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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΔΠΑ.Λ. 2019 

  ΣΗΝ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

Α.ΜΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

1η Γραστηριότητα 

Α1. Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο, δηάβαζα έλα απόζπαζκα πνπ αλαθεξόηαλ ζηελ ηέρλε. (Θέκα ηνπ 

θεηκέλνπ). Αξρηθά, ζεκεησλόηαλ όηη ε ηέρλε είλαη ηξόπνο επαθήο ηνπ αλζξώπνπ κε ηνπο 

ζπλαλζξώπνπο ηνπ , κέζσ ηεο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ ζπιινγηθήο ζιίςεο θαη επηπρίαο. 

(1
ε
) ηε ζπλέρεηα, ηνληδόηαλ όηη ν θαιιηηέρλεο δηακνξθώλεηαη κέζσ ηεο επαθήο ηνπ απηήο 

κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ , κε ζπλέπεηα λα κελ ππνηηκά ηίπνηα θαη λα δείρλεη θαηαλόεζε 

αληί λα αζθεί θξηηηθή. Γηα απηό, ππνζηεξίδεη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία επηθξαηεί ε 

δεκηνπξγία. (2
ε 
)  

 

2η Γραστηριότητα 

 

Α2. 

ανηιθέηως: αληίζεζε 

λοιπόν: ζπκπέξαζκα 

γι’ασηόν ηον λόγο: αηηηνιόγεζε 

εθόζον: όξνο- πξνϋπόζεζε 

 

 Α3. Σέρλε θαη θνηλσλία 
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Α4.  

α) οσδέποηε : πάληνηε, πάληα 

επιηρέπει :απνηξέπεη, απαγνξεύεη 

αδσναηεί :δύλαηαη,κπνξεί 

δέζμεσζη : απνδέζκεπζε 

 

β) Οη άλζξσπνη ηνπ πλεύκαηνο πεξηθξνλνύλ ηα πιηζηηθά πξόηππα. 

Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θάζε πνιίηε λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά. 

 

3η Γραστηριότητα 

Α5. (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ) 

Αμηόηηκα κέιε ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ,  

ΠΡΟΛΟΓΟ:Δίλαη θνηλώο απνδεθηό όηη ε ηέρλε δηαδξακαηίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αλζξώπηλε θνηλσλία. Απηό ηζρύεη δηαρξνληθώο θαη ζε παγθόζκην επίπεδν. Δπίζεο, γηα λα 

επέιζεη ε αλαβάζκηζε ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, ην ζρνιείν αξκόδεη λα αλαιάβεη 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε. 

ΚΤΡΙΩ ΘΔΜΑ: (α)Αξρηθά,  είλαη αλαγθαίν λα δηδάζθνληαη ,  όζν ην δπλαηόλ 

ιεπηνκεξέζηεξα δηάθνξα έξγα ηέρλεο , ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζηεί γηα ηε 

ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, νη καζεηέο ζα εθηηκήζνπλ ηελ πςειή αμία 

ηνπο.  

(β)Δπηπιένλ, ην ζρνιείν νθείιεη λα  εληνπίδεη ηηο θαιιηηερληθέο δεμηόηεηεο ησλ 

καζεηώλ, ηηο νπνίεο νη ίδηνη πηζαλόλ λα κελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη . Απηό ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα λα ηνπο σζεί, γηα λα αζρνινύληαη κε κεγάιν δήιν, ζε θαιιηηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

(γ)Δπηπξνζζέησο, είλαη αλαγθαία ε δηνξγάλσζε ζρνιηθώλ εθδειώζεσλ 

θαιιηηερληθνύ πεξηερνκέλνπ, ώζηε λα ηηο παξαθνινπζνύλ πνιπάξηζκνη καζεηέο. ε 

απηό, νπσζδήπνηε, νθείιεη λα ζπκβάιιεη ε πνιηηηθή εμνπζία. Απαηηείηαη, ινηπόλ, 
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εληόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα αλάινγεο 

δξαζηεξηόηεηεο.  

