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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ : ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΘΕΜΑ  Α 

Το υπόβαθρο του χαρακτήρα του φανατικού είναι η αβεβαιότητα και το 

αυτοϋποτιμημένο Εγώ του. Αυτό γεννά την ανάγκη να αναζητήσει μία 

εξωτερική δύναμη για να νιώσει σίγουρος και καθίσταται υπέρμαχός της μέχρι 

και τη θυσία της ζωής του. Θεωρεί πως το στήριγμα που αναζητά 

έχει ιερό χαρακτήρα κι από αυτό αντλεί ασφάλεια. Έτσι ο φανατικός αρνείται 

τη λογική και τις επιταγές της ηθικής συνείδησης. Μένει προσηλωμένος 

στην «ιερή υπόθεση» χωρίς να αποκλείεται να αφοσιωθεί με πάθος σε μια 

άλλη «ιερή υπόθεση» γιατί για το φανατικό το μείζον είναι η απόλυτη 

προσήλωση. 

  

ΘΕΜΑ  Β 

Β1.1Λ («Ο φανατικός…αβέβαιος», §1/ «Ο φανατικός…λογική του», §3) 

2Λ («Οι φανατικοί όλων των αποχρώσεων…τον άλλο», §4) 

3Λ («Στην ανοχή…ιερή υπόθεση», §5) 

4Σ («Κι από την άλλη…εχθρό», §1/ «Βέβαια…πρωτόγονος», §3) 

5Λ («Έννοιες όπως ανοχή…προφητών», Κείμενο III ). 

 

Β2. 

α.Η §2 του Κειμένου II απαντά και αναλύει τη βασική θέση της §1 «κι από 

την άλλη…εχθρό». Θεωρεί, δηλαδή, πως κάποιοι στην προσπάθειά τους να 

δομήσουν την ταυτότητά τους αναζητούν έναν «εχθρό», έστω και υποθετικό. 

Αυτός ο τρόπος δόμησης της ταυτότητας είναι αρνητικός και παραπέμπει σε 

συμπεριφορές των πρωτόγονων. Στην προβολή και ενίσχυση της θέσης του ο 

συγγραφέας καταφεύγει στη χρήση ιστορικών γεγονότων, όπως: Κατάρρευση 

σοσιαλισμού, οι Εβραίοι… που τεκμηριώνουν ιστορικά τη συγκεκριμένη 

συμπεριφορά. Πρόκειται για τον τρόπο πειθούς Επίκλησης στη Λογική με 

μέσα Τεκμήρια και ειδικότερα Ιστορικά γεγονότα που αναδεικνύουν με 

σαφήνεια την «αλήθεια» της ανάλυσης του συγγραφέα. Έτσι ο συγγραφέας με 

την συγκεκριμένη τεχνική αιτιολογεί τη βασική του θέση (αρνητικός τρόπος 

δόμησης της ταυτότητας) και καθιστά πιο έγκυρη και νοηματικά εύληπτη την 

αλήθεια. Εξάλλου τα ιστορικά γεγονότα συνιστούν ένα ακαταμάχητο στοιχείο 



Ηλίας Γιαννακόπουλος Σελίδα 2 

 

που επικυρώνει τον πρωτόγονο τρόπο δόμησης της ταυτότητας στην αρνητική 

του εκδοχή μέσα από την κατασκευή ενός «εχθρού». 

β. Η χρήση του Ενεστώτα στο Κ.III υποδηλώνει ότι ο φανατισμός ως 

φαινόμενο και ανθρώπινη συμπεριφορά ανιχνεύεται ή εξελίσσεται στο παρόν. 

Ως ένα βαθμό ο Ενεστώτας δηλώνει, επίσης, πως το γεγονός ισχύει γενικά χωρίς 

περιορισμό σε χρονική βαθμίδα και προβάλλει τη διαχρονικότητά του (ο 

φανατισμός ως διαχρονική συμπεριφορά), (ταλανίζουν, απορρίπτονται, 

προσλαμβάνει, υπογορεύει…). Ο εξακολουθητικός χαρακτήρας του Ενεστώτα 

προσδίδει ζωντάνια και παραστατικότητα στο λόγο βοηθώντας τον 

αναγνώστη να παρακολουθεί όλες τις εκφράσεις του φαινομένου στην ιστορική 

του διαδρομή. 

