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∆ιαγώνισµα 1*
Γλώσσα
ΚΕΙΜΕΝΟ
Υπάρχει ιδανικός οµιλητής της γλώσσας;
∆εν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός οµιλητής». Θα διατυπώσω εδώ
µερικές σκέψεις για το θέµα αυτό, τις οποίες θέτω στην κρίση των αναγνωστών.
Κατ’ αρχάς, 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 τη 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
*

Το κείµενο και ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 2335, 2683 και 2693 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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 δυνατόν, προδώσει
τη σκέψη του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχει η γλώσσα του.
Χρειάζεται ταπεινοσύνη και αίσθηση ορίων για να έχει ο οµιλητής 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 δε 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 ∆ιονυσίου Σολωµού, «µήγαρις (= µήπως
τάχα) πως έχω άλλο τι στον νου µου πάρεξ (= εκτός από) ελευθερία και γλώσσα».
Γεώργιος Μπαµπινιώτης, εφ. Το Βήµα, 01-03-2014 (διασκευή)

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 οµιλητής 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)
[6]
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[γ] Με ποιους τρόπους, σύµφωνα µε τον συγγραφέα του κειµένου, ο οµιλητής
µπορεί να καλλιεργεί και να εµπλουτίζει τη γνώση του στη γλώσσα; (60 έως 80
λέξεις)
ΘΕΜΑ Α2. (µονάδες 10)
[α] Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο («Κατ’ αρχάς, ...
γλώσσας») και στην τρίτη παράγραφο («Αυτό που υπάρχει ... η Ελληνική») του
κειµένου.
[β] Να χωρίσετε σε δυο παραγράφους την τρίτη 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) «O ευαίσθητος χρήστης [...] πασχίζει ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό
λόγο»: Να αντικαταστήσετε τη λέξη «ακατάπαυστα» µε µία συνώνυµη λέξη, µε
βάση τη σηµασία της στο κείµενο, και να χρησιµοποιήσετε τη συνώνυµη λέξη σε
µία πρόταση που θα δηµιουργήσετε. 2) «µας έχει εµψυχώσει»: Να
αντικαταστήσετε τη λέξη «εµψυχώσει», µε µία συνώνυµη λέξη, 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.

[7]

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10)
[α] «Ο Βιτγκενστάιν δε µας έχει 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 ∆ιονυσίου 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;
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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∆ιαγώνισµα 2*
Γλώσσες
ΚΕΙΜΕΝΟ 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 τις γλωσσικές 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
*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 2308, 2325, 2902, 2905 και 3993 της Τράπεζας Θεµάτων.
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κάποια λύση που να εξισορροπεί τα συµφέροντα και τη λειτουργικότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χ.Α. Παπαρίζος, Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, Gutenberg, Αθήνα, 2004, σ. 208-209
(διασκευή)

ΚΕΙΜΕΝΟ 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)

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)
[10]
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[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 την τρίτη («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.
[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».
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[γ] Να δηµιουργήσετε από µία πρόταση χρησιµοποιώντας το αντώνυµο καθεµιάς
από τις υπογραµµισµένες λέξεις των κειµένων: «εµποδίζεται», «πλεονέκτηµα»,
«σηµαντικός», «αποτελεσµατική», «γενικότερο».
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) εξηγετε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την
προστασία των διαλέκτων και προτείνετε τρόπους, ώστε κάτι τέτοιο να
επιτευχθεί.
[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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∆ιαγώνισµα 3
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.
∆εχτήκαµε, 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
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λεξιλόγιο µας. Ακόµα, 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 το λεξιλόγιο 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 στάση του συντάκτη του κειµένου απέναντι στον γλωσσικό
δανεισµό; (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 αυτού και 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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∆ιαγώνισµα 4*
Η γλώσσα των νέων και τα greeklish
ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Οι γλώσσες αλλάζουν
∆ε 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”».
*

Τα κείµενα και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 5540, 5546 και 5550 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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. 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)

ΚΕΙΜΕΝΟ 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 ειδικού
λεξιλογίου 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.
[19]
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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;
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.

[20]

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ιαγώνισµα 5*
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. ∆υσκολεύοµαι 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: «∆υσκολεύοµαι να γράψω. ∆εν 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
*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 2314, 2334 και 2691 της Τράπεζας Θεµάτων.
[21]
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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 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 ∆ιαδίκτυο, τα greeklish και
γενικότερα 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
[22]
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διαδικασία. Εκθέτοντάς το σε προσλαµβάνουσες, ανάλογες µε την ηλικία του»,
συµπληρώνουν οι ειδικοί.
Βασιλική Χρυσοστοµίδου, εφ. Η Καθηµερινή, 23-02-2013 (διασκευή)

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 ∆ιαδίκτυο 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;
[23]
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[δ]* Να εντοπίσετε τις κύριες λεπτοµέρειες της γ’ παραγράφου του κειµένου και
τις λέξεις ή φράσεις µε τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή τους.
ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15)
[α] Να συντάξετε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων στην οποία να
χρησιµοποιήσετε τις λέξεις 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
«ικανότητα»,
υπογραµµισµένων
λέξεων
του
κειµένου:
«απουσία»,
«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).
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
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».
[24]
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[δ]* Να δικαιολογήσετε τη χρήση των αυθεντικών µαρτυριών που περιλαµβάνει
στο κείµενό της η αρθρογράφος.
ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50)
[α]* Ευαισθητοποιηµένοι από το άρθρο που διάβασατε, 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 διάβασατε, 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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∆ιαγώνισµα 6*
Γλωσσοµάθεια
ΚΕΙΜΕΝΟ
Το διδασκαλείο Νεοελληνικής Γλώσσας
Σαράντα χιλιάδες φιλέλληνες έχουν «αποφοιτήσει» συνολικά ως σήµερα
από το ∆ιδασκαλείο 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 ∆ιδασκαλείο 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 ∆ιδασκαλείο 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 ∆ιδασκαλείο 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 ∆ιδασκαλείου της Νέας Ελληνικής. Στους
σκοπούς του ∆ιδασκαλείου, µεταξύ άλλων, εντάσσεται η πιστοποίηση του
*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 2904 και 2906 της Τράπεζας Θεµάτων.
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επιπέδου γνώσης της Νέας Ελληνικής για τους υποψήφιους φοιτητές των
ελληνικών ΑΕΙ.
Στο ∆ιδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου Αθηνών
προσφέρονται ασφαλώς δεκάδες ξένες γλώσσες, σε ευέλικτα ωράρια, τα οποία
µπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές και επαγγελµατίες. Πρώτες στις
προτιµήσεις των φοιτητών είναι η ισπανική, η αγγλική, η γερµανική, η ιταλική
και η γαλλική γλώσσα. Στο ∆ιδασκαλείο διδάσκονται και άλλες ξένες γλώσσες,
27 συνολικά, µεταξύ των οποίων η αλβανική, 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)

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 ∆ιδασκαλείου 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 ∆ιδασκαλείο ...
σανσκριτικά») του κειµένου;
[γ]* Να εντοπίσετε το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική –
επαγωγική) του επιχειρήµατος της β’ παραγράφου («Το ∆ιδασκαλείο ...
επιχειρηµατίες») του κειµένου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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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.
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 ∆ιδασκαλείο», «δεύτερης / ξένης γλώσσας»:
Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών και της καθέτου στις φράσεις
αυτές.
[γ]* «Οι εκπρόσωποι του Ιδρύµατος χαρακτηρίζουν “διαµάντι” το ∆ιδασκαλείο
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας», «Στο ∆ιδασκαλείο 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
[28]
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δε διστάζετε να επισηµάνετε και τα προβλήµατα που ενδεχοµένως
παρουσιαστούν από την άκριτη επέκταση της γλωσσοµάθειας στη χώρα µας.
[β]* ∆ιαβάσατε 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 ∆ιδασκαλείου 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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∆ιαγώνισµα 7*
∆ιάλογος
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.

*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 5538, 5544, 5548 και 5552 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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 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)

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)
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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
ως µέλη 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.
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.
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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 ∆ιδασκόντων 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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∆ιαγώνισµα 8*
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

*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 4596, 4597 και 4598 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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 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, των κοινωνικών 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,
ΥΠ∆ΒΜΘ – Γεν. Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης – Ι∆ΕΚΕ, Αθήνα, 2011, σ. 27-28 (διασκευή).

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)

[35]
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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 («Η
εφηβεία ... 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.
[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.
[36]
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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]* ∆ιαπιστώνοντας 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.

[37]
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∆ιαγώνισµα 9*
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. Όταν οι 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 θέση στην 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
*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 1956, 1993 και 1995 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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.
Φυσικά, όταν και οι δυο γονείς είναι παρόντες, διαθέτουν σχεδόν ίσο
χρόνο να συζητήσουν, να ελέγξουν και να εκθέσουν τις απόψεις τους σε θέµατα
κυρίως επαγγελµατικού προσανατολισµού. Ωστόσο, οι µητέρες είναι πιο
πρόθυµες να επεκταθούν και να συζητήσουν µε τους εφήβους και πιο προσωπικά
τους θέµατα, όπως η επιλογή φίλων ή 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. ∆υστυχώς, 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 και ασχολιών, 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.
[40]
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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):
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
1) πρότυπο
α. προσδιοριστικός
2) σηµαντικός
β. υπόδειγµα
3) εµπλοκή
γ. σπουδαίος
4) συζητούν
δ. ξεκούραση
5) εξαντλητικό
ε. ανάµειξη
στ. διαλέγονται
ζ. κουραστικό
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.
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2) Οι έφηβοι δοµούν µε µεγαλύτερη ευκολία και αυτοπεποίθηση την
ταυτότητά τους.
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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∆ιαγώνισµα 10*
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, η νεολαία 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 εµείς οι µεγαλύτεροι να πείσουµε τους νέους ότι η ανάπτυξη
*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 4612, 4613 και 4615 της Τράπεζας Θεµάτων.
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του πολιτισµού µας δηµιούργησε αξίες αναντικατάστατες και αξιοσέβαστες.
Πρέπει, όµως, να πείσουµε τους νέους ότι µόνο, όταν σέβεσαι την ιστορική
διαδροµή της κοινωνίας σου, τους θεσµούς, 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, εµείς οι
µεγαλύτεροι να δώσουµε το παράδειγµα, γιατί το µήνυµα για το µέλλον το
µεταφέρει η νεολαία.
Χρήστος Μασσαλάς, www.makthes.gr, 03-10-2009 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα)
ΘΕΜΑ Α1. (µονάδες 15)
[α]* Ποια είναι, σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, η στάση των νέων απέναντι στους
µεγαλύτερους 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.
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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».
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 «∆ιάλογος 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 «∆ιάλογος 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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∆ιαγώνισµα 11*
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 θα δοθεί 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 στην κοινωνία. Έτσι, όχι µόνο θα νοηµατοδοτηθεί η
διακήρυξη του ΟΗΕ, αλλά και θα έχουµε κάνει το προσωπικό µας καθήκον
απέναντι στην τρίτη ηλικία.
*

Τα κείµενα και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 5556, 5558 και 5564 της Τράπεζας Θεµάτων.
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Σιώκας – Κρικρής, www.moschatotavros.gr, 29-04-2014

ΚΕΙΜΕΝΟ 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 βρίσκονται µεταξύ 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 ∆ήµων προσφέρουν
παραπάνω από έναν καφέ ή τάβλι, λόγω των προγραµµάτων (γυµναστικής,
αυτοάµυνας, διατροφολογίας, οµάδες συζητήσεων, εποχιακές εκδηλώσεις κ.ά),
που καθηµερινά παρακολουθούν όσοι ηλικιωµένοι 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 µέρη και 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).

[49]
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∆ιαγώνισµα 12*
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 της παραγωγής 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
*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 2910, 2911 και 2912 της Τράπεζας θεµάτων.
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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 πώς θα «πιάσει την καλή» και 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 και ήθους 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)

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
την τέταρτη («Μπορεί όµως ... την παιδεία») παράγραφο του κειµένου.
[β] Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου («Τα παράδοξα...
αφελείς») του κειµένου;
[51]
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[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.
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 «∆ιάλογος δύο γενεών» παρουσιάζετε τα
πρότυπα της σηµερινής νεολαίας. (εισήγηση περίπου 450 λέξεων)
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[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 «∆ιάλογος 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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∆ιαγώνισµα 13*
Φιλία& Αγάπη
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. ∆ρα 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»
*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 8585, 8586 και 8587 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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.
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)

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)
[55]
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[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 αλλά
οδυνηρές 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».
[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.
[56]
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[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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∆ιαγώνισµα 14*
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 οργανώνουµε και διευθετούµε τον ελεύθερο χρόνο στην εποχή µας
αποκτά πρωταρχική σηµασία και εµφανίζεται εξίσου σηµαντικός µε τον τρόπο µε
τον οποίο οργανώνεται 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

*

Το κείµενο και ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 1954, 1989 και 1991 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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 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, ∆ιαθεµατικές 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.
ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 15)
[α]* Για καθεµία από τις λέξεις του κειµένου µε έντονη γραφή να γράψετε µία
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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
την οικογένεια»: 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 βελτίωση της ποιότητας
[61]
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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]* ∆ιαπιστώνοντας 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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∆ιαγώνισµα 15*
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
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Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 1909, 1914 και 1915 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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 (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 τηςµόδας 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,
ΟΕ∆Β, 2012 (σελ. 90-91) (διασκευή).

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)
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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.
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.
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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 µόδα ως 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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∆ιαγώνισµα 16*
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 διάψευση αφορά 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 απρόοπτα αποκαλύπτεται 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
*

Το κείµενο και οι ασκήσεις (εκτός απ’ όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο) προέρχονται από τα
διαγωνίσµατα 1904, 1905 και 1907 της Τράπεζας Θεµάτων.
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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 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. Αρχικά αποτέλεσε χυδαίο και ανήθικο θέαµα, 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.
∆ηµήτρης Νικολουτσόπουλος, εφ. Το Πρώτο Βήµατου Γενναδείου Λυκείου,
2001-2002 (διασεκυή)

ΘΕΜΑΤΑ
(επιλέξτε µία άσκηση από κάθε θέµα)
ΘΕΜΑ Α1. (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.
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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.
«ελαττώµατα»,
«απρόοπτα»,
«τοποθετήσουµε»,
[β] «συνηθισµένων»,
«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.
[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.
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[β]* Ο ∆ιευθυντής 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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Διαγώνισμα 1
Γλώσσα
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου «προσεκτικός ομιλητής» της
γλώσσας είναι ο ευαισθητοποιημένος χρήστης, αυτός, δηλαδή, που αφενός
προσπαθεί να βαθαίνει συνεχώς τη γλωσσική του παιδεία και να εκφράζεται με τη
μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα, αφετέρου αντιλαμβάνεται τη γλώσσα όχι μόνο ως
κώδικα επικοινωνίας, αλλά και ως τμήμα της ατομικής και συλλογικής του
ταυτότητας. Από την άλλη, «ιδανικός ομιλητής» της γλώσσας θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί εκείνος που γνωρίζει πλήρως το λεξιλόγιο και τους γραμματικούς,
συντακτικούς και ορθογραφικούς κανόνες της γλώσσας και μπορεί όλη αυτή τη
γνώση να την εφαρμόσει με επιτυχία ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση.
[β]* Σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει
«ιδανικός ομιλητής» της γλώσσας. Διότι «ιδανικός ομιλητής» θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί μόνον αυτός που γνωρίζει το σύνολο του λεξιλογίου μιας
γλώσσας, όλους τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, την ορθογραφία
της και που έχει την ικανότητα όλη αυτή τη γνώση να την εφαρμόζει με επιτυχία
στην πραγματική επικοινωνία. Επομένως, είναι τέτοιο το πλήθος και η
πολυπλοκότητα αυτών των γνώσεων και των ικανοτήτων, ώστε δε θα μπορούσε
να τις διαθέτει ένα και το αυτό άτομο.
[γ] Η καλλιέργεια και ο εμπλουτισμός των γλωσσικών γνώσεων του ομιλητή
μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, μέσω της
στενής επαφής του με αυθεντικά «κείμενα», γραπτά και προφορικά. Η επαφή
αυτή είναι αμφίδρομη: ο «προσεκτικός ομιλητής» της γλώσσας οφείλει αφενός να
ακούει και να διαβάζει με προσοχή, αφετέρου να ασκείται στην παραγωγή
ποιοτικού γραπτού και προφορικού λόγου, να προσπαθεί, δηλαδή, να κάνει
πάντοτε τις περισσότερο κατάλληλες επιλογές σε κάθε επίπεδο χρήσης της
γλώσσας (λεξιλόγιο, συντακτικά σχήματα κτλ.).
ΘΕΜΑ Α2.
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[α] §2 («Κατ’ αρχάς ... γλώσσας»): Ο ιδανικός ομιλητής της γλώσσας. §3 («Αυτό
που υπάρχει ... η Ελληνική»): Ο προσεκτικός ομιλητής της γλώσσας.
[β] Διαφορετική παραγραφοποίηση γ’ παραγράφου: 1) Η γλώσσα ως γνώση
(«Αυτό που υπάρχει ... διά βίου μαθητεία στη γλώσσα»). 2) Η γλώσσα ως βίωμα
(«Είναι αυτός ... να είναι η Ελληνική»).
[γ]*Δομικά μέρη: 1) Θεματική πρόταση: «Κατ’ αρχάς ... ιδανικός ομιλητής». 2)
Λεπτομέρειες: «Θα ήταν, νομίζω, ... της πραγματικής επικοινωνίας». 3)
Κατακλείδα: «Αν, λοιπόν, σκεφθούμε ... μιας συγκεκριμένης γλώσσας». Τρόπος
ανάπτυξης: Ορισμός (ορίζεται ο ιδανικός ομιλητής και καταγράφονται τα
χαρακτηριστικά του).
[δ]* §1-§2: «Κατ’ αρχάς». §2-§3: επανάληψη της λέξης «υπάρξει». §3-§4:
«Ωστόσο».
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Μπορεί ο «ιδανικός ομιλητής» μιας γλώσσας να είναι μία θεωρητική
κατασκευή, ο «προσεκτικός ομιλητής», ωστόσο, αποτελεί ζητούμενο.
«Προσεκτικός» ομιλητής είναι αυτός που έχει κατακτήσει ένα ικανοποιητικό
μέρος του λεξιλογικού θησαυρού της μητρικής του γλώσσας και μπορεί με
άνεση να το χρησιμοποιεί σε κάθε έκφανση της πραγματικής επικοινωνίας,
προφορικής ή γραπτής, ικανότητα που απαιτεί φυσικά εντατική προσπάθεια.
Είναι ακόμη εκείνος που δε θεωρεί τη μητρική του γλώσσα απλώς μέσο
επικοινωνίας, αλλά αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του
λαού του. Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται,
ώστε να μπορεί κάποιος να προσδώσει ποιότητα στον λόγο του.
[β] 1) «ακατάπαυστα» = ασταμάτητα. Μιλά ασταμάτητα και δεν αφήνει κανέναν
άλλο να πάρει τον λόγο. 2) «εμψυχώσει»: ενθαρρύνει. Οι γονείς πρέπει να
ενθαρρύνουν τα παιδιά σε κάθε νέο τους βήμα.
[γ]* Με την αποφθεγματική φράση «μήγαρις πως έχω άλλο τι στον νου μου
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα» ο Σολωμός θέλει να δηλώσει εμφατικά τη
διαλεκτική σχέση ελευθερίας και γλώσσας: η ελευθερία της σκέψης και της
έκφρασης εξαρτάται από το επίπεδο κατάκτησης της μητρικής γλώσσας, αλλά και
αντίστροφα, η καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας προϋποθέτει την ύπαρξη ενός
λαού που διαθέτει ελεύθερα τον εαυτό του.
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ΘΕΜΑ Β2.
[α] Η ενεργητική σύνταξη τονίζει το υποκείμενο της πράξης (Βιτγκενστάιν), ενώ
με την παθητική σύνταξη («Δεν έχουμε διδαχθεί μόνο από τον Βιτγκενστάιν»)
τονίζεται η πράξη (διδαχή).
[β] 1: κυριολεκτική. 2: μεταφορική. 3: μεταφορική.
[γ] Ο αρθρογράφος κλείνει με αυτόν τον τρόπο το κείμενό του προκειμένου να
προσδώσει στην άποψή του, σχετικά με τη αναγκαιότητα της υψηλής ποιότητας
στη γλωσσική έκφραση, κύρος, αξιοπιστία και πειστικότητα.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Τίτλος: Ομιλείτε Ελληνικά;
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής
Γλώσσας).
2) Επιβεβαίωση δεδομένου (κρίση μητρικών γλωσσών): η τεχνολογική ανάπτυξη,
η παγκοσμιοποίηση, η διάδοση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κτλ.
απειλούν με εξαφάνιση χιλιάδες διαλέκτους και «ολιγομελείς» γλώσσες.
3) Σκοπός: ευαισθητοποίηση των νέων για την προστασία και την καλλιέργεια
της Ελληνικής.
4) 1η Αποδεικτέα Θέση: η γλώσσα αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της ατομικής
και συλλογικής μας ταυτότητας.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Ατομική ταυτότητα
1) Ανάπτυξη της νόησης: ο άνθρωπος σκέπτεται με λέξεις → όσο πληρέστερη
είναι η γλωσσική κατάκτηση τόσο μεγαλύτερος ο πλούτος των διανοημάτων ενός
ατόμου.
2) Έκφραση: α. Αισθητοποίηση του εσωτερικού κόσμου των ανθρώπων. β.
Έκφραση της ιδιοσυγκρασίας. γ. Ικανοποίηση της έμφυτης ανάγκης του
ανθρώπου για επικοινωνία.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Συλλογική ταυτότητα
1) Δημιουργία και συνέχεια του πολιτισμού: όλες οι πνευματικές κατακτήσεις του
ανθρώπινου πολιτισμού συλλαμβάνονται, εκφράζονται και μεταφέρονται στον
χώρο και τον χρόνο μέσω της γλώσσας.
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2) Κοινωνική συνοχή: η γλώσσα αποτελεί τον βασικότερο συνεκτικό δεσμό των
μελών μιας κοινότητας και έκφραση της ιδιαιτερότητάς τους.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η μητρική γλώσσα είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του
ανθρώπινου πολιτισμού.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: το ελληνικό σχολείο οφείλει να βελτιώσει την
παρεχόμενη γλωσσική αγωγή των νέων στην οργάνωση και λειτουργία της.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Οργάνωση του γλωσσικού μαθήματος
1) Επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας και αποφυγή της απομνημόνευσης.
2) Έμφαση στον προφορικό λόγο και την έκφραση (εκπαιδευτικός διάλογος,
ρητορική κτλ.).
3) Ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας (γνωριμία με όλα τα είδη του γραπτού λόγου και
ειδικά τον έντεχνο).
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Λειτουργία του γλωσσικού μαθήματος
1) Βελτίωση μέσων και μεθόδων (βιβλία, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά μέσα
κτλ.).
2) Συνεχιζόμενη γλωσσική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: το επίπεδο ανάπτυξης του πολιτισμού μιας κοινότητας είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα της γλωσσικής έκφρασης των μελών της.
2) Αναφορά στον σκοπό: η εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς, δάσκαλοι, μαθητές)
οφείλει να κατανοήσει την ευθύνη που φέρει απέναντι στη γλώσσα.
[β]*
Τίτλος: Περί της προτεραιότητος λόγου...
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας – επιβεβαίωση του δεδομένου
(έμφαση της εκπαίδευσης στον γραπτό λόγο και υποτίμηση του προφορικού):
εμμονή με την εκμάθηση κανόνων της γλωσσικής νόρμας, «ποινικοποίηση» του
λάθους, υποτίμηση των γλωσσικών ποικιλιών (τοπικών και κοινωνικών) κτλ.
2) Σκοπός: ανάπτυξη της αγωγής προφορικού λόγου.
3) 1η Αποδεικτέα Θέση: ο γραπτός και ο προφορικός λόγος διαφέρουν, αλλά είναι
στην ουσία τους ισότιμοι.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Προφορικός λόγος
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1) Βιολογική προτεραιότητα: ο άνθρωπος από την φύση του είναι ικανός να
ακούει και να μιλά, αλλά όχι και να διαβάζει και να γράφει.
2) Ιστορική προτεραιότητα: η ανθρωπότητα για χιλιετίες πριν τη γραφή
επικοινωνούσε προφορικά.
3) Επικοινωνιακή προτεραιότητα: η ταυτόχρονη φυσική παρουσία πομπού και
δέκτη κάνει τον προφορικό λόγο κατάλληλο για περισσότερες επικοινωνιακές
περιστάσεις.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Γραπτός λόγος
1) Μονιμότητα: ο γραπτός λόγος μπορεί να μεταφερθεί στον χώρο και τον χρόνο
κι έτσι είναι κατάλληλος για την «αποθήκευση» της μνήμης και των
κατακτήσεων μιας κοινότητας.
2) Επισημότητα: η ακρίβειά του τον καθιστά απαραίτητο στις επίσημες μορφές
επικοινωνίας (δίκαιο, επιστήμη, εκπαίδευση κτλ.).
3) Ποιότητα: η χρονική απόσταση ανάμεσα στη σκέψη και τη γλωσσική της
πραγμάτωση επιτρέπουν στον πομπό να κάνει καλύτερες επιλογές σε όλα τα
επίπεδα της γλώσσας.
4η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: παρά τις διαφορές τους ο γραπτός και ο προφορικός λόγος είναι
ισότιμοι.
2) Αναφορά στον σκοπό: το ελληνικό σχολείο οφείλει να αναβαθμίσει τη θέση
της αγωγής του προφορικού λόγου.
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Διαγώνισμα 2
Γλώσσες
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Οι συντάκτες των δύο κειμένων εντοπίζουν το πρόβλημα της γλωσσικής
επικοινωνίας των Ευρωπαίων μέσα σε μια πολυγλωσσική κοινότητα, όπως η ΕΕ.
Συγκεκριμένα, στο «Κείμενο 1» προβάλλεται η δυσκολία να διατηρηθεί η
γλωσσική ποικιλότητα σε ένα περιβάλλον πύκνωσης των επικοινωνιών που
ευνοεί την ανάδειξη της Αγγλικής σε κυρίαρχη γλώσσα της ΕΕ. Στο «Κείμενο 2»
προβάλλεται ως λύση του προβλήματος αυτού η εκμάθηση πολλών ευρωπαϊκών
ξένων γλωσσών στο πλαίσιο διεύρυνσης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα
σχολεία της Ευρώπης.
[β] 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Λ.
[γ]* Οι συντάκτες και των δύο κειμένων εκφράζουν τον προβληματισμό τους για
τη θέση της πολυγλωσσίας στην ΕΕ. Στο «Κείμενο 1» ο προβληματισμός
στρέφεται περισσότερο στη δυνατότητα να διευκολυνθεί η επικοινωνία των
Ευρωπαίων και η συνεργασία των κρατών της ΕΕ μέσα σε ένα πολυγλωσσικό
περιβάλλον. Από την άλλη, στο «Κείμενο 2» εκφράζεται κυρίως η ανησυχία για
την προστασία της γλωσσικής ποικιλότητας και γι’ αυτό προτείνεται ως λύση η
γλωσσομάθεια στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ Α2.
[α] §2 Κειμένου 1 («Το πρόβλημα ... στο ευρωπαϊκό σύνολο»): Το πρόβλημα της
επικοινωνίας στην ΕΕ. §3 Κειμένου 1 («Η κυριαρχία όμως ... της Ευρωπαϊκής
Ένωσης»): Η κυριαρχία της Αγγλικής στην ΕΕ.
[β] §1 Κειμένου 2 («Η γλωσσική επικοινωνία ... πολύ φιλόδοξος»): Το πρόβλημα
της γλωσσικής επικοινωνίας στην ΕΕ. §2 Κειμένου 2 («Βέβαια ... σε όλους»): Η
γλωσσομάθεια στην ΕΕ.
[γ] Η συνοχή των περιόδων της β’ παραγράφου του «Κειμένου 2» επιτυγχάνεται
με τις λέξεις και φράσεις «Με τον τρόπο αυτόν», «Τέλος».
[δ]* Δομικά στοιχεία: 1) Θεματική πρόταση: «Η κυριαρχία όμως της Αγγλικής
αποτελεί πραγματικότητα». 2) Λεπτομέρειες: «Από το ένα μέρος ... της
[78]

