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ΚΕΙΜΕΝΟ
Ανάγνωση: η προσωπική τέχνη
Είναι, δίχως αμφισβήτηση, αλήθεια πως με τα ερεθίσματα για σκέψη και κρίση,
σύγκριση και ταύτιση, πολλές φορές η ανάγνωση σφυρηλατεί τον χαρακτήρα και ανοίγει τον
δρόμο στην αυτογνωσία. Κι αυτό γιατί το διάβασμα είναι μια εναλλακτική πηγή εμπειρίας.
[…]
Τι μας κάνει να γράφουμε και στην περίπτωσή μας να διαβάζουμε ιστορίες; Νομίζω η
απάντηση είναι απλή. Οι ιστορίες είναι αναγνωρίσιμες δομές και σε αυτές βρίσκουμε νόημα.
Χρησιμοποιούμε τις ιστορίες για να κατανοήσουμε τον κόσμο και να μοιραστούμε αυτήν την
εμπειρία μας με τους άλλους. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αφηγήσεις ήταν απαραίτητες
στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια. […] Ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να τις αναζητά
και να διδάσκεται απ’ αυτές.
Κι όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αντιμετωπίζουν το διάβασμα ως το χόμπι
ενός εσωστρεφούς χαρακτήρα. Μια σιωπηλή δραστηριότητα για ένα πρόσωπο που αρέσκεται
στην ησυχία, αφαιρουμένων των φωνών με τις οποίες γεμίζει το κεφάλι του και οι οποίες
προέρχονται από το κείμενο που αναγιγνώσκει. Αλλά στα 5.000 περίπου χρόνια που οι
άνθρωποι γράφουν και διαβάζουν, όπως το αντιλαμβανόμαστε, η κοινωνική ατομική αυτή
δραστηριότητα – ένας άνθρωπος με ένα βιβλίο – είναι μια σχετικά νέα μορφή διάθεσης
ελεύθερου χρόνου.
Για αιώνες, οι Ευρωπαίοι που μπορούσαν να διαβάσουν, το έκαναν δυνατά. Οι
αρχαίοι Έλληνες διάβαζαν τα κείμενά τους φωναχτά. Το ίδιο συνέβαινε και με τους μοναχούς
της σκοτεινής εποχής της Ευρώπης. Αλλά μέχρι τον 17ο αιώνα, η κοινωνία της ανάγνωσης
στην Ευρώπη είχε αλλάξει δραστικά. Οι τεχνολογίες κειμένου, όπως ο κινητός τύπος, και η
άνοδος της λαϊκής γραφής βοήθησαν στην προώθηση της πρακτικής που αγαπάμε σήμερα:
διαβάζουμε λέξεις, χωρίς να τις εκφέρουμε φωναχτά, επιτρέποντας σε αυτές να
οικοδομήσουν σιωπηλά έναν διαφορετικό κόσμο στον νου μας.
Η ανάγνωση είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι μέσα από το μυαλό ενός άλλου
ανθρώπου, με αποτέλεσμα να σε κάνει να αναπτύσσεις το δικό σου. Ειδικά σε χώρες όπως η
Ελλάδα, εκείνο που γινόμαστε εξαρτάται από το τι διαβάσαμε, όταν οι δάσκαλοι τελείωσαν
με μας. Προσωπικά, κατάλαβα πολύ νωρίς ότι το διάβασμα ήταν μια εντελώς ατομική
υπόθεση (όσο πιο νωρίς το αντιλαμβάνεσαι αυτό τόσο πιο καλά) και ρίχτηκα με τα μούτρα σε
ό,τι βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου. Σχεδόν αποκλειστικά σε εξωσχολικά αναγνώσματα.
Κάθε άνθρωπος, όταν διαβάζει, μεγεθύνει τους τρόπους με τους οποίους υπάρχει στον
κόσμο. Οι αναγνώστες θεωρούνται όλο και περισσότερο συν-συγγραφείς. Η χειρονομία, η
κατάθεση του συγγραφέα ο οποίος επινοεί, δεν σημαίνει πλέον μόνο μια οριζόντια σχέση
πομπού - δέκτη. Δημιουργείται και ένας χώρος που απλώνει, και σε κάθε συγγραφέα αντιστοιχούν
πληθώρα μοναδικών αναγνωστών που «ξαναγράφουν», ερμηνεύουν το βιβλίο του.

