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ΓΔΤΣΔΡΑ 15 ΗΟΤΝΗΟΤ 2020 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

Α1. Σην θείκελν 1 ε ινγνηερληθή αλάγλσζε ζπληζηά ιπηξσηηθή απόιαπζε, δεδνκέλνπ όηη, θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ηεο νπζίαο ηεο αλάγλσζεο, ην άηνκν απαζρνιείηαη δεκηνπξγηθά, ελώ, παξάιιεια, ληώζεη όηη 

ζπλδηαιέγεηαη κε ηνπο ζπγγξαθείο. Σην πιαίζην ηεο επαλάθηεζεο ηνπ ρακέλνπ ρξόλνπ ηεο εθεβείαο, ην 

άηνκν ληώζεη όηη, δηαβάδνληαο ινγνηερληθά έξγα, αλαλεώλεηαη ςπρηθά θαη ράλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ 

πξνζθέξνληάο ηνπ πεξηήγεζε ζηνλ θόζκν ησλ βηβιίσλ. Τειηθά, ε αλάγλσζε βηβιίσλ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάηαζε ηεο ςπρήο ηνπ αηόκνπ. 

 

Β1.  

α) Λάζνο: «Η πξνζσπηθή αλάγλσζε… επηβάιιεηαη εμσηεξηθά» 

β) Λάζνο: «Οη ώξεο… ρσξνρξόλν» 

γ) Λάζνο: «Γξάθεη κέζα ζηε  κλήκε ηνπ… έξγα ηνπ», «Έρεη γξάςεη κέζα… θίινπο» 

δ) Λάζνο: «Μέζα ζηελ Ιζηνξία… γξάθνπλ» 

ε) Σσζηό: «Έθεβνο… ην ζπκάκαη αθόκε» Κείκελν 1 , «Ίζσο γηαηί… ηνπ γξάθεη» Κείκελν 2 

 

 

Β2.α.  

ημεία ζηίξηρ: 

!: εηξσλεία 

«αλέβαζα ππξεηό»: κεηαθνξά 

-ηη εηξσλεία- : πξνζζήθε ζρνιίνπ  

σήμαηα λόγος: 

«…λα ην αθνπγθξάδεζαη…»: κεηαθνξά 

«…ε ινγνηερλία είλαη ακόιπληε.»: κεηαθνξά 

«Τέηνηα θείκελα… γηαηξεύνπλ»: πξνζσπνπνίεζε 

 

β. Τν εξώηεκα ζηελ πέκπηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ πξνζδίδεη ακεζόηεηα, παξαζηαηηθόηεηα, δσληάληα 

θαη νηθεηόηεηα, πξνβιεκαηίδεη ηνλ αλαγλώζηε, ην θείκελν απνθηά δηαιεθηηθή κνξθή θαη δηεγείξεη 

ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ δέθηε. 

 

 

 

Β3. Ο άλζξσπνο θαηαθέξλεη λα ληθήζεη ζηνλ αγώλα κε ηνλ ρξόλν. Απηό ην επηηπγράλεη επηζθξαγίδνληαο 

ηελ παξνπζία ηνπ ζην νηθνγελεηαθό θαη επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ. Ταπηόρξνλα, δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε 

ησλ πλεπκαηηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ επηηεπγκάησλ ηνπ θαζηζηώληαο ηα δηαρξνληθά θαη αλαιινίσηα. 

Γηεθδηθώληαο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κέζα από αγώλα θαη απηνζπζία θαη βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα 

δσήο ζε όια ηα πεδία δξάζεο ηνπ, θαηάθεξε λα αθήζεη αλεμίηειν ην ζηίγκα ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο 

αλζξώπηλεο εμέιημεο. Έηζη, ν άλζξσπνο «γξάθεη» Ιζηνξία. 

http://www.romvos.edu.gr/
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Γ1. Θέκα ηνπ πνηήκαηνο, θαηά ηε γλώκε κνπ, απνηειεί ν επεξγεηηθόο ξόινο ηεο πνίεζεο, ε νπνία έξρεηαη 

σο απάληεζε ζε πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ ηαιαλίδνπλ θαζνιηθά θαη δηαρξνληθά ηελ αλζξσπόηεηα. 

Μάιηζηα, ε πνίεζε πξνζσπνπνηείηαη ««Δθεί απάλσ ζε βξίζθεη ε πνίεζε»» γηα λα απνδνζεί ε ζεκαληηθή 

απηή δπλαηόηεηά ηεο. Έξρεηαη ινηπόλ ε πνίεζε θαη ζε «βξίζθεη» γηα λα ζνπ δώζεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

αλαδεηάο. Παξάιιεια, ε ρξήζε ηνπ β΄ εληθνύ πξνζώπνπ πξνζδίδεη αίζζεζε δηαιόγνπ κε ηνλ αλαγλώζηε, 

κέζσ ηεο νπνίαο ν ίδηνο ηαπηίδεηαη κε ην πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο («αλαξσηηέζαη» , «αληηθξίδεηο», 

«έιεγεο»). Ο καθξνπεξίνδνο ιόγνο, επίζεο, δίλεη ξνή ζηνλ ιόγν απνδίδνληαο ηελ αέλαε ελαιιαγή ησλ 

εκπεηξηώλ ηεο αλζξώπηλεο δσήο, είηε απηά είλαη πξνβιέςηκα είηε αλαπάληερα.  