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 3) Κατακλείδα: απουσιάζει. Τρόπος ανάπτυξης: Σύγκριση
– αντίθεση (προβολή της Αγγλικής ως πλεονεκτήματος και ως προβλήματος).
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Η Ευρώπη αποτελεί μία πολυπολιτισμική κοινότητα λαών. Η ποικιλότητα
αυτή, όχι μόνο δεν πρέπει να θεωρείται πρόβλημα, αλλά το συγκριτικό της
πλεονέκτημα έναντι του αμερικανικού, για παράδειγμα, πολιτιστικού
ιμπεριαλισμού. Διότι από τις αντιθέσεις που προκαλούνται δημιουργούνται
ευεργετικές συνθέσεις τόσο για τους επιμέρους εθνικούς πολιτισμούς όσο και για
τον κοινό ευρωπαϊκό. Συστατικό στοιχείο αυτής της πολυπολιτισμικότητας είναι
η πολυγλωσσία. Επομένως, «η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυμορφία αποτελεί
ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικό πλούτο».
[β] Οι γλωσσικές διαφορές στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής κοινότητας όπως η ΕΕ
θεωρούνται συχνά πρόβλημα. Το πρόβλημα συνδέεται με ποικίλα θέματα που
ελάχιστα μάλιστα αφορούν τις ίδιες τις γλώσσες (πολιτικά, οικονομικά κτλ.). Η
προστασία όμως της γλωσσικής πολυφωνίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη
διατήρηση της πολιτισμικής ποκιλότητας στην Ευρώπη, σε μια στιγμή μάλιστα
που η κυριαρχία της Αγγλικής γλώσσας και του πολιτισμού αποτελεί απτή
πραγματικότητα.
[γ] Στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις διευκολύνεται ( εμποδίζεται) η
πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα μειονεκτήματα ( πλεονέκτημα) του ευρώ.
Μάλωσαν για μια ασήμαντη ( σημαντικός) αφορμή. Η κυβέρνηση είναι
αναποτελεσματική ( αποτελεσματική) στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι
ειδικότερες ( γενικότερο) προβλέψεις του νόμου δεν είναι ακόμα γνωστές.
ΘΕΜΑ Β2.
[α] 1: μεταφορική. 2: μεταφορική. 3: κυριολεκτική.
[β] Η παθητική σύνταξη αναδεικνύει την πράξη (ανάγκη αναζήτησης) και όχι το
υποκείμενο, το οποίο είναι γενική έννοια, όπως θα συνέβαινε με την ενεργητική
σύνταξη («Πρέπει [ενν. οι αρμόδιοι] να αναζητήσουν συστηματικά νέους τρόπους
εκμάθησης ξένων γλωσσών».
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[γ]* Κείμενο 1: Ευρωπαϊκή «Βαβέλ». Κείμενο 2: Πανευρωπαϊκό φροντιστήριο
ξένων γλωσσών!
[δ]* Τα ερωτήματα είναι ρητορικά και χρησιμοποιούνται για να εισαγάγουν τον
αναγνώστη στον προβληματισμό του κειμένου σχετικά με το πρόβλημα της
γλωσσικής επικοινωνίας στην Ευρώπη και να προσδώσουν στο κείμενο ζωντάνια
και αμεσότητα.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Αναφορά παραλήπτη: Προς τον πνευματικό και πολιτικό κόσμο της χώρας
Χώρος και χρόνος: Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014
Προσφώνηση: Αξιότιμοι κύριοι/ -ες
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας – επιβεβαίωση δεδομένου:
παρατήρηση πως όλες οι γλώσσες του κόσμου βρίσκονται σε κρίση (λεξιπενία,
υπεραπλούστευση, χρήση ξένων λέξεων κτλ.). Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τις
διαλέκτους (υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του αιώνα ενδέχεται να εξαφανιστεί
το 90% των γλωσσών και διαλέκτων).
3) Σκοπός: ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της πολιτικής και πνευματικής
ηγεσίας για το πρόβλημα.
4) 1η Αποδεικτέα Θέση: οι διάλεκτοι πρέπει να προστατευτούν, διότι η εξαφάνισή
τους προκαλεί προβλήματα κοινωνικά και πολιτιστικά.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Κοινωνικά προβλήματα
1) Ρήξη του κοινωνικού ιστού (η τοπική διάλεκτος αποτελεί τον συνεκτικό δεσμό
της τοπικής κοινωνίας).
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Πολιτιστικά προβλήματα
1) Φτώχεμα της εθνικής γλώσσας (οι διάλεκτοι εμπλουτίζουν την κοινή γλώσσα
με νοήματα)
2) Αλλοίωση της πολιτιστικής ποικιλότητας (επιβολή ενός παγκόσμιου μαζικού
πολιτιστικού προτύπου).
4η παράγραφος (μεταβατική):
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1) Συμπέρασμα: οι διάλεκτοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού
μιας κοινωνίας και η εξαφάνισή τους αποτελεί απειλή για τον μέλλον των
περιφερειών.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: Χρειάζεται η λήψη βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων μέτρων για την προστασία των διαλέκτων.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Βραχυπρόθεσμα μέτρα
1) Καταγραφή των διαλέκτων (επιτροπές γλωσσολόγων για την καταγραφή του
λεξιλογικού πλούτου και των κανόνων) → προστασία των διαλέκτων από τη
φθορά του χρόνου και την αστικοποίηση.
2) Διδασκαλία στα σχολεία των τοπικών κοινωνιών (πρόσληψη εκπαιδευτικών,
εργασίες στην τοπική διάλεκτο κτλ.) → καταξίωση των τοπικών διαλέκτων.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Μακροπρόθεσμα μέτρα
1) Εμπλουτισμός των διαλέκτων με νέες λέξεις (προσαρμογή στις σύγχρονες
επικοινωνιακές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών).
2) Περιφερειακή ανάπτυξη (κίνητρα για αποκέντρωση) → προστασία των
τοπικών κοινωνιών και του πολιτισμού τους.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: Οι πιο «αδύναμες» γλώσσες και οι διάλεκτοι απειλούνται με
εξαφάνιση εξαιτίας της πύκνωσης των επικοινωνιών.
2) Αναφορά στον σκοπό: οι πνευματικοί και πολιτικοί ηγέτες οφείλουν να
προστατέψουν τις διαλέκτους και την παγκόσμια πολιτιστική ποικιλότητα.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Α.Α., μαθητής Λυκείου
[β]*
Αναφορά στον παραλήπτη: Προς τους ηγέτες της ΕΕ
Χώρος – χρόνος: Αθήνα, 10-10-2014
Πρόσφώνηση: Κύριοι/ -ες
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ανάγνωση των κειμένων για την
πολυγλωσσία στην ΕΕ).
2) Επιβεβαίωση δεδομένου (πολυγλωσσία στην Ευρώπη): η Ευρώπη αποτελεί μια
πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική κοινότητα, στην οποία αναπόφευκτα
αναπτύσσεται ανταγωνισμός για την επικράτηση του ισχυρότερου πολιτισμού.
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Στο πλαίσιο αυτό οι «ισχυρές» γλώσσες (μητρικές γλώσσες των χωρών που
επικρατούν οικονομικά, πολιτικά κτλ.), κυρίως τα Αγγλικά, αλλά και τα Γαλλικά
και τα Γερμανικά, απειλούν με παραγκωνισμό τις υπόλοιπες.
3) Σκοπός: ενεργοποίηση του πολιτικού κόσμου της ΕΕ, ώστε να προστατευθεί η
πολυγλωσσία.
4) 1η Αποδεικτέα Θέση: η πολυγλωσσία είναι απαραίτητη για την ΕΕ.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Προστασία της πολιτισμικής ποικιλότητας
Η μητρική γλώσσα αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό ενός λαού και την
ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων του → πολιτιστικός συγκρητισμός (αξιοποίηση
των επιτευγμάτων των άλλων πολιτισμών, αποφυγή των λαθών τους) → ενίσχυση
των εθνικών πολιτισμών, δημιουργία ισχυρού ευρωπαϊκού πολιτισμού, αντίβαρου
στον αμερικανικό πολιτιστικό ιμπεριαλισμό.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Πολιτική ομαλότητα
Καταπολέμηση των εθνικισμών και των στείρων ανταγωνισμών → ισότιμη
συνεργασία των κρατών και και αρμονική συμβίωση των λαών της Ευρώπης (η
προσπάθεια επικράτησης των «ισχυρών» θα οδηγήσει σε αμοιβαία καχυποψία και
συγκρούσεις) → ειρήνη και ασφάλεια στην ήπειρο.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η πολυγλωσσία πρέπει να προστατευθεί και κάθε σκέψη για
υιοθέτηση «επίσημων» γλωσσών στην ΕΕ πρέπει να αποκρουστεί.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην
επιτυχία του στόχου αυτού.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Θεωρητική γνώση
1) Γλωσσομάθεια: προώθηση της εκμάθησης όλων των γλωσσών της Ευρώπης
και όχι μόνο των «ισχυρών».
2) Διαπολιτισμική εκπαίδευση: γνώση στοιχείων από όλους τους πολιτισμούς της
Ευρώπης → σεβασμός στο διαφορετικό.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Βιωματική μάθηση
1) Εκπαιδευτικές εκδρομές και ανταλλαγές → α. Εξάσκηση της πολυγλωσσίας. β.
Συνειδητοποίηση της αξίας της πολυπολιτισμικότητας.
2) Επίσκεψη πνευματικών ανθρώπων της Ευρώπης στα σχολεία όλων των χωρών.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει την πολυπολιτισμικότητα,
προστατεύοντας και καλλιεργώντας την πολυγλωσσία.
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2) Αναφορά στον σκοπό: οι πολιτικοί ηγέτες της ΕΕ οφείλουν να στηρίξουν
αυτόν τον στόχο.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Α.Α., Έλληνας μαθητής
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Διαγώνισμα 3
Γλωσσική κρίση
ΘΕΜΑ Α1.
[α]* Ο συντάκτης του κειμένου δεν είναι καταρχήν εναντίον του γλωσσικού
δανεισμού. Παραδέχεται πως και η ελληνική γλώσσα, όχι μόνο δάνεισε, αλλά και
δανείστηκε δημιουργικά λέξεις κατά το παρελθόν χωρίς να αλλοιωθεί. Θεωρεί,
δε, την επικοινωνία μεταξύ λαών, γλωσσών και πολιτισμών, «ευλογία». Η
αντίθεσή του εκφράζεται για τη μορφή που παίρνει ο δανεισμός σήμερα: οι λόγοι
που τον προωθούν είναι καθαρά «χρησιμοθηρικοί», ενώ και τα αποτελέσματα
είναι αρνητικά, καθώς αλλοιώνεται το γλωσσικό αίσθημα των Ελλήνων και η
ικανότητα της Ελληνικής να αφομοιώνει δημιουργικά τις ξένες λέξεις.
[β] Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η Ελληνική δανείζεται σήμερα
λέξεις από ξένες γλώσσες. Αρχικά, κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο για κάθε
«ολιγομελή» γλώσσα μέσα στο περιβάλλον της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
παγκοσμιοποίησης και της πύκνωσης των επικοινωνιών κυρίως μέσω της
τηλεόρασης και του διαδικτύου. Ωστόσο, σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η
«πατρογονική» ξενομανία των Νεοελλήνων, η τάση της εποχής για μοντερνισμό,
αλλά και η αντίληψη των εμπόρων πως οι ξενικές ονομασίες των καταστημάτων
και των προϊόντων τους θα αυξήσει τις πωλήσεις.
[γ] Σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου, υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί ο
σεβασμός στη μητρική μας γλώσσα, χωρίς να χαθεί η επικοινωνία μας με άλλους
λαούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φροντισμένη γλωσσική παιδεία των
Νεοελλήνων, η συστηματική, δηλαδή, μελέτη της γλώσσας μας, γραπτής και
προφορικής, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη αντιστάσεων απέναντι στον άκριτο
γλωσσικό δανεισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση, επίσης, είναι η προβολή θετικών
γλωσσικών προτύπων από τους φορείς αγωγής (οικογένεια, ΜΜΕ κτλ.) προς τη
νέα γενιά, ώστε η γλωσσομάθεια και η επικοινωνία των λαών να μην περιορίζει
την ευαισθησία τους απέναντι στη μητρική γλώσσα.
ΘΕΜΑ Α2.
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[α]* §1-§2: «όμως». §2-§3: επανάληψη της λέξης «κίνδυνος». §3-§4:
«αποτέλεσμα». §4-§5: το ρητορικό ερώτημα «Για ποιους λόγους, όμως,
δανειζόμαστε από άλλες γλώσσες;». §5-§6: η αντωνυμία «αυτά». §6-§7:
«Τελειώνοντας».
[β] «Ωστόσο»: αντίθεση. «δηλαδή»: επεξήγηση.
[γ] Η δ’ παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο των παραδειγμάτων. Αρχικά,
παρατίθεται η άποψη του συγγραφέα για τα αρνητικά αποτελέσματα του άκριτου
γλωσσικού δανεισμού («Το αποτέλεσμα ... τη μητρική του γλώσσα»), η οποία
στις λεπτομέρειες τεκμηριώνεται με τη χρήση τεσσάρων παραδειγμάτων
(«Δεχτήκαμε ... ως computer», «Επίσης ... λεξιλόγιό μας», «Ακόμα ... επιγραφές»
και «Το χειρότερο ... φαστφουντάδικο κ.ά.»).
[δ]* §1 («Η ελληνική γλώσσα ... τη γνησιότητά της»): Η ελληνική γλώσσα και ο
δανεισμός διαχρονικά. §2 («Οι κοινωνικές συνθήκες ... και μεγάλο κίνδυνο»): Το
κοινωνικό περιβάλλον του δανεισμού στις μέρες μας. §3 («Ο κίνδυνος αυτός ...
γλωσσικών στοιχείων»): Ο κίνδυνος του δανεισμού. §4 («Το αποτέλεσμα όλων
αυτών ... φαστφουντάδικο κ.ά.»): Παραδείγματα σύγχρονου γλωσσικού
δανεισμού. §5 («Για ποιους λόγους ... των καταστημάτων τους»): Τα αίτια του
δανεισμού. §6 («Όλα αυτά ... τεχνολογικές περιστάσεις»): Η γλωσσική παιδεία ως
τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. §7 («Τελειώνοντας ... της αξίας της»):
Τα γλωσσικά πρότυπα ως τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος.
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Θα πρέπει να αποφευχθεί ο άκριτος γλωσσικός δανεισμός, πριν χαθεί εντελώς
η αφομοιωτική ικανότητα της γλώσσας μας. Ο δανεισμός αυτός οφείλεται
αφενός στα διαφημιστικά κόλπα με τα οποία επαγγελματίες και έμποροι
προσπαθούν να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες, δίνοντάς τους ξενικά
ονόματα, αφετέρου στην ξενομανία του Νεοέλληνα, ο οποίος, προκειμένου να μη
θεωρηθεί οπισθοδρομικός ενσωματώνει στο λεξιλόγιό του ξένους όρους,
θεωρώντας πως του προσδίδουν κύρος. Έτσι, όμως, βλάπτεται η μητρική μας
γλώσσα.
[β] Η γνησιότητα της υπογραφής του στο συμβόλαιο αμφισβητήθηκε. Η
αντιγραφή απαγορεύεται στο σχολείο. Η παγκοσμιοποίηση αλλοιώνει την
πολιτισμική ποικιλότητα. Οι μετανάστες δυσκολεύονται να ενταχθούν στην
ελληνική κοινωνία. Οι νέοι κατηγορούν τους μεγαλύτερους ως οπισθοδρομικούς.
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[γ]* Οι λαοί και οι πολιτισμοί που, εκούσια ή ακούσια, αποκόπτονται από τους
υπόλοιπους πάσχουν από αυτή την απομόνωση. Αυτό συμβαίνει διότι η εξέλιξη
και η πρόοδος ενός πολιτισμού επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του πολιτιστικού
συγκρητισμού, της δημιουργικής δηλαδή αφομοίωσης στοιχείων που προέρχονται
από άλλους πολιτισμούς και αποτελούν πηγή έμπνευσης και αποφυγής λαθών.
Επομένως, «η επαφή με άλλους πολιτισμούς είναι ευλογία».
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Μεταφορικός τίτλος: «Δάνεια ... χρεοκοπίας!». Ο νέος τίτλος προσελκύει
περισσότερο το ενδιαφέρον του αναγνώστη σε σχέση με τον κυριολεκτικό,
αυξάνοντας έτσι την αναγνωσιμότητα του κειμένου.
[β] Πέντε ξενόγλωσσοι όροι στην δ’ παράγραφο είναι: «φαστ φουντ»,
«σπαγγέτι», «τοστ», «τζιν», «μίνι». Με τη χρήση τους ο συγγραφέας καθιστά
ευκολότερα κατανοητή την άποψή του πως η ελληνική γλώσσα κατακλύζεται από
ξένες λέξεις, ενώ, παράλληλα, προσδίδει στο κείμενό του ζωντάνια και
αμεσότητα.
[γ]* Με το α’ πληθυντικό πρόσωπο στην προτελευταία παράγραφο («να
σπουδάζουμε», «να μην αποδεχόμαστε» κτλ.) αναδεικνύονται τόσο η συλλογική
ευθύνη, όσο και τα συλλογικά οφέλη από τη βελτίωση της γλωσσικής αγωγής,
ενώ στην τελευταία παράγρααφο («μπορούμε να επισημάνουμε») αποφεύγεται η
χρήση του α’ ενικού προσώπου για την αναφορά στον εαυτό του.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Τίτλος: Γλωσσική κρίση: μύθος ή πραγματικότητα;
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (έρευνες που αποδεικνύουν την
περιορισμένη γλωσσική ικανότητα των νέων).
2) Επιβεβαιωση δεδομένου (γλωσσική κρίση): συρρίκνωση (= περιορισμός του
λεξιλογίου, των τύπων και του λειτουργιών μιας γλώσσας, π.χ. λεξιπενία,
γραμματικά και συντακτικά λάθη) και παραφθορά (= αλλοίωση των νοημάτων
μιας γλώσσας, π.χ. μέσω της γλώσσας των νέων) της γλώσσας, ευρύτατη χρήση
ξένων λέξεων, greeklish, απλούστευση των τύπων και της γραφής κτλ.
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3) Σκοπός: συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του νεοελληνικού λόγου και της
επικοινωνίας.
4) 1η Αποδεικτέα Θέση: οι παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη της γλώσσας
διαφέρουν όπως και οι επιδράσεις τους.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Διεθνείς παράγοντες
1) Παγκοσμιοποίηση: α. Αιτιολόγηση: πύκνωση των επικοινωνιών → ανάγκη
ύπαρξης κοινού γλωσσικού κώδικά που διευκολύνει τις συναλλαγές →
καθιέρωση «επίσημων», «ισχυρών» γλωσσών (κυρίως τα Αγγλικά, αλλά και τα
Γαλλικά, Γερμανικά) → περιορισμός της χρήσης διαλέκτων και «ολιγομελών»
γλωσσών. β. Αξιολόγηση: φυσιολογική εξέλιξη (η πολυγλωσσία οφείλεται στην
έλλειψη επικοινωνίας → η πύκνωση των επικοινωνιών αντιστρέφει την πορεία).
2) Ανάπτυξη της τεχνολογίας: α. Αιτιολόγηση: εισροή ξένων τεχνολογικών όρων
στο λεξιλόγιο της Ελληνικής – διάδοση των greeklish στη γραπτή επικοινωνία
στα ηλεκτρονικά μέσα (κινητό τηλέφωνο, ίντερνετ). β. Αξιολόγηση:
αναπόφευκτη εξέλιξη (η Ελλάδα δεν παράγει, αλλά εισάγει τεχνολογία – ανάλογα
φαινόμενα παρατηρούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και τις πιο
ισχυρές).
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Εθνικοί παράγοντες
1) Ανεπαρκής γλωσσική αγωγή: α. Αιτιολόγηση: περιορισμένη διδασκαλία της
μητρικής γλώσσας στην εκπαίδευση – κακογραμμένα βιβλία – απαρχαιωμένες
μέθοδοι – περιορισμένη γλωσσική κατάρτιση των εκπαιδευτικών → ατελής
γλωσσική κατάκτηση εκ μέρους των μαθητών. β. Αξιολόγηση: πραγματικό
πρόβλημα (η εκπαίδευση συμβάλλει στη γλωσσική συνειδητοποίηση των νέων
ανθρώπων).
2) Ξενομανία: α.Αιτιολόγηση: αντίληψη που θεωρεί ό,τι παράγεται στο εξωτερικό
ανώτερο από το αντίστοιχο ελληνικό) → χρήση ξένων λέξεων στην ομιλία και τη
γραφή. β. Αξιολόγηση: πραγματικό πρόβλημα (η εθνική ανασφάλεια των
Ελλήνων αυξάνεται σε περιόδους κρίσης).
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η απειλή εναντίον της γλώσσας μας πρέπει να αξιολογηθεί με
ψυχραιμία και να αποφευχθούν οι υπερβολές.
2) Επιβεβαίωση δεδομένου (αρνητικά αποτελέσματα της γλωσσικής κρίσης):
επιδείνωση της επικοινωνίας (γλώσσα: ικανοποίηση του ορμέμφυτου της
έκφρασης και επικοινωνίας – δημιουργία κοινωνιών), υποβάθμιση του
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μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των ατόμων (άρρηκτη σχέση γλώσσας και
νόησης), αλλοίωση της εθνικής ιδιοπροσωπίας (η γλώσσα συγκροτεί την
ταυτότητα ενός λαού), υποβάθμιση του πολιτισμού (η γλώσσα συμβάλλει στη
δημιουργία των πνευματικών δημιουργημάτων του ανθρώπου και τη διάσωσή
τους στον χρόνο).
3) 2η Αποδεικτέα Θέση: Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνδυασμό
μέτρων.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Βραχυπρόθεσμα μέτρα
1) Διάδοση του βιβλίου: εθνική πολιτική βιβλίου (διαφήμιση, τηλεοπτικές
εκπομπές, εκθέσεις βιβλίου κτλ.) → εξοικείωση με τον περισσότερο φροντισμένο
γραπτό λόγο.
2) Μετάφραση ξένων λέξεων στα Ελληνικά: μετάφραση από ειδικούς
επιστήμονες και γλωσσολόγους, καθιέρωση με τη βοήθεια των ΜΜΕ και του
σχολείου → προστασία του ελληνικού λεξιλογίου.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Μακροπρόθεσμα μέτρα
1) Γλωσσική αγωγή: εκσυγχρονισμός των μέσων και των μεθόδων διδασκαλίας
της μητρικής γλώσσας στην εκπαίδευση, συνεχιζόμενη γλωσσική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, προσεγμένη γλωσσική επιμέλεια των σχολικών βιβλίων, σχολικές
βιβλιοθήκες, ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και της φιλανγνωσίας των
μαθητών → καλλιέργεια της γλωσσικής ευαισθησίας των νέων.
2) Προβολή γλωσσικών προτύπων: πρόσωπα που χειρίζονται τον λόγο δημόσια
(δημοσιογράφοι, πολιτικοί, διανοούμενοι, δημοφιλή πρόσωπα στη νεολαία κτλ.)
→ κατανόηση της σημασίας της γλωσσικής καλλιέργειας από τη νέα γενιά.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η γλωσσική συρρίκνωση απειλεί το μέλλον του ελληνικού
πολιτισμού.
2) Αναφορά στον σκοπό: μόνο αν υπάρξει ειλικρινές ενδιαφέρον από την πολιτεία
και την κοινωνία, το πρόβλημα θα μπορούσε να περιοριστεί.
[β]*
Χώρος και χρόνος: Αθήνα, 15-01-2014
Προσφώνηση: Αξιότιμε κύριε
1η παράγραφος (πρόλογος):
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1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ανάγνωση άρθρου στο πλαίσιο
αφιερώματος για το μέλλον των γλωσσών).
2) Επιβεβαίωση δεδομένου (η απλούστευση και ο δανεισμός απειλούν τη
γλώσσα): συρρίκνωση του λεξιλογίου, απώλεια τύπων, αλλοίωση των νοημάτων,
επιδείνωση της επικοινωνίας κτλ.
3) Σκοπός: απόδειξη του αβάσιμου των ισχυρισμών αυτών.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Γλωσσική απλούστευση
1) Οι γλώσσες εξελίσσονται παράλληλα με τις επικοινωνιακές ανάγκες των
χρηστών της → καθώς η ζωή του ανθρώπου ακολουθεί φυσιολογική πορεία
απλούστευσης (όπως και καθετί στον φυσικό κόσμο), οι γλώσσες ακολουθούν
αυτή την τάση. Όποια γλώσσα, εκούσια ή ακούσια, «αντισταθεί» σε αυτή τη
φυσική ροή των πραγμάτων θα απωλέσει την επικοινωνιακή της ικανότητα και θα
εξαφανιστεί.
2) Η απλούστευση δε συνεπάγεται συρρίκνωση της γλώσσας, καθώς οι νεότεροι
τύποι υποκαθιστούν επαρκώς τις λειτουργίες των παλιότερων (π.χ. οι λειτουργίες
της δοτικής πτώσης πέρασαν στην εμπρόθετη αιτιατική).
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Γλωσσικός δανεισμός
1) Ο δανεισμός αποτελεί φυσική τάση ειδικά για τις ιστορικές γλώσσες και όχι
σύγχρονο φαινόμενο. Όλες οι γλώσσες δανείζουν και δανείζονται στον έναν ή
στον άλλο βαθμό, και, αν αυτό δε συνέβαινε, θα κινδύνευε η γλωσσική
ποικιλότητα.
2) Τα δάνεια εμπλουτίζουν επικοινωνιακά μια γλώσσα, εξυπηρετώντας τις
ανάγκες των χρηστών της. Τις περισσότερες φορές μάλιστα ενσωματώνονται
απόλυτα στη γλώσσα, ώστε να είναι πρακτικά αδύνατη η θεώρησή τους ως
«ξένων λέξεων».
4η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η απλούστευση και ο δανεισμός αποτελούν φυσική τάση των
γλωσσών και δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται.
2) Αναφορά στον σκοπό: η γλωσσική ευαισθησία των Ελλήνων δεν μπορεί
περιορίζεται σε θρηνολογίες σχετικά με την εξαφάνιση της Ελληνικής, αλλά να
προσανατολίζεται σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης
γλωσσικής αγωγής, ειδικά σε μας, τη νέα γενιά.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Ανδρέας Γεωργίου, μαθητής Λυκείου
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Διαγώνισμα 4
Η γλώσσα των νέων και τα greeklish
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Η «γλώσσα των νέων» αποτελεί μία κοινωνιόλεκτο που χαρακτηρίζει την
επικοινωνία των μελών της νεανικής παρέας. Η γλωσσική αυτή παραλλαγή
χαρακτηρίζεται από νεολογισμούς, ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις και
παραβιάσεις των γραμματικών κανόνων της «κοινής» γλώσσας. Εξαιτίας αυτών
των χαρακτηριστικών της η «γλώσσα των νέων» θεωρείται από τους
μεγαλύτερους λαθεμένη, φτωχή, κακής ποιότητας και, επομένως, υπεύθυνη για τη
φθορά της γλώσσας μας συνολικά.
[β]* Οι νέοι σε κάθε κοινωνία και κάθε εποχή έχουν την τάση να αποκλίνουν από
τον κοινό γλωσσικό κώδικα, υιοθετώντας νεολογισμούς, χρησιμοποιώντας
ιδιωματικές λέξεις και φράσεις και παραβιάζοντας τους κανόνες της γραμματικής.
Με τον τρόπο αυτό εκφράζουν την αμφισβήτησή τους στην κοινωνία των
μεγάλων και δηλώνουν πως αποτελούν μια ανεξάρτητη ηλικιακή ομάδα. Από την
άλλη, οι μεγάλοι σέβονται απόλυτα τον «κοινό» γλωσσικό κώδικα και τους
κανόνες τους και θεωρούν οποιαδήποτε απόκλιση από αυτούς ως αιτία φθοράς
της γλώσσας. Αυτό συμβαίνει διότι αρνούνται να δεχθούν πως η αλλαγή και η
απλούστευση είναι φυσική τάση όλων των γλωσσών.
ΘΕΜΑ Α2.
[α]* Κείμενο 1: §1 («Δε χρειάζεται ... στην άλλη»): Οι αλλαγές των φυσικών
γλωσσών. §2 («Το ότι όλες ... όταν ήμουν παιδί»): Η αντίδραση στη γλωσσική
αλλαγή. §3 («Φυσικά ... ότι προοδεύει»): Η ανάγκη ερμηνείας της αντίδρασης
αυτής. Κείμενο 2: §1 («Οι νέοι έχουν την τάση ... αρχών και αξιών»): Η γλώσσα
των νέων. §2 («Η χρήση της γλώσσας ... γλωσσική δημιουργικότητα»): Η
αντίδραση των ενηλίκων στη γλώσσα των νέων.
[β]* «όπως»: αναλογία, παραβολή. «Όποτε»: χρονική ακολουθία. «Μα»:
αντίθεση. «Φυσικά»: επιβεβαίωση, έμφαση. «επειδή»: αιτιολόγηση.
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[γ]* Δομή: 1) Θεματική πρόταση: «Το ίδιο γενικευμένη όμως ... αυτή η
πραγματικότητα». 2) Λεπτομέρειες: «Ας παρακολουθήσουμε ... όταν ήμουν
παιδί». 3) Κατακλείδα: απουσιάζει. Τρόπος οργάνωσης: Παραδείγματα (η
αυθεντική μαρτυρία του Labov τεκμηριώνει την άποψη που διατυπώνεται στη
θεματική για τις αντιδράσεις απέναντι στη γλωσσική αλλαγή.
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Η γλώσσα των νέων αποτελεί μία κοινωνιόλεκτο που χαρακτηρίζει την
επικοινωνία των μελών της νεανικής παρέας. Ο ιδιότυπος αυτός γλωσσικός
κώδικας και οι αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό κώδικα που τη
χαρακτηρίζουν ενοχλούν την κοινωνία των μεγάλων, διότι θεωρούνται ως φορέας
της αμφισβήτησης των παραδεδομένων αρχών και αξιών της κοινωνίας αυτής.
[β] «Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν μαζικά ή εξ
ολοκλήρου». Διότι η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας αποτελεί προϊόν
σύμβασης των μελών της κοινότητας που τη χρησιμοποιούν ως μητρική. Γι’ αυτό,
αν μια γλώσσα αλλάξει ριζικά, τότε θα κλονιστεί η ικανότητά της να ικανοποιεί
τις επικοινωνιακές ανάγκες των χρηστών της και θα εξαφανιστεί. Άρα, η
γλωσσική μεταβολή είναι θεμιτή και αναπόφευκτη, όσο ακολουθεί τις κοινωνικές
και πολιτισμικές εξελίξεις της κοινότητας που τη χρησιμοποιεί.
[γ]* Η τεχνητή ( φυσικές) λίμνη εξασφαλίζει την άρδευση των καλλιεργειών της
περιοχής. Ο αποσπασματικός ( καθολικό) χαρακτήρας των φοιτητικών
αντιδράσεων δεν επιτρέπει να γίνει λόγος για κίνημα. Δεν κρύβει την
απογοήτευσή του ( ενθουσιασμό) για την αποτυχία του γιου του στις εξετάσεις.
Η κοινή γλώσσα και τα ήθη ομογενοποιούν ( διαφοροποιεί) τον πληθυσμό. Ο
πρωθυπουργός επενέβη άμεσα ( έμμεσα) για την επίλυση του προβλήματος.
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Πέντε λέξεις ή φράσεις των κειμένων που να ανήκουν σε ειδικό λεξιλόγιο που
να αφορά τη γλώσσα είναι: «φυσικές γλώσσες», «προφορά», «συντακτικά
σχήματα», «φυσικών ομιλητών», «ιδιωματικές εκφράσεις». Με τη χρήση τους τα
κείμενα αποκτούν επιστημονικό χαρακτήρα και αυξάνεται η αποδεκτότητα των
απόψεων των συντακτών τους.
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[β]* Κυριολεκτικός τίτλος: Η γλώσσα των νέων και οι ενήλικοι. Μεταφορικός
τίτλος: Αμφισβητούμεν ... γλωσσικώς!
[γ]* Τα μέσα με τα οποία οι συντάκτες του «Κειμένου 1» επιχειρούν να πείσουν
στην α’ παράγραφο του κειμένου τους είναι το επιχείρημα («Ενδεχομένως είναι
δύσκολο ... γίνονται διαδοχικά») και το τεκμήριο – παράδειγμα («Για παράδειγμα
... μια γενιά στην άλλη»).
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Προσφώνηση: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων, Αγαπητοί καθηγητές, Φίλοι συμμαθητές, Κυρίες και κύριοι.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Καλωσόρισμα (παρουσίαση του ομιλητή, ευχαριστίες για την πρόσκληση).
2) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ημερίδα του Συλλόγου για το
μέλλον της ελληνικής γλώσσας).
3) Επιβεβαίωση δεδομένου (κατηγορίες του Προέδρου εναντίον της γλώσσας των
νέων): φτωχό λεξιλόγιο, χυδαιότητα, χρήση ξένων λέξεων κτλ.
4) Σκοπός: αντίκρουση κατηγοριών και υπεράσπιση της γλώσσας των νέων
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Αντίκρουση κατηγοριών
1) Φτωχό λεξιλόγιο: οι νέοι χρησιμοποιούν τη «γλώσσα» τους μόνο στο πλαίσιο
της παρέας → γνωρίζουν την «κοινή» γλώσσα και μπορούν να τη
χρησιμοποιήσουν (ανάλογα με την ικανότητα του καθενός), όταν η περίσταση της
επικοινωνίας το απαιτεί.
2) Χυδαιότητα: εκφράσεις που φαίνονται στους μεγάλους βωμολοχικές ή χυδαίες
δεν είναι τίποτα περισσότερο από έκφραση οικειότητας μεταξύ των νέων.
3) Ξένες λέξεις: η χρήση τους στο λεξιλόγιο της Ελληνικής αποτελεί «συνήθεια»
όλων των Ελλήνων και δεν μπορεί να κατηγορούνται αποκλειστικά οι νέοι γι’
αυτό.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Υπεράσπιση της γλώσσας των νέων
1) Φυσική τάση των νέων να αμφισβητούν το «κατεστημένο» → δεν μπορεί να
κατηγορούνται οι σημερινοί νέοι για κάτι που από τη φύση τους κάνουν οι νέοι σε
κάθε κοινωνία και εποχή.
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2) Η αποκλίνουσα γλώσσα εγκαταλείπεται σταδιακά με το πέρασμα στην
ωριμότητα.
3) Η γλώσσα των νέων με τη δημιουργικότητά της εμπλουτίζει τον κοινό
γλωσσικό μας κώδικα.
4η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τον Πρόεδρο είναι σε
μεγάλο βαθμό υπερβολικές και αβάσιμες.
2) Αναφορά στον σκοπό: οι μεγάλοι, αντί να κατηγορούν τους νέους ως
υπεύθυνους της γλωσσικής κρίσης, οφείλουν να τους προσφέρουν φροντισμένη
γλωσσική παιδεία και αγωγή.
Επιφώνηση: Ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας
[β]*
Προσφώνηση: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων, Αγαπητοί καθηγητές, Φίλοι συμμαθητές, Κυρίες και κύριοι.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Καλωσόρισμα (παρουσίαση του ομιλητή, ευχαριστίες για την πρόσκληση).
2) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ημερίδα του Συλλόγου για το
μέλλον της ελληνικής γλώσσας).
3) Επιβεβαίωση δεδομένου (κατηγορίες του Προέδρου εναντίον των greeklish):
δυσορθογραφία των νέων, αλλοίωση της ελληνικής γραφής και του ελληνικού
πολιτισμού κτλ.
4) Σκοπός: «νηφάλια» θεώρηση του προβλήματος.
5) 1η Αποδεικτέα Θέση: τα greeklish είναι μόδα και ως τέτοια δεν πρέπει να
υπερτιμάται η επίδρασή της.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Αντίκρουση επιχειρημάτων Προέδρου
1) Δυσορθογραφία: α. Τα γραπτά των νέων (π.χ. σχολικές εκθέσεις)
παρουσιάζουν ορθογραφικά λάθη, τα οποία ωστόσο δεν οφείλονται αποκλειστικά
στα greeklish, αλλά κυρίως στην υποβάθμιση του γραπτού λόγου έναντι των
ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας. β. Πολλοί νέοι διατηρούν την ιστορική
ορθογραφία, γράφοντας greeklish (π.χ. twra).
2) Αλλοίωση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού: α. Τα greeklish
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας (κινητά
τηλέφωνα, ίντερνετ). β. Η γραφή αποτελεί μόνο απεικόνιση της γλώσσας →
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ακόμα και αν αλλάξει η γραφή, η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός που
δημιουργείται από και με αυτή δεν πρόκειται να αλλοιωθούν.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Υπεράσπιση της χρήσης των greeklish
1) Συνήθεια: τα greeklish δημιουργήθηκαν και καθιερώθηκαν εξαιτίας της
αδυναμίας των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ίντερνετ
να αναγνωρίσουν ελληνικούς χαρακτήρες. Όταν το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, η
συνήθεια είχε ήδη δημιουργηθεί. Ωστόσο, οι μόδες αλλάζουν και δεν πρέπει να
θεωρούνται μόνιμες καταστάσεις.
2) Κρίση του γραπτού κόσμου: η εικόνα κυριάρχησε στην επικοινωνία και
αντικατέστησε σε μεγάλο βαθμό τον γραπτό λόγο. Επομένως, τα greeklish
αποτελούν ένδειξη του προβλήματος και όχι αιτία.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: τα greeklish χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά η επίδρασή τους
δεν πρέπει να υπερτιμάται.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: η χρήση του λατινικού αλφαβήτου στην ελληνική γραφή
μπορεί να περιοριστεί.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2): Τρόποι περιορισμού
1) Καμπάνιες: Επιστράτευση δημοφιλών προσώπων μέσω της βιομηχανίας του
θεάματος (τηλεόραση, ίντερνετ, διαφήμιση κτλ.) για την αντιστροφή της
συνήθειας των greeklish.
2) Εκπαίδευση: αγωγή γραπτού λόγου στην εκπαίδευση (ουσιαστική διδασκαλία
των γραμματικών κανόνων, ελεύθερη έκφραση στο πλαίσιο του γλωσσικού
μαθήματος, διαγωνισμοί συγγραφής κτλ.), ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των
νέων.
6η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: τα greeklish αποτελούν συρμό της εποχής.
2) Αναφορά στον σκοπό: όπως κάθε μόδα, η επίδρασή της δε θα έχει μόνιμο
χαρακτήρα, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να κινδυνολογούμε.
Επιφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας

[94]

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα 5
Αναλφαβητισμός
ΘΕΜΑ Α1.
[α]* Σύμφωνα με την αρθρογράφο, οι Έλληνες μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρό
πρόβλημα εγγραμματισμού. Το πρόβλημα αυτό συνίσταται στην απέχθειά τους
για το διάβασμα, την αδυναμία τους να κατανοήσουν ένα συνεχές κείμενο και να
εκφράσουν γραπτώς τις απόψεις τους. Πρόβλημα εγγραματισμού, ακόμα,
αποτελεί το φτωχό τους λεξιλόγιο και το πολλά ορθογραφικά λάθη που
παρατηρούνται στα γραπτά τους.
[β] Οι ειδικοί αποδίδουν την αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν ένα κείμενο
σε διάφορους παράγοντες. Αρχικά, ευθύνεται η οικογένεια που δεν προσφέρει
πρότυπα φιλαναγνωσίας στα παιδιά. Ευθύνη ακόμα φέρουν οι εκπαιδευτικοί και
το σχολείο, εξαιτίας των περιορισμένων απαιτήσεων που έχουν από τους μαθητές,
του υπερβολικού όγκου της ύλης, της κυριαρχίας του επιστημονικού λόγου και
της απουσίας οργάνωσης. Τέλος, η κυριαρχία των ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας (τηλεόραση, ίντερνετ κτλ.) πρέπει να
συνυπολογιστούν στους παράγοντες που δυσχεραίνουν τον εγγραματισμό των
μαθητών.
[γ] Για να κατακτηθεί ο εγγραμματισμός από τους μαθητές πρέπει, σύμφωνα με
το κείμενο, να γίνουν ορισμένες προσπάθειες. Αρχικά, το εκπαιδευτικό σύστημα
πρέπει να επιμορφώνει διαρκώς τους εκπαιδευτικούς του και να οργανώνει
κατάλληλα τις καινοτομίες με τις οποίες θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των
καιρών. Έπειτα, οι γονείς οφείλουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των
παιδιών τους, προσφέροντας σε αυτά κατάλληλα για την ηλικία τους ερεθίσματα
και βοηθώντας τα να ερμηνεύουν τον κόσμο.
[δ] 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
ΘΕΜΑ Α2.
[α]* §1 («Πολλές φορές διαβάζω ... Προτιμώ ταινίες»): Οι μαρτυρίες των
μαθητών. §2 («Όταν τέθηκε ... είδος λόγου»): Το πρόβλημα του εγγραμματισμού
στην Ελλάδα. §3 («Οι ειδικοί αποδίδουν ... μηνύματά του»): Οι γενεσιουργοί
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παράγοντες. §4 («Η ικανότητα του μαθητή ... διατείνονται οι ειδικοί»): Οι
απόψεις των ειδικών. §5 («Επομένως ... σχέσεις»): Η αναγκαιότητα
αντιμετώπισης του προβλήματος. §6 («Σε ό,τι αφορά ... της εποχής»): Η ευθύνη
της εκπαίδευσης. §7 («Ωστόσο ... οι ειδικοί»): Η ευθύνη της οικογένειας.
[β] Η δ’ παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με αιτιολόγηση. Στη θεματική
πρόταση προσδιορίζεται το πρόβλημα του εγγραμματισμού των μαθητών («Η
ικανότητα του μαθητή ... καθηγητές Πανεπιστημίου») και στις λεπτομέρειες
(«Αυτό δεν είναι μόνο απόρροια ... διατείνονται οι ειδικοί») αναλύεται η αιτία του
(η απομάκρυνση από τον αφηγηματικό λόγο).
[γ] Τα δομικά στοιχεία της γ’ παραγράφου είναι: 1) Θεματική πρόταση: «Οι
ειδικοί αποδίδουν το πρόβλημα σε πολλούς παράγοντες». 2) Λεπτομέρειες:
«Αρχικά ... τα μηνύματά του». 3) Κατακλείδα: απουσιάζει.
[δ]* 1η κύρια λεπτομέρεια: «Αρχικά ... μητέρα εφήβου» (συνδέεται με τη
θεματική με τη διαρθρωτική λεξη «Αρχικά»). 2η κύρια λεπτομέρεια: «Οι
εκπαιδευτικοί ... κατεβάζουν τον πήχη» (συνδέεται με την 1η με τη φράση «κι
αυτοί»). 3η κύρια λεπτομέρεια: «Φυσικά ... διαθέσιμο χρόνο» (συνδέεται με τη 2 η
με τη λέξη «Φυσικά»). 4η κύρια λεπτομέρεια: «Επίσης ... εγγραμματισμού»
(συνδέεται με την 3η με τη λέξη «Επίσης»). 5η κύρια λεπτομέρεια: «Ίσως ...
μηνύματά του» (συνδέεται με την 4η με τη λέξη «όμως»).
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Ένας από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τον εγγραμματισμό των
μαθητών είναι οι νέοι τρόποι επικοινωνίας τους οποίους έχουν υιοθετήσει, όπως
το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα. Στα μέσα αυτά κυριαρχεί η εικόνα και η
«ευκολία» της εμποδίζει τους νέους να κατανοούν κείμενα και να
αποκωδικοποιούν τα μηνύματά τους. Γι’ αυτό η εκπαίδευση οφείλει να
καλλιεργεί ουσιαστικά τους νέους, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις της εποχής.
[β] Η ύπαρξη ( απουσία) ενός οργανωμένου κράτους πρόνοιας αμβλύνει τις
κοινωνικές ανισότητες. Είναι προφανής η ανικανότητα ( ικανότητα) της
κυβέρνησης να περιορίσει το εξωτερικό χρέος. Οι νέοι αντιμετωπίζουν όμοια (
διαφορετικού) προβλήματα σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Οι ενήλικες οφείλουν
να προσεγγίσουν ( απομακρυνόμαστε) με κατανόηση τους νέους. Η κυβέρνηση
[96]

