
 

Α. Περίληψη 

Θεματικό πυρήνα του κειμένου αποτελεί η επίδραση της ανάγνωσης στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του ατόμου και της αυτογνωσίας του. Το κίνητρο της ανάγνωσης αποτελεί η 

ερμηνεία του κόσμου. Ωστόσο, σήμερα είναι μία μοναχική ενασχόληση, δείγμα εσωστρέφειας, 

αναδεικνύοντας μια νέα μορφή αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Η ανάγνωση, παράλληλα, 

έχει καταστεί χαμηλόφωνη με την συμβολή των νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για μια 

εσωτερική διεργασία που αντανακλά τα ερεθίσματα και διαμορφώνει την σκέψη. Ο 

αναγνώστης συμμετέχει καθώς ερμηνεύει το κείμενο με τον τρόπο του. Η «τέχνη της 

ανάγνωσης» πραγματώνεται σε κάθε στιγμή της ζωής και χωρίς καμία προϋπόθεση, 

επιτυγχάνοντας την ταύτιση των ιδεών του αναγνώστη με τον συγγραφέα. 
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Β2. Α. Η παράγραφος αναπτύσσεται με: 

✓ Παραδείγματα (Οι τεχνολογίες κειμένου, όπως ο κινητός τύπος, και η άνοδος της 

λαϊκής γραφής) 

✓ Σύγκριση-αντίθεση (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)- Συγκρίνει τον τρόπο 

ανάγνωσης στο παρελθόν και από τον 17ο αιώνα και μετά. 

✓ Αίτιο-αποτέλεσμα (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)- Αιτία είναι οι νέες 

τεχνολογίες και απόρροια αυτών η σιωπηλή ανάγνωση. 

(Ζητούνται δύο τρόποι ανάπτυξης) 

 

 



 

Β2. Β. 

Ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας το β΄ ενικό πρόσωπο  (να σκέφτεσαι/ να αναπτύσσεις) 

επιτυγχάνει την οικειότητα, αμεσότητα με τον αναγνώστη και δημιουργεί μία αίσθηση 

διαλόγου μαζί του. Παράλληλα, χρησιμοποιεί και το α΄ πληθυντικό (γινόμαστε) προκειμένου να 

προσδώσει καθολικότητα στα λεγόμενά του, να  εντάξει τον εαυτό του στο ίδιο σύνολο, ώστε 

να αναπτύξει αισθήματα συλλογικότητας. Τέλος, χρησιμοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο (κατάλαβα 

/ρίχτηκα) για να εκφράσει προσωπικά  βιώματα και να καταστήσει το ύφος εξομολογητικό/ 

βιωματικό. 

Β3. Α. 

Και στις δύο περιπτώσεις , η λειτουργία της γλώσσας είναι συνυποδηλωτική. 

- ρίχτηκα με τα μούτρα: αφοσιώθηκα 

- έπεφτε στα χέρια μου: έβρισκα τυχαία 

Β3.  Β. 

σφυρηλατεί: διαμορφώνει, λαξεύει, μορφοποιεί, σχηματίζει 

εναλλακτική: διαφορετική 

προώθηση: προαγωγή, εξέλιξη 

μεγεθύνει: μεγαλοποιεί, διογκώνει, διευρύνει 

Β4. Α. 

«…για την κατανόηση του κόσμου και το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας…» 

Το ύφος καθίσταται πιο επίσημο, τυπικό, διαχρονικό και ουδέτερο. 

Β4. Β. 

