
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. (Μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται: 

• Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος, 

• Η κατάλληλη τεκμηρίωση, 

• Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό ύφος λόγου. 

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. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αξιοποιήσει απόψεις από το κείμενο αναφοράς για την επίδραση της 

τέχνης, η οποία καταφέρνει να κινητοποιήσει το νου και τη φαντασία του ατόμου και να προκαλέσει 

πληθώρα συναισθημάτων.  

Επιχειρήματα για την ευεργετική δράση σε όλους τους τομείς της εφηβικής υπόστασης: 

• ικανοποιεί την ανάγκη για δράση και δημιουργία, απελευθερώνει, 

• εξελίσσεται και οξύνεται η αντίληψη, 

• ενσταλάζεται στην ψυχή η ιδέα του ωραίου και του καλού, 

• ευαισθητοποιείται για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, 

• βρίσκει καταφύγιο από αποτυχίες και θλιβερά γεγονότα και συντροφεύει τα νεαρά άτομα, 

• προβληματίζει, εμπνέει την αγάπη για τη φύση. 

Τρόποι με τους οποίους το σχολείο θα ενισχύσει την αισθητική καλλιέργεια: 



• Η καλλιτεχνική παιδεία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα τέχνης 

να μην διδάσκονται μόνο θεωρητικά, αλλά οι μαθητές/-τριες να ασκούνται και στην πράξη. 

• Συστηματική παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών ταινιών, 

οργάνωση συναυλιών, εκθέσεων ζωγραφικής, ανάγνωσης και απαγγελίας λογοτεχνικών 

κειμένων. 

• Επίσκεψη σε μουσεία και χώρους τέχνης και ενημέρωση από ειδικούς καλλιτέχνες. 

• Επίσκεψη καλλιτεχνών στο σχολείο. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Το ποίημα - τραγούδι αποκαλύπτει την ανάγκη κάθε ανθρώπου να αποδράσει από την απαιτητική 

πραγματικότητα και να υπερβεί την καθημερινότητά του («Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια», «τα 

μάγευες με φάρμακα», «Πενθούσες με τους Έρωτες», «τραύλιζες νικημένος» κ.ά.). Σε αυτή την 

ανάγκη αρωγός είναι ο καλλιτέχνης που διδάσκει τη σωστή στάση απέναντι στη ζωή και τις δυσκολίες 

και παραδειγματίζει. Δεν αρνείται την άσχημη πτυχή της, αντίθετα βυθίζεται σε αυτή και η τέχνη τον 

λυτρώνει και του περιορίζει τις φιλοδοξίες και κάθε διάθεση επιβολής («έσβησες μ’ ένα φύσημα τα 

φώτα της σκηνής. Και μονολόγους άρχισες κι αινίγματα να λύνεις»). 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να συμφωνήσει για τη λυτρωτική δύναμη της τέχνης, καθώς είναι ένας 

υγιής τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων, εκτονώνει, απελευθερώνει και προβάλλει ιδανικά. 

Αποτελεί μια αγχολυτική εμπειρία, μια εναλλακτική θεραπεία για τον σύγχρονο άνθρωπο. 

Σε περίπτωση που διαφωνήσει θα τεκμηριώσει την άποψή του/της αναφέροντας τους λόγους και 

προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται: 

• Αναγραφή τόπου και ημερομηνίας, 

• Προσφώνηση: «Αγαπημένο μου ημερολόγιο,» ή οποιαδήποτε ανάλογη, 

• Ύφος λόγου: άμεσο, προσωπικό και εξομολογητικό (α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο). 

 

Η απάντηση θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι ολοκληρωμένη νοηματικά και εκφραστικά και να 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους του ημερολογίου.   



Οι μαθητές/-τριες είναι απαραίτητο να εκφράσουν τις σκέψεις τους για τον ρόλο του καλλιτέχνη στην 

εποχή μας, ο οποίος μπορεί να έχει ως αφετηρία ή αφορμή την πραγματικότητα, αλλά το έργο του να 

την υπερβαίνει, να σπάζει το φράγμα του χρόνου, να προβληματίζει, να κινητοποιεί, να συγκινεί, να 

γοητεύει κ.ά. 

 

 