Ο χρόνος για ανάγνωση είναι οπουδήποτε: δεν απαιτείται συσκευή, δεν υπάρχει
χρόνος και χώρος. Είναι η μόνη «τέχνη» που μπορεί να ασκηθεί σε οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας ή της νύχτας, όποτε έρχεται η κλίση, έρχεται και ο χρόνος, δηλαδή ο χρόνος για
ανάγνωση. Διαβάζει κανείς σε χαρά ή θλίψη. Ειδικά σε θλίψη, ή σε ασθένεια, το βιβλίο για
την υγεία ή την ασθένεια που διαβάζουμε δεν είναι αυτό που σκέφτεται για μας, αλλά αυτό

που μας κάνει να σκεφτούμε. Πιστεύουμε ότι ο πόνος και η θλίψη μας είναι πρωτοφανείς
στην ιστορία του κόσμου, αλλά στη συνέχεια διαβάζουμε: «Υπήρξαν βιβλία που με δίδαξαν
ότι τα πράγματα που με βασάνιζαν ήταν τα ίδια εκείνα πράγματα που με έφερναν σε επαφή
με όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν ζωντανοί ή που δεν έζησαν ποτέ», είπε ο αμερικανός
συγγραφέας και ακτιβιστής James Baldwin. […]
Οι καλύτερες στιγμές στην ανάγνωση είναι όταν συναντάμε κάτι – μια σκέψη, ένα
συναίσθημα, έναν τρόπο να κοιτάζουμε τα πράγματα – που σκεφτήκαμε πως είναι γραμμένο
ειδικά για μας. Όταν το βρούμε, συνειδητοποιούμε πως έχει καταγραφεί από κάποιον άλλο,
από ένα πρόσωπο που δεν γνωρίσαμε ποτέ, ένα πρόσωπο που μπορεί και να μην υπάρχει πια.
Είναι σαν να έχει έρθει ένα χέρι και να έχει πάρει το δικό μας. «Ένας αναγνώστης ζει χιλιάδες
ζωές πριν πεθάνει. Ένας μη αναγνώστης μόνο μία», λέει ο αμερικανός συγγραφέας George
R.R. Martin. Η ανάγνωση πολλαπλασιάζει το εν δυνάμει μας, το μεγεθύνει, το οδηγεί σε
θαυμαστά και άγνωστα πεδία, μέσα από πολυποίκιλες ατραπούς που δεν θα φανταζόμασταν
ποτέ, για να μας παραδώσει μετά το τέλος της ανάγνωσης και πάλι τον εαυτό μας,
αλλαγμένο. Τα βιβλία είναι φορητή μαγεία. Σε όποια μορφή πλέον, πάνε παντού, μας δίνουν
τη δυνατότητα να τα μεταφέρουμε εύκολα σε μια βαλίτσα, σε ένα σακίδιο, σε μια σακούλα,
σε ένα κινητό ή να τα εναποθέσουμε, με την απόλαυση της παρατατικότητας*, στις
βιβλιοθήκες μας.
-----------------------------------------* παρατατικότητα: διάρκεια
Άρθρο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 09/02/2020 (διασκευή).

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (90-110
λέξεις).
Μονάδες 25
Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , με βάση το κείμενο, τις παρακάτω προτάσεις,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη
Σωστό ή Λάθος:
α. Το διάβασμα ιστοριών είναι ένας τρόπος συναντίληψης των ανθρώπων για τον κόσμο.
β. Η ανάγνωση δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη.
γ. Μέσα από το διάβασμα ο άνθρωπος βιώνει μια μεταμορφωτική εμπειρία.
δ. Στην αρχαιότητα η ανάγνωση ήταν μια σιωπηλή διαδικασία.
ε. Η αναγνωστική εμπειρία είναι συνυφασμένη αποκλειστικά με στιγμές συναισθηματικής
ευφορίας.
Μονάδες 10
Β2. α. Για αιώνες, οι Ευρωπαίοι … στον νου μας.
Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους ανάπτυξης της συγκεκριμένης παραγράφου (μονάδες 2)
και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).
Μονάδες 4
β. Η ανάγνωση είναι ένας τρόπος… σε εξωσχολικά αναγνώσματα.
Στη συγκεκριμένη παράγραφο ο συγγραφέας κάνει χρήση διαφορετικών ρηματικών
προσώπων. Να αναφέρετε τρία (3) διαφορετικά παραδείγματα, ένα για κάθε ρηματικό
πρόσωπο, (μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε τη λειτουργία καθενός στο κείμενο (μονάδες
3).
Μονάδες 6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 10

