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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β’ 

15 ΜΑΪΟΥ 2009 
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α.  
Πλαγιότιτλοι 
1η παράγραφος:  
Η κυρίαρχη προσφορά του βιβλίου: ο διάλογος 
2η παράγραφος: 
Το βιβλίο φάρος ελευθερίας στον πολιτικό σκοταδισµό 
3η παράγραφος: 
Το βιβλίο ελπίδα πολιτιστικής ανάτασης 
 
 
Περίληψη 
Το κείµενο αναφέρεται στην προσφορά του βιβλίου. Αρχικά, τονίζεται ως 
σηµαντικότερη αρετή του ότι θωρακίζει ηθικά την προσωπικότητα και καλλιεργεί το 
διάλογο, αναιρώντας την αυθεντία και προωθώντας την κριτική ικανότητα, µε 
αποτέλεσµα τη διασφάλιση της δηµοκρατίας του Πνεύµατος. Κυρίως σε δύσκολες 
πολιτικά εποχές, όταν τα µέσα λειτουργούν αυταρχικά και υπονοµεύουν  το ρόλο του, 
το βιβλίο περιφρουρεί την ελευθερία των ιδεών και τη συνειδησιακή αξιοπρέπεια, 
λειτουργώντας προειδοποιητικά σε κάθε προσπάθεια περιθωριοποίησής του. Για το 
λόγο αυτό, είναι η µόνη ελπίδα διάσωσης του πολιτισµού από την ιδιοτέλεια, γεγονός 
που επιβεβαιώνει και ο Βολταίρος. Τέλος, εξαίρεται η προσφορά του βιβλίου, καθώς 
διανθίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα µε ψυχικές και πνευµατικές αρετές. 
 
Β1. Το βιβλίο ήταν ανέκαθεν ένας προνοµιακός χώρος έκφρασης και αντιπαράθεσης 
ιδεών, απόψεων και θεωριών. Η προσέγγισή του οξύνει τις πνευµατικές δυνάµεις του 
ανθρώπου και αναπτύσσει την ικανότητά του για τεκµηριωµένη επιχειρηµατολογία, 
στοιχεία που συνιστούν το θεµέλιο λίθο ενός εποικοδοµητικού διαλόγου. Η 
δυνατότητα για πολυπρισµατική θέαση της πραγµατικότητας που προσφέρει λόγω 
των διαφορετικών, ακόµη και αντίθετων οπτικών των συγγραφέων επιτρέπει στο 
άτοµο να αποδεσµευτεί από προκαταλήψεις, δογµατισµούς και κάθε φραγµό στην 
επικοινωνία του µε τους γύρω του. Συνεπώς, το βιβλίο παρέχοντας γνώσεις, 
καλλιεργώντας την κρίση και οξύνοντας τη σκέψη του αναγνώστη, προάγει το 
διάλογο ως αναπόσπαστο στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισµού. 
 
Β2.  α) Επίκληση στην αυθεντία συναντάµε στη φράση:  
«Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον κόσµο τον κυβερνάνε τα βιβλία».  
Με το συγκεκριµένο τρόπο πειθούς τα λεγόµενα του συγγραφέα αποκτούν κύρος και 
εγκυρότητα. ενδυναµώνεται η ισχύς της θέσης του ότι µοναδική ελπίδα βελτίωσης της 
πορείας του πολιτισµού είναι το βιβλίο. Ο Τερζάκης, λοιπόν, αξιοποιώντας τη ρήση 
του Βολταίρου καταδεικνύει ως πάγια και καθολική αξία το βιβλίο. 
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β) Ενδεικτικά παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου από το σύνολο του 
κειµένου αποτελούν τα εξής: 
«σου προτείνει έναν πόλεµο έντιµο» 
«να µη γίνεις ετερόφωτος» 
«όλα µαζί σε γυµνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου» 
«∆εν είναι καθεστώς ακέφαλο» 
«σε καιρούς πολιτικά σκοτεινούς ή ισκιωµένους» 
«Γιατί αυτό το γκόλφι της ανθρωπιάς έχει τη δύναµη να ξορκίζει τα δαιµόνια». 
 
