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ΕΚΘΕΣΗ  Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Α. Ο συγγραφέας του αποσπάσματος κάνοντας λόγο για το βιβλίο αρχικά αναφέρεται 
στις δυνατότητες που προσφέρει στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα τον συνδράμει στον 
αγώνα του για επιβεβαίωση της αυτοτελούς ύπαρξής του προκειμένου να αποφεύγει 
τον εξανδραποδισμό. Υποβάλλοντάς τον μάλιστα σε μια  διαδικασία διαλόγου τον 
αφήνει ελεύθερο να κρίνει τους πάντες και τα πάντα μέσα σε ένα απόλυτο πνεύμα 
ελευθερίας και δημοκρατικότητας. Την προσφορά βέβαια αυτή του βιβλίου μπορεί να 
τη συνειδητοποιήσει καθένας σε περιόδους πολιτικής φίμωσης του λαού, όπου μέσω 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης επιδιώκεται η ετεροκατεύθυνση του λαού. Με 
δεδομένη την πολιτιστική αλλοτρίωση της κοινωνίας το βιβλίο μπορεί να καλλιεργήσει 
το πνεύμα και να ενισχύσει τον άνθρωπο στον αγώνα της ζωής.   
 
Β.1. (ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΦΡΑΣΗΣ) 
- διαμόρφωση άποψης μέσω του προβληματισμού, της σύγκρισης, της άσκησης 
κριτικής 
- διαφώτιση, διεύρυνση πνεύματος 
- αποφυγή δογματισμού 
- ενίσχυση επιχειρηματολογίας 
Έτσι το άτομο έχει τα απαραίτητα εφόδια να συνδιαλεχθεί, να διατυπώσει τις απόψεις 
του, τις ενστάσεις του , τα σχόλιά του 
 
Β2α) Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον κόσμο τον κυβερνάνε τα βιβλία. 
Λειτουργία της αυθεντίας : 

- ενίσχυση των απόψεων του πομπού, ο οποίος μέσω της αναφοράς σε 
πρόσωπα που αποτελούν αυθεντία στο χώρο τους δηλώνει την ευρυμάθειά 
του 

- δημιουργείται στο δέκτη ανυπέρβλητη δυσκολία να αμφισβητήσει τις απόψεις 
που προβάλλονται  

- χρησιμοποιείται, δηλαδή, ως τρόπος πειθούς που αντλεί τη δύναμή του από 
την καθολική αναγνώριση που λαμβάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται 

 
Β2β) …προτείνει έναν  πόλεμο έντιμο … 
«Δημοκρατία των γραμμάτων» 
…οι άριστοι διαλάμπουν… 
…καιρούς πολιτικά σκοτεινούς …. 
 
β3α) αυτόφωτος, ανεξέλεγκτος, ανευθυνότητα, δεσμευμένη, δύναμη 
β) αγαθότητα, άποψη, δύναμη- ρώμη, διαφυλάσσω, ιδεολογία 
 
 
β4α) Ενεργητική σύνταξη  παθητική σύνταξη  
«…γιατί εδώ η αυθεντία, όταν κι’  όπου  υπάρχει , με τρόπο πάντως ελέγξιμο δεν 
περιφρουρείται από καμμία αστυνομική δύναμη.» 
 
Παθητική σύνταξη  ενεργητική σύνταξη   
β) «Ο άνθρωπος δε θα χάσει τη μάχη του ενόσω θα καταφεύγει στο Λόγο, το βιβλίο.» 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ  

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΑΙΤΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1ο ζητούμενο- αίτια: 

- αντιπνευματικότητα που χαρακτηρίζει την εποχή μας 
- αμάθεια, ημιμάθεια, άγνοια της προσφοράς του βιβλίου    
- τρόπος γραφής των βιβλίων (κακογραμμένα, δυσνόητα)  
- στείρα , μηχανιστική μάθηση, αποστήθιση, βαθμοθηρία 
- οπτικοποίηση - πιο ελκυστικά τα  ΜΜΕ  
- απαξίωση βιβλίου λόγω ευκολότερης πρόσβασης στο διαδίκτυο  
- εθισμός στη βία   
- καταστροφή βιβλίων  σύμβολο απέχθειας του μαθητή προς το εκπαιδευτικό 

σύστημα  
 
 
2ο  ζητούμενο - τρόποι αρμονικής συνύπαρξης βιβλίου με τα ηλεκτρονικά μέσα 

- καλογραμμένα βιβλία με συνεχή ανανέωση του περιεχομένου τους και με 
ενδιαφέρουσα εικονοποίηση  

- λελογισμένη  χρήση υπολογιστή στη διάρκεια του μαθήματος (ένταξη  
ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία) – ηλεκτρονικό βιβλίο 

- ανάθεση εκπόνησης εργασιών μέσω υπολογιστή είτε στο χώρο του σχολείου 
ή σπιτιού  

- συνειδητοποίηση της επιβοηθητικής και μόνο χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων πληροφόρησης και γνώσης – έμφαση στη γλωσσική καλλιέργεια   

- διαφημιστική προβολή βιβλίου από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο  
 




