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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) 

15-6-2019 

Α. Ο αρθρογράφος πραγματεύεται τη σημασία της ανάγνωσης στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αρχικά, επισημαίνει ότι η ανάγνωση και η 
γραφή ιστοριών συντελεί στην κατανόηση του κόσμου και στο μοίρασμα των εμπει-
ριών, χωρίς να αποξενώνει τον άνθρωπο από τον κοινωνικό περίγυρο. Ενώ διαχρο-
νικά οι Ευρωπαίοι διάβαζαν φωναχτά, σήμερα η σιωπηλή ανάγνωση κερδίζει έδαφος 
και ο καθένας αναπτύσσει την κρίση του και ταυτόχρονα επικοινωνεί με άλλους 
«συν-συγγραφείς». Παράλληλα, η ανάγνωση ξεπερνάει τον χώρο – χρόνο και αποτε-
λεί μια διαδικασία έκφρασης συναισθημάτων. Τέλος, ο συγγραφέας καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο αναγνώστης ταυτίζεται με τον συνάνθρωπο και νιώθει αλληλέγ-
γυος. Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται η αλλαγή του εσωτερικού εαυτού, καθώς ποτέ 
ξανά δεν θα είναι ο ίδιος. 

Β1. α. Σωστό 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Λάθος 

Β2. 

α. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Ειδικότερα, εντοπίζο-
νται η μέθοδος της σύγκρισης-αντίθεσης διότι ο συντάκτης εξηγεί πως ενώ για αιώνες 
οι Ευρωπαίοι και οι αρχαίοι Έλληνες διάβαζαν δυνατά, έως τον 17ο αιώνα οι συνθή-
κες είχαν διαφοροποιηθεί. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σταδιακά επέφερε τη σιωπηλή 
ανάγνωση και σήμερα την οικοδόμηση ενός διαφορετικού κόσμου στον ανθρώπινο 
νου («Αλλά μέχρι τον  17ο αιώνα…νου μας»). Ταυτόχρονα, παρατίθενται παραδείγ-
ματα («όπως ο κινητός τύπος…και η άνοδος της λαϊκής γραφής»). 

β. 

 α’ πληθυντικό: «που γινόμαστε», «τι διαβάσαμε»

Προσδίδει αμεσότητα και προσεγγίζει τον αναγνώστη, αφού ο συντάκτης εντάσ-
σει και τον εαυτό του στο σύνολο (καθολικότητα), υποδηλώνοντας ότι το θέμα 
αφορά κάθε άνθρωπο. Δημιουργεί έτσι αίσθημα οικειότητας και ενισχύει την πει-
στικότητα του λόγου.  

 γ’ ενικό: «Η ανάγνωση είναι ένας τρόπος»
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Προσδίδει κύρος και καθολική ισχύ στα γραφόμενα. Ο συντάκτης αποστασιο-
ποιείται από το πρόβλημα και το εντοπίζει αντικειμενικά και αμερόληπτα.  

 β’ ενικό: «όσο πιο νωρίς το αντιλαμβάνεσαι»  

Προσδίδει αμεσότητα, παραστατικότητα και ζωντάνια. Παράλληλα, ενισχύει και 
τον θεατρικό χαρακτήρα. Δημιουργεί κλίμα οικειότητας και μαρτυρά διάθεση πει-
θούς με πρόκληση συναισθημάτων.  

Β3. α.  

«ρίχτηκα με τα μούτρα»: ποιητική λειτουργία 

«έπεφτε στα χέρια μου»: ποιητική λειτουργία 

Αντικατάσταση 

«Προσωπικά, κατάλαβα πολύ νωρίς ότι το διάβασμα ήταν μια εντελώς ατομική 
υπόθεση (όσο πιο νωρίς το αντιλαμβάνεσαι αυτό τόσο πιο καλά) και αφοσιώθηκα 
σε ό, τι βιβλίο συναντούσα.»  

β. 

1. διαμορφώνει/διαπλάθει 
2. διαφορετική 
3. ενίσχυση 
4. διευρύνει 

Β4. α. 

