
 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Θέμα Α 

Α1. Ο συγγραφέας καταγράφει τα συναισθήματά που του προκαλεί η ανάγνωση 

βιβλίων. Κυρίαρχο είναι το συναίσθημα της λύτρωσης, καθώς διαβάζοντας νιώθει ότι 

επιστρέφει στην εφηβεία του και ταυτόχρονα μεταφέρεται στον κόσμο των βιβλίων. 

Ένας διάλογος ξεκινά με τους συγγραφείς που προκαλεί συναισθήματα οικειότητας και 

σταθερότητας. Ο συγγραφέας ηρεμεί με την ανάγνωση, νιώθει ότι θεραπεύει την ψυχή 

του και αποκτά σθένος για τα δύσκολα. (62 λέξεις) 

Θέμα Β 

Β1.  

α. Λάθος: «Προσωπικά το θεωρώ μία δημιουργική ενασχόληση» 

β. Λάθος: «όταν αρρώσταινα, καθόμουν στο σπίτι και αποτελείωνα ένα ολόκληρο 

μυθιστόρημα» ή «Οι ώρες του διαβάσματος είναι διάσπαρτες σε όλη τη διάρκεια της 

μέρας…».  

γ. Λάθος: «Έχει γράψει μέσα στην καρδιά του», «να γράφει τους οικείους του», «τις 

γραφές του βίου του» κ.α. 

δ. Λάθος: «Πλάσματα γεννημένα για να γράφουν οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι…».  

ε. Σωστό: Κείμενο 1: «θα μας οπλίζουν με κουράγιο». Κείμενο 2: «αποτελεί την 

έσχατη, ακραία παρηγοριά για τη θνητότητα».  

 

Β2.α. 

Ο συγγραφέας επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει. Αυτό το επιτυγχάνει αξιοποιώντας 

σημεία στίξης και σχήματα λόγου. Με τη χρήση εισαγωγικών στη φράση «ανέβασα 

πυρετό», παραθέτει μια μεταφορά με την οποία επιδιώκει να τονίσει τη διάθεσή του να 

ολοκληρώσει ένα μυθιστόρημα. Επίσης ο συγγραφέας με τη χρήση διπλής παύλας και 

θαυμαστικού στη φράση «-τι ειρωνεία!-», μεταφέρει ένα σχόλιο με το οποίο προσδίδει 

έμφαση στη νέα σχέση του με το βιβλίο. Αναφορικά με τα σχήματα λόγου, έντονη είναι 

η χρήση μεταφορών: «μοναχικές τέχνες, πρωταθλητισμό ανάγνωσης, τίτλο του 

εκλεκτού αναγνώστη, χάνομαι μέσα στο κείμενο…» με τις οποίες το κείμενο αποκτά 

προσωπικό χαρακτήρα και αναβαθμίζεται αισθητικά. Χαρακτηριστική είναι και η 

παρομοίωση: «λες και εγείρονται οι συγγραφείς και συνομιλούν μαζί μου», με την 

οποία ο συγγραφέας μεταφέρει τα συναισθήματα της οικειότητας και της σιγουριάς 

που του δημιουργεί η ανάγνωση. 

Β2.β. 

Με τη χρήση του ερωτήματος επιδιώκεται ο προβληματισμός του αναγνώστη σχετικά 

με την ανάγκη του ανθρώπου να ασχοληθεί με το «γράφειν». Παράλληλα 



 

 

δημιουργούνται συνθήκες διαλόγου του συγγραφέα με τον δέκτη, προσδίδοντας στο 

κείμενο οικειότητα και αμεσότητα. 

 

Β3.  

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου 2 οι άνθρωποι καταφέρνουν να κερδίσουν 

τη μάχη με το χρόνο δημιουργώντας. Το έργο του ανθρώπου σε επίπεδο προσωπικό, 

επαγγελματικό ή καλλιτεχνικό είναι ικανό να διατηρήσει τη φήμη του στο χρόνο και 

να σταθεί αντίβαρο στη ματαιότητα της ζωής. Ένας άνθρωπος αγαπητός από άλλους, 

του οποίου το δημιουργικό έργο καθίσταται αντικείμενο θαυμασμού, θα κατορθώσει 

να παραμείνει «ζωντανός» νικώντας τη μάχη με το χρόνο.  (69 λέξεις) 

Θέμα Γ  

Γ1. 

    Στο ποίημα του Τίτου Πατρίκιου, το οποίο ανήκει στη μοντέρνα ποίηση, γεγονός 

που γίνεται φανερό από τον πεζολογικό χαρακτήρα, την έλλειψη ομοιοκαταληξίας και 

την αστιξία γίνεται αναφορά στον ευεργετικό ρόλο της ποίησης, η οποία 

προσωποποιείται «Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση». Το ποιητικό υποκείμενο 

χρησιμοποιώντας β’ ενικό ρηματικό πρόσωπο «αναρωτιέσαι, έβλεπες», απευθύνεται 

στον αναγνώστη, επισημαίνοντάς του ότι σε στιγμές αδιεξόδου «εκεί που 

αναρωτιέσαι…», δύναται να βρει απαντήσεις και παρηγοριά στην ποίηση. Το ύφος 

γίνεται, χάρη στη συγκεκριμένη επιλογή διαλογικό, ζωντανό και άμεσο. Το άτομο, 

δηλαδή, μέσα από την ποίηση αντιλαμβάνεται και διαχωρίζει τα ουσιώδη από τα 

επουσιώδη της ζωής «για πράγματα σοβαρά ή ανόητα/ για πράγματα σημαντικά…». 