Β3. α. Στο παρακάτω απόσπασμα να αναγνωρίσετε τη λειτουργία της γλώσσας στις
υπογραμμισμένες φράσεις (μονάδες 2) και να τις μεταγράψετε στην άλλη λειτουργία,
μονολεκτικά ή περιφραστικά (μονάδες 2):
Προσωπικά, κατάλαβα πολύ νωρίς ότι το διάβασμα ήταν μια εντελώς ατομική υπόθεση
(όσο πιο νωρίς το αντιλαμβάνεσαι αυτό τόσο πιο καλά) και ρίχτηκα με τα μούτρα σε ό,τι
βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου.
Μονάδες 4
β. Να αντικαταστήσετε καθεμία από τις υπογραμμισμένες λέξεις των παρακάτω
προτάσεων του κειμένου με άλλη σημασιολογικά ισοδύναμη:
1. …η ανάγνωση σφυρηλατεί τον χαρακτήρα…
2. …γιατί το διάβασμα είναι μια εναλλακτική πηγή εμπειρίας.
3. Οι τεχνολογίες κειμένου… βοήθησαν στην προώθηση της πρακτικής.
4. Κάθε άνθρωπος… μεγεθύνει τους τρόπους με τους οποίους υπάρχει στον κόσμο.
Μονάδες 4
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 8
Β4. α. Χρησιμοποιούμε τις ιστορίες για να κατανοήσουμε τον κόσμο και να μοιραστούμε αυτήν
την εμπειρία μας με τους άλλους. Να μετατρέψετε τα υπογραμμισμένα ρηματικά σύνολα σε
ονοματικά (μονάδες 2) και να προσδιορίσετε την αλλαγή στο ύφος (μονάδες 2).
Μονάδες 4
β. Να εξηγήσετε τη χρήση των σημείων στίξης (διπλή παύλα και εισαγωγικά) στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1. …η κοινωνική ατομική αυτή δραστηριότητα – ένας άνθρωπος με ένα βιβλίο – είναι μια
σχετικά νέα μορφή διάθεσης ελεύθερου χρόνου.
2. «Ένας αναγνώστης ζει χιλιάδες ζωές πριν πεθάνει. Ένας μη αναγνώστης μόνο μία».
3. Είναι η μόνη «τέχνη» που μπορεί να ασκηθεί.
Μονάδες 3
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 7
Γ1. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, σε ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιείται
στο σχολείο σας, εκφωνείτε ομιλία στην οποία εκθέτετε τεκμηριωμένα τις απόψεις σας
σχετικά με:
α. τη συμβολή του βιβλίου στη συγκρότηση της προσωπικότητας των νέων και
β. τις δράσεις, εντός και εκτός σχολείου, που θεωρείτε ότι θα τους βοηθήσουν να
εμπλακούν ενεργά στην αναγνωστική εμπειρία.
Το κείμενό σας να έχει έκταση 500-600 λέξεων.
Μονάδες 40

