ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Το γιατρικό της αμόλυντης λογοτεχνίας
Το διάβασμα είναι μια από τις πιο μοναχικές τέχνες. Προσωπικά το θεωρώ μία
δημιουργική ενασχόληση. Να μπορείς να συγκεντρώνεσαι πάνω σε ένα κείμενο, να το
αφουγκράζεσαι αλλά και να το κάνεις δικό σου. Η προσωπική ανάγνωση απαιτεί συνήθως
μια εσωτερική απομόνωση και όχι να σου επιβάλλεται εξωτερικά.
Έφηβος, όταν αρρώσταινα, καθόμουν στο σπίτι και αποτελείωνα ένα ολόκληρο
μυθιστόρημα. Μάλιστα μια φορά «ανέβασα πυρετό» παραπάνω, για να τελειώσω το
«Ανθρώπινο κτήνος» του Ζολά – το θυμάμαι ακόμη.
Στα κοινωνικά δίκτυα πολλοί αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα
βιβλίο. Για εμένα, που το διάβασμα ήταν μια καθημερινότητα, εξακολουθεί να παραμένει,
αλλά οι περιστάσεις το καθιστούν ακόμη πιο αδέσμευτο.
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, αναζητώ την ουσία της ανάγνωσης. Αυτή η ουσιαστική
ανάγνωση δεν έχει ανάγκη καμιάς επίδειξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ασκώ
πρωταθλητισμό ανάγνωσης ούτε διεκδικώ τον τίτλο του εκλεκτού αναγνώστη. Επανέρχομαι
στην εφηβεία μου, χάνομαι μέσα στο κείμενο και ας είναι ό,τι θέλει.
Κρατώντας το βιβλίο στο χέρι αισθάνομαι μια τρυφερότητα, μια σιγουριά, λες και
εγείρονται οι συγγραφείς και συνομιλούν μαζί μου. Δεν βιάζομαι να αποτελειώσω πολλά
βιβλία. Οι ώρες του διαβάσματος είναι διάσπαρτες σε όλη τη διάρκεια της μέρας και της
νύχτας που τείνουν να ενοποιηθούν σε έναν αλλόκοτο χωροχρόνο.
Αφοσιώνομαι στο κείμενο. Αν στην εφηβεία μου έκλεβα χρόνο για διάβασμα, τώρα –
τιειρωνεία!– ο χρόνος αυτός ξανακερδίζεται.
Και να η θαυματουργή ίαση της λογοτεχνίας. Τέτοια κείμενα έρχονται και γιατρεύουν την
ψυχή. Χαμένοι και σωσμένοι χαρακτήρες σε παρασύρουν με τις ιστορίες τους. Γιατί η
λογοτεχνία είναι αμόλυντη, κανένας ιός δεν θα τη μεταλλάξει, θα είναι πάντα εκεί και τα
λογοτεχνικά αντισώματα θα μεταμορφώνουν τις ψυχές μας και θα μας οπλίζουν με
κουράγιο.
Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης είναι συγγραφέας. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο (διασκευή).
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2
Γράφειν
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. Διαισθάνεται πως
η γραφή αυτή θα αντισταθεί, αν δεν ακυρώσει, το φευγαλέο της ύπαρξής του μέσα στον
κόσμο. Και πως θα «σώσει» από την καταστροφική λήθη και τον ίδιο, και τους άλλους και
την Ιστορία.
Πριν ακόμη το παιδί αρχίσει να γράφει, πριν του μάθουν, όσοι γνωρίζουν, να γράφει, έχει
κιόλας εγγράψει στην τρυφερή μεμβράνη της μνήμης του τις πρώτες του εντυπώσεις από τη
ζωή. Έχει γράψει μέσα στην καρδιά του, με στοργή κι εμπιστοσύνη, τους δικούς του, αρχίζει
να γράφει τους οικείους του, τους συγγενείς του, κατόπιν τους φίλους του. Κι όσο προχωρεί
μέσα στον χρόνο παλεύει να καταγράψει όλο τον κόσμο που γνωρίζει, τον κόσμο του. Αυτές
