Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου – Ιουνίου στη
Νεοελληνική Γλώσσα.
ΤΑΞΗ Β΄
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ: Από τη 17η Ενότητα : «Το βιβλίο »
Μια Αρχαία Βιβλιοθήκη .
Στα κλασικά χρόνια υπήρχαν ιδιωτικές βιβλιοθήκες αξιόλογες , όπως
λ.χ. του Ευριπίδη , αλλά καμία τους δεν μπορεί να συγκριθεί ως προς το
μέγεθος και τη σπουδαιότητα με τις τεράστιες βιβλιοθήκες που
δημιουργούνται στα ελληνιστικά χρόνια.
Χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη και η πιο αξιόλογη από τις βιβλιοθήκες
της αρχαιότητας υπήρξε η μεγάλη Βιβλιοθήκη του Μουσείου της
Αλεξάνδρειας. Οι Πτολεμαίοι δε δίστασαν να θυσιάσουν όχι μόνο μυθώδη
ποσά για την πραγματοποίηση του σκοπού τους αλλά και την αξιοπιστία
τους. Ο Πτολεμαίος Ευεργέτης ζήτησε από τους Αθηναίους να του
δανείσουν το επίσημο κείμενο των τριών μεγάλων τραγικών δίνοντας ως
εγγύηση 15 τάλαντα , αλλά στη συνέχεια προτίμησε να στείλει απλώς ένα
καλό αντίγραφο και να κρατήσει το πρωτότυπο. Οι κυβερνήτες των πλοίων
που έφταναν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας υποχρεώνονταν να παραδώσουν
τα βιβλία που τυχόν υπήρχαν στο καράβι και να αρκεστούν σε ένα
αντίγραφο.
Οι πληροφορίες που έχουμε για το μέγεθος της Βιβλιοθήκης και για
τον αριθμό των βιβλίων είναι συγκεχυμένες και αντιφατικές. Οπωσδήποτε
όμως , μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αν στα χρόνια του Καλλιμάχου
(περ.305-240 π.χ.) υπήρχαν γύρω στα 450.000 βιβλία , στα χρόνια του
Καίσαρα (100-44 π.χ.) θα πρέπει ο αριθμός αυτός να ήταν μεγαλύτερος
(700.000).
Τα έργα των συγγραφέων γράφονταν σε παπύρους , που σχημάτιζαν
κυλίνδρους , τους οποίους τοποθετούσαν σε ράφια. Σε κάθε κύλινδρο
κρεμόταν απ’ έξω ένα μικρό κομμάτι παπύρου, όπου ανέγραφαν το
περιεχόμενο του κυλίνδρου , δηλαδή το όνομα του συγγραφέα , το
περιεχόμενο έργο κτλ.

Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1

1) Ποια ήταν η πιο μεγάλη και η πιο αξιόλογη βιβλιοθήκη της
αρχαιότητας; Ποιες πληροφορίες έχουμε για τον αριθμό και τη μορφή
των βιβλίων αυτής της βιβλιοθήκης ; ( Οι απαντήσεις σας να στηριχτούν
στο κείμενο).
(2,5 μονάδες)
2) Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου.
(2,5 μονάδες)
3) α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του
κειμένου: Οι Πτολεμαίοι , του , το κείμενο , τα βιβλία , των συγγραφέων.
β) Να ξαναγράψετε τις παρακάτω φράσεις τοποθετώντας τα ρήματα
I) στον αόριστο και II) στον υπερσυντέλικο : « Τα έργα των συγγραφέων
… τοποθετούσαν σε ράφια».
(2,5 μονάδες)
4) Να βρείτε το πρώτο (α΄) συνθετικό στις ακόλουθες σύνθετες λέξεις και
να γράψετε με το καθένα από αυτά μια άλλη σύνθετη λέξη: βιβλιοθήκη,
συγγραφέας, υποστηρίζω, παραδίνω , αναγράφω.
(2,5 μονάδες)
Γ΄ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Να ανακοινώσετε στην τάξη σας το περιεχόμενο ενός βιβλίου που
διαβάσατε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους σας άρεσε.
( σε 2 ή σε 4 παραγράφους)
( 10 μονάδες )
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