Ο ξόινο ηεο Πνίεζεο είλαη ιπηξσηηθόο, όπσο όισλ ησλ ηερλώλ, ελάληηα ζηνλ νξζνινγηζκό θαη ηνλ 

βαζαληζκό ηεο δσήο, ελώ ε παηδαγσγηθή ηεο δύλακε δξα σο κνξθσηηθό αγαζό ελάληηα ζηελ εθξίδσζε ησλ 

δεκηνπξγηθώλ δπλάκεσλ ηνπ εθήβνπ. Η πνίεζε θαιιηεξγεί θαη κνξθώλεη ηνλ άλζξσπν από ηελ αξρή σο ην 

ηέινο ηεο ύπαξμήο ηνπ. Δλεξγνπνηεί, νμύλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ αηζζεηηθή νπζία θαη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό, ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα. Αηζζεηηθή παηδεία θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

αλαπλένπλ κέζα από ηελ Πνίεζε ζηνρεύνληαο ζηνλ ζηνραζκό θαη όρη ζηελ αδξαλνπνίεζε ηνπ λένπ. 

 

 

 

Γ1.  

ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΣΗΣΛΟ:   ςνοδοιπόπορ ζηον Υπόνο ηο Βιβλίο 

ΠΡΟΛΟΓΟ: 

Αθόξκεζε από επίθαηξν γεγνλόο: ιόγσ αλαγθαζηηθνύ πεξηνξηζκνύ θαη εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο πνπ 

επέθεξαλ ηελ αύμεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ε αλάγλσζε βηβιίσλ απνηέιεζε κηα επηινγή αμηνπνίεζήο ηνπ. 

 

Α΄ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ: σέζη με ηο βιβλίο με βάζη ηην πποζωπική εμπειπία ηων νέων 

Η ζρέζε κε ην βηβιίν θξίλεηαη πεξηνξηζκέλε ιόγσ: 
- Του εξεταςιοκεντρικοφ ςυςτιματοσ και τθσ ωφελιμιςτικισ απόκτθςθσ γνϊςθσ 

- Του αντιπνευματικοφ χαρακτιρα τθσ εποχισ (καταναλωτικό πνεφμα, κρίςθ αξιϊν, κεςμϊν κ.α.) 

- Τθσ τεχνοκρατικισ παιδείασ και του παρωχθμζνου ςχολικοφ εγχειριδίου 

- Τθσ επικράτθςθσ τθσ εικόνασ από τα ΜΜΕ και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 Γη’ απηό, επηιέγνπλ ηελ εθηόλσζε αληί γηα ηελ ςπραγσγία, σζνύκελνη ζε εύπεπηεο επηινγέο 

Ωζηόζν: 

Λόγσ ηεο αλαγλσξηζκέλεο αμίαο ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο πνπ απνκέλεη δηαηίζεηαη 

ζηελ επαθή κε ην πνηνηηθό βηβιίν.  

Β΄ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ: Ρόλορ ηηρ ζηη γενικόηεπη διασείπιζη ηος πποζωπικού σπόνος ηων νέων 
- Ενδοςκόπθςθ, αυτοκριτικι, αυτογνωςία -> ευαιςκθτοποίθςθ για τα κοινά, αλτρουιςμόσ, ςυμμετοχι ςε 

εκελοντικζσ δράςεισ 

- Ανφψωςθ μορφωτικοφ επιπζδου, όξυνςθ κριτικισ ικανότθτασ, εμπλουτιςμόσ γνϊςεων, διεφρυνςθ 

φανταςίασ -> εξοικονόμθςθ χρόνου μζςω τθσ αποφυγισ μθχανιςμϊν προπαγάνδασ, ςφαιρικι 

πλθροφόρθςθ, οργάνωςθ χρόνου τθσ κακθμερινότθτασ 

- Απόκτθςθ ερεκιςμάτων και αξιϊν από το βιβλίο που ωκοφν ςτθν αναηιτθςθ και κατάκτθςθ νζων 

εμπειριϊν μζςα από τθν επζνδυςθ του χρόνου ςε ποιοτικό τουριςμό, ςε υγιι κοινωνικοποίθςθ και ςτθν 

αξιοποίθςθ τυχόν ταλζντων και κλίςεων 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ: Δπνκέλσο, γίλεηαη εθηθηή ε επαλεθηίκεζε ηνπ πνηνηηθνύ βηβιίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

αμηνπνίεζε αθόκα θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ σο κέζνπ γόληκεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ. 
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σολιαζμόρ Θεμάηων 

Τα ζέκαηα αθνξνύζαλ πνιύ θαιά πξνεηνηκαζκέλνπο καζεηέο όρη κόλν ζηνπο ζεκαηηθνύο θύθινπο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ αιιά θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ. Πξνϋπέζεηαλ εθθξαζηηθή επειημία ηνπ καζεηή, βαζύηαηε θξηηηθή 

ζθέςε θαη εθθξαζηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ απόδνζε ησλ απαληήζεσλ κε επζηνρία. 

 

ςγγπαθική Δπιμέλεια 

Ομάδα Φιλολόγων ΡΟΜΒΟΤ 


