
 

Επιμέλεια Υλικού: Τσιώρα Αλεξάνδρα 

 

Γ. Ιωαννίδη 3 | Πανόραμα, Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 341518 | info@protipoedu.gr | www.protipoedu.gr  

Σ
ελ
ίδ
α
1

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

15/6/2020 

 

Α1. Περίληψη 

Στοιχεία του κειμένου: 

 Διάβασμα ως δημιουργική ενασχόληση, νοητική και 

συναισθηματική εμπειρία 

 Εσωτερική απομόνωση, ενδοσκόπηση, απόδραση από την 

καθημερινότητα 

 Αισθάνεται τρυφερότητα και σιγουριά: επιδρά καταλυτικά στον 

ψυχισμό 

 Πνευματική συνομιλία, διάλογος 

 Θεραπευτική λειτουργία: εξευγενίζει την ψυχή, παρασύρει με 

τους ήρωες, προσφέρει δύναμη για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών. 

 

Β1. Σωστό ή Λάθος 

α. Λάθος «Η προσωπική ανάγνωση απαιτεί συνήθως μια εσωτερική 

απομόνωση και όχι να σου επιβάλλεται εξωτερικά» 

β. Λάθος «Οι ώρες του διαβάσματος είναι διάπαρτες…αλλόκοτο 

χωροχρόνο» 

γ. Λάθος «Γράφει μες στη μνήμη του», «έχει κιόλας εγγράψει στην 

τρυφερή μεμβράνη…από τη ζωή» 

δ. Λάθος «Μέσα στην Ιστορία του κόσμου…γράφουν» 
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ε. Σωστό κείμενο I «Γιατί η λογοτεχνία είναι αμόλυντη…οπλίζουν με 

κουράγιο, κείμενο II «Ίσως γιατί το γράφειν…τελικά τους καταβάλλει» 

 

Β2.Σημεία στίξης: 

«-το θυμάμαι ακόμη»: παύλα ως σχόλιο, έμφαση και έκπληξη 

«τι ειρωνεία!»: θαυμαστικό, έμφαση, έντονο συναίσθημα 

Σχήματα λόγου: 

Μεταφορές π.χ. «χάνομαι μέσα στο κείμενο» 

Παρομοίωση «λες και εγείρονται οι συγγραφείς και συνομιλούν μαζί 

μου» 

Προσωποποίηση «τα κείμενα γιατρεύουν την ψυχή» 

β. Εστιάζει στο κεντρικό ερώτημα του κειμένου που σχετίζεται με τον 

απώτερο σκοπό του «γράφειν». Προβληματίζει, ευαισθητοποιεί, 

προσδίδει αμεσότητα, ζωντάνια, προσελκύει το ενδιαφέρον. Ρητορικό 

ερώτημα. 

 

Β3. Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν: 

 Ο άνθρωπος ως ενεργό υποκείμενο της ιστορίας 

 Οι άνθρωποι παραμένουν ζωντανοί στην πορεία των χρόνων 

μέσα από τα γραπτά που αφήνουν ως παρακαταθήκη για τις 

επόμενες γενιές. 

 Ταυτόχρονα οι άνθρωποι «γράφουν» στη ζωή με τα έργα τους κι 

έτσι παραμένουν ζωντανοί στην πορεία των χρόνων.  

 Οι οικογένειες θυμούνται τους προγόνους τους. 

 Οι σημαντικοί άνθρωποι από την Ιστορία, την Επιστήμη, την 

Εκκλησία, του Πνεύματος επηρεάζουν με το έργο και τις αξίες 

τους τον ρου της Ιστορίας. 
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Γ. Θέμα: Η σημασία της ποίησης σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής, 

τόσο στις ευχάριστες όσο και στις δυσάρεστες στιγμές. Οι ανθρώπινες 

καταστάσεις ως πηγή έμπνευσης.  

Κειμενικοί δείκτες: Επανάληψη «για πράγματα»,  

Εσωτερικός μονόλογος, αποστροφή εις εαυτόν σε β’ πρόσωπο 

«έλεγες», «στα μάτια σου» 

Απουσία σημείων στίξης στο μεγαλύτερο μέρος  και αξιοποίησή τους 

μόνο στο τέλος. 

Απουσία σχημάτων λόγων, καθημερινός λόγος, συνειρμική γραφή 

 

 

Δ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Διαδικτυακό άρθρο  

Ερώτημα 1ο: Προσωπική άποψη για την αναγνωστική εμπειρία τους 

καθενός 

 Αγάπη για βιβλίο και αναφορά στην προσφορά της ανάγνωσης 

βιβλίων 

 Απομάκρυνση από το βιβλίο και αναφορά σε εκείνους τους 

παράγοντες που ευθύνονται 

Ερώτημα 2ο : Ρόλος της ανάγνωσης των βιβλίων στη διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου 

 Κίνητρο για δημιουργική αξιοποίηση χρόνου με παραδειγματα 

 Ένταξη στην καθημερινή ρουτίνα 

 Ποιοτική διάσταση στον χρόνο 

 

 

  


