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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Ο συντάκτης του κειμένου I. στις συγκεκριμένες παραγράφους  πραγματεύεται 

την αξία της αυτογνωσίας μελετώντας την αρετή αυτή  σε διαχρονικό πλαίσιο. Αρχικά 

αφορμώμενος από ρήσεις του Σωκράτη, χαρακτηρίζει την αυτογνωσία ως θεμέλιο για 

την ευρύτερη έρευνα και ενασχόληση με τον κόσμο με σημείο αναφοράς, όμως, την 

εσωτερική αυτοεξερεύνηση. Η δυσκολία της αυτοβελτίωσης είναι έκδηλη. Ωστόσο η 

ουσιαστική ευδαιμονία του ανθρώπου συνυφαίνεται από τη συνείδηση της αυταξίας, τη 

σωφροσύνη και  τη σοφία που είναι  αποστάγματα της γνώσης του κόσμου , της γνώσης 

του εαυτού μας. Καταληκτικά, ο κειμενογράφος αναγνωρίζει την αυτογνωσία 

επιτακτικό αιτούμενο για τον εξανθρωπισμό  της σημερινής κοινωνίας. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

α) Λάθος 

β) Σωστό 

γ Λάθος 

δ) Λάθος 

ε) Λάθος 

 

Β2. i. Κατά την επιχειρηματολογία  του   συγγραφέα στην πέμπτη παράγραφο του 

κειμένου I. είναι εμφανή, ο ισχυρισμός, τα δεδομένα και  η εγγύηση.  Βασικό ισχυρισμό 

συνιστά η αποδεικτική θέση πως για να είναι ικανός ο άνθρωπος να γνωρίσει τον 

εξωτερικό κόσμο (“...η γνώση των όντως  όντων”), οφείλει να  γνωρίσει τον δικό του 

εσωτερικό κόσμο (τον όντως εαυτό του”). Ως δεδομένα είναι εμφανή τα παραδείγματα, 

όπως “Ο αυτοέλεγχος... ο αυτοκαθορισμός μας ….αυταξίας μας. ”, όπου ο συντάκτης 

μέσω των παραδειγμάτων επεξηγεί αρετές που πλαισιώνουν την ευρύτερη αξία της 

αυτογνωσίας και αυτοκριτικής. Ως εγγύηση διαφαίνεται η γενική αλήθεια ότι μέσω της 

σωφροσύνης, της βαθύτερης ευδαιμονίας του συνειδητού ανθρώπου, το άτομο 

καταφέρνει και οδεύει στη διαμόρφωση μίας υγιούς και ολοκληρωμένης 

προσωπικότητας. 

 

Β2. ii. Το παρόν πολυτροπικό κείμενο II. έγκειται στο συνδυασμό σημειωτικών 

συστημάτων (εικονιστικό – οπτικό μήνυμα και γλωσσικό – λεκτικό μήνυμα). Είναι 

εμφανείς δύο εικόνες και ένα κείμενο. Ανάμεσα στα δύο μονοτροπικά κείμενα / 

μηνύματα υπερτερεί το οπτικό έναντι του γλωσσικού που διαδραματίζει ρόλο 

κατεξοχήν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό. Συγκεκριμένα πρόκειται για εικόνα 
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με  σατυρικό / αφυπνιστικό χαρακτήρα όπου ο πομπός του κειμένου έχει ως δέκτη, ένα 

ευρύτερο κοινό, τα άτομα της σημερινής κοινωνίας. Ως θέμα τους οι εικόνες φέρουν  / 

παρουσιάζουν  την αέναη διαπάλη του ανθρώπου με τον εαυτό του τείνοντας σε 

ουσιαστική εσωτερική ενατένιση και ενδοσκόπηση. Σαφώς οι εικόνες , ως σύνολο 

σημειωτικών τρόπων, σχετικά με την οπτική πρόσληψη αποτελούν  σημαντικότερο 

πόλο της κειμενικής λειτουργίας στο πολυτροπικό περιβάλλον.  Στην πρώτη εικόνα, η 

οποία έχει μαύρο  φόντο ο άνθρωπος φέρει  δύο μάσκες, ίδιες μεταξύ τους, όμως  σε 

διαφορετικά μεγέθη, να κοιτάζουν η μία  την άλλη, ενώ  φαίνεται, η μεγάλη μάσκα να 

κρατάει τη μικρή, ως ένδειξη της βαθύτερης σημασίας της αυτοκριτικής. Οι μάσκες είναι 

