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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, τα λάθη είναι αναπόφευκτα τόσο στη φύση όσο και 

στον άνθρωπο. Αντίστοιχα η διόρθωσή τους είναι η μόνη μέθοδος προόδου στη φύση αλλά 

και η σημαντικότερη μέθοδος της τεχνολογίας και της μάθησης συνολικά για τον 

άνθρωπο. Οι άνθρωποι διορθώνουν μέσω της τεχνολογίας τα σφάλματα γρηγορότερα από 

ό,τι η φύση τα δικά της και είναι ταχύτεροι στην αξιολόγηση εσφαλμένων δοκιμών. Η 

φύση, όμως, στη μέθοδο της δοκιμής και του σφάλματος ήταν ανέκαθεν πολύ ανώτερη από 

τον άνθρωπο. (80 λέξεις) 

 

ΘΕΜΑ B 

Ερώτημα 1ο 

Η αναφορά στο πρώτο αυτοκίνητο που είχε αγοράσει στο Λονδίνο το 1936 έχει σχέση 

με τα λάθη που γίνονται και διορθώνονται μέσω της τεχνολογίας και έτσι βελτιώνονται τα 

πράγματα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε ένα λάθος στον οπίσθιο τροχό και στον 

άξονά του, το οποίο σταδιακά συνέβαλε στην απόσυρσή του και τη δημιουργία άλλων 

καλύτερων. Με τα χρόνια λοιπόν και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι άνθρωποι 

διορθώνουν τα λάθη και έτσι ο κόσμος βελτιώνεται. Αυτή είναι η εξήγηση του ισχυρισμού 

του ότι «ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος που έχει υπάρξει ποτέ στην Ιστορία», αφού ο 

άνθρωπος, όπως και όλη η φύση, έχουν την τάση να μαθαίνουν από τα λάθη τους 

συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. 

 

Ερώτημα 2ο 

Η ουσία του βαθύτερου φιλοσοφικού στοχασμού που διέπει το Κείμενο Ι είναι ότι η 

ζωή είναι μια συνεχής επίλυση προβλημάτων-λαθών, τα οποία δεν μπορούν άλλωστε να 

αποφευχθούν. Το θέμα είναι να μην υποτιμά κανείς τη σπουδαιότητα της εσφαλμένης 

προσπάθειας και να φοβάται να δοκιμάζει και να πειραματίζεται. Όσο περισσότερα 

σφάλματα κάνει κάποιος τόσο καλύτερος γίνεται, επειδή έχει περισσότερες ευκαιρίες για 

να μαθαίνει. Έτσι, άλλωστε προχωρά η επιστήμη και η τεχνολογία. 

 

Ερώτημα 3ο 

α) Στο Κείμενο ΙΙ έχουμε μια συνεχή εναλλαγή μεταξύ του α' πληθυντικού 

προσώπου (λ.χ. Για να είμαστε ευτυχισμένοι στη ζωή μας πρέπει να αναπτύξουμε ...) και 

του β' πληθυντικού προσώπου (λ.χ. Ακόμη κι αν λοιπόν έχετε αποτύχει στις δικές 

προσπάθειες πάνω από 200 φορές, μην το βάζετε κάτω...) στα ρήματα. 

Με το α' πληθυντικό ο συντάκτης του κειμένου αποκτά την ίδια οπτική με τους 

αναγνώστες του, εντάσσοντας τον εαυτό του σε μια μεγάλη ομάδα. Με το πρόσωπο αυτό 

καλλιεργεί έτσι μια αίσθηση οικειότητας που προσδίδει στον λόγο του αμεσότητα και 

πειστικότητα. 
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Χρησιμοποιεί ακόμα το β' πληθυντικό πρόσωπο απευθυνόμενος άμεσα στους 

αναγνώστες. Με το πρόσωπο αυτό, που κυριαρχεί, καθιστά τους αναγνώστες 

συμμέτοχους στο θέμα του και είναι σαν να διαλέγεται μαζί τους. Έτσι, ο τόνος 

γίνεται φιλικότερος, προτρεπτικός και πιο «συμβουλευτικός», ενώ ο λόγος αποκτά 

θεατρικότητα και ζωντάνια. 

