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Θζμα Α1: 

Περίλθψθ  

Θζμα: θ ανάγνωςθ  

- θ ανάγνωςθ διαμορφϊνει τθν προςωπικότθτα και οδθγεί ςε αυτογνωςία  

- ςιμερα αντιμετωπίηεται από πολλοφσ ωσ ςυνικεια εςωςτρεφϊν ανκρϊπων  

- διαχρονικι κεϊρθςθ τθσ ανάγνωςθσ → ςιμερα → ςτθν Ελλάδα 

- ο αναγνϊςτθσ διαμορφϊνει τθ ςκζψθ του, ερμθνεφει το κείμενο με τον δικό 

του τρόπο και διαβάηει όποτε επικυμεί 

- δίνεται θ δυνατότθτα ςτον αναγνϊςτθ να ταυτιςτεί με το κείμενο  

Θζμα Β1: 

       α. Σ 
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       ε. Λ  

 

Θζμα Β2: 

 α) 

 Σφγκριςθ-Αντίκεςθ 

 Παραδείγματα 

 Αίτιο-αποτζλεςμα 

(Ζθτάει 2 τρόπουσ) 

 

β) β’ ενικό → οικειότθτα, αμεςότθτα, κεατρικότθτα, διαλογικόσ τόνοσ  

α’ πλθκυντικό → κακολικότθτα, ςυλλογικότθτα, αμεςότθτα 
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α’ ενικό → εξομολογθτικόσ τόνοσ, υποκειμενικότθτα  

γ’ ενικό/πλθκυντικό → αντικειμενικότθτα, ςοβαρότθτα 

 

Θζμα Β3: 

α) και ςτισ δφο φράςεισ είναι ποιθτικι θ λειτουργία τθσ γλϊςςασ  

ρίχτθκα με τα μοφτρα = αςχολικθκα, επιδόκθκα  

ζπεφτε ςτα χζρια = ζπιανα, βριςκόταν μπροςτά μου  

 

β) ςφυρθλατεί → διαμορφϊνει, διαπλάκει, δθμιουργεί 

εναλλακτικι → διαφορετικι, ιδιαίτερθ  

προϊκθςθ → προβολι, ανάπτυξθ  

μεγεκφνει → διογκϊνει, διευρφνει  

 

Θζμα Β4:  

α) να κατανοιςουμε τον κόςμο → για τθν κατανόθςθ του κόςμου  

να μοιραςτοφμε αυτιν τθν εμπειρία μασ → το μοίραςμα αυτισ τθσ εμπειρίασ μασ 

φφοσ → γίνεται πιο πυκνό και ςφνκετο  

β) 1. επεξθγεί, διευκρινίηει/ςχόλιο  

2. αυτοφςια μεταφορά των λόγων του… 

3. μεταφορικι χριςθ, ζμφαςθ 

 

Θζμα Γ1: 

Επικοινωνιακό πλαίςιο: ομιλία 

α’ ερώτημα  

- διεφρυνςθ πνευματικϊν οριηόντων 

- ανάπτυξθ κριτικισ, πλουραλιςτικισ ςκζψθσ 

- απόκτθςθ αξιϊν και ιδανικϊν 
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- φανταςία, δθμιουργικότθτα 

- διαμόρφωςθ κοινωνικισ και πολιτικισ ςυνείδθςθσ  

- ψυχικι υγεία 

- αυτογνωςία 

- διαμόρφωςθ οικουμενικισ ςυνείδθςθσ, λόγω τθσ γνωριμίασ με τουσ άλλουσ 

λαοφσ  

β’ ερώτημα  

Δράςεισ εντόσ ςχολείου:  

- ενθμζρωςθ ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν  

- ςυμμετοχι ςε λογοτεχνικά εργαςτιρια/διαγωνιςμοφσ 

- ςυνεντεφξεισ ςυγγραφζων/ποιθτϊν  

- εργαςτιριο δθμιουργικισ γραφισ  

- ανάγνωςθ βιβλίων και δραματοποίθςθ  

- παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων και κινθματογραφικϊν ταινιϊν  

Δράςεισ εκτόσ ςχολείου: 

- εκπαιδευτικά προγράμματα ςε τοπικζσ ι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ 

- περιθγιςεισ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ ςε ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ  

- εκκζςεισ βιβλίων  

- κινθτζσ βιβλιοκικεσ  

- επιδότθςθ ςε μακθτζσ για αγορά βιβλίων  