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

διαβεβαίωσε για την επάρκεια ( ανεπάρκεια) αγαθών στην αγορά κατά τη
διάρκεια των εορτών.
[γ] 1β, 2ε, 3ζ, 4γ, 5α
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Δύο όροι ειδικού λεξιλογίου στη β’ παράγραφο του κειμένου είναι: «συνεχές
κείμενο» και «λεξιπενία». Με τη χρήση τους το κείμενο αποκτά επιστημονικό
χαρακτήρα και αυξάνεται η πειστικότητα και η αποδεκτότητα των επιχειρημάτων
της αρθρογράφου.
[β] Η παθητική σύνταξη αναδεικνύει την πράξη (κατάκτηση) και όχι το λογικό
υποκείμενό της (παιδιά), όπως συμβαίνει με την ενεργητική σύνταξη («Η
πλειονότητα των παιδιών δεν έχει κατακτήσει την έννοια του εγγραμματισμού»).
[γ] «κατεβάζουν τον πήχη»: μεταφορικά. «φθίνουσα πορεία του
εγγραμματισμού»: μεταφορικά. «τα παιδιά μας δεν υστερούν σε νοημοσύνη»:
κυριολεκτικά.
[δ]* Η αρθρογράφος χρησιμοποιεί τις αυθεντικές μαρτυρίες μαθητών,
καθηγητών, γονέων και ειδικών προκειμένου να προσδώσει στο κείμενό της
αφενός κύρος, αξιοπιστία και πειστικότητα, αφετέρου ζωντάνια και αμεσότητα.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Παραλήπτης: Προς τους νέους της γενιάς μας
Χώρος και χρόνος: Αθήνα, 10-10-2014
Προσφώνηση: Φίλοι/ -ες
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (άρθρο της Β. Χρυσοστομίδου στην
«Καθημερινή»)
2) Σκοπός: οι νέοι της γενιάς μας οφείλουν να ενημερωθούν για το πρόβλημα του
αναλφαβητισμού και να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση της επίλυσής του.
2η παράγραφος (μεταβατική):
1) Επιβεβαίωση δεδομένου: α. Οργανικός αναλφαβητισμός: η κατάσταση του
ατόμου που δεν έχει φοιτήσει καθόλου στο σχολείο και δε γνωρίζει ανάγνωση,
γραφή και αρίθμηση. β. Λειτουργικός αναλφαβητισμός: η κατάσταση του ατόμου
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που, αν και παρακολούθησε κάποιες τάξεις του σχολείου, οι γνώσεις που
αποκόμισε δεν του αρκούν, ώστε να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να
συντελέσει στην πρόοδο της κοινότητας.
2) 1η Αποδεικτέα Θέση: οι παράγοντες που προκαλούν τον οργανικό και τον
λειτουργικό αναλφαβητισμό διαφέρουν.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Οργανικός
1) Οικονομικές ανισότητες: α. Υπανάπτυξη του γ’ κόσμου. β. Μείωση των
κοινωνικών δαπανών στις αναπτυγμένες χώρες.
2) Κοινωνικός αποκλεισμός: α. Υποβάθμιση της θέσης της γυναίκας στον γ’
κόσμο. β. Προκαταλήψεις σε βάρος των μειονοτήτων στη Δύση.
4η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Λειτουργικός
1) Δυσλειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος: α. Τεχνοκρατικός
προσανατολισμός και χρησιμοθηρική γνώση. β. Βαθμοθηρία και απομνημόνευση.
2) Απουσία μορφωτικών προτύπων: κυρίαρχη η επιδίωξη της καταναλωτικής
ευδαιμονίας και όχι η πνευματική καλλιέργεια.
5η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες αναπαράγουν το
πρόβλημα του αναλφαβητισμού.
2) Αναφορά στον σκοπό: η νέα γενιά οφείλει να ασκήσει πιέσεις προς κάθε
κατεύθυνση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμποδίζουν την πρόοδο των
κοινωνιών.
Επιφώνηση: Φιλικά
Υπογραφή: Α.Α., ένας νέος της γενιάς μου
[β]*
Παραλήπτης: Προς τον πολιτικό κόσμο της χώρας
Χώρος και χρόνος: Αθήνα, 10-10-2014
Προσφώνηση: Κύριοι/ες
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (άρθρο της Β. Χρυσοστομίδου στην
«Καθημερινή»).
2) Σκοπός: ο πολιτικός κόσμος της χώρας πρέπει να ενεργοποιηθεί προς την
κατεύθυνση περιορισμού του φαινομένου του αναλφαβητισμού.
2η παράγραφος (μεταβατική):
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1) Επιβεβαίωση δεδομένου: α. Οργανικός αναλφαβητισμός: η κατάσταση του
ατόμου που δεν έχει φοιτήσει καθόλου στο σχολείο και δε γνωρίζει ανάγνωση,
γραφή και αρίθμηση. β. Λειτουργικός αναλφαβητισμός: η κατάσταση του ατόμου
που, αν και παρακολούθησε κάποιες τάξεις του σχολείου, οι γνώσεις που
αποκόμισε δεν του αρκούν, ώστε να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να
συντελέσει στην πρόοδο της κοινότητας.
2) 1η Αποδεικτέα Θέση: και με τις δύο μορφές του ο αναλφαβητισμός προκαλεί
σημαντικά προβλήματα τόσο στον ίδιο τον αναλφάβητο, όσο και στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Συνέπειες για τον αναλφάβητο
1) Ανεργία: ο υποεκπαιδευμένος με τα ελάχιστα προσόντα που διαθέτει σε μια
εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά εργασίας είτε δυσκολεύεται να βρει δουλειά
είτε, όταν τα καταφέρνει, εργάζεται κυριολεκτικά σε συνθήκες εργασιακού
μεσαίωνα.
2) Καθημερινά προβλήματα: ο ψηφιακά αναλφάβητος σε μια τεχνολογικά
αναπτυγμένη κοινωνία αντιμετωπίζει προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, όπως η
επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες, η ανάγνωση εγγράφων ή συνταγών φαρμάκων,
οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ..
4η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Συνεπειες για την κοινωνία
1) Προβλήματα δημοκρατίας: για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας
απαιτούνται πολίτες με κριτική ικανότητα, που να ενημερώνονται για τις
εξελίξεις και να αποφασίζουν ελεύθερα για τη μοίρα τους, ικανότητες που οι
αναλφάβητοι δε διαθέτουν κι έτσι χειραγωγούνται εύκολα.
2) Εμπόδιο στην πρόοδο: α. Ο αναλφαβητισμός συνδέεται στενά με την
οικονομική υπανάπτυξη, τη φτώχεια και την εξαθλίωση των χωρών του γ’
κόσμου. β. Οι αναλφάβητοι εμποδίζουν τον ιδεολογικό δεν μπορούν εύκολα να
αξιολογήσουν τις νέες ιδέες και γι’ αυτό συχνά τις δαιμονοποιούν.
5η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: ο αναλφαβητισμός αποτελεί πρόβλημα για τον σύγχρονο κόσμο.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: ο αναλφαβητισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και παιδείας.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Εκπαίδευση
1) Καθολική και δωρεάν εκπαίδευση: διεύρυνση του κοινωνικού κράτους και
αύξηση των κρατικών κονδυλίων που διατίθενται για την παιδεία σε παγκόσμια
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κλίμακα → ίσα δικαιώματα πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλους, ανεξάρτητα
από την οικονομική τους κατάσταση ή την κοινωνική τους καταγωγή.
2) Διά βίου εκπαίδευση: συνεχιζόμενη κατάρτιση και επιμόρφωση, ειδικά στους
ανθρώπους που για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους δεν κατάφεραν να
μορφωθούν επαρκώς.
7η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Παιδεία
Οι φορείς αγωγής (οικογένεια, σχολείο, ΜΜΕ, διανοούμενοι κτλ.) οφείλουν να
προβάλουν το πρότυπο του καλλιεργημένου και σκεπτόμενου ανθρώπου που
παίρνει τη μοίρα του στα ίδια του τα χέρια.
8η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η διάχυση των αγαθών της προόδου σε όλο τον πληθυσμό
προϋποθέτει την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού σε παγκόσμια κλίμακα.
2) Αναφορά στον σκοπό: ο πολιτικός κόσμος της χώρας οφείλει να αναλάβει τις
ευθύνες του απέναντι στις μελλοντικές γενιές.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Α.Α., μαθητής Λυκείου
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Διαγώνισμα 6
Γλωσσομάθεια
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Η αρθρογράφος υποστηρίζει τη γλωσσομάθεια, παρουσιάζοντας τα
επιτεύγματα του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συγκεκριμένα, το ανεξάρτητο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δίδαξε
τη γλώσσα μας τις τελευταίες έξι δεκαετίες σε περίπου σαράντα χιλιάδες
φιλέλληνες (διπλωμάτες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, καλλιτέχνες κτλ.).
Ταυτόχρονα, διδάσκονται από το Διδασκαλείο είκοσι επτά γλώσσες («ισχυρές»,
όπως τα Αγγλικά, αλλά και λιγότερο «δημοφιλείς», όπως τα σανσκριτικά, σε
φοιτητές και επαγγελματίες).
[β] Η αρθρογράφος κάνει εκτενή αναφορά στους σπουδαστές και στους
αποφοίτους του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Η αναφορά τόσο
στον αριθμό των ατόμων αυτών (περίπου 40 χιλιάδες μέχρι σήμερα), όσο και στις
ιδιότητές τους (διπλωμάτες, στελέχη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, επιστήμονες,
καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, φοιτητές κτλ.) προσδίδει κύρος στο Διδασκαλείο και
ενισχύει την πειστικότητα του επιχειρήματος τόσο της αρθρογράφου όσο και των
εκπροσώπων του Ιδρύματος που το διευθύνει πως πρόκειται για ένα πραγματικό
«διαμάντι», καθώς διαδίδει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε τόσο
σημαντικά τμήματα του πληθυσμού παγκόσμια.
ΘΕΜΑ Α2.
[α]* §1 («Σαράντα χιλιάδες ... απόδημου Ελληνισμού»): Το Διδασκαλείο της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας. §2 («Το Διδασκαλείο ... και επιχειρηματίες»): Τα
επιτεύγματα του Διδασκαλείου. §3 («Η διδασκαλία ... των ελληνικών ΑΕΙ»): Η
ιστορία και ο σκοπός του Διδασκαλείου. §4 («Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
... και σανσκριτικά»): Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών.
[β] 1η – 2η περίοδος: παράλειψη προτασιακού στοιχείου («ξένες γλώσσες» «πρώτες»). 2η – 3η περίοδος: σύζευξη («και άλλες ξένες γλώσσες»).
[γ]* Το είδος της συλλογιστικής πορείας του επιχειρήματος της β’ παραγράφου
είναι επαγωγική, διότι από μία σειρά ειδικών προτάσεων σχετικών με τη σημασία
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του Διδασκαλείου («Αποτελεί σήμερα ... στον κόσμο» - «Πολλοί από τους
αποφοίτους ... και επιχειρηματίες») καταλήγει στο γενικότερο συμπέρασμα ότι
«Το Διδασκαλείο είναι ένας σημαντικός θεσμός».
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών
στοχεύει στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Ιδρύθηκε στη δεκαετία του ‘50
στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών που πρόσφερε το
Πανεπιστήμιο και μετατράπηκε αργότερα σε ανεξάρτητο φορέα λόγω της
συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής. Σήμερα
στους στόχους του εντάσσεται και η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της Νέας
Ελληνικής για τους αλλόγλωσσους υποψήφιους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ.
[β] Βασικός στόχος του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας είναι η
διάδοση (= εξάπλωση) του ελληνικού πολιτισμού. Από το Διδασκαλείο έχουν
μέχρι σήμερα αποφοιτήσει εξέχουσες (= διαπρεπείς) προσωπικότητες των
γραμμάτων και των τεχνών απ’ όλο τον κόσμο. Η ποιότητα των υπηρεσιών που
παρείχε (= πρόσφερε) στις έξι δεκαετίες λειτουργίας του, αλλά και η διαρκώς (=
συνεχώς) αυξανόμενη ζήτηση για Νεοελληνικές Σπουδές διεύρυνε τους στόχους
(= σκοπούς) του με την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας σε αλλόγλωσσους.
[γ]* Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκει
σήμερα 27 γλώσσες. «Πρώτες στις προτιμήσεις των φοιτητών είναι η ισπανική, η
αγγλική, η γερμανική, η ιταλική και η γαλλική γλώσσα». Η προτίμηση αυτή
οφείλεται στο γεγονός πως οι γλώσσες αυτές ως «πολυπληθείς» και «ισχυρές»
κυριαρχούν στην παγκόσμια επικοινωνία και γι’ αυτό τον λόγο, εξάλλου, η γνώση
τους αποτελεί ουσιαστικό και τυπικό προσόν για ανταγωνιστική αγορά εργασίας
όπως η σημερινή.
ΘΕΜΑ Β2.
[α] «υπερσύγχρονο κτίριο»: μεταφορικά. «διπλωματικού σώματος»: μεταφορικά.
«διαπρεπείς επιστήμονες»: κυριολεκτικά. «προσφέρονται δεκάδες ξένες
γλώσσες»: μεταφορικά. «προτιμήσεις των φοιτητών»: κυριολεκτικά.
[β]* Εισαγωγικά: μεταφορά – ευθύς λόγος. Κάθετος: εναλλακτική ονομασία.
[γ]* «Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας χαρακτηρίζεται “διαμάντι”
από τους εκπροσώπους του Ιδρύματος»: η αρχική σύνταξη (ενεργητική)
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αναδείκνυε τον ρόλο του υποκειμένου («εκπρόσωποι»). «Στο Διδασκαλείο
διδάσκουν και άλλες ξένες γλώσσες»: η αρχική σύνταξη (παθητική) αναδείκνυε
τον ρόλο της πράξης «διδάσκονται», καθώς μάλιστα το εννοούμενο υποκείμενο
είναι μια γενική έννοια (καθηγητές, υπεύθυνοι κτλ.).
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Χώρος – χρόνος: Αθήνα, 10-10-2014
Προσφώνηση: Αξιότιμε κ. υπουργέ.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (πρόθεση του Υπουργείου για την
ένταξη «νέων» ξένων γλωσσών στο πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού
σχολείου) και επιβεβαίωση δεδομένου (ξένες γλώσσες στο ελληνικό σχολείο): Α’
ξένη γλώσσα τα Αγγλικά – Β’ ξένη γλώσσα: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά. Πρόθεση εισαγωγής «νέων» γλωσσών (π.χ. Κινέζικα, Ρωσικά κτλ.).
2) Σκοπός: επιδοκιμασία της απόφασης του Υπουργείου από τους μαθητές, την
οποία θα έπρεπε να λάβει υπόψη ο υπουργός.
3) 1η Αποδεικτέα Θέση: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών προσφέρει πλήθος
πλεονεκτημάτων.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Πρακτικά οφέλη
1) Επικοινωνία με αλλόγλωσσους: πύκνωση των επικοινωνιών στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης – η ελληνική γλώσσα είναι ολιγομελής και, επομένως,
ανεπαρκής για διεθνή επικοινωνία.
2) Επαγγελματικό προσόν: α. Ουσιαστικό: εργασία στο εξωτερικό ή σε ξένες
επιχειρήσεις του εσωτερικού, επικοινωνία με επιχειρήσεις του εξωτερικού κτλ. β.
Τυπικό: ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
3) Τουριστική ανάπτυξη: αίσθημα οικειότητας στους επισκέπτες.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Πολιτιστικά οφέλη
1) Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και διεύρυνση πνευματικών οριζόντων
(συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας → πνευματική ανεκτικότητα)
2) Γνωριμία λαών και πολιτισμών: η γλώσσα αντικατοπτρίζει την ιδιοσυγκρασία
ενός λαού και του πολιτισμού του → ανάπτυξη της ανεκτικότητας στο
διαφορετικό.
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3) Κατανόηση της εθνικής ιδιαιτερότητας (πολιτιστικός συγκρητισμός).
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η εκμάθηση όσο γίνεται περισσότερων ξένων γλωσσών από τους
Έλληνες είναι ένας καθ’ όλα επιθυμητός στόχος.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: η εισαγωγή «νέων» γλωσσών στο πρόγραμμα σπουδών
πρέπει να γίνει με προσοχή, γιατί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η
γλωσσομάθεια στην Ελλάδα προκαλεί στρεβλώσεις.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Γλωσσικά προβλήματα
1) Σύγχυση: επιφανειακή γλωσσομάθεια – εκμάθηση σε ηλικίες που δεν έχουν
αναπτυχθεί οι γλωσσικές δομές της μητρικής.
2) Υποβάθμιση της μητρικής γλώσσας: περιορισμός της διδασκαλίας της
μητρικής.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’) Κοινωνικά προβλήματα
1) Κοινωνικές ανισότητες: ανεπάρκειες της δημόσιας εκπαίδευσης να την
προσφέρει → οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας.
2) Ξενομανία και ξενοφοβία: «αναγκαστική» γλωσσομάθεια → άκριτος
θαυμασμός ή αντιπάθεια για τον λαό του οποίου η γλώσσα επιβάλλεται ως
ισχυρή.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: αναμφισβήτητα τα οφέλη από την εκμάθηση ξένων γλωσσών για
έναν λαό «ολιγομελή» όπως ο ελληνικός.
2) Αναφορά στον σκοπό: αξιέπαινη η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να
εντάξει περισσότερες ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Α.Α., εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας Χ Λυκείου.
[β]*
Χώρος – χρόνος: Αθήνα, 10-10-2014
Προσφώνηση: Αξιότιμε κ. υπουργέ.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ανάγνωση του άρθρου της Μάρνυς
Παπαματθαίου για το Διδασκαλείο Νεοελληνικής Γλώσσας).
2) Σκοπός: αίτημα προς τον υπουργό στήριξης του Διδασκαλείου.
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3) 1η Αποδεικτέα Θέση: είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάδοση της Νέας Ελληνικής
που επιτυγχάνεται μέσω του Διδασκαλείου.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Στο εξωτερικό
1) Διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό → α. Βελτίωση της
διεθνούς θέσης της χώρας. β. Προστασία από τον κίνδυνο αλλοίωσης της
πολιτισμικής ποικιλότητας εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης.
2) Ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας των ομογενών → ενίσχυση της παρουσίας
του ελληνισμού στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες που αποτελούν κέντρα διεθνών
αποφάσεων (π.χ. ΗΠΑ, Ρωσία).
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Στο εσωτερικό
1) Ενίσχυση του διαπολιτισμικού χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης → α.
Ομαλή ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. β. Συμβολή στο έργο
ξένων πανεπιστημιακών, διπλωματικών και εκκλησιαστικών αποστολών κτλ.
2) Πολιτιστικός συγκρητισμός → α. Ανάπτυξη των επιμέρους πολιτισμών μέσω
της αλληλεπίδρασης. β. Ενίσχυση της ανεκτικότητας στο διαφορετικό.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: το έργο του Διδασκαλείου είναι σημαντικό και πρέπει ενισχυθεί
από το υπουργείο Παιδείας.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: υπάρχουν και άλλοι τρόποι ενίσχυσης της διάδοσης της
Νέας Ελληνικής.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Στο εξωτερικό
1) Στήριξη (εκπαιδευτικοί, βιβλία κτλ.) της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών σε
σχολεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού με ευθύνη του ελληνικού Υπουργείου
Παιδείας.
2) Συμφωνίες για τη δημιουργία εδρών Νεοελληνικών Σπουδών σε πανεπιστήμια
του εξωτερικού.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Στο εσωτερικό
1) Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας σε παιδιά
μεταναστών.
2) Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για μετανάστες.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η χώρα μας αντλεί σημαντικά οφέλη από τη διδασκαλία της
Νέας Ελληνικής σε ομογενείς και ξένους.
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2) Αναφορά στον σκοπό: το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να στηρίξει κάθε
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, όπως του Διδασκαλείου Νεοελληνικής
Γλώσσας.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Α.Α., μαθητής Λυκείου
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Διαγώνισμα 7
Διάλογος
ΘΕΜΑ Α1.
[α]* Η συνεργασία των μαθητών σε μια ομαδική δραστηριότητα προωθεί τον
διάλογο και την επικοινωνία. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσουν την
ικανότητα των μαθητών να συνεργάζονται μεταξύ τους για την επιτυχία ενός
κοινού στόχου, να διατυπώνουν χωρίς φόβο τις απόψεις τους για ένα θέμα και να
ασκούν κριτική στις αντίστοιχες απόψεις των συμμαθητών τους, να ακούνε
προσεκτικά τον άλλο και να σέβονται τις απόψεις και την προσωπικότητά του
όσο διαφορετικά και αν είναι αυτά.
[β] Η διαδικασία της επικοινωνίας μαθητή και εκπαιδευτικού στην τάξη είναι
τυπική. Κατά παράδοση, δηλαδή, στο ελληνικό σχολείο ο μαθητής είτε δεν
εκφράζεται καθόλου (στην περίπτωση της μετωπικής παράδοσης) είτε απλώς
απαντά σε προκαθορισμένες ερωτήσεις του δασκάλου (στην περίπτωση του
εκπαιδευτικού διαλόγου). Αυτή η ουσιαστικά «μονόδρομη» και δασκαλοκεντρική
μάθηση μπορεί να αλλάξει με την ανάθεση στους μαθητές ομαδικών
δραστηριοτήτων στην τάξη που τους θα δώσουν τη δυνατότητα να εκφράσουν
γνήσια τις απόψεις τους και να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τους δασκάλους
τους.
[γ] Οι ομαδικές σχολικές δραστηριότητες καλλιεργούν τον προφορικό λόγο των
μαθητών. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους μπροστά στους συμμαθητές
τους, να τις συζητήσουν, αλλά και να ασκήσουν έλεγχο και κριτική στις απόψεις
των συμμαθητών τους. Με αυτό τον τρόπο εθίζονται στον διάλογο και την
επικοινωνία που τόσο λείπει στις σύγχρονες ανταγωνιστικές κοινωνίες.
ΘΕΜΑ Α2.
[α]* §1 (« Η τυπική διαδικασία ... δεξιότητα της συνεργασίας»): Οι ομαδικές
δραστηριότητες και η αποκατάσταση της επικοινωνίας στην τάξη. §2 («Καθώς τα
παιδιά ... προς αυτή την κατεύθυνση»): Ομαδοσυνεργατική μάθηση. §3 («Η
συμμετοχή του παιδιού ... των συνεργατών του»): Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
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και του σεβασμού στο διαφορετικό. §4 («Τέλος, η συμμετοχή ... ποικίλα
θέματα»): Η ανάπτυξη της ικανότητας για διάλογο.
[β] Δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή στη
δεύτερη παράγραφο είναι: «Επειδή» (αιτιολόγηση) και «Έτσι» (αποτέλεσμα).
[γ]* Δομικά μέρη: 1) Θεματική πρόταση: «Καθώς τα παιδιά ... να τεθούν σε
εφαρμογή»). 2) Λεπτομέρειες: «Επειδή όμως ... προς αυτή την κατεύθυνση». 3)
Κατακλείδα: απουσιάζει. Τρόποι οργάνωσης: 1) Σύγκριση – αντίθεση: «Καθώς τα
παιδιά ... απόλυτα επεξεργασμένες». 2) Αίτιο – αποτέλεσμα: «Έτσι ... της
συνεργασίας».
ΘΕΜΑ Β1.
[α] «Μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες που μπορούν να λειτουργήσουν
ως μέλη μιας ομάδας». Αυτό συμβαίνει διότι στις μέρες μας η γνώση έχει
υπερδιογκωθεί και υπερεξειδικευτεί με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να την
κατακτήσει και να τη διαχειριστεί μόνος. Έτσι, ο «καθολικός άνθρωπος», ο
«πανεπιστήμονας» ανήκει στο παρελθόν και οι άνθρωπο οφείλουν να
συνεργάζονται αρμονικά σε ομάδες, καταθέτοντας τις γνώσεις και τις δεξιοτητές
τους στην υπηρεσία του συνόλου.
[β]* Με την ανάθεση ομαδικών δραστηριοτήτων στην τάξη οι μαθητές
αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη. Αρχικά, δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες της
γνώσης που μεταδίδει ο εκπαιδευτικός, αλλά μαθαίνουν να διερευνούν την
αλήθεια μιας άποψης, πριν την αποδεχθούν ή την απορρίψουν. Επίσης, με τον
διάλογο με τους συμμαθητές τους αναπτύσσουν την κοινωνική δεξιότητα της
συνεργασίας, αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, διατυπώνοντας ελεύθερα
τις απόψεις τους, και περιορίζουν τον εγωκεντρισμό τους, σεβόμενοι την άποψη
των άλλων.
[γ]* Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δεν είναι πάντοτε ουσιαστική (
τυπική). Η ατομική ( ομαδική) προσπάθεια είναι προϋπόθεση για την πρόοδο
του κοινωνικού συνόλου. Η κυβέρνηση απέρριψε ( υιοθετήσουν) τις προτάσεις
της αντιπολίτευσης. Η απότομη ( βαθμιαία) αύξηση του πληθυσμού του
πλανήτη προκάλεσε περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα ποσοστά της ανεργίας στη
χώρα μας έχουν αυξηθεί ( μειωθεί) υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια.
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ΘΕΜΑ Β2.
[α] Τρία παραδείγματα μεταφορικής / συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας
είναι: «καλλιεργούν [...] τον διερευνητικό λόγο», «μπορούν να λειτουργήσουν ως
μέλη μιας ομάδας», «το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».
[β] Δύο όροι ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο είναι: «διερευνητικό λόγο»,
«κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας». Με τους όρους αυτούς προσδίδεται
επιστημονικός χαρακτήρας στο κείμενο και αυξάνεται έτσι η πειστικότητα των
απόψεων του συγγραφέα.
[γ]* «[οι μαθητές] δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα
επεξεργασμένες»: με την παθητική σύνταξη τονίζεται το αντικείμενο της πράξης
(άσκηση πίεση στους μαθητές), καθώς μάλιστα το υποκείμενο της ενεργητικής
σύνταξης («[οι καθηγητές] πιέζουν τους μαθητές να διατυπώσουν απόψεις
απόλυτα επεξεργασμένες») είναι ευκόλως εννοούμενο. «η συμμετοχή σε
συζήτηση καλλιεργεί όχι μόνο την ομιλία, αλλά και την ακρόαση»: η ενεργητική
σύνταξη αναδεικνύει το υποκείμενο της πράξης (συμμετοχή σε συζήτηση) αντί
της ίδιας της πράξης που θα τόνιζε η παθητική («από τη συμμετοχή σε συζήτηση
καλλιεργείται όχι μόνο η ομιλία, αλλά και η ακρόαση»).
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Τίτλος: Η σημασία του διαλόγου
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (επικείμενη γενική συνέλευση).
2) Αναφορά στον σκοπό: να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ανάγκη να
διεξαχθεί ένας καρποφόρος διάλογος κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.
3) Επιβεβαίωση δεδομένου (γόνιμος διάλογος): που αποσκοπεί, μέσω της
ανταλλαγής απόψεων, στην εύρεση της αλήθειας.
4) 1η Αποδεικτέα Θέση: ο διάλογος είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο στον ατομικό
όσο και στον δημόσιο βίο.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Αξία στον ατομικό βίο
1) Αυτοδιάλογος: αυτοκριτική και αυτογνωσία, ανεκτικότητα στο διαφορετικό,
συμβολή στη λήψη αποφάσεων.
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2) Πνευματικός διάλογος: εύρεση της επιστημονικής και καλλιτεχνικής αλήθειας,
ανάπτυξη της πνευματικής ανεκτικότητας, κατάκτηση της πνευματικής
ελευθερίας.
3) Εκπαιδευτικός διάλογος (= μετάδοση της γνώσης μέσω κατάλληλα
διαμορφωμένων ερωτημάτων που απευθύνει ο δάσκαλος στον μαθητή):
ενεργοποίηση της σκέψης του μαθητή και προσέλκυση του ενδιαφέροντός του,
βιωματική και, επομένως, μονιμότερη γνώση.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Αξία στον δημόσιο βίο
1) Κοινωνικός διάλογος: γεφύρωση κοινωνικών διαφορών με τρόπο δίκαιο και
βιώσιμο.
2) Πολιτικός διάλογος: βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης,
αποφυγή της αυθαιρεσίας της εξουσίας.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: ο διάλογος έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς
του ατομικού και δημόσιου βίου.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: για να είναι ο διάλογος γόνιμος και εποικοδομητικός,
πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Προϋποθέσεις που αφορούν την οργάνωση
1) Ακριβής προσδιορισμός του θέματος, κατάλληλος χώρος, επαρκής χρόνος,
ορισμός κανόνων και συντονιστή.
2) Δημοκρατικό κλίμα: απόλυτη ελευθερία έκφρασης των συνομιλητών.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Προϋποθέσεις που αφορούν τη διεξαγωγή
1) Σεβασμός του συνομιλητή και των απόψεών του, αποφυγή των προσωπικών
αντιπαραθέσεων
2) Χρήση λογικών επιχειρημάτων και όχι σοφισμάτων ή βίας
3) Διαλλακτικότητα: αποφυγή της ισχυρογνωμοσύνης και του φανατισμού,
διάθεση για υποχωρήσεις και συνθέσεις απόψεων.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: ο διάλογος είναι συστατικό στοιχείο μιας δημοκρατικής
κοινωνίας, αρκεί να πληρούνται προϋποθέσεις κοσμιότητας κατά τη διεξαγωγή
του.
2) Αναφορά στον σκοπό: οι μαθητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα δεδομένα
αυτά, ώστε η γενική συνέλευση της μαθητικής κοινότητας να στεφθεί με επιτυχία.
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[β]*
Τίτλος: Περί της μαιευτικής μεθόδου...
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (διάλογος που διεξάγεται στο
σχολείο για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του).
2) Επιβεβαίωση δεδομένου (εκπαιδευτικός διάλογος): μετάδοση της γνώσης μέσω
κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτημάτων που απευθύνει ο δάσκαλος στον
μαθητή.
3) Αναφορά στον σκοπό – 1η Αποδεικτέα Θέση: ο εκπαιδευτικός διάλογος
υπερτερεί της στείρας μετωπικής παράδοσης ως μέθοδος μετάδοσης της γνώσης,
γι’ αυτό και πρέπει να υιοθετηθεί και στο σχολείο μας.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Βελτίωση του μαθήματος
1) Προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών: οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά
στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν παραμένουν «βουβοί» δέκτες των γνώσεων
με τις οποίες τους «βομβαρδίζει» ο εκπαιδευτικός → αγάπη για τη μάθηση και τη
γνώση, ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του μαθητή και θετική προδιάθεση απέναντι
στο μάθημα και τον εκπαιδευτικό.
2) Πληρέστερη κατανόηση της γνώσης: η νέα γνώση αποτελεί προϊόν
ανακάλυψης του μαθητή (και όχι «παράδοσης» από τον καθηγητή) που βασίζεται
στις προηγούμενες κατακτημένες γνώσεις του → «στερέωση» της γνώσης στη
μνήμη και τη συνείδηση του μαθητή.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Καλλιέργεια των μαθητών
1) Πνευματικήκαλλιέργεια: α. Ανάπτυξη της ικανότητας ανακάλυψης νέας
γνώσης και διαχείρισης πληροφοριών → όξυνση της κριτικής ικανότητας. β.
Ανάπτυξη της ικανότητας προσωπικού προβληματισμού και κριτικού ελέγχου →
δημιουργία ελεύθερων προσωπικοτήτων και ατόμων με διευρυμένους ορίζοντες
και πνευματική ανεκτικότητα.
2) Κοινωνική καλλιέργεια: α. Προώθηση της ανθρώπινης επικοινωνίας και
ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος. β. Περιορισμός του ανταγωνισμού και του
ατομικισμού. γ. Σεβασμός στο διαφορετικό.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: ο εκπαιδευτικός διάλογος δικαιολογημένα θεωρείται πλέον
παγκόσμια η πλέον αποδοτική μέθοδος μετάδοσης της γνώσης.
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2) 2η Αποδεικτέα Θέση: για να είναι γόνιμος και εποικοδομητικός απαιτούνται
ορισμένες προϋποθέσεις.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Προϋποθέσεις για την οργάνωση
1) Κατάρτιση των εκπαιδευτικών: α. Γνώσεις παιδαγωγικής και ψυχολογίας. β.
Άριστη γνώσητου αντικειμένου → ικανότητα διαχείρισης (προετοιμασία, έλεγχος
κτλ.) της παιδαγωγικής αυτής μεθόδου.
2) Ενεργό ενδιαφέρον των μαθητών: α. Διάθεση για γνώση και καλλιέργεια. β.
Διάθεση για πειραματισμό και συνεργατική μάθηση και απεγκλωβισμός από τις
«ευκολίες» της «παράδοσης» και της «απομνημόνευσης».
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή
1) Δημοκρατικό κλίμα: α. Σεβασμός και εμπιστοσύνη των μαθητών από τους
καθηγητές. β. Ισοτιμία των συμμετεχόντων και περιορισμός της αυθεντίας του
δασκάλου. γ. Εξασφάλιση της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης.
2) Οργάνωση: α. Διάθεση του αναγκαίου χρόνου έκφρασης σε όλους τους
μαθητές. β. Συντονισμός από τον εκπαιδευτικό. γ. Αποκλεισμός των
προκαταλήψεων, του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: ο διάλογος από την αρχαιότητα προκρίνεται ως η καταλληλότερη
μέθοδος μετάδοσης της γνώσης.
2) Αναφορά στον σκοπό: οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν να τον
