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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚA ΕΠΑ.Λ.

A. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η δραστηριότητα

Α1. Αγαπητοί συμμαθητές,

ο Καμύ αναφέρεται στη σχέση του καλλιτέχνη με την Τέχνη και την κοινωνία. Αρχικά, 
επισημαίνει πως η Τέχνη αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι στη ζωή ενός 
καλλιτέχνη, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Αντίθετα, ένας καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την
Τέχνη του για να επικοινωνήσει με τον κόσμο και δεν απομονώνεται. Επομένως, 
επιδιώκει να συγκεράσει την κοινωνική προσφορά με την αισθητική, γνωρίζοντας ότι 
αποστολή του είναι η αποδοχή της μοναδικότητας του έργου του κι όχι η κριτική 
αυτού.

Σας ευχαριστώ              

(77 λέξεις)

2 η δραστηριότητα

Α2. Ο ρόλος της κάθε διαρθρωτικής λέξης /φράσης συνδέεται με την αντίστοιχη 
νοηματική απόδοση..

αντιθέτως: αντίθεση

λοιπόν: συμπέρασμα

γι’ αυτό τον λόγο: αιτιολόγηση

εφόσον: προϋπόθεση

Α3. Προτεινόμενοι τίτλοι:

• Η αποστολή του καλλιτέχνη

• Ο ρόλος του καλλιτέχνη

• Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης

• Τέχνη και κοινωνία

Α4. α) ουδέποτε: μονίμως, πάντα, πάντοτε, διαρκώς, συνεχώς



επιτρέπει: αποτρέπει, απαγορεύει, εμποδίζει, παρακωλύει, δυσκολεύει, δυσχεραίνει,
στερεί

αδυνατεί: μπορεί, δύναται, γίνεται, ενδέχεται

δέσμευση: αποδέσμευση, χειραφέτηση, ελευθερία, άνεση, ευχέρεια, απελευθέρωση

β)

• Στη φύση παρατηρούμε συχνά ότι οι μητέρες των νεογνών ζώων περιφρονούν 
το αίσθημα της πείνας τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τροφή σ’αυτά.

• Αποτελεί υποχρέωση όλων μας η προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

3η δραστηριότητα

Α5. [Κειμενικό είδος: ομιλία. Απαιτείται προσφώνηση κι αποφώνηση)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές,

Στη σημερινή κοινωνία των γρήγορων εξελίξεων και της πληροφορίας, οι νέοι 
απομακρύνονται από την τέχνη και τη χαρά της δημιουργίας. Η τέχνη αποτελεί ένα 
ανθρώπινο δημιούργημα, που έχει σκοπούς κοινωνικούς και υπόκειται σε μια ορισμένη 
αλλά εξελισσόμενη τεχνική. Είναι γνωστό ότι η καλλιτεχνική δημιουργία επιδρά θετικά
στον άνθρωπο και την κοινωνία. Θα αδράξω την ευκαιρία από αυτό το βήμα να 
αναφερθώ στον ρόλο του σχολείου για την ενίσχυση της τέχνης.

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ

 Αυτό θα επιτελεστεί με τους παρακάτω τρόπους:

1) Στροφή σε μια ανθρωπιστική κατεύθυνση σπουδών, αποδέσμευση των μαθημάτων 
λογοτεχνίας από τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα και αναβάθμιση των καλλιτεχνικών 
μαθημάτων.

2. Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή με διοργάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, 
όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις.

3. Γνωριμία με καλλιτέχνες που θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους μαθητές.

4. Εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, εργαστήρια και εκθέσεις 
δημιουργών.

5. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την τέχνη.

6. Γνωριμία με την τέχνη άλλων λαών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
διακρατικής συνεργασίας πχ. Comenius



7. Δημιουργία διαφόρων εργαστηρίων τέχνης π.χ. εργαστήρι, γλυπτικής κ.τλ.

8. Οργάνωση βιβλιοθηκών και λεσχών ανάγνωσης προκειμένου να γνωρίσουν οι 
μαθητές τα σπουδαία έργα της λογοτεχνίας.

