
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Α1. Αγαπητοί συμμαθητές, 

Το απόσπασμα από το κείμενο του Α. Καμύ αναφέρεται στη σχέση του 

καλλιτέχνη με την κοινωνία. Υπογραμμίζει πως η τέχνη είναι αναγκαία 

γιατί συμβάλλει στην ομαλή συμβίωση και επικοινωνία με τους ανθρώπους, 

ενισχύοντας τη διαφορετικότητά τους σε ένα πλαίσιο ισότητας. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία αλληλεπίδρασης διαμορφώνεται ο γνήσιος καλλιτέχνης 

που συνειδητοποιεί πως στην κοινωνία πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

δημιουργικοί άνθρωποι, ανεξαρτήτως επαγγέλματος 

2η δραστηριότητα 

Α.2. Αντιθέτως: αντίθεση 

λοιπόν: συμπέρασμα 

γι' αυτόν τον λόγο: αιτιολόγηση 

εφόσον: προϋπόθεση 

Α.3. ΤΙΤΛΟΣ: Η τέχνη ως μέσο δημιουργικής αντίστασης 

Α4. α. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 

ουδέποτε: πάντα 

επιτρέπει: απαγορεύει 

αδυνατεί: μπορεί 

δέσμευση: απαλλαγή 

Α4.β. Περιφρονούν: Όταν η πολιτεία περιφρονεί τις ανάγκες των χαμηλών 

κοινωνικών στρωμάτων, τότε διαρρηγνυέται η σχέση κράτους – πολίτη, με 

μοιραία – πολλές φορές – αποτελέσματα. 



υποχρέωση: Οι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει την ιερή υποχρέωση να 

μεταδώσουν στη νέα γενιά το αγαθό της Παιδείας, που αποτελεί συστατικό 

στοιχείο για μετασχηματισμό της κοινωνίας. 

3η δραστηριότητα 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Αγαπητοί συμμαθητές, 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: τονίζεται το πλαίσιο της εκδήλωσης και η ταυτότητα του 

ομιλητή. 

Τονίζεται επίσης η σημασία προαγωγής της τέχνης και του πολιτισμού από 

το σχολείο 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 

Συνδυασμός θεωρίας και πράξης. Σημασία στη διδακτική πράξη δεν έχει 

μόνο το γνωστικό περιεχόμενο ( «τι» θα διδαχθεί) αλλά και η μέθοδος ( 

«πώς» θα διδαχθεί). Γι’ αυτό το λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να έρχονται 

μόνο σε επαφή με την ιστορία της Τέχνης και τα διάφορα καλλιτεχνικά 

ρεύματα, αλλά να νιώσουν και οι ίδιοι δημιουργοί. 

Ø Επαφή με μορφές τέχνης. Το παραπάνω θα επιτευχθεί με την εισαγωγή κι 

άλλων μορφών τέχνης στο μάθημα της αισθητικής αγωγής, όπως της 

γλυπτικής, της υποκριτικής, του χορού, του κινηματογράφου, της σύνθεσης 

μουσικής κ.λπ. 

Ø Προσωπικό ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για την αποκάλυψη των 

ενδιαφερόντων και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων του κάθε μαθητή. 

Ø Προβολή της Τέχνης ως δημιουργικής δραστηριότητας και όχι ενός 

στοιχείου που βρίσκεται αποστειρωμένο σε μουσεία και πινακοθήκες. 

Ø Βιωματική επαφή με καλλιτεχνικά δημιουργήματα. 

Ø Κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές. 

Ø Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανοιχτών στο σύνολο της 

εκπαιδευτικής και τοπικής κοινότητας. 

