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Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 (παλιό σύστημα) 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» 

 
Α. θέμα: Η τέχνη της ανάγνωσης. 

1
η
 παρ.: Η ανάγνωση διαμορφώνει χαρακτήρα και οδηγεί στην αυτογνωσία. 

2
η
 παρ.: Ο άνθρωπος μέσα από την γραφή και την ανάγνωση ιστοριών κατανοεί τον κόσμο και διδάσκεται. 

3
η
 παρ.: Σήμερα για τους περισσότερους η ανάγνωση θεωρείται χόμπι ενασχόληση των εσωστρεφών, αλλά 

είναι μία σύγχρονη μορφή διάθεσης του ελεύθερου χρόνου. 

4
η
 παρ.:  Στην αρχαιότητα διάβαζαν φωναχτά, αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας επικράτησε η σιωπηρή 

ανάγνωση. 

5
η
 παρ.: Ερχόμενος σε επαφή με τον τρόπο σκέψης ενός άλλου αναπτύσσεται η σκέψη και διαμορφώνεται 

το άτομο. 

6
η
 παρ.: Ο αναγνώστης έχει μία διαλεκτική σχέση με τον συγγραφέα, συνδιαμορφώνοντας το περιεχόμενο.  

7
η
 παρ.: Η ανάγνωση ασκείται παντού, σε κάθε στιγμή, κυρίως στις δύσκολες στιγμές πόνου και θλίψης.  

8
η
 παρ.: Διαβάζοντας ο άνθρωπος συναντά δικές του σκέψεις και συναισθήματα και τελικά μέσα από την 

ανάγνωση μεταμορφώνεται. 

 

 Β1. α. Σωστό 

        β. Σωστό 

        γ. Σωστό 

        δ. Λάθος 

        ε. Λάθος 

 
 
Β2. α. 
 
-  Σύγκριση – Αντίθεση : συγκρίνεται η φωναχτή ανάγνωση μέχρι τον 17

Ο 
αιώνα με τη σιωπηρή ανάγνωση 

του σύγχρονου ανθρώπου. (Για αιώνες οι Ευρωπαίοι ,,, εποχής της Ευρώπης. Αλλά μέχρι τον … κόσμο 

στον νου μας). Δηλωτική της σύγκρισης αντίθεσης είναι η διαρθρωτική λέξη «αλλά». 

- Αίτιο – Αποτέλεσμα: ως αίτιο αναφέρονται οι τεχνολογίες κειμένου και η άνοδος της λαϊκής γραφής και ως 

αποτέλεσμα η προώθηση της σιωπηρής ανάγνωσης (Οι τεχνολογίες κειμένου … κόσμο στον νου μας). 

Χαρακτηριστική είναι η χρήση της λέξης «βοήθησαν». 

- Παραδείγματα: δίνει παράδειγμα των τεχνολογιών κειμένου (όπως ο κινητός τύπος). Χαρακτηριστική είναι 

η χρήση της διαρθρωτικής λέξης «όπως» 

β. α’ ενικό (κατάλαβα, ρίχτηκα): εκφράζει την προσωπική άποψη του συντάκτη για την ανάγνωση / δίνει 

υποκειμενική χροιά στον λόγο και εξομολογητικό τόνο στο κείμενο, δηλώνοντας τη βιωματική του σχέση με 

την ανάγνωση βιβλίων. 

β’ ενικό (σκέφτεσαι, αναπτύσσεις): προσδίδει στον λόγο οικειότητα, αμεσότητα, ζωντάνια και δημιουργεί 

κλίμα διαλόγου. Επιπλέον, επιδιώκει τη συναισθηματική προσέγγιση του δέκτη. 

