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Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ» 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1η δραστηριότητα 

Α1.   

Σε απόσπασμα που διάβασα από την ομιλία του Α. Καμύ κατά τη βράβευσή του με Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο 

ομιλητής αναφερόταν στην Τέχνη και στον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη. Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται 

ότι η τέχνη αποτελεί ζωτική του ανάγκη και μέσο προσέγγισης των ανθρώπων. Έτσι, υποχρεώνεται ο 

καλλιτέχνης να επικοινωνεί με το σύνολο και να αποδέχεται  όσα τον ενώνουν με την κοινότητα. Μάλιστα 

διαμορφώνεται, υπηρετώντας την ομορφιά αλλά πάντα ως αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου και γι’ αυτό 

και ο αυθεντικός καλλιτέχνης χρειάζεται να προάγει μια κοινωνία δημιουργίας. 

 

2η δραστηριότητα 

 

Α2.  αντιθέτως= αντίθεση 

     λοιπόν= συμπέρασμα 

  γι΄ αυτό τον λόγο= αιτία 

εφόσον= προϋπόθεση 

 

Α3. Η Τέχνη και ο κοινωνικός ρόλος του καλλιτέχνη 

 

              ή  

  

 Η διαλεκτική σχέση καλλιτέχνη και κοινωνίας 

 

Α4.α  ουδέποτε= πάντοτε 

επιτρέπει= απαγορεύει 

αδυνατεί= μπορεί 

δέσμευση= αποδέσμευση 

 

Α4.β Οι νέοι συχνά περιφρονούν τις αξίες των προηγούμενων γενιών. 

 Είναι υποχρέωση του καθενός να σέβεται τα δικαιώματα των συνανθρώπων του. 
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3η δραστηριότητα 

Προσφώνηση:   Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε  

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

                          Αγαπητά μέλη της Βουλής των Εφήβων, 

 

Πρόλογος:  Με την  ευκαιρία που μας δίνει η Βουλή των Εφήβων να εκφράσουμε τις σκέψεις μας και να 

καταθέσουμε προτάσεις, θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση του σχολείου με την τέχνη. Όλοι μας νομίζω 

συμφωνούμε πως, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, η τέχνη έχει υποβαθμιστεί στο σημερινό σχολείο. Η 

πρόκληση, λοιπόν, για ένα σύγχρονο σχολείο πιστεύω πως είναι να καταφέρει να προάγει την τέχνη και τον 

πολιτισμό.  

Κύριο Θέμα:  

- Αλλαγή στην εκπαιδευτική αντίληψη: έμφαση στην καλλιέργεια του ψυχικού και πνευματικού κόσμου, στη 

συγκρότηση της προσωπικότητας και στην αναβάθμιση της αισθητικής. 

- Βιωματική επαφή με την τέχνη: καθιέρωση μαθημάτων σχετικών με την τέχνη και μαθημάτων στα οποία 

προωθείται η προσωπική δημιουργία και συμμετοχή των μαθητών που θα παράγουν έργα πολιτισμού 

(θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες , χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας και 

ζωγραφικής, συγγραφή και παρουσίαση λογοτεχνικών έργων )/ διοργάνωση καλλιτεχνικών διαγωνισμών  

Προΰποθέσεις: ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής για αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας και 

πρόσληψη καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού 

- Οργάνωση καλλιτεχνικών ομίλων και λειτουργία λέσχης φιλαναγνωσίας / μαθήματα δημιουργικής 

γραφής 

- Έμφαση στα μαθήματα της λογοτεχνίας και της ιστορίας της τέχνης που πρέπει να αποσυνδεθούν 

από τη βαθμοθηρική και εξετασιοκεντρική λογική 

- Προσκλήσεις καλλιτεχνών στα σχολεία για να παρουσιάσουν το έργο τους στους μαθητές 

- Ευρύτερη πολιτιστική ζωή και ερεθίσματα για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

- Επαφή με χώρους και έργα τέχνης , επισκέψεις σε μουσεία, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για 

διαδικτυακή ξενάγηση σε μουσεία, συμμετοχή σε προγράμματα υιοθέτησης μνημείων 

- Ταξίδια με πολιτιστικό χαρακτήρα για γνωριμία με την τέχνη και τον πολιτισμό άλλων λαών/ 

συνεργασία σχολείων για διοργάνωση κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

- Δημιουργία βιβλιοθηκών στα σχολεία που θα είναι προσβάσιμες στους μαθητές και εκτός των ωρών 

λειτουργίας του σχολείου 

- Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου 

 

Επίλογος: Συνειδητοποιούμε, λοιπόν, ότι το σχολείο οφείλει να λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος μάθησης αλλά 

ως κοινότητα πολιτισμού προσβάσιμη στη νεολαία. Γι ‘ αυτό και εμείς ως μαθητές οφείλουμε να 

αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνει η Βουλή των Εφήβων και να διεκδικήσουμε ένα σχολείο 

πολιτιστικά ισχυρό και καλλιτεχνικά ενεργό. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1
η
 δραστηριότητα 

Θ.Π.:   

Οι προσδοκίες της ποιήτριας είναι κυρίως ψυχικές και πνευματικές. 

