
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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. (25 μονάδες)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ύφος  λόγου: σοβαρό,  απρόσωπο,  πληροφοριακό,  γ΄  ρηματικό  πρόσωπο  στην

επιχειρηματολογία, ενδεχομένως α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο στις προσωπικές τοποθετήσεις, 

Λεξιλόγιο: επίσημο,

Τίτλος: Σύντομος και ελκυστικός.

Ενδεικτικοί άξονες ανάπτυξης:

Εισαγωγή/πρόλογος: ποικίλες ασχολίες των νέων

Κύριο  Θέμα:  Η αξία  της Τέχνης στη ζωή του νέου,  ειδικότερα τη σύγχρονη εποχή που

κυριαρχεί η  τεχνολογία:

 Κυριαρχεί η τεχνολογία στα ενδιαφέροντα των νέων, διαδίκτυο…

 Τεχνοκρατικός  προσανατολισμός  της  εκπαίδευσης,  υποβάθμιση  των

ανθρωπιστικών επιστημών, αδιαφορία για την Τέχνη.

 Σπουδαία η αξία της, «είναι μια ψυχική δραστηριότητα που οδηγεί στη δημιουργία

κι επικαλείται πάντοτε το συναίσθημα». Κινητοποιεί συναισθηματικά τον άνθρωπο.

 Δίνει  απαντήσεις σε ερωτήματα για τη ζωή, βοηθά να δούμε τα προβλήματα με

άλλη διάθεση και αντίληψη.

 Ψυχαγωγεί, ξεκουράζει, ηρεμεί τον άνθρωπο.

 Αναγκαία η Τέχνη, διότι είναι επικίνδυνος ο εθισμός στα τεχνολογικά προϊόντα που

καθηλώνουν  το  ανθρώπινο  πνεύμα  και  ψυχή  στην  τυποποίηση.  Κινητοποιεί  τη

φαντασία.

Παρατήρηση: Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εμπλουτίσουν τα επιχειρήματά τους

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 



Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Β3. (25 μονάδες)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης:

  «θέλησα  να  σκοτωθώ,  από  δειλία  ή  ματαιοδοξία»,

«συχώρεσα εκείνους που με σύντριψαν,»

 Το ποιητικό  υποκείμενο  έφτασε  να  θέλει  τον  θάνατό  του  από  δειλία  ή

ματαιοδοξία, έφτασε σε ακραίες σκέψεις, γιατί μάλλον δεν μπορούσε να

αντιμετωπίσει  την  πραγματικότητα.  Επίσης  έφτασε  να  δείξει  μεγαλείο

ψυχής τέτοιο, ώστε να συγχωρήσει αυτούς που του έκαναν κακό.

 Επιλέγω αυτές τις  δύο περιπέτειες,  διότι  κρίνω πως, αν και  αντιφατικές,

είναι πολύ αληθινές και ισχυρές. Προκαλεί εντύπωση πώς ένας άνθρωπος

μπορεί να βιώσει τόσο έντονα συναισθήματα, να φτάσει να «σκοτωθεί» και

έπειτα να «συγχωρέσει» όσους ήθελαν να του κάνουν κακό. 

 Έπρεπε  να  περάσει  όλα  αυτά,  για  να  γράψει  ένα  στίχο,  γιατί  δεν  είναι

εύκολο να γράφει  κανείς  ποίηση.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να έχει

βιώσει ο ποιητής έντονα συναισθήματα, συγκρούσεις με τον εαυτό του και

τους άλλους,  απογοητεύσεις,  χαρές.  Αυτά θα τον βοηθήσουν να γράψει

ποίηση.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Γιατί έπρεπε να περάσεις αυτές τις περιπέτειες μέχρι να γράψεις «ένα στίχο, αληθινό».

Εξομολογητικό ύφος, σε α’ ενικό ρηματικό πρόσωπο.

 Ο ποιητής δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος σαν όλους τους άλλους.

 Αφουγκράζεται τον κόσμο γύρω του και γράφει.

 Δεν είναι εύκολο να γράψω.

 Πρέπει  πρώτα  ο  ίδιος  να  νιώσω,  να  πονέσω,  να  γνωρίσω  τη  θλίψη  και  την

απογοήτευση, για να μιλήσω για συναισθήματα και συμπεριφορές.


