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Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων : Έκθεση-Λογοτεχνία  2020 

 

ΘΕΜΑ Α.   

Α1.Ο συντάκτης στο συγκεκριμένο κείμενο πραγματεύεται την ευεργετική επίδραση της 

Λογοτεχνίας και αναγνωσιμότητας αυτής  στην ανθρώπινη ζωή. Αρχικά, καταθέτοντας 

προσωπική του θέση αναγνωρίζει τη γόνιμη και εποικοδομητική  αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου κατά την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων διαβλέποντας τη διττή διάστασή της, την 

πραγμάτωση εσωτερικής ενατένισης του ατόμου  με τη σύγχρονο διακειμενικό διάλογό του με 

τους λογοτέχνες. Εξάλλου η μετουσίωση των συναισθημάτων των λογοτεχνικών χαρακτήρων 

σε ανάλογα του αναγνώστη επιφέρει ταύτιση μαζί τους, βίωμα της θέσης τους με την τελική 

κάθαρση να πρυτανεύει. Καταλήγοντας, ο κειμενογράφος αναγνωρίζει την 

ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση και κυρίαρχα, την επερχόμενη  ίαση της ψυχής και τον 

εξευγενισμό της να στοιχειοθετούν  τον ψυχοθεραπευτικό ρόλο της Λογοτεχνίας. 

 

ΘΕΜΑ Β.  

Β1.  

α. Λάθος (Κείμενο 1: Το διάβασμα είναι μια ... εξωτερικά) 

β. Λάθος (Κείμενο 1: Οι ώρες του διαβάσματος ... αλλόκοτο χωροχρόνο) 

γ. Λάθος (Κείμενο 2: Έχει γράψει μέσα στην καρδιά του ... φίλου του, είναι γραμμένο στη 

μνήμη του.) 

δ. Λάθος (Κείμενο 2: Πλάσματα γεννημένα ... με τον τρόποτου, γράφουν). 

ε. Σωστό (Κείμενο 1: Και να η θαυματουργή ... κουράγιο , Κείμενο 2: Γιατί όλοι αυτοί ... η 

πράξη του γράφειν). 

 

Β2. α) 

Ο συγγραφέας επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει  τον αναγνώστη κάνει  επίκληση 

στο συναίσθημά του. Προβαίνει σε εύστοχες γλωσσικές επιλογές , όπως συγκινησιακά 

φορτισμένο λεξιλόγιο («να το αφουγκράζεσαι αλλά και να το κάνεις δικό σου»), αφήγηση 

(«έφηβος [...] ακόμη»), σχήματα λόγου και σημεία στίξης. Ενδεικτικά σχήματα λόγου είναι  η 

προσωποποίηση, όπως «Τέτοια κείμενα έρχονται και γιατρεύουν την ψυχή.», με τον   

Υπερτονισμό  και την αισθητοποίηση της επίδρασης της λογοτεχνικής αναγνωσιμότητας 

στην ανθρώπινη ψυχή και η μεταφορά, όπως «Γιατί η λογοτεχνία είναι αμόλυντη [...]», με την 

καθαρή επενέργεια της λογοτεχνίας, σχήματα που καθιστούν το  ύφος του κειμένου γλαφυρό 

και πιο παραστατικό. Σημεία στίξης είναι τα εισαγωγικά, όπως («ανέβασα πυρετό»), 

προσδίδοντας μεταφορική λειτουργία στον λόγο, η διπλή παύλα, όπως  («–τι ειρωνεία!– »), η 

οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προσθέτοντας σχόλιο του συντάκτη, το θαυμαστικό  (εδώ) 

προσδίδει  έμφαση στο μεταγλωσσικό σχόλιο του συντάκτη.  
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β)  

Το ερώτημα στην πέμπτη (5η παράγραφο του Κειμένου 2 («Γιατί όλοι αυτοί [...] εαυτό 

του») ενέχει επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα προάγει τον προβληματισμό, την 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη, τη συναισθηματική διέγερσή του, ως προς 

το ρόλο του γραπτού λόγου, ενώ  ταυτόχρονα δημιουργεί μια αίσθηση διαλόγου . Επιπλέον, 

μέσω της ερώτησης, ο συντάκτης στρέφει την προσοχή του αναγνώστη στην απάντηση που 

ακολουθεί, η οποία εκφράζει και την προσωπική του άποψη.) Τέλος η ερώτηση ενισχύει την 

προφορικότητα, την υποκειμενικότητα, την  αμεσότητα, την οικειότητα, τη ζωντάνια, την 

παραστατικότητα, τη δραματικότητα, την  Υφολογική ποικιλία λειτουργώντας και επιλογικά 

στο σημείο. 