οι πράξεις της γραφής του προσβάλλονται κάθε τόσο από τη λήθη, οι γραφές κατατρώγονται
από τον χρόνο, όπως εκείνες που χάραζαν οι παλιοί άνθρωποι στα μάρμαρα. Και όσο
βαραίνει μέσα και πάνω του ο χρόνος, τόσο ο καθένας προσπαθεί να περιφρουρήσει τις
γραφές του βίου του, ώστε να αναγιγνώσκονται εύκολα. «Σ’ έχω γράψει στην καρδιά μου»,
«είναι γραμμένο στη μνήμη μου», «απομένει ανεξίτηλο μέσα μου» -εκφράσεις της
καθημερινής ζωής- αυτής που φεύγει, αυτής που ανασπά από τον κόσμοτους δικούς μας,
τους συγγενείς και φίλους.
Πλάσματα γεννημένα για να γράφουν οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι. Κι ανάμεσά τους
πολλοί που κατορθώνουν να γράψουν το όνομά τους σε μια οικογένεια, σε μια επιχείρηση,
σ’ ένα επάγγελμα. Μέσα στην Ιστορία του κόσμου, οι φημισμένοι, οι άξιοι, οι μεγάλοι οι
ήρωες. Μέσα στην Ιστορία των Επιστημών, οι σπουδαίοι. Μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας,
οι άγιοι. Μέσα στην Ιστορία των Γραμμάτων, οι αυθεντικοί συγγραφείς. Όλοι αυτοί, καθένας
με τον τρόπο του, γράφουν.
Από όλους ωστόσο τους ανθρώπους που το θείο ριζικό τους είναι να γράφουν, εκείνοι
που γράφουν μ’ έναν τρόπο πασιφανή, επίσημο, είναι οι συγγραφείς. Ποιητές, στοχαστές,
μυθιστοριογράφοι γράφουν και ξαναγράφουν τον εαυτό τους και τους άλλους, τον κόσμο
που βλέπουν κι εκείνον που δεν βλέπουν και που ωστόσο τον θεωρούν εξίσου πραγματικό.
Γιατί όλοι αυτοί, όλοι όσοι γράφουν, επιμένουν να γράφουν, ενώ έχουν βεβαιωθεί πως
θα βγουν κάποια στιγμή από τον κόσμο, καθώς κι ο ίδιος ο κόσμος –αφού ό,τι έχει αρχή θα
έχει κι ένα τέλος– θα βγει κάποτε από τον εαυτό του; 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. Αυτή τη θνητότητα που
φαρμακώνει την ύπαρξη και τη συνείδηση του ανθρώπου με το φαρμάκι της ματαιότητας,
πολεμά και εξορκίζει, και αρνείται η πράξη του γράφειν.
Ο Κώστας Ε. Τσιρόπουλος (1930-2017) ήταν συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης. Το κείμενο «Γράφειν» ανήκει
στη συλλογή δοκιμίων «Η Μόνωση ως Συνομιλία» (2003).
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3
I
Εκεί πού αναρωτιέσαι για πράγματα που πρώτη φορά
αντικρίζεις
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
γι’ άλλα που επαναλαμβάνονται μ’ ελάχιστες παραλλαγές
για πράγματα που πουλιούνται μόλις πιάσουν
κατάλληλη τιμή
για πράγματα που σάπισαν με το πέρασμα του καιρού
ή που ήσαν σάπια απ’ την αρχή και δεν το έβλεπες
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
για πράγματα που τα φοβήθηκες κι απέφυγες
ν’ αναλάβεις
για πράγματα που τα προγραμμάτισες και δεν σου βγήκαν
γι’ άλλα που τα σχεδίασαν άλλοι και βγήκαν διαφορετικά
για πράγματα που σου έτυχαν χωρίς να τα περιμένεις
για πράγματα που μόνο τα ονειρεύτηκες
και κάποτε, μία στις χίλιες, πραγματώθηκαν…
Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση.
Τίτος Πατρίκιος, ποίημα από τη συλλογή «Σε βρίσκει η ποίηση» (2012).

