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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Ανάγνωση: Η προσωπική Τέχνη 
       Είναι, δίχως αμφισβήτηση, αλήθεια πως με τα ερεθίσματα για σκέψη και κρίση, σύγκριση και 
ταύτιση, πολλές φορές η ανάγνωση σφυρηλατεί τον χαρακτήρα και ανοίγει τον δρόμο στην 
αυτογνωσία. Κι αυτό γιατί το διάβασμα είναι μια εναλλακτική πηγή εμπειρίας. Αρχικά θα μου 
επιτρέψετε να γίνω λίγο προσωπικός: Οφείλω την αγάπη μου για την ανάγνωση σε δύο πρώτα 
ξαδέλφια που έφυγαν με διαφορά μιας βδομάδας. Στον πατέρα μου, αρχιτέκτονα Κώστα 
Σταμάτη, έναν ευρυμαθή άνθρωπο που είχε μια εξαιρετικά ενημερωμένη βιβλιοθήκη και με 
ώθησε στο διάβασμα, ο οποίος έφυγε στις σε ηλικία 93 ετών, και στη θεία μου Κατερίνα 
Αγγελάκη-Ρουκ, τη μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μου ελληνίδα ποιήτρια, που υπήρξε μύθος στην 
οικογένειά μας και όχι μόνο και έφυγε σε ηλικία 81 ετών. 
       Τι μας κάνει να γράφουμε και στην περίπτωσή μας να διαβάζουμε ιστορίες; Νομίζω η 
απάντηση είναι απλή. Οι ιστορίες είναι αναγνωρίσιμες δομές και σε αυτές βρίσκουμε νόημα. 
Χρησιμοποιούμε τις ιστορίες για να κατανοήσουμε τον κόσμο και να μοιραστούμε αυτήν την 
εμπειρία μας με τους άλλους. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αφηγήσεις ήταν απαραίτητες 
στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι τοιχογραφίες των προϊστορικών σπηλαίων που 
χρονολογούνται πριν 30.000 χρόνια, αναπαριστούν δραματικές σκηνές που πιθανότατα 
συνδυάζονταν με προφορική εξιστόρηση. Ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να τις αναζητά και να 
διδάσκεται από αυτές. 
       Κι όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αντιμετωπίζουν το διάβασμα ως το χόμπι ενός 
εσωστρεφούς χαρακτήρα. Μια σιωπηλή δραστηριότητα για ένα πρόσωπο που αρέσκεται στην 
ησυχία, αφαιρουμένων των φωνών με τις οποίες γεμίζει το κεφάλι του και οι οποίες προέρχονται 
από το κείμενο που αναγιγνώσκει. Αλλά στα 5.000 περίπου χρόνια που οι άνθρωποι γράφουν και 
διαβάζουν, όπως το αντιλαμβανόμαστε, η κοινωνική ατομική αυτή δραστηριότητα – ένας 
άνθρωπος με ένα βιβλίο – είναι μια σχετικά νέα μορφή διάθεσης ελεύθερου χρόνου. 
     Η ανάγνωση είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι μέσα από το μυαλό ενός άλλου ανθρώπου, με 
αποτέλεσμα να σε κάνει να αναπτύσσεις το δικό σου. Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, εκείνο που 
γινόμαστε εξαρτάται από το τι διαβάσαμε, όταν οι δάσκαλοι τέλειωσαν με μας. Προσωπικά, 
κατάλαβα πολύ νωρίς ότι το διάβασμα ήταν μια εντελώς ατομική υπόθεση (όσο πιο νωρίς το 
αντιλαμβάνεσαι αυτό τόσο πιο καλά) και ρίχτηκα με τα μούτρα σε ό,τι βιβλίο έπεφτε στα χέρια 
μου. Σχεδόν αποκλειστικά σε εξωσχολικά αναγνώσματα. 

  […] Τα βιβλία είναι φορητή μαγεία. Σε όποια μορφή πλέον, πάνε παντού, μας δίνουν τη 

δυνατότητα να μεταφέρουμε εύκολα σε μια βαλίτσα, σε ένα σακίδιο, σε μια σακούλα, σε ένα 
κινητό ή να τα εναποθέσουμε, με την απόλαυση της παρατατικότητας, στις βιβλιοθήκες μας. 
 

Αλέξης Σταμάτης 



 

 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Πρώτη δραστηριότητα  
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη την ανάγνωση 
βιβλίων στη ζωή του;  

μονάδες 15 
Δεύτερη δραστηριότητα 

Α2. Να χωρίσεις τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους μέρη: σύγκριση, εναλλακτική, 
ανάγνωση, οικογένεια, υποθέσουμε, εξιστόρηση, εσωστρεφούς, εξωσχολικά.  

μονάδες 8 
Α3. Να γράψεις μία συνώνυμη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω με βάση τη σημασία τους στο 
κείμενο: ώθησε, νόημα, πιθανότατα, πάψει, αναζητά, αντιλαμβανόμαστε, ατομική. 

μονάδες 7 
Τρίτη δραστηριότητα 

Α4. «Η ανάγνωση είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι μέσα από το μυαλό ενός άλλου ανθρώπου, με 
αποτέλεσμα να σε κάνει να αναπτύσσεις το δικό σου». Με αφορμή το απόσπασμα 
προβληματίζεσαι σχετικά με το αν η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων είναι ο μόνος τρόπος για να 
ανοίγει το μυαλό ενός ανθρώπου, να αναπτύσσει δηλαδή τη σκέψη του. Το κείμενό σου είναι μία 
ομιλία στη σχολική τάξη 200 περίπου λέξεων.  

