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 ΚΕΙΜΕΝΟ  
Η µεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι ότι σου προτείνει έναν πόλεµο έντιµο: ∆ιαλέγεις τα βιβλία που θέλεις· µόνα τους 

εκείνα, όταν διαθέτεις ηθική υγεία, σε παρακινούν, κι’ άθελά τους ακόµα, να διαβάσεις άλλα, αντίθετα, για να µορφώσεις 
γνώµη, να συγκρίνεις, να διαφωτιστείς, να επιβεβαιώσεις την προσωπική σου αυτοτέλεια, να µη γίνεις ετερόφωτος, 
ετεροκίνητος. Έτσι, µε το ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε γυµνάζουν στη διαδικασία του 
διαλόγου, όπου κανένας δεν ρητορεύει από «θέσεως ισχύος», γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως 
ελέγξιµο, δεν την περιφρουρεί καµµιά αστυνοµική δύναµη. ∆ικαίωµά σου να κρίνεις και τους µέγιστους, υπό προσωπική σου 
ευθύνη. Μ’ αυτή την έννοια και µόνο — δηλαδή µε την υψηλότερη — µπορεί κανένας να µιλάει, όπως συνηθίζεται, για 
«δηµοκρατία των Γραµµάτων». ∆εν είναι καθεστώς ακέφαλο: οι άριστοι διαλάµπουν, και σε κλίµακα διεθνή. Αλλά δεν σε 
υποχρεώνει, δηλαδή δεν σε υποτάσσει, κανένας τους.  

Η αρετή τούτη γίνεται εντονότερα αισθητή σε καιρούς πολιτικά σκοτεινούς ή ισκιωµένους, όταν τα µαζικά µέσα 
επικοινωνίας µπαίνουν αυθωρεί1 στην υπηρεσία του σατραπισµού2. Το βιβλίο τότε, ως ελεύθερη έκφραση ιδεών, ή 
απαγορεύεται — κι αυτό γίνεται τότε πανηγυρική εκδήλωση αδυναµίας των κρατούντων — ή αποµένει µόνο του να διασώζει 
την αξιοπρέπεια των συνειδήσεων. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας τού στήνουν πολιορκία στενή, για να το παραµερίσουν, να 
το υποκαταστήσουν. Όταν το πετυχαίνουν, αυτό πληρώνεται πανάκριβα από τον άνθρωπο, µε αντίτιµο το αυτεξούσιό του. 
∆οκιµάστε όµως να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο ως µέσο προπαγάνδας: Αναδίνει αµέσως µιαν αποφορά3

 
σ’ ακτίνα µακρύτατη, 

ειδοποιεί. Είναι, θα έλεγε κανένας, µαγική, ακατάλυτη, η ζώνη που περιβάλλει την αγνότητα του βιβλίου.  
Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουµε πως ο πολιτισµός µας έχει παρεκκλίνει, αν δεν έχει πάρει ολότελα στραβό 

δρόµο κάτω από την επίδραση σκοτεινών εκµεταλλευτών. Μόνη ελπίδα να διορθωθεί η πορεία του, όσο θα είναι ακόµα 
καιρός, το βιβλίο. Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον κόσµο τον κυβερνάνε τα βιβλία. Σήµερα πρέπει ένας άλλος λόγος, 
ακόµα πιο κρίσιµος, να ειπωθεί: Πως ο κόσµος, αν σωθεί, θα το χρωστάει στο βιβλίο. Γιατί αυτό το γκόλφι4

 
της ανθρωπιάς 

έχει τη δύναµη να ξορκίζει τα δαιµόνια, να εξυγιαίνει την ατµόσφαιρα, να οπλίζει τη λυτρωτική φαντασία, να ξυπνάει την 
αυτογνωσία, ν’ ανάβει το µάτι, να στυλώνει το φρόνηµα, να ψυχώνει το χέρι. Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα 
υπάρχει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο.  

Άγγελου Τερζάκη, Ταραγµένες ψυχές, Οι Εκδόσεις των Φίλων,  
Αθήνα 1993, σσ. 155-156  

1. αυθωρεί: ευθύς, αµέσως  
2. σατραπισµός: δεσποτισµός, αυταρχισµός  
3. αποφορά: δυσάρεστη οσµή, κακοσµία  
4. γκόλφι: εγκόλπιο, φυλακτό  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (90-110 λέξεις).  Μονάδες 25  
Β1. Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: …µε 

το ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε γυµνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου...  
Μονάδες 11  

Β2. α. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς και την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε το συγκεκριµένο 
τρόπο πειθούς στο κείµενο και να αιτιολογήσετε τη χρήση του.  Μονάδες 4  