Β3.  
α) ετερόφωτος ≠ αυτόφωτος 
 ελέγξιµος ≠ ανεξέλεγκτος, αυθαίρετος 
 ευθύνη ≠ δικαίωµα 
 ελεύθερη ≠ ανελεύθερη, δεσµευµένη 
 αδυναµία ≠ ισχύς, δύναµη 
 
β) αρετή= προτέρηµα, αξία 

γνώµη= άποψη, κρίση 
ισχύς= δύναµη 
περιφρουρώ= προασπίζω 
φρόνηµα= ηθικό, ιδεολογία 

 
Β4.  
α) Πρόκειται για ενεργητική σύνταξη. Η πρόταση σε παθητική σύνταξη θα έχει την 
ακόλουθη µορφή: 
«… γιατί εδώ η αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως ελέγξιµο, δεν 
περιφρουρείται από καµιά αστυνοµική δύναµη». 
  
β) Πρόκειται για παθητική σύνταξη. Η πρόταση σε ενεργητική σύνταξη θα έχει την 
ακόλουθη µορφή: 
«Τη µάχη του ανθρώπου δεν θα χάσει (ο κόσµος) ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του 
Λόγου, το βιβλίο». 
 
 
Γ.  
 
Ανάλυση του θέµατος: 
 
 
∆εδοµένο: Καταστροφή βιβλίων µετά το τέλος του σχολικού έτους. 
 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο 
 
• Τίτλος 
• Ύφος: οικείο, φιλικό, σοβαρό, διδακτικό. 
• Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικό. γ΄ ενικό και πληθυντικό. 
• Τρόποι πειθούς: επίκληση στη λογική. 
• Γλώσσα: αναφορική, λογική και ίσως διανθισµένη µε νεανικές εκφράσεις. 
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Ζητούµενα:  
α) Ποιοι λόγοι ευθύνονται για την καταστροφή του σχολικού βιβλίου. 
β) Ισόρροπη χρήση βιβλίου και ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και γνώσης. 
 
 
Τίτλος: 
 
«Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» 
εναλλακτικά 
«Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» 
εναλλακτικά 
«ΤΙ ΜΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ;» 
εναλλακτικά 
«ΠΟΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΑ ΚΑΨΕΤΕ ΦΕΤΟΣ;» 
 
Πρόλογος: 
 
Περιγραφή, ανάδειξη µιας παγιωµένης πρακτικής στο τέλος του σχολικού έτους, της 
καταστροφής µε ποικίλους τρόπους των σχολικών βιβλίων. Επισηµαίνουµε πως η 
καταστροφή δεν περιορίζεται µόνο στο κάψιµο αλλά και στο σχίσιµο, το γράψιµο και 
την αφαίρεση σελίδων εκτός της διδακτέας ύλης. Μπορεί να τονιστεί, επίσης, πως η 
πρακτική του καψίµατος των βιβλίων ήταν σύνηθες φαινόµενο στα ολοκληρωτικά – 
αυταρχικά καθεστώτα, άρα δε συνάδει µε το δηµοκρατικό ήθος. 
 
Α΄ ερώτηµα  
(Αιτίες που ευθύνονται για την καταστροφή των βιβλίων.) 
 
• Ο µαθητής αισθάνεται καταπιεσµένος από τους παράγοντες της Εκπαίδευσης 

(γονείς, καθηγητές, σχολικό περιβάλλον, εξεταστικό σύστηµα) και πιστεύει ότι 
έτσι εκτονώνεται ψυχικά και εκδικείται, κατά τη γνώµη του, ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό σύστηµα. 

• Αµφισβητεί το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις επαγγελµατικές προοπτικές που του 
παρέχει, βιώνει την αγωνία για το µέλλον, καθώς η περίοδος της ξέγνοιαστης 
ζωής ολοκληρώθηκε. 

• Ο µαθητής µαζοποιείται, ακολουθεί το συρµό και το «έθιµο» καταστροφής των 
βιβλίων. Ακόµη και αν διαφωνεί µε τα τεκταινόµενα,  αναγκάζεται να συρθεί σε 
ενέργειες και πράξεις που δεν τον εκφράζουν από φόβο µήπως αποκλεισθεί από 
τον περίγυρό του. Από την άλλη, πολλοί µαθητές επιδεικνύουν µία κακώς 
νοούµενη «λεβεντιά», προσπαθώντας να ξεχωρίσουν από τους συµµαθητές τους. 
Τέλος, άλλοι µαθητές, καλυπτόµενοι από την ανωνυµία του συνόλου, 
καταστρέφουν τα βιβλία, γνωρίζοντας ότι δε θα υποστούν συνέπειες. 

