
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)  

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό (ενδεικτική αναφορά) 

• ποιος/ποιοι τον διοργανώνουν – μέλη της σχολικής κοινότητας που έχουν αναλάβει την 

πραγματοποίησή του, 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο - στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• Εκφώνηση ομιλίας στο σχολείο. 

• Αφορμή: διοργάνωση σχολικού λογοτεχνικού διαγωνισμού. 

• Πομπός: ο μαθητής/η μαθήτρια με την ιδιότητα του μέλους της οργανωτικής επιτροπής 

του διαγωνισμού. 

• Δέκτες: οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου. Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές 

και συμμαθήτριες. 

• Σκοπός της ομιλίας: ο μαθητής / η μαθήτρια εκφωνεί την ομιλία προκειμένου: 

α) να ενημερώσει τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του/της για τη διενέργεια και 

τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και 

β) να τους/τις ενθαρρύνει να λάβουν μέρος σε αυτόν, πείθοντάς τους/τες για τα πιθανά 

οφέλη από τη συμμετοχή τους. 

• Αναμένεται η υιοθέτηση οικείου ύφους λόγου. Ενδείκνυται η χρήση β΄ πληθυντικού 

ρηματικού προσώπου (π.χ. κατά την ενημέρωση του κοινού για τα διαδικαστικά του 

διαγωνισμού), α΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου (π.χ. στο δεύτερο ζητούμενο, 

όπου ο πομπός θα μπορούσε να μιλήσει γενικά για τα οφέλη ενός λογοτεχνικού 

διαγωνισμού στους νέους, άρα και στους συμμαθητές/-τριές του και στον εαυτό του), 

καθώς και η προτρεπτική υποτακτική  στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των δεκτών. 

 



• λογοτεχνικά είδη με τα οποία μπορεί να συμμετάσχει κάποιος (π.χ. ποίημα, στίχοι, διήγημα, 

θεατρικό έργο), 

• προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 

• σύσταση κριτικής επιτροπής (π.χ. καθηγητές, μαθητές, κάποιος συγγραφέας), 

• προβλεπόμενο/-α βραβεία, δημοσιοποίηση βραβευμένων έργων, έκδοσή τους σε βιβλίο 

• τελική εκδήλωση απονομής βραβείων. 

 

Λόγοι – κίνητρα συμμετοχής στον διαγωνισμό 

• Η λογοτεχνία είναι ένα μέσο δημιουργικής αποτύπωσης σκέψεων και συναισθημάτων.  

• Κάποιοι ανάμεσά μας μπορεί να έχουν ταλέντο και να μην το έχουν συνειδητοποιήσει ή να 

μην είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να το καλλιεργήσουν.  

• Μια διάκριση στον διαγωνισμό μπορεί να αποτελέσει για κάποιον μαθητή/μαθήτρια  το 

ξεκίνημα για περισσότερες διακρίσεις και εκτός σχολείου.  

• Και οι μεγάλοι λογοτέχνες αναζήτησαν αρχικά μικρές ευκαιρίες και απόλαυσαν πρώτα 

μικρές επιτυχίες μέχρι να φτάσουν ψηλά.  

• Είναι καλό να στηρίζουμε όλοι μια πρωτοβουλία του σχολείου που προάγει τον πολιτισμό. 

 

Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Στους τελευταίους στίχους του ποιήματος, ο ποιητής παρουσιάζεται ως πνευματικός άνθρωπος («το 

πνεύμα της γης»). Η παρουσία του μέσα στο «σκότος» της κοινωνίας είναι λαμπερή: υψώνεται στον 

ουρανό και σαν «κομμάτι αστραπής» φωτίζει τη νύχτα και τις σκοτεινές πλευρές της (τις δυσκολίες, 

τα προβλήματα, τη δυστυχία). Με τους στίχους του συχνά δίνει μια ανακούφιση στις απελπισμένες 

ψυχές και ίσως μια δόση αισιοδοξίας, μια διέξοδο στην όποια απόγνωση ή, έστω, μια αίσθηση 

συμπαράστασης σε όσους πονούν, όποιος κι αν είναι ο πόνος τους.  Άλλοτε βέβαια πάλι, μέσα στο 

«σκότος» το πνευματικό, φωτίζει «όπως ο ήλιος» την αλήθεια και βοηθάει τον κόσμο να την 

κοιτάξει κατάματα. Άλλωστε «οι ποιητές μιλούν. Παλάμη δεν δύναται να τους κλείσει το στόμα». 

 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της απάντησης: 



- προσδιορισμός ημερομηνίας 

- προσωπικό, εξομολογητικό ύφος, χρήση α΄ ρηματικού προσώπου  

- χρήση παροντικών χρόνων για την καταγραφή των σκέψεων και των συναισθημάτων. 

 

Ενδεικτικά: 

(Ημερομηνία) 

 

Σήμερα θέλω να γράψω. Είναι τόσο σκοτεινά όσα συμβαίνουν γύρω μου... Θέλω το φως ! 

Νιώθω πως έχω να πω πολλά. Να μιλήσω. Δε φοβάμαι. Κανένα χέρι δεν μπορεί να με σταματήσει. 

Θέλω να τα πω όλα. Με τους στίχους όλα μπορώ να τα πω. Να πω την αλήθεια ακόμα κι αν 

απαγορεύεται. Κι εκείνη να λάμψει και να φωτίσει τον ουρανό σαν αστραπή! Θέλω να νιώσω 

ελεύθερος έστω και για λίγο. Με την ποίηση είμαι ελεύθερος! Η ποίηση είναι η ζωή μου. Είναι το 

καταφύγιό μου. Χωρίς αυτή δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Μακάρι όλος ο κόσμος να 

μπορούσε να είναι «ποιητής»... 


