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 ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                                                                          

ΚΕΙΜΕΝΟ

( κείμενο ελαφρώς διασκευασμένο από http://www.eponymousview.gr/2017/01/11/h-didaktikh-aksia-

tis-logotexnias )

Από την πρώτη κιόλας τάξη του Γυμνασίου, ένα από τα μαθήματα που συμπληρώνουν το

διδακτικό πλάνο είναι εκείνο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, κοινώς τα Κείμενα. Μάθημα θεωρητικό,

φιλολογικό, που ακολουθεί τους μαθητές σε όλη την πορεία της φοίτησης στο σχολείο.

Τι  είναι  όμως  τα  “Κείμενα”;  Είναι  αυτό  ακριβώς  που  υποδηλώνεται από  τον  τίτλο.

Αποσπάσματα από βιβλία ή και ποιήματα και δοκίμια τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων κειμενογράφων,

τα  οποία  παρατίθενται  και  διδάσκονται  στους  μαθητές  ανάλογα  με  την  περίοδο,  την  οποία

δραστηριοποιούνταν οι συγγραφείς τους και επομένως, την εποχή την οποία γράφτηκαν.

Χάρη στο μάθημα αυτό, τα παιδιά έρχονται  από νεαρή ηλικία  σε  επαφή με σύνολο των

γραπτών  -  κατά  κανόνα-  κειμένων  μιας  συγκεκριμένης  κοινότητας.  Ανακαλύπτουν  την  έννοια

“λογοτεχνικότητα”  και  εξασκούνται  στο  να  τη  διακρίνουν  μέσα  στο  γραπτό  και  κατ’  επέκταση

δύνανται  να  ξεχωρίζουν  ποιο θεωρείται  λογοτεχνικό  κείμενο και  ποιο όχι.  Μαθαίνουν ακόμη τις

διάφορες  τεχνικές  που  επιστρατεύει  ο  εκάστοτε  δημιουργός  κατά  τη  συγγραφή.  Γνωρίζουν  τη

γλώσσα τους, καθώς στο “ταξίδι” τους στις διάφορες περιόδους, έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες

πτυχές της και μορφές της. Τα θέματα ποικίλουν. Αντλούνται είτε από την καθημερινή ζωή (έρωτας,

συνθήκες διαβίωσης κτλ), είτε από πιο εξεζητημένα ζητήματα. Καλούνται έτσι οι μαθητές να θέσουν

τη φαντασία τους σε λειτουργία. Να φτιάξουν εικόνες για τοπία, για πλάνα, για καταστάσεις. Να

δουλέψουν πάνω σε διαφορετικά τμήματα της ιστορίας ή ακόμη και μια νέα ιστορία. Εισχωρούν με

την  καθοδήγηση  του  καθηγητή  στο  εσωτερικό  του  γραπτού.  “Αναρριχώνται”  στον  κορμό  του,

προβαίνουν στην ανάλυση του και εν τέλει, στην κατανόηση του.

Μιλάμε για κατανόηση των νοημάτων που το κείμενο θέλει να περάσει  στο αναγνωστικό

κοινό. Για να γίνει αυτό, προφανώς η μελέτη έχει κατορθώσει να οδηγήσει τον αναγνώστη στον

εσωτερικό  κόσμο του δημιουργού.  Στο μυαλό και την ψυχή του,  καθώς ο  συγγραφέας με αυτά

γράφει. Ο τελευταίος, μιλάει μέσα στις σελίδες του στον πρώτο. Όταν μάλιστα το κοινό είναι έφηβοι,

μόνο θετικές επιδράσεις μπορεί να έχει η αλληλεπίδραση αυτή στην ψυχοσωματική και πνευματική
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τους ανάπτυξη. Γιατί αδιαμφισβήτητα, οι συγγραφείς είναι άνθρωποι πνευματικοί, με ήθη και αξίες,

απελευθερωμένοι από προλήψεις και προκαταλήψεις, οι οποίοι με όπλο τη γνώση, παλεύουν να

κάνουν μια κάποια “επανάσταση” . Επανάσταση χωρίς όπλα και φωνές. Φωνάζουν και πολεμούν οι

αράδες τους και μοιάζουν με στρατό ολόκληρο. Ταυτόχρονα, όντας εξέχουσες προσωπικότητες,

κάποιοι από αυτούς, ενδεχομένως οι  πιο διακεκριμένοι,  προφανώς προάγουν τον πολιτισμό της

χώρας τους. Είναι, επομένως, ο συγγραφέας ένα πρότυπο σε μια ηλικία ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον

νέο, όπου κάνει επιλογές για το πώς θα λειτουργήσει και αργότερα ως ενήλικος. Βασικό στοιχείο

είναι πως, κατά κάποιο τρόπο, γίνονται μέλη στην ιστορία, φαντάζονται πώς θα αντιδρούσαν εκείνοι

σε αντίστοιχες καταστάσεις.  Και θεωρώ κάτι τέτοιο βασικό,  καθώς η διαδικασία  αυτή μπορεί να

γεννήσει ανθρώπους της δράσης,απαραίτητους σε κάθε κοινωνία.

