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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ 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 

Αναμένεται άρθρο (δημοσίευση σε ηλεκτρονική εφημερίδα). Στοιχεία που υπηρετούν αυτό το 

επικοινωνιακό πλαίσιο: 

• ύπαρξη τίτλου∙ ο τίτλος αξιολογείται αυτός καθαυτός, ωστόσο θετικά προσμετρώνται 

και  η συνάφεια με το θέμα και η πρωτοτυπία του∙  

• πρόλογος που περιλαμβάνει την αφόρμηση και τον κεντρικό άξονα, στον οποίο θα 

κινηθεί το άρθρο∙ 

• ύφος τυπικό και επίσημο, που δεν αποκλείει τη χρήση α΄ ρηματικού ενικού προσώπου, 

εφόσον ζητείται κατάθεση προσωπικής άποψης∙ 

• χρήση αιτιολογικών προτάσεων∙ 

• επίλογος με στοιχεία σύνοψης και τελική – περιληπτική έκφραση άποψης.  

• Περιεχόμενο: μπορεί να αντληθεί (εν μέρει) από το μη λογοτεχνικό κείμενο και να 

συνδυαστεί με προσωπική τοποθέτηση και σύγκριση. Βάσει της εκφώνησης, ο μαθητής / 

η μαθήτρια αναμένεται να καταγράψει ποιο είδος κινηματογραφικών ταινιών  προτιμά, 

να αιτιολογήσει την επιλογή του / της και να την τεκμηριώσει με τα κατάλληλα 

παραδείγματα.  

 

 

Ενδεικτικά:  

Ο μαθητής / η μαθήτρια μπορεί να επιλέξει: 

• κινηματογραφικές ταινίες κοινωνικού περιεχομένου, οπότε μπορεί να αιτιολογήσει 

την προτίμησή του/της με βάση τον προβληματισμό που γεννούν οι παραγωγές 
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αυτές, τις συγκρίσεις, τους παραλληλισμούς , την προβολή κοινωνικών 

προβλημάτων κ.λπ.  ∙ 

• ταινίες μυστηρίου, τρόμου ή αστυνομικές, οπότε μπορεί επικεντρωθεί στα 

συναισθήματα που τροφοδοτεί η παρακολούθησή τους (φόβος, περιέργεια, αγωνία 

κ.λπ.)  και στον καθαρά  ψυχαγωγικό τους  χαρακτήρα ∙ 

• ταινίες τεκμηρίωσης , οπότε μπορεί να δώσει έμφαση στους προβληματισμούς που 

εγείρουν, τα ερωτήματα που θέτουν, τον πολιτικό – καταγγελτικό τους λόγο κ.λπ..  

 

Β3. (μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης: 

 

 Η ηρωίδα του αποσπάσματος εργάζεται, προφανώς, ως οικιακή βοηθός και κάθε Πέμπτη, 

την ώρα του διαλείμματός της, πίνει τον καφέ της συντροφιά με έναν πίνακα που κρέμεται 

στον τοίχο του σπιτιού («Ανεβαίνει στο δώμα …. κάθε Πέμπτη μεσημεράκι»).  

Ο αφηγητής εστιάζει στην ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσει η ηρωίδα με το έργο 

τέχνης, φτάνοντας σχεδόν στο σημείο να το προσωποποιήσει («Δεν ξέρει …. ή της κάνει 

εκείνος»). Η ώρα περνάει ευχάριστα, συντροφιά με τον πίνακα («περνάει καλά μαζί του»), 

διότι  

• η εικόνα του πηγαδιού πυροδοτεί τη φαντασία της ηρωίδας, γεννά μυστήριο και τη 

μαγνητίζει («Ο πίνακας δείχνει … μάλιστα» )∙ 

• το ζωγραφισμένο αντικείμενο η ηρωίδα το ερμηνεύει από πολλές πλευρές, 

επιπλέον της ξυπνά αναμνήσεις και τροφοδοτεί όνειρα φυγής («Πάνω στις σανίδες 

… με την πρώτη ευκαιρία») ∙ 

• γενικά, η ζωγραφιά τη γεμίζει αισθήματα γλυκύτητας και ζεστασιάς («αλλά αυτή η 

γλύκα … μπροστά της»), πράγμα που σημαίνει ότι της δίνει παρηγοριά και τη 

στηρίζει στη δύσκολη καθημερινότητά της.  

Ως προς τα συναισθήματα που προκαλεί η συγκεκριμένη συνήθεια της ηρωίδας, η 

απάντηση είναι, προφανώς, ελεύθερη, πρέπει ωστόσο να αιτιολογείται.  

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής:  

 

Το κείμενο που καλούνται να γράψουν οι μαθητές / οι μαθήτριες είναι ένα μικρό ποίημα με 

το ίδιο θέμα, τη σχέση που αναπτύσσει η ηρωίδα με το έργο τέχνης.  
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Στο ποιητικό κείμενο αναμένονται:  

• α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο∙ 

• λυρικό ύφος λόγου∙ 

• περιγραφές είτε του έργου τέχνης συνολικά είτε των ζωγραφισμένων αντικειμένων 

κ.λπ.  ∙ 

• παρουσίαση του διαλόγου που αναπτύσσεται ανάμεσα στο ανθρώπινο ον και στο 

έργο τέχνης, των συναισθημάτων και των ερμηνειών που εγείρονται, των 

αναμνήσεων που πυροδοτούνται κ.λπ.. .  


