µια ιδεατή πληρότητα, προς ένα αέναο γίγνεσθαι.

Να γιατί η αρχαία τέχνη µένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και ζωντανή: είναι η τέχνη

πυξίδα και σταθερός προσανατολισµός, αυτή που δεν γνώρισε αµηχανίες και αγνοεί τα

αδιέξοδα, γι΄ αυτό και εµπνέει κάθε αναγέννηση, γι' αυτό και µένει η βάση κάθε πνευµατικής
παλιννόστησης προς το ουσιώδες, δηλαδή τη δηµιουργία ελευθερίας.

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Πολιτισµός και Ελληνισµός, Προσεγγίσεις, Αθήνα 2007,
(∆ιασκευή)

Α1.
Β1.
Β2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100-120
λέξεις).
Μονάδες 25

Η αρχαία τέχνη θα µένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και ζωντανή. Να
αναπτύξετε το περιεχόµενο της φράσης σε µια παράγραφο (70-90 λέξεις).
Μονάδες 10
α)
β)

Β3

α)
β)
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Β4.

Να βρείτε τους δύο τρόπους πειθούς που χρησιµοποιεί η συγγραφέας στην
τελευταία παράγραφο και να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε µία
αναφορά για κάθε τρόπο (µονάδες 6).

Να εντοπίσετε στο κείµενο τέσσερις λέξεις ή φράσεις µε µεταφορική σηµασία
(µονάδες 4).
Μονάδες 10
επίτευγµα, δαµάσει, µετάβαση, πληρότητα, ουσιώδες: Να γράψετε από ένα
συνώνυµο για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις (µονάδες 5).

έλλογη, κοντά, συνοπτικό, φυσικής, αιχµαλωτίσει: Να γράψετε από ένα
αντώνυµο για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις (µονάδες 5).
Μονάδες 10

Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στις παρακάτω φράσεις και να τις
µετατρέψετε στο αντίθετο είδος:
∆ιαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια µιας πάντα ευνοµούµενης και ισορροπηµένης
πολιτείας (µονάδες 2).

∆άµασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον τέλειο άνθρωπο (µονάδες
3).
Μονάδες 5
2

Σε ηµερίδα του δήµου σου µε θέµα «Τέχνη και Ζωή» συµµετέχεις ως εκπρόσωπος
του σχολείου σου µε εισήγηση 500-600 λέξεων. Στην εισήγηση αυτή αναφέρεσαι
στην προσφορά της Τέχνης στους νέους σήµερα, καθώς και στους τρόπους µε τους
οποίους µπορεί το σχολείο να συµβάλλει στην ουσιαστική επαφή τους µε αυτήν.
Μονάδες 40
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