 β. Να βρείτε τέσσερα παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου µέσα από το κείµενο που σας δόθηκε.  Μονάδες 4  
Β3. α. Να γράψετε ένα α ν τ ώ ν υ µ ο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:  

ετερόφωτος, ελέγξιµος, ευθύνη, ελεύθερη, αδυναµία.  Μονάδες 5  
 β. Να γράψετε ένα σ υ ν ώ ν υ µ ο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:  

αρετή, γνώµη, ισχύς, περιφρουρώ, φρόνηµα.  Μονάδες 5  
Β4. Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) στις παρακάτω προτάσεις και να µετατραπεί η 

καθεµιά σύνταξη στην αντίθετή της:  
 α. «…γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως ελέγξιµο, δεν την περιφρουρεί καµµιά 

αστυνοµική δύναµη.»  
 β. «Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο».  

Μονάδες 6  
Γ. Συχνά παρατηρείται πολλοί µαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία στα προαύλια των σχολείων κατά το τέλος 

του σχολικού έτους. Σε άρθρο που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα να αιτιολογήσετε το παραπάνω 
φαινόµενο και να αναφερθείτε στους τρόπους που θα συµβάλουν στην αρµονική συνύπαρξη του βιβλίου µε τα 
ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης και γνώσης (500-600 λέξεις).  Μονάδες 40 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Το κείµενο του Τερζάκη αναφέρεται στις «µαγικές» δυνάµεις του βιβλίου. Αρχικά, τονίζει τη µέγιστη «αρετή» του να 
οδηγεί τον άνθρωπο µέσα από διαδοχικές αναγνώσεις στην πνευµατική ανεξαρτησία, στην άσκηση ουσιαστικού 
διαλόγου µε δικαίωµα κριτικής στην αυθεντία και εποµένως στην ανάδειξη µιας πνευµατικής «δηµοκρατίας». Η αξία της 
παραπάνω αρετής αποκαλύπτεται έντονα σήµερα που το βιβλίο περιθωριοποιείται από τα ΜΜΕ και καταδικάζεται να 
µείνει ο µόνος πολέµιος της καταστρατήγησης της ελευθερίας του ατόµου. Αντίθετα, ως φορέας προπαγάνδας γίνεται 
µέσο απεχθές. Τέλος, προτάσσει σαν µοναδικό µέσο διάσωσης του πολιτισµού µας το βιβλίο, παραθέτοντας και 



 

 

συµπληρώνοντας τη ρήση του Βολταίρου, πως οι αρετές του θα αποτελέσουν τα πνευµατικά «όπλα» ενάντια στο 
σύγχρονο σκοταδισµό.  

Β1. Η εµπειρία της ανάγνωσης φέρνει το βιβλιόφιλο µπροστά σε µια ιδιότυπη µάχη. Γιατί κάθε βιβλίο αντανακλά µέσα στον 
αναγνώστη τη δική του αλήθεια και το δικό του κόσµο που σπάνια εναρµονίζεται µε των άλλων. Κι εκείνος νιώθει πως 
µέσα του οι αλήθειες αυτές διαλέγονται, παλεύουν δηµιουργικά για να αναδείξουν τελικά, σα δυνάµεις, τη συνισταµένη 
τους, ένα προσωπικό απόσταγµα για τον ίδιο. Ο αναγνώστης δηλαδή ανακαλύπτει τη θέση του ενός, βιώνει την αντίθεσή 
του µε τον άλλο και τελικά ο ίδιος γίνεται πρωταγωνιστής της δικής του σύνθεσης. «Πόλεµος πατήρ πάντων» 
διατεινόταν κι ο Ηράκλειτος, σίγουρος για την τελική αρµονία. 

B2. α. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς και την επίκληση στην αυθεντία. Για να ενισχύσει την 
επιχειρηµατολογία του παραθέτει την άποψη του Βολταίρου για τα βιβλία: «Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον 
κόσµο τον κυβερνάνε τα βιβλία». Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τη διαχρονικότητα των θέσεών του, την υφολογική 
ποικιλία του κειµένου και ενισχύει την αποδεικτική αξία των επιχειρηµάτων του. 

