
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Ο Θ. Γρηγοριάδης αναφέρεται στη λυτρωτική απόλαυση της λογοτεχνικής 
ανάγνωσης. Επισημαίνει ότι η ανάγνωση βιβλίων συνιστά γι’ αυτόν 
δημιουργική απασχόληση, του παρέχει τη δυνατότητα να οικειοποιείται τη 
σκέψη του δημιουργού, να απομονώνεται βιώνοντας την αίσθηση της 
ελευθερίας. Μέσα μάλιστα από την ουσιαστική ανάγνωση επιστρέφει στα 
χρόνια της νεότητας, βιώνει τη συναισθηματική πληρότητα και  συνομιλεί  με 
τους πνευματικούς δημιουργούς. Τέλος τονίζει πως η ενασχόληση με τη 
λογοτεχνία ανακουφίζει ψυχικά και  διαμορφώνει τον άνθρωπο προσφέροντάς 
του δύναμη να αγωνιστεί.    
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1 
α: Λάθος (κειμ.1 §1« Προσωπικά… ενασχόληση» - «Η προσωπική 
ανάγνωση επιβάλλεται εξωτερικά» ) 
 
β: Λάθος (κειμ.1 § 5 « Οι ώρες του διαβάσματος… χωροχρόνο») 
 
γ: Λάθος (κειμ.2 § 2 « Έχει γράψει μέσα στην καρδιά του») 
 
δ: Λάθος (κειμ.2 § 3 « Μέσα στην Ιστορία του κόσμου… σπουδαίος») 
 
ε: Σωστό (κειμ.1 § 7 « και να … ψυχή») 
                (κειμ.2 § 5 « Ίσως γιατί… του γράφειν») 
 
Β2 
Β2α) Στόχος του συγγραφέα του κειμένου 1 είναι να ευαισθητοποιήσει τον 
αναγνώστη στο θέμα της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Προκειμένου να επιτύχει 
τον σκοπό του χρησιμοποιεί: σημεία στίξης και σχήματα λόγου. 
Σημεία στίξης. 
Πιο συγκεκριμένα στην 6η παράγραφο διαπιστώνεται η παρουσία 
διπλής παύλας (- - ) και θαυμαστικού (!) 
(- τι ειρωνεία ! -) 
 
Διπλή παύλα: παράθεση σχολίου του συγγραφέα 
Θαυμαστικό: προσδίδει  έμφαση, 
 
Σχήματα λόγου 
 
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μεταφορά – προσωποποίηση – παρομοίωση. 
Μεταφορές (τίτλος - § 7: « η λογοτεχνία είναι  αμόλυντη»  - « τα λογοτεχνικά… 
ψυχές μας» ) 
Με τη χρήση της μεταφοράς δίνεται έμφαση στον θεραπευτικό και λυτρωτικό 
χαρακτήρα της λογοτεχνίας ενώ παράλληλα το κείμενο καθίσταται ζωντανό, 
άμεσο και παραστατικό. 
 



 

 

Προσωποποίηση ( § 7 « Τέτοια κείμενα… την ψυχή») 
Με τη χρήση της προσωποποίησης τονίζεται ο λυτρωτικός χαρακτήρας της 
λογοτεχνίας, οι θεραπευτικές της ιδιότητες. Τα λογοτεχνικά κείμενα 
«ζωντανεύουν» και ( όπως οι γιατροί θεραπεύουν το σώμα) προσφέρουν ίαση 
στην ανθρώπινη ψυχή. Με τη χρήση της προσδίδεται αμεσότητα, 
παραστατικότητα και ζωντάνια στον λόγο.  
 
Παρομοίωση ( § 5 «λες και εγείρονται… συνομιλούν μαζί μας») 
 
Με τη χρήση της παρομοίωσης τονίζεται η δυνατότητα που παρέχει στον 
αναγνώστη το βιβλίο να αναπτύξει σχέση επικοινωνίας με τους συγγραφείς 
τους. Ταυτόχρονα προσδίδεται παραστατικότητα και  ζωντάνια ενώ τονίζεται 
και η θέση του συγγραφέα.  
 
Β2β. Με τη χρήση του ερωτήματος στην 5η παράγραφο του κειμένου 2 ο 
συγγραφέας προσδίδει έμφαση στον προβληματισμό του, θέτει ρητά το 
ερώτημα που τον απασχολεί ( ο σκοπός του «γράφειν»), κάνοντας τον 
αναγνώστη να  αναμένει την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Καθώς μάλιστα 
δημιουργεί την αίσθηση του διαλόγου με τον αναγνώστη, τον καθιστά 
συμμέτοχο σ’ αυτόν τον προβληματισμό, κινητοποιεί το ενδιαφέρον αλλά και 
τη σκέψη του. Τέλος, η χρήση του ερωτήματος προσδίδει αμεσότητα, 
ζωντάνια και παραστατικότητα στον λόγο.    
 
