
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]  

 

Προβάλλοντας τα θετικά στοιχεία των κόμικς, οι  υποστηρικτές τους 

ισχυρίζονται ότι αυτά αρθρώνουν έναν κριτικό λόγο για την ίδια την κοινωνία, 

εκφράζουν μηνύματα ανθρωπιστικά, αποδεσμευμένα από ρατσιστικές 

προκαταλήψεις και αισθήματα υπεροχής απέναντι σε κάποιες ομάδες ανθρώπων ή 

τάσεις επιβολής σε λαούς του Τρίτου Κόσμου. Καταδικάζουν κάθε μορφή φασισμού, 

στηλιτεύουν τα απολυταρχικά καθεστώτα, αμφισβητούν τους φορείς εξουσίας. 

Καταπιάνονται με προβληματισμούς της εποχής και αποτελούν απάντηση στον 

αμερικάνικο καπιταλισμό και ιμπεριαλισμό που επιβλήθηκε στους χώρους της 

επικοινωνίας και της τέχνης. Οι υποστηρικτές των κόμικς θεωρούν εξάλλου ότι η βία, 

η εγκληματικότητα και η σεξουαλική διάσταση της βίας δεν παρουσιάζεται μόνο στα 

κόμικς, αλλά και στη λογοτεχνία, ακόμα και στη λογοτεχνία για παιδιά, ή σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις περιγραφές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.  

Ο αναγνώστης των κόμικς δεν είναι μόνο παθητικό «υποκείμενο», αλλά και 

ενεργοποιημένο «πρόσωπο». Τα κόμικς είναι ερεθίσματα του νου και της φαντασίας 

και η εικόνα τους δεν είναι ούτε απλή ούτε ευκολοδιάβαστη. Συμπυκνώνει 

πληροφορίες που πρέπει να ερμηνευτούν. Οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται στα 

κόμικς δεν είναι πάντα φανταστικά δημιουργήματα, αλλά συχνά πραγματικοί 

εκφραστές συγκεκριμένων ηθικών, κοινωνικών και ιδεολογικών αξιών. Έτσι 

επέρχεται ένα είδος «κάθαρσης» του αναγνώστη, καθώς αυτός ταυτίζεται με τον 

ήρωα των κόμικς. Οι ήρωες, τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, δεν είναι τυποποιημένοι, 

συμβατικοί, έχουν ο καθένας τους τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που τους 

κάνουν ξεχωριστούς. Κάποτε η προσωπικότητά τους είναι δανεισμένη από υπαρκτά 

πρόσωπα. Συχνά συναντάμε την ανθρώπινη εκδοχή του ρομαντικού ήρωα με αξίες, 

αρχές και πολιτική συνείδηση, που πιστεύει στη φιλία, τρέφει σεβασμό στις 

γυναίκες και γενικά λειτουργεί ως θετικό πρόσωπο.  

Επιπλέον, τα κόμικς περιέχουν εικαστική ευαισθησία, καθώς η αισθητική τους 

παρουσίαση είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, από το εξώφυλλο ως την τελευταία 

λεπτομέρεια και τη σχεδιαστική ακρίβεια. Περιέχουν εικαστικές λύσεις π.χ. την 

αίσθηση της απόστασης και της προοπτικής. Εικαστικά κινήματα μοντέρνας τέχνης, 

με χαρακτηριστική περίπτωση την Pop Art
1
, έχουν εντάξει τα κόμικς στη θεματική 

τους (Λιχνεστάιν, Γουόρχολ, κ.ά.).  

                                                           
1
 Pop Art: καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και αργότερα 

στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η Pop Art προβάλλει κατά κύριο λόγο σύμβολα του 
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Τα αποτελέσματα ερευνών εξάλλου δείχνουν πως το λεξιλόγιο των 

εικονογραφημένων ούτε φτωχό είναι ούτε καθηλωμένο σε μια αυθαίρετη γραμματική 

κι ένα αιρετικό συντακτικό. Στα περισσότερα κόμικς, οι ονοματοποιίες και οι 

άσχημες εκφράσεις κατέχουν ένα απειροελάχιστο ποσοστό του συνολικού λόγου. 

Μάλιστα έχει διαπιστωθεί ότι συχνά τα παιδιά χρησιμοποιούν, όταν μιλούν, 

ηχοποιήσεις ή ονοματοποιίες, όπως μπαμ, κρατς, σνιφ, αούχ, κ.ά. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν γνωρίζουν τις λέξεις «σύγκρουση», «γδούπος», «λυγμός», «πόνος», «θλίψη», 

«πυροβολισμός», «κλάμα», κ.ά. Ιδιαίτερα χρήσιμα μπορούν να αποδειχθούν τα 

κόμικς για τα παιδιά που πρωτοξεκινούν την ανάγνωση, καθώς παρουσιάζουν νέες 

λέξεις εμπλουτίζοντας έτσι το λεξιλόγιο των παιδιών. Τα κόμικς μπορούν να 

αποτελέσουν τη γέφυρα που ενώνει τη ζωγραφική με τη λογοτεχνία, αλλά και το 

εύκολο και ευχάριστο ανάγνωσμα με το καλό λογοτεχνικό βιβλίο.  

 

Στ. Γρόσδος, Η διδακτική της λογοτεχνίας - Comic(o)παιχνίδια. Στο: Παράθυρο 

στην εκπαίδευση του παιδιού, τεύχος 71, Σεπτ-Οκτ. 2011, 180-181(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα χαρακτηριστικά των ηρώων των 

κόμικς; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

Β2. α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Ο αναγνώστης...ως θετικό πρόσωπο) 

του κειμένου σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

                                                                                                                                                                      
καταναλωτισμού, απλά αντικείμενα που άτομα περιορισμένης αντίληψης περί τέχνης τα θεωρούσαν 

στόχο ζωής. Μια από τις σημαντικότερες ίσως επιδράσεις της ήταν το γεγονός πως περιόρισε τη 

διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της εμπορικής και υψηλής τέχνης. Στην Αμερική, εμφανίζεται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι καλλιτέχνες Άντι Γουόρχολ και Ρόι Λίχτενσταϊν δίνουν τη 

μεγαλύτερη ώθηση στην Pop Art. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: ανθρωπιστικά, προκαταλήψεις, 

συμβατικοί, πολιτική συνείδηση, αιρετικό. Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον 

αριθμό κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Ιδιαίτερα χρήσιμα μπορούν να αποδειχθούν τα κόμικς για τα παιδιά που 

πρωτοξεκινούν την ανάγνωση...»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου να 

εντοπίσετε την αναφορική ονοματική πρόταση και με βάση τις πληροφορίες 

που περιέχει η πρόταση σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο να την 

χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως παραθετική. 

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 

 

GI_V_NEG_0_16380.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Το μέλλον της εργασίας] 

 

Η επανάσταση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, που 

διαδέχτηκε τη βιομηχανική επανάσταση, επέφερε ρηξικέλευθες
1
 αλλαγές στο είδος 

και στη σύνθεση των επαγγελμάτων. Ο ανειδίκευτος βιομηχανικός εργάτης, που 

αποτελούσε και τη μεγάλη μάζα της εργατικής τάξης μέχρι τα μέσα του αιώνα μας, 

βαίνει ραγδαία προς εξαφάνιση. Έχει ήδη εκτοπιστεί από τη σύγχρονη τεχνολογία ή 

έχει αντικατασταθεί από τεχνίτες ή χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

αυτοματισμού. Μετά τη μεγάλη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα, της γεωργίας, 

μειώνεται ραγδαία και ο δευτερογενής τομέας και ειδικά η βιομηχανία. Αλλά και ο 

αριθμός των υπαλλήλων γραφείου, που αυξανόταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, 

σήμερα μειώνεται, ιδίως μάλιστα αν το μοναδικό τους προσόν είναι το απολυτήριο 

λυκείου.   

Η πληροφορική αναδεικνύεται πλέον ως το κυρίαρχο όχημα που οδηγεί στο 

μέλλον, αφού πολυποίκιλες εφαρμογές της αντικαθιστούν εργατικό και υπαλληλικό 

προσωπικό. Οδεύουμε προς την εποχή στην οποία όσοι δε γνωρίζουν τουλάχιστον 

να χειρίζονται υπολογιστές θα θεωρούνται περίπου ως αναλφάβητοι. Οι εξελίξεις 

αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων που συνδέονται με την 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τη μείωση της σημασίας του κράτους-έθνους και 

τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας. Οι ίδιες εξελίξεις, όπως υποστηρίζουν οι 

πλέον απαισιόδοξοι αναλυτές, προδικάζουν τη διατήρηση και διεύρυνση των 

σημερινών υψηλών ποσοστών ανεργίας που συνοδεύονται από εγκληματικότητα, βία 

και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Αν και το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αρκούντως προκλητικό, η 

υπόθεση του έργου του «Τέλους της εργασίας», όπως την περιγράφει ο Τζέρεμυ 

Ρίφκιν, ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας. Σε γενικές γραμμές εκτιμούμε 

ότι η ανθρώπινη εργασία εξαλείφεται συστηματικά από ορισμένες πλευρές της 

παραγωγικής διαδικασίας, ενώ σε άλλες μετεξελίσσεται και υποκαθίσταται από άτομα 

με υψηλότερη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.  

Στο σύνολό της, πάντως, η απασχόληση πολύ δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί 

σε επίπεδα αντίστοιχα της αύξησης του πληθυσμού, εφόσον διατηρηθούν τα ισχύοντα 

εβδομαδιαία ωράρια εργασίας. Γι’ αυτό και η μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας 

αποτελεί ένα ορατό βήμα στο μέλλον, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η εφαρμογή της 

                                                           
1
 ρηξικέλευθος: αυτός που με τόλμη επιχειρεί κάτι νέο, ανοίγει ένα νέο δρόμο 
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θα αρχίσει από τις πλέον ισχυρές και περισσότερο ανταγωνιστικές οικονομίες, όπως 

αυτή των ΗΠΑ.  

Γεγονός είναι ότι ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής σήμερα είναι πολύ 

γοργός. Αν στις αρχές του αιώνα ένα επάγγελμα ή μια ειδικότητα διαρκούσαν μια 

ολόκληρη ζωή, σήμερα αυτό είναι αδύνατο, αφού η τεχνολογία με την οποία 

συνδέονται ανανεώνεται κάθε 10-15 χρόνια. Σύμφωνα με υπολογισμούς που 

παρατίθενται σε επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε δέκα χρόνια από 

σήμερα, το 80% του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τώρα θα έχει ήδη 

απαρχαιωθεί, με συνέπεια, αν δεν υπάρξει εκ νέου εκπαίδευση, το 80% των 

εργαζομένων να διαθέτει ξεπερασμένες επαγγελματικές γνώσεις. Από τώρα μάλιστα 

είναι δύσκολο να βρεθούν εργαζόμενοι με ικανοποιητικά προσόντα και επαρκή 

ειδίκευση. 

Επομένως, οι εργαζόμενοι που θα ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις που 

διαθέτουν έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης και υψηλών εισοδημάτων. 

Η γνώση ξένων γλωσσών και ειδικότερα της αγγλικής αποτελεί οπλοστάσιο για τον 

εργαζόμενο του μέλλοντος, εκτός από τη δεδομένη υποχρεωτική εξοικείωσή του με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων της τεχνολογίας 

και της οικονομίας, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να συνδυάζουν 

την ευρύτητα των γνώσεων με την εξειδίκευση.  

 

Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. 

Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 75-77 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι επιπτώσεις από την επανάσταση 

της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της εργασίας; Να 

απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος (Η επανάσταση...το 

απολυτήριο λυκείου) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 
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Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε να 

αποδίδεται το ίδιο νόημα: οδεύουμε, συρρίκνωση, προδικάζουν, εξαλείφεται, 

θα έχει απαρχαιωθεί.  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  «Η επανάσταση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, που 

διαδέχτηκε τη βιομηχανική επανάσταση, επέφερε ρηξικέλευθες αλλαγές 

στο είδος και στη σύνθεση των επαγγελμάτων»: Στην παραπάνω περίοδο 

λόγου να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και με βάση τις 

πληροφορίες που περιέχει η πρόταση σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο να 

την χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως παραθετική. 

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 

Μόνιμη εργασία τέλος! 

 

 «Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα 

καλύτερα, σταθερή εργασία». Ο πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού είναι κατηγορηματικός: οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό τοπίο 

τα επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες, που, για να διατηρεί κάποιος την εργασία του, θα 

πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του. Αλλά και η εργασία δε 

θα είναι αυτή που ξέραμε ως τώρα. Ώσπου να βγουν στη σύνταξη, οι εργαζόμενοι του 

μέλλοντος θα αναγκασθούν να αλλάξουν αρκετά επαγγέλματα. Πόσα; Εξαρτάται. 

Όσοι δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο γνώσεων θα αλλάξουν πολλά και διαφορετικά 

μεταξύ τους επαγγέλματα. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις 

αναμένεται να μετακινούνται σε διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου 

απασχόλησης. 

Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες 

για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα. 

Παραδείγματος χάριν, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα νεαρής 

ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, 

εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελούν ένα είδος «μελλοντικής επένδυσης», αφού 

αργότερα θα «βγάλουν» τα λεφτά που ξόδεψε γι’ αυτά ο εργοδότης τους. Αυτοί, 

όμως, έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να μείνουν πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά. 

Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να 

προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης, αλλά εγκαταλείπουν 

τη δουλειά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι των 50 ετών. Οι τελευταίοι δεν είναι 

ιδιαίτερα δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων, αλλά 

είναι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι στην επιχείρηση. 

Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης, 

όπως η τηλεργασία. Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή 

μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το 

αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση 

και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής 

εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της 

τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και 

είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα 

αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην 

παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής 
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συναναστροφής και «συγκατοίκησης». Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που 

επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να 

ανεβαίνει. 

Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε 

εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων 

Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα 

κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε 

λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το 

λεγόμενο «front desk»
1
, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την 

υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από 

άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να 

αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας. 

 

Δ. Κρουστάλλη, εφημ. Το Βήμα, 6.2.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι επιδράσεις της αυτοματοποίησης στο 

χώρο της εργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Τα τελευταία 

χρόνια,...στην επιχείρηση) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: εργασιακό τοπίο, υπόβαθρο γνώσεων, νέες 

                                                           
1
 front desk: γραμματεία, υποδοχή. 
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τεχνολογίες, τηλεργασία, υψηλής εξειδίκευσης. Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να 

προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης...»: Στην 

παραπάνω περίοδο λόγου να  εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση 

και να την χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως παραθετική με βάση τις 

πληροφορίες που περιέχει η πρόταση σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(Μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]  

 

Προβάλλοντας τα θετικά στοιχεία των κόμικς, οι  υποστηρικτές τους 

ισχυρίζονται ότι αυτά αρθρώνουν έναν κριτικό λόγο για την ίδια την κοινωνία, 

εκφράζουν μηνύματα ανθρωπιστικά, αποδεσμευμένα από ρατσιστικές προκαταλήψεις 

και αισθήματα υπεροχής απέναντι σε κάποιες ομάδες ανθρώπων ή τάσεις επιβολής σε 

λαούς του Τρίτου Κόσμου. Καταδικάζουν κάθε μορφή φασισμού, στηλιτεύουν τα 

απολυταρχικά καθεστώτα, αμφισβητούν τους φορείς εξουσίας. Καταπιάνονται με 

προβληματισμούς της εποχής και αποτελούν απάντηση στον αμερικάνικο 

καπιταλισμό και ιμπεριαλισμό που επιβλήθηκε στους χώρους της επικοινωνίας και 

της τέχνης. Οι υποστηρικτές των κόμικς θεωρούν εξάλλου ότι η βία, η 

εγκληματικότητα και η σεξουαλική διάσταση της βίας δεν παρουσιάζεται μόνο στα 

κόμικς, αλλά και στη λογοτεχνία, ακόμα και στη λογοτεχνία για παιδιά, ή σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις περιγραφές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.  

Ο αναγνώστης των κόμικς δεν είναι μόνο παθητικό «υποκείμενο», αλλά και 

ενεργοποιημένο «πρόσωπο». Τα κόμικς είναι ερεθίσματα του νου και της φαντασίας 

και η εικόνα τους δεν είναι ούτε απλή ούτε ευκολοδιάβαστη. Συμπυκνώνει 

πληροφορίες που πρέπει να ερμηνευτούν. Οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται στα 

κόμικς δεν είναι πάντα φανταστικά δημιουργήματα, αλλά συχνά πραγματικοί 

εκφραστές συγκεκριμένων ηθικών, κοινωνικών και ιδεολογικών αξιών. Έτσι 

επέρχεται ένα είδος «κάθαρσης» του αναγνώστη, καθώς αυτός ταυτίζεται με τον 

ήρωα των κόμικς. Οι ήρωες, τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, δεν είναι τυποποιημένοι, 

συμβατικοί, έχουν ο καθένας τους τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που τους 

κάνουν ξεχωριστούς. Κάποτε η προσωπικότητά τους είναι δανεισμένη από υπαρκτά 

πρόσωπα. Συχνά συναντάμε την ανθρώπινη εκδοχή του ρομαντικού ήρωα με αξίες, 

αρχές και πολιτική συνείδηση, που πιστεύει στη φιλία, τρέφει σεβασμό στις γυναίκες 

και γενικά λειτουργεί ως θετικό πρόσωπο.  

Επιπλέον, τα κόμικς περιέχουν εικαστική ευαισθησία, καθώς η αισθητική τους 

παρουσίαση είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, από το εξώφυλλο ως την τελευταία 

λεπτομέρεια και τη σχεδιαστική ακρίβεια. Περιέχουν εικαστικές λύσεις π.χ. την 

αίσθηση της απόστασης και της προοπτικής. Εικαστικά κινήματα μοντέρνας τέχνης, 

με χαρακτηριστική περίπτωση την Pop Art
1
, έχουν εντάξει τα κόμικς στη θεματική 

τους (Λιχνεστάιν, Γουόρχολ, κ.ά.).  

                                                           
1
 Pop Art: καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και αργότερα 

στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η Pop Art προβάλλει κατά κύριο λόγο σύμβολα του 
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Τα αποτελέσματα ερευνών εξάλλου δείχνουν πως το λεξιλόγιο των 

εικονογραφημένων ούτε φτωχό είναι ούτε καθηλωμένο σε μια αυθαίρετη γραμματική 

κι ένα αιρετικό συντακτικό. Στα περισσότερα κόμικς, οι ονοματοποιίες και οι 

άσχημες εκφράσεις κατέχουν ένα απειροελάχιστο ποσοστό του συνολικού λόγου. 

Μάλιστα έχει διαπιστωθεί ότι συχνά τα παιδιά χρησιμοποιούν, όταν μιλούν, 

ηχοποιήσεις ή ονοματοποιίες, όπως μπαμ, κρατς, σνιφ, αούχ, κ.ά. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν γνωρίζουν τις λέξεις «σύγκρουση», «γδούπος», «λυγμός», «πόνος», «θλίψη», 

«πυροβολισμός», «κλάμα», κ.ά. Ιδιαίτερα χρήσιμα μπορούν να αποδειχθούν τα 

κόμικς για τα παιδιά που πρωτοξεκινούν την ανάγνωση, καθώς παρουσιάζουν νέες 

λέξεις εμπλουτίζοντας έτσι το λεξιλόγιο των παιδιών. Τα κόμικς μπορούν να 

αποτελέσουν τη γέφυρα που ενώνει τη ζωγραφική με τη λογοτεχνία, αλλά και το 

εύκολο και ευχάριστο ανάγνωσμα με το καλό λογοτεχνικό βιβλίο.  

 

Στ. Γρόσδος, Η διδακτική της λογοτεχνίας - Comic(o)παιχνίδια. Στο: Παράθυρο 

στην εκπαίδευση του παιδιού, τεύχος 71, Σεπτ-Οκτ. 2011, 180-181(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι η θέση, σύμφωνα με το κείμενο, των υποστηρικτών των κόμικς 

σχετικά με το λεξιλόγιο των κόμικς και την επίδραση που αυτό ασκεί στα 

παιδιά; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τέταρτη παράγραφο (Τα 

αποτελέσματα….. λογοτεχνικό βιβλίο) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                                                                                                                                      
καταναλωτισμού, απλά αντικείμενα που άτομα περιορισμένης αντίληψης περί τέχνης τα θεωρούσαν 

στόχο ζωής. Μια από τις σημαντικότερες ίσως επιδράσεις της ήταν το γεγονός πως περιόρισε τη 

διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της εμπορικής και υψηλής τέχνης. Στην Αμερική, εμφανίζεται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι καλλιτέχνες Άντι Γουόρχολ και Ρόι Λίχτενσταϊν δίνουν τη 

μεγαλύτερη ώθηση στην Pop Art. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή έχουν περισσότερες 

από μία σημασίες: χαρακτήρες, προοπτικής. Να σχηματίσετε μία πρόταση για 

καθεμιά από τις συγκεκριμένες λέξεις με τη σημασία που έχουν αυτές στο 

κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 4) 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του 

κειμένου χρησιμοποιώντας τις με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν 

στο κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

 (μονάδες 6) 

 

Γ2.α.  «... (Τα κόμικς) καταδικάζουν κάθε μορφή φασισμού»: Στην παραπάνω 

πρόταση να εξηγήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον 

συγγραφέα.  

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Πού δίνεται η έμφαση 

με την παθητική σύνταξη;  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού 

  

Πώς αντιδρούν τα περισσότερα άτομα αν, από τη μια μέρα στην άλλη, 

βρεθούν χωρίς εργασία; Όταν μάλιστα, για λόγους εντελώς άσχετους με τις 

εργασιακές τους ικανότητες, η απόλυσή τους συνεπάγεται την είσοδό τους σε ένα 

μακροχρόνιο και αδιέξοδο καθεστώς ανεργίας;  

Η καλπάζουσα ανεργία στον τόπο μας, αλλά και στις περισσότερες 

«αναπτυγμένες» κοινωνίες, είναι το προϊόν της ολότελα ανορθολογικής επιλογής 

κατά τη δεκαετία του ’70 να εναποθέσουμε το μέλλον των κοινωνιών μας στην 

άναρχη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των αγορών. Η πρόσφατη διεθνής οικονομική 

κρίση σε συνδυασμό με τις εγχώριες αδυναμίες διπλασίασαν την ανεργία στην 

Ελλάδα. Μάλιστα, με δεδομένη την παρατεταμένη οικονομική ύφεση την επόμενη 

δεκαετία η επέκταση της μόνιμης ανεργίας σε ολοένα και ευρύτερα στρώματα του 

πληθυσμού πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Και η προοπτική μιας παρατεταμένης 

κατάστασης ανεργίας δεν απειλεί μόνο τους νέους κάτω των 25 ετών αλλά και τους 

άνω των 40 έως 60 ετών μεσήλικες, οι οποίοι, ενώ έχουν εργαστεί επί σειρά ετών, εν 

μια νυκτί βρίσκονται απολυμένοι, χωρίς καμιά δυνατότητα επανένταξης στον κόσμο 

της εργασίας. 

Προφανώς, η πρώτη συνέπεια της απώλειας της εργασίας είναι η στέρηση 

μιας σταθερής πηγής εισοδημάτων απαραίτητων για την επιβίωση. Όμως, η 

παρατεταμένη κατάσταση ανεργίας έχει και άλλες δραματικές επιπτώσεις στην 

κοινωνική και ατομική ζωή των ανέργων. Επιπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις 

είναι πολύ πιο επώδυνες και καταστροφικές από την έλλειψη χρημάτων. Το γεγονός 

αυτό, μολονότι υποβαθμίζεται ή και παραβλέπεται συστηματικά από τις αρμόδιες 

αρχές, εντούτοις επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών από ειδικούς.  

Ήδη, οι πρώτες σοβαρές μελέτες των ψυχολογικών επιπτώσεων της ανεργίας 

πραγματοποιήθηκαν το 1938 από τους Philip Eisenberg και Paul F. Lazarsfeld, οι 

οποίοι αναλύοντας τις αντιδράσεις των ανέργων αναγνώρισαν τρία τυπικά στάδια ή 

φάσεις. Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την απόρριψη και τη συστηματική 

άρνηση της νέας κατάστασης. Το άτομο δηλαδή αρνείται να αποδεχτεί ότι έχασε την 

εργασία του και ελπίζει ότι με κάποιο τρόπο θα επαναπροσληφθεί ή θα βρει άλλη 

καλύτερη εργασία. Ακολουθεί στη συνέχεια το στάδιο της απαισιοδοξίας και της 

ανησυχίας, καθώς ύστερα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες εύρεσης εργασίας 

αρχίζει να συνειδητοποιεί τη δεινή κατάστασή του. Τότε, συνήθως έπειτα από εννιά 
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μήνες ανεργίας, εισέρχεται στο στάδιο της απελπισίας και της κατάθλιψης. Δε βλέπει 

πια καμία διέξοδο ή προοπτική λύσης στο πρόβλημά του. 

Άλλωστε, μετέπειτα έρευνες κοινωνικών ψυχολόγων έδειξαν ότι κάθε 

άνθρωπος τείνει να δημιουργεί μια εικόνα του εαυτού του ανάλογα με τους 

κοινωνικούς ρόλους που έχει αποδεχτεί και στη βάση αυτών των ρόλων διαμορφώνει 

τη σιγουριά που απαιτείται για τη «σωστή» κοινωνική ένταξή του. Επομένως, η 

απώλεια εργασίας επηρεάζει αρνητικά και τις δύο αυτές συμπληρωματικές 

διαστάσεις της ζωής μας, τόσο τον «πραγματικό» κοινωνικό μας ρόλο όσο και την 

«υποκειμενική» αυτοεκτίμησή μας. Και ίσως γι’ αυτό οι περισσότεροι ειδικοί 

επιμένουν ότι το πιο ουσιαστικό σύμπτωμα της απώλειας εργασίας δεν είναι τόσο η 

έλλειψη χρημάτων, όσο η απώλεια της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού. Η 

εσωτερίκευση αυτής της κατάστασης οδηγεί κατά κανόνα σε ενοχικά και 

αυτοευνουχιστικά
1
 αισθήματα, τα οποία όχι μόνο καταστρέφουν κάθε προσπάθεια 

εξόδου από την «προσωπική» κρίση, αλλά και εμποδίζουν την αναζήτηση εργασίας, 

ιδίως σε χαλεπούς οικονομικά καιρούς. Η αδράνεια και η ακινησία αποτελούν τα 

τυπικά γνωρίσματα μιας εσφαλμένης και ενοχικής «εσωτερίκευσης» του 

προβλήματος της ανεργίας ως προσωπικού προβλήματος των ανέργων που 

σχετίζεται, υποτίθεται, με κάποιες υποκειμενικές ελλείψεις ή αδυναμίες και όχι, όπως 

συμβαίνει στην πραγματικότητα, με τα αντικειμενικά οικονομικά και πολιτικά 

συμφέροντα που επιβάλλουν τη βαρβαρότητα της ανεργίας. 

 

Σπ. Μανουσέλης, εφημ. Ελευθεροτυπία, 30.4.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς συνδέεται, σύμφωνα με το κείμενο, η ανεργία με την ανάπτυξη ενοχικών 

αισθημάτων από τον άνεργο; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

                                                           
1
 αυτοευνουχιστικός: αυτός που ευνουχίζει τον ίδιο του τον εαυτό – ευνουχίζω (κυρίως για άτομο 

αντρικού φύλου): αφαιρώ ή καταστρέφω τους γεννητικούς αδένες, με αποτέλεσμα τη στειρότητα και 

την απώλεια των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου//(μεταφορικά): αφαιρώ από κάποιον το 

δυναμισμό που φυσιολογικά πρέπει να τον χαρακτηρίζει. 
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Β2.α. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθείται στην τελευταία παράγραφο 

(Άλλωστε...της ανεργίας) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε να 

αποδίδεται το ίδιο νόημα: επέκταση, επιπτώσεις, επώδυνες, υποβαθμίζεται, 

σιγουριά.  

 (μονάδες 10) 

 

Γ2. Να αιτιολογήσετε τη χρήση των ερωτημάτων στην πρώτη παράγραφο (Πώς 

αντιδρούν.. αδιέξοδο καθεστώς ανεργίας;) από τον συγγραφέα. 

 (μονάδες 5) 

 

 

 

 

GI_V_NEG_0_16398.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 

Μόνιμη εργασία τέλος! 

 

 «Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα 

καλύτερα, σταθερή εργασία». Ο πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού είναι κατηγορηματικός: οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό τοπίο τα 

επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες, που, για να διατηρεί κάποιος την εργασία του, θα 

πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του. Αλλά και η εργασία δε 

θα είναι αυτή που ξέραμε ως τώρα. Ώσπου να βγουν στη σύνταξη, οι εργαζόμενοι του 

μέλλοντος θα αναγκασθούν να αλλάξουν αρκετά επαγγέλματα. Πόσα; Εξαρτάται. 

Όσοι δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο γνώσεων θα αλλάξουν πολλά και διαφορετικά 

μεταξύ τους επαγγέλματα. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις 

αναμένεται να μετακινούνται σε διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου 

απασχόλησης. 

Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες 

για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα. 

Παραδείγματος χάριν, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα νεαρής 

ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, 

εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελούν ένα είδος «μελλοντικής επένδυσης», αφού 

αργότερα θα «βγάλουν» τα λεφτά που ξόδεψε γι’ αυτά ο εργοδότης τους. Αυτοί, 

όμως, έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να μείνουν πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά. 

Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να 

προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης, αλλά εγκαταλείπουν 

τη δουλειά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι των 50 ετών. Οι τελευταίοι δεν είναι 

ιδιαίτερα δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων, 

αλλά είναι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι στην επιχείρηση. 

Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης, 

όπως η τηλεργασία. Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή 

μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το 

αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση 

και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής 

εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της 

τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και 

είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα 

αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην 

παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής 
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συναναστροφής και «συγκατοίκησης». Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που 

επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να 

ανεβαίνει. 

Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε 

εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων 

Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα 

κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε 

λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το 

λεγόμενο «front desk»
1
, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την 

υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από 

άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να 

αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας. 

 

Δ. Κρουστάλλη, εφημ. Το Βήμα, 6.2.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα πλεονεκτήματα και ποια τα 

μειονεκτήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του συστήματος της 

τηλεργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο (60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να διαιρέσετε την τελευταία παράγραφο (Πάντως,...τεχνολογίας) του κειμένου 

σε δύο παραγράφους.  

 (μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 (μονάδες 3) 

                                                           
1
 front desk: γραμματεία, υποδοχή. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: μόνιμη, εξειδικευμένες, προσλαμβάνουν, δεκτικοί, 

επέκταση. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο, το χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση εισαγωγικών:  

 

1. Στην πρώτη παράγραφο (Μόνιμη… κλάδου απασχόλησης) του κειμένου: 

«Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα 

καλύτερα, σταθερή εργασία».  

(μονάδες 2) 

 

2. Στην τρίτη παράγραφο (Άλλο ένα… να ανεβαίνει) του κειμένου: 

«συγκατοίκησης». 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]  

 

Προβάλλοντας τα θετικά στοιχεία των κόμικς, οι  υποστηρικτές τους 

ισχυρίζονται ότι αυτά αρθρώνουν έναν κριτικό λόγο για την ίδια την κοινωνία, 

εκφράζουν μηνύματα ανθρωπιστικά, αποδεσμευμένα από ρατσιστικές 

προκαταλήψεις και αισθήματα υπεροχής απέναντι σε κάποιες ομάδες ανθρώπων ή 

τάσεις επιβολής σε λαούς του Τρίτου Κόσμου. Καταδικάζουν κάθε μορφή φασισμού, 

στηλιτεύουν τα απολυταρχικά καθεστώτα, αμφισβητούν τους φορείς εξουσίας. 

Καταπιάνονται με προβληματισμούς της εποχής και αποτελούν απάντηση στον 

αμερικάνικο καπιταλισμό και ιμπεριαλισμό που επιβλήθηκε στους χώρους της 

επικοινωνίας και της τέχνης. Οι υποστηρικτές των κόμικς θεωρούν εξάλλου ότι η βία, 

η εγκληματικότητα και η σεξουαλική διάσταση της βίας δεν παρουσιάζεται μόνο στα 

κόμικς, αλλά και στη λογοτεχνία, ακόμα και στη λογοτεχνία για παιδιά, ή σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις περιγραφές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.  

Ο αναγνώστης των κόμικς δεν είναι μόνο παθητικό «υποκείμενο», αλλά και 

ενεργοποιημένο «πρόσωπο». Τα κόμικς είναι ερεθίσματα του νου και της φαντασίας 

και η εικόνα τους δεν είναι ούτε απλή ούτε ευκολοδιάβαστη. Συμπυκνώνει 

πληροφορίες που πρέπει να ερμηνευτούν. Οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται στα 

κόμικς δεν είναι πάντα φανταστικά δημιουργήματα, αλλά συχνά πραγματικοί 

εκφραστές συγκεκριμένων ηθικών, κοινωνικών και ιδεολογικών αξιών. Έτσι 

επέρχεται ένα είδος «κάθαρσης» του αναγνώστη, καθώς αυτός ταυτίζεται με τον 

ήρωα των κόμικς. Οι ήρωες, τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, δεν είναι τυποποιημένοι, 

συμβατικοί, έχουν ο καθένας τους τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που τους 

κάνουν ξεχωριστούς. Κάποτε η προσωπικότητά τους είναι δανεισμένη από υπαρκτά 

πρόσωπα. Συχνά συναντάμε την ανθρώπινη εκδοχή του ρομαντικού ήρωα με αξίες, 

αρχές και πολιτική συνείδηση, που πιστεύει στη φιλία, τρέφει σεβασμό στις γυναίκες 

και γενικά λειτουργεί ως θετικό πρόσωπο.  

Επιπλέον, τα κόμικς περιέχουν εικαστική ευαισθησία, καθώς η αισθητική τους 

παρουσίαση είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, από το εξώφυλλο ως την τελευταία 

λεπτομέρεια και τη σχεδιαστική ακρίβεια. Περιέχουν εικαστικές λύσεις π.χ. την 

αίσθηση της απόστασης και της προοπτικής. Εικαστικά κινήματα μοντέρνας τέχνης, 

με χαρακτηριστική περίπτωση την Pop Art
1
, έχουν εντάξει τα κόμικς στη θεματική 

τους (Λιχνεστάιν, Γουόρχολ, κ.ά.).  

                                                           
1
 Pop Art: καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και αργότερα 

στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η Pop Art προβάλλει κατά κύριο λόγο σύμβολα του 
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Τα αποτελέσματα ερευνών εξάλλου δείχνουν πως το λεξιλόγιο των 

εικονογραφημένων ούτε φτωχό είναι ούτε καθηλωμένο σε μια αυθαίρετη γραμματική 

κι ένα αιρετικό συντακτικό. Στα περισσότερα κόμικς, οι ονοματοποιίες και οι 

άσχημες εκφράσεις κατέχουν ένα απειροελάχιστο ποσοστό του συνολικού λόγου. 

Μάλιστα έχει διαπιστωθεί ότι συχνά τα παιδιά χρησιμοποιούν, όταν μιλούν, 

ηχοποιήσεις ή ονοματοποιίες, όπως μπαμ, κρατς, σνιφ, αούχ, κ.ά. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν γνωρίζουν τις λέξεις «σύγκρουση», «γδούπος», «λυγμός», «πόνος», «θλίψη», 

«πυροβολισμός», «κλάμα», κ.ά. Ιδιαίτερα χρήσιμα μπορούν να αποδειχθούν τα 

κόμικς για τα παιδιά που πρωτοξεκινούν την ανάγνωση, καθώς παρουσιάζουν νέες 

λέξεις εμπλουτίζοντας έτσι το λεξιλόγιο των παιδιών. Τα κόμικς μπορούν να 

αποτελέσουν τη γέφυρα που ενώνει τη ζωγραφική με τη λογοτεχνία, αλλά και το 

εύκολο και ευχάριστο ανάγνωσμα με το καλό λογοτεχνικό βιβλίο.  

 

Στ. Γρόσδος, Η διδακτική της λογοτεχνίας - Comic(o)παιχνίδια. Στο: Παράθυρο 

στην εκπαίδευση του παιδιού, τεύχος 71, Σεπτ-Οκτ. 2011, 180-181(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.  Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.  Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, ο αναγνώστης των κόμικς δεν είναι μόνο 

παθητικό «υποκείμενο», αλλά και ενεργοποιημένο «πρόσωπο»; Πώς 

ενεργοποιείται ο αναγνώστης; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 10) 

 

Β2.α. Πώς αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος (Επιπλέον... Γουόρχολ, κ.ά.) του 

κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

                                                                                                                                                                      
καταναλωτισμού, απλά αντικείμενα που άτομα περιορισμένης αντίληψης περί τέχνης τα θεωρούσαν 

στόχο ζωής. Μια από τις σημαντικότερες ίσως επιδράσεις της ήταν το γεγονός πως περιόρισε τη 

διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της εμπορικής και υψηλής τέχνης. Στην Αμερική, εμφανίζεται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι καλλιτέχνες Άντι Γουόρχολ και Ρόι Λίχτενσταϊν δίνουν τη 

μεγαλύτερη ώθηση στην Pop Art. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη (σημασιολογικά ισοδύναμη) λέξη για καθεμιά από 

τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

τους στο κείμενο: προκαταλήψεις, επιβολής, στηλιτεύουν, κινήματα, έχουν 

εντάξει. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το χρόνο κ.λπ.). 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. Να εντοπίσετε στο κείμενο μία περίπτωση χρήσης ασύνδετου σχήματος.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Για ποιους λόγους χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος το ασύνδετο σχήμα στο 

παράδειγμα που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού 

  

Πώς αντιδρούν τα περισσότερα άτομα αν, από τη μια μέρα στην άλλη, 

βρεθούν χωρίς εργασία; Όταν μάλιστα, για λόγους εντελώς άσχετους με τις 

εργασιακές τους ικανότητες, η απόλυσή τους συνεπάγεται την είσοδό τους σε ένα 

μακροχρόνιο και αδιέξοδο καθεστώς ανεργίας;  

Η καλπάζουσα ανεργία στον τόπο μας, αλλά και στις περισσότερες 

«αναπτυγμένες» κοινωνίες, είναι το προϊόν της ολότελα ανορθολογικής επιλογής 

κατά τη δεκαετία του ’70 να εναποθέσουμε το μέλλον των κοινωνιών μας στην 

άναρχη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των αγορών. Η πρόσφατη διεθνής οικονομική 

κρίση σε συνδυασμό με τις εγχώριες αδυναμίες διπλασίασαν την ανεργία στην 

Ελλάδα. Μάλιστα, με δεδομένη την παρατεταμένη οικονομική ύφεση την επόμενη 

δεκαετία η επέκταση της μόνιμης ανεργίας σε ολοένα και ευρύτερα στρώματα του 

πληθυσμού πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Και η προοπτική μιας παρατεταμένης 

κατάστασης ανεργίας δεν απειλεί μόνο τους νέους κάτω των 25 ετών αλλά και τους 

άνω των 40 έως 60 ετών μεσήλικες, οι οποίοι, ενώ έχουν εργαστεί επί σειρά ετών, εν 

μια νυκτί βρίσκονται απολυμένοι, χωρίς καμιά δυνατότητα επανένταξης στον κόσμο 

της εργασίας. 

Προφανώς, η πρώτη συνέπεια της απώλειας της εργασίας είναι η στέρηση 

μιας σταθερής πηγής εισοδημάτων απαραίτητων για την επιβίωση. Όμως, η 

παρατεταμένη κατάσταση ανεργίας έχει και άλλες δραματικές επιπτώσεις στην 

κοινωνική και ατομική ζωή των ανέργων. Επιπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις 

είναι πολύ πιο επώδυνες και καταστροφικές από την έλλειψη χρημάτων. Το γεγονός 

αυτό, μολονότι υποβαθμίζεται ή και παραβλέπεται συστηματικά από τις αρμόδιες 

αρχές, εντούτοις επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών από ειδικούς.  

Ήδη, οι πρώτες σοβαρές μελέτες των ψυχολογικών επιπτώσεων της ανεργίας 

πραγματοποιήθηκαν το 1938 από τους Philip Eisenberg και Paul F. Lazarsfeld, οι 

οποίοι αναλύοντας τις αντιδράσεις των ανέργων αναγνώρισαν τρία τυπικά στάδια ή 

φάσεις. Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την απόρριψη και τη συστηματική 

άρνηση της νέας κατάστασης. Το άτομο δηλαδή αρνείται να αποδεχτεί ότι έχασε την 

εργασία του και ελπίζει ότι με κάποιο τρόπο θα επαναπροσληφθεί ή θα βρει άλλη 

καλύτερη εργασία. Ακολουθεί στη συνέχεια το στάδιο της απαισιοδοξίας και της 

ανησυχίας, καθώς ύστερα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες εύρεσης εργασίας 

αρχίζει να συνειδητοποιεί τη δεινή κατάστασή του. Τότε, συνήθως έπειτα από εννιά 
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μήνες ανεργίας, εισέρχεται στο στάδιο της απελπισίας και της κατάθλιψης. Δε βλέπει 

πια καμία διέξοδο ή προοπτική λύσης στο πρόβλημά του. 

Άλλωστε, μετέπειτα έρευνες κοινωνικών ψυχολόγων έδειξαν ότι κάθε 

άνθρωπος τείνει να δημιουργεί μια εικόνα του εαυτού του ανάλογα με τους 

κοινωνικούς ρόλους που έχει αποδεχτεί και στη βάση αυτών των ρόλων διαμορφώνει 

τη σιγουριά που απαιτείται για τη «σωστή» κοινωνική ένταξή του. Επομένως, η 

απώλεια εργασίας επηρεάζει αρνητικά και τις δύο αυτές συμπληρωματικές 

διαστάσεις της ζωής μας, τόσο τον «πραγματικό» κοινωνικό μας ρόλο όσο και την 

«υποκειμενική» αυτοεκτίμησή μας. Και ίσως γι’ αυτό οι περισσότεροι ειδικοί 

επιμένουν ότι το πιο ουσιαστικό σύμπτωμα της απώλειας εργασίας δεν είναι τόσο η 

έλλειψη χρημάτων, όσο η απώλεια της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού. Η 

εσωτερίκευση αυτής της κατάστασης οδηγεί κατά κανόνα σε ενοχικά και 

αυτοευνουχιστικά
1
 αισθήματα, τα οποία όχι μόνο καταστρέφουν κάθε προσπάθεια 

εξόδου από την «προσωπική» κρίση, αλλά και εμποδίζουν την αναζήτηση εργασίας, 

ιδίως σε χαλεπούς οικονομικά καιρούς. Η αδράνεια και η ακινησία αποτελούν τα 

τυπικά γνωρίσματα μιας εσφαλμένης και ενοχικής «εσωτερίκευσης» του 

προβλήματος της ανεργίας ως προσωπικού προβλήματος των ανέργων που 

σχετίζεται, υποτίθεται, με κάποιες υποκειμενικές ελλείψεις ή αδυναμίες και όχι, όπως 

συμβαίνει στην πραγματικότητα, με τα αντικειμενικά οικονομικά και πολιτικά 

συμφέροντα που επιβάλλουν τη βαρβαρότητα της ανεργίας. 

 

Σπ. Μανουσέλης, εφημ. Ελευθεροτυπία, 30.4.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πού αποδίδουν οι άνεργοι, σύμφωνα με το κείμενο, τις αιτίες στέρησης του 

δικαιώματός τους στην εργασία; Ποια είναι τα πραγματικά, αντικειμενικά αίτια 

της ανεργίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

                                                           
1
 αυτοευνουχιστικός: αυτός που ευνουχίζει τον ίδιο του τον εαυτό – ευνουχίζω (κυρίως για άτομο 

αντρικού φύλου): αφαιρώ ή καταστρέφω τους γεννητικούς αδένες, με αποτέλεσμα τη στειρότητα και 

την απώλεια των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου//(μεταφορικά): αφαιρώ από κάποιον το 

δυναμισμό που φυσιολογικά πρέπει να τον χαρακτηρίζει. 
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(μονάδες 11) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο (Η καλπάζουσα 

ανεργία... της εργασίας) του κειμένου. 

 (μονάδες 4) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή έχουν περισσότερες 

από μία σημασίες: κρίση, προοπτική. Να σχηματίσετε μία πρόταση για 

καθεμιά από τις συγκεκριμένες λέξεις με τη σημασία που έχουν αυτές στο 

κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 6) 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του 

κειμένου χρησιμοποιώντας τις με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν 

στο κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

 (μονάδες 4) 

 

Γ2. «Επομένως, η απώλεια εργασίας επηρεάζει αρνητικά και τις δύο αυτές 

συμπληρωματικές διαστάσεις της ζωής μας, τόσο τον «πραγματικό» 

κοινωνικό μας ρόλο όσο και την «υποκειμενική» αυτοεκτίμησή μας»: Να 

αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 

Μόνιμη εργασία τέλος! 

 

 «Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα 

καλύτερα, σταθερή εργασία». Ο πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού είναι κατηγορηματικός: οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό τοπίο τα 

επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες, που, για να διατηρεί κάποιος την εργασία του, θα 

πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του. Αλλά και η εργασία δε 

θα είναι αυτή που ξέραμε ως τώρα. Ώσπου να βγουν στη σύνταξη, οι εργαζόμενοι του 

μέλλοντος θα αναγκασθούν να αλλάξουν αρκετά επαγγέλματα. Πόσα; Εξαρτάται. 

Όσοι δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο γνώσεων θα αλλάξουν πολλά και διαφορετικά 

μεταξύ τους επαγγέλματα. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις 

αναμένεται να μετακινούνται σε διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου 

απασχόλησης. 

Τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες 

για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα. 

Παραδείγματος χάριν, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα νεαρής 

ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, 

εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελούν ένα είδος «μελλοντικής επένδυσης», αφού 

αργότερα θα «βγάλουν» τα λεφτά που ξόδεψε γι’ αυτά ο εργοδότης τους. Αυτοί, 

όμως, έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να μείνουν πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά. 

Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να 

προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης, αλλά εγκαταλείπουν 

τη δουλειά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι των 50 ετών. Οι τελευταίοι δεν είναι 

ιδιαίτερα δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων, αλλά 

είναι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι στην επιχείρηση. 

Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης, 

όπως η τηλεργασία. Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή 

μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το 

αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση 

και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής 

εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της 

τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και 

είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα 

αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην 

παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής 
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συναναστροφής και «συγκατοίκησης». Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που 

επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να 

ανεβαίνει. 

Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε 

εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων 

Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα 

κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε 

λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το 

λεγόμενο «front desk»
1
, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την 

υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από 

άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να 

αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας. 

 

Δ. Κρουστάλλη, εφημ. Το Βήμα, 6.2.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιο παράδειγμα αποδεικνύει η αρθρογράφος το παράδοξο των επιπτώσεων 

από τη συχνή αλλαγή εργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Άλλο ένα παράδοξο...να 

ανεβαίνει) του κειμένου;  

 (μονάδες 3) 

Β2.β. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη παράγραφο (Τα τελευταία 

χρόνια,...στην επιχείρηση) και την τρίτη παράγραφο (Άλλο ένα παράδοξο...να 

ανεβαίνει) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

                                                           
1
 front desk: γραμματεία, υποδοχή. 
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Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: εξειδικευμένες γνώσεις, επένδυσης, 

παραγωγή, αυτοματοποίηση της δουλειάς, θέσεις εργασίας. Φροντίστε, 

ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε 

λέξης/φράσης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει 

μελέτες για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει 

αρκετά παράδοξα»: Στο παραπάνω απόσπασμα ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί 

μια αναφορική ονοματική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την 

χαρακτηρίσετε είτε ως ονοματική προσδιοριστική είτε ως ονοματική 

παραθετική, ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η μίμηση από τους μαθητές της τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη] 

 

Συχνά τίθεται το ερώτημα αν είναι χρήσιμο να διδάσκουμε σε έναν μαθητή να 

μιμείται την τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη. Το ερώτημα, λοιπόν, αυτό θα μας επιτρέψει 

να κατανοήσουμε τις μιμητικές τάσεις που αναπτύσσονται, όταν θέλουμε να δώσουμε 

στον μαθητή τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί όπως ένας καλλιτέχνης. Βέβαια, η 

αντιγραφή υπήρξε ανέκαθεν μια μορφή άσκησης, με την οποία καταγίνονταν οι ίδιοι 

οι καλλιτέχνες. Με την αντιγραφή επιδίωκαν να επιτελέσουν πολλούς σκοπούς, όπως 

η γνωριμία με την πρακτική και με τη δεξιοτεχνία των άλλων ή η αναφορά σε κάποιους 

καλλιτέχνες με κριτικό τρόπο. Όμως, ο καλλιτέχνης που αντιγράφει ξέρει ότι 

αντιγράφει και ξέρει από πού ξεκινά αλλά και ποιος είναι.  

Αντίθετα, το παιδί, το οποίο αντιγράφει στην τάξη την τεχνοτροπία ενός 

καλλιτέχνη ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, από το οποίο ζητάμε να μπει στη λογική 

ενός άλλου και να δανειστεί τις δεξιότητές του, δεν είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή δεν έχει 

απόσταση, δεν έχει άλλη πρόθεση, όταν αντιγράφει, από το να ανταποκριθεί με τον 

καλύτερο τρόπο στην άσκηση. Ακόμη, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο σχολείο 

και ο μαθητής θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του διδάσκοντος, να απαντήσει σωστά 

στο πρόβλημα και, επίσης, προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα κριτήρια που 

του θέτει. Άλλωστε, έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε 

συχνά. Όμως, δικαίως θα αναρωτηθούμε αν συντελούν στην αγωγή του μαθητή. Υπό 

αυτήν την άποψη τούτο το είδος της άσκησης είναι για άλλη μια φορά φορέας 

προτυποποίησης. 

Επομένως, μπορούμε να επεξεργαστούμε την έννοια της αντιγραφής μαζί με 

τους μαθητές. Αυτή τη φορά, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε για τον μαθητή τις 

συνθήκες μιας στοχαστικής απόστασης σε σχέση με αυτό που αντιγράφει. Ακόμη, θα 

πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητα της 

αντιγραφής την οποία επιχειρεί. Στην περίπτωση αυτή η αντιγραφή προσλαμβάνει έναν 

διαφορετικό χαρακτήρα, αποτελεί δηλαδή το μέρος ενός προβλήματος. Προτείνεται ως 

μια στάση που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, έστω και αν το αντίγραφο είναι πάντα 

παραμόρφωση εκείνου που αντιγράφουμε, ότι η αντιγραφή μπορεί να γίνει, επίσης, και 

με μηχανικά μέσα, όπως είναι το φωτοαντίγραφο, αλλά ότι το αποτέλεσμα δε θα έχει 
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σε καμία περίπτωση την ίδια όψη. Έτσι, η πρακτική και ο στοχασμός, η πρακτική και η 

αισθητική θα συσχετιστούν, χωρίς, όμως, να συγχωνευτούν. 

 

Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις 

Νεφέλη, 166-167 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πρέπει, κατά τη συγγραφέα, να διδάσκονται οι μαθητές τη μίμηση της 

τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη; Με ποια επιχειρήματα στηρίζει την άποψή της; 

(60 – 80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

ανάμεσα στις περιόδους της πρώτης παραγράφου (Συχνά τίθεται... ποιος είναι) 

του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η κάθε λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: αντιγραφή, καλλιτέχνες, τεχνοτροπία, να δανειστεί, 

πρόθεση. 

(μονάδες 10) 
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Γ2. «Έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε συχνά».  

 

Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 
 

 

Κείμενο 

 

[Η μίμηση από τους μαθητές της τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη] 

 

Συχνά τίθεται το ερώτημα αν είναι χρήσιμο να διδάσκουμε σε έναν μαθητή να 

μιμείται την τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη. Το ερώτημα, λοιπόν, αυτό θα μας επιτρέψει 

να κατανοήσουμε τις μιμητικές τάσεις που αναπτύσσονται, όταν θέλουμε να δώσουμε 

στον μαθητή τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί όπως ένας καλλιτέχνης. Βέβαια, η 

αντιγραφή υπήρξε ανέκαθεν μια μορφή άσκησης, με την οποία καταγίνονταν οι ίδιοι οι 

καλλιτέχνες. Με την αντιγραφή επιδίωκαν να επιτελέσουν πολλούς σκοπούς, όπως η 

γνωριμία με την πρακτική και με τη δεξιοτεχνία των άλλων ή η αναφορά σε κάποιους 

καλλιτέχνες με κριτικό τρόπο. Όμως, ο καλλιτέχνης που αντιγράφει ξέρει ότι 

αντιγράφει και ξέρει από πού ξεκινά αλλά και ποιος είναι.   

Αντίθετα, το παιδί, το οποίο αντιγράφει στην τάξη την τεχνοτροπία ενός 

καλλιτέχνη ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, από το οποίο ζητάμε να μπει στη λογική ενός 

άλλου και να δανειστεί τις δεξιότητές του, δεν είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή δεν έχει 

απόσταση, δεν έχει άλλη πρόθεση, όταν αντιγράφει, από το να ανταποκριθεί με τον 

καλύτερο τρόπο στην άσκηση. Ακόμη, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο σχολείο 

και ο μαθητής θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του διδάσκοντος, να απαντήσει σωστά 

στο πρόβλημα και, επίσης, προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα κριτήρια που 

του θέτει. Άλλωστε, έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε 

συχνά. Όμως, δικαίως θα αναρωτηθούμε αν συντελούν στην αγωγή του μαθητή. Υπό 

αυτήν την άποψη τούτο το είδος της άσκησης είναι για άλλη μια φορά φορέας 

προτυποποίησης. 

Επομένως, μπορούμε να επεξεργαστούμε την έννοια της αντιγραφής μαζί με 

τους μαθητές. Αυτή τη φορά, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε για τον μαθητή τις 

συνθήκες μιας στοχαστικής απόστασης σε σχέση με αυτό που αντιγράφει. Ακόμη, θα 

πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητα της 

αντιγραφής την οποία επιχειρεί. Στην περίπτωση αυτή η αντιγραφή προσλαμβάνει έναν 

διαφορετικό χαρακτήρα, αποτελεί δηλαδή το μέρος ενός προβλήματος. Προτείνεται ως 

μια στάση που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, έστω και αν το αντίγραφο είναι πάντα 

παραμόρφωση εκείνου που αντιγράφουμε, ότι η αντιγραφή μπορεί να γίνει, επίσης, και 

με μηχανικά μέσα, όπως είναι το φωτοαντίγραφο, αλλά ότι το αποτέλεσμα δε θα έχει σε 
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καμία περίπτωση την ίδια όψη. Έτσι, η πρακτική και ο στοχασμός, η πρακτική και η 

αισθητική θα συσχετιστούν, χωρίς, όμως, να συγχωνευτούν. 

 

Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις 

Νεφέλη, 166-167 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιους προβληματισμούς διατυπώνει η συγγραφέας για την περίπτωση του 

παιδιού που μιμείται στην τάξη την τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Αντίθετα... 

προτυποποίησης) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά 

από τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: θα επιτρέψει, ξέρει, τον 

καλύτερο, σωστά, επιτυχία. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να αιτιολογήσετε τη λειτουργικότητα της μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης 

της γλώσσας στις παρακάτω φράσεις του κειμένου:  

 

«… ζητάμε να μπει στη λογική ενός άλλου…». 

«… ο μαθητής θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του διδάσκοντος…». 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

[Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα] 

 

Οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, 

ενώ αποτελούν και μια μεγάλη διοργάνωση με πολλές συμμετοχές. Προσφέρουν 

υψηλού επιπέδου θέαμα, ενώ ταυτόχρονα έχουν τεράστια αξία παραδειγματισμού, 

καθώς και ιδιαίτερη βαρύτητα για τα ιδεώδη του αθλητισμού με ανεκτίμητη 

εκπαιδευτική σημασία. Η συμμετοχή του κόσμου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας ήταν μεγάλη, ενώ διαπιστώνουμε και αλλαγή της κοινωνικής αντιμετώπισης 

της αναπηρίας.  

Ας εξετάσουμε, όμως, την πραγματικότητα πριν από τους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες. Τότε η παρουσίαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ήταν αποσπασματική. Επίσης, υπήρχε πολύ μικρή παρουσίαση στις εφημερίδες και 

στην τηλεόραση και με έντονο τρόπο γινόταν η προβολή στερεοτύπων, αφού στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ειδήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στην αναπηρία, ήταν 

αρνητικές. Κυρίως, εστίαζαν στα προβλήματα και στη δυστυχία που βιώνουν τα άτομα 

με αναπηρία. Έτσι, οι αθλητές αντιμετωπίζονταν ως «ήρωες της ζωής». Μάλιστα, η 

φράση αυτή υπογραμμιζόταν διαρκώς, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα. 

Ακόμη, σε άρθρα αλλά και σε εκπομπές της τηλεόρασης παρουσιάζεται πάντοτε ως 

εξαιρετικό κατόρθωμα το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος με αναπηρία ασχολείται με 

τον αθλητισμό. Επομένως, δεν είναι σπουδαίο το ότι επιτυγχάνει μια σημαντική 

επίδοση ή ότι προπονείται συστηματικά, για να πετύχει τους στόχους του. Αυτό δε 

μετράει καθόλου. Αντίθετα, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που 

ασχολείται με τον αθλητισμό γίνεται αυτόματα ένας ήρωας, ένας υπεραθλητής. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ενδιαφέρον να προβληθούν τα θέματα του 

Παραολυμπιακού Αθλητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν περιορισμένο 

πριν τους Αγώνες και φυσικά διαπιστώθηκε και πάλι η προτίμηση στις αρνητικές 

επιδόσεις ακόμη και στον αθλητισμό. Ήταν δηλαδή προτιμότερο να τονιστεί ότι 

κάποιοι αθλητές δεν κατάφεραν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα ή ότι η Πολιτεία δε 

στηρίζει τους αθλητές, όπως θα έπρεπε, παρά να προβληθεί κάποια διάκριση, κάποιο 

εξαιρετικό επίτευγμα ενός αθλητή. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποτελεί το λεξιλόγιο με το οποίο 

παρουσιάζονται οι ειδήσεις, όταν γίνεται αναφορά σε άτομα με αναπηρία και σε 

αθλητές με αναπηρία. Αυτό που συνέβαινε συχνά πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 

είναι ότι οι αθλητές δεν αντιμετωπίζονταν ως αθλητές. Χρησιμοποιούνταν όροι, όπως 

«πρωταθλητές της ζωής», «αυτά τα παιδιά», ενώ ιδιαίτερα τονιζόταν η δύναμη της 
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θέλησης που είναι ένας παράγοντας εξίσου σημαντικός και στα άτομα χωρίς αναπηρία. 

Όμως, η δύναμη της θέλησης τονιζόταν υπέρμετρα, όταν γινόταν αναφορά στα άτομα 

με αναπηρία. 

Μάλιστα, ιδιαίτερο βάρος δινόταν στο φορτισμένο λεξιλόγιο με εκφράσεις όπως 

«τραγικό θύμα», «καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο». Πρόκειται για μια φράση 

που υπονοεί ότι, αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αμαξίδιο, ταυτόχρονα καθηλώνεται σ’ 

αυτό. Όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το άτομο χρησιμοποιεί τα αμαξίδιο ως 

μέσο, για να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή του. Δεν εξυπακούεται ότι κάποιος με 

αναπηρία «καρφώνεται» στο αμαξίδιο και δε σηκώνεται ποτέ ξανά απ’ αυτό.  

Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα θέματα του αθλητισμού των 

αναπήρων αντιμετωπίζονταν ως θέματα κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε δηλαδή 

περίπτωση να καλυφθούν από αθλητικές εφημερίδες ή να ενταχθούν σε αθλητικά 

προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό. Μπορεί να είχαν αθλητικό χαρακτήρα, αλλά ο 

δημοσιογράφος που κάλυπτε τη διοργάνωση ήταν κυρίως από το κοινωνικό ρεπορτάζ 

και φυσικά και η κάλυψη είχε ανάλογο περιεχόμενο. Γινόταν αναφορά στο μελόδραμα 

και στην προσπάθεια να αναδειχτεί η κοινωνική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο αθλητής 

αλλά και ένα άτομο με αναπηρία, ενώ έλειπε κάθε αναφορά στον αθλητισμό και στα 

αθλητικά επιτεύγματα. Πολλοί δημοσιογράφοι πρώτα κάνουν λεπτομερή περιγραφή της 

αναπηρίας και του τραγικού συμβάντος που προκάλεσε την αναπηρία στο άτομο και 

παρεμπιπτόντως αναφέρονται και στο γεγονός πως αυτός ο καημένος κάνει αθλητισμό. 

Φυσικά, με τον τρόπο που προβάλλεται η αναπηρία και οι αθλητές με αναπηρία γίνεται 

έντονη αναπαραγωγή των στερεοτύπων, ενώ παράλληλα ανατροφοδοτούνται και 

ενισχύονται προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία. 

 

Σ. Κωστάρης (2006). Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα. Άτομα με αναπηρία και 

ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα 19-20 Ιουνίου 2006. Αθήνα: Γενική Γραμματεία 

Επικοινωνίας, 132-135 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, πώς παρουσιάζονταν τα άτομα με αναπηρία στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες; (60-80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Ας εξετάσουμε… ένας υπεραθλητής) του 

κειμένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

(μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. (Μονάδες 10) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αποτελούν, 

βαρύτητα, υπογραμμιζόταν, κατόρθωμα, διαπιστώθηκε. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «[Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης] εστίαζαν στα προβλήματα και στη δυστυχία 

που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία» 

 

Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά] 

 

Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον 

χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που 

επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να 

έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν 

επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι 

προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν 

οδηγήσει προς μια θετικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας, 

διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα 

παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης, 

πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας 

δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το ανδρικό, το οποίο 

παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος των 

ανδρών.  

Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων 

ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από 

αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η 

δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο 

γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα 

εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και 

εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη 

για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε 

όλο τον κόσμο. 

Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 

είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν 

στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που επικρατούν 

στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι αντιλήψεις για τις 

ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο φύλο, όπως αυτές 
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εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη κοινωνία, στην 

ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, επηρεάζουν 

τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους 

και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή κοριτσιών.  

Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα 

των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού 

σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των 

νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων 

σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και 

το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά. 

 

Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και 

σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιοι φορείς καλλιεργούν στα παιδιά στερεότυπα 

για τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και ποια κινήματα ασκούν πίεση, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η ανισότητα; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο 

(Στην εποχή… των ανδρών) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε με συντομία την 

απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις του κειμένου: στερεότυπα των 

φύλων, ιδιότητες.  

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

[Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα] 

 

Οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, 

ενώ αποτελούν και μια μεγάλη διοργάνωση με πολλές συμμετοχές. Προσφέρουν 

υψηλού επιπέδου θέαμα, ενώ ταυτόχρονα έχουν τεράστια αξία παραδειγματισμού, 

καθώς και ιδιαίτερη βαρύτητα για τα ιδεώδη του αθλητισμού με ανεκτίμητη 

εκπαιδευτική σημασία. Η συμμετοχή του κόσμου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας ήταν μεγάλη, ενώ διαπιστώνουμε και αλλαγή της κοινωνικής αντιμετώπισης 

της αναπηρίας.  

Ας εξετάσουμε, όμως, την πραγματικότητα πριν από τους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες. Τότε η παρουσίαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ήταν αποσπασματική. Επίσης, υπήρχε πολύ μικρή παρουσίαση στις εφημερίδες και 

στην τηλεόραση και με έντονο τρόπο γινόταν η προβολή στερεοτύπων, αφού στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ειδήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στην αναπηρία, ήταν 

αρνητικές. Κυρίως, εστίαζαν στα προβλήματα και στη δυστυχία που βιώνουν τα άτομα 

με αναπηρία. Έτσι, οι αθλητές αντιμετωπίζονταν ως «ήρωες της ζωής». Μάλιστα, η 

φράση αυτή υπογραμμιζόταν διαρκώς, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα. 

Ακόμη, σε άρθρα αλλά και σε εκπομπές της τηλεόρασης παρουσιάζεται πάντοτε ως 

εξαιρετικό κατόρθωμα το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος με αναπηρία ασχολείται με τον 

αθλητισμό. Επομένως, δεν είναι σπουδαίο το ότι επιτυγχάνει μια σημαντική επίδοση ή 

ότι προπονείται συστηματικά, για να πετύχει τους στόχους του. Αυτό δε μετράει 

καθόλου. Αντίθετα, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που ασχολείται με 

τον αθλητισμό γίνεται αυτόματα ένας ήρωας, ένας υπεραθλητής. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ενδιαφέρον να προβληθούν τα θέματα του 

Παραολυμπιακού Αθλητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν περιορισμένο 

πριν τους Αγώνες και φυσικά διαπιστώθηκε και πάλι η προτίμηση στις αρνητικές 

επιδόσεις ακόμη και στον αθλητισμό. Ήταν δηλαδή προτιμότερο να τονιστεί ότι 

κάποιοι αθλητές δεν κατάφεραν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα ή ότι η Πολιτεία δε 

στηρίζει τους αθλητές, όπως θα έπρεπε, παρά να προβληθεί κάποια διάκριση, κάποιο 

εξαιρετικό επίτευγμα ενός αθλητή. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποτελεί το λεξιλόγιο με το οποίο 

παρουσιάζονται οι ειδήσεις, όταν γίνεται αναφορά σε άτομα με αναπηρία και σε 

αθλητές με αναπηρία. Αυτό που συνέβαινε συχνά πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 

είναι ότι οι αθλητές δεν αντιμετωπίζονταν ως αθλητές. Χρησιμοποιούνταν όροι, όπως 

«πρωταθλητές της ζωής», «αυτά τα παιδιά», ενώ ιδιαίτερα τονιζόταν η δύναμη της 
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θέλησης που είναι ένας παράγοντας εξίσου σημαντικός και στα άτομα χωρίς αναπηρία. 

Όμως, η δύναμη της θέλησης τονιζόταν υπέρμετρα, όταν γινόταν αναφορά στα άτομα 

με αναπηρία. 

Μάλιστα, ιδιαίτερο βάρος δινόταν στο φορτισμένο λεξιλόγιο με εκφράσεις όπως 

«τραγικό θύμα», «καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο». Πρόκειται για μια φράση 

που υπονοεί ότι, αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αμαξίδιο, ταυτόχρονα καθηλώνεται σ’ 

αυτό. Όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το άτομο χρησιμοποιεί τα αμαξίδιο ως 

μέσο, για να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή του. Δεν εξυπακούεται ότι κάποιος με 

αναπηρία «καρφώνεται» στο αμαξίδιο και δε σηκώνεται ποτέ ξανά απ’ αυτό.  

Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα θέματα του αθλητισμού των 

αναπήρων αντιμετωπίζονταν ως θέματα κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε δηλαδή 

περίπτωση να καλυφθούν από αθλητικές εφημερίδες ή να ενταχθούν σε αθλητικά 

προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό. Μπορεί να είχαν αθλητικό χαρακτήρα, αλλά ο 

δημοσιογράφος που κάλυπτε τη διοργάνωση ήταν κυρίως από το κοινωνικό ρεπορτάζ 

και φυσικά και η κάλυψη είχε ανάλογο περιεχόμενο. Γινόταν αναφορά στο μελόδραμα 

και στην προσπάθεια να αναδειχτεί η κοινωνική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο αθλητής 

αλλά και ένα άτομο με αναπηρία, ενώ έλειπε κάθε αναφορά στον αθλητισμό και στα 

αθλητικά επιτεύγματα. Πολλοί δημοσιογράφοι πρώτα κάνουν λεπτομερή περιγραφή της 

αναπηρίας και του τραγικού συμβάντος που προκάλεσε την αναπηρία στο άτομο και 

παρεμπιπτόντως αναφέρονται και στο γεγονός πως αυτός ο καημένος κάνει αθλητισμό. 

Φυσικά, με τον τρόπο που προβάλλεται η αναπηρία και οι αθλητές με αναπηρία γίνεται 

έντονη αναπαραγωγή των στερεοτύπων, ενώ παράλληλα ανατροφοδοτούνται και 

ενισχύονται προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία. 

 

Σ. Κωστάρης (2006). Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα. Άτομα με αναπηρία και 

ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα 19-20 Ιουνίου 2006. Αθήνα: Γενική Γραμματεία 

Επικοινωνίας, 132-135 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο συγγραφέας, για να υποστηρίξει τη θέση ότι τα 

θέματα του αθλητισμού των αναπήρων αντιμετωπίζονταν ως θέματα κοινωνικού 

χαρακτήρα; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Επίσης, είναι… 

αναπηρία) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου: εφημερίδες, προβολή στερεοτύπων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε γιατί ο συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά το ρήμα 

«καρφώνεται»  στην πέμπτη παράγραφο (Μάλιστα… απ΄αυτό) του κειμένου. 

 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] 

 

Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση και, 

προκειμένου να γίνει σεβαστό το δικαίωμα αυτό, διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα ένταξης, σε όλα τα επίπεδα και διά βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και με βάση 

τις ίσες ευκαιρίες. Αρχικά, στοχεύουν στην πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

και του αισθήματος αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης καθώς και στην ενίσχυση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της 

ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Επίσης, αποσκοπούν στο να αναπτύξουν τα άτομα με 

αναπηρίες την προσωπικότητά τους, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους, καθώς 

και τις πνευματικές και φυσικές ικανότητές τους στο μέγιστο δυναμικό τους. Επιπλέον, 

παρέχουν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε 

μια ελεύθερη κοινωνία.  

Για την επίτευξη, όμως, όλων των παραπάνω σκοπών κρίνεται απαραίτητο τα 

συμβαλλόμενα κράτη να κατοχυρώσουν τα παρακάτω δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες. Πρώτα πρώτα να μην αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα 

βάσει της αναπηρίας. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά με αναπηρίες δεν πρέπει να 

αποκλείονται από την ελεύθερη και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας της αναπηρίας τους. Έπειτα, τα άτομα με 

αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισότιμα με τους άλλους στις κοινότητες 

στις οποίες ζουν. Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να παρέχεται εύλογη προσαρμογή για 

τις απαιτήσεις του ατόμου και τα άτομα με αναπηρίες να λαμβάνουν την υποστήριξη 

που απαιτείται μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

αποτελεσματική εκπαίδευσή τους. Τέλος, πρέπει να παρέχονται αποτελεσματικά 

εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την 

ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον στόχο της πλήρους 

ενσωμάτωσης.  

Ακόμη, τα συμβαλλόμενα κράτη επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να 

διδάσκονται δεξιότητες ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολύνουν 

την πλήρη και ίση συμμετοχή τους τόσο στην εκπαίδευση όσο και ως μέλη της 

κοινωνίας. Για τον λόγο αυτόν τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 

και παρέχουν τη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα και ιδιαίτερα τα παιδιά, που είναι τυφλά, 
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κωφά ή τυφλά και κωφά, εκπαιδεύονται με τις πιο κατάλληλες γλώσσες, τους τρόπους 

αλλά και τα μέσα επικοινωνίας, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του 

ατόμου και στα περιβάλλοντα, ώστε να μεγιστοποιείται η ακαδημαϊκή και κοινωνική 

τους ανάπτυξη.  

Προκειμένου, όμως, να εξασφαλίσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού, τα 

συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα. Προσλαμβάνουν δηλαδή 

εκπαιδευτικούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δάσκαλοι με αναπηρίες, που 

κατέχουν τα τυπικά προσόντα στη νοηματική γλώσσα και/ή στη Μπράιλ. Επίσης, 

εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες και το προσωπικό που απασχολούνται σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, επειδή μια τέτοια κατάρτιση θα ενσωματώνει ευαισθητοποίηση 

για την αναπηρία και τη χρήση κατάλληλων βελτιωμένων και εναλλακτικών τρόπων, 

μέσων και μορφών επικοινωνίας καθώς και εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικών, για να 

υποστηριχθούν τα άτομα με αναπηρίες. Τέλος, τα συμβαλλόμενα κράτη διασφαλίζουν 

ότι τα άτομα με αναπηρίες θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διά 

βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και ισότιμα με τους άλλους.  

 

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Άρθρο 24 «Εκπαίδευση» (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε., ποια δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 

θα πρέπει να κατοχυρώσουν τα συμβαλλόμενα κράτη; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 11) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Για την επίτευξη… ενσωμάτωσης) του 

κειμένου. 

