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ΔΙΔΑΚΤΕΑ & ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου 

περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων:

1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της  Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., εκτός από τα εξής:

	 •	 Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο

	 •	 Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου

	 •	 To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία  

2. Έκφραση−Έκθεση για το Γενικό Λύκειο − Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. 
Μανωλίδη κ.ά.

3. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ. Κανδήρου κ.ά.

Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι 
γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη).

Συγκεκριμένα:

Ι.  ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 

1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο.

α)   Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το 

περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα :

• να διακρίνει:

-   τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, 

επίκληση στην αυθεντία)

-  τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα και τεκμήρια κ.ά.)

-  το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) σε έναν συλλογισμό

• να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:

-  στη διαφήμιση

-  στον πολιτικό λόγο

-  στον επιστημονικό λόγο

• να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:

-  να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος

-  να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων

• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα

• να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:

- την οργάνωση / δομή (συνειρμική-λογική)

- τον σκοπό (απόδειξη μιας θέσης - ελεύθερος στοχασμός)

- την οπτική (υποκειμενική-αντικειμενική)

- τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
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• να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο 

κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.

• να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα

• να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):

- το θέμα

- την άποψη του συγγραφέα

- τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του

- τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κ.ά.

• να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες. 

β)  Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

· να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου

· να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες

· να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου 

(διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)

· να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με 

σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κ.ά.

· να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λογική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική 

συλλογιστική πορεία κ.ά.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να μην χρησιμοποιείται ο όρος συλλογιστική πορεία για την οργάνωση του κειμένου, ώστε 

να μην συγχέεται με τη συλλογιστική πορεία ενός συλλογισμού

γ)   Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές 

ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:

- ενεργητικής ή παθητικής φωνής

- συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης)

- μακροπερίοδου ή μη λόγου

- παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου

- ρηματικών ή ονοματικών συνόλων

- αναφορικής ή  ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας

- των σημείων της στίξης

- λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.

• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων

• να ερμηνεύει λέξεις

• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου

• να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να 

σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου  κ.ά.
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• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, 

είδος λόγου κ.ά.).

2. Ο μαθητής -με βάση συγκεκριμένο κείμενο- παράγει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο 

μαθητής να είναι σε θέση:

	 •	 να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του

	 •	 να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός 

κειμένου

	 •	 να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου

	 •	 να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα, (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)

	 •	 να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη

	 •	 να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.

ΙΙ.  ΓΡΑΦΩ

Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή 

έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία.

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή 

στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της 
γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή:

Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου

· η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος

· η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων

· η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων

· η πρωτοτυπία των ιδεών

· ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.

Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου 

· η σαφής και ακριβής διατύπωση

· ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος

· η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του κειμένου

· η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων

· η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.

Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου 

· η λογική αλληλουχία των νοημάτων

· η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου)

· η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

(...)

Για το σχ. έτος 2017-2018 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και 
πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.
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Διαγώνισµα 01.01. 

Γλώσσα & Λόγος 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Υπάρχει ιδανικός οµιλητής της γλώσσας; 

 Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός οµιλητής». Θα διατυπώσω εδώ µερικές σκέψεις για το 

θέµα αυτό, τις οποίες θέτω στην κρίση των αναγνωστών. 

 Καταρχάς, τι θα σήµαινε και ποιος θα χαρακτηριζόταν «ιδανικός οµιλητής»; Θα ήταν, 

νοµίζω, αυτονόητα αυτός που κατέχει πλήρως τη µητρική του γλώσσα σε όλα τα επίπεδα και που 

την χρησιµοποιεί άψογα στον προφορικό και τον γραπτό του λόγο. Τι σηµαίνει όµως αυτό στην 

πράξη; Ότι γνωρίζει άριστα όλο τον λεξιλογικό θησαυρό µιας γλώσσας, όλο τον γραµµατικό 

µηχανισµό και όλες τις δυνατές συντακτικές λειτουργίες της γλώσσας. Ακόµη, ότι γνωρίζει την 

ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων και τύπων και, το κυριότερο, ότι γνωρίζει όλο το 

φάσµα εφαρµογής των χρήσεων λέξεων, τύπων και συντακτικών δοµών στα διάφορα επίπεδα της 

πραγµατικής επικοινωνίας. Αν, λοιπόν, σκεφθούµε τον όγκο, τις διαστάσεις και την 

πολυπλοκότητα αυτής της γνώσης, µπορούµε να καταλάβουµε γιατί είναι ανέφικτο να υπάρξει 

«ιδανικός οµιλητής», δηλαδή ένα ιδανικό πρότυπο γνώσης και χρήσης µιας συγκεκριµένης 

γλώσσας. 

 Αυτό που υπάρχει είναι ο «προσεκτικός οµιλητής», δηλαδή ο ευαίσθητος χρήστης, που 

πασχίζει ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό λόγο. Είναι αυτός που καλλιεργεί και εµπλουτίζει 

συνεχώς τη γνώση του στη γλώσσα µε διαβάσµατα και ακούσµατα, µε συνεχή άσκηση στην 

παραγωγή και κατανόηση κειµένων (προφορικών και γραπτών), µε εντατική προσπάθεια για 

κατάλληλες επιλογές σε όλα τα επίπεδα, µε ανεπτυγµένο γλωσσικό αίσθηµα και διά βίου µαθητεία 

στη γλώσσα. Είναι αυτός που πιστεύει στη γλώσσα του ως αξία, δηλαδή ως φυσικό συµπλήρωµα 

της σκέψης του, ως πολιτιστική κληρονοµιά του και, τελικά, ως ταυτότητα. Είναι ο οµιλητής που 

έχει συναίσθηση ότι στην αναµέτρησή του µε τη γλώσσα είναι εκ των προτέρων «ηττηµένος», 

επιµένει όµως να αγωνίζεται για µια «αξιοπρεπή ήττα», στην οποία ο λόγος του δε θα έχει, κατά το 
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δυνατόν, προδώσει τη σκέψη του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχει η γλώσσα του. 

Χρειάζεται ταπεινοσύνη και αίσθηση ορίων για να «νογάει» ο οµιλητής, να έχει επίγνωση των 

πεπερασµένων δυνάµεών του σε σχέση µε τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας, ιδίως µιας 

πολιτιστικά καλλιεργηµένης γλώσσας που συµβαίνει να είναι η Ελληνική. 

 Ωστόσο, αυτή η αδυναµία είναι συγχρόνως και µια διανοητική πρόκληση για κάθε οµιλητή 

να κατακτήσει τη γλώσσα του σε τέτοια έκταση και τόσο βάθος ώστε να εξασφαλίσει τη 

µεγαλύτερη δυνατή ποιότητα στον λόγο του. Ο Βιτγκενστάιν δεν µας έχει διδάξει µόνο ότι τα όρια 

του κόσµου µας είναι τα όρια της γλώσσας µας, αλλά µας έχει εµψυχώσει ότι µπορούµε να 

εκφράσουµε καθαρά µε τη γλώσσα µας ό,τι συλλαµβάνουµε καθαρά µε τον νου µας. Η καθαρότητα 

της σκέψης µας δηλαδή εξασφαλίζει και την ποιότητα του λόγου µας. Άλλη πρόκληση αυτή, άλλος 

παράλληλος αγώνας. Αυτός όµως ο διπλός αγώνας δικαιώνει την ύπαρξή µας και, στην πράξη, 

χαράσσει τα όρια της ελευθερίας µας που είναι συνυφασµένα µε τη σκέψη και τη γλώσσα µας. 

Αυτός ο αγώνας και αυτή η αγωνία εκφράζονται µε αφοπλιστική απλότητα και ευθυβολία στα 

λόγια του µεγάλου στοχαστή-ποιητή, του Διονυσίου Σολωµού, «µήγαρις (= µήπως) πως έχω άλλο 

τι στον νου µου πάρεξ (= εκτός από) ελευθερία και γλώσσα». 

Γεώργιος Μπαµπινιώτης, εφ. Το Βήµα, 01-03-2014 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποιος θεωρείται «προσεκτικός οµιλητής» της γλώσσας και ποιος θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί «ιδανικός µιλητής της γλώσσας», σύµφωνα µε τον συγγραφέα του κειµένου; (60 έως 

80 λέξεις) 

[β] Για ποιον λόγο, σύµφωνα µε τον συγγραφέα του κειµένου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 

«ιδανικός οµιλητής» της γλώσσας; (60 έως 80 λέξεις) 

[γ] Με ποιους τρόπους, σύµφωνα µε τον συγγραφέα του κειµένου, ο οµιλητής µπορεί να καλλιεργεί 

και να εµπλουτίζει τη γνώση του για τη γλώσσα; (60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη β’ παράγραφο («Καταρχάς, ... γλώσσας») και στην γ’ 

παράγραφο («Αυτό που υπάρχει ... η Ελληνική») του κειµένου. 

[β] Να χωρίσετε σε δύο παραγράφους την γ’ παράγραφο («Αυτό που υπάρχει ... η Ελληνική») του 

κειµένου και να αιτιολογήσετε τη διαφορετική παραγραφοποίηση. 

[γ] Να καταγράψετε τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της β’ παραγράφου του κειµένου. Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε την αναφορά σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

[δ] Να καταγράψετε τις λέξεις ή φράσεις µε τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή µεταξύ των 

παραγράφων του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων, στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις φράσεις 

του κειµένου µε έντονη γραφή: «λεξιλογικό θησαυρό», «πραγµατικής επικοινωνίας», «εντατική 

προσπάθεια», «πολιτιστική κληρονοµιά», «ποιότητα στον λόγο». 

[β] 1) «Ο ευαίσθητος χρήστης [...] πασχίζει ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό λόγο»: Να 

αντικαταστήσετε την υπογραµµισµένη λέξη µε µία συνώνυµη, µε βάση τη σηµασία της στο 

κείµενο, και να χρησιµοποιήσετε τη συνώνυµη λέξη σε µία πρόταση που θα δηµιουργήσετε. 2) 
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«Μας έχει εµψυχώσει»: Να αντικαταστήσετε την υπογραµµισµένη λέξη µε µία συνώνυµη, µε βάση 

τη σηµασία της στο κείµενο, και να τη χρησιµοποιήσετε σε µία πρόταση που θα δηµιουργήσετε. 

[γ] «µήγαρις πως έχω άλλο τι στον νου µου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα»: Χρησιµοποιώντας τη 

φράση αυτή, να γράψετε µία παράγραφο 50 έως 60 λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] «Ο Βιτγκενστάιν δε µας είχε διδάξει µόνο»: Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής 

σύνταξης από τον συγγραφέα και να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

[β] Να επισηµάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις και προτάσεις του κειµένου χρησιµοποιούνται 

µε κυριολεκτική/ δηλωτική και ποιες µε µεταφορική/ συνυποδηλωτική σηµασία: 1) «γνωρίζει την 

ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων». 2) «στην αναµέτρησή του µε τη γλώσσα». 3) «µε 

τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας». 

[γ] Το κείµενο κλείνει µε τα λόγια του ποιητή Διονυσίου Σολωµού: «µήγαρις πως έχω άλλο τι στον 

νου µου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να 

κλείσει το κείµενό του; 

[δ] Να δικαιολογήσετε τη χρήση του ρητορικού ερωτήµατος στον τίτλο του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας (21 Φεβρουαρίου) δηµοσιεύετε ένα 

κείµενο στην εφηµερίδα του σχολείου σας (περίπου 450 λέξεις), στο οποίο αναδεικνύετε τη 

σηµασία της προστασίας και της καλλιέργειας της µητρικής γλώσσας και προτείνετε τρόπους µε 

τους οποίους το σχολείο θα µπορούσε να βελτιώσει την παρεχόµενη στους µαθητές του γλωσσική 

εκπαίδευση. 

[β] Με αφορµή τη διαπίστωση πως η γλωσσική διδασκαλία και γενικότερα η ελληνική εκπαίδευση 

δίνει προτεραιότητα στον γραπτό λόγο και υποτιµά την προφορική έκφραση, δηµοσιεύετε ένα 

κείµενο στην εφηµερίδα του σχολείου σας (περίπου 450 λέξεις), στο οποίο, προκειµένου να 

αναδείξετε την ισοτιµία των δύο αυτών µορφών έκφρασης, αναλύετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. 
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Διαγώνισµα 01.02. 

Γλώσσες & Διάλεκτοι 

ΚΕΙΜΕΝΑ  

[1] 

Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισµού 

των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στην επιφάνεια και το 

πρόβληµα: πώς θα λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένας ενιαίος πολυπολιτισµικός οργανισµός, χωρίς 

να εµποδίζεται από τιςγλωσσικές διαφορές; Με άλλα λόγια, πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία µε 

παράλληλη διατήρηση της πολυφωνίας σε βαθµό που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκεί το δικαίωµα χρήσης της µητρικής του γλώσσας; 

 Το πρόβληµα συνδέεται µε ποικίλα θέµατα οικονοµικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής πολιτικής, 

αλλά και γεωπολιτικής. Το στοιχειοθετούν δύο κυρίως δεδοµένα: το πρώτο είναι η επικράτηση της 

αγγλικής και το δεύτερο η ανάγκη διατήρησης όλων των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν 

και δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουµε τους λόγους που συνηγορούν υπέρ της πολυφωνίας, 

αναφέρουµε µόνον ότι κάθε λαός µε τη γλώσσα του δηµιουργεί τον πολιτισµό του. Αν κινδυνέψει η 

γλώσσα του, τίθεται θέµα ύπαρξης του λαού ως ιδιαίτερης οντότητας µε όλα τα επακόλουθα στην 

ικανότητα συνεισφοράς του στο ευρωπαϊκό σύνολο. 

 Η κυριαρχία όµως της Αγγλικής αποτελεί πραγµατικότητα. Από το ένα µέρος 

χρησιµοποιείται ως πλεονέκτηµα και όπλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον 

οικονοµικό και πολιτικό ανταγωνισµό της σε επίπεδο παγκόσµιο. Από το άλλο µέρος όµως, 

διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση της αγγλικής γίνεται αναπόφευκτα σε βάρος όλων των άλλων 

γλωσσών της Ένωσης µε ορατό τον κίνδυνο της µονογλωσσίας για την Ευρώπη και, συνεπώς, θα 

πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να εξισορροπεί τα συµφέροντα και τη λειτουργικότητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Χ.Α. Παπαρίζος, Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία,  

Gutenberg, Αθήνα, 2004, σ. 208-209 (διασκευή) 

[2] 

[Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων] 

 Η γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων αποτελεί σίγουρα ένα πρόβληµα, το οποίο απαιτεί 

λύσεις. Από την άλλη πλευρά, η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυµορφία αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας 

πολιτιστικό πλούτο, άξιο διατήρησης και καλλιέργειας. Εποµένως, το να έχει κάθε Ευρωπαίος τη 

δυνατότητα να επικοινωνεί γνωρίζοντας και χρησιµοποιώντας δύο τουλάχιστον γλώσσες, πέραν της 

µητρικής του, είναι ένας στόχος πολύ σηµαντικός αλλά και πολύ φιλόδοξος. 

 Βέβαια, για να είναι αποτελεσµατική η διδασκαλία και η γνώση τριών γλωσσών, πρέπει να 

ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο µιας διαπολιτισµικής και πολυπολιτισµικής προσέγγισης της 

παιδείας. Με τον τρόπο αυτόν θα υπηρετηθεί αποτελεσµατικά η ανάγκη διδασκαλίας τριών 

γλωσσών, αλλά και θα ενισχυθεί η διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών στα παιδιά των 

Ευρωπαίων που διαµένουν σε χώρες διαφορετικές από αυτήν της καταγωγής τους. Τέλος, σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθούν συστηµατικά νέοι τρόποι εκµάθησης ξένων γλωσσών που να 

καθιστούν την όλη διαδικασία πιο ελκυστική στα παιδιά, αλλά και πιο προσιτή σε όλους. 

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

Αριθµ. C 295/31 – 295/32,07-10-1996 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποιο πρόβληµα επισηµαίνεται από τους συντάκτες των κειµένων και ποιες λύσεις προτείνονται; 

(60 έως 80 λέξεις) 

[β] Βασιζόµενοι στα κείµενα, να χαρακτηρίσετε µε Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 

1) Στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εµφανίστηκε το πρόβληµα του ανταγωνισµού των γλωσσών.  

2) Στην Ευρώπη θα υπάρχει οπωσδήποτε µονογλωσσία.  

3) Το ζήτηµα της γλωσσικής επικοινωνίας των Ευρωπαίων δε θεωρείται πρόβληµα.  

4) Κάθε Ευρωπαίος καλό είναι, εκτός από τη µητρική του γλώσσα, να µαθαίνει και άλλες δύο 

γλώσσες.  

5) Η διδασκαλία των τριών γλωσσών δεν πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο µιας 

πολυπολιτισµικής προσέγγισης της παιδείας. 

[γ] Να συγκρίνετε τις θέσεις των συντακτών των δύο κειµένων σχετικά µε την πολυγλωσσία στην 

Ευρώπη. 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη («Το πρόβληµα...σύνολο») και τηντρίτη («Η 

κυριαρχία...Ένωσης») παράγραφο του πρώτου κειµένου. 

[β] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του δεύτερου κειµένου.  

[γ] Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στο εσωτερικό της δεύτερης παραγράφου («Βέβαια... σε όλους») 

του δευτέρου κειµένου; 

[δ] Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία και ο τρόπος ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου («Η κυριαρχία... 

Ένωσης») του πρώτου κειµένου; 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] «Η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυµορφία αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικό πλούτο»: 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δηµιουργήσετε µια παράγραφο 60 έως 80 λέξεων. 
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[β] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις και 

φράσεις του πρώτου κειµένου µε την έντονη γραφή, µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο: 

«γλωσσικές διαφορές», «συνδέεται», «θέµατα», «πολυφωνίας», «αποτελεί». 