• Έλλειψη ηθικών αξιών και αρχών. Η οικογένεια και το σχολείο δείχνουν 
ολιγωρία όσον αφορά τη στάση των µαθητών απέναντι στο βιβλίο και ευρύτερα 
στη δηµόσια περιουσία. Αδιαφορούν για την ηθικοπλαστική καλλιέργεια των 
νέων. Οι µαθητές δεν µπορούν να συνειδητοποιήσουν τη δωρεά της δωρεάν 
παιδείας, ασεβούν κατάφωρα στο βιβλίο, που η Πολιτεία τούς παρέχει απλόχερα. 

• Κακογραµµένα βιβλία, µε πλήθος ανορθογραφίες και ασυνταξίες, που 
καταβασανίζουν τους µαθητές και τους οδηγούν σε αυτήν την παραβατική 
συµπεριφορά και στάση. Το περιεχόµενο πολλών βιβλίων είναι επιστηµονικά 
παρωχηµένο και γι’ αυτό το λόγο απορρίπτεται από πολλούς µαθητές. Η ευτελής 
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ποιότητα του χαρτιού σε συνδυασµό µε την έλλειψη παραστάσεων σχετικών µε το 
περιεχόµενό τους συντελούν στη γενικότερη απαξίωση του σχολικού βιβλίου. 

• Το σχολικό βιβλίο απαξιώνεται λόγω της κυριαρχίας των ηλεκτρονικών µέσων 
πληροφόρησης και γνώσης. Η εύκολη και ευχάριστη πρόσβαση στην τηλεόραση, 
στο ραδιόφωνο και, κυρίως τα τελευταία χρόνια, στο ∆ιαδίκτυο, µε τον τεράστιο 
όγκο πληροφοριών που διαρκώς ανανεώνεται και εµπλουτίζεται, αποµακρύνουν 
τους µαθητές από τα συµβατικά µέσα µετάδοσης της γνώσης. 

 
Μετάβαση: Επειδή ακριβώς παρατηρείται αυτή η κυριαρχία των ηλεκτρονικών 
µέσων πληροφόρησης και γνώσης, και το βιβλίο απαξιώνεται διαρκώς,  επιβάλλεται 
η αρµονική συνύπαρξή τους. 
 
Β΄ ερώτηµα 
(Τρόποι που θα συµβάλλουν στην αρµονική συνύπαρξη του βιβλίου και των 
ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και γνώσης). 
 
• Παιδεία – αγωγή: Η οικογένεια, το σχολείο αλλά και οι πνευµατικοί άνθρωποι 

οφείλουν να  καλλιεργήσουν στους µαθητές τις ηθικές αρχές και αξίες που θα 
οδηγήσουν στο σεβασµό ενός πνευµατικού και πολιτιστικού αγαθού. 
Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να οξύνουν την κριτική ικανότητα των µαθητών, 
ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να αποτιµήσουν τόσο την 
προσφορά του βιβλίου όσο και των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και 
γνώσης, τοποθετώντάς τα στην ίδια αξιολογική κλίµακα. 

• Τα Μ.Μ.Ε., απεκδυόµενα του διασκεδαστικού τους και του ψυχοκτόνου ρόλου 
τους, επιβάλλεται να αρθούν στο ύψος της κοινωνικής και εκπαιδευτικής 
διαπαιδαγώγησης των µαθητών. Τέλος, το ∆ιαδίκτυο είναι σε θέση να προβάλλει 
το βιβλίο, γενικότερα, ενηµερώνοντας τους χρήστες του για νέες εκδόσεις αλλά 
και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αγοράσουν βιβλία νέων ή δυσεύρετων 
εκδόσεων µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου, συµβάλλοντας έτσι στη αρµονική 
συνύπαρξή τους. 

 
Επίλογος: Προτροπή στους συµµαθητές µας να αναγνωρίσουν την προσφορά του 
βιβλίου και να το τοποθετήσουν σε ίση µοίρα µε τα ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης 
και γνώσης. Έκκληση στους συµµαθητές να σεβαστούν τα βιβλία του σχολείου και ή 
να τα επιστρέψουν σε καλή κατάσταση στη σχολική µονάδα ή, τουλάχιστον, να τα 
στείλουν για ανακύκλωση µε πρωτοβουλία του δεκαπενταµελούς συµβουλίου. 
 
 


