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ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΝ ΓΔΛΗΘΝ ΙΘΔΗΝ 

ΓΔΡΔΟΑ 15 ΗΝΛΗΝ 2020 

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ ΘΑΗ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ 

Α1. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ κε ηίηιν «Τν γηαηξηθό ηεο ακόιπληεο ινγνηερλίαο» ραξαθηεξίδεη ην 
δηάβαζκα σο κηα δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ, ε νπνία νδεγεί ην άηνκν ζηελ ελδνζθόπεζε. 
Η επαθή κε ην βηβιίν ζπληζηά γη’ απηόλ ζπδήηεζε κε ηνπο ζπγγξαθείο, πξνζθέξνληάο ηνπ ην 
αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ ζαιπσξήο. Η ινγνηερληθή αλάγλσζε εμάιινπ ιεηηνπξγεί, θαηά ηνλ 
γξάθνληα, ζεξαπεπηηθά, αθνύ κέζσ ησλ βησκάησλ ησν ηρώων, ο αναγνώςτησ καθαίρεται θαη αληιεί 

δύλακε. 

Β1. α. Λάζνο 

Η πεξίνδνο απηή δελ επαιεζεύεηαη κε βάζε ην θείκελν, θαζώο ζηελ πξώηε θηόιαο παξάγξαθό ηνπ 
αλαθέξεηαη όηη: «Πξνζσπηθά ην ζεσξώ κία δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε», «Η πξνζσπηθή αλάγλσζε 
απαηηεί ζπλήζσο κηα εζσηεξηθή απνκόλσζε θαη όρη λα ζνπ επηβάιιεηαη εμσηεξηθά». 
 

       β. Λάζνο 

Η πεξίνδνο απηή δελ επαιεζεύεηαη ζύκθσλα κε ην θείκελν, θαζώο ζηελ πέκπηε παξάγξαθό ηνπ 
ηνλίδεηαη όηη: «Οη ώξεο ηνπ δηαβάζκαηνο είλαη δηάζπαξηεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ηεο 
λύρηαο πνπ ηείλνπλ λα ελνπνηεζνύλ ζε έλαλ αιιόθνην ρσξνρξόλν». 
 
γ. Λάζνο 
 
Η πεξίνδνο απηή δελ ζπκθσλεί κε ηα γξαθόκελα ζην θείκελν, θαζώο ε ιέμε «γξάθεηλ» 
ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηέο θνξέο κεηαθνξηθά, όπσο ζηελ πξώηε παξάγξαθν: «Γξάθεη κεο ζηε κλήκε 
ηνπ». 
 
δ. Λάζνο 
 
Η πεξίνδνο απηή δελ επαιεζεύεηαη κε βάζε ην θείκελν, θαζώο ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ δεύηεξνπ 
θεηκέλνπ αλαθέξεηαη όηη : «Ιζηνξία του κόςμου … ςπουδαίοι»  

 
ε. Σσζηό  
 
Η πξόηαζε θξίλεηαη σο ζσζηή, γηαηί ζηελ έβδνκε παξάγξαθν ηνπ πξώηνπ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη όηη 
ε ινγνηερλία πξνζθέξεη ίαζε θαη όηη ηα θείκελα γηαηξεύνπλ ηελ ςπρή θαη νπιίδνπλ κε θνπξάγην ηνλ 
άλζξσπν («Καη λα ε ζαπκαηνπξγή ίαζε ηεο ινγνηερλίαο. Τέηνηα θείκελα έξρνληαη θαη γηαηξεύνπλ 
ηελ ςπρή.», «ηα ινγνηερληθά αληηζώκαηα ζα κεηακνξθώλνπλ ηηο ςπρέο καο θαη ζα καο νπιίδνπλ κε 
θνπξάγην.» Στο δεφτερο κείμενο, ςτην πζμπτη παράγραφο αναφζρεται: «Ίςωσ γιατί το γράφειν … 
παρηγοριά».  
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Β2.  α) Ο ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ 1 επηδηώθεη λα πξνσζήζεη ηελ ινγνηερληθή αλάγλσζε θαη λα 
επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο δηθνύο ηνπ αλαγλώζηεο αλαθνξηθά κε απηό. Γηα λα επηηύρεη ην ζηόρν ηνπ 
ρξεζηκνπνηεί ηόζν ηα ζεκεία ζηίμεο σο ζρόιην όζν θαη ζρήκαηα ιόγνπ. Χαξαθηεξηζηηθά θάλεη 
ρξήζε: 

 -    ησλ εηζαγσγηθώλ ζηε θξάζε «αλέβαζα ππξεηό» πξνθεηκέλνπ λα δειώζεη ην πάζνο ηνπ γηα 
αλάγλσζε, κε κεηαθνξηθό/ζπλππνδεισηηθό ηξόπν. 