[γ] Να δηµιουργήσετε από µία πρόταση χρησιµοποιώντας το αντώνυµο καθεµιάς από τις 

υπογραµµισµένες λέξεις των κειµένων: «εµποδίζεται», «πλεονέκτηµα», «σηµαντικός», 

«αποτελεσµατική», «γενικότερο». 

[δ] «ήδη», «αποτελεσµατικά», «κυρίως», «µόνον», «αναπόφευκτα»: Να γράψετε µία πρόταση, 

χρησιµοποιώντας καθένα από τα επιρρήµατα αυτά του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να επισηµάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις/ προτάσεις των κειµένων χρησιµοποιούνται 

µε κυριολεκτική/ δηλωτική και ποιες µε µεταφορική/ συνυποδηλωτική σηµασία: 

1) «ήρθε στην επιφάνεια [...] το ζήτηµα»  

2) «το συγκεκριµένο ερώτηµα παραµένει ανοιχτό»  

3) «τρόποι εκµάθησης ξένων γλωσσών»  

[β] «θα πρέπει να αναζητηθούν συστηµατικά νέοι τρόποι εκµάθησης ξένων γλωσσών»:Να 

αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα του δεύτερου κειµένου και 

να µετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

[γ] Να γράψετε έναν µεταφορικό / συνυποδηλωτικό τίτλο σε καθένα από τα δύο κείµενα. 

[δ] Να ερµηνεύσετε τη χρήση των ερωτήσεων στην α’ παράγραφο («Ο ενιαίος ευρωπαϊκός 

χώρος ... µητρικής του γλώσσας») του «Κειµένου 1». 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Όλες οι γλώσσες του κόσµου, ακόµα και οι πλέον ισχυρές, βρίσκονται σήµερα σε κρίση. 

Ωστόσο, τον µεγαλύτερο κίνδυνο φαίνεται να διατρέχουν οι τοπικές διάλεκτοι. Με αφορµή τις 

παρατηρήσεις αυτές αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε ανοιχτή επιστολή ευαισθητοποίησης στον 

ηµερήσιο Τύπο προς τους πολιτικούς και πνευµατικούς ηγέτες του τόπου µας. Στην επιστολή αυτή 

(περίπου 450 λέξεις) εξηγείτε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την προστασία των διαλέκτων 

και προτείνετε τρόπους, ώστε κάτι τέτοιο να επιτευχθεί.  
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[β] Ευαισθητοποιηµένοι από τα κείµενα που διαβάσατε, συντάσσετε µία ανοιχτή επιστολή (περίπου 

450 λέξεις) προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία επιχειρηµατολογείτε υπέρ της 

ανάγκης προστασίας της πολυγλωσσίας και προτείνετε τρόπους µε τους οποίους η ευρωπαϊκή 

εκπαίδευση µπορεί να συµβάλει στην επιτυχία του στόχου αυτού. 
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Γλωσσοµάθεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το διδασκαλείο Νεοελληνικής Γλώσσας 

 Σαράντα χιλιάδες φιλέλληνες έχουν «αποφοιτήσει» συνολικά ως σήµερα από το 

Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 

µετακοµίζει πλέον από το κτίριο της Φιλοσοφικής σε νέο, υπερσύγχρονο κτίριο µέσα στην 

Πανεπιστηµιούπολη. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύµατος χαρακτηρίζουν «διαµάντι» το Διδασκαλείο της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας που στόχο έχει την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισµού. «Μαθητές» 

του είναι κυρίως µέλη του διπλωµατικού σώµατος που επιθυµούν να µάθουν ελληνικά, πρόξενοι, 

Έλληνες του απόδηµου Ελληνισµού. 

 Το Διδασκαλείο είναι ένας σηµαντικός θεσµός, µε ιστορία περισσότερη από µισό αιώνα, για 

τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Αποτελεί σήµερα το µεγαλύτερο 

κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσµο. Πολλοί από τους αποφοίτους του είναι 

σήµερα καθηγητές Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων σε όλον τον κόσµο, 

µέλη του διπλωµατικού σώµατος της χώρας τους, µέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς 

επιστήµονες, διευθυντικά στελέχη, διακεκριµένοι καλλιτέχνες και επιχειρηµατίες. 

 Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής άρχισε τη δεκαετία του ‘50, παράλληλα µε τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο των µαθηµάτων και των εκδηλώσεων που πρόσφερε 

στους φοιτητές το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή έως σήµερα. Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για την εκµάθηση της Νέας Ελληνικής 

οδήγησε στην ίδρυση ανεξάρτητου Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής. Στους σκοπούς του 

Διδασκαλείου, µεταξύ άλλων, εντάσσεται η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της Νέας 

Ελληνικής για τους υποψήφιους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ. 

 Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου Αθηνών προσφέρονται ασφαλώς 

δεκάδες ξένες γλώσσες, σε ευέλικτα ωράρια, τα οποία µπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές και 
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επαγγελµατίες. Πρώτες στις προτιµήσεις των φοιτητών είναι η ισπανική, η αγγλική, η γερµανική, η 

ιταλική και η γαλλική γλώσσα. Στο Διδασκαλείο διδάσκονται και άλλες ξένες γλώσσες, 27 

συνολικά, µεταξύ των οποίων ηαλβανική, η αραβική, η αρµενική, η βουλγαρική, η δανική, η 

εβραϊκή, η ιαπωνική, η ολλανδική, η νορβηγική, η περσική, αλλά και οι ινδικές, χίντι και 

σανσκριτικά. 

Μάρνυ Παπαµατθαίου, εφ. Το Βήµα, 20-02-2014 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Με ποιον τρόπο η αρθρογράφος υποστηρίζει στο κείµενό της τη γλωσσοµάθεια; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Για ποιον λόγο η αρθρογράφος αναφέρεται στους µαθητές και στους αποφοίτους του 

Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (60 έως 80 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να αποδώσετε έναν τίτλο σε καθεµία από τις παραγράφους του κειµένου. 

[β] Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στην τέταρτη παράγραφο («Στο Διδασκαλείο...σανσκριτικά») του 

κειµένου; 

[γ] Να εντοπίσετε το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική – επαγωγική) του 

επιχειρήµατος της β’ παραγράφου («Το Διδασκαλείο ... επιχειρηµατίες») του κειµένου. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων, χρησιµοποιώντας τις παρακάτω λέξεις και 

φράσεις του κειµένου µε την έντονη γραφή: «ελληνικού πολιτισµού», «σηµαντικός θεσµός», 

«διδασκαλία των ξένων γλωσσών», «εκµάθηση της Νέας Ελληνικής», «γνώσης». 

[β] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων, χρησιµοποιώντας συνώνυµες λέξεις ή 

ισοδύναµες φράσεις των υπογραµµισµένων λέξεων µε βάση τη σηµασία που αυτές έχουν στο 

κείµενο: «εξάπλωση», «διαπρεπείς», «πρόσφερε», «συνεχώς», «σκοπούς». 

[γ] «Πρώτες στις προτιµήσεις των φοιτητών είναι η ισπανική, η αγγλική, η γερµανική, η ιταλική 

και η γαλλική γλώσσα»: Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων, χρησιµοποιώντας τη 

φράση αυτή του κειµένου. 
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ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Ποιες από τις ακόλουθες φράσεις και προτάσεις χρησιµοποιούνται στο κείµενο κυριολεκτικά/ 

δηλωτικά και ποιες µεταφορικά/ συνυποδηλωτικά: «υπερσύγχρονο κτίριο», «διπλωµατικού 

σώµατος», «διαπρεπείς επιστήµονες», «προσφέρονται δεκάδες ξένες γλώσσες», «προτιµήσεις των 

φοιτητών». 

[β] «χαρακτηρίζουν “διαµάντι” το Διδασκαλείο»,«δεύτερης/ ξένης γλώσσας»: Να αιτιολογήσετε τη 

χρήση των εισαγωγικών και της καθέτου στις φράσεις αυτές. 

[γ] «Οι εκπρόσωποι του Ιδρύµατος χαρακτηρίζουν “διαµάντι” το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας», «Στο Διδασκαλείο διδάσκονται και άλλες ξένες γλώσσες»: Στις προτάσεις αυτές του 

κειµένου, αφού τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο, να ερµηνεύσετε 

την αρχική επιλογή της αρθρογράφου. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Πληροφορηθήκατε από τον Τύπο την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να εισαγάγει στο 

πρόγραµµα σπουδών του ελληνικού σχολείου τη διδασκαλία «νέων» ξένων γλωσσών. 

Αποφασίζετε, λοιπόν, να αποστείλετε επιστολή (περίπου 450 λέξεις) στον υπουργό, ως εκπρόσωποι 

της µαθητικής κοινότητας του σχολείου σας, στην οποία, προκειµένου να εκφράσετε την 

επιδοκιµασία σας για την απόφαση αυτή, αναλύετε τη σηµασία της εκµάθησης ξένων γλωσσών, 

αλλά δε διστάζετε να επισηµάνετε και τα προβλήµατα που ενδεχοµένως παρουσιαστούν από την 

άκριτη επέκταση της γλωσσοµάθειας στη χώρα µας. 

[β] Διαβάσατε στην εφηµερίδα «Το Βήµα» το άρθρο της Μάρνυς Παπαµατθαίου και αποφασίσατε 

να συντάξετε µία επιστολή (περίπου 450 λέξεις) προς τον υπουργό Παιδείας, στην οποία 

επιχειρηµατολογείτε υπέρ της στήριξης του θεσµού του Διδασκαλείου Νεοελληνικής Γλώσσας και 

προτείνετε και άλλους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να διαδοθεί η διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας. 
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Διαγώνισµα 01.04. 

Η γλώσσα των νέων και τα greeklish 

ΚΕΙΜΕΝΑ  

[1] 

Οι γλώσσες αλλάζουν 

 Δε χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν 

µε το πέρασµα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσµου και της ζωής του ανθρώπου. 

Ενδεχοµένως είναι δύσκολο να παρατηρήσουµε τη γλωσσική αλλαγή σε καθηµερινό επίπεδο. Όχι 

γιατί το φαινόµενο αυτό δεν υφίσταται, αλλά γιατί συµβαίνει αργά και σταδιακά. Οι γλωσσικές 

αλλαγές γίνονται διαδοχικά. Για παράδειγµα, οι αλλαγές στην προφορά και στα συντακτικά 

σχήµατα αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές από τη µια γενιά στην άλλη. 

 Το ότι όλες οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν στο πέρασµα του χρόνου, και µάλιστα µε 

παρόµοιους τρόπους, είναι γεγονός καθολικό. Το ίδιο γενικευµένη όµως είναι και η αντίδραση των 

φυσικών οµιλητών απέναντι στην αναπόφευκτη αυτή πραγµατικότητα. Ας παρακολουθήσουµε τον 

τρόπο µε τον οποίο περιγράφει τις αντιδράσεις αυτές ο Labov: «Όποτε η γλώσσα γίνεται 

αντικείµενο συζήτησης, συναντούµε µια γενικευµένη αρνητική αντίδραση απέναντι σε οποιαδήποτε 

αλλαγή έχει γίνει αντιληπτή είτε στο επίπεδο προφοράς είτε στο επίπεδο της γραµµατικής. Οι 

κοινότητες διαφέρουν µεταξύ τους µόνο σε σχέση µε τον βαθµό “στιγµατισµού” των νεότερων 

γλωσσικών τύπων, δε συνάντησα όµως µέχρι στιγµής κανέναν που να έχει υποδεχτεί τις αλλαγές 

αυτές µε ενθουσιασµό. Ορισµένοι πολίτες µεγαλύτερης ηλικίας καλωσορίζουν τα νέα είδη 

µουσικής και χορού, τις νέες ηλεκτρονικές συσκευές και τους υπολογιστές. Μα ποτέ κανένας δεν 

ακούστηκε να λέει: “Είναι υπέροχος ο τρόπος µε τον οποίο οι νέοι µιλούν σήµερα. Είναι πολύ 

καλύτερα από τον τρόπο που µιλούσαµε εµείς, όταν ήµουν παιδί”». 

 Φυσικά, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν µαζικά ή εξ ολοκλήρου. Εάν 

συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η βασική τους αποστολή, η επικοινωνία δε θα µπορούσε να επιτευχθεί. 
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Ωστόσο, αξίζει να αναρωτηθούµε γιατί η πεποίθηση ότι η γλώσσα από γενιά σε γενιά φθείρεται 

είναι πολύ πιο διαδεδοµένη από την άποψη ότι προοδεύει. 

Ελένη Καραντζόλα – Ασηµάκης Φλιάτουρας, Γλωσσική αλλαγή,  

Νήσος, Αθήνα, 2004, σ. 15-20 (διασκευή) 

[2] 

[Η γλώσσα των νέων] 

 Οι νέοι έχουν την τάση να διαφοροποιούνται µε το ντύσιµο, την αισθητική του σώµατος, τη 

συµπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόµενη «γλώσσα των νέων» αποτελεί κώδικα εξατοµικευτικό 

της οµάδας ηλικίας, γλωσσική παραλλαγή που διαφοροποιεί τους χρήστες της, κατασκευάζοντας 

συγχρόνως τη συνοχή της οµάδας. Οι αποκλίσεις της γλώσσας των νέων, οι νεολογισµοί και οι 

γραµµατικές παραβιάσεις εκφράζουν τις αλλαγές στα πρότυπα συµπεριφοράς, τις ιδέες, τις αξίες 

και τους κανόνες της κοινωνίας. Με τους νεολογισµούς, τις ιδιωµατικές εκφράσεις και λέξεις, οι 

νέοι µεταδίδουν µηνύµατα διάκρισης από τις παλιότερες γενιές, εκφράζουν αµφισβήτηση αρχών 

και αξιών. 

 Η χρήση της γλώσσας από τους νέους ενοχλεί, επειδή ακριβώς µεταδίδει έµµεσα αλλά 

ισχυρά τέτοια νοήµατα αµφισβήτησης. Και είναι συνηθισµένη παρανόηση να κρίνεται σαν 

«λαθεµένη», «φτωχή» ή «κακής ποιότητας». Την άρνηση των αξιών, την παραβίαση των 

απαγορεύσεων, την επιθετικότητα, και την καταστροφή της «καθώς πρέπει» οµιλίας συχνά οι 

τυχαίοι ακροατές, κι όχι συνήθως οι συνοµιλητές δέκτες, την ακούνε σαν γλωσσική καταστροφή, 

ενώ είναι γλωσσική δηµιουργικότητα. 

Άννα Φραγκουδάκη, Γλώσσα και ιδεολογία, Οδυσσέας,  

Αθήνα, 1987, σ. 72-73 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποια είναι, σύµφωνα µε τα κείµενα, τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων και ποια η 

αντίδραση των µεγαλύτερων απέναντι σε αυτά; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Ποια είναι η στάση των νέων και των ενηλίκων απέναντι στη γλώσσα, σύµφωνα µε τους 

συγγραφείς των κειµένων, και πού την αποδίδουν; 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε καθεµία από τις παραγράφους των δύο κειµένων. 

[β] Να ερµηνεύσετε τη χρήση των υπογραµµισµένων διαρθρωτικών λέξεων των κειµένων: «όπως», 

«Όποτε», «Μα», «Φυσικά», «επειδή». 

[γ] Να καταγράψετε τη δοµή και τον τρόπο οργάνωσης της β’ παραγράφου («Το ότι όλες ... όταν 

ήµουν παιδί») του «Κειµένου 1». 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να δηµιουργήσετε µία παράγραφο 50 έως 60 λέξεων, χρησιµοποιώντας τις παρακάτω φράσεις 

και λέξεις των κειµένων µε έντονη γραφή: «γλώσσα των νέων», «κώδικα», «αποκλίσεις», 

«ενοχλεί», «αµφισβήτησης». 

[β] «Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν µαζικά ή εξ ολοκλήρου»: 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δηµιουργήσετε µια παράγραφο 50 έως 60 λέξεων. 

[γ] «φυσικές», «καθολικό», «ενθουσιασµό», «διαφοροποιεί», «έµµεσα»: Με τα αντίθετα των 

λέξεων των κειµένων µε διπλή υπογράµµιση να γράψετε µία πρόταση. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να επισηµάνετε στα παραπάνω κείµενα πέντε λέξεις ή φράσεις ειδικούλεξιλογίου που να 

αφορούν στη γλώσσα και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

[β] Να δώσετε στο δεύτερο κείµενο έναν δικό σας κυριολεκτικό / δηλωτικό τίτλο και έναν 

µεταφορικό / συνυποδηλωτικό. 
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[γ] Με ποια µέσα οι συντάκτες του «Κειµένου 1» επιχειρούν να πείσουν στην α’ παράγραφο του 

κειµένου τους για τον σταδιακό χαρακτήρα των γλωσσικών αλλαγών; 

[δ] Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο οι συντάκτες του «Κειµένου 1» παραθέτουν τη µαρτυρία 

του Labov. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα το µέλλον 

της ελληνικής γλώσσας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην εισήγησή του θεώρησε κύριο υπεύθυνο 

για την κρίση της Ελληνικής τους νέους και την ιδιότυπη γλώσσα που χρησιµοποιούν στη µεταξύ 

τους επικοινωνία. Ζητάτε τον λόγο, για να παρέµβετε ως εκπρόσωποι των συµµαθητών σας, και 

στην οµιλία σας (περίπου 5 λεπτών ή 450 λέξεων σε γραπτό λόγο) επιχειρείτε να αντικρούσετε τα 

επιχειρήµατα του Προέδρου και να υπερασπιστείτε την κοινωνιόλεκτο της νέας γενιάς. 