Ο μικροπερίοδος λόγος προσδίδει στο κείμενο  αμεσότητα, οικειότητα  και  

προφορικότητα στο ύφος. Υποδηλώνει έναν αυθορμητισμό και ο λόγος 

καθίσταται γοργός και κοφτός βοηθώντας έτσι τον αναγνώστη να κατανοήσει 

το φαινόμενο στην εξέλιξή του. Επιπρόσθετα το ύφος εμπλουτίζεται 

με ζωντάνια και παραστατικότητα. 

Έτσι και οι δύο γλωσσικές επιλογές κρίνονται άκρως αποτελεσματικές, 

αφού ο αναγνώστης καθίσταται κοινωνός όλων των εκφάνσεων της φανατικής 

συμπεριφοράς. 

 

Β3α .Η υγιής διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας ενός ατόμου 

προϋποθέτει την αγάπη και το θαυμασμό κάποιου θετικού προτύπου και 

την ταύτιση μαζί του. Θετικός τρόπος, επίσης, θεωρείται η διάθεση 

για αυτοκριτική, η επικοινωνία και η ώσμωση με το διαφορετικό καθώς και 

η αμοιβαιότητα στη «συνδιαλλαγή» μαζί του μέσα από μία γόνιμη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης (ΚII’, §1 &§3). 

 
Αντίθετα ο φανατικός στην προσπάθειά του να δομήσει την ταυτότητά 

του καταφεύγει στην παθητική προσήλωση σε κάτι από το οποίο αντλεί δύναμη 

και ασφάλεια. Γι’ αυτόν κυρίαρχο στοιχείο είναι η άρνηση της λογικής (§3, Κ.I΄), 

το μίσος (§4, Κ.I) και η απόρριψη του διαφορετικού – απουσία ανοχής (§5, Κ.I). Ο 
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φανατικός αρνείται το διάλογο και αδιαφορεί ακόμη και για την ίδια τη ζωή 

(Κ.III). 

Έτσι διαφαίνεται καθαρά η διάσταση ανάμεσα σε ένα υγιή τρόπο 

δόμησης της ταυτότητας του ανθρώπου (επικοινωνία, ανεκτικότητα, 

ορθολογισμός, αλληλεπίδραση…) και σε εκείνον του φανατικού που τον 

χαρακτηρίζει ο φόβος του «άλλου», το έντονο πάθος, ο ανορθολογισμός και η 

αναζήτηση της δύναμης ως απόρροια της εσωτερικής ανασφάλειας. 

β.1.Συλλήβδην = συνολικά, 2.Υπαγορεύει = επιτάσσει, 

υποδεικνύει, 3.Απόρροια = Αποτέλεσμα, 4.Φενάκη = Απάτη, 

εξαπάτηση, 5.Ταλανίζουν = ταλαιπωρούν. Ο λόγος καθίσταται απλός, οικείος, 

άμεσος, ζωντανός και νοηματικά εύληπτος. Κυριαρχεί μία προφορικότητα. 

  

ΘΕΜΑ  Γ 

Στο ποίημα καταγγέλλεται η αδιαφορία και η παθητικότητα απέναντι σε 

φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως η βία, η ξενοφοβία και ο Ρατσισμός. 

Παράλληλα με την καταδίκη αυτής της στάσης ζωής στηλιτεύεται και ο 

αρρωστημένος ατομικισμός που περιχαρακώνει το άτομο στα στενά πλαίσια 

του Εγώ. Αυτή η άγονη λατρεία του Εγώ σε συνδυασμό με όλες τις 

αντικοινωνικές ή α-κοινωνικές συμπεριφορές που γεννά τρέφει 

τον ναρκισσισμό που δεν αφήνει το άτομο να συλλάβει και να υπερασπίσει 

την κοινωνική του διάσταση. Όλοι υπάρχουμε «ένεκεν των άλλων» γι’ αυτό η 

αδιαφορία στα παθήματα των συνανθρώπων μας προλειαίνει το έδαφος για τη 

δική μας αρνητική προοπτική, (Όταν ήρθαν…δεν 

αντέδρασα Þ …εμένα…αντιδράσει). 

 
Στο ποίημα είναι έντονη η παρουσία του α΄ ενικού προσώπου και του β΄ 

ενικού προσώπου, όπως και οι επαναλήψεις του χρονικού «Όταν» και του 

αιτιολογικού «επειδή». 

