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Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» 

 
 
 
Α. Η λογοτεχνική αφήγηση συνιστά λυτρωτικά απόλαυση, γιατί: 

- αποτελεί δημιουργική απασχόληση με την οποία ο αναγνώστης οικειοποιείται το περιεχόμενο του 

αναγνώσματος 

- προσφέρει αίσθηση ελευθερίας 

- βίωση της τρυφερότητας και της ασφάλειας (συναισθηματική κάλυψη) 

- πνευματική συνομιλία 

- κατάργηση των περιορισμών του χρόνου και του χώρου 

- ψυχική ανακούφιση και ενδυνάμωση, μεταμόρφωση  

 
 
Β1.  
 
α. Λάθος (1

η
 παρ. « Η προσωπική … εξωτερικά.») 

β. Λάθος ( 5
η
 παρ. « Οι ώρες … χωροχρόνο.») 

γ. Λάθος ( 1
η
 παρ.:  «Γράφει μες στη μνήμη του») 

δ. Λάθος (3
η
 παρ. : «Μέσα στην ιστορία … σπουδαίοι) 

ε. Σωστό (7
η
 παρ. : «Και να η θαυματουργή ίαση… γιατρεύουν την ψυχή…», 5

η
 παρ.: «Ίσως γιατί το γράφειν 

…  αποτελεί την έσχατη, ακραία παρηγοριά.») 

 

Β2 α.  

Σημεία στίξης:  

 Χρήση εισαγωγικών («ανέβασα πυρετό») που δηλώνουν το πάθος της ανάγνωσης. 

 Χρήση θαυμαστικού (τι ειρωνεία!) που δηλώνει έκπληξη, απροσδόκητο γεγονός. 

 Χρήση παύλας (-το θυμάμαι ακόμα) για εμφατικό σχόλιο. 

 Χρήση διπλής παύλας(- τι ειρωνεία!-) που δηλώνει προσθήκη σχολίου αναδεικνύοντας εμφατικά ότι 

ο κλεμμένος χρόνος της νεανικής ηλικίας για την ενασχόληση με το διάβασμα αποτέλεσε τελικά 

διαμορφωτικό στοιχείο της προσωπικότητας του στην ώριμη ηλικία. 

Σχήματα λόγου: 

 Χρήση μεταφοράς (Τίτλος: Το γιατρικό της αμόλυντης λογοτεχνίας, χάνομαι μέσα στο κείμενο κ.λπ.) 

που δίνει έμφαση στο θεραπευτικό ρόλο της λογοτεχνίας. 

 Χρήση αντίθεσης (3
η
 παρ.: στα κοινωνικά δίκτυα πολλοί αναφέρουν … πιο 

αδέσμευτο.)/Χρησιμοποιείται η αντίθεση για να γίνει φανερή η διάσταση ανάμεσα στο κοινωνικό 

σύνολο (πολλοί) και στον ίδιο τον συγγραφέα (για εμένα) ως προς τη σχέση με την ανάγνωση των 

βιβλίων. Η αντίθεση καθιστά το κείμενο πιο ζωντανό και άμεσο. 
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 Χρήση προσωποποίησης (7
η
 παρ.: Τέτοια κείμενα έρχονται και γιατρεύουν την ψυχή.) Η λογοτεχνία 

προσωποποιείται αποκτώντας το ρόλο του γιατρού που θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Με τον 

τρόπο αυτό φανερώνει την τεράστια αξία της για τον άνθρωπο.  

Β2 β.  

 Το ερώτημα εστιάζει στο κεντρικό ερώτημα του κειμένου που σχετίζεται με τον απώτερο σκοπό του 

«γράφειν». Δημιουργεί προβληματισμό στον αναγνώστη τονίζοντας την ματαιότητα της συγγραφής 

λόγω της θνητής φύσης του ανθρώπου. Παράλληλα, προσδίδεται στο κείμενο προφορικότητα, 

υποκειμενικότητα, αμεσότητα, οικειότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα, δραματικότητα και υφολογική 

ποικιλία προσελκύοντας τον αναγνώστη και εγείροντας το αναγνωστικό του ενδιαφέρον .  