υιοθετήσουν, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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Διαγώνισμα 8
Νεότητα
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Κατά τη διάρκεια της εφηβείας συντελούνται μεγάλες αλλαγές στη ζωή του
εφήβου. Οι αλλαγές αυτές είναι πρωτίστως βιολογικές: ο έφηβος βλέπει το σώμα
του να αλλάζει γεγονός που επηρεάζει ριζικά τόσο την ψυχολογία όσο και τη
συμπεριφορά προς τον κοινωνικό του περίγυρο και τις αντιλήψεις του για τον
κόσμο. Οι αλλαγές αυτές τον οδηγούν επίσης στην ανάγκη να ανακαλύψει τη
δική του ταυτότητα μέσω της υιοθέτησης συμπεριφορών που τον διαφοροποιούν
από τους άλλους και κυρίως τους ενηλίκους.
[β]* Σύμφωνα με τους συγγραφείς του κειμένου, η εφηβεία θεωρείται μία από τις
πιο σημαντικές περιόδους στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει διότι στην
περίοδο αυτή διαμορφώνεται η ταυτότητα του ατόμου που θα το προσδιορίσει σε
όλη την υπόλοιπη ζωή του. Συγκεκριμένα, στην εφηβεία το άτομο αφενός
ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά του φύλου του (βιολογικά, ψυχολογικά,
χαρακτηριστικά), αφετέρου κάνει όλες εκείνες τις επιλογές που θα καθορίσουν
τόσο τη στάση ζωής (αξίες, αρχές, ιδανικά κτλ.), όσο και την κοινωνική του θέση
στο μέλλον (π.χ. επάγγελμα).
[γ] Σύμφωνα με το κείμενο, ο έφηβος επιθυμεί να αισθάνεται ελεύθερος και
αυτόνομος προκειμένου να ανακαλύψει και να διαμορφώσει τη δική του
ταυτότητα. Συγκεκριμένα, ο έφηβος χρειάζεται τη δυνατότητα να κάνει τις
προσωπικές του επιλογές όσον αφορά την εμφάνισή του, την οργάνωση του
χώρου και του χρόνου του, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του, τις παρέες
κτλ., επιλογές που θα του επιτρέψουν να μετατραπεί σε ένα ανεξάρτητο άτομο, με
δική του ζωή και προσωπικότητα.
ΘΕΜΑ Α2.
[α]* §1 («Η εφηβεία ... τους ρόλους τους»): Οι αλλαγές κατά την εφηβική
περίοδο. §2 («Ο έφηβος ... με τους γονείς του»): Η ανάγκη του εφήβου για
ελευθερία. §3 («Ασφαλώς ... να βάλει όρια»): Ο γονεϊκός ρόλος. §4 («Η
ταυτότητα του εφήβου ... της ζωής του ανθρώπου»): Η διαμόρφωση της
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ταυτότητας του εφήβου. §5 («Προς το τέλος της εφηβείας ... των ενηλίκων»): Η
κοινωνική ένταξη του εφήβου.
[β] 1 - 2: αναφορά («εφηβεία»  «κατά τη διάρκειά της»). 2 - 3 («Επίσης»). 3 - 4
(«Όμως»).
[γ]* Δομικά μέρη: 1) Θεματική πρόταση: «Η ταυτότητα ... βασικούς άξονες». 2)
Λεπτομέρειες: «Ο πρώτος ... μέλους της κοινωνίας». 3) Κατακλείδα: «Αν
σκεφθούμε ... της ζωής του ανθρώπου». Τρόπος ανάπτυξης: διαίρεση (αναλύονται
οι δύο βασικοί άξονες της ταυτότητας του εφήβου: «Ο πρώτος ... ανήκει
βιολογικά», «Ο δεύτερος ... μέλους της κοινωνίας».
[δ] Η συλλογιστική πορεία που ακολουθούν οι συγγραφείς στη β’ παράγραφο του
κειμένου τους είναι επαγωγική, γιατί από μία σειρά ειδικών προτάσεων που
αιτιολογούν την ανάγκη του εφήβου για ελευθερία και αυτονομία («Οι
προσωπικές του επιλογές ... των ικανοτήτων του») καταλήγει σε ένα γενικότερο
συμπέρασμα («Ο έφηβος έχει την ανάγκη να του αναγνωρίζουν ελευθερία και
αυτονομία»).
ΘΕΜΑ Β1.
[α]* Η εφηβεία είναι μία μεταβατική περίοδος της ζωής του ανθρώπου κατά την
οποία συντελούνται πρωτόγνωρες μεταβολές. Οι μεταβολές αυτές έχουν ως
αποτέλεσμα ο έφηβος να βρίσκεται σε μία διαρκή αναζήτηση ταυτότητας μέσα
από προσωπικές επιλογές στον τρόπο σκέψης και τις κοινωνικές συμπεριφορές
που θα διαμορφώσουν την προσωπικότητά του. Έτσι, θα καταστεί αυτόνομο
μέλος της κοινωνίας.
[β] Η εφηβεία είναι μία περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας συντελούνται στη
ζωή του ατόμου πρωτόγνωρες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές υποχρεώνουν το άτομο
να αναζητήσει την προσωπική του ταυτότητα και τη θέση του μέσα στο
κοινωνικό σύνολο. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τη δυνατότητα του εφήβου να
κάνει ελεύθερες επιλογές που αφορούν την προσωπική του ζωή. Γι’ αυτό, «η
εφηβεία είναι μία περίοδος αναζήτησης ταυτότητας και προσωπικών επιλογών».
[γ]* Η ύπαρξη μιας κοινωνίας προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών ( προσωπικών)
στοιχείων που να ενώνουν τα μέλη της. Η εξάρτηση ( αυτονομία) της χώρας μας
από τις Μεγάλες Δυνάμεις υπήρξε πηγή δεινών για τον τόπο. Η επιθετική
συμπεριφορά είναι συνηθισμένη ( πρωτόγνωρες) στους ανασφαλείς ανθρώπους.
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Η απόρριψη ( αποδοχή) των όρων της εργοδοσίας ήταν μονόδρομος για τους
απεργούς. Είναι ανίκανος ( ικανός) να αγαπήσει.
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Έφηβοι σε ...απόγνωση!
[β]* «ταυτότητα του φύλου» και «κοινωνική ταυτότητα»: φράσεις ειδικού
λεξιλογίου. «ταυτοτήτων»: μεταφορά.
[γ] Τρία παραδείγματα μεταφορικής / συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας στο
κείμενο είναι: «περίοδος αναζήτησης ταυτότητας», «ρευστότητα της
οικογενειακής δομής», «έχοντας υιοθετήσει ηθικές αξίες». Με τη χρήση των
φράσεων αυτών το κείμενο αποκτά αμεσότητα, παραστατικότητα και ζωντάνια.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Παραλήπτης: Προς τον πολιτικό κόσμο της χώρας
Χώρος – χρόνος: Αθήνα, 12-12-2012
Προσφώνηση: Αξιότιμοι κύριοι/ -ες
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Επιβεβαίωση δεδομένων: α. Παρελθόν: η νέα γενιά ζούσε σε κλίμα στέρησης
αγαθών και δικαιωμάτων. β. Μετά τη δεκαετία του ‘70 η νεολαία στον δυτικό
κόσμο κατακτά ελευθερίες έκφρασης και βούλησης και αρχίζει να διαβιεί με
οικονομική άνεση και αφθονία υλικών αγαθών.
2) 1η Αποδεικτέα Θέση: ο σύγχρονος νέος αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά
προβλήματα από τους νέους άλλων εποχών.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Προβλήματα στην ιδιωτική σφαίρα
1) Συρρίκνωση της παιδικής ηλικίας – παρατεταμένη εφηβεία: α. Υιοθέτηση
ρόλων και συμπεριφορών που αναλογούν σε ενήλικες (π.χ. επαγγελματικός
προσανατολισμός και κατάρτιση, αυτοέλεγχος και κοινωνική ευθύνη). β.
Παρατεταμένη εξάρτηση από τη γονική οικογένεια εξαιτίας της ανεργίας και των
σπουδών → μετεωρισμός ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ωριμότητα.
2) Μοναξιά: βελτίωση των μέσων επικοινωνίας, αστικοποίηση →
αποπροσωποποίηση της επικοινωνίας, «ερημία του πλήθους».
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3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Προβλήματα στη δημόσια σφαίρα
1) Επαγγελματική αβεβαιότητα: ανεργία, καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων
→ απογοήτευση, δυσπιστία προς τους θεσμούς, αδυναμία οικονομικής και
συναισθηματικής ανεξαρτητοποίησης.
2) Μαζοποίηση: κυριαρχία των καταναλωτικών προτύπων (εξαιτίας κυρίως της
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της τεράστιας διάδοσης των ηλεκτρονικών
μέσων επικοινωνίας) που αλλοιώνουν το νόημα της ζωής και επιβάλλουν την
πολιτιστική ομοιομορφία.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η σημερινή νέα γενιά αντιμετωπίζει πρωτόγνωρα προβλήματα
για νέους άλλων εποχών.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: η επίλυση των προβλημάτων αυτών προϋποθέτει τη
συνεργασία των νέων με τους κοινωνικούς φορείς.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’) Στενό κοινωνικό περιβάλλον
1) Οικογένεια: διάθεση χρόνου των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους,
δημοκρατική διαπαιδαγώγηση → δημιουργία νέων με ψυχική υγεία, ώριμων και
υπεύθυνων.
2) Εκπαίδευση: ουσιαστική καλλιέργεια και όχι εμμονή στη στείρα εξειδίκευση
→ νοηματοδότηση της ζωής των νέων.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’) Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
1) Κράτος: αντιμετώπιση με ευαισθησία των προβλημάτων της νεότητας,
συμμετοχικοί θεσμοί για νέους (π.χ. Βουλή των Εφήβων, δημοτικά συμβούλια
νέων) → ομαλή κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων.
2) ΜΜΕ, διανοούμενοι: προβολή προτύπων ηθικού βίου και κοινωνικής
ευαισθησίας → αναβίωση στους νέους της ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο και
ενίσχυση της έμφυτης αγωνιστικότητάς τους.
7η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Γ’): Νέοι
1) Γόνιμη αμφισβήτηση των κακώς κείμενων και αξιοποίηση της εμπειρίας των
μεγαλύτερων για τη βελτίωση της θέσης τους στην κοινωνία.
2) Προσπάθεια αντίστασης απέναντι στη χειραγώγηση που επιχειρείται από κάθε
λογής εξουσία, οικονομική και πολιτική.
8η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η νέα γενιά αποτελεί την ελπίδα αυτού του κόσμου.
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2) Αναφορά στον σκοπό: ο πολιτικός κόσμος της χώρας, οφείλει, σε συνεργασία
με την κοινωνία και τους ίδιους τους νέους να εξασφαλίσει πως αυτό το μέλλον
θα είναι καλύτερο.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Α.Α., μαθητής Λυκείου
[β]*
Παραλήπτης: Προς γονείς και εκπαιδευτικούς
Χώρος – χρόνος: Αθήνα, 12-12-2012
Προσφώνηση: Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Περίσταση επικοινωνίας – Επιβεβαίωση δεδομένου (έλλειμμα επικοινωνίας
μεταξύ των γενεών): Οι νέοι κατηγορούν τους μεγαλύτερους για όλα τα «κακώς
κείμενα» της κοινωνίας και απορρίπτουν επιθετικά κάθε παραδοσιακό τρόπο
σκέψης και συμπεριφοράς. Οι μεγάλοι κατηγορούν τους νέους για αχαριστία και
έλλειψη σεβασμού.
2) Αναφορά στον σκοπό: Αν οι μεγαλύτεροι δεν κατανοήσουν τη νεότητα, το
χάσμα μεταξύ των γενεών θα μεγαλώνει.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Ανατρεπτικότητα
Στην περίοδο της εφηβείας το άτομο βιώνει μέσα σε μία πραγματική
«επανάσταση της ζωής», όπου τα πάντα σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο
μεταβάλλονται ταχύτατα. Ο βιολογικός αυτός «παροξυσμός» γεννά στους νέους
τη διάθεση για αμφισβήτηση και ασυμβίβαστη σύγκρουση με καθετί
καθιερωμένο, την απαίτηση για διαρκή ανανέωση και πρόοδο σε προσωπικό και
συλλογικό επίπεδο. Γι’ αυτό άλλωστε αποτελούν παραδοσιακά την πρωτοπορία
σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Παρορμητισμός
Τη ζωή των νέων κατευθύνει το συναίσθημα κι όχι η λογική, καθώς οι εμπειρίες
τους από τη ζωή είναι ακόμα λιγοστές κι έτσι ο πόνος που προκαλεί η έκθεση του
εσωτερικού μας κόσμου στους άλλους δεν τους έχει απογοητεύσει, ώστε να
ζητήσουν προστασία πίσω από την ασφάλεια της εκλογίκευσης των πάντων. Παρ’
ότι όμως τα συναισθήματά τους είναι πάντοτε ακραία, μεταβάλλονται εύκολα, γι’
αυτό και οι αντιδράσεις τους είναι συνήθως απρόβλεπτες.
4η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Γ’): Αγνότητα
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Οι νέοι έχουν την τάση να πιστεύουν στο «τέλειο», απόρροια του γεγονότος ότι
δεν έχουν ακόμα απογοητευτεί από τη διάψευση των προσδοκιών τους. Έτσι
εξάλλου δικαιολογείται ο έντονος ιδεαλισμός που τους διακρίνει: εμπνέονται από
μεγάλες ιδέες (ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα κτλ.), αγαπούν την τιμή και την
αναγνώριση και όχι το χρήμα, διακρίνονται για το θάρρος, την τόλμη, την
αγωνιστικότητα και το πνεύμα αυτοθυσίας, κρίνουν τους άλλους με κριτήριο τη
δική τους αθωότητα κτλ.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Δ’): Αισιοδοξία
Η ζωή ανοίγεται μπροστά στους νέους γεμάτη ελπίδες και προκλήσεις κι έτσι
έχουν κάθε δικαίωμα να την ονειρεύονται καλύτερη. Ας μην ξεχνάμε πως, στην
ηλικία που το σώμα και ο οργανισμός του ατόμου βρίσκεται στην απόλυτη ακμή
του, είναι απολύτως φυσιολογικό για τους νέους να μην έχουν καμία συνείδηση
της φθοράς και του θανάτου, γι’ αυτό και είναι «ατρόμητοι» και ριψοκίνδυνοι.
6η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: Η νεότητα αποτελεί μια ξεχωριστή ηλικία με τα δικά της
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
2) Αναφορά στον σκοπό: Γονείς και εκπαιδευτικοί, που αναλαμβάνουν τη
διαπαιδαγώγηση των νέων, οφείλουν να τα γνωρίζουν, ώστε να τους
αντιμετωπίζουν με ανεκτικότητα και σεβασμό.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Α.Α., μαθητής Λυκείου
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Διαγώνισμα 9
Νέοι και Οικογένεια
ΘΕΜΑ Α1.
[α]* Ο ρόλος τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα είναι καθοριστικός στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου. Ο στενός βιολογικός
δεσμός της μητέρας με το παιδί συνεχίζεται και στην περίοδο της εφηβείας, όπου
η μητέρα συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνικοποίηση του εφήβου, συζητώντας
μαζί του όλα τα ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή. Αντίθετα, ο
ρόλος του πατέρα είναι αφενός χρονικά περιορισμένος και ποιοτικά
διαφοροποιημένος, καθώς για τον έφηβο λειτουργεί ως πρότυπο και γι’ αυτό
προτιμά να συζητά μαζί του μόνο τα «σημαντικά» ζητήματα που τον αφορούν
(επιλογή επαγγέλματος, ιδεολογίες κτλ.).
[β] 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Σ.
[γ] Οι γονείς και οι έφηβοι δεν επικοινωνούν πλέον αποτελεσματικά μεταξύ τους
εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου που και οι δύο διαθέτουν. Με την επιτάχυνση
του ρυθμού της ζωής οι γονείς εργάζονται πλέον περισσότερες ώρες, ενώ έχουν
και άλλες ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο τους (π.χ. διασκέδαση). Εξίσου
εξαντλητικό ωράριο ακολουθούν και οι έφηβοι με την αύξηση των σχολικών
υποχρεώσεων, αλλά και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. αθλητισμός).
Έτσι, η συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου περιορίζει αναπόφευκτα τις
ενδοοικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις.
[δ]* Ο διάλογος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της οικογένειας.
Αρχικά, μέσω του διαλόγου επιλύονται οι διαφορές των μελών της οικογένειας,
ειδικά των επαναστατημένων εφήβων με τους γονείς. Έπειτα, συζητώντας με τους
γονείς του, ο έφηβος λύνει προσωπικά του προβλήματα (επιλογή φίλων, τρόπων
διασκέδασης, επιλογή επαγγέλματος κτλ.) και διαμορφώνει τη στάση του
απέναντι στον κόσμο που τον περιβάλλει (π.χ. θρησκευτικές και πολιτικές
πεποιθήσεις). Επίσης, η καλή επικοινωνία των γονέων μεταξύ τους έχει ως
αποτέλεσμα τη θετική στάση του εφήβου απέναντι στο στενό και ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον.
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ΘΕΜΑ Α2.
[α] §1-§2: «Κατ’ αρχάς». §2-§3: «Αντίθετα». §3-§4: «Φυσικά». §4-§5: «Βέβαια».
§5-§6: «Ασφαλώς».
[β]* Δομικά μέρη: 1) Θεματική πρόταση: «Ασφαλώς ... των εφήβων». 2)
Λεπτομέρειες: «Η εκτίμηση ... στους εφήβους». 3) Κατακλείδα: «Επομένως, ...
των ημερών μας». Τρόπος ανάπτυξης: Αίτιο – αποτέλεσμα (αναλύονται τα
αποτελέσματα της καλής επικοινωνίας των γονέων μεταξύ τους στην
προσωπικότητα του εφήβου.
[γ]* §1 («Μελετώντας ... την ταυτότητά της»): Η σημασία του ενδοοικογενειακού
διαλόγου. §2 («Κατ’ αρχάς ... φορέας κοινωνικοποίησης»): Ο ρόλος της μητέρας.
§3 («Αντίθετα ... προς μίμηση»): Ο ρόλος του πατέρα. §4 («Φυσικά ... επιλογής
φίλων»): Τα θέματα του ενδοοικογενειακού διαλόγου. §5 («Βέβαια ...
διαπροσωπικές σχέσεις»): Τα αίτια περιορισμού του ενδοοικογενειακού
διαλόγου. §6 («Ασφαλώς ... των ημερών μας»): Η επίδραση στους εφήβους των
σχέσεων των γονέων.
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου ο θεσμός της οικογένειας μπορεί
αποτελεσματικά να επιτελέσει τον κύριο ρόλο του, που είναι η ανατροφή των
παιδιών. Ωστόσο, εξαιτίας του εξαντλητικού σχολικού ωραρίου των παιδιών και
των εφήβων, ο ελεύθερος χρόνος που διαθέτουν για ουσιαστική επικοινωνία με
τους γονείς τους περιορίζεται, με αποτέλεσμα να γίνονται περισσότερο τυπικές
και επιφανειακές οι ενδοοικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις.
[β] Ο Νεοέλληνας δεν κάνει διάλογο, γιατί δε συνδιαλέγεται (= συζητούν), αλλά
μονολογεί. Η συμβολή (= συνεισφορά) του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας είναι αναμφισβήτητη. Η επαγγελματική επιλογή αποφασιστική (=
καθοριστική) σημασία για το μέλλον του νέου. Η καταδικαστική στάση της
κοινωνίας απέναντι στον ρατσισμό δεν πρέπει να μεταβληθεί (= διαφοροποιηθεί).
Ο ελεύθερος χρόνος στις μέρες μας περιορίζεται (= μειώνεται).
[γ]* «Έχει παρατηρηθεί ότι η θετική συμπεριφορά του πατέρα προς τη μητέρα
προσφέρει ιδιαίτερη ικανοποίηση στους εφήβους». Όταν, για παράδειγμα, ο
πατέρας μιλά με σεβασμό και αγάπη στη μητέρα, ο έφηβος αφενός νιώθει
ασφάλεια, διότι καταλαβαίνει πως ζει σε μια υγιή οικογένεια, αφετέρου εκτιμά
περισσότερο τον πατέρα που φέρεται με τέτοιο τρόπο στο πιο αγαπητό σε αυτό
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πρόσωπο, τη μητέρα. Αντίθετα, όταν ο πατέρας προσβάλλει ή ακόμα και
χειροδικεί σε βάρος της μητέρας, ο έφηβος νιώθει την ανάγκη να την
υπερασπιστεί, διακόπτοντας τη σχέση του, ακόμα και συγκρουόμενος με τον
πατέρα, γεγονός που διαταράσσει την ψυχική του υγεία.
[δ] 1β, 2γ, 3ε, 4στ, 5ζ.
ΘΕΜΑ Β2.
[α] 1) Οι νέοι πρέπει να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους με τρόπο
εποικοδομητικό (μεταφορική σημασία). 2) Το σπίτι δομήθηκε (κυριολεκτική
σημασία) με τα πιο σύγχρονα υλικά. 3) Η τεμπελιά του είχε ως αντίκτυπο
(μεταφορική σημασία) την αποτυχία του στις εξετάσεις.
[β]* Κυριολεκτικός τίτλος: Νέοι και Οικογένεια. Μεταφορικός τίτλος:
Διαλεγόμαστε οικογενειακώς!
[γ]* Φράσεις ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο είναι: «δομούν [...] την ταυτότητά
τους», «φορέας κοινωνικοποίησης», «εξελικτική πορεία του παιδιού». Οι φράσεις
αυτές προσδίδουν στο κείμενο επιστημονικό χαρακτήρα και, συνεπώς, αυξάνουν
το κύρος και την αποδεκτότητα των απόψεων του συγγραφέα.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Προσφώνηση: Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί καθηγητές, φίλοι
συμμαθητές, κυρίες και κύριοι.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ημερίδα συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων με θέμα το μέλλον της οικογένειας)
2) Σκοπός: πληροφόρηση του κοινού για την αντίληψη των σημερινών νέων για
το μέλλον του οικογενειακού θεσμού.
3) 1η Αποδεικτέα Θέση: ο θεσμός πρέπει να έχει μέλλον, γιατί είναι
σημαντικότατος ειδικά για τη διαπαιδαγώγηση των νέων.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Διαμόρφωση της ατομικότητας των νέων
1) Στήριξη (οικονομική και ηθική)  αίσθημα ασφάλειας.
2) Πνευματική συγκρότηση (ανάπτυξη της γλώσσας και της νόησης).
3) Διαμόρφωση προσωπικότητας (επιρροή από το πρότυπο των γονέων).
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3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Διαμόρφωση της κοινωνικότητας των νέων
1) Κοινωνικοποίηση (υιοθέτηση κανόνων, αρχών, ρόλων κτλ.).
2) Σύνδεση με το παρελθόν (βίωση της παράδοσης και της ταυτότητας του λαού).
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η οικογένεια είναι θεσμός αναντικατάστατος για τη
διαπαιδαγώγηση των νέων.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: Παρά την τεράστια σημασία της, πλήθος παραγόντων
οδηγούν τον θεσμό της οικογένειας σε κρίση (π.χ. αύξηση των διαζυγίων,
ενδοοικογενειακές συγκρούσεις).
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Κοινωνικές αλλαγές
1) Κρίση αξιών (κυριαρχία του καταναλωτικού προτύπου) → απαξίωση του
προτύπου του «καλού οικογενειάρχη».
2) Εργασία της γυναίκας (απώλεια των παραδοσιακών λειτουργιών της
οικογένειας).
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Άλλα αίτια
1) Αλλοτρίωση των ανθρώπινων σχέσεων (εγωισμός και ατομικισμός).
2) Ανωριμότητα των νέων (ευθυνοφοβία).
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: Αν η κρίση της οικογένειας δεν αντιμετωπιστεί, η
διαπαιδαγώγηση των νέων θα καταστεί προβληματική.
2) Αναφορά στον σκοπό: η κοινωνία (ειδικά οι νέοι) πρέπει να ενημερωθεί από
τους φορείς της για τη σημασία του οικογενειακού θεσμού και η πολιτεία οφείλει
να τη στηρίξει υλικά και θεσμικά.
Επιφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
[β]*
Τίτλος: Εργαζόμενη, Γυναίκα, Μητέρα
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας
Γυναίκας)
2) Επιβεβαιώση δεδομένου: μητρότητα = ο ρόλος της γυναίκας που αναφέρεται
στη γέννηση και ανατροφή παιδιών και κατ’ επέκταση το έμφυτο συναίσθημα
ανιδιοτελούς αγάπης που βιώνει κάθε μητέρα (σε διαφορετικό ίσως βαθμό) για το
παιδί της.
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3) 1η Αποδεικτέα Θέση: η συμβολή της μητέρας στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού
είναι ανυπολόγιστη.
4) Σκοπός: η αναγνώριση από την κοινωνία της συμβολής της μητρότητας.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Περίοδος εγκυμοσύνης και βρεφική ηλικία
1) Εγκυμοσύνη: από τον προγεννητικό έλεγχο, την ισορροπημένη διατροφή, την
αποφυγή καταχρήσεων (κάπνισμα, αλκοόλ κτλ.), τη φυσική κατάσταση, αλλά και
τη θετική της διάθεση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η γέννηση ενός υγιούς
παιδιού.
2) Βρεφική ηλικία: η στοργή που εκφράζει η μητέρα προς το νεογέννητο παιδί
μέση της σωματικής επαφής μαζί του (χάδι, χαμόγελο, θηλασμός κτλ.)
εξασφαλίζει την καλή του ψυχολογία και αποτελεί το πρώτο στάδιο της
κοινωνικοποίησής του.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Παιδική και εφηβική ηλικία
1) Παιδική ηλικία: το παιδί μαθαίνει από τη μητέρα του να ελέγχει τις
ενστικτώδεις παρορμήσεις του, υιοθετώντας βασικές αρχές συμπεριφοράς,
δέχεται από αυτή τα πρώτα ερεθίσματα για τη γλώσσα και τον κόσμο που θα
αναπτύξουν τις αντιληπτικές και νοητικές του ικανότητες, συνειδητοποιεί τον
τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζει ως ανεξάρτητο άτομο μέσα σε οργανωμένα
κοινωνικά σύνολα.
2) Εφηβική ηλικία: η μητέρα βοηθά τον έφηβο να κατανοήσει τις αλλαγές που
συμβαίνουν στο σώμα του, «απορροφά» τη φυσική αντίδρασή του απέναντι στον
ενήλικο κόσμο, αναλαμβάνει την ευθύνη «απογαλακτισμού» του νέου
προκειμένου αυτός να διαμορφώσει ανεξάρτητη προσωπικότητα.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: από τη μητέρα εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό η σωματική και
ψυχική υγεία του παιδιού, καθώς και η ομαλή του κοινωνικοποίηση.
2) Επιβεβαίωση δεδομένου: μετά τη βιομηχανική επανάσταση και την «έξοδο»
της γυναίκας στην αγορά εργασίας, στον παραδοσιακό ρόλο της «συζύγου –
μητέρας» προστίθεται αυτός της εργαζόμενης γυναίκας.
3) 2η Αποδεικτέα Θέση: η ανάληψη πολλαπλών ρόλων προκαλεί σημαντικά
προβλήματα στις γυναίκες.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Προβλήματα στην εργασία και την
οικογένεια
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1) Εργασία: οι πολλαπλοί ρόλοι που αναλαμβάνει η γυναίκα χρησιμοποιούνται ως
άλλοθι για τις διακρίσεις σε βάρος της στον χώρο της εργασίας (χαμηλότερες
αμοιβές για ίση εργασία, εμπόδια στην επαγγελματική ανέλιξη, απολύσεις,
ανασφάλιστη εργασία κτλ.).
2) Οικογένεια: οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της γυναίκας δεν της επιτρέπουν
να επιτελέσει με επιτυχία τους ρόλους που ακούσια της έχουν ανατεθεί στην
οικογένεια, καθώς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (ειδικά ο σύζυγος) συνήθως
δε θεωρούν υποχρέωσή τους να συμβάλουν στις οικιακές εργασίες.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Προβλήματα στην προσωπική και κοινωνική
ζωή
1) Προσωπική ζωή: εξουθενωμένη και χωρίς ελεύθερο χρόνο η γυναίκα
απομακρύνεται από τις επιθυμίες της και της δημιουργείται ένα αίσθημα
ματαίωσης.
2) Κοινωνική ζωή: η γυναίκα αποξενώνεται από τον κοινωνικό της χώρο
(επικοινωνία, ψυχαγωγία, συμμετοχή στα κοινά κτλ.).
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: ο ρόλος της μητρότητας είναι κεντρικός στη ζωή των
ανθρώπινων κοινωνιών.
2) Αναφορά στον σκοπό: αποτελεί καθήκον της κοινωνίας η στήριξη της
γυναίκας στην επιτέλεσή του.
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Διαγώνισμα 10
Χάσμα Γενεών
ΘΕΜΑ Α1.
[α]* Η στάση των νέων απέναντι στους μεγαλύτερους είναι, σύμφωνα με τον
αρθρογράφο, εχθρική. Οι νέοι, δηλαδή όχι μόνο αγνοούν και κρίνουν τη
συμπεριφορά των ενηλίκων, αλλά την απορρίπτουν, ορισμένες φορές μάλιστα
επιθετικά. Η στάση αυτή, όσο δε διακόπτει τον διάλογο μεταξύ των γενεών,
μπορεί να λειτουργήσει ανανεωτικά για την κοινωνική και πολιτική ζωή. Μπορεί,
ωστόσο, να προκαλέσει και προβλήματα, εάν άκριτα και «βίαια» καταργηθούν
παραδοσιακά στοιχεία του πολιτισμού μιας κοινωνίας που δεν έχουν χάσει την
αξία τους στον σύγχρονο κόσμο.
[β] Σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, για την έχθρα ανάμεσα στις γενιές
ευθύνονται και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι. Από τη μία πλευρά, οι νέοι θεωρούν
υπεύθυνους τους μεγαλύτερους για όλες τις παθογένειες της κοινωνικής και
πολιτικής ζωής και «φυσιολογικά» απορρίπτουν αυτούς και τις συμπεριφορές
τους. Από την άλλη, οι μεγαλύτεροι δεν κατάφεραν να πείσουν τη νέα γενιά πως
ο κόσμος που δημιούργησαν είναι αξιόλογος και πολλές από τις αξίες του
αναντικατάστατες.
[γ] Ο συγγραφέας του κειμένου προτρέπει τους νέους και τους μεγαλύτερους να
συμβάλουν από κοινού στη γεφύρωση του χάσματος που τους χωρίζει. Από τη
μια, συμβουλεύει τους νέους να κατανοήσουν πως η «βίαιη» ρήξη με το
παρελθόν θα προκαλέσει στεβλώσεις και μόνο η γόνιμη αμφισβήτηση μπορεί να
έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινωνική και πολιτική ζωή. Από την
άλλη, προτρέπει τους μεγαλύτερους να κάνουν διάλογο με τη νέα γενιά,
προσπαθώντας να την πείσουν πως πολλές από τις παραδοσιακές αξίες του
πολιτισμού μας είναι πράγματι αναντικατάστες.
ΘΕΜΑ Α2.
[α] §1 («Ένα από τα προβλήματα ... ακριβώς το αντίθετο»): Η εχθρότητα των
νέων απέναντι στους μεγαλύτερους. §2 («Ασφαλώς, η νεολαία ... πολύχρονης
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δοκιμασίας»): Προτροπή προς τους νέους. §3 («Από την άλλη πλευρά, ... η
νεολαία»): Προτροπή προς τους μεγαλύτερους.
[β] Δομικά στοιχεία γ’ παραγράφου: 1) Θεματική πρόταση: «Από την άλλη
πλευρά ... και να πείσουν!». 2) Λεπτομέρειες: «Ποιον ... και να αισιοδοξείς». 3)
Κατακλείδα: «Πρέπει ... η νεολαία».
[γ]* Η συνοχή στο εσωτερικό της β’ παραγράφου επιτυγχάνεται με τις
διαρθρωτικές λέξεις «Μάλιστα», «όμως» και «Άλλωστε» με τη χρήση των
οποίων δηλώνονται οι νοηματικές σχέσεις της επιβεβαίωσης – έμφασης, της
αντίθεσης και της σύζευξης – προσθήκης αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ Β1.
[α] «Μόνο όταν υπεύθυνα και γόνιμα αμφισβητείς, μπορείς να ελπίζεις και να
αισιοδοξείς». Διότι η άγονη αμφισβήτηση και η ρήξη με το παρελθόν στερεί από
τον σύγχρονο πολιτισμό την πείρα που συσσωρεύτηκε στη διάρκεια των αιώνων
και, περιορίζει, επομένως, την ικανότητά του αφενός να εμπνέεται από αυτό,
αφετέρου να αποφεύγει την επανάληψη των λαθών που έγιναν σε αυτό. Άρα, η
πρόοδος ενός πολιτισμού προϋποθέτει την κριτική αποτίμηση και όχι την
ισοπέδωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
[β] Ό,τι επιζήτησε (= επιδιώκει) στη ζωή του το πέτυχε. Ο τουρισμός
συνεισφέρει (= συμβάλλει) σημαντικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι
επιβεβλημένο (= ανάγκη) να αγωνιστούμε για την προάσπιση των δικαιωμάτων
μας. Ο λαός που δεν ξέρει (= γνωρίζουμε) το παρελθόν του είναι καταδικασμένος
να το ξαναζήσει. Επιβάλλεται (= πρέπει) να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των
γενεών.
[γ] Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι δύσκολο να ανακαλύψει (≠ χάνεται) το
πραγματικό νόημα της ζωής. Η νέα γενιά αγνοεί (≠ γνωρίζουμε) την πολιτιστική
κληρονομιά του λαού μας. Ο βραχυχρόνιος (≠ πολύχρονης) δανεισμός επιβαρύνει
το εξωτερικό χρέος της χώρας. Η παιδεία απελευθερώνει (≠ φυλακίζονται) τον
άνθρωπο από τα δεσμά της προκατάληψης. Το αλκοόλ δεν πρέπει να
καταναλώνεται ανεύθυνα (≠ υπεύθυνα).
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Δύο παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας στο κείμενο είναι: «όσο
διάστημα αυτός ο πόλεμος θα διενεργείται πολιτικά», «φυλακίζονται σε ευτελείς
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φοβίες και κοινοτοπίες». Με τη χρήση αυτή του λόγου δηλώνεται εμφατικά η
ένταση του χάσματος των γενεών και οι επιπτώσεις των αδυναμιών της
εκπαίδευσης για τους νέους κι έτσι αυξάνεται η πειστικότητα των επιχειρημάτων
του συγγραφέα.
[β] Με το α’ πληθυντικό πρόσωπο (π.χ. «να πείσουμε τους νέους») δηλώνεται η
συλλογική ευθύνη των μεγαλύτερων για τη γεφύρωση του χάσματος των γενεών,
ενώ με το β’ ενικό (π.χ. «μπορείς να ελπίζεις») ο λόγος αποκτά αμεσότητα και
συμβουλευτικό χαρακτήρα.
[γ]* Αναφορικό μέρος: «Θυμίζει την εχθρική αντίδραση ... ξένης εθνότητας».
Δεικτικό μέρος: «Η στάση σημαντικού μέρους ... και απόρριψης». Με την
παρομοίωση ο λόγος αποκτά αμεσότητα και ζωντάνια και τα νοήματα γίνονται
ευκολότερα αντιληπτά από τον αναγνώστη.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Προσφώνηση: Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί καθηγητές, φίλοι
συμμαθητές, κυρίες και κύριοι.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ημερίδα του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων με θέμα «διάλογος δύο γενεών» στην οποία παρεμβαίνει ο
εκπρόσωπος των μαθητών).
2) Αναφορά στον σκοπό: Η έκφραση των απόψεων της νέας γενιάς για τη σχέσης
της με τους μεγαλύτερους.
2η παράγραφος (μεταβατική):
1) Επιβεβαίωση δεδομένου (διάσταση απόψεων και συμπεριφορών μεταξύ των
δύο επάλληλων γενεών): διαφορές στον τρόπο ζωής (γλώσσα, ενδυμασία,
διασκέδαση κτλ.), τις αξίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις πολιτικές απόψεις κτλ.
2) 1η Αποδεικτέα Θέση: Η διάσταση των γενεών οφείλεται σε υποκειμενικούς και
αντικειμενικούς παράγοντες.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Υποκειμενικοί παράγοντες
1) Βιολογικοί: οι νέοι βρίσκονται σε περίοδο έντονων βιολογικών αλλαγών →
συσσώρευση ενέργειας → τάση για αλλαγή ≠ οι ενήλικοι βρίσκονται σε περίοδο
[127]

