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Θζμα Α :  

Ρερίλθψθ 

Ο ςυγγραφζασ ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο αναφζρεται ςτουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ θ ανάγνωςθ λογοτεχνίασ ωφελεί τουσ αναγνϊςτεσ . 

Τονίηει τισ αιτίεσ για τισ οποίεσ θ λογοτεχνία τζρπει το κοινό. 

 Ο αναγνϊςτθσ αλλθλεπιδρά με τον ςυγγραφζα του κειμζνου. 

 Το ίδιο το κείμενο απορροφά τον δζκτθ 

 Η λογοτεχνία είναι ψυχικι αγαλλίαςθ 

 Ο αναγνϊςτθσ χάνεται ςτο μαγικό κόςμο του βιβλίου  

 Οπλίηεται με δφναμθ για να αντεπεξζλκει ςτισ αντιξοότθτεσ τθσ κακθμερινισ 

ηωισ  

Θζμα Β1 : 

α. Λάθος «Ζφθβοσ όταν αρρϊςταινα» και «Δεν αςκϊ πρωτακλθτιςμό 

ανάγνωςθσ». 

β. Λάθος «Οι ϊρεσ του διαβάςματοσ είναι διάςπαρτεσ». 

γ. Λάθος «Γράφει μεσ ςτθ μνιμθ του» 

δ. Λάθος «Μζςα ςτθν ιςτορία του κόςμου … όλοι αυτοί κακζνασ με τον τρόπο 

του γράφουν» 

ε. ωστό κείμενο 1 «ίαςθ λογοτεχνίασ» και «οπλίηουν με κουράγιο» κείμενο 2 

«θ γραφι κα αντιςτακεί ςτο φευγαλζο τθσ φπαρξθσ του» και «το γράφειν 

αποτελεί τθν ζςχατθ, ακραία παρθγοριά». 

Θζμα Β2: 

 α. ςχιματα λόγου:  

 να το αφουγκράηεςαι: μεταφορά  

 γιατρεφουν τθν ψυχι: προςωποποίθςθ  

ςθμεία ςτίξθσ:  

 <<ανζβαςα πυρετό>>: ειςαγωγικά, μεταφορικι ςθμαςία, αμφιςβιτθςθ 

 τι ειρωνεία!: ζμφαςθ 

 - τι ειρωνεία!-: διπλι παφλα/καυμαςτικό→ ζμφαςθ  
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Χρθςιμοποιϊντασ ςυναιςκθματικά φορτιςμζνο λόγο προςπακεί να κεντρίςει το 

ενδιαφζρον των αναγνωςτϊν για το διάβαςμα λογοτεχνικϊν κειμζνων → επιδίωξι 

του είναι να τουσ ωκιςει να αγαπιςουν το λογοτεχνικό βιβλίο και να υιοκετιςουν 

τθν ανάγνωςθ ωσ τρόπο αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου τουσ.  

 

Θζμα Β2:  

β. –κινθτοποιεί τθ ςκζψθ του αναγνϊςτθ, προβλθματίηει, ευαιςκθτοποιεί. 

-προςδίδει ηωντάνια, αμεςότθτα, παραςτατικότθτα και διαλογικό χαρακτιρα ςτο 

κείμενο.  

-διευκολφνει τθ μετάβαςθ ςε όςα πρόκειται να λεχκοφν ςτθ ςυνζχεια.  

βλ. βιβλίο φροντιςτθρίου ςελίδα 217 

 

Θζμα Β3: 

 –όλα τα λαμπρά επιτεφγματα του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ διατθροφνται μζςα από 

τον γραπτό λόγο. 

-οι πιο ξεχωριςτοί ςτρατθλάτεσ, πολιτικοί, εκνικοί ιρωεσ αλλά και κρθςκευτικοί 

θγζτεσ όλων των εποχϊν μζνουν ςτθν ιςτορία μζςα από τα δικά τουσ γραπτά 

κείμενα ι μζςα από τα ιςτορικά και λογοτεχνικά βιβλία. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τα 

επιςτθμονικά επιτεφγματα. 