ίδιες, καθώς παριστάνουν τον ίδιο άνθρωπο, όμως η διαφορά μεγέθους υποδηλώνει την 

στιγμή που εκείνος έρχεται αντιμέτωπος με τις βαθύτερες και πιο σκοτεινές φοβίες και 

αδυναμίες του, οι οποίες ευθύνονται για το κύριο προσωπείο του.  Τέλος, το μαύρο 

φόντο υποδηλώνει πως πρόκειται για μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία, η οποία 

απαιτεί, όμως, ειλικρίνεια, ενώ  οδηγεί, περαιτέρω,  στην αυτοαποδοχή και ευρύτερα 

στην αυτογνωσία. 

Στη δεύτερη εικόνα αναπαρίστανται  δύο άτομα τα οποία παλεύουν, ενώ το δεξί 

άτομο επιτίθεται στο κεφάλι του αριστερού. Πρακτικά υποδηλώνεται  πως το μυαλό και 

η σκέψη είναι το ισχυρότερο όπλο και μέρος κάθε ανθρώπου, αλλά και η “Αχίλλειος 

πτέρνα του”. Υπάρχει η τάση της υποχώρησης μπροστά στην αλήθεια, όμως τελικά 

υπερισχύει η ορθή σκέψη που συνιστά τον αγώνα για την κατάκτηση της αυτογνωσίας. 

Σαφώς καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τις εσωτερικές του αρετές, ο άνθρωπος 

αποκτά μία γερά θεμελιωμένη προσωπικότητα, η οποία στέκεται σύμμαχος, πορεύεται 

μαζί του, εξασφαλίζοντάς του σωφροσύνη, αυτοσυνείδηση.  

Στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης του γλωσσικού – λεκτικού μηνύματος 

είναι φανερή τόσο η συμβολική – κωδικοποιημένη – συνυποδηλωτική διάσταση, όσο και 

η κυριολεκτική (μη κωδικοποιημένη – δηλωτική). Στο κείμενο παρατηρούμε πως η 

συγγραφέας επιλέγει το α’ ενικό ρηματικό πρόσωπο, π.χ. “Γνωρίζω”, “σταθώ”, “Ξέρω”, 

μέσω της χρήσης του οποίου, προσδίδει αμεσότητα, καθώς εμπεριέχει το στοιχείο της 

προσωπικής μαρτυρίας, οι σκέψεις προβάλλονται εντονότερα και κυριαρχεί ο 

προσωπικός, εξομολογητικός τόνος. Η συγγραφέας χρησιμοποιεί πολλές φορές 

αποσιωπητικά, π.χ. “Το βλέμμα μου... εύκολη υπόθεση... το νιώθω...”, μέσω των οποίων, 

διαφαίνεται πως αποσπάται ένα μέρος του μηνύματος, καθώς η συγγραφέας βρίσκεται 

σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και εκφράζεται με υπονοούμενα τα οποία πρέπει να 

συμπεράνει ο αναγνώστης. Κατανοούμε πως το πολυτροπικό κείμενο αποτελεί μια 

συνειδητοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τα ενδόμυχά του 

και καλείται να τα ειρηνεύσει, με μοναδικό σκοπό την αυτοκυριαρχία, την συνείδηση 

της αυταξίας του, την  αυτοβελτίωση, την σωφροσύνη. 

 

Β2. iii. H συνεκτικότητα τρίτης και τέταρτης παραγράφου εξασφαλίζεται  μέσω της 

νοηματικής σχέσης της έμφασης –βεβαιότητας για το δύσκολο εγχείρημα που συνιστά η 

διαδικασία της αυτογνωσίας. Βοηθητικά  στο σημείο λειτουργεί  η διαρθρωτική λέξη 

’’Φυσικά….. ’’ που υποδηλώνει και την αντίστοιχη νοηματική σχέση συνδέοντας 

τοιουτοτρόπως νοηματικά τις δύο παραγράφους. 

