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Προτεινόμενες Απαντήσεις  

Α. Περίληψη 
Το δοκίμιο του Α. Τερζάκη αναφέρεται στην αξία και τη δύναμη του βιβλίου. 

Σύμφωνα με το συγγραφέα το βιβλίο δίνει στον κάθε αναγνώστη τη δυνατότητα, μέ-
σα από τη μελέτη ποικίλων αναγνωσμάτων, να διαμορφώσει άποψη αυτόβουλα, αδέ-
σμευτα με αίσθηση προσωπικής ευθύνης. Σε πολιτικά ταραγμένες εποχές το βιβλίο 
αποτελεί άμυνα ενάντια στην προπαγάνδα των ΜΜΕ και σε κάθε μορφή αυταρχι-
σμού. Παράλληλα, διασώζει την ελεύθερη ανθρώπινη συνείδηση, εφόσον τα ΜΜΕ 
δεν καταφέρουν να το ελέγξουν μετατρέποντας τον άνθρωπο σε υποχείριό τους και 
αλλοτριώνοντας καταλυτικά και ολοφάνερα το περιεχόμενό του. Τέλος, σε μια εποχή 
πολιτιστικής υποβάθμισης ο συγγραφέας προτείνει το βιβλίο ως μοναδικό μέσο δια-
φύλαξης της ανθρωπιάς, της φαντασίας, της αυτεπίγνωσης και όλων γενικά των ψυ-
χικών δυνάμεων του ανθρώπου. (110 λέξεις) 

Β. Ασκήσεις 

B1. Ένα από τα σπουδαιότερα προτερήματα του βιβλίου είναι η ελευθερία. Ελευ-
θερία έκφρασης για το συγγραφέα, ελευθερία επιλογής για τον αναγνώστη. Όσα βι-
βλία, τόσες ιδέες, ιδέες πολλές φορές αντίθετες μεταξύ τους, αλλά ειλικρινείς κατα-
θέσεις ψυχής. Αυτή η μαγεία του βιβλίου, ωθεί τον άνθρωπο να ψάξει, να ερευνήσει, 
να προσεγγίσει τα θέματα σφαιρικά. Αυτή η τόσο σπουδαία αρετή του βιβλίου οδηγεί 
τον άνθρωπο στο διάλογο, ένα διάλογο εσωτερικό, ενδόμυχο, ένα διάλογο που ανα-
δεικνύει την πνευματική του υπόσταση. 
 
Β2. α. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως μέσο πειθούς την επίκληση στην αυθεντία 
στο σημείο όπου επικαλείται την άποψη του Βολταίρου για τα βιβλία. Συγκεκριμένα, 
η αναφορά γίνεται στην τρίτη παράγραφο «Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον κό-
σμο κυβερνάνε τα βιβλία». 
Ο Τερζάκης επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του βιβλίου σε περιόδους πολιτιστικής 
κρίσης χρησιμοποιεί την άποψη του Βολταίρου για την ισχύ και τη δύναμη του βιβλί-
ου και έτσι ενισχύει τις δικές του απόψεις. 
 β. Παραδείγματα μεταφορικής χρήσης του λόγου: 

 «… όλα μαζί (τα βιβλία) σε γυμνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου…» 
 «Δεν είναι καθεστώς ακέφαλο» 
 «Είναι, θα έλεγε κανένας, μαγική, ακατάλυτη, η ζώνη που περιβάλλει την α-

γνότητα του βιβλίου.» 
 «… να οπλίζει τη λυτρωτική φαντασία, να ξυπνάει την αυτογνωσία, ν’ ανάβει 