 

Β3.α.  

Βάσει  της τρίτης παραγράφου του κειμένου 2, το  «γράφειν» λειτουργεί υπερβατικά 

της ανθρώπινης θνητότητας. Οι άνθρωποι καταγράφοντας τα πεπραγμένα τους  μένουν στη 

μνήμη, υπερνικούν  τη φθορά του χρόνου σε όλους τους τομείς, την επιστήμη, την ιστορία, τις 

τέχνες, τα γράμματα. «Μένουν ζωντανοί» μέσω των γραπτών τους «χτίζοντας» υστεροφημία, 

εξασφαλίζοντας πνευματική αθανασία. Επιλογικά  η διαχρονικότητα της συγγραφικής 

διαδικασίας καθιστά τα γραπτά έργα   κτήμα ες αεί της ανθρωπότητας και  ξεχωριστή  

παρακαταθήκη της. 

 

ΘΕΜΑ Γ. 

Γ1. 

Θέμα του ποιήματος αποτελεί ο ρόλος της ποίησης στη ζωή του ανθρώπου.  Ειδικότερα, ο Τ. 

Πατρίκιος πραγματεύεται πως η ποίηση προάγει τον προβληματισμό του στη θέαση της 

πραγματικότητας της  ζωής του. Η βιοθεωρία και κοσμοθεωρία που αναπτύσσει 

ανασυσταίνονται, αναγεννιούνται μέσω της ποίησης. Στην ανάδειξη αυτής της θέσης 

λειτουργούν ενισχυτικά  κειμενικοί δείκτες που αφορούν τη μορφή, όπως    η  επανάληψη της 

λέξης  «πράγματα» που είναι χαρακτηριστική σε όλο το ποίημα. Το άτομο μέσω της  ποίησης 

διερωτάται για πράγματα «που πρώτη φορά αντικρίζει», καθώς και για  πράγματα 

«χιλιοειπωμένα» του παρελθόντος. Παράλληλα η αντίθεση «για πράγματα που έλεγες δε θα 

συμβούν ποτέ και τώρα  συμβαίνουν» διασαφηνίζει και  το θέμα του ποιήματος, η ποίηση 

ωθεί τον άνθρωπο να αναθεωρεί  ιδέες , αντιλήψεις επαναπροσδιορίζοντας τον πνευματικό 

και ηθικό κώδικα. Τέλος, το β’ ενικό πρόσωπο («έβλεπες, κάνεις, ρίσκαρες») υποδηλώνεται η 

ύπαρξη ενός αποδέκτη όσων γράφονται προσδίδοντας  στο κείμενο θεατρικότητα, 

παραστατικότητα , αμεσότητα, ζωντάνια.  

  Αναντίλεκτα, η  ποίηση  διαδραματίζει  ξεχωριστό ρόλο στην προσωπική μου ζωή, 

όπως και κάθε νέου  ατόμου, θεωρώ. Πιο συγκεκριμένα,  ο λογοτεχνικός  χωροχρόνος, ως ένα 

ιδιαίτερο  σύμπαν, τα λογοτεχνικά πρόσωπα στην ταύτιση των οποίων τείνω, λειτουργούν 

εξισορροπητικά  στην καθημερινότητά μου. Διεγείρεται η φαντασία μου, φιλοξενούμαι σε 

άλλους «κόσμους» που κατευνάζουν τον ψυχικό κάματο, προσδίδουν θετικότητα, αισιόδοξο 

βλέμμα για τις δυσκολίες της ζωής. Τέλος,  αναπτύσσοντας ποικίλα συναισθήματα, αποκτώ 

ενσυναίσθηση και συνειδητοποιώ  την αξία της ανθρωποκεντρικής μέριμνας.  
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ΘΕΜΑ Δ. 

Δ.1   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΑΡΘΡΟ  

ΤΙΤΛΟΣ: Το βιβλίο, ένας πολύτιμος φίλος.   