 

Β3. Σύμφωνα με τον συγγραφέα η μάχη των ανθρώπων με τον χρόνο κερδίζεται μέσα από αυτά που 

δημιουργούν. Νοηματοδοτούν  τη ζωή τους αφήνοντας ανεξίτηλο το ίχνος τους μέσα από τη δημιουργία μίας 

επιτυχημένης οικογενειακής ή επαγγελματικής ζωής. Στην επιστήμη, την ιστορία, τις τέχνες, τα γράμματα 

αποκτούν μία θέση στην αιωνιότητα υπερνικώντας την πάροδο του χρόνου. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

ιστορικά γεγονότα και ανδραγαθήματα πετυχαίνουν την υστεροφημία και τα κείμενά τους αποτελούν ισχυρό 

όπλο για τη μάχη με τη θνητότητα. Μέσα από αυτές τις «γραφές» επιτυγχάνουν την πνευματική αθανασία 

υπερνικώντας της φθαρτότητα του χρόνου. 

 

 
Γ. Κεντρικό θέμα του ποιήματος είναι ο ρόλος της ποίησης  στη ζωή μας και η δύναμή της να έρχεται 

αυθόρμητα, ξαφνικά και να συναντά τον αληθινό ποιητή και αναγνώστη. Η ποίηση κινείται ελεύθερα, εκεί που 

δεν την περιμένεις, αλλά εκεί που την χρειάζεσαι, για να καταλάβεις τον εαυτό σου και τον κόσμο. Η ποίηση, 

λοιπόν, μας βρίσκει σε κάθε έκφανση της ζωής μας: στην καθημερινότητα, στις δυσκολίες, στις μικροχαρές, 

στον έρωτα, στα πάθη, στην προδοσία, στην αναζήτηση της αλήθειας, εκεί που αναστοχάζεται κανείς για τη 

ζωή και τον θάνατο, εκεί που αναλογίζεται τι αξίζει και τι όχι, σε στιγμές αυτογνωσίας και αυτοκριτικής. Με το 

β’ ενικό (απευθύνεται και στον κάθε αναγνώστη του και στον εαυτό του) , με τις μεταφορές (πράγματα που 

σάπισαν), τις  επαναλήψεις (για πράγματα) και αντιθέσεις (για πράγματα που πρώτη φορά αντικρίζεις για 

πράγματα χιλιοειπωμένα) καθιστά το ύφος ζωντανό, τα νοήματα εναργέστερα και αμεσότερα, δηλώνοντας  

την ατέρμονη προσπάθεια συνάντησής της ποίησης με τον άνθρωπο. Προϋπόθεση να αφεθούμε στη 

λυτρωτική δύναμή της, ώστε να ευεργετηθούμε από τα θεραπευτικά της νάματα. Ενώ όμως είναι άπιαστη και 

απατηλή, κάποια στιγμή σε ανταμείβει για την αφοσίωσή σου «σου αποκαλύπτει … καθένα μας». Το ποίημα 

δεν είναι μόνο αυτοαναφορικό, αλλά τονίζει τον ρόλο και τη μαγεία της ποίησης για τον αναγνώστη, τον απλό 

άνθρωπο που δεν γράφει, αλλά στοχάζεται ποιητικά σε μια πεζή πραγματικότητα.  

Στου; Ανθρώπους αυτούς συγκαταλέγομαι κι εγώ. Η ποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Γαληνεύει 

τις δύσκολες στιγμές μου, με βοηθά να αναστοχαστώ στις αναζητήσεις μου και να καλλιεργήσω το βάθος της 

σκέψης μου. Με βοηθά να διευρύνω τους ορίζοντές μου και να αντιμετωπίσω τον κόσμο με άλλη ματιά, πιο 

αισιόδοξη. 
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Δ.   
 
Οι πρόσφατες συγκυρίες στάθηκαν αφορμή για ενασχόληση με δραστηριότητες, οι οποίες στο παρελθόν 

αποτελούσαν ζητούμενο λόγω ανεπάρκειας του ελεύθερου χρόνου. Το διάστημα αυτό αποτέλεσε την 

αφορμή για την επανασύνδεσή μας με την ανάγνωση. 

Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ (το ερώτημα ζητά την καταγραφή της προσωπικής εμπειρίας του μαθητή) 

 Ειδικότερα, ο νέος απομακρύνεται από το βιβλίο επειδή: 

- Εθίζεται στην αδιάκοπη και άσκοπη περιήγηση σε ιστοσελίδες ποικίλου περιεχομένου, συνομιλεί 

με φίλους και γνωστούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασχολείται με την προβολή της εικόνας 

του. Τη θέση της ανάγνωσης, που θεωρείται πλέον ξεπερασμένη συνήθεια των εσωστρεφών, 

παίρνουν οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

- Οι σχολικές απαιτήσεις και ο λιγοστός ελεύθερος χρόνος δεν επιτρέπουν στον νέο να αφιερώσει 

χρόνο στην ανάγνωση, και πολύ περισσότερο να την απολαύσει. 

 Υπάρχουν και νέοι, που παρά τις επιταγές της εποχής και τις αντιξοότητες θεωρούν το βιβλίο 

καταφύγιο, αντίδοτο στην τεχνοκρατική και υλιστική εποχή. Στρέφονται στο βιβλίο, για να 

αναζητήσουν απαντήσεις, να αντλήσουν γνώση, να ταξιδέψουν, να βιώσουν έντονα συναισθήματα, 

να συναντηθούν με τους ήρωες, να εμπνευστούν. Αυτοί οι νέοι σε κάθε ευκαιρία αναζητούν το 

βιβλίο, έντυπο αλλά και ηλεκτρονικό, θεωρώντας σύντροφο στις ώρες της μοναξιάς, της ανίας, των 

προσωπικών αναζητήσεων. 

Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο ρόλος της ανάγνωσης στη διαχείριση του προσωπικού χρόνου 

 Δίνει ποιοτική διάσταση στη διαχείριση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, που σήμερα είναι 

ακόμα πιο πολύτιμος, γιατί είναι λιγοστός. 

 Το βιβλίο αποτελεί φορέα γνώσης και πνευματικής καλλιέργειας. Μέσω της ανάγνωσης 

ενεργοποιείται η σκέψη, η φαντασία, ο προβληματισμός, η δημιουργικότητα. Ο νέος διαβάζοντας 

έρχεται σε επαφή με τον διαφορετικό τρόπο σκέψης του συγγραφέα, συνομιλεί μαζί του, 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο ή τον προσεγγίζει μέσα από μια διαφορετική σκοπιά και απελευθερώνεται 

από τις συμβατικότητες. 

 Από το βιβλίο ο νέος αντλεί πρότυπα, αξίες και ιδανικά, εμπνέεται, παραδειγματίζεται και βρίσκει 

αντίδοτο, για να αντέξει την πραγματικότητα. Βλέπει αποτυπωμένα τα δικά του συναισθήματα, τις 

δικές του σκέψεις, όσα τον προβληματίζουν, τον συγκινούν, τον αγχώνουν και τον φοβίζουν κι έτσι 

καταφέρνει να αποφορτιστεί. Προσφεύγει στο βιβλίο για να συνομιλήσει με τον εαυτό του και να 

αφουγκραστεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. 

 Ειδικά σήμερα με το βιβλίο δραπετεύει από την απαιτητική και ανιαρή καθημερινότητά  και τις 

υποχρεώσεις του, δραπετεύει από τα όρια του χώρου και του χρόνου και πλάθει τον δικό του κόσμο. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Ο κόσμος του βιβλίου είναι ένας κόσμος μαγικός, που μπορεί να προσφέρει πολλά, αλλά και απαιτεί πολλά. 

Αξίζει, όμως, να βρούμε χώρο και χρόνο στη ζωή μας για το βιβλίο, να αφεθούμε στις λέξεις, τις σκέψεις και 

τις εικόνες και τότε ίσως ανακαλύψουμε καλύτερα τον κόσμο, τον άνθρωπο και τον εαυτό μας, 