α’ πληθυντικό (που γινόμαστε, διαβάσαμε) εκφράζει την καθολικότητα και τη συλλογικότητα. Προσδίδει 

αμεσότητα, ζωντάνια και ζεστασιά στον λόγο. Προσεγγίζει συναισθηματικά τον δέκτη αφού ταυτίζεται 
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συμμερίζεται τις ιδέες και τις ανησυχίες του. Υπογραμμίζει την κοινή ευθύνη και επισημαίνει τις κοινέ 

διαστάσεις του προβλήματος.  

 
Β3α. Χρησιμοποιείται η συνυποδηλωτιική λειτουργία της γλώσσας.  

 ρίχτηκα με τα μούτρα: διάβασα με πάθος 

 έπεφτε στα χέρια μου: έβρισκα  

 
β.  

1. διαμορφώνει 

2. διαφορετική 

3. εξέλιξη/ ανάπτυξη 

4. διευρύνει 

 
Β4 α.  

 να κατανοήσουμε τον κόσμο: την κατανόηση του κόσμου 

 να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία μας: το μοίρασμα της εμπειρίας μας. 

Με τα ρηματικά σύνολα ο λόγος καθίσταται πιο εναργής, ακριβής και  σαφής και το ύφος πιο άμεσο και 
οικείο. Ενώ με τα ονοματικά σύνολα το ύφος είναι πιο σύνθετο, πιο επιστημονικό, πιο γενικό και αόριστο και 
το ύφος πιο απρόσωπο. 
 
β.  

1. Επεξηγηματικό σχόλιο που διευκρινίζει τον όρο «δραστηριότητα» απαραίτητο για την ολοκλήρωση 

του νοήματος. 

2. Αυτούσια μεταφορά  λόγων. 

3. Μεταφορική σημασία της  λέξης. 

 
Δ.  
Πρόλογος:  
 
Κυρίες και Κύριοι,  
 
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας του Βιβλίου δημιουργεί έντονο προβληματισμό σε όλους μας καθώς 

είναι αντιληπτή η σημερινή απομάκρυνση από το χώρο της φιλαναγνωσίας.  Παρ’ όλα αυτά απαιτείται να 

συνειδητοποιηθεί η συμβολή του βιβλίου ως παράγοντα συγκρότησης της νεανικής προσωπικότητας.  

 
Α’ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο ρόλος του βιβλίου στη συγκρότηση της προσωπικότητας των νέων 

-- Το βιβλίο αποτελεί φορέα γνώσης, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αποδελτιωμένων γνώσεων που 

σχετίζονται με κάθε τομέα του επιστητού και παρέχει ενημέρωση για τις εξελίξεις. Τα μορφωτικά ερεθίσματα 

που εκπέμπει το βιβλίο διευρύνουν τους ορίζοντες και απελευθερώνουν από την αμάθεια. Μάλιστα, σήμερα 

που η ανάγκη για εξειδίκευση οδηγεί στη μονομέρεια και στο στένεμα της γνώσης η ανάγνωση βιβλίων δίνει 

στο άτομο τη δυνατότητα επαφής με μια τεράστια ποικιλία γνώσεων που διευρύνουν την οπτική του για τον 

κόσμο, ώστε να  διαμορφώνει συγκροτημένη άποψη για τη ζωή. 

-- Κρατά το άτομο σε πνευματική εγρήγορση: ενεργοποιεί  τη σκέψη, την κρίση και την ερευνητική διάθεση, 

οξύνει την αντιληπτική ικανότητα και τη μνήμη, καλεί το άτομο σε εμβάθυνση. Η ανάγνωση βιβλίων γεννά 

προβληματισμούς, νέες σκέψεις και συνειρμούς, ενώ αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, 

δυνάμεις που απελευθερώνουν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα σήμερα που η κυριαρχία του ορθολογισμού έχει 
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καταστήσει επίπεδη τη σκέψη και βοηθούν να λύνονται με επιτυχία και πρωτοτυπία τα προβλήματα της 

ζωής. Η ανάγνωση είναι βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση και διατύπωση προσωπικής κρίσης. 