(δ)Αθόκα, είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή ζρνιηθώλ επηζθέςεσλ θαη εθδξνκώλ 

εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα, ν νπνίνο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηέρλε. Η επίζθεςε ζε 

κνπζεία, γηα παξάδεηγκα, ζα αλαδσνγνλήζεη ηελ αγάπε γηα ηηο ηέρλεο θαη ηνλ 

πνιηηηζκό.  

ΔΠΙΛΟΓΟ: πλνςίδνληαο, αμηόηηκα κέιε ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ, αξκόδεη ην 

ζρνιείν λα πινπνηήζεη ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ πξόνδν ηεο ηέρλεο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνύ, δηόηη απηό ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπλόινπ. 

αο επραξηζηώ πνπ κε αθνύζαηε.  

 

 

Β.ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Β1. Μέζσ ηεο ελαζρόιεζήο ηεο κε ηελ πνίεζε, ε πνηήηξηα πξνζδνθά λα επηηύρεη ηελ 

πξνζσπηθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθά αλάπηπμε (Έσυ ανάγκη από αιζθήμαηα) θαη ηελ επηθνηλσλία 

κε άιινπο αλζξώπνπο (από λέξειρ…παποςζίερ). Δπηπιένλ, επηζπκεί λα νκνξθύλεη ηε δσή ηεο 

κέζσ ηεο ςπραγσγίαο (από ηπαγούδια…σοπεύοςν) λα αηζζαλζεί αγάπε θαη λα εξσηεπηεί (από 

άζηπα…επαζηών). Σέινο, πξνζδνθά λα ληώζεη παξεγνξηά ελάληηα ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο 

θαη ειπίδα γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ. ( από όνειπα…δένηπα/εκείνη ηη μαγεία σπώμαηα) 

 

2η δραστηριότητα 

Β2. α)  

-από όνειπα πος καηοικούν 

-ηα αγάλμαηα να σοπεύοςν 

-άζηπα πος τιθςπίζοςν : 
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Με ηε ρξήζε ησλ πξνζσπνπνηήζεσλ ε πνηήηξηα πξνζδίδεη ζην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ δσληάληα, 

ακεζόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα. 

 

β) Η επαλάιεςε ηεο θξάζεο απνζθνπεί ζην λα δνζεί έκθαζε ζην λόεκά ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πνηήηξηα ζέιεη λα ηνλίζεη ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη αλαγθαίν ζηε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ. 

 

3η Γραστηριότητα 

Β3. 

Αλακθίβνια, ε ηέρλε δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν  ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. Δγώ θαη νη 

ζπλνκήιηθνί κνπ δελ απνηεινύκε εμαίξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, γνεηεύνκαη από ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. Οη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κνπ παξέρνπλ ηελ επθαηξία λα 

απνδξάζσ/δηαθύγσ από ηελ αλία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ηηο πηεζηηθέο ππνρξεώζεηο θαη λα 

βπζηζηώ ζε έλαλ θόζκν αλείπσηεο νκνξθηάο ή θαη αγσλίαο θαη πεξηπέηεηαο. 

Από ηελ άιιε, όκσο, ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί γηα εκέλα πξνζσπηθά θαη έλαπζκα 

δεκηνπξγίαο. Με ζπλεπαίξλεη ε ηθαλόηεηα ηνπ ζελαξηνγξάθνπ θαη ηνπ ζθελνζέηε λα 

δεκηνπξγνύλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηζηνξίεο. πλνςίδνληαο, δελ ζα κπνξνύζα λα θαληαζηώ 

ηελ θαζεκεξηλόηεηά κνπ ρσξίο ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ρσξίο ηηο ζηηγκέο 

δηαζθέδαζεο αιιά θαη πξνβιεκαηηζκνύ πνπ καο ραξίδεη. 

 

ΟΡΟΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 

ΜΟΤΟΤΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΗΣΡΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΗ 

ΚΟΣΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΝΣΩΝΗ 

 