(μονάδες 2) 
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Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

ακόλουθες υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις του κειμένου: άτομα με αναπηρίες, 

αποκλείονται.  

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] 

 

Εδώ και δεκαετίες οργανώσεις και σωματεία δίνουν έναν συνεπή αγώνα για τα 

άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, είναι διάχυτη η αίσθηση ότι υφίσταται ένας λιγότερο ή 

περισσότερο συνειδητός αποκλεισμός. Αποκλεισμός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

που έχει συχνά τα ίδια χαρακτηριστικά με τους αποκλεισμούς που βιώνουν καθημερινά 

στη ζωή τους. Αν και φαίνεται ότι γνωστοποιούνται οι ανάγκες και τα προβλήματά τους 

τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και από την ευρύτερη κοινωνία, τελικά τα 

άτομα αυτά ποτέ δεν έρχονται στο επίκεντρο του δημόσιου προβληματισμού. 

Αυτός ο ιδιότυπος περιορισμός ή αποκλεισμός από τη δημόσια προβολή έχει 

σίγουρα να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Συνδέεται με το ευρύτερο πρόβλημα, τη μεγάλη αυτή συζήτηση που 

αφορά στον ρόλο και στην ευθύνη τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης δεν καλύπτουν την αναγκαιότητα ενημέρωσης της κοινωνίας. Μολονότι, 

λοιπόν, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να ρίξουμε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο κυνήγι των πωλήσεων, η αφετηρία του προβλήματος 

κατά τη γνώμη μου δεν είναι εκεί, είναι στην ουσία πρόβλημα ολόκληρης της 

κοινωνίας. Γιατί το τι προτιμά ο πελάτης-αποδέκτης προγραμμάτων και πληροφοριών 

έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την παιδεία. 

Και η αλήθεια είναι ότι η αναπηρία θεωρούνταν πάντοτε συνώνυμο της 

αδυναμίας και της πλήρους ανικανότητας. Στην πράξη αντιμετωπίζουμε κάποιον 

ανάπηρο σαν να είναι ολικά ανάπηρος, ασχέτως αν η ανεπάρκειά του σχετίζεται με 

συγκεκριμένες λειτουργίες που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Δυστυχώς, τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Αν θυμηθούμε το πώς προβάλλονται τα θέματα 

των αναπήρων από τις ειδήσεις και τις εφημερίδες, θα αντιληφθούμε το πώς 

αναπαράγονται και τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και στιγματισμού. 

Έχει διαπιστωθεί ότι ο άνθρωπος με αναπηρία είναι στιγματισμένος από 

λύπηση. Ακόμα κι όταν γίνεται δημόσια αναφορά σε περιπτώσεις ανθρώπων με 

αναπηρία, η λύπη είναι αυτή που προβάλλεται συνειδητά ή ασυνείδητα. Το βλέπουμε 

στις ειδήσεις της τηλεόρασης, στις περιπτώσεις ενός ανθρώπου που είναι ανάπηρος και 

προσπαθεί να κερδίσει τη ζωή του. Ενώ επιβραβεύουμε το σθένος του, παρά το 

πρόβλημα του, το μήνυμα που διαπερνά την είδηση δεν αφορά στην ουσία τον ανάπηρο 

αλλά τους υπόλοιπους, τους «φυσιολογικούς». Το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι 
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«κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός παρά το πρόβλημα που έχει δείχνει τέτοια δύναμη και 

τέτοιο κουράγιο και μετά λέω πως εγώ έχω προβλήματα». Δηλαδή πάλι στον εαυτό μας 

απευθυνόμαστε. Αν στόχος είναι να περάσει μέσω της είδησης το μήνυμα για το σθένος 

και τη θέληση για ζωή του αναπήρου, η εικόνα που περνάει είναι συχνά του 

διαφορετικού και του παράξενου ανθρώπου. 

Και βέβαια τα τελευταία πλάνα της είδησης στην τηλεόραση έχουν επενδυθεί με 

μια γλυκόπικρη μουσική. Ναι, πάλι τα κατάφερε ο ευαίσθητος δημοσιογράφος που 

έδειξε με περισσή ευαισθησία μια διαφορετική όψη της ζωής. Και τελικά το μήνυμα 

που περνάει στον κόσμο είναι εντελώς διαφορετικό. Κι επειδή τα δελτία ειδήσεων 

έχουν συνήθως αυτές τις ανθρωπιστικές νότες, αμέσως μετά παίζουν διαφημίσεις της 

κύριας όψης της ζωής, το υγιέστατο και πανέμορφο φωτομοντέλο που τα έχει όλα στη 

ζωή του και οδηγεί γεμάτο σιγουριά το αστραφτερό αυτοκίνητο. 

Για να εντάξουμε, λοιπόν, ή να επανεντάξουμε άτομα με αναπηρία στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τους εντάξουμε ισότιμα 

στην εικόνα που έχουμε για τους ανθρώπους, όχι να τους αντιμετωπίζουμε ως έναν 

διαφορετικό κόσμο που ζει παράλληλα με τον δικό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι και η πιο 

σημαντική ευθύνη που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να το πράξουν, να εντάξουν δηλαδή στα προγράμματά τους ανθρώπους με 

αναπηρία που συμβιώνουν αρμονικά με τους άλλους ανθρώπους. Κι εδώ ο ρόλος των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι καταλυτικός και θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο 

σκοπός της ύπαρξής τους είναι πρώτα απ’ όλα κοινωνικός και δευτερευόντως 

επιχειρηματικός. 

 

Ι. Δεσποτοπούλου (2006). Άτομα με αναπηρία και τρόπος παρουσίασής τους 

στα ΜΜΕ. Στο Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα, 19-20 Ιουνίου 

2006. Αθήνα, 96-102 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.  Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τη συγγραφέα, τα άτομα με αναπηρία 

αποκλείονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 
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Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Έχει διαπιστωθεί… ανθρώπου) του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις: φαινόμενα περιθωριοποίησης και στιγματισμού, σημαντική ευθύνη. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε λέξεις ειδικού λεξιλογίου. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] 

 

Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και, προκειμένου 

να γίνει σεβαστό το δικαίωμα αυτό, διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης, 

σε όλα τα επίπεδα και διά βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και με βάση τις ίσες ευκαιρίες. 

Αρχικά, στοχεύουν στην πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και του 

αισθήματος αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης καθώς και στην ενίσχυση του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ανθρώπινης 

ποικιλομορφίας. Επίσης, αποσκοπούν στο να αναπτύξουν τα άτομα με αναπηρία την 

προσωπικότητά τους, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους, καθώς και τις 

πνευματικές και φυσικές ικανότητές τους στο μέγιστο δυναμικό τους. Επιπλέον, 

παρέχουν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε 

μια ελεύθερη κοινωνία.  

Για την επίτευξη, όμως, όλων των παραπάνω σκοπών κρίνεται απαραίτητο τα 

συμβαλλόμενα κράτη να κατοχυρώσουν τα παρακάτω δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία. Πρώτα πρώτα να μην αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα 

βάσει της αναπηρίας. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν πρέπει να 

αποκλείονται από την ελεύθερη και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας της αναπηρίας τους. Έπειτα, τα άτομα με αναπηρία 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισότιμα με τους άλλους στις κοινότητες στις οποίες ζουν. 

Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να παρέχεται εύλογη προσαρμογή για τις απαιτήσεις του 

ατόμου και τα άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται μέσα 

στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική 

εκπαίδευσή τους. Τέλος, πρέπει να παρέχονται αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα 

υποστήριξης σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική 

ανάπτυξη, σύμφωνα με τον στόχο της πλήρους ενσωμάτωσης.  

Ακόμη, τα συμβαλλόμενα κράτη επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να 

διδάσκονται δεξιότητες ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολύνουν 

την πλήρη και ίση συμμετοχή τους τόσο στην εκπαίδευση όσο και ως μέλη της 

κοινωνίας. Για τον λόγο αυτόν τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 

και παρέχουν τη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα και ιδιαίτερα τα παιδιά, που είναι τυφλά, 

κωφά ή τυφλά και κωφά, εκπαιδεύονται με τις πιο κατάλληλες γλώσσες, τους τρόπους 
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αλλά και τα μέσα επικοινωνίας, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του 

ατόμου και στα περιβάλλοντα, ώστε να μεγιστοποιείται η ακαδημαϊκή και κοινωνική 

τους ανάπτυξη.  

Προκειμένου, όμως, να εξασφαλίσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού, τα 

συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα. Προσλαμβάνουν δηλαδή 

εκπαιδευτικούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δάσκαλοι με αναπηρία, που 

κατέχουν τα τυπικά προσόντα στη νοηματική γλώσσα και/ή στη Μπράιλ. Επίσης, 

εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες και το προσωπικό που απασχολούνται σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, επειδή μια τέτοια κατάρτιση θα ενσωματώνει ευαισθητοποίηση 

για την αναπηρία και τη χρήση κατάλληλων βελτιωμένων και εναλλακτικών τρόπων, 

μέσων και μορφών επικοινωνίας καθώς και εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικών, για να 

υποστηριχθούν τα άτομα με αναπηρία. Τέλος, τα συμβαλλόμενα κράτη διασφαλίζουν 

ότι τα άτομα με αναπηρία θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διά 

βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και ισότιμα με τους άλλους.  

 

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Άρθρο 24 «Εκπαίδευση». (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια μέτρα θα πρέπει λάβουν τα συμβαλλόμενα κράτη, ώστε να διασφαλίσουν 

ότι τα άτομα με αναπηρία θα διδαχτούν δεξιότητες ζωής και κοινωνικής 

ανάπτυξης; (60 – 80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη (Για την επίτευξη… ενσωμάτωσης) 

παράγραφος του κειμένου;  

(μονάδες 2) 
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Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμία από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: διασφαλίζουν, 

αποσκοπούν, απαραίτητο, εύλογη, κατάλληλα.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κ.λπ.) 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «…τα άτομα με αναπηρία θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική 

τριτοβάθμια εκπαίδευση…»  

 

Γ2.α. Να δηλώσετε αν στην παραπάνω φράση γίνεται κυριολεκτική/δηλωτική ή  

μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] 

 

Εδώ και δεκαετίες οργανώσεις και σωματεία δίνουν έναν συνεπή αγώνα για τα 

άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, είναι διάχυτη η αίσθηση ότι υφίσταται ένας λιγότερο ή 

περισσότερο συνειδητός αποκλεισμός. Αποκλεισμός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

που έχει συχνά τα ίδια χαρακτηριστικά με τους αποκλεισμούς που βιώνουν καθημερινά 

στη ζωή τους. Αν και φαίνεται ότι γνωστοποιούνται οι ανάγκες και τα προβλήματά τους 

τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και από την ευρύτερη κοινωνία, τελικά τα 

άτομα αυτά ποτέ δεν έρχονται στο επίκεντρο του δημόσιου προβληματισμού. 

Αυτός ο ιδιότυπος περιορισμός ή αποκλεισμός από τη δημόσια προβολή έχει 

σίγουρα να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Συνδέεται με το ευρύτερο πρόβλημα, τη μεγάλη αυτή συζήτηση που 

αφορά στον ρόλο και στην ευθύνη τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης δεν καλύπτουν την αναγκαιότητα ενημέρωσης της κοινωνίας. Μολονότι, 

λοιπόν, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να ρίξουμε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο κυνήγι των πωλήσεων, η αφετηρία του προβλήματος 

κατά τη γνώμη μου δεν είναι εκεί, είναι στην ουσία πρόβλημα ολόκληρης της 

κοινωνίας. Γιατί το τι προτιμά ο πελάτης-αποδέκτης προγραμμάτων και πληροφοριών 

έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την παιδεία. 

Και η αλήθεια είναι ότι η αναπηρία θεωρούνταν πάντοτε συνώνυμο της 

αδυναμίας και της πλήρους ανικανότητας. Στην πράξη αντιμετωπίζουμε κάποιον 

ανάπηρο σαν να είναι ολικά ανάπηρος, ασχέτως αν η ανεπάρκειά του σχετίζεται με 

συγκεκριμένες λειτουργίες που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Δυστυχώς, τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Αν θυμηθούμε το πώς προβάλλονται τα θέματα 

των αναπήρων από τις ειδήσεις και τις εφημερίδες, θα αντιληφθούμε το πώς 

αναπαράγονται και τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και στιγματισμού. 

Έχει διαπιστωθεί ότι ο άνθρωπος με αναπηρία είναι στιγματισμένος από 

λύπηση. Ακόμα κι όταν γίνεται δημόσια αναφορά σε περιπτώσεις ανθρώπων με 

αναπηρία, η λύπη είναι αυτή που προβάλλεται συνειδητά ή ασυνείδητα. Το βλέπουμε 

στις ειδήσεις της τηλεόρασης, στις περιπτώσεις ενός ανθρώπου που είναι ανάπηρος και 

προσπαθεί να κερδίσει τη ζωή του. Ενώ επιβραβεύουμε το σθένος του, παρά το 

πρόβλημα του, το μήνυμα που διαπερνά την είδηση δεν αφορά στην ουσία τον ανάπηρο 

αλλά τους υπόλοιπους, τους «φυσιολογικούς». Το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι 
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«κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός παρά το πρόβλημα που έχει δείχνει τέτοια δύναμη και 

τέτοιο κουράγιο και μετά λέω πως εγώ έχω προβλήματα». Δηλαδή πάλι στον εαυτό μας 

απευθυνόμαστε. Αν στόχος είναι να περάσει μέσω της είδησης το μήνυμα για το σθένος 

και τη θέληση για ζωή του αναπήρου, η εικόνα που περνάει είναι συχνά του 

διαφορετικού και του παράξενου ανθρώπου. 

Και βέβαια τα τελευταία πλάνα της είδησης στην τηλεόραση έχουν επενδυθεί με 

μια γλυκόπικρη μουσική. Ναι, πάλι τα κατάφερε ο ευαίσθητος δημοσιογράφος που 

έδειξε με περισσή ευαισθησία μια διαφορετική όψη της ζωής. Και τελικά το μήνυμα 

που περνάει στον κόσμο είναι εντελώς διαφορετικό. Κι επειδή τα δελτία ειδήσεων 

έχουν συνήθως αυτές τις ανθρωπιστικές νότες, αμέσως μετά παίζουν διαφημίσεις της 

κύριας όψης της ζωής, το υγιέστατο και πανέμορφο φωτομοντέλο που τα έχει όλα στη 

ζωή του και οδηγεί γεμάτο σιγουριά το αστραφτερό αυτοκίνητο. 

Για να εντάξουμε, λοιπόν, ή να επανεντάξουμε άτομα με αναπηρία στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τους εντάξουμε ισότιμα 

στην εικόνα που έχουμε για τους ανθρώπους, όχι να τους αντιμετωπίζουμε ως έναν 

διαφορετικό κόσμο που ζει παράλληλα με τον δικό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι και η πιο 

σημαντική ευθύνη που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να το πράξουν, να εντάξουν δηλαδή στα προγράμματά τους ανθρώπους με 

αναπηρία που συμβιώνουν αρμονικά με τους άλλους ανθρώπους. Κι εδώ ο ρόλος των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι καταλυτικός και θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο 

σκοπός της ύπαρξής τους είναι πρώτα απ’ όλα κοινωνικός και δευτερευόντως 

επιχειρηματικός. 

 

Ι. Δεσποτοπούλου (2006). Άτομα με αναπηρία και τρόπος παρουσίασής τους 

στα ΜΜΕ. Στο Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα, 19-20 Ιουνίου 

2006. Αθήνα, 96-102 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς θα μπορούσαν, σύμφωνα με τη συγγραφέα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να 

συνδράμουν στην ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή; (60 – 80 λέξεις)  

(μονάδες 11) 
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Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τέταρτη (Έχει διαπιστωθεί… ανθρώπου) 

και στην πέμπτη (Και βέβαια… αυτοκίνητο) παράγραφο του κειμένου.  

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμία από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: ιδιότυπος, πλήρους, 

ανεπάρκεια, σθένος, περισσή. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «…το υγιέστατο και πανέμορφο φωτομοντέλο που τα έχει όλα στη ζωή του 

και οδηγεί γεμάτο σιγουριά το αστραφτερό αυτοκίνητο» 

 

Γ2.α. Η λέξη αστραφτερό χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά; Να αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη αστραφτερό. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε 

τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] 

 

Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και, προκειμένου 

να γίνει σεβαστό το δικαίωμα αυτό, διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης, 

σε όλα τα επίπεδα και διά βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και με βάση τις ίσες ευκαιρίες. 

Αρχικά, στοχεύουν στην πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και του 

αισθήματος αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης καθώς και στην ενίσχυση του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ανθρώπινης 

ποικιλομορφίας. Επίσης, αποσκοπούν στο να αναπτύξουν τα άτομα με αναπηρία την 

προσωπικότητά τους, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους, καθώς και τις 

πνευματικές και φυσικές ικανότητές τους στο μέγιστο δυναμικό τους. Επιπλέον, 

παρέχουν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε 

μια ελεύθερη κοινωνία.  

Για την επίτευξη, όμως, όλων των παραπάνω σκοπών κρίνεται απαραίτητο τα 

συμβαλλόμενα κράτη να κατοχυρώσουν τα παρακάτω δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία. Πρώτα πρώτα να μην αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα 

βάσει της αναπηρίας. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν πρέπει να 

αποκλείονται από την ελεύθερη και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας της αναπηρίας τους. Έπειτα, τα άτομα με αναπηρία 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισότιμα με τους άλλους στις κοινότητες στις οποίες ζουν. 

Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να παρέχεται εύλογη προσαρμογή για τις απαιτήσεις του 

ατόμου και τα άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται μέσα 

στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική 

εκπαίδευσή τους. Τέλος, πρέπει να παρέχονται αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα 

υποστήριξης σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική 

ανάπτυξη, σύμφωνα με τον στόχο της πλήρους ενσωμάτωσης.  

Ακόμη, τα συμβαλλόμενα κράτη επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να 

διδάσκονται δεξιότητες ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολύνουν 

την πλήρη και ίση συμμετοχή τους τόσο στην εκπαίδευση όσο και ως μέλη της 

κοινωνίας. Για τον λόγο αυτόν τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 

και παρέχουν τη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα και ιδιαίτερα τα παιδιά, που είναι τυφλά, 

κωφά ή τυφλά και κωφά, εκπαιδεύονται με τις πιο κατάλληλες γλώσσες, τους τρόπους 
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αλλά και τα μέσα επικοινωνίας, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του 

ατόμου και στα περιβάλλοντα, ώστε να μεγιστοποιείται η ακαδημαϊκή και κοινωνική 

τους ανάπτυξη.  

Προκειμένου, όμως, να εξασφαλίσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού, τα 

συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα. Προσλαμβάνουν δηλαδή 

εκπαιδευτικούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δάσκαλοι με αναπηρία, που 

κατέχουν τα τυπικά προσόντα στη νοηματική γλώσσα και/ή στη Μπράιλ. Επίσης, 

εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες και το προσωπικό που απασχολούνται σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, επειδή μια τέτοια κατάρτιση θα ενσωματώνει ευαισθητοποίηση 

για την αναπηρία και τη χρήση κατάλληλων βελτιωμένων και εναλλακτικών τρόπων, 

μέσων και μορφών επικοινωνίας καθώς και εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικών, για να 

υποστηριχθούν τα άτομα με αναπηρία. Τέλος, τα συμβαλλόμενα κράτη διασφαλίζουν 

ότι τα άτομα με αναπηρία θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διά 

βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και ισότιμα με τους άλλους.  

 

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Άρθρο 24 «Εκπαίδευση». (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε., ποια μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να 

υποστηριχθεί η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 11) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

στην τελευταία παράγραφο (Προκειμένου, όμως,… με τους άλλους) του 

κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 
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(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις ή φράσεις του 

κειμένου με έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

ανθρώπινου δυναμικού, πρόσβαση, προσαρμογή, εξατομικευμένα μέτρα 

υποστήριξης, άσκηση του δικαιώματος. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  «Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία στην εκπαίδευση». 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τους συντάκτες της 

Σύμβασης του Ο.Η.Ε. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] 

 

Εδώ και δεκαετίες οργανώσεις και σωματεία δίνουν έναν συνεπή αγώνα για τα 

άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, είναι διάχυτη η αίσθηση ότι υφίσταται ένας λιγότερο ή 

περισσότερο συνειδητός αποκλεισμός. Αποκλεισμός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

που έχει συχνά τα ίδια χαρακτηριστικά με τους αποκλεισμούς που βιώνουν καθημερινά 

στη ζωή τους. Αν και φαίνεται ότι γνωστοποιούνται οι ανάγκες και τα προβλήματά τους 

τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και από την ευρύτερη κοινωνία, τελικά τα 

άτομα αυτά ποτέ δεν έρχονται στο επίκεντρο του δημόσιου προβληματισμού. 

Αυτός ο ιδιότυπος περιορισμός ή αποκλεισμός από τη δημόσια προβολή έχει 

σίγουρα να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Συνδέεται με το ευρύτερο πρόβλημα, τη μεγάλη αυτή συζήτηση που 

αφορά στον ρόλο και στην ευθύνη τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης δεν καλύπτουν την αναγκαιότητα ενημέρωσης της κοινωνίας. Μολονότι, 

λοιπόν, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να ρίξουμε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο κυνήγι των πωλήσεων, η αφετηρία του προβλήματος 

κατά τη γνώμη μου δεν είναι εκεί, είναι στην ουσία πρόβλημα ολόκληρης της 

κοινωνίας. Γιατί το τι προτιμά ο πελάτης-αποδέκτης προγραμμάτων και πληροφοριών 

έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την παιδεία. 

Και η αλήθεια είναι ότι η αναπηρία θεωρούνταν πάντοτε συνώνυμο της 

αδυναμίας και της πλήρους ανικανότητας. Στην πράξη αντιμετωπίζουμε κάποιον 

ανάπηρο σαν να είναι ολικά ανάπηρος, ασχέτως αν η ανεπάρκειά του σχετίζεται με 

συγκεκριμένες λειτουργίες που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Δυστυχώς, τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Αν θυμηθούμε το πώς προβάλλονται τα θέματα 

των αναπήρων από τις ειδήσεις και τις εφημερίδες, θα αντιληφθούμε το πώς 

αναπαράγονται και τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και στιγματισμού. 

Έχει διαπιστωθεί ότι ο άνθρωπος με αναπηρία είναι στιγματισμένος από 

λύπηση. Ακόμα κι όταν γίνεται δημόσια αναφορά σε περιπτώσεις ανθρώπων με 

αναπηρία, η λύπη είναι αυτή που προβάλλεται συνειδητά ή ασυνείδητα. Το βλέπουμε 

στις ειδήσεις της τηλεόρασης, στις περιπτώσεις ενός ανθρώπου που είναι ανάπηρος και 

προσπαθεί να κερδίσει τη ζωή του. Ενώ επιβραβεύουμε το σθένος του, παρά το 

πρόβλημα του, το μήνυμα που διαπερνά την είδηση δεν αφορά στην ουσία τον ανάπηρο 

αλλά τους υπόλοιπους, τους «φυσιολογικούς». Το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι 
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«κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός παρά το πρόβλημα που έχει δείχνει τέτοια δύναμη και 

τέτοιο κουράγιο και μετά λέω πως εγώ έχω προβλήματα». Δηλαδή πάλι στον εαυτό μας 

απευθυνόμαστε. Αν στόχος είναι να περάσει μέσω της είδησης το μήνυμα για το σθένος 

και τη θέληση για ζωή του αναπήρου, η εικόνα που περνάει είναι συχνά του 

διαφορετικού και του παράξενου ανθρώπου. 

Και βέβαια τα τελευταία πλάνα της είδησης στην τηλεόραση έχουν επενδυθεί με 

μια γλυκόπικρη μουσική. Ναι, πάλι τα κατάφερε ο ευαίσθητος δημοσιογράφος που 

έδειξε με περισσή ευαισθησία μια διαφορετική όψη της ζωής. Και τελικά το μήνυμα 

που περνάει στον κόσμο είναι εντελώς διαφορετικό. Κι επειδή τα δελτία ειδήσεων 

έχουν συνήθως αυτές τις ανθρωπιστικές νότες, αμέσως μετά παίζουν διαφημίσεις της 

κύριας όψης της ζωής, το υγιέστατο και πανέμορφο φωτομοντέλο που τα έχει όλα στη 

ζωή του και οδηγεί γεμάτο σιγουριά το αστραφτερό αυτοκίνητο. 

Για να εντάξουμε, λοιπόν, ή να επανεντάξουμε άτομα με αναπηρία στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τους εντάξουμε ισότιμα 

στην εικόνα που έχουμε για τους ανθρώπους, όχι να τους αντιμετωπίζουμε ως έναν 

διαφορετικό κόσμο που ζει παράλληλα με τον δικό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι και η πιο 

σημαντική ευθύνη που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να το πράξουν, να εντάξουν δηλαδή στα προγράμματά τους ανθρώπους με 

αναπηρία που συμβιώνουν αρμονικά με τους άλλους ανθρώπους. Κι εδώ ο ρόλος των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι καταλυτικός και θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο 

σκοπός της ύπαρξής τους είναι πρώτα απ’ όλα κοινωνικός και δευτερευόντως 

επιχειρηματικός. 

 

Ι. Δεσποτοπούλου (2006). Άτομα με αναπηρία και τρόπος παρουσίασής τους 

στα ΜΜΕ. Στο Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα, 19-20 Ιουνίου 

2006. Αθήνα, 96-102 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Η συγγραφέας διατυπώνει την άποψη πως συχνά από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης η εικόνα που προβάλλεται για τα άτομα με αναπηρίες είναι αυτή του 

διαφορετικού και του παράξενου ανθρώπου. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει 
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την παραπάνω άποψη; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Έχει διαπιστωθεί… 

ανθρώπου) του κειμένου;  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: οι ανάγκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

ανικανότητας, ειδήσεις, τις ανθρωπιστικές νότες. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

 

[Εικονικός πολιτισμός] 

 

Η τηλεοπτική επικοινωνία οδηγεί κυρίαρχα στη φυγή από την πραγματικότητα. 

Με άλλα λόγια, η τηλεόραση κατασκευάζει ένα μοντέλο της πραγματικότητας ολότελα 

«εξωπραγματικό», στο οποίο «βασιλεύει» η ισότητα, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, 

προσφέροντας στον μέσο θεατή την ευκαιρία να ζήσει άγνωστες καταστάσεις και 

εμπειρίες, την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. «Καταναλώνοντας» τα προϊόντα της ο 

σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να κινηθεί σε κόσμους διαφορετικούς από τον δικό του, 

να αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα και να υποδυθεί κοινωνικούς ρόλους, που στην 

καθημερινή του ζωή είναι εντελώς απρόσιτοι. Σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, που χτίζει, 

δίνεται ένα επίχρισμα ρεαλισμού μέσω του οποίου η φαντασίωση μεταμφιέζεται σε 

πραγματικότητα. 

Ακόμη, ο τρόπος προβολής συμβάλλει, ώστε τα πρόσωπα και τα γεγονότα που 

βλέπουμε στην οθόνη να μοιάζουν πραγματικά και φυσικά. Το αποτέλεσμα είναι ο 

θεατής να αισθάνεται ότι και οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στην 

οθόνη, πρέπει να είναι και αυτές αληθινές. Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

αληθοφάνειας, που καθιστά τη φυγή στον κόσμο της τηλεόρασης δυνατή. Στους 

μοντέρνους καιρούς η πραγματικότητα έχει υποκύψει και έχει εξαλειφθεί από την 

προβολή των ειδώλων που μεταφέρονται και κυριαρχούν στην τηλεόραση. 

Άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό η τηλεόραση μιλά τη γλώσσα των συγκινήσεων και 

των συναισθηματικών καταστάσεων, από τις οποίες εκμαιεύονται εσωτερικές 

συγκρούσεις, ταυτίσεις και επιθυμίες παράλληλα με τα ιδεολογικά μηνύματα. Για να 

κατακτήσει, λοιπόν, ένα ευρύ κοινό, η τηλεόραση πρέπει να στοχεύει στις 

συναισθηματικές ανάγκες και στις προσωπικές επιθυμίες του, επειδή η τηλεοπτική 

επικοινωνία δίνει διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και στα όνειρα 

του σύγχρονου ανθρώπου, καθηλώνοντάς τον έτσι στο επίπεδο της φαντασίωσης και 

της αυταπάτης. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος, τον οποίο προβάλλει η τηλεόραση, 

παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα αυτής της φυγής. Μόνο που η φυγή είναι απατηλή, δε 

λειτουργεί ως φυγή αλλά ως κοινωνική επανένταξη ή ενσωμάτωση, καθώς πείθει το 

κοινό, ώστε να δέχεται το αντίθετο του πραγματικού ως φυσικό. Συμπερασματικά, το 

κοινό των μηνυμάτων της τηλεόρασης ζει σ’ έναν κόσμο, στον οποίο η φαντασία 

υποκαθιστά την πραγματικότητα, ενώ η εικόνα έχει περισσότερη σημασία από το 

πρωτότυπο.  
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Πώς, όμως, υλοποιείται αυτή η μεταφορά του κοινωνικού σε εικονικό; Πρώτα 

πρώτα με την έντονη συγκινησιακή φόρτιση των τηλεοπτικών εικόνων. Ακόμη και οι 

αρνητικές καταστάσεις των ανθρώπων προβάλλονται στην τηλεόραση με τρόπο, ώστε 

να προκύπτει το συμπέρασμα πως το κοινωνικό σύστημα είναι παντοδύναμο και δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα αλλαγής. Επίσης, με τον προσωποποιημένο χαρακτήρα των 

τηλεοπτικών εικόνων ο κόσμος των τηλεοπτικών σειρών εμφανίζεται ως 

εξατομικευμένος κόσμος, η κοινότητα δεν υπάρχει, ενώ τα προβλήματα παρουσιάζονται 

ως αποτέλεσμα των ελαττωμάτων ή της διαφθοράς των ατόμων και όχι των κοινωνικών 

συνθηκών. Επιπλέον, η τηλεοπτική επικοινωνία επιδιώκει να παρέχει ανακούφιση από 

τον σκληρό κόσμο της δουλειάς και το κοινό νιώθει ότι συμμετέχει με το να 

παρουσιάζεται η τηλεοπτική επικοινωνία ως κάτι φυσιολογικό. Τέλος, οι τηλεοπτικές 

εικόνες είναι ένας ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης της πραγματικότητας, είναι 

περιεκτικές και σύντομες εξιδανικεύσεις του πώς θα έπρεπε να είναι οι οικογενειακές 

σχέσεις, οι ταξικές διαφορές και οι ταυτότητες των ομάδων. 

  

Γ. Τσουρβάκας (1998). Μειονότητες, φύλα και κοινωνικές τάξεις στην 

τηλεοπτική επικοινωνία. Ανάλυση του περιεχομένου της επικοινωνίας και των 

επιδράσεών του. Προβλήματα και Επισημάνσεις ΙΙ. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 92-96 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα ο συγγραφέας τεκμηριώνει την άποψη πως η κυρίαρχη 

εικόνα της τηλεοπτικής επικοινωνίας είναι φυγή από την πραγματικότητα; (60 – 

80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις της τελευταίας παραγράφου 

(Πώς, όμως,… των ομάδων) του κειμένου με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

του κειμένου. 

(μονάδες 2) 
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Β2.β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση της κάθε διαρθρωτικής λέξης. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με την έντονη γραφή:  άνθρωπος, οθόνη, αληθινές, συγκινήσεων, 

συναισθηματικές ανάγκες. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, που χτίζει η τηλεόραση, δίνεται ένα επίχρισμα 

ρεαλισμού μέσω του οποίου η φαντασίωση μεταμφιέζεται σε 

πραγματικότητα». 

 

Γ2.α. Η λέξη επίχρισμα χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά; Να αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη επίχρισμα. Στην πρώτη περίπτωση να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

 

[Εικονικός πολιτισμός] 

 

Η τηλεοπτική επικοινωνία οδηγεί κυρίαρχα στη φυγή από την πραγματικότητα. 

Με άλλα λόγια, η τηλεόραση κατασκευάζει ένα μοντέλο της πραγματικότητας ολότελα 

«εξωπραγματικό», στο οποίο «βασιλεύει» η ισότητα, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, 

προσφέροντας στον μέσο θεατή την ευκαιρία να ζήσει άγνωστες καταστάσεις και 

εμπειρίες, την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. «Καταναλώνοντας» τα προϊόντα της ο 

σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να κινηθεί σε κόσμους διαφορετικούς από τον δικό του, να 

αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα και να υποδυθεί κοινωνικούς ρόλους, που στην 

καθημερινή του ζωή είναι εντελώς απρόσιτοι. Σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, που χτίζει, 

δίνεται ένα επίχρισμα ρεαλισμού μέσω του οποίου η φαντασίωση μεταμφιέζεται σε 

πραγματικότητα. 

Ακόμη, ο τρόπος προβολής συμβάλλει, ώστε τα πρόσωπα και τα γεγονότα που 

βλέπουμε στην οθόνη να μοιάζουν πραγματικά και φυσικά. Το αποτέλεσμα είναι ο 

θεατής να αισθάνεται ότι και οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στην 

οθόνη, πρέπει να είναι και αυτές αληθινές. Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

αληθοφάνειας, που καθιστά τη φυγή στον κόσμο της τηλεόρασης δυνατή. Στους 

μοντέρνους καιρούς η πραγματικότητα έχει υποκύψει και έχει εξαλειφθεί από την 

προβολή των ειδώλων που μεταφέρονται και κυριαρχούν στην τηλεόραση. 

Άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό η τηλεόραση μιλά τη γλώσσα των συγκινήσεων και 

των συναισθηματικών καταστάσεων, από τις οποίες εκμαιεύονται εσωτερικές 

συγκρούσεις, ταυτίσεις και επιθυμίες παράλληλα με τα ιδεολογικά μηνύματα. Για να 

κατακτήσει, λοιπόν, ένα ευρύ κοινό, η τηλεόραση πρέπει να στοχεύει στις 

συναισθηματικές ανάγκες και στις προσωπικές επιθυμίες του, επειδή η τηλεοπτική 

επικοινωνία δίνει διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και στα όνειρα 

του σύγχρονου ανθρώπου, καθηλώνοντάς τον έτσι στο επίπεδο της φαντασίωσης και 

της αυταπάτης. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος, τον οποίο προβάλλει η τηλεόραση, 

παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα αυτής της φυγής. Μόνο που η φυγή είναι απατηλή, δε 

λειτουργεί ως φυγή αλλά ως κοινωνική επανένταξη ή ενσωμάτωση, καθώς πείθει το 

κοινό, ώστε να δέχεται το αντίθετο του πραγματικού ως φυσικό. Συμπερασματικά, το 

κοινό των μηνυμάτων της τηλεόρασης ζει σ’ έναν κόσμο, στον οποίο η φαντασία 

υποκαθιστά την πραγματικότητα, ενώ η εικόνα έχει περισσότερη σημασία από το 

πρωτότυπο.  
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Πώς, όμως, υλοποιείται αυτή η μεταφορά του κοινωνικού σε εικονικό; Πρώτα 

πρώτα με την έντονη συγκινησιακή φόρτιση των τηλεοπτικών εικόνων. Ακόμη και οι 

αρνητικές καταστάσεις των ανθρώπων προβάλλονται στην τηλεόραση με τρόπο, ώστε 

να προκύπτει το συμπέρασμα πως το κοινωνικό σύστημα είναι παντοδύναμο και δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα αλλαγής. Επίσης, με τον προσωποποιημένο χαρακτήρα των 

τηλεοπτικών εικόνων ο κόσμος των τηλεοπτικών σειρών εμφανίζεται ως 

εξατομικευμένος κόσμος, η κοινότητα δεν υπάρχει, ενώ τα προβλήματα παρουσιάζονται 

ως αποτέλεσμα των ελαττωμάτων ή της διαφθοράς των ατόμων και όχι των κοινωνικών 

συνθηκών. Επιπλέον, η τηλεοπτική επικοινωνία επιδιώκει να παρέχει ανακούφιση από 

τον σκληρό κόσμο της δουλειάς και το κοινό νιώθει ότι συμμετέχει με το να 

παρουσιάζεται η τηλεοπτική επικοινωνία ως κάτι φυσιολογικό. Τέλος, οι τηλεοπτικές 

εικόνες είναι ένας ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης της πραγματικότητας, είναι 

περιεκτικές και σύντομες εξιδανικεύσεις του πώς θα έπρεπε να είναι οι οικογενειακές 

σχέσεις, οι ταξικές διαφορές και οι ταυτότητες των ομάδων.  

 

Γ. Τσουρβάκας. (1998). Μειονότητες, φύλα και κοινωνικές τάξεις στην 

τηλεοπτική επικοινωνία. Ανάλυση του περιεχομένου της επικοινωνίας και των 

επιδράσεών του. Προβλήματα και Επισημάνσεις ΙΙ. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 92-96 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η τηλεόραση μπορεί να 

κατακτήσει ένα ευρύ κοινό; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τελευταία παράγραφο (Πώς, όμως, 

… των ομάδων) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 
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Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-460 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις: τηλεοπτική επικοινωνία, εικόνων. (Επισημαίνεται ότι οι 

λέξεις/φράσεις είναι στο κείμενο με υπογράμμιση). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω λέξεις της πρώτης 

παραγράφου (Η τηλεοπτική … πραγματικότητα) του κειμένου: 

«εξωπραγματικό», «βασιλεύει». 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

 

[Εικονικός πολιτισμός] 

 

Η τηλεοπτική επικοινωνία οδηγεί κυρίαρχα στη φυγή από την πραγματικότητα. 

Με άλλα λόγια, η τηλεόραση κατασκευάζει ένα μοντέλο της πραγματικότητας ολότελα 

«εξωπραγματικό», στο οποίο «βασιλεύει» η ισότητα, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, 

προσφέροντας στον μέσο θεατή την ευκαιρία να ζήσει άγνωστες καταστάσεις και 

εμπειρίες, την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. «Καταναλώνοντας» τα προϊόντα της ο 

σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να κινηθεί σε κόσμους διαφορετικούς από τον δικό του, να 

αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα και να υποδυθεί κοινωνικούς ρόλους, που στην 

καθημερινή του ζωή είναι εντελώς απρόσιτοι. Σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, που χτίζει, 

δίνεται ένα επίχρισμα ρεαλισμού μέσω του οποίου η φαντασίωση μεταμφιέζεται σε 

πραγματικότητα. 

Ακόμη, ο τρόπος προβολής συμβάλλει, ώστε τα πρόσωπα και τα γεγονότα που 

βλέπουμε στην οθόνη να μοιάζουν πραγματικά και φυσικά. Το αποτέλεσμα είναι ο 

θεατής να αισθάνεται ότι και οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στην 

οθόνη, πρέπει να είναι και αυτές αληθινές. Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

αληθοφάνειας, που καθιστά τη φυγή στον κόσμο της τηλεόρασης δυνατή. Στους 

μοντέρνους καιρούς η πραγματικότητα έχει υποκύψει και έχει εξαλειφθεί από την 

προβολή των ειδώλων που μεταφέρονται και κυριαρχούν στην τηλεόραση. 

Άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό η τηλεόραση μιλά τη γλώσσα των συγκινήσεων και 

των συναισθηματικών καταστάσεων, από τις οποίες εκμαιεύονται εσωτερικές 

συγκρούσεις, ταυτίσεις και επιθυμίες παράλληλα με τα ιδεολογικά μηνύματα. Για να 

κατακτήσει, λοιπόν, ένα ευρύ κοινό, η τηλεόραση πρέπει να στοχεύει στις 

συναισθηματικές ανάγκες και στις προσωπικές επιθυμίες του, επειδή η τηλεοπτική 

επικοινωνία δίνει διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και στα όνειρα 

του σύγχρονου ανθρώπου, καθηλώνοντάς τον έτσι στο επίπεδο της φαντασίωσης και 

της αυταπάτης. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος, τον οποίο προβάλλει η τηλεόραση, 

παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα αυτής της φυγής. Μόνο που η φυγή είναι απατηλή, δε 

λειτουργεί ως φυγή αλλά ως κοινωνική επανένταξη ή ενσωμάτωση, καθώς πείθει το 

κοινό, ώστε να δέχεται το αντίθετο του πραγματικού ως φυσικό. Συμπερασματικά, το 

κοινό των μηνυμάτων της τηλεόρασης ζει σ’ έναν κόσμο, στον οποίο η φαντασία 

υποκαθιστά την πραγματικότητα, ενώ η εικόνα έχει περισσότερη σημασία από το 

πρωτότυπο.  

GI_V_NEG_0_16614.pdf



Πώς, όμως, υλοποιείται αυτή η μεταφορά του κοινωνικού σε εικονικό; Πρώτα 

πρώτα με την έντονη συγκινησιακή φόρτιση των τηλεοπτικών εικόνων. Ακόμη και οι 

αρνητικές καταστάσεις των ανθρώπων προβάλλονται στην τηλεόραση με τρόπο, ώστε 

να προκύπτει το συμπέρασμα πως το κοινωνικό σύστημα είναι παντοδύναμο και δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα αλλαγής. Επίσης, με τον προσωποποιημένο χαρακτήρα των 

τηλεοπτικών εικόνων ο κόσμος των τηλεοπτικών σειρών εμφανίζεται ως 

εξατομικευμένος κόσμος, η κοινότητα δεν υπάρχει, ενώ τα προβλήματα παρουσιάζονται 

ως αποτέλεσμα των ελαττωμάτων ή της διαφθοράς των ατόμων και όχι των κοινωνικών 

συνθηκών. Επιπλέον, η τηλεοπτική επικοινωνία επιδιώκει να παρέχει ανακούφιση από 

τον σκληρό κόσμο της δουλειάς και το κοινό νιώθει ότι συμμετέχει με το να 

παρουσιάζεται η τηλεοπτική επικοινωνία ως κάτι φυσιολογικό. Τέλος, οι τηλεοπτικές 

εικόνες είναι ένας ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης της πραγματικότητας, είναι 

περιεκτικές και σύντομες εξιδανικεύσεις του πώς θα έπρεπε να είναι οι οικογενειακές 

σχέσεις, οι ταξικές διαφορές και οι ταυτότητες των ομάδων.  

 

Γ. Τσουρβάκας. (1998). Μειονότητες, φύλα και κοινωνικές τάξεις στην 

τηλεοπτική επικοινωνία. Ανάλυση του περιεχομένου της επικοινωνίας και των 

επιδράσεών του. Προβλήματα και Επισημάνσεις ΙΙ. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 92-96 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, μετατρέπεται η κοινωνική 

πραγματικότητα σε εικονική; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποια διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη (Η 

τηλεοπτική…πραγματικότητα) και στη δεύτερη παράγραφο (Ακόμη, ο τρόπος… 

τηλεόραση) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 
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Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αυταπάτη, προβολής, να 

στοχεύει, τηλεοπτική, εξιδανικεύσεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 

 

 

Κείμενο 
 

Η κριτική της ποίησης την εποχή της κρίσης 
 

Η κρίση που περνάει η κριτική της ποίησης στις μέρες μας δεν είναι τωρινό 

φαινόμενο, αλλά η επιδείνωση μιας νόσου που μετράει τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. 

Η κρίση της κριτικής είναι, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη - και σοβαρότερη - από 

την κρίση της ποίησης. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις σήμερα μια ερεθιστική 

κριτική απ’ ό,τι ένα ερεθιστικό ποίημα· έναν εμπνευσμένο κριτικό απ’ ό,τι έναν 

εμπνευσμένο ποιητή· μια ανατρεπτική κριτική απ’ ό,τι ένα ανατρεπτικό ποίημα. Όχι 

ότι δε διαβάζουμε πια καλές κριτικές. Τόσο στον περιοδικό και τον ημερήσιο τύπο 

όσο και, περισσότερο αποσπασματικά, στο πέλαγος του διαδικτύου υπάρχουν 

κριτικές που μπορούν να διευρύνουν την αντίληψή μας για την τέχνη αλλά και για τη 

ζωή. Αυτές, όμως, είναι ελάχιστες και αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον 

κανόνα. 

Πού οφείλεται, όμως, η κρίση αυτή; Εν πρώτοις, κατά τη γνώμη μου, στην 

αύξουσα περιθωριοποίηση της ποίησης, που δύσκολα κινεί τα γρανάζια της αγοράς, 

καθώς ελάχιστα υπηρετεί (σε αντίθεση με ορισμένα τουλάχιστον είδη πεζογραφίας) 

τις ανάγκες της. Η συνεχής επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής μας και η όλο και 

περισσότερο εργαλειακή
1
 χρήση της γλώσσας δε θέτουν εμπόδια μόνο στην ποίηση 

αλλά και στην κριτική. Πόσοι κριτικοί είναι σήμερα διατεθειμένοι να ακολουθήσουν 

τους αργούς ρυθμούς ανάγνωσης της ποιητικής συλλογής που πρόκειται να κρίνουν, 

να διαβάσουν όλο το υπόλοιπο έργο του κρινόμενου (αν υπάρχει), προκειμένου να 

δουν με φρέσκια ματιά τους στίχους που έχουν μπροστά τους και εντέλει να γράψουν 

με οξυμμένη κριτική (αλλά και συγγραφική) συνείδηση; Η κριτική της ποίησης 

απαιτεί χρόνο, που πρέπει ίσως να θυσιαστεί από κάποια άλλη δραστηριότητα, και 

προπάντων πνευματική και ψυχική διαθεσιμότητα, στοιχεία που σπάνια 

επιβραβεύονται και ουδέποτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, εξαργυρώνονται κοινωνικά και 

οικονομικά. 

Η ποιοτική κριτική, ωστόσο, βελτιώνει τη λογοτεχνική παραγωγή, ανεβάζει 

τη στάθμη του πολιτισμού μας, αναβαθμίζει τον έντεχνο λόγο σε μια εποχή 

περιθωριοποίησης έως και απαξίωσής του, καλλιεργεί όχι μόνο το γούστο αλλά και 

την πολιτική μας συνείδηση. Και αυτό γιατί η σημειωτική
2
 πυκνότητα της ποίησης 

καθιστά την τέχνη αυτή απρόθυμη να συνδιαλλαγεί με την τρέχουσα πολιτική 

                                                           
1
 Εργαλειακή χρήση της γλώσσας: η αντίληψη ότι η γλώσσα αποτελεί απλώς εργαλείο επικοινωνίας 

(χρηστική αντίληψη), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και πολιτισμικό της φορτίο 
2
 σημειωτική: σε σχέση με τα σημεία, τα σύμβολα της ποίησης 
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συνθηματολογία. Δεδομένου ότι ο καλός κριτικός της ποίησης σκύβει πάντα στη 

μορφή της, γυμνάζει το βλέμμα μας ως προς τη σχέση εκφραστικών μέσων και 

νοήματος και μοιραία μας κάνει δυσανεκτικούς
3
 απέναντι στη γύμνια της πολιτικής 

ρητορείας και δύσπιστους απέναντι στη συμβατικότητα του τρέχοντος 

δημοσιογραφικού λόγου. Η καλή κριτική, εξάλλου, όχι μόνο συνδυάζει το 

υποκειμενικό με το αντικειμενικό στοιχείο, αλλά και οδηγεί σε μια υπέρβαση της 

υποκειμενικότητας, καθώς αναδεικνύει τον ομφάλιο λώρο που συνδέει την ποίηση με 

την εποχή της, τον ποιητή με τον κριτικό του και τους δύο μαζί με το αναγνωστικό 

τους κοινό. 

Αν κάποτε η κριτική της ποίησης ξεπεράσει την κρίση της, θα ενεργοποιήσει 

την επιχωματωμένη
4
 (και περιφρονημένη) ικανότητά μας να αντλούμε συγκίνηση από 

τον ποιητικό και τον κριτικό λόγο, θα τονώσει την ηθική στάση μας, θα εξασκήσει 

και θα ενδυναμώσει την κρίση μας. Η πολύπλευρη κρίση της εποχής μας έχει 

περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον έγκριτο κριτικό λόγο. 

 

Α. Βογιατζόγλου, Εφ. Η Αυγή, 29.1.2012 (διασκευή). 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Πού οφείλεται, σύμφωνα με την αρθρογράφο, η κρίση που χαρακτηρίζει 

σήμερα την κριτική της ποίησης; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2α.  Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες 

επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Η ποιοτική… κοινό) 

του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

Β2β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές 

λέξεις/φράσεις. 

(μονάδες 3) 

                                                           
3
 Δυσανεκτικούς: καθόλου ανεκτικούς 

4
 Επιχωματωμένη: καλυμμένη, αδρανή  
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε την 

ακόλουθη περίοδο: 

«Η πολύπλευρη κρίση της εποχής μας έχει […] ανάγκη τον κριτικό λόγο». 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «τα γρανάζια της αγοράς»: 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 
 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook] 

 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις 

αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και τη διαδικτυακή ζωή είναι ότι δεν 

μπορούμε να μιλάμε για φιλία, όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και 

συγκεκριμένα στο Facebook. Οι αναπαραστάσεις της φιλίας στην καθημερινή μας 

πραγματικότητα διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναπαραστάσεις της «φιλίας» στο 

Facebook. Οι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτό το συμπέρασμα αναλύονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο Facebook απουσιάζουν τα 

βασικά στοιχεία που ορίζουν τις φιλικές σχέσεις στην εκτός δικτύου πραγματικότητα. 

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία 

που αναπτύσσεται στο περιβάλλον του Facebook χαρακτηρίζεται ως «σχολιασμός» και 

«συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας». Επίσης, οι σχέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οικειότητας, εμπιστοσύνης, συναισθήματος, 

ψυχολογικής υποστήριξης και αμοιβαιότητας, στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για 

τις φιλικές σχέσεις εκτός δικτύου. Το Facebook αποτελεί ένα απρόσωπο περιβάλλον, 

όπου η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων καθίσταται αδύνατη, καθώς οτιδήποτε 

διατυπώνεται βρίσκεται δημόσια εκτεθειμένο. Επιπλέον, η αμφιβολία μεταξύ 

προσώπου ή προσωπείου, δηλαδή η αμφιβολία για την πραγματική ταυτότητα των 

χρηστών, δεν αφήνει περιθώρια, για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά και να 

μπορέσουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική, φιλική σχέση. 

Μία ακόμη αιτία προβληματισμού για τη χρήση του όρου «φιλία» σχετίζεται με 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι παράγοντες που θεωρούνται βασικοί για τη διαμόρφωση 

φιλικών σχέσεων είναι απόντες από το Facebook. Ο α-τοπικός χαρακτήρας των 

διαδικτυακών κοινοτήτων δεν επιτρέπει τη φυσική εγγύτητα, η οποία κατά γενική 

ομολογία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας φιλικής σχέσης. Ακόμα και 

αν μια φιλία είναι δυνατό να διατηρηθεί εξ αποστάσεως, αυτό προϋποθέτει ότι η 

φυσική συνάντηση των ατόμων έχει προϋπάρξει της απομάκρυνσης και υπάρχει πάντα 

η προσδοκία της επιστροφής. Το Facebook, όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή 

κοινότητα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει ως μέσο 

επικοινωνίας τη φυσική απουσία του άλλου και αυτό είναι ίσως μία από τις 

GI_V_NEG_0_16757.pdf



σημαντικότερες λειτουργίες του, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι γρήγοροι ρυθμοί του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Μπορούμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι το Facebook δεν είναι ένα περιβάλλον 

που προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, με την έννοια που έως τώρα τους 

αποδίδαμε στην εκτός διαδικτύου ζωή. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μέσω της 

κοινωνικής ανταλλαγής μπορεί απλώς να αναπληρώσει την αίσθηση της κοινότητας, 

αίσθηση που τείνει να εξαφανιστεί μέσα στην ανωνυμία των σύγχρονων 

μεγαλουπόλεων. 

 

Μ. Σαβράμη (2008). Αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και στη 

διαδικτυακή ζωή: Η περίπτωση του FaceBook. Μεταπτυχιακή έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους η ερευνήτρια θεωρεί ότι οι διαδικτυακές επαφές διαφέρουν 

ουσιωδώς από τις φυσικές επαφές; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να δείξετε με ποιες λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή ανάμεσα 

στη θεματική περίοδο και στις λεπτομέρειες της δεύτερης παραγράφου 

(Συγκεκριμένα… φιλική σχέση) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα τις διαδικτυακές επαφές, 

χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): κοινωνικά δίκτυα, 

απουσία, χαρακτηρίζονται, απρόσωπο περιβάλλον, προϋποθέτει (μπορείτε να 
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διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε γιατί η συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση 

«συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας» στη δεύτερη παράγραφο 

(Συγκεκριμένα… φιλική σχέση) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι «συνομιλίες της απουσίας» στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης] 

 

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου δείχνει ότι το διαδίκτυο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας των νέων, γιατί τους επιτρέπει να περνούν 

μεγάλο μέρος της ημέρας τους συνομιλώντας με γνωστούς και άγνωστους 

συνομηλίκους. Αλλά αυτή η διαδικτυακή λάμψη οδηγεί ορισμένους νέους –- 

συνήθως αυτούς που έχουν δύσκολες σχέσεις στην πραγματική ζωή – να αναπτύξουν 

επικίνδυνες συνάφειες με άγνωστους ανθρώπους ή να υποστούν διαδικτυακή 

κακοποίηση. 

Σταδιακά, το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια πολυπληθή, εικονική, παγκόσμια 

«περαντζάδα
1
», αντικαθιστώντας όλο και περισσότερο την παραδοσιακή βόλτα στην 

πλατεία. Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, όπως π.χ. το FaceBook, αντικαθιστούν τη 

χαμένη αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και προσφέρουν τα αναγκαία 

κοινωνικά «χάδια» και σημάδια αναγνώρισης της ύπαρξης. Οι νέοι έχοντας αφήσει το 

φυσικό τους σώμα πίσω στον πραγματικό χώρο υπερβαίνουν τα όρια και τους 

περιορισμούς τους (συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού τους φύλου) και 

πειραματίζονται με διαφορετικές ταυτότητες και προσωπικότητες. Ταυτόχρονα, 

παραμένουν παγιδευμένοι σε εικονικές σχέσεις, που είναι ασφαλείς, ακριβώς επειδή 

είναι ελεγχόμενες. Εάν κάποτε συναντηθούν στον πραγματικό χωρο-χρόνο, δηλαδή 

ζωντανά με τον φίλο που απόκτησαν στο διαδίκτυο, συνήθως απογοητεύονται, 

ακριβώς επειδή η πραγματικότητα σχεδόν πάντοτε ματαιώνει τη φαντασίωση. Έτσι, 

για να βρει ο χρήστης ανακούφιση, επιστρέφει τις περισσότερες φορές στην ασφάλεια 

του εικονικού, περνώντας όλο και πιο πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του. 

Αυτές οι «συνομιλίες της απουσίας» ανακουφίζουν από τις δυσκολίες της 

πραγματικής ζωής, αλλά είναι πιθανό να τροποποιούν καθοριστικά τον ψυχισμό. Σε 

αρκετές έρευνες, η ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη
2
 επικοινωνία στους νέους έχει 

συνδεθεί με αυξημένη κατάθλιψη, μοναξιά και αποξένωση, με αποτέλεσμα να γίνεται 

λόγος για ένα νέο αναδυόμενο προφίλ: όλο και περισσότεροι νέοι σήμερα νιώθουν 

                                                           
1
 Περαντζάδα: βόλτα με τα πόδια σε συγκεκριμένη διαδρομή που επαναλαμβάνεται 

2
 Ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία: επικοινωνία που πραγματοποιείται 

μέσω κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής 
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θλιμμένοι, μόνοι και αποξενωμένοι και τείνουν να απορροφώνται σε διαδικτυακές 

περιπλανήσεις και συνάφειες. 

Στη διάρκεια της εφηβείας, ειδικότερα, οι διαδικτυακές συναντήσεις φαίνεται 

να λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις πραγματικές. Το γεγονός 

αυτό υπαγορεύει να εξετάσουμε αυτές τις δύο διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, 

την «ψηφιακή» και την «πραγματική», σε συνδυασμό μεταξύ τους. Είναι πιθανό να 

αλληλεπιδρούν και να δρουν συμπληρωματικά, επηρεάζοντας η μία την άλλη, έως 

ότου καταλήξουν σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε μία ομοιοστατική
3
 κατάσταση, η 

οποία ενδεχομένως μετατρέπει τους τρόπους του επικοινωνείν και του σχετίζεσθαι 

των σημερινών εφήβων.  

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ευρήματα διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τα 

οποία η χρήση του διαδικτύου από κοινού με την παρακολούθηση τηλεόρασης και 

την τηλεφωνική συνομιλία αποτελούν τυπική συμπεριφορά για το 87% των εφήβων. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

το 90% των ατόμων ηλικίας 16-20 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ το 66% του 

παραπάνω ποσοστού ασχολείται με διαδικτυακές δραστηριότητες καθημερινά. 

 

Α. Σιδηροπούλου (2010). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της 

σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες. Έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Η ερευνήτρια διαπιστώνει στη μελέτη της ότι «το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια 

πολυπληθή, εικονική, παγκόσμια ˝περαντζάδα˝». Σε ποια δεδομένα στηρίζει την 

παραπάνω διαπίστωση; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

                                                           
3
 ομοιοστατική: ισόρροπη  
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B2α.  Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες 

επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Σταδιακά… οθόνη 

του) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι συγκεκριμένες 

διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις. 

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα τη διάδοση των ιστοχώρων 

κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις 

ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με 

έντονη γραφή): κυβερνοχώρου, διαδικτυακή λάμψη, πολυπληθή, έχει 

συνδεθεί, τυπική συμπεριφορά (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το 

ρηματικό χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κριτικής 

 

Δουλειά του κριτικού είναι να φέρνει τα λογοτεχνικά έργα στο οπτικό πεδίο 

εκείνων ακριβώς των αναγνωστών που έχουν τη μικρότερη ανάγκη από τους 

υπόλοιπους. Και αναφέρομαι σε εκείνους τους αναγνώστες, οι οποίοι θεωρούνται 

καλλιεργημένοι, γιατί ποιος θα ασχοληθεί να διαβάσει μια κριτική ποίησης ή 

λογοτεχνίας, αν δεν έχει αποφασίσει ότι εκ προοιμίου τον αφορά; 

Σήμερα η λογοτεχνική κριτική λειτουργεί διττά: από τη μια μιλάμε για μια 

διαφημιστική ηθική, με επίταση στο «αγοράστε» και από την άλλη για μια υπόδειξη, 

θετική κατά το πλείστον, «διαβάστε». Δεν είναι κάτι που πρέπει να ξαφνιάζει, τη 

στιγμή που όλα αποβλέπουν σε μια λοβοτομημένη
1
 κοινωνία, δομημένη πλέον πάνω 

στα αμερικάνικα πρότυπα. «Προτείνω» στην τηλεόραση ή στον τύπο σημαίνει 

προμηθεύομαι το προϊόν, επειδή η διάθεσή μου να κάνω έρευνα αγοράς προσκρούει 

σε πρακτικά εμπόδια, όπως λόγου χάριν στην έλλειψη χρόνου εξαιτίας της 

«δουλείας» που μου έχει επιβάλει το σύστημα. Γνωστά πράγματα, δείγματα του 

αιώνα μας και της ζωής μας. Το μέγιστο θέμα είναι η ευθύνη της βιβλιοκριτικής, μιας 

βιβλιοκριτικής που έχει απεμπολήσει
2
 τον ουσιαστικό της ρόλο: την ευθύνη της να 

παράγει κριτήρια. Να προφυλάσσει και να προειδοποιεί, να επισημαίνει και να 

επιβραβεύει, να καταδεικνύει και να ορίζει την έννοια της λογοτεχνίας. 

Περάσαμε από εποχές, στις οποίες η κριτική είχε υπερβεί τη λογοτεχνία, 

αναπτύχθηκε ερήμην
3
 της και έκανε προσπάθειες να υποκαταστήσει την ίδια τη 

λογοτεχνία. Χειραγώγησε έντεχνα τις καινοτόμους τάσεις, αποσιώπησε ρεύματα και 

τελικά αυτοσυντηρήθηκε μέσα στην συντήρηση. Σήμερα τα πράγματα είναι 

χειρότερα. Ορθώνεται αμήχανα ανάμεσα στην λογοτεχνία και την παραλογοτεχνία, 

μην έχοντας να προτείνει τίποτα άλλο εκτός από τις επιταγές ενός πνευματικού 

κατεστημένου. Αλλά, επειδή δεν είναι δυνατό να συνωθούνται όλες οι σοβαρές 

προσπάθειες κάτω από το πρίσμα της απαξίωσης, ευτυχώς για τον τόπο μας υπάρχουν 

φωτεινές εξαιρέσεις κριτικής προσπάθειας που αναβαθμίζουν τη λογοτεχνία και 

προσάπτουν στην κριτική την αίγλη μιας επιμελούς και οξυδερκούς παρατήρησης, 

προς βοήθεια όλων των συγγραφέων. 

 

Λ. Μαραγκού: Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κριτικής. www.critique.gr 

(διασκευή). 
                                                           
1
 λοβοτομημένη: που της έχει αφαιρεθεί ο λοβός του εγκεφάλου, ανόητη  

2
 έχει απεμπολήσει: έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά της, έχει προδώσει τις αρχές της   

   για ιδιοτελείς σκοπούς 
3
 ερήμην: χωρίς την παρουσία και τη συμμετοχή 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια είναι, σύμφωνα με τη συγγραφέα, η λειτουργία της λογοτεχνικής κριτικής 

σήμερα; Να γράψετε την απάντησή σας σε μια παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Περάσαμε…των 

συγγραφέων) του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων για τη σημασία της κριτικής, 

χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): κριτικού, 

καλλιεργημένοι, υπόδειξη, ευθύνη, κριτήρια (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Στη δεύτερη παράγραφο (Σήμερα…της λογοτεχνίας) του κειμένου η 

συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά τις λέξεις «αγοράστε» και «δουλείας». Να 

εξηγήσετε τη χρήση των εισαγωγικών. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Η κριτική της ποίησης την εποχή της κρίσης 

 

Η κρίση που περνάει η κριτική της ποίησης στις μέρες μας δεν είναι τωρινό 

φαινόμενο, αλλά η επιδείνωση μιας νόσου που μετράει τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. 

Η κρίση της κριτικής είναι, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη - και σοβαρότερη - από 

την κρίση της ποίησης. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις σήμερα μια ερεθιστική 

κριτική απ’ ό,τι ένα ερεθιστικό ποίημα· έναν εμπνευσμένο κριτικό απ’ ό,τι έναν 

εμπνευσμένο ποιητή· μια ανατρεπτική κριτική απ’ ό,τι ένα ανατρεπτικό ποίημα. Όχι 

ότι δε διαβάζουμε πια καλές κριτικές. Τόσο στον περιοδικό και τον ημερήσιο τύπο 

όσο και, περισσότερο αποσπασματικά, στο πέλαγος του διαδικτύου υπάρχουν 

κριτικές που μπορούν να διευρύνουν την αντίληψή μας για την τέχνη αλλά και για τη 

ζωή. Αυτές, όμως, είναι ελάχιστες και αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον 

κανόνα. 

Πού οφείλεται, όμως, η κρίση αυτή; Εν πρώτοις, κατά τη γνώμη μου, στην 

αύξουσα περιθωριοποίηση της ποίησης, που δύσκολα κινεί τα γρανάζια της αγοράς, 

καθώς ελάχιστα υπηρετεί (σε αντίθεση με ορισμένα τουλάχιστον είδη πεζογραφίας) 

τις ανάγκες της. Η συνεχής επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής μας και η όλο και 

περισσότερο εργαλειακή
1
 χρήση της γλώσσας δε θέτουν εμπόδια μόνο στην ποίηση 

αλλά και στην κριτική. Πόσοι κριτικοί είναι σήμερα διατεθειμένοι να ακολουθήσουν 

τους αργούς ρυθμούς ανάγνωσης της ποιητικής συλλογής που πρόκειται να κρίνουν, 

να διαβάσουν όλο το υπόλοιπο έργο του κρινόμενου (αν υπάρχει), προκειμένου να 

δουν με φρέσκια ματιά τους στίχους που έχουν μπροστά τους και εντέλει να γράψουν 

με οξυμμένη κριτική (αλλά και συγγραφική) συνείδηση; Η κριτική της ποίησης 

απαιτεί χρόνο, που πρέπει ίσως να θυσιαστεί από κάποια άλλη δραστηριότητα, και 

προπάντων πνευματική και ψυχική διαθεσιμότητα, στοιχεία που σπάνια 

επιβραβεύονται και ουδέποτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, εξαργυρώνονται κοινωνικά και 

οικονομικά. 

Η ποιοτική κριτική, ωστόσο, βελτιώνει τη λογοτεχνική παραγωγή, ανεβάζει 

τη στάθμη του πολιτισμού μας, αναβαθμίζει τον έντεχνο λόγο σε μια εποχή 

περιθωριοποίησης έως και απαξίωσής του, καλλιεργεί όχι μόνο το γούστο αλλά και 

                                                           
1
 Εργαλειακή χρήση της γλώσσας: η αντίληψη ότι η γλώσσα αποτελεί απλώς εργαλείο επικοινωνίας 

(χρηστική αντίληψη), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και πολιτισμικό της φορτίο  
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την πολιτική μας συνείδηση. Και αυτό γιατί η σημειωτική
2
 πυκνότητα της ποίησης 

καθιστά την τέχνη αυτή απρόθυμη να συνδιαλλαγεί με την τρέχουσα πολιτική 

συνθηματολογία. Δεδομένου ότι ο καλός κριτικός της ποίησης σκύβει πάντα στη 

μορφή της, γυμνάζει το βλέμμα μας ως προς τη σχέση εκφραστικών μέσων και 

νοήματος και μοιραία μας κάνει δυσανεκτικούς
3
 απέναντι στη γύμνια της πολιτικής 

ρητορείας και δύσπιστους απέναντι στη συμβατικότητα του τρέχοντος 

δημοσιογραφικού λόγου. Η καλή κριτική, εξάλλου, όχι μόνο συνδυάζει το 

υποκειμενικό με το αντικειμενικό στοιχείο, αλλά και οδηγεί σε μια υπέρβαση της 

υποκειμενικότητας, καθώς αναδεικνύει τον ομφάλιο λώρο που συνδέει την ποίηση με 

την εποχή της, τον ποιητή με τον κριτικό του και τους δύο μαζί με το αναγνωστικό 

τους κοινό. 

Αν κάποτε η κριτική της ποίησης ξεπεράσει την κρίση της, θα ενεργοποιήσει 

την επιχωματωμένη
4
 (και περιφρονημένη) ικανότητά μας να αντλούμε συγκίνηση από 

τον ποιητικό και τον κριτικό λόγο, θα τονώσει την ηθική στάση μας, θα εξασκήσει 

και θα ενδυναμώσει την κρίση μας. Η πολύπλευρη κρίση της εποχής μας έχει 

περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον έγκριτο κριτικό λόγο. 

 

Α. Βογιατζόγλου, Εφ. Η Αυγή, 29.1.2012 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την αρθρογράφο, πρέπει να διαθέτει αυτός 

που αναλαμβάνει να κρίνει ένα ποιητικό έργο; Να γράψετε την απάντησή σας 

σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Η ποιοτική… κοινό) του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Σημειωτική: σε σχέση με τα σημεία, τα σύμβολα της ποίησης 

3
 Δυσανεκτικούς: καθόλου ανεκτικούς 

4
 Επιχωματωμένη: καλυμμένη, αδρανή  
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: επιβεβαιώνει, περιθωριοποίηση, οξυμμένη 

κριτική, διαθεσιμότητα, πολιτική συνθηματολογία (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων με τη φράση: ομφάλιο λώρο 

(επισημαίνεται και στο κείμενο με υπογράμμιση), αξιοποιώντας τη 

μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook] 

 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις 

αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και τη διαδικτυακή ζωή είναι ότι δεν 

μπορούμε να μιλάμε για φιλία, όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και 

συγκεκριμένα στο Facebook. Οι αναπαραστάσεις της φιλίας στην καθημερινή μας 

πραγματικότητα διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναπαραστάσεις της «φιλίας» στο 

Facebook. Οι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτό το συμπέρασμα αναλύονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο Facebook απουσιάζουν τα 

βασικά στοιχεία που ορίζουν τις φιλικές σχέσεις στην εκτός δικτύου πραγματικότητα. 

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία 

που αναπτύσσεται στο περιβάλλον του Facebook χαρακτηρίζεται ως «σχολιασμός» και 

«συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας». Επίσης, οι σχέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οικειότητας, εμπιστοσύνης, συναισθήματος, 

ψυχολογικής υποστήριξης και αμοιβαιότητας, στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για 

τις φιλικές σχέσεις εκτός δικτύου. Το Facebook αποτελεί ένα απρόσωπο περιβάλλον, 

όπου η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων καθίσταται αδύνατη, καθώς οτιδήποτε 

διατυπώνεται βρίσκεται δημόσια εκτεθειμένο. Επιπλέον, η αμφιβολία μεταξύ 

προσώπου ή προσωπείου, δηλαδή η αμφιβολία για την πραγματική ταυτότητα των 

χρηστών, δεν αφήνει περιθώρια, για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά και να 

μπορέσουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική, φιλική σχέση. 

Μία ακόμη αιτία προβληματισμού για τη χρήση του όρου «φιλία» σχετίζεται με 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι παράγοντες που θεωρούνται βασικοί για τη διαμόρφωση 

φιλικών σχέσεων είναι απόντες από το Facebook. Ο α-τοπικός χαρακτήρας των 

διαδικτυακών κοινοτήτων δεν επιτρέπει τη φυσική εγγύτητα, η οποία κατά γενική 

ομολογία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας φιλικής σχέσης. Ακόμα και 

αν μια φιλία είναι δυνατό να διατηρηθεί εξ αποστάσεως, αυτό προϋποθέτει ότι η 

φυσική συνάντηση των ατόμων έχει προϋπάρξει της απομάκρυνσης και υπάρχει πάντα 

η προσδοκία της επιστροφής. Το Facebook, όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή 

κοινότητα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει ως μέσο 

επικοινωνίας τη φυσική απουσία του άλλου και αυτό είναι ίσως μία από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες του, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι γρήγοροι ρυθμοί του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. 
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Μπορούμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι το Facebook δεν είναι ένα περιβάλλον 

που προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, με την έννοια που έως τώρα τους 

αποδίδαμε στην εκτός διαδικτύου ζωή. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μέσω της 

κοινωνικής ανταλλαγής μπορεί απλώς να αναπληρώσει την αίσθηση της κοινότητας, 

αίσθηση που τείνει να εξαφανιστεί μέσα στην ανωνυμία των σύγχρονων 

μεγαλουπόλεων. 

 

Μ. Σαβράμη (2008). Αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και στη 

διαδικτυακή ζωή: Η περίπτωση του FaceBook. Μεταπτυχιακή έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους η ερευνήτρια θεωρεί ότι το Facebook, όπως και οποιαδήποτε 

άλλη διαδικτυακή κοινότητα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει 

την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για τη δεύτερη (Συγκεκριμένα… φιλική 

σχέση) και την τρίτη παράγραφο (Μία ακόμη αιτία… τρόπου ζωής) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: ερευνητικές μελέτες, ουσιωδώς, προσωπείου, 

διαδικτυακή κοινότητα, ανωνυμία (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 
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γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό 

πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε λέξεις/φράσεις που πιστοποιούν τον 

επιστημονικό του χαρακτήρα. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι «συνομιλίες της απουσίας» στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης] 

 

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου δείχνει ότι το διαδίκτυο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας των νέων, γιατί τους επιτρέπει να 

περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους συνομιλώντας με γνωστούς και άγνωστους 

συνομηλίκους. Αλλά αυτή η διαδικτυακή λάμψη οδηγεί ορισμένους νέους - συνήθως 

αυτούς που έχουν δύσκολες σχέσεις στην πραγματική ζωή – να αναπτύξουν 

επικίνδυνες συνάφειες με άγνωστους ανθρώπους ή να υποστούν διαδικτυακή 

κακοποίηση. 

