
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΛ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

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)

ΘΕΜΑ Α3  (μονάδες 25)

Επικοινωνιακό πλαίσιο:  Άρθρο στο προσωπικό ιστολόγιο 

Τίτλος άρθρου- Χρήση α΄ ρηματικού προσώπου (ενικού και πληθυντικού)

Βασικά θεματικά κέντρα :

Η μουσική 

 είναι τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας των νέων ανθρώπων,

 είναι διέξοδος, τρόπος χαλάρωσης και εκτόνωσης από την πιεστική καθημερινότητα

 είναι  συμμετοχή,  συνεργασία,  ομάδα,  αποτέλεσμα,  στιγμές  συγκίνησης,

δημιουργίας αλλά και αναδημιουργίας,

 έχει  θεραπευτικές  ιδιότητες,  μιλάει  στην ψυχή,  στο μυαλό και  στην καρδιά  των

ανθρώπων γι’ αυτό είναι αδιαμφισβήτητα ένα αγαθό που τους ενώνει,

 δίνει καλλιέργεια στον άνθρωπο, βοηθάει πολύ τα παιδιά στις επιδόσεις τους στα

μαθήματα και τα κάνει να είναι πιο πειθαρχημένα και ήρεμα στη ζωή τους.

Είδη μουσικής  που επιλέγουν  οι  νέοι  :  μοντέρνα μουσική,  ραπ,  τραπ,  ξένα ακούσματα,

χορευτικά τραγούδια κ.α.

  Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αναφερθεί στα είδη της μουσικής που ακούει ο ίδιος και η

παρέα του και να δικαιολογήσει τις επιλογές τους ανάλογα με την προσωπικότητα και τα

ενδιαφέροντά  τους  (π.χ.  οι  στίχοι  μιλούν  στην  εφηβική  ηλικία,  εκφράζουν  την

επαναστατικότητα των νέων,  η μοντέρνα τραπ τους διαφοροποιεί  από τις  άλλες γενιές,

είναι ακούσματα της μόδας, τους βοηθούν να εκφράζονται χορευτικά κ.α.)

ΘΕΜΑ Β3 (μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης:



Οι δύο ενότητες του ποιήματος: 

1η-3η στροφή : χαρούμενες μελωδίες που γεμίζουν το δωμάτιο, τρελοί και απόκοσμοι ήχοι

που δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα, γεννούν τρυφερά συναισθήματα, μαγεύουν τον

ακροατή, τον συγκινούν κ.ά. (Ριγούν αυτά στ’ ονειρευτό της άγγισμα κι όλο πηδάν χαρμόσυνα στα

χάδια ...Και  χύνονται  στη μυρωμένη κάμαρα που λάμπει ολοφώτιστη τρελοί  σκοποί,  απόκοσμοι,

ουράνιοι και μελωδίες βαγνέριες).

4η-5η  στροφή:  ο  ήχος  αλλάζει,  εκφράζει  πόνο,  θλίψη,  θρηνητικό  τραγούδι,  προκαλεί

ανατριχίλα, λύπη, το πιάνο τρέμει, τα ανθοδοχεία ανατριχιάζουν, τα άνθη γέρνουν.

(Γιομάτη πόνο, βαριά χτυπούν τα δάχτυλα, το πιάνο φαίνεται πως τρέμει μες στο θρήνο του, Και τ’

ανθογυάλι ανατριχιάζουνε με τ’ άνθια τους μαζί, που χάμω γέρνουνε από τη λύπη τους)

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να επισημάνει τις 2 αντίθετες εικόνες του ποιήματος και την

ποικιλία  των  συναισθημάτων  που  εκφράζονται,  η  χαρά  εναλλάσσεται  με  τη  λύπη,  η

συγκίνηση με την ανατριχίλα, η μαγεία με τον πόνο και όλα αυτά μέσα από την εκτέλεση

ενός μουσικού κομματιού στο πιάνο. 

Έπειτα  καλείται  να συμφωνήσει  ή  όχι  με  την άποψη ότι  η  μουσική  γεννά και  εκφράζει

ταυτόχρονα τόσα πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα, αποτυπώνει τη χαρά αλλά και τη

λύπη, προκαλεί ρίγη συγκίνησης αλλά και μελαγχολία. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής:

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ημερολόγιο

Ύφος λόγου: προσωπικό, βιωματικό, λυρικό, εξομολογητικός τόνος, αμεσότητα

Προσφώνηση: Αγαπητό μου ημερολόγιο

Ενδεικτική απάντηση

Η χαρά κατακλύζει την ψυχή μου, η καρδιά μου χορεύει στους ρυθμούς του πιάνου, νιώθω

γαλήνη, τρυφερότητα, ηρεμία, ένα κύμα συγκίνησης με συνεπαίρνει, έντονα συναισθήματα

με πλημμυρίζουν, ταξιδεύω και ακολουθώ τους μαγευτικούς ήχους που με ανεβάζουν στα

ουράνια, τι ευτυχία!



Όμως  ξαφνικά  κάτι  αλλόκοτο  συμβαίνει,  το  σκηνικό  αλλάζει,  μαύρες  σκέψεις  με

κατακλύζουν, ο πόνος και η λύπη βγαίνουν στην επιφάνεια, το σώμα μου μουδιάζει, θρήνος

στην ψυχή μου, ανατριχίλα και ένταση, νιώθω να πνίγομαι, θέλω να φωνάξω δυνατά, να

τρέξω μακριά...

Αχ τι  αλλόκοτα συναισθήματα,  φοβάμαι  να τα ομολογήσω, τι να συμβαίνει  άραγε στην

ταραγμένη μου ψυχή; 

Σε αφήνω, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Πάω να βρω γαλήνη...
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