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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΘΕΑΤΡΟ 

 

Θέμα 1ο  

A1.  Σημεία που πρέπει να περιέχονται στην απάντηση 

 Τέρψη 

 Δημοκρατική συνείδηση 

 Ταξίδι στο χρόνο, στους πολιτισμούς/ ανάπτυξη συναισθημάτων 

 Ψυχική λύτρωση 

 Παιδευτική σημασία. 

  

Α2. Λ- Σ-Σ-Σ-Λ. 

 

Θέμα 2ο  

A3.  «Το θέατρο ως πηγή πολιτισμού»  «Θέατρο και κοινωνία: συνοδοιπόροι στο χρόνο». 

 

Α4.  Αίτιο αποτέλεσμα : το θέατρο αποσπάται προοδευτικά από τη μαγική και θρησκευτική ουσία 

του, γινεται αρκετά ισχυρό και αυτόνομο ώστε να αψηφά την κοινωνία. 

        Διαίρεση: Η ανάπτυξη του* συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της τεχνολογικής σκέψης και 

κοινωνικής συνείδησης. Η χρησιμότητα του διακλαδίζεται σε πέντε βασικές λειτουργίες**: στη 

ψυχαγωγική, στη ψυχολογική, στην πολιτική, στην αισθητική και την παιδαγωγική 

λειτουργία*** 

*διαιρετέα έννοια **διαιρετική βάση ***μέρη της διαίρεσης. 

 

Α5. 1. Το σημαντικότερο όμως 2. Αναμφισβήτητα 3. Έτσι 4. Ενδεχομένως 5. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός πως. 

 

Α6. α) Παραγωγική συλλογιστική πορεία.  

            Προκείμενες:  επεξηγεί τη θετική επίδραση του θεάτρου 

             Αποτέλεσμα:  Εστιάζει στην κριτική και στα συναισθήματα του θεατή μέσω των 

προηγούμενων επιδράσεων.  

        β) Χρόνος: Ενεστώτας- χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αιώνια συμβολή του θεάτρου στον 

άνθρωπο 

            Έγκλιση: Οριστική- βεβαιότητα του συγγραφέα για τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται.  

      γ) κατάγεται περιόδους ενώνεται αντανάκλαση λαμβάνει. 

 

Α7. α) Η επίδραση του θεάτρου στα παιδιά είναι ευεργετική διότι με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνουν να 

λειτουργούν ομαδικά, να αναπτύσσουν δεξιότητες και κριτική σκέψη. Τα παιδιά μαθαίνουν, επιπλέον, 

να χρησιμοποιούν το σώμα τους, να αναπτύσσουν τη φαντασία τους και να δραπετεύουν από το άγχος 

της καθημερινότητας. 



Γιώργος Παπαδόπουλος Σελίδα 2 

 

 

(Με μαυρισμένα γράμματα οι Κύριες, με υπογράμμιση οι δευτερεύουσες.  

      β) διότι με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά, (δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση 

λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας). 

             να αναπτύσσουν δεξιότητες και κριτική σκέψη (δευτερεύουσα τελική πρόταση- λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού. ). 

      

       γ) Ο λόγος γίνεται πιο γρήγορος, πιο ζωντανός  και παραστατικός. Ο λόγος αποκτά ένταση, 

πυκνότητα και τα επιχειρήματα που διαδέχονται το ένα το άλλο δίνουν πολύ ξεκάθαρα την 

πολυεπίπεδη προσφορά του θεάτρου στον άνθρωπο. Επίσης ο συγγραφέας δείχνει και το λογοτεχνικό 

του χάρισμα.  

 

Θέμα 3ο  

Α8. Το πρώτο ερώτημα πρέπει να περιλαμβάνει:  

ο δρόμος, χθες το βράδυ, μες στη σταχτιά τη συννεφιά σα θέατρο είχε γίνει (μεταφορά, παρομοίωση, 

εικόνα). Ο δρόμος, μια σκοτεινή εικόνα εξαιτίας της συννεφιάς και το βάθος του, με τη φύση, τα 

σπίτια, τις φωνές θύμιζε θεατρική σκηνή με το φόντο της που αναπαριστά ένα εξαιρετικό τοπίο και 

μπρος οι άνθρωποι- ηθοποιοί να του δίνουν ζωή και αξία. 