Σταδιακά, το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια πολυπληθή, εικονική, παγκόσμια 

«περαντζάδα
1
», αντικαθιστώντας όλο και περισσότερο την παραδοσιακή βόλτα στην 

πλατεία. Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, όπως π.χ. το FaceBook, αντικαθιστούν τη 

χαμένη αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και προσφέρουν τα αναγκαία 

κοινωνικά «χάδια» και σημάδια αναγνώρισης της ύπαρξης. Οι νέοι έχοντας αφήσει το 

φυσικό τους σώμα πίσω στον πραγματικό χώρο υπερβαίνουν τα όρια και τους 

περιορισμούς τους (συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού τους φύλου) και 

πειραματίζονται με διαφορετικές ταυτότητες και προσωπικότητες. Ταυτόχρονα, 

παραμένουν παγιδευμένοι σε εικονικές σχέσεις, που είναι ασφαλείς, ακριβώς επειδή 

είναι ελεγχόμενες. Εάν κάποτε συναντηθούν στον πραγματικό χωρο-χρόνο, δηλαδή 

ζωντανά με τον φίλο που απόκτησαν στο διαδίκτυο, συνήθως απογοητεύονται, 

ακριβώς επειδή η πραγματικότητα σχεδόν πάντοτε ματαιώνει τη φαντασίωση. Έτσι, 

για να βρει ο χρήστης ανακούφιση, επιστρέφει τις περισσότερες φορές στην ασφάλεια 

του εικονικού, περνώντας όλο και πιο πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του. 

Αυτές οι «συνομιλίες της απουσίας» ανακουφίζουν από τις δυσκολίες της 

πραγματικής ζωής, αλλά είναι πιθανό να τροποποιούν καθοριστικά τον ψυχισμό. Σε 

αρκετές έρευνες, η ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη
2
 επικοινωνία στους νέους έχει 

συνδεθεί με αυξημένη κατάθλιψη, μοναξιά και αποξένωση, με αποτέλεσμα να γίνεται 

λόγος για ένα νέο αναδυόμενο προφίλ: όλο και περισσότεροι νέοι σήμερα νιώθουν 

θλιμμένοι, μόνοι και αποξενωμένοι και τείνουν να απορροφώνται σε διαδικτυακές 

                                                           
1
 Περαντζάδα: βόλτα με τα πόδια σε συγκεκριμένη διαδρομή που επαναλαμβάνεται 

2
 Ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία: επικοινωνία που πραγματοποιείται 

μέσω κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής 
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περιπλανήσεις και συνάφειες. 

Στη διάρκεια της εφηβείας, ειδικότερα, οι διαδικτυακές συναντήσεις φαίνεται 

να λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις πραγματικές. Το γεγονός 

αυτό υπαγορεύει να εξετάσουμε αυτές τις δύο διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, 

την «ψηφιακή» και την «πραγματική», σε συνδυασμό μεταξύ τους. Είναι πιθανό να 

αλληλεπιδρούν και να δρουν συμπληρωματικά, επηρεάζοντας η μία την άλλη, έως 

ότου καταλήξουν σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε μία ομοιοστατική
3
 κατάσταση, η 

οποία ενδεχομένως μετατρέπει τους τρόπους του επικοινωνείν και του σχετίζεσθαι 

των σημερινών εφήβων.  

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ευρήματα διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τα 

οποία η χρήση του διαδικτύου από κοινού με την παρακολούθηση τηλεόρασης και 

την τηλεφωνική συνομιλία αποτελούν τυπική συμπεριφορά για το 87% των εφήβων. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

το 90% των ατόμων ηλικίας 16-20 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ το 66% του 

παραπάνω ποσοστού ασχολείται με διαδικτυακές δραστηριότητες καθημερινά. 

 

Α. Σιδηροπούλου (2010). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της 

σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες. Έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Τι εννοεί η ερευνήτρια όταν αναφέρεται στις «συνομιλίες της απουσίας»; Να 

αναπτύξετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
3
 ομοιοστατική: ισόρροπη  
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: ανάγκες επικοινωνίας, ταυτότητες, 

αποξένωση, διαδικτυακές περιπλανήσεις, υπαγορεύει (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α . «Εάν κάποτε συναντηθούν στον πραγματικό χωρο-χρόνο, δηλαδή ζωντανά 

με τον φίλο που απόκτησαν στο διαδίκτυο, συνήθως απογοητεύονται»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου η ερευνήτρια χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των 

ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με 

βάση τη σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κριτικής 

 

Δουλειά του κριτικού είναι να φέρνει τα λογοτεχνικά έργα στο οπτικό πεδίο 

εκείνων ακριβώς των αναγνωστών που έχουν τη μικρότερη ανάγκη από τους 

υπόλοιπους. Και αναφέρομαι σε εκείνους τους αναγνώστες, οι οποίοι θεωρούνται 

καλλιεργημένοι, γιατί ποιος θα ασχοληθεί να διαβάσει μια κριτική ποίησης ή 

λογοτεχνίας, αν δεν έχει αποφασίσει ότι εκ προοιμίου τον αφορά; 

Σήμερα η λογοτεχνική κριτική λειτουργεί διττά: από τη μια μιλάμε για μια 

διαφημιστική ηθική, με επίταση στο «αγοράστε» και από την άλλη για μια υπόδειξη, 

θετική κατά το πλείστον, «διαβάστε». Δεν είναι κάτι που πρέπει να ξαφνιάζει, τη 

στιγμή που όλα αποβλέπουν σε μια λοβοτομημένη
1
 κοινωνία, δομημένη πλέον πάνω 

στα αμερικάνικα πρότυπα. «Προτείνω» στην τηλεόραση ή στον τύπο σημαίνει 

προμηθεύομαι το προϊόν, επειδή η διάθεσή μου να κάνω έρευνα αγοράς προσκρούει 

σε πρακτικά εμπόδια, όπως λόγου χάριν στην έλλειψη χρόνου εξαιτίας της 

«δουλείας» που μου έχει επιβάλει το σύστημα. Γνωστά πράγματα, δείγματα του 

αιώνα μας και της ζωής μας. Το μέγιστο θέμα είναι η ευθύνη της βιβλιοκριτικής, μιας 

βιβλιοκριτικής που έχει απεμπολήσει
2
 τον ουσιαστικό της ρόλο: την ευθύνη της να 

παράγει κριτήρια. Να προφυλάσσει και να προειδοποιεί, να επισημαίνει και να 

επιβραβεύει, να καταδεικνύει και να ορίζει την έννοια της λογοτεχνίας. 

Περάσαμε από εποχές, στις οποίες η κριτική είχε υπερβεί τη λογοτεχνία, 

αναπτύχθηκε ερήμην
3
 της και έκανε προσπάθειες να υποκαταστήσει την ίδια τη 

λογοτεχνία. Χειραγώγησε έντεχνα τις καινοτόμους τάσεις, αποσιώπησε ρεύματα και 

τελικά αυτοσυντηρήθηκε μέσα στη συντήρηση. Σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα. 

Ορθώνεται αμήχανα ανάμεσα στην λογοτεχνία και την παραλογοτεχνία, μην έχοντας 

να προτείνει τίποτα άλλο εκτός από τις επιταγές ενός πνευματικού κατεστημένου. 

Αλλά, επειδή δεν είναι δυνατό να συνωθούνται όλες οι σοβαρές προσπάθειες κάτω 

από το πρίσμα της απαξίωσης, ευτυχώς για τον τόπο μας υπάρχουν φωτεινές 

εξαιρέσεις κριτικής προσπάθειας που αναβαθμίζουν τη λογοτεχνία και προσάπτουν 

                                                           
1
 λοβοτομημένη: που της έχει αφαιρεθεί ο λοβός του εγκεφάλου, ανόητη  

2
 έχει απεμπολήσει: έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά της, έχει προδώσει τις αρχές της   

   για ιδιοτελείς σκοπούς 
3
 ερήμην: χωρίς την παρουσία και τη συμμετοχή 
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στην κριτική την αίγλη μιας επιμελούς και οξυδερκούς παρατήρησης, προς βοήθεια 

όλων των συγγραφέων. 

 

Λ. Μαραγκού: Το πρόβλημα της λογοτεχνικής κριτικής. www.critique.gr 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια είναι, σύμφωνα με την αρθρογράφο, τα προβλήματα που σχετίζονται με 

την άσκηση της λογοτεχνικής κριτικής σήμερα; (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για τη δεύτερη (Σήμερα… της 

λογοτεχνίας) και την τρίτη παράγραφο (Περάσαμε… των συγγραφέων) του 

κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: οπτικό πεδίο, αποβλέπουν, δείγματα, 

χειραγώγησε, αίγλη (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό 

χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2α. Να επισημάνετε αν η λέξη πρίσμα χρησιμοποιείται στο κείμενο 

κυριολεκτικά/δηλωτικά ή μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 3) 
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Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πρίσμα (δηλώνεται και στο κείμενο με 

την υπογράμμιση). Στη μία να χρησιμοποιήσετε τη λέξη με την 

κυριολεκτική/δηλωτική της σημασία και στην άλλη με τη 

μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

 (μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Η κριτική της ποίησης την εποχή της κρίσης 

 

Η κρίση που περνάει η κριτική της ποίησης στις μέρες μας δεν είναι τωρινό 

φαινόμενο, αλλά η επιδείνωση μιας νόσου που μετράει τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. 

Η κρίση της κριτικής είναι, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη - και σοβαρότερη - από 

την κρίση της ποίησης. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις σήμερα μια ερεθιστική 

κριτική απ’ ό,τι ένα ερεθιστικό ποίημα· έναν εμπνευσμένο κριτικό απ’ ό,τι έναν 

εμπνευσμένο ποιητή· μια ανατρεπτική κριτική απ’ ό,τι ένα ανατρεπτικό ποίημα. Όχι 

ότι δε διαβάζουμε πια καλές κριτικές. Τόσο στον περιοδικό και τον ημερήσιο τύπο 

όσο και, περισσότερο αποσπασματικά, στο πέλαγος του διαδικτύου υπάρχουν 

κριτικές που μπορούν να διευρύνουν την αντίληψή μας για την τέχνη αλλά και για τη 

ζωή. Αυτές, όμως, είναι ελάχιστες και αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον 

κανόνα. 

Πού οφείλεται, όμως, η κρίση αυτή; Εν πρώτοις, κατά τη γνώμη μου, στην 

αύξουσα περιθωριοποίηση της ποίησης, που δύσκολα κινεί τα γρανάζια της αγοράς, 

καθώς ελάχιστα υπηρετεί (σε αντίθεση με ορισμένα τουλάχιστον είδη πεζογραφίας) 

τις ανάγκες της. Η συνεχής επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής μας και η όλο και 

περισσότερο εργαλειακή
1
 χρήση της γλώσσας δε θέτουν εμπόδια μόνο στην ποίηση 

αλλά και στην κριτική. Πόσοι κριτικοί είναι σήμερα διατεθειμένοι να ακολουθήσουν 

τους αργούς ρυθμούς ανάγνωσης της ποιητικής συλλογής που πρόκειται να κρίνουν, 

να διαβάσουν όλο το υπόλοιπο έργο του κρινόμενου (αν υπάρχει), προκειμένου να 

δουν με φρέσκια ματιά τους στίχους που έχουν μπροστά τους και εντέλει να γράψουν 

με οξυμμένη κριτική (αλλά και συγγραφική) συνείδηση; Η κριτική της ποίησης 

απαιτεί χρόνο, που πρέπει ίσως να θυσιαστεί από κάποια άλλη δραστηριότητα, και 

προπάντων πνευματική και ψυχική διαθεσιμότητα, στοιχεία που σπάνια 

επιβραβεύονται και ουδέποτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, εξαργυρώνονται κοινωνικά και 

οικονομικά. 

Η ποιοτική κριτική, ωστόσο, βελτιώνει τη λογοτεχνική παραγωγή, ανεβάζει 

τη στάθμη του πολιτισμού μας, αναβαθμίζει τον έντεχνο λόγο σε μια εποχή 

περιθωριοποίησης έως και απαξίωσής του, καλλιεργεί όχι μόνο το γούστο αλλά και 

                                                           
1
 Εργαλειακή χρήση της γλώσσας: η αντίληψη ότι η γλώσσα αποτελεί απλώς εργαλείο επικοινωνίας 

(χρηστική αντίληψη), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και πολιτισμικό της φορτίο  
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την πολιτική μας συνείδηση. Και αυτό γιατί η σημειωτική
2
 πυκνότητα της ποίησης 

καθιστά την τέχνη αυτή απρόθυμη να συνδιαλλαγεί με την τρέχουσα πολιτική 

συνθηματολογία. Δεδομένου ότι ο καλός κριτικός της ποίησης σκύβει πάντα στη 

μορφή της, γυμνάζει το βλέμμα μας ως προς τη σχέση εκφραστικών μέσων και 

νοήματος και μοιραία μας κάνει δυσανεκτικούς
3
 απέναντι στη γύμνια της πολιτικής 

ρητορείας και δύσπιστους απέναντι στη συμβατικότητα του τρέχοντος 

δημοσιογραφικού λόγου. Η καλή κριτική, εξάλλου, όχι μόνο συνδυάζει το 

υποκειμενικό με το αντικειμενικό στοιχείο, αλλά και οδηγεί σε μια υπέρβαση της 

υποκειμενικότητας, καθώς αναδεικνύει τον ομφάλιο λώρο που συνδέει την ποίηση με 

την εποχή της, τον ποιητή με τον κριτικό του και τους δύο μαζί με το αναγνωστικό 

τους κοινό. 

Αν κάποτε η κριτική της ποίησης ξεπεράσει την κρίση της, θα ενεργοποιήσει 

την επιχωματωμένη
4
 (και περιφρονημένη) ικανότητά μας να αντλούμε συγκίνηση από 

τον ποιητικό και τον κριτικό λόγο, θα τονώσει την ηθική στάση μας, θα εξασκήσει 

και θα ενδυναμώσει την κρίση μας. Η πολύπλευρη κρίση της εποχής μας έχει 

περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον έγκριτο κριτικό λόγο. 

 

Α. Βογιατζόγλου, Εφ. Η Αυγή, 29.1.2012 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, η εποχή μας έχει περισσότερο 

από ποτέ ανάγκη τον κριτικό λόγο; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για τη δεύτερη (Πού οφείλεται… 

οικονομικά) και την τρίτη παράγραφο (Η ποιοτική… κοινό) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Σημειωτική: σε σχέση με τα σημεία, τα σύμβολα της ποίησης 

3
 Δυσανεκτικούς: καθόλου ανεκτικούς 

4
 Επιχωματωμένη: καλυμμένη, αδρανή  
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: επιδείνωση, εμπνευσμένο, διευρύνουν, επιτάχυνση, δύσπιστους.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό 

πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.).  

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. «Αυτές, όμως, είναι ελάχιστες και αποτελούν την εξαίρεση που 

επιβεβαιώνει τον κανόνα»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου η αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των 

ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με 

βάση τη σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook] 

 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις 

αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και τη διαδικτυακή ζωή, είναι ότι δεν 

μπορούμε να μιλάμε για φιλία όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και 

συγκεκριμένα στο Facebook. Οι αναπαραστάσεις της φιλίας στην καθημερινή μας 

πραγματικότητα διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναπαραστάσεις της «φιλίας» στο 

Facebook. Οι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτό το συμπέρασμα αναλύονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο Facebook απουσιάζουν τα 

βασικά στοιχεία που ορίζουν τις φιλικές σχέσεις στην εκτός δικτύου πραγματικότητα. 

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία 

που αναπτύσσεται στο περιβάλλον του Facebook χαρακτηρίζεται ως «σχολιασμός» και 

«συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας». Επίσης, οι σχέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οικειότητας, εμπιστοσύνης, συναισθήματος, 

ψυχολογικής υποστήριξης και αμοιβαιότητας, στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για 

τις φιλικές σχέσεις εκτός δικτύου. Το Facebook αποτελεί ένα απρόσωπο περιβάλλον, 

όπου η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων καθίσταται αδύνατη, καθώς οτιδήποτε 

διατυπώνεται βρίσκεται δημόσια εκτεθειμένο. Επιπλέον, η αμφιβολία μεταξύ 

προσώπου ή προσωπείου, δηλαδή η αμφιβολία για την πραγματική ταυτότητα των 

χρηστών, δεν αφήνει περιθώρια, για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά και να 

μπορέσουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική, φιλική σχέση. 

Μία ακόμη αιτία προβληματισμού για τη χρήση του όρου «φιλία» σχετίζεται με 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι παράγοντες που θεωρούνται βασικοί για τη διαμόρφωση 

φιλικών σχέσεων είναι απόντες από το Facebook. Ο α-τοπικός χαρακτήρας των 

διαδικτυακών κοινοτήτων δεν επιτρέπει τη φυσική εγγύτητα, η οποία κατά γενική 

ομολογία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας φιλικής σχέσης. Ακόμα και 

αν μια φιλία είναι δυνατό να διατηρηθεί εξ αποστάσεως, αυτό προϋποθέτει ότι η 

φυσική συνάντηση των ατόμων έχει προϋπάρξει της απομάκρυνσης και υπάρχει πάντα 

η προσδοκία της επιστροφής. Το Facebook, όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή 

κοινότητα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει ως μέσο 

επικοινωνίας τη φυσική απουσία του άλλου και αυτό είναι ίσως μία από τις 
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σημαντικότερες λειτουργίες του, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι γρήγοροι ρυθμοί του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Μπορούμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι το Facebook δεν είναι ένα περιβάλλον 

που προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, με την έννοια που έως τώρα τους 

αποδίδαμε στην εκτός διαδικτύου ζωή. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μέσω της 

κοινωνικής ανταλλαγής μπορεί απλώς να αναπληρώσει την αίσθηση της κοινότητας, 

αίσθηση που τείνει να εξαφανιστεί μέσα στην ανωνυμία των σύγχρονων 

μεγαλουπόλεων. 

 

Μ. Σαβράμη (2008). Αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και στη 

διαδικτυακή ζωή: Η περίπτωση του FaceBook. Μεταπτυχιακή έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Τι εννοεί η ερευνήτρια με τη φράση «το Facebook μπορεί απλώς να αναπληρώσει 

τη (χαμένη) αίσθηση της κοινότητας»; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (50 – 70 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2α.  Να επισημάνετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Μία ακόμη αιτία… 

τρόπου ζωής) του κειμένου. 

 (μονάδες 2) 

Β2β. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τρίτη παράγραφο. 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: απουσία, βαθύτερων, αμφιβολία, εγγύτητα, φυσική.  

(μονάδες 5) 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.).   

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. «Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις 

αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και τη διαδικτυακή ζωή είναι 

ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για φιλία, όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά 

δίκτυα και συγκεκριμένα στο Facebook»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου η αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των 

ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με 

βάση τη σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι «συνομιλίες της απουσίας» στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης] 

 

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου δείχνει ότι το διαδίκτυο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας των νέων, γιατί τους επιτρέπει να περνούν 

μεγάλο μέρος της ημέρας τους συνομιλώντας με γνωστούς και άγνωστους 

συνομηλίκους. Αλλά αυτή η διαδικτυακή λάμψη οδηγεί ορισμένους νέους - συνήθως 

αυτούς που έχουν δύσκολες σχέσεις στην πραγματική ζωή – να αναπτύξουν 

επικίνδυνες συνάφειες με άγνωστους ανθρώπους ή να υποστούν διαδικτυακή 

κακοποίηση. 

Σταδιακά, το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια πολυπληθή, εικονική, παγκόσμια 

«περαντζάδα», αντικαθιστώντας όλο και περισσότερο την παραδοσιακή βόλτα στην 

πλατεία. Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, όπως π.χ. το FaceBook, αντικαθιστούν τη 

χαμένη αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και προσφέρουν τα αναγκαία 

κοινωνικά «χάδια» και σημάδια αναγνώρισης της ύπαρξης. Οι νέοι έχοντας αφήσει το 

φυσικό τους σώμα πίσω στον πραγματικό χώρο υπερβαίνουν τα όρια και τους 

περιορισμούς τους (συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού τους φύλου) και 

πειραματίζονται με διαφορετικές ταυτότητες και προσωπικότητες. Ταυτόχρονα, 

παραμένουν παγιδευμένοι σε εικονικές σχέσεις, που είναι ασφαλείς, ακριβώς επειδή 

είναι ελεγχόμενες. Εάν κάποτε συναντηθούν στον πραγματικό χωρο-χρόνο, δηλαδή 

ζωντανά με τον φίλο που απόκτησαν στο διαδίκτυο, συνήθως απογοητεύονται, 

ακριβώς επειδή η πραγματικότητα σχεδόν πάντοτε ματαιώνει τη φαντασίωση. Έτσι, 

για να βρει ο χρήστης ανακούφιση, επιστρέφει τις περισσότερες φορές στην ασφάλεια 

του εικονικού, περνώντας όλο και πιο πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του. 

Αυτές οι «συνομιλίες της απουσίας» ανακουφίζουν από τις δυσκολίες της 

πραγματικής ζωής, αλλά είναι πιθανό να τροποποιούν καθοριστικά τον ψυχισμό. Σε 

αρκετές έρευνες, η ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη
1
 επικοινωνία στους νέους έχει 

συνδεθεί με αυξημένη κατάθλιψη, μοναξιά και αποξένωση, με αποτέλεσμα να γίνεται 

λόγος για ένα νέο αναδυόμενο προφίλ: όλο και περισσότεροι νέοι σήμερα νιώθουν 

θλιμμένοι, μόνοι και αποξενωμένοι και τείνουν να απορροφώνται σε διαδικτυακές 

περιπλανήσεις και συνάφειες. 

Στη διάρκεια της εφηβείας, ειδικότερα, οι διαδικτυακές συναντήσεις φαίνεται 

                                                           
1
 Ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία: επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω κάποιας 

ηλεκτρονικής συσκευής 
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να λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις πραγματικές. Το γεγονός 

αυτό υπαγορεύει να εξετάσουμε αυτές τις δύο διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, 

την «ψηφιακή» και την «πραγματική», σε συνδυασμό μεταξύ τους. Είναι πιθανό να 

αλληλεπιδρούν και να δρουν συμπληρωματικά, επηρεάζοντας η μία την άλλη, έως 

ότου καταλήξουν σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε μία ομοιοστατική
2
 κατάσταση, η 

οποία ενδεχομένως μετατρέπει τους τρόπους του επικοινωνείν και του σχετίζεσθαι 

των σημερινών εφήβων.  

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ευρήματα διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τα 

οποία η χρήση του διαδικτύου από κοινού με την παρακολούθηση τηλεόρασης και 

την τηλεφωνική συνομιλία αποτελούν τυπική συμπεριφορά για το 87% των εφήβων. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

το 90% των ατόμων ηλικίας 16-20 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ το 66% του 

παραπάνω ποσοστού ασχολείται με διαδικτυακές δραστηριότητες καθημερινά. 

 

Α. Σιδηροπούλου (2010). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της 

σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες. Έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Σύμφωνα με το κείμενο, αρκετές έρευνες κάνουν λόγο για «ένα νέο 

αναδυόμενο προφίλ» των νέων, το οποίο συνδέεται με την αυξημένη χρήση του 

διαδικτύου και των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης. Ποια χαρακτηριστικά 

συνθέτουν το προφίλ αυτό; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2α.  Να επισημάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Σταδιακά… οθόνη του) και στην 

τρίτη παράγραφο (Αυτές… συνάφειες) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

                                                           
2
 ομοιοστατική: ισόρροπη  
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Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι λέξεις/φράσεις που επισημάνατε; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση για καθεμιά από τις 

ακόλουθες λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σημασία τους στο κείμενο: συνάφειες, υπερβαίνουν, παγιδευμένοι, 

ματαιώνει, αναδυόμενο  

(μονάδες 5) 

 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις ή ισοδύναμες 

φράσεις που εντοπίσατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.).  

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στη λέξη λάμψη (επισημαίνεται και στο 

κείμενο με υπογράμμιση) είναι κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη λάμψη. Στη μία να χρησιμοποιήσετε τη 

λέξη με την κυριολεκτική/δηλωτική της σημασία και στην άλλη με τη 

μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

 (μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

Η βραδύτητα 

 

Μας ήρθε ξαφνικά η διάθεση να περάσουμε από νωρίς τη νύχτα σ’ έναν πύργο. 

Πολλοί πύργοι στη Γαλλία έχουν γίνει ξενοδοχεία: ένα τετράγωνο όλο πράσινο, χαμένο 

σε μια έκταση όλο ασχήμια χωρίς πράσινο·ένα κομματάκι από αλέες, δέντρα και 

πουλιά στη μέση ενός απέραντου δικτύου από δρόμους. Οδηγώ και στο καθρεφτάκι 

προσέχω πίσω μου ένα αυτοκίνητο. Το αριστερό του φωτάκι αναβοσβήνει και 

ολόκληρο το αυτοκίνητο εκπέμπει κύματα ανυπομονησίας. Ο οδηγός περιμένει την 

ευκαιρία να με προσπεράσει· παραμονεύει αυτή τη στιγμή, όπως το αρπαχτικό 

παραμονεύει ένα σπουργίτι. 

Η Βέρα, η γυναίκα μου, μου λέει: «Κάθε πενήντα λεπτά πεθαίνει κι ένας 

άνθρωπος στους δρόμους της Γαλλίας. Για κοίτα όλους αυτούς τους τρελούς που 

τρέχουν γύρω μας. Είναι οι ίδιοι που γίνονται υπερβολικά συνετοί, όταν κακοποιείται 

κάποια γριά μπροστά στα μάτια τους στο δρόμο. Τι συμβαίνει και δε φοβούνται, όταν 

βρίσκονται στο τιμόνι;» 

Τι να απαντήσεις; Μάλλον το εξής: ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη 

μοτοσικλέτα του δεν μπορεί να συγκεντρωθεί παρά μόνο στην παρούσα στιγμή της 

πτήσης του· γαντζώνεται πάνω σ’ ένα κλάσμα χρόνου αποκομμένο και από το 

παρελθόν και από το μέλλον. Αποσπάται από τη συνέχεια του χρόνου. Με άλλα λόγια 

βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης. Δεν ξέρει τίποτα για την ηλικία του, τίποτα για τη 

γυναίκα του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τις σκοτούρες του και ως εκ τούτου δε 

φοβάται, γιατί η πηγή του φόβου βρίσκεται στο μέλλον, και όποιος απελευθερώνεται 

από το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 

Η ταχύτητα είναι μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον άνθρωπο η 

τεχνολογική επανάσταση. Σε αντίθεση με τον μοτοσικλετιστή, ο δρομέας είναι 

πάντοτε παρών στο σώμα του, αφού είναι αναγκασμένος να σκέφτεται ασταμάτητα τις 

φουσκάλες του, το λαχάνιασμά του. Όταν τρέχει αισθάνεται το βάρος του και την 

ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλοτε συνείδηση του εαυτού του και του χρόνου της 

ζωής του. Όλα αλλάζουν, όταν ο άνθρωπος εκχωρεί
1
 την ικανότητά του για ταχύτητα 

                                                           
1
 Εκχωρεί: παραχωρεί. 
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σε μια μηχανή. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα του βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και 

παραδίδεται σε μια ταχύτητα που είναι ασώματη, άυλη, ταχύτητα αμιγής
2
, ταχύτητα 

καθαυτή, ταχύτητα έκσταση
3
. 

Γιατί χάθηκε η ηδονή της βραδύτητας; Α, πού είναι οι παλιοί αργόσχολοι; Πού 

είναι αυτοί οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που 

χαζεύουν από μύλο σε μύλο και κοιμούνται στο ύπαιθρο; Άραγε χάθηκαν μαζί με τους 

χωματόδρομους, μαζί με τα λιβάδια και τα ξέφωτα, μαζί με τη φύση; Μια τσέχικη 

παροιμία δίνει τον ορισμό της γλυκιάς απραξίας τους με μια μεταφορά: κοιτάζουν τα 

παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού Θεού δε βαριέται, 

είναι ευτυχής. Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως άλλο 

πράγμα. Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του 

λείπει. 

 

Μ. Κούντερα. (1996). Η βραδύτητα, 7-10. Αθήνα: Εστία (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ο συγγραφέας θεωρεί την ταχύτητα «μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον 

άνθρωπο η τεχνολογική επανάσταση». Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει, για να 

υποστηρίξει την άποψη αυτή; Να γράψετε την απάντησή σας σε μια παράγραφο 

(60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να επισημάνετε τα δομικά μέρη της τέταρτης παραγράφου (Η 

ταχύτητα…έκσταση) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Αμιγής: που δεν περιέχει ξένα στοιχεία και επομένως είναι καθαρή· ανόθευτη. 

3
 Το νόημα της φράσης «παραδίδεται σε μια ταχύτητα…έκσταση»: ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη μηχανή, 

χάνει τη σωματική του υπόσταση, παραδίδεται στον ίλιγγο της ταχύτητας. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο 

κείμενο με έντονη γραφή): κύματα ανυπομονησίας, απελευθερώνεται, 

τεχνολογική επανάσταση, λαχάνιασμα, αργόσχολοι (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, 

το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει να διατυπώσει τις σκέψεις του με τη μορφή 

ερωτημάτων στην πέμπτη παράγραφο (Γιατί χάθηκε… λείπει) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

Η βραδύτητα 

 

Μας ήρθε ξαφνικά η διάθεση να περάσουμε από νωρίς τη νύχτα σ’ έναν πύργο. 

Πολλοί πύργοι στη Γαλλία έχουν γίνει ξενοδοχεία: ένα τετράγωνο όλο πράσινο, χαμένο 

σε μια έκταση όλο ασχήμια χωρίς πράσινο· ένα κομματάκι από αλέες, δέντρα και 

πουλιά στη μέση ενός απέραντου δικτύου από δρόμους. Οδηγώ και στο καθρεφτάκι 

προσέχω πίσω μου ένα αυτοκίνητο. Το αριστερό του φωτάκι αναβοσβήνει και 

ολόκληρο το αυτοκίνητο εκπέμπει κύματα ανυπομονησίας. Ο οδηγός περιμένει την 

ευκαιρία να με προσπεράσει· παραμονεύει αυτή τη στιγμή, όπως το αρπαχτικό 

παραμονεύει ένα σπουργίτι. 

Η Βέρα, η γυναίκα μου, μου λέει: «Κάθε πενήντα λεπτά πεθαίνει κι ένας 

άνθρωπος στους δρόμους της Γαλλίας. Για κοίτα όλους αυτούς τους τρελούς που 

τρέχουν γύρω μας. Είναι οι ίδιοι που γίνονται υπερβολικά συνετοί, όταν κακοποιείται 

κάποια γριά μπροστά στα μάτια τους στο δρόμο. Τι συμβαίνει και δε φοβούνται, όταν 

βρίσκονται στο τιμόνι;» 

Τι να απαντήσεις; Μάλλον το εξής: ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη 

μοτοσικλέτα του δεν μπορεί να συγκεντρωθεί παρά μόνο στην παρούσα στιγμή της 

πτήσης του· γαντζώνεται πάνω σ’ ένα κλάσμα χρόνου αποκομμένο και από το 

παρελθόν και από το μέλλον. Αποσπάται από τη συνέχεια του χρόνου. Με άλλα λόγια 

βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης. Δεν ξέρει τίποτα για την ηλικία του, τίποτα για τη 

γυναίκα του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τις σκοτούρες του και ως εκ τούτου δε 

φοβάται, γιατί η πηγή του φόβου βρίσκεται στο μέλλον, και όποιος απελευθερώνεται 

από το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 

Η ταχύτητα είναι μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον άνθρωπο η 

τεχνολογική επανάσταση. Σε αντίθεση με τον μοτοσικλετιστή, ο δρομέας είναι πάντοτε 

παρών στο σώμα του, αφού είναι αναγκασμένος να σκέφτεται ασταμάτητα τις 

φουσκάλες του, το λαχάνιασμά του. Όταν τρέχει αισθάνεται το βάρος του και την 

ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλοτε συνείδηση του εαυτού του και του χρόνου της 

ζωής του. Όλα αλλάζουν, όταν ο άνθρωπος εκχωρεί
1
 την ικανότητά του για ταχύτητα 

σε μια μηχανή. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα του βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και 

                                                           
1
 Εκχωρεί: παραχωρεί. 
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παραδίδεται σε μια ταχύτητα που είναι ασώματη, άυλη, ταχύτητα αμιγής
2
, ταχύτητα 

καθαυτή, ταχύτητα έκσταση
3
. 

Γιατί χάθηκε η ηδονή της βραδύτητας; Α, πού είναι οι παλιοί αργόσχολοι; Πού 

είναι αυτοί οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που 

χαζεύουν από μύλο σε μύλο και κοιμούνται στο ύπαιθρο; Άραγε χάθηκαν μαζί με τους 

χωματόδρομους, μαζί με τα λιβάδια και τα ξέφωτα, μαζί με τη φύση; Μια τσέχικη 

παροιμία δίνει τον ορισμό της γλυκιάς απραξίας τους με μια μεταφορά: κοιτάζουν τα 

παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού Θεού δε βαριέται, 

είναι ευτυχής. Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως άλλο 

πράγμα. Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του 

λείπει. 

 

Μ. Κούντερα. (1996). Η βραδύτητα, 7-10. Αθήνα: Εστία (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Να εξηγήσετε σε μια παράγραφο (60 – 80 λέξεις) την άποψη που διατυπώνει ο 

συγγραφέας στην περίοδο: «Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία [..]. 

Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του 

λείπει». 

(μονάδες 10) 

 

B2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Η ταχύτητα… έκσταση) 

του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Αμιγής: που δεν περιέχει ξένα στοιχεία και επομένως είναι καθαρή· ανόθευτη. 

3
 Το νόημα της φράσης «παραδίδεται σε μια ταχύτητα…έκσταση»: ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη μηχανή, 

«χάνει» τη σωματική του υπόσταση, παραδίδεται στον ίλιγγο της ταχύτητας. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): προσπεράσει, 

συνείδηση, ταχύτητα, βραδύτητας, φυγόπονοι (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αναγνωστική αποχή και η τηλεόραση] 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 

ποσοστό των Ευρωπαίων, που δήλωσαν ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαν 

ανοίξει βιβλίο, ήταν αρκετά μεγάλο, σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, ήταν κατά πολύ υψηλότερο. Αντίθετα, η αναγνωστική αποχή είναι 

εξαιρετικά χαμηλή στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Βρετανία. 

Πώς θα μπορούσε άραγε να ερμηνευτεί η αναγνωστική μας «ανορεξία»; 

Σύμφωνα με μια ερασιτεχνική, αλλά ευρείας αποδοχής, ερμηνεία, οι κάτοικοι της 

«ωραιότερης χώρας του κόσμου» δεν έχουν λόγους να κλειστούν στους τέσσερις 

τοίχους, για να διαβάσουν, όταν η αγαθή μοίρα τους επιτρέπει να περιφέρονται 

ηλιόλουστοι τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ οι Βόρειοι 

διαβάζουν, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Το άλλοθι είναι έξυπνο, 

αλλά, μολονότι εξηγεί γιατί «απέχουμε από ογκώδεις τόμους», δεν εξηγεί γιατί, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το ένα πέμπτο διαβάζει συχνά εφημερίδες, που 

ασφαλώς απαιτούν λιγότερο χρόνο και διαβάζονται σε καθημερινή βάση σε 

αντιδιαστολή με τα τρία τέταρτα των Φιλανδών και των Σουηδών και των Γερμανών. 

Η πραγματική εξήγηση, σύμφωνα με έναν Ελβετό αναλυτή, έχει μεγάλο 

ιστορικό βάθος. Ενώ μέχρι το τέλος περίπου του δέκατου πέμπτου αιώνα οι 

αναλφάβητοι ήταν ισομερώς κατανεμημένοι στην Ευρώπη, στη συνέχεια 

δρομολογήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι χώρες του βόρειου 

και βορειοδυτικού ευρωπαϊκού τόξου προσχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. 

Επειδή οι Μεταρρυθμιστές θεωρούσαν απαράβατο χριστιανικό καθήκον την ανάγνωση 

της Βίβλου, οι αρχές μερίμνησαν για τη βελτίωση της ικανότητας των πιστών για 

ανάγνωση και γραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά των αναλφάβητων.  

Αργότερα, η Βίβλος ως ανάγνωσμα υποχώρησε, αλλά η εγγραμματοσύνη και η 

αναγνωστική παράδοση έμειναν.  

Η εικόνα είναι διαφορετική στο Νότο. Η Μεταρρύθμιση άφησε αδιάφορους 

τους Καθολικούς της Ιβηρικής και της Νότιας Ιταλίας, ενώ ανατολικότερα η ελληνική 

Ορθοδοξία είχε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Στο Νότο, εξάλλου, 

ο Διαφωτισμός δεν έφτασε παρά μόνο σε μικρές ομάδες διανοουμένων, ενώ ο 

αναλφαβητισμός άρχισε να υποχωρεί αισθητά στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου 
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αιώνα, για να περιοριστεί σε ελεγχόμενα επίπεδα μόλις μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. 

Παρά το γεγονός ότι για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε σημαντικά η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής μας κουλτούρας, η απόσταση θα μπορούσε να κλείσει με 

γρήγορους ρυθμούς, αν το τέλος του αναλφαβητισμού δε συνέπιπτε χρονικά με τη 

«μιντιακή»
1
 επανάσταση του εικοστού αιώνα, κυρίως με την εισβολή της τηλεόρασης 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του. Έτσι, ενώ αλλού, εξαιτίας μιας παγιωμένης και 

ώριμης αναγνωστικής παράδοσης, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, στην 

Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής κουλτούρας το έφαγε 

και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης». Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο 

Ευρωβαρόμετρο
2
, θα δούμε ότι οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης. 

 

 Θ. Παπαγγελής, εφ. το ΒΗΜΑ, 17.11.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιον λόγο, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, δεν κλείνει σήμερα η απόσταση 

που χωρίζει ήδη τη χώρα μας από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης στο θέμα της 

ανάγνωσης εντύπων; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η μετάβαση από την 

πρώτη (Σύμφωνα… Βρετανία.) στη δεύτερη παράγραφο (Πώς θα μπορούσε… 

των Γερμανών) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
1
   Η επανάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2
  Έτσι ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: αναγνωστική 

αποχή, να ερμηνευτεί, ιστορικό βάθος, σημαντικές διαφοροποιήσεις, 

προβλήματα, (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς 

την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Δίνονται τα αποσπάσματα: 

α. «οι κάτοικοι της ‟ωραιότερης χώρας του κόσμου”  δεν έχουν λόγους να 

κλειστούν στους τέσσερις τοίχους» στη δεύτερη παράγραφο (Πώς θα 

μπορούσε… των Γερμανών) του κειμένου.  

β. «στην Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής 

κουλτούρας το έφαγε και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης» στην πέμπτη 

παράγραφο (Παρά το γεγονός… τηλεθέασης) του κειμένου. 

 

Να εντοπίσετε στις παραπάνω προτάσεις τις γλωσσικές επιλογές με τις οποίες ο 

αρθρογράφος πετυχαίνει να δώσει προφορικότητα στον λόγο του. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αναγνωστική αποχή και η τηλεόραση] 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 

ποσοστό των Ευρωπαίων, που δήλωσαν ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαν 

ανοίξει βιβλίο, ήταν αρκετά μεγάλο, σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, ήταν κατά πολύ υψηλότερο. Αντίθετα, η αναγνωστική αποχή είναι 

εξαιρετικά χαμηλή στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Βρετανία. 

Πώς θα μπορούσε άραγε να ερμηνευτεί η αναγνωστική μας «ανορεξία»; 

Σύμφωνα με μια ερασιτεχνική, αλλά ευρείας αποδοχής, ερμηνεία, οι κάτοικοι της 

«ωραιότερης χώρας του κόσμου» δεν έχουν λόγους να κλειστούν στους τέσσερις 

τοίχους, για να διαβάσουν, όταν η αγαθή μοίρα τους επιτρέπει να περιφέρονται 

ηλιόλουστοι τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ οι Βόρειοι 

διαβάζουν, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Το άλλοθι είναι έξυπνο, 

αλλά, μολονότι εξηγεί γιατί «απέχουμε από ογκώδεις τόμους», δεν εξηγεί γιατί, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το ένα πέμπτο διαβάζει συχνά εφημερίδες, που 

ασφαλώς απαιτούν λιγότερο χρόνο και διαβάζονται σε καθημερινή βάση σε 

αντιδιαστολή με τα τρία τέταρτα των Φιλανδών και των Σουηδών και των Γερμανών. 

Η πραγματική εξήγηση, σύμφωνα με έναν Ελβετό αναλυτή, έχει μεγάλο 

ιστορικό βάθος. Ενώ μέχρι το τέλος περίπου του δέκατου πέμπτου αιώνα οι 

αναλφάβητοι ήταν ισομερώς κατανεμημένοι στην Ευρώπη, στη συνέχεια 

δρομολογήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι χώρες του βόρειου και 

βορειοδυτικού ευρωπαϊκού τόξου προσχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. 

Επειδή οι Μεταρρυθμιστές θεωρούσαν απαράβατο χριστιανικό καθήκον την ανάγνωση 

της Βίβλου, οι αρχές μερίμνησαν για τη βελτίωση της ικανότητας των πιστών για 

ανάγνωση και γραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά των αναλφάβητων.  

Αργότερα, η Βίβλος ως ανάγνωσμα υποχώρησε, αλλά η εγγραμματοσύνη και η 

αναγνωστική παράδοση έμειναν.  

Η εικόνα είναι διαφορετική στο Νότο. Η Μεταρρύθμιση άφησε αδιάφορους 

τους Καθολικούς της Ιβηρικής και της Νότιας Ιταλίας, ενώ ανατολικότερα η ελληνική 

Ορθοδοξία είχε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Στο Νότο, εξάλλου, ο 

Διαφωτισμός δεν έφτασε παρά μόνο σε μικρές ομάδες διανοουμένων, ενώ ο 

αναλφαβητισμός άρχισε να υποχωρεί αισθητά στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου 

GI_V_NEG_0_17190.pdf



αιώνα, για να περιοριστεί σε ελεγχόμενα επίπεδα μόλις μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. 

Παρά το γεγονός ότι για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε σημαντικά η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής μας κουλτούρας, η απόσταση θα μπορούσε να κλείσει με 

γρήγορους ρυθμούς, αν το τέλος του αναλφαβητισμού δε συνέπιπτε χρονικά με τη 

«μιντιακή»
1
 επανάσταση του εικοστού αιώνα, κυρίως με την εισβολή της τηλεόρασης 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του. Έτσι, ενώ αλλού, εξαιτίας μιας παγιωμένης και 

ώριμης αναγνωστικής παράδοσης, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, στην 

Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής κουλτούρας το έφαγε 

και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης». Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο 

Ευρωβαρόμετρο
2
, θα δούμε ότι οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης. 

 

 Θ. Παπαγγελής, εφ. το ΒΗΜΑ, 17.11.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιος είναι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, ο βαθύτερος λόγος που δημιούργησε 

το χάσμα ανάμεσα στη χώρα μας και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης αναφορικά 

με την ανάγνωση βιβλίων; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2α. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Η πραγματική… έμειναν) 

του κειμένου. 

(μονάδες 3) 

Β2β. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την ίδια παράγραφο. 

(μονάδες 2) 

                                                           
1
   Η επανάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2
  Έτσι ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους: στατιστικής 

υπηρεσίας, ερμηνεία, αντιδιαστολή, ιστορικό βάθος, εγγραμματοσύνη 

(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση και 

τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε λέξεις/φράσεις που λειτουργούν 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αναγνωστική αποχή και η τηλεόραση] 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 

ποσοστό των Ευρωπαίων, που δήλωσαν ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαν 

ανοίξει βιβλίο, ήταν αρκετά μεγάλο, σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, ήταν κατά πολύ υψηλότερο. Αντίθετα, η αναγνωστική αποχή είναι 

εξαιρετικά χαμηλή στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Βρετανία. 

Πώς θα μπορούσε άραγε να ερμηνευτεί η αναγνωστική μας «ανορεξία»; 

Σύμφωνα με μια ερασιτεχνική, αλλά ευρείας αποδοχής, ερμηνεία, οι κάτοικοι της 

«ωραιότερης χώρας του κόσμου» δεν έχουν λόγους να κλειστούν στους τέσσερις 

τοίχους, για να διαβάσουν, όταν η αγαθή μοίρα τους επιτρέπει να περιφέρονται 

ηλιόλουστοι τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ οι Βόρειοι 

διαβάζουν, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Το άλλοθι είναι έξυπνο, 

αλλά, μολονότι εξηγεί γιατί «απέχουμε από ογκώδεις τόμους», δεν εξηγεί γιατί, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το ένα πέμπτο διαβάζει συχνά εφημερίδες, που 

ασφαλώς απαιτούν λιγότερο χρόνο και διαβάζονται σε καθημερινή βάση σε 

αντιδιαστολή με τα τρία τέταρτα των Φιλανδών και των Σουηδών και των Γερμανών. 

Η πραγματική εξήγηση, σύμφωνα με έναν Ελβετό αναλυτή, έχει μεγάλο 

ιστορικό βάθος. Ενώ μέχρι το τέλος περίπου του δέκατου πέμπτου αιώνα οι 

αναλφάβητοι ήταν ισομερώς κατανεμημένοι στην Ευρώπη, στη συνέχεια 

δρομολογήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι χώρες του βόρειου και 

βορειοδυτικού ευρωπαϊκού τόξου προσχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. 

Επειδή οι Μεταρρυθμιστές θεωρούσαν απαράβατο χριστιανικό καθήκον την ανάγνωση 

της Βίβλου, οι αρχές μερίμνησαν για τη βελτίωση της ικανότητας των πιστών για 

ανάγνωση και γραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά των αναλφάβητων.  

Αργότερα, η Βίβλος ως ανάγνωσμα υποχώρησε, αλλά η εγγραμματοσύνη και η 

αναγνωστική παράδοση έμειναν.  

Η εικόνα είναι διαφορετική στο Νότο. Η Μεταρρύθμιση άφησε αδιάφορους 

τους Καθολικούς της Ιβηρικής και της Νότιας Ιταλίας, ενώ ανατολικότερα η ελληνική 

Ορθοδοξία είχε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Στο Νότο, εξάλλου, ο 

Διαφωτισμός δεν έφτασε παρά μόνο σε μικρές ομάδες διανοουμένων, ενώ ο 

αναλφαβητισμός άρχισε να υποχωρεί αισθητά στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου 
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αιώνα, για να περιοριστεί σε ελεγχόμενα επίπεδα μόλις μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. 

Παρά το γεγονός ότι για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε σημαντικά η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής μας κουλτούρας, η απόσταση θα μπορούσε να κλείσει με 

γρήγορους ρυθμούς, αν το τέλος του αναλφαβητισμού δε συνέπιπτε χρονικά με τη 

«μιντιακή»
1
 επανάσταση του εικοστού αιώνα, κυρίως με την εισβολή της τηλεόρασης 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του. Έτσι, ενώ αλλού, εξαιτίας μιας παγιωμένης και 

ώριμης αναγνωστικής παράδοσης, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, στην 

Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής κουλτούρας το έφαγε 

και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης». Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο 

Ευρωβαρόμετρο
2
, θα δούμε ότι οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης. 

 

 Θ. Παπαγγελής, εφ. το ΒΗΜΑ, 17.11.2002 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς θα μπορούσε κάποιος, σύμφωνα με το κείμενο, να ερμηνεύσει επιφανειακά 

το μειωμένο ενδιαφέρον των Ελλήνων για την ανάγνωση βιβλίων; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για καθεμιά από τις παραγράφους του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
1
   Η επανάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2
  Έτσι ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: ποσοστό, 

αποχή, άλλοθι, αναγνωστική παράδοση, εισβολή της τηλεόρασης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση και τον αριθμό). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο Ευρωβαρόμετρο, θα δούμε ότι 

οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης»: 

 

Να αιτιολογήσετε τη χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου στην παραπάνω 

περίοδο λόγου της τελευταίας παραγράφου (Παρά το γεγονός… τηλεθέασης) του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αναγνωστική αποχή και η τηλεόραση] 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 

ποσοστό των Ευρωπαίων, που δήλωσαν ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαν 

ανοίξει βιβλίο, ήταν αρκετά μεγάλο, σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, ήταν κατά πολύ υψηλότερο. Αντίθετα, η αναγνωστική αποχή είναι 

εξαιρετικά χαμηλή στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Βρετανία. 

Πώς θα μπορούσε άραγε να ερμηνευτεί η αναγνωστική μας «ανορεξία»; 

Σύμφωνα με μια ερασιτεχνική, αλλά ευρείας αποδοχής, ερμηνεία, οι κάτοικοι της 

«ωραιότερης χώρας του κόσμου» δεν έχουν λόγους να κλειστούν στους τέσσερις 

τοίχους, για να διαβάσουν, όταν η αγαθή μοίρα τους επιτρέπει να περιφέρονται 

ηλιόλουστοι τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ οι Βόρειοι 

διαβάζουν, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Το άλλοθι είναι έξυπνο, 

αλλά, μολονότι εξηγεί γιατί «απέχουμε από ογκώδεις τόμους», δεν εξηγεί γιατί, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το ένα πέμπτο διαβάζει συχνά εφημερίδες, που 

ασφαλώς απαιτούν λιγότερο χρόνο και διαβάζονται σε καθημερινή βάση σε 

αντιδιαστολή με τα τρία τέταρτα των Φιλανδών και των Σουηδών και των Γερμανών. 

Η πραγματική εξήγηση, σύμφωνα με έναν Ελβετό αναλυτή, έχει μεγάλο 

ιστορικό βάθος. Ενώ μέχρι το τέλος περίπου του δέκατου πέμπτου αιώνα οι 

αναλφάβητοι ήταν ισομερώς κατανεμημένοι στην Ευρώπη, στη συνέχεια 

δρομολογήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι χώρες του βόρειου και 

βορειοδυτικού ευρωπαϊκού τόξου προσχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. 

Επειδή οι Μεταρρυθμιστές θεωρούσαν απαράβατο χριστιανικό καθήκον την ανάγνωση 

της Βίβλου, οι αρχές μερίμνησαν για τη βελτίωση της ικανότητας των πιστών για 

ανάγνωση και γραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά των αναλφάβητων.  

Αργότερα, η Βίβλος ως ανάγνωσμα υποχώρησε, αλλά η εγγραμματοσύνη και η 

αναγνωστική παράδοση έμειναν.  

Η εικόνα είναι διαφορετική στο Νότο. Η Μεταρρύθμιση άφησε αδιάφορους 

τους Καθολικούς της Ιβηρικής και της Νότιας Ιταλίας, ενώ ανατολικότερα η ελληνική 

Ορθοδοξία είχε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Στο Νότο, εξάλλου, ο 

Διαφωτισμός δεν έφτασε παρά μόνο σε μικρές ομάδες διανοουμένων, ενώ ο 

αναλφαβητισμός άρχισε να υποχωρεί αισθητά στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου 
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αιώνα, για να περιοριστεί σε ελεγχόμενα επίπεδα μόλις μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. 

Παρά το γεγονός ότι για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε σημαντικά η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής μας κουλτούρας, η απόσταση θα μπορούσε να κλείσει με 

γρήγορους ρυθμούς, αν το τέλος του αναλφαβητισμού δε συνέπιπτε χρονικά με τη 

«μιντιακή»
1
 επανάσταση του εικοστού αιώνα, κυρίως με την εισβολή της τηλεόρασης 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του. Έτσι, ενώ αλλού, εξαιτίας μιας παγιωμένης και 

ώριμης αναγνωστικής παράδοσης, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, στην 

Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής κουλτούρας το έφαγε 

και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης». Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο 

Ευρωβαρόμετρο
2
, θα δούμε ότι οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης. 

 

 Θ. Παπαγγελής, εφ. το ΒΗΜΑ, 17.11.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια βασική διαφορά, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, υπάρχει ανάμεσα στη χώρα 

μας και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης στο θέμα της ανάγνωσης βιβλίων και σε 

ποιους ιστορικούς λόγους αποδίδεται; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2α. Να εντοπίσετε δύο φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην 

τέταρτη (Η εικόνα… πολέμου) και την πέμπτη παράγραφο (Παρά… τηλεθέασης) 

του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι φράσεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 

                                                           
1
   Η επανάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2
  Έτσι ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: βάθος, εικόνα χρησιμοποιώντας τις με διαφορετική σημασία από 

αυτήν που έχουν στο κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο 

ως προς την πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Αφού εντοπίσετε στο κείμενο ένα σημείο στο οποίο γίνεται φανερή η ειρωνεία 

του αρθρογράφου, να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

 

[Οι στερεότυποι ρόλοι των δύο φύλων: «τα αγόρια δεν κλαίνε!» ή «αυτά δεν 

είναι παιχνίδια για κορίτσια!»] 

 

Είναι γνωστό ότι όλες οι κοινωνίες ορίζουν συγκεκριμένα – και διαφορετικά – 

ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εργασίες και ασχολίες ως κατάλληλα 

για το καθένα από τα δύο φύλα. Βέβαια, είναι λιγότερο γνωστό ότι διαφορετικές 

κουλτούρες έχουν διαφορετική θεώρηση σχετικά με το ποιες συμπεριφορές αρμόζουν 

στον ανδρικό και ποιες στον γυναικείο πληθυσμό. Έτσι, στους πολιτισμούς δυτικού 

τύπου ακούγονται πολύ συχνά φράσεις ή δηλώσεις του τύπου «τα αγόρια είναι πιο 

ανεξάρτητα, ενώ τα κορίτσια πιο παθητικά», «τα κορίτσια έχουν καλύτερη μνήμη, αλλά 

τα αγόρια πιο ανεπτυγμένη αφαιρετική ικανότητα», «τα κορίτσια παίρνουν καλύτερους 

βαθμούς, αλλά δεν κάνουν για όλα τα επαγγέλματα».  

Ποιοι, όμως, απ’ αυτούς και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς αποτελούν μύθο 

και ποιοι πραγματικότητα; Υπάρχουν πράγματι διαφορές μεταξύ των φύλων και, αν 

ναι, σε τι συνίστανται; Τα ευρήματα πολλών μελετών που εξέτασαν πιθανές διαφορές 

σε συμπεριφορές, όπως το άγχος, το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου, η 

συμμόρφωση σε εντολές, είναι αντικρουόμενα. Αποκάλεσαν αυτές και παρόμοιες 

στερεότυπες πεποιθήσεις πολιτιστικούς μύθους που δεν έχουν σχέση με την 

πραγματικότητα. Κατά την άποψή τους, τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια μόνο σε 

τέσσερις περιοχές: στις μαθηματικές ικανότητες, στις γλωσσικές ικανότητες, στις 

ικανότητες αντίληψης και κατανόησης του χώρου και στην επιθετικότητα.  

Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται. Τα αγόρια φαίνεται να 

υπερέχουν στη μαθηματική λογική, στην τριγωνομετρία και στον διαφορικό λογισμό, 

ενώ τα κορίτσια έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην αριθμητική, στην άλγεβρα και στους 

μαθηματικούς υπολογισμούς. Επίσης, παρ’ όλο που τα κορίτσια φαίνεται να υπερέχουν 

σταθερά στις περισσότερες γλωσσικές ικανότητες, υπάρχουν περίοδοι στην παιδική 

ηλικία, στη διάρκεια των οποίων αγόρια και κορίτσια εμφανίζουν μεγάλες γλωσσικές 

ομοιότητες. Όμως, η σημαντική διαφορά σημειώνεται στην επιθετικότητα. Σε κάθε 

περίπτωση αναδεικνύεται η εντονότερη επιθετικότητα των αγοριών, που εκδηλώνεται 

μεταξύ άλλων και στο παιχνίδι. Τα κορίτσια, απεναντίας, ασχολούνται με καθιστικά, 

πιο ήρεμα παιχνίδια, σε ομάδες δύο τριών ατόμων, ενώ τα αγόρια παίζουν βίαια.  

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως, εκτός του ότι οι διαφορές των φύλων 
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είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ομοιότητες, είναι και σε γενικές γραμμές μικρές και 

αμβλύνονται σημαντικά με τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες και την εξάσκηση. 

Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το φύλο που εκτίθεται σε πιο εμπλουτισμένο μαθησιακό – 

εκπαιδευτικό περιβάλλον αναπτύσσει υψηλότερη ευφυΐα. Παρ’ όλα αυτά, στην 

καθημερινή ζωή οι διαφορές στη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών είναι θεαματικές. 

Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό; 

Είναι γνωστό σε όλους ότι τα αγόρια και τα κορίτσια είναι αποδέκτες 

διαφορετικής μεταχείρισης τόσο από την οικογένεια, όσο και από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι ρόλοι που τους επιφυλάσσονται είναι συγκεκριμένοι και σαφώς 

διαφορετικοί. Εξάλλου, έχει επισημανθεί ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία των παιδιών 

αυξάνεται και η γνώση που διαθέτουν για τα στερεότυπα, τα οποία αφορούν το 

επάγγελμα και τις δραστηριότητες των φύλων. Ενώ, όμως, η γνώση των στερεότυπων 

αυξάνεται με την ηλικία, η αποδοχή τους αρκετές φορές ελαττώνεται. Τέλος, θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η απαλλαγή 

της κοινωνίας από τα σεξιστικά στερεότυπα και η υιοθέτηση της άποψης πως οι 

ανθρώπινες συμπεριφορές και τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα δεν 

ανήκουν σε συγκεκριμένο φύλο. 

 

Ζ. Μπαμπλέκου (1996). Οι στερεότυποι ρόλοι των φύλων: «Τ’ αγόρια δεν 

κλαίνε» ή «Αυτά δεν είναι παιχνίδια για κορίτσια». Στο Παρασκευόπουλος, Ι., 

Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. και Καραθανάση, Α. (Επιμ.), Διαφυλικές 

Σχέσεις, Τόμος ΙΙ, σσ. 292-297 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, σε ποια συμπεράσματα κατέληξαν οι μελετητές που 

εξέτασαν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

GI_V_NEG_0_17252.pdf



 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ωστόσο, … βίαια) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει καθεμιά από αυτές; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: διαφορετικές κουλτούρες, συμπεριφορές, 

φύλων, πολιτιστικούς μύθους, σύνθετη. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις με όποια σειρά θέλετε και να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Τα ευρήματα πολλών μελετών που εξέτασαν πιθανές διαφορές σε 

συμπεριφορές…. είναι αντικρουόμενα». 

 

Στην παραπάνω περίοδο, αφού εντοπίσετε την αναφορική πρόταση, να γράψετε 

αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική με βάση τις πληροφορίες που 

περιέχει για τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

 

[Οι στερεότυποι ρόλοι των δύο φύλων: «τα αγόρια δεν κλαίνε!» ή «αυτά δεν 

είναι παιχνίδια για κορίτσια!»] 

 

Είναι γνωστό ότι όλες οι κοινωνίες ορίζουν συγκεκριμένα – και διαφορετικά – 

ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εργασίες και ασχολίες ως κατάλληλα 

για το καθένα από τα δύο φύλα. Βέβαια, είναι λιγότερο γνωστό ότι διαφορετικές 

κουλτούρες έχουν διαφορετική θεώρηση σχετικά με το ποιες συμπεριφορές αρμόζουν 

στον ανδρικό και ποιες στον γυναικείο πληθυσμό. Έτσι, στους πολιτισμούς δυτικού 

τύπου ακούγονται πολύ συχνά φράσεις ή δηλώσεις του τύπου «τα αγόρια είναι πιο 

ανεξάρτητα, ενώ τα κορίτσια πιο παθητικά», «τα κορίτσια έχουν καλύτερη μνήμη, αλλά 

τα αγόρια πιο ανεπτυγμένη αφαιρετική ικανότητα», «τα κορίτσια παίρνουν καλύτερους 

βαθμούς, αλλά δεν κάνουν για όλα τα επαγγέλματα».  

Ποιοι, όμως, απ’ αυτούς και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς αποτελούν μύθο 

και ποιοι πραγματικότητα; Υπάρχουν πράγματι διαφορές μεταξύ των φύλων και, αν ναι, 

σε τι συνίστανται; Τα ευρήματα πολλών μελετών που εξέτασαν πιθανές διαφορές σε 

συμπεριφορές, όπως το άγχος, το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου, η συμμόρφωση 

σε εντολές, είναι αντικρουόμενα. Αποκάλεσαν αυτές και παρόμοιες στερεότυπες 

πεποιθήσεις πολιτιστικούς μύθους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Κατά 

την άποψή τους, τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια μόνο σε τέσσερις περιοχές: στις 

μαθηματικές ικανότητες, στις γλωσσικές ικανότητες, στις ικανότητες αντίληψης και 

κατανόησης του χώρου και στην επιθετικότητα.  

Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται. Τα αγόρια φαίνεται να 

υπερέχουν στη μαθηματική λογική, στην τριγωνομετρία και στον διαφορικό λογισμό, 

ενώ τα κορίτσια έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην αριθμητική, στην άλγεβρα και στους 

μαθηματικούς υπολογισμούς. Επίσης, παρ’ όλο που τα κορίτσια φαίνεται να υπερέχουν 

σταθερά στις περισσότερες γλωσσικές ικανότητες, υπάρχουν περίοδοι στην παιδική 

ηλικία, στη διάρκεια των οποίων αγόρια και κορίτσια εμφανίζουν μεγάλες γλωσσικές 

ομοιότητες. Όμως, η σημαντική διαφορά σημειώνεται στην επιθετικότητα. Σε κάθε 

περίπτωση αναδεικνύεται η εντονότερη επιθετικότητα των αγοριών, που εκδηλώνεται 

μεταξύ άλλων και στο παιχνίδι. Τα κορίτσια, απεναντίας, ασχολούνται με καθιστικά, 

πιο ήρεμα παιχνίδια, σε ομάδες δύο τριών ατόμων, ενώ τα αγόρια παίζουν βίαια.  

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως, εκτός του ότι οι διαφορές των φύλων 
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είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ομοιότητες, είναι και σε γενικές γραμμές μικρές και 

αμβλύνονται σημαντικά με τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες και την εξάσκηση. 

Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το φύλο που εκτίθεται σε πιο εμπλουτισμένο μαθησιακό – 

εκπαιδευτικό περιβάλλον αναπτύσσει υψηλότερη ευφυΐα. Παρ’ όλα αυτά, στην 

καθημερινή ζωή οι διαφορές στη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών είναι 

θεαματικές. Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό; 

Είναι γνωστό σε όλους ότι τα αγόρια και τα κορίτσια είναι αποδέκτες 

διαφορετικής μεταχείρισης τόσο από την οικογένεια, όσο και από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι ρόλοι που τους επιφυλάσσονται είναι συγκεκριμένοι και σαφώς 

διαφορετικοί. Εξάλλου, έχει επισημανθεί ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία των παιδιών 

αυξάνεται και η γνώση που διαθέτουν για τα στερεότυπα, τα οποία αφορούν το 

επάγγελμα και τις δραστηριότητες των φύλων. Ενώ, όμως, η γνώση των στερεότυπων 

αυξάνεται με την ηλικία, η αποδοχή τους αρκετές φορές ελαττώνεται. Τέλος, θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η απαλλαγή 

της κοινωνίας από τα σεξιστικά στερεότυπα και η υιοθέτηση της άποψης πως οι 

ανθρώπινες συμπεριφορές και τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα δεν 

ανήκουν σε συγκεκριμένο φύλο. 

 

Ζ. Μπαμπλέκου (1996). Οι στερεότυποι ρόλοι των φύλων: «Τ’ αγόρια δεν 

κλαίνε» ή «Αυτά δεν είναι παιχνίδια για κορίτσια». Στο Παρασκευόπουλος, Ι., 

Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. και Καραθανάση, Α. (Επιμ.), Διαφυλικές 

Σχέσεις, Τόμος ΙΙ, σσ. 292-297 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με το κείμενο, σε ποιους τομείς της γνώσης υπερέχουν τα αγόρια και σε 

ποιους τα κορίτσια; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 
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Β2.α. Με ποια διαρθρωτική λέξη εξασφαλίζεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Ποιοι, 

όμως,… και στην επιθετικότητα) και στην τρίτη παράγραφο (Ωστόσο, η εικόνα… 

παίζουν βίαια) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής εκφράζει η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: ενδιαφέροντα, ισχυρισμούς, υποστηρίζεται, συμπεριφορά, αποδοχή. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Όλες οι κοινωνίες ορίζουν συγκεκριμένα […] χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας»  

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τη συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι στερεότυποι ρόλοι των δύο φύλων: «τα αγόρια δεν κλαίνε!» ή «αυτά δεν 

είναι παιχνίδια για κορίτσια!»] 

 

Είναι γνωστό ότι όλες οι κοινωνίες ορίζουν συγκεκριμένα – και διαφορετικά – 

ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εργασίες και ασχολίες ως κατάλληλα 

για το καθένα από τα δύο φύλα. Βέβαια, είναι λιγότερο γνωστό ότι διαφορετικές 

κουλτούρες έχουν διαφορετική θεώρηση σχετικά με το ποιες συμπεριφορές αρμόζουν 

στον ανδρικό και ποιες στον γυναικείο πληθυσμό. Έτσι, στους πολιτισμούς δυτικού 

τύπου ακούγονται πολύ συχνά φράσεις ή δηλώσεις του τύπου «τα αγόρια είναι πιο 

ανεξάρτητα, ενώ τα κορίτσια πιο παθητικά», «τα κορίτσια έχουν καλύτερη μνήμη, αλλά 

τα αγόρια πιο ανεπτυγμένη αφαιρετική ικανότητα», «τα κορίτσια παίρνουν καλύτερους 

βαθμούς, αλλά δεν κάνουν για όλα τα επαγγέλματα».  

Ποιοι, όμως, απ’ αυτούς και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς αποτελούν μύθο 

και ποιοι πραγματικότητα; Υπάρχουν πράγματι διαφορές μεταξύ των φύλων και, αν ναι, 

σε τι συνίστανται; Τα ευρήματα πολλών μελετών που εξέτασαν πιθανές διαφορές σε 

συμπεριφορές, όπως το άγχος, το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου, η συμμόρφωση 

σε εντολές, είναι αντικρουόμενα. Αποκάλεσαν αυτές και παρόμοιες στερεότυπες 

πεποιθήσεις πολιτιστικούς μύθους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Κατά 

την άποψή τους, τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια μόνο σε τέσσερις περιοχές: στις 

μαθηματικές ικανότητες, στις γλωσσικές ικανότητες, στις ικανότητες αντίληψης και 

κατανόησης του χώρου και στην επιθετικότητα.  

Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται. Τα αγόρια φαίνεται να 

υπερέχουν στη μαθηματική λογική, στην τριγωνομετρία και στον διαφορικό λογισμό, 

ενώ τα κορίτσια έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην αριθμητική, στην άλγεβρα και στους 

μαθηματικούς υπολογισμούς. Επίσης, παρ’ όλο που τα κορίτσια φαίνεται να υπερέχουν 

σταθερά στις περισσότερες γλωσσικές ικανότητες, υπάρχουν περίοδοι στην παιδική 

ηλικία, στη διάρκεια των οποίων αγόρια και κορίτσια εμφανίζουν μεγάλες γλωσσικές 

ομοιότητες. Όμως, η σημαντική διαφορά σημειώνεται στην επιθετικότητα. Σε κάθε 

περίπτωση αναδεικνύεται η εντονότερη επιθετικότητα των αγοριών, που εκδηλώνεται 

μεταξύ άλλων και στο παιχνίδι. Τα κορίτσια, απεναντίας, ασχολούνται με καθιστικά, 

πιο ήρεμα παιχνίδια, σε ομάδες δύο τριών ατόμων, ενώ τα αγόρια παίζουν βίαια.  

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως, εκτός του ότι οι διαφορές των φύλων 
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είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ομοιότητες, είναι και σε γενικές γραμμές μικρές και 

αμβλύνονται σημαντικά με τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες και την εξάσκηση. 

Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το φύλο που εκτίθεται σε πιο εμπλουτισμένο μαθησιακό – 

εκπαιδευτικό περιβάλλον αναπτύσσει υψηλότερη ευφυΐα. Παρ’ όλα αυτά, στην 

καθημερινή ζωή οι διαφορές στη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών είναι θεαματικές. 

Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό; 

Είναι γνωστό σε όλους ότι τα αγόρια και τα κορίτσια είναι αποδέκτες 

διαφορετικής μεταχείρισης τόσο από την οικογένεια, όσο και από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι ρόλοι που τους επιφυλάσσονται είναι συγκεκριμένοι και σαφώς 

διαφορετικοί. Εξάλλου, έχει επισημανθεί ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία των παιδιών 

αυξάνεται και η γνώση που διαθέτουν για τα στερεότυπα, τα οποία αφορούν το 

επάγγελμα και τις δραστηριότητες των φύλων. Ενώ, όμως, η γνώση των στερεότυπων 

αυξάνεται με την ηλικία, η αποδοχή τους αρκετές φορές ελαττώνεται. Τέλος, θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η απαλλαγή 

της κοινωνίας από τα σεξιστικά στερεότυπα και η υιοθέτηση της άποψης πως οι 

ανθρώπινες συμπεριφορές και τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα δεν 

ανήκουν σε συγκεκριμένο φύλο. 

 

Ζ. Μπαμπλέκου (1996). Οι στερεότυποι ρόλοι των φύλων: «Τ’ αγόρια δεν 

κλαίνε» ή «Αυτά δεν είναι παιχνίδια για κορίτσια». Στο Παρασκευόπουλος, Ι., 

Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. και Καραθανάση, Α. (Επιμ.), Διαφυλικές 

Σχέσεις, Τόμος ΙΙ, σσ. 292-297 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει η συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψη 

πως στην καθημερινή ζωή οι διαφορές στη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών 

είναι θεαματικές; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

GI_V_NEG_0_17256.pdf



 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για κάθε  παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με έντονη 

γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: ορίζουν, 

συμπεριφορές, παίρνουν, εντολές, κατανόησης. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «… τα κορίτσια […] δεν κάνουν για όλα τα επαγγέλματα» 

 

Γ2.α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 

 

Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο μη 

χειρωνακτικό επάγγελμα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις γυναίκες. Παρά 

το γεγονός ότι η πρόσβαση των γυναικών στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης 

ενίσχυε τις παγιωμένες αντιλήψεις για την ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης και τον 

καταμερισμό των ρόλων στον χώρο της οικογένειας, ωστόσο έδωσε στις γυναίκες τη 

δυνατότητα κοινωνικής παρουσίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Διαχρονικά 

προσέλκυε έναν σημαντικό αριθμό γυναικών, καθώς συγκριτικά με άλλα «γυναικεία» 

επαγγέλματα παρέχει μονιμότητα, ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές και 

προσφέρεται για τον συμβιβασμό οικογενειακού και επαγγελματικού ρόλου. Επίσης, 

όπως διαπιστώθηκε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει σημαντική θέση στις 

μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του μαθητικού πληθυσμού κυρίως των παιδιών 

εκείνων που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Σύμφωνα μάλιστα 

με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι γυναίκες προβλέπεται να κατακλύσουν τον χώρο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι, παρ’ όλο που η εκπαίδευση ως χώρος εργασίας 

παρέχει θεωρητικά και θεσμικά ίσες ευκαιρίες στο διδακτικό προσωπικό, σημειώνεται 

άνισος καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων. Εκείνο, 

όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στο 

διδακτικό προσωπικό των σχολείων αντανακλά, αναπαράγει και συντηρεί τον 

καταμερισμό ρόλων στον χώρο της οικογένειας, καθώς και στον επιμερισμό εργασίας 

με βάση τον παράγοντα φύλο στην κοινωνία. Φαίνεται δηλαδή ότι οι σχέσεις των 

φύλων στον σχολικό μηχανισμό είναι ιεραρχικά δομημένες και ότι αντανακλούν και 

συντηρούν τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο πλαίσιο της 

πατριαρχικής διάρθρωσης της ευρύτερης κοινωνίας. 

Επομένως, με βάση έρευνες, οι οποίες αφορούν στην κατανομή των φύλων στις 

διοικητικές θέσεις των σχολικών μονάδων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί συνήθως αποτελούν την πλειονότητα, η οποία αποκλείεται από 

τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αν θελήσουμε να 

παραστήσουμε σχηματικά τον αποκλεισμό των γυναικών από τις διοικητικές θέσεις, θα 

λέγαμε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι σα να βρίσκονται κάτω από ένα γυάλινο 

ταβάνι το οποίο τους επιτρέπει να βλέπουν τις διοικητικές θέσεις, που διατίθενται, αλλά 
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που τις εμποδίζει να τις καταλάβουν. 

Ο αποκλεισμός των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές 

προεκτάσεις και με πολλούς αποδέκτες. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη μια αφορούν τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του 

χώρου της απασχόλησής τους. Ακόμη, στερούνται τις δυνατότητες να ενθαρρύνουν και 

να στηρίζουν άλλες γυναίκες εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν ως στόχο την προαγωγή σε 

διοικητικές θέσεις. Από την άλλη αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στη γενική εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν 

τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα, το δέχονται  ως 

κάτι συνηθισμένο και όχι εξαιρετικό. 

Οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τα κορίτσια, τα οποία δε 

διδάσκονται να συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων στον χώρο της μελλοντικής τους απασχόλησης. Με βάση τις διαπιστώσεις 

αυτές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο αποκλεισμός των γυναικών 

εκπαιδευτικών από τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος αντανακλά 

και συγχρόνως συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων εξουσιαστικών σχέσεων 

ανάμεσα στα φύλα. 

Τέλος, το σχολείο, καθώς και ο ευρύτερος χώρος της απασχόλησης, στερούνται 

τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης της διοίκησης και 

της διαχείρισης της εξουσίας, τον οποίο σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να 

υιοθετούν οι γυναίκες, όταν καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Η διαφοροποίηση 

μάλιστα των γυναικών από την κυρίαρχη αντίληψη άσκησης των διοικητικών 

καθηκόντων, όπως υποστηρίζεται, φαίνεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία τόσο του σχολείου όσο και του χώρου εργασίας. Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, λοιπόν, ο αποκλεισμός των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία του 

εκπαιδευτικού συστήματος αξίζει να αναδειχθεί ως πρόβλημα και να επισημανθούν οι 

αιτίες του.  

 

Ε. Μαραγκουδάκη (1997). Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν. Φύλο 

και σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 258-269 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει η συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψη ότι 

ο αποκλεισμός των γυναικών εκπαιδευτικών από τις διοικητικές θέσεις είναι ένα 

ζήτημα με πολλές προεκτάσεις; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε τις δύο διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Τέλος… αιτίες του.) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από αυτές. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με έντονη γραφή: 

χειρωνακτικό, συμβιβασμό, θεσμικά, διοικητικές, αποκλεισμός. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, 

το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση του καθενός από αυτά. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 

 

Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο μη 

χειρωνακτικό επάγγελμα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις γυναίκες. Παρά 

το γεγονός ότι η πρόσβαση των γυναικών στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης 

ενίσχυε τις παγιωμένες αντιλήψεις για την ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης και τον 

καταμερισμό των ρόλων στον χώρο της οικογένειας, ωστόσο έδωσε στις γυναίκες τη 

δυνατότητα κοινωνικής παρουσίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Διαχρονικά 

προσέλκυε έναν σημαντικό αριθμό γυναικών, καθώς συγκριτικά με άλλα «γυναικεία» 

επαγγέλματα παρέχει μονιμότητα, ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές και 

προσφέρεται για τον συμβιβασμό οικογενειακού και επαγγελματικού ρόλου. Επίσης, 

όπως διαπιστώθηκε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει σημαντική θέση στις 

μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του μαθητικού πληθυσμού κυρίως των παιδιών 

εκείνων που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Σύμφωνα 

μάλιστα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι γυναίκες προβλέπεται να κατακλύσουν τον χώρο 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι, παρ’ όλο που η εκπαίδευση ως χώρος εργασίας 

παρέχει θεωρητικά και θεσμικά ίσες ευκαιρίες στο διδακτικό προσωπικό, σημειώνεται 

άνισος καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων. Εκείνο, 

όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στο 

διδακτικό προσωπικό των σχολείων αντανακλά, αναπαράγει και συντηρεί τον 

καταμερισμό ρόλων στον χώρο της οικογένειας, καθώς και στον επιμερισμό εργασίας 

με βάση τον παράγοντα φύλο στην κοινωνία. Φαίνεται δηλαδή ότι οι σχέσεις των 

φύλων στον σχολικό μηχανισμό είναι ιεραρχικά δομημένες και ότι αντανακλούν και 

συντηρούν τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο πλαίσιο της 

πατριαρχικής διάρθρωσης της ευρύτερης κοινωνίας. 

Επομένως, με βάση έρευνες, οι οποίες αφορούν στην κατανομή των φύλων στις 

διοικητικές θέσεις των σχολικών μονάδων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί συνήθως αποτελούν την πλειονότητα, η οποία αποκλείεται από 

τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αν θελήσουμε να 

παραστήσουμε σχηματικά τον αποκλεισμό των γυναικών από τις διοικητικές θέσεις, θα 

λέγαμε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι σα να βρίσκονται κάτω από ένα γυάλινο 

ταβάνι το οποίο τους επιτρέπει να βλέπουν τις διοικητικές θέσεις, που διατίθενται, αλλά 

που τις εμποδίζει να τις καταλάβουν. 
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Ο αποκλεισμός των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές 

προεκτάσεις και με πολλούς αποδέκτες. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη μια αφορούν τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του 

χώρου της απασχόλησής τους. Ακόμη, στερούνται τις δυνατότητες να ενθαρρύνουν και 

να στηρίζουν άλλες γυναίκες εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν ως στόχο την προαγωγή σε 

διοικητικές θέσεις. Από την άλλη αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στη γενική εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν 

τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα, το δέχονται  ως 

κάτι συνηθισμένο και όχι εξαιρετικό. 

Οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τα κορίτσια, τα οποία δε 

διδάσκονται να συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων στον χώρο της μελλοντικής τους απασχόλησης. Με βάση τις διαπιστώσεις 

αυτές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο αποκλεισμός των γυναικών εκπαιδευτικών 

από τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος αντανακλά και συγχρόνως 

συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων εξουσιαστικών σχέσεων ανάμεσα στα 

φύλα. 

Τέλος, το σχολείο, καθώς και ο ευρύτερος χώρος της απασχόλησης, στερούνται 

τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης της διοίκησης και 

της διαχείρισης της εξουσίας, τον οποίο σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να 

υιοθετούν οι γυναίκες, όταν καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Η διαφοροποίηση 

μάλιστα των γυναικών από την κυρίαρχη αντίληψη άσκησης των διοικητικών 

καθηκόντων, όπως υποστηρίζεται, φαίνεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία τόσο του σχολείου όσο και του χώρου εργασίας. Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, λοιπόν, ο αποκλεισμός των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία του 

εκπαιδευτικού συστήματος αξίζει να αναδειχθεί ως πρόβλημα και να επισημανθούν οι 

αιτίες του.  

 

Ε. Μαραγκουδάκη (1997). Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν. Φύλο 

και σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 258-269 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ποια πλεονεκτήματα προσέφερε στις γυναίκες το 

επάγγελμα της εκπαιδευτικού; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Ο αποκλεισμός… 

εξαιρετικό) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε πέντε προτάσεις χρησιμοποιώντας σε κάθε πρόταση μια από τις 

ακόλουθες λέξεις (επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, 

ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: 

καταμερισμό, αποδοχές, προνομιούχα, στερούνται, επισημανθούν. (Μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού […] άνοιξε [….] για τις γυναίκες». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 

 

Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο μη 

χειρωνακτικό επάγγελμα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις γυναίκες. Παρά 

το γεγονός ότι η πρόσβαση των γυναικών στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης 

ενίσχυε τις παγιωμένες αντιλήψεις για την ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης και τον 

καταμερισμό των ρόλων στον χώρο της οικογένειας, ωστόσο έδωσε στις γυναίκες τη 

δυνατότητα κοινωνικής παρουσίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Διαχρονικά 

προσέλκυε έναν σημαντικό αριθμό γυναικών, καθώς συγκριτικά με άλλα «γυναικεία» 

επαγγέλματα παρέχει μονιμότητα, ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές και 

προσφέρεται για τον συμβιβασμό οικογενειακού και επαγγελματικού ρόλου. Επίσης, 

όπως διαπιστώθηκε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει σημαντική θέση στις 

μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του μαθητικού πληθυσμού κυρίως των παιδιών 

εκείνων που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Σύμφωνα μάλιστα 

με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι γυναίκες προβλέπεται να κατακλύσουν τον χώρο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι, παρ’ όλο που η εκπαίδευση ως χώρος εργασίας 

παρέχει θεωρητικά και θεσμικά ίσες ευκαιρίες στο διδακτικό προσωπικό, σημειώνεται 

άνισος καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων. Εκείνο, 

όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στο 

διδακτικό προσωπικό των σχολείων αντανακλά, αναπαράγει και συντηρεί τον 

καταμερισμό ρόλων στον χώρο της οικογένειας, καθώς και στον επιμερισμό εργασίας 

με βάση τον παράγοντα φύλο στην κοινωνία. Φαίνεται δηλαδή ότι οι σχέσεις των 

φύλων στον σχολικό μηχανισμό είναι ιεραρχικά δομημένες και ότι αντανακλούν και 

συντηρούν τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο πλαίσιο της 

πατριαρχικής διάρθρωσης της ευρύτερης κοινωνίας. 

Επομένως, με βάση έρευνες, οι οποίες αφορούν στην κατανομή των φύλων στις 

διοικητικές θέσεις των σχολικών μονάδων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί συνήθως αποτελούν την πλειονότητα, η οποία αποκλείεται από 

τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αν θελήσουμε να 

παραστήσουμε σχηματικά τον αποκλεισμό των γυναικών από τις διοικητικές θέσεις, θα 

λέγαμε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι σα να βρίσκονται κάτω από ένα γυάλινο 

ταβάνι το οποίο τους επιτρέπει να βλέπουν τις διοικητικές θέσεις, που διατίθενται, αλλά 

που τις εμποδίζει να τις καταλάβουν. 
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Ο αποκλεισμός των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές 

προεκτάσεις και με πολλούς αποδέκτες. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη μια αφορούν τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του 

χώρου της απασχόλησής τους. Ακόμη, στερούνται τις δυνατότητες να ενθαρρύνουν και 

να στηρίζουν άλλες γυναίκες εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν ως στόχο την προαγωγή 

σε διοικητικές θέσεις. Από την άλλη αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατά 

τη διάρκεια της φοίτησής τους στη γενική εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να 

βλέπουν τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα, το 

δέχονται  ως κάτι συνηθισμένο και όχι εξαιρετικό. 

Οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τα κορίτσια, τα οποία δε 

διδάσκονται να συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους τη διεκδίκηση διοικητικών 

θέσεων στον χώρο της μελλοντικής τους απασχόλησης. Με βάση τις διαπιστώσεις 

αυτές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο αποκλεισμός των γυναικών εκπαιδευτικών 

από τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος αντανακλά και συγχρόνως 

συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων εξουσιαστικών σχέσεων ανάμεσα στα 

φύλα. 

Τέλος, το σχολείο, καθώς και ο ευρύτερος χώρος της απασχόλησης, στερούνται 

τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης της διοίκησης και 

της διαχείρισης της εξουσίας, τον οποίο σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να 

υιοθετούν οι γυναίκες, όταν καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Η διαφοροποίηση 

μάλιστα των γυναικών από την κυρίαρχη αντίληψη άσκησης των διοικητικών 

καθηκόντων, όπως υποστηρίζεται, φαίνεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία τόσο του σχολείου όσο και του χώρου εργασίας. Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, λοιπόν, ο αποκλεισμός των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία του 

εκπαιδευτικού συστήματος αξίζει να αναδειχθεί ως πρόβλημα και να επισημανθούν οι 

αιτίες του.  

 

Ε. Μαραγκουδάκη (1997). Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν. Φύλο 

και σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 258-269 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, για ποιους λόγους ο αποκλεισμός των γυναικών από 

τη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης αξίζει να αναδειχτεί ως πρόβλημα; (60-

80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Το επάγγελμα… 

εκπαίδευσης) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: ανεξαρτησίας, ίσες, ενθαρρύνουν, την προαγωγή, ευρύτερος.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

γράψατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο μη 

χειρωνακτικό επάγγελμα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις 

γυναίκες».  

 

Γ2.α.  Στην παραπάνω το ρήμα άνοιξε χρησιμοποιείται μεταφορικά/συνυποδηλωτικά ή 

κυριολεκτικά/δηλωτικά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με το ρήμα άνοιξε. Στην πρώτη περίπτωση να το 

χρησιμοποιήσετε κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο δημοσιογραφικός λόγος στην ελληνική γλώσσα] 

 

Ο δημοσιογραφικός λόγος, δημόσιος και εφήμερος, προσδιορίζεται από 

ιδιαίτερους επικοινωνιακούς παράγοντες και ιδιαίτερες κοινωνικές προϋποθέσεις. 

Όμως, θα πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι με τον όρο «δημοσιογραφικός λόγος» 

δηλώνεται όχι μόνο η γλωσσική μορφή που χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφία αλλά 

και τα νοήματα που παράγονται μέσω της κατανάλωσης του δημοσιογραφικού 

προϊόντος (ανάγνωση, ακρόαση), καθώς και τα κοινωνικά συμφραζόμενα που 

παράγουν αυτά τα νοήματα. Ειδικά, ο σύγχρονος ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος 

κάνει έντονη την παρουσία του με πολλές και ποικίλες μορφές μέσω ποικίλων μέσων, 

με αποτέλεσμα να είναι σήμερα ποσοτικά ο κυρίαρχος δημόσιος λόγος, που επιτελεί 

έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών, διαμορφώνει συνειδήσεις αλλά και είδη και υποείδη 

λόγου. Αποτελεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα τον χώρο μέσα στον οποίο 

γεννιέται, μεγαλώνει, παράγει και «καταναλώνει» ελληνικό λόγο ένα πλήθος 

ανθρώπων. Θεωρείται το κομβικό σημείο στο οποίο συναντιούνται, διαστρεβλώνονται, 

αλλά και αποκαλύπτονται πολλές φορές το ψέμα και η αλήθεια, η οξύτητα και η 

μετριοπάθεια, η υπερβολή και η νηφαλιότητα, η ελαφρότητα και η σοβαρότητα, ο 

πυκνός και ο χαλαρός λόγος. Είναι σε τελευταία ανάλυση ένα απαραίτητο κομμάτι της 

ελληνικής γλώσσας. 

Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε τον φορέα μέσω του οποίου πέρασαν στη νέα 

ελληνική γλώσσα επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, οικονομικοί και άλλοι όροι, άγνωστοι 

μέχρι τότε, και λεξιλόγιο με το οποίο επενδύθηκαν και εκφράστηκαν νέες ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Εκφράσεις άγνωστες έγιναν κατανοητές σε πλατιές μάζες του λαού, 

δημιουργήθηκαν νέα μορφοσυντακτικά σχήματα, εμπλουτίστηκε ο νεοελληνικός λόγος 

με νέα υφολογικά σχήματα και με νέους τρόπους γραφής. 

Στον ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο υπάρχουν κάποια στοιχεία με τα οποία 

πραγματώνεται ο προφορικός λόγος. Τέτοια είναι η χρήση λέξεων του καθημερινού 

προφορικού λόγου (π.χ. χρήση του ρήματος κάνω), η χρήση (ή υπόδειξη στον έντυπο 

Τύπο) της επιτόνισης, οι ελλείψεις, οι επαναλήψεις, οι στερεότυπες εκφράσεις του 

προφορικού λόγου (π.χ. «σκότωσε την ώρα του»). Επίσης, χαρακτηριστικά του 

αποτελούν το οικείο ύφος, τα γεμίσματα (π.χ. λοιπόν, βασικά), οι ανακολουθίες, η 

χωρίς αιτία αλλαγή προσώπου κατά την εκφορά του λόγου, η αναφορά σε πράγματα και 

αντικείμενα που είναι παρόντα κατά την εκφορά του λόγου. Ακόμη, στον προφορικό 

λόγο συνηθίζονται η καθυστερημένη συμπλήρωση ή διόρθωση, η παρέκβαση, η 
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απότομη αλλαγή από τον πλάγιο στον ευθύ λόγο, η έλλειψη αυστηρής κειμενικής δομής 

κ.ά. Αντίθετα, τα κύρια στοιχεία που συγκροτούν τον γραπτό λόγο είναι η αυστηρή 

κειμενική δομή, η αυστηρή σύνταξη, το λόγιο λεξιλόγιο, τα συμπυκνωμένα νοήματα, τα 

σημεία στίξης κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό από τον δημοσιογραφικό λόγο έχουν δημιουργηθεί 

νέα υποείδη λόγου ή έχει ενσωματώσει άλλα, στα οποία η προφορικότητα και η 

γραπτότητα διαπλέκονται άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό. Άλλωστε, ο 

ανταγωνισμός του έντυπου Τύπου με τον ηλεκτρονικό έχει επιφέρει τα τελευταία 

χρόνια στον πρώτο ορισμένες αλλαγές όσον αφορά στη μορφή του δημοσιογραφικού 

λόγου. 

Επιπλέον, ο ειδησεογραφικός λόγος χαρακτηρίζεται από λόγο λιτό με υψηλό 

βαθμό πληροφοριακού φορτίου, χωρίς όμως να περιέχει λεπτομέρειες, οι οποίες 

άλλωστε δεν ενδιαφέρουν τον μέσο δέκτη. Χρησιμοποιείται αυστηρή σύνταξη, χωρίς 

ελλείψεις, κυριαρχεί η τριτοπρόσωπη παθητική σύνταξη, η οποία προσδίδει στο 

κείμενο μια απόσταση του συντάκτη από τα περιγραφόμενα γεγονότα και μια 

ουδετερότητα. Συχνά χρησιμοποιούνται στερεότυπες εκφράσεις (κλισέ), οι οποίες 

επανέρχονται σε πολλές ειδήσεις. Στο λεξιλόγιο προσιδιάζει κατά κανόνα το λεξιλόγιο 

του γραπτού λόγου. Γενικά, το ειδησεογραφικό κείμενο είναι ένα αντιπροσωπευτικό 

κείμενο γραπτού λόγου.  

Οπωσδήποτε, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι δημόσιος λόγος με την έννοια ότι 

τον ενδιαφέρουν τα σημαντικά και είναι πληροφοριακός. Συχνά παρουσιάζεται 

ιδεολογικά φορτισμένος. Άλλοτε είναι πειθαναγκαστικός, σπάνια επιστημονικός και πιο 

σπάνια λογοτεχνικός. Επίσης, αποφεύγει την πολυσημία, είναι ακριβολόγος, σαφής, 

σύντομος, ενώ υπακούει στους κανόνες της κοινωνικά αποδεκτής μορφής της γλώσσας. 

Η δομή του δημοσιογραφικού κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την 

αποτελεσματική πρόσληψή του από τον δέκτη. Τέλος, η πρόσφατη ιστορία της 

ελληνικής γλώσσας και η έντονη πολιτικοποίηση και κομματικοποίηση αρκετών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης έχουν ως αποτέλεσμα την προσφορά πολλών γλωσσικών 

επιλογών, τις οποίες εκμεταλλεύεται ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα, 

για να προσδώσει ορισμένα υπόρρητα
1
 νοήματα. 

 

Σ. Χατζησαββίδης (2001). Ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα: 

ρητές γλωσσικές επιλογές και υπόρρητες αναφορές. Μέντορας, Ειδικό Τεύχος 4, 

214-221 (διασκευή). 

                                                 
1
 Νοήματα που δεν είναι φανερά 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψη 

πως ο δημοσιογραφικός λόγος αποτελεί ένα απαραίτητο κομμάτι της ελληνικής 

γλώσσας; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιους τρόπους αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος (Στον ελληνικό … 

δημοσιογραφικού λόγου) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις: πληροφοριακού φορτίου, ειδησεογραφικό κείμενο. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Αποτελεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα τον χώρο μέσα στον 

οποίο γεννιέται, μεγαλώνει, παράγει και «καταναλώνει» ελληνικό λόγο ένα 

πλήθος ανθρώπων»  

 

Γ2.α. Η λέξη γεννιέται χρησιμοποιείται δηλωτικά/κυριολεκτικά ή 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(μονάδες 3) 
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Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη γεννιέται. Στην πρώτη περίπτωση να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο δημοσιογραφικός λόγος στην ελληνική γλώσσα] 

 

Ο δημοσιογραφικός λόγος, δημόσιος και εφήμερος, προσδιορίζεται από 

ιδιαίτερους επικοινωνιακούς παράγοντες και ιδιαίτερες κοινωνικές προϋποθέσεις. 

Όμως, θα πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι με τον όρο «δημοσιογραφικός λόγος» 

δηλώνεται όχι μόνο η γλωσσική μορφή που χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφία αλλά 

και τα νοήματα που παράγονται μέσω της κατανάλωσης του δημοσιογραφικού 

προϊόντος (ανάγνωση, ακρόαση), καθώς και τα κοινωνικά συμφραζόμενα που 

παράγουν αυτά τα νοήματα. Ειδικά, ο σύγχρονος ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος 

κάνει έντονη την παρουσία του με πολλές και ποικίλες μορφές μέσω ποικίλων μέσων, 

με αποτέλεσμα να είναι σήμερα ποσοτικά ο κυρίαρχος δημόσιος λόγος, που επιτελεί 

έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών, διαμορφώνει συνειδήσεις αλλά και είδη και υποείδη 

λόγου. Αποτελεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα τον χώρο μέσα στον οποίο 

γεννιέται, μεγαλώνει, παράγει και «καταναλώνει» ελληνικό λόγο ένα πλήθος 

ανθρώπων. Θεωρείται το κομβικό σημείο στο οποίο συναντιούνται, διαστρεβλώνονται, 

αλλά και αποκαλύπτονται πολλές φορές το ψέμα και η αλήθεια, η οξύτητα και η 

μετριοπάθεια, η υπερβολή και η νηφαλιότητα, η ελαφρότητα και η σοβαρότητα, ο 

πυκνός και ο χαλαρός λόγος. Είναι σε τελευταία ανάλυση ένα απαραίτητο κομμάτι της 

ελληνικής γλώσσας. 

Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε τον φορέα μέσω του οποίου πέρασαν στη νέα 

ελληνική γλώσσα επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, οικονομικοί και άλλοι όροι, άγνωστοι 

μέχρι τότε, και λεξιλόγιο με το οποίο επενδύθηκαν και εκφράστηκαν νέες ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Εκφράσεις άγνωστες έγιναν κατανοητές σε πλατιές μάζες του λαού, 

δημιουργήθηκαν νέα μορφοσυντακτικά σχήματα, εμπλουτίστηκε ο νεοελληνικός λόγος 

με νέα υφολογικά σχήματα και με νέους τρόπους γραφής. 

Στον ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο τα στοιχεία με τα οποία πραγματώνεται ο 

προφορικός λόγος είναι η χρήση λέξεων του καθημερινού προφορικού λόγου (π.χ. 

χρήση του ρήματος κάνω), η χρήση (ή υπόδειξη στον έντυπο Τύπο) της επιτόνισης, οι 

ελλείψεις, οι επαναλήψεις, οι στερεότυπες εκφράσεις του προφορικού λόγου (π.χ. 

«σκότωσε την ώρα του»). Επίσης, χαρακτηριστικά του αποτελούν το οικείο ύφος, τα 

γεμίσματα (π.χ. λοιπόν, βασικά), οι ανακολουθίες, η χωρίς αιτία αλλαγή προσώπου 

κατά την εκφορά του λόγου, η αναφορά σε πράγματα και αντικείμενα που είναι 

παρόντα κατά την εκφορά του λόγου. Ακόμη, στον προφορικό λόγο συνηθίζονται η 

καθυστερημένη συμπλήρωση ή διόρθωση, η παρέκβαση, η απότομη αλλαγή από τον 
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πλάγιο στον ευθύ λόγο, η έλλειψη αυστηρής κειμενικής δομής κ.ά. Αντίθετα, τα κύρια 

στοιχεία που συγκροτούν τον γραπτό λόγο είναι η αυστηρή κειμενική δομή, η αυστηρή 

σύνταξη, το λόγιο λεξιλόγιο, τα συμπυκνωμένα νοήματα, τα σημεία στίξης κ.ά. Στο 

πλαίσιο αυτό από τον δημοσιογραφικό λόγο έχουν δημιουργηθεί νέα υποείδη λόγου ή 

έχει ενσωματώσει άλλα, στα οποία η προφορικότητα και η γραπτότητα διαπλέκονται 

άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός του έντυπου 

Τύπου με τον ηλεκτρονικό έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια στον πρώτο ορισμένες 

αλλαγές όσον αφορά στη μορφή του δημοσιογραφικού λόγου. 

Επιπλέον, ο ειδησεογραφικός λόγος χαρακτηρίζεται από λόγο λιτό με υψηλό 

βαθμό πληροφοριακού φορτίου, χωρίς όμως να περιέχει λεπτομέρειες, οι οποίες 

άλλωστε δεν ενδιαφέρουν τον μέσο δέκτη. Χρησιμοποιείται αυστηρή σύνταξη, χωρίς 

ελλείψεις, κυριαρχεί η τριτοπρόσωπη παθητική σύνταξη, η οποία προσδίδει στο 

κείμενο μια απόσταση του συντάκτη από τα περιγραφόμενα γεγονότα και μια 

ουδετερότητα. Συχνά χρησιμοποιούνται στερεότυπες εκφράσεις (κλισέ), οι οποίες 

επανέρχονται σε πολλές ειδήσεις. Στο λεξιλόγιο προσιδιάζει κατά κανόνα το λεξιλόγιο 

του γραπτού λόγου. Γενικά, το ειδησεογραφικό κείμενο είναι ένα αντιπροσωπευτικό 

κείμενο γραπτού λόγου.  

Οπωσδήποτε, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι δημόσιος λόγος με την έννοια ότι 

τον ενδιαφέρουν τα σημαντικά και είναι πληροφοριακός. Συχνά παρουσιάζεται 

ιδεολογικά φορτισμένος. Άλλοτε είναι πειθαναγκαστικός, σπάνια επιστημονικός και πιο 

σπάνια λογοτεχνικός. Επίσης, αποφεύγει την πολυσημία, είναι ακριβολόγος, σαφής, 

σύντομος, ενώ υπακούει στους κανόνες της κοινωνικά αποδεκτής μορφής της γλώσσας. 

Η δομή του δημοσιογραφικού κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την 

αποτελεσματική πρόσληψή του από τον δέκτη. Τέλος, η πρόσφατη ιστορία της 

ελληνικής γλώσσας και η έντονη πολιτικοποίηση και κομματικοποίηση αρκετών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης έχουν ως αποτέλεσμα την προσφορά πολλών γλωσσικών 

επιλογών, τις οποίες εκμεταλλεύεται ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα, 

για να προσδώσει ορισμένα υπόρρητα
1
 νοήματα. 

 

Σ. Χατζησαββίδης (2001). Ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα: 

ρητές γλωσσικές επιλογές και υπόρρητες αναφορές. Μέντορας, Ειδικό Τεύχος 4, 

214-221 (διασκευή). 

                                                 
1
 Νοήματα που δεν είναι φανερά 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, πώς ο δημοσιογραφικός λόγος εμπλούτισε τον 

νεοελληνικό λόγο; (60 – 80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Οπωσδήποτε, ο δημοσιογραφικός… 

υπόρρητα νοήματα) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να δηλώσετε ποια σχέση συνοχής εκφράζει η καθεμιά από αυτές. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: λόγος, δημοσιογραφία, διαμορφώνει, 

επιστημονικοί, γραφής. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Στην πρώτη παράγραφο (Ο δημοσιογραφικός … γλώσσας) του κειμένου είναι σε 

εισαγωγικά οι εξής λέξεις/φράσεις: «δημοσιογραφικός λόγος» και 

«καταναλώνει». Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στην κάθε 

λέξη/φράση. 

(μονάδες2) 
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Γ2β. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε την 

υπογραμμισμένη λέξη: καταναλώνει μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο δημοσιογραφικός λόγος στην ελληνική γλώσσα] 

 

Ο δημοσιογραφικός λόγος, δημόσιος και εφήμερος, προσδιορίζεται από 

ιδιαίτερους επικοινωνιακούς παράγοντες και ιδιαίτερες κοινωνικές προϋποθέσεις. 

Όμως, θα πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι με τον όρο «δημοσιογραφικός λόγος» 

δηλώνεται όχι μόνο η γλωσσική μορφή που χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφία αλλά 

και τα νοήματα που παράγονται μέσω της κατανάλωσης του δημοσιογραφικού 

προϊόντος (ανάγνωση, ακρόαση), καθώς και τα κοινωνικά συμφραζόμενα που 

παράγουν αυτά τα νοήματα. Ειδικά, ο σύγχρονος ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος 

κάνει έντονη την παρουσία του με πολλές και ποικίλες μορφές μέσω ποικίλων μέσων, 

με αποτέλεσμα να είναι σήμερα ποσοτικά ο κυρίαρχος δημόσιος λόγος, που επιτελεί 

έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών, διαμορφώνει συνειδήσεις αλλά και είδη και υποείδη 

λόγου. Αποτελεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα τον χώρο μέσα στον οποίο 

γεννιέται, μεγαλώνει, παράγει και «καταναλώνει» ελληνικό λόγο ένα πλήθος 

ανθρώπων. Θεωρείται το κομβικό σημείο στο οποίο συναντιούνται, διαστρεβλώνονται, 

αλλά και αποκαλύπτονται πολλές φορές το ψέμα και η αλήθεια, η οξύτητα και η 

μετριοπάθεια, η υπερβολή και η νηφαλιότητα, η ελαφρότητα και η σοβαρότητα, ο 

πυκνός και ο χαλαρός λόγος. Είναι σε τελευταία ανάλυση ένα απαραίτητο κομμάτι της 

ελληνικής γλώσσας. 

Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε τον φορέα μέσω του οποίου πέρασαν στη νέα 

ελληνική γλώσσα επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, οικονομικοί και άλλοι όροι, άγνωστοι 

μέχρι τότε, και λεξιλόγιο με το οποίο επενδύθηκαν και εκφράστηκαν νέες ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Εκφράσεις άγνωστες έγιναν κατανοητές σε πλατιές μάζες του λαού, 

δημιουργήθηκαν νέα μορφοσυντακτικά σχήματα, εμπλουτίστηκε ο νεοελληνικός λόγος 

με νέα υφολογικά σχήματα και με νέους τρόπους γραφής. 

Στον ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο τα στοιχεία με τα οποία πραγματώνεται ο 

προφορικός λόγος είναι η χρήση λέξεων του καθημερινού προφορικού λόγου (π.χ. 

χρήση του ρήματος κάνω), η χρήση (ή υπόδειξη στον έντυπο Τύπο) της επιτόνισης, οι 

ελλείψεις, οι επαναλήψεις, οι στερεότυπες εκφράσεις του προφορικού λόγου (π.χ. 

«σκότωσε την ώρα του»). Επίσης, χαρακτηριστικά του αποτελούν το οικείο ύφος, τα 

γεμίσματα (π.χ. λοιπόν, βασικά), οι ανακολουθίες, η χωρίς αιτία αλλαγή προσώπου 

κατά την εκφορά του λόγου, η αναφορά σε πράγματα και αντικείμενα που είναι 

παρόντα κατά την εκφορά του λόγου. Ακόμη, στον προφορικό λόγο συνηθίζονται η 

καθυστερημένη συμπλήρωση ή διόρθωση, η παρέκβαση, η απότομη αλλαγή από τον 
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πλάγιο στον ευθύ λόγο, η έλλειψη αυστηρής κειμενικής δομής κ.ά. Αντίθετα, τα κύρια 

στοιχεία που συγκροτούν τον γραπτό λόγο είναι η αυστηρή κειμενική δομή, η αυστηρή 

σύνταξη, το λόγιο λεξιλόγιο, τα συμπυκνωμένα νοήματα, τα σημεία στίξης κ.ά. Στο 

πλαίσιο αυτό από τον δημοσιογραφικό λόγο έχουν δημιουργηθεί νέα υποείδη λόγου ή 

έχει ενσωματώσει άλλα, στα οποία η προφορικότητα και η γραπτότητα διαπλέκονται 

άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός του έντυπου 

Τύπου με τον ηλεκτρονικό έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια στον πρώτο ορισμένες 

αλλαγές όσον αφορά στη μορφή του δημοσιογραφικού λόγου. 

Επιπλέον, ο ειδησεογραφικός λόγος χαρακτηρίζεται από λόγο λιτό με υψηλό 

βαθμό πληροφοριακού φορτίου, χωρίς όμως να περιέχει λεπτομέρειες, οι οποίες 

άλλωστε δεν ενδιαφέρουν τον μέσο δέκτη. Χρησιμοποιείται αυστηρή σύνταξη, χωρίς 

ελλείψεις, κυριαρχεί η τριτοπρόσωπη παθητική σύνταξη, η οποία προσδίδει στο 

κείμενο μια απόσταση του συντάκτη από τα περιγραφόμενα γεγονότα και μια 

ουδετερότητα. Συχνά χρησιμοποιούνται στερεότυπες εκφράσεις (κλισέ), οι οποίες 

επανέρχονται σε πολλές ειδήσεις. Στο λεξιλόγιο προσιδιάζει κατά κανόνα το λεξιλόγιο 

του γραπτού λόγου. Γενικά, το ειδησεογραφικό κείμενο είναι ένα αντιπροσωπευτικό 

κείμενο γραπτού λόγου.  

Οπωσδήποτε, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι δημόσιος λόγος με την έννοια ότι 

τον ενδιαφέρουν τα σημαντικά και είναι πληροφοριακός. Συχνά παρουσιάζεται 

ιδεολογικά φορτισμένος. Άλλοτε είναι πειθαναγκαστικός, σπάνια επιστημονικός και πιο 

σπάνια λογοτεχνικός. Επίσης, αποφεύγει την πολυσημία, είναι ακριβολόγος, σαφής, 

σύντομος, ενώ υπακούει στους κανόνες της κοινωνικά αποδεκτής μορφής της γλώσσας. 

Η δομή του δημοσιογραφικού κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την 

αποτελεσματική πρόσληψή του από τον δέκτη. Τέλος, η πρόσφατη ιστορία της 

ελληνικής γλώσσας και η έντονη πολιτικοποίηση και κομματικοποίηση αρκετών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης έχουν ως αποτέλεσμα την προσφορά πολλών γλωσσικών 

επιλογών, τις οποίες εκμεταλλεύεται ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα, 

για να προσδώσει ορισμένα υπόρρητα
1
 νοήματα. 

 

Σ. Χατζησαββίδης (2001). Ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα: 

ρητές γλωσσικές επιλογές και υπόρρητες αναφορές. Μέντορας, Ειδικό Τεύχος 4, 

214-221 (διασκευή). 

                                                 
1
 Νοήματα που δεν είναι φανερά 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

δημοσιογραφικού προφορικού λόγου; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε με ποια διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην 

τρίτη (Στον ελληνικό … λόγου) και στην τέταρτη (Επιπλέον, ο 

ειδησεογραφικός… λόγου) παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής εκφράζει η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη;  

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με έντονη 

γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: ποικίλες, 

συνειδήσεις, όροι, συγκροτούν, προσδίδει. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.«… τα νοήματα που παράγονται μέσω της κατανάλωσης του δημοσιογραφικού 

προϊόντος…»  

 

Γ2.α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 2) 
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Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Περί κριτικής ως λειτουργίας κοινωνικής 

 

Εκείνος που ασκεί κριτική είναι πιθανό να αντιμετωπίσει οργή και αντίλογο 

από τους αποδέκτες της κριτικής,  γιατί  τους χάλασε τα…. σχέδια, μπορεί όμως  και 

να ακούσει λόγια ευγνωμοσύνης από άλλους, γιατί τους άνοιξε τα μάτια. Δεν 

αποκλείεται, επίσης, να ακούσει ευχαριστίες από το σύνολο της κοινωνίας, επειδή με 

την κριτική του συνέβαλε σε βελτιωτικές παρεμβάσεις πάνω στις αρχικές ενέργειες, 

οι οποίες προωθούν το συλλογικό συμφέρον και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. 

Η άσκηση νηφάλιας, ανυστερόβουλης, τεκμηριωμένης και εποικοδομητικής 

κριτικής αποτελεί λειτούργημα ευεργετικό για την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι το 

πρόσωπο που κρίνει ακολουθεί ή διαμορφώνει ορισμένες βασικές αρχές – κανόνες, 

που λειτουργούν ρυθμιστικά στη σκέψη του και στην έκφρασή του. Τέτοιες αρχές ή 

κανόνες (πέρα από ό,τι ορίζουν οι νόμοι της κοινωνίας εθιμικά ή νομοθετικά) 

μπορούν να αποτελέσουν οι παρακάτω σκέψεις. 

Καταρχάς, γράφω κριτική για θέματα που μου είναι οικεία από σπουδές ή 

εμπειρία, όταν νομίζω ότι οι ενέργειες άλλων δεν είναι «σωστές». Κίνητρα κριτικής 

δεν είναι το συμφέρον του εγώ ή του φίλου, ούτε η μείωση του Άλλου ή η βλάβη των 

συμφερόντων του, αλλά το κοινό καλό ή αυτό που μπορεί να ωφελεί κάποιον χωρίς 

να βλάπτει τους υπόλοιπους. Η κριτική μου δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα ούτε 

εκφράζει φιλία ή αντιπαλότητα προς τον κρινόμενο. Κρίνω το θέμα, το περιστατικό, 

τη ρύθμιση, με κριτήριο αυτό που θα προκύψει  για την κοινωνία, για μια ομάδα ή για 

κάποια άτομα, που έχουν – κατά τον νόμο ή τη γνώμη μου - δικαίωμα καλύτερης 

μεταχείρισης. 

Επιπλέον, για να κρίνω μια ενέργεια, μια απόφαση ή μια ρύθμιση, οφείλω να 

μελετήσω προσεκτικά τα δεδομένα, να μπορώ να εκτιμήσω αυτά που προβάλλονται 

από τους δρώντες ως επιδίωξη και να διαβλέψω άλλα ενδεχόμενα που θα προκύψουν, 

σύμφωνα πάντα με τη γνώμη μου, πιθανόν βλαπτικά για τους αποδέκτες. Και όταν 

ακόμα διαβλέπω βλαπτικές επιπτώσεις και θύματα από την κρινόμενη ενέργεια, 

απόφαση ή ρύθμιση, δεν μπορώ να καταλογίσω κακή πρόθεση, αλλά  επιχειρώ να 

δείξω πειστικά το διαφαινόμενο βλαπτικό αποτέλεσμα, όπως προέκυψε από την 

προσεκτική μελέτη των δεδομένων. 

Ωστόσο, ακόμα κι αν είμαι βέβαιος για την ορθότητα των απόψεών μου και 

την αξιοπιστία των στοιχείων που διαθέτω, δεν  μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα 

να μου διαφεύγει κάτι ή να μην έχω σωστά ερμηνεύσει ή αξιολογήσει τα δεδομένα ή 

ακόμα να μην έχω οδηγηθεί σε σωστές προβλέψεις. Οφείλω, επίσης, να χρησιμοποιώ 
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ευπρεπή γλώσσα, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο της κριτικής μου. Ο έπαινος και ο 

ψόγος κατανοούνται πιο εύκολα, αν διατυπώνονται με απλότητα, με σαφήνεια και με 

ευπρέπεια λόγου. 

Επειδή, τέλος, ενδέχεται να ακούσω κι εγώ κριτική για τις πράξεις μου ή για 

τις θέσεις μου στην κριτική που ασκώ, οφείλω να έχω διαμορφώσει τις εξής αρχές 

αντιμετώπισης. Η κριτική γίνεται πληρέστερο κοινωνικό λειτούργημα, όταν ασκείται 

και από άλλους. Είναι, επομένως, απόλυτα σεβαστό δικαίωμα όχι μόνο να κρίνουμε, 

αλλά και να μας κρίνουν. Οφείλω να ευχαριστώ εκ προοιμίου για την τιμή που μου 

κάνει όποιος κρίνει τις ενέργειές μου με ανάλογο ήθος, εφόσον κρίνω ότι ευσταθεί η 

κριτική του. Για όποια σημεία, ωστόσο, κρίνω ότι δεν ευσταθούν, θα πρέπει να δώσω 

τις αναγκαίες διευκρινίσεις, ώστε να αρθεί η τυχόν παρανόηση. 

 

Φ. Κ. Βώρος (2002). Περί Κριτικής. Από την ιστοσελίδα του συγγραφέα 

(διασκευή). 
 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι η άσκηση 

εποικοδομητικής κριτικής αποτελεί λειτούργημα ευεργετικό για την κοινωνία; 

Να γράψετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2α. Να δείξετε πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη (Επιπλέον… 

των δεδομένων) και στην πέμπτη παράγραφο (… ευπρέπεια λόγου) του 

κειμένου. 

(μονάδες 3) 

Β2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο 

κείμενο με έντονη γραφή): αντίλογο, βελτιωτικές παρεμβάσεις, προωθούν, 

λειτουργούν, ευπρέπεια λόγου (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Για ποιον λόγο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α΄ ενικό πρόσωπο στις 

παραγράφους στις οποίες αναπτύσσει τις θέσεις του για τις αρχές της κριτικής 

(Καταρχάς… τυχόν παρανόηση); 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

Περί κριτικής ως λειτουργίας κοινωνικής 

 

Εκείνος που ασκεί κριτική είναι πιθανό να αντιμετωπίσει οργή και αντίλογο 

από τους αποδέκτες της κριτικής,  γιατί  τους χάλασε τα… σχέδια, μπορεί όμως  και 

να ακούσει λόγια ευγνωμοσύνης από άλλους, γιατί τους άνοιξε τα μάτια. Δεν 

αποκλείεται, επίσης, να ακούσει ευχαριστίες από το σύνολο της κοινωνίας, επειδή με 

την κριτική του συνέβαλε σε βελτιωτικές παρεμβάσεις πάνω στις αρχικές ενέργειες, 

οι οποίες προωθούν το συλλογικό συμφέρον και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. 

Η άσκηση νηφάλιας, ανυστερόβουλης, τεκμηριωμένης και εποικοδομητικής 

κριτικής αποτελεί λειτούργημα ευεργετικό για την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι το 

πρόσωπο που κρίνει ακολουθεί ή διαμορφώνει ορισμένες βασικές αρχές – κανόνες, 

που λειτουργούν ρυθμιστικά στη σκέψη του και στην έκφρασή του. Τέτοιες αρχές ή 

κανόνες (πέρα από ό,τι ορίζουν οι νόμοι της κοινωνίας εθιμικά ή νομοθετικά) 

μπορούν να αποτελέσουν οι παρακάτω σκέψεις. 

Καταρχάς, γράφω κριτική για θέματα που μου είναι οικεία από σπουδές ή 

εμπειρία, όταν νομίζω ότι οι ενέργειες άλλων δεν είναι «σωστές». Κίνητρα κριτικής 

δεν είναι το συμφέρον του εγώ ή του φίλου, ούτε η μείωση του Άλλου ή η βλάβη των 

συμφερόντων του, αλλά το κοινό καλό ή αυτό που μπορεί να ωφελεί κάποιον χωρίς 

να βλάπτει τους υπόλοιπους. Η κριτική μου δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα ούτε 

εκφράζει φιλία ή αντιπαλότητα προς τον κρινόμενο. Κρίνω το θέμα, το περιστατικό, 

τη ρύθμιση, με κριτήριο αυτό που θα προκύψει  για την κοινωνία, για μια ομάδα ή για 

κάποια άτομα, που έχουν – κατά τον νόμο ή τη γνώμη μου - δικαίωμα καλύτερης 

μεταχείρισης. 

Επιπλέον, για να κρίνω μια ενέργεια, μια απόφαση ή μια ρύθμιση, οφείλω να 

μελετήσω προσεκτικά τα δεδομένα, να μπορώ να εκτιμήσω αυτά που προβάλλονται 

από τους δρώντες ως επιδίωξη και να διαβλέψω άλλα ενδεχόμενα που θα προκύψουν, 

σύμφωνα πάντα με τη γνώμη μου, πιθανόν βλαπτικά για τους αποδέκτες. Και όταν 

ακόμα διαβλέπω βλαπτικές επιπτώσεις και θύματα από την κρινόμενη ενέργεια, 

απόφαση ή ρύθμιση, δεν μπορώ να καταλογίσω κακή πρόθεση, αλλά  επιχειρώ να 

δείξω πειστικά το διαφαινόμενο βλαπτικό αποτέλεσμα, όπως προέκυψε από την 

προσεκτική μελέτη των δεδομένων. 

Ωστόσο, ακόμα κι αν είμαι βέβαιος για την ορθότητα των απόψεών μου και 

την αξιοπιστία των στοιχείων που διαθέτω, δεν  μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα 

να μου διαφεύγει κάτι ή να μην έχω σωστά ερμηνεύσει ή αξιολογήσει τα δεδομένα ή 

ακόμα να μην έχω οδηγηθεί σε σωστές προβλέψεις. Οφείλω, επίσης, να χρησιμοποιώ 

ευπρεπή γλώσσα, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο της κριτικής μου. Ο έπαινος και ο 
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ψόγος  κατανοούνται πιο εύκολα, αν  διατυπώνονται με απλότητα, με σαφήνεια και 

με ευπρέπεια λόγου. 

Επειδή, τέλος, ενδέχεται να ακούσω κι εγώ κριτική για τις πράξεις μου ή για 

τις θέσεις μου στην κριτική που ασκώ, οφείλω να έχω διαμορφώσει τις εξής αρχές 

αντιμετώπισης. Η κριτική γίνεται πληρέστερο κοινωνικό λειτούργημα, όταν ασκείται 

και από άλλους. Είναι, επομένως, απόλυτα σεβαστό  δικαίωμα όχι μόνο να κρίνουμε, 

αλλά και να μας κρίνουν. Οφείλω να ευχαριστώ εκ προοιμίου για την τιμή που μου 

κάνει όποιος  κρίνει τις ενέργειές μου με ανάλογο ήθος, εφόσον κρίνω ότι ευσταθεί η 

κριτική του. Για όποια σημεία, ωστόσο, κρίνω ότι δεν ευσταθούν, θα πρέπει να δώσω 

τις αναγκαίες διευκρινίσεις, ώστε να αρθεί η τυχόν παρανόηση. 

 

Φ. Κ. Βώρος (2002). Περί Κριτικής. Από την ιστοσελίδα του συγγραφέα 

(διασκευή). 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτός που ασκεί κριτική οφείλει να μελετά 

προσεκτικά τα δεδομένα; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 

– 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για την πρώτη (Εκείνος… συνοχή), 

την τρίτη (Καταρχάς… μεταχείρισης), την τέταρτη (Επιπλέον… των 

δεδομένων), την πέμπτη (Ωστόσο… ευπρέπεια λόγου) και την έκτη παράγραφο 

(Επειδή… παρανόηση) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: συλλογικό, ενισχύουν, νηφάλιας, οικεία, βλαπτικές.  

(μονάδες 5) 
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Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό 

πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.).  

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. «Εκείνος που ασκεί κριτική είναι πιθανό να αντιμετωπίσει οργή και 

αντίλογο από τους αποδέκτες της κριτικής»:  

 

 Στην παραπάνω περίοδο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική πρόταση. 

Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των ονοματικών 

προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με βάση τη 

σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι ρίζες του μίσους] 

 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το 

μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει 

να καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί 

αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο 

διαστάσεις του μίσους χαλιναγωγούνται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

«εποικοδομητικών» κοινωνικών σκοπών, δηλαδή την εκμετάλλευση της φύσης και 

τον συναγωνισμό διαφόρων ειδών (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως 

ο αθλητισμός, τον οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, 

αλλά όχι το σύνολο τους. 

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται 

σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες, 

σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων - 

δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η 

«αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο 

απαραίτητος αλλά και ουσιαστικός, του πόλεμου. Το μίσος καθορίζει τον πόλεμο και 

εκφράζεται μέσω αυτού. Και όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον 

πόλεμο, εκδηλώνεται υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» 

και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς 

κλειστές κοινωνίες: στις αρχαϊκές ή παραδοσιακές αλλά ακόμη περισσότερο στις 

σύγχρονες απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, 

το καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους άρα 

οι κανόνες τους δεν είναι καλοί.  

Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά 

απλώς ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μίας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον 

δρόμο για τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή 

είναι κατώτεροι. Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. 
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Αυτό βεβαίως αποκλείει την πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι με εμάς, με την έννοια 

ότι οι θεσμοί τους απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην 

περίπτωση «μη θρησκευτικών» πολιτισμών, μία τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει κανείς 

κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν στους 

πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και 

έχει τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 

απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το 

άνοιγμα της σκέψης και ο μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών 

καθεστώτων της Δύσης συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε 

ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί να σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα 

επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες 

«ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές». 

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Αμφότερες συναντούν τεράστια εμπόδια. 

Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε μέχρι 

σήμερα οριακά μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού.  

 

Κ. Καστοριάδης, Οι ρίζες του μίσους, εφ. Βήμα, 24.1.1999 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους εκτονώνεται, σύμφωνα τον συγγραφέα, το μίσος προς το 

διαφορετικό, όταν δεν εκδηλώνεται με επιθετικότητα και πόλεμο; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο (Το κομμάτι … 

ρατσισμού) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: διαδικασία 

κοινωνικοποίησης, σημαίνει, διέξοδο, ανοίγει τον δρόμο, ακόμη. (Μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει 

φυλάσσεται σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές 

δραστηριότητες …». 

 

Γ2.α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική.  

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι ρίζες του μίσους] 

 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το 

μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει 

να καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί 

αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο 

διαστάσεις του μίσους χαλιναγωγούνται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

«εποικοδομητικών» κοινωνικών σκοπών, δηλαδή την εκμετάλλευση της φύσης και 

τον συναγωνισμό διαφόρων ειδών (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως 

ο αθλητισμός, τον οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, 

αλλά όχι το σύνολο τους. 

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται 

σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες, 

σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων - 

δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η 

«αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο 

απαραίτητος αλλά και ουσιαστικός, του πόλεμου. Το μίσος καθορίζει τον πόλεμο και 

εκφράζεται μέσω αυτού. Και όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον 

πόλεμο, εκδηλώνεται υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» 

και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς 

κλειστές κοινωνίες: στις αρχαϊκές ή παραδοσιακές αλλά ακόμη περισσότερο στις 

σύγχρονες απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, 

το καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους άρα 

οι κανόνες τους δεν είναι καλοί.  

Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά 

απλώς ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μίας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον 
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δρόμο για τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή 

είναι κατώτεροι. Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. 

Αυτό βεβαίως αποκλείει την πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι με εμάς, με την έννοια 

ότι οι θεσμοί τους απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην 

περίπτωση «μη θρησκευτικών» πολιτισμών, μία τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει κανείς 

κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν στους 

πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και 

έχει τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 

απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το 

άνοιγμα της σκέψης και ο μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών 

καθεστώτων της Δύσης συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε 

ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί να σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα 

επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες 

«ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές». 

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Αμφότερες συναντούν τεράστια εμπόδια. 

Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε μέχρι 

σήμερα οριακά μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού.  

 

Κ. Καστοριάδης, Οι ρίζες του μίσους, εφ. Βήμα, 24.1.1999 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποιος δρόμος μπορεί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να οδηγήσει στην 

αναγνώριση του διαφορετικού και τη συμφιλίωση μαζί του; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Υπάρχουν …. σύνολό 

τους.) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15)  

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή. 

Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της 

κάθε λέξης: διαδικασία, απομένει, ενδυναμώνει, αμφισβήτηση, παρακμή 

(Mπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου 

δεν αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση». 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με την υπογραμμισμένη λέξη κλίση. Στην πρώτη 

χρησιμοποιήστε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 

 

GI_V_NEG_0_17528.pdf



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι ρίζες του μίσους] 

 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το 

μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει 

να καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί 

αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο 

διαστάσεις του μίσους χαλιναγωγούνται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

«εποικοδομητικών» κοινωνικών σκοπών, δηλαδή την εκμετάλλευση της φύσης και 

τον συναγωνισμό διαφόρων ειδών (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως 

ο αθλητισμός, τον οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, 

αλλά όχι το σύνολο τους. 

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται 

σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες, 

σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων - 

δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η 

«αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο 

απαραίτητος αλλά και ουσιαστικός, του πόλεμου. Το μίσος καθορίζει τον πόλεμο και 

εκφράζεται μέσω αυτού. Και όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον 

πόλεμο, εκδηλώνεται υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» 

και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς 

κλειστές κοινωνίες: στις αρχαϊκές ή παραδοσιακές αλλά ακόμη περισσότερο στις 

σύγχρονες απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, 

το καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους άρα 

οι κανόνες τους δεν είναι καλοί.  

Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά 

απλώς ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μίας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον 

δρόμο για τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή 

είναι κατώτεροι. Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. 
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Αυτό βεβαίως αποκλείει την πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι με εμάς, με την έννοια 

ότι οι θεσμοί τους απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην 

περίπτωση «μη θρησκευτικών» πολιτισμών, μία τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει κανείς 

κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν στους 

πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και 

έχει τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 

απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το 

άνοιγμα της σκέψης και ο μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών 

καθεστώτων της Δύσης συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε 

ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί να σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα 

επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες 

«ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές». 

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Αμφότερες συναντούν τεράστια εμπόδια. 

Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε μέχρι 

σήμερα οριακά μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού.  

 

Κ. Καστοριάδης, Οι ρίζες του μίσους, εφ. Βήμα, 24.1.1999 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο συγγραφέας, για να στηρίξει την άποψή του 

ότι η ανεκτικότητα και η αποδοχή του διαφορετικού δεν είναι αυτονόητα 

στοιχεία της ανθρώπινης φύσης; (60 – 80 λέξεις)  

(μονάδες 10) 

 

Β2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Πάντα … έθιμα.) του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή: 

δραματικές, καθορίζει, ένταση, παρακμή, κλίση. Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: (Mπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει 

φυλάσσεται σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές 

δραστηριότητες»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική ονοματική 

πρόταση και με βάση τις πληροφορίες που περιέχει η πρόταση σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο να την χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως 

παραθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι ρίζες του μίσους] 

 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το 

μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει 

να καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί 

αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο 

διαστάσεις του μίσους χαλιναγωγούνται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

«εποικοδομητικών» κοινωνικών σκοπών, δηλαδή την εκμετάλλευση της φύσης και 

τον συναγωνισμό διαφόρων ειδών (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως 

ο αθλητισμός, τον οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, 

αλλά όχι το σύνολο τους. 

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται 

σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες, 

σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων - 

δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η 

«αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο 

απαραίτητος αλλά και ουσιαστικός, του πόλεμου. Το μίσος καθορίζει τον πόλεμο και 

εκφράζεται μέσω αυτού. Και όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον 

πόλεμο, εκδηλώνεται υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» 

και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς 

κλειστές κοινωνίες: στις αρχαϊκές ή παραδοσιακές αλλά ακόμη περισσότερο στις 

σύγχρονες απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, 

το καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους άρα 

οι κανόνες τους δεν είναι καλοί.  
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Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά 

απλώς ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μίας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον 

δρόμο για τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή 

είναι κατώτεροι. Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. 

Αυτό βεβαίως αποκλείει την πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι με εμάς, με την έννοια 

ότι οι θεσμοί τους απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην 

περίπτωση «μη θρησκευτικών» πολιτισμών, μία τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει κανείς 

κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν στους 

πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και 

έχει τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 

απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το 

άνοιγμα της σκέψης και ο μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών 

καθεστώτων της Δύσης συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε 

ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί, δηλαδή, να σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα 

επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες 

«ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές». 

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Απεναντίας, αμφότερες συναντούν τεράστια 

εμπόδια. Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε 

μέχρι σήμερα οριακά μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού.  

 

Κ. Καστοριάδης, Οι ρίζες του μίσους, εφ. Βήμα, 24.1.1999 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ήταν ανέκαθεν δύσκολο να 

αποδεχτούν οι ανθρώπινες ομάδες τη διαφορετικότητα των Άλλων; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε δύο λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η νοηματική 

συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Πάντα… έθιμα) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

χαλιναγωγούνται, αναμφίβολα, εντελώς, σκληρές, τεράστια.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κ.λπ.) 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α.  Να προσδιορίσετε αν η λέξη δρόμος (δηλώνεται και στο κείμενο με 

υπογράμμιση). χρησιμοποιείται με κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη δρόμος με τη μεταφορική/συνυποδηλωτική της 

σημασία. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Λογοτεχνία και μνήμη] 

 

O παιδικός μου φίλος Ζοζέ Ντινίς πέθανε νέος. Η χρυσή παιδική ηλικία είχε 

τελειώσει, ο καθένας μας έπρεπε να πάρει το δρόμο του και μια μέρα, μετά από καιρό, 

ρώτησα τη θεία Μαρία Ελβίρα: «Τι απέγινε ο Ζοζέ Ντινίς;» Κι εκείνη, χωρίς άλλα 

λόγια, απάντησε: «Ο Ζοζέ Ντινίς πέθανε». Έτσι ήμασταν, πληγωμένοι από μέσα και 

σκληροί απ' έξω. Τα πράγματα έχουν όπως είναι, τώρα γεννιέσαι, ζεις και στο τέλος 

πεθαίνεις, δεν αξίζει τον κόπο να το πολυσκέφτεται κανείς, ο Ζοζέ Ντινίς πέρασε κι 

έφυγε, μερικά δάκρυα χύθηκαν για την περίσταση, αλλά ο  κόσμος δεν μπορεί να ζει 

μια ζωή κλαίγοντας τους νεκρούς. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα κανείς δεν θα θυμόταν 

τον Ζοζέ Ντινίς, αν δεν είχαν γραφτεί αυτές οι σελίδες.  

Είμαι ο μόνος που θυμάται τότε που ανεβήκαμε στη θεριστική μηχανή και, 

ισορροπώντας μετά βίας, διατρέξαμε το χωράφι σπιθαμή προς σπιθαμή, κοιτάζοντας τις 

κομμένες κάψες και σκορπώντας παντού σκόνη. Είμαι ο μόνος που μπορεί να θυμηθεί 

εκείνο το θαυμάσιο καρπούζι με τη βαθυπράσινη φλούδα που φάγαμε στην όχθη του 

Τάγου, τη φυτεία με τις καρπουζιές μέσα στο ίδιο το ποτάμι, σε μια από κείνες τις 

αμμώδεις γλώσσες εδάφους, εκτεταμένες μερικές φορές, που αποκάλυπτε το καλοκαίρι 

με την απομείωση της κοίτης. Είμαι, ακόμα, ο μόνος που θυμάται το τρίξιμο του 

σουγιά, τις κόκκινες φέτες με τα μαύρα σπόρια, την καρδιά (σε άλλα μέρη την έλεγαν 

κάστρο) που σχηματιζόταν στο κέντρο με τις απανωτές μαχαιριές (ο σουγιάς δεν 

έφτανε όλο τον οριζόντιο άξονα τον φρούτου), το ζουμί που μας έτρεχε απ' το λαιμό 

μέχρι το στήθος. Κι επίσης είμαι ο μόνος που θυμάται εκείνη τη φορά που στάθηκα 

άπιστος προς τον Ζοζέ Ντινίς. Πηγαίναμε να καρπολογήσουμε με τη θεία Μαρία 

Ελβίρα τα καλαμπόκια, ο καθένας στη γραμμή του, μ' ένα σακούλι στο λαιμό, για να 

μαζέψουμε τους καρπούς που, από παράλειψη, είχαν ξεμείνει στους βλαστούς από τη 

συγκομιδή, και να που βλέπω κάτι θεόρατους στην πλευρά του Ζοζέ Ντινίς και 

σωπαίνω να δω μήπως περάσει χωρίς να τους δει. Όταν, θύμα του χαμηλού του ύψους, 

προχώρησε μπροστά, εγώ πήγα και τους έκοψα.  

Έπρεπε να είναι κανείς από μια γωνιά, να δει την οργή τον δύστυχου 

εξαπατημένου, αλλά η θεία Μαρία Ελβίρα και άλλοι πιο μεγάλοι ακόμα που 

βρίσκονταν εκεί κοντά μού έδωσαν δίκιο, ας τους είχε δει, δεν φταίω εγώ. Έκαναν 

λάθος. Αν ήμουν γενναιόδωρος, θα του είχα δώσει τα καλαμπόκια ή έστω θα του είχα 
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πει απλά: «Ζοζέ Ντινίς, κοίτα τι είναι εκεί μπροστά σου». Φταίει που ζούσαμε σ' έναν 

αδιάκοπο ανταγωνισμό, έχω όμως την υποψία πως την ημέρα της Τελικής Κρίσης, 

όταν θα βάλουν στη ζυγαριά τις καλές και τις κακές πράξεις μου, το βάρος αυτών των 

καλαμποκιών είναι που θα με ξαποστείλει στην κόλαση. Τουλάχιστον τώρα κάποιοι θα 

θυμούνται τον Ζοσέ Ντινίς, όσοι δηλαδή διαβάζουν αυτές τις σελίδες. Ίσως τελικά η 

λογοτεχνία, η τέχνη, σε κάτι τέτοιο χρησιμεύουν … 

 

Ζ. Σαραμάγκου (2008). Μικρές αναμνήσεις. Aθήνα: Καστανιώτη (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιον λόγο αισθάνεται ο συγγραφέας την ανάγκη να διατηρήσει τη μνήμη 

του παιδικού του φίλου μέσα από τη λογοτεχνία; (60 – 80 λέξεις)  

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή 

μεταξύ των περιόδων της δεύτερης παραγράφου (Είμαι... έκοψα) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: περίσταση, απανωτές, 

παράλειψη, γενναιόδωρος, αδιάκοπο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Όταν, θύμα του χαμηλού του ύψους, προχώρησε μπροστά, εγώ πήγα και 

τους έκοψα».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική.  

(μονάδες 2) 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3)  
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Λογοτεχνία και μνήμη] 

 

 

O παιδικός μου φίλος Ζοζέ Ντινίς πέθανε νέος. Η χρυσή παιδική ηλικία είχε 

τελειώσει, ο καθένας μας έπρεπε να πάρει το δρόμο του και μια μέρα, μετά από 

καιρό, ρώτησα τη θεία Μαρία Ελβίρα: «Τι απέγινε ο Ζοζέ Ντινίς;» Κι εκείνη, χωρίς 

άλλα λόγια, απάντησε: «Ο Ζοζέ Ντινίς πέθανε». Έτσι ήμασταν, πληγωμένοι από 

μέσα και σκληροί απ' έξω. Τα πράγματα έχουν όπως είναι, τώρα γεννιέσαι, ζεις και 

στο τέλος πεθαίνεις, δεν αξίζει τον κόπο να το πολυσκέφτεται κανείς, ο Ζοζέ Ντινίς 

πέρασε κι έφυγε, μερικά δάκρυα χύθηκαν για την περίσταση, αλλά ο κόσμος δεν 

μπορεί να ζει μια ζωή κλαίγοντας τους νεκρούς. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα κανείς 

δεν θα θυμόταν τον Ζοζέ Ντινίς, αν δεν είχαν γραφτεί αυτές οι σελίδες.  

Είμαι ο μόνος που θυμάται τότε που ανεβήκαμε στη θεριστική μηχανή και, 

ισορροπώντας μετά βίας, διατρέξαμε το χωράφι σπιθαμή προς σπιθαμή, κοιτάζοντας 

τις κομμένες κάψες και σκορπώντας παντού σκόνη. Είμαι ο μόνος που μπορεί να 

θυμηθεί εκείνο το θαυμάσιο καρπούζι με τη βαθυπράσινη φλούδα που φάγαμε στην 

όχθη του Τάγου, τη φυτεία με τις καρπουζιές μέσα στο ίδιο το ποτάμι, σε μια από 

κείνες τις αμμώδεις γλώσσες εδάφους, εκτεταμένες μερικές φορές, που αποκάλυπτε 

το καλοκαίρι με την απομείωση της κοίτης. Είμαι, ακόμα, ο μόνος που θυμάται το 

τρίξιμο του σουγιά, τις κόκκινες φέτες με τα μαύρα σπόρια, την καρδιά (σε άλλα 

μέρη την έλεγαν κάστρο) που σχηματιζόταν στο κέντρο με τις απανωτές μαχαιριές (ο 

σουγιάς δεν έφτανε όλο τον οριζόντιο άξονα τον φρούτου), το ζουμί που μας έτρεχε 

απ' το λαιμό μέχρι το στήθος. Κι επίσης είμαι ο μόνος που θυμάται εκείνη τη φορά 

που στάθηκα άπιστος προς τον Ζοζέ Ντινίς. Πηγαίναμε να καρπολογήσουμε με τη 

θεία Μαρία Ελβίρα τα καλαμπόκια, ο καθένας στη γραμμή του, μ' ένα σακούλι στο 

λαιμό, για να μαζέψουμε τους καρπούς που, από παράλειψη, είχαν ξεμείνει στους 

βλαστούς από τη συγκομιδή, και να που βλέπω κάτι θεόρατους στην πλευρά του Ζοζέ 

Ντινίς και σωπαίνω να δω μήπως περάσει χωρίς να τους δει. Όταν, θύμα του χαμηλού 

του ύψους, προχώρησε μπροστά, εγώ πήγα και τους έκοψα.  

Έπρεπε να είναι κανείς από μια γωνιά, να δει την οργή τον δύστυχου 

εξαπατημένου, αλλά η θεία Μαρία Ελβίρα και άλλοι πιο μεγάλοι ακόμα που 

βρίσκονταν εκεί κοντά μού έδωσαν δίκιο, ας τους είχε δει, δεν φταίω εγώ. Έκαναν 

λάθος. Αν ήμουν γενναιόδωρος, θα του είχα δώσει τα καλαμπόκια ή έστω θα του είχα 
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πει απλά: «Ζοζέ Ντινίς, κοίτα τι είναι εκεί μπροστά σου». Φταίει που ζούσαμε σ' έναν 

αδιάκοπο ανταγωνισμό, έχω όμως την υποψία πως την ημέρα της Τελικής Κρίσης, 

όταν θα βάλουν στη ζυγαριά τις καλές και τις κακές πράξεις μου, το βάρος αυτών των 

καλαμποκιών είναι που θα με ξαποστείλει στην κόλαση. Τουλάχιστον τώρα κάποιοι 

θα θυμούνται τον Ζοσέ Ντινίς, όσοι δηλαδή διαβάζουν αυτές τις σελίδες. Ίσως 

τελικά η λογοτεχνία, η τέχνη, σε κάτι τέτοιο χρησιμεύουν … 

 

Ζ. Σαραμάγκου (2008). Μικρές αναμνήσεις. Aθήνα: Καστανιώτη (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η συμβολή της λογοτεχνίας στη 

διατήρηση της μνήμης του παιδικού του φίλου; (60 – 80 λέξεις)  

(μονάδες 10) 

 

Β2. «Είμαι ο μόνος»: Nα εξηγήσετε τη λειτουργία της φράσης αυτής στη συνοχή 

της δεύτερης παραγράφου (Είμαι… έκοψα) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: παιδική ηλικία, (το) δρόμο 

(του), θυμάται, διαβάζουν, τελικά. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Ίσως τελικά η λογοτεχνία, η τέχνη, σε κάτι τέτοιο χρησιμεύουν …» 

 

Να εξηγήσετε τη χρήση των αποσιωπητικών από τον συγγραφέα στην 

τελευταία περίοδο.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως προβάλλεται από τα παιδικά 

παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια] 

 

Από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν 

προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από εκείνο του άντρα. Στις 

συγκεκριμένες πηγές διαφοροποιούνται οι ρόλοι, οι ιδιότητες, τα ενδιαφέροντα και τα 

επαγγέλματα των δύο φύλων.  

Η πρώτη και σημαντικότερη ιδιότητα που αποδίδεται στη γυναίκα είναι αυτή 

της νοικοκυροσύνης. Ρόλος του γυναικείου φύλου μέσα στην οικογένεια είναι η ευθύνη 

για το νοικοκυριό, την τάξη του σπιτιού και τη μαγειρική. Μόνο το προσόν της καλής 

νοικοκυράς είναι υπεραρκετό για ένα κορίτσι. Εκτός όμως από νοικοκυρά, η γυναίκα 

παρουσιάζεται ανόητη, φλύαρη, δειλή, πονηρή και ανεύθυνη. Σε αντίθεση ο άντρας 

είναι ο έξυπνος, αυτός που δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα, που προστατεύει τη 

γυναίκα. Όσον αφορά στα ενδιαφέροντα της γυναίκας, περιορίζονται μόνο στο πώς θα 

είναι η εξωτερική της εμφάνιση, ενώ η καλλιέργεια του εσωτερικού της κόσμου είναι 

μια έννοια άγνωστη γι’ αυτήν. Αντίθετα, η εμφάνιση του άντρα είναι πιο απλή και 

ατημέλητη. 

Στα παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν δε γίνεται λόγος για 

εργαζόμενη γυναίκα. Η γυναίκα είναι η υπεύθυνη για το νοικοκυριό του σπιτιού, ενώ ο 

άντρας είναι αυτός που εργάζεται έξω από το σπίτι και προσφέρει τα υλικά αγαθά στην 

οικογένεια. Επίσης, είναι αυτός που ασχολείται με τις «τεχνικές» δουλειές το σπιτιού. 

Το μόνο γυναικείο επάγγελμα που αναφέρεται είναι αυτό της πλύστρας. Η γυναίκα 

παρουσιάζεται τελείως ανίκανη να εργαστεί έξω από το σπίτι. Επομένως, αυτό που 

χαρακτηρίζει τη γυναίκα είναι η παθητικότητα. Ο άντρας είναι αυτός που ενεργεί, ενώ η 

γυναίκα δέχεται παθητικά ό,τι συμβαίνει. Αποδέχεται αυτή τη θέση, χωρίς να κάνει 

τίποτε για να την αλλάξει, γιατί τη θεωρεί φυσική και δεδομένη.  

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει μια σαφής διαφοροποίηση των 

ρόλων των δύο φύλων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι φανερά. Το πρότυπο 

του άντρα που προβάλλεται είναι αυτό του λογικού, του έξυπνου, του δραστήριου, του 

γενναίου και του προστάτη της γυναίκας. Αυτός είναι που κατέχει κυρίαρχη θέση μέσα 

στην οικογένεια και στην κοινωνία. Όμως, ο ρόλος της γυναίκας είναι υποδεέστερος. 

Εκείνη παρουσιάζεται ευαίσθητη, παθητική, αδύναμη, με περιορισμένα ενδιαφέροντα, 

που αφορούν κυρίως την εξωτερική της εμφάνιση και το νοικοκυριό. Είναι ένα άβουλο 
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ον, υπάκουο στις επιθυμίες του άντρα, δεν έχει δική της προσωπικότητα και εξαρτάται 

πάντα από τον άντρα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εκδόσεις των 

παραμυθιών, των ποιημάτων και των τραγουδιών που μελετήθηκαν είναι πρόσφατες. 

Όμως, η χρονολογία της έκδοσης δεν έχει καμία σημασία, εφόσον τα βιβλία αυτά 

κυκλοφορούν σήμερα στις βιβλιοθήκες και στα βιβλιοπωλεία, πράγμα που σημαίνει ότι 

διαβάζονται από τα παιδιά. 

 

Μ. Ιωαννίδου (1995). Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως 

προβάλλεται από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια. Διαφυλικές 

Σχέσεις. Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε 

θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Β΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 222-224 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι άνδρες και οι 

γυναίκες ως προς την εμφάνισή τους στα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και 

τραγούδια; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Από όσα… τα παιδιά) του 

κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ.1 Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά 
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από τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: διαφορετικό, φλύαρη, ανεύθυνη, 

ατημέλητη, υποδεέστερος. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος κ .λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2. «Από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν 

προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από εκείνο του 

άντρα» 

 

Γ2.α. Να δηλώσετε αν στην παραπάνω περίοδο λόγου γίνεται κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως προβάλλεται από τα παιδικά 

παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια] 

 

Από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν 

προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από εκείνο του άντρα. Στις 

συγκεκριμένες πηγές διαφοροποιούνται οι ρόλοι, οι ιδιότητες, τα ενδιαφέροντα και τα 

επαγγέλματα των δύο φύλων.  

Η πρώτη και σημαντικότερη ιδιότητα που αποδίδεται στη γυναίκα είναι αυτή 

της νοικοκυροσύνης. Ρόλος του γυναικείου φύλου μέσα στην οικογένεια είναι η ευθύνη 

για το νοικοκυριό, την τάξη του σπιτιού και τη μαγειρική. Μόνο το προσόν της καλής 

νοικοκυράς είναι υπεραρκετό για ένα κορίτσι. Εκτός όμως από νοικοκυρά, η γυναίκα 

παρουσιάζεται ανόητη, φλύαρη, δειλή, πονηρή και ανεύθυνη. Σε αντίθεση ο άντρας 

είναι ο έξυπνος, αυτός που δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα, που προστατεύει τη 

γυναίκα. Όσον αφορά στα ενδιαφέροντα της γυναίκας, περιορίζονται μόνο στο πώς θα 

είναι η εξωτερική της εμφάνιση, ενώ η καλλιέργεια του εσωτερικού της κόσμου είναι 

μια έννοια άγνωστη γι’ αυτήν. Αντίθετα, η εμφάνιση του άντρα είναι πιο απλή και 

ατημέλητη. 