ονοματικά σύνολα:  

1. για την κατανόηση του κόσμου 
2. και το μοίρασμα της εμπειρίας 

Το ύφος με την επιλογή του ρηματικού συνόλου είναι πιο άμεσο, προσωπικό 
λιτό και οικείο, παραπέμποντας σε επικοινωνιακές περιστάσεις της καθημε-
ρινότητας. Αντίθετα, με τη μετατροπή του ρηματικού συνόλου σε ονοματικό, 
το ύφος διαμορφώνεται σε πιο απρόσωπο, αποστασιοποιημένο και αντικει-
μενικό, όπως αντιστοιχεί σε μια περισσότερο επίσημη επικοινωνιακή περί-
σταση.  

β.  

1. διπλή παύλα: διασαφήνιση/επεξήγηση της κοινωνικής δραστηριότητας 
που αναφέρεται, αναγκαίο συμπλήρωμα του νοήματος. 

2. εισαγωγικά: αυτούσια διατύπωση λόγων τρίτου προσώπου με αποφθεγ-
ματικό χαρακτήρα.  

3. εισαγωγικά: μεταφορά που αποδίδεται με έμφαση.  

Γ1. 

Προσφώνηση 

Κυρίες και Κύριοι,  

Πρόλογος 
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Είναι βέβαιο ότι η αξία του βιβλίου είναι διαχρονική και αναμφισβήτητη. Η μελέτη 
ποιοτικών βιβλίων, ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο περιεχόμενό τους, προσφέρει ου-
σιαστικά οφέλη στην ολοκλήρωση κάθε ανθρώπου. Αφού σας καλωσορίσουμε στη 
σημερινή εκδήλωση του σχολείου μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, εί-
ναι αναγκαίο να αναφερθούμε στην καθοριστική συμβολή του βιβλίου στη συγκρό-
τηση της νεανικής προσωπικότητας αλλά και στις δράσεις με τις οποίες οι νέοι, εντός 
και εκτός σχολείου, θα εμπλακούν ενεργά στην αναγνωστική εμπειρία.  

Κυρίως θέμα 

Ζητούμενο Α 

Συμβολή του βιβλίου στη συγκρότηση της νεανικής προσωπικότητας: 

1. πνευματική καλλιέργεια-σημαντική πηγή γνώσεων και ιδεών 
2. όξυνση του νου και της κριτικής ικανότητας 
3. ωριμότητα και ενίσχυση της εμπειρίας στην ορθή επίλυση προβλημάτων 
4. καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης  
5. ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης 
6. γνήσια μορφή ψυχαγωγίας 
7. ενίσχυση ψυχικών δυνάμεων (αισιοδοξία, ελπίδα, πίστη, θάρρος) 
8. ηθικοποίηση και προβολή υγιών προτύπων 

Ζητούμενο Β 

Δράσεις εντός και εκτός σχολείου, που θα βοηθήσουν να εμπλακούν οι νέοι ενεργά 
στην αναγνωστική εμπειρία: 

1. Βελτίωση των σχολικών βιβλίων, εναρμόνιση με τα ενδιαφέροντα και τα 
είδη κειμένων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές, ώστε να είναι 
πιο ελκυστικά 

2. Έμφαση στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με δημιουργική αξιο-
ποίηση οπτικοακουστικών μέσων 

3. Ανάγνωση έργων παιδικής λογοτεχνίας για τις μικρότερες βαθμίδες από 
τους ίδιους τους συγγραφείς και την προβολή κινηματογραφικών ταινιών 
βασισμένων σε λογοτεχνικά έργα 

4. Διοργάνωση βιβλιοπαρουσιάσεων από τους ίδιους τους μαθητές 
5. Επίσκεψη σε δημοτικές βιβλιοθήκες 
6. Εξοπλισμός σχολικών δανειστικών βιβλιοθηκών 
7. Διοργάνωση εκδηλώσεων με προσκεκλημένους συγγραφείς και ποιητές 

Επίλογος  

Κυρίες και Κύριοι,  

Είναι φανερό ότι το βιβλίο αποτελεί το καλύτερο μέσο ψυχαγωγίας για τον νέο διευ-
ρύνοντας τους ορίζοντές του. Είναι ανάγκη, λοιπόν, ως σχολείο, ως κοινωνία αλλά και 
ως πολίτες να ενθαρρύνουμε τη φιλαναγνωσία των νέων με κάθε δυνατό μέσο.  

Αποφώνηση 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
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