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

βιολογικής σταθερότητας ή παρακμής → ανάγκη για σταθερότητα, δυσπιστία
απέναντι σε κάθε αλλαγή που ταράζει την ηρεμία.
2) Προσωπικότητα: οι νέοι διαθέτουν ελάχιστες εμπειρίες ζωής → πίστη στο
απόλυτο, αγνότητα, συναισθηματισμός, αυθορμητισμός, αισιοδοξία κτλ. ≠ οι
ενήλικοι διαθέτουν πείρα → σκεπτικισμός, κυνισμός, υπολογισμός,
διστακτικότητα, απαισιοδοξία κτλ.
4η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Αντικειμενικοί παράγοντες
1) Συνθήκες ζωής: στερήσεις και αυταρχισμός για τους ενηλίκους στη δική τους
εφηβική ηλικία ≠ ασφάλεια και ανέσεις για τους σημερινούς νέους → αδυναμία
των ενηλίκων να κατανοήσουν τα προβλήματα της σημερινής νέας γενιάς.
2) Ανεξαρτησία των νέων: καλά ενημερωμένη και ανεξάρτητη νεολαία →
άρνηση να αποδεχτεί την αυθεντία των μεγάλων και αμφισβήτηση των
αντιλήψεών της.
5η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: είναι λογική και αναμενόμενη η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ
νέων και μεγαλύτερων.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: η επικοινωνία μπορεί να αποκατασταθεί σε σημαντικό
βαθμό με αμοιβαίες υποχωρήσεις.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Η ευθύνη των μεγαλύτερων
1) Προσπάθεια κατανόηση της νέας γενιάς και των προβλημάτων της, διάθεση
ειλικρινούς διαλόγου και συνεννόησης.
2) Δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των νέων: ισορροπία δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων → ωριμότητα και υπευθυνότητα των νέων.
3) Συμμετοχικοί θεσμοί για τη νέα γενιά → μετατροπή της άρνησης σε
συνεργασία.
7η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Η ευθύνη των νέων
1) Κατανόηση της ιστορικότητας του χάσματος των γενεών → ήπια αμφισβήτηση
των μεγαλύτερων.
2) Γόνιμη αμφισβήτηση: γνώση των προβλημάτων και αντιπρόταση λύσεων.
8η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η διάσταση των γενεών θα υπάρχει όσο υπάρχουν νέοι και
ενήλικες.
2) Αναφορά στον σκοπό: η γεφύρωση του χάσματος προϋποθέτει καλή πίστη και
αμοιβαία κατανόηση ειδικά όμως από τους πιο έμπειρους ενηλίκους.
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Επιφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
[β]*
Προσφώνηση: Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί καθηγητές, φίλοι
συμμαθητές, κυρίες και κύριοι.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ημερίδα του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων με θέμα «διάλογος δύο γενεών» στην οποία παρεμβαίνει ο
εκπρόσωπος των μαθητών).
2) Αναφορά στον σκοπό: Η έκφραση των απόψεων της νέας γενιάς για την
αμφισβήτηση των νέων.
2η παράγραφος (μεταβατική):
1) Επιβεβαίωση δεδομένου (κατεστημένες αντιλήψεις της κοινωνίας των
μεγάλων): τα στερεότυπα που έχουν διαμορφωθεί και αναπαράγονται «εθιμικά»
για την ηθική, τον τρόπο ζωής, τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική κτλ.
2) 1η Αποδεικτέα Θέση: οι σημερινοί νέοι επηρεάζονται από τις συνθήκες που
επικρατούν στον σύγχρονο κόσμο (ανάπτυξη της τεχνολογίας, φτώχεια,
παγκοσμιοποίηση κτλ.) και διαμορφώνουν ανάλογα τη στάση τους απέναντι στην
κοινωνία των μεγάλων.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Αδιαφορία – συμβιβασμός
1) Στάση: α. Αδιαφορία για τις κοινές υποθέσεις και ιδιώτευση. β. Αναπαραγωγή
των κυρίαρχων κοινωνικών προτύπων (ατομικισμός, υπερκατανάλωση,
αμοραλισμός κτλ.).
2) Αίτιο: Παγκόσμια κυριαρχία της μαζικής κουλτούρας και των καταναλωτικών
προτύπων της.
4η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Άγονη αμφισβήτηση
1) Στάση: α. Αντικοινωνικές και αποκλίνουσες συμπεριφορές (π.χ.
χουλιγκανισμός, τοξικομανία). β. Στράτευση σε εξτρεμιστικές οργανώσεις (π.χ.
ρατσιστικές) που μάχονται τους δημοκρατικούς θεσμούς. γ. Μηδενισμός και
άρνηση αξιοποίησης της εμπειρίας των μεγάλων.
2) Αίτιο: Κρίση των ιδεολογιών, απογοήτευση από την αποτυχία των κοινωνικών
αγώνων της νεολαίας και την ενσωμάτωση των εκπροσώπων της στο σύστημα.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Γ’): Γόνιμη αμφισβήτηση
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1) Στάση: Άρνηση των προτύπων της μαζικής κουλτούρας και προσπάθεια
νομοθέτησης νέων αξιών.
2) Αίτιο: Έμφυτη τάση για ανανέωση, προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης από την
κοινωνία των μεγάλων.
6η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η σημερινή νέα γενιά παρουσιάζει ανόμοιες συμπεριφορές
απέναντι στις καθιερωμένες αξίες του κοινωνικού συνόλου.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: η στάση αμφισβήτησης των νέων, για να είναι κοινωνικά
ωφέλιμη, πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στο γκρέμισμα του παλιού, αλλά και στο
χτίσιμο του καινούργιου.
7η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Ευθύνη της κοινωνίας
1) Δημοκρατική διαπαιδαγώγηση από τους φορείς αγωγής → δημιουργία
κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις γενιές, διάπλαση ώριμων και υπεύθυνων
νέων.
2) Ευκαιρίες συμμετοχής στη νέα γενιά → γόνιμος διάλογος μεταξύ των γενεών,
απομόνωση των ακραίων συμπεριφορών.
8η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Ευθύνη των νέων
1) Αξιοποίηση της πείρας του παρελθόντος: το «καινούργιο», που δε βασίζεται
στις στέρεες βάσεις που δημιουργούν οι κατακτήσεις των «παλιών», μένει
μετέωρο και χάνει γρήγορα τον προσανατολισμό του.
2) Αισιοδοξία: ο κόσμος αλλάζει μόνο από αυτούς που έχουν τη διάθεση και τη
θέληση να τον αλλάξουν.
9η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η σημερινή νεολαία, όπως οι νέοι όλων των εποχών,
αντιμετωπίζουν με ανανεωτική διάθεση την κοινωνία των μεγάλων.
2) Αναφορά στον σκοπό: χρειάζεται όραμα και αγωνιστική διάθεση από τους
νέους, για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που ορθώνει στην αλλαγή η κοινωνία
των μεγάλων.
Επιφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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Διαγώνισμα 11
Τρίτη ηλικία
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Τα δύο κείμενα απευθύνουν προτροπές προς τους πολίτες και την επίσημη
πολιτεία για τη βελτίωση της θέσης των ηλικιωμένων στην κοινωνική ζωή. Το
«Κείμενο 1» απευθύνεται στους πολίτες, επισημαίνοντας την ανάγκη να σταθούν
όλοι, και κυρίως οι νέοι, στο πλάι τους, εξασφαλίζοντας σε αυτούς το δικαίωμα
στην ισότιμη συμμετοχή και στην αξιοπρεπή διαβίωση. Το «Κείμενο 2»
απευθύνεται στην Πολιτεία, ζητώντας από αυτή να συμβάλει στην
κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων μέσω της διοργάνωσης σε ανοιχτούς χώρους
(π.χ. πλατείες) δραστηριοτήτων που θα εξασφάλιζαν την ισότιμη συμμετοχή τους
στη ζωή της πόλης.
[β]* Υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες, αλλά και διαφορές στον τρόπο με τον
οποίο αντιμετωπίζουν οι συντάκτες των δύο κειμένων το πρόβλημα της μοναξιάς
που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Στο «Κείμενο 1» η επίλυση αυτού του
προβλήματος προβάλλεται ως υποχρέωση όλων (και όχι μόνο της Πολιτείας) και
μάλιστα όχι σαν ελεημοσύνη, αλλά στο πλαίσιο αφενός της προστασίας
κατοχυρωμένων τους δικαιωμάτων, αφετέρου ως ανταπόδοση της ως σήμερα
προσφοράς τους στις νεότερες γενιές. Το «Κείμενο 2», αντίθετα, εστιάζει μόνο
στο δικαίωμα της κοινωνικοποίησης, απευθύνεται αποκλειστικά στην Πολιτεία,
ενώ «αποσιωπά» το χρέος που έχουμε όλοι απέναντι στα άτομα της τρίτης
ηλικίας.
ΘΕΜΑ Α2.
[α] §1 («Το 1990 ... υποφέρουν από μοναξιά»): Τα δικαιώματα των ηλικιωμένων.
§2 («Εμείς ... στην τρίτη ηλικία»): Το χρέος μας απέναντι στους ηλικιωμένους. §3
(«Ας πάρουμε ... σχέσεις φιλίας;»): Η μοναξιά των ηλικιωμένων. §4 («Η Πολιτεία
θα μπορούσε ... από μια βόλτα»): Το χρέος της Πολιτείας. §5 («Παρ’ όλο ... για
την τρίτη ηλικία»): Πόλη φιλική προς τους ηλικιωμένους.
[β]* Δομικά μέρη: 1) Θεματική πρόταση: «Η Πολιτεία ... κοινωνικοποιηθεί». 2)
Λεπτομέρειες: «Όπως οι Λέσχες ... από μια βόλτα»). 3) Κατακλείδα: απουσιάζει.
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Τρόπος ανάπτυξης: αναλογία ανάμεσα στις Λέσχες Φιλίας των Δήμων («Όπως οι
Λέσχες ... είναι μέλη») και τις πλατείες («έτσι και οι πλατείες ... από μια βόλτα»).
[γ] Η συλλογιστική πορεία της α’ παραγράφου του «Κειμένου 2» είναι
επαγωγική, διότι από μία σειρά ειδικών προτάσεων που αφορούν επιμέρους
κατηγορίες ηλικιωμένων (αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν κοινωνικό
κύκλο) καταλήγει στο γενικότερο συμπέρασμα πως όλοι οι ηλικιωμένοι, παρ’ ότι
διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, δεν μπορούν να τον αξιοποιήσουν σε ανοιχτούς
χώρους της πόλης.
[δ]* Το «Κείμενο 1» ξεκινά και ολοκληρώνεται με αναφορές στον ΟΗΕ («Το
1990 ... και η αξιοπρέπεια» - «Έτσι, όχι μόνο ... στην τρίτη ηλικία»). Με το
σχήμα αυτό του κύκλου οι αρθρογράφοι παραθέτουν την αποδεικτέα θέση και το
συμπέρασμα του κειμένου τους και η συλλογιστική τους πορεία ολοκληρώνεται
ομαλά.
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Μια κοινωνία είναι τόσο περισσότερο πολιτισμένη όσο λιγότερο θεωρεί
αξιόπρακτες τις φυσικές αναγκαιότητες. Έτσι, ενώ η φύση οδηγεί στην εξαφάνιση
τον ανίσχυρο για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα του είδους, η πολιτισμένη
κοινωνία οφείλει να προστατεύει με τους γραπτούς και άγραφους κανόνες της, όχι
τόσο τον ισχυρό όσο τον άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη, όπως, για
παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι. Επομένως, «ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται
μεταξύ άλλων από τη στάση των μελών της απέναντι στην τρίτη ηλικία».
[β] Το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια είναι αναφαίρετο για τους ηλικιωμένους,
όπως εξάλλου και για κάθε άνθρωπο. Οι νεότεροι, λοιπόν, οφείλουν να τους
συμπεριφέρονται με σεβασμό, διότι χάρη σε αυτούς έγιναν άνθρωποι χρήσιμοι
για τον εαυτό τους και τους άλλους. Συγκεκριμένα, πρέπει να αντιμετωπίσουν με
προσοχή τα προβλήματα μοναξιάς που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στα
μεγάλα αστικά κέντρα και να τους εξασφαλίσουν μια ζωή με ποιότητα σε μια
φιλόξενη πόλη.
[γ] Κανείς δεν τον εκτιμά εξαιτίας της αναξιοπρέπειάς (= αξιοπρέπεια) του. Η
ασέβεια (= σεβασμό) προς τους γονείς καταδικάζεται σε κάθε πολιτισμό.
Καταναλώνει ένα σωρό άχρηστα (= χρήσιμοι) πράγματα. Το ατύχημα οφείλεται
σε μία απροσεξία (= προσοχή) της στιγμής. Ο άνθρωπος δύσκολα επιβιώνει
χωρίς την τεχνολογία μέσα στο αφιλόξενο (= φιλόξενη) φυσικό περιβάλλον.
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ΘΕΜΑ Β2.
[α] Κυριολεκτικός τίτλος «Κειμένου 1»: Το χρέος των νέων απέναντι στους
ηλικιωμένους. Μεταφορικός τίτλος «Κειμένου 2»: Πάμε πλατεία...
[β] Μεταφορικές φράσεις στο «Κείμενο 1»: «θλιβερή εικόνα», «υποφέρουν από
μοναξιά». Με τις φράσεις αυτές δηλώνεται εμφατικά το δράμα των μοναχικών
ηλικιωμένων και διεγείρονται τα συναισθήματα των αναγνωστών με αποτέλεσμα
το κείμενο να κερδίζει σε πειστικότητα.
[γ]* Το α’ πληθυντικό πρόσωπο (π.χ. «έχουμε βαθιά υποχρέωση να
αντιμετωπίσουμε», «Οφείλουμε λοιπόν να τους προσφέρουμε») χρησιμοποιείται
για να δηλώσει την καθολική ευθύνη όλων των νεότερων απέναντι στους
ηλικιωμένους.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Τίτλος: Τιμημένα γηρατειά (;)
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας)
2) Επιβεβαίωση δεδομένου: οι πολιτισμένες κοινωνίες (σε αντίθεση με ό,τι
συμβαίνει στη φύση ή στις κοινωνίες που οργανώνονται στη βάση του δικαίου
της πυγμής) προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και ειδικά τους απόμαχους της
ζωής.
3) Σκοπός: Οι σύγχρονες βιομηχανικά αναπτυγμένες κοινωνίες, αν θέλουν να
ονομάζονται πολιτισμένες, οφείλουν να αναστρέψουν τον κοινωνικό αποκλεισμό
που υφίστανται σήμερα οι ηλικιωμένοι.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Οικογένεια
1) Η σύγχρονη αστική οικογένεια είναι πυρηνική (γονείς – παιδιά) και δε διαθέτει
ούτε τον χρόνο (εξαιτίας των υποχρεώσεων των μελών της) ούτε τον χώρο
(εξαιτίας της διαμερισματοποίησης), για να φιλοξενήσει έναν ηλικιωμένο. Στις
περισσότερες περιπτώσεις ο παππούς και η γιαγιά εγκαταλείπονται στη μοναξιά
τους ή στη «φροντίδα» ενός οίκου ευγηρίας.
2) Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος ζει στην αστική οικογένεια βρίσκεται στο
περιθώριό της, καθώς αντιμετωπίζεται ως «συμβατική υποχρέωση» από τα μέλη
της και κάθε παρέμβασή του θεωρείται ενοχλητική.
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3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Κοινωνία
1) Η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους οδήγησε το μεγαλύτερο τμήμα των
ηλικιωμένων σε κατάσταση εξαθλίωσης (βλ. επίπεδο συντάξεων, κατάσταση
δημόσιων νοσοκομείων και οίκων ευγηρίας).
2) Μια κοινωνία που «θεοποιεί» τη νεότητα δεν αναγνωρίζει στα άτομα της
τρίτης ηλικίας το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή (π.χ.
ψυχαγωγία, αθλητισμός, έρωτας), όταν μάλιστα το έχουν περισσότερο από ποτέ
ανάγκη.
4η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: ενώ οι «απολίτιστες» προβιομηχανικές κοινωνίες τοποθετούσαν
στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής τους ηλικιωμένους και αξιοποιούσε την πείρα
τους, οι σύγχρονες «πολιτισμένες» κοινωνίες τους τοποθετούν στο κοινωνικό
περιθώριο.
2) Αναφορά στον σκοπό: οι νεότερες γενιές οφείλουν να κατανοήσουν τα
προβλήματα των ηλικιωμένων και να τους στηρίξουν με αγάπη.
[β]*
Τίτλος: Τιμημένα γηρατειά (;)
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας)
2) Επιβεβαίωση δεδομένου: οι πολιτισμένες κοινωνίες (σε αντίθεση με ό,τι
συμβαίνει στη φύση ή στις κοινωνίες που οργανώνονται στη βάση του δικαίου
της πυγμής) προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και ειδικά τους απόμαχους της
ζωής.
3) Σκοπός: Οι σύγχρονες βιομηχανικά αναπτυγμένες κοινωνίες, αν θέλουν να
ονομάζονται πολιτισμένες, οφείλουν να αναστρέψουν τον κοινωνικό αποκλεισμό
που υφίστανται σήμερα οι ηλικιωμένοι.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Οικογένεια
1) Υλική και ηθική στήριξη των ηλικιωμένων ως ελάχιστη αναγνώριση της
προσφοράς τους.
2) Εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής των ηλικιωμένων στις οικογενειακές
δράσεις, αξιοποίηση των συμβουλών τους.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Πολιτεία
1) Αύξηση των κοινωνικών δαπανών (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
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2) Αυστηρός έλεγχος των συνθηκών που επικρατούν στους οίκους ευγηρίας.
4η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Γ’): Κοινωνικός περίγυρος
1) Αναγνώριση του δικαιώματος στην ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.
2) Σεβασμός στην προσωπικότητα και στην πείρα που διαθέτουν.
5η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: μια κοινωνία οφείλει πολλά στα άτομα της τρίτης ηλικίας και
μπορεί ακόμα να ωφεληθεί πολύ από αυτούς.
2) Αναφορά στον σκοπό: οι νεότερες γενιές οφείλουν να κατανοήσουν τα
προβλήματα των ηλικιωμένων και να τους στηρίξουν με αγάπη.
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Διαγώνισμα 12
Πρότυπα
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Τα πρότυπα που προβάλλονται σήμερα, σύμφωνα με το κείμενο, είναι άτομα
που προέρχονται από τον χώρο του θεάματος και της ψυχαγωγίας
(ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, τηλεπαρουσιαστές, μοντέλα κτλ.). Τα πρότυπα
αυτά διαμορφώνονται από τη βιομηχανία του θεάματος και κυρίως από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ως άτομα που
αποκτούν γρήγορα και εύκολα δόξα και χρήμα, την ίδια στιγμή που άνθρωποι με
πραγματική κοινωνική προσφορά (π.χ. γιατροί, εκπαιδευτικοί) μένουν στην
αφάνεια και αμείβονται λιγότερο.
[β]* Ο αρθρογράφος θεωρεί πως τα πρότυπα που διαθέτει και προβάλλει η
σύγχρονη κοινωνία είναι σαθρά, ανταποκρίνονται όμως απόλυτα στους
αξιολογικούς της προσανατολισμούς. Συγκεκριμένα, θεωρεί πως είναι «λογικό»
μια κοινωνία που θέτει ως πρωταρχικό στόχο των ατόμων τη γρήγορη και εύκολη
«επιτυχία» να προβάλλει ως πρότυπα ανθρώπους του θεάματος και της
ψυχαγωγίας που διαθέτουν αναγνωρισιμότητα και χρήματα. Ισχυρίζεται, ωστόσο,
πως καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει με πρότυπα που προβάλλουν αυτές
τις κοινωνικές αξίες και τις ηθικές αρχές, γι’ αυτό προτείνει την παιδεία ως βάση
κάθε κοινωνικής αναγέννησης.
[γ] Ο αρθρογράφος προτείνει ως βάση και αφετηρία για τη δημιουργία προτύπων
την παιδεία. Διότι η παιδεία θα επαναφέρει στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής
πνευματικά ιδανικά και ηθικές αρχές που θυσιάστηκαν στον βωμό του εύκολου
πλουτισμού και της ματαιοδοξίας. Με τον τρόπο αυτό τα πρότυπα του θεάματος
και της ψυχαγωγίας (ποδοσφιαριστές, τραγουδιστές, μοντέλα κτλ.) θα
αντικατασταθούν από πρότυπα αρετής και ήθους (ανθρώπους των γραμμάτων και
των τεχνών, πολίτες με ουσιαστική κοινωνική προσφορά).
ΘΕΜΑ Α2.
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[α] 3η παραγραφος («Τα παράδοξα αυτά ... ρομαντικοί και αφελείς»): Οι λόγοι
προβολής των ειδώλων. 4η παράγραφος («Μπορεί όμως ... αφετηρία την
παιδεία»): Η παιδεία ως παράγοντας κοινωνικής αναμόρφωσης.
[β] Δομικά στοιχεία γ’ παραγράφου: 1) Θεματική πρόταση: «Τα παράδοξα αυτά
... γνωρίσματα της εποχής μας». 2) Λεπτομέρειες: «Στην εποχή μας ... και της
εξουσίας». 3) Κατακλείδα: «Όσοι εξακολουθούν ... και αφελείς».
[γ]* Δομικά μέρη: 1) Θεματική πρόταση: «Σήμερα πρότυπα ... θέαμα και
ψυχαγωγία». 2) Λεπτομέρειες: «Με τα ισχύοντα ... και της παιδεία». 3)
Κατακλείδα: «Έτσι, ... θέαμα και ψυχαγωγία»). Τρόπος ανάπτυξης: παραδείγματα
ειδών που προβάλλονται από τα ΜΜΕ.
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Τα ΜΜΕ προβάλλουν ως πρότυπα ανθρώπους του θεάματος και της
ψυχαγωγίας κι έτσι τα άτομα που αποτελούν τα θεμέλια της κοινωνίας (π.χ.
γιατροί, εκπαιδευτικοί κτλ.) και εξασφαλίζουν με την εργασία τους τα υλικά και
πνευματικά αγαθά που έχει ανάγκη η κοινωνία για την επιβίωση και την
ανάπτυξή της μένουν στην αφάνεια. Ωστόσο, χωρίς αξιόλογα κοινωνικά
πρότυπα ο σύγχρονος άνθρωπος είναι καταδικασμένος να βιώνει αδιέξοδα.
[β] Οι σύγχρονες κοινωνίες της κατανάλωσης έχουν αναγορεύσει τον εύκολο και
γρήγορο πλουτισμό και την κατάκτηση δόξας και δύναμης σε κυρίαρχη επιδίωξη
των ατόμων. Η αντίληψη αυτή διαμορφώνεται μέσω των προτύπων επιτυχίας που
προβάλλει η βιομηχανία του θεάματος και της ψυχαγωγίας (ποδοσφαιριστές,
τραγουδιστές, μοντέλα κτλ.) και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη
δύναμη της εικόνας και τη μαζικότητα που διαθέτουν. Επομένως, «τα πρότυπα [..]
τα διαμορφώνουν και τα προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».
[γ]* «επικρατούν/ διαμορφώνουν/ προβάλλουν/ αποτελούν πρότυπα», «πιστεύουν
σε πρότυπα».
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Δύο λέξεις ή φράσεις του προφορικού λόγου στις τρεις τελευταίες
παραγράφους του κειμένου είναι: τα «“τσαλίμια”»» των ποδοσφαιριστών», «πώς
θα “πιάσει την καλή”». Οι φράσεις αυτές προσφέρουν αμεσότητα και ζωντάνια
στο κείμενο και αποδίδουν τον ειρωνικό τόνο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο
συντάκτης τα σύγχρονα πρότυπα.
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[β] Τα ερωτήματα (π.χ. «Μπορεί όμως μια κοινωνία να πάει μπροστά με τέτοια
κοινωνικά πρότυπα;») αφενός εντάσσουν τον αναγνώστη στον προβληματισμό
του κειμένου και προσελκύουν το ενδιαφέρον του, αφετέρου προσφέρουν
ζωντάνια και αμεσότητα στο κείμενο.
[γ]* 1) «Τα πρότυπα αυτά τα διαμορφώνουν και τα προβάλλουν τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης»: με την ενεργητική σύνταξη αναδεικνύεται το υποκείμενο
της πράξης, δηλαδή η ευθύνη των ΜΜΕ στην διαμόρφωση και την προβολή
αυτής της ποιότητας των προτύπων, σε αντίθεση με την παθητική σύνταξη («Τα
πρότυπα αυτά διαμορφώνονται και προβάλλονται από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης») που θα τόνιζε την πράξη (διαμόρφωση και προβολή προτύπων). 2)
«Ιδέες, αξίες και αρχές θυσιάζονται όλες στον βωμό του χρήματος, της
ματαιοδοξίας και της εξουσίας»: η παθητική σύνταξη αναδεικνύει την πράξη,
αφού το υποκείμενο είναι μία γενική έννοια (ενν. «οι άνθρωποι»), σε αντίθεση με
την ενεργητική σύνταξη («Θυσιάζουν [ενν. οι άνθρωποι)] ιδέες, αξίες και αρχές
όλες θυσιάζονται στον βωμό του χρήματος, της ματαιοδοξίας και της εξουσίας»).
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Προσφώνηση: Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, φίλοι
συμμαθητές, κυρίες και κύριοι.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ημερίδα του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων με θέμα «Διάλογος δύο γενεών»).
2) Αναφορά στον σκοπό: Καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις των δύο γενεών
διαδραματίζουν τα πρότυπα, πρόσωπα ή και αξίες που η κοινωνία προβάλλει ως
αντικείμενα άξια μίμησης, και, επομένως, η κοινωνία πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτική απέναντί τους.
2η παράγραφος (μεταβατική):
1) Επιβεβαίωση 1ου δεδομένου: Τα πρότυπα διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία
και από εποχή σε εποχή, καθώς αντικατοπτρίζουν την κυρίαρχη ιδεολογία που
κάθε φορά επικρατεί.
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2) Επιβεβαίωση 2ου δεδομένου: Τα πρότυπα αυτά προβάλλονται προς τους νέους
με στόχο την κανονικοποίηση της συμπεριφοράς τους και υιοθετούνται από
αυτούς, καθώς δεν έχουν ακόμα διαμορφώσει πλήρως την προσωπικότητά τους.
3) Αποδεικτέα θέση: Η θέση των νέων απέναντι στα πρότυπα παρουσιάζει
ποικιλομορφία.
3η παράγραφος (Ζητούμενα 1 – Α’): Νέοι και είδωλα
1) Τεκμηρίωση: Πρόσωπα που προβάλλονται κυρίως από τη βιομηχανία του
θεάματος (τηλεόραση, κινηματογράφος, διαφήμιση κτλ.) ως πρότυπα επιτυχίας
(χρήμα, δόξα κτλ.): καλλιτέχνες, αθλητές, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες
κτλ.
2) Αιτιολόγηση: Οι σύγχρονες μαζικές κοινωνίες βασίζονται στην επιδίωξη του
κέρδους και της κατανάλωσης, αποθεώνουν το άτομο και ιδιωτικοποιούν την
κοινότητα, υποδαυλίζουν τον ανταγωνισμό και απαξιώνουν την αλληλεγγύη.
4η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Νέοι και αμφισβήτηση των προτύπων
1) Τεκμηρίωση: Μία σημαντική μερίδα νέων αρνείται να υιοθετήσει τα πρότυπα
και τα απομυθοποιεί.
2) Αιτιολόγηση: Η σημερινή νέα γενιά, καθώς διαθέτει περισσότερες πηγές
ενημέρωσης και ελευθερίες, είναι ανεξάρτητη και αρνείται κάθε καθοδήγηση από
την κοινωνία των μεγάλων.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Γ’): Νέοι και υγιή πρότυπα
1) Τεκμηρίωση: Πρόσωπα με πραγματική αξία και κοινωνική προσφορά:
διανοούμενοι, ιστορικά πρόσωπα, πρόσωπα της καθημερινότητας με σπουδαίο
κοινωνικό έργο (π.χ. γιατροί, διασώστες), αθλητές κ.ά.
2) Αιτιολόγηση: Αναγνώριση και σεβασμός του έργου και της κοινωνικής τους
προσφοράς.
6η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: τα πρότυπα αποτελούν για μια κοινωνία μέσο διαπαιδαγώγησης
της νέας γενιάς.
2) Αναφορά στον σκοπό: Η επιτυχία του στόχου τους εξαρτάται από τα ιδανικά
που αντιπροσωπεύουν. Όσο αυτά διατηρούν τη σημερινή τους χυδαιότητα, τόσο η
νέα γενιά θα τα απαξιώνει.
Επιφώνηση: Ευχαριστώ για την προσχοή σας
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[β]*
Προσφώνηση: Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, φίλοι
συμμαθητές, κυρίες και κύριοι.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (ημερίδα του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων με θέμα «Διάλογος δύο γενεών»).
2) Αναφορά στον σκοπό: Καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις των δύο γενεών
διαδραματίζουν τα πρότυπα, πρόσωπα ή και αξίες που η κοινωνία προβάλλει ως
αντικείμενα άξια μίμησης, και, επομένως, η κοινωνία πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτική απέναντί τους.
2η παράγραφος (μεταβατική):
1) Επιβεβαίωση 1ου δεδομένου: Τα πρότυπα διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία
και από εποχή σε εποχή, καθώς αντικατοπτρίζουν την κυρίαρχη ιδεολογία που
κάθε φορά επικρατεί.
2) Επιβεβαίωση 2ου δεδομένου: Τα πρότυπα αυτά προβάλλονται προς τους νέους