 -    ηεο παύιαο (-ην ζπκάκαη αθόκε), πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη έλα εκθαηηθό ζρόιην. 
  
       Σε όηη αθνξά ηα ζρήκαηα ιόγνπ ππάξρεη: 

- κεηαθνξά ζηνλ ηίηιν «Τν γηαηξηθό ηεο ακόιπληεο ινγνηερλίαο», κε ηελ νπνία δίλεηαη έκθαζε 
ζην ζεξαπεπηηθό ξόιν ηεο ινγνηερλίαο, αιιά θαη ζηελ αγλόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 

- κεηαθνξά ζηελ ηέηαξηε παξάγξαθν: «ράλνκαη κέζα ζην θείκελν», κε ηελ νπνία δίλεηαη κε 
έκθαζε ε καγεία πνπ αζθεί ε αλάγλσζε 

- αζύλδεην ζρήκα ζηελ πέκπηε παξάγξαθν: «λα αηζζάλνκαη κηα ηξπθεξόηεηα, κηα ζηγνπξηά», 
όπνπ ηνλίδεηαη ην κέγεζνο ηεο θαηεπλαζηηθήο επίδξαζεο ηεο ινγνηερλίαο θαη πξνζεγγίδεηαη 
ζπλαηζζεκαηηθά ν δέθηεο. 
 

Β2. β) Τν εξώηεκα ζηελ πέκπηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ 2 ιεηηνπξγεί σο εμήο: 
- εζηηάδεη ζην βαζηθό εξώηεκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνξά ζην ξόιν ηνπ «γξαθεηλ» θαη αλνίγεη 

δηάινγν κε ηνλ αλαγλώζηε πξνβιεκαηίδνληάο ηνλ 
- δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε  
- πξνζδίδεη ακεζόηεηα, δσληάληα, παξαζηαηηθόηεηα ζην ιόγν. 

 
Β3. Ο άλζξσπνο είλαη ζλεηό νλ· έξρεηαη θαη θεύγεη από ηε δσή. Μπνξεί όκσο λα θεξδίζεη ηε κάρε κε ην 
ρξόλν θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αησληόηεηα, κέζα από ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπ. Έηζη νη άλζξσπνη πνπ 
έθαλαλ νηθνγέλεηα, δηαησλίδνληαο ηελ ύπαξμε ηνπο, δηαθξίζεθαλ ζηνλ επαγγεικαηηθό ζηίβν, ζπκκεηείραλ 
ζε εξσηθά θαηνξζώκαηα, λίθεζαλ ηνλ ρξόλν. Κπξίσο, όκσο ην πέηπραλ όζνη κε ην έξγν ηνπο ζπλέβαιαλ 
ζηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο, ησλ γξακκάησλ ή αθόκα δηακόξθσζαλ σο ελεξγά ππνθείκελα 
ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσλίαο καο. 
 
Γ1. Τν πνίεκα, πνπ πξνέξρεηαη από ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Τίηνπ Παηξίθηνπ, κε ηίηιν «Σε βξίζθεη ε 

πνίεζε», απνηππώλεη ηε δηαζηαύξσζε ηεο πνίεζεο κε ηε δσή. Η πνίεζε έρεη σο πεγή έκπλεπζεο ηελ 

αλζξώπηλε θαζεκεξηλόηεηα θαη ζπλάκα εθθξάδεη ηα βηώκαηα ηνπ παξόληνο θαη ηνπ παξειζόληνο. Απηή 

αθξηβώο ε δηαρξνληθή δηάζηαζή ηεο δειώλεηαη κε ηελ πνηθηιία ησλ ξεκαηηθώλ ρξόλσλ πνπ εληνπίδνληαη 

ζην πνίεκα (“αλαξσηηέζαη γηα πξάγκαηα πνπ πξώηε θνξά 

αληηθξίδεηο”, “πνπ έρνπλε πηα πεξάζεη”, “πνπ ηα πξνγξακκάηηζεο θαη δελ ζνπ βγήθαλ”). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πνίεζε ππάξρεη γηα λα εθθξάζεη ηελ αλζξώπηλε απνξία (“γηα πξάγκαηα πνπ μαθληάδνπλ”) ηε ξνπηίλα 