Σχόλια-Λεπτομέρειες:  

Προσδοκίες : σοφία- σκέψεις/ νέες ιδέες (λέξεις…σοφά διαλεγμένες…που τα λένε σκέψεις) 

          επαφή με τους άλλους (…που τα λένε παρουσίες) 

         ταξίδι στο όνειρο (από όνειρα…δέντρα) 

         ενεργοποίηση/κινητοποίηση - αποφυγή στασιμότητας μέσω της αισθητικής απόλαυσης       

         (αγάλματα να χορεύουν)   

         ερωτισμός (από άστρα…στο αυτί των εραστών) 

         βίωση συγκινήσεων  και νέων εμπειριών μέσω της ποίησης (από ποίηση…καινούρια χρώματα) 

 

2η δραστηριότητα 

Β.2.α.  

Προσωποποιήσεις:   

- από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα, 

- από τραγούδια που κάνουν τ’ αγάλματα να χορεύουν, 

- από άστρα που ψιθυρίζουν στ’ αυτί των εραστών 

 

Οι προσωποποιήσεις προσδίδουν στο ποίημα ζωντάνια, παραστατικότητα, καθώς τα άψυχα και οι 

αφηρημένες έννοιες αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες και αισθητοποιούνται. Δηλαδή, τα όνειρα γίνονται 

κάτοικοι των δέντρων, τα αγάλματα αποκτούν κίνηση και χορεύουν, τα άστρα με ψιθύρους ενισχύουν τον 

ερωτισμό. Έτσι κινητοποιείται η φαντασία του αναγνώστη, παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον του και η 

έκφραση αποκτά ποιητικότητα. 

 
Β.2.β. 
Η επανάληψη της φράσης «έχω ανάγκη»:  

 τονίζει τις βασικές, ουσιαστικές ανάγκες του ποιητικού υποκειμένου  

    Είναι ανάγκες  ψυχικές-συναισθηματικές: - ποικιλία αισθημάτων 

- ανθρώπινη επαφή 

- όνειρα-αισιοδοξία 

- χαρά 

- ερωτισμός 

- συγκίνηση 

και πνευματικές : σοφία, νέες ιδέες 

 
  κάνει πιο έντονη την αντίθεση με την επιφανειακή ανάγκη για υλικά αγαθά 

 δίνει έμφαση στο προσωπικό στοιχείο και προσδίδει εξομολογητικό τόνο στο ποίημα, τονίζοντας το 

ποιητικό «εγώ» 
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3 η δραστηριότητα 

    Η τέχνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από κάποια 

μορφή τέχνης στην καθημερινότητά μας, είτε ως τρόπο ψυχαγωγίας είτε ως μορφή προσωπικής 

δημιουργικής έκφρασης. 

    Προσωπικά, ικανοποιούμαι μέσα από διάφορες μορφές της τέχνης, αλλά ιδιαίτερα με συγκινεί η μουσική 

και το τραγούδι. Μάλιστα, δεν υπάρχει μέρα που να μην ακούσω μουσική. Όταν νιώθω πίεση με χαλαρώνει, 

όταν αισθάνομαι πλήξη με διασκεδάζει κι όταν είμαι χαρούμενος με απογειώνει. Σε στιγμές μοναξιάς μού 

κρατά συντροφιά αλλά είναι και ένας τρόπος ψυχαγωγίας που με φέρνει πιο κοντά με άλλους ανθρώπους, 

γιατί μοιράζομαι μαζί τους τις ίδιες αισθητικές συγκινήσεις. Τέλος, το τραγούδι με τη μουσική και τον στίχο 

εκφράζει και προκαλεί προβληματισμούς με έναν τρόπο πολύ άμεσο, διεγείροντας τη σκέψη και 

απελευθερώνοντας τη φαντασία.  Γενικά, λοιπόν, η μουσική και το τραγούδι με ευχαριστεί και με 

ολοκληρώνει. 

 

 

 

 

 

 


