
 

 

 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
 
 
1. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

Α1. Ο συντάκτης υποστηρίζει πως στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης συμβάλλει η 

αντικειμενική επισήμανση και εν συνεχεία η αποδοχή των προτερημάτων ενός ανθρώπου, 
η επίγνωση της δυνατότητας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η εμπιστοσύνη του 
στις ικανότητές του και το δικαίωμά του στην άρνηση. Αναγνωρίζει ωστόσο πως τα 
παραπάνω αντιμετωπίζουν επιφανειακά τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, για την εξάλειψη της 
οποίας απαιτείται συνδρομή ενός ειδικού. 

Α2. 

1. Λάθος 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση είναι λανθασμένη, καθώς ο συντάκτης δεν εστιάζει εξ΄ολοκλήρου στο 
κοινωνικό απαιτητικό πλαίσιο, αλλά κάνει αναφορά και στις οικογενειακές 
προσδοκίες και στον προσωπικό φόβο για αποτυχία «Ακόμα και όταν το 
αντιληφθούμε…το αίσθημα της αποτυχίας.» , 1η παράγραφος 

2. Λάθος 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση είναι λανθασμένη, καθώς ο συντάκτης επισημαίνει πως, εάν 
προσκολληθούμε στις απαιτήσεις εξωγενών παραγόντων, τότε δεν θα μπορέσουμε 
να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μας «Από τη στιγμή που θα μπούμε…τις ρίζες 
της εσωτερικής μας αυτοεκτίμησης.», 2η παράγραφος 

3. Λάθος 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση είναι λανθασμένη, διότι ο συντάκτης σημειώνει πως δεν μπορεί να ληφθεί 
ως πρωτογενή αιτία , γιατί αποτελεί έναν από τους πολλούς παράγοντες που προκαλούν 
προσωπικά προβλήματα «Ωστόσο είναι δύσκολο να απομονωθεί…που 
συμβάλλουν.», 3η παράγραφος 

4. Σωστό 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση αυτή είναι σωστή, καθώς ο συντάκτης επιβεβαιώνει πως η 
αυτοεκτίμηση είναι δυνατόν να δώσει ελπίδα για την αντιμετώπιση 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων «Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι…των 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων του ατόμου.», 4η παράγραφος 

5. Σωστό 



 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση αυτή είναι σωστή, καθώς ο συντάκτης αναγνωρίζει πως το να 

συνειδητοποιήσουμε τις προσωπικές μας αρετές αλλά, κυρίως, το να αποδεχτούμε 
τον   πραγματικό   μας   εαυτό,   αποτελεί   μέσο εξέλιξης της αυτοεκτίμησης, 
«Κατευθύνσεις όπως…χαμηλής αυτοεκτίμησης.», 6η παράγραφος 

 

 
Β1.    Η βασική θέση του συντάκτη στην πέμπτη     παράγραφο του κειμένου 
«Προσπαθώντας ο άνθρωπος…να γίνει συνειδητή.» αφορά την προσπάθεια του 
ανθρώπου να ανακαλύψει τον εαυτό του, συγκρίνοντάς τον με την πραγματικότητα. 
Αυτή του η άποψη εντοπίζεται στο εξής σημείο της παραγράφου «Προσπαθώντας ο 
άνθρωπος…σε σύγκριση με την πραγματικότητα.», το οποίο και αποτελεί τη θεματική της 
περίοδο (πρώτο δομικό στοιχείο). Στις λεπτομέρειες-σχόλια (δεύτερο δομικό 
στοιχείο) «Η αυτοεκτίμηση θα μπορούσε…να γίνει επιθυμητή», ο ίδιος υποστηρίζει τους 
ισχυρισμούς του μέσω του τρόπου της αναλογίας {μεταφορική αναλογία, διότι 
παρομοιάζονται δύο ανόμοια στοιχεία μεταξύ τους- αυτοεκτίμηση και αριθμητικό 
κλάσμα} δηλαδή μιας εκτεταμένης παρομοίωσης. Πιο συγκεκριμένα, παραλληλίζει την 
αυτοεκτίμηση με ένα κλάσμα το οποίο στον αριθμητή φέρει τον πραγματικό μας εαυτό και 
στον παρονομαστή τον ιδανικό εαυτό «Η αυτοεκτίμηση θα μπορούσε να αναπαρασταθεί 
σαν ένα κλάσμα…ιδανικός εαυτός». Κάθε φορά που το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με μια 
δυσκολία, ο παρονομαστής αυξάνεται και ο αριθμητής μειώνεται, συνεπώς η 
συνειδητοποίηση και η αποδοχή του πραγματικού εαυτού μπορεί να συντελέσει 
αποτελεσματικά για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης. Κατακλείδα δεν εντοπίζεται, καθώς 
δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα. 

