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                                                        ΤΑΞΗ : Β΄ 
 
Α) ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books για συντομία), ακόμα και με τη σύντομη διαδρομή 
τους στα ράφια των καταστημάτων, αποδεικνύουν ότι κρύβουν μια δυναμική που δεν 
υποψιαζόμαστε, ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζουν μια καινούργια εποχή επικοινωνίας. Η χρήση 
του Internet ως… βιβλιοπωλείου προσφέρει εύκολο και γρήγορο τρόπο διανομής των 
κειμένων. 
 Ας εξηγήσουμε όμως τι ακριβώς είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία, τι δυνατότητες 
παρέχουν στους χρήστες τους και πώς μπορεί κανείς να αγοράσει ένα βιβλίο με αυτά. 
Πρόκειται, λοιπόν, για φορητές συσκευές που αποθηκεύουν κείμενα και γραφικά και τα 
παρουσιάζουν σε οθόνη ενσωματωμένη στη συσκευή. Για τον κάτοχο ενός ηλεκτρονικού 
βιβλίου το βιβλιοπωλείο, όπως είπαμε, ονομάζεται Ίντερνετ. Όταν αγοράζετε ένα 
ηλεκτρονικό βιβλίο, είναι σαν να αγοράζετε ένα κουτί κενό περιεχομένου. Για να το 
γεμίσετε, πρέπει να επισκεφτείτε ένα on line βιβλιοπωλείο. Στη συνέχεια επιλέγετε  τους 
τίτλους που σας ενδιαφέρουν, παίρνετε κατόπιν πληροφορίες για τις τιμές και αποθηκεύετε 
στη συσκευή σας τα κείμενα. Οι τιμές δεν διαφέρουν πολύ από εκείνες των συμβατικών 
βιβλίων. Από τη στιγμή που αγοράζετε ένα βιβλίο, εξακολουθείτε να είστε κάτοχός του 
ακόμη και αν το σβήσετε από τη συσκευή σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε πάλι το 
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και να το ξαναφορτώσετε χωρίς καμία επιβάρυνση. 
 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συσκευή του ηλεκτρονικού βιβλίου; 
Πρώτο, και βασικότερο ίσως, μπορεί κανείς να έχει στη διάθεσή του απεριόριστο αριθμό 
βιβλίων, χωρίς ταυτόχρονα να πνίγεται από τον αντίστοιχο όγκο χαρτούρας στο σπίτι του ή 
στο γραφείο του. Δεύτερο, μπορεί να διαβάζει σε οποιαδήποτε στάση επιθυμεί και 
χρησιμοποιώντας μόνο το ένα του χέρι, αφού πατώντας ένα κουμπί με τον αντίχειρα αλλάζει 
τη σελίδα. Τρίτο, μπορεί να διαβάζει οπουδήποτε, ακόμα και αν δεν υπάρχει αρκετό φως για 
διάβασμα: η οθόνη του ηλεκτρονικού βιβλίου φωτίζεται από μόνη της, καθιστώντας την 
ανάγνωση δυνατή ακόμα και σε νυχτερινή διαδρομή με το ταξί ή δίπλα σε έναν 
αποκοιμισμένο σύζυγο… Επιπλέον, δε χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως χάσετε τη σελίδα: αν 
αφήσετε βιαστικά το βιβλίο σας στην άκρη, αυτό θα σβήσει αυτόματα, για να μην ξοδεύει 
άσκοπα μπαταρία, αλλά θα επανέλθει στη σελίδα που το αφήσατε, μόλις το ανοίξετε πάλι. 
Ίσως, λοιπόν, τα ηλεκτρονικά βιβλία, με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στους 
χρήστες τους, προσελκύσουν περισσότερους νεαρούς αναγνώστες από τα συμβατικά βιβλία.  
Από τον ημερήσιο Τύπο 
(διασκευή) 
 
 
Β) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 10 περίπου σειρές.  
      (Μονάδες 2.5) 
 
2. α) Να τιτλοφορήσετε το κείμενο. 

β) Να εντοπίσετε τη  θεματική περίοδο, τα σχόλια και την κατακλείδα  της 
τρίτης παραγράφου και να αποδώσετε το περιεχόμενο της με ένα 
πλαγιότιτλο. (Μονάδες 2.5) 



 

 

 
 
 
 
 

3. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου: 
          στα ράφια,  ηλεκτρονικό, τους τίτλους, κάτοχος, βιαστικά, φως.  
          (Οι ζητούμενες λέξεις είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο) 

 
β) Να ξαναγράψετε την πρώτη παράγραφο του κειμένου αναφερόμενοι σε  
    παρελθοντικό χρόνο. (Μονάδες 2,5) 
 

4. α) Να σχηματίσετε μία πρόταση για κάθε μία από τις ακόλουθες λέξεις: 
    βιβλιοκριτικός, δερματόδετο, εγχειρίδιο. 
β) Να συμπληρώσετε τα κενά των ακόλουθων προτάσεων επιλέγοντας την 
    κατάλληλη λέξη από αυτές που δίνονται στην παρένθεση (τρεις λέξεις  
    περισσεύουν) : (βιβλιοκρισία, βιβλιογραφία, τεύχος, πρωτόλειο,  
    βιβλιοθηκονομία,  προμετωπίδα, επιτομή, τόμος) 

 Γι’ αυτόν τον συγγραφέα η ________________ είναι πολύ φτωχή. Πολύ 
λίγοι ασχολήθηκαν με το έργο του. 

 Σπουδάζει _______________, δηλαδή μια επιστήμη για την οργάνωση και 
τη διοίκηση των βιβλιοθηκών. 

 Η μικρή Νεοελληνική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη είναι 
________________ της μεγάλης Νεοελληνικής Γραμματικής. 

 Χτες έδωσα να μου δέσουν δύο _______________ από την Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους που τους είχα σε _______________.  

 
 
Γ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 
Σε ένα άρθρο 3-4 παραγράφων που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό του 
σχολείου σας στη στήλη Βιβλιοφιλία να προτείνετε στους συμμαθητές σας 
ένα βιβλίο, εξηγώντας τους το γιατί σας εντυπωσίασε και παράλληλα να 
προσπαθήσετε να τους πείσετε να εντάξουν στις ασχολίες του ελεύθερου 
χρόνου τους και το διάβασμα βιβλίων.  
(Μονάδες 10) 
 
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 
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