
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)

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

επιχειρηματολογία,  ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές

τοποθετήσεις – λεξιλόγιο επίσημο –τίτλος. 

Εισαγωγή/πρόλογος: τα ενδιαφέροντα των νέων

Κύριο Θέμα: «Η μουσική όμως, πέρα από τη συναισθηματική και ψυχολογική επιρροή της,

έχει και πολλές άλλες επιδράσεις πάνω μας αλλά και στη ζωή μας». Επιχειρήματα για τη

σημαντική θέση που πρέπει να έχει η  τέχνη στη ζωή των ανθρώπων.

 Η  μουσική  κινητοποιεί  συναισθηματικά  τον  άνθρωπο:  τον  κάνει  να  χαρεί,  να

συγκινηθεί, να λυπηθεί. 

 Η  μουσική  είναι  τρόπος  ψυχαγωγίας  και  συντροφεύει  τον  άνθρωπο  στην

καθημερινότητά  του  και  σε  ποικίλες  εκδηλώσεις  (γλέντι,  ταξίδι,  διάβασμα,

ξεκούραση…).

 Η τέχνη είναι αναγκαία στον άνθρωπο - προσφέρει πνευματική καλλιέργεια.

 Προβληματίζει, δίνει απαντήσεις, διεξόδους, έμπνευση.

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

Να αναφέρεις δύο σημεία του ποιήματος που δείχνουν πόσο σημαντική είναι η ποίηση

για το πρόσωπο που μιλάει: 



 Αν δε μου ‘δινες την ποίηση, Κύριε,

δε θα ‘χα τίποτα για να ζήσω.

 Ενώ τώρα ευτύχησα να ‘χω μηλιές,

να πετάξουνε κλώνους οι πέτρες μου,

Θεωρεί πως είναι τόσο πολύτιμη, ώστε είναι δώρο του Θεού. Χάρη στην ποίηση απόκτησε

μηλιές και αμπέλια, δηλαδή απόκτησε πλούτο, δημιουργικότητα, πλούσια σοδειά, χαρά.

Ποια είναι η δική σου άποψη για την ποίηση; Πόσο σημαντική θεωρείς πως είναι στη ζωή

μας;

Η ποίηση είναι ψυχαγωγία, προβληματισμός, διέξοδος, ψυχικός και πνευματικός πλούτος.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Σε  α΄  ενικό  πρόσωπο  με  εξομολογητικό  ύφος  και  β΄  ενικό  στην  απεύθυνση  προς  τον

αποδέκτη:

 Η ποίηση είναι ψυχαγωγία,  προβληματισμός,  διέξοδος, ψυχικός και πνευματικός

πλούτος.

 Η  ποίηση  είναι  δώρο  Θεού  στον  άνθρωπο  και  καθήκον  για  τον  ποιητή  να

προβληματίζει τους συνανθρώπους του, να προτείνει λύσεις στα προβλήματά τους,

να τους ψυχαγωγεί.