1. -ένας άνθρωπος με ένα βιβλίο- : επεξηγηματικό σχόλιο  

2. «Ένας αναγνώστης…μία.» : αυτούσια παράθεση των λεγομένων ενός άλλου προσώπου     

3. «τέχνη» : σχήμα λόγου/μεταφορά 

 

 

 



 

Γ.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο : ομιλία  

Αξιότιμοι καθηγητές, 

Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες,  

Αγαπητοί συμμαθητές,  

Πρόλογος 

 Δράττομαι της ευκαιρίας της παρούσας εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα βιβλίου, 

να αναφερθώ στη συνδρομή του βιβλίου στη διαμόρφωση μιας αυθύπαρκτης 

προσωπικότητας.  Μολονότι η τεχνολογία και τα μέσα δικτύωσης μονοπωλούν το ενδιαφέρον 

των νέων ανθρώπων, είναι αδιαμφισβήτητη η προσφορά του βιβλίου και καθίσταται 

επιτακτική η ανάγκη  ενδυνάμωσης του αναγνωστικού ενδιαφέροντος των νέων. Τόσο το 

σχολείο, όσο και άλλοι φορείς κοινωνικοποίησης πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή την 

κατεύθυνση.  

 Κύριο μέρος  

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

➢ Το βιβλίο διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες, απομακρύνει και απεγκλωβίζει το 

άτομο από την άγνοια και την αμάθεια. Έτσι το άτομο απομακρύνεται από την 

μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό καθώς μαθαίνει το διαφορετικό και το αποδέχεται. 

➢ Ενεργοποιείται όλος ο πνευματικός μηχανισμός και η διανοητική λειτουργία, αφού το 

άτομο οδηγείται σε εμβάθυνση, λόγο και αντίλογο. Η ανάγνωση βιβλίων γεννά 

προβληματισμούς, οδηγεί στη δημιουργία νέων σκέψεων και συνειρμών. Ο νέος 

αποκτά βιώματα τα οποία έξω από την ανάγνωση ίσως να μην τα είχε ποτέ. 

➢ Κοινωνικοποιεί το άτομο. Υποδεικνύει τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς, προβάλλει 

πρότυπα συνεργασίας και προωθεί τους αναγκαίους όρους της κοινωνικής ζωής, όπως 

το διάλογο, την αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη και την αναγνώριση της προσφοράς 

των άλλων. 

➢ Συμβάλλει στην ηθικοποίηση του ατόμου. Μέσω της αυτοκριτικής και της 

αυτογνωσίας, αρετές που προωθούνται με τα βιβλία, το άτομο απαλλάσσεται από τα 

σκοτεινά πάθη, εξευγενίζεται και αποβάλλει τον εγωισμό, το φανατισμό και το 

δογματισμό… 

➢ Ενισχύει το άτομο ψυχολογικά, το οδηγεί στην αυτοπεποίθηση, το εφοδιάζει με 

αισιοδοξία, το απαλλάσσει από τα διάφορα συμπλέγματα και εμπλουτίζει το 

συναισθηματικό του κόσμο, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να βιώνει ποικίλα 

συναισθήματα μέσα από τις αφηγήσεις του. 



 

➢ Καλλιεργεί το αισθητήριό του τόσο το γλωσσικό όσο και το αισθητικό. Ο νέος μαθαίνει 

να έχει καλό και εξευγενισμένο γούστο σε όλες του τις πτυχές της ζωής του. 

. 

 Β) Δράσεις εντός και εκτός σχολείου που θεωρείτε ότι θα τους βοηθήσουν να εμπλακούν 

ενεργά στην αναγνωστική εμπειρία.  

Εντός σχολείου 

➢ Αξιοποίηση σχολικών βιβλιοθηκών, ειδικά διαμορφωμένων χώρων για μελέτη. Τα 

βιβλία στις σχολικές βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από σύγχρονα 

και ενδιαφέροντα αναγνώσματα για τους νέος, που κινητοποιούν το ενδιαφέρον τους. 

