
 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ  ΔΠΑΛ 
Α1. Πεξίιεςε  
Φίινη ζπκκαζεηέο,  
ζην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα ηεο νκηιίαο ηνπ, ν Α. 
Κακύ αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε ηνπ λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 
αλζξώπνπο. Σπγθεθξηκέλα, επηκέλεη όηη ε ηέρλε ηνπ είλαη 
ν ηξόπνο λα «ζπλαιιάζζεηαη» καδί ηνπο. Ο θαιιηηέρλεο, 
θαηά ηε γλώκε ηνπ, αλαδεηθλύεη ηελ ηέρλε θαη ηελ 
ηδηαηηεξόηεηά ηνπ εθόζνλ αλαγλσξίδεη  ηε δηθή ηνπ 
νκνηόηεηα κε ηνπο πνιινύο. Ο δεκηνπξγόο είλαη αλάγθε 
λα παξαηεξεί αληί λα αμηνινγεί, θαζώο, ζύκθσλα  θαη  κε  
ηνλ  
Νίηζε, ζηηο κειινληηθέο θνηλσλίεο θπξίαξρνη ζα είλαη νη 
δεκηνπξγνί θαη όρη νη «θξηηέο».      



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

                                                          (Σαο επραξηζηώ…) 
      

Α2. Σπλνρή Κεηκέλνπ  
αληηζέησο: αληίζεζε 
ινηπόλ : ζπκπέξαζκα 
γη απηό ηνλ ιόγν :  αηηηνιόγεζε 
εθόζνλ: όξνο, πξνϋπόζεζε 
 

Α3. Τίηινο Κεηκέλνπ 
«Η ηέρλε …νδεγόο γηα ηνλ δεκηνπξγό»  ή  
«Κνηλσληθή ε επζύλε ηνπ δεκηνπξγνύ !»  
Α4. α) Αληώλπκα  
Οπδέπνηε : πάληνηε, δηαξθώο 
Δπηηξέπεη : απνηξέπεη, απαγνξεύεη 
Αδπλαηεί : κπνξεί 



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

Γέζκεπζε : απνδέζκεπζε, ειεπζεξία 
 
Α4. β) Σύληαμε πξνηάζεσλ 
- Οη λένη πεξηθξνλνύλ ην πνιηηηθό θαηεζηεκέλν, ιόγσ 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ πνιηηηθή δσή 

- Σεκαληηθή ππνρξέσζε θάζε επηζηήκνλα είλαη ε 

ππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ 

 
Α5. Οκηιία ζηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ (200-250 ιέμεσλ) 
Δπηθνηλσληαθό πιαίζην … 
Πξόινγνο : αλεπαξθήο ε αλάδεημε ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 
πνιηηηζκνύ ζην ζρνιείν … 
 



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

Κύξην Θέκα : Τξόπνη αλάδεημεο ηεο Τέρλεο θαη ηνπ 
Πνιηηηζκνύ ζην ζρνιείν 
- αλαγθαηόηεηα αλαβάζκηζεο  ηεο αηζζεηηθήο παηδείαο  

- ελίζρπζε θαιιηηερληθώλ ζρνιείσλ 

 
- απαξαίηεηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη αμηνπνίεζε 

λέαο ηερλνινγίαο 

- αλαζεώξεζε ή αλαβάζκηζε   ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ. 

Αλάδεημε ζρεηηθώλ  καζεκάησλ (ινγνηερλία, εηθαζηηθά, 

ρνξόο, ζέαηξν, κνπζηθή …).  

- εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (projects) 



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

- θαηαξηηζκέλν θαη εκπλεπζκέλν εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό  

- ζύζηαζε θαιιηηερληθώλ  νκάδσλ  

- νξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ (καζεηηθά 

θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνί, ζεαηξηθέο – κνπζηθέο 

παξαζηάζεηο θιπ) 

- επηζθέςεηο  ζε πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο θαη ζε ρώξνπο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο 

- πξνγξάκκαηα πηνζέηεζεο θαη αλάδεημεο κλεκείσλ 

πνιηηηζκνύ    

- αηζζεηηθή αλάδεημε θαη βειηίσζε ζρνιηθώλ ρώξσλ 



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

Δπίινγνο : επζύλεο θαη ζπλδξνκή άιισλ θνηλσληθώλ 
θνξέσλ θαη ζεζκώλ γηα αηζζεηηθή αγσγή λέσλ … 

 

Β. Λνγνηερληθό Κείκελν 
Β1. Καηαλόεζε θεηκέλνπ - Πξνζδνθίεο πνηήηξηαο:  

 Σπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε (Έρσ αλάγθε από αηζζήκαηα) 