με στόχο την κανονικοποίηση της συμπεριφοράς τους και υιοθετούνται από
αυτούς, καθώς δεν έχουν ακόμα διαμορφώσει πλήρως την προσωπικότητά τους.
3) Αποδεικτέα θέση: Τα πρότυπα επηρεάζουν θετικά και αρνητικά τους νέους.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Θετική επίδραση
1) Αγωνιστικότητα: κίνητρο δράσης, υπομονή και επιμονή, αντίδοτο στην
κόπωση και την απογοήτευση.
2) Ηθικοποίηση: διαμόρφωση του κώδικα αξιών των νέων, ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
4η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Αρνητική επίδραση
1) Είδωλα: μαζοποίηση, ματαιοδοξία, απογοήτευση από την αδυναμία ταύτισης.
2) Πρότυπα: αδυναμία διαμόρφωσης ανεξάρτητης προσωπικότητας.
5η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: τα πρότυπα αποτελούν για μια κοινωνία μέσο διαπαιδαγώγησης
της νέας γενιάς.
2) Αναφορά στον σκοπό: Η επιτυχία του στόχου τους εξαρτάται από τα ιδανικά
που αντιπροσωπεύουν. Όσο αυτά διατηρούν τη σημερινή τους χυδαιότητα, τόσο η
νέα γενιά θα τα απαξιώνει.
Επιφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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Διαγώνισμα 13
Φιλία& Αγάπη
ΘΕΜΑ Α1.
[α]* Η παρέα των συνομηλίκων ικανοποιεί, σύμφωνα με τους συγγραφείς του
κειμένου, ποικίλες ανάγκες του εφήβου. Αρχικά, στο πλαίσιο της ομάδας ο
έφηβος μοιράζεται τα προβλήματά του, διατυπώνει τις απόψεις του για τον κόσμο
που τον περιβάλλει και δέχεται την κριτική των άλλων γι’ αυτές. Ταυτόχρονα, η
παρέα ικανοποιεί την ανάγκη για δημιουργία φιλικών, αλλά και ερωτικών
δεσμών, μέσω των οποίων ο έφηβος αντιμετωπίζει το αίσθημα της μοναξιάς που
συχνά βιώνει.
[β]* Σύμφωνα με το κείμενο, οι έφηβοι εκδηλώνουν την τάση να εντάσσονται σε
ομάδες συνομηλίκων, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τα χαρακτηριστικά
τους τόσο από τον κόσμο των ενηλίκων, όσο και μεταξύ τους. Η σχέση, όμως,
του εφήβου με τις ομάδες αυτές είναι «χαλαρή»: οι περισσότεροι νέοι δεν
επιθυμούν την ένταξη σε ομάδα με αυστηρή δομή, κανόνες και ηγέτη. Δρουν
ομαδικά στη βάση της ισοτιμίας και κυρίως όταν χρειαστεί να ασκήσουν επιρροή
είτε σε άλλες ομάδες συνομηλίκων είτε στην κοινωνία των ενηλίκων.
[γ] Για την επιλογή των φίλων κατά την περίοδο της εφηβείας διατυπώνονται στο
κείμενο δύο αντιτιθέμενες απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη, οι έφηβοι επιλέγουν
τον φίλο τους στη βάση της ταυτότητας, συνάπτουν δηλαδή φιλικές σχέσεις με
άτομα της ίδιας κοινωνικής τάξης, οικονομικής κατάστασης, μορφωτικού και
πνευματικού επιπέδου. Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη γνώμη, σύμφωνα με την
οποία η βάση της εφηβικής φιλίας είναι η ετερότητα, η ανάγκη δηλαδή του
εφήβου να ανακαλύψει στον φίλο του όσα στοιχεία θεωρεί πως απουσιάζουν από
τη δική του προσωπικότητα.
ΘΕΜΑ Α2.
[α] 4η παράγραφος («Φυσικά ... μοναξιάς»): Έφηβοι και μοναξιά. 5 η παράγραφος
(«Το φαινόμενο ... τη διαφορά»): Κριτήρια επιλογής φίλου
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[β] Δομή γ’ παραγράφου: 1) Θεματική πρόταση: «Ακόμη ... των συνομηλίκων
του». 2) Λεπτομέρειες: «Εκθέτει τις ιδέες ... των δύο φύλων». 3) Κατακλείδα:
απουσιάζει.
[γ]* Δομικά μέρη: 1) Θεματική πρόταση: «Το φαινόμενο της φιλίας ... μελετηθεί
αρκετά». 2) Λεπτομέρειες: «Ορισμένοι ερευνητές ... η προσωπικότητά μας». 3)
Κατακλείδα: «Επομένως, ... τη διαφορά». Τρόπος ανάπτυξης: σύγκριση –
αντίθεση. Αρχικά, παρατίθεται η άποψη κάποιων ερευνητών για τα κριτήρια
επιλογής των φίλων στην περίοδο της εφηβείας («Ορισμένοι ερευνητές ... ή
ευφυΐα») και στη συνέχεια η αντίθετη γνώμη άλλων ερευνητών («Κάποιοι άλλοι
... η προσωπικότητά μας»).
[δ] Συνοχή 2ης και 3ης παραγράφου: «Ακόμη» (σύζευξη). Συνοχή 3ης και 4ης
παραγράφου: «Φυσικά» (αντίθεση – έμφαση).
ΘΕΜΑ Β1.
[α] «Η φιλία συχνά βοηθά τον έφηβο να αντιμετωπίσει τις σύντομες αλλά
οδυνηρές κρίσεις της εφηβικής μοναξιάς». Η εφηβεία είναι μία περίοδος
ραγδαίων αλλαγών, κατά την οποία το άτομο έχει έντονη την αίσθηση πως κανείς
δε συμμερίζεται τα προβλήματα και τους προβληματισμούς του. Βέβαια, παρά
την οξύτητά του, το συναίσθημα αυτό της μοναξιάς είναι παροδικό, διότι οι νέοι
είναι ταυτόχρονα από τη φύση τους αισιόδοξοι. Ο φίλος, λοιπόν, είναι το
πρόσωπο που ο έφηβος εμπιστεύεται και στο οποίο στρέφεται και αναζητά
κατανόηση στις εξάρσεις αυτές της μοναξιάς του.
[β] Οι έφηβοι έχουν την τάση να εντάσσονται σε ομάδες συνομηλίκων με τα δικά
τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο
των ομάδων αυτών έχουν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση της
προσωπικότητάς τους. Βέβαια, οι ομάδες αυτές δεν έχουν αυστηρή δομή ούτε
επιβάλλουν στα μέλη τους την υπακοή σε αυστηρούς κανόνες. Είναι απλώς
κοινωνικά μορφώματα στα οποία ο νέος έχει την αίσθηση πως διαφοροποιείται
από τους γονείς και κάθε μεγαλύτερο.
[γ]* Πολλοί πιστεύουν πως η φιλία βασίζεται πάνω στα κοινά (≠ ξεχωριστά)
ενδιαφέροντα. Οι νέοι που αδιαφορούν για τις κοινές υποθέσεις αποτελούν
μειονότητα (≠ πλειονότητα). Οι νέοι σήμερα παραμένουν εξαρτημένοι (≠
ανεξάρτητος) από την γονική τους οικογένεια για πολλά χρόνια. «απρόσωπες»:
Οι γενικά αποδεκτές αλήθειες έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τις υποκειμενικές (≠
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απρόσωπες) γνώμες. Η ειρήνη δεν μπορεί να βασίζεται σε μονομερείς (≠
αμοιβαίες) υποχωρήσεις κάποιου από τα αντιμαχόμενα μέρη.
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Δύο όροι του ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο είναι: «εφηβική ομάδα»,
«εφηβικής μοναξιάς». Η χρήση τους προσδίδει στο κείμενο κύρος και αξιοπιστία.
[β] Κυριολεκτικός τίτλος: Νέοι και εφηβική ομάδα. Μεταφορικός τίτλος:
Ανήκω...
[γ]* «κύκλο»: μεταφορά. «κλειστές εφηβικές ομάδες»: ειδική ορολογία. «όπως
αυτή θα έπρεπε να ήταν»: ευθύς λόγος.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Γενική διαπίστωση: Η κοινωνική φύση του ανθρώπου, αλλά και η ανάγκη για
επιβίωση σε ένα αφιλόξενο φυσικό περιβάλλον τον εμπλέκουν, από την εμφάνισή
του ακόμα στη Γη, σε μια σειρά δεσμών με τους άλλους ανθρώπους,
διαπροσωπικών και κοινωνικών.
2) Θέμα: Η ισχυρότερη, ίσως, από τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι η φιλία, ένας
ελεύθερος ψυχοπνευματικός δεσμός που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, την
αφοσίωση και την αγάπη.
3) 1η Αποδεικτέα Θέση – επιβεβαίωση δεδομένου: Ο θεσμός της φιλίας διατηρεί,
ειδικά για τους νέους, αμείωτη την αξία του στον σύγχρονο κόσμο, έναν κόσμο
ανταγωνισμού, αποξένωσης, και μοναξιάς.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Πρακτική σημασία
1) Υλική και ηθική στήριξη στις δύσκολες στιγμές (κατανόηση, συμβουλή κτλ.)
→ δημιουργία αισθημάτων ασφάλειας και αισιοδοξίας.
2) Ψυχαγωγία (κοινή διάθεση του ελεύθερου χρόνου) → αποσυμφόρηση των
πιέσεων της καθημερινότητας, απελευθέρωση από την τυποποίηση του ελεύθερου
χρόνου και τα μαζικά πολιτιστικά υποπροϊόντα.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Ηθική σημασία
1) Συντροφικότητα → ικανοποίηση της έμφυτης ανθρώπινης κοινωνικότητας.
2) Ηθικοποίηση → απαλλαγή από τα πάθη του εγωισμού, του ατομικισμού κτλ.
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4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: Οι φιλικοί δεσμοί είναι περισσότερο απαραίτητοι σε μία
λιγότερο συνεκτική κοινωνία, όπως η σύγχρονη βιομηχανικά αναπτυγμένη.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: Ωστόσο, ενώ οι αληθινές φιλίες είναι περισσότερο
απαραίτητες από ποτέ, η ύπαρξή τους υποσκάπτεται από μία σειρά παραγόντων.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών
1) Αστικοποίηση, εντατικοποίηση της εργασίας → επιτάχυνση του ρυθμού ζωής
→ έλλειψη ελεύθερου χρόνου και διάθεσης για τη δημιουργία αληθινής φιλίας.
2) Ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας (π.χ.
ίντερνετ, ΜΜΕ) → αποπροσωποποίηση της επικοινωνίας.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Αλλοτρίωση των ανθρώπινων σχέσεων
1) Ανταγωνισμός → εγωισμός και ατομικισμός, χρησιμοθηρία στις ανθρώπινες
σχέσεις.
2) Διάλυση των κλειστών κοινωνιών, εγκληματικότητα → φόβος και καχυποψία
στις ανθρώπινες σχέσεις.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: είναι ανάγκη να προστατευθεί ο, τόσο αναγκαίος για τον
άνθρωπο, δεσμός της φιλίας.
2) Μελλοντολογία: χωρίς ισχυρούς φιλικούς δεσμούς το μέλλον των ανθρώπινων
κοινωνιών προβλέπεται δυσοίωνο.
[β]*
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Γενική διαπίστωση: η έμφυτη ανθρώπινη κοινωνικότητα εκφράζεται
πληρέστερα στις διαπροσωπικές απ’ ό,τι στις ευρύτερα κοινωνικές σχέσεις.
2) Θέμα – επιβεβαίωση δεδομένου: η αγάπη σε όλες τις μορφές της (μητρική,
αδελφική, φιλική, ερωτική κτλ.) αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα συναισθήματα
που συνδέουν τους ανθρώπους.
3) 1η Αποδεικτέα Θέση: η σημασία της σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο είναι
αδιαμφισβήτητη.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Σημασία σε προσωπικό επίπεδο
1) Κίνητρο δράσης: πηγή έμπνευσης για δημιουργία και ανιδιοτελή προσφορά.
2) Ηθικοποίηση: έλεγχος των ενστίκτων και των παθών, περιορισμός του
άκρατου εγωισμού και ατομικισμού που επικρατεί στην εποχή μας.
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3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Σημασία σε συλλογικό επίπεδο
1) Ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων: αίσθημα πληρότητας από την
παρουσία του Άλλου, αντιμετώπιση της μοναξιάς και της αποπροσωποποίησης
της επικοινωνίας.
2) Κοινωνική ειρήνη: σεβασμός στη διαφορετικότητα, κοινωνική αλληλεγγύη και
ανθρωπιά.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η αγάπη είναι συναίσθημα που προσφέρει συναισθηματική
πληρότητα στον άνθρωπο.
2) Επιβεβαίωση δεδομένου: η αγάπη (στην υπερβολή της) μετατρέπεται σε πάθος
που αλλοτριώνει το άτομο και ερημώνει τον ψυχικό του κόσμο.
3) 2η Αποδεικτέα Θέση: για την αποφυγή της εξέλιξης αυτής απαιτούνται
ορισμένες προϋποθέσεις.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Προϋποθέσεις που αφορούν τα άτομα
1) Αυτοεκτίμηση: ο αυτοσεβασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
εξασφάλιση του σεβασμού του Άλλου.
2) Προστασία του Εγώ: προσπάθεια επίτευξης των προσωπικών στόχων και
ικανοποίησης των ατομικών επιθυμιών μέσα στη σχέση.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Προϋποθέσεις που αφορούν τη σχέση
1) Αμοιβαιότητα: η «μονόδρομη» προσφορά κάνει το άτομο υποχείριο του άλλου
και αντικείμενο εκμετάλλευσης.
2) Μετριοπάθεια: η διατήρηση της ανεξαρτησίας του ατόμου μέσα σε μια σχέση
αγάπης δε συνεπάγεται τον ανταγωνισμό και δεν αποκλείει την κατανόηση των
αναγκών του άλλου.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η αγάπη, όταν είναι αμοιβαία, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο
στην ευτυχία.
2) Δεοντολογία: οφείλουμε να αφεθούμε στα συναισθήματα που μας προκαλεί,
προστατεύοντας ωστόσο την ατομικότητά μας από την αλλοτρίωση.
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Διαγώνισμα 14
Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία
ΘΕΜΑ Α1.
[α]* Σύμφωνα με τους συντάκτες του κειμένου, η κατάλληλη διαχείριση του
ελεύθερου χρόνου έχει καταστεί πρόβλημα στον σύγχρονο κόσμο. Αυτό
συμβαίνει διότι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας μειώθηκε ο αναγκαίος
εργάσιμος χρόνος και αυξήθηκε ανάλογα ο ελεύθερος. Έτσι, η κατάλληλη
οργάνωσή του είναι πλέον εξίσου σημαντική με αυτή του εργάσιμου. Την ίδια
στιγμή όμως, οι τρόποι με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος και ειδικά η νέα
γενιά τον διαχειρίζεται (απρόσωπη επικοινωνία, εμπορευματοποιημένη
διασκέδαση) προκαλεί σημαντικά προβλήματα, όπως η αποξένωση και η πλήξη.
[β] Σύμφωνα με το κείμενο, ο ελεύθερος χρόνος κατά την παιδική και εφηβική
ηλικία διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες. Πρώτον, από το στενό
περιβάλλον του ατόμου, την οικογένεια και την παρέα. Δεύτερον, από το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, για παράδειγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
και το σχολείο. Τέλος, το προσωπικό στυλ στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου
καθορίζεται από υποκειμενικούς παράγοντες, όπως είναι η κοινωνική θέση, η
οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου.
[γ] 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Σ, 5Λ.
[δ] Αν και ο ελεύθερος χρόνος θεωρείται πολύτιμος στην εκπαίδευση για την
αποφόρτιση των πιέσεων που συσσωρεύει η διδασκαλία, το σχολείο αδυνατεί να
συμβάλει αποτελεσματικά στον σχεδιασμό και την αξιοποίησή του. Αυτό
συμβαίνει αφενός διότι δεν καταφέρνει να ενσωματώσει δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου και να τις συνδυάσει με τη μάθηση (π.χ. βιωματική μάθηση
μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών ή δημιουργικών δράσεων όπως οι
κατασκευές), αφετέρου επιβαρύνει υπέρμετρα με εργασίες τον εξωσχολικό
ελεύθερο χρόνο των μαθητών με αποτέλεσμα να καθιστά πρακτικά αδύνατη τη
δημιουργική του αξιοποίηση.
ΘΕΜΑ Α2.
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[α] §1 («Αν κοιτάξουμε προς το παρελθόν ... της κατάλληλης διαχείρισής του»):
Το πρόβλημα της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου §2 («Το πρόβλημα της
διαχείρισης ... συλλογικής δράσης»): Το πρόβλημα της διαχείρισης του ελεύθερου
χρόνου των νέων §3 («Όμως, οι στάσεις ... την ηλικία των 19χρόνων»): Η
σημασία της ορθής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου στη νεανική ηλικία §4
(«Φυσικά, το προσωπικό στυλ ... κοινωνικοποίησης του παιδιού»): Οι παράγοντες
που διαμορφώνουν τις επιλογές των νέων στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου
τους §5 («Ο ελεύθερος χρόνος στο σημερινό σχολείο ... περισσότερο ελεύθερο
χρόνο»): Σχολείο και ελεύθερος χρόνος
[β] Τα δομικά στοιχεία της β’ παραγράφου είναι: 1) Θεματική πρόταση: «Το
πρόβλημα της διαχείρισης ... αλλά και στους εφήβους». 2) Λεπτομέρειες: «Η νέα
γενιά, συχνά, διακατέχεται ... κατανάλωση υλικών αγαθών». 3) Κατακλείδα: «Οι
σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες ... και συλλογικής δράσης».
[γ]* Η α’ παραγράφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης – αντίθεσης.
Συγκεκριμένα, συγκρίνει τον σύγχρονο άνθρωπο με τους παλιότερους όσον
αφορά τον ελεύθερο χρόνο και διαπιστώνει, πρώτον, πως η σημερινή γενιά
διαθέτει περισσότερο χρόνο και, δεύτερον, πως το πρόβλημα πλέον δεν είναι η
οργάνωση του εργάσιμου, αλλά του ελεύθερου χρόνου.
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Οι νέοι σήμερα δυσκολεύονται να προγραμματίσουν (= οργανώνουμε) τον
ελεύθερο χρόνο τους. Χρειάζεται βοήθεια στη διευθέτηση (= διαχείρισης) των
οικονομικών του ζητημάτων. Το πλήθος των ασχολιών (= δραστηριοτήτων) δεν
του επιτρέπει να ασχοληθεί με την οικογένειά του. Το γούστο (= στυλ) του στο
ντύσιμο είναι εκκεντρικό. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου δεν εξισορροπεί (=
αντισταθμίζει) τις επιπτώσεις από την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
[β] «Το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαμορφώνεται από
την οικογένεια». Αυτό συμβαίνει διότι το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του
διαμορφώνει γενικά την προσωπικότητά του (κλίσεις, ενδιαφέροντα, στάσεις,
συμπεριφορές κτλ.) βάσει των ερεθισμάτων που δέχεται (χωρίς μάλιστα να
κρίνει) από τους γονείς και το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Για παράδειγμα,
ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που αγαπά τα ταξίδια έχει αυξημένες
πιθανότητες να υιοθετήσει ανάλογες συμπεριφορές στην ενήλικη ζωή του.
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[γ] Στο μέλλον η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου θα έχει εξίσου
μεγάλη σημασία με την οργάνωση του εργάσιμου. Η ευθύνη, επομένως, των
φορέων που διαμορφώνουν τις προσωπικές επιλογές των νέων όσον αφορά την
ψυχαγωγία τους είναι αυξημένη. Συγκεκριμένα, το σχολείο αποτελεί έναν
σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της προσωπικότητας των νέων συνολικά και
γι’ αυτό τον λόγο οφείλει να περιορίσει τις υποχρεώσεις που αναθέτει στους
μαθητές του, ώστε αυτοί να μπορούν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους
δημιουργικά.
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Κυριολεκτικός τίτλος: Οι νέοι και ο ελεύθερος χρόνος. Μεταφορικός τίτλος:
Αναζητώντας τον χαμένο ... χρόνο!
[β] 1: μεταφορική. 2: μεταφορική. 3: κυριολεκτική.
[γ] Η παθητική σύνταξη επελέγη για να αναδειχθεί η πράξη (διαδικασία της
διαμόρφωσης του προσωπικού στυλ ελεύθερου χρόνου), αντί του υποκειμένου
της που θα τόνιζε η ενεργητική σύνταξη («Η οικογένεια επηρεάζει και
διαμορφώνει το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου»).
[δ]* Στην γ’ παράγραφο του κειμένου χρησιμοποιείται ως τεκμήριο το πόρισμα
ερευνών που αποδεικνύουν τη σημασία της κατάλληλης αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου στην παιδική και εφηβική ηλικία («Από κοινωνιολογικές
έρευνες ... των 19 χρονών»). Η χρήση του είναι αποτελεσματική, διότι προσδίδει
κύρος και αξιοπιστία στο επιχείρημα των συντακτών του κειμένου.
ΘΕΜΑ Γ.
[α]*
Χωροχρονικό πλαίσιο: Αθήνα, 10-10-2011
Προσφώνηση: Αξιότιμε κύριε υπουργέ.
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (η διαπίστωση που έγινε στη
μαθητική συνέλευση).
2) Θέμα – επιβεβαίωση δεδομένου: οι μαθητές είναι οι πλέον σκληρά
εργαζόμενοι Έλληνες, αφού τόσο οι σχολικές όσο και εξωσχολικές τους
δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήρια) είναι ιδιαίτερα αυξημένες, εξαιτίας του
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ανταγωνιστικού εξεταστικού συστήματος και των δυσλειτουργιών του δημόσιου
σχολείου.
3) 1η Αποδεικτέα Θέση: Παρ’ όλα αυτά, ο ελεύθερος χρόνος είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων
1) Ενεργητική ή παθητική ενασχόληση με την τέχνη (μουσική, χορός, θέατρο,
κινηματογράφος, λογοτεχνία κτλ.) → έκφραση, εμπλουτισμός συναισθημάτων,
ανάπτυξη της φαντασίας, καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου.
2) Χόμπι → εντοπισμός και καλλιέργεια των ιδιαίτερων ταλέντων, προσωπική
έκφραση.
3) Ταξίδια → «αλλαγή παραστάσεων», γνωριμία με τόπους ανθρώπους,
πολιτισμούς και διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Ανάπτυξη της κοινωνικότητας των νέων
1) Αθλητισμός → καλή υγεία, εκτόνωση των πιέσεων της καθημερινότητας,
καλλιέργεια κοινωνικών αρετών.
2) Επικοινωνία → συμπαράσταση στις χαρές και τις λύπες.
3) Συμμετοχή στα κοινά → ευαισθητοποίηση, ενίσχυση της κοινωνίας των
πολιτών.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: ο ελεύθερος χρόνος είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση καλής
ποιότητας ζωής.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: Για μπορέσουν οι νέοι να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον
ελεύθερο χρόνο τους, απαιτείται η βοήθεια του σχολείου και της Πολιτείας.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Ευθύνη του σχολείου
1) Βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου  μείωση του φόρτου εργασίας των
μαθητών και της ανάγκης για εξωσχολική βοήθεια.
2) Ανακάλυψη και καλλιέργεια των κλίσεων και των ταλέντων των μαθητών.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Ευθύνη της Πολιτείας
1) Υποδομή για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (αθλητικές εγκαταστάσεις,
βιβλιοθήκες, κέντρα πολιτισμού κτλ.).
2) Οικονομική ενίσχυση της δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου
των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων (π.χ. επιδοτήσεις).
7η παράγραφος (επίλογος):
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1) Συμπέρασμα: Η νεότητα είναι μια από τις σημαντικότερες περιόδους στη ζωή
του ανθρώπου. Δεν μπορεί όμως να είναι ευτυχισμένη με τον φόρτο εργασίας που
επιβαρύνει τον μέσο μαθητή.
2) Αναφορά στον σκοπό: το Υπουργείο Παιδείας έχει την υποχρέωση να
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση.
Υπογραφή: Α.Α., μαθητής Λυκείου.
[β]*
Χωροχρονικό πλαίσιο: Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014
Προσφώνηση: Φίλοι συμμαθητές
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας – επιβεβαίωση του δεδομένου:
σπατάλη ελεύθερου χρόνου (ηλεκτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια, τηλεόραση,
μαζική διασκέδαση κτλ.).
2) Σκοπός: συνειδητοποίηση από τους νέους της ανάγκης για δημιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
3) 1η Αποδεικτέα Θέση: η συμπεριφορά αυτή βλάπτει πολλαπλά τον νέο.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Βλάβες σε προσωπικό επίπεδο
1) Αλλοτρίωση: αδυναμία ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας, αποξένωση του
ατόμου από τον εαυτό του και τις πραγματικές του ανάγκες.
2) Αίσθημα σωματικής και ψυχικής κόπωσης: ο ελεύθερος χρόνος διατίθεται για
την αναπλήρωση των δυνάμεων που απώλεσε το άτομο κατά τη διάρκεια των
«δεσμευμένων» ασχολιών του.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Βλάβες σε κοινωνικό επίπεδο
1) Αλλοτρίωση των ανθρώπινων σχέσεων: μοναξιά, αποκοινωνικοποίηση,
δημιουργία επιφανειακών σχέσεων.
2) Υποκουλτούρα: η ενασχόληση με ευτελείς ασχολίες υποβαθμίζει το μορφωτικό
και πνευματικό επίπεδο του ατόμου και ολόκληρης της κοινωνίας.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: η σπατάλη του ελεύθερου χρόνου αλλοτριώνει τον νέο άνθρωπο
και δεν επιτρέπει την «υγιή» του ανάπτυξη.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι νέοι θα
μπορούσαν να διαθέσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
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5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Ατομικές ασχολίες
1) Τέχνες (ενεργητική ή «παθητική» ενασχόληση με τη μουσική, τη λογοτεχνία,
το θέατρο κτλ.): έκφραση, διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων, ανάπτυξη της
φαντασίας, καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου.
2) Δημιουργικές ασχολίες (χόμπι): αίσθημα πληρότητας, καλλιέργεια των
ταλέντων.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Κοινωνικές ασχολίες
1) Αθλητισμός: καλή υγεία, ανάπτυξη κοινωνικών αρετών, εκτόνωση των
πιέσεων της καθημερινότητας.
2) Συμμετοχή στα κοινά: κοινωνική ευαισθησία, ικανοποίηση της ανάγκης για
ένταξη, προσφορά και αναγνώριση.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: ο ελεύθερος χρόνος, αν αξιοποιηθεί με σύνεση, εξασφαλίζει
ποιότητα ζωής στον άνθρωπο.
2) Αναφορά στον σκοπό: οι νέοι οφείλουν να συνειδητοποιήσουν πόσο
σημαντική για τη ζωή τους απόφαση είναι οι επιλογές των ασχολιών του
ελεύθερου χρόνου.
Επιφώνηση: Φιλικά
Υπογραφή: Α.Α., μαθητής Λυκείου
[γ]*
Χωροχρονικό πλαίσιο: Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014
Προσφώνηση: Φίλοι συμμαθητές
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Γενική διαπίστωση: η δημιουργική διάθεση του ελεύθερου χρόνου εξασφαλίζει
υψηλή ποιότητα ζωής στον άνθρωπο.
2) 1η Αποδεικτέα Θέση: η γενιά μας σήμερα αντιμετωπίζει πρόβλημα τόσο στην
ποσότητα όσο και στην ποιότητα του ελεύθερου χρόνου, γεγονός που οφείλεται
στον τρόπο της ζωής μας
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Εκπαιδευτικό σύστημα
1) Εντατικοποίηση των σπουδών: το εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται περισσότερο
απαιτητικό όσο ανταγωνιστικότερη γίνεται η κοινωνία και, κυρίως, η αγορά
εργασίας.
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2) Παραπαιδεία: οι ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος και, κυρίως, το
ανταγωνιστικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετατρέπουν τα
φροντιστήρια σε «αναγκαίο κακό».
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Κοινωνικές συνθήκες
1) Αύξηση των δραστηριοτήτων: τα παιδιά σήμερα από μικρή ηλικία ωθούνται
στην ενασχόληση με πλήθος δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου (τέχνες,
αθλητισμός κτλ.) που με το πέρασμα του χρόνου αποκτούν μόνιμο και
«αναγκαστικό» χαρακτήρα.
2) Αύξηση του νεκρού χρόνου: οι μετακινήσεις στις μεγάλες πόλεις είναι
χρονοβόρες (μεγάλες αποστάσεις, κυκλοφοριακό πρόβλημα).