-- Έτσι το βιβλίο καθίσταται σύμμαχος της ελεύθερης σκέψης, καθώς μαθαίνει το άτομο να κρίνει, να 

συγκρίνει και να επιλέγει, το απαλλάσσει από τις προκαταλήψεις, τις δεισιδαιμονίες και την απολυτότητα και 

ενισχύει τους αμυντικούς του μηχανισμούς ενάντια στην προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. 

-- Μέσω των μηνυμάτων του βιβλίου προβάλλονται αρχές, αξίες, πρότυπα που διαμορφώνουν το ήθος. 

Ιδιαίτερα σήμερα που οι αξίες έχουν εκφυλιστεί από την κυριαρχία της υλιστικής νοοτροπίας και του 

ωφελιμιστικού πνεύματος το καλό βιβλίο επιμένει σε πείσμα των καιρών να προβάλει διαχρονικές αρχές και 

αληθινούς ήρωες που θα νοηματοδοτήσουν την άδεια και ρηχή ζωή του ανθρώπου και θα του εμπνεύσουν 

υγιή ιδανικά. Ο κόσμος του βιβλίου είναι ένας κόσμος τέλειος, επειδή πλάθεται από τη σοφία, την ευαισθησία 

και το μόχθο του συγγραφέα. Ποιήματα, διηγήματα και μυθιστορήματα υμνούν τη ζωή, μιλούν για τον έρωτα 

και τη φιλία, πλάθουν έναν καλύτερο κόσμο και δυναμώνουν τη θέλησή μας για να τον πετύχουμε. 

-- Σήμερα, μάλιστα, που η χρησιμοθηρική προσέγγιση έχει κυριαρχήσει, η ανάγνωση βιβλίων που πηγάζει 

από το πάθος χωρίς να αναμένει ανταλλάγματα θα δώσει μια άλλη διάσταση στη ζωή του ανθρώπου, 

ωθώντας τον να αναζητά το ουσιώδες και όχι το χρήσιμο. 

-- Συμβάλλει στον εξευγενισμό της ψυχής και στην αισθητική εκλέπτυνση, στοιχείο απαραίτητο σήμερα που η 

κακογουστιά, η ευτέλεια και η υποκουλτούρα θίγουν την αισθητική ακεραιότητα του δέκτη. 

-- Εμπλουτίζεται ο συναισθηματικός κόσμος του ατόμου, γιατί του δίνεται η δυνατότητα να βιώνει ποικίλα 

συναισθήματα μέσα από τις αφηγήσεις του βιβλίου. Η καταγεγραμμένη στα βιβλία ιστορική μνήμη και 

ανθρώπινη εμπειρία, σύμφωνα με τον Ουμπέρτο Έκο, προσφέρει εμπειρίες που είναι σχεδόν αδύνατο να τις 

ζήσουμε στο σύντομο βίο μας και «πλουτίζουν» τη ζωή μας, καθιστώντας την άξια να τη ζει κανείς. 

-- Παρέχονται αφορμές για σκέψη και προβληματισμό για τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. 

Συχνά, οι συγγραφείς εκφράζοντας την εποχή τους, θίγουν και καυτηριάζουν κοινωνικά και πολιτικά 

προβλήματα, καταστάσεις και πρόσωπα. Έτσι, ευαισθητοποιούν, αφυπνίζουν και καλούν σε δράση. Δεν 

είναι τυχαίο, άλλωστε, πως σε σκοταδιστικές εποχές και στα δικτατορικά καθεστώτα ασκείται λογοκρισία, 

διώκονται οι συγγραφείς, καίγονται και καταστρέφονται βιβλία. Και αυτό γιατί το βιβλίο αποτελεί το σύμβολο 

της ελεύθερης και ανυπότακτης σκέψης. Η ανάγνωση βιβλίων διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα, που αποτελεί την ειδοποιό διαφορά του συνειδητού πολίτη από τον απρόσωπο υπήκοο-

καταναλωτή. 