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Η ανάγνωση καλλιεργεί τον άνθρωπο και τον βοηθεί να γνωρίσει τον εαυτό του. Ο αναγνώστης
αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και μοιράζεται με τους συνανθρώπους του αυτή την εμπειρία.
Σήμερα, ωστόσο, πολλοί άνθρωποι θεωρούν πως το διάβασμα είναι επιλογή εσωστρεφών ανθρώπων.
Ακόμη, μολονότι, στο παρελθόν οι άνθρωποι διάβαζαν φωναχτά, σήμερα η ανάγνωση είναι σιωπηλή,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός υποκειμενικού κόσμου. Κάθε άνθρωπος προσεγγίζει βιωματικά τις
καταστάσεις και δίνει προσωπικές ερμηνείες στα γραφόμενα, δημιουργώντας ένα νέο κείμενο. Οι
άνθρωποι διαβάζουν οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συνθήκη ενώ βρίσκουν στα κείμενα στοιχεία
που θεωρούν πως έχουν γραφτεί για τους ίδιους. Τέλος, τα βιβλία μεταφέρονται παντού
προσφέροντας φυγή από την πραγματικότητα και βίωση μοναδικών καταστάσεων.
Β1. α: Σωστό
β: Σωστό
γ: Σωστό
δ: Λάθος
ε: Λάθος
Β2. α. Η τέταρτη παράγραφος του κειμένου («Για αιώνες, οι Ευρωπαίοι …στο νου μας.»)
αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζεται ο τρόπος ανάπτυξης των
Παραδειγμάτων («οι Ευρωπαίοι», «Οι Αρχαίοι Έλληνες», «Το ίδιο συνέβαινε και με τους μοναχούς»,
«όπως ο κινητός τύπος»), με τα οποία ο συγγραφέας κατονομάζει ομάδες ανθρώπων οι οποίες κατά το
παρελθόν επιδίδονταν στη δυνατή ανάγνωση των κειμένων τους. Επίσης, εντοπίζεται και η μέθοδος
της Σύγκρισης-Αντίθεσης («Αλλά μέχρι τον 17ο αιώνα, η κοινωνία της ανάγνωσης στην Ευρώπη είχε
αλλάξει δραστικά»), την οποία ο συγγραφέας χρησιμοποιεί για να καταδείξει τον διαφορετικό τρόπο
ανάγνωσης κειμένων πριν και μετά τον 17ο αιώνα.
β. Στην πέμπτη παράγραφο του κειμένου («Η ανάγνωση… αναγνώσματα») ο συγγραφέας κάνει
χρήση διαφορετικών ρηματικών προσώπων. Αρχικά, χρησιμοποιεί β΄ ενικό πρόσωπο
(«αναπτύσσεις») για να προσδώσει στο κείμενό του ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα και
να κάνει το ύφος συμβουλευτικό/προτρεπτικό, δημιουργώντας την αίσθηση διαλόγου. Παράλληλα,
χρησιμοποιεί α΄ πληθυντικό πρόσωπο («γινόμαστε») προκειμένου να καταδείξει την καθολικότητα
του φαινομένου, να ευαισθητοποιήσει τους δέκτες, να μειώσει τον βαθμό απόστασης μεταξύ
συγγραφέα και αναγνώστη και έτσι να αποκτήσει το κείμενο αμεσότητα και οικειότητα. Τέλος,
μετέρχεται και το α΄ ενικό πρόσωπο («κατάλαβα»), μέσω του οποίου προσδίδει προσωπικόεξομολογητικό τόνο στο κείμενο, αμεσότητα, ζωντάνια και οικειότητα. Έτσι, μέσω της προσωπικής
κατάθεσης ιδεών υποδηλώνεται και η βιωματική αφετηρία των σκέψεων του συγγραφέα.
Η εναλλαγή των ρηματικών προσώπων προσδίδει στο κείμενο εκφραστική ποικιλία και έτσι
αυτό γίνεται πιο ευχάριστο, εύληπτο και πειστικό.
Β3. α. Στις υπογραμμισμένες φράσεις του δοθέντος αποσπάσματος η λειτουργία της γλώσσας είναι
ποιητική/συνυποδηλωτική.
Μετατροπή σε αναφορική/κυριολεκτική: 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 έβρισκα.
β. 1. … η ανάγνωση διαμορφώνει τον χαρακτήρα
2. … γιατί το διάβασμα είναι μια διαφορετική πηγή εμπειρίας
3. Οι τεχνολογίες κειμένου… βοήθησαν στην προαγωγή της πρακτικής.
4. Κάθε άνθρωπος… αυξάνει τους τρόπους με τους οποίους υπάρχει στον κόσμο.

Β4. α. Χρησιμοποιούμε τις ιστορίες για την κατανόηση του κόσμου και το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας
μας με τους άλλους.
Με τη χρήση ρηματικών συνόλων το περιεχόμενο καθίσταται πιο σαφές και κατανοητό.
Αντίθετα, με τη χρήση ονοματικών συνόλων το ύφος γίνεται πιο σύνθετο, προσδίδεται πυκνότητα
στον λόγο και εκφράζονται αφηρημένες και γενικές έννοιες.
β. 1. Η διπλή παύλα χρησιμοποιείται ως επεξήγηση στον όρο «δραστηριότητα» που προηγείται.
2. Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται για να παρατεθεί αυτούσια η άποψη του Αμερικανού
συγγραφέα George R.R. Martin .
3. Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται για να αποδοθεί μεταφορικά η λέξη «τέχνη».
Γ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κυρίες και Κύριοι,
Αξιότιμοι καθηγητές, καθηγήτριες,
Αγαπητοί συμμαθητές, συμμαθήτριες,
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, κλήθηκα να εκθέσω τις απόψεις μου αναφορικά
με τη σημαντική επίδραση του βιβλίου στη διαμόρφωση της νεανικής προσωπικότητας, προτείνοντας,
παράλληλα, πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια της φιλαναγνωστικής διάθεσης, τόσο εντός όσο και
εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (Α)
-

