
 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 15 6 2020 

 

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Για τον Θ. Γρθγοριάδθ θ ανάγνωςθ ζχει χαρακτιρα κεραπευτικό επειδι θ επαφι με 

αξιόλογουσ ςυγγραφείσ επαναπροςδιορίηει τθ ςχζςθ μασ με το χρόνο προςφζροντάσ μασ 

ςιγουριά και τρυφερότθτα. Η λογοτεχνία διακζτει αυτζσ τισ ιαματικζσ ιδιότθτεσ επειδι όςα 

ςυμβαίνουν ςε αυτι δεν επθρεάηονται από τθ φκορά τθσ κακθμερινισ ηωισ και θ διάρκειά  

τουσ ςτο χρόνο ενιςχφει τισ δικζσ μασ ψυχικζσ δυνάμεισ και αντοχζσ. 

B1.  α. Ο ςυγγραφζασ δεν διαβάηει λογοτεχνία γιατί αυτό ςχετίηεται με το επάγγελμά του.  (Λάκοσ) 

Α’ παράγραφοσ «Η προςωπική ανάγνωςη… εξωτερική». 

 β. Ο ςυγγραφζασ δεν διαβάηει προγραμματιςμζνα. (Λάκοσ) 

 Ε’ παράγραφοσ «Οι ϊρεσ… αλλόκοτο χωροχρόνο». 

 γ. Το «γράφειν» δεν χρθςιμοποιείται μόνο κυριολεκτικά. (Λάκοσ) 

Β’ παράγραφοσ «Και όςο.. ςυγγενείσ και φίλουσ». 

 δ. δ) Το «γράφειν» ςυνδζεται με ιςτορικά και επιςτθμονικά επιτεφγματα. (Λάκοσ) 

Γ’ παράγραφοσ «Μέςα ςτον Ιςτορία… γράφουν». 

 ε. Πράγματι θ ανάγνωςθ και θ ςυγγραφι παρθγοροφν τον άνκρωπο. (ωςτό) 

1ο κείμενο τελευταία παράγραφοσ «Και να η θαυματουργή ιςχφσ τησ λογοτεχνία» 

2ο κείμενο τελευταία παράγραφοσ «Γιατί όλοι αυτοί… καταβάλλει». 

 

Β2.  α) Πράγματι ςτόχοσ του Θ. Γρθγοριάδθ ςτο κείμενο 1 είναι να ευαιςκθτοποιιςει τουσ  

αναγνώςτεσ για το ηιτθμα τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ. Αυτόσ του ο ςτόχοσ επιτυγχάνεται και 

με τθ χριςθ ςθμείων ςτίξθσ, όπωσ τθσ διπλισ παφλασ και του καυμαςτικοφ ςτθν προτελευταία 

παράγραφο «-τι ειρωνεία!»  όπου εκφράηεται το προςωπικό του ςχόλιο για το χρόνο πωσ 

ξανακερδίηεται με το διάβαςμα κατά τθν ενθλικίωςθ. Επίςθσ θ χριςθ τθσ μεταφοράσ «χάνομαι 

μζςα ςτο κείμενο» (δϋ παράγραφοσ) και τθσ προςωποποίθςθσ «Τέτοια κείμενα… την ψυχή» 

(τελευταία παράγραφοσ) ςυνάδουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του αναγνωςτικοφ κοινοφ.  

 

 

 



 

β)   Η ερϊτθςθ ςτθν αρχι τθσ εϋ παραγράφου του δεφτερου κειμζνου προςφζρει ηωντάνια ςτο 

κείμενο και οικειότθτα με τον αναγνϊςτθ, κακϊσ το απόςπαςμα αποκτά διαλογικό χαρακτιρα 

ενϊ εξυπθρετείται και θ ςυνοχι τθσ παραγράφου. Δίνεται βζβαια ζμφαςθ ςε ό, τι αναφζρει ο Ε. 

Τςιρόπουλοσ για τθν επιμονι των ςυγγραφζων να γράψουν, και ζτςι το φφοσ γίνεται 

επεξθγθματικό κακϊσ αιτιολογείται θ ςκοπιμότθτα του ερωτιματοσ. 