 
Β’ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ , ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ 

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 
Η ανάπτυξη της αγάπης για το διάβασμα είναι υπερβολικά σημαντική για να αφεθεί στην τύχη της (Spiegel) 

 
2. Σχολείο:  

-- αξιόλογα σχολικά βιβλία /  θεσμός του πολλαπλού βιβλίου 

-- σωστή διδασκαλία της λογοτεχνίας 

-- σεμινάρια δημιουργικής γραφής 

-- μαθητικοί διαγωνισμοί λογοτεχνίας 

-- εκθέσεις βιβλίου 
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-- αφιερώματα σε λογοτέχνες /επισκέψεις λογοτεχνών σε σχολεία που θα εμπνεύσουν στα παιδιά την αγάπη 

για το διάβασμα 

-- συγκρότηση φιλαναγνωστικών ομάδων που προωθούν την  κοινωνική αλληλεπίδραση 

-- έκδοση περιοδικού βιβλιοκριτικής – φιλαναγνωσίας, στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά, διατυπώνουν τις 

κρίσεις τους, αξιολογούν τα βιβλία που διάβασαν και τα κείμενά τους αποτελούν ερέθισμα για ανάγνωση 

λογοτεχνικών βιβλίων και για τους συμμαθητές τους. 

-- σχολικές δανειστικές βιβλιοθήκες με πλούσιο περιεχόμενο που θα ανανεώνεται / σημαντική είναι η ύπαρξη 

ειδικού βιβλιοθηκάριου που θα κατέχει την τέχνη της προσέγγισης του παιδιού και θα μπορεί να κατευθύνει 

και να μεσολαβεί ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο / ευχάριστο περιβάλλον, όπου το παιδί είναι ελεύθερο να 

περιδιαβάζει στο χώρο ανάμεσα στα ανοιχτά ράφια, να περιεργάζεται βιβλία, να διαλέγει και να ανακαλύπτει 

τα ενδιαφέροντά του. Σήμερα, μάλιστα, λόγω της οικονομικής κρίσης ενδιαφέρουσα πρόταση αποτελεί και η 

προώθηση του ανταλλακτικού βιβλιοπωλείου. 

-- καινοτόμος χρήση των νέων τεχνολογιών: δημιουργία ψηφιακών ηχογραφημένων ιστοριών (παραμυθιών 

και βιβλίων) όπου το παιδί μπορεί να «ξεφυλλίζει» ηλεκτρονικά και να διαβάζει το αντίστοιχο βιβλίο / 

ψηφιακή συνάντηση μαθητών και δημιουργών, που θα μεταφέρονται «διαδικτυακά» στην τάξη, θα 

συστήνουν το έργο τους και θα συνομιλούν με τους μαθητές  

2. Οικογένεια: παροχή πνευματικών ερεθισμάτων / οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα 

μίμησης / καλλιέργεια του διαλόγου και του στοχασμού / προώθηση ενός άλλου μοντέλου ζωής που δίνει 

έμφαση σε διαχρονικές αξίες και ιδανικά 

3. ΜΜΕ: παρουσίαση και διαφήμιση ποιοτικών βιβλίων, προβολή ανθρώπων του πνεύματος, περιορισμός 

της προβολής του καταναλωτικού οράματος. 

4. Πολιτεία: 

-- ίδρυση βιβλιοθηκών 

-- κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τους νέους 

-- διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου 

-- διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

-- οικονομική ενίσχυση των νέων για την αγορά βιβλίων 

 
 
Επίλογος:  

Κάθε παιδί πρέπει να καταστεί ικανός, παθιασμένος, εθισμένος και κριτικός αναγνώστης. Και γι’ αυτό πρέπει 

μα εξοικειώνεται με το βιβλίο από την πιο μικρή ηλικία ώστε να αγκαλιάζει το διάβασμα ως μία δια βίου 

απασχόληση από την θα αντλεί ευχαρίστηση.   

 

 


