
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

Α1. Ο αρθρογράφος αναφέρεται στην επιρροή της ανάγνωσης στη διαμόρφωση του χαρακτήρα 

του ανθρώπου. Ανέκαθεν, μέσα από τις αφηγήσεις νοηματοδοτεί και ερμηνεύει τον κόσμο. 

Σήμερα όμως, η ανάγνωση βιβλίων αποτελεί ένδειξη εσωστρέφειας και νέου τρόπου 

διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η ανάγνωση στις μέρες μας 

είναι μια σιωπηλή διαδικασία μέσω της οποίας ο αναγνώστης συμμετέχει στη συγγραφή του 

βιβλίου ερμηνεύοντάς το. Ο χρόνος, ο χώρος και η συναισθηματική κατάσταση του 

αναγνώστη, δεν επηρεάζουν τη σχέση του με το βιβλίο, μέσω της οποίας μεταμορφώνεται και 

ολοκληρώνεται.    

Β1.  

α. Σωστό 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Λάθος 

 

Β2 

α. Η παράγραφος αναπτύσσεται με : 

• Σύγκριση – αντίθεση (« για αιώνες… στο νου μας»). Συγκρίνεται ο τρόπος ανάγνωσης 

στο παρελθόν («φωναχτά») και στο παρόν («σιωπηλά»). 

• Παραδείγματα (« οι τεχνολογίες…λαϊκής γραφής») 

 

β. Στη συγκεκριμένη παράγραφο ο συγγραφέας κάνει χρήση των παρακάτω ρηματικών 

προσώπων: 

• Β ενικό («να σκέφτεσαι»). Προσδίδει στο λόγο διαλογικό χαρακτήρα, αμεσότητα και 

οικειότητα. Χρωματίζει το ύφος με προτρεπτικό / συμβουλευτικό τόνο. Κινητοποιεί 

συναισθηματικά το δέκτη. 

• Α πληθυντικό («γινόμαστε»). Προσδίδει αμεσότητα στο λόγο, υποδηλώνει 

συλλογικότητα. Ο πομπός εντάσσει τον εαυτό του στο σύνολο. 

• Α ενικό («κατάλαβα»). Ο πομπός καταθέτει με εξομολογητικό ύφος την προσωπική του 

μαρτυρία. Προσδίδεται στο λόγο ζωντάνια, αμεσότητα και οικειότητα.    

 

Β3. α.   

- « Ρίχτηκα με τα μούτρα» : Μεταφορική λειτουργία της γλώσσας   

Αφοσιώθηκα : Αναφορική λειτουργία της γλώσσας  

- « Έπεφτε στα χέρια μου» : Μεταφορική λειτουργία της γλώσσας  

Έβρισκα /διάβαζα : Αναφορική λειτουργία της γλώσσας.  
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β. 

1. Σφυρηλατεί : διαμορφώνει 

2. Εναλλακτική : διαφορετική 

3. Προώθηση : ενίσχυση   

4. Μεγεθύνει: αυξάνει  

 

Β4. α. 

- «να κατανοήσουμε τον κόσμο» : την κατανόηση του κόσμου  

-« να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία μας»: το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας μας.   

Η χρήση των ρηματικών συνόλων αποδίδει με σαφήνεια και απλότητα τα νοήματα. Με την 

μετατροπή τους σε ονοματικά σύνολα, το ύφος γίνεται απρόσωπο και τα νοήματα 

παρουσιάζονται αφαιρετικά και περιεκτικά, ενώ η διαδικασία θεωρείται δεδομένη, χωρίς να 

δηλώνεται βήμα προς βήμα το προς πραγματοποιήθηκε.    

β. 

1. Επεξηγεί  

2. Παραθέτει τα λεγόμενα του συγγραφέα George R.R. Martin. 

3. Μεταφορική λειτουργία της γλώσσας. 

 

Γ1.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο : Ομιλία ( Προσφώνηση, αποφώνηση, χρήση τρίτου προσώπου – 

επιχειρηματολογία, β πληθυντικού – αποστροφή στο ακροατήριο, α ενικού – προσωπικά 

βιώματα). 

Προσφώνηση : Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και συμμαθητές, 

Πρόλογος : Αναφορά στην αφορμή της εκδήλωσης και στα θέματα που θα αναλυθούν. 

Κύριο μέρος :  

Α. Συμβολή του βιβλίου στη συγκρότηση της προσωπικότητας των νέων: 

• Καλλιεργεί τις πνευματικές δυνάμεις, διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες, οδηγεί 

στην κατάκτηση της πνευματικής ελευθερίας. 

• Οξύνει την κριτική αντίληψη, απαλλάσσει από προκαταλήψεις, δογματισμό, 

δημιουργεί αντιστάσεις στη χειραγώγηση, διαπλάθει υπεύθυνους πολίτες. 

• Ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την ορθή γλωσσική έκφραση, τη μνήμη, τη φαντασία, 

ευαισθητοποιεί.  

• Φέρνει το νέο σε επαφή με την καταγεγραμμένη ιστορία (γνώση του παρελθόντος) αλλά 

και την επιστημονική γνώση και έρευνα. 
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Β. Δράσεις εντός και εκτός σχολείου: 

• Το σχολείο με τη συνδρομή της πολιτείας και των εκπαιδευτικών οφείλει να 

καλλιεργήσει τη φιλαναγνωσία μέσω βιωματικής μάθησης (βιβλιοθήκες, χώροι 

μελέτης, διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις βιβλίων, λογοτεχνικές ομάδες, επαφή 

με λογοτέχνες). 

• Η οικογένεια οφείλει να φέρει τα παιδιά σε επαφή με το διάβασμα (επισκέψεις σε 

βιβλιοθήκες, σε τοπικά βιβλιοπωλεία, σε εκθέσεις βιβλίων, γονείς/πρότυπα). 

• Τα ΜΜΕ οφείλουν να αφιερώσουν χρόνο σε εκπομπές λογοτεχνικού ενδιαφέροντος 

(αφιερώματα σε συγγραφείς, παρουσίαση εκθέσεων). 

 

Επίλογος : Με τη συνδρομή των παραπάνω και τη προσωπική βούληση, οι νέοι θα 

αποκαταστήσουν τη σχέση τους με το βιβλίο και μέσω της ανάγνωσης θα οδηγηθούν στην 

αυτοπραγμάτωση.  

Αποφώνηση  

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας  

Επιμέλεια απαντήσεων: 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΨΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΗ 

  

 

 

 


