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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ  

1η Δραστηριότητα 

Α1. Το απόςπαςμα αναφζρεται ςτον ρόλο του καλλιτζχνθ. Αρχικά, τονίηεται από 

τον Α. Καμφ θ ανάπτυξθ μιασ προςωπικισ ςχζςθσ με τθν τζχνθ, θ οποία είναι 

απαραίτθτθ για τθ ηωι του. Δεν είναι μια ςχζςθ μοναχικι, αλλά μζςο επικοινωνίασ 

με τουσ ςυνανκρϊπουσ. Τονίηει πωσ ο καλλιτζχνθσ οφείλει να μθν είναι 

απομονωμζνοσ και, αν ίςωσ νιϊκει διαφορετικόσ, να αποδζχεται τθν ομοιότθτα του 

με τον κόςμο. Η ςχζςθ με τθν κοινωνία τον διαπλάκει και δεν του ταιριάηει θ 

περιφρόνθςθ, μόνο θ κατανόθςθ. Τζλοσ, αν πρζπει να απομακρυνκεί από τθν 

αντικειμενικότθτα, θ κζςθ του είναι δίπλα ς’ αυτόν που δθμιουργεί. 

2η Δραστηριότητα 

Α2.  

 

 

Α3. Η κοινωνικι διάςταςθ του καλλιτζχνθ. 

Α4. α) 

 

 

Α4. β)  

 Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ είχαν ανϊτερα ιδανικά και περιφρονοφςαν τον κάνατο. 

 Οι επαγγελματικζσ μου υποχρεϊςεισ δεν μου επιτρζπουν να ταξιδζψω ςτο 

εξωτερικό / Υποχρζωςθ των πολιτϊν είναι να ςζβονται τουσ νόμουσ του 

κράτουσ. 

3η Δραστηριότητα 

Α5. Επικοινωνιακό πλαίςιο: ομιλία 

Προςφϊνθςθ: Κφριε Πρόεδρε,  

                            Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ζφθβοι βουλευτζσ, 

Αντικζτωσ: αντίκεςθ 

λοιπόν: ςυμπζραςμα 

γι’ αυτόν τον λόγο: αιτιολόγθςθ 

εφόςον: όροσ – προχπόκεςθ 

ουδζποτε ≠ πάντοτε 

επιτρζπει ≠ απαγορεφει 

αδυνατεί ≠ μπορεί 

δζςμευςθ ≠ αποδζςμευςθ 
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Πρόλογοσ: Πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ δθμιουργία 

ολοκλθρωμζνων και πνευματικά ϊριμων ανκρϊπων. Για τθν επίτευξθ αυτοφ 

του ςτόχου ςθμαντικι είναι θ ςυνδρομι των ερεκιςμάτων και των ςτοιχείων 

που προςφζρει θ εναςχόλθςθ με τθν τζχνθ και τα δθμιουργιματα τθσ. 

Προτάςεισ – Τρόποι: - Στιςιμο κεατρικϊν παραςτάςεων. 

- Οργάνωςθ μουςικϊν εκδθλϊςεων. 

- Παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων. 

- Επίςκεψθ ςε μουςεία και χϊρουσ ςφγχρονθσ τζχνθσ. 

- Εκδθλϊςεισ με προςκεκλθμζνουσ καλλιτζχνεσ. 

- Εξοπλιςμόσ ςχολείου με εποπτικά μζςα. 

- Επάνδρωςθ με εξειδικευμζνο προςωπικό. 

Επίλογοσ: Αναφορά ςτθν ςπουδαιότθτα τθσ φπαρξθσ τθσ τζχνθσ ςτθ ςχολικι ηωι / 

Διατφπωςθ μιασ ευχισ, ελπίδασ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. 

Αποφϊνθςθ: Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι. 

Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η Δραστηριότητα 

Β1. Η ποιιτρια προςδοκεί να γεμίςει θ ψυχι τθσ ςυναιςκιματα (ζχω ανάγκθ 

αιςκιματα), από λζξεισ, από ςκζψεισ, από παρουςίεσ, από όνειρα, από τραγοφδια. 

Όλα αυτά μπορεί να τθσ τα προςφζρει θ ποίθςθ, θ οποία μπορεί να τθσ ξυπνιςει 

ςυγκινιςεισ και να τθν οδθγιςει ς’ ζνα άλλο κόςμο ( ζχω ανάγκθ από ποιιςθ) 

Β2. α) Προςωποποιιςεισ: 

1. όνειρα που κατοικοφν τα δζντρα. 

2. … αγάλματα να χορεφουν. 

3. … άςτρα που ψικυρίηουν … 

Με τθ χριςθ τθσ προςωποποίθςθσ το ποίθμα αποκτά ηωντάνια, 

παραςτατικότθτα, θ λογοτεχνικι γραφι προςφζρει αιςκθτικι απόλαυςθ. 

β) Με τθν επανάλθψθ τθσ φράςθσ « ζχω ανάγκθ» τονίηεται θ βακφτερθ 

επικυμία τθσ ποιιτριασ. Η « ανάγκθ» τθσ να ζρκει ςε επαφι με τθν ποίθςθ και τθσ 

ξυπνιςει ζντονα αιςκιματα είναι βακφτατθ. Ταυτόχρονα δίνεται ζμφαςθ. 

3η Δραστηριότητα 

Β3. Η τζχνθ οφείλει να είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ μασ, ςε οποιαδιποτε 

μορφι τθσ. Ειδικά, ςτθν εποχι μασ που χαρακτθρίηεται από το άγχοσ, τθν ζλλειψθ 

ελεφκερου χρόνου και τισ αυξθμζνεσ υποχρεϊςεισ, θ τζχνθ μπορεί να 

διαδραματίςει κακοριςτικό ρόλο. 
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  Βοθκάει ςτθ διεφρυνςθ των πνευματικϊν οριηόντων. 

  Κινθτοποιεί νου και φανταςία 

  Προβλθματίηει το άτομο 

  Προςφζρει ψυχικι ευφορία και ο άνκρωποσ κακίςταται ικανόσ να 

ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ. 

  Αποτελεί καταφφγιο φςτερα από αποτυχίεσ και κλιβερά γεγονότα. 