το μάτι, να στυλώνει το φρόνημα, να ψυχώνει το χέρι» 
Β3.  α. 
 ετερόφωτος → αυτόφωτος 
 ελέγξιμος → ανεξέλεγκτος 
 ευθύνη → ανευθυνότητα 
 ελεύθερη → ανελεύθερη Ο
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 αδυναμία → δύναμη, ισχύς 
  β. 
 αρετή → πλεονέκτημα, χάρισμα 
 γνώμη → άποψη 
 ισχύς → δύναμη 
 περιφρουρώ → προστατεύω, προφυλάσσω 
 φρόνημα → ηθικό, αυτοπεποίθηση 
Β4.  α. Είδος σύνταξης: Ενεργητική 
  Μετατροπή σε παθητική: «… γιατί εδώ η αυθεντία, όταν κι’ όπου 
υπάρχει με τρόπο πάντως ελέγξιμο, δεν περιφρουρείται από καμιά αστυνομική δύνα-
μη» 
  β. Είδος σύνταξης: Παθητική 
  Μετατροπή σε ενεργητική: «Ο άνθρωπος δε θα χάσει τη μάχη του 
ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του λόγου, το βιβλίο» 

Γ. Παραγωγή λόγου 
Τίτλος: Βιβλίο και ηλεκτρονικά μέσα στην υπηρεσία του μαθητή  
Αναφορά στη σημασία του βιβλίου:  

 προάγει το πνεύμα, διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης και συντελεί στην 
πνευματική καλλιέργεια του ατόμου.  

 Καλλιεργεί την ελεύθερη σκέψη και αποδιώχνει τον δογματισμό, την μονο-
διάστατη αντίληψη και το φανατισμό.  

 Διδάσκει τη σημασία της γλώσσας και καταπολεμά τη λεξιπενία και την εκ-
φραστική δυσκαμψία.  

 Αποτελεί μέσο γνήσιας ψυχαγωγίας, απαλλάσσει από την πλήξη, από την ανία 
και την μονοτονία της καθημερινότητας  

 Ωστόσο παρατηρείται το φαινόμενο στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Πολλοί 
μαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία, γεγονός που καταδεικνύει 
την απομάκρυνση των νέων από το βιβλίο 

Α΄ Ζητούμενο:  
Αίτια φαινομένου:  

1. η κυριαρχία των ΜΜΕ και κυρίως της τηλεόρασης, της πληροφορικής και του δια-
δικτύου, με τη μαγεία της εικόνας και του ήχου:  

 «Υπερκατανάλωση τηλεοπτικού θεάματος» 
 Χαμηλής ποιότητας προγράμματα, που δεν ευνοούν την πνευματική ανησυχία 
και αναζήτηση.  

2. ο χαρακτήρας και η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος διαμορφώνει αρνη-
τική στάση του νέου προς το βιβλίο:  

 η καλλιέργεια χρησιμοθηρικής αντίληψης για τη γνώση και το βιβλίο.  
 το δυσνόητο, αναχρονιστικό, έξω από τα ενδιαφέροντα και τους προβληματι-
σμούς του νέου σχολικού βιβλίου.  
 η μηχανιστική εκμάθηση γνώσεων στο πλαίσιο του εξεταστικού συστήματος.  
 το υπερφορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών δεν αφήνει ελεύθερο χρόνο για 
ανάγνωση βιβλίων.  

3. η σύγχρονη ελληνική οικογένεια δεν ενθαρρύνει την επαφή του νέου με το βιβλίο: 
 οι γονείς προσηλωμένοι στο γενικότερο πνεύμα υλικού ευδαιμονισμού δεν δί-

νουν στα παιδιά τα κατάλληλα πνευματικά ερεθίσματα Ο
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 οι γονείς δίνουν προτεραιότητα στη συσσώρευση στείρων θετικών και τεχνι-
κών γνώσεων στα παιδιά προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση σε κάποιο 
τεχνολογικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα, αδιαφορώντας για την ευρύτερη πνευ-
ματική τους καλλιέργεια.  