(“γη’ άιια πνπ επαλαιακβάλνληαη κ’ ειάρηζηεο παξαιιαγέο”) ηα ιάζε (“γηα πξάγκαηα πνπ ηα 

πξνγξακκάηηζεο θαη δελ ζνπ βγήθαλ”) ηα όλεηξα. Η επαλάιεςε ηεο θξάζεο «γηα πξάγκαηα» ζηελ αξρή 

ησλ πεξηζζόηεξσλ ζηίρσλ επηβεβαηώλεη ηελ αξρηθή δηαπίζησζε. Τέινο ε ρξήζε ηνπ β΄εληθνύ πξνζώπνπ 

(“αληηθξύδεηο”, “απνξείο”, “ζνπ έηπραλ”) δείρλεη ηελ κεγάιε επίδξαζε ηεο πνίεζεο ζηνλ θαζέλα. 

Άιισζηε, απηό ην ξεκαηηθό πξόζσπν πξνζδίδεη δσληάληα θαη ακεζόηεηα ζηνλ ιόγν θαη εθθξάδεη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ αλαγλώζηε: ηνλ θαζέλα από εκάο. 

 Αλάινγα θαη εγώ βηώλσ ηελ πνίεζε, θάζε θνξά πνπ έξρνκαη ζε επαθή καδί ηεο. Δελ είλαη ζπρλό 

θαηλόκελν, όκσο όηαλ ζπκβαίλεη, ε πνίεζε ιεηηνπξγεί σο πεγή απνθόξηηζεο από ην άγρνο, ηελ έληαζε, 

ηα πξνβιήκαηα. Είλαη επίζεο έλα κέζν γηα ελδνζθόπεζε θαη απηνγλσζία. Με βνεζά λα δσ ηε δσή 

δηαθνξεηηθά θαη λα επαλατεξαξρίζσ ηηο επηζπκίεο, ηηο επηδηώμεηο, ηε ζηάζε δσήο κνπ.   
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Γ1. Τν θείκελν πνπ νθείινπλ λα ζπληάμνπλ νη καζεηέο είλαη δηαδηθηπαθό άξζξν άξα απαηηείηαη ε 

παξάζεζε ηίηινπ.  

Ο πξόινγνο ρξεηάδεηαη θάπνηνπ είδνπο επηθαηξόηεηα πνπ κπνξεί λα αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαθπγή ηνπ αηόκνπ ζην βηβιίν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ηεο 

θπθινθνξίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο από ηνλ πξόζθαην θνξσλνηό. 

  

Α’ Εητούμενο: Σην πξώην κέξνο ηεο έθζεζεο ν καζεηήο – ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ νθείιεη λα 

παξνπζηάζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. Είλαη ζθόπηκν λα ζίμεη:  

- ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεη ζην δηάβαζκα 

- ην είδνο ησλ αλαγλσζκάησλ ηνπ 

- ηελ επηινγή έληππνπ ή ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ 

- ηνπο ιόγνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζρέζε ηνπ κε ην βηβιίν/αλάγλσζε. 

 

 

Β’ Εητούμενο: Σην δεύηεξν κέξνο ηεο έθζεζεο ν πνκπόο/καζεηήο ρξεηάδεηαη λα αλαδείμεη ηνλ ηξόπν 

πνπ ην βηβιίν θαηεπζύλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ρξόλνπ θαη γηαηί. Να κηιήζεη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

- γηα ηελ πηζαλή απνκάθξπλζε ηνπ από ηε λόζα ςπραγσγία 

- γηα ηελ επίδξαζε ηεο αλάγλσζεο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ππνινγηζηή (πεξηνξηζκόο) 

- γηα ηελ πηζαλή θηλεηνπνίεζή ηνπ λα αζρνιεζεί κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη λα θαιιηεξγήζεη 

ζρεηηθό ηαιέλην ηνπ. 

- γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε εζεινληηθή δξάζε ιόγσ εξεζηζκάησλ πνπ δέρηεθε από ηα βηβιία. 

- γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό, ηελ ςπρή ηνπ, θαζώο νη ήξσεο ησλ βηβιίσλ 

ζπρλά πξνθαινύλ ηαύηηζε ζηνλ δέθηε θαη απηνέιεγρν. 

 

Σηνλ επίινγν ν καζεηήο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηξνπή ηνπ πξνο ηνπο δέθηεο ηνπ κελύκαηόο ηνπ γηα 

ελαζρόιεζε κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ απόιαπζε από απηή ηε δηαδηθαζία. 

  

  

 

 

 

 