 β. υψηλότερη έννοια / καθεστώς ακέφαλο / σκοτεινούς καιρούς / οπλίζει τη λυτρωτική φαντασία  
Β3. α. ετερόφωτος  ≠  αυτόφωτος 
  ελέγξιµος  ≠ ανεξέλεγκτος 
  ευθύνη  ≠  ανευθυνότητα 
  ελεύθερη  ≠  ανελεύθερη 
  αδυναµία  ≠  δύναµη 
 β. αρετή = πλεονέκτηµα  
  γνώµη = άποψη 
  ισχύς = δύναµη 
  περιφρουρώ = προστατεύω 
  φρόνηµα = πνεύµα 
Β4. α. Η σύνταξη είναι ενεργητική. Μετατροπή σε παθητική: «Γιατί εδώ η αυθεντία, όταν και όπου υπάρχει, µε τρόπο 

πάντως ελέγξιµο, δεν περιφρουρείται από καµιά αστυνοµική δύναµη». 
 β. Η σύνταξη είναι παθητική. Μετατροπή σε ενεργητική: «Ο άνθρωπος δεν θα χάσει τη µάχη ενόσω υπάρχει καταφυγή 

του Λόγου, το βιβλίο». 
  Σηµείωση: Σε ελεύθερη απόδοση, η περίοδος θα µπορούσε να µετατραπεί ως εξής: «Ο άνθρωπος δεν θα χάσει τη 

µάχη ενόσω µπορεί να βρει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο.» 
Γ.  «Τα βιβλία στην ...πυρά» 

Μπορεί  η πλειονότητα των ανθρώπων να έχει στραµµένα τα βλέµµατα και το ενδιαφέρον της στα σύγχρονα 
οπτικοαουστικά µέσα, ωστόσο δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε ότι, αν ο πολιτισµός έφτασε στο σηµερινό επίπεδο 
ανάπτυξης, αυτό οφείλεται κυρίως στο βιβλίο. Σήµερα όµως, στο τέλος κάθε σχολικού έτους γινόµαστε µάρτυρες της 
καταστροφής των σχολικών βιβλίων από µια µερίδα µαθητών.  

 Οι παράγοντες που ωθούν τους µαθητές σ’ αυτή τη συµπεριφορά σχετίζονται τόσο µε το σχολείο όσο και µε τις αξίες και 
τα ιδανικά της σύγχρονης κοινωνίας. 

 1. Ο χρησιµοθηρικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, ο τρόπος µετάδοσης των γνώσεων, που είναι αποµνηµονευτικός και 
µηχανιστικός, καθώς και ο περιττός φόρτος εργασιών στο σπίτι καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς φορτώνουν µε 
άγχος τους µαθητές και συνθλίβουν την ευαίσθητη και τρυφερή ψυχή τους → τους οδηγούν στο κάψιµο των βιβλίων 
ως µια µορφή εκτόνωσης. 

 2. Οι νέοι συνδέουν το βιβλίο µε το διάβασµα, που δεν είναι πάντα ευχάριστο για αυτούς, τα διαγωνίσµατα και τις 
εξετάσεις που φορτώνουν µε άγχος τους µαθητές και τους καταπιέζουν. Έτσι το βιβλίο προκαλεί αποκρουστική 
διάθεση στους νέους και µετατρέπεται σε εξιλαστήριο θύµα. 

 3. Οι σηµερινοί νέοι µεγαλώνουν σε µια κοινωνία που έχει θεοποιήσει το χρήµα και τα υλικά αγαθά και τα έχει 
αναγάγει σε ύψιστη επιδίωξη. Έτσι, οι νέοι γαλουχούνται µε τα καταναλωτικά πρότυπα, και αξίες και απαξιώνουν τα 
πνευµατικά αγαθά. 

 4. Η αντιπνευµατική εποχή µας, µε την κυριαρχία του τεχνοκρατικού πνεύµατος ευνοεί την εισβολή της τεχνολογίας 
στη ζωή µας, ενώ, παράλληλα το σχολείο εξακολουθεί να παρέχει παρωχηµένες και αναχρονιστικές γνώσεις. Έτσι, οι 
νέοι απαξιώνουν κάθε πνευµατικό αγαθό. 

 5. Το περιεχόµενο των βιβλίων δεν είναι προσιτό στους µαθητές. Τα βιβλία είναι πυκνογραµµένα, δυσνόητα, µε 
ασάφειες και γενικολογίες και δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παιδιών και της σύγχρονης εποχής. 

 6. ∆εν αποτελεί τη µοναδική πηγή γνώσης για τους µαθητές και τουλάχιστον δεν είναι πλέον η πιο οικεία φιλική πηγή 
γνώσεων. Οι σηµερινοί νέοι έχουν εξοικειωθεί περισσότερο µε τις νέες τεχνολογίες (ΜΜΕ, διαδίκτυο, Η/Υ). Τα 
σύγχρονα µέσα ελκύουν τους νέους γιατί η µάθηση µέσα από αυτά αποκτά παιγνιώδη χαρακτήρα. 