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να αποδώσετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους η λογοτεχνική ανάγνωση
συνιστά λυτρωτική απόλαυση για τον συγγραφέα στο Κείμενο 1 (60-70 λέξεις).
Μονάδες 15

Ο Θ. Γρηγοριάδης αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους η λογοτεχνική
ανάγνωση αποτελεί λυτρωτική απόλαυση. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι μέσω
της ανάγνωσης αυτής οικειοποιείται τα μηνύματα του κειμένου, βυθίζεται
δημιουργικά και ελεύθερα σε αυτό, ενώ παράλληλα βιώνει μια ευαισθησία
επικοινωνώντας πνευματικά με τους συγγραφείς. Τονίζει, τέλος, τη
θεραπευτική λειτουργία της λογοτεχνίας για την ψυχή μας, γιατί μέσα από την
αγνότητά της μας αναπλάθει και μας δυναμώνει εσωτερικά.
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ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα Κείμενα 1 και 2, τις παρακάτω
προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές
στα κείμενα:
α. Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 διαβάζει λογοτεχνία κυρίως γιατί αυτή σχετίζεται με
τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
β. Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 συνήθιζε να διαβάζει προγραμματισμένα.
γ. Το «γράφειν» στο Κείμενο 2 χρησιμοποιείται κυριολεκτικά σε όλο το κείμενο.
δ. Το «γράφειν» στο Κείμενο 2 δεν συνδέεται με ιστορικά και επιστημονικά
επιτεύγματα.
ε. Σύμφωνα με τα Κείμενα 1 και 2 τόσο η αναγνωστική όσο και η συγγραφική
δραστηριότητα παρηγορούν τον άνθρωπο.
Μονάδες 10

α. Λάθος: «Προσωπικά το θεωρώ μία δημιουργική ενασχόληση» (Κείμενο 1,
1η παράγραφος).
β. Λάθος: «Οι ώρες του διαβάσματος είναι διάσπαρτες σε όλη τη διάρκεια
της μέρας και της νύχτας που τείνουν να ενοποιηθούν σε έναν αλλόκοτο
χωροχρόνο.» (Κείμενο 1, 5η παράγραφος). «Έφηβος, όταν αρρώσταινα,
καθόμουν στο σπίτι και αποτελείωνα ένα ολόκληρο μυθιστόρημα.
Μάλιστα μια φορά «ανέβασα πυρετό» παραπάνω, για να τελειώσω το
«Ανθρώπινο κτήνος» του Ζολά – το θυμάμαι ακόμη..» (Κείμενο 1, 2η
παράγραφος)
γ. Λάθος: «Από τότε που ο καθένας μας εισέρχεται μέσα στη ροή του χρόνου,
αρχίζει να γράφει. Γράφει μες στη μνήμη του…» (Κείμενο 2, 1η
παράγραφος), «Πριν ακόμη το παιδί αρχίσει να γράφει, πριν του μάθουν,
όσοι γνωρίζουν, να γράφει, έχει κιόλας εγγράψει στην τρυφερή μεμβράνη
της μνήμης του τις πρώτες του εντυπώσεις από τη ζωή. Έχει γράψει μέσα
στην καρδιά του, με στοργή κι εμπιστοσύνη, τους δικούς του, αρχίζει να
γράφει τους οικείους του, τους συγγενείς του, κατόπιν τους φίλους του. Κι
όσο προχωρεί μέσα στον χρόνο παλεύει να καταγράψει όλο τον κόσμο που
γνωρίζει, τον κόσμο του.» (Κείμενο 2, 2η παράγραφος).
δ. Λάθος: «Πλάσματα γεννημένα για να γράφουν οι άνθρωποι, όλοι οι
άνθρωποι. Κι ανάμεσά τους πολλοί που κατορθώνουν να γράψουν το
όνομά τους σε μια οικογένεια, σε μια επιχείρηση, σ’ ένα επάγγελμα. Μέσα
στην Ιστορία του κόσμου, οι φημισμένοι, οι άξιοι, οι μεγάλοι οι ήρωες.
Μέσα στην Ιστορία των Επιστημών, οι σπουδαίοι.» (Κείμενο 2, 3η
παράγραφος)
ε. Σωστό: «Κρατώντας το βιβλίο στο χέρι αισθάνομαι μια τρυφερότητα, μια
σιγουριά, λες και εγείρονται οι συγγραφείς και συνομιλούν μαζί μου»
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(Κείμενο 1, 5η παράγραφος). «Και να η θαυματουργή ίαση της λογοτεχνίας.
Τέτοια κείμενα έρχονται και γιατρεύουν την ψυχή. Χαμένοι και σωσμένοι
χαρακτήρες σε παρασύρουν με τις ιστορίες τους. Γιατί η λογοτεχνία είναι
αμόλυντη, κανένας ιός δεν θα τη μεταλλάξει, θα είναι πάντα εκεί και τα
λογοτεχνικά αντισώματα θα μεταμορφώνουν τις ψυχές μας και θα μας
οπλίζουν με κουράγιο.» (Κείμενο 1, 7η παράγραφος). «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. Αυτή τη θνητότητα που
φαρμακώνει την ύπαρξη και τη συνείδηση του ανθρώπου με το φαρμάκι
της ματαιότητας, πολεμά και εξορκίζει, και αρνείται η πράξη του γράφειν.»
(Κείμενο 2, 5η παράγραφος).
Β2α. Ο σκοπός του συγγραφέα του Κειμένου 1 είναι να ευαισθητοποιήσει στο ζήτημα της
λογοτεχνικής ανάγνωσης. Πώς το επιτυγχάνει; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας
αναφέροντας από το κείμενο δύο (2) σημεία στίξης και δύο (2) σχήματα λόγου. Να
προσδιορίσετε για το καθένα τη λειτουργία του (μονάδες 8).