 

Β2.iv: Ο τίτλος του συγκεκριμένου κειμένου βάσει των δομικών συστατικών του (οπτική 

γωνία, γλώσσα, ύφος, συντακτικά-γραμματικά στοιχεία, σημεία στίξης) ενέχει 
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συνυποδηλωτικό  χαρακτήρα. Παρουσιάζει την υποκειμενική θέση/οπτική του 

συγγραφέα σχετικά με την υπόσταση της αυτογνωσίας. Η μεταφορική λειτουργία της 

γλώσσας προσδίδει υποκειμενισμό, στοιχείο που ενισχύεται και από την απουσία 

ρήματος ή και από τα σχήματα λόγου, όπως , μεταφορά, ’’Ουτοπία’’ που προσθέτουν 

στο σημείο εμφατικότητα , λειτουργία   ανταποκρινόμενη στην πρόθεση του συντάκτη 

να διεγείρει συναισθηματικά τον αναγνώστη, ενώ αναδεικνύεται  και το υφολογικό 

επίπεδο που είναι ανάλογο με αυτό του κειμένου, οικείο, άμεσο. Η εναρκτήρια φράση 

«Γνώθι Σαυτόν», η συγκεκριμένη σειρά των λέξεων , ο ονοματοποιημένος λόγος, η  

έλλειψη ρήματος ενισχύουν την πρόθεση του συντάκτη να υπογραμμίσει και να 

αναδείξει τον προβληματισμό , εάν η αυτογνωσία ανάγεται σε Ουτοπία ή 

Αναγκαιότητα. Τα σημεία στίξης, όπως το ερωτηματικό εκφράζει προβληματισμό, 

απορία σχετικά με αυτό. Τα εισαγωγικά εσωκλείουν την αυτούσια ρήση του Σωκράτη, 

«Γνώθι Σαυτόν».  Καταληκτικά, ο συγκεκριμένος τίτλος θεωρείται εύστοχος, σύντομος, 

περιεκτικός προσελκύοντας το ενδιαφέρον του δέκτη αναφορικά με την αυτογνωσία 

ενέχοντας και επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα ανταποκρινόμενος στην απώτερη 

πρόθεση του συντάκτη να προβληματίσει για το δύσκολο, μα άκρως αναγκαίο 

εγχείρημα της αυτογνωσίας.  

v. Ο συντάκτης οργανώνει τις σκέψεις του στην  τέταρτη παράγραφο του κειμένου βάσει 

του τρόπου, των παραδειγμάτων. Παραθέτοντας παραδείγματα , όπως  ’’Η 

αυτογνωσία…… αυταξίας μας’’ επεξηγεί ότι η  σωφροσύνη συνιστά την κατάληξη 

σημαντικών στοιχείων που φέρει ο άνθρωπος (αυτοσυνείδηση,   αυτοέλεγχος, 

αυτοκυριαρχία, αυτοσυγκράτηση, αυτοκριτική, αυτοσεβασμός, ουσιαστική αυτοδιάθεση 

και αυτοκαθορισμός) στοιχεία που οδηγούν και στη συνείδηση της αυταξίας μας. 

 

Β3. ι.  

ελαττώματά =μειονεκτήματα 

δύσκολη= δυσχερής 

προσπάθεια =απόπειρα 

απαραίτητη= αναγκαία 

 μπόρεση =δυνατότητα 

ξεπεράσεις= υπερβείς 

 γνωρίσεις= μάθεις 

 αρχίσεις =ξεκινήσεις 

ζει =βιώνει 

εξετάζοντας= ελέγχοντας. 
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ΘΕΜΑ Γ  

 Γ1.Το ποιητικό υποκείμενο προβαίνει στην έκφραση μιας ενδόμυχης επιθυμίας, τη 

διαμόρφωση και ύπαρξη ενός ιδανικού κόσμου. Η Αγάπη, η ατομική συνείδηση, το 

συλλογικό πνεύμα, το αλληλέγγυο βλέμμα,  η καθαρότητα και η Δύναμη της ψυχής, ο 

φωτισμένος Νους μπορούν να ευοδωθούν  σε έναν κόσμο  που φαντάζει ίσως ουτοπικός. 

Στο παρόν θεματικό κέντρο λειτουργούν υποστηρικτικά κειμενικοί δείκτες αφορώντας   

το περιεχόμενο , όπως ο τίτλος που αποκαλύπτει και την τάση εξιδανίκευσης  του 

κόσμου από τον ποιητή, αλλά και αφορώντας και τη μορφή , όπως η χρήση του ά ενικού 

, ρηματικού προσώπου ‘’θέλω’, αποκαλύπτοντας  τον υποκειμενισμό και  την 

προσωπική ομολογία βούλησης- επιθυμίας του ποιητικού υποκειμένου. Παράλληλα η 

χρήση ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας , όπως με σχήματα λόγου …..τείνει στην 

εμφατικότητα, την παραστατικότητα και την εύστοχη παρουσίαση του επιθυμητού , μα 

εξιδανικευμένου αυτού κόσμου.  