Το πρώτο ενικό πρόσωπο λειτουργεί ως μία προσωπική κατάθεση, 

μία εξομολόγηση με έντονα τα στοιχεία της αυτοκριτικής και αυτοκαταδίκης  
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για την συμπεριφορά που επέδειξε το ποιητικό υποκείμενο σε φαινόμενα 

ρατσιστικών διώξεων. 

 Το β΄ ενικό πρόσωπο εμπεριέχει στοιχεία θεατρικότητας αφού 

παραπέμπει σε μια ομιλία του ποιητικού υποκειμένου προς τον άλλο – τον 

απέναντι. Ο υπολανθάνων διάλογος, η λεπτή ειρωνεία και ο έντονος 

 διδακτισμός είναι τα εμφανή αποτελέσματα της παρουσίας του β΄ ενικού 

προσώπου. Η παρουσία του και με την βοήθεια των εικόνων που το συνοδεύουν 

εμπεριέχει στοιχεία υπόμνησης και προειδοποίησης προς τον απέναντι που 

θεωρεί την προσωπική του «ευτυχία» και ασφάλεια δεδομένη και απαραβίαστη. 

Έτσι το μήνυμα του ποιήματος καθίσταται πιο εύληπτο και 

πιο πειστικό με την παρουσία τόσο του α΄ ενικού προσώπου όσο και του 

δεύτερου. 

 

Εναλλακτική 

Ο κάθε άνθρωπος είναι μία μοναχική και μία κοινωνική ύπαρξη 

ταυτόχρονα. Η πρώτη οδηγεί το άτομο σε μία περιχαράκωση στα στενά όρια 

του Εγώ και αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Θεωρεί πως η πρόοδος και 

η ασφάλειά του είναι προϊόν της δικής του βούλησης και αποφασιστικότητας 

και λιγότερο της παρουσίας, συμ-παρουσίας των άλλων. Υπέρμαχος της θέσης 

του Σαρτρ «Η κόλαση είναι οι άλλοι» καθίσταται καχύποπτος και οδηγείται σε 

μία στάση αδιαφορίας και απάθειας για ό,τι αρνητικό συμβαίνει δίπλα του. 

 
Ωστόσο η παραπάνω αντίληψη είναι λανθασμένη, αφού ο άνθρωπος 

ως κοινωνική ύπαρξη καθίσταται καθημερινά πομπός και δέκτης πολλών 

θέσεων και ενεργειών. Αυτός ο συγχρωτισμός με τους συνανθρώπους δεν 

διαμορφώνει μόνο το χαρακτήρα και την κοσμοθεωρία του υποκειμένου αλλά 

πολλές φορές και την ίδια τη ζωή του. Τα προβλήματα αλλά και τα θετικά 

συμβάντα επηρεάζουν όλους, άσχετα το ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. 

Κανείς, λοιπόν, δεν ζει ως μοναχική ύπαρξη στο κενό αλλά συν-

υπάρχει και βιώνει τα «πάθη» και τις «επιτυχίες» των άλλων. Συνιστά 
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εθελοτυφλία να υπερηφανευόμαστε για την απόλυτη αυτονομία μας η για 

το «άτρωτο» της ύπαρξής μας, όταν καθημερινά ζούμε και προοδεύουμε ή 

φτωχαίνουμε «ένεκεν των άλλων». 

  

ΘΕΜΑ  Δ 

Η ανάλυση του πρώτου θέματος (φανατισμός) βρίσκεται στο blog του 

συγγραφέα ΙΔΕΟπολις ,iliasgiannakopoulos.blogspot.com ειδικότερα στα   

άρθρα : 1.«Φανατισμός: Η δύναμη των ασήμαντων», 2.«Ο φανατισμός και η 

γυμνή αλήθεια», 3.«Φονταμενταλισμός: Η βία της θρησκείας». Για το 

εναλλακτικό θέμα στοιχεία υπάρχουν στα άρθρα:1.«Εμείς και οι 

“Άλλοι”», 2.«Άνθρωποι και Ταυτότητες» (Έθνος – Θρησκεία), 3.«Δώστε μια 

ευκαιρία στο “διαφορετικό”» και 4.«Το μίσος προς τους άλλους». 

 

 

 

 

 
 


