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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΊΜΕΝΟ 

 

Α1. Ο Αλμπέρ Καμύ μας μιλά στο κείμενο αυτό για την κοινωνική διάσταση που έχει η 

τέχνη. Για τον ίδιο η αναγκαιότητα της τέχνης έγκειται στη δυνατότητα της επικοινωνίας με 

τους άλλους. Ο καλλιτέχνης πρέπει να αποφεύγει την εσωστρέφεια και γι’ αυτό πρέπει να 

χρησιμοποιεί το έργο του για να ταυτίζεται με τους συνανθρώπους του. Δεν πρέπει να 

υποτιμά τον κόσμο, αλλά αντίθετα να επιδιώκει να τον καταλάβει και όχι να τον αξιολογήσει. 

Πρέπει να εργάζεται για την ανάδειξη της αλήθειας και της ελευθερίας.  Αυτές οι δύο αξίες 

είναι που συνενώνουν όλους τους ανθρώπους.   

 

Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

A2. Αντιθέτως: αντίθεση  

Λοιπόν: συμπέρασμα  

Γι’ αυτό το λόγο: επακόλουθο, αποτέλεσμα  

Εφόσον: όρος-προϋπόθεση 

 

Α3. Ο καλλιτέχνης αναδεικνύει με το έργο του την αλήθεια και την ελευθερία. 

Η αλήθεια και ελευθερία βασικά στοιχεία του καλλιτεχνικού έργου.  

 

Α4. α. Ουδέποτε: πάντα 

Επιτρέπει: απαγορεύει 

Αδυνατεί: μπορεί, δύναται 

Δέσμευση: ελευθερία, απελευθέρωση 

 

β. Περιφρονούν: Οι μοναχοί του Αγίου Όρους περιφρονούν τα εγκόσμια. 

Υποχρέωση: Οι γονείς έχουν υποχρέωση  να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.  

 

Α5. Θέμα: Σε μία σύντομη ομιλία σας στη Βουλή των Εφήβων να προτείνετε τρόπους με 

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

και του πολιτισμού (200-250 λέξεις). 
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Πρόλογος  

Ορισμός: Τέχνη είναι το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας με βάση την πνευματική 

κατανόηση, την επεξεργασία και ανάπλαση εμπειριών από την καθημερινή ζωή του 

κοινωνικού, πολιτισμικού, ιστορικού και γεωγραφικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου δρα 

ή υπάρχει ο δημιουργός. Είναι έργο πνευματικό, που εκφράζει τον δημιουργό και τη ματιά, 

μέσα από την οποία βλέπει αυτός τον κόσμο. Εξάλλου ετυμολογικά παράγεται από το τίκτω, 

που σημαίνει γεννώ και μεταφορικά δημιουργώ ή παράγω ένα έργο.  

Μορφές τέχνης (εικαστικές,  ακουστικές, τέχνες του χώρου και του χρόνου).  

Είδη τέχνης: Γνήσια τέχνη και στρατευμένη τέχνη 

Ιστορική αναδρομή. Αναφορά στις σπηλαιογραφίες της παλαιολιθικής εποχής ως μορφής 

τέχνης και  έως τη λεγόμενη αφηρημένη τέχνη της εποχής μας.   

 

Κύριο Θέμα  

 Διδασκαλία μαθημάτων που συντελούν στην εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη 

και τον πολιτισμό.  

 Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας, που αποτελεί τη βάση της τέχνης και του 

πολιτισμού. 

 Ενίσχυση των καλλιτεχνικών μαθημάτων, του μαθήματος της μουσικής και της 

λογοτεχνίας.  

 Διοργάνωση μέσω του σχολείου θεατρικών παραστάσεων και μουσικών εκδηλώσεων.  

 Γενικά βοήθεια του σχολείου στην εξοικείωση των μαθητών με δραστηριότητες 

καλλιτεχνικές. 

 Επαφή με πνευματικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες που θα επισκέπτονται τους 

σχολικούς χώρους. 

