
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Γ ΕΠΑΛ   

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Α1) Επειδή το κείμενο παρουσιάζεται στην τάξη, χρειάζεται προσφώνηση και 
αποφώνηση. 

Αγαπητοί συμμαθητές, 

          Το κείμενο πραγματεύεται τη σημασία της τέχνης και τον κοινωνικό ρόλο 
του καλλιτέχνη. Αρχικά, επισημαίνεται μέσω προσωπικών εμπειριών η αξία της η 
οποία παρέχει στον καλλιτέχνη τη δυνατότητα να επικοινωνεί ουσιαστικά με το 
κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχειας, τονίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει αυτή η 
επικοινωνία στη διαμόρφωση της ταυτότητας του καλλιτέχνη. Συμπεραίνεται 
λοιπόν πως ο ίδιος οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες του συνόλου και να 
τάσσεται με το μέρος των δημιουργών. 

Ευχαριστώ. 

2η Δραστηριότητα 

Α2) αντιθέτως= αντίθεση/εναντίωση 

         λοιπόν= συμπέρασμα 

         γι΄αυτό το λόγο = επεξήγηση-αιτιολόγηση 

         εφόσον= προϋπόθεση  

Α3) Η σύμβολη της Τέχνης ή Ο ρόλος της τέχνης ή Ο καλλιτέχνης και ο 
κοινωνικός του ρόλος  

Α4)  α) ουδέποτε #πάντα, πάντοτε 

              επιτρέπει # απαγορεύει 

              αδυνατεί # μπορεί 

             δέσμευση# αποδέσμευση, απελευθέρωση 

          β)1)  Πολλές φορές οι πολίτες περιφρονούν την αξία των νόμων και των 
θεσμών  

ή Πολλές φορές οι μαθητές περιφρονούν τα λογοτεχνικά μαθήματα 

2) Είναι υποχρέωση  όλων μας να τηρούμε τους νόμους. 

ή Είναι υποχρέωση  των πολιτών να συμμετέχουν στα κοινά. 



 

 

 

Α5)                                  Επικοινωνιακό πλαίσιο  

 

 Ομιλία στη Βουλή των Εφήβων 
 Ύφος :Σοβαρό 
 Ρηματικά πρόσωπα (α΄ ενικό , β΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό-

γ΄ πληθυντικό) 
 Προσφώνηση π.χ.  

*Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Εφήβων , κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

ή  

*Αγαπητά μέλη της Βουλής των Εφήβων, 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 Έμμεση παρουσίαση του ομιλούντος ως εκπρόσωπος του σχολείου της 
περιοχής μου.   

 Αφόρμηση ( με αφορμή την παρούσα ομιλία που διοργανώνεται στη Βουλή 
των Εφήβων) 

 Παρουσίαση στα ζητούμενα (Σκοπός της ομιλίας)                                                                
ο ρόλος του σχολείου στην πρόοδο της τέχνης και του Πολιτισμού 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1) Οργάνωση εκδηλώσεων με πολιτιστικό υπόβαθρο 
2) Ενίσχυση της διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων 
3) Συμμετοχή των μαθητών σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς (πχ. 

ζωγραφικής, μουσικής, γλυπτικής) 
4) Πρόσκληση στο σχολείο πνευματικών ανθρώπων (πχ. ποιητών, 

πεζογράφων) 
5) Επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
6) Προβολή κινηματογραφικών ταινιών ( αφιερώματα σε σκηνοθέτες , 

ηθοποιούς κτλ.) 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Προτροπή προς τους βουλευτές της Βουλής των Εφήβων να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο ώστε να επιτευχθούν οι δράσεις εκείνες που θα προάγουν την Τέχνη στο 
χώρο του σχολείου. 

 

Αποφώνηση

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

  



 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η Δραστηριότητα 

Β1. Η ποιήτρια δηλώνει μέσω της φράσης << δεν έχω ανάγκη>> πως δεν την 
ενδιαφέρουν τα υλικά αγαθά αλλά κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Πιο 
συγκεκριμένα έχει ανάγκη από αισθήματα ,λέξεις ρόδα ,τραγούδια που 
ομορφαίνουν τη ζωή της. Έχει ανάγκη από την ποίηση και τη μαγεία της ! Θέλει να 
καλύψει τον συναισθηματικό της κόσμο μέσω πνευματικών αγαθών . Οι 
προσδοκίες της φαίνονται μέσω συγκεκριμένων φράσεων στο ποίημα όπως : 

έχω ανάγκη από  αισθήματα 

                               λέξεις σοφά διαλεγμένες 

                               λουλούδια που τα λένε σκέψεις 

                               ρόδα που τα λένε παρουσίες     

                               όνειρα 

                               τραγούδια 

 

2η Δραστηριότητα 

Β2.α)  << τραγούδια που κάνουν τ’ αγάλματα να χορεύουν>> 

 <<άστρα που ψιθυρίζουν στ’ αυτί των εραστών>> 
 <<εκείνη τη μαγεία που καίει το βάρος των λέξεων>> 

 
Ρόλος των προσωποποιήσεων: 

 ζωντάνια, παραστατικότητα 
 έμφαση στα συναισθήματα που νιώθει η ποιήτρια (τονίζει τις ευεργετικές 

ιδιότητες της ποίησης) 

β) Η επαναλαμβανόμενη φράση <<έχω ανάγκη>> χρησιμοποιείται για να 
τονίσει τη μεγάλη ανάγκη που νιώθει η ποιήτρια να αισθανθεί ολοκληρωμένη 
και συναισθηματικά επαρκής μέσω της ποίησης. Η ποίηση για την ίδια διαθέτει 
μαγευτική δύναμη και προσπαθεί να το επισημάνει μέσω της συγκεκριμένης 
επανάληψης. 

 

 

3η Δραστηριότητα 

Β3. Παρέχεται η δυνατότητα να εκφραστεί πιο προσωπικά και βιωματικά ο 
μαθητής αναφερόμενος στην προσφορά της τέχνης και την αξία της. 

Χρήσιμες αναφορές πχ. 

 η ενασχόληση με τις τέχνες προσφέρει στιγμές χαλάρωσης - ευεξίας 



 

 

 φυγή από την ρουτίνα της καθημερινότητας 
 ευκαιρία για έκφραση προσωπικών-καλλιτεχνικών ανησυχιών 
 συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους 

 

 

 

 


