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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Το γιατρικό της αμόλυντης λογοτεχνίας 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Γράφειν 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

I 

 

Θέμα Α 

 

Α1. Με την ανάγνωση βιβλίων ο αναγνώστης εκουσίως επιδιώκει μία απομόνωση, 

εντός της οποίας αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του. Η ανάγνωση τον βοηθά να 

θυμηθεί την εφηβική του ηλικία και αυτό τον βοηθά να ταυτιστεί με τους ήρωες του 

βιβλίου και να ζήσει τις περιπέτειές τους. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι 

μεταλλάσσεται ψυχικά. Η μετάλλαξη αυτή τον βοηθά να αποκτήσει εσωτερικές 

αντιστάσεις, επιδιώκοντας το καλό και το ορθό.  

 

 

Θέμα Β 

 

Β1. α. Λάθος. Προσωπικά το θεωρώ μία δημιουργική ενασχόληση... Η προσωπική 

ανάγνωση απαιτεί συνήθως μια εσωτερική απομόνωση και όχι να σου επιβάλλεται 

εξωτερικά 

 

β. Λάθος. Για εμένα, που το διάβασμα ήταν μια καθημερινότητα, εξακολουθεί να 

παραμένει, αλλά οι περιστάσεις το καθιστούν ακόμη πιο αδέσμευτο.  

 

γ. Λάθος. Από τότε που ο καθένας μας εισέρχεται μέσα στη ροή του χρόνου, αρχίζει 

να γράφει. Γράφει μες στη μνήμη του, γράφει με το χέρι του, γράφει με τα έργα του. 

 

δ. Λάθος. Μέσα στην Ιστορία του κόσμου, οι φημισμένοι, οι άξιοι, οι μεγάλοι οι 

ήρωες. Μέσα στην Ιστορία των Επιστημών, οι σπουδαίοι. 

 

ε. Σωστό. Στο κείμενο 1: Τέτοια κείμενα έρχονται και γιατρεύουν την ψυχή. 

Στο κείμενο 2: Ίσως γιατί το γράφειν –συνειδητό ή όχι, εκούσιο ή και ακούσιο, 

φανερό ή και κρυφό– αποτελεί την έσχατη, ακραία παρηγοριά για τη θνητότητα που 

τους πολιορκεί και που τελικά τους καταβάλλει. 

 

 

Β2. α. Η ανάγνωση βιβλίων συνδέεται με την Ελευθερία και την Ιερότητα. Επομένως, 

είναι σπουδαία ενασχόληση.  

Σημεία στίξης: «ανέβασα πυρετό» και –τι ειρωνεία!– 

Σχήματα λόγου: Μεταφορά: θα μεταμορφώνουν τις ψυχές μας. 

Προσωποποίηση: η λογοτεχνία είναι αμόλυντη. 

Τα σχήματα λόγου προσδίδουν ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα. Έτσι το 

κείμενο γίνεται ελκυστικό στον αναγνώστη.   
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β. Ο συγγραφέας θέλει να προβληματίσει τον αναγνώστη, να τον ευαισθητοποιήσει 

και να του κινήσει το ενδιαφέρον για το «γράφειν».  

 

 

Β3. Είναι η αρχαιοελληνική αντίληψη της υστεροφημίας. Ο άνθρωπος για να έχει 

υστεροφημία πρέπει να αφήσει ένα έργο ευεργετικό για τους ανθρώπους και οι 

πράξεις του, όσο ζει, να βοηθούν στην ανόρθωση του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι 

ήρωες, οι επιστήμονες, οι συγγραφείς, οι άγιοι είναι αυτοί που με το θετικό για τους 

ανθρώπους έργο τους θα παραμείνουν στη μνήμη των επερχόμενων γενεών, νικώντας 

έτσι τον «πανδαμάτορα χρόνο».  

  

 

Θέμα Γ 

 

Γ1. Θέμα του ποιήματος είναι ο σημαντικός ρόλος της Τέχνης και ειδικότερα της 

Ποίησης τόσο για τον δημιουργό, όσο και για τον αναγνώστη.  

 

Η ποίηση μπορεί να βοηθήσει κάποιον προσωπικά να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες 

της ζωής του σε περιόδους προσωπικής κρίσης. Κάποιον άλλον μπορεί να τον ηρεμεί 

ή να τον εμπνεύσει σε κάτι δημιουργικό. 