Ο συγγραφέας επιλέγει την αναλογία ως τρόπο ανάλυσης της θέσης του, διότι 
επιθυμεί ο αναγνώστης του να συλλάβει εύληπτα την έννοια της αυτοεκτίμησης 
(ανοίκειο στοιχείο) η οποία και προσεγγίζεται, καθώς εξετάζεται σχολαστικά με την 
έννοια του αριθμητικού κλάσματος (οικείο στοιχείο) που του είναι πιο γνώριμη. 
Συνεπώς, ο τρόπος αυτός διευκολύνει την επικοινωνιακή πράξη πομπού-δέκτη. 

 
 

 
Β2.  Η συνοχή μεταξύ πρώτης «Το αίσθημα της αυτοεκτίμησης…εσωτερικής διεργασίας 
στον κάθε άνθρωπο.» και της δεύτερης περιόδου «Η εδραίωση της αυτοεκτίμησης...η 
αποδοχή   και   η   απόρριψη»   επιτυγχάνεται   μέσω   της   επανάληψης   της   λέξης 
«αυτοεκτίμηση», μέσω της οριστικής αντωνυμίας «ίδιος» η οποία αντικαθιστά τη λέξη 
«άνθρωπος». 

Η συνοχή μεταξύ της δεύτερης «Η εδραίωση της αυτοεκτίμησης…η αποδοχή και η 
απόρριψη» και της τρίτης «Δυστυχώς, όμως…τις αντιδράσεις των άλλων.» επιτυγχάνεται 
μέσω της διαρθρωτικής λέξης «όμως» που δηλώνει αντίθεση και μέσω της επανάληψης 
της λέξης «αυτοεκτίμηση», καθώς και της φράσης «για τον εαυτό του» και «του εαυτού 
μας». 

Η συνοχή μεταξύ της τρίτης «Δυστυχώς, όμως…τις αντιδράσεις των άλλων.» και της 
τέταρτης περιόδου «Από τη στιγμή που θα μπούμε…της εσωτερικής μας αυτοεκτίμησης.» 
επιτυγχάνεται μέσω της διαρθρωτικής φράσης «Από τη στιγμή» που δηλώνει χρονική 
αφετηρία, της επανάληψης νοήματος «τις αντιλήψεις και αντιδράσεις των άλλων»-«με 
βάση τις προσδοκίες εξωτερικών παραγόντων» και την επανάληψη της λέξης 
«αυτοεκτίμηση». 



 

Β3. 

Η περίοδος βρίσκεται σε ενεργητική σύνταξη 

Μετατροπή σε παθητική σύνταξη 

…χάνεται η δυνατότητα να ενδυναμωθούν οι ρίζες της εσωτερικής μας αυτοεκτίμησης 

Η επιλογή της ενεργητικής σύνταξης γίνεται με στόχο να δοθεί έμφαση στο υποκείμενο 
που ενεργεί, δηλαδή στο γεγονός πως εμείς ως σύνολο χάνουμε την ευκαιρία να 
ενισχύσουμε την εσωτερικής μας αυτοεκτίμηση. Με τον τρόπο αυτό, τίθεται πιο εύληπτα 
και ξεκάθαρα το μήνυμα της απώλειας της εκτίμησης προς εμάς, προσδίδοντας στο ύφος 
αμεσότητα, οικειότητα, απλότητα, αλλά και ζωηρότητα. 