➢  Το σχολείο οφείλει να φέρει πνευματικούς ανθρώπους / λογοτέχνες/ ποιητές στον 

χώρο του σχολείου, σε επαφή με τους μαθητές, να διοργανώσει βραδιές ποίησης, 

λογοτεχνίας, λέσχες βιβλίου. Γνωρίζοντας τους δημιουργούς καλλιεργείται μία 

βιωματική σχέση των μαθητών με τους δημιουργούς. (αγώνες φιλαναγνωσίας σε 

κείμενα των εν λόγω λογοτεχνών στο πλαίσιο ενός σχολείου ή νομού ή δικτύων 

σχολείων, δημιουργία «κοινοτήτων αναγνωστών» σε ένα σχολείο ή σε δίκτυα 

σχολείων) 

➢ Η δραματοποίηση βιβλίων μπορεί να καταστεί αρωγός σε αυτή την κατεύθυνση. Η 

δημιουργία θεατρικών παραστάσεων από βιβλία που έχουν διαβάσει και έχουν 

επεξεργαστεί γόνιμα οι μαθητές θα μπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους.Πέρα 

από θεατρικές παραστάσεις θα μπορούσαν με διαφορους τρόπους να κινητοποιήσουν 

το ενδιαφέρον τους, όπως αξιοποίηση λογοτεχνών ή αφηγητών για μικρούς μαθητές 

στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας, εικαστική έκθεση, ψηφιακή έκθεση έργων γιορτή 

ποίησης με απαγγελίες,μελοποίηση ποίησης ή διασκευή. 

➢  Η ένταξη του εξωσχολικού βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία θα βοηθούσε τους 

μαθητές να δουν με άλλη ματιά την ανάγνωση και να μην αποστρέφονται τα εγχειρίδια 

εξαιτίας του υπερβολικού φόρτου/ μελέτης. (αγώνες φιλαναγνωσίας σε κείμενα των εν 

λόγω λογοτεχνών στο πλαίσιο ενός σχολείου ή νομού ή δικτύων σχολείων, δημιουργία 

«κοινοτήτων αναγνωστών» σε ένα σχολείο ή σε δίκτυα σχολείων) 

 

Εκτός σχολείου 

➢  Η οικογένεια οφείλει να αποτελέσει πρότυπο παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα. 

Οι γονείς από νωρίς οφείλουν να μυήσουν τα παιδιά στο χώρο του βιβλίου όχι μόνο με 

την αγορά και την ανάγνωση παραμυθιών αλλά αποτελώντας οι ίδιοι πρότυπο, 

διαβάζοντας μαζί με τα παιδιά τους και ανταλλάσοντας εντυπώσεις. 

➢ Τα ΜΜΕ απευθύνονται σε ανθρώπους κάθε κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου. 

Έτσι, ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή στην βούληση των ανθρώπων. Θα ήταν χρήσιμο, 



 

λοιπόν,  μέσω αφιερωμάτων και εκπομπών για τη λογοτεχνία και την ιστορία να τα 

καταστήσουν γνωστά στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, βιβλία θα μπορούσαν να 

μεταφερθούν στην μικρή ή την μεγάλη οθόνη μέσα από ταινίες ή σειρές.  

➢ Η πολιτεία οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να καθιστά βιώσιμη την 

εκδοτική παραγωγή στη χώρα μας, επιτρέποντας στους εκδότες να επιλέγουν ποιοτικά 

βιβλία και όχι να αναζητούν εμπορικούς τίτλους -έστω κι αν δεν αποτελούν καλές 

αναγνωστικές επιλογές- μόνο και μόνο γιατί θα τους αποφέρουν το αναγκαίο 

οικονομικό κέρδος.  

➢ Θα ήταν συνετό να μειωθεί το υψηλό κόστος των βιβλιών ή να υπάρξει κάποια 

πρόβλεψη για μαθητές και για νέους προκειμένου να μην αποτελεί η τιμή ανασταλτικό 

παράγοντα στην πνευματική τους εξέλιξη. 

 

Επίλογος 

 Καθίσταται, συνεπώς, φανερό, αξιότιμοι καθηγητές και αγαπητοί συμμαθητές,  ότι η 

ανάγνωση βιβλίων προσφέρει σημαντικά στην διαμόρφωση και στην εξέλιξη της 

προσωπικότητας του ατόμου, ιδιαίτερα του νέου και ότι οι φορείς αγωγής οφείλουν 

συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 

πρέπει να υπάρξουν δραστικές αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 


