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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 (επίσημη επιστολή) λαμβάνουμε υπόψη:

δομή: απαιτείται  ανάλογη  προσφώνηση και  αποφώνηση,  ονοματεπώνυμο  και  ιδιότητα

(πρόεδρος του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου) εν είδει υπογραφής,

ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο,

γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία,

περιεχόμενο: η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α. επίσημη πρόσκληση της  Ιωάννας Καρυστιάνη στην  Ημερίδα του σχολείου με θέμα  «Η

σύγχρονη τέχνη πάει σχολείο»,

β. ανάπτυξη απόψεων για τη μαγεία του κινηματογράφου,

γ. ανάπτυξη απόψεων για τη σημασία του κινηματογράφου ως μορφής τέχνης που αγγίζει

τη σύγχρονη νεολαία.

Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί  να  εμπλουτίσει  την  επιστολή και  με στοιχεία/ θέσεις  από το

κείμενο αναφοράς, χωρίς, ωστόσο να αντιγράφει άκριτα ή/και αυτολεξεί όσα παρατίθενται

σε αυτό.

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης:

α. στον πρόλογο περιλαμβάνονται: 

 ιδιότητα γράφοντος: πρόεδρος του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Χ

ΕΠΑΛ, 

 αφορμή επιστολής: ανάγνωση αποσπάσματος από το «Σημείωμα» του βιβλίου της

Ιωάννας Καρυστιάνη «Νύφες», στο οποίο περιλαμβάνεται το σενάριο της ομότιτλης

ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, εντυπωσιασμός από το γεγονός ότι η ταινία ήταν

υποψήφια για Όσκαρ,



 σκοπός επιστολής: πρόσκληση στη συγγραφέα να συμμετάσχει στην  Ημερίδα του

σχολείου με θέμα «Η σύγχρονη τέχνη πάει σχολείο»,

 σύνδεση με τα ζητούμενα β και γ.

β. απόψεις για  τη μαγεία του κινηματογράφου:

 η μεγάλη δύναμη της εικόνας συνεπαίρνει τον θεατή,

 αποτελεί προϊόν γόνιμου συγκερασμού διαφόρων μορφών τέχνης (φωτογραφία,

μουσική, υποκριτική, σκηνογραφία κ.λπ.).

γ.  απόψεις  για  τη  σημασία  του  κινηματογράφου  ως  μορφής  τέχνης  που  αγγίζει  τη

σύγχρονη νεολαία:

 είναι  μια  μορφή  τέχνης  που  απαιτεί  συλλογικότητα,  αφού  είναι  αναγκαίες

διάφορες και διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών, για να ολοκληρωθεί,

 αξιοποιεί  όλα  τα  σύγχρονα  ψηφιακά  και  τεχνολογικά  επιτεύγματα,  που

συναρπάζουν τους νέους, για να αποδώσει το σενάριο,

 συνιστά για τη νεολαία τη σύγχρονη μορφή λογοτεχνίας,

 διακρίνεται από ταχύτατη εξέλιξη και ανανέωση,

 αποκτά  ολοένα  και  περισσότερο  επιδραστική  δύναμη:  οι  ταινίες  αποτελούν

αντικείμενο συζήτησης πολύ καιρό πριν και μετά από την παρουσίασή τους.

Β3.(Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Το ποιητικό υποκείμενο αποδίδει στις κινηματογραφικές εικόνες τις εξής διαστάσεις: 

 μοιάζουν με ποταμό που ρέει «Ή σαν κορδέλλα που εκτυλίσσεται», 

 σ’ αυτές στηρίζεται η μαγεία του κινηματογράφου, είτε είναι βωβές είτε ομιλούσες,

 κάθε εικόνα διακρίνεται από αυτοτέλεια  «Με άκραν συνέπειαν στον εαυτόν της

Φθάνη να ζη πλήρη ζωή η κάθε μια»,

 ο ειρμός των εικόνων και η αίσθηση που του δημιουργούν προκαλεί το ενδιαφέρον

του θεατή, όχι το νόημά τους:  «Τα μυστικά του σινεμά - Δεν είναι στο νόημα μα

στην αλήθεια που έχουν - Τα ορατά οράματα κινούμενα μπροστά μας - Παράλογα ή



λογικά» → ο κινηματογράφος συνιστά μια μορφή ποίησης,

 η σημασία που αποδίδει το ποιητικό υποκείμενο στην κινηματογραφική εικόνα 

γίνεται πρόδηλη από την επανάληψη των λέξεων «εικόνα», «εικόνες» σε όλο το 

κείμενο.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα η εκφώνηση απαιτεί την καταγραφή προσωπικών εκτιμήσε-

ων, προφανώς βιωματικής προέλευσης, αρκεί να είναι σαφείς και ολοκληρωμένες εκφρα-

στικά και νοηματικά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Δήλωση των προσώπων που συμμετέχουν στον διάλογο.

 Ύφος λόγου:  άμεσο,  οικείο,  προσωπικό,  τόνος εξομολογητικός  (α΄  και  β΄  ενικό

πρόσωπο).

 Χρήση εισαγωγικών όπου εντάσσονται  τα  λόγια των συνομιλητών ή παρουσία

παύλας πριν από τα λόγια τους.

Ο/Η μαθητής/τρια αναμένεται να αποδώσει από την προσωπική του οπτική γωνία τα θετικά

στοιχεία  που  έχει  επισημάνει  σε  μια  ταινία  επιλογής  του/της,  παρουσιάζοντάς  τα  ως

λεγόμενα δικά του ή του/της συνομιλητή/τριάς του/της. Είναι αυτονόητο και θεμιτό την

προσωπική κριτική να συνοδεύουν και οι συναισθηματικές αντιδράσεις που προκάλεσε η

ταινία.


