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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
A1. 
Η λογοτεχνική ανάγνωση συνιστά λυτρωτική απόλαυση για τον Θ. Γρηγοριάδη. 
Υποστηρίζει πως ως δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, που δεν προκαλεί 
το άγχος του ανταγωνισμού και της επίδειξης  και δεν περιορίζεται χωροχρονικά, 
αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση του αναγνώστη και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση 
προκαλώντας του συγκίνηση. Η επαφή με την λογοτεχνία λειτουργεί θεραπευτικά 
οπλίζοντας την ψυχή με «κουράγιο» διαμορφώνοντας το ήθος και εξευγενίζοντας την 
ψυχή.   
 
Β1 
α. Λάθος «Προσωπικά το θεωρώ μια δημιουργική ενασχόληση» 
β. Λάθος «Οι ώρες του διαβάσματος …χωροχρόνο» 
γ. Λάθος «Γράφει μες την μνήμη του», «Έχει γράψει μέσα στην καρδιά του» 
δ. Λάθος «Μέσα στην Ιστορία …οι αυθεντικοί συγγραφείς» 
ε. Σωστό  
1ο κειμ. «Η θαυματουργή ίαση της λογοτεχνίας …γιατρεύουν την ψυχή» 
2ο κειμ. «Ίσως γιατί το γράφειν..ακραία παρηγοριά… η πράξη του γράφειν» 
 
Β2. α. Σκοπός του συγγραφέα του 1ου κειμένου είναι να ευαισθητοποιήσει τους 
αναγνώστες ως προς την αξία της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Επικαλούμενος το 
συναίσθημα και χρησιμοποιώντας συνυποδηλωτικά τη γλώσσα επιτυγχάνει τον στόχο 
του. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τα εξής σημεία στίξης: 
 Εισαγωγικά «ανέβασα πυρετό» Με την χρήση του ευθύ λόγου-μεταφορική 

χρήση παρουσιάζει μια «δικαιολογία» για την αφιέρωσή του στο διάβασμα 
αγαπημένου του βιβλίου 

 Θαυμαστικό και διπλή παύλα –τι ειρωνεία!-  Δηλώνεται το σχόλιο του με μια 
δόση έκπληξης  σχετικά με το ότι η ενασχόληση με το διάβασμα δεν συνιστά 
σπατάλη αλλά αξιοποίηση του χρόνου καθώς και ότι κατορθώνει να βρει χρόνο 
μέσα στους σύγχρονους ρυθμούς ζωής. 

Β. σχήματα λόγου με τα οποία προσδιδεται στο λόγο  ζωντάνια,  αμεσότητα και  
παραστατικότητα 
 Οπτική εικόνα: «εγείρονται οι συγγραφείς… συνομιλούν μαζί μου» με 

στόχο να οπτικοποιήσει την συνομιλία του αναγνώστη με τον συγγραφέα 
 Μεταφορά: «η λογοτεχνία είναι αμόλυντη …κανένας ιός δεν θα την 

μεταλλάξει» δείχνοντας την αξία –δύναμη της λογοτεχνίας. 
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β. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το ρητορικό ερώτημα προκειμένου να επικοινωνήσει 
άμεσα με τον αναγνώστη. Αποβλέπει στον προβληματισμό, ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση του αναγνώστη σχετικά με την επίμονη ενασχόληση του ανθρώπου με 
την συγγραφή. Επιπρόσθετα συμβάλλει στην συνοχή της λειτουργώντας μεταβατικά.   
 
Β3.  
Ο άνθρωπος συνειδητοποιώντας τη θνητότητά του επιδιώκει να αφήσει το αποτύπωμα 
του στην Ιστορία μέσα από τις πράξεις του και τα επιτεύγματα του και τελικά κερδίζει 
την μάχη με τον χρόνο. Συγκεκριμένα η επαγγελματική του καταξίωση και 
σταδιοδρομία, ο ηρωισμός, τα επιστημονικά επιτεύγματα, η αγιοσύνη και η προσφορά 
στα Γράμματα και τις Τέχνες  του εξασφαλίζουν την υστεροφημία. Έτσι κατορθώνει 
να διατηρήσει την επαφή με το παρελθόν και να διασώσει τη μνήμη της ανθρωπότητας 
συμβάλλοντας στην πολιτισμική πρόοδο.  
 
