
 

 

 
 
ΟΝΟΜΑ:……………………….. 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………… 
ΤΑΞΗ:Β……………………………. 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
ΤΑΞΗ: Β 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δόθηκε φωτοτυπημένο κείμενο με τίτλο «Για το 
βιβλίο» του Άγγελου Τερζάκη από τη συλλογή 
κειμένων  
«ΘΕΜΕΛΙΟ». 
 

Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α. Από ποιους παράγοντες,σύμφωνα ,σύμφωνα 
πάντα με τον συγγραφέα του κειμένου,κινδυνεύει 
το βιβλίο 
και για ποιους λόγους επιμένει πως μόνο αυτά 
εξασφαλίζει το μέλλον του πολιτισμού μας; 
B.Οι προτάσεις του κειμένου που βρίσκεται μέσα 
σε αγκύλες συνδέονται παρατακτικά,υποτακτικά ή 
μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη(ασύνδετο 
σχήμα);να εντοπίσετε τις αντίστοιχες προτάσεις 
και τους συγκεκριμένους συνδέσμους,όπου 
υπάρχουν 
Γα)Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των 
υπογραμμισμένων ρημάτων και να δηλώσετε τη 
μορφή τους. 
 Δεν είναι τυχαίο που είμαστε λαός κοινωνικά ־

ακέφαλος. (……………………………………….) 
 Μονάχα μ’ ένα βιβλίο στο χέρι βρίσκεται ־

κανένας ενώπιος ενωπίω 
(……………………………….) 
 ;Πώς όμως θα αντιπαλαίσει το βιβλίο־

(……………………………….) 
 Ακούτε να σας λένε κατά προτίμηση,οι ־

εκπρόσωποι της μεσαίας τάξης:«Που καιρός για 
διάβασμα!» 
                                                                                                                      
(……………………………………) 
β)Να εντοπίσετε τα αντικείμενα των 
υπογραμμισμένων ρημάτων στις παρακάτω 
φράσεις. 
 .Το σχολείο κάνει αντιπαθητικό το διάβασμα־
 Η αστική τάξη το παρατάει σ’ εκείνα τα μέλη־

της  
 Υπάρχουν άνθρωποι στον τόπο μας που νομίζουν־

πως όποιοδήποτε διάβασμα είναι το ίδιο. 
γ) Να υπογραμμίσετε τα κατηγορούμενα και τις 
γενικές προσωπικές στις ακόλουθες φράσεις 
 .Για το μέλλον είμαι ανήσυχος,δεν το κρύβω־
 .Ο Ελληνικός λαός είναι εφημεριτοδίαιτος־
 Με το βιβλίο του ανοίγεται ο αληθινός δρόμος־

για το ιδανικό εγώ. 
Δ. Να αναλύσετε τα παρακάτω σύνθετα στο α΄και 
β΄ συνθετικό τους και να δώσετε τη σημασία του 

α΄συνθετικού. 
 
 

Λέξεις α΄συνθετικό σημασία 
α΄συνθετικού

β΄συνθετ

ανήσυχος    
υπεύθυνη    
συγκεντρωμένος    
ευτυχώς    
διαμόρφωση    
                                                                                                 
                                                                                                  
(Μον. 10) 

 
ΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Οι στατιστικές έρευνες που δημοσιοποιούνται 
δείχνουν ότι το ποσοστό των ανθρώπων που 
αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο διάβασμα 
λογοτεχνικών και άλλων ποικίλου περιεχομένου 
βιβλίων είναι χαμηλό.Υποθέστε πως είστε 
αρθρογράφος σε μία εφημερίδαΠοιους τρόπους θα 
προτείνατε ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον του 
αναγνωστικού κοινού για το διάβασμα βιβλίων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