Στα παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν δε γίνεται λόγος για 

εργαζόμενη γυναίκα. Η γυναίκα είναι η υπεύθυνη για το νοικοκυριό του σπιτιού, ενώ ο 

άντρας είναι αυτός που εργάζεται έξω από το σπίτι και προσφέρει τα υλικά αγαθά στην 

οικογένεια. Επίσης, είναι αυτός που ασχολείται με τις «τεχνικές» δουλειές το σπιτιού. 

Το μόνο γυναικείο επάγγελμα που αναφέρεται είναι αυτό της πλύστρας. Η γυναίκα 

παρουσιάζεται τελείως ανίκανη να εργαστεί έξω από το σπίτι. Επομένως, αυτό που 

χαρακτηρίζει τη γυναίκα είναι η παθητικότητα. Ο άντρας είναι αυτός που ενεργεί, ενώ η 

γυναίκα δέχεται παθητικά ό,τι συμβαίνει. Αποδέχεται αυτή τη θέση, χωρίς να κάνει 

τίποτε για να την αλλάξει, γιατί τη θεωρεί φυσική και δεδομένη.  

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει μια σαφής διαφοροποίηση των 

ρόλων των δύο φύλων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι φανερά. Το πρότυπο 

του άντρα που προβάλλεται είναι αυτό του λογικού, του έξυπνου, του δραστήριου, του 

γενναίου και του προστάτη της γυναίκας. Αυτός είναι που κατέχει κυρίαρχη θέση μέσα 

στην οικογένεια και στην κοινωνία. Όμως, ο ρόλος της γυναίκας είναι υποδεέστερος. 

Εκείνη παρουσιάζεται ευαίσθητη, παθητική, αδύναμη, με περιορισμένα ενδιαφέροντα, 
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που αφορούν κυρίως την εξωτερική της εμφάνιση και νοικοκυριό. Είναι ένα άβουλο 

ον, υπάκουο στις επιθυμίες του άντρα, δεν έχει δική της προσωπικότητα και εξαρτάται 

πάντα από τον άντρα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εκδόσεις των 

παραμυθιών, των ποιημάτων και των τραγουδιών που μελετήθηκαν είναι πρόσφατες. 

Όμως, η χρονολογία της έκδοσης δεν έχει καμία σημασία, εφόσον τα βιβλία αυτά 

κυκλοφορούν σήμερα στις βιβλιοθήκες και στα βιβλιοπωλεία, πράγμα που σημαίνει ότι 

διαβάζονται από τα παιδιά. 

 

Μ. Ιωαννίδου (1995). Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως 

προβάλλεται από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια. Διαφυλικές 

Σχέσεις. Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε 

θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Β΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 222-224 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, πώς παρουσιάζεται στα παραμύθια, τα ποιήματα και 

τα τραγούδια ο καταμερισμός των καθηκόντων των δύο φύλων; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Η πρώτη… και 

ατημέλητη) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε λέξη ή φράση του κειμένου με έντονη 

γραφή: γυναικείο επάγγελμα, θέση, πρότυπο του άντρα, περιορισμένα 

ενδιαφέροντα, νοικοκυριό. (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.) .  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως προβάλλεται από τα παιδικά 

παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια] 

 

Από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν 

προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από εκείνο του άντρα. Στις 

συγκεκριμένες πηγές διαφοροποιούνται οι ρόλοι, οι ιδιότητες, τα ενδιαφέροντα και τα 

επαγγέλματα των δύο φύλων.  

Η πρώτη και σημαντικότερη ιδιότητα που αποδίδεται στη γυναίκα είναι αυτή 

της νοικοκυροσύνης. Ρόλος του γυναικείου φύλου μέσα στην οικογένεια είναι η ευθύνη 

για το νοικοκυριό, την τάξη του σπιτιού και τη μαγειρική. Μόνο το προσόν της καλής 

νοικοκυράς είναι υπεραρκετό για ένα κορίτσι. Εκτός όμως από νοικοκυρά, η γυναίκα 

παρουσιάζεται ανόητη, φλύαρη, δειλή, πονηρή και ανεύθυνη. Σε αντίθεση ο άντρας 

είναι ο έξυπνος, αυτός που δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα, που προστατεύει τη 

γυναίκα. Όσον αφορά στα ενδιαφέροντα της γυναίκας, περιορίζονται μόνο στο πώς θα 

είναι η εξωτερική της εμφάνιση, ενώ η καλλιέργεια του εσωτερικού της κόσμου είναι 

μια έννοια άγνωστη γι’ αυτήν. Αντίθετα, η εμφάνιση του άντρα είναι πιο απλή και 

ατημέλητη. 

Στα παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν δε γίνεται λόγος για 

εργαζόμενη γυναίκα. Η γυναίκα είναι η υπεύθυνη για το νοικοκυριό του σπιτιού, ενώ ο 

άντρας είναι αυτός που εργάζεται έξω από το σπίτι και προσφέρει τα υλικά αγαθά στην 

οικογένεια. Επίσης, είναι αυτός που ασχολείται με τις «τεχνικές» δουλειές το σπιτιού. 

Το μόνο γυναικείο επάγγελμα που αναφέρεται είναι αυτό της πλύστρας. Η γυναίκα 

παρουσιάζεται τελείως ανίκανη να εργαστεί έξω από το σπίτι. Επομένως, αυτό που 

χαρακτηρίζει τη γυναίκα είναι η παθητικότητα. Ο άντρας είναι αυτός που ενεργεί, ενώ η 

γυναίκα δέχεται παθητικά ό,τι συμβαίνει. Αποδέχεται αυτή τη θέση, χωρίς να κάνει 

τίποτε για να την αλλάξει, γιατί τη θεωρεί φυσική και δεδομένη.  

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει μια σαφής διαφοροποίηση των 

ρόλων των δύο φύλων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι φανερά. Το πρότυπο 

του άντρα που προβάλλεται είναι αυτό του λογικού, του έξυπνου, του δραστήριου, του 

γενναίου και του προστάτη της γυναίκας. Αυτός είναι που κατέχει κυρίαρχη θέση μέσα 

στην οικογένεια και στην κοινωνία. Όμως, ο ρόλος της γυναίκας είναι υποδεέστερος. 

Εκείνη παρουσιάζεται ευαίσθητη, παθητική, αδύναμη, με περιορισμένα ενδιαφέροντα, 

που αφορούν κυρίως την εξωτερική της εμφάνιση και το νοικοκυριό. Είναι ένα άβουλο 
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ον, υπάκουο στις επιθυμίες του άντρα, δεν έχει δική της προσωπικότητα και εξαρτάται 

πάντα από τον άντρα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εκδόσεις των 

παραμυθιών, των ποιημάτων και των τραγουδιών που μελετήθηκαν είναι πρόσφατες. 

Όμως, η χρονολογία της έκδοσης δεν έχει καμία σημασία, εφόσον τα βιβλία αυτά 

κυκλοφορούν σήμερα στις βιβλιοθήκες και στα βιβλιοπωλεία, πράγμα που σημαίνει ότι 

διαβάζονται από τα παιδιά. 

 

Μ. Ιωαννίδου (1995). Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως 

προβάλλεται από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια. Διαφυλικές 

Σχέσεις. Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε 

θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Β΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 222-224 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ποια χαρακτηριστικά έχει στα παιδικά παραμύθια, 

ποιήματα και τραγούδια ο ρόλος του άνδρα και ποια ο ρόλος της γυναίκας; (60 – 

80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Στα παραμύθια,… και 

δεδομένη) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

ακόλουθες υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις του κειμένου: προσόν, εργαζόμενη 

γυναίκα.  

 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «…ο άντρας […] δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική/ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Φωτογραφίζοντας τις ιδιωτικές μας στιγμές (!) 

 

Πρόσφατες αποκαλύψεις γεγονότων της προσωπικής ζωής δημοσίων 

προσώπων, κυρίως από τους χώρους της τέχνης και της πολιτικής, προκαλούν την 

αγανάκτηση αλλά, παράλληλα, και την απορία της κοινής γνώμης για το αν τηρείται το 

απαραβίαστο του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής. 

Πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα που παρέχει σε κάθε άνθρωπο τη 

δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα, να γνωρίσει τα βαθύτερα κομμάτια της ύπαρξής 

του, να συναναστραφεί με όποια πρόσωπα επιθυμεί, απαλλαγμένος από το αδηφάγο 

βλέμμα των άλλων. Έτσι, δρα αβίαστα, αποδεσμευμένος από τους συμβατικούς 

κανόνες, τον έλεγχο και την κριτική της κοινής γνώμης.  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το δικαίωμα αυτό καταπατάται ασύστολα. Η 

διείσδυση στην ιδιωτική ζωή επώνυμων και ανώνυμων προσώπων επιχειρείται 

ποικιλοτρόπως με διάφορα μέσα και τεχνικές, όπως με τη λήψη φωτογραφιών, τη 

βιντεοσκόπηση, την παρακολούθηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τον έλεγχο της 

διαδικτυακής επικοινωνίας, τη χρήση κάμερας σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, τη 

χρήση δορυφόρων, τη συγκέντρωση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές τράπεζες, τη 

δημοσιοποίηση σκανδάλων και τη συκοφαντική δυσφήμιση με λιβέλους
1
, 

ρυπαρογραφήματα
2
 και, τέλος, μέσω των αποκαλούμενων κατ’ ευφημισμόν 

κοινωνικών εκπομπών ή «reality», στις οποίες συνάνθρωποί μας ξεγυμνώνονται 

ψυχικά, αποκαλύπτοντας τα προβλήματά τους και κάθε τραυματική τους εμπειρία.  

Κύριοι υπαίτιοι αυτής της λυσσαλέας καταστρατήγησης της προσωπικής ζωής 

θεωρούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία, προκειμένου να αυξήσουν τη 

θεαματικότητα - ακροαματικότητά τους, επιδίδονται σε ένα κυνήγι ρυπαρών ειδήσεων, 

εγείρουν την τάση για κουτσομπολιό μέσω του διασυρμού και της διαπόμπευσης
3
 

προσώπων, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο από τη μια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

και υποβαθμίζοντας από την άλλη την ποιότητα του πολιτισμού μας. 

Συνυπεύθυνη καθίσταται και η κρατική εξουσία, που με το πρόσχημα της 

πρόληψης και της καταστολής παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και της πάταξης 

                                                           
1
 Λίβελος: υβριστικό ή συκοφαντικό δημοσίευμα 

2
 ρυπαρογραφήματα: δημοσιεύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό, ανήθικο και άσεμνο   

   περιεχόμενο και ύφος 
3
 διαπόμπευση: περιφορά κάποιου δημοσίως με στόχο τον γενικό χλευασμό 
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του εγκλήματος, μετέρχεται
4
 μηχανισμούς «παγίδευσης» και περιχαράκωσης της 

ανθρώπινης ελευθερίας. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η υφαρπαγή της 

ελευθερίας του ατόμου, το οποίο παύει έτσι να εκφράζεται και να δημιουργεί 

απρόσκοπτα, ενώ διακατέχεται από μόνιμο και καταλυτικό άγχος για κάθε ενέργειά 

του. 

Συνένοχοι είμαστε, ασφαλώς, και εμείς, γιατί επιτρέπουμε να διαιωνίζονται 

αυτά τα φαινόμενα παρακολούθησης, κατασκοπείας και αστυνόμευσης του 

προσωπικού μας βίου. Ηθελημένα ή αθέλητα γινόμαστε δέκτες πληροφοριών, οι οποίες 

αφορούν την προσωπική ζωή συνανθρώπων μας. Με αυτόν τον τρόπο, ικανοποιούμε τη 

φιλοπερίεργη φύση μας και μετατοπίζουμε τα προβλήματά μας στον χώρο της λήθης 

για λίγο, καθώς αρεσκόμαστε πολλές φορές να μαθαίνουμε πως κάποιος ταλανίζεται 

περισσότερο από εμάς. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο ιδιωτικός βίος αποτελεί 

κομμάτι της ύπαρξής μας και η επιθυμία να είναι απαραβίαστος αποτελεί ύψιστο 

δικαίωμα, που επισφραγίζει την ελευθερία και τον αυθορμητισμό του ανθρώπου. 

Ως υπεύθυνοι πολίτες και ως αυτόνομες και ελεύθερες προσωπικότητες 

οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε το φαινόμενο και τις διαστάσεις που αυτό έχει 

λάβει, όσον αφορά και την έκταση και την έντασή του, και να αντιδράσουμε αμέσως, 

προκειμένου να διαφυλάξουμε αλώβητη την αξιοπρέπειά μας. 

 

Μ. Πετροπούλου, εφ. Το Βήμα, 20.9.2012 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποιοι, σύμφωνα με την αρθρογράφο, θεωρούνται υπεύθυνοι για την παραβίαση 

του δικαιώματος στην προσωπική ζωή; (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

                                                           
4
 Μετέρχεται: χρησιμοποιεί  
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B2. Να επισημάνετε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος 

(Πρόκειται… κοινής γνώμης) του κειμένου και να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις 

του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): απαραβίαστο, 

αναφαίρετο δικαίωμα, αδηφάγο βλέμμα, καταπατάται, πρόσχημα (μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε ένα σημείο/απόσπασμα του κειμένου στο οποίο η αρθρογράφος 

εκφράζει την αγανάκτησή της για το φαινόμενο της παραβίασης της ιδιωτικής 

ζωής. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

Φωτογραφίζοντας τις ιδιωτικές μας στιγμές (!) 

 

Πρόσφατες αποκαλύψεις γεγονότων της προσωπικής ζωής δημοσίων 

προσώπων, κυρίως από τους χώρους της τέχνης και της πολιτικής, προκαλούν την 

αγανάκτηση αλλά, παράλληλα, και την απορία της κοινής γνώμης για το αν τηρείται το 

απαραβίαστο του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής. 

Πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα που παρέχει σε κάθε άνθρωπο τη 

δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα, να γνωρίσει τα βαθύτερα κομμάτια της ύπαρξής 

του, να συναναστραφεί με όποια πρόσωπα επιθυμεί, απαλλαγμένος από το αδηφάγο 

βλέμμα των άλλων. Έτσι, δρα αβίαστα, αποδεσμευμένος από τους συμβατικούς 

κανόνες, τον έλεγχο και την κριτική της κοινής γνώμης.  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το δικαίωμα αυτό καταπατάται ασύστολα. Η 

διείσδυση στην ιδιωτική ζωή επώνυμων και ανώνυμων προσώπων επιχειρείται 

ποικιλοτρόπως με διάφορα μέσα και τεχνικές, όπως με τη λήψη φωτογραφιών, τη 

βιντεοσκόπηση, την παρακολούθηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τον έλεγχο της 

διαδικτυακής επικοινωνίας, τη χρήση κάμερας σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, τη 

χρήση δορυφόρων, τη συγκέντρωση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές τράπεζες, τη 

δημοσιοποίηση σκανδάλων και τη συκοφαντική δυσφήμιση με λιβέλους
1
, 

ρυπαρογραφήματα
2
 και, τέλος, μέσω των αποκαλούμενων κατ’ ευφημισμόν 

κοινωνικών εκπομπών ή «reality», στις οποίες συνάνθρωποί μας ξεγυμνώνονται 

ψυχικά, αποκαλύπτοντας τα προβλήματά τους και κάθε τραυματική τους εμπειρία.  

Κύριοι υπαίτιοι αυτής της λυσσαλέας καταστρατήγησης της προσωπικής ζωής 

θεωρούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία, προκειμένου να αυξήσουν τη 

θεαματικότητα - ακροαματικότητά τους, επιδίδονται σε ένα κυνήγι ρυπαρών 

ειδήσεων, εγείρουν την τάση για κουτσομπολιό μέσω του διασυρμού και της 

διαπόμπευσης
3
 προσώπων, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο από τη μια την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υποβαθμίζοντας από την άλλη την ποιότητα του πολιτισμού 

μας. 

                                                           
1
 Λίβελος: υβριστικό ή συκοφαντικό δημοσίευμα 

2
 ρυπαρογραφήματα: δημοσιεύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό, ανήθικο και άσεμνο   

   περιεχόμενο και ύφος 
3
 διαπόμπευση: περιφορά κάποιου δημοσίως με στόχο τον γενικό χλευασμό 
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Συνυπεύθυνη καθίσταται και η κρατική εξουσία, που με το πρόσχημα της 

πρόληψης και της καταστολής παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και της πάταξης 

του εγκλήματος, μετέρχεται
4
 μηχανισμούς «παγίδευσης» και περιχαράκωσης της 

ανθρώπινης ελευθερίας. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η υφαρπαγή της 

ελευθερίας του ατόμου, το οποίο παύει έτσι να εκφράζεται και να δημιουργεί 

απρόσκοπτα, ενώ διακατέχεται από μόνιμο και καταλυτικό άγχος για κάθε ενέργειά 

του. 

Συνένοχοι είμαστε, ασφαλώς, και εμείς, γιατί επιτρέπουμε να διαιωνίζονται 

αυτά τα φαινόμενα παρακολούθησης, κατασκοπείας και αστυνόμευσης του 

προσωπικού μας βίου. Ηθελημένα ή αθέλητα γινόμαστε δέκτες πληροφοριών, οι οποίες 

αφορούν την προσωπική ζωή συνανθρώπων μας. Με αυτόν τον τρόπο, ικανοποιούμε τη 

φιλοπερίεργη φύση μας και μετατοπίζουμε τα προβλήματά μας στον χώρο της λήθης 

για λίγο, καθώς αρεσκόμαστε πολλές φορές να μαθαίνουμε πως κάποιος ταλανίζεται 

περισσότερο από εμάς. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο ιδιωτικός βίος αποτελεί 

κομμάτι της ύπαρξής μας και η επιθυμία να είναι απαραβίαστος αποτελεί ύψιστο 

δικαίωμα, που επισφραγίζει την ελευθερία και τον αυθορμητισμό του ανθρώπου. 

Ως υπεύθυνοι πολίτες και ως αυτόνομες και ελεύθερες προσωπικότητες 

οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε το φαινόμενο και τις διαστάσεις που αυτό έχει 

λάβει, όσον αφορά και την έκταση και την έντασή του, και να αντιδράσουμε αμέσως, 

προκειμένου να διαφυλάξουμε αλώβητη την αξιοπρέπειά μας. 

 

Μ. Πετροπούλου, εφ. Το Βήμα, 20.9.2012 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, ενοχοποιούνται κυρίως τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την παραβίαση του δικαιώματος στην 

προσωπική ζωή; (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

                                                           
4
 Μετέρχεται: χρησιμοποιεί  
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B2. Να επισημάνετε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος 

(Ωστόσο… εμπειρία) του κειμένου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: δημοσίων προσώπων, καταστρατήγησης, 

θεαματικότητα, διασυρμού, ύψιστο δικαίωμα (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το δικαίωμα αυτό καταπατάται ασύστολα»: 

 Ποια σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) χρησιμοποιεί η αρθρογράφος στην 

παραπάνω πρόταση;  

(μονάδες 2) 

Γ2β.  Για ποιον λόγο επιλέγει τη σύνταξη αυτή; 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 

 

 

Κείμενο 
 

[Ο τύπος ως μέσο που ασκεί κριτική και εκφράζει απόψεις] 
 

Ο τύπος επιτελεί μια σημαντικότατη λειτουργία στις δημοκρατικές κοινωνίες, 

παρέχοντας βήμα για την ελεύθερη διατύπωση απόψεων πάνω στα θέματα της 

καθημερινότητας. Η πολυμορφία και η ποικιλία του έντυπου και του ηλεκτρονικού 

τύπου, αποτελεί την καλύτερη πραγμάτωση της ελευθερίας λόγου και έκφρασης, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ενημερωθεί, να ακούσει ή να 

διαβάσει αντικρουόμενες απόψεις, να προβληματιστεί και ενδεχομένως να 

σχηματίσει τη δική του άποψη. 

Όμως, αυτή είναι μόνο η μία πλευρά του ζητήματος, γιατί εξαιτίας αυτής της 

ελευθερίας δημιουργείται ο κίνδυνος προσβολής άλλων δικαιωμάτων, που 

σχετίζονται με την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ατόμου. Όλοι όσοι 

εκφράζονται μέσω του τύπου συνήθως ασχολούνται με κάποιο γεγονός ή πρόσωπο 

και επ’ αυτού εκφέρουν γνώμη, από τον πιο έγκριτο δημοσιογράφο, που 

παρουσιάζει ένα εθνικό θέμα υψίστης σημασίας, μέχρι την πρωτοεμφανιζόμενη 

τηλεοπτική «περσόνα»
1
, που σχολιάζει τον παίκτη ενός ριάλιτι τηλεπαιχνιδιού. 

Κατ’ αρχάς, η πιο συνηθισμένη μορφή κριτικής έχει στόχο τους πολιτικούς, 

πράγμα καθ’ όλα θεμιτό, εφόσον αυτοί ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού πρέπει 

να έχουν ως κύριο γνώμονα την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ορθώς, 

λοιπόν, ασκείται κριτική σ’ αυτούς, όταν δεν αποδεικνύονται αντάξιοι των 

προσδοκιών του, όταν δεν επιτελούν κοινωνικό έργο, αλλά στοχεύουν μόνο στην 

ατομική τους προβολή και εξυπηρέτηση. Δικαιούνται, όμως, οι δημοσιογράφοι, οι 

άλλοι πολιτικοί, αλλά και ο κάθε πολίτης να τους χαρακτηρίζουν με προσβλητικές και 

υβριστικές εκφράσεις; 

Κριτική, επίσης, ασκείται στους καλλιτέχνες είτε σχετικά με το έργο τους είτε 

σχετικά με την προσωπικότητά τους. Συνηθισμένο παράδειγμα να γίνονται 

αντικείμενο  κακεντρεχών και υποτιμητικών σχολίων τραγουδιστές και ηθοποιοί που 

τραγουδούν ή παρουσιάζουν θεάματα της λαϊκής «ποπ» κουλτούρας. Ακόμα κι αν η 

κριτική είτε για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν την τέχνη τους είτε για την ποιότητα 

του έργου τους είναι βάσιμη, πόσο είναι επιτρεπτό να συνοδεύεται από τέτοια αγενή 

και κακεντρεχή σχόλια, σαν αυτά που ακούγονται συνήθως σε τηλεοπτικές εκπομπές 

ή γράφονται σε ανάλογες στήλες εφημερίδων και περιοδικών; 

Αναφορά θα πρέπει να γίνει και σε ένα σύγχρονο φαινόμενο που σχετίζεται με 

                                                           
1
 τηλεοπτική «περσόνα»: το προσωπείο που υιοθετούν τα εμφανιζόμενα άτομα στην  

  τηλεόραση  

GI_V_NEG_0_17915.pdf



τα ριάλιτι τηλεπαιχνίδια και την οξεία κριτική που δέχονται οι συμμετέχοντες σε 

αυτά. Πολλές εκπομπές και δημοσιεύματα σε περιοδικά αντλούν τη θεματολογία τους 

από τα όσα συμβαίνουν σε τέτοια παιχνίδια με έμφαση στα πρωτοεμφανιζόμενα σε 

αυτά άτομα. Από τη μια, το να παρουσιάζονται οι εξελίξεις ή οι χαρακτήρες των 

παικτών, καθώς εμφανίζονται και αποκαλύπτονται, είναι λογικό και αναμενόμενο. 

Όμως τι γίνεται όταν σχολιάζονται ως προσωπικότητες και μάλιστα με βάναυσο 

τρόπο; Όταν τα τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά συνεργεία εισβάλλουν στις 

οικογένειές τους και με χαρακτηριστική ευκολία αποκαλύπτουν στοιχεία του 

παρελθόντος τους, ιδιαίτερα ευαίσθητα και προσωπικά; Σε ποιον βαθμό μπορούν όλοι 

όσοι γράφουν ή εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ να κρίνουν και να 

χαρακτηρίζουν χωρίς περιορισμούς και συνέπειες αυτούς που επέλεξαν να 

συμμετάσχουν στα εν λόγω παιχνίδια; 

Από τα παραπάνω ερωτήματα γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί στον βωμό της 

ελευθερίας του τύπου να θίγονται άλλα δικαιώματα. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να 

αναζητηθούν τα όρια στην ελευθερία της έκφρασης και της κριτικής, ώστε να μην 

συγκρούεται το σημαντικό αυτό δικαίωμα με άλλα, εξίσου σημαντικά, κατοχυρωμένα 

δικαιώματα. 

 
Μ. Ε. Ψαραδάκη (2004). Η δια τύπου κριτική και η οριοθέτησή της. Φοιτητική 

εργασία. Από το διαδίκτυο (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Σε ποια δεδομένα στηρίζεται η συντάκτρια του κειμένου, για να υποστηρίξει 

την άποψη ότι η άσκηση κριτικής δεν πρέπει να θίγει την προσωπικότητα και 

την αξιοπρέπεια του ατόμου; Να συνθέσετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2α.  Να δείξετε πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη 

παράγραφο του κειμένου. 

 (μονάδες 2)  

B2β.  Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα την άσκηση δημόσιας 

κριτικής, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες 

λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη 

γραφή): πολυμορφία, προσβολής, έγκριτο δημοσιογράφο, δημοσίου 

συμφέροντος, επιτελούν (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να προσδιορίσετε αν η λέξη βήμα (επισημαίνεται και στο κείμενο με 

υπογράμμιση) χρησιμοποιείται με κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία. 

(μονάδες 3)  
 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη βήμα. Στην πρώτη να χρησιμοποιήσετε 

τη λέξη με τη δηλωτική/κυριολεκτική της σημασία και στη δεύτερη με τη 

συνυποδηλωτική/μεταφορική. 

 (μονάδες 2)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 

 

 

Κείμενο 
 

[Ο τύπος ως μέσο που ασκεί κριτική και εκφράζει απόψεις] 
 

Ο τύπος επιτελεί μια σημαντικότατη λειτουργία στις δημοκρατικές κοινωνίες, 

παρέχοντας βήμα για την ελεύθερη διατύπωση απόψεων πάνω στα θέματα της 

καθημερινότητας. Η πολυμορφία και η ποικιλία του έντυπου και του ηλεκτρονικού 

τύπου, αποτελεί την καλύτερη πραγμάτωση της ελευθερίας λόγου και έκφρασης, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ενημερωθεί, να ακούσει ή να 

διαβάσει αντικρουόμενες απόψεις, να προβληματιστεί και ενδεχομένως να 

σχηματίσει τη δική του άποψη. 

Όμως, αυτή είναι μόνο η μία πλευρά του ζητήματος, γιατί εξαιτίας αυτής της 

ελευθερίας δημιουργείται ο κίνδυνος προσβολής άλλων δικαιωμάτων, που 

σχετίζονται με την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ατόμου. Όλοι όσοι 

εκφράζονται μέσω του τύπου συνήθως ασχολούνται με κάποιο γεγονός ή πρόσωπο 

και επ’ αυτού εκφέρουν γνώμη, από τον πιο έγκριτο δημοσιογράφο, που παρουσιάζει 

ένα εθνικό θέμα υψίστης σημασίας, μέχρι την πρωτοεμφανιζόμενη τηλεοπτική 

«περσόνα»
1
, που σχολιάζει τον παίκτη ενός ριάλιτι τηλεπαιχνιδιού. 

Κατ’ αρχάς, η πιο συνηθισμένη μορφή κριτικής έχει στόχο τους πολιτικούς, 

πράγμα καθ’ όλα θεμιτό, εφόσον αυτοί ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού πρέπει 

να έχουν ως κύριο γνώμονα την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ορθώς, 

λοιπόν, ασκείται κριτική σ’ αυτούς, όταν δεν αποδεικνύονται αντάξιοι των 

προσδοκιών του, όταν δεν επιτελούν κοινωνικό έργο, αλλά στοχεύουν μόνο στην 

ατομική τους προβολή και εξυπηρέτηση. Δικαιούνται, όμως, οι δημοσιογράφοι, οι 

άλλοι πολιτικοί, αλλά και ο κάθε πολίτης να τους χαρακτηρίζουν με προσβλητικές και 

υβριστικές εκφράσεις; 

Κριτική, επίσης, ασκείται στους καλλιτέχνες είτε σχετικά με το έργο τους είτε 

σχετικά με την προσωπικότητά τους. Συνηθισμένο παράδειγμα να γίνονται 

αντικείμενο  κακεντρεχών και υποτιμητικών σχολίων τραγουδιστές και ηθοποιοί που 

τραγουδούν ή παρουσιάζουν θεάματα της λαϊκής «ποπ» κουλτούρας. Ακόμα κι αν η 

κριτική είτε για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν την τέχνη τους είτε για την ποιότητα 

του έργου τους είναι βάσιμη, πόσο είναι επιτρεπτό να συνοδεύεται από τέτοια αγενή 

και κακεντρεχή σχόλια, σαν αυτά που ακούγονται συνήθως σε τηλεοπτικές εκπομπές 

ή γράφονται σε ανάλογες στήλες εφημερίδων και περιοδικών; 

Αναφορά θα πρέπει να γίνει και σε ένα σύγχρονο φαινόμενο που σχετίζεται με 
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 τηλεοπτική «περσόνα»: το προσωπείο που υιοθετούν τα εμφανιζόμενα άτομα στην  

  τηλεόραση  
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τα ριάλιτι τηλεπαιχνίδια και την οξεία κριτική που δέχονται οι συμμετέχοντες σε 

αυτά. Πολλές εκπομπές και δημοσιεύματα σε περιοδικά αντλούν τη θεματολογία τους 

από τα όσα συμβαίνουν σε τέτοια παιχνίδια με έμφαση στα πρωτοεμφανιζόμενα σε 

αυτά άτομα. Από τη μια, το να παρουσιάζονται οι εξελίξεις ή οι χαρακτήρες των 

παικτών, καθώς εμφανίζονται και αποκαλύπτονται, είναι λογικό και αναμενόμενο. 

Όμως τι γίνεται όταν σχολιάζονται ως προσωπικότητες και μάλιστα με βάναυσο 

τρόπο; Όταν τα τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά συνεργεία εισβάλλουν στις 

οικογένειές τους και με χαρακτηριστική ευκολία αποκαλύπτουν στοιχεία του 

παρελθόντος τους, ιδιαίτερα ευαίσθητα και προσωπικά; Σε ποιον βαθμό μπορούν όλοι 

όσοι γράφουν ή εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ να κρίνουν και να 

χαρακτηρίζουν χωρίς περιορισμούς και συνέπειες αυτούς που επέλεξαν να 

συμμετάσχουν στα εν λόγω παιχνίδια; 

Από τα παραπάνω ερωτήματα γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί στον βωμό της 

ελευθερίας του τύπου να θίγονται άλλα δικαιώματα. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να 

αναζητηθούν τα όρια στην ελευθερία της έκφρασης και της κριτικής, ώστε να μην 

συγκρούεται το σημαντικό αυτό δικαίωμα με άλλα, εξίσου σημαντικά, κατοχυρωμένα 

δικαιώματα. 

 
Μ. Ε. Ψαραδάκη (2004). Η δια τύπου κριτική και η οριοθέτησή της. Φοιτητική 

εργασία. Από το διαδίκτυο (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια μορφή, σύμφωνα με τη συγγραφέα, παίρνει η κριτική που ασκείται στα 

ριάλιτι τηλεπαιχνίδια; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 

80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2α.  Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

ανάμεσα στις περιόδους της τρίτης παραγράφου (Κατ’ αρχάς… υβριστικές 

εκφράσεις) του κειμένου. 

 (μονάδες 2) 

Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι λέξεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: βήμα, ελευθερίας λόγου, αντικρουόμενες 

απόψεις, γεγονός, εκφέρουν (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Κριτική, επίσης, ασκείται στους καλλιτέχνες είτε σχετικά με το έργο τους 

είτε σχετικά με την προσωπικότητά τους»: 

  

Ποια σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) χρησιμοποιεί η συγγραφέας στην 

παραπάνω πρόταση; 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή αυτή από τη συγγραφέα.  
(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 
 
 

Κείμενο 
 

Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι 
 

Η κριτική είναι πάντα μια πράξη σύγκρισης με κάτι που ασπαζόμαστε ως 

σωστό, καλό, δίκαιο, ωραίο. Αξιολογώντας και συγκρίνοντας αναγνωρίζουμε ποιοι 

είμαστε και ποιοι είναι οι άλλοι, σε τι μοιάζουμε και σε τι διαφέρουμε. Πρόκειται για 

μια πράξη κοινωνική, αναγκαία και φυσική, χωρίς την οποία δε θα μπορούσαμε να 

τοποθετηθούμε στον κόσμο. Αν τα ζώα έχουν ανάγκη από το ένστικτό τους για να 

διακρίνουν τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλιμες γι’ αυτά καταστάσεις, οι άνθρωποι 

χρειάζονται επιπλέον ένα (κοινωνικό) σύστημα αξιολόγησης, για να 

προσανατολίζονται στις σχέσεις τους. 

Έως εδώ καλά. Όμως η κριτική που ασκούμε στους άλλους τις περισσότερες 

φορές δε δηλώνει απλώς μια θέση, μια αντίθεση ή μια άποψη. Σπάνια αρκούμαστε 

στο να εκφράσουμε μόνο την ευαρέσκεια ή απαρέσκειά μας, τη συμφωνία ή 

διαφωνία μας. Αντίθετα, δαιμονοποιούμε
1
 και καταδικάζουμε, συχνά χωρίς καν να το 

συνειδητοποιούμε. Βασισμένοι σε μια λογική μαύρου-άσπρου παίρνουμε ως 

δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην «καλή και σωστή» πλευρά σε αντίθεση με το ή τον 

κρινόμενο που βρίσκεται στην απέναντι, την «κακή και λανθασμένη». Πολλές φορές 

μια τέτοια κριτική δεν απέχει πολύ από την προσβολή και την απόρριψη. Ακόμη πιο 

δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν σχολιάζουμε προσωπικά χαρακτηριστικά, 

συναισθήματα και ιδιαιτερότητες του άλλου. Διαπιστώνουμε στον άνθρωπο που 

βρίσκεται απέναντί μας πράγματα που μας προκαλούν σύγχυση, ντροπή, δυσφορία, 

είτε γιατί διαφέρουν πολύ από εμάς είτε γιατί ασυνείδητα μας θυμίζουν πολύ κάτι από 

τον εαυτό μας και μας φέρνουν σε κατάσταση άμυνας. Και η καλύτερη άμυνα είναι η 

επίθεση! 

Σαν να μην έφτανε η έμφυτη, αλλά και η από τη διαπαιδαγώγησή μας 

επίκτητη τάση για κριτική, υφιστάμεθα τελευταία και έναν καταιγισμό από δεκάδες 

εκπομπές στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, στις οποίες συμμετέχοντες και θεατές 

κρίνουν με μανία. Εκπομπές με καλεσμένους για φαγητό στις οποίες ο ένας κρίνει τον 

άλλον, εκπομπές «ταλέντων» που περιμένουν να κριθούν από εμάς, ακόμη και 

εκπομπές με ζευγάρια στις οποίες ανταλλάσσονται αμοιβαίες κρίσεις μπροστά σε 

χιλιάδες τηλεθεατές. Σε μια εποχή στην οποία όλοι εμφανίζονται υπέρμαχοι του 

αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας και τάσσονται κατά των προκαταλήψεων, η 

ανώνυμη και χωρίς λόγο και πραγματικό αντικείμενο κριτική έχει γίνει καθημερινή 

συνήθεια. Ο λόγος της επιτυχίας των εκπομπών αυτών; Μάλλον η ανάγκη να 
                                                           
1
 δαιμονοποιούμε : αποδίδουμε σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες 
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αισθανθούμε βολεμένοι στον καναπέ μας, επειδή εμείς βρισκόμαστε στη «σωστή 

πλευρά» και είμαστε στο απυρόβλητο. 

Γίνεται, ωστόσο, να σταματήσουμε την κριτική; Όχι, γιατί είναι στοιχείο της 

κοινωνικής μας ταυτότητας, συνήθεια, βίωμα. Ούτε θα ωφελούσε να γίνουμε 

ουδέτεροι, να μην αξιολογούμε και να μην κρίνουμε τίποτα. Κι ακόμη, γιατί η 

κριτική, όταν γίνεται με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και φροντίδα για τον άλλον, είναι 

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, ιδιαίτερα αυτές με 

τους πολύ δικούς μας ανθρώπους. Για να συμβεί, όμως, αυτό, πρέπει η κριτική μας να 

γίνει αποδεκτή από τον άλλο. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι: 

Να εκφράζουμε την κριτική όχι ως ετυμηγορία ή ως ξέσπασμα θυμού και 

παραπόνων, αλλά ως θέμα προς συζήτηση στο οποίο δεν είμαστε κριτές αφ’ υψηλού, 

αλλά προβληματισμένοι για κάτι που μας ενοχλεί και αφορά και τους δύο, κριτή και 

κρινόμενο, εξίσου. Οι προσωπικές σχέσεις δεν είναι δικαστήριο, στο οποίο ο ένας 

κρίνεται και ο άλλος καταδικάζει, αλλά συμμαχία με στόχο το καλό της σχέσης. Στην 

κριτική ο καθένας ανταποκρίνεται καλύτερα, όταν αισθάνεται ότι έχει την ελευθερία 

να δράσει, να αλλάξει κάτι με δική του πρωτοβουλία και με τον δικό του τρόπο και 

όχι γιατί κάποιος το απαιτεί και τον υποχρεώνει. Και το βασικότερο, η κριτική 

βρίσκει πρόσφορο έδαφος, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους αγαπούν, τους 

σέβονται και τους αποδέχονται. Διαφορετικά, εκλαμβάνεται ως απειλή και 

απορρίπτεται κατευθείαν. 

 

Λ. Βογιατζή, Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι. www.vita.gr (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποιες είναι, σύμφωνα με την αρθρογράφο, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την άσκηση κριτικής; Να συνθέσετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 

80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων για την κατάχρηση της κριτικής, 

χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): ευαρέσκεια, 

καταδικάζουμε, προσωπικά χαρακτηριστικά, επίκτητη τάση, καταιγισμό 

(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2. Να συνθέσετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε 

τη λέξη έδαφος (δηλώνεται και στο κείμενο με την υπογράμμιση) 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι 

 

Η κριτική είναι πάντα μια πράξη σύγκρισης με κάτι που ασπαζόμαστε ως 

σωστό, καλό, δίκαιο, ωραίο. Αξιολογώντας και συγκρίνοντας αναγνωρίζουμε ποιοι 

είμαστε και ποιοι είναι οι άλλοι, σε τι μοιάζουμε και σε τι διαφέρουμε. Πρόκειται για 

μια πράξη κοινωνική, αναγκαία και φυσική, χωρίς την οποία δε θα μπορούσαμε να 

τοποθετηθούμε στον κόσμο. Αν τα ζώα έχουν ανάγκη από το ένστικτό τους για να 

διακρίνουν τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλιμες γι’ αυτά καταστάσεις, οι άνθρωποι 

χρειάζονται επιπλέον ένα (κοινωνικό) σύστημα αξιολόγησης, για να 

προσανατολίζονται στις σχέσεις τους. 

Έως εδώ καλά. Όμως η κριτική που ασκούμε στους άλλους τις περισσότερες 

φορές δε δηλώνει απλώς μια θέση, μια αντίθεση ή μια άποψη. Σπάνια αρκούμαστε 

στο να εκφράσουμε μόνο την ευαρέσκεια ή απαρέσκειά μας, τη συμφωνία ή 

διαφωνία μας. Αντίθετα, δαιμονοποιούμε
1
 και καταδικάζουμε, συχνά χωρίς καν να το 

συνειδητοποιούμε. Βασισμένοι σε μια λογική μαύρου-άσπρου παίρνουμε ως 

δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην «καλή και σωστή» πλευρά σε αντίθεση με το ή τον 

κρινόμενο που βρίσκεται στην απέναντι, την «κακή και λανθασμένη». Πολλές φορές 

μια τέτοια κριτική δεν απέχει πολύ από την προσβολή και την απόρριψη. Ακόμη πιο 

δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν σχολιάζουμε προσωπικά χαρακτηριστικά, 

συναισθήματα και ιδιαιτερότητες του άλλου. Διαπιστώνουμε στον άνθρωπο που 

βρίσκεται απέναντί μας πράγματα που μας προκαλούν σύγχυση, ντροπή, δυσφορία, 

είτε γιατί διαφέρουν πολύ από εμάς είτε γιατί ασυνείδητα μας θυμίζουν πολύ κάτι από 

τον εαυτό μας και μας φέρνουν σε κατάσταση άμυνας. Και η καλύτερη άμυνα είναι η 

επίθεση! 

Σαν να μην έφτανε η έμφυτη, αλλά και η από τη διαπαιδαγώγησή μας 

επίκτητη τάση για κριτική, υφιστάμεθα τελευταία και έναν καταιγισμό από δεκάδες 

εκπομπές στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, στις οποίες συμμετέχοντες και θεατές 

κρίνουν με μανία. Εκπομπές με καλεσμένους για φαγητό στις οποίες ο ένας κρίνει τον 

άλλον, εκπομπές «ταλέντων» που περιμένουν να κριθούν από εμάς, ακόμη και 

εκπομπές με ζευγάρια στις οποίες ανταλλάσσονται αμοιβαίες κρίσεις μπροστά σε 

χιλιάδες τηλεθεατές. Σε μια εποχή στην οποία όλοι εμφανίζονται υπέρμαχοι του 

αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας και τάσσονται κατά των προκαταλήψεων, η 
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ανώνυμη και χωρίς λόγο και πραγματικό αντικείμενο κριτική έχει γίνει καθημερινή 

συνήθεια. Ο λόγος της επιτυχίας των εκπομπών αυτών; Μάλλον η ανάγκη να 

αισθανθούμε βολεμένοι στον καναπέ μας, επειδή εμείς βρισκόμαστε στη «σωστή 

πλευρά» και είμαστε στο απυρόβλητο. 

Γίνεται, ωστόσο, να σταματήσουμε την κριτική; Όχι, γιατί είναι στοιχείο της 

κοινωνικής μας ταυτότητας, συνήθεια, βίωμα. Ούτε θα ωφελούσε να γίνουμε 

ουδέτεροι, να μην αξιολογούμε και να μην κρίνουμε τίποτα. Κι ακόμη, γιατί η 

κριτική, όταν γίνεται με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και φροντίδα για τον άλλον, είναι 

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, ιδιαίτερα αυτές με 

τους πολύ δικούς μας ανθρώπους. Για να συμβεί, όμως, αυτό, πρέπει η κριτική μας να 

γίνει αποδεκτή από τον άλλο. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι: 

Να εκφράζουμε την κριτική όχι ως ετυμηγορία ή ως ξέσπασμα θυμού και 

παραπόνων, αλλά ως θέμα προς συζήτηση στο οποίο δεν είμαστε κριτές αφ’ υψηλού, 

αλλά προβληματισμένοι για κάτι που μας ενοχλεί και αφορά και τους δύο, κριτή και 

κρινόμενο, εξίσου. Οι προσωπικές σχέσεις δεν είναι δικαστήριο, στο οποίο ο ένας 

κρίνεται και ο άλλος καταδικάζει, αλλά συμμαχία με στόχο το καλό της σχέσης. Στην 

κριτική ο καθένας ανταποκρίνεται καλύτερα, όταν αισθάνεται ότι έχει την ελευθερία 

να δράσει, να αλλάξει κάτι με δική του πρωτοβουλία και με τον δικό του τρόπο και 

όχι γιατί κάποιος το απαιτεί και τον υποχρεώνει. Και το βασικότερο, η κριτική 

βρίσκει πρόσφορο έδαφος, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους αγαπούν, τους 

σέβονται και τους αποδέχονται. Διαφορετικά, εκλαμβάνεται ως απειλή και 

απορρίπτεται κατευθείαν. 

 

Λ. Βογιατζή, Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι. www.vita.gr (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, η κριτική που ασκούμε στους 

άλλους δεν εκφράζει απλώς μία άποψη, αλλά παίρνει συνήθως τη μορφή 

καταδίκης και απόρριψης; Να συνθέσετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο 

(60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 
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B2α.  Να εντοπίσετε δύο διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Γίνεται… είναι) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β.  Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: σύστημα αξιολόγησης, απαρέσκεια, 

σχολιάζουμε, δυσφορία, υπέρμαχοι (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε 

τη λέξη απέχει (επισημαίνεται και στο κείμενο με υπογράμμιση) με την 

κυριολεκτική/δηλωτική της σημασία. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 
 

 

Κείμενο 
 

Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι 
 

Η κριτική είναι πάντα μια πράξη σύγκρισης με κάτι που ασπαζόμαστε ως 

σωστό, καλό, δίκαιο, ωραίο. Αξιολογώντας και συγκρίνοντας αναγνωρίζουμε ποιοι 

είμαστε και ποιοι είναι οι άλλοι, σε τι μοιάζουμε και σε τι διαφέρουμε. Πρόκειται για 

μια πράξη κοινωνική, αναγκαία και φυσική, χωρίς την οποία δε θα μπορούσαμε να 

τοποθετηθούμε στον κόσμο. Αν τα ζώα έχουν ανάγκη από το ένστικτό τους για να 

διακρίνουν τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλιμες γι’ αυτά καταστάσεις, οι άνθρωποι 

χρειάζονται επιπλέον ένα (κοινωνικό) σύστημα αξιολόγησης, για να 

προσανατολίζονται στις σχέσεις τους. 

Έως εδώ καλά. Όμως η κριτική που ασκούμε στους άλλους τις περισσότερες 

φορές δε δηλώνει απλώς μια θέση, μια αντίθεση ή μια άποψη. Σπάνια αρκούμαστε 

στο να εκφράσουμε μόνο την ευαρέσκεια ή απαρέσκειά μας, τη συμφωνία ή διαφωνία 

μας. Αντίθετα, δαιμονοποιούμε
1
 και καταδικάζουμε, συχνά χωρίς καν να το 

συνειδητοποιούμε. Βασισμένοι σε μια λογική μαύρου-άσπρου παίρνουμε ως 

δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην «καλή και σωστή» πλευρά σε αντίθεση με το ή τον 

κρινόμενο που βρίσκεται στην απέναντι, την «κακή και λανθασμένη». Πολλές φορές 

μια τέτοια κριτική δεν απέχει πολύ από την προσβολή και την απόρριψη. Ακόμη πιο 

δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν σχολιάζουμε προσωπικά χαρακτηριστικά, 

συναισθήματα και ιδιαιτερότητες του άλλου. Διαπιστώνουμε στον άνθρωπο που 

βρίσκεται απέναντί μας πράγματα που μας προκαλούν σύγχυση, ντροπή, δυσφορία, 

είτε γιατί διαφέρουν πολύ από εμάς είτε γιατί ασυνείδητα μας θυμίζουν πολύ κάτι 

από τον εαυτό μας και μας φέρνουν σε κατάσταση άμυνας. Και η καλύτερη άμυνα 

είναι η επίθεση! 

Σαν να μην έφτανε η έμφυτη, αλλά και η από τη διαπαιδαγώγησή μας 

επίκτητη τάση για κριτική, υφιστάμεθα τελευταία και έναν καταιγισμό από δεκάδες 

εκπομπές στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, στις οποίες συμμετέχοντες και θεατές 

κρίνουν με μανία. Εκπομπές με καλεσμένους για φαγητό στις οποίες ο ένας κρίνει τον 

άλλον, εκπομπές «ταλέντων» που περιμένουν να κριθούν από εμάς, ακόμη και 

εκπομπές με ζευγάρια στις οποίες ανταλλάσσονται αμοιβαίες κρίσεις μπροστά σε 

χιλιάδες τηλεθεατές. Σε μια εποχή στην οποία όλοι εμφανίζονται υπέρμαχοι του 

αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας και τάσσονται κατά των προκαταλήψεων, η 

ανώνυμη και χωρίς λόγο και πραγματικό αντικείμενο κριτική έχει γίνει καθημερινή 

                                                           
1
 δαιμονοποιούμε : αποδίδουμε σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες 
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συνήθεια. Ο λόγος της επιτυχίας των εκπομπών αυτών; Μάλλον η ανάγκη να 

αισθανθούμε βολεμένοι στον καναπέ μας, επειδή εμείς βρισκόμαστε στη «σωστή 

πλευρά» και είμαστε στο απυρόβλητο. 

Γίνεται, ωστόσο, να σταματήσουμε την κριτική; Όχι, γιατί είναι στοιχείο της 

κοινωνικής μας ταυτότητας, συνήθεια, βίωμα. Ούτε θα ωφελούσε να γίνουμε 

ουδέτεροι, να μην αξιολογούμε και να μην κρίνουμε τίποτα. Κι ακόμη, γιατί η 

κριτική, όταν γίνεται με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και φροντίδα για τον άλλον, είναι 

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, ιδιαίτερα αυτές με 

τους πολύ δικούς μας ανθρώπους. Για να συμβεί, όμως, αυτό, πρέπει η κριτική μας να 

γίνει αποδεκτή από τον άλλο. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι: 

Να εκφράζουμε την κριτική όχι ως ετυμηγορία ή ως ξέσπασμα θυμού και 

παραπόνων, αλλά ως θέμα προς συζήτηση στο οποίο δεν είμαστε κριτές αφ’ υψηλού, 

αλλά προβληματισμένοι για κάτι που μας ενοχλεί και αφορά και τους δύο, κριτή και 

κρινόμενο, εξίσου. Οι προσωπικές σχέσεις δεν είναι δικαστήριο, στο οποίο ο ένας 

κρίνεται και ο άλλος καταδικάζει, αλλά συμμαχία με στόχο το καλό της σχέσης. Στην 

κριτική ο καθένας ανταποκρίνεται καλύτερα, όταν αισθάνεται ότι έχει την ελευθερία 

να δράσει, να αλλάξει κάτι με δική του πρωτοβουλία και με τον δικό του τρόπο και 

όχι γιατί κάποιος το απαιτεί και τον υποχρεώνει. Και το βασικότερο, η κριτική 

βρίσκει πρόσφορο έδαφος, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους αγαπούν, τους 

σέβονται και τους αποδέχονται. Διαφορετικά, εκλαμβάνεται ως απειλή και 

απορρίπτεται κατευθείαν. 

 

Λ. Βογιατζή, Κριτική που έγινες... δίκοπο μαχαίρι. www.vita.gr (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια τεκμήρια επικαλείται η αρθρογράφος, για να δείξει την καταιγιστική 

παρουσία της κριτικής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης; Να γράψετε την 

απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για καθεμιά από τις παραγράφους του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: ωφέλιμες, απέχει, ασυνείδητα, υπέρμαχοι, αποδέχονται.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. «Όμως η κριτική που ασκούμε στους άλλους τις περισσότερες φορές δε 

δηλώνει απλώς μια θέση, μια αντίθεση ή μια άποψη»: 

  

Στην παραπάνω περίοδο λόγου η αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των 

ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με 

βάση τη σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

(μονάδες 2) 
 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα μηνύματα της κινητής τηλεφωνίας]  

 

Από το να δαιμονοποιεί
1
 κανείς τη σχέση των νέων ανθρώπων με τους 

εξελιγμένους κώδικες επικοινωνίας, είναι καλύτερα να προσπαθεί να τους καταλάβει. 

Τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων δίνουν και παίρνουν, γραμμένα στο 

δευτερόλεπτο από δαχτυλάκια που χορεύουν ρυθμικά πάνω σε μικρά ή μεγαλύτερα 

πληκτρολόγια συσκευών και δίνουν μια εικονική διάσταση στην πιο απλή επαφή. 

Αριθμοί, σύμβολα, γραμματάκια πάνω στη γραμμή που υπαγορεύει ένα απόλυτο 

«πάντα σε επαφή». Και γιατί όχι άλλωστε; Όπως εξηγεί στην εφημερίδα «Repubblica» 

ο δρ. ψυχολογίας Ματέο Λαντσίνι, «η πλειονότητα των νέων δε σκέφτεται να 

υποκαταστήσει την πραγματική ζωή με την εικονική. Αντίθετα, η εικονική 

πραγματικότητα τους βοηθά να αποκτήσουν γνώση και αυτοπεποίθηση, για να 

αντιμετωπίσουν τον πραγματικό κόσμο». Ησυχάσαμε κι απ’ αυτή την έννοια 

προσωρινά, κι ας μη θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό το... αέναο, αθόρυβο (ευτυχώς) 

σεργιάνι πάνω στα πληκτρολόγια. Άλλωστε, όπως έδειξε έρευνα Ιταλών επιστημόνων, 

οι ίδιοι οι γονείς χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα sms
2
 για να πουν στα παιδιά 

τους ένα σωρό σημαντικά πράγματα, για τα οποία δε βρίσκουν τον χρόνο να μιλήσουν 

απευθείας. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η γλώσσα των sms απέκτησε από την πρώτη στιγμή 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν εμφανιστεί μελέτες σε διάφορους επιστημονικούς 

κλάδους με αντικείμενο την επικοινωνία μέσω sms. Όμως, σε μια πρώτη φάση, δεν 

υπήρξε μεγάλος αριθμός αυθεντικών μηνυμάτων, από τα οποία να μπορούν οι 

επιστήμονες να εξαγάγουν ασφαλή και ολοκληρωμένα συμπεράσματα όσον αφορά τη 

γλώσσα των sms.  

Στην Ελλάδα, το ερευνητικό πρόγραμμα «sms4science» προωθείται από δύο 

εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του είναι η 

συγκρότηση ενός εκτεταμένου και κατάλληλα επεξεργασμένου σώματος κειμένων από 

                                                           
1
 Δαιμονοποιεί: αποδίδει σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες. 

2
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας. 
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αυθεντικά sms που έχουν γραφεί στα ελληνικά ή και σε greeklish
3
. Το ελληνικό corpus 

θα είναι χρήσιμο σε κάθε κέντρο μελέτης της ελληνικής γλώσσας (πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα) αλλά και σε εταιρείες ή φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά των τηλεπικοινωνιών ή στο περιθώριό της (π.χ., πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, 

κατασκευαστές εξοπλισμού, εταιρείες νέων υπηρεσιών, διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ.). 

Είναι καλό αυτό τώρα; Κάθε φαινόμενο έχει την καλή και την κακή του πλευρά. 

Ας ξεκινήσουμε από την καλή. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι μελέτησαν 

παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 και 12 ετών, για να κατανοήσουν την επίδραση της γραφής 

μηνυμάτων μέσω κινητού στις γλωσσικές τους δεξιότητες και (προς μεγάλη έκπληξη 

πολλών) ανακάλυψαν ότι η χρήση των ιδιωματισμών των sms θα μπορούσε να επιδρά 

θετικά στην ανάπτυξη της ανάγνωσης. Επιπλέον, η έρευνα δεν εντόπισε κανένα 

φθοροποιό στοιχείο της γλώσσας των sms πάνω στη συμβατική γραφή. «Αυτά που 

θεωρούμε ανορθογραφίες, στην ουσία δεν παραβαίνουν τους γλωσσικούς κανόνες και 

τα παιδιά διαθέτουν μια εκλεπτυσμένη αντίληψη της κατάλληλης χρήσης των λέξεων», 

υποστηρίζει η δρ Μπέβερλι Πλέστερ, επικεφαλής της μελέτης και εισηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι.  

Και άλλες έρευνες έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Έρευνα του 

Πανεπιστημίου του Τορόντο για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι νέοι τα μηνύματα 

μέσω κινητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποστολή sms είχε θετική επίδραση 

στον χειρισμό της γλώσσας. 

Όσο για τα άσχημα; Εταιρεία μετρήσεων κατέγραψε ότι κάθε Αμερικανός 

στέλνει και λαμβάνει 2.272 μηνύματα τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν το 

τελευταίο δίμηνο του 2008. Το φαινόμενο αυτό ανησυχεί λοιπόν ψυχολόγους και 

γιατρούς που υποστηρίζουν ότι η τόσο μεγάλη υπερβολή στην επικοινωνία με 

μηνύματα μπορεί να προκαλέσει άγχος, αδυναμία συγκέντρωσης, πτώση της 

βαθμολογίας για μαθητές, φοιτητές,, έλλειψη ύπνου και τραυματισμούς στο μυϊκό 

σύστημα. Τα όρια είναι μάλλον η λύση, όπως άλλωστε συμβαίνει (δυστυχώς) σε κάθε 

περίπτωση! 

 

Κ. Τζαβάρα, εφ. Ελευθεροτυπία, 24.6.2009 (διασκευή) 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Η λέξη greeklish είναι συνδυασμός των λέξεων greek και English. Greeklish 

χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι όταν επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια είναι η θετική και ποια η αρνητική πλευρά, σύμφωνα με την αρθρογράφο, 

της εκτεταμένης χρήσης των sms μηνυμάτων; Να γράψετε την απάντησή σας σε 

μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2α.  Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες 

επιτυγχάνεται η συνοχή στην πρώτη παράγραφο (Από το να δαιμονοποιεί… 

απευθείας) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

Β2β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι συγκεκριμένες 

διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «Τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων δίνουν και παίρνουν»: 

 

Να εντάξετε την παραπάνω περίοδο σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «σεργιάνι πάνω στα πληκτρολόγια»:  

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε μία πρόταση χρησιμοποιώντας τη λέξη όρια (δηλώνεται και στο 

κείμενο με υπογράμμιση) με διαφορετική σημασία από αυτή που έχει η λέξη στην 

τελευταία παράγραφο (Όσο για… περίπτωση) του κειμένου. 

(μονάδες 3) 

 

GI_V_NEG_0_17997.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα μηνύματα της κινητής τηλεφωνίας] 

 

Από το να δαιμονοποιεί
1
 κανείς τη σχέση των νέων ανθρώπων με τους 

εξελιγμένους κώδικες επικοινωνίας, είναι καλύτερα να προσπαθεί να τους καταλάβει. 

Τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων δίνουν και παίρνουν, γραμμένα στο 

δευτερόλεπτο από δαχτυλάκια που χορεύουν ρυθμικά πάνω σε μικρά ή μεγαλύτερα 

πληκτρολόγια συσκευών και δίνουν μια εικονική διάσταση στην πιο απλή επαφή. 

Αριθμοί, σύμβολα, γραμματάκια πάνω στη γραμμή που υπαγορεύει ένα απόλυτο 

«πάντα σε επαφή». Και γιατί όχι άλλωστε; Όπως εξηγεί στην εφημερίδα «Repubblica» 

ο δρ ψυχολογίας Ματέο Λαντσίνι, «η πλειονότητα των νέων δε σκέφτεται να 

υποκαταστήσει την πραγματική ζωή με την εικονική. Αντίθετα, η εικονική 

πραγματικότητα τους βοηθά να αποκτήσουν γνώση και αυτοπεποίθηση για να 

αντιμετωπίσουν τον πραγματικό κόσμο». Ησυχάσαμε κι απ’ αυτή την έννοια 

προσωρινά, κι ας μη θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό το... αέναο, αθόρυβο (ευτυχώς) 

σεργιάνι πάνω στα πληκτρολόγια. Άλλωστε, όπως έδειξε έρευνα Ιταλών επιστημόνων, 

οι ίδιοι οι γονείς χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα sms
2
 για να πουν στα παιδιά 

τους ένα σωρό σημαντικά πράγματα, για τα οποία δε βρίσκουν τον χρόνο να μιλήσουν 

απευθείας. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η γλώσσα των sms απέκτησε από την πρώτη στιγμή 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν εμφανιστεί μελέτες σε διάφορους επιστημονικούς 

κλάδους με αντικείμενο την επικοινωνία μέσω sms. Όμως, σε μια πρώτη φάση, δεν 

υπήρξε μεγάλος αριθμός αυθεντικών μηνυμάτων, από τα οποία να μπορούν οι 

επιστήμονες να εξαγάγουν ασφαλή και ολοκληρωμένα συμπεράσματα όσον αφορά τη 

γλώσσα των sms.  

Στην Ελλάδα, το ερευνητικό πρόγραμμα «sms4science» προωθείται από δύο 

εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του είναι η 

συγκρότηση ενός εκτεταμένου και κατάλληλα επεξεργασμένου σώματος κειμένων από 

                                                           
1
 Δαιμονοποιεί: αποδίδει σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες. 

2
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας. 
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αυθεντικά sms που έχουν γραφεί στα ελληνικά ή και σε greeklish
3
. Το ελληνικό corpus 

θα είναι χρήσιμο σε κάθε κέντρο μελέτης της ελληνικής γλώσσας (πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα) αλλά και σε εταιρείες ή φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά των τηλεπικοινωνιών ή στο περιθώριό της (π.χ., πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, 

κατασκευαστές εξοπλισμού, εταιρείες νέων υπηρεσιών, διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ.). 

Είναι καλό αυτό τώρα; Κάθε φαινόμενο έχει την καλή και την κακή του πλευρά. 

Ας ξεκινήσουμε από την καλή. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι μελέτησαν 

παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 και 12 ετών, για να κατανοήσουν την επίδραση της γραφής 

μηνυμάτων μέσω κινητού στις γλωσσικές τους δεξιότητες και (προς μεγάλη έκπληξη 

πολλών) ανακάλυψαν ότι η χρήση των ιδιωματισμών των sms θα μπορούσε να επιδρά 

θετικά στην ανάπτυξη της ανάγνωσης. Επιπλέον, η έρευνα δεν εντόπισε κανένα 

φθοροποιό στοιχείο της γλώσσας των sms πάνω στη συμβατική γραφή. «Αυτά που 

θεωρούμε ανορθογραφίες, στην ουσία δεν παραβαίνουν τους γλωσσικούς κανόνες και 

τα παιδιά διαθέτουν μια εκλεπτυσμένη αντίληψη της κατάλληλης χρήσης των λέξεων», 

υποστηρίζει η δρ Μπέβερλι Πλέστερ, επικεφαλής της μελέτης και εισηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι.  

Και άλλες έρευνες έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Έρευνα του 

Πανεπιστημίου του Τορόντο για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι νέοι τα μηνύματα 

μέσω κινητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποστολή sms είχε θετική επίδραση 

στον χειρισμό της γλώσσας. 

Όσο για τα άσχημα; Εταιρεία μετρήσεων κατέγραψε ότι κάθε Αμερικανός 

στέλνει και λαμβάνει 2.272 μηνύματα τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν το 

τελευταίο δίμηνο του 2008. Το φαινόμενο αυτό ανησυχεί λοιπόν ψυχολόγους και 

γιατρούς που υποστηρίζουν ότι η τόσο μεγάλη υπερβολή στην επικοινωνία με 

μηνύματα μπορεί να προκαλέσει άγχος, αδυναμία συγκέντρωσης, πτώση της 

βαθμολογίας για μαθητές, φοιτητές, έλλειψη ύπνου και τραυματισμούς στο μυϊκό 

σύστημα. Τα όρια είναι μάλλον η λύση, όπως άλλωστε συμβαίνει (δυστυχώς) σε κάθε 

περίπτωση! 

 

Κ. Τζαβάρα, εφ. Ελευθεροτυπία, 24.6.2009 (διασκευή) 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Η λέξη greeklish είναι συνδυασμός των λέξεων greek και English. Greeklish 

χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι όταν επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, η νέα μορφή της 

συντομευμένης επικοινωνίας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών; Να 

γράψετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να επισημάνετε τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου (Όσο για… 

περίπτωση) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: εικονική διάσταση, αυθεντικών μηνυμάτων, 

προωθείται, περιθώριο, φθοροποιό (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο 

κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε γιατί η αρθρογράφος στην πρώτη παράγραφο (Από το να 

δαιμονοποιεί… απευθείας) του κειμένου τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση 

«πάντα σε επαφή». 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Δημοσκοπήσεις και ΜΜΕ σήμερα στην Ελλάδα 

 

Tα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τεκμηριώνουν, αλλά και νομιμοποιούν τον 

λόγο τους με το επιστημονικό/ή μη κύρος των δημοσκοπήσεων, διευρύνοντας, 

ταυτοχρόνως τα όρια επιρροής τους. Χρησιμοποιούν εκτεταμένα τις δημοσκοπήσεις 

και γενικότερα τις έρευνες κοινής γνώμης, όχι μόνο στις προεκλογικές περιόδους, 

αλλά και για την κάλυψη οποιουδήποτε ζητήματος αναδεικνύει η επικαιρότητα. Κατ’ 

εξοχήν με τις δημοσκοπήσεις, τα Μέσα επιτυγχάνουν όχι απλώς να καλύπτουν τις 

ειδήσεις, αλλά και να τις δημιουργούν.  

Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων από τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί, παραμένει 

προβληματικός και πηγή μόνιμων αντιπαραθέσεων. Οι δημοσκοπήσεις 

παρουσιάζονται πολλές φορές διαστρεβλωμένα ή επιλεκτικά. Οι οργανισμοί ερευνών 

δεν μπορούν να ελέγξουν πώς τα Μέσα καλύπτουν και προβάλλουν και πολύ 

περισσότερο πώς τιτλοφορούν τα δεδομένα τους. Οι κώδικες δεοντολογίας για την 

παρουσίαση, που εφαρμόζονται από τις ενώσεις των εταιρειών ερευνών, δε 

δεσμεύουν κατά κανόνα και τα Μέσα.  

Στην Ελλάδα παρόμοιος κώδικας έχει υιοθετηθεί μόνο από τη Δημόσια 

Τηλεόραση, χωρίς, όμως, και αυτός να έχει ισχύσει πρακτικά μέχρι σήμερα. Τα Μέσα 

στην πλειονότητά τους περιορίζουν το ενδιαφέρον τους στην πρόβλεψη του 

εκλογικού αποτελέσματος. Η υπερβολική προβολή και προσοχή που δίνουν στο ποιος 

προηγείται οδηγεί σε πτώχευση του δημόσιου και πολιτικού διαλόγου, σε 

απλοποίηση και στρέβλωση της εκλογικής διαδικασίας και της ποιότητας της 

Δημοκρατίας. Συμβαίνει πολύ συχνά αρκετά ενδιαφέρον υλικό, πέρα από την 

πρόθεση ψήφου ή τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, να παραμελείται ή να 

προβάλλεται ελλιπώς. Επιπλέον, έχει υπάρξει μια τυποποίηση και μια «σύγκλιση» 

των ερευνητικών οργανισμών σε λίγες βασικές ερωτήσεις-μεταβλητές (πρόθεση 

ψήφου, δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών, καταλληλότερος πρωθυπουργός κ.λ.π.) 

που αποτυπώνουν σχηματικά την πολύπλοκη και ραγδαία μεταβαλλόμενη πολιτική 

και κοινωνική πραγματικότητα.  

Η χρήση δημοσκοπήσεων έχει σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία των 

Μέσων, αυξάνοντας σημαντικά την επιρροή τους και ενισχύοντας τη θέση τους 

απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Οι συνέπειες που έχει για τα Μέσα η χρήση 

δημοσκοπήσεων συνοψίζονται σε τρία σημεία:  

Κατ’ αρχάς, ενισχύει σημαντικά τον ρόλο τους στην προεκλογική εκστρατεία 

και καθιστά, όπως ήδη ειπώθηκε, την τηλεόραση ηγεμονικό παράγοντα στην 
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κάλυψη  εκλογών. Σήμερα, στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει μέρα της 

προεκλογικής εκστρατείας κατά την οποία να μη δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις. Την 

τελευταία εβδομάδα παρατηρείται κατακλυσμός, ενώ και κατά την ημέρα των 

εκλογών γίνονται προβλέψεις και αναλύσεις των αποτελεσμάτων με τη χρήση των 

exit polls
1
. 

Έπειτα, μια νέα διάσταση των δημοσκοπήσεων είναι ότι επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν τις κρίσεις και τα σχόλια των δημοσιογράφων και των σχολιαστών, 

καθότι αυτές σε γενικές γραμμές εκλαμβάνονται ως οι καλύτεροι δείκτες για τις 

αντιδράσεις του εκλογικού σώματος και την αποδοχή της προεκλογικής εκστρατείας 

από αυτό.  

Τέλος, μέσω των δημοσκοπήσεων τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να 

επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σήμερα την ημερήσια διάταξη της πολιτικής 

θεματολογίας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Με τη διερεύνηση των διαθέσεων της κοινής 

γνώμης αναδεικνύουν συχνά ζητήματα που είναι παραμελημένα από τους πολιτικούς, 

αλλά ανησυχούν τους ψηφοφόρους και αποτελούν ενδεχομένως και κριτήριο ψήφου 

γι’ αυτούς. Τέτοια θέματα σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν αποδειχθεί η 

μετανάστευση, η εγκληματικότητα κ.λπ. Συμβαίνει, όμως, και το αντίθετο, να 

μετατοπίζουν δηλαδή για λόγους πολιτικούς το επίκεντρο του δημόσιου 

ενδιαφέροντος σε θέματα λιγότερο σημαντικά, υποβαθμίζοντας ή συσκοτίζοντας τα 

σημαντικότερα. 

 

Γ. Μαυρής, εφ. Η Καθημερινή, 26.10.2003 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις). 

  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι συνέπειες της χρήσης των 

δημοσκοπήσεων στο ρόλο που παίζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις 

εκλογές; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

                                                           
1
 exit polls: αντιπροσωπευτική έρευνα απόψεων των ψηφοφόρων πριν τις εκλογές  
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Β2. α. Πώς αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Ο τρόπος παρουσίασης... και τα 

Μέσα) του κειμένου;  

 (μονάδες 3) 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή με 

σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις/φράσεις, έτσι ώστε να αποδίδεται το ίδιο 

νόημα: δημιουργούν, αντιπαραθέσεων, κώδικες, πτώχευση του δημόσιου 

και πολιτικού διαλόγου, ηγεμονικό παράγοντα. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «[Οι δημοσκοπήσεις] επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις κρίσεις και τα 

σχόλια των δημοσιογράφων και των σχολιαστών...»: 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η δεοντολογία υπάρχει, την έχω συναντήσει... 

 

Υπάρχουν πολλές απόψεις για τη δημοσιογραφία. Οι μεν την αποκαλούν 

«λειτούργημα», εφόσον χωρίς ενημερωμένους πολίτες δεν υπάρχει σωστή 

δημοκρατία. Άλλοι ακούν τη λέξη και γελάνε. Πάντως ο όρος περιλαμβάνει μιαν 

υπερβολή: ο Τύπος είναι και επιχείρηση και ο δημοσιογράφος είναι και εργαζόμενος, 

όπως όλοι οι άλλοι. Ορισμένοι δημοσιογράφοι, εκδότες ή ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών 

ΜΜΕ, ό,τι κι αν λένε επισήμως, ενδιαφέρονται για τη δημοσιογραφία όπως θα 

ενδιαφέρονταν για την παραγωγή παπουτσιών. Το ζητούμενο είναι γι’ αυτούς μόνον 

το άμεσο κέρδος που αποδίδει μια καλή επιχείρηση ή το έμμεσο που απορρέει από 

την επιρροή που ορισμένοι παράγοντες αποκτούν. Το αποστομωτικό επιχείρημα ενός 

ιδιαίτερα ειδεχθούς
1
 ραδιοτηλεοπτικού «αστέρα», πρωταγωνιστή αθλιοτήτων, ήταν 

ότι κέρδιζε (προ δεκαετίας) 1 δισ. τον χρόνο. Βεβαίως, δεν έχουν χαθεί το πάθος, το 

μεράκι, η θέληση συμμετοχής στα κοινά. Υπάρχουν. Το γνωρίζω. Τα συναντώ. 

Οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι ντόμπροι. Ο Ρόι Χόουαρντ, ένας από τους 

ιστορικούς μεγιστάνες του Τύπου, είχε δηλώσει ευθέως στους συνεργάτες του 

εγκαινιάζοντας στο Ντιτρόιτ μια από τις εφημερίδες του: «Βρισκόμαστε εδώ 

αποκλειστικά σαν έμποροι ειδήσεων. Για να πουλάμε διαφήμιση και να την πουλάμε 

σε τιμή ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές. Αλλά πρέπει πρώτα να παράγουμε μια 

εφημερίδα με ελκυστική ενημέρωση για να έχει καλή κυκλοφορία, ώστε να επιτρέψει 

στη διαφήμιση να είναι πιο αποτελεσματική». Συμπέρασμα: τα του «λειτουργήματος» 

πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Και τότε ποια η διαφορά με τις εμπορικές τηλεοράσεις 

μας; Υπάρχουν και άλλες αμερικανικές εφημερίδες στις οποίες κυριάρχησε ο 

σεβασμός στην είδηση και στην έρευνα, καθώς και στην ευπρέπεια. Η εφημερίδα 

«New York Times» έχει την αρχή να δημοσιεύει «όλες τις ειδήσεις που πρέπει να 

τυπώνονται» - σημειώστε το «πρέπει» - με την προσθήκη ότι οι τίτλοι της εφημερίδας 

«δεν πρέπει να λερώνουν το τραπεζομάντιλο στο οποίο οι αναγνώστες της 

δοκιμάζουν το πρωινό τους». 

