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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΛ 

 

Α.ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Α1.Αγαπητοί συμμαθητές, 

Το κείμενο αναφέρεται στη σημασία της τέχνης και στον κοινωνικό 

ρόλο του καλλιτέχνη.Αρχικά,ο Α.Καμύ επισημαίνει την αξία της 

τέχνης για την ίδια την ύπαρξή του,η οποία τον απομακρύνει από 

έναν δρόμο μοναχικό και τον κάνει να συμμετέχει συναισθηματικά 

με τους άλλους ανθρώπους.Έτσι,οδηγείται σε μια παγκόσμια 

αλήθεια και ταυτίζεται με το κοινό.Στη συνέχεια,διατυπώνει την 

άποψη πως ο καλλιτέχνης διαμορφώνεται μέσα από μια 

αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ομορφιάς της τέχνης και των 

αποδεκτών του.Τέλος,ο καλλιτέχνης ως δημιουργός οφείλει να 

αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και να ταχθεί διπλά της. 

Σας ευχαριστώ (προαιρετικά). 

 

2η δραστηριότητα 

Α2.  

αντιθέτως:αντίθεση 

λοιπόν:συμπέρασμα-αποτέλεσμα 

γι’αυτό το λόγο: 

εφόσον:όρο-προϋπόθεση 

 

Α3.Η επίδραση της τέχνης στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Α4.α) 

Ουδέποτε:παντοτινά,πάντοτε 
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Επιτρέπει:απαγορεύει 

Αδυνατεί:μπορεί,καταφέρνει,δύναται 

Δέσμευση:απελευθέρωση,ανεξαρτηροποίηση,αποδέσμευση 

 

β)Η τάση των νέων είναι να περιφρονούν τις ηθικές αξίες. 

    Υποχρέωση του πολίτη είναι να συμμετέχει στα πολιτικά και 

κοινωνικά δρώμενα. 

 

3η δραστηριότητα 

Α5.   

Επικοινωνικό πλαίσιο:Ομιλία στην Βουλή των Εφήβων και χρήση 

γ΄προσώπου και στοιχεία προφορικότητας. 

Προσφώνηση:Αγαπητοί έφηβοι βουλευτές 

Τρόποι με τους οποίους το σχολείο θα αναλάβει καθοριστικό ρόλο 

στην πρόοδο της τέχνης  και του πολιτισμού: 

1.Διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας με την διοργάνωση 

πολιτισμικών εκδηλώσεων όπως στήσιμο θεατρικών 

παραστάσεων,οργάνωση μουσικών παραστάσεων,επαφή των 

μαθητών με το ίδιο το αντικείμενο της καλλιτεχνικής έκφρασης 

2.Εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους,μουσεία και εκθέσεις 

ζωγραφικής. 

3.Παροχή κινήτρων και σωστή διδασκαλία των μαθημάτων τα 

οποία σχετίζονται με την τέχνη.Η ενασχόληση είναι ανάγκη να μην 

μείνει σε θεωρητικό και επιφανειακό επίπεδο ,αλλά να προχωρήσει 

σε δημιουργική και γόνιμη καταγραφή εμπειριών . 

4.Ειδικά καταρτισμένοι καθηγητές με γνώσεις για την διδασκαλία 

καλλιτεχνικών μαθημάτων έτσι ώστε το παιδί να ανακαλύπτει  τις 

κλίσεις,τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα του και στήριξη με την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. 
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5.Έμφαση στα μαθήματα της Ιστορίας ,της Ιστορίας της τέχνης και 

της λογοτεχνίας αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία ώστε ο 

μαθητής να αποκτήσει βιωματική μάθηση και να έρθει σε γόνιμη 

επαφή με την παράδοση και το πολιτιστικό παρελθόν. 

  Αποφώνηση:Σας ευχαριστώ . 

 

Β.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Β1.Η ποιητρία αναζητά μια ανώτερη μορφή τέχνης,η οποία αγγίζει 

τις ψυχές των ανθρώπων.Ειδικότερα,αναφέρει πως δεν επιζητά 

υλικά οφέλη («δεν έχω ανάγκη από χρήματα»),αλλά ανθρώπινα 

συναισθήματα (αισθήματα»).Εχει ανάγκη από επαφή και 

επικοινωνία καθώς αναφέρει «από λουλούδια που τα λένε 

σκέψεις,από ρόδα που τα λένε παρουσίες».Στοχεύει να 

ανακαλύψει όνειρα και τραγούδια και ρομαντικές στιγμές.Αναζητά 

μια γνήσια μορφή  τέχνης «έχω ανάγκη από ποίηση»,η οποία δεν 

αποδίδεται με λέξεις «εκείνη τη μαγεία που καίει το βάρος των 

λέξεων».Μέσα από όλα αυτά τα συναισθήματα η ποιήτρια 

οδηγείται σε ψυχική ανάταση και ευφορία. 

 

2η δραστηριότητα 

Β2.α)  

«από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα» 

«από τραγούδια που κάνουν τ’αγάλματα να χορεύουν» 

«από άστρα που ψιθυρίζουν στ’αυτί των εραστών» 

Η προσωποποίηση δίνει ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα όντα.Με 

την χρήση της δίνεται στο κείμενο ζωντάνια και 

παραστατικότητα.Τέλος,τονίζει τις ευεργετικές ιδιότητες της τέχνης  

β)Η επανάληψη της φράσης «έχω ανάγκη» δίνει έμφαση στην 

βαύτερη ανάγκη της ποιητρίας  για ψυχική υγεία και 

ισορροπία.Συμβάλλει  στην εξυγίανση του ψυχικού της κόσμου. 
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3η δραστηριότητα 

Β3.Μέσα σε μια άκρως υλιστική και τεχνοκρατική κοινωνία ο 

άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη  έκφρασης συναισθημάτων του 

και επαφής του με το κοινωνικό σύνολο.Συνοδοιπόρος του στην 

προσπάθεια αυτή συνιστά η συμμετοχή του στις καλές τέχνες. 

Προσωπικά θεωρώ ότι η τέχνη ευαισθητοποιεί  τον άνθρωπο ,τον 

εξευγενίζει ,τον εξυψώνει,γιατί μέσω των μηνυμάτων που περνά 

παρουσιάζει στον άνθρωπο το ωραίο, που παίρνει την έννοια του 

σωστού,του δίκαιου ,του αληθινού.Επιπρόσθετα,προβάλλει 

πρότυπα ζωής ,με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να διδάσκεται 

αρετές,όπως αυτές του θάρρους και της αποφασιστικότητας που 

τον βοηθούν να ξεπεράσει τις δυσκολίες της σύγχρονης 

ζωής.Ακόμα οδηγεί στην ενδοσκόπηση και την αυτοκριτική με 

απόρροια να συνειδητοποιεί  την ύπαρξή του ,τις ανάγκες του και 

τις πραγματικές του επιθυμίες.Καλό θα ήταν να αναφερθεί  πως 

ευαισθητοποιεί το άτομο καλλιεργώντας υψηλά συναισθήματα, 

όπως της αγάπης,της ευγένειας και του αλτρουισμού.Τέλος  

σημαντική είναι η συμβολή της στην αποκατάσταση της 

αλλοτριωμένης σχέσης ανθρώπου –φύσης καθώς παρέχει την 

ευκαιρία στον άνθρωπο να αναπτύξει οικολογική συνείδηση. 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. 

 

Επιμέλεια Θεμάτων 
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