 
 
Β4. αφετηρία= απαρχή 

να ενδυναμώσουμε= να ενισχύσουμε, να αναπτερώσουμε 

κρίσιμο= αποφασιστικό, καταλυτικό 

επιδερμικά= επιφανειακά, φαινομενικά 

 

 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Άρθρο σε σχολική εφημερίδα 

Τίτλος ꞉  Ένα ιδεολογικό οπλοστάσιο ζωής 

Πρόλογος꞉ Ζούμε σε μια εποχή ενός έντονου κυκεώνα αλλαγών, η οποία, αναντίρρητα, 

έχει επιφέρει αλλοιώσεις προσωπικές, ηθικές αλλά κοινωνικές. Ο άνθρωπος έχει 
αποξενωθεί από την πραγματική ταυτότητά του σε μια προσπάθεια εξιδανίκευσης του 
«εγώ», φθάνοντας στα δύο άκρα, της υπερβολής ή της έλλειψης. Η μεσότητα στη ζωή του 
εκλείπει, χαλυβδώνοντας καθετί ανοίκειο προς εκείνον. Η αυτοεκτίμησή μας και, μετέπειτα, 
η αυτοβελτίωση είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες για την αποσόβηση του κινδύνου της 
«ηθικής ένδειας». 

 

 
Κυρίως θέμα꞉ 

Αξία- αναγκαιότητα της αυτοεκτίμησης 

1η παράγραφος꞉ Ψυχοσυναισθηματικός τομέας του ατόμου 

1) Βοηθά το άτομο να αντιληφθεί την πραγματική του αξία, με σκοπό να μεταχειρίζεται 
τον ίδιο με αγάπη, σεβασμό κι αξιοπρέπεια. Δηλαδή, να δείξει πίστη στις ικανότητές 
του, να αγαπήσει τον εαυτό του. Μόνο τότε θα μπορεί να σέβεται και να εκτιμάει 
και τον άλλον. 

2) Συμβάλλει στην προσωπική του επάρκεια, δηλαδή να αισθανθεί ότι είναι επαρκής 
και ικανός να προσεγγίσει με σθένος και θάρρος τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες 
της ζωής. 



 

3) Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο δικαίωμα της ευτυχίας, στο να εκφράζονται άφοβα 
οι ανάγκες και οι επιθυμίες, έτσι ώστε να μην αισθάνεται ενοχές για το τι 
πραγματικά επιθυμεί. 

4) Η συναίσθηση της αξίας μας οδηγεί τον άνθρωπο στο να αποκτήσει ψυχική και 
σωματική υγεία, προσωπική ευτυχία, αλλά και να είναι σε θέση να συνάψει και να 
διατηρήσει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με υπευθυνότητα (ηθικοποιημένος 
άνθρωπος). 

5) Αποκτά αυτοέλεγχο κι αυτοσυγκράτηση, διότι αντιλαμβάνεται με μέτρο και 
λειτουργεί πιο συνειδητοποιημένα, δίχως παρορμήσεις κι επιπόλαιες ενέργειες. 

2η παράγραφος꞉ Πνευματικός τομέας 

6) Η αυτοεκτίμηση τού δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τη διαφορετικότητά του, 
να την αποδεχτεί και να δέχεται τα λάθη του ως εφαλτήριο νέων στόχων. 

7) Μέσω της εσωτερικής ισορροπίας στην οποία οδηγείται λόγω της αυτοεκτίμησης, 
αισθάνεται έτοιμος να ασκήσει κριτική στον εαυτό του, καθώς διαθέτει τα εφόδια 
για να υπερασπιστεί τη γνώμη του, διατυπώνοντάς την με επιχειρήματα. 

8) Καταφεύγει σε γόνιμη κριτική και προβληματισμό, απορρίπτοντας τετριμμένες 
αντιλήψεις (πνευματική ελευθερία). 