 Καιιηέξγεηα πλεύκαηνο (…από ιέμεηο ζνθά δηαιεγκέλεο) 

 Κάιπςε ςπρηθνύ θελνύ θαη αλάγθε επηθνηλσλίαο (από 

ξόδα πνπ ηα ιέλε παξνπζίεο) 

 Γηαθπγή από ηελ πξαγκαηηθόηεηα (από όλεηξα πνπ 

θαηνηθνύλ ηα δέληξα) 

 Χαξνύκελεο ζηηγκέο (από ηξαγνύδηα …λα ρνξεύνπλ) 

 Πνίεζε / ηέρλε (έρσ αλάγθε …θαηλνύξγηα ρξώκαηα) 



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

Β2.α Δληνπηζκόο & Λεηηνπξγία πξνζσπνπνηήζεσλ  

 «όλεηξα πνπ θαηνηθνύλ ηα δέληξα» 

 «αγάικαηα λα ρνξεύνπλ» 

 «άζηξα πνπ ςηζπξίδνπλ» 

Σηόρνο : έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή ηεο αλάγθε γηα 
αηζζήκαηα, γηα εζσηεξηθή πιεξόηεηα θαη νινθιήξσζε 
πνπ ζα ηεο δώζεη ε επαθή ηεο κε ηελ ηέρλε θαη ε επαθή 
ηεο κε ηνπο αλζξώπνπο.  

Οη έλλνηεο γίλνληαη πην θαηαλνεηέο ζηνλ αλαγλώζηε 
θαη ε πνηήηξηα δίλεη έκθαζε θαη έληαζε ζηηο απόςεηο ηεο. 
Οη πξνζσπνπνηήζεηο πξνζδίδνπλ ιπξηθόηεηα, 
παξαζηαηηθόηεηα θαη δσληάληα. 
 



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

Β2. β. Ννεκαηηθή ιεηηνπξγία επαλάιεςεο  
   Η επαλάιεςε ηεο θξάζεο «έρσ αλάγθε» δίλεη έκθαζε 
θαη δειώλεη ηελ επηηαθηηθή ηεο αλάγθε   λα ληώζεη 
αιεζηλά ζπλαηζζήκαηα από ηελ επαθή ηεο  
κε  ηνπο αλζξώπνπο (ζη. 2) θαη ηελ ππαξμηαθή ηεο 
αλάγθε γηα επαθή κε ηελ πνίεζε (ζη. 9.),  ε νπνία ηεο  
πξνζδίδεη ζπγθηλήζεηο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ςπρηθή 
αλάηαζε θαη νινθιήξσζή ηεο. 
 

Β3. Παξαγσγή ιόγνπ 
Απαξαίηεηνο ν εμνκνινγεηηθόο ηόλνο, ην βησκαηηθό 
πεξηερόκελν θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρξήζε ηνπ α΄  εληθνύ 
πξνζώπνπ. 
Αλάγθε ηεο ηέρλεο γηα ηνπο λένπο - Αμία ηέρλεο :  



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

 Καιιηεξγεί ηελ αηζζεηηθή, αθνύ απνδίδεη ην θάιινο  

 Φέξλεη ζε επαθή   κε ηελ παξάδνζε 

 Πξνθαιεί ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

 Απαληά ζε αγσληώδε εξσηήκαηα ηεο δσήο 

 Αθππλίδεη θαη θηλεηνπνηεί. Δλεξγνπνηεί ην 

επαλαζηαηηθό πλεύκα . Παξάγνληαο γόληκεο θαη 

δεκηνπξγηθήο ακθηζβήηεζεο  

 Δλώλεη – γεθπξώλεη αλζξώπηλεο ζρέζεηο.  

 Καιιηεξγεί αμίεο (πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο, εζηθέο) 

 Ομύλεη ηε θαληαζία, θαιιηεξγεί επαηζζεζίεο, ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα, ηηο θιίζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο. 



 
 
 
 
 
 

 

         
                                                                                                                                                                                          

 Σπληζηά δεκηνπξγηθή επηινγή ειεύζεξνπ ρξόλνπ.  

 Σηειηηεύεη ηα θαθώο θείκελα – ζπκβάιιεη ζηελ 

πνιηηηθνπνίεζε. 

 Σπληζηά δηαθπγή από ηελ δύζθνιε πξαγκαηηθόηεηα 

 Λεηηνπξγεί ιπηξσηηθά θαζώο ζπκβάιιεη ζηε ιύζε 

πξνζσπηθώλ πξνβιεκάησλ  

 Σπληζηά παξάγνληα απηνπαξαηήξεζεο, απηνγλσζίαο 

θαη απηνπξαγκάησζεο.  
 