Και αναφερόμενη σε δράση, θα συνεχίσω με το γεγονός (και από προσωπική πείρα) ότι δεν

είναι διόλου απίθανο τα Κείμενα να παρακινήσουν κάποιον έφηβο να ασχοληθεί έμπρακτα με τη

δημιουργική γραφή. Και αυτή θεωρώ την πιο ουσιαστική αποστολή ενός μαθήματος. Να ωθήσει το

μαθητή στην εξωτερίκευση των ταλέντων και των κλίσεων του και να του επιδείξει δυνατότητές του,

που μέχρι τότε ίσως δεν πίστευε πως είχε.

Παρόλα αυτά, παρατηρούμε μια προβληματική αντιμετώπιση (ΚΑΙ) της Λογοτεχνίας από το

σύγχρονο  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Δυστυχώς,  ο  εξετασιοκεντρικός  χαρακτήρας  της  ελληνικής

εκπαίδευσης, έχει εισχωρήσει τόσο πολύ στη νοοτροπία μας, που πλέον θεωρούμε πως μόνο όσα

μαθήματα εξετάζονται είναι σημαντικά. Στην απομάκρυνση από τις πνευματικές ενασχολήσεις, την

ιστορία και τον πολιτισμό, στην έξαρση της βίας, στην πολιτική αδράνεια, στην όλο και συχνότερα

εμφανή λεξιπενία, ο παραγκωνισμός των γλωσσικών μαθημάτων γενικά -ειδικά δε της λογοτεχνίας-

είναι έντονα αισθητός. Το πρόβλημα είναι πως συνειδητοποιεί κανείς πως σε ελάχιστες περιστάσεις

δόθηκε στο μάθημα η πρέπουσα αξία. Τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους μαθητές.

Αν ρωτήσει όμως κανείς το φιλόλογο που διάβαζε τη “Φόνισσα” του Παπαδιαμάντη με τόνο

αγωνίας για την τύχη της Φραγκογιαννούς ή το μαθητή που την ώρα που “Έστηνε ο έρωτας χορό με

τον ξανθό Απρίλη” στους “Ελεύθερους Πολιορκημένους” του Σολωμού, ο πρώτος βίωνε την ένταση

της γερόντισσας που εξομολογείτο και ο δεύτερος προσπαθούσε νοερά να δημιουργήσει εικόνα των

πολιορκημένων και  ήχο της άνοιξης μέσα από τα τείχη.  Ρώτα κι  εκείνον που μετά το  “Είμαστε

κάτι…” του Καρυωτάκη αναρωτήθηκε τι είναι άραγε ένας ποιητής κι έσπευσε να δοκιμάσει την πένα

ανακαλύπτοντας και μια νέα του πτυχή.

Δεν είναι και σπάνια η ύπαρξη των ενδιαφερομένων, αλλά θεωρώ ότι η λογοτεχνία αξίζει

λίγη παραπάνω προσοχή από όση της αποδίδουμε. Κι αν δεν είσαι πλέον μαθητής, σίγουρα ξέρεις
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τι είναι η Βιβλιοθήκη, το βιβλίο και σίγουρα το Internet. Ψάξε λίγο, επισκέψου τα κι ίσως βρεις αυτό

που θες. Και  που ξέρεις;  Ίσως ισχύουν  όσα λέω.  Ίσως κι  εσύ ταυτιστείς  με  κάτι  μέσα από τη

Λογοτεχνία.

 ΘΕΜΑ ΑΑ Α
Α1. Υποθέστε ότι διαβάσατε το άρθρο στο διαδίκτυο και επειδή σας προκάλεσε το ενδιαφέρον θέλετε

να παρουσιάσετε το περιεχόμενό του στους συμμαθητές σας και στον καθηγητή σας την ώρα της

Λογοτεχνίας. Αποδώστε περιληπτικά το περιεχόμενό του σε 120 λέξεις περίπου.  

                    (Μονάδες  25)

 BΘΕΜΑ Α
Β.1  Αξιοποιώντας τις λέξεις ¨ λογοτεχνία, εκπαιδευτικό σύστημα, μαθητής, καθηγητής, συγγραφέας,

πρότυπα,  φαντασία¨,  σε  όποιον  γραμματικό  τύπο  θέλετε,  γράψτε  μία  παράγραφο  100  λέξεων

περίπου στην οποία θα εκθέτετε τεκμηριωμένα τις απόψεις σας σχετικά με τη θέση που έχει το

μάθημα της Λογοτεχνίας στα σύγχρονα σχολεία.

(Μονάδες 10)

 

Β.2 α. Να βρείτε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της 2ης και 4ης παραγράφου.

