
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2020 

 

ΘΕΜΑ Α  

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στους λόγους  που η ποίηση λειτουργεί λυτρωτικά για 

το συγγραφέα: 

• Αποτελεί δημιουργία και προσωπική κατάκτηση 

• Είναι καθημερινή ενασχόληση 

• Του προσφέρει αυτοπεποίθηση 

• Γεμίζει το χρόνο του 

• Τον παρηγορεί  

 

ΘΕΜΑ Β 
 Β1. ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ  

α) Λάθος (Η προσωπική ανάγνωση απαιτεί συνήθως μια εσωτερική απομόνωση και 
όχι να σου επιβάλλεται εξωτερικά) 

 β) Λάθος (παρ. 5: Οι ώρες του διαβάσματος είναι διάσπαρτες σε όλη τη διάρκεια της 
μέρας και της νύχτας που τείνουν να ενοποιηθούν σε έναν αλλόκοτο χωροχρόνο.  

γ) Λάθος (παρ. 2: Έχει γράψει μέσα στην καρδιά του, με στοργή και εμπιστοσύνη …)  
δ) Λάθος (παρ. 3: Μέσα στην Ιστορία του κόσμου, μέσα στην Ιστορία των επιστημών)  
ε) Σωστό (Κείμ. 1, παρ. 5: …γιατί το γράφειν αποτελεί την έσχατη ακραία παρηγοριά 
για τη θνητότητα που τους πολιορκεί) 
 

Β2. α) Βασικός σκοπός του συντάκτη του Κειμένου 1 είναι να ευαισθητοποιήσει τους 

αναγνώστες στη ζήτημα της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Για να επιτύχει κάτι τέτοιο 
καταφεύγει στην επίκληση στο συναίσθημα, επιχειρώντας να διεγείρει στην ψυχή 
των αναγνωστών τα αντίστοιχα συναισθήματα. Πιο συγκεκριμένα, καταφεύγει στη 
χρήση του θαυμαστικού στην προτελευταία παράγραφο του κειμένου «τι ειρωνεία!», 
προκειμένου να δείξει την ικανοποίηση και την ευχαρίστησή του που έχει καταφέρει 
να ξανακερδίσει το χρόνο της ανάγνωσης σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι, κατορθώνει 
να μεταφέρει στους αναγνώστες τη σημασία της ανάγνωσης μέσα στην 
καθημερινότητά του. Παράλληλα, με τη χρήση του κόμματος στην τελευταία 
παράγραφο «γιατί η λογοτεχνία είναι αμόλυντη, κανένας ιός δεν θα τη μεταλλάξει, 
θα είναι πάντα εκεί» παραθέτει με ασύνδετο σχήμα τις ιδιότητες της λογοτεχνίας και 
το χαρακτήρα της που θα αποβεί σωτήριος για τον άνθρωπο, παρουσιάζοντας 

στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Για την επίτευξη της συγκίνησης των αναγνωστών, ο 
συντάκτης μεταξύ άλλων καταφεύγει και στη μεταφορική χρήση της γλώσσας «Και 

να η θαυματουργή ίαση της λογοτεχνίας. Τέτοια κείμενα έρχονται να γιατρεύουν την 
ψυχή» προκειμένου να προσδώσει ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα στο 

κείμενο και να καταστήσει το ύφος εύληπτο, οικείο και κατανοητό. Έτσι, 
αισθητοποιείται ο ιαματικός και θεραπευτικός χαρακτήρας της λογοτεχνικής 

ανάγνωσης ωθώντας τους αναγνώστες στη στροφή προς τη λογοτεχνία. Τέλος, με την 



 
αντίθεση «αν στην εφηβεία μου έκλεβα χρόνο για διάβασμα, τώρα αυτός ο χρόνος 
ξανακερδίζεται», θέλει να τονίσει τη σημασία και την αξία της φιλαναγνωσίας, 
δείχνοντας πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χρόνος και πόσο τον αναζητούσε 
εναγωνίως στην εφηβική του ηλικία. [Συμπληρωματικά μπορούν να σχολιαστούν: 

από τα σημεία στίξης η διπλή παύλα «τι ειρωνεία!» ή τα εισαγωγικά «ανέβασα 
πυρετό» που δείχνουν μεταφορική χρήση της γλώσσας και από τα σχήματα λόγου 

οποιαδήποτε άλλη μεταφορική/ συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας (έκλεβα χρόνο 
για διάβασμα, τα λογοτεχνικά αντισώματα θα μεταμορφώνουν τις ψυχές μας και θα 

μας οπλίζουν με κουράγιο) ή την παρομοίωση και συγχρόνως οπτικοακουστική 
εικόνα «λες και εγείρονται οι συγγραφείς και συνομιλούν μαζί μου»]. 