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: οι μαθητές σήμερα θεωρούνται δίκαια οι σκληρότερα
εργαζόμενοι Έλληνες.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: οι νέοι διαθέτουν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους σε
αλλοτριωτικές δραστηριότητες (ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεόραση, μαζική
διασκέδαση).
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Κοινωνικοί παράγοντες
1) Έλλειψη ελεύθερου χρόνου: η ελαχιστοποίηση του ελεύθερου χρόνου οδηγεί
σε δραστηριότητες που οδηγούν σε απομόνωση (εγκλεισμός στο σπίτι με τον Η/Υ
και την τηλεόραση) και εκτονωτικές (π.χ. μαζική διασκέδαση).
2) Αποξένωση: η νεανική παρέα και οι γνήσιες φιλίες περιορίζονται σε έναν
κόσμο ανταγωνισμού και καχυποψίας.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Νέες συνθήκες στην ψυχαγωγία
1) Βιομηχανία ελεύθερου χρόνου: η βιομηχανία του θεάματος (κινηματογράφος,
μουσική, τηλεόραση κτλ.) επιβάλλουν μέσω της διαφήμισης τυποποιημένες
μορφές διασκέδασης.
2) Απουσία δημιουργικών ενδιαφερόντων: ο κορεσμός από αγαθά και ερεθίσματα
στερούν το ενδιαφέρον των νέων για παραδοσιακές δραστηριότητες (π.χ.
συλλογές, χειροτεχνίες).
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η ποιότητα της ζωής μας υποβαθμίζεται όσο συρρικνώνεται
ποιοτικά και ποσοτικά ο ελεύθερος χρόνος μας.
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2) Αναφορά στον σκοπό: η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν αφενός να
αυξήσουν τον ελεύθερο χρόνο μας και αφετέρου να μας προσφέρουν διεξόδους
ποιοτικής ψυχαγωγίας.
Επιφώνηση: Φιλικά
Υπογραφή: Α.Α., Μαθητής Λυκείου
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Διαγώνισμα 15
Μόδα και ένδυση
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Η ενδυμασία, σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει μεγάλη σημασία στη ατομική
και συλλογική ζωή του ανθρώπου. Αρχικά, το ένδυμα προστατεύει το σώμα από
τις ακραίες καιρικές συνθήκες (κρύο, ζέστη, ήλιος κτλ.), καθώς ο άνθρωπος δεν
έχει «εξοπλιστεί» με φυσικά μέσα για να το επιτύχει (π.χ. τρίχωμα, υποδόριο
λίπος), όπως συμβαίνει με τα ζώα. Έπειτα, το ρούχο αποκαλύπτει τον χαρακτήρα
του ανθρώπου, εκφράζει αλλά και διαμορφώνει την προσωπικότητά του, ενώ μας
παρέχει και πληροφορίες για την κοινωνική του κατάσταση (κοινωνική τάξη,
φύλο, ηλικία, επάγγελμα, εθνικότητα, θρησκεία, ιδεολογία κτλ.).
[β] Η άρρηκτη σχέση της ενδυμασίας με την ανθρώπινη προσωπικότητα
αποδεικνύεται στο κείμενο μέσω της αλληπίδρασής τους. Για παράδειγμα, ένας
άνθρωπος που επιδιώκει τη βελτίωση της ζωής του σε κάποιον τομέα εκφράζει τη
διάθεσή του αυτή, αλλάζοντας τα ρούχα του προς το καλύτερο· και αντίστροφα,
αλλάζοντας τα ρούχα του προς το καλύτερο, ενισχύει την αυτοεκτίμησή του με
αποτέλεσμα να ενισχύεται ανάλογα και η διάθεσή του να αλλάξει τη ζωή του
προς το καλύτερο.
[γ]* Οι τάσεις της μόδας διαμορφώνονται, σύμφωνα με τους συντάκτες του
κειμένου, από διάφορους παράγοντες. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν (π.χ. κοινωνική
απελευθέρωση της νεότητας, άνοδος του βιοτικού επιπέδου), οι αισθητικές
αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί (π.χ. το «φανταχτερό» στις καταναλωτικές
κοινωνίες του «φαίνεσθαι»), η εξέλιξη της τεχνολογίας (π.χ. το ίντερνετ και η
μόδα των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης), αλλά και οι επιχειρήσεις που
ασχολούνται με την ενδυμασία (π.χ. σχεδιαστές ρούχων και οίκοι μόδας).
ΘΕΜΑ Α2.
[α] §1 («Η ενδυμασία αποτελείται ... ακόμα και το χτένισμα»): Ορισμός της
ενδυμασίας. §3 («Η ενδυμασία μπορεί να δηλώνει ... (π.χ. το ντύσιμο των
χίπις)»): Ενδυμασία και κοινωνική ταυτότητα του ατόμου
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[β] Οι λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή στο εσωτερικό της β’
παραγράφου του κειμένου είναι: «Καταρχάς», «Όμως», «Ακόμη», «Γι’ αυτό»,
«Εξάλλου», «Τέλος».
[γ]* Η συλλογιστική πορεία της β’ παραγράφου του κειμένου είναι επαγωγική,
διότι από μία σειρά ειδικών προτάσεων που αφορούν την επίδραση της
ενδυμασίας στο άτομο («Καταρχάς ... καιρικές συνθήκες», «Όμως ...
προσωπικότητά του», «Ακόμη ... βελτίωση του εαυτού του», «Εξάλλου ... στη
συμπεριφορά του», «Τέλος ... και στη διάθεσή του») καταλήγει στο γενικό
συμπέρασμα πως «Η ενδυμασία έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή του
ανθρώπου».
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Αρχικά (= Καταρχάς) δεν πρέπει να ταυτίζεται η ελευθερία με την αναρχία.
Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει (= διαλέγει) με προσοχή τους φίλους του.
Προσπαθώ να μεταβάλω (= αλλάξει) τη ζωή μου προς το καλύτερο. Η
επιθετικότητα συχνά αποκαλύπτει (= δηλώνει) την ανασφάλεια ενός ατόμου. Οι
απόψεις (= αντιλήψεις) ενός ανθρώπου μεταβάλλονται όσο αυτός μεγαλώνει.
[β] Η ενδυμασία εκφράζει και διαμορφώνει συχνά τον εσωτερικό κόσμο του
ανθρώπου. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ωραία ντυμένος δηλώνει την καλή
ψυχολογική του κατάσταση, αλλά και το αντίστροφο: νιώθει μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση και γίνεται ευκολότερα αποδεκτός από τον κοινωνικό του
περίγυρο, γεγονός που αναπόφευκτα επιδρά θετικά και στη συμπεριφορά του.
Αποκτά, δηλαδή, αισιοδοξία και τη διάθεση να προσπαθήσει περισσότερο και να
βελτιώσει τη ζωή του σε όλα τα επίπεδα.
[γ]* «Σε γενικές γραμμές, η ενδυμασία αποτελεί ένα είδος κώδικα επικοινωνίας».
Αρχικά, αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του ανθρώπου, αλλά και την ψυχολογική
κατάσταση στην οποία κάθε στιγμή βρίσκεται (π.χ. η επιλογή «ανοιχτών»
χρωμάτων στα ρούχα δηλώνει μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή, αλλά
και τη θετική διάθεση της στιγμής). Ταυτόχρονα, το ένδυμα είναι δηλωτικό της
κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου, της κοινωνικής του θέσης, του φύλου, της
ηλικίας, της καταγωγής, της ιδεολογίας κτλ.
ΘΕΜΑ Β2.
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[α] Οι λέξεις / φράσεις που χρησιμοποιούνται συνυποδηλωτικά είναι: «άσχημες
καιρικές συνθήκες», «ρόλο», «σιωπηλή γλώσσα».
[β] Οι ξενόγλωσσες λέξεις του κειμένου που συνδέονται με την ενδυμασία είναι:
«αξεσουάρ», «μακιγιάζ». Ο λόγος για τον οποίο εντάσσονται στο κείμενο είναι
πως δεν υπάρχουν αντίστοιχες ελληνικές σε γενική χρήση και οι έννοιες θα
έπρεπε να δηλωθούν περιφραστικά (π.χ. «αξεσουάρ» = αντικείμενο που
συμπληρώνει το ντύσιμο ενός ανθρώπου).
[γ]* Λέξεις ή φράσεις της γ’ παραγράφου του κειμένου που περιορίζουν τον
απόλυτο χαρακτήρα των απόψεων του συγγραφέα είναι: «μπορεί», «Σε ορισμένες
περιπτώσεις», «Άλλες φορές».
ΘΕΜΑ Γ.
[α]
Τίτλος: Της μόδας...
§1 (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (Αφιέρωμα της σχολικής
εφημερίδας στα προβλήματα της σύγχρονης νεότητας).
2) Επιβεβαίωση δεδομένων: α. Μόδα = μία παροδική τάση στον τρόπο ζωής,
σκέψης και συμπεριφοράς, που επικρατεί σε μια κοινωνία ή ένα τμήμα της. β.
Υποταγή των νέων στη μόδα = άκριτη παρακολούθηση του συρμού στην
εμφάνιση του σώματος (σωματότυπος, χτενίσματα, τατουάζ, σκουλαρίκια κτλ.),
ένδυση (τζιν, μίνι φούστες, μπότες κτλ.), στα προϊόντα τεχνολογίας (κινητά
τηλέφωνα, mp3 player κτλ.), στις μορφές επικοινωνίας (ίντερνετ, σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης κτλ.), στη διασκέδαση (βιντεοπαιχνίδια, clubbing κτλ.). Οι
νέοι είναι περισσότερο επιρρεπείς στη μόδα εξαιτίας της διάθεσής τους για
αλλαγή και νεωτερισμό.
3) 1η Αποδεικτέα Θέση: όταν η παρακολούθηση της μόδας από τους νέους
μετατρέπεται σε υποταγή προκαλούνται προβλήματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στον δημόσιο βίο.
§2 (Ζητούμενο 1 – Α’): Προβλήματα στον ιδιωτικό βίο
1) Αποξένωση του ανθρώπου από τον εαυτό του: α. Αντικατάσταση του
προσωπικού γούστου και στυλ από τις επιταγές του συρμού. β. Άμβλυνση του
αισθητικού κριτηρίου και της κριτικής ικανότητας. γ. Απώλεια της ελευθερίας της
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βούλησης (φόβος περιθωριοποίησης). δ. Κρίση αυτοεκτίμησης (αδυναμία
ταύτισης με τα εξιδανικευμένα πρότυπα της μόδας).
2) Αποξένωση του ανθρώπου από τον κόσμο που τον περιβάλλει: α.
Επιφανειακές σχέσεις (αξιολόγηση των άλλων με κύριο κριτήριο την ικανότητα
ταύτισης με τα πρότυπα της μόδας). β. Υιοθέτηση ενός υπερκαταναλωτικού
προτύπου ζωής εξαιτίας του οποίου το «είναι» υποτάσσεται στο «φαίνεσθαι».
§3 (Ζητούμενο 1 – Β’): Προβλήματα στον δημόσιο βίο
1) Οικονομική επιβάρυνση: Συνεχείς αλλαγές της μόδας  αύξηση των δαπανών
για την παρακολούθησή της  α. Επιβάρυνση του οικογενειακού
προϋπολογισμού (πολλές φορές σε βάρος των πραγματικών αναγκών). β.
Επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου
εξαιτίας της αύξησης των εισαγόμενων προϊόντων της μόδας).
2) Αλλοίωση της πολιτισμικής ποικιλότητας: Επιβολή σε παγκόσμια κλίμακα του
δυτικού πολιτισμικού προτύπου  απομάκρυνση από την πολιτιστική
κληρονομιά του λαού μας.
§4 (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: Οι νέοι είναι το ζωντανότερο κομμάτι της κοινωνίας μας και η
άκριτη παρακολούθηση των επιταγών της μόδας από αυτούς φυσιολογικά
προκαλεί στρεβλώσεις.
2) Αναφορά στον σκοπό: Η αντίσταση στη μόδα προϋποθέτει τη δημιουργία
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και έναν ριζικό κοινωνικό ανασχηματισμό.
§5 (Ζητούμενο 2 – Α’): Ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας
Παιδεία (επαφή του ατόμου με το ανθρωπιστικό ιδανικό μέσω των έργων που
αυτό παρήγαγε) α. Όξυνση της κριτικής ικανότητας και του αισθητικού
κριτηρίου (η υποταγή στη μόδα οφείλεται στην αδυναμία του ατόμου να διακρίνει
το ωραίο). β. Συναισθηματική και βουλητική ολοκλήρωση (η υποταγή στη μόδα
υποδηλώνει την ύπαρξη συναισθηματικών αδιεξόδων και χαμηλή αυτοεκτίμηση).
§6 (Ζητούμενο 2 – Β’): Κοινωνικός μετασχηματισμός
1) Βιώσιμη ανάπτυξη: α. Στροφή στις παραγωγικές επενδύσεις (η ενίσχυση της
μόδας αποτελεί προϊόν ενός οικονομικού συστήματος προσανατολισμένου στην
κατανάλωση). β. Έλεγχος της διαφήμισης, ειδικά αυτής που απευθύνεται στα
παιδιά (η μόδα προβάλλει και επιβάλλει τα πρότυπά της κυρίως μέσω της
διαφήμισης).
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2) Κοινωνία των πολιτών: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
πολιτών  ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και του κοινωνικού ιστού (η
υποταγή στη μόδα προκαλείται από την προσπάθεια του ατόμου να επιβιώσει και
να αναδειχθεί μέσα στον ανελέητο ανταγωνισμό των σύγχρονων καταναλωτικών
κοινωνιών).
§7 (επίλογος): Επίκληση στο συναίσθημα και το ήθος
1) Συμπέρασμα: η υποταγή στη μόδα είναι απόδειξη των συναισθηματικών και
ηθικών αδιεξόδων της σύγχρονης κοινωνίας.
2) Αναφορά στον σκοπό: η νέα γενιά οφείλει να προσεγγίσει κριτικά τη μόδα και
κάθε νέος να υιοθετήσει το προσωπικό του στυλ.
[β]
Τίτλος: Υπερασπίζοντας τη μόδα...
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας – επιβεβαίωση δεδομένου:
Αφιέρωμα της σχολικής εφημερίδας στα προβλήματα της σύγχρονης νεότητας και
κείμενο συμμαθητή που αναδείκνυε την υποταγή των νέων στη μόδα ως κύρια
πηγή των προβλημάτων αυτών (ισοπέδωση της προσωπικότητας και μαζοποίηση,
ματαιοδοξία, ψυχολογικά προβλήματα από τη αδυναμία ταύτισης με τα πρότυπά
της κτλ.).
2) Αναφορά στον σκοπό: Η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε είναι
υπερβολική και αβάσιμη.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Η παρακολούθηση των τάσεων της μόδας
αποτελεί έμφυτη τάση των νέων σε κάθε κοινωνία και εποχή.
Η προσωπικότητα των νέων βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση → α. Μιμητισμός
(έντονη ανάγκη για ένταξη σε ομάδα και αποδοχή). β. Αντικομφορμισμός και
σύγκρουση με το καθιερωμένο σε κάθε επίπεδο. γ. Διάθεση για πειραματισμό.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Τα προβλήματα που προκαλεί η
παρακολούθηση της μόδας στους νέους είναι λιγότερα σήμερα απ’ ό,τι στο
παρελθόν.
1) Διαφορετική η μόδα: Οι τάσεις και οι επιλογές που προσφέρονται στις
σύγχρονες κοινωνίες της αφθονίας είναι πλέον πολύ περισσότερες → α.
Δυσκολότερη η τυποποίηση. β. Ευκολότερη η πλήξη και η εγκατάλειψή τους.
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2) Διαφορετικοί οι νέοι: Η σημερινή νεολαία είναι περισσότερο ενημερωμένη από
κάθε άλλη στην ιστορία → μεγαλύτερη η καχυποψία της απέναντι στη
βιομηχανία του θεάματος, δυσκολότερη η χειραγώγησή της.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: είναι κινδυνολογική η επιχειρηματολογία που θεωρεί τη
σημερινή νεολαία υποταγμένη στη μόδα.
2) Αναφορά στον σκοπό: Η ένδυση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
ψυχολογικής και κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Ψυχολογική ταυτότητα.
1) Εκφράζει και μεταβάλλει την ψυχική διάθεση του ατόμου.
2) Ενισχύει την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση του ατόμου.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Κοινωνική ταυτότητα
1) Αποκαλύπτει την κοινωνική κατάσταση του ατόμου (καταγωγή, ηλικία, φύλο,
οικονομική και οικογενειακή κατάσταση κτλ.).
2) Διευκολύνει την κοινωνική ένταξη και αποδοχή ατόμου.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: η υπερτίμηση των επιπτώσεων της μόδας και η υποτίμηση της
σημασίας της ένδυσης αποτελεί στερεότυπο που περισσότερο συσκοτίζει παρά
αναλύει την πραγματικότητα.
2) Αναφορά στον σκοπό: η νέα γενιά οφείλει να αντισταθεί στα στερεότυπα αυτά
και να διαμορφώσει ελεύθερα τη δική της άποψη και στάση απέναντι στη μόδα.
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Διαγώνισμα 16
Το Γέλιο
ΘΕΜΑ Α1.
[α] Το κωμικό, σύμφωνα με τον συγγραφέα, προκαλείται όταν ανατρέπεται μία
κατάσταση την οποία θεωρούμε δεδομένη ή αναμενόμενη και διαψεύδεται η
προσδοκία που έχουμε αναπτύξει σχετικά με αυτή, υπό τον όρο η κατάσταση
αυτή να αφορά ζητήματα ήσσονος σημασίας για τη ζωή μας. Ιδιαίτερα η σάτιρα
προκαλεί το γέλιο, αποκαλύπτοντας την ασημαντότητα, τη χυδαιότητα κτλ. ενός
ατόμου ή μιας κατάστασης που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε σημαντικά, ηθικά
κτλ.
[β] Το κωμικό, σύμφωνα με το συγγραφέα, πολλές φορές δεν έχει μόνον ως
αντικείμενο τη σάτιρα και τα αστεία θέματα, αλλά και τα πένθιμα. Οι
καταστάσεις αυτές προκαλούν έντονη δυσφορία στα άτομα που τις βιώνουν και
σε ορισμένες περιπτώσεις την απογοήτευση και την παραίτηση. Το γέλιο δεν
μπορεί, βέβαια, να επιλύσει τα προβλήματα, καλείται, όμως, να αποφορτίσει το
αρνητικό κλίμα, να προσφέρει παρηγοριά και ελπίδα στον πάσχοντα και να
ενισχύσει έτσι την αγωνιστική του διάθεση και την πίστη του στη ζωή.
ΘΕΜΑ Α2.
[α] §1 («Από την αρχαιότητα ... κοινά σημεία»): Προσπάθειες ορισμού του
κωμικού. §2 («Η κωμωδία είναι μια μίμηση ... και στους πονεμένους»): Ορισμός
της κωμωδίας. §3 («Για να καταλάβουμε το γέλιο ... και η σημαίνουσα σκέψη»):
Η κοινωνική λειτουργία του γέλιου. §4 («Ένας άλλος τρόπος ... κοινωνικές
τάξεις»): Η σάτιρα
[β] §1: «Η κωμωδία είναι μία μίμηση ... Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο». §2:
«Το κωμικό δεν έχει μόνο ως αντικείμενο στους θλιμμένους και στους
πονεμένους». Η παραγραφοποίηση αυτή διακρίνει το κωμικό που αφορά αστείες
καταστάσεις από αυτό που αφορά θλιβερές.
[γ]* Η τελευταία παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με παραδείγματα.
Αρχικά παρουσιάζεται η θέση του συγγραφέα για τον ρόλο της σάτιρας («Η
σάτιρα από τη μια μεριά ... καυτηριάζει το κακό») και στη συνέχεια παρατίθεται
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το παράδειγμα του Καραγκιόζη («Χαρακτηριστικό είδος σάτιρας ... σε όλες τις
κοινωνικές τάξεις») που τεκμηριώνει τη θέση αυτή.
ΘΕΜΑ Β1.
[α] Δεν υπάρχουν πλέον μεγάλες ομοιότητες (≠ διαφορά) ανάμεσα στην αρχαία
αθηναϊκή και τη σύγχρονη δημοκρατία. Οι προβλέψεις των επιστημόνων για νέο
μεγάλο σεισμό δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί (≠ διαψεύδεται). Πολλές φορές ο
λόγος των πολιτικός είναι κενός (≠ γεμάτο) περιεχομένου. Ευχάριστα (≠ θλιβερό)
συναισθήματα την πλημμύρισαν, όταν θυμήθηκε τις καλοκαιρινές της διακοπές.
Τα ΜΜΕ συχνά συγκαλύπτουν (≠ ξεσκεπάζει) τη διαφθορά του δημόσιου τομέα.
[β] Ο κοινός (= συνηθισμένων) άνθρωπος δυσκολεύεται να παρακολουθήσει
πλέον τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να
εγκαταλείψει τις κακές του συνήθειες (= ελαττώματα). Όσα αναπάντεχα (=
απρόοπτα) συνέβησαν το τελευταίο διάστημα φόρτισαν αρνητικά το πολιτικό
κλίμα στη χώρα. Η εξυγίανση του δημόσιου τομέα εντάσσεται (= τοποθετήσουμε)
στον πλαίσιο ανασυγκρότησης της χώρας. Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε (=
ξεσκεπάζει) το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων.
[γ]* Πολλοί διαφορετικοί ορισμοί έχουν δοθεί για το το κωμικό, όλοι όμως
συγκλίνουν στο ότι το γέλιο προκαλείται από την αναπάντεχη διάψευση μιας
προσδοκίας του ατόμου, ακόμα και όταν πρόκειται για την προσφορά μια
παρήγορης συμπόνιας στο άτομο που βιώνει μια δυσάρεστη κατάσταση στη ζωή
του. Ένα ακόμα είδος κωμικού είναι η σάτιρα, που καυτηριάζει τα «κακώς
κείμενα», προκειμένου να εξυγιάνει την κοινωνική ζωή.
ΘΕΜΑ Β2.
[α] Πέντε λέξεις που αποτελούν ειδικό λεξιλόγιο είναι: «κωμικό», «κωμωδία»,
«τραγωδία», «γκροτέσκο», «σάτιρα». Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να
δοθεί στο κείμενο επίσημος και επιστημονικός χαρακτήρας στο κείμενο.
[β] Η ενεργητική σύνταξη αναδεικνύει το υποκείμενο της πράξης, τον ρόλο
δηλαδή της σάτιρας, ενώ η παθητική («Από τη σάτιρα από τη μια μεριά
ξεσκεπάζεται η ανοησία και από την άλλη καυτηριάζεται το κακό») την ίδια την
πράξη (αποκάλυψη της ανοησίας).
[γ]* Ο συντάκτης του κειμένου τεκμηριώνει τις απόψεις του στην γ’ παράγραφο
του κειμένου με την επίκληση στις αυθεντικές μαρτυρίες του Νίτσε και του
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Μποντλαίρ. Με τον τρόπο αυτό προσδίδει στο κείμενό του κύρος, αξιοπιστία και
πειστικότητα.
ΘΕΜΑΓ.
[α]*
Αναφορά στον χώρο – χρόνο: Αθήνα, 10-10-2014
Προσφώνηση: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (επικείμενο ανέβασμα κωμωδίας
του Αριστοφάνη και έκφραση αντιρρήσεων από τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων επειδή, κατά τη γνώμη τους, το περιεχόμενο του έργου δε συνάδει με
τη σοβαρότητα της αποστολής της εκπαίδευσης).
2) Αναφορά στον σκοπό – 1η Αποδεικτέα Θέση: αίτημα προς τον Πρόεδρο να
επανεξετάσει ο Σύλλογος τη στάση του, καθώς το γέλιο και η κωμωδία που το
προκαλεί είναι απαραίτητα στη ζωή μας.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Το γέλιο προσφέρει υγεία και ευεξία, γι’
αυτό και χρησιμοποιείται πλέον ευρέως ως θεραπευτική αγωγή.
1) Σωματική υγεία: α. Αύξηση της ροής του αίματος → βελτίωση της λειτουργίας
του καρδιαγγειακού συστήματος. β. Μείωση της κορτιζόνης στο αίμα →
αντιμετώπιση του στρες. γ. Αύξηση των ενδορφινών στον εγκέφαλο → ενίσχυση
του ανοσοποιητικού συστήματος, μείωση του πόνου, επιβράδυνση της
διαδικασίας γήρανσης.
2) Ψυχική υγεία: α. Απόσπαση της προσοχής από τις καταστάσεις που προκαλούν
ενοχή, θλίψη, οργή κτλ. β. Αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή → ελπίδα και
αγωνιστικότητα.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Το γέλιο αποτελεί συστατικό στοιχείο της
κοινωνικής και πολιτικής ζωής, γι’ αυτό και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και
αντικείμενο μελέτης σπουδαίων δημιουργών και μελετητών (π.χ. Αριστοφάνης,
Μολιέρος, Μποντλαίρ, Νίτσε).
1) Κοινωνικοποίηση: α. Ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών. β. Κοινωνική
ένταξη και αποδοχή.γ. Γελοιοποίηση της σοβαροφάνειας, της ηθικολογίας, των
κοινωνικών συμβάσεων → εξυγίανση των ηθών.
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2) Εκδημοκρατισμός: Σάτιρα → άσκηση κριτικής σε πράξεις και παραλείψεις της
εξουσίας → αποφυγή των αυθαιρεσιών.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: το ανέβασμα μιας κωμωδίας του Αριστοφάνη είναι απολύτως
συμβατό με τον κύριο στόχο της εκπαίδευσης, τη δημιουργία, όχι απλώς
μορφωμένων ανθρώπων, αλλά ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης παράστασης
ενισχύεται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι σήμερα ολοένα και λιγότερο γελούν.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στερεί από τον
άνθρωπο τη διάθεση να απολαύσει τις χαρές της ζωής.
1) Άγχος: α. Επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις. β. Προσωπικά και
οικογενειακά προβλήματα → έλλειψη χρόνου και διάθεσης για αστεία.
2) Αποξένωση: α. Μοναξιά και αποπροσωποποίηση των ανθρώπινων σχέσων →
περιορισμός των ευκαιριών για κοινωνική αναψυχή. β. Ανταγωνισμός και
δυσπιστία → σοβαροφάνεια (το γέλιο αποτελεί δείγμα οικειότητας).
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Η κακή ποιότητα των μέσων με τα οποία
παράγεται σήμερα το γέλιο περιορίζει τη διάθεση των ανθρώπων να γελάσουν.
Μαζική κουλτούρα: α. Υποβάθμιση του αισθητικού κριτηρίου των δημιουργών
και του κοινού → εθισμός στην ευκολία (π.χ. χυδαιότητα). β.
Εμπορευματοποίηση της κωμωδίας → τυποποίηση των δημιουργών, στέρηση της
ελευθερίας έκφρασης και της έμπνευσης.
7η παράγαφος (επίλογος): Επίκληση στο συναίσθημα και στο ήθος
1) Συμπέρασμα: η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου (και ειδικά των νέων) βυθίζεται
στη μελαγχολία και την απαισιοδοξία.
2) Αναφορά στον σκοπό: αντιφάσκει στον ρόλο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων η άρνηση να ανέβει μία παράσταση που θα έκανε τη ζωή της
σχολικής κοινότητας πιο ευχάριστη και, επομένως, η απόφασή του πρέπει να
αναθεωρηθεί.
Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Γιώργος Γεωργίου, εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας
[β]*
Αναφορά στον χώρο και τον χρόνο: Αθήνα, 10-10-2014
Προσφώνηση: Αξιότιμε κ. Διευθυντά
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1η παράγραφος (πρόλογος):
1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (επιβολή αυστηρής ποινής σε
μαθητή που αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος).
2) 1η Αποδεικτέα Θέση – Αναφορά στον σκοπό: το γέλιο είναι απαραίτητο στη
σχολική ζωή και, επομένως, η απόφαση πρέπει να αναθεωρηθεί.
2η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Α’): Βελτίωση του μαθήματος
1) Γνωστικά: Αποσυμφόρηση των πιέσεων που συσσωρεύει η απαιτητική
διδακτική διαδικασία → α. Ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για
μάθηση. β. Ενίσχυση της προσήλωσης στο μάθημα.
2) Παιδαγωγικά: α. Όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών. β. Ενίσχυση του
εκπαιδευτικού διαλόγου και του μαθητοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου.
3η παράγραφος (Ζητούμενο 1 – Β’): Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
1) Δάσκαλος – μαθητές: Αίσθημα οικειότητας και μείωση της απόστασης →
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εξομάλυνση των σχέσεων.
2) Μαθητές: Ενίσχυση των δεσμών και περιορισμός του ανταγωνισμού →
ενίσχυση του ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα του σχολείου.
4η παράγραφος (μεταβατική):
1) Συμπέρασμα: Το παιδαγωγικό χιούμορ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2) 2η Αποδεικτέα Θέση: Για να είναι αποτελεσματικό, το γέλιο στο σχολείο
πρέπει, ομολογουμένως, να τίθεται σε όρια.
5η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Α’): Ποιότητα των μέσων
1) Σεβασμός της ιδιαιτερότητας, τιμής και της αξιοπρέπειας των ατόμων.
2) Υψηλή αισθητική: αποφυγή της απλοϊκότητας, βωμολοχιών, χυδαιότητας κτλ.
6η παράγραφος (Ζητούμενο 2 – Β’): Αίσθηση μέτρου
1) Έλεγχος από τον καθηγητή, ώστε να μη γελοιοποιείται το μάθημα και
αποσπάται η συγκέντρωση των μαθητών.
2) Αυτοέλεγχος των μαθητών.
7η παράγραφος (επίλογος):
1) Συμπέρασμα: τα σχολικά χρόνια θα παραμείνουν αξέχαστα για τον μαθητή, αν
η μάθηση έχει ευχάριστο χαρακτήρα.
2) Αναφορά στον σκοπό: ο Διευθυντής, ως παιδαγωγός, οφείλει να συμμεριστεί
τους προβληματισμούς των μαθητών και να αναθεωρήσει τη σκληρή του
απόφαση.
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Επιφώνηση: Με εκτίμηση
Υπογραφή: Α.Α., εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας
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