[β] Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα το µέλλον 

της ελληνικής γλώσσας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην εισήγησή του θεώρησε κύριο παράγοντα 

για την κρίση της Ελληνικής τη χρήση των greeklish από τους νέους στη µεταξύ τους γραπτή 

επικοινωνία. Ζητάτε τον λόγο, για να παρέµβετε ως εκπρόσωποι των συµµαθητών σας, και στην 

οµιλία σας (περίπου 5 λεπτών ή 450 λέξεων σε γραπτό λόγο) επιχειρείτε να αντικρούσετε τα 

επιχειρήµατα του Προέδρου και να προτείνετε τρόπους περιορισµού της χρήσης του λατινικού 

αλφαβήτου στη γραπτή επικοινωνία. 
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Γλωσσική κρίση 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[Η γλώσσα µας σήµερα] 

 Η ελληνική γλώσσα µε τον λεξιλογικό πλούτο και µε την εκφραστική δύναµή της 

δηµιούργησε αξιόλογα µνηµεία λόγου και πολιτισµού. Παράλληλα, πρόσφερε σε όλες τις γλώσσες 

του κόσµου βασικούς όρους για την επιστήµη, για την τέχνη και τον φιλοσοφικό στοχασµό. Στην 

πορεία του χρόνου, βέβαια, και η ελληνική γλώσσα δανείστηκε δηµιουργικά λέξεις από άλλες 

γλώσσες χωρίς να χάσει τη γνησιότητά της. 

 Οι κοινωνικές συνθήκες και τα µέσα επικοινωνίας είναι, όµως, σήµερα διαφορετικά από 

άλλοτε. Στην εποχή µας η επαφή µεταξύ των λαών είναι πολύ εύκολη. Η παγκοσµιοποίηση έχει 

κάνει όλη την υφήλιο µια γειτονιά. Με το διαδίκτυο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο 

ενηµερωνόµαστε πολύ γρήγορα για ό,τι συµβαίνει σε κάθε σηµείο της γης. Παράλληλα, η 

διαφήµιση, το εµπόριο και ο οικονοµικός ανταγωνισµός οδηγούν τους ανθρώπους στο κυνήγι του 

κέρδους. Αυτή η νέα κατάσταση δεν έχει µόνο θετικά στοιχεία. Για τη γλώσσα ιδίως των µικρών 

πληθυσµιακά λαών αποτελεί δοκιµασία και µεγάλο κίνδυνο. 

 Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στο ότι οι συνθήκες της σηµερινής ζωής, και ιδιαίτερα το 

εµπορικό πνεύµα, επηρεάζουν αρνητικά την αφοµοιωτική ικανότητα της γλώσσας µας. Η τάση 

για ευκολία, η κυριαρχία όρων της τεχνολογίας και του διαδικτύου, τα διαφηµιστικά κόλπα και η 

έγχρωµη εικόνα ωθούν τον άνθρωπο στον µιµητισµό, στην αντιγραφή ξένων προτύπων και 

γλωσσικών στοιχείων. 

 Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να αλλοιώνεται το γλωσσικό αίσθηµα που διαµόρφωσε ο 

Νεοέλληνας µιλώντας και ακούοντας τη µητρική του γλώσσα. Δεχτήκαµε, για παράδειγµα, πλήθος 

λέξεων που συνδέονται µε τη χρήση του υπολογιστή, τον οποίο εντάξαµε στο λεξιλόγιό µας ως 

computer. Επίσης εκατοντάδες λέξεις που συνδέονται µε το φαγητό, όπως φαστ φουντ, σπαγγέτι, 

χάµπουργκερ, τοστ, ή το ντύσιµο, όπως τζιν, µίνι και άλλες, εντάχθηκαν στο λεξιλόγιο µας. Ακόµα, 
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πλήθος πινακίδων ελληνικών καταστηµάτων και εµπορικών κέντρων φέρουν ξενόγλωσσες 

επιγραφές. Το χειρότερο µάλιστα είναι ότι κατασκευάσαµε λέξεις που δείχνουν ότι χάσαµε το 

γλωσσικό αισθητήριό µας, όπως σουβλακερί, γυράδικο, φαστφουντάδικο κ.ά. 

 Για ποιους λόγους, όµως, δανειζόµαστε λέξεις από άλλες γλώσσες; Πολλοί θα απαντήσουν 

ότι ως λαός έχουµε την ανάγκη να συµβαδίζουµε µε την εποχή µας, να µη θεωρηθούµε 

οπισθοδροµικοί, γι’ αυτό και χρησιµοποιούµε επιδεικτικά τολεξιλόγιο άλλων γλωσσών. Η τάση 

µας για µοντερνισµό (να µία ακόµη λέξη ξενικής προέλευσης) και η ξενοµανία µας οδηγούν στο να 

χρησιµοποιούµε ξένες λέξεις και εκφράσεις, ενώ έχουµε τις αντίστοιχες ελληνικές. Πολλοί 

επαγγελµατίες, επίσης, και έµποροι τουριστικών ειδών πιστεύουν ότι το αγοραστικό κοινό, 

βλέποντας ξενόγλωσσες επιγραφές, εντυπωσιάζεται και προτιµά τα προϊόντα των καταστηµάτων 

τους. 

 Όλα αυτά σηµαίνουν, όπως γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχουν προβλήµατα που πρέπει να 

αντιµετωπίσουµε. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να χάσουµε την επικοινωνία µας µε τους άλλους 

λαούς, γιατί η επαφή µε άλλους πολιτισµούς είναι ευλογία. Πρέπει κυρίως να αποκτήσουµε πιο 

στέρεη γλωσσική παιδεία. Να επιδιώκουµε, δηλαδή, να σπουδάζουµε συστηµατικά την προφορική 

και τη γραπτή µητρική µας γλώσσα. Έτσι, θα έχουµε τη δυνατότητα να µην αποδεχόµαστε εύκολα 

ξένους όρους, παραµερίζοντας ελληνικές λέξεις ικανές να αποδώσουν τις σύγχρονες 

επικοινωνιακές και τεχνολογικές περιστάσεις. 

 Τελειώνοντας, µπορούµε να επισηµάνουµε ότι είναι ανάγκη να εργαστούµε για την 

ουσιαστικότερη επικοινωνία µεταξύ των λαών και την εκµάθηση ξένων γλωσσών µε τρόπο που δε 

θα µειώνει τη γλωσσική µας αντίσταση. Αυτό θα επιτευχθεί, αν όλοι οι παράγοντες που 

συµβάλλουν στην παιδεία, όπως είναι για παράδειγµα η οικογένεια, το σχολείο και τα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης, σέβονται τη µητρική γλώσσα και παρέχουν στους νέους πρότυπα 

προφορικού και γραπτού λόγου αντιπροσωπευτικά της αξίας της. 

«Η ξενοµανία του Νεοέλληνα και η Γλώσσα µας», Γ. Σπανός, Ζωντανές µνήµες,  

Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, Αθήνα, 1993, σ. 75-77 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποια είναι η θέση του συντάκτη του κειµένου για τον γλωσσικό δανεισµό και µε ποια 

επιχειρήµατα τη στηρίζει; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Ποιοι είναι, σύµφωνα µε το κείµενο, οι λόγοι για τους οποίους δανειζόµαστε λέξεις από άλλες 

γλώσσες; (60 έως 80 λέξεις) 

[γ] Με ποιον τρόπο, σύµφωνα µε το κείµενο, µπορεί να επιτευχθεί ο σεβασµός στη µητρική µας 

γλώσσα, χωρίς να χαθεί η επικοινωνία µας µε τους άλλους λαούς; (60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή µεταξύ των παραγράφων του κειµένου; 

[β] Να επισηµάνετε δύο απο τις διαρθρωτικές λέξεις µε τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή στην 

έκτη («Όλα αυτά...περιστάσεις») παράγραφο του κειµένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεµιάς 

από αυτές. 

[γ] Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος («Το αποτέλεσµα ... φαστφουντάδικο 

κ.ά.») του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

[δ] Να αποδώσετε έναν τίτλο σε καθεµία από τις παραγράφους του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να δηµιουργήσετε µία παράγραφο (50 έως 60 λέξεις), στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις 

παρακάτω φράσεις και λέξεις του κειµένου µε έντονη γραφή: «αφοµοιωτική ικανότητα της 

γλώσσας», «διαφηµιστικά κόλπα», «οπισθοδροµικοί», «ξένους όρους», «µητρική γλώσσα». 

[β] Να δηµιουργήσετε µία πρόταση για καθεµία από τις υπογραµµισµένες λέξεις του κειµένου: 

«γνησιότητα», «αντιγραφή», «αλλοιώνεται», «εντάξαµε», «οπισθοδροµικοί». 

[γ] «η επαφή µε άλλους πολιτισµούς είναι ευλογία»: Να χρησιµοποιήσετε τη φράση αυτή σε µία 

παράγραφο 50 έως 60 λέξεων. 
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ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε έναν µεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο κείµενο και να επισηµάνετε τη διαφορά 

του νέου τίτλου σε σχέση µε τον υπάρχοντα κυριολεκτικό/δηλωτικό. 

[β] Nα επισηµάνετε πέντε ξενόγλωσσους όρους στην τέταρτη παράγραφο («Το 

αποτέλεσµα...φαστφουντάδικο κ.ά.») του κειµένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο 

κείµενο. 

[γ] Να ερµηνεύσετε τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου στις δύο τελευταίες παραγράφους του 

κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Οι συζητήσεις περί γλωσσικής κρίσης πυκνώνουν τα τελευταία χρόνια µε ρυθµό αντιστρόφως 

ανάλογο της γλωσσικής ικανότητας της νέας γενιάς, όπως αυτή απεικονίζεται σε όλες τις σχετικές 

έρευνες. Με αφορµή το γεγονός αυτό αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε ένα κείµενο στην εφηµερίδα 

του σχολείου σας (περίπου 450 λέξεις), στο οποίο καταγράφετε και αξιολογείτε τους παράγοντες 

που προβάλλονται ως γενεσιουργοί του φαινοµένου αυτούκαι προτείνετε τρόπους αποτελεσµατικής 

αντιµετώπισης των αρνητικών αποτελεσµάτων του. 

[β] Ηµερήσια εφηµερίδα διοργανώνει αφιέρωµα στο µέλλον των γλωσσών. Στο πλαίσιο του 

αφιερώµατος αυτού δηµοσιεύεται ένα άρθρο στο οποίο ο συντάκτης θεωρεί τη γλωσσική 

µεταβολή, που προέρχεται από την απλούστευση και τον δανεισµό, ως κίνδυνο που απειλεί µε 

εξαφάνιση την ελληνική γλώσσα. Αποφασίζετε, λοιπόν, να του στείλετε µία επιστολή (περίπου 450 

λέξεις), µε την οποία καταθέτετε τις προσωπικές σας απόψεις για το ζήτηµα αυτό. 
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Διαγώνισµα 01.06. 

Διάλογος 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[Ο διάλογος και οι οµαδικές δραστηριότητες στην τάξη] 

 Η τυπική διαδικασία καθηµερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού – µαθητή στην τάξη και στο 

σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον µαθητή να εµπλακεί σε δραστηριότητες οι οποίες 

καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθµό τον διερευνητικό λόγο. Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναµία, ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιες οµαδικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη που 

θα δώσουν τη δυνατότητα στους µαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, καλλιεργώντας έτσι όχι µόνο 

τον προφορικό λόγο, αλλά και την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας. 

 Καθώς τα παιδιά συνεργάζονται σε µια οµαδική δραστηριότητα, έχουν την ευκαιρία πρώτα 

απ’ όλα να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις και να διερευνήσουν µε τα άλλα µέλη της οµάδας, αν 

µπορούν αυτές να τεθούν σε εφαρµογή. Επειδή όµως τα παιδιά συνεργάζονται στο πλαίσιο της 

οµάδας και δεν ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα 

επεξεργασµένες. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν δοκιµαστικά µια ιδέα, που µπορεί τα 

άλλα παιδιά να τη συζητήσουν, να την υιοθετήσουν ή να την τροποποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο 

δεν καλλιεργούν µόνο τον λόγο, αλλά αναπτύσσουν παράλληλα την κοινωνική δεξιότητα της 

συνεργασίας. Όπως είναι γνωστό, στο σχολείο οι µαθητές αποκτούν κυρίως την εµπειρία του 

ανταγωνισµού παρά της συνεργασίας, γι’ αυτό πολλές φορές δυσκολεύονται να συνεργαστούν. 

Ωστόσο, µια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες που µπορούν να λειτουργήσουν ως µέλη µιας 

οµάδας και η οµαδική εργασία αποτελεί το πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Η συµµετοχή του παιδιού σε µια τέτοια δραστηριότητα, που το υποχρεώνει να υποστηρίξει 

τις απόψεις του µπροστά σε άλλους, το κάνει να αποκτήσει βαθµιαία εµπιστοσύνη στον εαυτό του 

και στις ιδέες του. Αλλά και η συνεργασία ενός παιδιού µε συµµαθητές του, που βλέπουν τα 

πράγµατα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και έχουν πολλές διαφορετικές εµπειρίες και 

πολιτιστικό υπόβαθρο, το εξαναγκάζει να λάβει υπόψη του την ώρα που µιλάει και τις ανάγκες των 
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ακροατών του. Έτσι, είναι επόµενο να µειωθεί ο εγωκεντρισµός του, αφού είναι υποχρεωµένο να 

συνυπολογίσει τις ιδέες των συνεργατών του. 

 Τέλος, η συµµετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι µόνο την οµιλία, αλλά και την ακρόαση, 

αφού το παιδί, για να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να ακούει προσεκτικά τις απόψεις των 

µελών της παρέας, για να µπορέσει να αντιδράσει κατάλληλα. Κι αυτό αποτελεί σηµαντικό 

στοιχείο για µια επιτυχηµένη συνεργασία. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι, 

συµµετέχοντας οι µαθητές σε οµάδες, όπου συζητείται ένα θέµα, αυξάνουν όχι µόνο τις ευκαιρίες 

να µιλούν, αλλά και τις δυνατότητες να επεξεργάζονται ποικίλα θέµατα. 

Γιάννης Μπασλής, Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας, 

Νεφέλη, Αθήνα, 2006, σ.128-129 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Με ποιον τρόπο, σύµφωνα µε το κείµενο, η συνεργασία σε µια οµαδική δραστηριότητα στην 

τάξη και στο σχολείο προωθεί τον διάλογο και την επικοινωνία; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Ποια είναι, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, η τυπική διαδικασία της επικοινωνίας εκπαιδευτικού 

και µαθητή στην τάξη και πώς µπορεί να βελτιωθεί; (60 έως 80 λέξεις) 

[γ] Γιατί, σύµφωνα µε το κείµενο, ο προφορικός λόγος καλλιεργείται στο πλαίσιο µιας οµαδικής 

δραστηριότητας; (60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε καθεµία από τις παραγράφους του κειµένου. 

[β] Να επισηµάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις µε τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή στη 

δεύτερη παράγραφο («Καθώς ... κατεύθυνση») του κειµένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση 

καθεµιάς από αυτές. 

[γ] Να καταγράψετε τα δοµικά µέρη και δύο από τους τρόπους οργάνωσης της β’ παραγράφου 

(«Καθώς τα παιδιά ... κατεύθυνση») του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] «Μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες που µπορούν να λειτουργήσουν ωςµέλη µιας 

οµάδας»: Χρησιµοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δηµιουργήσετε µία παράγραφο 50 έως 60 

λέξεων. 

[β] Να συντάξετε µία παράγραφο 50 έως 60 λέξεων, χρησιµοποιώντας τις λέξεις και φράσεις του 

κειµένου µε έντονη γραφή: «οµαδικές δραστηριότητες», «διερευνήσουν», «κοινωνική 

δεξιότητα της συνεργασίας», «εµπιστοσύνη», «εγωκεντρισµός». 

[γ] «τυπική», «οµαδική», «υιοθετήσουν», «βαθµιαία», «µειωθεί»: Με το αντώνυµο καθεµιάς από 

τις υπογραµµισµένες λέξεις του κειµένου να γράψεις µία πρόταση που να αναδεικνύει τη σηµασία 

του. 

www.neapaideia.gr T31



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

[δ] Κύριο χαρακτηριστικό του ακαδηµαϊκού λόγου είναι η ευρεία χρήση της υπόταξης. Να 

δικαιολογήσετε την παρατήρηση αυτή, αντλώντας δύο παραδείγµατα από το κείµενο. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να επισηµάνετε στο κείµενο τρία παραδείγµατα µεταφορικής /συνυποδηλωτικής χρήσης της 

γλώσσας. 

[β] Να επισηµάνετε στο κείµενο δύο όρους ειδικού λεξιλογίου και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

[γ] «[οι µαθητές] δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασµένες», «η συµµετοχή 

σε συζήτηση καλλιεργεί όχι µόνο την οµιλία, αλλά και την ακρόαση»: Στις προτάσεις αυτές να 

δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα να χρησιµοποιήσει την ενεργητική και παθητική 

σύνταξη και να τη µετατρέψετε στο άλλο είδος. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Με αφορµή την επικείµενη γενική συνέλευση της µαθητικής κοινότητας του σχολείου σας 

δηµοσιεύετε άρθρο στη σχολική εφηµερίδα (περίπου 450 λέξεων), στο οποίο αναλύετε τη σηµασία 

του διαλόγου στον ατοµικό και δηµόσιο βίο και καταγράφετε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτός να 

είναι γόνιµος και εποικοδοµητικός. 