 Παρακολούθηση ποιοτικών θεατρικών παραστάσεων και εκθέσεων ζωγραφικής. 

 Επίσκεψη σε αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.   

 Ενθάρρυνση των μαθητών που έχουν έφεση στην καλλιτεχνική δημιουργία.  

 

Επίλογος 

Έκκληση ή συμπέρασμα.   

Η προσφορά της τέχνης στη ζωή μας είναι σημαντική για την πνευματική μας καλλιέργεια 

και την κοινωνικοποίησή μας. Γι’ αυτό θα έπρεπε να διδάσκεται με υπευθυνότητα και 
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σοβαρότητα μέσα στα σχολεία, ώστε οι νέοι να είναι ενημερωμένοι από πολύ νωρίς με αυτήν 

και να έχουν τα ευεργετικά της αποτελέσματα.  

 

 

Προσφώνηση: Κύριε Πρόεδρε της συνεδρίας,  

Αγαπητοί Έφηβοι βουλευτές... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΊΜΕΝΟ 

 

 Β1. Η Alda Merini  λέει πως δεν χρειάζεται υλικά αγαθά («δεν έχω ανάγκη από χρήματα»). 

Αντίθετα, χρειάζεται συναισθήματα, τη δυνατότητα να εκφραστεί («έχω ανάγκη από 

συναισθήματα», «από λέξεις σοφά διαλεγμένες»), πρωτότυπες ιδέες («από λουλούδια που τα 

λένε σκέψεις»), χρειάζεται την επικοινωνία της με τους άλλους ανθρώπους (από ρόδα που τα 

λένε παρουσίες). Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στην ποίηση, που επιθυμεί να έχει.  

 

Β2. α. 1. Όνειρα που κατοικούν τα δέντρα  

2. Τραγούδια που κάνουν τα αγάλματα να χορεύουν  

3. Άστρα που ψιθυρίζουν  

Με τις προσωποποιήσεις παρουσιάζονται τα άψυχα αντικείμενα να έχουν ζωή και έτσι 

δείχνουν πόσο σημαντικά είναι αυτά για την ποιήτρια.   

 

β. Με την επανάληψη η ποιήτρια τονίζει εμφατικά τις ελπίδες και τις προσδοκίες της και 

καθιστά σαφές το πόσο επιτακτική είναι η ικανοποίησή τους γι’ αυτήν.  

 

Β3. Θέμα: Η ποιήτρια δηλώνει ότι έχει ανάγκη την ποίηση. Εσείς, στη ζωή σας, κατά πόσο 

έχετε ανάγκη από κάποια μορφή τέχνης (μουσική, ζωγραφική, θέατρο, λογοτεχνία κ.λπ.); Σε 

ένα κείμενο 100-150 λέξεων να αναπτύξετε την άποψή σας. 

 

Ανάπτυξη ενδεικτικής άποψης  

 

Ένας νέος χρειάζεται τη βοήθεια της μουσικής, της ζωγραφικής ή του θεάτρου στη ζωή του. 

Αυτές οι μορφές  της τέχνης είναι εκείνες που του δίνουν τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει τις 

αγωνίες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του. Η κάθε μορφή τέχνης ευαισθητοποιεί 
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τους νέους για κοινωνικά θέματα και προβλήματα. Μέσω της τέχνης ο νέος επικοινωνεί με 

τους άλλους ανθρώπους προβάλλοντας τις θέσεις του, τις προτιμήσεις του και ανοίγει έναν 

δίαυλο επικοινωνίας για όλα  τα θέματα της κοινωνίας. Ό,τι μπορούμε να αποτυπώσουμε σε 

ένα χαρτί ως κείμενο, μπορούμε να το δώσουμε με μια άλλη μορφή τέχνης, η οποία 

ευαισθητοποιεί περισσότερο και καλύτερα τους συνανθρώπους μας.    

 

Παρατήρηση: Η απάντηση αυτή απαιτεί προσωπική επιλογή του γράφοντος.   

 

 


