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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΖΜΔΡΖΗΩΝ – ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ 

ΠΔΜΠΣΖ 6 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

 

Α. ΜΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

 

1
η
  Γραζηηριόηηηα 

 Α1.  

Φίινη ζπκκαζεηέο, 

Ο Αικπέξ Κακύ ζηελ νκηιία ηνπ εμεηάδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ηέρλεο γηα ηε δσή θαη ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαιιηηέρλε. Σπγθεθξηκέλα, κέζσ απηήο ν θαιιηηέρλεο απνθηά αλζξσπηζηηθή 

εζηθή, βηώλνληαο παλαλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηα, απνθεύγεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ηζόηεηα ησλ αλζξώπσλ. Παξάιιεια, ζθπξειαηεί ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ κέζα 

από ηελ θνηλσληθή επαθή θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ, ελώ ζέηεη ηηο δεκηνπξγηθέο 

ηνπ δπλάκεηο ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο  

2
η
 Γραζηηριόηηηα 

Α2. 

 Ανηιθέηως: αληίζεζε-ελαληίσζε 

 Λοιπόν: ζπκπέξαζκα 

 Γι΄ασηόν ηον λόγο: αίηην-απνηέιεζκα 

 Δθόζον: όξνο - πξνϋπόζεζε 

Α3. 

Σίηλος: «Τέρλε… ην έηεξνλ ήκηζπ ηεο θνηλσλίαο» 

http://www.romvos.edu.gr/
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Α4. 

Α) 

 Οσδέποηε: πάληνηε 

 Δπιηρέπει: απαγνξεύεη 

 Αδσναηεί: κπνξεί, δύλαηαη 

 Γέζμεσζη: απειεπζέξσζε, απαιιαγή 

Β)  

Περιθρονούν: Οη γνλείο πεξηθξνλνύλ ηηο απόςεηο ησλ παηδηώλ ιόγσ ηεο απεηξίαο θαη ηεο 

αλσξηκόηεηάο ηνπο. 

Τποτρέωζη: Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιίηε ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. 

 

3
η
 Γραζηηριόηηηα 

Α5. 

Δπικοινωνιακό Πλαίζιο: Οκηιία ζηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ 

Εηηούμενο: πώο ην ζρνιείν ζα εληζρύζεη ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό 

 

Αξίοτιμε κ. Ππόεδπε τηρ Βοςλήρ, 

Αγαπητοί έφηβοι βοςλεςτέρ, 

 

Καη΄αξράο, ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ κνπ δίλεηε ηελ επθαηξία λα εθθξάζσ από απηό εδώ 

ην βήκα ηηο απόςεηο κνπ γηα έλα δηαρξνληθό θαη παλαλζξώπηλν θαηλόκελν, ηελ ηέρλε. Απνηειεί 

γεληθή αιήζεηα όηη ν ξόινο ηεο ζηελ πνξεία εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο είλαη 

θαηαιπηηθόο, θαζώο έρεη αλζξσπηζηηθό θαη παηδαγσγηθό ραξαθηήξα. Γη΄απηόλ ηνλ ιόγν, επηζπκώ 

λα θαηαζέζσ νξηζκέλεο ζθέςεηο κνπ γηα ην πσο ην ζρνιείν ζα κπνξνύζε λα ζπλδξάκεη ζηελ 

πξόνδν ηεο ηέρλεο, αιιά θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. 

 

Ιδέεο-επηρεηξήκαηα: 

 Η νξγάλσζε θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ, εθζέζεσλ, ζπλαπιηώλ θ.ιπ.  εξέζηζκα γηα 

ελαζρόιεζε κε ηελ ηέρλε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλίρλεπζε θιίζεσλ ησλ καζεηώλ, έηζη 

ώζηε λα ηνπο νδεγήζεη ζε νξζέο επηινγέο γηα ηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε. 
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 Τα καζήκαηα ηεο κνπζηθήο θαη ησλ θαιιηηερληθώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα, δελ πξέπεη λα απαμηώλνληαη, αιιά λα αλαβαζκηζηεί ν ξόινο ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο. 

 Γεκηνπξγία θαιιηηερληθώλ νκάδσλ, όπσο ρνξεπηηθώλ πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηνλ πνιηηηζκό. 

 Σρνιηθνί δηαγσληζκνί πνπ ζα δώζνπλ θίλεηξν ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε ηηο ηέρλεο. 

 Σπρλέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θ.ι.π., ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ 

αμία ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ ιανύ καο. 

 Να εληζρπζνύλ ηα καζήκαηα ηεο Ιζηνξίαο θαη ηεο Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο ηέρλεο θαη πσο απηή ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνλ πνιηηηζκό 

καο. Τέρλε θαη Ιζηνξία βξίζθνληαη ζε δηαξθή «επηθνηλσλία» ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε. 

 Δπαθή κε αλζξώπνπο ηνπ πλεύκαηνο. Σπδεηήζεηο γηα ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό καο.  