[β] Στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται στο σχολείο σας µεταξύ της µαθητικής κοινότητας και 

του Συλλόγου των Διδασκόντων για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του δηµοσιεύετε 

ένα κείµενο στη σχολική εφηµερίδα (περίπου 450 λέξεις), στο οποίο αναλύετε τη σηµασία του 

εκπαιδευτικού διαλόγου στην επιτυχία του στόχου αυτού και προσδιορίζετε τις προϋποθέσεις ώστε 

να είναι γόνιµος και εποικοδοµητικός. 
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Αναλφαβητισµός 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα παιδιά µελετούν, αλλά δεν κατανοούν 

 «Πολλές φορές διαβάζω και δεν καταλαβαίνω. Όταν τα κείµενα είναι αρχαία µε νέα 

ελληνικά µαζί, µου φαίνονται πολύ περίεργα. Δυσκολεύοµαι να καταλάβω, θέλει πολλή ανάλυση», 

απαντάει σε σχετική ερώτηση η Ελ., µαθήτρια της Γ’ Λυκείου. Επίσης ο Β., µαθητής Γ’ Λυκείου, 

δηλώνει: «Εκτός σχολείου, δε µ’ αρέσει να διαβάζω. Αν εξαιρέσω τα µαθήµατα που µ’ ενδιαφέρουν 

για τις Πανελλαδικές, χρειάζοµαι συνήθως αρκετό χρόνο να κατανοήσω ένα κείµενο». Τέλος ο Στ., 

µαθητής Β’ Λυκείου, αναφέρει: «Δυσκολεύοµαι να γράψω. Δεν έχω ιδέες ή όταν έχω, δεν µπορώ να 

τις αναπτύξω. Έκθεση, πάω φροντιστήριο, µαθαίνω “πακέτα λέξεων”, τα γράφω. Άλλα βιβλία, 

σχεδόν ποτέ. Προτιµώ ταινίες». 

 Όταν τέθηκε το ερώτηµα στους εκπαιδευτικούς, αν τα παιδιά καταλαβαίνουν όταν 

µελετούν, οι απαντήσεις ήταν κατηγορηµατικά αρνητικές. «Όχι, όχι!», θα πει χωρίς δεύτερη σκέψη 

η κ. Ε.Ρ., φιλόλογος, και την άποψη αυτή συµµερίζονται πολλοί συνάδελφοί της µε πολυετή 

εµπειρία. Τα παιδιά είναι αρνητικά µπροστά στο συνεχές κείµενο. Βαριούνται και φοβούνται. Η 

λεξιπενία είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ πρόβληµα υπάρχει τόσο στην κατανόηση, όσο και στην 

ορθογραφία. Το επίπεδο εγγραµµατισµού διαρκώς υποβαθµίζεται στην Ελλάδα. Βέβαια, αντίστοιχη 

περιγράφεται η κατάσταση και στα δηµόσια σχολεία της Γαλλίας, όπου µάλιστα καταργήθηκε η 

συγγραφή δοκιµίου από µαθητές, επειδή αδυνατούσαν οι περισσότεροι να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις αυτού του είδους λόγου. 

 Οι ειδικοί αποδίδουν το πρόβληµα σε πολλούς παράγοντες. Αρχικά στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Τα παιδιά δεν είναι µυηµένα στη λογοτεχνία, καθώς το περιβάλλον τους δεν ευνοεί 

συνήθως τη φιλαναγνωσία. «Ούτε εφηµερίδα δε διαβάζουν τα παιδιά µας, πράγµα που 

αποτυπώνεται και στο γράψιµό τους», αναφέρει µία µητέρα εφήβου. Οι εκπαιδευτικοί, 

παραδέχονται πως ευθύνονται κι αυτοί, καθώς αρκετές φορές «κατεβάζουν τον πήχη». Φυσικά, το 
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πρόβληµα επιδεινώνεται και από τον µεγάλο όγκο της διδακτέας ύλης, ο οποίος είναι αντιστρόφως 

ανάλογος µε τον διαθέσιµο χρόνο. Επίσης, διάφοροι πειραµατισµοί στην εκπαίδευση και η απουσία 

συνέχειας ευθύνονται για τη φθίνουσα πορεία του εγγραµµατισµού. Ίσως όµως φταίει και η εικόνα, 

το Διαδίκτυο, τα greeklish καιγενικότερα οι νέοι τρόποι επικοινωνίας, στους οποίους έχουν εθιστεί 

τα παιδιά µας.Έχοντας εξοικειωθεί µε το επιφανειακό, αδυνατούν να επεξεργαστούν ένα κείµενο 

και να αποκωδικοποιήσουν τα µηνύµατά του. 

 «Η ικανότητα του µαθητή να διαβάζει, να κατανοεί και να συνθέτει κείµενα διαφορετικού 

είδους, η έννοια δηλαδή του εγγραµµατισµού, στη σχολική κοινότητα δεν έχει κατακτηθεί από την 

πλειονότητα των παιδιών», επισηµαίνουν αρκετοί καθηγητές Πανεπιστηµίου. «Αυτό δεν είναι µόνο 

απόρροια του δύσκολου λεξιλογίου, αλλά και της εσωτερικής δοµής και διάρθρωσης του κειµένου. 

Όσο αποµακρυνόµαστε από τον αφηγηµατικό λόγο και εισάγεται στα σχολικά εγχειρίδια ο 

επιστηµονικός, έστω απλοποιηµένος, τόσο δυσχεραίνει η προσπάθεια κατανόησης. Τα παιδιά µας 

δεν υστερούν σε νοηµοσύνη. Ορισµένες φορές όµως καλούνται να διαχειριστούν “ύλη”, που είναι 

δύσκολη για τον µέσο µαθητή, ενώ ο διαθέσιµος χρόνος αποτελεί πλέον αγαθό σε ανεπάρκεια», 

διατείνονται οι ειδικοί. 

 Εποµένως, κρίνεται αναγκαίο να εστιάσουµε στην ικανότητα του παιδιού να κατανοεί τις 

ερωτήσεις, να δίνει απαντήσεις, αλλά και να διατυπώνει το ίδιο ερωτήσεις. Να επεξεργάζεται µε 

αυτονοµία τα δεδοµένα του και να αντιλαµβάνεται τις µεταξύ τους σχέσεις. 

 Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι είναι απαραίτητη η συνεχής 

επιµόρφωσή τους. Επίσης, είναι αναγκαίος ο σωστός προγραµµατισµός, µε βάση τον οποίο θα 

υλοποιούνται οι καινοτοµίες στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο των προκλήσεων της εποχής. 

 Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραγνωρίσουµε και τον ρόλο των γονέων, οι οποίοι οφείλουν να 

υποστηρίξουν την προαγωγή της γνώσης. Με ποιους τρόπους; «Μιλώντας από την αρχή στο παιδί 

επεξηγηµατικά, ερµηνευτικά και σχολιαστικά, όχι µόνο καθοδηγητικά. Εµπλεκόµενοι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Εκθέτοντάς το σε προσλαµβάνουσες, ανάλογες µε την ηλικία του», 

συµπληρώνουν οι ειδικοί. 

Βασιλική Χρυσοστοµίδου, εφ. Η Καθηµερινή, 23-02-2013 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Σε τι συνίσταται, σύµφωνα µε την αρθρογράφο, το πρόβληµα εγγραµµατισµού της ελληνικής 

νεολαίας; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Σε ποιες αιτίες, σύµφωνα µε τη συγγραφέα του κειµένου, αποδίδουν οι ειδικοί την αδυναµία 

των µαθητών να κατανοήσουν ένα κείµενο; (60 έως 80 λέξεις) 

[γ] Ποιες προσπάθειες πρέπει να γίνουν, σύµφωνα µε το κείµενο, ώστε να κατακτηθεί ο 

«εγγραµµατισµός» από τους µαθητές; (60 έως 80 λέξεις) 

[δ] Βασιζόµενοι στο κείµενο, να χαρακτηρίσετε µε Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 

1) Το Διαδίκτυο βοηθάει τα παιδιά να αποκωδικοποιήσουν µηνύµατα.  

2) Οι περισσότεροι µαθητές κατανοούν όσα διαβάζουν και µπορούν να συνθέτουν κείµενα 

διαφορετικού είδους.  

3) Η λεξιπενία είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ πρόβληµα υπάρχει στην κατανόηση και στην 

ορθογραφία.  

4) Οι γονείς πιστεύουν πως τα περισσότερα παιδιά διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία.  

5) Το επίπεδο εγγραµµατισµού είναι υψηλό στα δηµόσια γαλλικά σχολεία.  

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε καθεµία από τις παραγράφους του κειµένου. 

[β] Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος («Η ικανότητα ... οι ειδικοί») του 

κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

[γ] Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου («Οι ειδικοί αποδίδουν... ταµηνύµατά 

του») του κειµένου; 

[δ] Να εντοπίσετε τις κύριες λεπτοµέρειες της γ’ παραγράφου του κειµένου και τις λέξεις ή φράσεις 

µε τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή τους. 
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ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων στην οποία να χρησιµοποιήσετε τιςλέξεις και 

φράσεις του κειµένου µε έντονη γραφή: «νέοι τρόποι επικοινωνίας», «κείµενο», «να 

αποκωδικοποιήσουν τα µηνύµατα», «εκπαίδευση», «προκλήσεων της εποχής». 

[β] Να δηµιουργήσετε από µία πρόταση, χρησιµοποιώντας κάθε αντώνυµο των υπογραµµισµένων 

λέξεων του κειµένου: «απουσία», «ικανότητα», «διαφορετικού», «αποµακρυνόµαστε», 

«ανεπάρκεια». 

[γ] Να γράψετε την αντιστοίχιση των λέξεων της στήλης Α µε τις συνώνυµες λέξεις τους στη στήλη 

Β (περισσεύουν 2 λέξεις στη στήλη Β). 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Στη δεύτερη παράγραφο («Όταν τέθηκε ... λόγου») του κειµένου να επισηµάνετε δύο ειδικούς 

όρους (ειδικό λεξιλόγιο) και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείµενο. 

[β] «Η έννοια του εγγραµµατισµού δεν έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των παιδιών»: να 

αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από την αρθρογράφο και να µετατρέψετε την 

παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

[γ] Να επισηµάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις και φράσεις του κειµένου χρησιµοποιούνται 

µε κυριολεκτική/ δηλωτική και ποιες µε µεταφορική/ συνυποδηλωτική σηµασία: «κατεβάζουν τον 

πήχη», «φθίνουσα πορεία του εγγραµµατισµού», «τα παιδιά µας δεν υστερούν σε νοηµοσύνη». 
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ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

1) περίεργα α. αποτέλεσµα

2) συµµερίζονται β. παράξενα

3) επιδεινώνεται γ. συγγράφει

4) συνθέτει (κείµενα) δ. εύκολα

5) απόρροια ε. υιοθετούν

στ. ανίκανα

ζ. χειροτερεύει
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[δ] Να εντοπίσετε τις ιδιότητες των προσώπων των οποίων τις αυθεντικές µαρτυρίες καταγράφει 

στο κείµενό της η αρθρογράφος και να δικαιολογήσετε την επιλογή της. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Ευαισθητοποιηµένοι από το άρθρο που διαβάσατε, αποφασίζετε να συντάξετε µία ανοιχτή 

επιστολή (περίπου 450 λέξεις) προς τους νέους της γενιάς σας, στην οποία, προκειµένου να τους 

ευαισθητοποιήσετε σχετικά µε το πρόβληµα του αναλφαβητισµού, οργανικού και λειτουργικού, 

αναλύετε τους παράγοντες που το προκαλούν. 

[β] Ευαισθητοποιηµένοι από το άρθρο που διαβάσατε, αποφασίζετε να συντάξετε µία ανοιχτή 

επιστολή (περίπου 450 λέξεις) προς τον πολιτικό κόσµο της χώρας, στην οποία αναλύεται η 

αναγκαιότητα αντιµετώπισης του προβλήµατος του αναλφαβητισµού, οργανικού και λειτουργικού, 

και προτείνονται τρόποι ώστε αυτή να επιτευχθεί.  
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Διάλογος Δύο Γενεών 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

Διαγώνισµα 02.01. 

Νεότητα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εφηβεία 

 Η εφηβεία αποτελεί µία µεταβατική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, η οποία αρχίζει µε το 

τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Κατά τη διάρκειά της, συντελούνται 

βιολογικές, σωµατικές και ψυχολογικές µεταβολές, που επηρεάζουν και διαµορφώνουν τη στάση 

του εφήβου απέναντι στον εαυτό του και στους άλλους, ενηλίκους και συνοµηλίκους, καθώς και τις 

απόψεις και τις ιδέες του απέναντι σε αρχές και αξίες που επικρατούν στην κοινωνία όπου ζει. 

Επίσης, η εφηβεία είναι µία περίοδος αναζήτησης ταυτότητας, ατοµικότητας, προσωπικών 

επιλογών και στάσης ζωής. Όµως, σήµερα οι αναζητήσεις αυτές γίνονται όλο και πιο δύσκολες 

λόγω των κοινωνικών συνθηκών, καθώς η ρευστότητα της σηµερινής οικογενειακής δοµής 

δηµιουργεί αντιφάσεις και ασυνέχειες στον τρόπο µε τον οποίο οι γονείς και τα παιδιά βιώνουν 

τους ρόλους τους. 

 Ο έφηβος έχει ανάγκη να του αναγνωρίζουν ελευθερία και αυτονοµία. Χρειάζεται τον δικό 

του χώρο, ο οποίος συµβολίζει την ατοµικότητα και τη διαφορετικότητά του. Οι προσωπικές 

επιλογές στο ντύσιµο, η διευθέτηση του προσωπικού χώρου και χρόνου, η επιλογή των φίλων, του 

τρόπου διασκέδασης, της ελευθερίας λόγου και πράξεων, η ανάληψη ορισµένων ευθυνών και η 

αναγνώριση από τους γονείς των ικανοτήτων του είναι τα στοιχεία που συντελούν στην απόκτηση 

ξεχωριστής αυτόνοµης ταυτότητας και συνθέτουν την αλλαγή της σχέσης του παιδιού µε τους 

γονείς του. 

 Ασφαλώς, όπως ο έφηβος βρίσκεται σε φάση αναζήτησης ταυτότητας, έτσι και ο γονιός 

βρίσκεται σε φάση αναζήτησης του γονεϊκού του ρόλου. Καθώς έρχεται αντιµέτωπος µε 

πρωτόγνωρες συµπεριφορές και νέες ανάγκες, πολλές φορές δυσκολεύεται να βάλει όρια. 

 Η ταυτότητα του εφήβου δοµείται γύρω από δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την 

«ταυτότητα του φύλου», δηλαδή την αναγνώριση και την αποδοχή για τον εαυτό του των 
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σωµατικών, ψυχολογικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν το φύλο στο οποίο 

ανήκει βιολογικά. Ο δεύτερος άξονας αφορά την «κοινωνική ταυτότητα», δηλαδή τη διαµόρφωση 

της ιδεολογίας, των ηθικών αξιών, τωνκοινωνικών στάσεων και των επαγγελµατικών επιλογών. Η 

κοινωνική ταυτότητα αναφέρεται στη θέση, στις ενέργειες και στη λειτουργία του ατόµου ως 

µέλους της κοινωνίας. Αν σκεφθούµε, λοιπόν, τη σηµασία των παραπάνω «ταυτοτήτων», θα 

καταλάβουµε τους λόγους για τους οποίους η εφηβεία θεωρείται πολύ σηµαντική περίοδος της 

ζωής του ανθρώπου. 

 Προς το τέλος της εφηβείας ο έφηβος, έχοντας πλέον επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του µε 

τους γονείς και τ’ αδέλφια του, έχοντας δοκιµαστεί στις σχέσεις του (σχέσεις βαθιάς φιλίας, 

αντιπαλότητας, εχθρότητας, αγάπης) µε τους συνοµηλίκους του, έχοντας υιοθετήσει ηθικές αξίες 

και ιδεολογικά πρότυπα, αισθάνεται ικανός να ενεργεί ως µέλος της κοινωνίας των ενηλίκων. 

Γιοβαζολιάς, Γεώργας, Γιώτσα, Συνεργασία εκπαιδευτικών και οικογένειας,  

ΥΠΔΒΜΘ – Γεν. Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης – ΙΔΕΚΕ, Αθήνα, 2011, σ. 27-28 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποιες αλλαγές, σύµφωνα µε το κείµενο, συντελούνται στον έφηβο κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας και ποιο είναι το αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Ποια είναι η άποψη των συγγραφέων του κειµένου για τη σηµασία της εφηβικής ηλικίας και µε 

ποια επιχειρήµατα την υποστηρίζουν; (60 έως 80 λέξεις) 

[γ] Για ποιους λόγους, σύµφωνα µε το κείµενο, ο έφηβος επιθυµεί να αισθάνεται ελεύθερος και 

αυτόνοµος; (60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να αποδώσετε σε καθεµία από τις παραγράφους του κειµένου έναν τίτλο ενδεικτικό του 

περιεχοµένου της. 

[β] Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στις περιόδους της πρώτης παραγράφου («Ηεφηβεία...ρόλους 

τους») του κειµένου; 

[γ] Να καταγράψετε τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της δ’ παραγράφου («Η ταυτότητα 

του εφήβου ... της ζωής του ανθρώπου») του κειµένου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, 

κάνοντας αναφορές σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

[δ] Ποια είναι η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο («Ο 

έφηβος...γονείς του») του κειµένου (επαγωγική ή παραγωγική); Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να συντάξετε µία παράγραφο 50 έως 60 λέξεων στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις ή 

φράσεις του κειµένου µε έντονη γραφή: «µεταβατική περίοδο», «µεταβολές», «αναζήτηση 

ταυτότητας», «προσωπικές επιλογές», «µέλος της κοινωνίας». 

[β] «Η εφηβεία είναι µία περίοδος αναζήτησης ταυτότητας και προσωπικών επιλογών»: 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δηµιουργήσετε µία παράγραφο 40 έως 50 λέξεων. 
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[γ] «προσωπικών», «αυτονοµία», «πρωτόγνωρες», «αποδοχή», «ικανός»: Με την αντίθετη 

καθεµιάς από τις υπογραµµισµένες λέξεις του κειµένου να γράψετε µία πρόταση που να 

αναδεικνύει τη σηµασία της. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε στο κείµενο έναν µεταφορικό / συνυποδηλωτικό τίτλο που να περιέχει τη λέξη 

«εφηβεία» ή παράγωγά της.  