 

Πρόλογος: 

 Α. Αφόρμηση από επίκαιρο γεγονός- πορίσματα έρευνας 

Β. Ανάδειξη βασικής έννοιας- προσδιορισμός της και αντιθετική διαπίστωση 

Γ. Αναδιατύπωση θέματος (Ζ1 + Ζ2)  

 

Κύριο μέρος: 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ  

Γιατί διαβάζω βιβλία:   

Συντείνουν καταλυτικά στα εξής: 

πνευματική καλλιέργεια, διεύρυνση πνευματικών οριζόντων μέσω άρτιας Εκπαίδευσης και 

Δια βίου Παιδείας –  

πνευματική εγρήγορση – οξύνοια ευελιξία – ορθή κριτική σκέψη – γόνιμη αμφισβήτηση- 

προβληματισμός, 

 αντιληπτική ικανότητα –σφαιρική/ πολύπλευρη ενημέρωση 

θεώρηση ζωής και κόσμου- πολυφωνία/ πλουραλισμός- ελευθερία έκφρασης, 

αυτοκριτική-αυτογνωσία-αυτοβελτίωση,  

διέγερση φαντασίας,  απαλλαγή  από προλήψεις και  δεισιδαιμονίες,  

προώθηση γλωσσικής παιδείας, γλωσσικής κατάρτισης 

προώθηση   αισθητικής καλλιέργειας, αισθητικού κριτηρίου 

τόνωση κοινωνικής συνείδησης, συλλογικού πνεύματος, εθνικού φρονήματος, αισθήματος 

ενεργού και κοσμικού πολίτη, 

Ψυχαγωγία, Συντροφικότητα σε ώρες μοναξιάς, πλήξης και ανίας. 

Γιατί δεν διαβάζω βιβλία:   

Αίτια: 

δημιουργία    ψευδαίσθησης αναζήτησης  οποιασδήποτε πληροφορίας μέσω του διαδικτύου, 

λόγω της εύκολης απόκτησης γνώσης υποκατάστασης περαιτέρω της  μελέτης του βιβλίου.  

χρησιμοθηρικό πνεύμα της εποχής μας καθιστά την επαφή του νέου με το  βιβλίο 

καταναγκαστική, μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής του  αποκατάστασης.  

•μη ορθή προώθηση  φιλαναγνωσίας από οικογένεια και σχολείο.  

• στείρα αποστήθιση τεχνοκρατικής γνώσης από  εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργία  

αρνητικών συναισθημάτων  στο μαθητή απέναντι σε οποιοδήποτε  ανάγνωσμα.  

• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου  

• Υπερβολικός φόρτος μαθημάτων σχολείου  

• μη θεώρηση του βιβλίου ως τρόπου ψυχαγωγίας από την πλειοψηφία των νέων  

• Χρήση διαφορετικών τρόπων ψυχαγωγίας (υπολογιστής/διαδίκτυο/κινητό) 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Ως προς τη διαχείριση του προσωπικού μου χρόνου ο ρόλος του βιβλίου είναι ελλιπής  

για τους εξής λόγους:  

- Εξουθενωτική καθημερινότητα με Υπερβολικό φόρτο μαθημάτων σχολείου  

- Αρκετές εξωσχολικές δραστηριότητες (φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, ωδείο,  αθλητισμός)  

- Υπέρμετρη και άναρχη  χρήση νέων τεχνολογιών (χρήση κινητού, υπολογιστή) αντί της  

ανάγνωσης βιβλίων  

- Αποστροφή του βιβλίου από τους νέους ως μέσο ψυχαγωγίας  
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– ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ  

- Αίσθηση κοινωνικότητας από την επαφή με το διαδίκτυο με ταυτόχρονη προσφορά ενός πιο 

διασκεδαστικού τρόπου αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.  

- Υλικός ευδαιμονισμός , ευμάρεια , πρόταξη απόκτησης υλικών αγαθών  

– ΥΛΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  

- Μη ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.  

 

Επίλογος:  Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι η φιλαναγνωσία αποτελεί επιτακτικό αίτημα 

πλέον  ……στην καθημερινότητα όλων επαναπροσδιορίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της….. 

Τα περιθώρια αδράνειας… έχουν εκλείψει πια οριστικά… Με την πρόταξη της  ανάγνωσης 

βιβλίων…. μόνο ευοίωνη προοπτική…. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΡΑΛΕΚΑ   ΕΛΕΝA 
 

 

 

 

 