Ο συγγραφέας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του αναγνώστη ως προς το
ζήτημα της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Προκειμένου να το επιτύχει χρησιμοποιεί
– μεταξύ άλλων – σημεία στίξης και σχήματα λόγου. Σημεία στίξης (δύο από τα
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην απάντηση) είναι τα ακόλουθα:
 τα εισαγωγικά στη 2η παράγραφο: «ανέβασα πυρετό». Με τη χρήση των
εισαγωγικών αισθητοποιείται το πάθος της ανάγνωσης, η ένταση της
επιθυμίας για το βιβλίο.
 η παύλα στη 2η παράγραφο: - το θυμάμαι ακόμη. Με την παύλα δίνεται
έμφαση στη μνήμη της εφηβικής φιλαναγνωσίας και τονίζεται ο βιωματικός
χαρακτήρας της αγάπης προς το βιβλίο.
 η διπλή παύλα και το θαυμαστικό στην 6η παράγραφο: -τι ειρωνεία!-. Το
σχόλιο του συγγραφέα λειτουργεί ειρωνικά και εμφαντικά ως προς τη
σημασία και τη δημιουργικότητα του χρόνου της ανάγνωσης.
Σχήματα λόγου (δύο από τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην
απάντηση) είναι τα ακόλουθα:
 η παρομοίωση στην 5η παράγραφο: …λες και εγείρονται οι συγγραφείς και
συνομιλούν μαζί μου. Με την παρομοίωση αυτή υποδηλώνεται η ιδιαίτερη
σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ αναγνώστη και συγγραφέα, μια σχέση
ζωντανή και αμφίδρομη.
 οι μεταφορές: «Το γιατρικό της αμόλυντης λογοτεχνίας» στον τίτλο,
«χάνομαι μέσα στο κείμενο» στην 4η παράγραφο, «μας οπλίζουν με
κουράγιο» στην 7η παράγραφο κτλ. Με τις μεταφορές αυτές υποδηλώνονται
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η λειτουργία και η προσφορά του λογοτεχνικού κειμένου στον αναγνώστη,
τα ευεργετικά αποτελέσματά του για αυτόν.
 το ασύνδετο σχήμα: «Γιατί η λογοτεχνία είναι αμόλυντη, κανένας ιός δεν θα
τη μεταλλάξει, θα είναι πάντα εκεί…» στην 7η παράγραφο. Με το σχήμα αυτό
δίνεται έμφαση στους λόγους που καθιστούν τη λογοτεχνία μέσο θεραπείας
της ψυχής.
Β2β. Ποια είναι η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματος στην 5η παράγραφο του
Κειμένου 2 «Γιατί όλοι … εαυτό του;» (μονάδες 7).
Μονάδες 15

Η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματος στο ξεκίνημα της 5ης παραγράφου
του Κειμένου 2 είναι η ακόλουθη:
- προσδίδει αμεσότητα και ζωντάνια στο κείμενο και λειτουργεί
αποτελεσματικά ως προς την αναγνωστική πρόσληψη.
- κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, κινητοποιεί τη σκέψη και καθιστά
τον αναγνώστη κοινωνό/συμμέτοχο του προβληματισμού του κειμένου.
- μεταβαίνει και εστιάζει στο κεντρικό ερώτημα του κειμένου, δηλαδή τον
απώτερο σκοπό του «γράφειν». Έτσι, δίνει έμφαση και στη βασική του θέση
που απαντάται αμέσως μετά.
Β3.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της τρίτης παραγράφου του Κειμένου 2
(«Πλάσματα … γράφουν») να εξηγήσετε πώς ο άνθρωπος κατά τον συγγραφέα κερδίζει
τη μάχη με τον χρόνο (60-70 λέξεις).
Μονάδες 15