Β3 
 
Ο χρόνος αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου, που καθώς 
γνωρίζει πως είναι περιορισμένος, μάχεται σ’ όλη τη σύντομη ζωή του να τον 
κερδίσει. Ο αγώνας αυτός θα τελεσφορήσει,  εάν κατορθώσει να διαιωνίσει το 
είδος του, να διακριθεί στον επαγγελματικό στίβο ή να αφήσει το στίγμα του 
στην ιστορία. Στην σφαίρα μάλιστα της αιωνιότητας περνούν οι άξιοι, οι 
σπουδαίοι επιστήμονες που άλλαξαν τον κόσμο, οι ενάρετοι και οι αυθεντικοί 
συγγραφείς. 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Το θέμα του ποιήματος είναι ο ρόλος και η αξία της ποίησης σε όλες τις 
εκφάνσεις   του ανθρώπινου βίου. Το ποιητικό υποκείμενο με τη χρήση του  
β΄ ενικού προσώπου  επιχειρεί να ανοίξει διάλογο με τον εαυτό του ή με τον 
αναγνώστη (αναρωτιέσαι… έλεγες) θέλοντας να του επισημάνει πως η 
ποίηση συναντά τη ζωή, πως βρίσκει τον άνθρωπο απροσδόκητα αλλά και 
όταν τη χρειάζεται. Μέσα από την επανάληψη, κυρίως του όρου «πράγματα» 
παραπέμπει στην απτή καθημερινότητα, στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα και 
γεγονότα, ατομικά και συλλογικά, που μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα με τη 
βοήθεια της ποίησης. Μάλιστα με την εναλλαγή και τον συνδυασμό 
διαφορετικών χρονικών βαθμίδων τονίζει ότι η ποίηση είναι πάντοτε παρούσα 
στη ζωή του ατόμου, όταν στοχάζεται για εκείνα  που «πρώτη αφορά 
αντικρίζει», για όσα «εχουνε πια περάσει», για όσα έλεγε ότι «δεν θα συμβούν 
ποτε» και «τώρα συμβαίνουν μπρός στα μάτια» του. Και η ποίηση είναι εκεί 
για να τον οδηγήσει στον δρόμο της ενδοσκόπησης και της αυτογνωσίας, στη 
γνώση του εαυτού του και του κόσμου που τον περιβάλλει.  



 

 

Ο ρόλος της ποίησης στη ζωή του ανθρώπου είναι καταλυτικός. Η ποίηση 
εξημερώνει, δαμάζει τα πάθη, εξευγενίζει τον συναισθηματικό κόσμο, εξαγνίζει 
την ψυχή, φέρνει γαλήνη, οδηγεί στη λύτρωση από το άγχος της 
καθημερινότητας, μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την ομορφιά της ζωής, 
τον κόσμο της αλήθειας, τη χαρά της δημιουργίας. Η ποίηση αποτελεί το 
αντίδοτο στην αδράνεια, είναι ένας άλλος τρόπος θέασης των πραγμάτων και 
ο μόνος ίσως τρόπος να διατηρήσει ο άνθρωπος τη νεότητα, τον 
αυθορμητισμό και την αθωότητά του. Τελικά, η ποίηση είναι εκείνη που 
ομορφαίνει τη ζωή και την καθιστά άξια να τη ζει κανείς.  
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Πρόκειται για διαδικτυακό άρθρο. 
Πομπός είναι ο μαθητής, αποδέκτες οι συμμαθητές και το ευρύτερο κοινό. 
Απαιτείται τίτλος 
 
Πρόλογος: αφόρμηση από επίκαιρο γεγονός. 
 
Α΄ ζητούμενο: 
Σχέση μαθητή με την ανάγνωση βιβλίων 
Αναφορά στην αναγνωστική εμπειρία των μαθητών 
(- ο νέος αφιερώνει χρόνο στην ανάγνωση βιβλίων;   
- τι είδος αναγνώσματα επιλέγει; 
- αναφορά σε παράγοντες που περιορίζουν ή ενισχύουν την ανάγνωση 
βιβλίων) 
 
Β΄ ζητούμενο 
Ρόλος της ανάγνωσης του βιβλίου στη διαχείριση του προσωπικού χρόνου 
- κίνητρο για εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
- ανάπτυξη αναγνωστικών αρετών και συνηθειών 
- σύνδεση ανάγνωσης με άλλες δραστηριότητες 
- συμβολή στη διαμόρφωση προσωπικής  στάσης ζωής και αξιακού κώδικα 
- προσφορά προτύπων – εμπειριών 
- έναυσμα για δραστηριοποίηση και κοινωνική δράση 
 
Επίλογος  
  
Ο κόσμος του βιβλίου είναι ένας κόσμος τέλειος, εφόσον είναι αποτέλεσμα 
της ευαισθησίας, της σοφίας και του μόχθου του δημιουργού του. 
Διαφυλάσσει την ποικιλία και την ετερότητα, πλουτίζει τη ζωή του ανθρώπου, 
την κάνει άξια να τη ζει κανείς. 