[β] Να ερµηνεύσετε τη χρήση των εισαγωγικών στην τέταρτη παράγραφο («Η ταυτότητα...του 

ανθρώπου») του κειµένου. 

[γ] Να επισηµάνετε τρία παραδείγµατα µεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας στο 

κείµενο και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Η νέα γενιά ζει σήµερα σε ένα κλίµα ασφάλειας και ανέσεων, πρωτόγνωρο για νέους 

προηγούµενων εποχών. Παρ’ όλα αυτά, αναφύονται νέα προβλήµατα που την απασχολούν και 

δυσχεραίνουν την ένταξη των νέων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ποια είναι τα προβλήµατα 

αυτά και πώς θα µπορούσε η κοινωνία, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι να συµβάλουν στην επίλυσή τους; 

Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα περιληφθούν σε ανοιχτή επιστολή (περίπου 450 λέξεις) που 

απευθύνετε στον πολιτικό κόσµο της χώρας. 

[β] Διαπιστώνοντας το έλλειµµα επικοινωνίας που υπάρχει ανάµεσα στη γενιά σας και τους 

µεγαλύτερους, δηµοσιεύετε µία ανοιχτή επιστολή (περίπου 450 λεξεις) στην εφηµερίδα του 

σχολείου σας που απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς και στην οποία παρουσιάζετε τα 

χαρακτηριστικά της νεότητας που πρέπει να γνωρίζουν, ώστε να αντιµετωπίζουν τους νέους µε 

τρόπο που να µην οξύνει το χάσµα των γενεών. 
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Διαγώνισµα 02.02. 

Νέοι και Οικογένεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Σχέσεις γονέων – εφήβων 

 Μελετώντας κανείς τις σχέσεις των εφήβων και των γονέων µέσα από το πρίσµα της 

επικράτησης ενός γενικότερου πνεύµατος ελευθερίας, αντιλαµβάνεται ότι ο διάλογος αποτελεί ένα 

από τα βασικά χαρακτηριστικά της οµαλής λειτουργίας της οικογένειας. Ότανοι γονείς συζητούν µε 

τους εφήβους για όλα σχεδόν τα θέµατα που τους απασχολούν και όταν οι τυχόν διαφοροποιήσεις ή 

και εντάσεις στις σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας επιλύονται µε τον εποικοδοµητικό 

διάλογο, τότε οι έφηβοι δοµούν µε µεγαλύτερη ευκολία και µε αυτοπεποίθηση την ταυτότητά τους. 

 Κατ’ αρχάς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του ρόλου της µητέρας στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Η µητέρα αποτελεί για το παιδί, ιδίως στην εφηβική 

του ηλικία, το κύριο πρόσωπο αναφοράς, τη δεσπόζουσα µορφή µε την οποία ο έφηβος αναπτύσσει 

έντονη αµφίδροµη σχέση, σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοσυµπλήρωσης. Η σχέση του παιδιού 

µε τη µητέρα είναι περισσότερο συνδεδεµένη µε τη φυσική και ψυχική υγεία του παιδιού για 

λόγους µερικώς βιολογικούς, αλλά κυρίως κοινωνικούς, καθώς η µητέρα είναι βασικός φορέας 

κοινωνικοποίησης. 

 Αντίθετα, ο ρόλος του πατέρα είναι κοινωνικά περιορισµένος. Ασφαλώς, η διαφορετική, και 

συνήθως µικρότερη χρονικά, εµπλοκή του πατέρα µε το παιδί δε σηµαίνει ότι ο ρόλος του είναι 

λιγότερο σηµαντικός. Ο πατέρας κατέχει σηµαντική θέσηστην εξελικτική πορεία του παιδιού. Η 

συνεισφορά του είναι πολύτιµη για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης 

του παιδιού. Επιπλέον, ο ρόλος του πατέρα αναδεικνύεται ιδιαίτερα καθοριστικός κατά την περίοδο 

της εφηβείας, τόσο για την έφηβη κόρη, στο υποσυνείδητο της οποίας καταγράφεται ως πρότυπο 

που θα καθορίσει τις µελλοντικές επιλογές ως προς τον σύντροφό της, όσο και για τον γιο, ως 

ανδρικό πρότυπο προς µίµηση. 
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 Φυσικά, όταν και οι δυο γονείς είναι παρόντες, διαθέτουν σχεδόν ίσο χρόνο να συζητήσουν, 

να ελέγξουν και να εκθέσουν τις απόψεις τους σε θέµατα κυρίωςεπαγγελµατικού προσανατολισµού. 

Ωστόσο, οι µητέρες είναι πιο πρόθυµες να επεκταθούν και να συζητήσουν µε τους εφήβους και πιο 

προσωπικά τους θέµατα, όπως η επιλογή φίλωνή η διασκέδασή τους. Οι έφηβοι, όµως, φαίνεται να 

δηλώνουν πως η άποψη του πατέρα είναι πιο καθοριστική σε άλλους τοµείς, όπως οι θρησκευτικές 

και πολιτικές πεποιθήσεις. Οι περισσότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στην παρατήρηση µιας 

αυξηµένης αυστηρότητας κυρίως του πατέρα προς τις κόρες στον τοµέα της διασκέδασης και της 

επιλογής φίλων. 

 Βέβαια, στις µέρες µας o θεσµός της οικογένειας µε τη µορφή που τον γνωρίζαµε στο 

παρελθόν έχει διαφοροποιηθεί. Δυστυχώς, ο χρόνος ενασχόλησης των γονέων µε τους εφήβους 

είναι σαφέστατα µειωµένος σε σχέση µε το παρελθόν και συνεχίζει να µειώνεται διαρκώς, λόγω 

του φόρτου εργασίας των γονέων και του πλήθους των λοιπών ενασχολήσεων. Αλλά και οι ίδιοι οι 

έφηβοι µε τη σειρά τους, εκτός από το εξαντλητικό σχολικό ωράριο, είναι υποχρεωµένοι να 

ανταποκριθούν και σε ένα πλήθος ρόλων καιασχολιών, γεγονός που ελαττώνει τον ελεύθερο χρόνο 

για ενδοοικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Ασφαλώς το επίπεδο και η ποιότητα της επικοινωνίας µεταξύ των γονέων επηρεάζουν 

άµεσα τη συναισθηµατική και κοινωνική έκφραση των εφήβων. Η εκτίµηση και ο σεβασµός 

µεταξύ των γονέων έχουν σηµαντικό αντίκτυπο και στον τρόπο έκφρασης της εκτίµησης και του 

σεβασµού των εφήβων, τόσο προς τους γονείς τους, όσο και προς τους άλλους συγγενείς και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι η θετική συµπεριφορά του 

πατέρα προς τη µητέρα προσφέρει ιδιαίτερη ικανοποίηση στους εφήβους. Εποµένως, αναδεικνύεται 

ιδιαίτερα σηµαντικός ο ρόλος των γονέων στη δόµηση µιας υγιούς και δηµιουργικής σχέσης µε τον 

επαναστατηµένο και σαστισµένο έφηβο των ηµερών µας. 

Ευανθία Μακρή-Μπότσαρη, Σύγχρονα προβλήµατα εφήβων, 

ΕΚΠΑ- ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνα, 2008 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποιος είναι, σύµφωνα µε το κείµενο, ο ρόλος της µητέρας και ποιος του πατέρα στη 

διαµόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου; Να απαντήσετε σε µία παράγραφο 80 έως 100 

λέξεων που να αναπτύσσεται µε τη µέθοδο της σύγκρισης – αντίθεσης. 

[β] Βασιζόµενοι στο κείµενο, να χαρακτηρίσετε µε Σωστό ή Λάθος τις ακόλουθες προτάσεις: 

1) Ο διάλογος δεν αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της οµαλής λειτουργίας της 

οικογένειας.  

2) Ο ρόλος της µητέρας δεν είναι κυρίαρχος στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του εφήβου.  

3) Ο θεσµός της οικογένειας µε τη µορφή που τον γνωρίζαµε στο παρελθόν έχει 

διαφοροποιηθεί.  

4) Συγκριτικά µε το παρελθόν ο χρόνος που αφιερώνουν οι σηµερινοί γονείς στα παιδιά τους 

δεν έχει µειωθεί.  

5) Η εκτίµηση και ο σεβασµός µεταξύ των γονέων επηρεάζει καθοριστικά και τον σεβασµό 

που εκδηλώνουν οι έφηβοι προς τους γονείς. 

[γ] Γιατί οι γονείς και οι έφηβοι, σύµφωνα µε τη συγγραφέα του κειµένου, δεν επικοινωνούν 

αποτελεσµατικά µεταξύ τους; (60 έως 80 λέξεις) 

[δ] Ποια είναι η σηµασία του ενδοοικογενειακού διαλόγου, σύµφωνα µε τη συγγραφέα του 

κειµένου, στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου; (60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να επισηµάνετε πέντε διαρθρωτικές λέξεις του κειµένου που συνδέουν τις παραγράφους 

µεταξύ τους. 

[β] Να καταγράψετε τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της ε’ παραγράφου («Ασφαλώς το 

επίπεδο ... των ηµερών µας») του κειµένου. 

[γ] Να αποδώσετε σε καθεµία από τις παραγράφους του κειµένου έναν πλαγιότιτλο ενδεικτικό του 

περιεχοµένου της. 
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ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις φράσεις 

του κειµένου µε έντονη γραφή: «εποικοδοµητικό διάλογο», «θεσµός της οικογένειας», 

«εξαντλητικό σχολικό ωράριο», «ελεύθερο χρόνο», «διαπροσωπικές σχέσεις». 

[β] Να δηµιουργήσετε µία πρόταση, χρησιµοποιώντας καθεµιά συνώνυµη λέξη ή ισοδύναµη φράση 

των υπογραµµισµένων λέξεων, µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο: «συζητούν», «συνεισφορά», 

«καθοριστική», «διαφοροποιηθεί», «µειώνεται». 

[γ] «έχει παρατηρηθεί ότι η θετική συµπεριφορά του πατέρα προς τη µητέρα προσφέρει ιδιαίτερη 

ικανοποίηση στους εφήβους»: Χρησιµοποιώντας την πρόταση αυτή ως θεµατική, να γράψεις µία 

παράγραφο (80 έως 100 λέξεις) που να αναπτύσσεται µε τις µεθόδους της σύγκρισης – αντίθεσης 

και των παραδειγµάτων. 

[δ] Να γράψετε την αντιστοίχιση των λέξεων της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β, οι οποίες 

είναι συνώνυµες ή σηµασιολογικά ισοδύναµες (δύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν): 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να δηµιουργήσετε τρεις δικές σας προτάσεις µε τις λέξεις των παρακάτω προτάσεων µε έντονη 

γραφή (µία σε κάθε πρόταση) µε την κυριολεκτική/δηλωτική ή τη µεταφορική/συνυποδηλωτική 

τους σηµασία. 

1) Οι τυχόν διαφοροποιήσεις ή και εντάσεις στις σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας 

επιλύονται µε τον εποικοδοµητικό διάλογο.  

2) Οι έφηβοι δοµούν µε µεγαλύτερη ευκολία και αυτοπεποίθηση την ταυτότητά τους.  
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στ. διαλέγονται

ζ. κουραστικό
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3) Η εκτίµηση και ο σεβασµός µεταξύ των γονέων έχουν σηµαντικό αντίκτυπο και στον 

τρόπο έκφρασης της εκτίµησης και του σεβασµού των εφήβων. 

[β] Να δώσετε στο κείµενο δύο τίτλους ενδεικτικούς του περιεχοµένου του, έναν κυριολεκτικό/ 

δηλωτικό και έναν µεταφορικό / συνυποδηλωτικό. 

[γ] Να εντοπίσετε στο κείµενο τρεις λέξεις ή φράσεις που ανήκουν σε ειδικό λεξιλόγιο και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα το µέλλον 

της οικογένειας. Παρεµβαίνετε στη δηµόσια συζήτηση, ως εκπρόσωποι των συµµαθητών σας, για 

να αναδείξετε τη σηµασία του οικογενειακού θεσµού στη διαπαιδαγώγηση των νέων και για να 

αναλύσετε τους παράγοντες που τον οδηγούν σήµερα σε κρίση. Η παρέµβασή σας να έχει διάρκεια 

πέντε (5) περίπου λεπτών (περίπου 450 λέξεις σε γραπτό λόγο). 

[β] Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου) δηµοσιεύετε στη 

σχολική εφηµερίδα ένα κείµενο (περίπου 450 λέξεις), στο οποίο αναλύετε τον ρόλο της µητέρας 

στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και επισηµαίνετε τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα στην επιτέλεση του ρόλου της µητρότητας. 
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Χάσµα Γενεών 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Χάσµα Γενεών 

 Ένα από τα προβλήµατα που απειλεί τον πολιτισµό µας είναι η διαφαινόµενη έχθρα µεταξύ 

των γενεών. Η στάση σηµαντικού µέρους των νέων απέναντι στους βιολογικούς τους φορείς είναι 

στάση, όχι απλώς κριτική, αλλά υπεροψίας και απόρριψης. Θυµίζει την εχθρική αντίδραση, που 

έχει, αδικαιολόγητα µερικές φορές, µια πολιτισµική εθνότητα εναντίον µιας άλλης, ξένης 

εθνότητας. Ιδιαίτερα η νεολαία που επαναστατεί, επιδιώκει να κρατηθεί, όσο µπορεί, πιο µακριά 

από τη γενιά των γονιών της. Όχι απλώς αγνοώντας την παραδοσιακή συµπεριφορά της, αλλά 

παρατηρώντας προσεκτικά όλες τις λεπτοµέρειές της και κάνοντας ακριβώς το αντίθετο. 

 Ασφαλώς, η νεολαία έχει λόγους να πολεµά τις διάφορες παθογένειες της κοινωνίας, γιατί 

πράγµατι αυτές υπάρχουν. Μάλιστα, όσο διάστηµα αυτός ο «πόλεµος» θα διενεργείται πολιτικά, σε 

σηµείο που να µη χάνεται η ικανότητα του διαλόγου, ηνεολαία θα συµβάλλει στην αναγέννηση της 

κοινωνίας. Είναι ανάγκη, όµως, να διδαχτεί στο σχολείο και στη ζωή ότι είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνο να καταργήσουµε µε τρόπο αυθαίρετο στοιχεία του πολιτισµού µας, χωρίς να 

γνωρίζουµε τις επιπτώσεις τους στην πορεία της κοινωνίας µας. Άλλωστε, η επιλογή των 

διατηρητέων γνώσεων και στάσεων είναι αποτέλεσµα πολύχρονης δοκιµασίας. 

 Από την άλλη πλευρά, οι µεγαλύτεροι πρέπει να προβληµατιστούν και να πείσουν! Ποιον; 

Τη νεολαία. Μια νεολαία που τα µέλη της δεν ενθουσιάζονται πάντα από το σχολείο, που ανάγουν 

µερικές φορές την παρέα σε κέντρο της ζωής τους και που κάποτε φυλακίζονται σε ευτελείς φοβίες 

και κοινοτοπίες. Είναι, αλήθεια, δύσκολο εµείςοι µεγαλύτεροι να πείσουµε τους νέους ότι η 

ανάπτυξη του πολιτισµού µας δηµιούργησε αξίες αναντικατάστατες και αξιοσέβαστες. Πρέπει, 

όµως, να πείσουµε τους νέους ότι µόνο, όταν σέβεσαι την ιστορική διαδροµή της κοινωνίας σου, 

τουςθεσµούς, τις αρχές της δηµοκρατίας, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σου και, ότι µόνο 

όταν υπεύθυνα και γόνιµα αµφισβητείς, µπορείς να ελπίζεις και να αισιοδοξείς. Πρέπει, λοιπόν, 
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εµείς οι µεγαλύτεροι να δώσουµε το παράδειγµα, γιατί το µήνυµα γιατο µέλλον το µεταφέρει η 

νεολαία. 

Χρήστος Μασσαλάς, www.makthes.gr, 03-10-2009 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποια είναι, σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, η στάση των νέων απέναντι στουςµεγαλύτερους και 

ποιες οι συνέπειές της; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Γιατί, σύµφωνα µε την άποψη του συγγραφέα, υπάρχει «έχθρα µεταξύ των γενεών»; (60 έως 80 

λέξεις) 

[γ] Ποιες είναι οι προτροπές του συγγραφέα προς τη νεολαία και ποιες προς τους µεγαλύτερους; 

(60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε καθεµία από τις παραγράφους του κειµένου. 

[β] Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου («Από την άλλη... νεολαία»)του 

κειµένου; 

[γ] Να εντοπίσετε τις λέξεις µε τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή στο εσωτερικό της β’ 

παραγράφου («Ασφαλώς ... δοκιµασίας») του κειµένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] «Μόνο όταν υπεύθυνα και γόνιµα αµφισβητείς, µπορείς να ελπίζεις και να αισιοδοξείς»: 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω περίοδο λόγου, να δηµιουργήσετε µια παράγραφο 40 έως 50 

λέξεων. 

[β] Να δηµιουργήσετε από µία πρόταση µε καθεµιά συνώνυµη λέξη ή ισοδύναµη φράση των 

λέξεων µε έντονη γραφή, µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο: «επιδιώκει», «συµβάλλει», 

«ανάγκη», «γνωρίζουµε», «πρέπει». 