9) Τον βοηθά να αποκτήσει δημιουργική δράση, εφόσον βιώνει θετικά συναισθήματα 
που του ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση και το θάρρος. 

 

 
Επίλογος ꞉ Η αποδοχή του εαυτού μας επιτυγχάνεται μόνο εάν δώσουμε έμφαση στις 
αρετές μας και θέσουμε ως στόχο την ενίσχυσή τους. Αναδεικνύοντάς τες, 
διαμορφώνουμε μια υγιή προσωπικότητα με ψυχική, πνευματική και ηθική ελευθερία, 
ικανή να επιβιώσει από τις προκλήσεις της ζωής. Είναι απαραίτητη, όμως, η εμβάθυνση 
στο εσωτερικό μας και η εξακολουθητική ενασχόληση με αυτό. 

 
 
 

2.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. Η ποιήτρια τονίζει πως ο άνθρωπος εφοδιάζεται με πολλαπλά οφέλη για την 
προσωπική του ολοκλήρωση. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει την αρετή της 
αυθεντικότητας, του σεβασμού και της ωριμότητας «ΣΕΒΑΣΜΟΣ», «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ», 
«ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ». Η αυθεντικότητα αφορά τη συνειδητοποίηση του όντος πως αυτή είναι η 
ζωή του και όχι κάποια άλλη. Το άτομο, πολλές φορές, έχει έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν 
ταιριάζει και δεν αρέσκεται στα δικά του θέλω και σταθμά. Σε συνδυασμό με την 
αυθεντικότητα, όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον εαυτό του, κατακτά τον αυτοσεβασμό αλλά 
και τον σεβασμό προς τους άλλους, αποδέχεται τις ανάγκες τους, δίχως να τους 
χρησιμοποιεί για το προσωπικό του κέρδος. Τέλος, η ωριμότητα ολοκληρώνει το τρίπτυχο 
των ηθικών αρετών του, καθώς ο ίδιος επιθυμεί μέσω των ενεργειών και παθών του να 
μάθει περισσότερα, να τα φιλτράρει και να ωριμάσει από αυτά. 

Α2. Ο θεματικός άξονας του ποιήματος σχετίζεται με την εκτίμηση και την αγάπη προς τον 
εαυτό μας αλλά και με τις αρετές που κερδίζουμε εφόσον φθάσουμε σε αυτό το στάδιο. 
Ήδη από τον τίτλο γίνεται τεκμαρτό αυτό το ζήτημα «Μόλις άρχισα να αγαπώ τον εαυτό 



 

μου», δηλώνοντας πως το ποιητικό υποκείμενο βρίσκεται πια στο χρονικό σημείο που 
καταλαβαίνει τις ανάγκες του εαυτού της, γευόμενη τις αρετές της αυθεντικότητας, του 
σεβασμού και της ωριμότητας. Προς επίρρωση αυτών, τα σημεία στίξης και, πιο 
συγκεκριμένα, τα εισαγωγικά που περικλείουν τις λέξεις «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ», 

«ΣΕΒΑΣΜΟΣ», «ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ», επιτονίζουν τις θετικές απόρροιες της αυτοεκτίμησης. 

Β1. «κατάφερα να δω όλα εκείνα….» 

«που μου υπαγόρευαν οι προσδοκίες» 

μεταφορά= κατάφερα να δω όλα εκείνα 

προσωποποίηση= που μου υπαγόρευαν οι προσδοκίες 

Νοηματικά η μεταφορά και η προσωποποίηση σημαίνουν πως το ποιητικό υποκείμενο 

αντίκρισε εκείνες τις πράξεις που τη βοήθησαν να ωριμάσει (ενδεχομένως να εννοεί πως 
οι δυσκολίες και οι γενικές αντιξοότητες της έδωσαν μαθήματα ζωής). Επίσης, μέσω της 
προσωποποίησης, αποκτούν ανθρώπινη διάσταση οι προσδοκίες οι οποίες τις 
υπαγόρευαν να ζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο και δεν την άφηναν να εστιάσει σε αυτά 
που την βοηθούσαν να ωριμάσει. 