-

-

-

Πηγή γνώσεων και ιδεών, διεύρυνση πνευματικών οριζόντων, ικανότητα πολυπρισματικής
θέασης της πραγματικότητας, ενημέρωση για κοινωνικά ζητήματα, διαμόρφωση κοινωνικής
συνείδησης, προβολή ηθικών αξιών.
Πολιτική κοινωνικοποίηση, διαμόρφωση δημοκρατικού φρονήματος.
Εμπλουτισμός γλωσσικών δυνατοτήτων, δημιουργική σύνδεση και επαφή με την παράδοση,
διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Ιδανική μορφή ψυχαγωγίας με την ακριβή σημασία της λέξης και αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου της, καθώς οι περισσότεροι σπαταλούμε το χρόνο της σε ανούσιες διασκεδάσεις και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Απομάκρυνση από τη μαζική κουλτούρα των Μ.Μ.Ε. και την εμπορευματοποιημένη
εκτονωτική διασκέδαση.
Βίωση εύρους συναισθημάτων, καλλιέργεια της ευαισθησίας και της φαντασίας και
δημιουργική διέξοδος από τα προβλήματα και της υπερβολικές απαιτήσεις της
καθημερινότητας.
Εμφύσηση ιδανικών και αξιών (πανανθρώπινα πρότυπα).
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (Β)
- Εκσυγχρονισμός μαθήματος λογοτεχνίας με την ανάγνωση ολόκληρων έργων με
ερμηνευτικό διάλογο για βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου.
- Απομάκρυνση από το εξετασιοκεντρικό σύστημα, ώστε να αποφευχθεί η ταύτιση με
υποχρεωτική σχολική δραστηριότητα.
- Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων με βάση την ανάγνωση και μελέτη λογοτεχνικών
βιβλίων.
- Παρουσίαση λογοτεχνικής βιβλιογραφίας από την οποία τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα επιλογής αναγνωσμάτων.
- Διοργάνωση ημερίδων με τη συμμετοχή συγγραφέων και μαθητών με θέμα το βιβλίο.

-

Πρόσκληση συγγραφέων οι οποίοι θα παρουσιάζουν τα συγγράμματά τους και θα
εμφυσούν στους νέους τη φιλαναγνωσία .
Ίδρυση δανειστικών βιβλιοθηκών και κέντρων Πολιτισμού σε όλους τους Δήμους.
Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίων με προσιτές τιμές για το αναγνωστικό κοινό.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«Διάβαζε για να ζήσεις», είπε κάποτε ο Γκ. Φλιμπέρ. Το διάβασμα είναι μία εμπειρία ζωής που βοηθεί
νέους να διαμορφώσουν πολυπρισματική προσωπικότητα να γνωρίσουν τον κόσμο και τον εαυτό τους,
να υψωθούν σε ανώτερες σφαίρες της ανθρώπινης ύπαρξης. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται
απαραίτητη η παρέμβαση του σχολείου και όλων των σχετικών φορέων για τη διαμόρφωση
πρόσφορου εδάφους με σκοπό την καλλιέργεια της φιλαναγνωστικής διάθεσης.
ΚΡΙΤΙΚΗ
Η θεματική ενότητα με την οποία σχετίζεται το κείμενο αφορά στην ύλη της β΄ λυκείου και
συγκεκριμένα στην ενασχόληση των νέων με το βιβλίο και τη συμβολή δράσεων για την καλλιέργεια
της φιλαναγνωστικής τους διάθεσης. Η περίληψη του κειμένου απαιτούσε ιδιαίτερη κριτική ικανότητα
από τους μαθητές δεδομένου του σχετικά μικρού ορίου λέξεων σχετικά με το πυκνογραμμένο κείμενο.
Οι ασκήσεις τύπου β κρίνονται αναμενόμενες και βατές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους
υποψηφίους. Τέλος, τα ζητούμενα της Έκθεσης είναι σχετικά με το θέμα του κειμένου, χωρίς να
αφήνουν περιθώριο παρανόησης από τους μαθητές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ Μ. – ΛΑΔΙΚΟΥ Β.- ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ Π. – ΤΟΛΙΑ Π.