[γ] Να δηµιουργήσετε από µία πρόταση µε κάθε αντώνυµο των παρακάτω υπογραµµισµένων 

λέξεων του κειµένου: «χάνεται», «γνωρίζουµε», «πολύχρονης», «φυλακίζονται», «υπεύθυνα». 
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ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να επισηµάνετε στο κείµενο δύο παραδείγµατα µεταφορικής / συνυποδηλωτικής χρήσης της 

γλώσσας και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

[β] Για ποιους λόγους ο συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο («Από την άλλη...νεολαία) του 

κειµένου χρησιµοποιεί α’ πληθυντικό και β’ ενικό πρόσωπο; 

[γ] Να εντοπίσετε την παροµοίωση της α’ παραγράφου του κειµένου, να καταγράψετε το 

αναφορικό και το δεικτικό µέρος της και να ερµηνεύσετε τη χρήση της. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Σε µια ηµερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µε θέµα 

«Διάλογος δύο γενεών» εκθέτετε τις απόψεις σας ως εκπρόσωποι των συµµαθητών σας. Στην 

παρέµβασή σας (περίπου 450 λέξεις σε γραπτό λόγο) αναλύετε τους λόγους που προκαλούν τη 

διάσταση απόψεων και συµπεριφορών µεταξύ της γενιάς σου και των µεγαλύτερων και προτείνετε 

τρόπους προσέγγισης των δύο γενεών. 

[β] Σε µια ηµερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µε θέµα 

«Διάλογος δύο γενεών» εκθέτετε τις απόψεις σας ως εκπρόσωποι των συµµαθητών σας. Στην 

παρέµβασή σας (περίπου 450 λέξεις σε γραπτό λόγο), αναλύετε τη στάση των σηµερινών νέων 

απέναντι στις κατεστηµένες αντιλήψεις της κοινωνίας των µεγάλων και προτείνετε τρόπους, ώστε η 

αµφισβήτηση της νέας γενιάς να είναι γόνιµη και εποικοδοµητική. 
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Φιλία & Αγάπη 

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ 

[Οι σχέσεις του εφήβου µε την οµάδα συνοµιλήκων] 

 Οι έφηβοι δηµιουργούν µια δική τους «µικρή κοινωνία», η οποία διατηρεί πολλές σχέσεις 

µε τον κόσµο των ενηλίκων, αλλά ασφαλώς έχει και τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά. 

Πρόκειται για έναν τελείως δικό τους «κύκλο». Η θέση του εφήβου σ’ αυτόν, και οι προσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσει µε τους συνοµηλίκους του, έχουν, όπως είναι γνωστό, µεγάλη σηµασία για 

την οµαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

 Από πολλούς συγγραφείς διατυπώνεται η άποψη πως οι έφηβοι εκδηλώνουν την τάση να 

σχηµατίζουν «κλειστές εφηβικές οµάδες». Βέβαια, δηµιουργούνται πολλές τέτοιες µικρο-οµάδες. 

Όµως, η πλειονότητα των εφήβων προτιµά να είναι ανοργάνωτη, να µην ανήκει δηλαδή σε κάποια 

οµάδα, που αναγνωρίζει έναν αρχηγό, και να µην υπακούει σε αυστηρούς κανόνες. Ο 

συνηθισµένος τύπος εφήβου προτιµά να είναι ανεξάρτητος. Δρα οµαδικά, όποτε παρουσιαστεί 

ανάγκη, και ασκεί επίδραση στους συνοµηλίκους του, στους γονείς του ή σε οποιονδήποτε 

µεγαλύτερο, µε «µεσολαβητή» πάντοτε την εφηβική οµάδα. 

 Ακόµη, ο έφηβος µαθαίνει στους άλλους, αλλά διδάσκεται και ο ίδιος πολλά πράγµατα 

µέσα στην οµάδα των συνοµηλίκων του. Εκθέτει τις ιδέες που πιστεύει και ακούει -συνήθως- την 

ανελέητη κριτική των άλλων εφήβων. Οι γνώµες που αναφέρει είναι απρόσωπες. Στην 

πραγµατικότητα όµως µιλά πάντοτε για τον εαυτό του, για τα προσωπικά του προβλήµατα, για τους 

γονείς του, τους καθηγητές του. Επίσης, ενδιαφέρεται να παρουσιάσει νέες ιδέες και να διατυπώνει 

απόψεις που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να συµβάλουν στην αλλαγή των «πραγµάτων». Γι’ αυτό 

και η εκπαίδευση «όπως αυτή θα έπρεπε να ήταν» είναι ένα από τα προσφιλή του θέµατα. Τέλος, 

στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται συχνά και το αντίθετο φύλο. Ενώ στην παιδική ηλικία 

υπάρχει κάποια απόσταση ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, στην εφηβεία εµφανίζεται ένα 

αµοιβαίο ενδιαφέρον που οδηγεί στη στενότερη γνωριµία των δύο φύλων. 
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 Φυσικά, η εφηβική ηλικία δεν είναι µονάχα µια περίοδος µε έντονη κοινωνική ζωή. Αρκετοί 

έφηβοι αντιµετωπίζουν οξύτατο το πρόβληµα της µοναξιάς. Αυτό συµβαίνει περισσότερο στα 

κορίτσια παρά στα αγόρια. Παρ’ όλα αυτά, κάθε έφηβος προσπαθεί συνειδητά να κατανικήσει τη 

µοναξιά που τον κυριεύει. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους συµµετέχει σε 

διάφορες εφηβικές οµάδες. Ωστόσο, η εξωτερική αυτή «οµαδική ζωή» δεν ικανοποιεί πάντοτε 

αληθινά τη βαθύτερή του ψυχική ανάγκη για κατανόηση. Έτσι, εξηγείται η έντονη τάση για φιλία 

που νιώθει ο έφηβος, καθώς η φιλία συχνά τον βοηθά να αντιµετωπίσει τις σύντοµες αλλά 

οδυνηρές κρίσεις της εφηβικής µοναξιάς. 

 Το φαινόµενο της φιλίας στην εφηβική ηλικία έχει µελετηθεί αρκετά. Ορισµένοι ερευνητές 

υποστηρίζουν πως οι φίλοι έχουν συνήθως πολλά κοινά χαρακτηριστικά, ανήκουν στην ίδια 

κοινωνική τάξη, στο ίδιο οικονοµικό επίπεδο και έχουν περίπου την ίδια αντίληψη ή ευφυΐα. 

Κάποιοι άλλοι, όµως, ερευνητές έχουν διατυπώσει την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή το αίσθηµα 

φιλίας πηγάζει από την ανάγκη να βρει κανείς στην προσωπικότητα του άλλου στοιχεία που 

λείπουν από τη δική του. Η επιλογή ενός φίλου γίνεται, όπως υποστηρίζουν, για να συµπληρωθούν 

οι ελλείψεις που παρουσιάζει η προσωπικότητά µας. Εποµένως, αναζητά κανείς την οµοιότητα, 

όταν επιλέγει µε κοινωνικά κριτήρια. Όταν, όµως, επιλέγει µε προσωπικά κριτήρια, επιζητεί τη 

διαφορά. 

Μιχαηλίδης - Νουάρος, Έφηβοι και Παιδεία,  

University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1976, σ. 99-102 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποιες ανάγκες του εφήβου, σύµφωνα µε τους συντάκτες του κειµένου, ικανοποιεί η παρέα των 

συνοµηλίκων; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Ποια είναι, σύµφωνα µε το κείµενο, η σχέση του εφήβου µε την οµάδα των συνοµιλήκων; (60 

έως 80 λέξεις) 

[γ] Ποιες απόψεις διατυπώνονται στο κείµενο για την επιλογή των φίλων την περίοδο της εφηβείας; 

(60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τέταρτη παράγραφο («Φυσικά...µοναξιάς»)και την 

πέµπτη παράγραφο («Το φαινόµενο...διαφορά») του κειµένου. 

[β] Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου («Ακόµη, ο έφηβος...φύλων»)του 

κειµένου;  

[γ] Ποια είναι τα δοµικά µέρη και µε ποιον τρόπο οργανώνεται η τελευταία παράγραφος του 

κειµένου («Το φαινόµενο ... επιζητεί τη διαφορά»); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε 

παραποµπές σε χωρία της παραγράφου. 

[δ] Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάµεσα στη δεύτερη και την τρίτη 

παράγραφο και ανάµεσα στην τρίτη και την τέταρτη παράγραφο του κειµένου; Να αιτιολογήσετε 

τη χρήση τους. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] «Η φιλία συχνά τον βοηθά [τον έφηβο] να αντιµετωπίσει τις σύντοµες αλλάοδυνηρές κρίσεις 

της εφηβικής µοναξιάς»: Χρησιµοποιώντας την παραπάνω περίοδο του κειµένου, να 

δηµιουργήσετε µία παράγραφο 50 έως 60 λέξεων. 

[β] Να συντάξετε µία παράγραφο 50 έως 60 λέξεων, στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις και 

φράσεις του κειµένου µε την έντονη γραφή, µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο: «έφηβοι», 

«ξεχωριστά χαρακτηριστικά», «σχέσεις», «αυστηρούς κανόνες», «γονείς». 
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[γ] «ξεχωριστά», «προσωπικές», «ανεξάρτητος», «απρόσωπες», «αµοιβαίες»: Για καθεµία από τις 

υπογραµµισµένες λέξεις του κειµένου να γράψετε µία αντίθετη και µε αυτή να σχηµατίσετε µία 

πρόταση που να αναδεικνύει τη σηµασία της.  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να επισηµάνετε στο κείµενο δύο όρους του ειδικού λεξιλογίου και να αιτιολογήσετε τη χρήση 

τους. 

[β] Να δώσετε στο κείµενο έναν δικό σας τίτλο κυριολεκτικό/δηλωτικό και έναν µεταφορικό/

συνυποδηλωτικό.  

[γ] «Πρόκειται για έναν τελείως δικό τους “κύκλο”»,«οι έφηβοι εκδηλώνουν την τάση να 

σχηµατίζουν “κλειστές εφηβικές οµάδες”»,«Γι’ αυτό και η εκπαίδευση “όπως αυτή θα έπρεπε να 

ήταν”είναι ένα από τα προσφιλή του θέµατα»: Να δικαιολογήσεις τη χρήση των εισαγωγικών στις 

φράσεις αυτές. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Σε ένα κείµενο πειθούς (περίπου 450 λέξεις) να αναλύσεις τη σηµασία των φιλικών δεσµών στη 

σύγχρονη εποχή, ειδικά για τους νέους,και να ερµηνεύσεις τους λόγους που εµποδίζουν στις µέρες 

µας τη δηµιουργία µιας γνήσιας φιλίας. 

[β] Σε ένα κείµενο πειθούς (περίπου 450 λέξεις) να αναλύσεις τη σηµασία της αγάπης σε όλες της 

µορφές της και να καταγράψεις τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε το άτοµο και ειδικά ο νέος 

να διατηρήσει ανέπαφη την προσωπικότητά του µέσα σε µία τέτοια σχέση. 
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Τρίτη ηλικία 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

[1] 

Οι νέοι δίπλα στην τρίτη ηλικία 

 Το 1990 ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) ανακήρυξε την 1η Οκτωβρίου ως την 

Παγκόσµια Ηµέρα των Ηλικιωµένων και ένα χρόνο αργότερα όρισε πέντε βασικές αρχές για τους 

ηλικιωµένους, οι οποίες στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι θαδοθεί προτεραιότητα στην τρίτη 

ηλικία από όλες τις κυβερνήσεις του κόσµου. Αυτές οι αρχές είναι η ανεξαρτησία, η συµµετοχή των 

ηλικιωµένων στα κοινά, η δυνατότητα εκπλήρωσης των προσωπικών στόχων, η φροντίδα και η 

αξιοπρέπεια. Ο πολιτισµός µιας κοινωνίας κρίνεται µεταξύ άλλων από τη στάση της απέναντι στην 

τρίτη ηλικία. Παρ’ ότι η οικογένεια αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς στην 

Ελλάδα, οι αριθµοί από έρευνες παρουσιάζουν µια ιδιαίτερα θλιβερή εικόνα: ένας στους τρεις 

ηλικιωµένους, δηλαδή 1.000.000 συνάνθρωποί µας, υποφέρουν από µοναξιά. 

 Εµείς, και κυρίως οι νέοι, έχουµε βαθιά υποχρέωση να αντιµετωπίσουµε µε σεβασµό και 

πραγµατική βούληση τα προβλήµατα των συνανθρώπων µας της τρίτης ηλικίας και να τους 

βοηθήσουµε στη διασφάλιση µιας αξιοπρεπούς καθηµερινότητας. Οφείλουµε λοιπόν να τους 

προσφέρουµε την ανεξαρτησία, την αυτοεκτίµηση και τις δυνατότητες για αξιοπρεπή διαβίωση και 

συµµετοχή στην κοινωνία, παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας. Οφείλουµε να 

είµαστε στο πλευρό τους, για όσα µας έχουν προσφέρει απλόχερα, γιατί έχουν συµβάλει σηµαντικά 

στο να διαµορφώσουµε τους χαρακτήρες µας και να γίνουµε χρήσιµοι άνθρωποι στηνκοινωνία. 

Έτσι, όχι µόνο θα νοηµατοδοτηθεί η διακήρυξη του ΟΗΕ, αλλά και θα έχουµε κάνει το προσωπικό 

µας καθήκον απέναντι στην τρίτη ηλικία. 

Σιώκας – Κρικρής, www.moschatotavros.gr, 29-04-2014 
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[2] 

[Η κοινωνικοποίηση της τρίτης ηλικίας] 

 Ας πάρουµε την περίπτωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

σε αυτήν την ηλικία ίσως έχουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αρκετό ελεύθερο χρόνο, για να τον 

χρησιµοποιήσουν, όπως επιθυµούν. Θα µπορούσαν, όµως,όλοι να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο 

τους σε µια πλατεία; Σίγουρα κάποιοι και κάποιες το κάνουν. Μάλλον όσοι και όσες έχουν ήδη ένα 

κύκλο γνωστών βρίσκονταιµεταξύ τους στις πλατείες. Κάποιος παππούς όµως ή κάποια γιαγιά που 

δεν έχει έναν τέτοιο κύκλο, πόσο εύκολο είναι να κοινωνικοποιηθεί σε µια πλατεία, να γνωρίσει 

άλλους ανθρώπους και να αναπτύξει σχέσεις φιλίας; 

 Η Πολιτεία θα µπορούσε να συµβάλει ώστε να ξεπεραστεί η αµηχανία από έναν παππού ή 

µια γιαγιά που δεν έχει πολλούς γνωστούς ή φίλους στη γειτονιά του, να έχει ένα λόγο να πάει στην 

κοντινή πλατεία του σπιτιού του και έτσι να κοινωνικοποιηθεί. Όπως οι Λέσχες Φιλίας των Δήµων 

προσφέρουν παραπάνω από έναν καφέ ή τάβλι, λόγω των προγραµµάτων (γυµναστικής, 

αυτοάµυνας, διατροφολογίας, οµάδες συζητήσεων, εποχιακές εκδηλώσεις κ.ά), που καθηµερινά 

παρακολουθούν όσοιηλικιωµένοι είναι µέλη, έτσι και οι πλατείες θα µπορούσαν να µετατραπούν 

κατά καιρούς σε υπαίθριες λέσχες φιλίας, προσφέροντας στους κατοίκους κάτι παραπάνω από µια 

βόλτα. 

 Παρ’ όλο που όλα τα παραπάνω προφανώς δεν µπορούν να αντιστρέψουν εντελώς τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία τους ηλικιωµένους, τους οποίους στην 

ουσία οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισµό, ωστόσο, θα µπορούσαν να συντελέσουν στη βελτίωση της 

θέσης τους στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις. Αφιερώνοντας κάποιες µέρες του χρόνου τις πλατείες 

µας στους ηλικιωµένους εφιστούµε την προσοχή και στους νεότερους πως η πόλη δεν ανήκει µόνο 

στα νιάτα, αλλά οφείλουµε να την κάνουµε φιλόξενη και για την τρίτη ηλικία. 

Έφη Κοσκώση, oikopress.gr, 23-01-2013 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποιες προτροπές διατυπώνουν οι συγγραφείς των παραπάνω κειµένων προς τους πολίτες και 

την Πολιτεία; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Πώς αντιµετωπίζουν οι συγγραφείς των δύο κειµένων το πρόβληµα της µοναξιάς που 

αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι; Να απαντήσετε σε µία (60 έως 80 λέξεις) που να αναπτύσσεται µε 

τη µέθοδο της σύγκρισης – αντίθεσης. 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από ένα πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο και των δύο κειµένων.  

[β] Ποια είναι τα δοµικά µέρηκαι ο τρόπος ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου («Η Πολιτεία θα 

µπορούσε ... από µια βόλτα») του «Κειµένου 2»; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε αναφορές 

σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

[γ] Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί η συγγραφέας 

στην πρώτη παράγραφο («Ας πάρουµε...φιλίας;») του δεύτερου κειµένου; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

[δ] Να εντοπίσετε και να αξιολογήσετε την αποτελεσµατικότητα της χρήσης του σχήµατος λόγου 

του κύκλου στο «Κείµενο 1». 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] «Ο πολιτισµός µιας κοινωνίας κρίνεται µεταξύ άλλων από τη στάση των µελών της απέναντι 

στην τρίτη ηλικία»: Χρησιµοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δηµιουργήσετε µια παράγραφο 

50 έως 60 λέξεων.  

[β] Να συντάξετε µία παράγραφο 50 έως 60 λέξεων στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις µε 

έντονη γραφή, µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο: «αξιοπρέπεια», «σεβασµό», «χρήσιµοι», 

«προσοχή», «φιλόξενη».  

[γ] Να δηµιουργήσετε από µία πρόταση µε κάθε αντώνυµο των παρακάτω υπογραµµισµένων 

λέξεων των κειµένων: «αξιοπρέπεια», «σεβασµό», «χρήσιµοι», «προσοχή», «φιλόξενη». 
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ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε έναν δικό σας κυριολεκτικό/δηλωτικό τίτλο στο πρώτο κείµενο και έναν 

µεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο δεύτερο κείµενο. 

[β] Να επισηµάνετε δύο λέξεις ή φράσεις του «Κειµένου 1» µε µεταφορική/ συνυποδηλωτική 

σηµασία και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείµενο. 

