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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ  
∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Α1. Το άρθρο αναφέρεται στη  διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου μέσω της 
ανάγνωσης. Διαχρονικά, αποτελούσε ερέθισμα για την ερμηνεία του κόσμου. Ωστόσο, 
στη σημερινή εποχή θεωρείται δευτερεύουσα ενασχόληση, δείγμα εσωστρέφειας και 
μια νέα μορφή αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Σε αντίθεση με το παρελθόν η  
τεχνολογία και «η λαϊκή γραφή», οδήγησαν στη σιωπηλή ανάγνωση, μια εσωτερική 
διεργασία που αντανακλά την πνευματικότητα ενός ανθρώπου. Επιπλέον, ο 
αναγνώστης συμμετέχει στη συγγραφή, καθώς δίνει τη δική του ερμηνεία για τον 
κόσμο. Άλλωστε η ανάγνωση είναι συνυφασμένη με κάθε συναισθηματική κατάσταση 
της ζωής του ανθρώπου. Τέλος επισημαίνεται πως το διάβασμα αποτελεί μια 
μεταμορφωτική δύναμη που οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου. 
 
Β1. 

α.  ΣΩΣΤΟ 

β.  ΣΩΣΤΟ 

γ.  ΣΩΣΤΟ 

δ.  ΛΑΘΟΣ 

ε.  ΛΑΘΟΣ 
 
Β2 
α. Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου είναι η σύγκριση-αντίθεση(«Για αιώνες … στον νου 
μας») καθώς αντιπαρατίθεται ο τρόπος ανάγνωσης του ιστορικού παρελθόντος-δυνατή 
ανάγνωση- σε σχέση με τη σύγχρονη εποχή –σιωπηλή ανάγνωση-. 
Επίσης, υπάρχει και ο τρόπος ανάπτυξης των παραδειγμάτων( « Οι τεχνολογίες 
κειμένου, όπως ο κινητός τύπος και η άνοδος της λαϊκής γραφής»). 
 
β. Τα πρόσωπα τα οποία αξιοποιούνται στην παράγραφο είναι: 

 β’ ενικό  προτρεπτικό-συμβουλευτικό ύφος, συναισθηματική κινητοποίηση του 
δέκτη, αίσθηση διαλόγου, ζωντάνια, οικειότητα, αμεσότητα, παραστατικότητα («να 
σκέφτεσαι»)  

α ’πληθυντικό  αίσθημα συλλογικότητας, συλλογική ευθύνη, συμμετοχή στο θέμα, 
ευαισθητοποίηση αναγνωστών, αμεσότητα, οικειότητα («γινόμαστε») 

 α’ ενικό  εξομολογητικός και προσωπικός τόνος, διατύπωση προσωπικών απόψεων 
του αρθρογράφου, αμεσότητα, οικειότητα («κατάλαβα») 
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Β3 
α. μεταφορική λειτουργία της γλώσσας - ρίχτηκα με τα μούτρα  αφοσιώθηκα - 

έπεφτε στα χέρια μου  διάβαζα, έβρισκα 
 
β.  

σφυρηλατεί   διαμορφώνει, σμιλεύει 

εναλλακτική   διαφορετική 

προώθηση   ενίσχυση 

μεγεθύνει   επεκτείνει, αυξάνει 
 
Β4 
 α. Ονοματοποίηση 

 να κατανοήσουμε τον κόσμο  κατανόηση του κόσμου να μοιραστούμε αυτήν την 

εμπειρία μας  το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας μας 
Τα ρηματικά σύνολα αποδίδουν σαφέστερα συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες και 
προσδίδουν αμεσότητα στο λόγο καθιστώντας το ύφος οικείο και γοργό. Με την 
μετατροπή τους σε ονοματικά σύνολα αποδίδονται σύντομα περιεκτικά και διαχρονικά 
νοήματα ενώ αναδεικνύεται η εκφραστική δεινότητα του συγγραφέα. 
 
β.  
1. επεξήγηση 
2. Αυτούσια μεταφορά των λεγομένων του George R.R Martin 
3. μεταφορική λειτουργία της γλώσσας 
 
Γ1. 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία 
Προσφώνηση, αποφώνηση, χρήση όλων των ρηματικών προσώπων εκτός από το 
β΄ενικό  
 
Προσφώνηση: 
Αγαπητοί καθηγητές, 
Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες, 
Αγαπητοί συμμαθητές, 
 
Πρόλογος 
Αφόρμηση η παγκόσμια ημέρα βιβλίου 
Αξία της  συνδρομής του βιβλίου στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας. Ανάγκη ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας 
 
Κύριο μέρος 
 Α) Συμβολή του βιβλίου στη συγκρότηση της προσωπικότητας των νέων: 
διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων, αποβολή στερεοτύπων, προκαταλήψεων. 
ανάπτυξη δημιουργικής φαντασίας, όξυνση κριτικής ικανότητας.  
 Καλλιέργεια γλωσσικού οργάνου, έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων. 
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 ερεθίσματα για προβληματισμό,  συμβολή στη διαμόρφωση  ενός ενεργού πολίτη, 
κατάκτηση αυτογνωσίας και ετερογνωσίας 
 Υιοθέτηση προτύπων και και ηθικών αξιών 
 Αναβάθμιση του αισθητικού κριτηρίου. 
 Επαφή με τη παράδοση και τον πολιτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Β) Δράσεις εντός και εκτός σχολείου που θεωρείτε ότι θα τους βοηθήσουν να 
εμπλακούν ενεργά στην αναγνωστική εμπειρία. 
 Αξιοποίηση σχολικών βιβλιοθηκών, ειδικά διαμορφωμένων χώρων για μελέτη.  
 Επαφή με σπουδαίους λογοτέχνες, με ανθρώπους του πνεύματος, διοργάνωση 
εκθέσεων βιβλίων, διαγωνισμοί συγγραφής ποικίλων λογοτεχνικών ειδών (ποίηση, 
πεζογραφία), λογοτεχνικές βραδιές και αφιερώματα σε συγγραφείς, ρητορικοί αγώνες. 
 Καλλιέργεια της  φιλαναγνωσίας με τα κατάλληλα ερεθίσματα από το οικογενειακό 
περιβάλλον. 
 Μέσω αφιερωμάτων και εκπομπών για τη λογοτεχνία, τηλεοπτικών ή 
κινηματογραφικών διασκευών,  κοινωνικής διαφήμισης και προβολής του βιβλίου από 
τα ΜΜΕ.  
 Ενίσχυση του θεσμού των δημοτικών βιβλιοθηκών και προώθηση εκθέσεων βιβλίου, 
στήριξη σοβαρών εκδοτικών προσπαθειών και νέων συγγραφέων από την πολιτεία. 
 Οι πολίτες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της αυτομόρφωσης και της 
πνευματικής καλλιέργειας και να στραφούν στην ανάγνωση βιβλίων. 
 
Επίλογος 
Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο οι φορείς αγωγής να συνδράμουν στην πνευματική και 
ηθική ολοκλήρωση των νέων για μια ποιοτικότερη ζωή μέσω της φιλαναγνωσίας. 
 

Αποφώνηση, 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια απαντήσεων: 
Σκυριανού Μαίρη 
Μπέκου Νατάσα 

Φιλόλογοι 
Φροντιστήριο Μ.Ε «ΕΠΙΛΟΓΗ» - Καλαμάτα 

http://www.epil.gr 


