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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) 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Σύνθεση άρθρου προς δημοσίευση στη σχολική ιστοσελίδα. 

Ο /η μαθητής/μαθήτρια αφορμάται από την επικαιρότητα και απευθυνόμενος/η στη σχολική 

κοινότητα εκθέτει τις απόψεις του/της σε προσωπικό και οικείο ύφος λόγου. 

Ενδείκνυται η χρήση του α΄ ενικού ρηματικού προσώπου και η χρήση επιχειρημάτων που 

άπτονται στη λογική ή και η επίκληση  στο συναίσθημα του δέκτη. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο/Η  μαθητής/-τρια αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα εικόνες της πόλης που 

έχουν γκράφιτι και το είδος αυτών (θεματολογία, συνθήματα, χρώμα, αισθητική 

αποτίμηση) 

 Θα παρουσιάσει το λόγο ύπαρξής τους  (ανάγκη των νέων για δημιουργία ή 

εκτόνωση). Καλό είναι να γίνει διάκριση από το επαγγελματικό γκράφιτι σε 

συγκεκριμένους χώρους. 

 Η κυρίως απάντηση όμως θα είναι εστιασμένη στην απάντηση του ερωτήματος αν το 

γκράφιτι είναι μορφή τέχνης  ή όχι και στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. 

 Αρχικά, καλό είναι να προσδιοριστεί ο όρος «τέχνη» ως η έκφραση δημιουργίας με 

σκοπό την αισθητική απόλαυση. Τέχνη του δρόμου και του δημόσιου χώρου ως 

ανάγκη εξωραϊσμού περιοχών ή ως εκδήλωση ενός κοινού προβληματισμού, κυρίως 

των νέων. 

 Κάθε μορφής γράψιμο σε οποιοδήποτε τοίχο δεν είναι τέχνη. 

Προϋποθέσεις: 

 επιλεγμένοι χώροι,  

 συμφωνία κοινότητας ως προς το είδος του γκράφιτι, 

 καλλιτεχνική κατάθεση από επιλεγμένους καλλιτέχνες, 

 αποτύπωση μηνύματος, 

 εξωραϊσμός περιοχών,  



 εκπαίδευση σχετικά με αυτό το είδος της τέχνης κτλ. 

 

 
Β3. (μονάδες 25) 
 
1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης  

 

Το θέμα που απασχολεί τον ήρωα στο απόσπασμα είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη 

ζωγραφική με τον τρόπο που διδάσκεται. Ο ίδιος δείχνει να ασφυκτιά σε αυτό το περιβάλλον 

και επιζητά την ελεύθερη έμπνευση και δημιουργία με αφετηρία την πραγματική ζωή έξω 

στη φύση. 

Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης ο/η μαθητής/-τρια  είναι ελεύθερος/η να επιλέξει 

όποια απάντηση τον /την εκφράζει. Για παράδειγμα: 

 Συμφωνία με τον ήρωα, γιατί η ελευθερία στην επιλογή θέματος εκτός περιορισμών 

αναδεικνύει την έμπνευση και την καλλιτεχνική δημιουργία. 

 Συμφωνία με το υπάρχον σύστημα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ως απαραίτητο 

προστάδιο εκμάθησης των κανόνων της ζωγραφικής με στόχο την εξέλιξη του νεαρού 

δημιουργού  

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Ο/η μαθητής/-τρια καλείται να συντάξει ένα επιστολικό κείμενο με αποστολέα τον Λεωνή 

και αποδέκτη τον δάσκαλο Γκαλιμπούρ. 

Η τοποθέτηση είναι προσωπική 

(Προσφώνηση) αξιότιμε κ. Γκαλιμπούρ, 

Σας γράφω αυτή την επιστολή με αφορμή ορισμένες σκέψεις που μου γεννήθηκαν κατά το 

μάθημα της ζωγραφικής. 

Κατανοώ τις προσπάθειες που κάνετε για να μας μυήσετε στην σπουδαία αυτή τέχνη 

που καλλιεργεί το πνεύμα και την αισθητική μας ...... 

Και πιστεύω ότι είναι πραγματικά χρήσιμες οι τεχνικές που χρησιμοποιείτε να 

ακολουθούμε τους κανόνες και να έχουμε μια σταθερή και συγκεκριμένη θεματολογία..... 

Αλλά πιστεύω ότι χρειάζονται ορισμένες βελτιώσεις ώστε να αισθανθούμε πιο 

ελεύθεροι να δημιουργήσουμε... 

Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να εμπνεόμαστε από τη φύση, να δημιουργούμε 

ένα έργο που εμείς θα επιλέξουμε με βάση τις επιθυμίες μας ή τις αγωνίες μας..... 



Θα μπορούσαμε επίσης να εμπνευστούμε από έργα τέχνης μεγάλων καλλιτεχνών 

που εκτίθενται στα μουσεία μας..... 

Νομίζω ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες τις ιδέες μου. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 

 

Με εκτίμηση, 

Λεωνής 

 