Κατά τον συγγραφέα του κειμένου 2, ο άνθρωπος μέσα από το «γράφειν»
κερδίζει τη μάχη με το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει πίσω του μια
παρακαταθήκη, ένα διαχρονικό έργο. Από τη μια, ο απλός και ανώνυμος
άνθρωπος μέσα από την οικογένεια συντελεί στη διαιώνιση του ανθρώπου και
κληροδοτεί αξίες και αρχές, ενώ μέσα από την επιχείρησή του ή το επάγγελμά
του συμβάλλει στην ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Από την άλλη, ο
επώνυμος άνθρωπος γίνεται ενεργό κομμάτι της ιστορίας μέσα από τα
ανδραγαθήματα του ηρωισμού, το σπουδαίο επιστημονικό έργο, την αγιότητα
και την ενάρετη ζωή της Εκκλησίας και τη γνησιότητα του συγγραφικού έργου.
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος, κατά τη γνώμη σας; Ποιο ρόλο έχει η Ποίηση στην
προσωπική σας ζωή; Να απαντήσετε αξιοποιώντας τουλάχιστον τρεις (3) κειμενικούς
δείκτες (150-200 λέξεις).
Μονάδες 15

Το θέμα του ποιήματος του Τίτου Πατρίκιου είναι ο ρόλος και η λειτουργία
της ποίησης με διττή διάσταση ή προσέγγιση: είτε από την πλευρά του ποιητή
ως πηγής έμπνευσης και δημιουργίας είτε και από την πλευρά του δέκτηαναγνώστη ως τρόπου έκφρασης και «θεραπείας».
Η ποίηση ως έμπνευση και ως έκφραση αφορά το σύνολο του βίου, από τα
απλά και καθημερινά ως τα μεγάλα και σημαντικά:
- τις έξεις, τις συνήθειες που πιέζουν, καταπνίγουν ή τραυματίζουν («για
πράγματα που ξαφνιάζουν κι ας γίνονται κάθε μέρα»,
«…που
επαναλαμβάνονται μ’ ελάχιστες παραλλαγές»)
- τα αναπάντεχα («…και βγήκαν διαφορετικά», «…χωρίς να τα περιμένεις»)
- την άρνηση, τη ματαιότητα, την εθελοτυφλία και την ατυχή ή οδυνηρή
παράβλεψη («…που έλεγες δεν θα συμβούν ποτέ», «ήσαν σάπια απ’ την
αρχή και δεν το έβλεπες»)
- τη φθορά και την αλλοίωση («…που σάπισαν…»)
- τη στάση και τη φιλοσοφία ζωής, τον απολογισμό και την αξιολόγηση του
βίου («…σημαντικά που τα κατάλαβες αργότερα/…που τα φοβήθηκες κι
απέφυγες…/…που τα προγραμμάτισες και δεν σου βγήκαν»)
- τις φοβίες, την ατολμία («…που τα φοβήθηκες κι απέφυγες…»)
- τη διάψευση («…και δεν σου βγήκαν» «…μία στις χίλιες…»)
- τα όνειρα, τις προσδοκίες και τις ελπίδες («…που μόνο τα ονειρεύτηκες/ και
κάποτε…»)
Ο τελευταίος στίχος που αυτονομείται («Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση»)
ως στίχος-θέση του ποιητικού υποκειμένου επιβεβαιώνει ότι η ποίηση
βρίσκεται παντού, σε όλα τα παραπάνω στοιχεία της ζωής. Ταυτίζεται με τη
ζωή, είναι ο πυρήνας του ανθρώπινου βίου.
Κειμενικοί δείκτες που «επικοινωνούν» τον ρόλο αυτό της ποίησης είναι
ενδεικτικά:
- η επανάληψη (επαναφορά) της φράσης «για πράγματα»: καταγράφονται
εμφαντικά τα πολλαπλά και ποικίλα βιώματα της ζωής, τα γεγονότα, οι
καταστάσεις.
- οι αντιθέσεις «πρώτη φορά-χιλιοειπωμένα», «σάπισαν με το πέρασμα του
καιρού-σάπια απ’ την αρχή», «σοβαρά ή ανόητα», «που τα προγραμμάτισεςπου τα σχεδίασαν άλλοι», «ξαφνιάζουν κι ας γίνονται κάθε μέρα»:
αισθητοποιούν τις αντιφάσεις, το παράδοξο, ακόμη και τον παραλογισμό
της ζωής.
- το β΄ πρόσωπο «αναρωτιέσαι...», «στα μάτια σου…», «σε βρίσκει…» κτλ: το
βίωμα γίνεται ζωντανό και άμεσο, καθώς το ποιητικό υποκείμενο μοιάζει να
απευθύνεται στον αναγνώστη και να τον καθιστά συμμέτοχο της ποιητικής
εμπειρίας.
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- οι μεταφορές «για πράγματα που σάπισαν», «για πράγματα που
πουλιούνται μόλις πιάσουν/ κατάλληλη στιγμή»: υποδηλώνονται νοσηρές
και τραυματικές εμπειρίες της ζωής.
- το πλήθος των ρημάτων, των ρηματικών συνόλων («ξαφνιάζουν…», «τα
κατάλαβες…», «τα προγραμμάτισες…»): αισθητοποιείται η δράση, η
ενέργεια, η ζωή που κυλά, ρέει.
- ο συνδυασμός χρονικών βαθμίδων, δηλαδή του παρόντος και του
παρελθόντος («αναρωτιέσαι… ξαφνιάζουν…, πουλιούνται… κτλ – έλεγες…,
σάπισαν…, έβλεπες…, δεν σου βγήκαν… κτλ.): εκφράζεται το «χρονικό όλον»,
η διάρκεια και το διηνεκές της ζωής.
- οι διασκελισμοί «μόλις πιάσουν/κατάλληλη τιμή», «κι απέφυγες/ν’
αναλάβεις»: δίνεται έμφαση με τον κοφτό λόγο στις συγκεκριμένες
καταστάσεις της ζωής.
- τα αποσιωπητικά στον προτελευταίο στίχο: με το σημείο στίξης δηλώνονται
συναισθήματα όπως το δέος για το μεγαλείο της ποίησης.
- η αστιξία: εκφράζει την εναγώνια προσπάθεια καταγραφής των πτυχών της
ζωής και της πολλαπλής λειτουργίας της ποιητικής τέχνης.

