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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2019 

HMEΡΗΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ  
 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1θ δραςτθριότθτα 

 

Α1. Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ  

Ο Αλμπζρ Καμφ αναφζρεται ςτθ ςχζςθ του καλλιτζχνθ με τθν Τζχνθ και με τθν 

κοινωνία. Αρχικά, διευκρινίηει πωσ θ Τζχνθ, αν και αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι 

τθσ ηωισ του καλλιτζχνθ, δεν είναι αυτοςκοπόσ αλλά πράξθ επικοινωνίασ του με 

τουσ ανκρϊπουσ και ζνταξισ του ςτο κοινωνικό ςφνολο. Επιςθμαίνει πωσ ζνασ 

καλλιτζχνθσ επιδιϊκει τον εναρμονιςμό τθσ υψθλισ αιςκθτικισ με τθν κοινωνικι 

προςφορά, αναγνωρίηοντασ ότι θ αποςτολι του ζγκειται ςτθν αναηιτθςθ τθσ 

πρωτότυπθσ καλλιτεχνικισ ςφλλθψθσ  και όχι ςτθν αξιολόγθςθ του κόςμου.  

                                                                                                     (Λζξεισ 80) 

2θ δραςτθριότθτα 

 

Α2. Ο ρόλοσ τθσ κάκε διαρκρωτικισ λζξθσ /φράςθσ ςυνδζεται με τθν απόδοςθ 

αντίςτοιχθσ νοθματικισ ςχζςθσ. 

                     

αντικζτωσ: αντίκεςθ 

 λοιπόν:   ςυμπζραςμα 

 γι’ αυτό τον λόγο:  αιτιολόγθςθ /αίτιο- αποτζλεςμα 

εφόςον: όροσ, προχπόκεςθ 

 

Α3.  

Προτεινόμενοι  τίτλοι: 

 Η τζχνθ και ο καλλιτζχνθσ  

 Ο προοριςμόσ του καλλιτζχνθ 
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 Ο ρόλοσ του καλλιτζχνθ 

 Καλλιτζχνθσ, Τζχνθ και κοινωνία 

 

Α4. α)                                         Αντώνυμα 

ουδζποτε πάντοτε, διαρκϊσ, μονίμωσ 

επιτρζπει απαγορεφει , δυςκολεφει, δυςχεραίνει, ςτερεί, αποτρζπει  

αδυνατεί μπορεί, δφναται, γίνεται 

δζςμευςθ αποδζςμευςθ, ελευκερία, άνεςθ, ευχζρεια 

 

 

Α4. β) 

 Οι διεφκαρμζνοι πολιτικοί, ανάγοντασ το ατομικό ςυμφζρον ςε φψιςτθ αξία, 

περιφρονοφν τισ ανάγκεσ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 Ο άνκρωποσ με τθν ζναρξθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ προςφοράσ ζργου προσ τθν κοινωνία. 

 

3θ δραςτθριότθτα 

 

Α5.  

*Κειμενικό είδοσ: ομιλία. Απαιτείται προςφϊνθςθ κι αποφϊνθςθ, κακϊσ και  

ςτοιχεία προφορικότθτασ+  

ΠΡΟΛΟΓΟ[ Ενδεικτικι διατφπωςθ] 

Αξιότιμε κφριε Πρόεδρε τθσ Βουλισ των Εφιβων, 

 Συνάδελφοι Ζφθβοι Βουλευτζσ, 

 Σε μια κοινωνία θ οποία ταλανίηεται από διάφορεσ μορφζσ πακογζνειασ, 

όπου οι νζοι -παιδιά κι ζφθβοι τθσ θλικίασ μασ- αποπροςανατολίηονται από τα 

πρότυπα  ψυχαγωγίασ που προβάλλονται, θ πρόοδοσ τθσ τζχνθσ κι ευρφτερα του 

πολιτιςμοφ αναδεικνφεται ςε ουςιαςτικι ανάγκθ. Από το βιμα που μου δίνεται 

ςιμερα, αξιοποιϊ τθν ευκαιρία να προτείνω τρόπουσ με τουσ οποίουσ το ςχολείο  

μπορεί ν α κινθκεί προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 

 

ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ    Μποροφμε  να αξιοποιιςουμε  κάποια από τα παρακάτω: 

 τθν ενίςχυςθ των ανκρωπιςτικϊν μακθμάτων, με τθν αφξθςθ των διδακτικϊν  

ωρϊν εναςχόλθςθσ με τα εικαςτικά, τθ λογοτεχνία, το κζατρο, τον 
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κινθματογράφο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα παράγεται ουςιαςτικό ζργο και 

δεν κα αποτελοφν κενό χρόνο μεταξφ των υπόλοιπων μακθμάτων. 

 τθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων, ςυναυλιϊν  και κεατρικϊν παραςτάςεων που 

κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον μακθτι να αποκτιςει νζεσ εμπειρίεσ και να 

βιϊςει ζντονα ςυναιςκιματα. 

 τθ δθμιουργία ομίλων ηωγραφικισ και διαμόρφωςθ κατάλλθλου χϊρου ςτο 

πλαίςιο των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων, ϊςτε να ζχουν οι νζοι τθ δυνατότθτα 

να εκφράςουν τθ δθμιουργικι τουσ φανταςία. 

 τθν οργάνωςθ δανειςτικϊν βιβλιοκθκϊν προκειμζνου να υπάρχει 

δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςπουδαίων ζργων τθσ ελλθνικισ και παγκόςμιασ 

λογοτεχνίασ. Μάλιςτα, κα ιταν ωφζλιμθ θ ςυγκρότθςθ λεςχϊν ανάγνωςθσ 

όπου κα γίνονται ςυηθτιςεισ και κα διατυπϊνονται απόψεισ, ϊςτε να 

κακίςταται εφλθπτο το ζργο ςθμαντικϊν δθμιουργϊν. 

 τθν επαφι των νζων με τθν ζβδομθ τζχνθ με τθν προβολι, τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ςχολιαςμό ταινιϊν , ϊςτε οι μακθτζσ να μυθκοφν 

ςτον ποιοτικό κινθματογράφο και να αποδεςμευτοφν από τθ μαηικι 

κουλτοφρα χαμθλισ ποιότθτασ που κατά κφριο λόγο προωκείται από τθν 

παγκόςμια βιομθχανία του κεάματοσ . 

 τθν αποδζςμευςθ από τον εξεταςιοκεντρικό χαρακτιρα και τθ λογικι του 

διαγωνίςματοσ ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ, αφοφ θ ανάκεςθ εργαςιϊν κα 

βοθκοφςε τουσ μακθτζσ να εμβακφνουν ςτο ζργο ενόσ λογοτζχνθ αντλϊντασ 

από αυτό ουςιαςτικά  ερεκίςματα. 

 τισ πρωτοβουλίεσ των εκπαιδευτικϊν για επαφι με πνευματικοφσ 

ανκρϊπουσ (διοργάνωςθ εκδθλϊςεων, ομιλιϊν), οι οποίοι κα προκαλζςουν 

με τα δθμιουργιματά τουσ καλλιτεχνικζσ ανθςυχίεσ και κα αποτελζςουν υγιι 

πρότυπα. 

 τθν παροχι κινιτρων ςτουσ μακθτζσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε πανελλινιουσ 

καλλιτεχνικοφσ διαγωνιςμοφσ 

ΕΠΙΛΟΓΟ[ Ενδεικτικι διατφπωςθ] 

 Για πολλοφσ από εμάσ, το ςχολείο κακίςταται ο μοναδικόσ δίαυλοσ 

προςζγγιςθσ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και μφθςθσ ςτον εκνικό πολιτιςμό και 

τθν παγκόςμια κουλτοφρα. Αυτό, ςυνεπϊσ, που ζχουμε ανάγκθ όλοι, μακθτζσ και 

κακθγθτζσ, και το οποίο ηθτϊ ςιμερα εκπροςωπϊντασ τουσ ςυμμακθτζσ μου, είναι 

θ ζμπρακτθ αρωγι του κράτουσ, με τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων μζςων, για να 

αποκτιςουμε καλαιςκθςία και να καλλιεργιςουμε τθν προςωπικότθτά του.  

Σασ ευχαριςτϊ.  
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Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1θ δραςτθριότθτα 

Β1.  

Οι προςδοκίεσ τθσ ποιιτριασ (του ποιθτικοφ υποκειμζνου) εκφράηονται από τθν 

επικυμία για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. Επικεντρϊνονται ςτθν επιδίωξθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ πλθρότθτασ  («Ζχω ανάγκθ από αιςκιματα»), τθσ διανοθτικισ 

λειτουργίασ, του προβλθματιςμοφ  και τθσ ζκφραςισ του («από λουλοφδια που τα 

λζνε ςκζψεισ»), τθσ ηωντανισ επαφισ και επικοινωνίασ («από ρόδα που τα λζνε 

παρουςίεσ»), τθσ βίωςθσ των ιδανικϊν («από όνειρα που κατοικοφν τα δζντρα»), 

τθσ απόλαυςθσ τθσ ομορφιάσ τθσ  τζχνθσ («από τραγοφδια που κάνουν τ’ αγάλματα 

να χορεφουν»). Προςδοκίεσ τθν εκπλιρωςθ των οποίων ανακζτει ςτθν τζχνθ τθσ 

Ποίθςθσ.        (Λζξεισ 53) 

 

2θ δραςτθριότθτα 

B2.  

