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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 

ΘΕΜΑ Α 

Στο Κείμενο 1 δίνονται πληροφορίες για τον Αρκά και το έργο του. Ο ίδιος 

χαρακτηρίζεται δημιουργικός με έντονη αίσθηση του κωμικού που παρατηρεί τη ζωή 

και αποτυπώνει στα σκίτσα του τις αντιδράσεις απλών ανθρώπων. Δεν αποκαλύπτει 

την ταυτότητά του, επιλογή που του επιτρέπει να παρακολουθεί ανενόχλητος τα 

κοινωνικά δρώμενα ενώ το έργο του ασκεί ενεργητική επιρροή στο κοινό.                                                                                                        

[Λέξεις 58] 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

Ο τίτλος του Κειμένου 1 αποδίδει με απόλυτη επιτυχία  το περιεχόμενό του, αφού από 

την πρώτη κιόλας παράγραφο γίνεται αναφορά στην έκθεση με έργα του Αρκά, ο 

τίτλος της οποίας εμφανίζει το γέλιο και το ευφυές χιούμορ που το προκαλεί ως 

αντίδοτο στην κρίση (στο δύσκολο καλοκαίρι). 

Επιπλέον στη 2η παράγραφο δίνεται η πληροφορία ότι ένα μέρος του έργου της 

έκθεσης αναφέρεται στην πανδημία που είναι μια σοβαρή κρίση που διερχόμαστε. 

Σύμφωνα δε με τη συνεργάτιδα του Αρκά και επιμελήτρια της έκθεσης το χιούμορ μάς 

βοηθά να αντιστεκόμαστε στις δυσκολίες (καταλυτικό και λυτρωτικό μας 

αποστασιοποιεί από την πραγματικότητα). Τονίζει μάλιστα ότι είναι απολύτως 

απαραίτητο σε περιόδους κρίσης, (ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης) θέση που 

αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον τίτλο του Κειμένου 1.  

Β2.  

Στοιχεία του Κειμένου 1 που επιβεβαιώνουν τον πληροφοριακό /ενημερωτικό 

χαρακτήρα θεωρούνται: 

• Προβολή της επικαιρότητας - των γεγονότων (1η παράγραφος - Αναφορά της 

έκθεσης του Αρκά) 

• Παροχή πληροφοριών για την προσωπικότητα και το έργο του Αρκά 

- γελοιογραφεί την ... 

- υπογράφει πάντα το έργο του με ψευδώνυμο κ.ά. 

• Παροχή πληροφοριών για τη θεραπευτική αξία του γέλιου  

-Το χιούμορ δεν είναι... 

• Παροχή πληροφοριών για τις δυσκολίες της δουλειάς του γελοιογράφου 

 

[ Η άσκηση ζητούσε 2 στοιχεία] 

 



 

 

Β3.  Η βασική ιδέα της απάντησης που δίνει ο Θανάσης Δρίτσας στην 3η ερώτηση της 

δημοσιογράφου αφορά στην άυλη, πνευματική και αφηρημένη διάστασή της.  Η 

άποψη αυτή είναι βάσιμη, διότι επιβεβαιώνεται με τις λεπτομέρειες που ο Θανάσης 

Δρίτσας προσφέρει στην παράγραφο, αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά και τις 

ωφέλειες της μουσικής . (Η μουσική πάει κόντρα στη βαρύτητα / έχει τη δυνατότητα 

να προσφέρει πνευματική εμπειρία ως παραμυθία) ενώ τεκμηριώνει τη θέση του με 

το παράδειγμα των ασθενών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο (προσφέρει νόημα σε 

ασθενείς τελικού σταδίου) 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Το ποιητικό υποκείμενο στο Κείμενο 3 διατείνεται πως όταν οι δυσκολίες δείχνουν 

ανυπέρβλητες και υπάρχουν δυσάρεστα βιώματα υπάρχει χώρος για την τέχνη μέσα 

στην οποία καταγράφονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα του δημιουργού. 

Γραμμένο στον Άη Στράτη το 1951 σε τόπο και χρόνο εξορίας το ποίημα μιλάει για την 

ίδια την αξία της τέχνης κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες ( «…εκτελέσεις»)  και την 

σημασία της όχι μόνο ως διέξοδο αλλά και ως οδηγό για τη συνέχεια. Το ποιητικό 

υποκείμενο θεωρώ πως δε διστάζει να προσπαθήσει («Αξίζει δεν αξίζει») να στείλει το 

μήνυμά του, ένα μήνυμα το οποίο φωνάζει ότι ακόμη και σε συνθήκες αδιεξόδου δεν 

υπάρχει τέλος («…δεν έγραψα ποτέ στίχους τελεσίδικους…»). Η σκληρή 

πραγματικότητα επιδρά στο έργο του («Η κάθε μου λέξη… πικραμύγδαλο») όμως η 

δύναμη του δημιουργού που θα βρει την έμπνευση στην απλότητα («… το 

κρυφοκοίταγμα του φεγγαριού…») του επιτρέπει να αγωνίζεται.  

Οι αποδέκτες του έργου του δυσκολεύονται ν’ ακολουθήσουν το όραμά του 

(«…χώρες που δε γίνανε ακόμα…»)  και ν’ αντιληφθούν ίσως την αισιοδοξία των λόγων 

του («…εγκαταλείπουν ένας-ένας τα χαρτιά μου…») όμως ο ίδιος δεν είναι 

διατεθειμένος να σταματήσει να δημιουργεί, να γράφει. Η τέχνη, κατά τη γνώμη μου, 

που υπηρετεί το ποιητικό υποκείμενο μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο στις 

καθημερινές δυσκολίες και στήριγμα σε συνθήκες που απέχουν πολύ από αυτές που 

βιώνει το ποιητικό υποκείμενο. 
 