Γ1 
Βασικό θέμα του ποιήματος αποτελεί η συμβολή της ποίησης στην ζωή των 
ανθρώπων. Το ποιητικό υποκείμενο αξιοποιώντας το β΄ ενικό με αμεσότητα και κλίμα 
θεατρικότητας (διαλογικό) αναπτύσσει τα ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο. 
Η επανάληψη «για πράγματα» αποτυπώνει το εύρος των ερωτημάτων που 
αναδεικνύονται. Διερωτάται το ποιητικό υποκείμενο για καθημερινά προβλήματα και 
ανησυχίες που η ωφελιμιστική νοοτροπία επιτάσσει. Η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης ή  η 
ευθυνοφοβία και η απόκλιση των στόχων καθώς και οι απρόοπτες καταστάσεις και τα 
ανεκπλήρωτα όνειρα επισημαίνονται με αντιθέσεις «ξαφνιάζουν- γίνονται κάθε μέρα/ 
δεν θα συμβούν –τώρα συμβαίνουν». Μπροστά σε αυτούς τους προβληματισμούς η 
ποίηση  έρχεται να αποκαλύψει την ουσία των πραγμάτων  και να αποτελέσει μια 
διέξοδο για φόβους και ανεκπλήρωτα όνειρα.  
Η ποίηση προσωπικά εκτιμώ πως αναπτύσσει τη φαντασία, λειτουργεί θεραπευτικά  
στην ψυχή των αναγνωστών και οδηγεί στην αυτογνωσία. Ωστόσο, έχει απαξιωθεί στη 
σύγχρονη τεχνοκρατική κοινωνία μας, γι αυτό επιβάλλεται η ενασχόληση μ’  αυτήν και 
η συνειδητοποίηση της αξίας της. 
 
Δ1. Τίτλος:  «Ανάγνωση βιβλίων;» 
 
Πρόλογος: Αφόρμηση από την επικαιρότητα π.χ. πρόσφατος εγκλεισμός λόγω 
πανδημίας και ενασχόληση με το βιβλίο. 
Κύριο μέρος:  
Α΄ ζητούμενο: Προσωπικά η ανάγνωση βιβλίων, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική, 
αποτελεί μια υγιή μορφή ψυχαγωγίας. Μέσω αυτών: 
Αναπτύσσεται η φαντασία διευρύνονται οι ορίζοντες μου 
Κατακτώ την αυτογνωσία και την ετερογνωσία 
Καλλιεργώ την γλωσσική μου έκφραση  
Διαπλάθω το ήθος μου ολοκληρώνομαι ως προσωπικότητα   
Γνωρίζω σε βάθος τον πολιτισμό και την ταυτότητα μου 
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Β ζητούμενο: Λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους ασθματικούς ρυθμούς ζωής και 
τον εγκλωβισμό- εθισμό στην τεχνολογία παρατηρείται περιορισμένο ενδιαφέρον για 
το βιβλίο 
-Αυξημένες μαθητικές υποχρεώσεις  
-Ταύτιση του λογοτεχνικού βιβλίου με το σχολικό  
-Μαγικός κόσμος του Διαδικτύου  
-Νοοτροπία ήσσονος προσπάθειας και εύπεπτης διασκέδασης  
-Ελάχιστος ελεύθερος χρόνος 
 
Επίλογος: Θεωρώ πως οφείλουμε να εντάξουμε το βιβλίο στην ζωή μας 
διαχειριζόμενοι τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο μας. Οφείλουμε ως μαθητές –έφηβοι να 
καλλιεργήσουμε την φιλαναγνωσία επενδύοντας στα οφέλη που θα αποκομίσουμε 
προκειμένου να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.  

 
Επιμέλεια απαντήσεων: 

Σκυριανού Μαίρη 
Μπέκου Νατάσα 
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