α) Στο ποίθμα υπάρχουν τρεισ προςωποποιιςεισ: 

 «από όνειρα που κατοικοφν τα δζντρα» 

 «από τραγοφδια που κάνουν τ’ αγάλματα να χορεφουν» 

 «από άςτρα που ψικυρίηουν ςτ’ αυτί των εραςτϊν» 

 

Η ποιιτρια με τθ χριςθ τουσ πετυχαίνει να προςδϊςει ςτον λόγο  ηωντάνια, 

παραςτατικότθτα και αμεςότθτα ϊςτε να διατθριςει αμείωτο το ενδιαφζρον του 

αναγνϊςτθ, μζςω τθσ εικονοποιίασ  που αποδίδουν οι προςωποποιιςεισ που 

επιλζγει. 

 

β) Η επανάλθψθ τθσ φράςθσ «ζχω ανάγκθ» αξιοποιείται ςτο ποίθμα για να δϊςει 

ζμφαςθ ςτθ βακιά, τθν ουςιαςτικι απαίτθςθ του ποιθτικοφ υποκειμζνου για βίωςθ 

τθσ εςωτερικισ πλθρότθτασ από τθν εναςχόλθςθ με τθν Τζχνθ τθσ ποίθςθσ. Η 

επανάλθψθ εκφράηει κλιμακωτά τισ αναηθτιςεισ του, καταλιγοντασ ςτθν 

κορφφωςι τουσ που αποδίδεται με τθν Τζχνθ τθσ Ποίθςθσ. 
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3θ δραςτθριότθτα 

Β3.  

Κακθμερινά , ωσ τελειόφοιτοσ του λυκείου κι υποψιφιοσ των πανελλαδικϊν 

εξετάςεων, νιϊκω δυςφορία κι άγχοσ. Άλλωςτε, τον χρόνο μου, όπωσ και των ςυνομθλίκων 

μου, μονοπωλοφν θ μελζτθ κι θ προςπάκεια να αντεπεξζλκουμε ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ 

των κακθγθτϊν αλλά και τισ προςδοκίεσ των γονιϊν μασ. Βιβλία και τετράδια ςτοιβάηονται 

ςτα γραφεία μασ, ενϊ καλοφμαςτε να αποςτθκίςουμε ζναν όγκο γνϊςεων δίχωσ -κατά 

κανόνα- να ζχουμε τθν ευκαιρία να παρζμβουμε διατυπϊνοντασ προςωπικι άποψθ. Τθν 

ίδια ςτιγμι, θ βιομθχανία τθσ μόδασ επιβάλλει πρότυπα ςυμπεριφοράσ, τα οποία ςτθν 

πλειονότθτά τουσ δεν μασ εκφράηουν, ακόμθ κι αν τα υιοκετοφμε, ενϊ το αςτικό 

περιβάλλον δθμιουργεί ςυνκικεσ πίεςθσ εντείνοντασ τουσ ιδθ απαιτθτικοφσ ρυκμοφσ ηωισ. 

Γι’ αυτό, θ τζχνθ ςε οποιαδιποτε μορφι τθσ  λειτουργεί ευεργετικά ςυνιςτϊντασ τρόπο 

ορκισ αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου αλλά κι ζκφραςθσ ςυναιςκθμάτων. 

Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςτίχοι τραγουδιϊν γίνονται ςυνκιματα τθσ γενιάσ μασ, αφοφ οι 

καλλιτζχνεσαποδίδουν όςα δεν μποροφμε εμείσ να εκφράςουμε. (Λζξεισ 150) 

Σθμείωςθ: Οι παραπάνω απαντιςεισ είναι ενδεικτικζσ και δεν λειτουργοφν 

δεςμευτικά για τουσ υποψθφίουσ. 

 

Φιλολογικόσ Κλάδοσ 

Φροντιςτθριακοφ Οργανιςμοφ 

ΣΠΟΥΔΗ 

Ζφθ Ριηά            

Ζλςα Χατηιςαρθ        

Αγγελικι Παπαϊωάννου 

Διμθτρα Σαφίλθ     

ταυροφλα Κανιμά  

Αρετι Μπάρλου  

άντρα Οςόγια 

 