-οι ςυγγραφείσ επίςθσ λογοτεχνικϊν βιβλίων αποτυπϊνουν τθν εποχι ςτθν οποία 

ηουν.  

-scripta manent. 

 

Θζμα Γ1: 

Το ποιθτικό υποκείμενο αναφζρεται ςτο ςφνκετο ταξίδι τθσ ηωισ και ςτθν 

κακθμερινότθτα του ανκρϊπου που είναι γεμάτθ εμπειρίεσ. 

Οι εμπειρίεσ αυτζσ είναι: 

 καταςτάςεισ πρωτόγνωρεσ, απρόςμενεσ αλλά και μονότονεσ, 

επαναλαμβανόμενεσ. 

 παρωχθμζνεσ, νοςθρζσ καταςτάςεισ. 

 ανόθτεσ αποφάςεισ τθσ ηωισ/φόβοι/ςχζδια που δεν ευοδϊκθκαν. 
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 απρόςμενεσ καταςτάςεισ/όνειρα που πραγματοποιικθκαν.  

Μζςα ςϋ όλα αυτά που ηει ο κακζνασ μασ ο ρόλοσ τθσ ποίθςθσ είναι 

ςθμαντικόσ/απαραίτθτοσ ςτθ ηωι μου γιατί:  

-ψυχαγωγεί, τζρπει, ανακουφίηει και απαλλάςςει από το άγχοσ τθσ τεχνοκρατίασ 

που ςυνκλίβει τον νζο άνκρωπο ςτθν εποχι μασ. 

-ευαιςκθτοποιεί ςχετικά με τα ςφγχρονα προβλιματα.  

-εξευγενίηει τθν ψυχι, ευαιςκθτοποιεί, καλλιεργεί τθ λεπτότθτα των αιςκθμάτων.  

-ςτθν ποίθςθ βρίςκει καταφφγιο ο νζοσ και ανακοφφιςθ, φςτερα από αποτυχίεσ, 

κλιβερά γεγονότα, μεγάλεσ απογοθτεφςεισ. 

κειμενικοί δείκτεσ:     -αφθγθματικόσ χαρακτιρασ του ποιιματοσ 

                                   -ο τελευταίοσ ςτίχοσ ξεχωρίηει → δίνει ζμφαςθ 

                                   -επανάλθψθ λζξεων → ζμφαςθ 

                                   -β’ πρόςωπο → απευκφνεται άμεςα ςτον αναγνϊςτθ  

                                   -αποςιωπθτικά → παφςθ για προβλθματιςμό, υπονοεί ότι 

                                     υπάρχουν κι άλλεσ καταςτάςεισ.  

                                   -αντικζςεισ  

 

Θζμα Δ: 

Επικοινωνιακό πλαίςιο:  

κατάκεςθ προςωπικισ εμπειρίασ ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου ςασ→ 

Ηλεκτρονικόσ τφποσ→ Άρκρο→ Τίτλοσ 

π.χ. «Το βιβλίο κι εγϊ», «Το βιβλίο ςτθ ηωι μασ» 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Άντλθςθ αφόρμθςθσ από επικαιρότθτα π.χ. ζρευνεσ που διεξιχκθςαν ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κατζδειξαν τθν κακι ςχζςθ των Νεοελλινων με τθν ανάγνωςθ 

βιβλίων. 
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ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ 

Το βιβλίο παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ ηωι του ανκρϊπου, κυρίωσ του μακθτι, 

κακϊσ αποτελεί «πολυχρθςτικό» εργαλείο τθσ κακθμερινότθτάσ του. Τον 

ςυντροφεφει κάκε ϊρα τθσ θμζρασ  από τισ πρϊτεσ ςχολικζσ ϊρεσ που κα γίνει ο 

ςυνοδοιπόροσ ςτο ταξίδι τθσ γνϊςθσ, μζχρι αργά το βράδυ που τα μάτια κα 

κλείςουν βυκιςμζνα ςτθν απόλαυςθ φανταςτικϊν κόςμων που προςφζρει ζνα 

λογοτεχνικό βιβλίο. Ππωσ όλοι οι μακθτζσ ζτςι κι εγϊ, ζχω ωσ αχϊριςτο φίλο το 

βιβλίο. 