 Ένας από τους λόγους της απαξίωσης του βιβλίου από το σύγχρονο νέο αποτελεί η ευρεία διάδοση και χρήση των 
ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και γνώσης, όπως για παράδειγµα το ∆ιαδίκτυο. Τα παιδιά σήµερα πιστεύουν πως, 
αφού µπορούν να καταχωρήσουν ολόκληρες βιβλιοθήκες µέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, το βιβλίο τούς είναι 
άχρηστο, ένα «απολίθωµα» πολιτισµού. Πρωταρχικός, λοιπόν, στόχος των φορέων αγωγής και εκπαίδευσης θα πρέπει να 
καταστεί η προσπάθεια να πειστεί ο νέος ότι το βιβλίο µπορεί και πρέπει να συνυπάρξει αρµονικά µε τα ηλεκτρονικά 
µέσα, στον τοµέα της µάθησης. Πιο συγκεκριµένα: 



 

 

  Το σχολείο θα πρέπει να εντάξει µε ταχείς ρυθµούς τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως για 
παράδειγµα: 

  • ∆υνατότητα αναζήτησης ποικίλων και µεγάλης κλίµακας πληροφοριών σε µια πληθώρα γνωστικών αντικειµένων 
µέσα από πρόσβαση σε διάφορες τράπεζες δεδοµένων (βιβλιοθήκες, αρχεία, ερευνητικά κέντρα, µουσεία κ.ά.) → 
εµπλουτισµός των σχολικών αντικειµένων, συνειδητοποίηση από µέρους των µαθητών ότι το βιβλίο αποτελεί ένα 
διαχρονικό και καθολικό πολιτιστικό αγαθό, απαραίτητο για κάθε είδους έρευνα και µε ευρύ φάσµα 
πληροφοριών.  

  Χρήση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την τεχνολογία των πολυµέσων (συνδυασµός κειµένου – ήχου – εικόνας) → 
ελκυστικότερη και εποπτικότερη προσέγγιση του µαθήµατος, απαγκίστρωση από την παθητική αποστήθιση 
µακροσκελών κειµένων του σχολικού βιβλίου, άρα και επανεκτίµηση του βιβλίου ως µορφωτικού αγαθού, αφού ο 
µαθητής δε θα νιώθει καταπιεσµένος απ’ αυτό.   

  Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και γνώσης για την προβολή και διάδοση του βιβλίου (π.χ. 
διαφήµιση, κριτική και σχολιασµός βιβλίων ποικίλου περιεχοµένου, δυνατότητες για διαδραστική επαφή µε το 
παραδοσιακό βιβλίο, προτάσεις για τη βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων κ.λ.π.). 

  Εισαγωγή στην εκπαίδευση του «ηλεκτρονικού βιβλίου», που από πολλούς θεωρείται ως επανάσταση αφού ο 
παραδοσιακός γραπτός λόγος εισάγεται στην εποχή της εικόνας → προσωπική επαφή του νέου – µαθητή µε το βιβλίο 
(επιλογή βιβλίου, γραµµατοσειράς, φωτεινότητα σελίδας, προσωπικά σχόλια στις σελίδες του βιβλίου κ.λ.π.) → 
συνδυασµός της πολιτιστικής παράδοσης µε την τεχνολογική ανάπτυξη → συνύπαρξη της ανάγνωσης του λόγου µε 
την εικόνα του → εδραίωση στη συνείδηση του ανθρώπου ότι το βιβλίο µπορεί να συνυπάρξει µε την ηλεκτρονική 
εποχή µας. 

  Συµβολή των πολιτιστικών και πολιτικών θεσµών καθώς και των διανοουµένων τόσο στη βελτίωση του 
παραδοσιακού βιβλίου (ειδικά του σχολικού) όσο και στην προβολή και διάδοσή του στο χώρο της νεολαίας (π.χ. 
διαγωνισµοί συγγραφής βιβλίων από τους νέους, ενεργή συµµετοχή των εκδοτικών οίκων στα πολιτιστικά δρώµενα, 
διεθνείς εκθέσεις βιβλίων µε τη δυνατότητα να συµµετέχει ο νέος κ.λ.π.). 

 Το σύνολο της διανόησης στην Ελλάδα είναι ανάγκη να καθοδηγήσει εµάς τους νέους ανάµεσα από τις «Σειρήνες» του 
σύγχρονου πολιτισµού, ώστε να κατανοήσουµε ότι «ο κόσµος αν σωθεί, θα το χρωστάει στο βιβλίο», γιατί διεγείρει τη 
φαντασία και προωθεί την ανθρωπιά. Αντίθετα, όποιος σήµερα καίει ένα βιβλίο, αύριο θα κάψει έναν άνθρωπο!   

 
Επιµέλεια 
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