(Μονάδες 3)

β.  Και αυτή  θεωρώ την πιο ουσιαστική  αποστολή ενός μαθήματος.  Να ωθήσει το μαθητή στην

εξωτερίκευση των ταλέντων και των κλίσεων του και να του επιδείξει δυνατότητές του, που μέχρι τότε

ίσως  δεν  πίστευε  πως  είχε.>  στο  απόσπασμα  αυτό,  προσδιορίστε  το  είδος  του  συλλογισμού,

καταγράψτε τις προκείμενες και αξιολογήστε τον.

(Μονάδες 3)

Β.3 α. Να σχολιάσετε τη λειτουργία των σημείων στίξης με έντονη γραφή στις ακόλουθες περιόδους

λόγου.

Τι είναι όμως τα “ Κείμενα ”; Είναι αυτό ακριβώς που υποδηλώνεται από τον τίτλο. ( 2η παρ. )

Αντλούνται  είτε  από  την  καθημερινή  ζωή (έρωτας,  συνθήκες  διαβίωσης  κτλ  ),  είτε  από  πιο

εξεζητημένα ζητήματα.( 3η παρ. )

“ Αναρριχώνται ” στον κορμό του, προβαίνουν στην ανάλυση του και εν τέλει, στην κατανόηση του.

( 3η παρ. )

Και αναφερόμενη σε δράση, θα συνεχίσω με το γεγονός ( και από προσωπική πείρα ) ότι δεν είναι

διόλου απίθανο  ( 5η παρ. )
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ο παραγκωνισμός  των γλωσσικών μαθημάτων γενικά  -  ειδικά δε της  λογοτεχνίας  -  είναι  έντονα

αισθητός. ( 6η παρ. )

Παρόλα  αυτά,  παρατηρούμε  μια  προβληματική  αντιμετώπιση  (  ΚΑΙ  ) της  Λογοτεχνίας  από  το

σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.  ( 6η παρ. )

(Μονάδες 6)

β.  Να  επισημάνετε  στοιχεία  μεταφορικού  και  εικονοπλαστικού  λόγου  που  χρησιμοποιεί  ο

συγγραφέας. Ποια συναισθήματα προκαλεί;

(Μονάδες 3)

Β.4 α. .  Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις υπογραμμισμένες λέξεις

Μαθαίνουν ακόμη τις διάφορες τεχνικές που επιστρατεύει ο εκάστοτε δημιουργός κατά τη συγγραφή.

Γνωρίζουν τη γλώσσα τους, καθώς στο “ταξίδι” τους στις διάφορες περιόδους, έρχονται αντιμέτωποι

με διάφορες πτυχές της και μορφές της

ένα  από  τα  μαθήματα  που  συμπληρώνουν  το  διδακτικό  πλάνο είναι  εκείνο  της  Νεοελληνικής

Λογοτεχνίας

Ταυτόχρονα,  όντας  εξέχουσες προσωπικότητες,  κάποιοι  από  αυτούς,  ενδεχομένως  οι  πιο

διακεκριμένοι, προφανώς προάγουν τον πολιτισμό της χώρας τους.

(Μονάδες 5)

β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις υπογραμμισμένες λέξεις

Δυστυχώς, ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης, έχει εισχωρήσει τόσο πολύ

στη νοοτροπία μας

Στην απομάκρυνση από τις πνευματικές ενασχολήσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό, στην έξαρση

της βίας

Το πρόβλημα είναι πως συνειδητοποιεί κανείς πως σε ελάχιστες περιστάσεις δόθηκε στο μάθημα η

πρέπουσα αξία

και  ο  δεύτερος  προσπαθούσε  νοερά  να  δημιουργήσει  εικόνα  των  πολιορκημένων  και  ήχο  της

άνοιξης μέσα από τα τείχη. 

(μονάδες 5)

 ΘΕΜΑ ΑΓ
Γ.1 Σε μια τεχνοκρατική και συχνά αντιπνευματική εποχή η Λογοτεχνία, τόσο ως σχολικό μάθημα,

όσο και  ως  επιλογή δημιουργικής  αξιοποίησης  του  ελεύθερου χρόνου,  έχει  παραγκωνιστεί.  Να
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γράψετε μία επιστολή σε έναν λογοτέχνη της αρεσκείας σας εκθέτοντας τους προβληματισμούς σας

για το ρόλο της λογοτεχνίας στη  σύγχρονη τεχνοκρατούμενη εποχή και κάνοντας συγκεκριμένες

προτάσεις ώστε ως μάθημα να γίνει θελκτικό για τους μαθητές – μελλοντικούς αναγνώστες. ( 600

λέξεις περίπου )

i) .  (μονάδες 40)

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα.  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και  να μην  γράψετε
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.  Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δε θα
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 
Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή  μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται και μόνο για
πίνακες, διαγράμματα κλπ.

Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά την διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τις  . 


