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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Α. Περίληψη 

Ο συγγραφέας αναφέρεται στο ρόλο του βιβλίου επισημαίνοντας πως οι άνθρωποι 

που διαβάζουν θεωρούνται ξεχωριστοί. Παλαιότερα οι εγγράμματοι 

αντιμετωπίζονταν ως ανώτεροι κοινωνικά ενώ σήμερα το βιβλίο αποτελεί εύκολο 

κτήμα του καθενός αφού όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση. Όμως, σήμερα 

αντιμετωπίζεται απαξιωτικά, αφού βιβλία σκίζονται απ’ τους μαθητές ή 

εγκαταλείπονται σε βιβλιοθήκες. Τέλος, η σχέση του ανθρώπου με το βιβλίο 

καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως το νοητικό του επίπεδο. 

 
Β1.  Σ,  Λ,   Σ,  Λ,  Λ. 

 

Β2.  

α.  σύγκριση – αντίθεση 

β.  χρονική σχέση, επεξήγηση, αντίθεση 

 

Β3.  

α.  αθάνατο, οντότητα, έξη, απείραχτος, έλλειψη, αμύητος, διαμονή 

β.  πρώιμο, πλειοψηφιών, συνηθισμένο 

γ.  αδαής, αισθάνονται, ενώνεται 
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Β4.  

α.  ενεργητική σύνταξη 

 Από τον εκδημοκρατισμό και την αθρόα κατανομή των αγαθών του 

 πνευματικού πολιτισμού καταργήθηκαν τα όρια του πνευματικού 

 προβαδίσματος. 

β.  «…..πιθανώς να σκέπτεται με δύο κεφάλια…» 

 «τα γράμματα ήταν μυστική δύναμη….» 

 «τα κάτεργα τελείωσαν» 

 

Γ. παραγωγή λόγου 

Άρθρο  

1ο ζητούμενο 

• Ξεφεύγουμε απ’ τη χρησιμοθηρία και μαθαίνουμε να εκτιμούμε τα πνευματικά 

αγαθά 

• Καλλιεργείται η φαντασία και η σκέψη 

• Οι άνθρωποι αποκτούν σφαιρικές γνώσεις 

• Οξύνεται η κριτική σκέψη 

• Αποφυγή προπαγάνδας και χειραγώγησης απ’ τα ΜΜΕ 

• Αποφυγή μαζοποίησης 

• Άρση ρατσισμού και στερεοτύπων 

• Σφυρηλάτηση υγιούς και ολοκληρωμένης προσωπικότητας 
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2ο ζητούμενο 

Θετική συμβολή 

• Σωστά πρότυπα απ’ την οικογένεια 

• Μύηση στο διάβασμα από μικρή ηλικία 

• Βιωματική μάθηση 

• Έκδοση νέων και θελκτικών για το μαθητή βιβλίων 

• Αποφυγή βαθμοθηρίας και τεχνοκρατικής εκπαίδευσης 

• Προβολή του βιβλίου απ’ τα ΜΜΕ 

 

Αρνητικοί παράγοντες 

• Κυριαρχία της εικόνας και της τηλεόρασης 

• Εθισμός στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Απαξίωση του βιβλίου και καταναγκαστική μάθηση απ’ το σχολείο 

• Λανθασμένα πρότυπα 

• Έλλειψη χρόνου 

Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία 

 

 