4. η ευθύνη ορισμένων συγγραφέων:  
 εξαιτίας ενός πνεύματος ελιτισμού απευθύνονται σε ένα περιορισμένο ανα-

γνωστικό κοινό.  
 το περιεχόμενο των βιβλίων τους δεν προσελκύει το ενδιαφέρον του μέσου 

μαθητή.  
5. η έντονη ανασφάλεια,το άγχος και η πίεση που βιώνει ο σύγχρονος νέος λόγω της 
όξυνσης της ανεργίας, της αναξιοκρατίας, των ασφυκτικών συνθηκών ζωής στις σύγ-
χρονες μεγαλουπόλεις. 
Β΄ Ζητούμενο 

Σημαντικός αρωγός στην αποκατάσταση της σχέσης του μαθητή με το βιβλίο 
θα μπορούσε να είναι η ηλεκτρονική τεχνολογία. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυ-
τό, η αρμονική συνύπαρξη βιβλίου και ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης και 
γνώσης που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους: 

1. η χρήση των Η/Υ παράλληλα με τον εμπλουτισμό των γνώσεων που πα-
ρέχει το βιβλίο, μπορεί να προσδώσει νέο περιεχόμενο, ενδιαφέρον και 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διδακτική πράξη, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η τυποποίηση και η παθητικότητα που κατατρύχει τη μετά-
δοση γνώσης στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Έτσι, η γνώση συνδέεται 
με το παιχνίδι και τη διασκέδαση και το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό 
και ευχάριστο. 

2. η διδασκαλία σχολικών μαθημάτων και η εκμάθηση ξένων γλωσσών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο μέσα από τα βιβλία αλλά και μέσα 
από τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών και πολυμέσων(συνδυασμός 
κειμένου-ήχου-εικόνας). 

3. να δοθεί στον μαθητή η δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου και κατα-
σκευής προγραμμάτων ώστε να προσεγγίσει και να επεξεργαστεί σύνθε-
τες πληροφορίες και έννοιες που λαμβάνει από τα βιβλία και να αναπτύ-
ξει την αφαιρετική του ικανότητα με νέους ελκυστικούς τρόπους. 

4. η ελεύθερη πρόσβαση του μαθητή, μέσω του διαδικτύου, σε μεγάλες βι-
βλιοθήκες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να μελετήσει άρθρα και να 
ενημερωθεί γύρω από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

5. Οργάνωση προγράμματος σε συνδυασμό με την οικονομική ενίσχυση 
από τους πολιτικούς και πολιτειακούς φορείς για την μετατροπή πολλών 
βιβλίων σε ψηφιακή μορφή (Cd-rοm). Εμπλουτισμούς τους με ασκήσεις, 
με στόχο, ό,τι διδάσκεται σε θεωρητικό επίπεδο, να εμπεδώνεται και σε 
πρακτικό. 

6. Εκπόνηση προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών έτσι, ώστε να ε-
ξοικειωθούν οι διδάσκοντες με τις νέες τεχνολογικές και κατόπιν να βο-
ηθήσουν στην αρμονική συνύπαρξη βιβλίου με τις ηλεκτρονικές μορφές 
πληροφόρησης στα πλαίσια του εκπαιδευτικού χώρου. 

7. Συμβολή των Μ.Μ.Ε., πνευματικών ανθρώπων, ώστε να προβληθούν 
ενέργειες, δράσεις και προσπάθειες που προωθούν το βιβλίο είτε στην 
παραδοσιακή είτε στην ηλεκτρονική μορφή του.  

Επιλογος 
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ν' αντικατασταθεί ο ηθικοπλαστικός και παι-

δαγωγικός ρόλος του δασκάλου, ο οποίος ήταν και θα είναι καθοριστικός για τη δια-Ο
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μόρφωση της προσωπικότητας του νέου και μπορεί ν΄ αποτελέσει το συνδετικό κρίκο 
για μια αρμονική σχέση ανάμεσα στο βιβλίο και τις νέες τεχνολογίες. 
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