μονάδες 20 
 
Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το Μουσείο Ζωγραφικής, των Ρενέ Γκοσινί- Ζαν Ζακ Σενπέ 
 
Απόσπασμα από το διήγημα ‘Το μουσείο της ζωγραφικής’ που ανήκει στη σειρά διηγημάτων με 
τίτλο: ‘Ο μικρός Νικόλας διασκεδάζει. Πρωταγωνιστής και αφηγητής της ιστορίας είναι ο Νικόλας, 
ένας μικρός Γάλλος μαθητής που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο τη δεκαετία του ‘50. Συμμαθητές 
του είναι ο Αλσέστ, ο Ζοφρουά,, ο Εντ, ο Ανιάν, κ.ά. 
     
 […]- Εδώ θα μπορέσετε να δείτε έργα των μεγάλων ζωγράφων της Φλαμανδικής σχολής, μας 
εξήγησε η δασκάλα. 
      Δεν μπόρεσε να συνεχίσει για πολύ, γιατί ένας φύλακας ήρθε τρέχοντας και φωνάζοντας, 
επειδή ο Αλσέστ είχε τρίψει με το δάχτυλό του έναν πίνακα, για να δει εάν ήταν ακόμα φρέσκος. 
Ο φύλακας είπε πως δεν έπρεπε να αγγίζουν τους πίνακες κι είχε αρχίσει να κουβεντιάζει με τον 
Αλσέστ, που του έλεγε σοβαρά πως δεν υπάρχει κίνδυνος, επειδή οι πίνακες είναι πού στεγνοί και 
δεν κινδυνεύουν να λερωθούν. Η δασκάλα είπε στον Αλσέστ να καθίσει φρόνιμα και υποσχέθηκε 
στον φύλακα ότι θα μας επιβλέπει αυστηρά. Ο φύλακας έφυγε κουνώντας το κεφάλι. 
      Ενώ η δασκάλα συνέχισε να μας εξηγεί εμείς κάναμε γλίστρες. Ήταν απίθανα, επειδή το 
πάτωμα ήταν γυαλισμένο και γλιστρούσε πολύ. [..] 
      Ο φύλακας έφτασε βιαστικός και ρώτησε τη δασκάλα αν πίστευε πως ήταν καλύτερα να 
φεύγαμε. Η δασκάλα είπε ναι, δεν άντεχε άλλο. [..] 
      Όταν βγήκαμε από το μουσείο, ο Ζοφρουά είπε στη δασκάλα ότι, αφού αγαπάει τόσο πολύ 
τους πίνακες ζωγραφικής, μπορούσε να έρθει στο σπίτι του, επειδή ο μπαμπάς του και η μαμά 
του είχαν μία συλλογή, για την οποία όλος ο κόσμος μιλούσε με θαυμασμό. Η δασκάλα έκρυψε το 
πρόσωπό της με τα δυο της χέρια και απάντησε ότι δεν ήθελε ποτέ πια στη ζωή της να δει 
κανέναν πίνακα και δεν ήθελε ούτε καν να της μιλούν για πίνακες ζωγραφικής. Τότε κατάλαβα, 
λοιπόν, γιατί η δασκάλα δεν ήταν πολύ χαρούμενη γι’ αυτήν την επίσκεψη στο μουσείο. Κατά 



 

βάθος δεν της αρέσουν οι πίνακες ζωγραφικής]. 
 
 (Ρενέ Γκοσινί- Ζαν Ζακ Σενπέ, ‘Ο Μικρός Νικόλας διασκεδάζει’, σ.σ: 94-95, Εκδ. Σύγχρονοι 
Ορίζοντες, 2008) 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Πρώτη δραστηριότητα 
Α1. Η ιστορία που διάβασες αναφέρεται σε: (Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση) 
Α. ένα αρχαιολογικό μουσείο 
Β. ένα μουσείο ζωγραφικής 
Γ. μία επίσκεψη μαθητών σε ένα μουσείο ζωγραφικής Δ. μία συλλογή από πίνακες ζωγραφικής 
Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου αντιγράφοντας δύο σημεία από το κείμενο.  
 

μονάδες 15 
Δεύτερη δραστηριότητα 

Α2. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου «Όταν βγήκαμε… ζωγραφικής» οι συγγραφείς:  

 περιγράφουν ένα αντικείμενο;  

 αφηγούνται κάτι;  

 επιχειρηματολογούν για κάτι; 
Πώς το κατάλαβες; Να εντοπίσεις σημεία από το κείμενο που να υποστηρίζουν την άποψή σου.  
 

 μονάδες 5 
 
Α.3 α.  Σε ποιους χρόνους βρίσκονται τα υπογραμμισμένα ρήματα της δεύτερης παραγράφου του 
κειμένου; Τι κοινό έχουν; Γιατί επιλέχθηκαν από τους συγγραφείς; 

μονάδες 6 
Α.3 β. Να γράψεις μία νέα λέξη (απλή ή σύνθετη) για καθεμιά από τις παρακάτω: έργα, 
πρόσωπό, χέρια, ζωή. 

μονάδες 4 
 

Τρίτη δραστηριότητα 
 
Α4. Ο μικρός Νικόλας που είναι και ο αφηγητής της ιστορίας λέει στην τελευταία παράγραφο: 
«Τότε κατάλαβα, λοιπόν, γιατί η δασκάλα δεν ήταν πολύ χαρούμενη γι’ αυτήν την επίσκεψη στο 
μουσείο. Κατά βάθος δεν της αρέσουν οι πίνακες ζωγραφικής». Συμφωνείς ή όχι με το σχόλιο του 
μικρού Νικόλα; Να παρουσιάσεις την άποψή σου σε 80 – 100 λέξεις. 
 

μονάδες 20 
 