-

Η ποίηση στην προσωπική ζωή αποτελεί:
τρόπο φυγής από μια μουντή και μονότονη καθημερινότητα μέσα από την
εικόνα, το όνειρο, τη φαντασία, την υπέρβαση…
τρόπο έκφρασης προσδοκιών, ιδεών…
μέσο αφύπνισης και ενεργοποίησης απέναντι στην ατομική και κοινωνική
παθογένεια…
μέσο «λύτρωσης» από μια επίπονη, βασανιστική ή και τραυματική ζωή, γιατί
βρίσκει έκφραση και διέξοδο το συναίσθημα, εμπλουτίζεται η σκέψη και η
οπτική…

ΘΕΜΑ 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).
Μονάδες 30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
-

Τίτλος με βιωματικό χαρακτήρα: «Βιβλίο: έχει θέση στη ζωή μου;»

-

Αξιοποίηση των δεδομένων:
 αφόρμηση τα κείμενα 1 και 2
 βασικές έννοιες: «ανάγνωση βιβλίων», «προσωπικός χρόνος»
 προσωπική εμπειρία (χρήση πρώτου ρηματικού προσώπου συνολικά και
παραδειγμάτων στο κύριο μέρος)
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 Δύο κείμενα που πρόσφατα διάβασα προκάλεσαν και πυροδότησαν τον
προβληματισμό μου για τη σχέση που έχω με την ανάγνωση βιβλίων
γενικότερα. Οι συγγραφείς τους επισημαίνουν από τη μια τα ευεργετικά
αποτελέσματα της λογοτεχνικής ανάγνωσης με ιδιαίτερη αναφορά στη
συναισθηματική έκφραση και πληρότητα και την αίσθηση ελευθερίας, και
από την άλλη στη δυνατότητα των βιβλίων να εκφράζουν την κοινωνία, να
«γράφουν» ιστορία. Και οι δύο, βέβαια, μιλούν για τη θεραπεία της ψυχής.
-

