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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

 

Α3. (μονάδες 25)  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Κειμενικό είδος: Άρθρο γνώμης (αναμένεται να ακολουθηθούν τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία του άρθρου γνώμης: τίτλος, αφόρμηση από επίκαιρο γεγονός στον πρόλογο, 

κτλ.). 

 Συντάκτης: Ο μαθητής/η μαθήτρια. 

 Αποδέκτης: Η σχολική κοινότητα κατά πρώτο λόγο, οποιοσδήποτε αναγνώστης κατά 

δεύτερο λόγο. 

 Ύφος λόγου: Οικείο (χρήση α’ και γ΄ ρηματικού προσώπου, προσεγμένο λεξιλόγιο). 

 Γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία. 

 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

 

Ο μαθητής/η μαθήτρια αναμένεται: 

 να αξιοποιήσει την άποψη του E. H. Gombrich για τη στάση του σύγχρονου ανθρώπου 

απέναντι στα μεγάλα έργα τέχνης (οφείλει να προσπαθήσει να κατανοήσει την επιδίωξη του 

καλλιτέχνη, γνωρίζοντας ότι κάθε σπουδαίο έργο τέχνης επιδέχεται πολλές και διαφορετικές 

ερμηνείες, γι’ αυτό το μόνο που χρειάζεται είναι να μην έχει προκαθορισμένες απόψεις και 

ελιτίστικες προκαταλήψεις, αλλά να παραμένει ανοιχτός σε κάθε κρυφό νόημα του έργου 

τέχνης).  

 να υποστηρίξει τεκμηριωμένα τη δική του άποψη (μπορεί π.χ. να επισημάνει ότι ο 

σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί απέναντι σε θέματα τέχνης, ώστε να 

συνειδητοποιήσει την αξία των μεγάλων καλλιτεχνικών δημιουργημάτων και να τα 



διαφυλάξει ως μέρος της πολιτιστικής του κληρονομιάς, προστατεύοντάς τα, ταυτόχρονα, 

από τη διαδικτυακή κακοποίηση, την εμπορευματοποίηση και την κακόβουλη 

χρησιμοποίηση).  

 

Β3. (μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:  

 Το ποιητικό υποκείμενο προκρίνει τις αξίες 

 της δημιουργίας (στ. 2) 

 της ζωής (στ. 4) 

 της αγάπης και της θυσίας (στ. 6)  

 του έρωτα (στ. 8)  

 της καλλιτεχνικής δημιουργίας και απόλαυσης, που προσφέρει την αθανασία (στ. 10)  

 της ειρήνης (στ. 12),  

απορρίπτοντας, αντίστοιχα, τη δόξα, τον πλούτο, τη βία, την υλική πλευρά της ζωής (έστω κι αν 

αυτή είναι λιτή και απέριττη), τον θάνατο και τον πόλεμο.  

 Στη συνέχεια, ο μαθητής/η μαθήτρια καλείται να εκφράσει ελεύθερα την προσωπική του γνώμη 

για τη στάση ζωής που προβάλλεται στο ποίημα. Μπορεί να γράψει ότι:  

 συμφωνεί πλήρως ή εν μέρει  

 διαφωνεί πλήρως ή εν μέρει με το ποιητικό υποκείμενο, αιτιολογώντας τη συμφωνία ή τη 

διαφωνία του.  

 Τέλος, η στάση ζωής που προκρίνεται από το ποιητικό υποκείμενο δεν έχει ισχύ στις μέρες μας, 

καθώς οι αξίες που προβάλλονται και γίνονται αντικείμενο μίμησης σχετίζονται με τον πλούτο, 

Θετικά αξιολογούνται: 

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος  

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση (γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος είναι αναγκαίο να παραμένει 

απροκατάληπτος και ευαισθητοποιημένος απέναντι στα μεγάλα έργα τέχνης;) 

Αρνητικά αξιολογούνται: 

 Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος 

 Ένας γενικόλογος πρόλογος  

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης  

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου. 



τη δόξα, την εγωιστική πορεία στη ζωή, την υλική και εφήμερη πλευρά του κόσμου. Οι αξίες του 

έρωτα και της ειρήνης μπορεί να διατρανώνονται καθημερινά, αλλά έχουν στην ουσία τους 

διαστρεβλωθεί. Επίσης, μπορεί η βία, ο θάνατος και ο πόλεμος να απορρίπτονται στην εποχή 

μας, αλλά είναι ολοφάνερο ότι επικρατούν σε πολλές εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής και σε 

αρκετές περιοχές του πλανήτη.  

 Η εκφώνηση επιτρέπει την καταγραφή των προσωπικών ιδεών των μαθητών, αρκεί να είναι 

ολοκληρωμένες ως προς τη διατύπωση και τα νοήματα.  

 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Κειμενικό είδος: επιστολή (τόπος, ημερομηνία, προσφώνηση: αγαπημένε μου 

φίλε/αγαπημένη μου φίλη ή οποιαδήποτε ανάλογη, αποφώνηση: σε φιλώ ή οποιαδήποτε 

ανάλογη).  

 Συντάκτης/συντάκτρια: μαθητής/μαθήτρια ως ποιητικό υποκείμενο. 

 Αποδέκτης/αποδέκτρια: ο καλύτερος φίλος/η καλύτερη φίλη. 

 Ύφος λόγου: άμεσο και οικείο (α΄ και β΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο). 

 Γλώσσα: απλή, αναφορική/κυριολεκτική ή και ποιητική/μεταφορική λειτουργία. 

 Σκοπός για τον οποίο γράφεται το κείμενο: να εκφράσει ο μαθητής /η μαθήτρια με 

δημιουργικό τρόπο τις αξίες που προβάλλει το ποιητικό υποκείμενο, με βάση τη συγκίνηση 

που του προκάλεσε το λογοτεχνικό κείμενο.  

 

 

Ενδεικτικά, ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί να αναφέρει ότι αυτό που αξίζει πραγματικά στη ζωή 

του ανθρώπου είναι 

 η δημιουργία, ο έρωτας, η ανιδιοτελής αγάπη και στάση ζωής,  

 η ειρήνη και η έμπρακτη απόρριψη της βίας, 

 η τέχνη ως έκφραση και ως λύτρωση και παρηγοριά, που νικά τον θάνατο και τα όρια του 

χώρου και του χρόνου, 

 η ίδια η ζωή ως πηγή χαράς, προσφοράς και δημιουργίας.  