(Τα επιχειρήματα αντλήθηκαν από το βιβλίο: Έκφραση – Έκθεση Β 

Λυκείου, Ν. Αγγελίδου, Α. Σιάτρα. Εκδόσεις Ζήτη) 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: στόχος του σχολείου όχι μόνο η μετάδοση γνώσεων, αλλά η 

ολόπλευρη καλλιέργεια των μαθητών 



Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Β.1. Όπως φαίνεται και από το ποίημα της Alda Merini το ποιητικό 

υποκείμενο φαίνεται να μη περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση υλικών 

αγαθών και απολαύσεων (δεν έχω ανάγκη από χρήματα). Αυτό που την 

ενδιαφέρει και αναζητά στη ζωή της είναι ένας πλούσιος συναισθηματικός 

κόσμος (έχω ανάγκη από αισθήματα). Θέλει έναν κόσμο όπου μπορεί να 

ονειρεύεται (από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα) και έναν κόσμο γεμάτο 

αγάπη και έρωτα (από άστρα που ψιθυρίζουν στο αυτί των εραστών). Αυτό 

τελικά που προσδοκά είναι η ποίηση. Η ποίηση που δημιουργεί καινούριους 

κόσμους. (έχω ανάγκη από ποίηση). 

2 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Β.2.α) 1 η προσωποποίηση: όνειρα που κατοικούν στα δέντρα 

2 η προσωποποίηση: τα αγάλματα να χορεύουν 

3 η προσωποποίηση: άστρα ψιθυρίζουν 

Με τις προσωποποιήσεις η ποιήτρια πετυχαίνει να προσδώσει ζωντάνια στο 

κείμενό της. Το ύφος γίνεται πιο παραστατικό και πιο γλαφυρό. Βοηθά τον 

αναγνώστη να δημιουργήσει μια σειρά από εικόνες και να κινητοποιήσει το 

συναισθηματικό του κόσμο. 

Β.2.β) Η φράση «έχω ανάγκη» επαναλαμβάνεται στο ποίημα. Η επανάληψη 

εξυπηρετεί στη συνειδητοποίηση από την πλευρά του αναγνώστη των 

προσδοκιών της ποιήτριας για τη ζωή. Ο δέκτης προσπαθεί να κατανοήσει 

τι είναι αυτό που χρειάζεται η ποιήτρια περισσότερο στη ζωή της. 

3 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Β.3. Η επαφή με την τέχνη είναι υψίστης σημασίας στη ζωή κάθε 

ανθρώπου. Προσωπικά, η τέχνη που με εκφράζει είναι η λογοτεχνία. Μέσω 

της επαφής με τη λογοτεχνία γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε καλύτερα τον κόσμο. 

Βέβαια, σε αυτόν τον κόσμο μας οδηγεί και η επιστήμη. Πέρα, όμως, από 

αυτήν η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι δεν αρκούνται μόνο σε αυτό. 

Χρειάζονται σημασίες, χρειάζονται αξίες που να σηματοδοτούν τη ζωή 

τους. Η λογοτεχνία αναδεικνύει αυτές τις σημασίες, αυτές τις αξίες. Δεν 

αναφέρεται στον άνθρωπο και τον κόσμο με ουδέτερο και 

αποστασιοποιημένο τρόπο, αλλά προσδίδει υψηλά νοήματα στη ζωή. 

Πλάθει ιστορίες και ποιήματα που κάνουν τα πράγματα να φαίνονται όχι 



μόνο όπως είναι αλλά και όπως θα μπορούσαν να είναι και προπάντων 

κάνει εμάς να αισθανθούμε. Αυτό το συναίσθημα έχουν ανάγκη σήμερα σε 

μια εποχή αποξένωσης των ανθρώπων, αποστασιοποίησης από τον 

κοινωνικό τους περίγυρο, αποστασιοποίησης από τα προβλήματα. 

Χρειάζεται το συναίσθημα για να βγούμε από τέλμα στο οποίο έχουμε 

περιέλθει. Χρειαζόμαστε την τέχνη. 

Επιμέλεια απαντήσεων: Νατάσα Αγγελίδου, Άννα Σιάτρα 

 