Μετάβαση στο θέμα του άρθρου:
 Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: «Τι θέση έχει το βιβλίο στη ζωή μου και κατά
πόσο βιώνω αυτά που οι συγγραφείς αναφέρουν;»
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ποια είναι η σχέση μου με την ανάγνωση βιβλίων;
-

Τι βιβλία διαβάζω;
Π.χ. βιβλία επιστημονικά (ψυχολογία, κοινωνιολογία), φιλοσοφικά και
πολιτικά, λογοτεχνικά (μυθιστορήματα, διηγήματα, ποίηση, θεατρικά έργα),
επιστημονικής φαντασίας, κόμικς κτλ.
- Πόσο χρόνο αφιερώνω;
Αρκετό ή λίγο από τον ελεύθερο χρόνο μου
- Ποιοι παράγοντες:
α. ενισχύουν αυτή τη σχέση μου;
 το σχολικό μου περιβάλλον με τη συμμετοχή μου σε όμιλο ή λέσχη
ανάγνωσης, σε ερευνητικές εργασίες, σε καλλιτεχνικές ομάδες κτλ.
 το οικογενειακό μου περιβάλλον όπου το βιβλίο αποτελεί εικόνα και
βίωμα (βιβλιοθήκη, γονείς που διαβάζουν κτλ.)
β. αποδυναμώνουν ή περιορίζουν τη σχέση μου;
 ο περιορισμός του ελεύθερου χρόνου από τις σχολικές και εξωσχολικές
υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις ενός εντατικοποιημένου εκπαιδευτικού
συστήματος
 η σύνδεση -στη συνείδησή μου- του βιβλίου με τον καταναγκαστικό
εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του στο σχολείο
 η γοητεία που μου ασκούν η ψηφιακή εικόνα και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, η έκρηξη των ψηφιακών πληροφοριών και η ευκολία
αναζήτησής τους.

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ποιος ο ρόλος της ανάγνωσης στη διαχείριση του
προσωπικού μου χρόνου;
Η ανάγνωση – ανεξάρτητα από το χρόνο που της αφιερώνω – αναγνωρίζω ότι
διαμορφώνει εκείνες τις προϋποθέσεις, δίνει εκείνα τα κίνητρα, ώστε να
διαχειριστώ τον προσωπικό μου χρόνο δημιουργικά και ουσιαστικά:
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-

-

-

δίνει το έναυσμα για την ενασχόληση με τον πολιτισμό γενικότερα: πχ η
ανάγνωση ενός επιστημονικού ή λογοτεχνικού βιβλίου συνδυάζεται με
ένα κινηματογραφικό ή θεατρικό έργο…
ευαισθητοποιεί, κινητοποιεί, προσφέρει ιδεολογία, πολιτική συγκρότηση
και κοινωνική συνείδηση και έτσι, λειτουργεί ως εφαλτήριο συμμετοχής
στα κοινά, π.χ. σε εθελοντικές δράσεις κτλ….
εμπνέει για ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή που δίνει διέξοδο στα
συναισθήματα και τις σκέψεις, π.χ. ημερολόγιο, ποίηση…
παρέχει πρότυπα και αξίες που νοηματοδοτούν την προσωπική μου ζωή,
διαμορφώνουν μια υγιή στάση ζωής, π.χ. μέσα από τον ήρωα ενός
διηγήματος ή μέσα από θεωρία ψυχολογίας για τη ζωή και τις ανθρώπινες
σχέσεις…
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Συμπέρασμα:
 Η ποιότητα στη ζωή μου ήταν και είναι ζητούμενο διαρκές. Ο ελεύθερος

χρόνος μέσα από την ανάγνωση βιβλίων συντελεί στην ποιότητα αυτή.
 Θα κλείσω λέγοντας ότι – δανειζόμενος τη φράση από ένα μυθιστόρημα που
πρόσφατα διάβασα – ανοίγοντας ένα βιβλίο «φυτρώνεις τον σπόρο και ο
σπόρος αρχίζει να γίνεται δέντρο»…

Γρηγοράκης Σωτήρης – Θεοδώρου Χριστίνα
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