 

Β2.β) Στην πέμπτη παράγραφο του Κειμένου 2 ο συντάκτης καταφεύγει στη χρήση 
ενός μεταβατικού ερωτήματος με το οποίο προσδίδει στο κείμενό του ζωντάνια, 

αμεσότητα και παραστατικότητα, καθιστά το ύφος εύληπτο, οικείο και κατανοητό, 
επικαλούμενος τα συναισθήματα των αναγνωστών. Παράλληλα, με το ερώτημα αυτό 

δημιουργεί ένα είδος διαλόγου μεταξύ συντάκτη και αναγνωστών, διεγείροντας το 
γόνιμο προβληματισμό προβληματισμό τους για τη σημασία και την αξία της γραφής 

και τη συμβολή της στην υπέρβαση της φθοράς και της θνητότητας. 
 

Β3. Σύμφωνα με το συγγραφέα ο άνθρωπος καταφέρνει να κερδίσει τη μάχη με το 
χρόνο και την αιωνιότητα προσπαθώντας να αφήσει ανεξίτηλη την παρουσία του στο 

διάβα της ζωής του. Ανεξάρτητα από την ιδιότητά του ή το χώρο στον οποίο 
δραστηριοποιείται, επιχειρεί να διαγράψει μια τέτοια πορεία τόσο σε προσωπικό και 
οικογενειακό επίπεδο όσο και στον επαγγελματικό στίβο. Ιδιαίτερα κάποιοι 
άνθρωποι, κυρίως πνευματικοί, καταφέρνουν να αφήσουν το στίγμα τους στο χώρο 
των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών και να γραφεί το όνομά τους με 
χρυσά γράμματα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της κοινωνίας. 
 

ΘΕΜΑ Γ  

Το ποιητικό υποκείμενο αναφέρεται στην αξία της ποίησης στη ζωή του ανθρώπου. 

Συγκεκριμένα πως η ποίηση μπορεί  να λειτουργήσει ευεργετικά στις αντιξοότητες 

που αντιμετωπίζει καθημερινά ο άνθρωπος. Μέσω της επανάληψης «για 

πράγματα», προκειμένου να δώσει έμφαση αλλά και της χρήσης οριστικής «έχουνε, 

πουλιούνται, σάπισαν..» έγκλισης  ο ποιητής επισημαίνει καταστάσεις και γεγονότα 

πραγματικά που ταλαιπωρούν καθημερινά τον άνθρωπο. Επιπλέον με τη χρήση β’ 

ρηματικού προσώπου κάνει διάλογο με τον αναγνώστη και το ύφος γίνεται άμεσο, 

οικείο, παραστατικό. Ταυτόχρονα  τον παροτρύνει να στραφεί στην ποίηση, 

προκειμένου να λυτρωθεί. Έρχεται, όμως, η ποίηση με την ευεργετική της δύναμη να 

στηρίξει και να βοηθήσει τον άνθρωπο, «Εκεί πάνω βρίσκεται η ποίηση».  

Αναμφισβήτητα η ποίηση έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου καθώς : 

• Συντελεί στην πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου , αφού διευρύνει τους 

προβληματισμούς και ανοίγει νέους ορίζοντες στη σκέψη. 



 
• Βοηθά το άτομο να αποκτήσει μια άλλη θέαση του κόσμου, μια διαφορετική 

οπτική με την καλλιέργεια της ευαισθησίας. 

• Με τη συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας  και  την εικονοπλασία  

αναπτύσσει τη φαντασία. 

• Αναβαθμίζει το γλωσσικό και αισθητικό κριτήριο.  

Αποτελεί το καταφύγιο της ψυχής, αφού ευνοεί την ενδοσκόπηση και 

συντροφεύει το άτομο σε στιγμές μοναξιάς και προσωπικής δοκιμασίας.  

 

 

ΘΕΜΑ Δ’  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΚΘΕΣΗ  
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Κείμενο που θα δημοσιευθεί στο ιστολόγιο του σχολείου, 
άρα απαιτεί τίτλο και ένδειξη δημοσίευσης  
Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ  
- Δημιουργική ενασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου  
- Γνήσια μορφή ψυχαγωγίας  
- Εσωτερική ανάγκη και απομόνωση  

- Διαφυγή από τη ρουτίνα της καθημερινότητας  
- Θεραπευτική λειτουργία και ασπίδα προστασίας απέναντι σε προβλήματα και 

προκλήσεις - Ωρίμανση σκέψης και φαντασίας  
- Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων-ικανοποίηση φιλομάθειας  
- Καλλιέργεια γλωσσικού αισθήματος, εμπλουτισμός λεξιλογίου  
- Αυτογνωσία, κατάργηση χωροχρόνου  
- Ψυχοπνευματική καλλιέργεια 
 

 Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ  

- Απουσία ελεύθερου χρόνου και πολλαπλές υποχρεώσεις  

- Ένταξη της ανάγνωσης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (διακοπές 

Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιρινές διακοπές)  

- Προσπάθεια ανεύρεσης ελεύθερου χρόνου  

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης ώστε να στραφεί στην αναζήτηση του ποιοτικού 

ελεύθερου χρόνου  

- Παροχή και εξασφάλιση αισθητικών κριτηρίων για αναζήτηση της αισθητικής 

απόλαυσης και συγκίνησης 

Στροφή στην τεχνολογία και αξιοποίση “e books” 

 