 

Κειμενικοί δείκτες: α. Εκεί πού αναρωτιέσαι για πράγματα που πρώτη φορά  

     αντικρίζεις  

 

β. για πράγματα χιλιοειπωμένα που έχουνε πια περάσει   

για πράγματα που ξαφνιάζουν κι ας γίνονται κάθε μέρα  

για πράγματα που έλεγες δεν θα συμβούν ποτέ  

και τώρα συμβαίνουν μπρος στα μάτια σου 

 

γ. εκεί που απορείς για πράγματα που μπόρεσες να κάνεις   

για πράγματα σοβαρά ή ανόητα που ρίσκαρες τη ζωή σου  

για πράγματα σημαντικά που τα κατάλαβες αργότερα    

 

 

Θέμα Δ 

 

Δ1. Ποια είναι η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη 

γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου; Με αφόρμηση τα Κείμενα 1 και 

2 αποφασίζετε να καταθέσετε την προσωπική σας εμπειρία στο ιστολόγιο του 

σχολείου σας. Να δικαιολογήσετε την όποια επιλογή σας. (300-350 λέξεις). 

 

Πρόλογος  

 

Η εφεύρεση της τυπογραφίας αποτέλεσε μία μεγάλη καμπή στην πολιτιστική ζωή του 

ανθρώπου, γιατί με αυτή άρχισε η μαζική παραγωγή του βιβλίου, με το οποίο στη 

συνέχεια διαδόθηκε η γνώση. Σήμερα, χάρη στο βιβλίο, οι γνώσεις και οι ιδέες 

διαδίδονται από χώρα σε χώρα γρήγορα και είναι προσιτές σχεδόν σ’ όλους. Ο κάθε 

άνθρωπος μπορεί να πάρει στα χέρια του τους θησαυρούς της σοφίας του κόσμου και 
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να τους χρησιμοποιήσει για να ξεπεράσει τις δυσκολίες που ορθώνονται μπροστά 

του. 

Για τους επιστήμονες και τους ειδικούς το βιβλίο είναι εργαλείο για να επιτελέσουν 

τη δουλειά τους. Για όλους τους ανθρώπους όμως το βιβλίο είναι σύντροφος και 

βοηθός στη ζωή του. Αν δεν το χρησιμοποιεί επαγγελματικά, μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει στον ελεύθερο χρόνο του, για να βελτιώσει τον εαυτό του.    

Κύριο Θέμα 

 

1. Η σχέση του ανθρώπου με το βιβλίο 

 Δημιουργική ενασχόληση 

 Εκούσια απομόνωση με συντροφιά το βιβλίο για δημιουργική έμπνευση 

 Επιστροφή στην εφηβική ηλικία της αγνότητας 

 Σύνδεση με τους συγγραφείς του παρελθόντος. Προσφέρει μία συνομιλία με 

τον δημιουργό του βιβλίου.  

 Ηρεμεί και ευαισθητοποιεί τον άνθρωπο 

 Ο άνθρωπος προβληματίζεται και συνήθως μεταμορφώνεται προς το καλύτερο. 

  

 

2. Ο ρόλος του βιβλίου στη διαχείριση του προσωπικού χρόνου 

 Οργάνωση του χρόνου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται και ένας 

χρόνος για την ανάγνωση βιβλίων (Μπορεί να γίνει προγραμματισμός για 

διάβασμα τα Σάββατα ή τις Κυριακές) 

 Ο ελεύθερος χρόνος να αξιοποιείται όχι σε ανούσιες ενασχολήσεις, αλλά για 

την ανάγνωση βιβλίων 

 Αξιοποίηση του αδιάθετου χρόνου για την ανάγνωση βιβλίων (π.χ. σε ένα 

λεωφορείο, σε ένα μακρινό ταξίδι, σε μία παραλία κ.λπ.).  

  

Επίλογος 

   

Με δεδομένο ότι οι σημερινοί νέοι δεν διαβάζουν, γιατί η εποχή μας είναι «εικονική», 

μία έκκληση προς τους συμμαθητές να δείξουν ενδιαφέρον στην ανάγνωση βιβλίων, 

γιατί αυτή θα τους βελτιώσει και το βιβλίο θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν μία 

ισχυρή προσωπικότητα.   

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο σε ένα ιστολόγιο θα μπορούσε να έχει τίτλο, όπως 

«Αξιοποίησε τον ελεύθερο χρόνο σου με την ανάγνωση λογοτεχνικών, εξωσχολικών 

βιβλίων». 

 