 Τέινο, απαξαίηεηε είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ καζεηώλ κε δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο - κέζσ ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο αληαιιαγήο καζεηώλ - ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηνπ αλζξσπηζκνύ 

θαη ηεο αλεθηηθόηεηαο. Έηζη, ζα απνθύγνπλ ηηο εζληθηζηηθέο εμάξζεηο, αιιά θαη ηηο μελνθνβηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη ην ζρνιείν, σο έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο,  θαηέρεη θνκβηθό ξόιν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηέρλεο, αιιά θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζκνύ. Δύινγα, νθείινπκε θαη εκείο από ηελ πιεπξά καο – σο ζθεπηόκελνη 

έθεβνη – λα εθθξάζνπκε κε ζαθήλεηα ην αίηεκά καο ζε όινπο ηνπο αξκόδηνπο ζεζκνύο γηα κηα 

θαιύηεξε, αλαβαζκηζκέλε θαη πνηνηηθόηεξε θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

 

Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 
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Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

 

1
η
 Γραζηηριόηηηα 

Β1.  Η πνηήηξηα απνβιέπεη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη εζσηεξηθή νινθιήξσζε κέζσ ηεο πνίεζεο. 

Αδηαθνξεί γηα ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο δίλνληαο βαξύλνπζα ζεκαζία ζηε ιεμηινγηθή δεηλόηεηα, 

ηηο πεγαίεο ζθέςεηο θαη ηα όλεηξά ηεο ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε ζηίρνπο θαη ηξαγνύδηα. Δπνκέλσο 

εκπλέεηαη από ηε καγεία ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο ε νπνία πξνζθέξεη ζπγθίλεζε, 

λέεο εκπεηξίεο θαη έλα επξύ θάζκα ζπλαηζζεκάησλ ζηε δσή ηεο. 

 

2
η
 Γραζηηριόηηηα 

Β2. 

α Πξνζσπνπνηήζεηο: 

 «Από ηξαγνύδηα πνπ θάλνπλ η’ αγάικαηα λα ρνξεύνπλ» 

 «Όλεηξα πνπ θαηνηθνύλ ηα δέληξα» 

 «Από άζηξα πνπ ςηζπξίδνπλ ζη’ απηί ησλ εξαζηώλ» 

Με ηε ρξήζε πξνζσπνπνηήζεσλ ην πνίεκα απνθηά δσληάληα, παξαζηαηηθόηεηα θαη έληνλν 

ιπξηζκό. 

β. Με ηελ επαλάιεςε ηεο θξάζεο ε πνηήηξηα δίλεη έκθαζε ζηελ ελδόκπρε επηζπκία ηεο γηα 

πνηεηηθή δεκηνπξγία θαη ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Παξάιιεια, πξνζδίδεηαη έληαζε θαη ηνλίδεηαη 

ε έληνλε αληίζεζή ηεο ζε θάζε ρξεζηκνζεξηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε. Ταπηόρξνλα, 

πξνζδίδεη βησκαηηθό θαη εμνκνινγεηηθό ραξαθηήξα, δίλνληαο κηα αίζζεζε νηθεηόηεηαο ζηνλ 

αλαγλώζηε. 

 

3
η
 Γραζηηριόηηηα 

Β3.  

Ο ππνςήθηνο θαιείηαη λα αλαπηύμεη ειεύζεξα ηηο ζθέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηεο ηέρλεο 

ζηε δσή ηνπ. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί : 

 Σηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ απνθνκίδεη από ηε κνπζηθή θαη ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε πνπ απηή 

πξνζθέξεη. 
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 Σηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο έβδνκεο ηέρλεο ζηε ζύγρξνλε θαη πνιπθύκαληε 

θαζεκεξηλή δσή. Τν ζέαηξν πξνζθέξεη θαληαζία ελώ, παξάιιεια, εληζρύεη ηνλ 

θνηλσληθνπνηεηηθό ξόιν ζην άηνκν. 

 Σηε κνπζηθή πνπ απνβάιιεη ην άγρνο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλαθνύθηζε ηνπ αηόκνπ από ηελ 

εζσηεξηθή αιινηξίσζε 

 Σηε δσγξαθηθή πνπ εληζρύεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη κεηαγγίδεη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ 

άλζξσπν. 

 Παξάιιεια, ν λένο κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηελ ηέρλε κε ηελ ηερλνινγία κέζσ ηεο ςεθηαθήο 

ηέρλεο δεκηνπξγώληαο έξγα πςειήο θαιιηηερληθήο αμίαο. 

 Άιιε κνξθή ηέρλεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν λένο είλαη ε θσηνγξαθία, ε νπνία ηνπ 

πξνζθέξεη κία δηαθνξεηηθή ζέαζε ηεο δσήο πην επράξηζηε θαη πην αηζηόδνμε.   


