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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Στη διάρκεια μιας συνάντησης με φίλους, η Αργυρώ και ο Θοδωρής –οι ιδρυτές της δράσης «διαβάζω 

για τους άλλους» - συζητούσαν για τη λογοτεχνία και το συγγραφικό έργο του Τζόναθαν Κόου. Τότε 

η Αργυρώ, του πρότεινε να διαβάσει ένα συγκεκριμένο βιβλίο αυτού του συγγραφέα και ο Θοδωρής, 

όντας άτομο με προβλήματα όρασης, που διαβάζει βιβλία μέσω της ακουστικής μεθόδου ή μέσω της 

βοήθειας φίλων και συγγενών, της ζήτησε να του το διαβάσει η ίδια. Έτσι,  της γεννήθηκε η ιδέα να 

το ηχογραφήσει και να το διαδώσει μέσα από το «facebook» ώστε να είναι διαθέσιμο και για άλλους 

τυφλούς καθότι την θύμωνε το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι που εξ αιτίας διαφόρων προβλημάτων 

δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κάτι τόσο απλό όσο η απόλαυση ενός βιβλίου. Σκοπός της 

δράσης τους αυτής είναι   να δημιουργήσουν ακουστική βιβλιοθήκη η οποία θα απευθύνεται σε άτομα 

με προβλήματα όρασης, ή σε άτομα που λόγω κάποιας ασθένειας ή προχωρημένης ηλικίας δεν 

μπορούν να απολαύσουν τα «ταξίδια» στη μαγική χώρα της λογοτεχνίας.  Η επιθυμία πολλών 

εθελοντών να βοηθήσουν αμέσως μόλις οι ιδρυτές της κίνησης γνωστοποίησαν τη λειτουργία του 

δικτύου τους έδωσε το έναυσμα για τη διοργάνωση των ζωντανών αναγνώσεων. 

 

2. Πριν από λίγες μέρες, το cretapost βρέθηκε στη συνάντηση των εθελοντών του «Διαβάζω για τους 

άλλους» στο Ηράκλειο και μίλησε με τους υπευθύνους της ομάδας σε τοπικό επίπεδο, αλλά και με το 

δίδυμο που αποτελεί την ψυχή του εγχειρήματος[ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ]. Τη 

Χανιώτισσα Αργυρώ Σπυριδάκη και τον Θοδωρή Τσάτσο από την Αθήνα δύο νέα παιδιά, κάτω των 

30, που με αφορμή μια συζήτηση για τη λογοτεχνία στη διάρκεια ενός απογευματινού καφέ με 

φίλους, συνέλαβαν την πρωτότυπη ιδέα τους, την οποία έκαναν και πράξη μέσα σε ελάχιστο χρονικό 

διάστημα. [ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ] 

 

 

3. Το «Διαβάζω για τους άλλους» είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη δημιουργία 

μιας βάσης δεδομένων με τίτλους βιβλίων που θα αποτελεί μια ακουστική βιβλιοθήκη απευθυνόμενη 

σε ανθρώπους σε άτομα με προβλήματα όρασης, ή σε άτομα που λόγω κάποιας ασθένειας ή 

προχωρημένης ηλικίας δεν μπορούν να απολαύσουν την ανάγνωση ενός βιβλίου. 

 

4.  

 να διαβάσει ένα συγκεκριμένο βιβλίο. (δευτερεύουσα ονοματική βουλητική ως αντικείμενο 

στο ρήμα της κύριας «πρότεινε»). 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2019 
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 για να δημιουργηθεί ακουστική βιβλιοθήκη. (δευτερεύουσα επιρρηματική τελική ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα της κύριας «ηχογραφούν»). 

 επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.  (δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα της κύριας «δεν έχουν»). 

 πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. (δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση ως 

αντικείμενο στο ρήμα της κύριας «διηγήθηκαν»). 

  όταν διαπίστωσα (δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του 

χρόνου στο ρήμα της κύριας «θύμωσα») 

 

5. Αν υπήρχε ακουστική βιβλιοθήκη, οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης  θα απολάμβαναν 

ευκολότερα τη μαγεία της λογοτεχνίας.  Το αντίθετο του πραγματικού. 

 

Το μετατρέπουμε στο πραγματικό : Αν + οποιοσδήποτε χρόνος   ίδιος χρόνος / Προστακτική / 

Υποτακτική. 

- Αν υπάρχει….. απολαμβάνουν…  

 

6. Υπώνυμα της έννοιας «εθελοντισμός» : (ενδεικτικά) ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη. 

 

7. Μεγάλη: μικρή, ανήσυχο: ήσχυχο, απλό: σύνθετο, δημιουργήσουν: καταστρέψουν 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Γράφετε ένα άρθρο στην προσωπική σας ιστοσελίδα για την αξία της εθελοντικής δράσης και τις θετικές 

συνέπειες της στην κοινωνία.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο 

 

1
ο
 ζητούμενο: αξία της εθελοντικής δράσης 

 Καταπολέμηση ατομικισμού και ιδιοτέλειας, ανάπτυξη αλληλεγγύης, συντροφικότητας,  

       ενότητας. 

 Ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή και ενίσχυση δημοκρατίας. 

 Έμπρακτη απόδειξη ανιδιοτελούς αγάπης προς τον συνάνθρωπο. 

 Ηθική ικανοποίηση και πληρότητα. 

 Διοχέτευση δημιουργικών δυνάμεων ανθρώπου με τρόπο ωφέλιμο. 
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2
ο
 ζητούμενο: θετικές συνέπειες εθελοντικής δράσης στην κοινωνία 

• Ενδυναμώνονται οι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ των πολιτών, γεγονός που αποτελεί ζητούμενο για κάθε 

κοινωνία, προκειμένου να επιτευχθεί η ευρυθμία της, διαπλάθεται 

ισχυρή ανθρωπιστική συνείδηση κι αυξάνεται η ευαισθησία για την αντιμετώπιση 

ενδεχόμενων προβλημάτων, πατάσσεται ο τυφλός εγωισμός κι ο αντικοινωνικός 

ωφελιμισμός, 

• αποκτώνται νέα ενδιαφέροντα κι εμπειρίες ζωής, σε συλλογικό επίπεδο 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις κοινών στόχων κι ευνοείται η εθνική ομοψυχία, βελτιώνεται ο διεθνής ρόλος 

κι η γενικότερη φυσιογνωμία ενός λαού. 

 