Υφολογικά δίνεται έμφαση στη μορφή του μηνύματος και διαμορφώνεται μια πλασματική 

απεικόνιση της πραγματικότητας μέσω της οποίας αντιλαμβανόμαστε τη συναισθηματική 
κατάσταση του υποκειμένου. Έτσι, υπεισερχόμαστε στα «άδυτα» της ψυχής της κι 
αφουγκραζόμαστε τον ψυχικό της παλμό για την αξία της αγάπης προς τον εαυτό μας. Το 
κείμενο αποκτά αμεσότητα, ζωντάνια, γλαφυρότητα και παραστατικότητα, αλλά και η 
λογοτεχνική γραφή γίνεται πιο δραστική. 

Τόσο η μεταφορά όσο και η προσωποποίηση χρησιμοποιούνται από την ποιήτρια με 
στόχο να καταστήσει πιο παραστατικό και με ενάργεια το μήνυμα που θέλει ο αναγνώστης 
να κατανοήσει. Δηλαδή, το πόσο σημαντικό είναι να θέσουμε ως προτεραιότητα την 
απόκτηση του αυτοσεβασμού μας. 

Β2. Η επιλογή του α΄ ρηματικού προσώπου συμβάλλει στο να σκιαγραφηθεί πιο ξεκάθαρα 

το μήνυμα της ποιήτριας, δηλαδή η αγάπη προς τον εαυτό μας, δίνοντας ένα χαρακτήρα 
πιο προσωπικό-εξομολογητικό-βιωματικό-υποκειμενικό. Βασική της πρόθεση είναι το να 
διεγείρει το συναίσθημα του δέκτη, για να νιώσει ο ίδιος πως η αγάπη προς τον εαυτό μας 
ελευθερώνει και μας επιτρέπει να βιώσουμε τη ζωή μας πιο συνειδητοποιημένα. Με τον 
τρόπο αυτό, απηχεί προσωπικές απόψεις κι εμπειρίες, προσδίδοντας αμεσότητα, 
ζωντάνια, δίνοντας το σημάδι της προσωπικής μαρτυρίας κι εκμυστήρευσης. 

 

 
Γ. Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι διακρίνονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση κι 
αυτοσεβασμό. Διακρίνουμε προσωπικότητες με σύνδρομα κατωτερότητας, δηλαδή με 
ανασφάλειες, άγχη, διστακτικότητα και καχυποψία, δείχνοντας πως η αγάπη προς τον 
εαυτό τους δεν υφίσταται. Το άτομο δυσκολεύεται να βρει την ψυχική του ισορροπία, 
ευρισκόμενο σε μια διαρκή αμφιταλάντευση που προκαλεί η εξοντωτική καθημερινότητά 
του, η εργασία και οι υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένεια. Δεν μπορεί να ευθυγραμμίσει 
τα “πρέπει” και τα “θέλω” του και καταλήγει να βιώνει μια ζωή μακριά από τη δική του 
αλήθεια, τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες. Εξαιτίας αυτής της ψυχοφθόρας κατάστασης, 
δεν διαθέτει την εσωτερική δύναμη κι αντοχή να προστατεύσει περισσότερο τον ίδιο και 
να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του. Το παραπλανητικό «εγώ» τον απομακρύνει από καθετί 
αυθεντικό και ουσιώδες. Διαμορφώνει μια πλάνη, μια ψεύτικη εικόνα την οποία ζει 



 

καθημερινά, καταφεύγοντας στην ατομική του αλλοτρίωση με πλασματικές ανάγκες και 
προτεραιότητες. Αυτοσκοπός του δεν είναι η αυτοσυγκρότηση και η γνωριμία με το εγώ 
του, αλλά η επιδίωξη ευτελών σκοπών του ίδιου και των άλλων. 

 

 

 

 

 


