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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Α1 

Α1. Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, 

πρόσφατα διάβασα ένα απόσπασμα από ομιλία του Α. Καμύ για την τέχνη. Ο 

συγγραφέας καταθέτει τις προσωπικές του απόψεις για την τέχνη επισημαίνοντας την 

αναγκαιότητα ύπαρξής της στη ζωή του, καθώς την αντιμετωπίζει ως μέσο 

προσέγγισης και συνύπαρξης με περισσότερους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό ο 

καλλιτέχνης δεν απομονώνεται και συνειδητοποιεί τις ομοιότητες του με τον 

υπόλοιπο κόσμο, εφόσον διαμορφώνεται μέσα από την προσπάθειά του να 

κατανοήσει τους άλλους και να ικανοποιήσει την προσωπική του αντίληψη για την 

ομορφιά. Αποφεύγει την κριτική στάση και επικεντρώνεται στην κατανόηση του 

άλλου, καθώς νοιώθει αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου που 

αντιπροσωπεύει. Τέλος, υπογραμμίζει τη διττή υποχρέωση του έργου του καλλιτέχνη 

που είναι να υπηρετεί την αλήθεια και την ελευθερία.  

Σας ευχαριστώ. 

 

2η δραστηριότητα 

Α2.  

αντιθέτως: αντίθεση, εναντίωση 

λοιπόν: συμπέρασμα 

γι’ αυτό τον λόγο: αιτιολόγηση 

εφόσον: προϋπόθεση 

 

Α3. 

Η κοινωνική δράση του καλλιτέχνη και ο ρόλος της τέχνης στη ζωή του. 

Α4. 

α) ουδέποτε: πάντοτε 

επιτρέπει: απαγορεύει 

αδυνατεί: μπορεί, δύναται 

δέσμευση: αποδέσμευση 

 

β) Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να περιφρονούν την ανάγκη των μαθητών για 

ελεύθερη έκφραση. 

Το σχολείο έχει την υποχρέωση να προωθεί τον πολιτισμό. 

 



3η δραστηριότητα 

 

Α5.  

Προσφώνηση: Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,  

 

Ενδεικτική προσέγγιση 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ο ρόλος του σχολείου στην  

προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού. Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι προσπάθειες 

για μύηση των σημερινών μαθητών στην τέχνη και διατήρηση της επαφής τους με τα 

πολιτιστικά αγαθά δεν επαρκούν.  Ιδιαίτερα στο λύκειο, που συνήθως λειτουργεί ως 

προθάλαμος των ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα δείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτισμού 

είναι υποτυπώδη και στηρίζονται περισσότερο στην πρωτοβουλία και τον προσωπικό 

ζήλο ορισμένων εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αναζητηθούν τρόποι με 

τους οποίους το σύγχρονο σχολείο θα αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της 

τέχνης και του πολιτισμού.  

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

ΤΡΟΠΟΙ 

➢ Οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συναυλιών στο πλαίσιο του 

σχολείο. 

➢ Αναβάθμιση του ρόλου των μαθημάτων της μουσικής και των καλλιτεχνικών που 

προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Σήμερα θεωρούνται δευτερεύοντα 

και οι ίδιοι οι διδάσκοντες των υπόλοιπων μαθημάτων τα αντιμετωπίζουν με 

προκατάληψη.  Για παράδειγμα, δανείζονται εύκολα διδακτικές ώρες από τους 

συναδέλφους των καλλιτεχνικών μεταδίδοντας και στα παιδιά το στερεότυπο ότι 

πρόκειται για μαθήματα ελάσσονος σημασίας. 

➢ Εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών (αιθουσών εκδηλώσεων, 

οπτικοακουστικών μέσων κτλ.) για την προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης. 

➢ Επαναπροσδιορισμός των μεθόδων διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Σήμερα η 

διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι ελλιπής και περιορισμένη κυρίως στις 

απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου και των εξετάσεων.  Σε άλλες πάλι περιπτώσεις 

τα κείμενα κατακερματίζονται ουσιαστικά εξαιτίας μιας ανούσιας, εξονυχιστικής 

ανάλυσης κάθε λέξης, που πραγματοποιείται από τους ίδιους τους διδάσκοντες, 

δίχως τελικά να διασώζεται η μαγεία της τέχνης και της αισθητικής. 

➢ Οργάνωση θεατρικών ομίλων, μουσικοχορευτικών ομάδων και μουσικών 

σχημάτων στα σχολεία. 

➢ Τακτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πινακοθήκες  κτλ., για 

να συνειδητοποιήσουν την ομορφιά και την αξία της τέχνης του λαού μας. 

➢ Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης θα πρέπει να διδάσκεται με το απαραίτητο 

εποπτικό υλικό, ώστε οι μαθητές να έχουν άμεση αντίληψη της τέχνης και της 

ιστορίας της. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

  



Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Β1. Οι προσδοκίες της ποιήτριας δεν έχουν καμία σχέση με την ύλη («∆εν έχω 

ανάγκη από χρήματα») αλλά με τον συναισθηματικό της κόσμο («Έχω ανάγκη από 

αισθήματα»). Βασική της επιδίωξη είναι να επικοινωνήσει δημιουργικά με τους 

ανθρώπους («από λέξεις, από λέξεις σοφά διαλεγμένες, από λουλούδια που τα λένε 

σκέψεις, από ρόδα που τα λένε παρουσίες»), να ονειρευτεί («από όνειρα που 

κατοικούν τα δέντρα»), να ψυχαγωγηθεί («από τραγούδια που κάνουν τ’ αγάλματα να 

χορεύουν»), να αγαπήσει και να αγαπηθεί (από άστρα που ψιθυρίζουν στ’ αυτί των 

εραστών»). Τέλος, περιμένει ότι η ποίηση θα την παρηγορήσει στις δύσκολες στιγμές 

και θα της φέρει ελπίδα και μια ανανεωτική πνοή («Έχω ανάγκη από ποίηση, εκείνη 

τη μαγεία που καίει το βάρος των λέξεων, που ξυπνά τις συγκινήσεις και φέρνει 

καινούργια χρώματα»). 

2η δραστηριότητα 

Β2. α) Προσωποποιήσεις:  «τραγούδια που κάνουν τ’ αγάλματα να χορεύουν», 

«άστρα που ψιθυρίζουν στ’ αυτί των εραστών», . «μαγεία που καίει το βάρος των 

λέξεων, που ξυπνά τις συγκινήσεις και φέρνει καινούργια χρώματα». Με τη χρήση 

των προσωποποιήσεων η ποιήτρια πετυχαίνει να δώσει ζωντάνια, παραστατικότητα 

και αμεσότητα στον λόγο. 

β) Λειτουργία της επανάληψης ως προς το νόημα του κειμένου: Με τη χρήση της 

επανάληψης η ποιήτρια θέλει να τονίσει την ανάγκη της για αισθήματα, ωραία λόγια, 

όμορφες σκέψεις, για την παρουσία ανθρώπων στη ζωή της, για τραγούδια που 

συγκινούν και πάνω από όλα την ανάγκη της για την παρουσία της ποίησης στη ζωή 

της, μιας ποίησης που συγκινεί και φέρει μια χαρμόσυνη πνοή.  

3η δραστηριότητα 

Β3.  Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αμιγώς προσωπική. 

 


