
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε άλλη 

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη: 

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση 

ύφος λόγου: φιλικό, οικείο 

γλώσσα: αναφορική λειτουργία (κυριολεξία) 

Θετικά συνεκτιμάται η χρήση ορισμένων στοιχείων αμεσότητας/ προφορικότητας (π.χ. 

ρητορικές ερωτήσεις, ενδιάμεσες προσφωνήσεις) 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Η μουσική έχει ύψιστη συναισθηματική αξία αφού επιδρά στον χαρακτήρα, στην προσωπικότητα και 

στον τρόπο σκέψης. 

Συγκεκριμένα: 

 επηρεάζει τον συναισθηματικό κόσμο των εφήβων, περιορίζει το άγχος, απαλλάσσει από την 

πιεστική καθημερινότητα 

 ψυχαγωγεί, εξευγενίζει την ψυχή 

 προσφέρει συντροφιά, απομακρύνει τις αρνητικές σκέψεις 

 απελευθερώνει, προσφέρει εκτόνωση και διέξοδο στις εφηβικές ανησυχίες 

 βοηθά στην εξωτερίκευση ιδεών και προβληματισμών 

 τονώνει την πνευματική εγρήγορση και την έμπνευση 

 βελτιώνει τη λεκτική μνήμη 

 συνοδεύει τις κοινωνικές επαναστάσεις, αποτελεί σύμβολο αγωνιστικότητας 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 



Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Ο στιχουργός ξεκινά λέγοντας τι δεν θέλει να είναι, «ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός», «ένας ακόμα 

παγωμένος ποταμός», «ένας ακόμα που φοβήθηκε». Η σχέση του με τη μουσική είναι ερωτική. Έχει 

κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του, κυριεύει την ύπαρξή του, τον απαλλάσσει από τους φόβους και τον 

απελευθερώνει. Γι΄αυτό είναι έτοιμος να πληγωθεί, να ενωθεί με τη φύση και να υποτάξει απόλυτα 

την ύπαρξή του στα συναισθήματα που τον κατακλύζουν. 

Στο δεύτερο ερώτημα ο/η μαθητής/τρια είναι μπορεί να απαντήσει ελεύθερα για τον ρόλο της 

μουσικής στη ζωή του μεταφέροντας τα προσωπικά του βιώματα.  

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται: 

 Αναγραφή τόπου και ημερομηνίας 

 Προσφώνηση: «Αγαπημένο μου ημερολόγιο,» ή οποιαδήποτε ανάλογη 

 Ύφος: άμεσο, προσωπικό και εξομολογητικό (α΄ ενικό πρόσωπο) 

 

Η απάντηση θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι ολοκληρωμένη νοηματικά και εκφραστικά και να 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους του ημερολογίου.   

Οι μαθητές/-τριες είναι απαραίτητο να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους όταν ακούν 

τα αγαπημένα τους τραγούδια (χαλάρωση, τρυφερότητα, παρηγοριά, απελευθέρωση κ.ά )  