 

Β3. Ο Κ. Τςιρόπουλοσ διατείνεται ςτθν τρίτθ παράγραφο πωσ μζςω του «γράφειν» οι άνκρωποι  

κερδίηουν τθ ψυχι με τον χρόνο. Το αιτιολογεί δθλϊνοντασ πωσ επιδιϊκουν τθ διατιρθςθ τθσ 

φιμθσ και του κφρουσ τουσ «να γράφουν το όνομά τουσ… ς’ ένα επάγγελμα». Παράλλθλα για 

τον ίδιο, οι ικανοί και οι ιρωεσ μζνουν ςτθ μνιμθ των μεταγενζςτερων «Μέςα ςτην ιςτορία… οι 

ήρωεσ», όπωσ και οι μεγάλοι επιςτιμονεσ *με τα γραπτά τουσ+ ι οι άγιοι *με το ζργο τουσ+ 

κακορίηουν το μζλλον των κοινωνιϊν «Μέςα ςτην Ιςτορία… οι άγιοι». Τζλοσ και οι ςπουδαίοι 

ςυγγραφείσ με όςα προςφζρουν ςτο χϊρο των γραμμάτων αποκτοφν   υςτεροφθμία «Μέςα 

ςτην Ιςτορία… γράφουν». 

 

Γ. ΘΕΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Το κζμα του ποιιματοσ ςτρζφεται γφρω από τθν αξία τθσ ποίθςθσ, τον παρθγορθτικό ρόλο τθσ 

ςτθ ηωι του ανκρϊπου. 

Το ποιθτικό υποκείμενο αποςτρεφόμενο ςε β’ ενικό προσ τον αναγνϊςτθ απευκφνεται ς’  

εκείνον με αμεςότθτα και οικειότθτα, ςχετικά με όλεσ τισ ςτιγμζσ που «τον βρίςκει θ ποίθςθ» (θ 

ποίθςθ προςωποποιείται και αποδίδοντάσ τθσ ο ποιθτισ ζμψυχα χαρακτθριςτικά τονίηει τθν 

αξία τθσ). Μάλιςτα, με τθν αξιοποίθςθ του Ενεςτϊτα «βρίςκει», είναι εμφανζςτατθ θ διαρκισ 

παρουςία τθσ ποίθςθσ ςτθ ηωι του ατόμου. 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα, με τθ χριςθ τθσ επαναφοράσ (επανάλθψθσ) τονίηεται ότι θ ποίθςθ 

παρθγορεί όταν ο άνκρωποσ αναρωτιζται (ςτίχοσ 1) για:  

α) το αναπάντεχο (ςτίχοι 4-5) 

β) τθν εκποίθςθ των αξιϊν (ςτίχοι 8-11) 

γ) τθν άςκοπθ διακινδφνευςθ τθσ ηωισ του ανκρϊπου (ςτίχοσ 13) 

δ) τθν επίγνωςθ / ςοφία που αποκτά κανείσ με τθν πάροδο του χρόνου (ςτίχοσ 14) 

ε) τισ αναςταλτικζσ φοβίεσ που παρεμποδίηουν τον άνκρωπο (ςτίχοσ 15-16) 

ςτ) τθ ματαίωςθ των ςχεδίων είτε με προςωπικι ευκφνθ είτε με ευκφνθ τρίτων (ςτίχοι 17-19) 

η) τα πολλά όνειρα που ελάχιςτεσ φορζσ πραγματοποιοφνται (ςτίχοι 20-21) 



 

Αξίηει να τονιςτεί θ χριςθ των αποςιωπθτικϊν ςτον προτελευταίο ςτίχο του ποιιματοσ που 

επιτρζπει ςτον κάκε αναγνϊςτθ να ευνοιςει όποια λειτουργία τθσ ποίθςθσ κζλει εκείνοσ να 

προςκζςει. 

 

Προςωπικά θ ποίθςθ μπορεί να λειτουργιςει ωσ 

- φυγι από τθν πεηι πραγματικότθτα 

- καταφφγιο ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ 

- αφόρμθςθ για διεκδίκθςθ μιασ πιο ποιοτικισ ηωισ 

- παρακίνθςθ για δράςθ 

- ευχάριςτθ / γόνιμθ αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου (ψυχαγωγία) 

 

Δ.  

ΣΙΣΛΟ (προαιρετικόσ) 

Αφόρμθςθ: Η αφξθςθ του ελεφκερου χρόνου εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ επανζφερε το πρόβλθμα τθσ 

ςχζςθσ μασ με τθν ανάγνωςθ. 

Θζςθ:  Ποια θ ςχζςθ μασ με τθν ανάγνωςθ βιβλίων  (θ απάντθςθ του μακθτι είναι υποκειμενικι και 

μπορεί να κυμαίνεται από τθ πολφ ςτενι ςχζςθ με τα βιβλία και τθ ςυςτθματικι ανάγνωςθ μζχρι τθν 

απομάκρυνςθ από αυτά ι τθν περιςταςιακι επαφι μαηί τουσ). Χρθςιμοποιοφμε το α’ ενικό και 

υποκειμενικό φφοσ.  Τοποκετοφμαςτε με ςαφινεια. 

ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ 

Κριτιρια κατάλλθλα για τθν τοποκζτθςι μασ είναι δυνατόν να κεωρθκοφν: 

 Το προςωπικό μασ ενδιαφζρον και θ ςχζςθ μασ με τθν ανάγνωςθ από μικρι θλικία (αναγνωςτικι 

κουλτοφρα) 

 Η γοθτεία που μασ αςκεί ο γραπτόσ λόγοσ (π.χ. εναςχόλθςθ με τθν ποίθςθ) 

 Η ςχζςθ μασ με τθν εικόνα  

 Η διαχείριςθ του χρόνου μασ ι θ ζλλειψθ ελεφκερου χρόνου 

 Η ενκάρρυνςθ τθσ φιλαναγνωςίασ από το οικογενειακό ι το ςχολικό περιβάλλον (μορφωςιογόνο 

περιβάλλον) 

 Οι ανάγκεσ που γεννιοφνται από τισ κακθμερινζσ μασ υποχρεϊςεισ και θ πίεςθ που αςκεί θ 

κακθμερινότθτα 

 Οι δυνατότθτεσ που προςφζρει θ τεχνολογία (θλεκτρονικά βιβλία, ευκολία ςτθν πρόςβαςθ κλπ) 

 Η ενιςχυτικι ι αποκαρρυντικι επίδραςθ που αςκοφν οι ομάδεσ ςυνομθλίκων 



 

Όςον αφορά το ρόλο τθσ ανάγνωςθσ  ςτθ γενικότερθ διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου μασ  

μποροφμε να αναφερκοφμε: 

Στον τρόπο που ξοδεφουμε τον ελεφκερο χρόνο μασ 

Διαμόρφωςθ προςωπικϊν αρχϊν, αξιϊν, θκικι ςυγκρότθςθ (μζςω τθσ ανάγνωςθσ) 

Στθν αξία τθσ ανάγνωςθσ ωσ αγχολυτικοφ μθχανιςμοφ 

Στθ δυνατότθτα αυτογνωςίασ και ψυχολογικισ ανανζωςθσ που προςφζρει  

Στθν εξιςορρόπθςθ μεταξφ προςωπικοφ χρόνου (ανάγνωςθ) και χρόνου που αφιερϊνουμε ςτουσ άλλουσ 

(παρζεσ, ακλιματα, χόμπι)  

ΕΠΙΛΟΓΟ 

Ζθτοφμενο παραμζνει θ ενίςχυςθ τθσ φιλαναγνωςίασ αλλά και θ ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςτάςθσ που 

απορρζει από αυτι. Μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε κάποιο απόςπαςμα του κειμζνου ωσ επίκλθςθ ςτθν 

αυκεντία.  

 

ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

Τα κζματα τθσ Νεοελλθνικισ γλϊςςασ ιταν προςιτά και ςχετικά εφκολα διαχειρίςιμα από τουσ 

υποψιφιουσ. Το πνεφμα τουσ ακολουκοφςε το νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν με λελογιςμζνο τρόπο, 

δεδομζνου ότι θ φετινι ςχολικι χρονιά ιταν προβλθματικι και επιβαρυντικι για τουσ μακθτζσ 

τθσ Γϋ λυκειου. Καλοδεχοφμενθ θ δυνατότθτα υποκειμενικισ τοποκζτθςθσ των υποψθφίων ςτθν 

παραγωγι λόγου (κεμα Δ). Μζνει να διαπιςτϊςουμε πωσ κα αντιδράςει θ ΚΕΕ (αν κα «ανεχκεί» 

τθν υποκειμενικότθτα αυτι) ςτοιχείο που κα αποτελζςει ιςχυρι ζνδειξθ για τθν ανανζωςθ και 

αναβάκμιςθ του μακιματοσ. Διότι αν διαβάςουμε ςτισ ενδεικτικζσ απαντιςεισ πάλι 

«καταλόγουσ» με ζτοιμεσ ιδζεσ, τότε όλθ αυτι θ προςπάκεια κα πζςει ςτο κενό. 

 

ΣΟΜΕΑ Ν. ΓΛΩΑ & ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Β. ΜΑΓΟΤΛΑ 

Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ 

Ο. ΔΙΑΜΑΝΣΗ 
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