Κακά τα ψζματα, το βιβλίο είναι αυτό που μεταςχθματίηει τθ ςκζψθ μασ, ξυπνά τισ 

αιςκιςεισ μασ, τροποποιεί τθν πραγματικότθτά μασ. Πταν διαβάηουμε όλα 

αλλάηουν, αποκτοφν άλλεσ διαςτάςεισ, μεταςχθματίηεται το ςφμπαν του πνεφματόσ 

μασ. Μζςα ςτο βιβλίο ξεχνιόμαςτε, ξεφεφγουμε από τθ ρουτίνα τθσ 

κακθμερινότθτασ, προβλθματιηόμαςτε, ερμθνεφουμε, φιλοςοφοφμε. Είναι ςαν να 

γνωρίηουμε νζουσ αξιόλογουσ ανκρϊπουσ, ανκρϊπουσ πνευματικοφσ που ζχουν τθ 

διάκεςθ να μοιραςτοφν μαηί μασ τθ ςοφία τουσ, να μασ μεταλαμπαδεφςουν τθν 

εμπειρία τουσ, να μασ προφυλάξουν από «κακοτοπιζσ». Είμαςτε πραγματικά 

τυχεροί να ζχουμε ςτθ ηωι μασ ζναν τζτοιο φίλο, όπωσ το βιβλίο. 

Πςον αφορά τϊρα το ρόλο που παίηει το βιβλίο ςτθ γενικότερθ διαχείριςθ του 

προςωπικοφ μου χρόνου, κα ζλεγα πωσ είναι κακοριςτικόσ. Ξεκινϊντασ από τα 

ςχολικά εγχειρίδια που προςφζρουν, κακθμερινά τθ γνϊςθ, ωσ πολφτιμα 

παιδευτικά εργαλεία και ςυνάμα τα λογοτεχνικά βιβλία που ομορφαίνουν τθν 

κακθμερινότθτά μου, με ξεκουράηουν και μου χαρίηουν ςτιγμζσ χαλάρωςθσ, κα 

ζλεγα πωσ το βιβλίο με ζχει γαλουχιςει τόςο πνευματικά, όςο και ψυχικά. Βζβαια 

μθν ξεχνάμε, ότι διανφουμε τθν εποχι του ίντερνετ και τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Ζτςι, κι εγϊ, όπωσ και οι περιςςότεροι νζοι, πολλζσ φορζσ παραςφρομαι από τισ 

«Σειρινεσ» του «Ίνςταγκραμ» και του «Φζιςμπουκ» ι από τα ςάιντσ ποικίλθσ φλθσ 

που κάνουν μεν τθν ανάγνωςθ πιο προςιτι, αλλά ςίγουρα δεν ζχουν τθ μαγεία του 

ξεφυλλίςματοσ ενόσ βιβλίου. Ππωσ αναφζρεται και ςτα κείμενα, τα κοινωνικά 

δίκτυα επιβαρφνουν τον πολφτιμο ελεφκερο χρόνο μασ και μασ απομακρφνουν από 

το βιβλίο ι το προβάλλουν μόνο και μόνο για λόγουσ επίδειξθσ. Αξίηει τζλοσ, να 

επιςθμάνω πωσ δυςτυχϊσ, κι εγϊ όπωσ και τόςοι άλλοι μακθτζσ ζχω γίνει κφμα του 

τεχνοκρατιςμοφ που επικρατεί ςτθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ και εξαιτίασ του 

ανταγωνιςμοφ, τθσ αποςτικιςθσ, τθσ βακμοκθρίασ, νιϊκω αρνθτικά ςυναιςκιματα 

και αυτό κάποιεσ φορζσ με απομακρφνει από το βιβλίο. Ευτυχϊσ όχι για πολφ! 

Καλό είναι βζβαια, όλοι οι νζοι να ςυναιςκανκοφμε τθν αξία του βιβλίου και να 

καταφζρουμε να ςυνδυάςουμε τα οφζλθ του με τα πλεονεκτιματα που μασ 

προςφζρει θ τεχνολογία για μια καλφτερθ εκπαίδευςθ, μια καλφτερθ ηωι! 