Ταυτόχρονα, αντλεί θάρρος σε κρίσιμες στιγμές, όταν δηλαδή νιώθει φόβο κι 

ετοιμάζεται να παραιτηθεί «για πράγματα που τα φοβήθηκες κι απέφυγες να τα 

αναλάβεις/ γι’άλλα που τα σχεδίασαν άλλοι και βγήκαν διαφορετικά/ για πράγματα 

που σου έτυχαν χωρίς να τα περιμένεις». Η κυριαρχία (χρήση) της οριστικής έγκλισης 

δηλώνει την βεβαιότητά του για τη δύναμη του ποιητικού κειμένου, ενώ η επανάληψη 

«για τα πράγματα» αναδεικνύει τον πολυσήμαντο ρόλο της. Χάρη στην ποίηση , ο 

αναγνώστης ονειρεύεται, θέτει στόχους, αποκτά όραμα ακόμα και για όσα φαντάζουν 

αδύναμα «για πράγματα που μόνο τα ονειρεύτηκες / και κάποτε, μία στις χίλιες 

πραγματοποιήθηκαν…». 

     Παρά την αξία της ποίησης, οι έφηβοι στην πλειονότητά μας δεν ασχολούμαστε με 

αυτή. Το περιεχόμενο των ποιημάτων είναι συχνά δυσνόητο, ενώ δεν είμαστε 

εξοικειωμένοι με τις γλωσσικές επιλογές και τον υπαινικτικό ποιητικό λόγο. Συνεπώς, 

η ενασχόληση με την ποίηση και τον προβληματισμό που ενδεχομένως αυτή προκαλεί 

εξαντλείται στη διδακτική πράξη. 

Σημ. οι μαθητές έπρεπε να αναφερθούν σε τρεις τουλάχιστον κειμενικούς δείκτες και 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν διαφορετικά χωρία. 

[Εναλλακτικά, στο 2ο σκέλος οι μαθητές θα μπορούσαν να αναφερθούν στην 

ανάγνωση ποιημάτων από τα οποία αντλούν απαντήσεις για σύγχρονους 

προβληματισμούς, ενώ βρίσκουν διέξοδο, αποφορτίζονται κ.λπ.] 



 

 

 

Θέμα Δ 

Δ1. 

Ενδεικτικός Τίτλος: Διαβάζοντας… ξανά και ξανά! 

Ενδεικτικός Πρόλογος: 

 Μιλώντας για την τέχνη τους, οι συγγραφείς με κάθε τρόπο τονίζουν δύο 

στοιχεία. Πόσο δημιουργική είναι η ανάγνωση και πόσο συνδέεται η ανθρώπινη φύση 

με τη γραφή. Οι έφηβοι μαθητές, όμως, ακόμη κι αν κατανοούμε την αξία του -

εξωσχολικού- βιβλίου, δεν έχουμε την ευκαιρία να χαθούμε στις σελίδες του και να το 

απολαύσουμε. 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 

(για το 1ο ζητούμενο: τη σχέση του νέου/ εφήβου μαθητή με το βιβλίο) 

Η ανάγνωση στις μέρες μας εξαντλείται -αναπόφευκτα- στα σχολικά βιβλία κι 

αποσκοπεί στην αποστήθιση της εξεταστέας ύλης. Το βιβλίο γίνεται αντιληπτό ως 

μοχλός πίεσης και γίνεται απωθητικό. 

Οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής δημιουργούν μια ασφυκτική καθημερινότητα, στην οποία 

δεν υπάρχει ελεύθερος διαθέσιμος χρόνος, οπότε η ανάγνωση συνιστά πολυτέλεια. 

Τα τεχνολογικά μέσα, η ενασχόληση με το διαδίκτυο κι η χρήση του φορητού 

τηλεφώνου από κοινού με την κυριαρχία της εικόνας υποκαθιστούν την επαφή με το 

έντυπο και τον γραπτό λόγο. 

(για το 2ο ζητούμενο: ο ρόλος της ανάγνωσης στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου) 

Η ανάγνωση πεζογραφίας, ποίησης ακόμη και εφημερίδων αποτελεί μορφή 

δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Προσωπικά, νιώθω ότι 

Διαβάζοντας σταματάει ο χρόνος, γίνεται ποιοτικός και το μυαλό απομακρύνεται από 

την καθημερινότητα, σταματά το άγχος κι οι άσχημες σκέψεις. 

Ο ελεύθερος χρόνος εμπλουτίζεται με εμπειρίες και συγκινήσεις, τις οποίες δεν θα 

μπορούσε να αποκτήσει στην πραγματική του ζωή το άτομο. 

Τα πρότυπα που αναδεικνύονται στα λογοτεχνικά κείμενα λειτουργούν 

παραδειγματικά. 

Γενικότερα, ο αναγνώστης ασκείται στο γραπτό κείμενο, οπότε είναι σε θέση να 

οργανώσει τον χρόνο μελέτης του. 

Ενδεικτικός Επίλογος: 

 Η σημασία της ανάγνωσης θεωρώ ότι καθιστά αναγκαία την εξοικείωση του 

νέου από νωρίς με αυτήν. Μάλιστα, είναι απαραίτητο να απαγκιστρωθεί το βιβλίο  από 

τον καταναγκαστικό χαρακτήρα που λαμβάνει στο πλαίσιο του εξετασιοκεντρικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. 



 

 

Επιμέλεια απαντήσεων: 

Θεοδωροπούλου Μεταξία 

Μυτιληναίος Γιάννης 

Φιλιππάτου Κατερίνα 

 

 

 

 