Αυτή η διπλή παράδοση διαιωνίζεται και στα ηλεκτρονικά μέσα. Τα μεν ζουν 

και βασιλεύουν μέσα στην πιο απίστευτη - και για μας - αθλιότητα. Τα δε, όπως τα 

μεγάλα εβδομαδιαία περιοδικά, διπλοτσεκάρουν την κάθε λέξη των παρουσιαστών 

τους, μπας και περάσει κάποιο λαθάκι. Αν είναι δυνατόν να μην περάσει... Και ποιος 

θα τολμούσε να ισχυριστεί ότι εφημερίδες όπως η «Washington Post» δεν επιτελούν 

λειτούργημα; 

                                                           
1
 ειδεχθής: αυτός που μας προκαλεί ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα αποστροφής, απέχθειας 
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Δεν είναι διαφορετικοί οι προβληματισμοί σε μια χώρα όπου η δημοσιογραφία 

είναι παραδοσιακά πιο «λογοτεχνική» και πιο «προσωπική», δηλαδή στη Γαλλία, 

όπου συνυπάρχει η κυρίαρχη «Le Monde», και όχι μόνο, με κάθε λογής «σκουπίδια». 

Παντού ο Τύπος και τα ΜΜΕ προσφέρουν και την εφημερίδα-χώρο-διαφήμισης (ή το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση) αλλά και το λειτούργημα. Όπως και στις ΗΠΑ όμως 

και όπως στις περισσότερες χώρες, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις έγιναν πιο νωρίς 

αλλά με βραδύτερους από εδώ ρυθμούς, ορισμένοι κανόνες επιζούν και ενίοτε, σε 

δύσκολες στιγμές, επικρατούν. Μερικές φορές και με τη σύμπραξη της ποινικής 

δικαιοσύνης. 

Ποιοι είναι αυτοί οι απλοί κανόνες; Η διασταύρωση των ειδήσεων. Η 

συνείδηση της ευθύνης απέναντι στο κοινό και την κοινωνία. Η περίσκεψη. Η μη 

δημοσίευση ακόμη και διασταυρωμένων πληροφοριών για πρόσωπα χωρίς και τη 

δική τους άποψη. Η αποφυγή κάθε υπερβολής. Η πεποίθηση ότι η συκοφαντία είναι 

θανάσιμο δημοσιογραφικό αμάρτημα. Η αντίληψη ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει 

να συγχέει τον ρόλο του με εκείνον του αστυνομικού και του δικαστή. Η δημόσια 

αναγνώριση του λάθους και η αποκατάσταση κάθε αδικημένου. Η άρνηση 

δημοσίευσης δοτών πληροφοριών,
2
 καθώς και η άρνηση υπακοής σε 

εξωδημοσιογραφικά κέντρα και προσταγές. Το ασυμβίβαστο του δημοσιογραφικού 

επαγγέλματος με τα επαγγέλματα του διαφημιστή, του δημοσιοσχεσίτη και του 

υπαλλήλου Γραφείων Τύπου. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται και στα δικά μας 

κείμενα δεοντολογίας. Προβλέπονται και κυρώσεις. Όμως οι παρεκτροπές είναι 

πολλές, καθημερινές, προκλητικές και επικίνδυνες. Παλαιότερα, μπορεί οι 

εφημερίδες να ήταν πιο «κομματικές», όμως οι δημοσιογράφοι, χωρίς τα σημερινά 

«λούσα» των ολίγων, είχαν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Μεσολάβησε όμως με τη 

χιονοστιβάδα των ηλεκτρονικών μέσων μια γενικευμένη απορρύθμιση. 

 

Ρ. Σωμερίτης, εφημ.  Το Βήμα, 10.2.2002 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.       Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

  

                                                           
2
 δοτές πληροφορίες: αυτές που έχει επιβάλει κάποια ανώτερη αρχή 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον συγγραφέα, οι δύο τάσεις που παρατηρούνται κατά την 

άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. α. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τρίτη παράγραφο (Αυτή η διπλή 

παράδοση....λειτούργημα;) του κειμένου;  

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: δημοσιογραφία, είδηση, κανόνες, ευθύνης, 

κυρώσεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς 

την πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α.  Να εντοπίσετε στο κείμενο μία ρητορική ερώτηση. 

 (μονάδες 3) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της ρητορικής ερώτησης από τον συγγραφέα. 

 

 (μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

H εύκολη κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο 

 

Σχεδόν καθηµερινά ασκείται στην τηλεόραση ένα είδος εύκολης κριτικής, 

σύµφωνα µε την οποία η τηλεόραση είναι απλά ένα χαζοκούτι.  Όλες οι µεγάλες 

εφηµερίδες έχουν καθιερώσει στήλες που ειδικεύονται σ’ αυτήν την κριτική. 

Μάλιστα, οι σχετικές στήλες θα µπορούσαν να ονοµάζονται «ζαπίσµατα» από τον 

τρόπο παράθεσης των κριτικών σχολίων, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 

έρευνα των τηλεοπτικών εκποµπών. Ακόμη και οι µη εντεταλµένοι 

επιφυλλιδογράφοι επωµίζονται προθύµως µια περιστασιακή επί παντός κριτική στην 

τηλεόραση.  

Βέβαια, οι προϋποθέσεις της εύκολης κριτικής είναι εξίσου εύκολες. Η πρώτη 

συνθήκη είναι «υλική» µάλλον, παρά συµβολική. Η κριτική ασκείται από ένα 

απειλούµενο µέσο, τον Τύπο, σε ένα µέσο που κυριάρχησε, την τηλεόραση. Στην 

κριτική της τηλεόρασης από τον Τύπο λανθάνει
1
 ένα παιχνίδι χαµένης εξουσίας. 

Άλλωστε, οι συµβολικοί όροι µε τους οποίους ασκείται η κριτική προϋποθέτουν 

ακριβώς τη διάκριση ενός «χαµηλού» από ένα «υψηλό» µέσο. Η κριτική προέρχεται 

από µέσο που θεωρεί εαυτόν ανώτερο, µε όλη την ευλογοφάνεια αυτής της 

προϋπόθεσης. Επιπλέον, η διάκριση «χαµηλού»-«υψηλού» µέσου αντιστοιχεί στην 

ύποπτη διάκριση «χαµηλής»-«υψηλής» κουλτούρας. 

Όμως, ας µην παραβλέψουµε µία ακόµη προϋπόθεση. Ότι η κριτική στην 

τηλεόραση, ακριβώς χάρη στην επαναληψιµότητά της, είναι τόσο κοινότοπη όσο 

τουλάχιστον αυτό που κατακρίνει. Μία από τις κοινοτοπίες της τηλεόρασης είναι ότι 

ό,τι και να δείχνει, προβάλλει τελικά ένα πράγµα, έναν τρόπο ζωής, ένα ήθος, το ήθος 

δηλαδή των ανθρώπων που καταναλώνουν αντί να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο 

τους. Μία ακόµη κοινοτοπία είναι ότι το «κακό» πουλάει περισσότερο από το «καλό» 

και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αντιστρόφως ανάλογες οι ακροαµατικότητες των 

καναλιών και οι κυκλοφορίες των φύλλων. Κοινότοπη είναι και η φοβία ότι η υψηλή 

κουλτούρα κινδυνεύει να µολυνθεί από τη χαµηλή.  

Ωστόσο, αντί να ελέγξουµε τις προϋποθέσεις τέτοιων κοινοτοπιών, που 

υποτιµούν τον ενηµερωτικό και παιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης, θα ήταν 

χρησιµότερο να τις στρέψουµε στον εαυτό τους, για να δούµε τι θα απέφεραν σε µιαν 

υποθετική κριτική προς τον ίδιο τον Τύπο. Τότε, ίσως να διαπιστώναµε ότι η εύκολη 

κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο. Βέβαια, σ’ ένα τέτοιο 

«αναστοχαστικό» εγχείρηµα, θα µπορούσαµε να αναλογιστούµε πρώτα πρώτα γιατί ο 

                                                           
1
 λανθάνω: δε γίνομαι άμεσα αντιληπτός, δεν εκδηλώνομαι φανερά, υπάρχω κρυμμένος 
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παραπανίσιος έντυπος κριτικός λόγος δεν ξοδεύεται στο ίδιο το µέσο από το οποίο 

εκπορεύεται; Γιατί σπανίζουν, λοιπόν, στις εφηµερίδες οι στήλες ανοιχτού διαλόγου, 

διεξοδικής επιχειρηµατολογίας και τεκµηριωµένης καταγγελίας; Γιατί σπανίζουν 

στις εφηµερίδες οι στήλες κριτικής των εφηµερίδων;  

Μήπως, όμως, ένας τέτοιος τύπος κριτικής θα παραβίαζε το άρρητο 

consensus
2
 του Τύπου, που, για να συντηρείται, έχει ανάγκη από έναν εξωτερικό 

εχθρό, ένα άλλοθι, την τηλεόραση; Ή µήπως οι εφηµερίδες, ειδικά αυτό το µεγάλο 

ποσό που αθροίζεται κάθε Κυριακή, δεν έχουν σαβούρα; Ας µην υποτιµάµε αυτό που 

ο αναγνώστης ξέρει. Ξέρει δηλαδή να πετάει, περιορίζοντας όσα του προσφέρονται 

στην πραγµατική τους αξία, η οποία κυμαίνεται στο ένα περίπου ευρώ, και σε όσα 

βεβαίως πραγµατικά τον ενδιαφέρουν. Κυρίως, ας µην υποτιµήσουµε το γεγονός ότι 

ο αναγνώστης διαβάζει εφηµερίδα µε τον τρόπο ακριβώς που οι περισσότεροι 

βλέπουµε τηλεόραση, µε «ζαπίσµατα». 

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτηµα των πολλαπλών εξαρτήσεων και διαπλοκών 

του Τύπου, ας περιοριστούµε στα «υψηλά» θέµατα, όπως ο Τύπος τα εννοεί, κι ας 

αναρωτηθούµε: µέσα από ποιες και πόσες εξαρτήσεις, διευκολύνσεις και παρεΐστικα 

κανακέµατα, παρά τις µεγαλοστοµίες, προσεγγίζει ο Τύπος τα µεγάλα, τα υψηλά 

θέµατα του πολιτισµού. 

 

Σπ. Μοσχονάς, εφημ. Η Καθημερινή, 8.4.2001(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.      Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιο λόγο, κατά τον συγγραφέα, οι εφημερίδες, αντί να ασκούν κριτική 

στις εφημερίδες, ασκούν κριτική στην τηλεόραση; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο (60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Σχεδόν   

καθημερινά....στην τηλεόραση) του κειμένου;  

 (μονάδες 5) 

  

                                                           
2
 άρρητο consensus: ανείπωτη γενική συναίνεση 

GI_V_NEG_0_18220.pdf



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: εφηµερίδες, διαλόγου, επιχειρηµατολογίας, 

κριτικής, εξαρτήσεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α.  «Σχεδόν καθηµερινά ασκείται στην τηλεόραση ένα είδος εύκολης 

κριτικής»: Να βρείτε το είδος της σύνταξης (ενεργητική-παθητική). 

 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2. β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση της συγκεκριμένης σύνταξης από τον συγγραφέα. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προστασία της ιδιωτικότητας] 

 

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα λαμπρές για το εταιρικό προφίλ
1
 

του facebook, της δημοφιλέστερης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Η συνήθως 

απρόσκοπτη
2
 επέλασή του στο Διαδίκτυο στιγματίστηκε από μαζικές αντιδράσεις 

για την έκθεση ακόμη μεγαλύτερου ποσοστού δεδομένων των χρηστών του σε 

δημόσια χρήση. Mε ομαδική αποχώρηση στις 31 Μαΐου ή αποχή στις 6 Ιουνίου 

αντιδρούν οι χρήστες στους νέους όρους χρήσης του. 

Συγκεριμένα, οι νέοι όροι χρήσης, που υποχρεωτικά αποδέχεται κάθε 

εγγεγραμμένος και ισχύουν από τις 22 Απριλίου 2010, χαρακτηρίζουν εξ ορισμού 

δημόσια όλα όσα αναρτά κανείς εκεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή 

(παίζει ένα παιχνίδι, παίρνει μέρος σε ένα χιουμοριστικό συγκριτικό τεστ με τους 

φίλους του, γράφεται σε μια ομάδα διαμαρτυρίας ή υποστήριξης κ.λπ.) είναι σα να 

κάνει μια δημόσια ανακοίνωση, που υπερβαίνει τα όρια της - ούτως ή άλλως 

τεράστιας - κοινότητας του facebook. Όλες αυτές οι δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες 

για εμπορική χρήση από υπηρεσίες και εταιρείες τις οποίες ο χρήστης πιθανότητα 

αγνοεί εντελώς, αλλά στο αρχείο των οποίων εκείνος θα αποτελεί μια αξιοποιήσιμη 

μονάδα για εμπορικούς και άλλους σκοπούς. Ακόμη κι αν ο ίδιος διαγράψει κάποτε 

τον λογαριασμό του, αυτά τα δεδομένα θα εξακολουθήσουν να είναι δημόσια και να 

προσφέρονται για τις παραπάνω χρήσεις, εφόσον τα έχει μοιραστεί με φίλους του στο 

δίκτυο - εκτός αν τα διαγράψουν και εκείνοι. 

Παρ’ όλα αυτά, λίγες χιλιάδες ατόμων δηλώνουν έτοιμοι να αποχωρήσουν 

ομαδικά στις 31 Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον μη σεβασμό στα προσωπικά 

δεδομένα τους. Άλλοι προτιμούν ηπιότερη αντίδραση και οργανώνουν αποχή από το 

μέσο (δηλαδή δε θα συνδεθούν) στις 6 Ιουνίου. Το σημερινό κίνημα εναντίον του 

facebook δεν είναι το πρώτο. Μικρές ομάδες προσπάθησαν αρκετές φορές στο 

παρελθόν να οργανώσουν μαζικές διαμαρτυρίες και αποχωρήσεις από το δίκτυο 

χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η απήχηση των αντιδράσεων μοιάζει με 

τσίμπημα καρφίτσας σε ελέφαντα, αν αντιπαραβάλουμε τις αποχωρήσεις με τις νέες 

εγγραφές. Ο αριθμός των ενεργών μελών έχει υπερβεί τα 400 εκατομμύρια και είναι 

υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρσι.  

Μια πιο δημιουργική αντίδραση, ωστόσο, στη μαζική εμπορευματοποίηση 

των δεδομένων που ανταλλάσσουν οι χρήστες μέσων όπως το  facebook, 

                                                           
1
 εταιρικό προφίλ: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας 

2
 απρόσκοπτος: αυτός που γίνεται χωρίς προσκόμματα, που δε συναντάει εμπόδια, ο ομαλός 
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αντιπροτείνουν τέσσερις πιτσιρικάδες σπουδαστές πληροφορικής από τη Νέα Υόρκη, 

οι οποίοι σχεδίασαν το Diaspora, ένα μοντέλο κοινωνικού μέσου που θα επιτρέπει τη 

δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών, όπως τα έχει συνηθίσει ο κόσμος αλλά με 

διασύνδεση των υπολογιστών των διαδικτυακών φίλων (αντί της παραχώρησής τους 

σε βάσεις δεδομένων, σε στιλ facebook). Η ιδέα τους βρήκε απρόσμενα μεγάλη 

χρηματοδότηση από δωρεές και υπόσχονται να την υλοποιήσουν μέχρι τον 

Σεπτέμβριο. Ασφαλώς δεν θα καταφέρουν να αφυπνίσουν την τεράστια μάζα 

χρηστών που αδιαφορούν για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, αλλά υπάρχει 

πολύς «ψαγμένος» κόσμος που περιμένει με αγωνία να δει το Diaspora στην πράξη. 

 

Αγ. Μπουμπούκα, εφημ. Ελευθεροτυπία, 23.5.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι νέοι όροι χρήσης της δημοφιλέστερης 

σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (facebook) και ποιων τα συμφέροντα 

εξυπηρετούν; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

Β2. α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Συγκεκριμένα...και εκείνοι) του 

κειμένου σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: στιγματίστηκε, δημοσιεύσεις, αποχή, κίνημα, 

απήχηση. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η 

σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο 

ως προς την πτώση, τον αριθμό, τον χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  «ψαγμένος» κόσμος: Να εξηγήσετε τη χρήση των εισαγωγικών. 

(μονάδες 5) 

 

 

 

GI_V_NEG_0_18222.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Τηλεόραση και πολιτισμός   
 

Μύδροι
1
 εξαπολύονται τον τελευταίο καιρό κατά της ελληνικής ιδιωτικής 

τηλεόρασης, με αφορμή τις τουρκικές σειρές που καθημερινά παρελαύνουν στις 

οθόνες μας. Από τον Μουράτ στην Ασί και απ’ εκεί στον Σουλεϊμάν τον 

Μεγαλοπρεπή και πάει λέγοντας … 

Ως συνήθως, στη χώρα που αιώνες πριν γέννησε το μέτρο χάνουμε το μέτρο 

αιώνες μετά. Πράγματι η τηλεόραση αποτελεί έναν ευανάγνωστο δείκτη πολιτισμού. 

Πράγματι οι τηλεοπτικές παραγωγές, ιδιαίτερα οι καθημερινές, μπορούν να 

επιφέρουν αυτό που αποκαλούμε πολιτισμική αλλοτρίωση, ξενομανία κ.λ.π. 

Πράγματι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα και η ιδιωτική, που σέβεται τον ρόλο και το 

κοινό της, οφείλει να υποστηρίζει ελληνικές παραγωγές, δείγματα πολιτιστικά της 

δικής μας κουλτούρας, που θα αποτελέσουν και καταπίστευμα
2
 για το μέλλον. 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, όμως, έως τη δαιμονοποίηση των τουρκικών 

σίριαλ υπάρχει μεγάλη απόσταση, που διανύεται αυθαίρετα και, μετά από πολλά 

λογικά χάσματα, οδηγούμαστε στο «συμπέρασμα» του αφελληνισμού. Πρώτον, διότι 

η τηλεόραση αποτελεί περισσότερο αντανάκλαση του πολιτισμού μας και λιγότερο 

γενεσιουργό αιτία. Σίγουρα και η ίδια, με τη δυναμική της εικόνας που διαθέτει, 

μεταβάλλεται προοδευτικά από αιτιατό
3
 σε αίτιο πολιτισμικής αλλοτρίωσης. Δεν 

αντανακλά δηλαδή μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά και τον διαμορφώνει.  

Όμως δε φταίει αυτή, που πολλοί νέοι σήμερα συγχέουν στο μυαλό τους την 

ελληνική επανάσταση με τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ακόμα, δε φταίει η τηλεόραση 

για το γεγονός ότι οι Νεοέλληνες μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό 

ζυγό πέταξαν στα σκουπίδια, ούτε καν στην ανακύκλωση, τις λαϊκές τους 

παραδόσεις, τα λαϊκά τραγούδια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους και τόσα άλλα 

πολύτιμα δείγματα ενός πολιτισμού που άνθισε σε αντίξοες συνθήκες, στο όνομα 

ενός άκριτου και άναρχου εξευρωπαϊσμού. Για όλα τα παραπάνω δεν ευθύνονται τα 

τουρκικά σίριαλ … 

Εξάλλου, η ξενομανία μας δεν είναι φαινόμενο τωρινό, αφού ξένες 

τηλεοπτικές σειρές και παραγωγές ή φτηνές απομιμήσεις τους μας συντροφεύουν εδώ 

και δεκαετίες, και οι οποίες δεν είναι τουρκικής προέλευσης. Παράλληλα, οι 

χολυγουντιανές ταινίες μονοπωλούν σχεδόν τις κινηματογραφικές μας προτιμήσεις, 

αποτελώντας οχήματα γλώσσας, αξιών, μόδας, πολιτισμού. Για πολλά χρόνια, επίσης, 

                                                           
1
 μύδρος: οβίδα κανονιού//(μεταφορικά) έντονη κριτική, κατηγορίες εναντίον κάποιου 

2
 καταπίστευμα: αγαθό που εμπιστευόμαστε σε κάποιον για να το διατηρήσει στο μέλλον 

3
 αιτιατό: το αποτέλεσμα που δημιουργείται από μια αιτία 
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οι Έλληνες παρακολουθούσαν κατά δεκάδες τις κατά τα άλλα συμπαθέστατες 

λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες
4
. 

Τέλος, είναι αλήθεια ότι η ιδιωτική κυρίως τηλεόραση ευθύνεται για τη 

στήριξη της εγχώριας τηλεοπτικής παραγωγής. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι 

μονόδρομος. Μέρος της ευθύνης χρειάζεται να αναλάβουν και οι παραγωγοί, οι 

οποίοι καταφεύγουν στην εύκολη λύση της αντιγραφής ξενικών προτύπων, αλλά και 

το κοινό. Το τελευταίο, ενώ διαμαρτύρεται για τις τουρκικές σειρές, τις επιβραβεύει 

με υψηλές τηλεθεάσεις.  

Συνεπώς, μια ελληνική τηλεόραση, με όλη τη σημασία της λέξης, απαιτεί 

συλλογική προσπάθεια και διάθεση, για να παράγει αυτό που λέμε πολιτισμό. Απαιτεί 

ειλικρινή παραδοχή των ημαρτημένων, αυτεπίγνωση και όχι ανέξοδη και εύκολη 

κριτική κατά πάντων. Οι Άγγλοι ετοιμάζονται να εισάγουν τα αρχαία ελληνικά ως 

βασικό μάθημα στα σχολεία τους. Λέτε να αποφάσισαν να «παραδώσουν γη και 

ύδωρ» στο λαμπρό, ομολογουμένως, ελληνικό πολιτισμό; 

 

Γ. Λιάππης, εφημ. Το Βήμα, 30.11.2012 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα 

στην τηλεόραση και τον πολιτισμό; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-80 

λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος 

(Εξάλλου...σαπουνόπερες) του κειμένου;  

 (μονάδες 3) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) 

 

  

                                                           
4
σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με μεγάλο     

  αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: τηλεόραση, πολιτισμική 

αλλοτρίωση, Νεοέλληνες, άναρχου εξευρωπαϊσμού, ξενομανία. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.    «...οι Νεοέλληνες μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό 

πέταξαν στα σκουπίδια, ούτε καν στην ανακύκλωση, τις λαϊκές τους 

παραδόσεις, τα λαϊκά τραγούδια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

τους...»: 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα] 

 

Σε γενικές γραμμές, η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες λειτουργίας των 

καλλιτεχνικών επαγγελμάτων συνιστούν γρίφο και πρόκληση για τους κοινωνικούς 

επιστήμονες και ειδικότερα για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των 

επαγγελμάτων, καθώς για την καλλιτεχνική εργασία τείνει να επικρατεί η εικόνα μιας 

ανώτερης δραστηριότητας, ενώ τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα γίνονται αντιληπτά ως  

«επαγγελματικοί κόσμοι εκτός κανόνων». 

Βεβαίως, εμπειρικές μελέτες των τελευταίων χρόνων, κοινωνιολογικής κυρίως 

προέλευσης, συνέβαλαν στην «απομυθοποίηση» της καλλιτεχνικής εργασίας και των 

καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, αναδεικνύοντας τις συνθήκες άσκησής τους. Οι 

εργασιακές συνθήκες για τους καλλιτέχνες είναι τις περισσότερες φορές πολύ 

δύσκολες, δεδομένου ότι η αυτοαπασχόληση, η μερική απασχόληση, η περιοδική 

εργασία, η απασχόληση σε πολλούς εργοδότες κ.λπ. είναι οι κυρίαρχες μορφές 

οργάνωσης της εργασίας. Αυτή η κατάσταση συνοδεύεται και από υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, συνέπεια κυρίως του γεγονότος ότι σχεδόν σε μόνιμη βάση η προσφορά 

καλλιτεχνών ξεπερνά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Το ερώτημα είναι, λοιπόν, γιατί τόσα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα δεδομένων των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Με άλλα 

λόγια, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να ασκήσουν ένα επάγγελμα 

που είναι ελκυστικό μεν, αλλά ταυτόχρονα αρκετά επισφαλές; 

Δύο είναι οι συνηθισμένες κατηγορίες κινήτρων που ωθούν κάποιον στο να 

ασκήσει ένα επάγγελμα. Aφ’ενός η προσδοκία για αυξημένα κέρδη και αφετέρου οι 

μη οικονομικές ανταμοιβές που προκύπτουν από την άσκησή του. Στην περίπτωση 

των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων μπορεί η προσδοκία για αυξημένα κέρδη (καθώς 

και για μεγάλη αναγνωρισιμότητα) να λειτουργεί ως κίνητρο κατά την ένταξη σε μια 

καλλιτεχνική αγορά εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και εάν δεχτούμε αυτό το κίνητρο, η 

ίδια η εργασιακή πραγματικότητα και το χαμηλό επίπεδο των μέσων αμοιβών το 

θέτουν υπό αμφισβήτηση, ιδίως όταν πρόκειται για την παραμονή σε ένα 

καλλιτεχνικό επάγγελμα. Σε αυτήν την περίπτωση προέχουν κυρίως οι μη 

οικονομικές ανταμοιβές της καλλιτεχνικής εργασίας, όπως οι ψυχολογικές και 

κοινωνικές ανταμοιβές, οι ελκυστικές συνθήκες εργασίας, ο μη επαναλαμβανόμενος, 

εναλλασσόμενος χαρακτήρας της δουλειάς κ.λπ.. 

Παράλληλα, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται συχνά το επάγγελμά 

τους ως απόρροια ενός καλέσματος ή ενός προσωπικού ακαταμάχητου πάθους που 
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τους κυριαρχεί, μιας «εσωτερικής ώθησης», ως ένα επάγγελμα που το ασκούν όχι για 

τα κέρδη αλλά για την «αγάπη». Κατά συνέπεια η παραμονή σε αυτό προϋποθέτει ένα 

ιδιαίτερο είδος αφοσίωσης και προσήλωσης, που σχετίζεται και με άλλου είδους 

ανταμοιβές εκτός από τις υλικές. 

  

Χριστίνα Καρακιουλάφη (2013). Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Οι όψεις 

ενός εμμένοντος κινδύνου. (Επιστ. Επιμέλεια Μ. Σπυριδάκης). Αθήνα: Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, 130-134 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους συνέβαλαν, σύμφωνα με τη συγγραφέα, οι εμπειρικές 

μελέτες στην απομυθοποίηση των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων; (60 – 80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να διαιρέσετε την τέταρτη παράγραφο (Δύο είναι… της δουλειάς κ.λπ.) του 

κειμένου σε δύο παραγράφους. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε απο μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: καλλιτεχνική, απομυθοποίηση, ανεργίας, 

κίνητρο, ανταμοιβές. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται 

φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον αριθμό κ.λ.π.). 

 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Δύο είναι οι συνηθισμένες κατηγορίες κινήτρων που ωθούν κάποιον στο 

να ασκήσει ένα επάγγελμα»: 

 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και με 

βάση τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο 

όρο να την χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική είτε ως παραθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο εθισμός στην τηλεόραση] 

 

 

Μπαίνουμε στο σπίτι και η πρώτη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το κουμπί 

του τηλεκοντρόλ. Συζητούμε με φίλους, αλλά το μάτι όλο ξεγλιστρά προς την 

πολύχρωμη οθόνη, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη συζήτηση, αλλά δεν 

κλείνουμε και την τηλεόραση. Κατηγορούμε έντονα το περιεχόμενο των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, αλλά δεν παραλείπουμε να τα παρακολουθούμε. 

Οι περισσότεροι, λοιπόν, έχουν με την τηλεόραση μια σχέση αγάπης-μίσους. 

Χαζοκούτι από τη μια, αλλά απαραίτητος σύντροφος στην καθημερινότητα. 

Τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα περνούν κατά μέσο όρο οι κάτοικοι των 

αναπτυγμένων χωρών μπροστά στις τηλεοράσεις. Όταν ένα άτομο φτάσει στην 

ηλικία των 75 ετών, θα έχει περάσει τα εννιά χρόνια της ζωής του βλέποντας 

τηλεόραση. Πρόκειται πια για την τρίτη ανθρώπινη δραστηριότητα μετά την εργασία 

και τον ύπνο. Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαρτημένοι από τη 

μικρή οθόνη. ΄H μήπως είναι; Τελικά η τηλεόραση προκαλεί εθισμό κλινικού τύπου; 

Μια τέτοια υπόθεση δεν είχε απασχολήσει μέχρι τώρα τους ερευνητές, παρά μόνο με 

τη μεταφορική της έννοια.  

Όμως, ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό «Scientific American» θέτει ξανά 

το ερώτημα. Όσοι βλέπουν υπερβολικά πολύ τηλεόραση εμφανίζουν συμπτώματα 

εθισμού, σημειώνει. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει μια ενστικτώδης βιολογική αντίδραση του ανθρώπου, η «αντίδραση 

προσανατολισμού», που δημιουργεί μια έλξη προς μια συσκευή, όπως η τηλεόραση, 

που εκπέμπει έντονα χρώματα και ήχους, με απότομες εναλλαγές σκηνών και 

ακουσμάτων. Θεμελιωτής της αντίδρασης προσανατολισμού είναι ο Ιβάν Παβλόφ, ο 

οποίος χρησιμοποιούσε στα πειράματά του σκυλάκια
1
. Δυστυχώς, ο άνθρωπος-

τηλεθεατής μέσω της υπερβολικής κατανάλωσης τηλεοπτικών προϊόντων μοιάζει να 

συναγωνίζεται σε υποταγή και αβουλία τα μικρά σκυλάκια, με τα οποία 

πειραματιζόταν ο Παβλόφ. 

                                                           
1
 Στα πειράματα αυτά ο Παβλόφ χρησιμοποίησε δύο ομάδες σκύλων, που λάμβαναν το γεύμα τους 

καθημερινά την ίδια ώρα. Η μία ομάδα άκουγε τον χτύπο ενός κουδουνιού λίγα λεπτά πριν από τη 

χορήγηση της τροφής. Όταν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ο Παβλόφ άρχισε να χτυπά το κουδούνι 

σε άσχετες ώρες χωρίς να προσφέρει τροφή, διαπίστωσε ότι οι σκύλοι ανταποκρίνονταν, όπως ακριβώς 

όταν τους πρόσφερε τροφή: τους έτρεχαν τα σάλια. Στην άλλη ομάδα σκύλων δεν υπήρχε η ίδια 

αντίδραση. Η διασύνδεση µεταξύ δύο ερεθισµάτων έγινε γνωστή ως εξαρτηµένο ανακλαστικό και η 

διαδικασία ονοµάστηκε κλασική εξάρτηση. Μέσω αυτής επέρχεται σημαντική αλλαγή της 

συμπεριφοράς. 
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Ίσως, βέβαια, δεν είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε τις αιτίες της τηλεοπτικής 

γοητείας σε βιολογικούς παράγοντες. «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή», 

έγραφε ένα σύνθημα στους τοίχους. Ίσως, λοιπόν, πριν καταδικάσουμε την 

τηλεόραση, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι ένα μέσο 

ψυχαγωγικό και εκπολιτιστικό, ας προβληματιστούμε για τη μουντή και άχαρη ζωή, η 

οποία συχνά μοιάζει ακόμα πιο ανιαρή και χυδαία από το κάθε «μπιγκ μπράδερ»
2
. Ας 

αντιδράσουμε για τους κοινωνικούς όρους της εργασιακής εξουθένωσης και της 

διαπροσωπικής απομόνωσης, που μετατρέπει και τα σκουπίδια της τηλεόρασης σε 

διαμάντια σε τιμή ευκαιρίας.� 

Για δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την επίδραση που έχει η 

τηλεθέαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα οι συχνές στιγμές 

βίας. Λιγότερο, όμως, έχει μελετηθεί η ίδια η σαγήνη του μέσου στον άνθρωπο, 

δηλαδή το ίδιο το μέσο και όχι το μήνυμα. ΄H μήπως αντίστοιχα με την περίφημη 

ρήση «το μέσο είναι το μήνυμα», ισχύει ότι «το μέσο είναι το πρόβλημα»!  

 

Γ. Ελαφρός, εφ. Η Καθημερινή, 17.3.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Πώς λειτουργεί, σύμφωνα με το κείμενο, η «αντίδραση προσανατολισμού» 

για τους τηλεθεατές; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 11) 

 

Β2. α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη  

και τη δεύτερη παράγραφο, καθώς και ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη 

παράγραφο του κειμένου;   

 (μονάδες 2) 

Β2. β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από τις διαρθρωτικές λέξεις;  

(μονάδες 2) 

 

                                                           
2
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: αναπτυγμένων, εξαρτημένοι, εθισμό, 

εργασιακής εξουθένωσης, σαγήνη.  Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση 

να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Για δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την επίδραση που έχει η 

τηλεθέαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά...» 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μια αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική 

είτε ως παραθετική ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση 

με τον προσδιοριζόμενο όρο.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

 [Ρατσισμός] 

 

Ο ρατσισμός δεν είναι ένας και ενιαίος. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα 

χαρακτηριστικά κοινά σε όλους τους ρατσισμούς. Έτσι, κάθε ρατσισμός στηρίζεται 

σε αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις για τις άλλες, τις ξένες φυλές. Ο 

ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς και στις 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Όμως, τις διαφορές αυτές  τις απολυτοποιεί, τις θεωρεί 

αναλλοίωτες και αιώνιες, ενώ τη δική του φυλή τη θεωρεί ανώτερη από όλες τις 

άλλες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά μιας ορισμένης ομάδας είναι 

ομοιογενή για όλα τα μέλη της. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη ακόμα και της δικής του ομάδας-φυλής. 

Πρόκειται βεβαίως για πίστη και όχι για γνώση. 

Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των ομάδων οι πάντες σχηματίζουν θετικά 

στερεότυπα για τους δικούς τους (την έσω ομάδα) και προκαταλήψεις για τους 

τρίτους (την έξω ομάδα). Προκαταλήψεις διαμορφώνουμε όλοι από τα πρώτα στάδια 

της ανατροφής μας, εφόσον δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ταυτότητα χωρίς τη 

διάκριση «εμείς - αυτοί». Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Εκείνο όμως που δεν είναι 

αναπόφευκτο είναι η εμμονή και η καθήλωση κάποιου στις κληρονομημένες από το 

κοινωνικό του περιβάλλον προκαταλήψεις. Επομένως, ρατσιστής είναι εκείνος που δε 

δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση τις προκαταλήψεις του. Ο ρατσιστής 

δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το άλλο επιχείρημα, αλλά απορρίπτει τη χρήση 

του λόγου. Αυτό συμβαίνει, γιατί συνδέει τις υπαρκτές διαφορές με ορισμένες 

φαντασιακές, έτσι ώστε οι πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες. 

Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από μια 

πραγματική διαφορά με τους άλλους. Απεναντίας, ο ρατσισμός δημιουργεί μια αιτία 

προκειμένου να εκδηλωθεί. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει η αιτία, θα εφευρεθεί. Η πίστη 

στην πρόταση «οι Εβραίοι σφάζουν παιδιά Χριστιανών» ή «όλοι οι Αλβανοί είναι 

εγκληματίες» είναι από λογική άποψη αστήρικτη. Από ψυχολογική άποψη, όμως, 

εξηγείται, γιατί προσφέρει άλλοθι για την εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στις 

ομάδες-θύματα. Η υπερβολική έξαψη, η «υπερ-αντίδραση» με την οποία ο ρατσιστής 

απορρίπτει τον άλλο, δεν έχει καμιά σχέση με την εκάστοτε πραγματική αφορμή, 

όποτε κι αν αυτή δοθεί. 
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Φυσικά, ο ρατσισμός συγγενεύει με την ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισμό. 

Μάλιστα, πολλές φορές συνυπάρχει μαζί τους και διαμορφώνει μια κατάσταση 

συγκοινωνούντων δοχείων. Ωστόσο, η ξενοφοβία μπορεί να μη στηρίζεται σε μια 

ανορθολογική πίστη στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής αλλά σε απλή άγνοια. 

Επίσης, ένας εθνικιστής μπορεί να υποτιμά τα άλλα έθνη. Όμως, δεν είναι 

απαραίτητο να επιθυμεί την εξαφάνισή τους. Η ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται 

στο ότι εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης, καλής και 

καθαρής φυλής επιθυμεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυμεί την εξαφάνιση των 

διαφορών (ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιεί την επιθυμία αυτή). 

Στις μέρες μας έχει αλλάξει και το περιεχόμενο του ρατσισμού. Σήμερα η 

έννοια της ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί, μια και αποδείχτηκε το αντιεπιστημονικό 

υπόβαθρο του ρατσισμού. Στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

ο ρατσισμός εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Αντί να διατυμπανίζει την 

ανωτερότητα της φυλής και την απόρριψη των άλλων, ο ρατσισμός εκφράζεται 

κυρίως με την απόλυτη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Η ανισότητα του 

ανώτερου και του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε 

ανόμοιους και αναφομοίωτους, υποτίθεται, πολιτισμούς. Πυρήνας του ρατσισμού 

πλέον είναι η φοβία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η επιδεικτική περιφρόνηση 

για τους κατώτερους παραχωρεί τη θέση της στην έμμονη αποφυγή της επαφής με 

τους άλλους. Επομένως, εξαιτίας της μετατόπισης από τη «φυλή» στην «κουλτούρα» 

γίνεται πλέον λόγος για «νεο-ρατσισμό». 

 

Ν. Δεμερτζής, εφημ. Η Καθημερινή, 31.12.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, εκφράζεται ο «νεο-ρατσισμός»; 

Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 9) 
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Β2.α.  Να εντοπίσετε τρεις διαρθρωτικές λέξεις που να σηματοδοτούν διαφορετικές 

σχέσεις συνοχής στην πρώτη παράγραφο (Ο ρατσισμός ...και όχι για γνώση)  

του κειμένου. 

 (μονάδες 3) 

 

Β2.β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από τις διαρθρωτικές λέξεις που 

εντοπίσατε;  

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε 

να αποδίδεται το ίδιο νόημα: αναλλοίωτες, άλλοθι, (θα) εφευρεθεί, 

ανορθολογική, μετατόπισης.  

 (μονάδες 10) 

 

 

Γ2. α.  «Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από 

μια πραγματική διαφορά με τους άλλους»: 

 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να 

την χαρακτηρίσετε είτε ως παραθετική είτε ως προσδιοριστική, ανάλογα με τις 

πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς και οι επικριτές τους]  

 

Το δυνατό ερέθισμα που προκαλεί η εικόνα και η μαγεία που ασκεί ο 

εσκεμμένα απλοϊκός λόγος των κόμικς έχουν ως αποτέλεσμα να προσφέρουν 

ψυχαγωγία και απόλαυση, καθώς με τις φανταστικές ή κωμικές τους περιπέτειες 

απομακρύνουν τον αναγνώστη από την κούραση και τη ρουτίνα της 

καθημερινότητας. 

Οι φανατικοί επικριτές των κόμικς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πίσω από τους 

καλοκάγαθους ήρωες διακινούνται ποικίλα ιδεολογήματα και πολύπλοκες 

φαντασιώσεις. Τα κόμικς ως επικοινωνιακό μέσο δρουν με δύο τρόπους, εκπέμπουν 

δύο τύπους μηνυμάτων: με λανθάνοντα τρόπο, μέσω της μεταβίβασης γενικών 

προτύπων σχέσεων και εξουσίας, π.χ. τις σχέσεις των παιδιών με τους ενηλίκους, τις 

σχέσεις των δύο φύλων, αλλά και με φανερό τρόπο, μέσω μηνυμάτων ιδεολογικά 

φορτισμένων, π.χ. απόψεις για τον στρατό, αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, 

βίαιες εικόνες κ.ά.  

Κατά καιρούς τα κόμικς έχουν κατηγορηθεί ότι περιέχουν: σαρκασμό, 

ειρωνεία, σάτιρα, αυθάδεια, φθόνο, εκδίκηση, απουσία ανθρωπιστικών αισθημάτων, 

αντιδραστικό όραμα του κόσμου, προσανατολισμό προς έναν απάνθρωπο τρόπο ζωής 

και κοινωνικής συμπεριφοράς με κίνητρα το κέρδος, το ατομικό βόλεμα, το κυνήγι 

του πλούτου, τη λαχτάρα της δημοσιότητας. Επίσης, ότι προβάλλουν κόσμους 

αταξικούς, με ήρωες που αδιαφορούν και αδρανοποιούνται απέναντι στα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα, κόσμους γεμάτους καλούς και κακούς που αντιμάχονται 

μεταξύ τους. Στα κόμικς, συνεχίζουν οι επικριτές, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι 

σχέσεις υποταγής κατώτερων προς ανώτερους. Κυριαρχεί η εξιδανίκευση και η 

ωραιοποίηση των μορφωτικών και πολιτιστικών αξιών του σύγχρονου καπιταλισμού 

με σκοπό της ζωής την καλοπέραση και τον άνευ ορίων καταναλωτισμό, τονίζεται η 

αξία του χρήματος, προβάλλεται η βία και η επιθετικότητα ως κύρια συστατικά της 

ζωής και ο πόλεμος παρουσιάζεται ως κύριος τρόπος εκτόνωσης της ανδρικής 

πολυπραγμοσύνης, ενώ η αποδοχή της βίας των ισχυρότερων ως νόμος της 

κοινωνίας.  

Το δυτικό πολιτικό σύστημα παρουσιάζεται, εξάλλου, ανώτερο από τα 

αντίστοιχα των λαών του Τρίτου Κόσμου, στους οποίους πρέπει να επιβληθεί με κάθε 

θυσία. Στα κόμικς, επίσης, παρατηρείται η απουσία των γονέων και του θεσμού της 

οικογένειας, ενώ η παρουσία της γυναίκας είναι παθητική. Επιπλέον, μέσα από τα 
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κόμικς προωθείται ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις, ενώ απουσιάζουν 

εντελώς αισθητικές προδιαγραφές. Οι αρνητές των κόμικς, ακόμα, διατυμπανίζουν 

την πεποίθησή τους ότι αυτά υποβιβάζουν τη γλώσσα. Στα κόμικς η μεταβίβαση των 

μηνυμάτων γίνεται μέσα από την εικόνα, ο γραπτός λόγος παίρνει δευτερεύουσα 

θέση και χρησιμοποιείται μόνο κατ’ ανάγκη.  

Η απόσταση ανάμεσα στους αυστηρούς αφορισμούς ως την ενθουσιώδη 

υποδοχή και το υμνολόγιο οφείλεται στο ότι κάθε πλευρά χρησιμοποιεί διαφορετικά 

κόμικς ως βάση για τις τοποθετήσεις της. Οι επικριτές, ταυτίζοντας όλα τα κόμικς 

μεταξύ τους, σχολιάζουν κυρίως αμερικάνικες εκδόσεις και η άλλη πλευρά 

ανταπαντά με τα ευρωπαϊκά κόμικς (Αστερίξ) ή κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις 

τύπου Μαφάλντα. Ο Πέτρος Μαρτινίδης γράφει σχετικά: «Οι μαχητικοί πολέμιοι και 

οι φανατικοί υποστηρικτές έχουν εξίσου άδικο, επειδή έχουν, όλοι τους, εξίσου δίκιο. 

Κι αυτό συμβαίνει, γιατί οι αναφορές τους μπορεί να στηρίζονται σε διαφορετικά 

παραδείγματα, σε διαφορετικά μεταξύ τους έργα». Και καταλήγει: «…Οι άκριτοι 

ενθουσιασμοί για τα κόμικς ως τη μοναδική μυθολογία της εποχής των πυραύλων 

είναι το ίδιο περιορισμένα χρήσιμοι με τις πανικόβλητες κατακραυγές για τα κόμικς 

ως το μίασμα της κουλτούρας». 

 

Στ. Γρόσδος, Η διδακτική της λογοτεχνίας - Comic(o)παιχνίδια. Στο: 

Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού, τεύχος 71, Σεπτ-Οκτ. 2011, 179-180 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιον τρόπο δρουν τα κόμικς ως επικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τους 

επικριτές τους; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Το 

δυτικό πολιτικό σύστημα,... κατ’ ανάγκη)  του κειμένου; 

 (μονάδες 4) 

 

Β2.β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτούν όλες οι διαρθρωτικές λέξεις;  

(μονάδες 1) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε 

να αποδίδεται το ίδιο νόημα: εσκεμμένα, αδρανοποιούνται, προωθείται, 

τοποθετήσεις, πολέμιοι.  

 (μονάδες 10) 

 

 

Γ2. α.  «Το δυνατό ερέθισμα που προκαλεί η εικόνα και η μαγεία που ασκεί ο 

εσκεμμένα απλοϊκός λόγος των κόμικς έχουν ως αποτέλεσμα να 

προσφέρουν ψυχαγωγία και απόλαυση...»: 

 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις και 

να τις χαρακτηρίσετε είτε ως παραθετικές είτε ως προσδιοριστικές, ανάλογα 

με τις πληροφορίες που αυτές περιέχουν σε σχέση με τους προσδιοριζόμενους 

όρους. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς ως μέσο ασφαλούς ρήξης με την καθημερινότητα] 

 

Τα περιοδικά κόμικς κάνουν δυνατή τη ρήξη με την καθημερινότητα με έναν 

ακραίο τρόπο: επιτρέπουν στα παιδιά και στους νέους την προβολή φαντασιώσεων 

στις οποίες κυριαρχούν τα ένστικτα και οι παρορμήσεις.  

Η Ντάγκμαρ φον Ντέτινχεμ και ο Κλάους Χάρτουνγκ μελέτησαν τους σούπερ 

ήρωες των κόμικς. Αναφέρθηκαν και στα κόμικς της Μάρβελ, που μετά το 1962 

παρουσίαζαν νέους σούπερ ήρωες, για παράδειγμα τους Τέσσερις Φανταστικούς: τον 

Κύριο Φανταστικό, που τεντώνεται σαν λάστιχο, την Σιου Στορμ, τη γυναίκα του, 

που μπορεί να αναπτύξει ένα πεδίο δυνάμεων και να γίνει αόρατη, τον Τζόνι που 

μπορεί να μεταμορφωθεί σε φλόγα, τον Μπεν Γκριμ που, όταν οργίζεται, 

μεταμορφώνεται σε έναν πέτρινο κολοσσό. Στις υποθέσεις αυτών των κόμικς 

παρατήρησαν μια εξαιρετικά πλούσια, πιεστική και χαοτική αντίληψη παρορμήσεων 

που απευθύνονταν στο υποσυνείδητο: Η «καθαρή» επιθετικότητα, η «καθαρή» τάση 

καταστροφής παίρνει την αξία φυσικών δυνάμεων που πρέπει να γίνουν αποδεκτές. 

Σήματα έκρηξης, σώματα που στροβιλίζονται, ακτίνες που λιώνουν, δίνες που 

καταβροχθίζουν, απειλητικές μηχανές, υπερτροφικοί μύες που πετιούνται έξω 

υπόσχονται στον αναγνώστη έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί η παρόρμηση και το 

ένστικτο, πέρα από την καθημερινή παραίτηση και την καταπίεση των παρορμήσεων. 

Οι εικόνες των κόμικς προσφέρουν κινητά σκηνικά της επιθετικότητας, της 

σεξουαλικότητας, της δύναμης, της παντοδυναμίας στις μάχες και στις συγκρούσεις 

των ηρώων, στις θριαμβευτικές χειρονομίες -«κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει!» 

- και στα επιδεικτικά κορμιά, γεμάτα μυς και έντονα χαρακτηριστικά του φύλου 

τους. Η πλοκή μένει κρυμμένη πίσω από τις ναρκισσιστικές χειρονομίες. Στα κόμικς 

με σούπερ ήρωες, η υπόθεση δεν περιστρέφεται γύρω από μύθους, δεν υπάρχουν 

πλέον «χαρακτήρες». Σημασία έχουν τα χτενίσματα, τα ρούχα, η στάση του 

σώματος.  

Ωστόσο, τα κείμενα εμποδίζουν τις εικόνες να γίνουν εφιαλτικές. Αν ο 

αναγνώστης, αφού έχει γοητευτεί από τις εικόνες στις οποίες κυριαρχούν τα ένστικτα 

και οι παρορμήσεις, ξαναδιαβάσει τις αντίστοιχες «φούσκες» με τα κείμενα, θα 

διαπιστώσει, σύμφωνα με τους Ντέτινχεμ και Χάρτουνγκ, ότι οι «φούσκες» 

αφαιρούν την αξία από ένα μέρος των συνειρμών που προκαλούνται από τις εικόνες. 

Το συνειρμικό πλήθος των εικόνων παρακινεί να διαβαστεί η «φούσκα» με τα 

κείμενα, ωστόσο η ανάγνωση του κειμένου αποδυναμώνει τους συνειρμούς. Οι 

«φούσκες» παραπέμπουν σε συμβατικά θέματα και υποθέσεις. Αδιάφορο αν οι 
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σούπερ-ήρωες ήρθαν με ειδικές, υπερανεπτυγμένες δυνάμεις από τη γη, το σύμπαν ή 

τον κάτω κόσμο, κάθε αγώνας καταλήγει στους συμβατικούς καβγάδες, όπου 

κερδίζει η υπεράσπιση της συμβατικής τάξης του δυτικού κόσμου. Το καλό νικά 

πάντα, ακόμη και αν δεν μπορεί να εξολοθρεύσει το κακό. 

Στα κόμικς επομένως γίνεται δυνατή, στο επίπεδο εικόνων των σούπερ 

ηρώων, η ρήξη με την καθημερινότητα, τα συμβατικά σχήματα των κειμένων, όμως, 

προσφέρουν την ασφάλεια της ασφαλούς επιστροφής στην καθημερινότητα. 

 

P. Dieter (1997). Η δύναμη των μέσων και η επίδραση στις μάζες. Μια 

ιστορική ανασκόπηση, μετάφραση: Ανθ. Βηδενμάιερ. Αθήνα: «Νέα Σύντορα» 

- Α. Α. Λιβάνη, 197-199 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς επιτυγχάνεται, σύμφωνα με το κείμενο, η ρήξη με την καθημερινότητα 

μέσω των εικόνων των κόμικς; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 

λέξεων. 

 (μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Ωστόσο,...το κακό)  

του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

 

Β2.β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.   Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε 

να αποδίδεται το ίδιο νόημα: κυριαρχεί, παρακινεί, συμβατικά, 

υπεράσπιση, εξολοθρεύσει.  

 (μονάδες 10) 

 

GI_V_NEG_0_18242.pdf



Γ2.α. «Ωστόσο, τα κείμενα εμποδίζουν τις εικόνες να γίνουν εφιαλτικές»: Στην 

παραπάνω πρόταση με τη έντονη γραφή, να εξηγήσετε την επιλογή της 

ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.   

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Πού δίνεται η έμφαση 

με την παθητική σύνταξη;  

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης 

 

Εικονική ή εναλλακτική πραγµατικότητα είναι αυτή που µας προσφέρει η 

τηλεόραση; Σε ποια συµφέροντα υπακούει και από ποια φίλτρα περνάει η 

καθηµερινή, πραγµατική ζωή, πριν µας παρουσιαστεί από την τηλεόραση; 

Αλλοιώνεται και πώς η πραγµατικότητα; Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που 

θα έπρεπε να απαντήσουµε, αν θα θέλαµε να προσδιορίσουµε έστω και σε έναν 

µικρό βαθµό τις σχέσεις εξουσίας που απορρέουν από την παρουσίαση αυτή της 

εναλλακτικής πραγµατικότητας που παρουσιάζει η τηλεόραση.  

Είναι γεγονός, και πιθανώς αναπόφευκτο, ότι η τηλεόραση µας παρουσιάζει 

µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας ζούµε στην αληθινή ζωή. 

Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα καθηµερινά γεγονότα µε διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα µε το κανάλι που τα ετοιµάζει. Οι ειδικές εκποµπές παρουσίασης 

και σχολιασµού της πραγµατικότητας, είτε αυτές λέγονται ενηµερωτικές είτε 

ψυχαγωγικές, αλλά ακόµα και οι «σαπουνόπερες»
1
, ωραιοποιούν και εξιδανικεύουν ή 

κατηγορούν και καταδικάζουν φυσικά πρόσωπα, καταστάσεις και θεσµούς.  

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήµερα για τους οποίους η τηλεόραση αποτελεί 

την κεντρική διέξοδο προς την κοινωνία, αποτελεί το παράθυρο από το οποίο 

έρχονται σε επαφή µε το σύστηµα σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία στην οποία ζουν. 

Όταν, λοιπόν, αυτό το παράθυρο είναι εφοδιασµένο µε παραµορφωτικά κρύσταλλα, 

είναι φανερό ότι η εικόνα των ανθρώπων αυτών για την κοινωνία και τις σχέσεις 

εξουσίας θα είναι «παραµορφωµένες».  

Ας δούµε ένα πολύ απλό και καθηµερινό παράδειγµα. Είναι γνωστό ότι η 

τηλεόραση χρησιµοποιείται κατά κόρον στο πολιτικό παιχνίδι εξουσίας, αφού 

ωραιοποιεί ή καταδικάζει γεγονότα και εξελίξεις µε απώτερο στόχο το πολιτικό 

κέρδος. Χρησιµοποιείται, δηλαδή, για να παρουσιάσει µια εικονική 

πραγµατικότητα πολιτικής κατάστασης στην οποία υποτίθεται ότι ζουν και µε την 

οποία έχουν σχέσεις οι πολίτες. Η διαχείριση µιας εικονικής πραγµατικότητας από 

τους πολιτικούς είναι πιο εύκολη. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι προεκλογικοί αγώνες 

έχουν μεταφερθεί από την πραγµατική ζωή στον τηλεοπτικό χώρο, από τις 

συγκεντρώσεις λαοθαλασσών στις σκηνοθετηµένες τηλεμαχίες. Συνεπώς, οι 

πολιτικοί έρχονται όλο και πιο σπάνια σε επαφή µε τον λαό, αποφεύγουν την 

κατάκτηση των ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο, ενώ προτιµούν να παρουσιάζουν τα 

επιχειρήµατα και τις απόψεις τους µέσα από την τηλεόραση.  

                                                           
1
 σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με 

μεγάλο αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο. 
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Και βέβαια, οι λίγες εµφανίσεις τους στην πραγµατική ζωή είναι απλές, 

θέλουν να δείξουν πόσο κοινοί άνθρωποι είναι και γι’ αυτό δεν κάνουν εντυπωσιακές 

εµφανίσεις στον πραγµατικό κοινωνικό χώρο, όπως πριν από µερικά χρόνια. Έτσι, 

αφήνουν την εικόνα µέσα από την τηλεόραση να πείσει τον κόσµο, µε οµιλίες και 

διαλέξεις, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, φυσικά υπό την καθοδήγηση κάποιου 

σκηνοθέτη, µε την παρουσία βοηθητικού προσωπικού (δηµοσιογράφου) και πάντα µε 

τους πίσω από τις κάµερες συµβούλους και καθοδηγητές, αφανείς ήρωες και 

κατασκευαστές της εικονικής πολιτικής πραγµατικότητας που προσφέρεται στους 

πολίτες.  

 

Ν.Σ. Σαρτζετάκης. (1997). Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης. Στο: 

Προβάλλοντας την θεωρία του Foucault για την εξουσία του λόγου στα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης  - το σήμερα και το αύριο (εργασία στο 

πλαίσιο του ΠΜΣ του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών), 15-18. Από το 

διαδίκτυο (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, οι πολιτικοί αποφεύγουν την κατάκτηση των 

ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο και προτιµούν να παρουσιάζουν τα επιχειρήµατα 

και τις απόψεις τους µέσα από την τηλεόραση; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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Β2. α. Πώς αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Είναι γεγονός... και θεσμούς) του 

κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: σχέσεις εξουσίας, δελτία 

ειδήσεων, εικονική πραγµατικότητα, τηλεμαχίες, πολίτες. Φροντίστε, ώστε 

μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α. «Χρησιµοποιείται, δηλαδή, για να παρουσιάσει µια εικονική 

πραγµατικότητα πολιτικής κατάστασης στην οποία υποτίθεται ότι ζουν 

και µε την οποία έχουν σχέσεις οι πολίτες...»: 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις και 

να τις χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστικές είτε ως παραθετικές με βάση τις 

πληροφορίες που περιέχουν σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] 

 

Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων 

του κοινού συνδέεται με τις επιδράσεις των τηλεοπτικών θεαμάτων στη συνήθεια της 

ανάγνωσης. Ωστόσο, αρκεί να δείξουμε ότι και από αυτήν την άποψη δεν είναι η ίδια 

η τηλεόραση, αλλά η ιδιαίτερη χρήση της που την κάνει αρνητικό πολιτιστικό 

στοιχείο. Με άλλα λόγια, είναι θεμιτό να θεωρήσουμε ότι η τηλεόραση δεν αποσπά 

από την ανάγνωση, παρά μόνο σ’ εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η ανάγνωση 

δεν αποτελεί στοιχείο πολιτιστικής διαμόρφωσης.  

Ενδεχομένως, θα ήταν υπερβολικό να καταγράψουμε εδώ τις πολυάριθμες 

έρευνες που έγιναν γι’ αυτό το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως μετά τα πρώτα 

χρόνια της εγκατάστασης επαρκών τηλεοπτικών δικτύων. Παρ’ όλ’ αυτά, από τις εν 

λόγω έρευνες μπορούμε να αντλήσουμε τις παρακάτω γενικές ενδείξεις. Η πρακτική 

της τηλεόρασης δε φαίνεται να μείωσε την ανάγνωση των εφημερίδων (που είναι οι 

μόνες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ένα ορισμένο είδος πληροφόρησης και 

συνδέονται με την καθημερινή τελετουργία του πρωινού γεύματος και της διαδρομής 

προς τον τόπο δουλειάς). Αντίθετα, αυτά που υπέστησαν τον ισχυρότερο 

ανταγωνισμό ήταν τα λαϊκά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν διηγήματα 

παραπλήσια με τις τηλεοπτικές αφηγήσεις. Παρόμοια ήταν και η κάμψη που 

σημείωσαν τα εβδομαδιαία περιοδικά επικαιρότητας, τα οποία προλάβαιναν οι 

τηλεοπτικές ειδήσεις. Όμως, ανέβηκε η κυκλοφορία ειδικευμένων περιοδικών 

(επιστημονικής, ιστορικής, γεωγραφικής εκλαΐκευσης), που μπορούσαν να 

ανταποκριθούν καλύτερα στις απορίες τις οποίες γεννούσαν οι τηλεοπτικές 

εκπομπές, και - τέλος - ανέβηκαν τα μηνιαία περιοδικά υψηλού επιπέδου. 

Ακόμη, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά ανάλογων παρατηρήσεων και 

για την Ιταλία, τουλάχιστον όσον αφορά τα περιοδικά ποικίλης ύλης. Είναι 

σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα πολιτικά περιοδικά, δεν 

εμφανίστηκε κανένα πράγματι αξιόλογο περιοδικό ποικίλης ύλης, ενώ είδαμε την 

άνθηση «μονογραφικών» περιοδικών, τα οποία εστιάζουν σε ζητήματα ιστορίας, 

φυσικού περιβάλλοντος και γεωγραφίας, τεχνολογίας και τα οποία, πέρα από κάθε 

πολιτιστική αξιολόγηση, αποτελούν χωρίς αμφιβολία ένα κοινωνικό φαινόμενο με 

μεγάλες διαστάσεις. Έτσι, η τηλεόραση φαίνεται ότι απέσπασε τους επιφανειακούς 

αναγνώστες από μια σειρά επιφανειακών αναγνώσεων, χωρίς να απειλήσει το κύρος 

των εφημερίδων, αλλά ωθώντας τες να «οπτικοποιηθούν» περισσότερο και να 

αποκτήσουν την όψη περιοδικών ποικίλης ύλης. 
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 Όσον αφορά τα βιβλία, μια ουσιαστική στατιστική θα έπρεπε να μας πει πόση 

επιτυχία περιμένει τους εκδότες (και υπάρχουν πολλοί που συναγωνίζονται), οι 

οποίοι βγάζουν νέες εκδόσεις γνωστών έργων με την ευκαιρία κάποιας τηλεοπτικής 

μεταφοράς τους. 

Ένα ακόμα πρόβλημα αφορά την επίδραση της τηλεόρασης στις 

υποανάπτυκτες περιοχές. Όπως παρατήρησε ο Ντέιβιντ Ρίσμαν
1
, η έλευση των 

τηλεοπτικών μέσων σε πρωτόγονες κοινωνίες που κυριαρχούνται από την προφορική 

κουλτούρα και που δεν έχουν προλάβει να περάσουν τη φάση της γραπτής παιδείας, 

τον «πολιτισμό του βιβλίου», μπορεί να γίνει πηγή διαφόρων ανισορροπιών. 

 Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι σε περιοχές όπως ο Νότος της Ιταλίας, όπου ο 

πολιτισμός του βιβλίου δεν μπόρεσε να εισχωρήσει σε βάθος, η απότομη έλευση 

ενός μέσου που, έτσι ή αλλιώς, παρουσιάζει νέες μορφές ζωής, διαφορετικές 

κοινωνικές πραγματικότητες, φαινόμενα συχνά ακατανόητα αλλά γεμάτα κύρος, όλα 

αυτά είναι κίνημα, περιέργεια, ξύπνημα, είναι παιδαγωγικά θετικές φάσεις για τις 

ανθρώπινες ομάδες που είχαν αποκοιμηθεί σε μια αγιάτρευτη εγκατάλειψη αιώνων. 

 

U. Eco (1994). Κήνσορες και θεράποντες, μετάφραση Έφη Καλλιφατίδη. 

Αθήνα: Γνώση, 420-422 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η επίδραση της τηλεόρασης στην 

κυκλοφορία των εφημερίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο (60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

                                                           
1
 Ντέιβιντ Ρίσμαν (1909-2002): Αμερικανός κοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ από το 1958, όπου για είκοσι περίπου χρόνια δίδαξε για τη σχέση του αμερικανικού 

χαρακτήρα και των κοινωνικών δομών.  
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Β2. α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου (Ενδεχομένως...υψηλού 

επιπέδου) σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 3) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: τηλεόραση, ανάγνωση 

των εφημερίδων, κάμψη, περιοδικά επικαιρότητας, τηλεοπτικές ειδήσεις.    

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «...η έλευση των τηλεοπτικών μέσων σε πρωτόγονες κοινωνίες που 

κυριαρχούνται από την προφορική κουλτούρα...» 

Στο παραπάνω απόσπασμα λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και 

να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική είτε ως παραθετική με βάση τις 

πληροφορίες που περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων 

 

Το παράδειγμα των ειδήσεων, το πιο γνωστό και πολυχρησιμοποιημένο 

παράδειγμα στην έρευνα των μέσων, δείχνει ότι η κατασκευή της κοινωνικής 

πραγματικότητας αποτελεί μια ιδιαίτερα πολυσύνθετη διαδικασία επιλογών. Όλες οι 

θεωρίες των ειδήσεων παρουσίασαν ορισμένα επιμέρους ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα, με προβληματική ωστόσο την επιστημονική επαλήθευσή τους. Γι’ 

αυτόν τον λόγο είναι φανερή η αδυναμία εξαγωγής ασφαλών και αδιάβλητων 

συμπερασμάτων, που θα προϋπέθεταν την ύπαρξη μιας συνολικά αποδεκτής θεωρίας 

για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο άλλοτε πλούσιος διάλογος των ειδικών 

αποδεικνύεται - παρ’ όλες τις εντάσεις που υπάρχουν ακόμα - αδιέξοδος, επειδή η 

μαζική επικοινωνία μετατρέπεται σε συστατικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας 

και μεταλλάσσει, προς το καλό ή το κακό - άγνωστο προς το παρόν - τον δημόσιο, 

αλλά και τον ιδιωτικό, προσωπικό μας χώρο. 

Ασφαλώς, δεν αποδέχομαι την απαισιοδοξία κάποιων θεωριών οι οποίες 

πιστεύουν πως οι δημοσιογράφοι αλλά και οι αποδέκτες των μέσων είναι παθητικά, 

αδύναμα και άβουλα υποχείρια της μαζικής επικοινωνίας ή μηχανοποιημένα 

τμήματα κάποιου «ξένου» και «αυτόνομου» υποσυστήματος. Το γεγονός ότι τόσο η 

παραγωγή όσο και η αποδοχή των ειδήσεων από τους τηλεθεατές, ακροατές και 

αναγνώστες είναι διαδικασίες συνεχούς και δυναμικής επιλεκτικότητας δικαιολογεί 

κατά τη γνώμη μου αισιοδοξία, έστω και «επιστημονικά αναπόδεικτη».  

Από την πλευρά τους, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι επιλέγουν από την 

υπερπληθώρα γεγονότων και ανακοινώσεων των πρακτορείων ειδήσεων, που 

αποτελούν ήδη «κατασκευασμένη κοινωνική πραγματικότητα», τα πλέον 

αξιοπερίεργα και οικεία προς αυτούς γεγονότα. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουν 

την κοινωνική πραγματικότητα των ειδήσεών τους, με στόχο την ενημέρωση αλλά 

και την ψυχαγωγία του κοινού τους· την προστασία του πολίτη από κάθε είδους 

διαστρέβλωση και επιβουλή εξαπάτησης ή χειραγώγησης αλλά και τη συγκίνησή 

του. 

Για τον αποδέκτη των ειδήσεων, πάλι, το σύγχρονο γίγνεσθαι δε 

«συμβαίνει» με απλό τρόπο. Πρώτα «κατασκευάζεται» ως είδηση και κατόπιν 

διαδίδεται από τα μέσα, για να τον συναντήσει. Από την υπερπροσφορά της 

«κατασκευασμένης κοινωνικής πραγματικότητας» των μέσων, οι τηλεθεατές, οι 

ακροατές και οι αναγνώστες διαλέγουν τη «δική τους είδηση». Τα κριτήρια με τα 

οποία επιλέγουν δεν έχουν καμία σχέση με τα δημοσιογραφικά κριτήρια που 

ανέφερα πιο πάνω. Η διαδικασία επιλογής κάθε αποδέκτη γίνεται σύμφωνα με τα 
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προσωπικά ενδιαφέροντά του, που εκφράζουν στην περίπτωση αυτή την 

υποκειμενική σχέση του με τα πράγματα. Οι αποδέκτες προτιμούν να συλλάβουν ως 

πραγματικότητα ό,τι καταλαβαίνουν καλύτερα και ό,τι μπορεί να ενσωματωθεί στην 

κατασκευή της υποκειμενικής τους πραγματικότητας. Ο κάθε αποδέκτης θα 

παραλείψει από την είδηση τις λεπτομέρειες που θεωρεί άσχετες, θα γενικεύσει και 

θα απλουστεύσει τις πολιτικές εξελίξεις, θα ενσωματώσει τη δική του γνώμη στην 

είδηση κ.ο.κ.  

Επιπλέον, οι αποδέκτες υποτιμούν τις συνθήκες μαζικής επικοινωνίας, 

παραβλέπουν δηλαδή το γεγονός ότι αυτό που πληροφορούνται οι ίδιοι το 

πληροφορείται ταυτόχρονα ένα αμέτρητο, διάσπαρτο πλήθος ανθρώπων. Και φυσικά 

ο αποδέκτης δεν κρατά στη μνήμη του ως φωτοαντίγραφο τις ειδήσεις των μέσων, 

ούτε άλλωστε και ο δημοσιογράφος που τις παράγει. Εξάλλου, πρόσφατες έρευνες 

δείχνουν ότι από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών ειδήσεων ο τηλεθεατής συγκρατεί 

κατά μέσο όρο μόνο το 25% αμέσως μετά την εκπομπή. Το ποσοστό μειώνει 

δραματικά η χρονική απόσταση από την εκπομπή.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παραγωγή και η αποδοχή των ειδήσεων δεν 

είναι σε καμιά περίπτωση το «είδωλο στον καθρέφτη» του σύγχρονου κόσμου. 

Μετά από πενήντα χρόνια ερευνών, επιστημονικών αντιπαραθέσεων και θεωριών, 

ένα είναι βέβαιο: όποια κι αν είναι η πραγματικότητα των ειδήσεων, είτε αφορά 

τους δημοσιογράφους που τις παράγουν είτε αφορά τους τηλεθεατές, ακροατές, 

αναγνώστες που τις παρακολουθούν, είναι πάντως υποκειμενική. Αυτή η παραδοχή, 

άλλωστε, εξηγεί το γεγονός ότι οι αποδέκτες των μέσων αλλά και οι δημοσιογράφοι 

μεταξύ τους είχαν και θα έχουν πάντα διαφορετικές γνώμες και διαφορετική οπτική 

του κόσμου. 

 

Δ. Χατζόγλου (1996). Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων. Στο: 

Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης (επιμέλεια). Η 

«κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, 299-300 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.     Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιον τρόπο και με ποιο στόχο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, 

κατασκευάζεται η κοινωνική πραγματικότητα από τους δημοσιογράφους; Να 

απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-80 λέξεων). 

(μονάδες 11) 

 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Κάτω από αυτό το 

πρίσμα,... του κόσμου) του κειμένου; 

 (μονάδες 4) 

  

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, κοινωνική πραγματικότητα, αποδέκτη των ειδήσεων, 

κριτήρια, υποκειμενικής πραγματικότητας. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση ή/και τον αριθμό, όπου αυτό 

είναι δυνατόν). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε πέντε όρους ειδικού λεξιλογίου. 

 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

«Μπιγκ Μπράδερ»: H αποθέωση του τίποτα 

 

O «Μπιγκ Μπράδερ»
1
 δεν είναι πρόσωπο, δεν είναι κανάλι, δεν είναι 

σκοτεινή συνωμοσία. Είναι ένα «κόνσεπτ», μια ιδέα ιδιόκτητη, που μετατρέπεται σε 

προϊόν. Αν και η πατρότητα της ιδέας ανήκει στον Ολλανδό Τζον ντε Μολ, η 

επεξεργασία και η υλοποίησή της είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βαθμό συλλογικότητας: η επιστήμη, και πιο συγκεκριμένα η ψυχολογία και η 

στατιστική, συμβάλλει στην επιτυχία του προϊόντος στον ίδιο βαθμό με την 

τεχνολογία. Εκατοντάδες άνθρωποι, φιλόδοξοι, ευφυείς και καλλιεργημένοι, και 

αρκούντως κυνικοί όπως υποθέτουμε, έστιψαν το μυαλό τους, γέννησαν επιμέρους 

ιδέες, οργανώθηκαν και συντονίστηκαν με ακρίβεια θαυμαστή, ώστε να εξασφαλιστεί 

η ένδοξη πορεία του «Μεγάλου Αδελφού» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. 

Με αυτή την εισαγωγή, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν μας διακατέχει 

κάποιο μένος ενάντια στα ριάλιτι σόου, ούτε κάποιο γενικότερο αντιτηλεοπτικό 

μένος. Και ασφαλώς δεν έχουμε καμιά διάθεση να καυτηριάσουμε το υποτιθέμενο 

«χαμηλό επίπεδο» των παικτών ή των τηλεθεατών, ώστε να επιβεβαιωθεί η δική μας 

πνευματική ανωτερότητα. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό, αν και ιδιοφυές, δεν είναι ούτε 

ουδέτερο ούτε αθώο. Και δεν είναι αθώο όχι γιατί έπεσε σε «κακά χέρια» ή 

χρησιμοποιήθηκαν ευτελή υλικά, αλλά επειδή τα ριάλιτι σόου αυτού του τύπου 

αντανακλούν και αναπαράγουν τη βαρβαρότητα και τον παραλογισμό της εποχής 

μας. Ιδιοφυές, εξάλλου, ήταν και το εγχείρημα της κατασκευής θαλάμων αερίων και 

κρεματορίων, αφού απάλλασσαν το Τρίτο Ράιχ
2
 από τον πονοκέφαλο της μαζικής 

εξόντωσης των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και της απαλλαγής από 

τα χιλιάδες πτώματα. 

Ο «Μεγάλος Αδελφός» και τα συναφή προϊόντα αντιπροσωπεύουν το έπος 

και το αίσχος της συλλογικότητας. Την επιφανειακή αποθέωση, αλλά και τον 

ουσιαστικό ευτελισμό τόσο της έννοιας της κοινότητας όσο και της ατομικότητας. 

