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(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 (επίσημη επιστολή) λαμβάνουμε υπόψη:

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση,

ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο,

γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία.

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης:

Ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να ενισχύσει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις από το κείμενο

αναφοράς  με  περαιτέρω  επιχειρήματα,  αναφερόμενος/η  ειδικότερα  στη  σημασία  του

εμπλουτισμού της σχολικής ζωής με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Θέσεις από το κείμενο αναφοράς:

 η Τέχνη  ως  κοινωνικό  φαινόμενο,  ως  μια  ειδική  δραστηριότητα  της  κοινωνικής

ζωής,  αποσκοπεί  στη δημιουργία του  ωραίου,  στο φανέρωμα  της  ομορφιάς,  το

οποίο καλλιεργεί τον άνθρωπο, τον υψώνει, τον μορφώνει· 

 η Τέχνη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πράξη κοινωνικής ευθύνης,  που βοηθά τον

άνθρωπο να ξεπεράσει τα προβλήματά του και τον ενισχύει στον αγώνα του για

πρόοδο· 

 η Τέχνη προστατεύει από την ισοπέδωση της καταναλωτικής κοινωνίας, βοηθά το

άτομο να αντιστέκεται στις πλαστές και ψευδώνυμες υλιστικές ομορφιές·

 είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα ο νέος, να απολαμβάνει κάθε μορφή τέχνης, να γίνεται

«δέκτης» των  μηνυμάτων,  των  εντυπώσεων,  των  απόψεων  που  εκφράζει  ο

καλλιτέχνης·  

 το σχολείο μπορεί να μυήσει τον έφηβο στη χαρά που προσφέρει η Τέχνη και να

ευαισθητοποιήσει την ψυχή του στο άκουσμα μιας μουσικής σύνθεσης, στη θέα



ενός  γλυπτού  ή  ζωγραφικού  έργου,  στην  παρακολούθηση  μιας  θεατρικής

παράστασης.

Προτάσεις από το κείμενο αναφοράς:

 η μύηση στην τέχνη επιτυγχάνεται όχι μόνο με τη διδασκαλία μαθημάτων για τις

«καλές τέχνες», αλλά, κυρίως, με τη συνεχή επαφή του μαθητή με τις καλλιτεχνικές

δημιουργίες·

 σχολείο ανοιχτό στα πολιτιστικά δρώμενα της κοινωνίας: οργανωμένες επισκέψεις

σε  μουσεία,  πινακοθήκες,  εκθέσεις  βιβλίων,  παρακολούθηση  θεατρικών

παραστάσεων ή κινηματογραφικών ταινιών θα βοηθήσουν τον μαθητή να βιώσει

την ενασχόληση με την Τέχνη ως ψυχαγωγία, ως αληθινή τέρψη της ψυχής και να

μην  ασχολείται  μόνο  με  τις  σύγχρονες  μορφές  διασκέδασης  (καφετέριες,  μπαρ

κ.τ.λ.), επιλογές για τις οποίες συχνά οι ενήλικοι ψέγουν τους νέους, χωρίς, ωστόσο,

να τους προσφέρουν γόνιμες εναλλακτικές·

 και  το  ίδιο  το  σχολείο  πρέπει  να  οργανώνει  πολιτιστικές  και  καλλιτεχνικές

εκδηλώσεις,  ώστε  ο  νέος  να  βρίσκει  διέξοδο,  να  ξεφεύγει  από  τη  ρουτίνα  της

καθημερινότητας και να ζει παράλληλα με τη βιολογική και την πνευματική ζωή.

Σημαντική, ωστόσο, θεωρείται τουλάχιστον η επισήμανση των ακόλουθων ως προς την αξία

των καλλιτεχνικών δράσεων στο σχολείο:

 δίνουν διέξοδο στις ιδιαίτερες κλίσεις και στα ταλέντα των εφήβων·  

 διανθίζουν τη σχολική ζωή με «ανάσες» χαράς και δημιουργικότητας.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Οι  αντιδράσεις  του  Λεωνή,  όταν  συνειδητοποιεί  πως  αδυνατεί  να  αποτυπώσει  την

έμπνευσή του μέσα από τη ζωγραφική:

 έκανε αλλεπάλληλες προσπάθειες να ζωγραφίσει: «Για τρίτη φορά, πάλευε με τις

λαδομπογιές ολόκληρες ώρες και πάλι δεν έκανε τίποτα.»·

 ένιωθε απογοητευμένος, αποκαρδιωμένος, είχε έντονη την αίσθηση πως «κάτι είχε

χαλάσει»,  κάτι  δεν  λειτουργούσε  όπως  άλλοτε  → αντιδρούσε  με  νευρικότητα:

«πέταξε τα πινέλα του – με πείσμα τα κλώτσησε στην άλλη άκρη της κάμαρας»·



 παραιτημένος  από  το  έντονο  συναισθηματικό  του  ξέσπασμα  για  όσα  του

συνέβαιναν, αντίκριζε αδρανής και μίζερος τα αποτελέσματα της οργής του με τη

σκέψη  πως  δεν  του  είναι  χρήσιμο  πια  τίποτα  από  όσα  έχουν  σχέση  με  τη

ζωγραφική:  «Μες στη νευρικότητά του είχε αναποδογυρίσει,  χωρίς  να το  κάμει

επίτηδες, και την καρέκλα που χρησιμοποιούσε για καβαλέτο. Μα δεν είχε όρεξη να

τη σηκώσει, δεν του χρειαζότανε πια. Στεκότανε, ολόρθος και άβουλος, στη μέση

της κάμαρας, και κοιταζότανε στον καθρέφτη της ντουλάπας του, με τα χέρια στις

τσέπες, αχτένιστος και πασαλειμμένος με μπογιές.»·

 με απέραντη θλίψη, έμεινε όλη τη μέρα βυθισμένος στο σκοτάδι της κάμαράς του,

να μονολογεί επανειλημμένα «χωρίς παράπονο,  αλλά με έκπληξη και αμηχανία:

Έχασα την τέχνη μου! Έχασα την τέχνη μου!».

Το δεύτερο ερώτημα εναπόκειται στη συναισθηματική ανταπόκριση του/της μαθητή/τριας,

με βάση τα προσωπικά του/της βιώματα. 

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η εκφώνηση απαιτεί τη συγγραφή φιλικής επιστολής. Επομένως, πρέπει να πληρούνται οι

ανάλογες προδιαγραφές του συγκεκριμένου κειμενικού είδους:

δομή: φιλική προσφώνηση και αποφώνηση,

ύφος λόγου: προσωπικό και οικείο, τόνος εξομολογητικός,  αφήγηση σε α΄ ενικό ρηματικό

πρόσωπο,

γλώσσα: συγκινησιακά φορτισμένη.

Ως προς το περιεχόμενο είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν όλα τα σημαντικά γεγονότα

και  οι  συναισθηματικές  διακυμάνσεις  του  ήρωα  που  περιλαμβάνονται  στο  κείμενο

αναφοράς.