9. Προβολή ταινιών με στόχο την αφύπνιση της κριτικής σκοπιάς προς τα έργα της 
έβδομης τέχνης

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κλείνοντας αξίζει να αναφέρω ότι το σχολείο καθίσταται το μοναδικό μέσο 
προσέγγισης της καλλιτεχνικής δημιουργίας για πολλούς από εμάς. Γι’αυτό, 
εκπροσωπώντας τους συμμαθητές μου, ζητώ την συμβολή του κράτους για τη 
δημιουργία τρόπων καλλιτεχνικής έκφρασης που αποσκοπεί στην πνευματική 
καλλιέργεια του καθενός μας.

Σας ευχαριστώ

(247 λέξεις)

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1 η δραστηριότητα

Β1. Οι προσδοκίες της ποιήτριας επικεντρώνονται στην ανάγκη για συναισθηματική 
πληρότητα («Έχω ανάγκη από αισθήματα»), στον προβληματισμό και τη διανόηση 
(«από λουλούδια που τα λένε σκέψεις»), στην επιδίωξη της ζωντανής επαφής και της 
φυσικής παρουσίας («από ρόδα που τα λένε παρουσίες») και της πραγματοποίησης 
των ονείρων της («από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα»). Επίσης, η ποιήτρια 
εκφράζει την επιθυμία της για τη συγκίνηση από την ομορφιά και την 
παραστατικότητα της Τέχνης («από τραγούδια που κάνουν τ’ αγάλματα να 
χορεύουν»). Όλες οι προσδοκίες της συνάδουν με την τέχνη της Ποίησης.

(58 λέξεις)

2 η δραστηριότητα

B2.

α) Στο ποίημα υπάρχουν τρεις προσωποποιήσεις:

•  «από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα»

•  «από τραγούδια που κάνουν τ’ αγάλματα να χορεύουν»

•  «από άστρα που ψιθυρίζουν στ’ αυτί των εραστών»

Η ποιήτρια με τη χρήση τους πετυχαίνει να προσδώσει στον λόγο ζωντάνια, 
παραστατικότητα και αμεσότητα Έτσι, μέσα από τις εικόνες που δημιουργούν οι 
προσωποποιήσεις στον αναγνώστη, διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον του.



β) Η επανάληψη της φράσης «έχω ανάγκη» χρησιμοποιείται στο ποίημα για να 
εκφράσει κλιμακωτά τα αιτήματά της ποιήτριας, καταλήγοντας στην κορύφωσή τους 
που αποδίδεται με την τέχνη της ποίησης. Επιπλέον, η επανάληψη δίνει έμφαση στην 
ουσιαστική απεγνωσμένη απαίτηση της ποιήτριας για βίωση της εσωτερικής 
πληρότητας. Το μέσο για την πραγματοποίηση των επιθυμιών της έχει να κάνει με την 
ενασχόλησή της με την τέχνη της ποίησης. 

3η δραστηριότητα

Β3. Ο χρόνος μου ως τελειόφοιτος του λυκείου κι υποψήφιος των πανελλαδικών 
εξετάσεων είναι περιορισμένος. Η καθημερινότητά μου διακατέχεται από άγχος για να
αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις των καθηγητών, τις προσδοκίες των γονιών μου και τα 
όνειρά μου για επιτυχία. Όλοι οι υποψήφιοι είμαστε αναγκασμένοι να περιοριζόμαστε 
και να αποστηθίζουμε έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών και γνώσεων, προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα για σπουδές. Από την άλλη, βαλλόμαστε από την 
υπερπληροφόρηση και η τέχνη που επιβάλλεται σήμερα, δεν μας εκφράζει. Όταν, 
λοιπόν, νιώθω να μην αντέχω την πραγματικότητά στην οποία ζω, ακούω επιλεκτικά 
μουσική, γιατί μέσω αυτής της τέχνης και των στίχων της αποτυπώνονται σαφέστερα 
οι σκέψεις μου. Επιπλέον, η μουσική λειτουργεί ευεργετικά, απομακρύνοντας το 
άγχος, τη μονοτονία, την ένταση και την πεζότητα. Η αξία της μουσικής όμως, έγκειται
στο γεγονός ότι μας προκαλεί χαρά, αφού προσφέρει αισθητική απόλαυση.

(136 λέξεις)

Καλή επιτυχία!!