Μόλις φαινόταν η σκηνή στ' ανάριο το σκοτάδι και σα σκιές φαινόντανε μακριά μου οι θεατρίνοι 

(μεταφορά παρομοίωση- εικόνα. Οι άνθρωποι στέκονται μακριά , προβάλλουν σα σκιές στα μάτια του 

ποιητή ενώ καλύπτεται η παρουσία τους από ένα σκοτάδι αραιό και παράξενο). Τα σπίτια πέρα κι οι 

αυλές και τα κλωνάρια αντάμα έλεγες κι ήταν σκηνικά παλιά και ξεβαμμένα  (παρομοίωση, εικόνα) 

τα σπίτια, στο φόντο της σκηνής, ίσως ταλαιπωρημένα, άβαφα χωρίς πρόσφατη φροντίδα, μοιάζουν 

με παρατημένα σκηνικά στην αποθήκη ή στο υπόγειο ενός θεάτρου που θυμίζουν μια παλιά 

περασμένη εποχή. ) κι εκείνοι έβγαιναν κι έπαιζαν τ' αλλόκοτο τους δράμα, κι άκουγες βόγκους κι 

άκουγες και γέλια ευτυχισμένα (μεταφορά- εικόνα- πολυσύνδετο σχήμα. Σ αυτό το σκηνικό, 

διαδραματίζονται οι ιστορίες των ανθρώπων που διέπονται από πληθώρα συναισθημάτων, γέλιου 

χαράς, λύπης, απόγνωσης, ευτυχίας…)  έβγαινε, Θε μου! κι η νυχτιά, καθώς επαρασταίναν, έβγαινε, 

Θε μου, κι έριχνε τη μαύρη της αυλαία (προσωποποίηση- η νύχτα στο ρόλο του συντελεστή της 

παράστασης με το μαύρο της χρώμα δίνει το τέλος της παράστασης συμπαρασύροντας στο χάος της 

όλους τους πρωταγωνιστές της παράστασης και όλες τις εικόνες που τους πλαισίωναν). 

  

Το δεύτερο ερώτημα πρέπει να περιλαμβάνει:  

σταχτιά τη συννεφιά: το φαινόμενο της συννεφιάς μαρτυρά τη θλίψη του ποιητή.  

Σκοτάδι- σκιές: Επίσης το μαύρο χρώμα που πρωταγωνιστεί.  

Τα σπίτια πέρα κι οι αυλές και τα κλωνάρια αντάμα έλεγες κι ήταν σκηνικά παλιά και ξεβαμμένα: Οι 

εικόνες θυμίζουν μια ερημιά, μια παραίτηση. κι ήτανε μια παράσταση και θλιβερή κι ωραία: Η θλίψη 

απορρέει από τα παραπάνω. Κι έβγαινε, Θε μου! κι η νυχτιά, καθώς επαρασταίναν, 

έβγαινε, Θε μου, κι έριχνε τη μαύρη της αυλαία.: To τέλος το δίνει η μαύρη νύχτα, όλα τα στοιχεία 

υποτάσσονται σ’ αυτήν. Η θλίψη κυριαρχεί.  

Αίτια: Το ποίημα είναι συμβολικό. Αποκαλύπτει τη ψυχοσύνθεση του ποιητή. Τη νοσταλγία επίσης 

για το παρελθόν το οποίο παρουσιάζεται ως μακρινό, απλησίαστο σχεδόν πεθαμένο. Η νύχτα 

λειτουργεί ως ο παράγοντας που αποκαθιστά την πικρή αλήθεια συντρίβοντας τις αναμνήσεις του 

ποιητή.  
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Θέμα 4ο  

Α9.  

Πρόλογος: Η αξία της τέχνης στη ζωή των ανθρώπων και δη το θέατρο, η γιορτή των τεχνών.  

 

1ο ερώτημα: Αναγκαία η παρουσία του θεάτρου στις ζωές των ανθρώπων καθίσταται γιατί:  

- Απουσιάζουν οι αξίες της ζωής. Ο άνθρωπος- καταναλωτής έχει αφαιρέσει απ τη ζωή του 

έννοιες όπως η ευγένεια, ο σεβασμός, ο ανθρωπισμός κτλ… 

- Δεν έχει χρόνο για τον εαυτό του. Δεν έχει χρόνο για ενδοσκόπηση, αυτοκριτική, διανοητική 

ξεκούραση, ψυχαγωγία. 

- Απουσιάζει επίσης απ τη ζωή του η τέχνη. Ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας της σύγχρονης ζωής 

τον έχει καταστήσει ένα ρομπότ χωρίς ευαισθησίες και συναισθήματα.  

 

 

2ο ερώτημα: χαρακτηριστικά του θεάτρου που θα τον βοηθήσουν να επανέλθει στον κόσμο των 

αξιών: 

- Το θέατρο έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα 

- Διδάσκει την έννοια της αγάπης για το συνάνθρωπο, για τον πολιτισμό, για την πατρίδα.  

- Διδάσκει την έννοιας της αυτοθυσίας για έναν ανώτερο σκοπό. 

- Περιγράφει ιδανικά τη φύση, τον έρωτα, τη φιλία, τη συμπόρευση των ανθρώπων. 

- Διδάσκει ευγένεια, αυτοσυγκράτηση, μέτρο.  

- Προτρέπει για αγωνιστικότητα και πάλη για μια καλύτερη ζωή. 

-  

Επίλογος: Της αρεσκείας σας.  

 

 

 