[Το ποίημα που δίνεται στους μαθητές στο Κείμενο 3 είναι απαιτητικό καθώς 

απουσιάζουν τα βιβλιογραφικά στοιχεία και οι χωροχρονικοί προσδιορισμοί τα 

οποία θα βοηθούσαν στην κατανόηση αυτού του ποιητικού έργου. Σίγουρα ήταν 

απαραίτητη η πληροφορία πως ο Άη Στράτης ήταν τόπος εξορίας για τους 

αντιφρονούντες προς την κυρίαρχη ιδεολογία] 
  

ΘΕΜΑ Δ 

Πρόκειται για ομιλία σε εγκαίνια έκθεσης γελοιογραφίας που οργανώθηκε με 

πρωτοβουλία του Λυκείου.  

Η ομιλία χαρακτηρίζεται από :  

➢ προσφώνηση 

➢ στοιχεία προφορικότητας (χρήση α΄ ενικού προσώπου, ερωτήσεις, 

επανάληψη της προσφώνησης στο κύριο μέρος) 

➢ αποφώνηση 



 

 

Ενδεικτική απάντηση: 

Προσφώνηση : Κυρίες και Κύριοι, 

    Φίλες και Φίλοι  

Πρόλογος  

Αναφορά ιδιότητας ομιλητή: Μαθητής/μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου 

Επικοινωνιακή περίσταση : Ομιλία σε εγκαίνια έκθεσης γελοιογραφίας που 

οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Λυκείου.  

Θέμα :    Το κωμικό στοιχείο στην τέχνη και στην καθημερινότητα του ανθρώπου 

Θέση :  Ο παιδαγωγικός ρόλος του γέλιου και η σημασία της γελοιογραφίας στην 

κοινωνία και τον πολιτισμό. 

 

Κύριο Μέρος 

Ι. Το γέλιο έχει παιδαγωγικό ρόλο αφού : 

•  δημιουργεί κλίμα ψυχικής ευφορίας στον δέκτη 

•  μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα και συμβάλλει στην ψυχική ηρεμία, στην 
απομάκρυνση από το άγχος 

• καλλιεργεί την ικανότητα των παιδιών να κρίνουν και να αξιολογούν ανθρώπους και 
καταστάσεις με χιούμορ, χωρίς να θίγουν την αξιοπρέπεια κανενός. 
 
Ειδικά στην εκπαίδευση:  

• δημιουργεί κλίμα ευχάριστης ατμόσφαιρας στην τάξη που καθιστά τον δάσκαλο 
περισσότερο προσιτό στους μαθητές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές είναι σε θέση 
να προσλάβουν το μάθημα και τις υποδείξεις του δασκάλου του με θετική διάθεση. 
• βελτιώνει τη σχέση μαθητή και δασκάλου, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο 
ανθρώπινες και πιο ουσιαστικές οι συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης. 
 

ΙΙ. Σημασία της γελοιογραφίας στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

Η γελοιογραφία είναι σημαντική για την κοινωνία 

• αποτυπώνει την κοινωνική πραγματικότητα απευθυνόμενη σε όλους 

• ενημερώνει και διαμορφώνει την κοινή γνώμη για τα θέματα που αφορούν 

στην επικαιρότητα 

• ψυχαγωγεί το κοινό στο οποίο απευθύνεται, λειτουργεί ως φορέας αισθητικής 

και κοινωνικής αγωγής των πολιτών 

• ευαισθητοποιεί πολιτικά το αναγνωστικό κοινό  

• ασκεί κριτική στο κοινωνικό-πολιτικό σύστημα με εύγλωττο και εύληπτο τρόπο 

• ενθαρρύνει τον ελεύθερο δημόσιο διάλογο 

• τον οδηγεί να σκέφτεται, να προβληματίζεται, να κρίνει, να περνάει δηλαδή 

από την επιφάνεια στην ουσία των πραγμάτων. 

Η γελοιογραφία είναι σημαντική για τον πολιτισμό 

• Η γελοιογραφία ως μορφή έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων του 
δημιουργού αποτελεί κι αυτή σημαντικό κεφάλαιο του πολιτισμού ενός λαού. 



 

 

• Σε πολλές περιπτώσεις, η γελοιογραφία αποκτά ιστορική αξία καθώς 
αποτυπώνει κοινωνικούς προβληματισμούς με σκωπτικό χαρακτήρα και με 
δημοσιογραφική οπτική.  

• Καθίσταται φορέας διάσωσης της ιστορικής παράδοσης του παρελθόντος. 

• Καλλιεργεί το ενδιαφέρον του Κοινού για την Τέχνη συνολικά. 
 

 

Επίλογος  

Το γέλιο ως έκφραση των συναισθημάτων που του προκαλούνται από το κωμικό και 

τη σάτιρα είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια του ανθρώπου. Η 

γελοιογραφία ως είδος πολιτικής και κοινωνικής κριτικής μέσω της διακωμώδησης 

προσώπων ή θεσμών προσφέρει στον άνθρωπο το χιούμορ που χρειάζεται για ν’ 

αντιμετωπίσει συχνά τα προβλήματα που συναντά στο πλαίσιο της κοινωνικής και 

πολιτικής του ζωής. 

 
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και τον χρόνο που μου διαθέσατε. 

 

 

 