[γ] Να δικαιολογήσετε τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου στη β’ παράγραφο του «Κειµένου 

1». 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Το επίπεδο ανάπτυξης ενός πολιτισµού κρίνεται από τη συµπεριφορά του συνόλου της 

κοινωνίας απέναντι στα πιο αδύναµα από τα µέλη της, και ειδικά στους ηλικιωµένους. Ποια θέση 

κατέχουν, κατά τη γνώµη σου, οι ηλικιωµένοι στον σύγχρονο κόσµο; (άρθρο περίπου 450 λέξεων 

που δηµοσιεύεται στη σχολική εφηµερίδα µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της 

Τρίτης Ηλικίας, την 1η Οκτωβρίου). 

[β] Το επίπεδο ανάπτυξης ενός πολιτισµού κρίνεται από τη συµπεριφορά του συνόλου της 

κοινωνίας απέναντι στα πιο αδύναµα από τα µέλη της, και ειδικά στους ηλικιωµένους. Πώς θα 

έπρεπε, κατά τη γνώµη σου, να αντιµετωπίζονται τα άτοµα της τρίτης ηλικίας από την οικογένεια, 

την πολιτεία και τον κοινωνικό τους περίγυρο; (άρθρο περίπου 450 λέξεων που δηµοσιεύεται στη 

σχολική εφηµερίδα µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Τρίτης Ηλικίας, την 1η 

Οκτωβρίου). 
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Πρότυπα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κοινωνικά πρότυπα 

 Ποια πρότυπα επικρατούν σήµερα και ποιο ιδεώδες τα διαµορφώνει; Κατ’αρχάς είναι 

αµφίβολο αν υπάρχουν σήµερα κοινωνικά πρότυπα. Αν δεχτούµε ότι υπάρχουν, αυτά σίγουρα 

προέρχονται από τον χώρο του θεάµατος. Τα πρότυπα αυτά τα διαµορφώνουν και τα προβάλλουν 

τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, τηλεπαρουσιαστές, άτοµα που 

σταδιοδροµούν στο πάλκο και στην πασαρέλα αποκτούν πολύ γρήγορα δόξα και χρήµα και γίνονται 

είδωλα, αντικείµενα θαυµασµού και λατρείας. Αντίθετα, τα άτοµα άλλων κοινωνικών οµάδων, που 

αποτελούν τα θεµέλια και τους πυλώνες της κοινωνίας, παραµένουν στην αφάνεια και την 

ανωνυµία. 

 Σήµερα πρότυπα αποτελούν όσοι ασχολούνται µε το θέαµα και την ψυχαγωγία. Με τα 

ισχύοντα αξιολογικά κριτήρια δε φαίνεται καθόλου παράξενο που τα «τσαλίµια» των 

ποδοσφαιριστών, οι λαρυγγισµοί των τραγουδιστών, η φλυαρία των τηλεπαρουσιαστών και οι 

εµφανίσεις των κοριτσιών της πασαρέλας θεωρούνται προσόντα σπουδαιότερα από την 

επιστηµοσύνη των γιατρών, την αξιοσύνη των εκπαιδευτικών και όλων εκείνων που µοχθούν 

καθηµερινά στους χώρους τηςπαραγωγής και της επιστήµης για να µην στερηθεί η κοινωνία από τα 

αναγκαία υλικά και πνευµατικά αγαθά της. Οι άνθρωποι «του θεάµατος και της ψυχαγωγίας» 

συνδυάζουν µεγάλη δηµοτικότητα και υψηλές αµοιβές, ασύγκριτα υψηλότερες από τις αµοιβές 

άλλων κοινωνικών οµάδων που υπηρετούν σηµαντικότερους τοµείς της κοινωνικής ζωής, όπως 

είναι λόγου χάριν οι τοµείς της υγείας και της παιδείας. Έτσι, η δεξιοτεχνία ενός γιατρού θεωρείται 

µικρότερης αξίας από τη δεξιοτεχνία ενός ποδοσφαιριστή, παρ’ ότι το χέρι του πρώτου σώζει 

ανθρώπινες ζωές, ενώ το πόδι του δεύτερου απλώς προσφέρει θέαµα και ψυχαγωγία. 

 Τα παράδοξα αυτά κοινωνικά φαινόµενα είναι χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της εποχής µας. 

Στην εποχή µας το µόνο που σκέπτεται ο σύγχρονος άνθρωπος είναι πώςθα «πιάσει την καλή» και 
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µάλιστα όσο γίνεται γρηγορότερα και µε λιγότερο κόπο. Ιδέες, αξίες και αρχές θυσιάζονται όλες 

στον βωµό του χρήµατος, της µαταιοδοξίας και της εξουσίας. Όσοι εξακολουθούν, λοιπόν, ακόµα 

να πιστεύουν σε πρότυπα αρετής καιήθους χαρακτηρίζονται ροµαντικοί και αφελείς. 

 Μπορεί όµως µια κοινωνία να πάει µπροστά µε τέτοια κοινωνικά πρότυπα; Μπορεί να 

στηρίζει την πρόοδο και την ευηµερία των πολιτών της σε τέτοιες κοινωνικές αξίες και ηθικές 

αρχές; Η απάντηση, βέβαια, είναι όχι. Πάντως, αν και όταν αποφασίσει να κάνει ένα καινούργιο 

ελπιδοφόρο ξεκίνηµα, έναν όρο πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσει. Το ξεκίνηµα αυτό να έχει ως βάση 

και αφετηρία την παιδεία. 

εφηµ. Ελευθερία (Λάρισα), 30-12-2010 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποια είναι, σύµφωνα µε το κείµενο, τα πρότυπα που προβάλλονται σήµερα και ποιοι τα 

διαµορφώνουν; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Ποια είναι η άποψη του αρθρογράφου για τα πρότυπα που προβάλλονται σήµερα και µε ποια 

επιχειρήµατα τη στηρίζει; (60 έως 80 λέξεις) 

[γ] Για ποιους λόγους ο αρθρογράφος προτείνει την παιδεία ως βάση και αφετηρία δηµιουργίας 

κοινωνικών προτύπων; (60 έως 80 λέξεις)  

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη («Τα παράδοξα... αφελείς») και τηντέταρτη 

(«Μπορεί όµως... την παιδεία») παράγραφο του κειµένου.  

[β] Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου («Τα παράδοξα... αφελείς»)του κειµένου; 

[γ] Να καταγράψετε τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της β’ παραγράφου του κειµένου 

(«Σήµερα πρότυπα αποτελούν ... θέαµα και ψυχαγωγία»). Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε 

αναφορές σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων, χρησιµοποιώντας τις λέξεις και φράσεις του 

κειµένου µε έντονη γραφή, µε βάση τη σηµασία που αυτές έχουν στο κείµενο: «προβάλλουν», 

«θεµέλια της κοινωνίας», «υλικά και πνευµατικά αγαθά», «σύγχρονος άνθρωπος», «κοινωνικά 

πρότυπα». 

[β] «Τα πρότυπα [...] τα διαµορφώνουν και τα προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης»: 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δηµιουργήσετε µια παράγραφο 60 έως 80 λέξεων. 

[γ] Χρησιµοποιώντας τη λέξη «πρότυπο» σε συνδυασµό µε ρήµατα του κειµένου, να σχηµατίσεις 

πέντε ρηµατικές φράσεις. 

www.neapaideia.gr U63



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Στις τρεις τελευταίες παραγράφους του κειµένου («Σήµερα πρότυπα...παιδεία») να επισηµάνετε 

δύο λέξεις ή φράσεις του προφορικού λόγου και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείµενο.  

[β] Να αιτιολογήσετε τη χρήση των ερωτηµάτων από τον συγγραφέα του κειµένου. 

[γ] 1) «Τα πρότυπα αυτά τα διαµορφώνουν και τα προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης», 2) 

«Ιδέες, αξίες και αρχές θυσιάζονται όλες στο βωµό του χρήµατος, της µαταιοδοξίας και της 

εξουσίας»: Στις προτάσεις αυτές να ερµηνεύσετε την επιλογή της σύνταξης (ενεργητική – 

παθητική) από τον συντάκτη του κειµένου και να την τρέψετε από το ένα είδος στο άλλο. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Κάθε κοινωνία έχει και προβάλλει τα δικά της πρότυπα που απευθύνονται και υιοθετούνται 

κυρίως από τη νέα γενιά. Σε ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε 

θέµα «Διάλογος δύο γενεών» παρουσιάζετετα πρότυπα της σηµερινής νεολαίας. (εισήγηση περίπου 

450 λέξεων)  

[β] Κάθε κοινωνία έχει και προβάλλει τα δικά της πρότυπα που απευθύνονται και υιοθετούνται 

κυρίως από τη νέα γενιά. Σε ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε 

θέµα «Διάλογος δύο γενεών» αναλύετε την επίδραση που ασκούν στους νέους και την κοινωνία τα 

πρότυπα της σηµερινής νεολαίας. (εισήγηση περίπου 450 λέξεων) 
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Διαγώνισµα 03.01. 

Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[Ο ελεύθερος χρόνος στην εποχή µας] 

 Αν κοιτάξουµε προς το παρελθόν, δε θα βρούµε καµιά άλλη γενιά, η οποία να διέθετε τόσο 

πολύ χρόνο, να κατείχε τόσα υλικά µέσα και να είχε τόση µόρφωση όσο η σηµερινή. Έχουµε ήδη 

εγκαταλείψει τη λεγόµενη κοινωνία της εργασίας, στην οποία ζούσαµε για να δουλεύουµε, και 

βιώνουµε µια πολυσύνθετη κοινωνική πραγµατικότητα, στην οποία δουλεύουµε για να ζούµε. Ο 

τρόπος µε τον οποίο οργανώνουµεκαι διευθετούµε τον ελεύθερο χρόνο στην εποχή µας αποκτά 

πρωταρχική σηµασία και εµφανίζεται εξίσου σηµαντικός µε τον τρόπο µε τον οποίοοργανώνεται 

και κατανέµεται ο χρόνος εργασίας στον επαγγελµατικό τοµέα. Η ραγδαία αύξηση του ελεύθερου 

χρόνου σε σχέση µε το παρελθόν θέτει το πρόβληµα της κατάλληλης διαχείρισής του. 

 Το πρόβληµα της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου σήµερα δεν αφορά µόνο στους 

ενήλικους, αλλά και στους έφηβους. Η νέα γενιά, συχνά, διακατέχεται από αισθήµατα αποµόνωσης 

και ανίας και γενικότερα από αρνητικά συναισθήµατα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις 

µετατρέπονται σε επιθετικότητα, χρήση βίας ή αδιαφορία. Οι µαθητές, ήδη από την παιδική ηλικία, 

περνούν πολλές ώρες της ηµέρας µπροστά σε µια οθόνη και βιώνουν µέσω των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης τη ζωή από «δεύτερο χέρι», ενώ ταυτόχρονα µέσα από τον 

καταιγισµό της διαφήµισης οδηγούνται στην εµπορευµατοποίηση του ελεύθερου χρόνου και 

σταδιακά εθίζονται στην επιδίωξη της ευτυχίας, κυρίως µέσα από την κατανάλωση υλικών αγαθών. 

Οι σύγχρονες αναπτυγµένες κοινωνίες φαίνεται να οδηγούν τα παιδιά της «ευηµερίας» σε ένα 

µέλλον µε πολύ ελεύθερο χρόνο, λιγότερο χρόνο εργασίας και ακόµη λιγότερη διάθεση κοινωνικής 

προσφοράς και συλλογικής δράσης. 

 Όµως, οι στάσεις και οι συµπεριφορές που αναπτύσσονται σε σχέση µε τον ελεύθερο χρόνο 

κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι καθοριστικής σηµασίας, δεδοµένου ότι 
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παγιώνονται και αναπαράγονται σε όλη την υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου. Από κοινωνιολογικές 

έρευνες προκύπτει ότι το 90% των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου διαµορφώνεται και 

σταθεροποιείται µέχρι την ηλικία των 19 χρόνων. 

 Φυσικά, το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαµορφώνεται από την 

οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς, από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, από το ίδιο το 

άτοµο και τις κοινωνικοοικονοµικές, µορφωτικές «προδιαγραφές» του, αλλά ως έναν βαθµό και 

από το σχολείο, που αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης του 

παιδιού. 

 Ο ελεύθερος χρόνος στο σηµερινό σχολείο αντισταθµίζει την ένταση και τα προβλήµατα 

που προκύπτουν από τη διδασκαλία, εξισορροπεί καταπιεσµένες ανάγκες και κινητικούς 

περιορισµούς και ξεκουράζει τους µαθητές από τον φόρτο της διδασκαλίας. Με αυτήν την έννοια, ο 

ελεύθερος χρόνος στο σχολείο θεωρείται πολύτιµος και απαραίτητος για την ισόρροπη ανάπτυξη 

του µαθητή, αν και θεωρείται συχνά ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση πάντως δε συνδέεται µε τη 

σχολική εργασία, µε αποτέλεσµα ο ελεύθερος χρόνος και η διδασκαλία να αποτελούν δύο αντίθετες 

περιστάσεις της σχολικής ζωής, που λειτουργούν ως ξεχωριστές νησίδες, αποκοµµένες µεταξύ τους. 

Πολλές φορές, όµως, το σχολείο αδυνατεί να σχεδιάσει και να αξιοποιήσει επαρκώς περιστάσεις 

ελεύθερου χρόνου και να τις συνδέσει µε τη µάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του µαθητή. Επιπρόσθετα, επιβαρύνει και τον εξωσχολικό ελεύθερο χρόνο του 

µαθητή, αφού από το σχολείο του ανατίθενται υποχρεώσεις και σχολικές εργασίες, συχνά 

υπερβολικά απαιτητικές σε κόπο και χρόνο, πολλές από τις οποίες θα ήταν προτιµότερο και πιο 

ευχάριστο για τους µαθητές να καλύπτονται στη διάρκεια του σχολικού προγράµµατος, ώστε να 

έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 

Χανιωτάκης, Θωίδης, Διαθεµατικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στο Ολοήµερο Σχολείο,  

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 2002, τ.6, σ.241-245 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Ποια είναι η άποψη των συντακτών του κειµένου για τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και 

µε ποια επιχειρήµατα τη στηρίζουν; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Από ποιους παράγοντες, σύµφωνα µε το κείµενο, επηρεάζεται και διαµορφώνεται ο ελεύθερος 

χρόνος κατά την παιδική και εφηβική ηλικία; (60 έως 80 λέξεις) 

[γ] Βασιζόµενοι στο κείµενο, να χαρακτηρίσετε µε Σωστό ή Λάθος τις ακόλουθες προτάσεις: 

1) Η σηµερινή γενιά δεν έχει τόσο πολύ χρόνο ούτε πολλά υλικά µέσα σε σύγκριση µε τις 

προηγούµενες γενιές.  

2) Οι µαθητές, από µικρά παιδιά, περνούν πολλές ώρες µπροστά σε µια οθόνη.  

3) Το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαµορφώνεται από πολλούς 

παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι και η οικογένεια.  

4) Το 90% των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου διαµορφώνεται και σταθεροποιείται 

µέχρι την ηλικία των 19 χρόνων.  

5) Ο ελεύθερος χρόνος στο σχολείο δε θεωρείται πολύτιµος και απαραίτητος για την 

ισορροπηµένη ανάπτυξη του µαθητή. 

[δ] Ποιος είναι, σύµφωνα µε το κείµενο, ο ρόλος του σχολείου όσον αφορά στον σχεδιασµό και την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των µαθητών; (60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειµένου. 

[β] Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου («Το πρόβληµα ... δράσης»)του 

κειµένου; 

[γ] Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της α’ παραγράφου του κειµένου και να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

[δ] Να χωρίσετε την τελευταία παράγραφο του κειµένου σε δύο επιµέρους και να δικαιολογήσεις 

τον χωρισµό σας. 
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ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Για καθεµία από τις λέξεις του κειµένου µε έντονη γραφή να γράψετε µία συνώνυµη µε τη 

σηµασία που έχει στο κείµενο και µε αυτή να σχηµατίσετε µία πρόταση που να αναδεικνύει τη 

σηµασία της: «οργανώνουµε», «διαχείρισης», «δραστηριοτήτων», «στυλ», «αντισταθµίζει». 

[β] «Το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαµορφώνεται από τηνοικογένεια»: 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δηµιουργήσετε µια παράγραφο 60 έως 80 λέξεων. 

[γ] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων για τον ελεύθερο χρόνο, στην οποία να 

χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω υπογραµµισµένες λέξεις και φράσεις, µε βάση τη σηµασία τους στο 

κείµενο: «µέλλον», «διαµορφώνεται», «σηµαντικό παράγοντα», «προσωπικότητας», 

«υποχρεώσεις». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο κείµενο και να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε είναι 

κυριολεκτικός / δηλωτικός ή µεταφορικός/συνυποδηλωτικός. 

[β] Να επισηµάνετε ποιες από τις τρεις παρακάτω φράσεις/προτάσεις του κειµένου 

χρησιµοποιούνται µε κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες µε µεταφορική/συνυποδηλωτική σηµασία: 

1) «ο ελεύθερος χρόνος και η διδασκαλία [...] λειτουργούν ως ξεχωριστές νησίδες»  

2) «Οι µαθητές βιώνουν [...] τη ζωή από δεύτερο χέρι»  

3) «λιγότερη διάθεση κοινωνικής προσφοράς»  

[γ] «Το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαµορφώνεται από την οικογένεια»: 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον αρθρογράφο και να τη µετατρέψετε 

σε ενεργητική. 

[δ] Να εντοπίσετε το τεκµήριο που χρησιµοποιείται από τους αρθρογράφους στην γ’ παράγραφο 

του κειµένου και να αξιολογήσετε την αποτελεσµατικότητά του. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Σε µία συνέλευση της µαθητικής κοινότητας του τµήµατός σας διαπιστώσατε πως ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα της σηµερινής νεολαίας είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Σας 

ανατίθεται λοιπόν να συντάξετε µία επιστολή (περίπου 450 λέξεις), που να απευθύνεται στον 

υπουργό Παιδείας, στην οποία θα εξηγείται η σηµασία που έχει ο ελεύθερος χρόνος για τη 
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βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων και θα προτείνονται τρόποι µε τους οποίους το σχολείο και 

η Πολιτεία µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργική του αξιοποίηση.  

