
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ  

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 επιστολή (δημοσίευση σε ηλεκτρονική εφημερίδα). Στοιχεία που υπηρετούν 

αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο: 

• προσφώνηση και αποφώνηση σύμφωνη με το επικοινωνιακό είδος (π.χ. αγαπητοί 

αναγνώστες, αξιότιμοι συμμετέχοντες στον γραπτό διάλογο, σας ευχαριστώ που 

διαβάσατε την επιστολή μου κ.λπ)∙  

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

κινηθεί η επιστολή ∙ η αφόρμηση μπορεί να αντληθεί από το μη λογοτεχνικό κείμενο του 

κριτηρίου∙ 

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

εφόσον ζητείται η περιγραφή εθελοντικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από το 

σχολείο∙ 

• χρήση περιγραφικών και αιτιολογικών στοιχείων∙ 

• επίλογος με στοιχεία σύνοψης και τελική αποτίμηση / αξιολόγηση των περιγραφόμενων 

δράσεων.  

• Περιεχόμενο: ο μαθητής / η μαθήτρια μπορεί να αξιοποιήσει το μη λογοτεχνικό κείμενο 

του κριτηρίου, για να εξηγήσει την επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων που προτείνει 

και να περιγράψει τους στόχους ή / και τα αποτελέσματά τους.  

 

 

Ενδεικτικά:  

Ο μαθητής / η μαθήτρια μπορεί να επιλέξει: 

• δράσεις που περιλαμβάνουν συγκέντρωση τροφίμων, ρουχισμού κ.λπ. για 



 

πρόσφυγες ή / και μετανάστες ή γενικότερες κινήσεις βοήθειας (π.χ. συγκέντρωση 

χρημάτων ή αχρησιμοποίητων φαρμάκων που δεν έχουν λήξει) προς τους 

αναξιοπαθούντες της γειτονιάς του σχολείου → υλοποίηση του ιδεώδους της 

αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής βοήθειας ∙ 

• εκδηλώσεις διαφόρων ειδών και τύπων (π.χ. διαλέξεις, παιχνίδια, κυνήγι θησαυρού 

στη γειτονιά) με αντιρατσιστικό και συμπεριληπτικό περιεχόμενο → υλοποίηση των 

ιδεωδών της ανεκτικότητας, του σεβασμού και της ισότητας ∙ 

• δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης των 

μαθητών του σχολείου (π.χ. ημέρα γλωσσών, φορεσιάς, φαγητών κ.λπ.) → 

υλοποίηση του ιδεώδους της ελευθερίας και του πολιτισμικού πλουραλισμού.  

 

 

Β3. (μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης: 

Ολόκληρο το απόσπασμα του δεδομένου ποιήματος περιλαμβάνει την προϋπόθεση, υπό 

την οποία ο άνθρωπος μπορεί να λέγεται άνθρωπος, δηλ. να διατηρεί την ανθρωπιά του: 

είναι η αγωνιστικότητα, η αδιάλειπτη μάχη ενάντια στα κακώς κείμενα και σε όσους 

εξαγριώνουν και από-ηθικοποιούν τα άτομα και τις κοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα, η φωνή 

του ποιήματος προτείνει, προκειμένου να διατηρήσει κάποιος την ανθρωπιά του,  

• να αγωνίζεται συνεχώς για έναν δίκαιο και ειρηνικό κόσμο (στ. 2) ∙ 

• να συμμετέχει σε πορείες και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας (στ. 3-4) ∙ 

• να προσπαθεί λόγω και έργω να εναντιωθεί σε όσους προωθούν τον πόλεμο και 

ασκούν την αδικία (στ. 6-7) ∙ 

• να μην ξεχαστεί ούτε στιγμή, να μην αφεθεί στην ξεγνοιασιά ή στις απολαύσεις της 

ζωής ή στα όνειρα για το μέλλον, διότι κάθε περιθώριο που δίνει στον εαυτό του το 

στερεί από χιλιάδες άλλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ανάγκη τη σκέψη και τη 

δράση του, προκειμένου να μην χαθούν στη δίνη του πολέμου και της δυστυχίας 

(στ. 8-14) ∙ 

• κοντολογίς, να μην αφιερώνει χρόνο στον εαυτό του αλλά μόνο στους άλλους (τους 

αναξιοπαθούντες) (στ. 15-16).  

 

Εννοείται ότι όσα προτείνει η φωνή του ποιήματος αποκτούν δραματική επικαιρότητα 

και στη δική μας εποχή, καθώς όχι μόνο δεν έχουμε εξαλείψει τον πόλεμο και την αδικία 



 

αλλά, αντιθέτως, κάθε μέρα σχεδόν ξεσπούν καινούργιες εστίες σύρραξης παγκοσμίως και 

χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές κακοποιούνται, διώκονται κ.λπ. – γενικά, υποφέρουν από την 

αδικία.  

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής:  

Οι μαθητές / οι μαθήτριες καλούνται να γράψουν ένα πεζό κείμενο διαμαρτυρίας ενάντια 

στην αδικία και τη φρίκη του πολέμου. Στο πεζό αυτό κείμενο αναμένονται:  

• επιχειρήματα και παραδείγματα με καταγγελτικό χαρακτήρα∙ 

• ύφος χειμαρρώδες και αιχμηρό, με στοιχεία επίθεσης στο ήθος του αντιπάλου∙ 

• τόνος αφενός καταγγελτικός και αφετέρου προτρεπτικός προς συγκεκριμένες 

πράξεις και συμπεριφορές∙ 

• χρήση α΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου, στο πλαίσιο της προτροπής∙ 

• χρήση λεξιλογίου, ειδικότερα ρημάτων καταγγελίας (π.χ. διαμαρτύρομαι, 

καταγγέλλω κ.λπ.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