 Αναντίλεκτα  το θεματικό κέντρο ενέχει απήχηση στη σημερινή πραγματικότητα 

στοιχειοθετώντας και το όραμα αυτού του κόσμου. Η Αγάπη, η Αλήθεια, η Πίστη, η 

Καθαρότητα της Ψυχής, το Φωτεινό Βλέμμα, ο Δυνατός Νους ,το Υγιές Σώμα, η 

Οικολογική Ισορροπία  σκιαγραφούν το όραμα ενός ιδανικού κόσμου, όπου κάθε 

ζημιογόνο στοιχείο του σημερινού κόσμου μας εκτοπίζεται. Ο ατομικισμός, ο 

υλοκρατισμός, η απαιδευσία, ο αμοραλισμός, η ψυχική έκλυση και νωθρότητα παύουν 

να  μονοπωλούν και να εκμηδενίζουν την υπόσταση ενός Αληθινού Κόσμου. Ευνόητα, 

αυτός ο Κόσμος, σαφώς και  προβάλλει Ουτοπικός , μα άκρα αιτούμενος σήμερα 

αιτώντας όσο ποτέ άλλοτε, την Ουσία και μόνο , τον Εξανθρωπισμό μας για Μάς, για 

τους Άλλους , για Όλους έμψυχους και άψυχους κατοίκους αυτού του πλανήτη που 

καυχιόμαστε ότι Ζούμε!      

 

ΘΕΜΑ Δ  

 Δ1.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΟ:  ΆΡΘΡΟ 

Ζ1: ∆υσκολίες – Εμπόδια στην άσκηση αυτοκριτικής 

 Η απουσία παιδείας (κριτικής σκέψης, προβληματισμού) λειτουργούν 

ανασταλτικά στην ενδοσκόπηση.  

 - Οι προκατειλημμένες απόψεις, οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις 

διαδραματίζουν ανάλογο ρόλο. 

 Η έλλειψη ψυχικού σθένους, ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας και ευστάθειας 

αναχαιτίζουν κάθε εγχείρημα να αναγνωρίσουμε τις  αδυναμίες μας. 

 Η κολακεία, ο υπερβολικός έπαινος αλλά και η άδικη επίκριση, η υπερβολική 

αυστηρότητα συντείνουν παρεμποδιστικά. 

 Τα  πρότυπα της σύγχρονης κοινωνίας ωθούν τον άνθρωπο στον υλισμό και τον 

καταναλωτισμό, απομακρύνοντάς τον από κάθε  τι πνευματικό. 

 Η ανάγκη του ανθρώπου να αισθανθεί ότι ανήκει κάπου, αλλά και να γίνει 

αποδεκτός, συχνά τον ωθούν να συμμορφωθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις (σαν 

χαμαιλέοντας). 

 Η εγωπάθεια, η αλαζονεία, η έπαρση και ο εγωκεντρισμός των ανθρώπων τους 

εμποδίζει να αντιληφθούν αλλά και να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να 

επέμβουν δυναμικά για την εξάλειψή τους.  
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Ζ2:Προϋποθέσεις για την άσκηση αυτοκριτικής 

 Συνειδητοποίηση της αξίας και της σημασίας της αυτοκριτικής στην απόκτηση 

αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

 Για όλα αυτά απαιτούνται υψηλό μορφωτικό επίπεδο, υψηλός βαθμός 

ωριμότητας και κριτική ικανότητα, στοιχεία που καλλιεργούνται διαχρονικά 

μέσω της παιδείας. Καλλιέργεια της αυτοκριτικής από τα πρώτα χρόνια της ζωής 

μέσα στους κόλπους της οικογένειας. 

 Εμπειρίες που θα διαψεύσουν ή θα επιβεβαιώσουν ικανότητες. 

 Αποβολή προκαταλήψεων για τον εαυτό μας (συμπλέγματα ανωτερότητας, 

κατωτερότητας, εγωισμός, εγωπάθεια, ματαιοδοξία) και υιοθέτηση πιο 

μετριοπαθών στάσεων και αντιλήψεων. 

 ∆εκτικότητα στην κριτική και τον διάλογο και αντιμετώπιση με μεγαλύτερη 

αντικειμενικότητα και ρεαλισμό των συνθηκών της καθημερινότητας και των 

σχέσεών μας με τους άλλους σε όλους τους τομείς. 
 
 

 