[β] Πολύ συχνά οι νέοι της γενιάς σας διαµαρτύρονται για έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Από την 

άλλη όµως φαίνεται πως, όποιον ελεύθερο χρόνο έχουν, δεν τον αξιοποιούν δηµιουργικά. Σε µία 

ανοιχτή επιστολή που δηµοσιεύετε στη σχολική σας εφηµερίδα και απευθύνεται στους 

συνοµηλίκους σας (περίπου 450 λέξεις) ερµηνεύετε την αντίφαση αυτή. 

[γ]* Διαπιστώνοντας πως οι νέοι της γενιάς σας σπαταλούν άσκοπα τον ελεύθερο χρόνο τους, 

αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε µία ανοιχτή επιστολή στην εφηµερίδα του σχολείου σας (περίπου 

450 λέξεις), που να απευθύνεται στους συνοµηλίκους σας και στο οποίο παρουσιάζονται οι 

συνέπειες της συµπεριφοράς αυτής και διατυπώνονται προτάσεις για τη δηµιουργικότερη 

αξιοποίησή του. 
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Μόδα και ένδυση 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η ενδυµασία και η σηµασία της για τον άνθρωπο 

 Η ενδυµασία αποτελείται από καθετί µε το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το 

σώµα του. Περιλαµβάνει δηλαδή τα ρούχα και τα συµπληρώµατά τους (αξεσουάρ), όπως είναι τα 

παπούτσια, οι τσάντες, τα καπέλα, τα γάντια και άλλα. Σ’ αυτήν περιλαµβάνονται επίσης τα 

κοσµήµατα, το µακιγιάζ, ακόµα και το χτένισµα. 

 Η ενδυµασία έχει πολύ µεγάλη σηµασία στη ζωή του ανθρώπου. Καταρχάς, είναι 

απαραίτητη για την υγεία, γιατί προστατεύει το σώµα από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες. Όµως, 

συνδέεται και µε τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Καθένας διαλέγει τον τρόπο µε τον οποίο ντύνεται 

ανάλογα µε την προσωπικότητά του. Ακόµη, υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενδυµασίας και 

ανθρώπινης συµπεριφοράς. Γι’ αυτό, όταν κάποιος θέλει να κάνει µια σηµαντική αλλαγή στη ζωή 

του, φροντίζει να αλλάξει το ντύσιµό του προς το καλύτερο. Εκφράζει µ’ αυτόν τον τρόπο τη 

διάθεσή του για αλλαγή και βελτίωση του εαυτού του. Εξάλλου, όταν κάποιος είναι ωραία 

ντυµένος, νιώθει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γεγονός που αντανακλάται στη συµπεριφορά του. 

Τέλος, τα χρώµατα που διαλέγει ο άνθρωπος για το ντύσιµό του όχι µόνο αποκαλύπτουν την 

προσωπικότητά του, αλλά επιδρούν και στη διάθεσή του. 

 Η ενδυµασία µπορεί να δηλώνει την κοινωνική τάξη ενός ανθρώπου και τον ρόλο του µέσα 

σ’ αυτήν (π.χ. οι ειδικές βασιλικές ενδυµασίες), κάτι που συνέβαινε ιδιαίτερα στο παρελθόν. 

Επιπλέον, φανερώνει το φύλο του ανθρώπου. Για παράδειγµα, στον δυτικό πολιτισµό το φόρεµα 

αποτελούσε το χαρακτηριστικό γυναικείο ρούχο και τα παντελόνια το αντίστοιχο αντρικό. Η 

ενδυµασία µπορεί, επίσης, να δείχνει την ηλικία, όπως συνέβαινε µε τα κοντά παντελόνια που 

παλαιότερα τα φορούσαν µόνο τα µικρά αγόρια. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα ρούχα, ιδίως οι 

στολές, φανερώνουν το επάγγελµα ενός ατόµου. Άλλες φορές, η ενδυµασία δηλώνει την εθνικότητα 
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(π.χ. οι χαρακτηριστικές εθνικές ενδυµασίες), τη θρησκεία (π.χ. το µαντήλι που καλύπτει συχνά το 

πρόσωπο των µουσουλµάνων γυναικών) ή την ιδεολογία του ανθρώπου (π.χ. το ντύσιµο των χίπις). 

 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ενδυµασίας αποτελεί η µόδα. Μόδα είναι οι αλλαγές 

στον τρόπο ντυσίµατος που χαρακτηρίζουν µια χρονική περίοδο. Oι αλλαγές της µόδας εξαρτώνται 

από τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, από τις αισθητικές αντιλήψεις κάθε περιόδου, καθώς 

και από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σήµερα η µόδα καθορίζεται κυρίως από τις επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε την ενδυµασία. 

 Σε γενικές γραµµές, η ενδυµασία αποτελεί ένα είδος κώδικα επικοινωνίας. Είναι µια 

σιωπηλή γλώσσα που φανερώνει πολλά, όχι µόνο για τα άτοµα, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο 

και το πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο αυτά ζουν. 

Αµπελιώτης, Αποστολόπουλος, Γεωργιτσογιάννη κ.ά., Οικιακή Οικονοµία,  

ΟΕΔΒ, 2012 (σελ. 90-91) (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15) 

[α] Για ποιους λόγους, σύµφωνα µε τον συγγραφέα του κειµένου, η ενδυµασία έχει µεγάλη 

σηµασία για τη ζωή του ανθρώπου; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Με ποια επιχειρήµατα τεκµηριώνεται στο κείµενο η άποψη πως υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ 

της ενδυµασίας και της ανθρώπινης προσωπικότητας; (60 έως 80 λέξεις) 

[γ] Ποιοι παράγοντες, σύµφωνα µε τους συντάκτες του κειµένου, διαµορφώνουν τις τάσεις τις 

µόδας; (60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη («Η ενδυµασία ... το χτένισµα») και την τρίτη 

παράγραφο («Η ενδυµασία ... των χίπις») του κειµένου. 

[β] Με ποιες λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή στο εσωτερικό της δεύτερης παραγράφου («Η 

ενδυµασία ... διάθεσή του») του κειµένου; 

[γ] Να εντοπίσετε το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική – επαγωγική) του 

επιχειρήµατος της β’ παραγράφου του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] Να γράψετε µία συνώνυµη λέξη για καθεµιά από τις λέξεις του κειµένου µε την έντονη γραφή 

µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο («Καταρχάς», «διαλέγει», «αλλάξει», «δηλώνει», 

«αντιλήψεις») και να γράψετε από µία πρόταση χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις συνώνυµες 

λέξεις. 

[β] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων, στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις 

υπογραµµισµένες λέξεις και φράσεις του κειµένου µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο: 

«εκφράζει», «ωραία ντυµένος», «νιώθει αυτοπεποίθηση», «συµπεριφορά», «διάθεση». 

[γ] «Σε γενικές γραµµές, η ενδυµασία αποτελεί ένα είδος κώδικα επικοινωνίας»: Χρησιµοποιώντας 

τη φράση αυτή, να γράψετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων. 
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ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να επισηµάνετε ποιες λέξεις και φράσεις στις περιόδους λόγου που ακολουθούν 

χρησιµοποιούνται µε µεταφορική/συνυποδηλωτική σηµασία: «Η ενδυµασία είναι απαραίτητη για 

την υγεία, γιατί προστατεύει το σώµα από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες», «Η ενδυµασία µπορεί 

να δηλώνει την κοινωνική τάξη ενός ανθρώπου και τον ρόλο του µέσα σ’ αυτήν (π.χ. οι ειδικές 

βασιλικές ενδυµασίες), κάτι που συνέβαινε ιδιαίτερα στο παρελθόν», «[Η µόδα] είναι µια σιωπηλή 

γλώσσα που φανερώνει πολλά, όχι µόνο για τα άτοµα, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο και το 

πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο αυτά ζουν».  

[β] Να επισηµάνετε τις λέξεις του κειµένου που είναι ξενόγλωσσες και συνδέονται µε την 

ενδυµασία και να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο ο συγγραφέας τις εντάσσει στο κείµενό του. 

[γ] Κύριο χαρακτηριστικό του ακαδηµαϊκού λόγου είναι η χρήση λέξεων ή φράσεων που 

περιορίζουν τον απόλυτο χαρακτήρα των απόψεων του συγγραφέα. Να τεκµηριώσετε την άποψη 

αυτή, αντλώντας στοιχεία από την τρίτη παράγραφο του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Η σχολική σας εφηµερίδα διοργανώνει αφιέρωµα στη σύγχρονη νεότητα και τα προβλήµατά 

της. Σε σας ανατίθεται η συγγραφή ενός κειµένου (περίπου 450 λέξεις), στο οποίο παρουσιάζεται η 

υποταγή των νέων στη µόδαως µία από τις κύριες πηγές των προβληµάτων αυτών και προτείνονται 

τρόποι για την αποφυγή της.  

[β] Στο πλαίσιο αφιερώµατος της σχολικής σας εφηµερίδας στη σύγχρονη νεότητα και τα 

προβλήµατά της δηµοσιεύτηκε άρθρο που παρουσίαζε την υποταγή των νέων στη µόδα ως την 

κύρια πηγή αυτών των προβληµάτων. Αποφασίζετε, λοιπόν, να δηµοσιεύσετε ένα απαντητικό 

κείµενο (περίπου 450 λέξεις) στο ίδιο έντυπο, στο οποίο αντικρούετε αυτή την επιχειρηµατολογία 

αφενός ως υπερβολική και αφετέρου ως µονόπλευρη, καθώς παραβλέπει τον σηµαντικότατο ρόλο 

που διαδραµατίζει η ένδυση στη ζωή των ανθρώπων. 
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Διαγώνισµα 03.03. 

Το Γέλιο 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το κωµικό και η σηµασία του γέλιου 

 Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από αξιόλογους 

φιλόσοφους, όπως ο Νίτσε ή ο Κάντ, να οριστεί το κωµικό, η κωµωδία και η διαφορά της από την 

τραγωδία, και το γέλιο. Οι ορισµoί αυτοί, παρ’ όλο που διαφέρουν µεταξύ τους, παρουσιάζουν 

πολλά κοινά σηµεία. 

 Η κωµωδία είναι µία µίµηση των πιο συνηθισµένων ανθρώπων, όχι όµως σε όλα τους τα 

ελαττώµατα, αλλά σε ένα, στο κωµικό. Το κωµικό, δηλαδή, είναι ένα λάθος και µια ασχήµια, 

ανώδυνη και αβλαβής. Προκαλείται όταν διαψεύδεται ξαφνικά µια έντονη προσδοκία µας. Η 

διάψευσηαφορά ένα αντικείµενο που δε µας ενδιαφέρει σοβαρά, γιατί διαφορετικά προκαλείται 

θλίψη και όχι ευθυµία. Όµως, στοιχείο κωµικό µπορεί να αποτελέσει και κάτι µικρό και ασήµαντο, 

όταν του προβάλλουµε την αξίωση ότι είναι κάτι µεγάλο και γεµάτο σηµασία. Ξαφνικά και 

απρόοπτααποκαλύπτεται αυτό που πραγµατικά είναι. Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο. Το 

κωµικό δεν έχει µόνο ως αντικείµενο τη σάτιρα και τα αστεία θέµατα, αλλά και πένθιµα, ώστε να 

αφαιρεθεί κάπως το βάρος της θλίψης από ένα θλιβερό γεγονός και να δειχθεί µια καλοκάγαθη 

διάθεση παρήγορης συµπόνιας στους θλιµµένους και στους πονεµένους. 

 Για να καταλάβουµε το γέλιο, θα πρέπει να το τοποθετήσουµε στο φυσικό του περιβάλλον 

που είναι η κοινωνία. Πρέπει προπάντων να καθορίσουµε τη χρήσιµη λειτουργία του, που είναι µία 

κοινωνική λειτουργία.Σύµφωνα µε τον Νίτσε, γέλιο σηµαίνει να είσαι χαιρέκακος, αλλά µε καλή 

έννοια. Το γέλιο και το κωµικό µπορεί να οριστεί και ως «γκροτέσκο», δηλαδή χονδροειδές 

(γελοίο). Το γέλιο που προκαλείται από το γκροτέσκο κωµικό συγγενεύει µε την αθώα ζωή και την 

απόλυτη χαρά.Ο Μποντλαίρ αποκαλεί το γκροτέσκο κωµικό «απόλυτο κωµικό», ενώ το κωµικό της 

ηθικής έννοιας, των ηθών, της δουλεµένης τέχνης το ονοµάζει «κωµικό µε σηµασία». Στο 
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γκροτέσκο κωµικό η επαλήθευση είναι το αιφνίδιο γέλιο, ενώ στο κωµικό µε σηµασία προστίθεται 

και η σηµαίνουσα σκέψη. 

 Ένας άλλος τρόπος για να προκαλέσει κανείς το γέλιο είναι η σάτιρα. Η σάτιρα από τη µια 

µεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό.Χαρακτηριστικό είδος 

σάτιρας αποτελεί ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είναι ο πρωταγωνιστής του ελληνικού θεάτρου 

σκιών. Το θέαµα αυτό έχει ρίζες στην εποχή της τουρκοκρατίας. Ο Καραγκιόζης αναπαριστά τον 

Έλληνα εκείνης της εποχής. Αρχικάαποτέλεσε χυδαίο και ανήθικοθέαµα, στα τέλη όµως του 19ου 

αιώνα απέκτησε νέα µορφή και περιεχόµενο. Αγαπήθηκε πολύ από τους Έλληνες γιατί µαζί µε τους 

«συµπρωταγωνιστές» του, και κυρίως τον Χατζιαβάτη, σατίρισε έναν τρόπο ζωής µε αναφορές σε 

όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

Δηµήτρης Νικολουτσόπουλος, εφ. Το Πρώτο Βήµα του Γενναδείου Λυκείου,  

2001-2002 (διασεκυή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα) 

ΘΕΜΑΑ1. (µονάδες 15) 

[α] Πώς προκαλείται, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, το κωµικό; (60 έως 80 λέξεις) 

[β] Πώς εξηγείται, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, το γεγονός ότι το κωµικό δεν έχει µόνον ως 

αντικείµενο τη σάτιρα και τα αστεία θέµατα, αλλά και τα πένθιµα; (60 έως 80 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειµένου. 

[β] Να χωρίσετε σε δύο παραγράφους τη δεύτερη παράγραφο του κειµένου («Η κωµωδία 

είναι...πονεµένους») και να αιτιολογήσετε τη διαφορετική παραγραφοποίηση. 

[γ] Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειµένου και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15) 

[α] «διαφορά», «διαψεύδεται», «γεµάτο», «θλιβερό», «ξεσκεπάζει»: Να γράψετε ένα αντώνυµο 

για καθεµιά από τις λέξεις αυτές του κειµένου και να δηµιουργήσετε από µία πρόταση 

χρησιµοποιώντας καθεµιά αντώνυµη λέξη. 

[β] «συνηθισµένων», «ελαττώµατα», «απρόοπτα», «τοποθετήσουµε», «ξεσκεπάζει»: Να γράψετε 

µία συνώνυµη λέξη ή ισοδύναµη φράση για καθεµιά από τις λέξεις του κειµένου µε την έντονη 

γραφή, µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο και να δηµιουργήσετε από µία πρόταση 

χρησιµοποιώντας καθεµιά συνώνυµη λέξη ή ισοδύναµη φράση. 

[γ] «ορισµοί», «διάψευση», «παρήγορης συµπόνιας», «κοινωνική λειτουργία», «σάτιρα», 

«καυτηριάζει»: Χρησιµοποιώντας τις λέξεις και φράσεις αυτές του κειµένου, να γράψετε µία 

παράγραφο (50 έως 60 λέξεις) που να αφορά το κωµικό. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να επισηµάνετε πέντε λέξεις του κειµένου που αποτελούν ειδικό λεξιλόγιο και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείµενο. 
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[β] «Η σάτιρα από τη µια µεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό»: 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα και να τη 

µετατρέψετε σε παθητική. 

[γ] Να προσδιορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο ο συντάκτης του κειµένου τεκµηριώνει τις απόψεις 

του στην γ’ παράγραφο του κειµένου («Για να καταλάβουµε το γέλιο ... και η σηµαίνουσα σκέψη») 

και να αιτιολογήσετε τη χρήση του. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

[α] Η θεατρική οµάδα του σχολείου σας αποφάσισε να ανεβάσει µία κωµωδία του Αριστοφάνη και 

ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την επιλογή αυτή. 

Αναλαµβάνετε, λοιπόν, να αποστείλετε µία επιστολή (περίπου 450 λέξεις) στον Πρόεδρό του, µε 

την οποία, προκειµένου να τον πείσετε να ζητήσει την αναθεώρηση της απόφασης, αναλύετε τη 

σηµασία του κωµικού και της σάτιρας στον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο και εξηγείτε τους λόγους για 

τους οποίους οι άνθρωποι πλέον δύσκολα γελούν. 

[β] Ο Διευθυντής του Λυκείου σας επέβαλε µία αυστηρότατη ποινή σε έναν συµµαθητή σας που 

αστειευόταν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Αναλαµβάνετε, λοιπόν, να του αποστείλετε µία 

επιστολή (περίπου 450 λέξεις) ως εκπρόσωποι της µαθητικής κοινότητας του σχολείου σας, µε την 

οποία, προκειµένου να αποδείξετε την αναγκαιότητα αναθεώρησης της απόφασής του, αναλύετε τη 

σηµασία του γέλιου στη σχολική ζωή, ενώ προσδιορίζετε παράλληλα τα όρια µέσα στα οποία, κατά 

τη γνώµη σας, πρέπει να τοποθετείτε. 
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