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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ  2019  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η Δραστηριότητα 

Α1. Φίλοι συμμαθητές, 

Ο Αλμπέρ Καμύ στο απόσπασμα της ομιλίας του αναφέρεται στην τέχνη και τον κοινωνικό ρόλο του 

καλλιτέχνη. Συγκεκριμένα, ο ίδιος μέσω της τέχνης επικοινωνεί ισότιμα με τους συνανθρώπους του 

και θεωρεί πως χρέος του καλλιτέχνη είναι να εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο υποτάσσοντας σε 

αυτό και στην τέχνη την διαφορετικότητά του. Στη συνέχεια, διαμορφώνεται εντός της κοινωνίας χω-

ρίς να ασκεί κριτική αλλά δείχνοντας κατανόηση. Γι΄αυτό, ο ομιλητής υποστηρίζει πως στην κοινωνία 

πρέπει να κυριαρχεί η δημιουργία.  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

2η Δραστηριότητα 

Α2 

• αντιθέτως : αντίθεση 

• λοιπόν : συμπέρασμα 

• γι’ αυτό τον λόγο : αίτιο – αποτέλεσμα  

• εφόσον : όρος – προϋπόθεση  

Α3. «Ο καλλιτέχνης μέσα στην σύγχρονη κοινωνία»  

Α4. α) 

• ουδέποτε : πάντα 

• επιτρέπει : απαγορεύει 

• αδυνατεί : μπορεί 

• δέσμευση : αποδέσμευση  

β) Οι σύγχρονοι άνθρωποι περιφρονούν τα πνευματικά αγαθά εστιάζοντας την προσοχή τους στα 

υλικά.  

Είναι ηθική μας υποχρέωση να συμμετέχουμε στις εκλογές για το τοπικό συμβούλιο.  
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3η Δραστηριότητα  

Α5.  (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ) 

Αγαπητοί συνάδελφοι/αγαπητοί έφηβοι βουλευτές/αξιότιμα μέλη της Βουλής των Εφήβων, 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αναφορά στο θεσμό της Βουλής των Εφήβων μέσω του οποίου εκφράζονται οι από-

ψεις και οι προβληματισμοί  των μαθητών. Η περιθωριοποίηση της τέχνης στο σύγχρονο σχολείο 

οδηγεί σε μια κοινωνία έντονα υλιστική, γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο να αναληφθεί δράση ώστε να 

αναβαθμιστεί ο ρόλος της τέχνης και του πολιτισμού. 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Α) Να συμπεριληφθούν σε όλα τα διδακτικά προγράμματα, μαθήματα που έχουν 

ως αντικείμενο διάφορες μορφές τέχνης. 

Β) Διοργάνωση και συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις. 

Γ) Επισκέψεις   σε χώρους που σχετίζονται με την τέχνη ( μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, 

εκθέσεις εικαστικών τεχνών).  

Δ) Ανίχνευση και ενθάρρυνση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Ε) Εξοπλισμός των σχολείων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα και επάνδρωση των σχολικών μονάδων 

με εξειδικευμένο προσωπικό.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συνοψίζοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, η υλοποίηση των παραπάνω θα συμβάλλει στην 

δημιουργία ολοκληρωμένων, ανεξάρτητων και πνευματικά ώριμων ανθρώπων και θα οδηγήσει στην 

αναβάθμιση του ρόλου της τέχνης και του πολιτισμού στην σύγχρονη κοινωνία . 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η Δραστηριότητα 

Β1. Η Ιταλίδα ποιήτρια Άλντα Μερίνι στο ποίημά της « Ένα ποίημα δύο ερμηνείες», παρουσιάζει τις 

προσδοκίες της:  

• συναισθηματική κάλυψη (έχω ανάγκη από αισθήματα) 

• επικοινωνία (από λέξεις…..παρουσίες) 

• ελπίδα (από όνειρα….δέντρα) 

• ψυχαγωγία (από τραγούδια…..χορεύουν) 

• αγάπη και έρωτα (από άστρα ….εραστών) 

• καλλιτεχνική δημιουργία (αποποίηση…..χρώματα) 
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2η Δραστηριότητα 

Β2. α) από όνειρα που κατοικούν/τα αγάλματα να χορεύουν/άστρα που ψιθυρίζουν 

Με τη χρήση των προσωποιήσεων αποδίδει ανθρώπινες ιδιότητες στα όνειρα, τα αγάλματα και τα 

άστρα μετατρέποντάς τα σε ζωντανά πρόσωπα. Με αυτό τον τρόπο προσδίδει στο ύφος ζωντάνια, 

χάρη, αμεσότητα και παραστατικότητα.  

Β2. β) Στο ποίημα επαναλαμβάνεται η φράση έχω ανάγκη αυτούσια δυο φορές και ξεκινά το ποίημα 

με άρνηση της ίδιας φράσης δεν έχω ανάγκη. Η επανάληψη της φράσης προσδίδει έμφαση, καθώς 

τονίζει τι θεωρεί η ίδια αναγκαίο για τη ζωή του ανθρώπου.  

Β3. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ) 

ΓΕΝΙΚΑ: Η επαφή με την τέχνη αποτελεί για τους νέους ένα ιδανικό μέσο εκτόνωσης της έντασης 

που βιώνουν λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων τους.  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ως μέλος μουσικού συγκροτήματος επιτυγχάνω:  

• επικοινωνία μέσω της μουσικής με τα υπόλοιπα μέλη και το κοινό 

• κοινωνική προσφορά (συμμετοχή σε συναυλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα) 

• προσωπική εξέλιξη – ολοκλήρωση 

• μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση 

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ: Η μουσική νοηματοδοτεί τη ζωή μου.  

 

 

 

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι:  

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα 

Σίψα Μαρία  

 