 

β) 

 

o Μην τα παρατάτε: «Πολλοί από τους αποτυχημένους είναι άνθρωποι που δεν 

κατάλαβαν πόσο κοντά ήταν στην επιτυχία λίγο προτού τα παρατήσουν»: είχε πει ο 

ο Edison: τα εισαγωγικά περικλείουν αυτούσια τα λόγια του Edison, γεγονός που 

προσδίδει αμεσότητα και αληθοφάνεια στους ισχυρισμούς του συντάκτη. 

o Καμιά φορά το λάθος είναι το σωστό!: το θαυμαστικό δηλώνει την έκπληξη του 
συντάκτη, επιτείνει το απροσδόκητο του οξύμωρου σχήματος. 

o Πόσες φορές σας έχει τύχει μια απόφαση που αρχικά σας φαίνεται λάθος να 

αποδεικνύεται σωστή; Η ερώτηση που απαντάται από τον συγγραφέα αμέσως μετά 

επιτείνει την αίσθηση προφορικότητας και διαλόγου με τον αναγνώστη, προσελκύει 

την προσοχή του, ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά του. Γίνεται σαφές με άμεσο 

τρόπο ότι πολλές φορές η εμπειρία διαψεύδει τις αρχικές μας εκτιμήσεις για σωστό 

και λάθος. 

o Τα πιο πετυχημένα... λάθη της επιστήμης: τα αποσιωπητικά δημιουργούν μια 

αίσθηση απροσδόκητου, δηλώνουν πως θα ακολουθήσει αυτό που ξεπερνά κάθε 

προσδοκία. 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Το ποίημα του Τίτου Πατρίκιου αναφέρεται κυρίως στα «ιδεολογικά» λάθη και στις 

αυταπάτες που τρέφουν οι άνθρωποι σε ιδέες και οράματα που διαψεύστηκαν, σε 

ανθρώπους που «ειδωλοποιήθηκαν» ενώ δεν το άξιζαν τελικά, σε όσα ψυχανεμίζονταν ότι 

δεν ήταν αληθινά αλλά δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Τότε ο άνθρωπος θα πρέπει να 

μαθαίνει (όπως λέει και ο τίτλος του ποιήματος) να σκέφτεται περισσότερο, να μην 

εμπιστεύεται εύκολα ιδέες και οράματα, να εμβαθύνει περισσότερο, ώστε οι πράξεις του να 

έχουν πιο «σκοτεινές» ρίζες, να έχουν βαθύτερη ουσία. 

Η δομή του ποιήματος στηρίζεται σε τρεις χρονικοϋποθετικές προτάσεις (Όταν... 

όταν...όταν...) που αρθρώνονται σε έξι στίχους και ακολουθούν ως απόδοσή τους οι τρεις 

τελευταίοι στίχοι. Με τη δομή αυτή αναδεικνύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύσουν για «μάθει» ο άνθρωπος. 

Ως προς το γ' σκέλος της ερώτησης, να σημειώσουμε ότι η χρήση του β' ενικού τού 

προσδίδει τόνο ήπια διδακτικό, παραινετικό, με τον τρόπο τού Καβάφη και προβάλλεται ο 

γνωμικός χαρακτήρας του ποιήματος, στοιχείο ενδεχομένως θετικό γι' αυτό. 

Ως προς το δ' σκέλος, στην εποχή μας έχουν πέσει πολλά προσχήματα, έχουν 

απομυθοποιηθεί ιδεολογίες κι έχουν καταρριφθεί είδωλα. Μας αφορά, λοιπόν, για το 

μέλλον μας, ώστε να αποκαταστήσουμε κάποιες σπουδαίες αξίες της ζωής. 

(196 λέξεις) 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

κειμενικός τύπος: άρθρο 

 

Ως προς τις ιδέες, τα ακόλουθα ερωτήματα μπορούν να συμβάλουν στον 

προβληματισμό: 

 Πώς αντιμετωπίζεται το λάθος στο σχολείο; (Κατά την παραδοσιακή παιδαγωγική, το 

λάθος είναι ένδειξη μιας ατελούς εργασίας του μαθητή, ο οποίος δεν έχει ακόμα 

αποκτήσει επάρκεια γνώσης ή δεν έχει κατανοήσει το «μάθημα» ή δεν έχει εργαστεί 

αρκετά.) 

 Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η αντιμετώπιση των λαθών στους μαθητές; (Μπορεί 

να αποτελέσει αιτία αποθάρρυνσης του μαθητή σε αντίθεση με το σωστό που 

αποτελεί θετική ενίσχυση και επομένως εξωτερικό κίνητρο για μάθηση.) 

 Πως μπορεί να αξιοποιηθεί σωστά το λάθος για να μάθει ο μαθητής; (Με την 

αντιμετώπισή του ως συστατικού της ίδιας της διαδικασίας της μάθησης, με 

αξιοποίησή του για οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης, με τον 

σχολιασμό του, την ενθάρρυνση για επανάληψη της προσπάθειας, την επιβράβευση 

της προσπάθειας και όχι του αποτελέσματος κτλ.). 
 

 

 

 

 