Όπως στην πραγματική ζωή υπάρχουν κάποιες πύλες μπροστά στις οποίες η 

δημοκρατία καταργείται, έτσι και το «δωμάτιο επικοινωνίας» στο σπίτι του 

«Μεγάλου Αδελφού» ήταν ο τόπος όπου η φιλία, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα 

                                                           
1
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 
2
 Τρίτο Ράιχ: όρος που συνήθως χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη ναζιστική Γερμανία (1933-1945). 
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τινάζονταν στον αέρα, αφού εκεί ο κάθε παίκτης έπρεπε να «καρφώσει» δύο 

συγκατοίκους του, προτείνοντας την εκπαραθύρωσή τους. 

Το «επικοινωνιακό» πείραμα του «Μπιγκ Μπράδερ» πέτυχε. Υψηλοί δείκτες 

τηλεθέασης, βροχή οι διαφημίσεις στο κανάλι, βροχή τα τηλεφωνήματα των 

ψηφοφόρων, υποσχέσεις για καλλιτεχνο-τηλεοπτική καριέρα για τους παίκτες. 

Σύντομα θα αρχίσουν να προβάλλονται σε άλλα ελληνικά κανάλια νέα «ριάλιτι», που 

ίσως αποδειχτούν πολύ πιο τοξικά. Όλα καλά και όλα ωραία. O κερδοφόρος πάτος 

της πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης επικράτησε και στη χώρα μας. Το cogito ergo 

sum
3
 του Καρτέσιου έχει προ πολλού αντικατασταθεί από το «πουλάω (ή 

ξεπουλιέμαι), άρα υπάρχω».  

 

Μ. Τζιαντζή, εφημ. Η Καθημερινή, 6.1.2002 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με την αρθρογράφο, ο «Μεγάλος Αδελφός» και τα συναφή 

προϊόντα αντανακλούν και αναπαράγουν τη βαρβαρότητα και τον 

παραλογισμό της εποχής μας; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. α. Πώς αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος (Ο «Μεγάλος Αδελφός»... την 

εκπαραθύρωσή τους) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

                                                           

3
 cogito ergo sum: λατινική φράση που καθιερώθηκε από τον Γάλλο φιλόσοφο Ρενέ Ντεκάρτ 

(Καρτέσιο). Σημαίνει «σκέφτομαι (αμφιβάλλω), άρα υπάρχω». Το γεγονός ότι αμφιβάλλω είναι κατά 

τον Καρτέσιο απόδειξη ότι υπάρχω, γιατί πώς θα μπορούσα να αμφιβάλω, αν δεν υπήρχα. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: συμβάλλει, να καυτηριάσουμε, ευτελή, 

αντανακλούν, επικράτησε. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να 

γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το πρόσωπο, το 

χρόνο κ.λ.π.). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α. «Σύντομα θα αρχίσουν να προβάλλονται σε άλλα ελληνικά κανάλια νέα 

«ριάλιτι», που ίσως αποδειχτούν πολύ πιο τοξικά»: 

 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και με 

βάση τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο 

όρο, να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική είτε ως παραθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

[Ο εργαζόμενος του μέλλοντος] 

 

Στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας και των αναγκών της 

αγοράς εργασίας προβλέπονται συνεχείς αλλαγές και μετεξελίξεις στο είδος και στη 

μορφή των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Το φαινόμενο της «μετακυλιόμενης 

ζήτησης», όπως είναι γνωστό στη θεωρία της οικονομικής της εργασίας, προβλέπεται 

να ενταθεί και να επεκταθεί περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι συχνά 

πυκνά θα αλλάζουν επάγγελμα, που μπορεί να είναι συναφές με αυτό που ασκούσαν 

στο παρελθόν ή και εντελώς διαφορετικό. Αν κατά την τρέχουσα εποχή υπολογίζεται 

ότι ένας εργαζόμενος αλλάζει κατά μέσο όρο δέκα επαγγέλματα στο σύνολο της 

εργασιακής του ζωής, στον εικοστό πρώτο αιώνα αυτό προβλέπεται να 

πολλαπλασιαστεί, να φτάσει μέχρι και τις 20-30 μετεξελίξεις του είδους εργασίας, 

ώστε να διατηρηθεί η απασχολησιμότητά του.  

Ακόμη, η εβδομαδιαία διάρκεια και ο χρόνος εργασίας προβλέπεται να 

μειωθούν ριζικά. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συμβεί μεμονωμένα σε μια χώρα, αλλά 

νομοτελειακά θα προέλθει από μια ολότητα ανεπτυγμένων κρατών. Ένας τέτοιος 

ρόλος, λοιπόν, φαίνεται να πέφτει κυρίως στους κραταιούς ώμους της μητρόπολης 

της παγκοσμιοποίησης, των ΗΠΑ, και κατά δεύτερο λόγο στις ισχυρές βορειο-

ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό γιατί, αν μειωθούν οι ώρες εργασίας σε πρώτη φάση στις 

αδύναμες οικονομικά χώρες, αυτό προοιωνίζεται δυσάρεστες προοπτικές για την 

ανταγωνιστικότητά τους με ανάλογες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Επίσης, η εργασία στον εικοστό πρώτο αιώνα, όσον αφορά πάντοτε τον 

ανεπτυγμένο κόσμο, θα παρέχεται σε μεγάλη έκταση με χαρακτηριστικό της 

γνώρισμα τα ελαστικά ωράρια, που θα κατανέμονται κατά περίπτωση σε ετήσια, 

μηνιαία και εβδομαδιαία βάση. Μια μορφή τέτοιας εξέλιξης είναι η εργασία σε 

εξαμηνιαία περίπου βάση, κάτι που ήδη ισχύει σε αμιγώς τουριστικές περιοχές της 

χώρας μας. Εξάλλου, η εβδομάδα των τεσσάρων ή και των τριών ημερών αποτελεί 

μια βιώσιμη λύση που θα δώσει μερική απάντηση στο πρόβλημα της συρρίκνωσης 

των θέσεων εργασίας και της ανεργίας. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται ριζική 

μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας και επιμερισμός του σε μεγαλύτερο αριθμό 

εργαζομένων. Η εξέλιξη αυτή, όμως, σημαίνει ότι θα υπάρξει σοβαρή αύξηση του 

χρόνου για ανάπαυση, ψυχαγωγία και ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και για τον εθελοντισμό. Όπως υποστηρίζει ο Τζέρεμυ Ρίφκιν στο κλασικό 

πλέον έργο του « Το τέλος της εργασίας», ο εθελοντισμός θα αποτελέσει έναν βασικό 

τομέα εργασιακής δραστηριότητας που θα συμπληρώνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
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τομέα εργασίας. Ήδη η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται δυναμικά στις ΗΠΑ και 

σε χώρες της Ευρώπης.  

Τέλος, η τηλεργασία, η εργασία δηλαδή από απόσταση, αποτελεί έναν 

σημαντικότατο καινούριο παράγοντα που θα ανατρέψει πολλές από τις κατεστημένες 

δομές των εργασιακών σχέσεων. Η αυτοαπασχόληση, η απασχόληση στο σπίτι ή από 

απόσταση με ελαστικό ωράριο, θα αναπτυχθεί παράλληλα με την επέκταση της 

συναφούς τεχνολογίας της τηλεματικής και θα επιφέρει καταλυτικές αλλαγές όχι 

μόνο στον χώρο της εργασίας, αλλά και στις δομές της αστικής κοινωνίας. 

Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι οποίες ειδικά στη 

χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό πλέον να αποκτήσουν 

νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική υπόσταση. Η φυγή από τα γκέτο των 

μεγαλουπόλεων και η αναζωογόνηση της περιφέρειας και ιδίως της λεγόμενης 

«άγονης γραμμής» αποτελεί μια εξέχουσα και εξαίρετη προοπτική του μέλλοντος. 

Ένα σοβαρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης της τάξης του 20-30% ή και 

περισσότερο στο απώτερο μέλλον, θα εργάζεται με αυτόν τον τρόπο. 

 

Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. 

Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 81-82 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.         Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, θα μπορεί ένας εργαζόμενος να 

διατηρεί την απασχολησιμότητά του τον εικοστό πρώτο αιώνα; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

Β2.α. Να διαιρέσετε την τρίτη παράγραφο (Επίσης, η εργασία...της Ευρώπης) του 

κειμένου σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 
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Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α.  Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: (να) 

επεκταθεί, προοιωνίζεται, ελαστικά, ριζική, αναζωογόνηση. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, τον χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι 

οποίες ειδικά στη χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ 

πιθανό πλέον να αποκτήσουν νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική 

υπόσταση»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια 

αναφορική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

προσδιοριστική είτε ως παραθετική, με βάση τις πληροφορίες που περιέχει για 

τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η δεοντολογία υπάρχει, την έχω συναντήσει... 

 

Υπάρχουν πολλές απόψεις για τη δημοσιογραφία. Οι μεν την αποκαλούν 

«λειτούργημα», εφόσον χωρίς ενημερωμένους πολίτες δεν υπάρχει σωστή 

δημοκρατία. Άλλοι ακούν τη λέξη και γελάνε. Πάντως ο όρος περιλαμβάνει μιαν 

υπερβολή: ο Τύπος είναι και επιχείρηση και ο δημοσιογράφος είναι και εργαζόμενος, 

όπως όλοι οι άλλοι. Ορισμένοι δημοσιογράφοι, εκδότες ή ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών 

ΜΜΕ, ό,τι κι αν λένε επισήμως, ενδιαφέρονται για τη δημοσιογραφία όπως θα 

ενδιαφέρονταν για την παραγωγή παπουτσιών. Το ζητούμενο είναι γι’ αυτούς μόνον 

το άμεσο κέρδος που αποδίδει μια καλή επιχείρηση ή το έμμεσο που απορρέει από 

την επιρροή που ορισμένοι παράγοντες αποκτούν. Το αποστομωτικό επιχείρημα ενός 

ιδιαίτερα ειδεχθούς
1
 ραδιοτηλεοπτικού «αστέρα», πρωταγωνιστή αθλιοτήτων, ήταν 

ότι κέρδιζε (προ δεκαετίας) 1 δισ. τον χρόνο. Βεβαίως, δεν έχουν χαθεί το πάθος, το 

μεράκι, η θέληση συμμετοχής στα κοινά. Υπάρχουν. Το γνωρίζω. Τα συναντώ. 

Οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι ντόμπροι. Ο Ρόι Χόουαρντ, ένας από τους 

ιστορικούς μεγιστάνες του Τύπου, είχε δηλώσει ευθέως στους συνεργάτες του 

εγκαινιάζοντας στο Ντιτρόιτ μια από τις εφημερίδες του: «Βρισκόμαστε εδώ 

αποκλειστικά σαν έμποροι ειδήσεων. Για να πουλάμε διαφήμιση και να την πουλάμε 

σε τιμή ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές. Αλλά πρέπει πρώτα να παράγουμε μια 

εφημερίδα με ελκυστική ενημέρωση για να έχει καλή κυκλοφορία, ώστε να 

επιτρέψει στη διαφήμιση να είναι πιο αποτελεσματική». Συμπέρασμα: τα του 

«λειτουργήματος» πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Και τότε ποια η διαφορά με τις 

εμπορικές τηλεοράσεις μας; Υπάρχουν και άλλες αμερικανικές εφημερίδες στις 

οποίες κυριάρχησε ο σεβασμός στην είδηση και στην έρευνα, καθώς και στην 

ευπρέπεια. Η εφημερίδα «New York Times» έχει την αρχή να δημοσιεύει «όλες τις 

ειδήσεις που πρέπει να τυπώνονται» - σημειώστε το «πρέπει» - με την προσθήκη ότι 

οι τίτλοι της εφημερίδας «δεν πρέπει να λερώνουν το τραπεζομάντιλο στο οποίο οι 

αναγνώστες της δοκιμάζουν το πρωινό τους». 

Αυτή η διπλή παράδοση διαιωνίζεται και στα ηλεκτρονικά μέσα. Τα μεν ζουν 

και βασιλεύουν μέσα στην πιο απίστευτη - και για μας - αθλιότητα. Τα δε, όπως τα 

μεγάλα εβδομαδιαία περιοδικά, διπλοτσεκάρουν την κάθε λέξη των παρουσιαστών 

τους, μπας και περάσει κάποιο λαθάκι. Αν είναι δυνατόν να μην περάσει... Και ποιος 

θα τολμούσε να ισχυριστεί ότι εφημερίδες όπως η «Washington Post» δεν επιτελούν 

λειτούργημα; 

                                                           
1
 ειδεχθής: αυτός που μας προκαλεί ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα αποστροφής, απέχθειας 
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Δεν είναι διαφορετικοί οι προβληματισμοί σε μια χώρα όπου η δημοσιογραφία 

είναι παραδοσιακά πιο «λογοτεχνική» και πιο «προσωπική», δηλαδή στη Γαλλία, 

όπου συνυπάρχει η κυρίαρχη «Le Monde», και όχι μόνο, με κάθε λογής «σκουπίδια». 

Παντού ο Τύπος και τα ΜΜΕ προσφέρουν και την εφημερίδα-χώρο-διαφήμισης (ή το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση) αλλά και το λειτούργημα. Όπως και στις ΗΠΑ όμως 

και όπως στις περισσότερες χώρες, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις έγιναν πιο νωρίς 

αλλά με βραδύτερους από εδώ ρυθμούς, ορισμένοι κανόνες επιζούν και ενίοτε, σε 

δύσκολες στιγμές, επικρατούν. Μερικές φορές και με τη σύμπραξη της ποινικής 

δικαιοσύνης. 

Ποιοι είναι αυτοί οι απλοί κανόνες; Η διασταύρωση των ειδήσεων. Η 

συνείδηση της ευθύνης απέναντι στο κοινό και την κοινωνία. Η περίσκεψη. Η μη 

δημοσίευση ακόμη και διασταυρωμένων πληροφοριών για πρόσωπα χωρίς και τη 

δική τους άποψη. Η αποφυγή κάθε υπερβολής. Η πεποίθηση ότι η συκοφαντία είναι 

θανάσιμο δημοσιογραφικό αμάρτημα. Η αντίληψη ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει 

να συγχέει τον ρόλο του με εκείνον του αστυνομικού και του δικαστή. Η δημόσια 

αναγνώριση του λάθους και η αποκατάσταση κάθε αδικημένου. Η άρνηση 

δημοσίευσης δοτών πληροφοριών,
2
 καθώς και η άρνηση υπακοής σε 

εξωδημοσιογραφικά κέντρα και προσταγές. Το ασυμβίβαστο του δημοσιογραφικού 

επαγγέλματος με τα επαγγέλματα του διαφημιστή, του δημοσιοσχεσίτη και του 

υπαλλήλου Γραφείων Τύπου. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται και στα δικά μας 

κείμενα δεοντολογίας. Προβλέπονται και κυρώσεις. Όμως οι παρεκτροπές είναι 

πολλές, καθημερινές, προκλητικές και επικίνδυνες. Παλαιότερα, μπορεί οι 

εφημερίδες να ήταν πιο «κομματικές», όμως οι δημοσιογράφοι, χωρίς τα σημερινά 

«λούσα» των ολίγων, είχαν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Μεσολάβησε όμως με τη 

χιονοστιβάδα των ηλεκτρονικών μέσων μια γενικευμένη απορρύθμιση. 

 

Ρ. Σωμερίτης, εφημ.  Το Βήμα, 10.2.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

  

                                                           
2
 δοτές πληροφορίες: αυτές που έχει επιβάλει κάποια ανώτερη αρχή 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι είναι, κατά τον συγγραφέα, οι κανόνες δεοντολογίας κατά την άσκηση 

του δημοσιογραφικού επαγγέλματος; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-80 

λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη παράγραφο 

(Δεν είναι... ποινικής δικαιοσύνης) και την πέμπτη παράγραφο (Ποιοι είναι... 

γενικευμένη απορρύθμιση) του κειμένου;  

 (μονάδες 5) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για 

καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: συμμετοχής, 

ελκυστική, ευπρέπεια, αποφυγή, δημόσια. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος κ.λ.π). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

H εύκολη κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο 

 

Σχεδόν καθηµερινά ασκείται στην τηλεόραση ένα είδος εύκολης κριτικής, 

σύµφωνα µε την οποία η τηλεόραση είναι απλά ένα χαζοκούτι.  Όλες οι µεγάλες 

εφηµερίδες έχουν καθιερώσει στήλες που ειδικεύονται σ’ αυτήν την κριτική. 

Μάλιστα, οι σχετικές στήλες θα µπορούσαν να ονοµάζονται «ζαπίσµατα» από τον 

τρόπο παράθεσης των κριτικών σχολίων, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 

έρευνα των τηλεοπτικών εκποµπών. Ακόμη και οι µη εντεταλµένοι 

επιφυλλιδογράφοι επωµίζονται προθύµως µια περιστασιακή επί παντός κριτική στην 

τηλεόραση.  

Βέβαια, οι προϋποθέσεις της εύκολης κριτικής είναι εξίσου εύκολες. Η πρώτη 

συνθήκη είναι «υλική» µάλλον, παρά συµβολική. Η κριτική ασκείται από ένα 

απειλούµενο µέσο, τον Τύπο, σε ένα µέσο που κυριάρχησε, την τηλεόραση. Στην 

κριτική της τηλεόρασης από τον Τύπο λανθάνει
1
 ένα παιχνίδι χαµένης εξουσίας. 

Άλλωστε, οι συµβολικοί όροι µε τους οποίους ασκείται η κριτική προϋποθέτουν 

ακριβώς τη διάκριση ενός «χαµηλού» από ένα «υψηλό» µέσο. Η κριτική προέρχεται 

από µέσο που θεωρεί εαυτόν ανώτερο, µε όλη την ευλογοφάνεια αυτής της 

προϋπόθεσης. Επιπλέον, η διάκριση «χαµηλού»-«υψηλού» µέσου αντιστοιχεί στην 

ύποπτη διάκριση «χαµηλής»-«υψηλής» κουλτούρας. 

Όμως, ας µην παραβλέψουµε µία ακόµη προϋπόθεση. Ότι η κριτική στην 

τηλεόραση, ακριβώς χάρη στην επαναληψιµότητά της, είναι τόσο κοινότοπη όσο 

τουλάχιστον αυτό που κατακρίνει. Μία από τις κοινοτοπίες της τηλεόρασης είναι ότι 

ό,τι και να δείχνει, προβάλλει τελικά ένα πράγµα, έναν τρόπο ζωής, ένα ήθος, το ήθος 

δηλαδή των ανθρώπων που καταναλώνουν αντί να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο 

τους. Μία ακόµη κοινοτοπία είναι ότι το «κακό» πουλάει περισσότερο από το «καλό» 

και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αντιστρόφως ανάλογες οι ακροαµατικότητες των 

καναλιών και οι κυκλοφορίες των φύλλων. Κοινότοπη είναι και η φοβία ότι η υψηλή 

κουλτούρα κινδυνεύει να µολυνθεί από τη χαµηλή.  

Ωστόσο, αντί να ελέγξουµε τις προϋποθέσεις τέτοιων κοινοτοπιών, που 

υποτιµούν τον ενηµερωτικό και παιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης, θα ήταν 

χρησιµότερο να τις στρέψουµε στον εαυτό τους, για να δούµε τι θα απέφεραν σε µιαν 

υποθετική κριτική προς τον ίδιο τον Τύπο. Τότε, ίσως να διαπιστώναµε ότι η εύκολη 

κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο. Βέβαια, σ’ ένα τέτοιο 

«αναστοχαστικό» εγχείρηµα, θα µπορούσαµε να αναλογιστούµε πρώτα πρώτα γιατί ο 

                                                           
1
 λανθάνω: δε γίνομαι άμεσα αντιληπτός, δεν εκδηλώνομαι φανερά, υπάρχω κρυμμένος 

GI_V_NEG_0_18264.pdf



παραπανίσιος έντυπος κριτικός λόγος δεν ξοδεύεται στο ίδιο το µέσο από το οποίο 

εκπορεύεται; Γιατί σπανίζουν, λοιπόν, στις εφηµερίδες οι στήλες ανοιχτού διαλόγου, 

διεξοδικής επιχειρηµατολογίας και τεκµηριωµένης καταγγελίας; Γιατί σπανίζουν στις 

εφηµερίδες οι στήλες κριτικής των εφηµερίδων;  

Μήπως, όμως, ένας τέτοιος τύπος κριτικής θα παραβίαζε το άρρητο 

consensus
2
 του Τύπου, που, για να συντηρείται, έχει ανάγκη από έναν εξωτερικό 

εχθρό, ένα άλλοθι, την τηλεόραση; Ή µήπως οι εφηµερίδες, ειδικά αυτό το µεγάλο 

ποσό που αθροίζεται κάθε Κυριακή, δεν έχουν σαβούρα; Ας µην υποτιµάµε αυτό που 

ο αναγνώστης ξέρει. Ξέρει δηλαδή να πετάει, περιορίζοντας όσα του προσφέρονται 

στην πραγµατική τους αξία, η οποία κυμαίνεται στο ένα περίπου ευρώ, και σε όσα 

βεβαίως πραγµατικά τον ενδιαφέρουν. Κυρίως, ας µην υποτιµήσουµε το γεγονός ότι 

ο αναγνώστης διαβάζει εφηµερίδα µε τον τρόπο ακριβώς που οι περισσότεροι 

βλέπουµε τηλεόραση, µε «ζαπίσµατα». 

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτηµα των πολλαπλών εξαρτήσεων και διαπλοκών 

του Τύπου, ας περιοριστούµε στα «υψηλά» θέµατα, όπως ο Τύπος τα εννοεί, κι ας 

αναρωτηθούµε: µέσα από ποιες και πόσες εξαρτήσεις, διευκολύνσεις και παρεΐστικα 

κανακέµατα, παρά τις µεγαλοστοµίες, προσεγγίζει ο Τύπος τα µεγάλα, τα υψηλά 

θέµατα του πολιτισµού. 

 

Σπ. Μοσχονάς, εφημ. Η Καθημερινή, 8.4.2001(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα σημεία, στα οποία συνήθως οι   

εφημερίδες ασκούν κριτική στην τηλεόραση; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 

(60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος (Σχεδόν 

καθημερινά...στην τηλεόραση) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 

                                                           
2
 άρρητο consensus: ανείπωτη γενική συναίνεση 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας μία συνώνυμη ή 

σημασιολογικά ισοδύναμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή: επωµίζονται, κυριάρχησε, κατακρίνει, κοινότοπη, 

εκπορεύεται. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς 

την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λ.π.) 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η κριτική προέρχεται από µέσο που θεωρεί εαυτόν ανώτερο»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική  

είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προστασία της ιδιωτικότητας] 

 

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα λαμπρές για το εταιρικό προφίλ
1
 

του facebook, της δημοφιλέστερης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Η συνήθως 

απρόσκοπτη
2
 επέλασή του στο Διαδίκτυο στιγματίστηκε από μαζικές αντιδράσεις 

για την έκθεση ακόμη μεγαλύτερου ποσοστού δεδομένων των χρηστών του σε 

δημόσια χρήση. Mε ομαδική αποχώρηση στις 31 Μαΐου ή αποχή στις 6 Ιουνίου 

αντιδρούν οι χρήστες στους νέους όρους χρήσης του. 

Συγκεριμένα, οι νέοι όροι χρήσης, που υποχρεωτικά αποδέχεται κάθε 

εγγεγραμμένος και ισχύουν από τις 22 Απριλίου 2010, χαρακτηρίζουν εξ ορισμού 

δημόσια όλα όσα αναρτά κανείς εκεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή 

(παίζει ένα παιχνίδι, παίρνει μέρος σε ένα χιουμοριστικό συγκριτικό τεστ με τους 

φίλους του, γράφεται σε μια ομάδα διαμαρτυρίας ή υποστήριξης κ.λπ.) είναι σα να 

κάνει μια δημόσια ανακοίνωση, που υπερβαίνει τα όρια της - ούτως ή άλλως 

τεράστιας - κοινότητας του facebook. Όλες αυτές οι δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες 

για εμπορική χρήση από υπηρεσίες και εταιρείες τις οποίες ο χρήστης πιθανότητα 

αγνοεί εντελώς, αλλά στο αρχείο των οποίων εκείνος θα αποτελεί μια αξιοποιήσιμη 

μονάδα για εμπορικούς και άλλους σκοπούς. Ακόμη κι αν ο ίδιος διαγράψει κάποτε 

τον λογαριασμό του, αυτά τα δεδομένα θα εξακολουθήσουν να είναι δημόσια και να 

προσφέρονται για τις παραπάνω χρήσεις, εφόσον τα έχει μοιραστεί με φίλους του στο 

δίκτυο - εκτός αν τα διαγράψουν και εκείνοι. 

Παρ’ όλα αυτά, λίγες χιλιάδες ατόμων δηλώνουν έτοιμοι να αποχωρήσουν 

ομαδικά στις 31 Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον μη σεβασμό στα προσωπικά 

δεδομένα τους. Άλλοι προτιμούν ηπιότερη αντίδραση και οργανώνουν αποχή από το 

μέσο (δηλαδή δε θα συνδεθούν) στις 6 Ιουνίου. Το σημερινό κίνημα εναντίον του 

facebook δεν είναι το πρώτο. Μικρές ομάδες προσπάθησαν αρκετές φορές στο 

παρελθόν να οργανώσουν μαζικές διαμαρτυρίες και αποχωρήσεις από το δίκτυο 

χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η απήχηση των αντιδράσεων μοιάζει με τσίμπημα 

καρφίτσας σε ελέφαντα, αν αντιπαραβάλουμε τις αποχωρήσεις με τις νέες εγγραφές. 

Ο αριθμός των ενεργών μελών έχει υπερβεί τα 400 εκατομμύρια και είναι 

υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρσι.  

Μια πιο δημιουργική αντίδραση, ωστόσο, στη μαζική εμπορευματοποίηση 

των δεδομένων που ανταλλάσσουν οι χρήστες μέσων όπως το  facebook, 

                                                           
1
 εταιρικό προφίλ: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας 

2
 απρόσκοπτος: αυτός που γίνεται χωρίς προσκόμματα, που δε συναντάει εμπόδια, ο ομαλός 
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αντιπροτείνουν τέσσερις πιτσιρικάδες σπουδαστές πληροφορικής από τη Νέα Υόρκη, 

οι οποίοι σχεδίασαν το Diaspora, ένα μοντέλο κοινωνικού μέσου που θα επιτρέπει τη 

δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών, όπως τα έχει συνηθίσει ο κόσμος αλλά με 

διασύνδεση των υπολογιστών των διαδικτυακών φίλων (αντί της παραχώρησής τους 

σε βάσεις δεδομένων, σε στιλ facebook). Η ιδέα τους βρήκε απρόσμενα μεγάλη 

χρηματοδότηση από δωρεές και υπόσχονται να την υλοποιήσουν μέχρι τον 

Σεπτέμβριο. Ασφαλώς δεν θα καταφέρουν να αφυπνίσουν την τεράστια μάζα 

χρηστών που αδιαφορούν για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, αλλά υπάρχει 

πολύς «ψαγμένος» κόσμος που περιμένει με αγωνία να δει το Diaspora στην πράξη. 

 

Αγ. Μπουμπούκα, εφημ. Ελευθεροτυπία, 23.5.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι διαφορετικές μορφές αντίδρασης 

απέναντι στη μαζική εμπορευματοποίηση των δεδομένων που ανταλλάσσουν 

οι χρήστες της δημοφιλέστερης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (facebook); Να 

απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος (Οι τελευταίες 

εβδομάδες...χρήσης του) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

 

Β2.β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α.  Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε 

να αποδίδεται το ίδιο νόημα: στιγματίστηκε, αξιοποιήσιμη, προσπάθησαν, 

αντιπαραβάλουμε, αφυπνίσουν.  

 (μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες ή 

σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή 

η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς 

τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, το χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. α. «Ασφαλώς δεν θα καταφέρουν να αφυπνίσουν την τεράστια μάζα 

χρηστών που αδιαφορούν για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους...»:  

 

Να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

παραθετική είτε ως προσδιοριστική με βάση τις πληροφορίες που αυτή 

περιέχει για τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Τηλεόραση και πολιτισμός   
 

Μύδροι
1
 εξαπολύονται τον τελευταίο καιρό κατά της ελληνικής ιδιωτικής 

τηλεόρασης, με αφορμή τις τουρκικές σειρές που καθημερινά παρελαύνουν στις 

οθόνες μας. Από τον Μουράτ στην Ασί και απ’ εκεί στον Σουλεϊμάν τον 

Μεγαλοπρεπή και πάει λέγοντας … 

Ως συνήθως, στη χώρα που αιώνες πριν γέννησε το μέτρο χάνουμε το μέτρο 

αιώνες μετά. Πράγματι η τηλεόραση αποτελεί έναν ευανάγνωστο δείκτη πολιτισμού. 

Πράγματι οι τηλεοπτικές παραγωγές, ιδιαίτερα οι καθημερινές, μπορούν να 

επιφέρουν αυτό που αποκαλούμε πολιτισμική αλλοτρίωση, ξενομανία κ.λ.π. 

Πράγματι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα και η ιδιωτική, που σέβεται τον ρόλο και το 

κοινό της, οφείλει να υποστηρίζει ελληνικές παραγωγές, δείγματα πολιτιστικά της 

δικής μας κουλτούρας, που θα αποτελέσουν και καταπίστευμα
2
 για το μέλλον. 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, όμως, έως τη δαιμονοποίηση των τουρκικών 

σίριαλ υπάρχει μεγάλη απόσταση, που διανύεται αυθαίρετα και, μετά από πολλά 

λογικά χάσματα, οδηγούμαστε στο «συμπέρασμα» του αφελληνισμού. Πρώτον, διότι 

η τηλεόραση αποτελεί περισσότερο αντανάκλαση του πολιτισμού μας και λιγότερο 

γενεσιουργό αιτία. Σίγουρα και η ίδια, με τη δυναμική της εικόνας που διαθέτει, 

μεταβάλλεται προοδευτικά από αιτιατό
3
 σε αίτιο πολιτισμικής αλλοτρίωσης. Δεν 

αντανακλά δηλαδή μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά και τον διαμορφώνει.  

Όμως δε φταίει αυτή, που πολλοί νέοι σήμερα συγχέουν στο μυαλό τους την 

ελληνική επανάσταση με τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ακόμα, δε φταίει η τηλεόραση 

για το γεγονός ότι οι Νεοέλληνες μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό 

ζυγό πέταξαν στα σκουπίδια, ούτε καν στην ανακύκλωση, τις λαϊκές τους 

παραδόσεις, τα λαϊκά τραγούδια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους και τόσα άλλα 

πολύτιμα δείγματα ενός πολιτισμού που άνθισε σε αντίξοες συνθήκες, στο όνομα 

ενός άκριτου και άναρχου εξευρωπαϊσμού. Για όλα τα παραπάνω δεν ευθύνονται τα 

τουρκικά σίριαλ … 

Εξάλλου, η ξενομανία μας δεν είναι φαινόμενο τωρινό, αφού ξένες 

τηλεοπτικές σειρές και παραγωγές ή φτηνές απομιμήσεις τους μας συντροφεύουν εδώ 

και δεκαετίες, και οι οποίες δεν είναι τουρκικής προέλευσης. Παράλληλα, οι 

χολυγουντιανές ταινίες μονοπωλούν σχεδόν τις κινηματογραφικές μας προτιμήσεις, 

αποτελώντας οχήματα γλώσσας, αξιών, μόδας, πολιτισμού. Για πολλά χρόνια, επίσης, 

                                                           
1
 μύδρος: οβίδα κανονιού//(μεταφορικά) έντονη κριτική, κατηγορίες εναντίον κάποιου 

2
 καταπίστευμα: αγαθό που εμπιστευόμαστε σε κάποιον για να το διατηρήσει στο μέλλον 

3
 αιτιατό: το αποτέλεσμα που δημιουργείται από μια αιτία 
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οι Έλληνες παρακολουθούσαν κατά δεκάδες τις κατά τα άλλα συμπαθέστατες 

λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες
4
. 

Τέλος, είναι αλήθεια ότι η ιδιωτική κυρίως τηλεόραση ευθύνεται για τη 

στήριξη της εγχώριας τηλεοπτικής παραγωγής. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι 

μονόδρομος. Μέρος της ευθύνης χρειάζεται να αναλάβουν και οι παραγωγοί, οι 

οποίοι καταφεύγουν στην εύκολη λύση της αντιγραφής ξενικών προτύπων, αλλά και 

το κοινό. Το τελευταίο, ενώ διαμαρτύρεται για τις τουρκικές σειρές, τις επιβραβεύει 

με υψηλές τηλεθεάσεις.  

Συνεπώς, μια ελληνική τηλεόραση, με όλη τη σημασία της λέξης, απαιτεί 

συλλογική προσπάθεια και διάθεση, για να παράγει αυτό που λέμε πολιτισμό. Απαιτεί 

ειλικρινή παραδοχή των ημαρτημένων, αυτεπίγνωση και όχι ανέξοδη και εύκολη 

κριτική κατά πάντων. Οι Άγγλοι ετοιμάζονται να εισάγουν τα αρχαία ελληνικά ως 

βασικό μάθημα στα σχολεία τους. Λέτε να αποφάσισαν να «παραδώσουν γη και 

ύδωρ» στο λαμπρό, ομολογουμένως, ελληνικό πολιτισμό; 

 

Γ. Λιάππης, εφημ. Το Βήμα, 30.11.2012 (διασκευή).  
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η βαθύτερη αιτία της πολιτισμικής 

αλλοτρίωσής μας; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 11) 

 

Β2.   Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Ως συνήθως...για το 

μέλλον) του κειμένου;  

 (μονάδες 4) 

  

                                                           
4
σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με μεγάλο     

  αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: παρελαύνουν, αλλοτρίωση, συγχέουν, αντίξοες, 

μονοπωλούν.  Να φροντίσετε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή 

η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λ.π.). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Πράγματι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα και η ιδιωτική, που σέβεται το 

ρόλο και το κοινό της, οφείλει να υποστηρίζει ελληνικές παραγωγές...»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική 

είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 [Η τηλεόραση ως «φθηνή πολυτέλεια»] 

 

Πρόσφατα άκουσα τυχαία έναν άνδρα γύρω στα 35 - 40 να περιγράφει πόσο 

όμορφα θα περνάει τώρα που απολύθηκε. «Δεν τους έχω ανάγκη», έλεγε σαν να 

προσπαθούσε να δώσει κουράγιο στον εαυτό του. «Έχω την τηλεόραση plasma, 42 

ίντσες όλες δικές μου, φαγητό τζάμπα, γιατί να δουλεύω για ένα κομμάτι ψωμί; Όλη 

μέρα ξάπλα μπρος στην plasma». Δεν ξέρω ποιος θα του εξασφαλίζει τη δωρεάν 

σίτιση. Ενδεχομένως οι συνταξιούχοι γονείς ή κάποιο εισόδημα στο χωριό. Όμως, ο 

άνθρωπος αυτός θέλοντας να δώσει κουράγιο στον εαυτό του περιέγραφε μια 

ονειρική ζωή αεργίας και αέναης τηλεθέασης. 

H μεγάλη έγχρωμη τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι πια σημάδια πλούτου, αλλά βασικά 

αγαθά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής απογραφής πληθυσμού στο 

Μεξικό, τα νοικοκυριά που έχουν τηλεόραση (93%) είναι περισσότερα από αυτά που 

διαθέτουν ψυγείο (82%) ή ντους (65%), «κάτι αρκετά περίεργο για μια ζεστή χώρα με 

φριχτή τηλεόραση», παρατηρεί σοκαρισμένος ο συντάκτης του σχετικού άρθρου στο 

περιοδικό «Εconomist». 

Σε μια έρευνα για την πείνα στον κόσμο, στο τρέχον τεύχος ενός άλλου 

περιοδικού, του «Foreign Policy», οι μελετητές ρωτούν έναν πάμπτωχο χωρικό στην 

Ινδονησία γιατί αγόρασε τηλεόραση, τη στιγμή που η οικογένειά του λιμοκτονεί. 

Εκείνος γελάει και απαντά: «Μα, η τηλεόραση είναι πιο σημαντική από το φαγητό!». 

Και όχι μόνο η τηλεόραση, αλλά και το κινητό τηλέφωνο. Μετανάστες που δεν έχουν 

ούτε στρώμα να πλαγιάσουν χρειάζονται το κινητό για να επικοινωνούν με συγγενείς 

και συμπατριώτες τους στην Ευρώπη ή στην πατρίδα τους. Η μικρή αυτή συσκευή 

γίνεται η πυξίδα που τους βοηθάει να μη θαλασσοπνίγονται. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες 

αποτυπώνουν στο βίντεο του κινητού τους τις στιγμές του απόπλου από τις ακτές της 

Bόρειας Αφρικής των σαπιοκάραβων που θα τους μεταφέρουν στη Λαμπεντούζα
1
 (αν 

σταθούν τυχεροί και δεν τους καταπιεί η φονική Μεσόγειος). Γέλια, χαρές και το 

καράβι σαλπάρει. 

Συχνά η τηλεόραση, ανεξάρτητα από το πόσο άθλιο ή εκλεκτό είναι το 

πρόγραμμά της, κάνει μια δύσκολη ζωή, μοναχική ή μη, υποφερτή. Η έξοδος από το 

σπίτι κοστίζει και γι’ αυτό η άνοδος της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση της 

τηλεθέασης. Όπως δείχνουν σχετικές μετρήσεις, από τον Οκτώβριο του 2010 έως τα 

μέσα Μαρτίου του 2011, η μέση ημερήσια τηλεθέαση στην Ελλάδα (5 ώρες και 12 

                                                           
1
 Λαμπεντούζα: ιταλικό νησί ανάμεσα στη Σικελία και τις ακτές της Τυνησίας, από το οποίο 

εισέρχονται συχνά μετανάστες στην Ευρώπη.  
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λεπτά) ήταν 10 λεπτά υψηλότερη απ’ ό,τι το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, 

αν και πολλοί απομακρύνονται από την τηλεόραση και παρακολουθούν τις ταινίες 

και τις εκπομπές της αρεσκείας τους στην οθόνη του υπολογιστή τους ή ξοδεύουν 

ατέλειωτες ώρες περιπλανώμενοι στο Διαδίκτυο. 

Επομένως, σε συνθήκες ύφεσης, είναι πιο εύκολο να στραφεί κανείς στις 

λεγόμενες «φθηνές πολυτέλειες», παρά να επιδιώξει την κοινωνική δράση ή την 

πνευματική του καλλιέργεια. Άξενος και απειλητικός γίνεται ο πραγματικός κόσμος, 

γιατί αυτός αλλάζει, ενώ εμείς βουλιάζουμε. Είναι κωμικό ίσως και απάνθρωπο να 

ρωτήσουμε έναν άνεργο γιατί ζει μέσω της οθόνης, αντί να διαβάζει βιβλία, να 

ακούει μουσική, να επισκέπτεται μουσεία και γκαλερί ή να αφοσιωθεί στον 

εθελοντισμό. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην εποχή τους, να μαθαίνουν για τον 

μεγάλο κόσμο (έστω για κάποιες «φέτες» του) και όχι απλώς να επιβιώνουν. Τέλος, 

όσο οι αποφάσεις στον μεγάλο κόσμο λαμβάνονται χωρίς εμάς, όσο η εργασία γίνεται 

όνειρο απατηλό ή προσωρινό, τόσο βυθιζόμαστε σε έναν ιδιωτικό μικρόκοσμο, 

γινόμαστε αφεντικό του τηλεκοντρόλ ή του πληκτρολογίου και χτίζουμε εικονικές 

φιλίες και ταυτότητες. 

 

Μ. Τζιαντζή, εφ. Η Καθημερινή, 15.5.2011 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια παραδείγματα, η αρθρογράφος, αποδεικνύει ότι η τηλεόραση δεν 

αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό αγαθό; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 

60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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Β2. α. Με ποια διαρθρωτική λέξη εξασφαλίζεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη 

παράγραφο (Συχνά... στο Διαδίκτυο) και στην πέμπτη παράγραφο 

(Επομένως,… ταυτότητες) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

αέναης, σημάδια, άνοδος, (να) αφοσιωθεί, απατηλό. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, το χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.  Να εκθέσετε με συντομία τους λόγους για τους οποίους η συγγραφέας στην 

τελευταία παράγραφο του κειμένου τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση 

«φθηνές πολυτέλειες».  

(μονάδες 5) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα] 

 

Σε γενικές γραμμές, η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες λειτουργίας των 

καλλιτεχνικών επαγγελμάτων συνιστούν γρίφο και πρόκληση για τους κοινωνικούς 

επιστήμονες και ειδικότερα για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των 

επαγγελμάτων, καθώς για την καλλιτεχνική εργασία τείνει να επικρατεί η εικόνα μιας 

ανώτερης δραστηριότητας, ενώ τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα γίνονται αντιληπτά ως 

«επαγγελματικοί κόσμοι εκτός κανόνων». 

Βεβαίως, εμπειρικές μελέτες των τελευταίων χρόνων, κοινωνιολογικής κυρίως 

προέλευσης, συνέβαλαν στην «απομυθοποίηση» της καλλιτεχνικής εργασίας και των 

καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, αναδεικνύοντας τις συνθήκες άσκησής τους. Οι 

εργασιακές συνθήκες για τους καλλιτέχνες είναι τις περισσότερες φορές πολύ 

δύσκολες, δεδομένου ότι η αυτοαπασχόληση, η μερική απασχόληση, η περιοδική 

εργασία, η απασχόληση σε πολλούς εργοδότες κ.λπ. είναι οι κυρίαρχες μορφές 

οργάνωσης της εργασίας. Αυτή η κατάσταση συνοδεύεται και από υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, συνέπεια κυρίως του γεγονότος ότι σχεδόν σε μόνιμη βάση η προσφορά 

καλλιτεχνών ξεπερνά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Το ερώτημα είναι, λοιπόν, γιατί τόσα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα δεδομένων των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Με άλλα 

λόγια, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να ασκήσουν ένα επάγγελμα 

που είναι ελκυστικό μεν, αλλά ταυτόχρονα αρκετά επισφαλές; 

Δύο είναι οι συνηθισμένες κατηγορίες κινήτρων που ωθούν κάποιον στο να 

ασκήσει ένα επάγγελμα. Aφ’ενός η προσδοκία για αυξημένα κέρδη και αφετέρου οι 

μη οικονομικές ανταμοιβές που προκύπτουν από την άσκησή του. Στην περίπτωση 

των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων μπορεί η προσδοκία για αυξημένα κέρδη (καθώς 

και για μεγάλη αναγνωρισιμότητα) να λειτουργεί ως κίνητρο κατά την ένταξη σε μια 

καλλιτεχνική αγορά εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και εάν δεχτούμε αυτό το κίνητρο, η 

ίδια η εργασιακή πραγματικότητα και το χαμηλό επίπεδο των μέσων αμοιβών το 

θέτουν υπό αμφισβήτηση, ιδίως όταν πρόκειται για την παραμονή σε ένα 

καλλιτεχνικό επάγγελμα. Σε αυτήν την περίπτωση προέχουν κυρίως οι μη 

οικονομικές ανταμοιβές της καλλιτεχνικής εργασίας, όπως οι ψυχολογικές και 

κοινωνικές ανταμοιβές, οι ελκυστικές συνθήκες εργασίας, ο μη επαναλαμβανόμενος, 

εναλλασσόμενος χαρακτήρας της δουλειάς κ.λπ.. 

Παράλληλα, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται συχνά το επάγγελμά 

τους ως απόρροια ενός καλέσματος ή ενός προσωπικού ακαταμάχητου πάθους που 
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τους κυριαρχεί, μιας «εσωτερικής ώθησης», ως ένα επάγγελμα που το ασκούν όχι για 

τα κέρδη αλλά για την «αγάπη». Κατά συνέπεια η παραμονή σε αυτό προϋποθέτει ένα 

ιδιαίτερο είδος αφοσίωσης και προσήλωσης, που σχετίζεται και με άλλου είδους 

ανταμοιβές εκτός από τις υλικές. 

  

Χριστίνα Καρακιουλάφη (2013). Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Οι όψεις 

ενός εμμένοντος κινδύνου. (Επιστ. Επιμέλεια Μ. Σπυριδάκης). Αθήνα: Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, 130-134 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τη συγγραφέα, τα κίνητρα που ωθούν κάποιον στο να 

ασκήσει ένα επάγγελμα; Να συνθέσετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο 

60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη παράγραφο (Σε 

γενικές γραμμές,… εκτός κανόνων) και στη δεύτερη παράγραφο (Βεβαίως, 

εμπειρικές… αγορά εργασίας) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε φράση του κειμένου με έντονη γραφή: 

κοινωνικούς επιστήμονες, περιοδική εργασία, οικονομικές ανταμοιβές, 

εργασιακή πραγματικότητα, καλλιτεχνικό επάγγελμα (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, όπου αυτό είναι δυνατόν, ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «...γιατί τόσα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα...»: Να 

εξηγήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τη συγγραφέα.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. Πού δίνεται η έμφαση 

με την ενεργητική σύνταξη;  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο εθισμός στην τηλεόραση] 

 

Μπαίνουμε στο σπίτι και η πρώτη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το κουμπί 

του τηλεκοντρόλ. Συζητούμε με φίλους, αλλά το μάτι όλο ξεγλιστρά προς την 

πολύχρωμη οθόνη, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη συζήτηση, αλλά δεν 

κλείνουμε και την τηλεόραση. Κατηγορούμε έντονα το περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά δεν παραλείπουμε να τα παρακολουθούμε. 

Οι περισσότεροι, λοιπόν, έχουν με την τηλεόραση μια σχέση αγάπης-μίσους. 

Χαζοκούτι από τη μια, αλλά απαραίτητος σύντροφος στην καθημερινότητα. 

Τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα περνούν κατά μέσο όρο οι κάτοικοι των 

αναπτυγμένων χωρών μπροστά στις τηλεοράσεις. Όταν ένα άτομο φτάσει στην ηλικία 

των 75 ετών, θα έχει περάσει τα εννιά χρόνια της ζωής του βλέποντας τηλεόραση. 

Πρόκειται πια για την τρίτη ανθρώπινη δραστηριότητα μετά την εργασία και τον 

ύπνο. Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαρτημένοι από τη μικρή 

οθόνη. ΄H μήπως είναι; Τελικά η τηλεόραση προκαλεί εθισμό κλινικού τύπου; Μια 

τέτοια υπόθεση δεν είχε απασχολήσει μέχρι τώρα τους ερευνητές, παρά μόνο με τη 

μεταφορική της έννοια.  

Όμως, ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό «Scientific American» θέτει ξανά 

το ερώτημα. Όσοι βλέπουν υπερβολικά πολύ τηλεόραση εμφανίζουν συμπτώματα 

εθισμού, σημειώνει. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει μια ενστικτώδης βιολογική αντίδραση του ανθρώπου, η «αντίδραση 

προσανατολισμού», που δημιουργεί μια έλξη προς μια συσκευή, όπως η τηλεόραση, 

που εκπέμπει έντονα χρώματα και ήχους, με απότομες εναλλαγές σκηνών και 

ακουσμάτων. Θεμελιωτής της αντίδρασης προσανατολισμού είναι ο Ιβάν Παβλόφ, ο 

οποίος χρησιμοποιούσε στα πειράματά του σκυλάκια
1
. Δυστυχώς, ο άνθρωπος-

τηλεθεατής μέσω της υπερβολικής κατανάλωσης τηλεοπτικών προϊόντων μοιάζει να 

συναγωνίζεται σε υποταγή και αβουλία τα μικρά σκυλάκια, με τα οποία 

πειραματιζόταν ο Παβλόφ. 

                                                           
1
 Στα πειράματα αυτά ο Παβλόφ χρησιμοποίησε δύο ομάδες σκύλων, που λάμβαναν το γεύμα τους 

καθημερινά την ίδια ώρα. Η μία ομάδα άκουγε τον χτύπο ενός κουδουνιού λίγα λεπτά πριν από τη 

χορήγηση της τροφής. Όταν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ο Παβλόφ άρχισε να χτυπά το κουδούνι 

σε άσχετες ώρες χωρίς να προσφέρει τροφή, διαπίστωσε ότι οι σκύλοι ανταποκρίνονταν, όπως ακριβώς 

όταν τους πρόσφερε τροφή: τους έτρεχαν τα σάλια. Στην άλλη ομάδα σκύλων δεν υπήρχε η ίδια 

αντίδραση. Η διασύνδεση µεταξύ δύο ερεθισµάτων έγινε γνωστή ως εξαρτηµένο ανακλαστικό και η 

διαδικασία ονοµάστηκε κλασική εξάρτηση. Μέσω αυτής επέρχεται σημαντική αλλαγή της 

συμπεριφοράς. 
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Ίσως, βέβαια, δεν είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε τις αιτίες της τηλεοπτικής 

γοητείας σε βιολογικούς παράγοντες. «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή», 

έγραφε ένα σύνθημα στους τοίχους. Ίσως, λοιπόν, πριν καταδικάσουμε την 

τηλεόραση, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι ένα μέσο 

ψυχαγωγικό και εκπολιτιστικό, ας προβληματιστούμε για τη μουντή και άχαρη ζωή, η 

οποία συχνά μοιάζει ακόμα πιο ανιαρή και χυδαία από το κάθε «μπιγκ μπράδερ»
2
. Ας 

αντιδράσουμε για τους κοινωνικούς όρους της εργασιακής εξουθένωσης και της 

διαπροσωπικής απομόνωσης, που μετατρέπει και τα σκουπίδια της τηλεόρασης σε 

διαμάντια σε τιμή ευκαιρίας.� 

Για δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την επίδραση που έχει η 

τηλεθέαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα οι συχνές στιγμές 

βίας. Λιγότερο, όμως, έχει μελετηθεί η ίδια η σαγήνη του μέσου στον άνθρωπο, 

δηλαδή το ίδιο το μέσο και όχι το μήνυμα. ΄H μήπως αντίστοιχα με την περίφημη 

ρήση «το μέσο είναι το μήνυμα», ισχύει ότι «το μέσο είναι το πρόβλημα»!  

 

Γ. Ελαφρός, εφ. Η Καθημερινή, 17.3.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 (μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι αιτίες για τον εθισμό του σύγχρονου 

ανθρώπου στην τηλεοπτική γοητεία; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-

80 λέξεων). 

(μονάδες 11) 

  

                                                           
2
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 
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Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Όμως... ο Παβλόφ) του 

κειμένου;  

 (μονάδες 4) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

κατηγορούμε, υποστηρίζουν, δημιουργεί, εξουθένωσης, σαγήνη. 

(μονάδες 5) 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

Γ2. α.  «...υπάρχει μια ενστικτώδης βιολογική αντίδραση του ανθρώπου, η 

«αντίδραση προσανατολισμού», που δημιουργεί μια έλξη προς μια 

συσκευή..»: 

 Στο παραπάνω απόσπασμα ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

προσδιοριστική είτε ως παραθετική ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή 

περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

 [Ρατσισμός] 

 

Ο ρατσισμός δεν είναι ένας και ενιαίος. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα 

χαρακτηριστικά κοινά σε όλους τους ρατσισμούς. Έτσι, κάθε ρατσισμός στηρίζεται 

σε αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις για τις άλλες, τις ξένες φυλές. Ο 

ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς και στις 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Όμως, τις διαφορές αυτές  τις απολυτοποιεί, τις θεωρεί 

αναλλοίωτες και αιώνιες, ενώ τη δική του φυλή τη θεωρεί ανώτερη από όλες τις 

άλλες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά μιας ορισμένης ομάδας είναι 

ομοιογενή για όλα τα μέλη της. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη ακόμα και της δικής του ομάδας-φυλής. 

Πρόκειται βεβαίως για πίστη και όχι για γνώση. 

Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των ομάδων οι πάντες σχηματίζουν θετικά 

στερεότυπα για τους δικούς τους (την έσω ομάδα) και προκαταλήψεις για τους 

τρίτους (την έξω ομάδα). Προκαταλήψεις διαμορφώνουμε όλοι από τα πρώτα στάδια 

της ανατροφής μας, εφόσον δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ταυτότητα χωρίς τη 

διάκριση «εμείς - αυτοί». Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Εκείνο όμως που δεν είναι 

αναπόφευκτο είναι η εμμονή και η καθήλωση κάποιου στις κληρονομημένες από το 

κοινωνικό του περιβάλλον προκαταλήψεις. Επομένως, ρατσιστής είναι εκείνος που δε 

δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση τις προκαταλήψεις του. Ο ρατσιστής 

δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το άλλο επιχείρημα, αλλά απορρίπτει τη χρήση 

του λόγου. Αυτό συμβαίνει, γιατί συνδέει τις υπαρκτές διαφορές με ορισμένες 

φαντασιακές, έτσι ώστε οι πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες. 

Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από μια 

πραγματική διαφορά με τους άλλους. Απεναντίας, ο ρατσισμός δημιουργεί μια αιτία 

προκειμένου να εκδηλωθεί. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει η αιτία, θα εφευρεθεί. Η πίστη 

στην πρόταση «οι Εβραίοι σφάζουν παιδιά Χριστιανών» ή «όλοι οι Αλβανοί είναι 

εγκληματίες» είναι από λογική άποψη αστήρικτη. Από ψυχολογική άποψη, όμως, 

εξηγείται, γιατί προσφέρει άλλοθι για την εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στις 

ομάδες-θύματα. Η υπερβολική έξαψη, η «υπερ-αντίδραση» με την οποία ο ρατσιστής 

απορρίπτει τον άλλο, δεν έχει καμιά σχέση με την εκάστοτε πραγματική αφορμή, 

όποτε κι αν αυτή δοθεί. 
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Φυσικά, ο ρατσισμός συγγενεύει με την ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισμό. 

Μάλιστα, πολλές φορές συνυπάρχει μαζί τους και διαμορφώνει μια κατάσταση 

συγκοινωνούντων δοχείων. Ωστόσο, η ξενοφοβία μπορεί να μη στηρίζεται σε μια 

ανορθολογική πίστη στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής αλλά σε απλή άγνοια. 

Επίσης, ένας εθνικιστής μπορεί να υποτιμά τα άλλα έθνη. Όμως, δεν είναι 

απαραίτητο να επιθυμεί την εξαφάνισή τους. Η ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται 

στο ότι εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης, καλής και 

καθαρής φυλής επιθυμεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυμεί την εξαφάνιση των 

διαφορών (ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιεί την επιθυμία αυτή). 

Στις μέρες μας έχει αλλάξει και το περιεχόμενο του ρατσισμού. Σήμερα η 

έννοια της ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί, μια και αποδείχτηκε το αντιεπιστημονικό 

υπόβαθρο του ρατσισμού. Στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

ο ρατσισμός εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Αντί να διατυμπανίζει την 

ανωτερότητα της φυλής και την απόρριψη των άλλων, ο ρατσισμός εκφράζεται 

κυρίως με την απόλυτη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Η ανισότητα του 

ανώτερου και του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε 

ανόμοιους και αναφομοίωτους, υποτίθεται, πολιτισμούς. Πυρήνας του ρατσισμού 

πλέον είναι η φοβία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η επιδεικτική περιφρόνηση 

για τους κατώτερους παραχωρεί τη θέση της στην έμμονη αποφυγή της επαφής με 

τους άλλους. Επομένως, εξαιτίας της μετατόπισης από τη «φυλή» στην «κουλτούρα» 

γίνεται πλέον λόγος για «νεο-ρατσισμό». 

 

Ν. Δεμερτζής, εφημ. Η Καθημερινή, 31.12.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.         Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα κοινά χαρακτηριστικά σε όλους 

τους ρατσισμούς; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 11) 
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Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη περίοδο (Είναι αλήθεια... 

την έξω ομάδα) και τη δεύτερη περίοδο (Προκαταλήψεις... «εμείς - αυτοί») 

της δεύτερης παραγράφου (Είναι αλήθεια... τις δεύτερες) του κειμένου;  

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α.  Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

ομοιογενή, δύσπιστος, θύματα, απόρριψη, αποφυγή. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. α.  «Εκείνο όμως που δεν είναι αναπόφευκτο είναι η εμμονή και η καθήλωση 

κάποιου στις κληρονομημένες από το κοινωνικό του περιβάλλον 

προκαταλήψεις»: 

 

Να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

προσδιοριστική είτε ως παραθετική, ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή 

περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς και οι επικριτές τους]  

 

Το δυνατό ερέθισμα που προκαλεί η εικόνα και η μαγεία που ασκεί ο 

εσκεμμένα απλοϊκός λόγος των κόμικς έχουν ως αποτέλεσμα να προσφέρουν 

ψυχαγωγία και απόλαυση, καθώς με τις φανταστικές ή κωμικές τους περιπέτειες 

απομακρύνουν τον αναγνώστη από την κούραση και τη ρουτίνα της 

καθημερινότητας. 

Οι φανατικοί επικριτές των κόμικς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πίσω από τους 

καλοκάγαθους ήρωες διακινούνται ποικίλα ιδεολογήματα και πολύπλοκες 

φαντασιώσεις. Τα κόμικς ως επικοινωνιακό μέσο δρουν με δύο τρόπους, εκπέμπουν 

δύο τύπους μηνυμάτων: με λανθάνοντα τρόπο, μέσω της μεταβίβασης γενικών 

προτύπων σχέσεων και εξουσίας, π.χ. τις σχέσεις των παιδιών με τους ενηλίκους, τις 

σχέσεις των δύο φύλων, αλλά και με φανερό τρόπο, μέσω μηνυμάτων ιδεολογικά 

φορτισμένων, π.χ. απόψεις για τον στρατό, αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, 

βίαιες εικόνες κ.ά.  

Κατά καιρούς τα κόμικς έχουν κατηγορηθεί ότι περιέχουν: σαρκασμό, 

ειρωνεία, σάτιρα, αυθάδεια, φθόνο, εκδίκηση, απουσία ανθρωπιστικών αισθημάτων, 

αντιδραστικό όραμα του κόσμου, προσανατολισμό προς έναν απάνθρωπο τρόπο ζωής 

και κοινωνικής συμπεριφοράς με κίνητρα το κέρδος, το ατομικό βόλεμα, το κυνήγι 

του πλούτου, τη λαχτάρα της δημοσιότητας. Επίσης, ότι προβάλλουν κόσμους 

αταξικούς, με ήρωες που αδιαφορούν και αδρανοποιούνται απέναντι στα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα, κόσμους γεμάτους καλούς και κακούς που αντιμάχονται 

μεταξύ τους. Στα κόμικς, συνεχίζουν οι επικριτές, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι 

σχέσεις υποταγής κατώτερων προς ανώτερους. Κυριαρχεί η εξιδανίκευση και η 

ωραιοποίηση των μορφωτικών και πολιτιστικών αξιών του σύγχρονου καπιταλισμού 

με σκοπό της ζωής την καλοπέραση και τον άνευ ορίων καταναλωτισμό, τονίζεται η 

αξία του χρήματος, προβάλλεται η βία και η επιθετικότητα ως κύρια συστατικά της 

ζωής και ο πόλεμος παρουσιάζεται ως κύριος τρόπος εκτόνωσης της ανδρικής 

πολυπραγμοσύνης, ενώ η αποδοχή της βίας των ισχυρότερων ως νόμος της 

κοινωνίας.  

Το δυτικό πολιτικό σύστημα παρουσιάζεται, εξάλλου, ανώτερο από τα 

αντίστοιχα των λαών του Τρίτου Κόσμου, στους οποίους πρέπει να επιβληθεί με κάθε 

θυσία. Στα κόμικς, επίσης, παρατηρείται η απουσία των γονέων και του θεσμού της 

οικογένειας, ενώ η παρουσία της γυναίκας είναι παθητική. Επιπλέον, μέσα από τα 
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κόμικς προωθείται ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις, ενώ απουσιάζουν 

εντελώς αισθητικές προδιαγραφές. Οι αρνητές των κόμικς, ακόμα, διατυμπανίζουν 

την πεποίθησή τους ότι αυτά υποβιβάζουν τη γλώσσα. Στα κόμικς η μεταβίβαση των 

μηνυμάτων γίνεται μέσα από την εικόνα, ο γραπτός λόγος παίρνει δευτερεύουσα 

θέση και χρησιμοποιείται μόνο κατ’ ανάγκη.  

Η απόσταση ανάμεσα στους αυστηρούς αφορισμούς ως την ενθουσιώδη 

υποδοχή και το υμνολόγιο οφείλεται στο ότι κάθε πλευρά χρησιμοποιεί διαφορετικά 

κόμικς ως βάση για τις τοποθετήσεις της. Οι επικριτές, ταυτίζοντας όλα τα κόμικς 

μεταξύ τους, σχολιάζουν κυρίως αμερικάνικες εκδόσεις και η άλλη πλευρά 

ανταπαντά με τα ευρωπαϊκά κόμικς (Αστερίξ) ή κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις 

τύπου Μαφάλντα. Ο Πέτρος Μαρτινίδης γράφει σχετικά: «Οι μαχητικοί πολέμιοι και 

οι φανατικοί υποστηρικτές έχουν εξίσου άδικο, επειδή έχουν, όλοι τους, εξίσου δίκιο. 

Κι αυτό συμβαίνει, γιατί οι αναφορές τους μπορεί να στηρίζονται σε διαφορετικά 

παραδείγματα, σε διαφορετικά μεταξύ τους έργα». Και καταλήγει: «…Οι άκριτοι 

ενθουσιασμοί για τα κόμικς ως τη μοναδική μυθολογία της εποχής των πυραύλων 

είναι το ίδιο περιορισμένα χρήσιμοι με τις πανικόβλητες κατακραυγές για τα κόμικς 

ως το μίασμα της κουλτούρας». 

 

Στ. Γρόσδος, Η διδακτική της λογοτεχνίας - Comic(o)παιχνίδια. Στο: Παράθυρο 

στην εκπαίδευση του παιδιού, τεύχος 71, Σεπτ-Οκτ. 2011, 179-180 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. «Επίσης, ότι προβάλλουν κόσμους αταξικούς, με ήρωες που αδιαφορούν και 

αδρανοποιούνται απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα»: Σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων να εξηγήσετε τη σχέση ανάμεσα στους αταξικούς 

κόσμους των κόμικς και την αδιαφορία των ηρώων τους για τα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα. 

(μονάδες 10) 
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Β2.α.  Πώς αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Οι φανατικοί επικριτές των 

κόμικς,... βίαιες εικόνες κ.ά.) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

 

Β2.β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους: επικριτές,  

αντιμάχονται, καταναλωτισμό, ρατσισμός, διατυμπανίζουν (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς τον αριθμό, την πτώση, το 

πρόσωπο, τον χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α. «...προβάλλουν κόσμους αταξικούς, με ήρωες που αδιαφορούν και 

αδρανοποιούνται απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα...»: 

 

Να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε είτε ως 

παραθετικές είτε ως προσδιοριστικές, με βάση τις πληροφορίες που αυτές 

δίνουν για τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης 

 

Εικονική ή εναλλακτική πραγµατικότητα είναι αυτή που µας προσφέρει η 

τηλεόραση; Σε ποια συµφέροντα υπακούει και από ποια φίλτρα περνάει η 

καθηµερινή, πραγµατική ζωή, πριν µας παρουσιαστεί από την τηλεόραση; 

Αλλοιώνεται και πώς η πραγµατικότητα; Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που 

θα έπρεπε να απαντήσουµε, αν θα θέλαµε να προσδιορίσουµε έστω και σε έναν 

µικρό βαθµό τις σχέσεις εξουσίας που απορρέουν από την παρουσίαση αυτή της 

εναλλακτικής πραγµατικότητας που παρουσιάζει η τηλεόραση.  

Είναι γεγονός, και πιθανώς αναπόφευκτο, ότι η τηλεόραση µας παρουσιάζει 

µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας ζούµε στην αληθινή ζωή. 

Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα καθηµερινά γεγονότα µε διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα µε το κανάλι που τα ετοιµάζει. Οι ειδικές εκποµπές παρουσίασης 

και σχολιασµού της πραγµατικότητας, είτε αυτές λέγονται ενηµερωτικές είτε 

ψυχαγωγικές, αλλά ακόµα και οι «σαπουνόπερες»
1
, ωραιοποιούν και εξιδανικεύουν ή 

κατηγορούν και καταδικάζουν φυσικά πρόσωπα, καταστάσεις και θεσµούς.  

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήµερα για τους οποίους η τηλεόραση αποτελεί 

την κεντρική διέξοδο προς την κοινωνία, αποτελεί το παράθυρο από το οποίο 

έρχονται σε επαφή µε το σύστηµα σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία στην οποία ζουν. 

Όταν, λοιπόν, αυτό το παράθυρο είναι εφοδιασµένο µε παραµορφωτικά κρύσταλλα, 

είναι φανερό ότι η εικόνα των ανθρώπων αυτών για την κοινωνία και τις σχέσεις 

εξουσίας θα είναι «παραµορφωµένες».  

Ας δούµε ένα πολύ απλό και καθηµερινό παράδειγµα. Είναι γνωστό ότι η 

τηλεόραση χρησιµοποιείται κατά κόρον στο πολιτικό παιχνίδι εξουσίας, αφού 

ωραιοποιεί ή καταδικάζει γεγονότα και εξελίξεις µε απώτερο στόχο το πολιτικό 

κέρδος. Χρησιµοποιείται, δηλαδή, για να παρουσιάσει µια εικονική πραγµατικότητα 

πολιτικής κατάστασης στην οποία υποτίθεται ότι ζουν και µε την οποία έχουν σχέσεις 

οι πολίτες. Η διαχείριση µιας εικονικής πραγµατικότητας από τους πολιτικούς είναι 

πιο εύκολη. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι προεκλογικοί αγώνες έχουν μεταφερθεί από 

την πραγµατική ζωή στον τηλεοπτικό χώρο, από τις συγκεντρώσεις λαοθαλασσών 

στις σκηνοθετηµένες τηλεμαχίες. Συνεπώς, οι πολιτικοί έρχονται όλο και πιο σπάνια 

σε επαφή µε τον λαό, αποφεύγουν την κατάκτηση των ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο, 

ενώ προτιµούν να παρουσιάζουν τα επιχειρήµατα και τις απόψεις τους µέσα από την 

τηλεόραση.  

                                                           
1
 σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με 

μεγάλο αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 
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Και βέβαια, οι λίγες εµφανίσεις τους στην πραγµατική ζωή είναι απλές, 

θέλουν να δείξουν πόσο κοινοί άνθρωποι είναι και γι’ αυτό δεν κάνουν εντυπωσιακές 

εµφανίσεις στον πραγµατικό κοινωνικό χώρο, όπως πριν από µερικά χρόνια. Έτσι, 

αφήνουν την εικόνα µέσα από την τηλεόραση να πείσει τον κόσµο, µε οµιλίες και 

διαλέξεις, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, φυσικά υπό την καθοδήγηση κάποιου 

σκηνοθέτη, µε την παρουσία βοηθητικού προσωπικού (δηµοσιογράφου) και πάντα µε 

τους πίσω από τις κάµερες συµβούλους και καθοδηγητές, αφανείς ήρωες και 

κατασκευαστές της εικονικής πολιτικής πραγµατικότητας που προσφέρεται στους 

πολίτες.  

 

Ν.Σ. Σαρτζετάκης. (1997). Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης. Στο: 

Προβάλλοντας την θεωρία του Foucault για την εξουσία του λόγου στα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης  - το σήμερα και το αύριο (εργασία στο 

πλαίσιο του ΠΜΣ του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών), 15-18. Από το 

διαδίκτυο (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Πώς ασκεί η τηλεόραση, σύμφωνα με το κείμενο, εξουσία στο κοινό; Πώς 

παρουσιάζει την πολιτική πραγματικότητα και το σχετικό με αυτήν σύστημα 

εξουσίας; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 9) 

 

Β2. α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή στην τέταρτη 

παράγραφο (Ας δούμε... από την τηλεόραση) του κειμένου;  

 (μονάδες 3) 

Β2. β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από τις διαρθρωτικές λέξεις;  

 (μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: εναλλακτική, αλλοιώνεται, απορρέουν, 

θεσµούς, τηλεμαχίες.  Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται 

φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το πρόσωπο 

κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Για ποιους λόγους ο συγγραφέας διατυπώνει διαδοχικά ερωτήματα  στην 

αρχή της πρώτης παραγράφου (Εικονική... η τηλεόραση); . 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] 

 

Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων 

του κοινού συνδέεται με τις επιδράσεις των τηλεοπτικών θεαμάτων στη συνήθεια της 

ανάγνωσης. Ωστόσο, αρκεί να δείξουμε ότι και από αυτήν την άποψη δεν είναι η ίδια 

η τηλεόραση, αλλά η ιδιαίτερη χρήση της που την κάνει αρνητικό πολιτιστικό 

στοιχείο. Με άλλα λόγια, είναι θεμιτό να θεωρήσουμε ότι η τηλεόραση δεν αποσπά 

από την ανάγνωση, παρά μόνο σ’ εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η ανάγνωση 

δεν αποτελεί στοιχείο πολιτιστικής διαμόρφωσης.  

Ενδεχομένως, θα ήταν υπερβολικό να καταγράψουμε εδώ τις πολυάριθμες 

έρευνες που έγιναν γι’ αυτό το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως μετά τα πρώτα 

χρόνια της εγκατάστασης επαρκών τηλεοπτικών δικτύων. Παρ’ όλ’ αυτά, από τις εν 

λόγω έρευνες μπορούμε να αντλήσουμε τις παρακάτω γενικές ενδείξεις. Η πρακτική 

της τηλεόρασης δε φαίνεται να μείωσε την ανάγνωση των εφημερίδων (που είναι οι 

μόνες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ένα ορισμένο είδος πληροφόρησης και 

συνδέονται με την καθημερινή τελετουργία του πρωινού γεύματος και της διαδρομής 

προς τον τόπο δουλειάς). Αντίθετα, αυτά που υπέστησαν τον ισχυρότερο 

ανταγωνισμό ήταν τα λαϊκά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν διηγήματα 

παραπλήσια με τις τηλεοπτικές αφηγήσεις. Παρόμοια ήταν και η κάμψη που 

σημείωσαν τα εβδομαδιαία περιοδικά επικαιρότητας, τα οποία προλάβαιναν οι 

τηλεοπτικές ειδήσεις. Όμως, ανέβηκε η κυκλοφορία ειδικευμένων περιοδικών 

(επιστημονικής, ιστορικής, γεωγραφικής εκλαΐκευσης), που μπορούσαν να 

ανταποκριθούν καλύτερα στις απορίες τις οποίες γεννούσαν οι τηλεοπτικές 

εκπομπές, και - τέλος - ανέβηκαν τα μηνιαία περιοδικά υψηλού επιπέδου. 

Ακόμη, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά ανάλογων παρατηρήσεων και 

για την Ιταλία, τουλάχιστον όσον αφορά τα περιοδικά ποικίλης ύλης. Είναι 

σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα πολιτικά περιοδικά, δεν 

εμφανίστηκε κανένα πράγματι αξιόλογο περιοδικό ποικίλης ύλης, ενώ είδαμε την 

άνθηση «μονογραφικών» περιοδικών, τα οποία εστιάζουν σε ζητήματα ιστορίας, 

φυσικού περιβάλλοντος και γεωγραφίας, τεχνολογίας και τα οποία, πέρα από κάθε 

πολιτιστική αξιολόγηση, αποτελούν χωρίς αμφιβολία ένα κοινωνικό φαινόμενο με 

μεγάλες διαστάσεις. Έτσι, η τηλεόραση φαίνεται ότι απέσπασε τους επιφανειακούς 

αναγνώστες από μια σειρά επιφανειακών αναγνώσεων, χωρίς να απειλήσει το κύρος 

των εφημερίδων, αλλά ωθώντας τες να «οπτικοποιηθούν» περισσότερο και να 

αποκτήσουν την όψη περιοδικών ποικίλης ύλης. 
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 Όσον αφορά τα βιβλία, μια ουσιαστική στατιστική θα έπρεπε να μας πει πόση 

επιτυχία περιμένει τους εκδότες (και υπάρχουν πολλοί που συναγωνίζονται), οι 

οποίοι βγάζουν νέες εκδόσεις γνωστών έργων με την ευκαιρία κάποιας τηλεοπτικής 

μεταφοράς τους. 

Ένα ακόμα πρόβλημα αφορά την επίδραση της τηλεόρασης στις 

υποανάπτυκτες περιοχές. Όπως παρατήρησε ο Ντέιβιντ Ρίσμαν
1
, η έλευση των 

τηλεοπτικών μέσων σε πρωτόγονες κοινωνίες που κυριαρχούνται από την προφορική 

κουλτούρα και που δεν έχουν προλάβει να περάσουν τη φάση της γραπτής παιδείας, 

τον «πολιτισμό του βιβλίου», μπορεί να γίνει πηγή διαφόρων ανισορροπιών. 

 Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι σε περιοχές όπως ο Νότος της Ιταλίας, όπου ο 

πολιτισμός του βιβλίου δεν μπόρεσε να εισχωρήσει σε βάθος, η απότομη έλευση 

ενός μέσου που, έτσι ή αλλιώς, παρουσιάζει νέες μορφές ζωής, διαφορετικές 

κοινωνικές πραγματικότητες, φαινόμενα συχνά ακατανόητα αλλά γεμάτα κύρος, όλα 

αυτά είναι κίνημα, περιέργεια, ξύπνημα, είναι παιδαγωγικά θετικές φάσεις για τις 

ανθρώπινες ομάδες που είχαν αποκοιμηθεί σε μια αγιάτρευτη εγκατάλειψη αιώνων. 

 

U. Eco (1994). Κήνσορες και θεράποντες, μετάφραση Έφη Καλλιφατίδη. 

Αθήνα: Γνώση, 420-422 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η επίδραση της τηλεόρασης στην 

κυκλοφορία των λαϊκών περιοδικών και των περιοδικών επικαιρότητας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 9) 

                                                           
1
 Ντέιβιντ Ρίσμαν (1909-2002): Αμερικανός κοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ από το 1958, όπου για είκοσι περίπου χρόνια δίδαξε για τη σχέση του αμερικανικού 

χαρακτήρα και των κοινωνικών δομών.  
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Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Ακόμη...ποικίλης 

ύλης) του κειμένου;  

 (μονάδες 6) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε πέντε προτάσεις χρησιμοποιώντας σε κάθε πρόταση μια 

από τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: επικαιρότητας, 

εστιάζουν, κύρος, κουλτούρα, έλευση.  Να φροντίσετε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λ.π.). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  «...η απότομη έλευση ενός μέσου που, έτσι ή αλλιώς, παρουσιάζει νέες 

μορφές ζωής..» 

Στο παραπάνω απόσπασμα λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική 

είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων 

 

Το παράδειγμα των ειδήσεων, το πιο γνωστό και πολυχρησιμοποιημένο 

παράδειγμα στην έρευνα των μέσων, δείχνει ότι η κατασκευή της κοινωνικής 

πραγματικότητας αποτελεί μια ιδιαίτερα πολυσύνθετη διαδικασία επιλογών. Όλες οι 

θεωρίες των ειδήσεων παρουσίασαν ορισμένα επιμέρους ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα, με προβληματική ωστόσο την επιστημονική επαλήθευσή τους. Γι’ 

αυτόν τον λόγο είναι φανερή η αδυναμία εξαγωγής ασφαλών και αδιάβλητων 

συμπερασμάτων, που θα προϋπέθεταν την ύπαρξη μιας συνολικά αποδεκτής θεωρίας 

για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο άλλοτε πλούσιος διάλογος των ειδικών 

αποδεικνύεται - παρ’ όλες τις εντάσεις που υπάρχουν ακόμα - αδιέξοδος, επειδή η 

μαζική επικοινωνία μετατρέπεται σε συστατικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας 

και μεταλλάσσει, προς το καλό ή το κακό - άγνωστο προς το παρόν - τον δημόσιο, 

αλλά και τον ιδιωτικό, προσωπικό μας χώρο. 

Ασφαλώς, δεν αποδέχομαι την απαισιοδοξία κάποιων θεωριών οι οποίες 

πιστεύουν πως οι δημοσιογράφοι αλλά και οι αποδέκτες των μέσων είναι παθητικά, 

αδύναμα και άβουλα υποχείρια της μαζικής επικοινωνίας ή μηχανοποιημένα 

τμήματα κάποιου «ξένου» και «αυτόνομου» υποσυστήματος. Το γεγονός ότι τόσο η 

παραγωγή όσο και η αποδοχή των ειδήσεων από τους τηλεθεατές, ακροατές και 

αναγνώστες είναι διαδικασίες συνεχούς και δυναμικής επιλεκτικότητας δικαιολογεί 

κατά τη γνώμη μου αισιοδοξία, έστω και «επιστημονικά αναπόδεικτη».  

Από την πλευρά τους, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι επιλέγουν από την 

υπερπληθώρα γεγονότων και ανακοινώσεων των πρακτορείων ειδήσεων, που 

αποτελούν ήδη «κατασκευασμένη κοινωνική πραγματικότητα», τα πλέον 

αξιοπερίεργα και οικεία προς αυτούς γεγονότα. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουν 

την κοινωνική πραγματικότητα των ειδήσεών τους, με στόχο την ενημέρωση αλλά 

και την ψυχαγωγία του κοινού τους· την προστασία του πολίτη από κάθε είδους 

διαστρέβλωση και επιβουλή εξαπάτησης ή χειραγώγησης αλλά και τη συγκίνησή 

του. 

Για τον αποδέκτη των ειδήσεων, πάλι, το σύγχρονο γίγνεσθαι δε «συμβαίνει» 

με απλό τρόπο. Πρώτα «κατασκευάζεται» ως είδηση και κατόπιν διαδίδεται από τα 

μέσα, για να τον συναντήσει. Από την υπερπροσφορά της «κατασκευασμένης 

κοινωνικής πραγματικότητας» των μέσων, οι τηλεθεατές, οι ακροατές και οι 

αναγνώστες διαλέγουν τη «δική τους είδηση». Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν 
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δεν έχουν καμία σχέση με τα δημοσιογραφικά κριτήρια που ανέφερα πιο πάνω. Η 

διαδικασία επιλογής κάθε αποδέκτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά 

ενδιαφέροντά του, που εκφράζουν στην περίπτωση αυτή την υποκειμενική σχέση του 

με τα πράγματα. Οι αποδέκτες προτιμούν να συλλάβουν ως πραγματικότητα ό,τι 

καταλαβαίνουν καλύτερα και ό,τι μπορεί να ενσωματωθεί στην κατασκευή της 

υποκειμενικής τους πραγματικότητας. Ο κάθε αποδέκτης θα παραλείψει από την 

είδηση τις λεπτομέρειες που θεωρεί άσχετες, θα γενικεύσει και θα απλουστεύσει τις 

πολιτικές εξελίξεις, θα ενσωματώσει τη δική του γνώμη στην είδηση κ.ο.κ.  

Επιπλέον, οι αποδέκτες υποτιμούν τις συνθήκες μαζικής επικοινωνίας, 

παραβλέπουν δηλαδή το γεγονός ότι αυτό που πληροφορούνται οι ίδιοι το 

πληροφορείται ταυτόχρονα ένα αμέτρητο, διάσπαρτο πλήθος ανθρώπων. Και φυσικά 

ο αποδέκτης δεν κρατά στη μνήμη του ως φωτοαντίγραφο τις ειδήσεις των μέσων, 

ούτε άλλωστε και ο δημοσιογράφος που τις παράγει. Εξάλλου, πρόσφατες έρευνες 

δείχνουν ότι από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών ειδήσεων ο τηλεθεατής συγκρατεί 

κατά μέσο όρο μόνο το 25% αμέσως μετά την εκπομπή. Το ποσοστό μειώνει 

δραματικά η χρονική απόσταση από την εκπομπή.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παραγωγή και η αποδοχή των ειδήσεων δεν 

είναι σε καμιά περίπτωση το «είδωλο στον καθρέφτη» του σύγχρονου κόσμου. 

Μετά από πενήντα χρόνια ερευνών, επιστημονικών αντιπαραθέσεων και θεωριών, 

ένα είναι βέβαιο: όποια κι αν είναι η πραγματικότητα των ειδήσεων, είτε αφορά 

τους δημοσιογράφους που τις παράγουν είτε αφορά τους τηλεθεατές, ακροατές, 

αναγνώστες που τις παρακολουθούν, είναι πάντως υποκειμενική. Αυτή η 

παραδοχή, άλλωστε, εξηγεί το γεγονός ότι οι αποδέκτες των μέσων αλλά και οι 

δημοσιογράφοι μεταξύ τους είχαν και θα έχουν πάντα διαφορετικές γνώμες και 

διαφορετική οπτική του κόσμου. 

 

Δ. Χατζόγλου (1996). Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων. Στο: 

Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης (επιμέλεια). Η 

«κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, 299-300 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιο επιχείρημα αποδεικνύει ο συγγραφέας ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι 

παθητικά, αδύναμα και άβουλα υποχείρια της μαζικής επικοινωνίας ή 

μηχανοποιημένα τμήματα κάποιου «ξένου» και «αυτόνομου» 

υποσυστήματος; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Να διαιρέσετε την τέταρτη παράγραφο (Για τον αποδέκτη...στην είδηση) του 

κειμένου σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.   Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία θα εντάξετε την 

ακόλουθη περίοδο του κειμένου με την έντονη γραφή: «όποια κι αν είναι η 

πραγματικότητα των ειδήσεων [….] είναι πάντως υποκειμενική». 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε πέντε όρους (λέξεις ή φράσεις) 

ειδικού λεξιλογίου. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων 

 

Το παράδειγμα των ειδήσεων, το πιο γνωστό και πολυχρησιμοποιημένο 

παράδειγμα στην έρευνα των μέσων, δείχνει ότι η κατασκευή της κοινωνικής 

πραγματικότητας αποτελεί μια ιδιαίτερα πολυσύνθετη διαδικασία επιλογών. Όλες οι 

θεωρίες των ειδήσεων παρουσίασαν ορισμένα επιμέρους ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα, με προβληματική ωστόσο την επιστημονική επαλήθευσή τους. Γι’ 

αυτόν τον λόγο είναι φανερή η αδυναμία εξαγωγής ασφαλών και αδιάβλητων 

συμπερασμάτων, που θα προϋπέθεταν την ύπαρξη μιας συνολικά αποδεκτής θεωρίας 

για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο άλλοτε πλούσιος διάλογος των ειδικών 

αποδεικνύεται - παρ’ όλες τις εντάσεις που υπάρχουν ακόμα - αδιέξοδος, επειδή η 

μαζική επικοινωνία μετατρέπεται σε συστατικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας 

και μεταλλάσσει, προς το καλό ή το κακό - άγνωστο προς το παρόν - τον δημόσιο, 

αλλά και τον ιδιωτικό, προσωπικό μας χώρο. 

Ασφαλώς, δεν αποδέχομαι την απαισιοδοξία κάποιων θεωριών οι οποίες 

πιστεύουν πως οι δημοσιογράφοι αλλά και οι αποδέκτες των μέσων είναι παθητικά, 

αδύναμα και άβουλα υποχείρια της μαζικής επικοινωνίας ή μηχανοποιημένα 

τμήματα κάποιου «ξένου» και «αυτόνομου» υποσυστήματος. Το γεγονός ότι τόσο η 

παραγωγή όσο και η αποδοχή των ειδήσεων από τους τηλεθεατές, ακροατές και 

αναγνώστες είναι διαδικασίες συνεχούς και δυναμικής επιλεκτικότητας δικαιολογεί 

κατά τη γνώμη μου αισιοδοξία, έστω και «επιστημονικά αναπόδεικτη».  

Από την πλευρά τους, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι επιλέγουν από την 

υπερπληθώρα γεγονότων και ανακοινώσεων των πρακτορείων ειδήσεων, που 

αποτελούν ήδη «κατασκευασμένη κοινωνική πραγματικότητα», τα πλέον 

αξιοπερίεργα και οικεία προς αυτούς γεγονότα. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουν 

την κοινωνική πραγματικότητα των ειδήσεών τους, με στόχο την ενημέρωση αλλά 

και την ψυχαγωγία του κοινού τους· την προστασία του πολίτη από κάθε είδους 

διαστρέβλωση και επιβουλή εξαπάτησης ή χειραγώγησης αλλά και τη συγκίνησή 

του. 

Για τον αποδέκτη των ειδήσεων, πάλι, το σύγχρονο γίγνεσθαι δε «συμβαίνει» 

με απλό τρόπο. Πρώτα «κατασκευάζεται» ως είδηση και κατόπιν διαδίδεται από τα 

μέσα, για να τον συναντήσει. Από την υπερπροσφορά της «κατασκευασμένης 

κοινωνικής πραγματικότητας» των μέσων, οι τηλεθεατές, οι ακροατές και οι 

αναγνώστες διαλέγουν τη «δική τους είδηση». Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν 

δεν έχουν καμία σχέση με τα δημοσιογραφικά κριτήρια που ανέφερα πιο πάνω. Η 

διαδικασία επιλογής κάθε αποδέκτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά 
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ενδιαφέροντά του, που εκφράζουν στην περίπτωση αυτή την υποκειμενική σχέση του 

με τα πράγματα. Οι αποδέκτες προτιμούν να συλλάβουν ως πραγματικότητα ό,τι 

καταλαβαίνουν καλύτερα και ό,τι μπορεί να ενσωματωθεί στην κατασκευή της 

υποκειμενικής τους πραγματικότητας. Ο κάθε αποδέκτης θα παραλείψει από την 

είδηση τις λεπτομέρειες που θεωρεί άσχετες, θα γενικεύσει και θα απλουστεύσει τις 

πολιτικές εξελίξεις, θα ενσωματώσει τη δική του γνώμη στην είδηση κ.ο.κ.  

Επιπλέον, οι αποδέκτες υποτιμούν τις συνθήκες μαζικής επικοινωνίας, 

παραβλέπουν δηλαδή το γεγονός ότι αυτό που πληροφορούνται οι ίδιοι το 

πληροφορείται ταυτόχρονα ένα αμέτρητο, διάσπαρτο πλήθος ανθρώπων. Και φυσικά 

ο αποδέκτης δεν κρατά στη μνήμη του ως φωτοαντίγραφο τις ειδήσεις των μέσων, 

ούτε άλλωστε και ο δημοσιογράφος που τις παράγει. Εξάλλου, πρόσφατες έρευνες 

δείχνουν ότι από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών ειδήσεων ο τηλεθεατής συγκρατεί 

κατά μέσο όρο μόνο το 25% αμέσως μετά την εκπομπή. Το ποσοστό μειώνει 

δραματικά η χρονική απόσταση από την εκπομπή.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παραγωγή και η αποδοχή των ειδήσεων δεν 

είναι σε καμιά περίπτωση το «είδωλο στον καθρέφτη» του σύγχρονου κόσμου. 

Μετά από πενήντα χρόνια ερευνών, επιστημονικών αντιπαραθέσεων και θεωριών, 

ένα είναι βέβαιο: όποια κι αν είναι η πραγματικότητα των ειδήσεων, είτε αφορά 

τους δημοσιογράφους που τις παράγουν είτε αφορά τους τηλεθεατές, ακροατές, 

αναγνώστες που τις παρακολουθούν, είναι πάντως υποκειμενική. Αυτή η παραδοχή, 

άλλωστε, εξηγεί το γεγονός ότι οι αποδέκτες των μέσων αλλά και οι δημοσιογράφοι 

μεταξύ τους είχαν και θα έχουν πάντα διαφορετικές γνώμες και διαφορετική οπτική 

του κόσμου. 

 

Δ. Χατζόγλου (1996). Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων. Στο: 

Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης (επιμέλεια). Η 

«κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, 299-300 (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια κριτήρια, σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι αποδέκτες των ειδήσεων 

επιλέγουν τη «δική τους είδηση»; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη και την 

πέμπτη παράγραφο του κειμένου; 

 (μονάδες 4) 

 

Β2. β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη; 

 

(μονάδες 1) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε 

να αποδίδεται το ίδιο νόημα: επαλήθευση, ασφαλών, αξιοπερίεργα, 

διαδίδεται, θα ενσωματώσει.  

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η διαδικασία επιλογής κάθε αποδέκτη γίνεται σύμφωνα με τα 

προσωπικά ενδιαφέροντά του, που εκφράζουν στην περίπτωση αυτή την 

υποκειμενική σχέση του με τα πράγματα»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική 

είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

«Μπιγκ Μπράδερ»: H αποθέωση του τίποτα 

 

O «Μπιγκ Μπράδερ»
1
 δεν είναι πρόσωπο, δεν είναι κανάλι, δεν είναι 

σκοτεινή συνωμοσία. Είναι μια ιδέα ιδιόκτητη, που μετατρέπεται σε προϊόν. Αν και η 

πατρότητα της ιδέας ανήκει στον Ολλανδό Τζον ντε Μολ, η επεξεργασία και η 

υλοποίησή της είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

συλλογικότητας: η επιστήμη, και πιο συγκεκριμένα η ψυχολογία και η στατιστική, 

συμβάλλει στην επιτυχία του προϊόντος στον ίδιο βαθμό με την τεχνολογία. 

Εκατοντάδες άνθρωποι, φιλόδοξοι, ευφυείς και καλλιεργημένοι, και αρκούντως 

κυνικοί όπως υποθέτουμε, έστιψαν το μυαλό τους, γέννησαν επιμέρους ιδέες, 

οργανώθηκαν και συντονίστηκαν με ακρίβεια θαυμαστή, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ένδοξη πορεία του «Μεγάλου Αδελφού» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. 

Με αυτή την εισαγωγή, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν μας διακατέχει 

κάποιο μένος ενάντια στα ριάλιτι σόου, ούτε κάποιο γενικότερο αντιτηλεοπτικό 

μένος. Και ασφαλώς δεν έχουμε καμιά διάθεση να καυτηριάσουμε το υποτιθέμενο 

«χαμηλό επίπεδο» των παικτών ή των τηλεθεατών, ώστε να επιβεβαιωθεί η δική μας 

πνευματική ανωτερότητα. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό, αν και ιδιοφυές, δεν είναι ούτε 

ουδέτερο ούτε αθώο. Και δεν είναι αθώο όχι γιατί έπεσε σε «κακά χέρια» ή 

χρησιμοποιήθηκαν ευτελή υλικά, αλλά επειδή τα ριάλιτι σόου αυτού του τύπου 

αντανακλούν και αναπαράγουν τη βαρβαρότητα και τον παραλογισμό της εποχής 

μας. Ιδιοφυές, εξάλλου, ήταν και το εγχείρημα της κατασκευής θαλάμων αερίων και 

κρεματορίων, αφού απάλλασσαν το Τρίτο Ράιχ
2
 από τον πονοκέφαλο της μαζικής 

εξόντωσης των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και της απαλλαγής από 

τα χιλιάδες πτώματα. 

Ο «Μεγάλος Αδελφός» και τα συναφή προϊόντα αντιπροσωπεύουν το έπος 

και το αίσχος της συλλογικότητας. Την επιφανειακή αποθέωση, αλλά και τον 

ουσιαστικό ευτελισμό τόσο της έννοιας της κοινότητας όσο και της ατομικότητας. 

Όπως στην πραγματική ζωή υπάρχουν κάποιες πύλες μπροστά στις οποίες η 

δημοκρατία καταργείται, έτσι και το «δωμάτιο επικοινωνίας» στο σπίτι του 

«Μεγάλου Αδελφού» ήταν ο τόπος όπου η φιλία, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα 

                                                           
1
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 
2
 Τρίτο Ράιχ: όρος που συνήθως χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη ναζιστική Γερμανία (1933-1945). 
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τινάζονταν στον αέρα, αφού εκεί ο κάθε παίκτης έπρεπε να «καρφώσει» δύο 

συγκατοίκους του, προτείνοντας την εκπαραθύρωσή τους. 

Το «επικοινωνιακό» πείραμα του «Μπιγκ Μπράδερ» πέτυχε. Υψηλοί δείκτες 

τηλεθέασης, βροχή οι διαφημίσεις στο κανάλι, βροχή τα τηλεφωνήματα των 

ψηφοφόρων, υποσχέσεις για καλλιτεχνο-τηλεοπτική καριέρα για τους παίκτες. 

Σύντομα θα αρχίσουν να προβάλλονται σε άλλα ελληνικά κανάλια νέα «ριάλιτι», που 

ίσως αποδειχτούν πολύ πιο τοξικά. Όλα καλά και όλα ωραία. O κερδοφόρος πάτος 

της πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης επικράτησε και στη χώρα μας. Το cogito ergo 

sum
3
 του Καρτέσιου έχει προ πολλού αντικατασταθεί από το «πουλάω (ή 

ξεπουλιέμαι), άρα υπάρχω».  

 

Μ. Τζιαντζή, εφημ. Η Καθημερινή, 6.1.2002 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με την αρθρογράφο, ο «Μεγάλος Αδελφός» βασίζεται σε μια 

ιδέα που δεν είναι ούτε ουδέτερη, ούτε αθώα; Ποιες αξίες ευτελίζονται στο 

συγκεκριμένο τηλεοπτικό παιχνίδι; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

Β2. α. Πώς αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Το «επικοινωνιακό» πείραμα... 

άρα υπάρχω») του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

  

                                                           

3
 cogito ergo sum: λατινική φράση που καθιερώθηκε από τον Γάλλο φιλόσοφο Ρενέ Ντεκάρτ 

(Καρτέσιο). Σημαίνει «σκέφτομαι (αμφιβάλλω), άρα υπάρχω». Το γεγονός ότι αμφιβάλλω είναι κατά 

τον Καρτέσιο απόδειξη ότι υπάρχω, γιατί πώς θα μπορούσα να αμφιβάλω, αν δεν υπήρχα. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, με βάση τη σημασία που έχουν οι λέξεις στο κείμενο: 

συμβάλλει, να καυτηριάσουμε, ευτελή, αντανακλούν, επικράτησε. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. α. Να εντοπίσετε ένα σημείο του κειμένου στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Δημοσκοπήσεις και ΜΜΕ σήμερα στην Ελλάδα 

 

Tα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τεκμηριώνουν, αλλά και νομιμοποιούν τον 

λόγο τους με το επιστημονικό/ή μη κύρος των δημοσκοπήσεων, διευρύνοντας, 

ταυτοχρόνως τα όρια επιρροής τους. Χρησιμοποιούν εκτεταμένα τις δημοσκοπήσεις 

και γενικότερα τις έρευνες κοινής γνώμης, όχι μόνο στις προεκλογικές περιόδους, 

αλλά και για την κάλυψη οποιουδήποτε ζητήματος αναδεικνύει η επικαιρότητα. Κατ’ 

εξοχήν με τις δημοσκοπήσεις, τα Μέσα επιτυγχάνουν όχι απλώς να καλύπτουν τις 

ειδήσεις, αλλά και να τις δημιουργούν.  

Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων από τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί, παραμένει 

προβληματικός και πηγή μόνιμων αντιπαραθέσεων. Οι δημοσκοπήσεις 

παρουσιάζονται πολλές φορές διαστρεβλωμένα ή επιλεκτικά. Οι οργανισμοί ερευνών 

δεν μπορούν να ελέγξουν πώς τα Μέσα καλύπτουν και προβάλλουν και πολύ 

περισσότερο πώς τιτλοφορούν τα δεδομένα τους. Οι κώδικες δεοντολογίας για την 

παρουσίαση, που εφαρμόζονται από τις ενώσεις των εταιρειών ερευνών, δε 

δεσμεύουν κατά κανόνα και τα Μέσα.  

Στην Ελλάδα παρόμοιος κώδικας έχει υιοθετηθεί μόνο από τη Δημόσια 

Τηλεόραση, χωρίς, όμως, και αυτός να έχει ισχύσει πρακτικά μέχρι σήμερα. Τα Μέσα 

στην πλειονότητά τους περιορίζουν το ενδιαφέρον τους στην πρόβλεψη του 

εκλογικού αποτελέσματος. Η υπερβολική προβολή και προσοχή που δίνουν στο ποιος 

προηγείται οδηγεί σε πτώχευση του δημόσιου και πολιτικού διαλόγου, σε 

απλοποίηση και στρέβλωση της εκλογικής διαδικασίας και της ποιότητας της 

Δημοκρατίας. Συμβαίνει πολύ συχνά αρκετά ενδιαφέρον υλικό, πέρα από την 

πρόθεση ψήφου ή τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, να παραμελείται ή να 

προβάλλεται ελλιπώς. Επιπλέον, έχει υπάρξει μια τυποποίηση και μια «σύγκλιση» 

των ερευνητικών οργανισμών σε λίγες βασικές ερωτήσεις-μεταβλητές (πρόθεση 

ψήφου, δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών, καταλληλότερος πρωθυπουργός κ.λ.π.) 

που αποτυπώνουν σχηματικά την πολύπλοκη και ραγδαία μεταβαλλόμενη πολιτική 

και κοινωνική πραγματικότητα.  

Η χρήση δημοσκοπήσεων έχει σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία των 

Μέσων, αυξάνοντας σημαντικά την επιρροή τους και ενισχύοντας τη θέση τους 

απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Οι συνέπειες που έχει για τα Μέσα η χρήση 

δημοσκοπήσεων συνοψίζονται σε τρία σημεία: 

 Κατ’ αρχάς, ενισχύει σημαντικά τον ρόλο τους στην προεκλογική εκστρατεία 

και καθιστά, όπως ήδη ειπώθηκε, την τηλεόραση ηγεμονικό παράγοντα στην κάλυψη  
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εκλογών. Σήμερα, στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει μέρα της προεκλογικής 

εκστρατείας κατά την οποία να μη δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις. Την τελευταία 

εβδομάδα παρατηρείται κατακλυσμός, ενώ και κατά την ημέρα των εκλογών γίνονται 

προβλέψεις και αναλύσεις των αποτελεσμάτων με τη χρήση των exit polls
1
. 

Έπειτα, μια νέα διάσταση των δημοσκοπήσεων είναι ότι επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν τις κρίσεις και τα σχόλια των δημοσιογράφων και των σχολιαστών, 

καθότι αυτές σε γενικές γραμμές εκλαμβάνονται ως οι καλύτεροι δείκτες για τις 

αντιδράσεις του εκλογικού σώματος και την αποδοχή της προεκλογικής εκστρατείας 

από αυτό.  

Τέλος, μέσω των δημοσκοπήσεων τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να 

επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σήμερα την ημερήσια διάταξη της πολιτικής 

θεματολογίας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Με τη διερεύνηση των διαθέσεων της κοινής 

γνώμης αναδεικνύουν συχνά ζητήματα που είναι παραμελημένα από τους πολιτικούς, 

αλλά ανησυχούν τους ψηφοφόρους και αποτελούν ενδεχομένως και κριτήριο ψήφου 

γι’ αυτούς. Τέτοια θέματα σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν αποδειχθεί η 

μετανάστευση, η εγκληματικότητα κ.λπ. Συμβαίνει, όμως, και το αντίθετο, να 

μετατοπίζουν δηλαδή για λόγους πολιτικούς το επίκεντρο του δημόσιου 

ενδιαφέροντος σε θέματα λιγότερο σημαντικά, υποβαθμίζοντας ή συσκοτίζοντας τα 

σημαντικότερα. 

 

Γ. Μαυρής, εφ. Η Καθημερινή, 26.10.2003 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.         Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον συγγραφέα, η χρήση των δημοσκοπήσεων από 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το διάλογο και τη δημοκρατία; (60-80 

λέξεις).  

(μονάδες 10) 

                                                           
1
 exit polls: αντιπροσωπευτική έρευνα απόψεων των ψηφοφόρων πριν τις εκλογές  
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Β2.α. Να διαιρέσετε την τρίτη παράγραφο (Στην Ελλάδα... κοινωνική 

πραγματικότητα) του κειμένου σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α.  Να γράψετε μία συνώνυμη ή σημασιολογικά ισοδύναμη λέξη για καθεμιά από 

τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σημασία που έχουν οι λέξεις στο κείμενο: δημιουργούν, ενισχύει, διάσταση, 

εκλαμβάνονται, υποβαθμίζοντας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες ή 

σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή 

η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς 

την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, την έγκλιση κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «Την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται κατακλυσμός 

(δημοσκοπήσεων)...»: Να αιτιολογήσετε τη μεταφορική χρήση της γλώσσας 

από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση προκειμένου να αποδώσετε το ίδιο νόημα 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα κυριολεκτικά. 

(μονάδες 3) 

 

GI_V_NEG_0_18315.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η δεοντολογία υπάρχει, την έχω συναντήσει... 

 

Υπάρχουν πολλές απόψεις για τη δημοσιογραφία. Οι μεν την αποκαλούν 

«λειτούργημα», εφόσον χωρίς ενημερωμένους πολίτες δεν υπάρχει σωστή 

δημοκρατία. Άλλοι ακούν τη λέξη και γελάνε. Πάντως ο όρος περιλαμβάνει μιαν 

υπερβολή: ο Τύπος είναι και επιχείρηση και ο δημοσιογράφος είναι και εργαζόμενος, 

όπως όλοι οι άλλοι. Ορισμένοι δημοσιογράφοι, εκδότες ή ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών 

ΜΜΕ, ό,τι κι αν λένε επισήμως, ενδιαφέρονται για τη δημοσιογραφία όπως θα 

ενδιαφέρονταν για την παραγωγή παπουτσιών. Το ζητούμενο είναι γι’ αυτούς μόνον 

το άμεσο κέρδος που αποδίδει μια καλή επιχείρηση ή το έμμεσο που απορρέει από 

την επιρροή που ορισμένοι παράγοντες αποκτούν. Το αποστομωτικό επιχείρημα ενός 

ιδιαίτερα ειδεχθούς
1
 ραδιοτηλεοπτικού «αστέρα», πρωταγωνιστή αθλιοτήτων, ήταν 

ότι κέρδιζε (προ δεκαετίας) 1 δισ. τον χρόνο. Βεβαίως, δεν έχουν χαθεί το πάθος, το 

μεράκι, η θέληση συμμετοχής στα κοινά. Υπάρχουν. Το γνωρίζω. Τα συναντώ. 

Οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι ντόμπροι. Ο Ρόι Χόουαρντ, ένας από τους 

ιστορικούς μεγιστάνες του Τύπου, είχε δηλώσει ευθέως στους συνεργάτες του 

εγκαινιάζοντας στο Ντιτρόιτ μια από τις εφημερίδες του: «Βρισκόμαστε εδώ 

αποκλειστικά σαν έμποροι ειδήσεων. Για να πουλάμε διαφήμιση και να την πουλάμε 

σε τιμή ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές. Αλλά πρέπει πρώτα να παράγουμε μια 

εφημερίδα με ελκυστική ενημέρωση για να έχει καλή κυκλοφορία, ώστε να επιτρέψει 

στη διαφήμιση να είναι πιο αποτελεσματική». Συμπέρασμα: τα του «λειτουργήματος» 

πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Και τότε ποια η διαφορά με τις εμπορικές τηλεοράσεις 

μας; Υπάρχουν και άλλες αμερικανικές εφημερίδες στις οποίες κυριάρχησε ο 

σεβασμός στην είδηση και στην έρευνα, καθώς και στην ευπρέπεια. Η εφημερίδα 

«New York Times» έχει την αρχή να δημοσιεύει «όλες τις ειδήσεις που πρέπει να 

τυπώνονται» - σημειώστε το «πρέπει» - με την προσθήκη ότι οι τίτλοι της εφημερίδας 

«δεν πρέπει να λερώνουν το τραπεζομάντιλο στο οποίο οι αναγνώστες της 

δοκιμάζουν το πρωινό τους». 

Αυτή η διπλή παράδοση διαιωνίζεται και στα ηλεκτρονικά μέσα. Τα μεν ζουν 

και βασιλεύουν μέσα στην πιο απίστευτη - και για μας - αθλιότητα. Τα δε, όπως τα 

μεγάλα εβδομαδιαία περιοδικά, διπλοτσεκάρουν την κάθε λέξη των παρουσιαστών 

τους, μπας και περάσει κάποιο λαθάκι. Αν είναι δυνατόν να μην περάσει... Και ποιος 

θα τολμούσε να ισχυριστεί ότι εφημερίδες όπως η «Washington Post» δεν επιτελούν 

λειτούργημα; 

                                                           
1
 ειδεχθής: αυτός που μας προκαλεί ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα αποστροφής, απέχθειας 
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Δεν είναι διαφορετικοί οι προβληματισμοί σε μια χώρα όπου η δημοσιογραφία 

είναι παραδοσιακά πιο «λογοτεχνική» και πιο «προσωπική», δηλαδή στη Γαλλία, 

όπου συνυπάρχει η κυρίαρχη «Le Monde», και όχι μόνο, με κάθε λογής «σκουπίδια». 

Παντού ο Τύπος και τα ΜΜΕ προσφέρουν και την εφημερίδα-χώρο-διαφήμισης (ή το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση) αλλά και το λειτούργημα. Όπως και στις ΗΠΑ όμως 

και όπως στις περισσότερες χώρες, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις έγιναν πιο νωρίς 

αλλά με βραδύτερους από εδώ ρυθμούς, ορισμένοι κανόνες επιζούν και ενίοτε, σε 

δύσκολες στιγμές, επικρατούν. Μερικές φορές και με τη σύμπραξη της ποινικής 

δικαιοσύνης. 

Ποιοι είναι αυτοί οι απλοί κανόνες; Η διασταύρωση των ειδήσεων. Η 

συνείδηση της ευθύνης απέναντι στο κοινό και την κοινωνία. Η περίσκεψη. Η μη 

δημοσίευση ακόμη και διασταυρωμένων πληροφοριών για πρόσωπα χωρίς και τη 

δική τους άποψη. Η αποφυγή κάθε υπερβολής. Η πεποίθηση ότι η συκοφαντία είναι 

θανάσιμο δημοσιογραφικό αμάρτημα. Η αντίληψη ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει 

να συγχέει τον ρόλο του με εκείνον του αστυνομικού και του δικαστή. Η δημόσια 

αναγνώριση του λάθους και η αποκατάσταση κάθε αδικημένου. Η άρνηση 

δημοσίευσης δοτών πληροφοριών,
2
 καθώς και η άρνηση υπακοής σε 

εξωδημοσιογραφικά κέντρα και προσταγές. Το ασυμβίβαστο του δημοσιογραφικού 

επαγγέλματος με τα επαγγέλματα του διαφημιστή, του δημοσιοσχεσίτη και του 

υπαλλήλου Γραφείων Τύπου. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται και στα δικά μας 

κείμενα δεοντολογίας. Προβλέπονται και κυρώσεις. Όμως οι παρεκτροπές είναι 

πολλές, καθημερινές, προκλητικές και επικίνδυνες. Παλαιότερα, μπορεί οι 

εφημερίδες να ήταν πιο «κομματικές», όμως οι δημοσιογράφοι, χωρίς τα σημερινά 

«λούσα» των ολίγων, είχαν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Μεσολάβησε όμως με τη 

χιονοστιβάδα των ηλεκτρονικών μέσων μια γενικευμένη απορρύθμιση. 

 

Ρ. Σωμερίτης, εφημ.  Το Βήμα, 10.2.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.        Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

  

                                                           
2
 δοτές πληροφορίες: αυτές που έχει επιβάλει κάποια ανώτερη αρχή 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.  Να εξηγήσετε τη δεοντολογική αρχή της εφημερίδας «New York Times», 

όπως την παρουσιάζει ο αρθρογράφος: ‘’Η εφημερίδα «New York Times» 

έχει την αρχή να δημοσιεύει «όλες τις ειδήσεις που πρέπει να τυπώνονται» - 

σημειώστε το «πρέπει» - με την προσθήκη ότι οι τίτλοι της εφημερίδας «δεν 

πρέπει να λερώνουν το τραπεζομάντιλο στο οποίο οι αναγνώστες της 

δοκιμάζουν το πρωινό τους»’’(60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Οι Αμερικανοί... το πρωινό τους») του 

κειμένου σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 3) 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη ή σημασιολογικά ισοδύναμη λέξη για καθεμιά από 

τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σημασία τους στο κείμενο: απορρέει, διαιωνίζεται, επιτελούν, επικρατούν, 

αντίληψη. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες ή 

σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή 

η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς 

την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «Το ζητούμενο είναι […] μόνον το άμεσο κέρδος που αποδίδει μια καλή 

επιχείρηση»  

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική 

είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 
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Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

H εύκολη κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο 

 

Σχεδόν καθηµερινά ασκείται στην τηλεόραση ένα είδος εύκολης κριτικής, 

σύµφωνα µε την οποία η τηλεόραση είναι απλά ένα χαζοκούτι.  Όλες οι µεγάλες 

εφηµερίδες έχουν καθιερώσει στήλες που ειδικεύονται σ’ αυτήν την κριτική. 

Μάλιστα, οι σχετικές στήλες θα µπορούσαν να ονοµάζονται «ζαπίσµατα» από τον 

τρόπο παράθεσης των κριτικών σχολίων, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 

έρευνα των τηλεοπτικών εκποµπών. Ακόμη και οι µη εντεταλµένοι 

επιφυλλιδογράφοι επωµίζονται προθύµως µια περιστασιακή επί παντός κριτική στην 

τηλεόραση.  

Βέβαια, οι προϋποθέσεις της εύκολης κριτικής είναι εξίσου εύκολες. Η πρώτη 

συνθήκη είναι «υλική» µάλλον, παρά συµβολική. Η κριτική ασκείται από ένα 

απειλούµενο µέσο, τον Τύπο, σε ένα µέσο που κυριάρχησε, την τηλεόραση. Στην 

κριτική της τηλεόρασης από τον Τύπο λανθάνει
1
 ένα παιχνίδι χαµένης εξουσίας. 

Άλλωστε, οι συµβολικοί όροι µε τους οποίους ασκείται η κριτική προϋποθέτουν 

ακριβώς τη διάκριση ενός «χαµηλού» από ένα «υψηλό» µέσο. Η κριτική προέρχεται 

από µέσο που θεωρεί εαυτόν ανώτερο, µε όλη την ευλογοφάνεια αυτής της 

προϋπόθεσης. Επιπλέον, η διάκριση «χαµηλού»-«υψηλού» µέσου αντιστοιχεί στην 

ύποπτη διάκριση «χαµηλής»-«υψηλής» κουλτούρας. 

Όμως, ας µην παραβλέψουµε µία ακόµη προϋπόθεση. Ότι η κριτική στην 

τηλεόραση, ακριβώς χάρη στην επαναληψιµότητά της, είναι τόσο κοινότοπη όσο 

τουλάχιστον αυτό που κατακρίνει. Μία από τις κοινοτοπίες της τηλεόρασης είναι ότι 

ό,τι και να δείχνει, προβάλλει τελικά ένα πράγµα, έναν τρόπο ζωής, ένα ήθος, το ήθος 

δηλαδή των ανθρώπων που καταναλώνουν αντί να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο 

τους. Μία ακόµη κοινοτοπία είναι ότι το «κακό» πουλάει περισσότερο από το «καλό» 

και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αντιστρόφως ανάλογες οι ακροαµατικότητες των 

καναλιών και οι κυκλοφορίες των φύλλων. Κοινότοπη είναι και η φοβία ότι η υψηλή 

κουλτούρα κινδυνεύει να µολυνθεί από τη χαµηλή.  

Ωστόσο, αντί να ελέγξουµε τις προϋποθέσεις τέτοιων κοινοτοπιών, που 

υποτιµούν τον ενηµερωτικό και παιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης, θα ήταν 

χρησιµότερο να τις στρέψουµε στον εαυτό τους, για να δούµε τι θα απέφεραν σε µιαν 

υποθετική κριτική προς τον ίδιο τον Τύπο. Τότε, ίσως να διαπιστώναµε ότι η εύκολη 

κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο. Βέβαια, σ’ ένα τέτοιο 

«αναστοχαστικό» εγχείρηµα, θα µπορούσαµε να αναλογιστούµε πρώτα πρώτα γιατί 

                                                           
1
 λανθάνω: δε γίνομαι άμεσα αντιληπτός, δεν εκδηλώνομαι φανερά, υπάρχω κρυμμένος 
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ο παραπανίσιος έντυπος κριτικός λόγος δεν ξοδεύεται στο ίδιο το µέσο από το οποίο 

εκπορεύεται; Γιατί σπανίζουν, λοιπόν, στις εφηµερίδες οι στήλες ανοιχτού διαλόγου, 

διεξοδικής επιχειρηµατολογίας και τεκµηριωµένης καταγγελίας; Γιατί σπανίζουν στις 

εφηµερίδες οι στήλες κριτικής των εφηµερίδων;  

Μήπως, όμως, ένας τέτοιος τύπος κριτικής θα παραβίαζε το άρρητο 

consensus
2
 του Τύπου, που, για να συντηρείται, έχει ανάγκη από έναν εξωτερικό 

εχθρό, ένα άλλοθι, την τηλεόραση; Ή µήπως οι εφηµερίδες, ειδικά αυτό το µεγάλο 

ποσό που αθροίζεται κάθε Κυριακή, δεν έχουν σαβούρα; Ας µην υποτιµάµε αυτό που 

ο αναγνώστης ξέρει. Ξέρει δηλαδή να πετάει, περιορίζοντας όσα του προσφέρονται 

στην πραγµατική τους αξία, η οποία κυμαίνεται στο ένα περίπου ευρώ, και σε όσα 

βεβαίως πραγµατικά τον ενδιαφέρουν. Κυρίως, ας µην υποτιµήσουµε το γεγονός ότι 

ο αναγνώστης διαβάζει εφηµερίδα µε τον τρόπο ακριβώς που οι περισσότεροι 

βλέπουµε τηλεόραση, µε «ζαπίσµατα». 

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτηµα των πολλαπλών εξαρτήσεων και διαπλοκών 

του Τύπου, ας περιοριστούµε στα «υψηλά» θέµατα, όπως ο Τύπος τα εννοεί, κι ας 

αναρωτηθούµε: µέσα από ποιες και πόσες εξαρτήσεις, διευκολύνσεις και παρεΐστικα 

κανακέµατα, παρά τις µεγαλοστοµίες, προσεγγίζει ο Τύπος τα µεγάλα, τα υψηλά 

θέµατα του πολιτισµού. 

 

Σπ. Μοσχονάς, εφημ. Η Καθημερινή, 8.4.2001(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.        Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας: «η εύκολη κριτική 

στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο» (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθείται στην 

τρίτη παράγραφο (Όμως, ας µην…χαμηλή) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε 

με συντομία την επιλογή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

                                                           
2
 άρρητο consensus: ανείπωτη γενική συναίνεση 
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Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν οι λέξεις στο 

κείμενο: διάκριση, προέρχεται, υποτιµούν, εγχείρηµα, ξοδεύεται. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α.  Να επισημάνετε στο κείμενο τρεις ρητορικές ερωτήσεις. 

 (μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση των ρητορικών ερωτήσεων από τον συγγραφέα. 

 

 (μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Τηλεόραση και πολιτισμός   
 

Μύδροι
1
 εξαπολύονται τον τελευταίο καιρό κατά της ελληνικής ιδιωτικής 

τηλεόρασης, με αφορμή τις τουρκικές σειρές που καθημερινά παρελαύνουν στις 

οθόνες μας. Από τον Μουράτ στην Ασί και απ’ εκεί στον Σουλεϊμάν τον 

Μεγαλοπρεπή και πάει λέγοντας … 

Ως συνήθως, στη χώρα που αιώνες πριν γέννησε το μέτρο χάνουμε το μέτρο 

αιώνες μετά. Πράγματι η τηλεόραση αποτελεί έναν ευανάγνωστο δείκτη πολιτισμού. 

Πράγματι οι τηλεοπτικές παραγωγές, ιδιαίτερα οι καθημερινές, μπορούν να 

επιφέρουν αυτό που αποκαλούμε πολιτισμική αλλοτρίωση, ξενομανία κ.λ.π. 

Πράγματι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα και η ιδιωτική, που σέβεται τον ρόλο και το 

κοινό της, οφείλει να υποστηρίζει ελληνικές παραγωγές, δείγματα πολιτιστικά της 

δικής μας κουλτούρας, που θα αποτελέσουν και καταπίστευμα
2
 για το μέλλον. 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, όμως, έως τη δαιμονοποίηση των τουρκικών 

σίριαλ υπάρχει μεγάλη απόσταση, που διανύεται αυθαίρετα και, μετά από πολλά 

λογικά χάσματα, οδηγούμαστε στο «συμπέρασμα» του αφελληνισμού. Πρώτον, διότι 

η τηλεόραση αποτελεί περισσότερο αντανάκλαση του πολιτισμού μας και λιγότερο 

γενεσιουργό αιτία. Σίγουρα και η ίδια, με τη δυναμική της εικόνας που διαθέτει, 

μεταβάλλεται προοδευτικά από αιτιατό
3
 σε αίτιο πολιτισμικής αλλοτρίωσης. Δεν 

αντανακλά δηλαδή μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά και τον διαμορφώνει.  

Όμως δε φταίει αυτή, που πολλοί νέοι σήμερα συγχέουν στο μυαλό τους την 

ελληνική επανάσταση με τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ακόμα, δε φταίει η τηλεόραση 

για το γεγονός ότι οι Νεοέλληνες μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό 

ζυγό πέταξαν στα σκουπίδια, ούτε καν στην ανακύκλωση, τις λαϊκές τους 

παραδόσεις, τα λαϊκά τραγούδια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους και τόσα άλλα 

πολύτιμα δείγματα ενός πολιτισμού που άνθισε σε αντίξοες συνθήκες, στο όνομα 

ενός άκριτου και άναρχου εξευρωπαϊσμού. Για όλα τα παραπάνω δεν ευθύνονται τα 

τουρκικά σίριαλ … 

Εξάλλου, η ξενομανία μας δεν είναι φαινόμενο τωρινό, αφού ξένες 

τηλεοπτικές σειρές και παραγωγές ή φτηνές απομιμήσεις τους μας συντροφεύουν εδώ 

και δεκαετίες, και οι οποίες δεν είναι τουρκικής προέλευσης. Παράλληλα, οι 

χολυγουντιανές ταινίες μονοπωλούν σχεδόν τις κινηματογραφικές μας προτιμήσεις, 

αποτελώντας οχήματα γλώσσας, αξιών, μόδας, πολιτισμού. Για πολλά χρόνια, 

                                                           
1
 μύδρος: οβίδα κανονιού//(μεταφορικά) έντονη κριτική, κατηγορίες εναντίον κάποιου 

2
 καταπίστευμα: αγαθό που εμπιστευόμαστε σε κάποιον για να το διατηρήσει στο μέλλον 

3
 αιτιατό: το αποτέλεσμα που δημιουργείται από μια αιτία 
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επίσης, οι Έλληνες παρακολουθούσαν κατά δεκάδες τις κατά τα άλλα συμπαθέστατες 

λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες
4
. 

Τέλος, είναι αλήθεια ότι η ιδιωτική κυρίως τηλεόραση ευθύνεται για τη 

στήριξη της εγχώριας τηλεοπτικής παραγωγής. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι 

μονόδρομος. Μέρος της ευθύνης χρειάζεται να αναλάβουν και οι παραγωγοί, οι 

οποίοι καταφεύγουν στην εύκολη λύση της αντιγραφής ξενικών προτύπων, αλλά και 

το κοινό. Το τελευταίο, ενώ διαμαρτύρεται για τις τουρκικές σειρές, τις επιβραβεύει 

με υψηλές τηλεθεάσεις.  

Συνεπώς, μια ελληνική τηλεόραση, με όλη τη σημασία της λέξης, απαιτεί 

συλλογική προσπάθεια και διάθεση, για να παράγει αυτό που λέμε πολιτισμό. Απαιτεί 

ειλικρινή παραδοχή των ημαρτημένων, αυτεπίγνωση και όχι ανέξοδη και εύκολη 

κριτική κατά πάντων. Οι Άγγλοι ετοιμάζονται να εισάγουν τα αρχαία ελληνικά ως 

βασικό μάθημα στα σχολεία τους. Λέτε να αποφάσισαν να «παραδώσουν γη και 

ύδωρ» στο λαμπρό, ομολογουμένως, ελληνικό πολιτισμό; 

 

Γ. Λιάππης, εφημ. Το Βήμα, 30.11.2012 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.         Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.    Ποια φαινόμενα, κατά τον συγγραφέα, αποδεικνύουν την πολιτισμική 

αλλοτρίωση των Νεοελλήνων; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2. α.   Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην έκτη (Τέλος...τηλεθεάσεις) και 

την έβδομη (Συνεπώς...ελληνικό πολιτισμό;) παράγραφο του κειμένου; 

 

 (μονάδες 4) 

 

Β2. β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 1) 

 

                                                           
4
σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με μεγάλο 

αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α.  Να γράψετε μία συνώνυμη ή σημασιολογικά ισοδύναμη λέξη για καθεμιά από 

τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σημασία τους στο κείμενο: επιφέρουν, αλλοτρίωση, κουλτούρας, 

μεταβάλλεται, οχήματα. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες ή 

σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή 

η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς 

την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε πέντε περιπτώσεις 

μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας.   

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα] 

 

Σε γενικές γραμμές, η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες λειτουργίας των 

καλλιτεχνικών επαγγελμάτων συνιστούν γρίφο και πρόκληση για τους κοινωνικούς 

επιστήμονες και ειδικότερα για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των 

επαγγελμάτων, καθώς για την καλλιτεχνική εργασία τείνει να επικρατεί η εικόνα μιας 

ανώτερης δραστηριότητας, ενώ τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα γίνονται αντιληπτά ως 

«επαγγελματικοί κόσμοι εκτός κανόνων». 

Βεβαίως, εμπειρικές μελέτες των τελευταίων χρόνων, κοινωνιολογικής 

κυρίως προέλευσης, συνέβαλαν στην «απομυθοποίηση» της καλλιτεχνικής εργασίας 

και των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, αναδεικνύοντας τις συνθήκες άσκησής τους. 

Οι εργασιακές συνθήκες για τους καλλιτέχνες είναι τις περισσότερες φορές πολύ 

δύσκολες, δεδομένου ότι η αυτοαπασχόληση, η μερική απασχόληση, η περιοδική 

εργασία, η απασχόληση σε πολλούς εργοδότες κ.λπ. είναι οι κυρίαρχες μορφές 

οργάνωσης της εργασίας. Αυτή η κατάσταση συνοδεύεται και από υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, συνέπεια κυρίως του γεγονότος ότι σχεδόν σε μόνιμη βάση η προσφορά 

καλλιτεχνών ξεπερνά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Το ερώτημα είναι, λοιπόν, γιατί τόσα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα δεδομένων των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Με άλλα 

λόγια, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να ασκήσουν ένα επάγγελμα 

που είναι ελκυστικό μεν, αλλά ταυτόχρονα αρκετά επισφαλές; 

Δύο είναι οι συνηθισμένες κατηγορίες κινήτρων που ωθούν κάποιον στο να 

ασκήσει ένα επάγγελμα. Aφ’ενός η προσδοκία για αυξημένα κέρδη και αφετέρου οι 

μη οικονομικές ανταμοιβές που προκύπτουν από την άσκησή του. Στην περίπτωση 

των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων μπορεί η προσδοκία για αυξημένα κέρδη (καθώς 

και για μεγάλη αναγνωρισιμότητα) να λειτουργεί ως κίνητρο κατά την ένταξη σε μια 

καλλιτεχνική αγορά εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και εάν δεχτούμε αυτό το κίνητρο, η 

ίδια η εργασιακή πραγματικότητα και το χαμηλό επίπεδο των μέσων αμοιβών το 

θέτουν υπό αμφισβήτηση, ιδίως όταν πρόκειται για την παραμονή σε ένα 

καλλιτεχνικό επάγγελμα. Σε αυτήν την περίπτωση προέχουν κυρίως οι μη 

οικονομικές ανταμοιβές της καλλιτεχνικής εργασίας, όπως οι ψυχολογικές και 

κοινωνικές ανταμοιβές, οι ελκυστικές συνθήκες εργασίας, ο μη επαναλαμβανόμενος, 

εναλλασσόμενος χαρακτήρας της δουλειάς κ.λπ.. 

Παράλληλα, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται συχνά το επάγγελμά 

τους ως απόρροια ενός καλέσματος ή ενός προσωπικού ακαταμάχητου πάθους που 
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τους κυριαρχεί, μιας «εσωτερικής ώθησης», ως ένα επάγγελμα που το ασκούν όχι για 

τα κέρδη αλλά για την «αγάπη». Κατά συνέπεια η παραμονή σε αυτό προϋποθέτει ένα 

ιδιαίτερο είδος αφοσίωσης και προσήλωσης, που σχετίζεται και με άλλου είδους 

ανταμοιβές εκτός από τις υλικές. 

  

Χριστίνα Καρακιουλάφη (2013). Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Οι όψεις 

ενός εμμένοντος κινδύνου. (Επιστ. Επιμέλεια Μ. Σπυριδάκης). Αθήνα: Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, 130-134 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς αντιλαμβάνονται οι καλλιτέχνες, σύμφωνα με τη συγγραφέα, το 

επάγγελμά τους; (60 - 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Να δώσετε έναν πλαγιότιλο στην τέταρτη παράγραφο (Δύο είναι… της 

δουλειάς κ.λπ.) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α.  Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν οι λέξεις στο 

κείμενο: εμπειρικές, απομυθοποίηση, επισφαλές, δεχτούμε, ελκυστικές. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

 

Γ2.  Να γράψετε πέντε λέξεις/φράσεις του ειδικού λεξιλογίου της εργασίας. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης 

 

Εικονική ή εναλλακτική πραγµατικότητα είναι αυτή που µας προσφέρει η 

τηλεόραση; Σε ποια συµφέροντα υπακούει και από ποια φίλτρα περνάει η 

καθηµερινή, πραγµατική ζωή, πριν µας παρουσιαστεί από την τηλεόραση; 

Αλλοιώνεται και πώς η πραγµατικότητα; Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που 

θα έπρεπε να απαντήσουµε, αν θα θέλαµε να προσδιορίσουµε έστω και σε έναν 

µικρό βαθµό τις σχέσεις εξουσίας που απορρέουν από την παρουσίαση αυτή της 

εναλλακτικής πραγµατικότητας που παρουσιάζει η τηλεόραση.  

Είναι γεγονός, και πιθανώς αναπόφευκτο, ότι η τηλεόραση µας παρουσιάζει 

µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας ζούµε στην αληθινή ζωή. 

Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα καθηµερινά γεγονότα µε διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα µε το κανάλι που τα ετοιµάζει. Οι ειδικές εκποµπές παρουσίασης 

και σχολιασµού της πραγµατικότητας, είτε αυτές λέγονται ενηµερωτικές είτε 

ψυχαγωγικές, αλλά ακόµα και οι «σαπουνόπερες»
1
, ωραιοποιούν και εξιδανικεύουν ή 

κατηγορούν και καταδικάζουν φυσικά πρόσωπα, καταστάσεις και θεσµούς.  

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήµερα για τους οποίους η τηλεόραση αποτελεί 

την κεντρική διέξοδο προς την κοινωνία, αποτελεί το παράθυρο από το οποίο 

έρχονται σε επαφή µε το σύστηµα σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία στην οποία ζουν. 

Όταν, λοιπόν, αυτό το παράθυρο είναι εφοδιασµένο µε παραµορφωτικά κρύσταλλα, 

είναι φανερό ότι η εικόνα των ανθρώπων αυτών για την κοινωνία και τις σχέσεις 

εξουσίας θα είναι «παραµορφωµένες».  

Ας δούµε ένα πολύ απλό και καθηµερινό παράδειγµα. Είναι γνωστό ότι η 

τηλεόραση χρησιµοποιείται κατά κόρον στο πολιτικό παιχνίδι εξουσίας, αφού 

ωραιοποιεί ή καταδικάζει γεγονότα και εξελίξεις µε απώτερο στόχο το πολιτικό 

κέρδος. Χρησιµοποιείται, δηλαδή, για να παρουσιάσει µια εικονική πραγµατικότητα 

πολιτικής κατάστασης στην οποία υποτίθεται ότι ζουν και µε την οποία έχουν σχέσεις 

οι πολίτες. Η διαχείριση µιας εικονικής πραγµατικότητας από τους πολιτικούς είναι 

πιο εύκολη. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι προεκλογικοί αγώνες έχουν μεταφερθεί από 

την πραγµατική ζωή στον τηλεοπτικό χώρο, από τις συγκεντρώσεις λαοθαλασσών 

στις σκηνοθετηµένες τηλεμαχίες. Συνεπώς, οι πολιτικοί έρχονται όλο και πιο σπάνια 

σε επαφή µε τον λαό, αποφεύγουν την κατάκτηση των ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο, 

ενώ προτιµούν να παρουσιάζουν τα επιχειρήµατα και τις απόψεις τους µέσα από την 

τηλεόραση.  

                                                           
1
 σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με 

μεγάλο αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 
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Και βέβαια, οι λίγες εµφανίσεις τους στην πραγµατική ζωή είναι απλές, 

θέλουν να δείξουν πόσο κοινοί άνθρωποι είναι και γι’ αυτό δεν κάνουν εντυπωσιακές 

εµφανίσεις στον πραγµατικό κοινωνικό χώρο, όπως πριν από µερικά χρόνια. Έτσι, 

αφήνουν την εικόνα µέσα από την τηλεόραση να πείσει τον κόσµο, µε οµιλίες και 

διαλέξεις, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, φυσικά υπό την καθοδήγηση κάποιου 

σκηνοθέτη, µε την παρουσία βοηθητικού προσωπικού (δηµοσιογράφου) και πάντα µε 

τους πίσω από τις κάµερες συµβούλους και καθοδηγητές, αφανείς ήρωες και 

κατασκευαστές της εικονικής πολιτικής πραγµατικότητας που προσφέρεται στους 

πολίτες.  

 

Ν.Σ. Σαρτζετάκης. (1997). Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης. Στο: 

Προβάλλοντας την θεωρία του Foucault για την εξουσία του λόγου στα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης  - το σήμερα και το αύριο (εργασία στο 

πλαίσιο του ΠΜΣ του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών), 15-18. Από το 

διαδίκτυο (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς αποδεικνύεται, σύμφωνα με το κείμενο, το γεγονός ότι η τηλεόραση 

παρουσιάζει µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας ζούµε 

στην αληθινή ζωή; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. α. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθείται στην τέταρτη παράγραφο (Ας 

δούμε... από την τηλεόραση) του κειμένου;  

 (μονάδες 2) 

 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας  

 (μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία που έχουν οι λέξεις στο κείμενο: 

εικονική, καταδικάζουν, διέξοδο, αποφεύγουν, αφανείς. 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.  «Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα καθηµερινά γεγονότα µε 

διαφορετικούς τρόπους...»: 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 

 

Για πολλούς αναλυτές η εμφάνιση του Διαδικτύου εμπεριέχει την υπόσχεση 

της άπλετης πληροφόρησης και της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου διαλόγου. 

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η τεχνολογία του Διαδικτύου αφ’ ενός μείωνε το 

κόστος της πληροφόρησης και αφ’ ετέρου έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να 

ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν αμοιβαία κριτική. Όλα αυτά φυσικά θα ήταν 

προς όφελος των δημοκρατικών διαδικασιών και της κουλτούρας του πολιτικού 

διαλόγου, στην οποία βασίζεται η δημοκρατία. 

Όμως, δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι αυτές οι προβλέψεις δεν 

επαληθεύονται. Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο φαίνεται ότι προωθεί τον 

πολιτικό εξτρεμισμό
1
 και τη μονοσήμαντη πληροφόρηση. Σύμφωνα με τον γνωστό 

πανεπιστημιακό Cass Sunstein, αυτό το οποίο είναι καθοριστικό με το Διαδίκτυο δεν 

είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει περισσότερη πληροφόρηση. Ακόμα 

πιο σημαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την πληροφόρηση που 

δεν του αρέσει. «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με τη νέα τεχνολογία», γράφει, «είναι 

η αυξανόμενη δύναμη των καταναλωτών να "φιλτράρουν" αυτό που βλέπουν». Ένα 

από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτού του φιλτραρίσματος είναι ότι οι χρήστες 

εκτίθενται μόνο στην πληροφόρηση που τους είναι αρεστή. Σήμερα τα ιστολόγια που 

αναπτύσσονται ταχύτερα είναι εκείνα που έχουν μια μονοσήμαντη ιδεολογική και 

πολιτική τοποθέτηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά ικανοποιούν τις 

προτιμήσεις των χρηστών τους. Επίσης, κάθε ιστολόγιο παραπέμπει σε άλλα που 

έχουν ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση.  

Όμως, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι στο Διαδίκτυο κάθε χρήστης επιλέγει 

την πληροφόρηση που ενισχύει τις δικές του προκαταλήψεις, ενώ αποφεύγει να 

πληροφορείται για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το φαινόμενο, το 

οποίο οι ψυχολόγοι ονομάζουν «ομαδική πόλωση»,  δηλαδή την τάση που έχουν οι 

άνθρωποι να υιοθετούν ακραίες απόψεις, όταν συνομιλούν μόνο με άτομα των ίδιων 

απόψεων. Το φαινόμενο της «ομαδικής πόλωσης» έχει τεκμηριωθεί με πολλά 

πειράματα.  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν το 

φαινόμενο της ομαδικής πόλωσης. Σύμφωνα με μια θεωρία, όταν τα άτομα συζητούν 

μόνο με άλλους που έχουν τις ίδιες απόψεις, ακούν νέα επιχειρήματα υπέρ των 

                                                           
1
 εξτρεμισμός: αρνητικός χαρακτηρισμός κάθε πολιτικής, η οποία συνίσταται σε υποστήριξη ή 

εφαρμογή ακραίων απόψεων. 

GI_V_NEG_0_18351.pdf



απόψεών τους, κάτι που τους κάνει να τις υιοθετούν με ακόμη μεγαλύτερο πάθος. 

Ακόμη, σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, τα άτομα προσπαθούν συνεχώς να 

ξεπεράσουν αλλήλους. Αν, λοιπόν, όλοι σε μια ομάδα συμφωνούν ότι π.χ. θα πρέπει 

να διατηρηθεί η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, σύντομα θα εμφανιστούν και αυτοί 

που θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό.  

Η τάση της ομαδικής πόλωσης ενισχύεται στο Διαδίκτυο και σύμφωνα με τον 

Sunstein παίρνει τη μορφή της «κυβερνοπόλωσης». «Το Διαδίκτυο», γράφει, 

«λειτουργεί για πολλούς ως το εκτροφείο του εξτρεμισμού, επειδή ακριβώς αυτοί που 

συμφωνούν επικοινωνούν μεταξύ τους με μεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα». Αυτό 

το καθιστά ένα κατ’ εξοχήν μέσο παραπληροφόρησης. Στον βαθμό που προσφεύγεις 

μόνο στις ιστοσελίδες που ενισχύουν τις προκαταλήψεις σου, δεν σε ενδιαφέρει αν η 

πληροφόρηση για τους αντιπάλους είναι σωστή ή όχι ούτε πρόκειται ποτέ να την 

ελέγξεις. 

Τέλος, αν ισχύουν οι απόψεις του Sunstein, τότε ο ρόλος των εφημερίδων ως 

φορέων της ποικιλομορφίας των απόψεων που υπάρχουν στο κοινωνικό σώμα γίνεται 

ακόμα πιο σημαντικός. Οι εφημερίδες θα είναι ο μοναδικός χώρος, στον οποίο ο 

αναγνώστης θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένες, τόσο τις απόψεις με τις οποίες 

συμφωνεί όσο και αυτές με τις οποίες διαφωνεί.  

 

Τ. Μίχας (επιμ.), εφημ. Ελευθεροτυπία, 7.12.2009 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.  Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, ο ρόλος των εφημερίδων ως φορέων της 

ποικιλομορφίας των απόψεων γίνεται ακόμα πιο σημαντικός; Να απαντήσετε 

σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 10) 
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Β2. α. Πώς αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος (Η τάση...να την ελέγξεις) του 

κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

επαληθεύονται, προωθεί, ενισχύει, προσπαθούν, προσφεύγεις. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς τον αριθμό, το πρόσωπο, το 

χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. (να) "φιλτράρουν", «ομαδική πόλωση»: Να εξηγήσετε τη χρήση 

εισαγωγικών στη διατύπωση της καθεμιάς από τις παραπάνω έννοιες.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να εντοπίσετε στο κείμενο τρεις όρους του ειδικού λεξιλογίου του 

διαδικτύου. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς ως μέσο ασφαλούς ρήξης με την καθημερινότητα] 

 

Τα περιοδικά κόμικς κάνουν δυνατή τη ρήξη με την καθημερινότητα με έναν 

ακραίο τρόπο: επιτρέπουν στα παιδιά και στους νέους την προβολή φαντασιώσεων 

στις οποίες κυριαρχούν τα ένστικτα και οι παρορμήσεις.  

Η Ντάγκμαρ φον Ντέτινχεμ και ο Κλάους Χάρτουνγκ μελέτησαν τους σούπερ 

ήρωες των κόμικς. Αναφέρθηκαν και στα κόμικς της Μάρβελ, που μετά το 1962 

παρουσίαζαν νέους σούπερ ήρωες, για παράδειγμα τους Φανταστικούς Τέσσερις: τον 

Κύριο Φανταστικό, που τεντώνεται σαν λάστιχο, την Σιου Στορμ, τη γυναίκα του, 

που μπορεί να αναπτύξει ένα πεδίο δυνάμεων και να γίνει αόρατη, τον Τζόνι που 

μπορεί να μεταμορφωθεί σε φλόγα, τον Μπεν Γκριμ που, όταν οργίζεται, 

μεταμορφώνεται σε έναν πέτρινο κολοσσό. Στις υποθέσεις αυτών των κόμικς 

παρατήρησαν μια εξαιρετικά πλούσια, πιεστική και χαοτική αντίληψη παρορμήσεων 

που απευθύνονταν στο υποσυνείδητο: Η «καθαρή» επιθετικότητα, η «καθαρή» τάση 

καταστροφής παίρνει την αξία φυσικών δυνάμεων που πρέπει να γίνουν αποδεκτές. 

Σήματα έκρηξης, σώματα που στροβιλίζονται, ακτίνες που λιώνουν, δίνες που 

καταβροχθίζουν, απειλητικές μηχανές, υπερτροφικοί μύες που πετιούνται έξω 

υπόσχονται στον αναγνώστη έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί η παρόρμηση και το 

ένστικτο, πέρα από την καθημερινή παραίτηση και την καταπίεση των παρορμήσεων. 

Οι εικόνες των κόμικς προσφέρουν κινητά σκηνικά της επιθετικότητας, της 

σεξουαλικότητας, της δύναμης, της παντοδυναμίας στις μάχες και στις συγκρούσεις 

των ηρώων, στις θριαμβευτικές χειρονομίες -«κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει!» 

- και στα επιδεικτικά κορμιά, γεμάτα μυς και έντονα χαρακτηριστικά του φύλου 

τους. Η πλοκή μένει κρυμμένη πίσω από τις ναρκισσιστικές χειρονομίες. Στα κόμικς 

με σούπερ ήρωες, η υπόθεση δεν περιστρέφεται γύρω από μύθους, δεν υπάρχουν 

πλέον «χαρακτήρες». Σημασία έχουν τα χτενίσματα, τα ρούχα, η στάση του 

σώματος.  

Ωστόσο, τα κείμενα εμποδίζουν τις εικόνες να γίνουν εφιαλτικές. Αν ο 

αναγνώστης, αφού έχει γοητευτεί από τις εικόνες στις οποίες κυριαρχούν τα ένστικτα 

και οι παρορμήσεις, ξαναδιαβάσει τις αντίστοιχες «φούσκες» με τα κείμενα, θα 

διαπιστώσει, σύμφωνα με τους Ντέτινχεμ και Χάρτουνγκ, ότι οι «φούσκες» 

αφαιρούν την αξία από ένα μέρος των συνειρμών που προκαλούνται από τις εικόνες. 

Το συνειρμικό πλήθος των εικόνων παρακινεί να διαβαστεί η «φούσκα» με τα 
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κείμενα, ωστόσο η ανάγνωση του κειμένου αποδυναμώνει τους συνειρμούς. Οι 

«φούσκες» παραπέμπουν σε συμβατικά θέματα και υποθέσεις. Αδιάφορο αν οι 

σούπερ-ήρωες ήρθαν με ειδικές, υπερανεπτυγμένες δυνάμεις από τη γη, το σύμπαν ή 

τον κάτω κόσμο, κάθε αγώνας καταλήγει στους συμβατικούς καβγάδες, όπου 

κερδίζει η υπεράσπιση της συμβατικής τάξης του δυτικού κόσμου. Το καλό νικά 

πάντα, ακόμη και αν δεν μπορεί να εξολοθρεύσει το κακό. 

Στα κόμικς επομένως γίνεται δυνατή, στο επίπεδο εικόνων των σούπερ 

ηρώων, η ρήξη με την καθημερινότητα, τα συμβατικά σχήματα των κειμένων, όμως, 

προσφέρουν την ασφάλεια της ασφαλούς επιστροφής στην καθημερινότητα. 

 

P. Dieter (1997). Η δύναμη των μέσων και η επίδραση στις μάζες. Μια 

ιστορική ανασκόπηση, μετάφραση: Ανθ. Βηδενμάιερ. Αθήνα: «Νέα Σύντορα» 

- Α. Α. Λιβάνη, 197-199 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.         Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Ποιος είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο ρόλος των εικόνων και ποιος 

αυτός των κειμένων των κόμικς σε σχέση με την καθημερινότητα; (60-80 

λέξεις).  

(μονάδες 11) 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη περίοδο 

(Ωστόσο...εφιαλτικές) και τη δεύτερη περίοδο (Αν ο αναγνώστης ...εικόνες) 

της τέταρτης παραγράφου του κειμένου;  

(μονάδες 4) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α.  Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

φυσικών, εμποδίζουν, παρακινεί, αποδυναμώνει, συμβατικά. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, τον χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. α.  «Αναφέρθηκαν και στα κόμικς της Μάρβελ, που μετά το 1962 

παρουσίαζαν νέους σούπερ ήρωες»: 

 

Να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

παραθετική είτε ως προσδιοριστική, ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή 

περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ανεργία στον «αναπτυσσόμενο» κόσμο]  

 

Κάθε πρωί, χιλιάδες πρόσωπα ξαναρχίζουν την άκαρπη και 

απελπισμένη αναζήτηση εργασίας. Είναι οι απόκληροι, μια καινούρια 

κατηγορία που μας αποδεικνύει τόσο τη δημογραφική έκρηξη όσο και την 

ανικανότητα αυτής της οικονομίας για την οποία το μόνο που δε μετράει είναι 

το ανθρώπινο στοιχείο. Αποκλείονται οι φτωχοί και εκτοπίζονται από την 

κοινωνία, γιατί περισσεύουν. Τώρα πια κανείς δεν τους αποκαλεί «οι από 

κάτω» αλλά «οι εκτός». Είναι αποκλεισμένοι ακόμα και από το βασικό 

δικαίωμα της τροφής, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης· 

από τις πόλεις όπως και από τη γη τους. Και αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά 

ρίχνονται εκτός, όπως από την κουπαστή ενός πλοίου στον ωκεανό, αποτελούν 

τη μεγάλη πλειονότητα. 

Τόσες και τόσες αξίες ρευστοποιήθηκαν για το χρήμα και τώρα ο κόσμος, 

που παραιτήθηκε από τα πάντα προκειμένου ν' αναπτυχθεί οικονομικά, δεν 

μπορεί να δώσει στέγη και τροφή στην ανθρωπότητα. Για να εξασφαλίσουν 

οποιαδήποτε εργασία, όσο κακοπληρωμένη και αν είναι, οι άνθρωποι δίνουν όλη 

τους τη ζωή. Εργάζονται σε ανθυγιεινά μέρη, σε υπόγεια, σε πλοία-κάτεργα, 

στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον και πάντα κάτω από την απειλή να 

χάσουν την εργασία τους και να τεθούν «εκτός». 

Όπως φαίνεται, η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής δεν προβλεπόταν στο 

πλάνο της παγκοσμιοποίησης. Από την άλλη το άγχος, είναι το μόνο που έφτασε 

σε επίπεδα πρωτόγνωρα ως τώρα σε μας. Πρόκειται για έναν κόσμο που ζει 

μέσα στη μοχθηρία και όπου κάποιοι ελάχιστοι μετατρέπουν τις επιτυχίες τους 

σε χρήμα, ακρωτηριάζοντας τη ζωή μιας ατέλειωτης πλειονότητας. Πείθει 

μάλιστα τον κάθε φτωχοδιάβολο να νομίζει ότι ανήκει στους προνομιούχους, μόνο 

και μόνο επειδή έχει πρόσβαση στα αναρίθμητα προϊόντα του σούπερ-μάρκετ. 

Κι ενώ αυτός ο καημένος, ο ανόητος, κοιμάται μακάρια, κλεισμένος στο οχυρό 

του με τις εντοιχισμένες οικιακές συσκευές και όλη εκείνη την υπόλοιπη 

σαβούρα, μυριάδες οικογένειες επιβιώνουν μ' ένα δολάριο τη μέρα. Είναι 

εκατομμύρια οι αποκλεισμένοι από το μεγάλο φαγοπότι των οικονομολόγων. 

Και όταν στον δρόμο βλέπω τόσα μικρομάγαζα σφραγισμένα ή όταν οι 

γείτονες με σταματάνε για να μου πουν πως δε θα μπορέσουν να συνεχίσουν να 

συντηρούν πια το εργαστήρι τους, γιατί δεν τους αποδίδει ούτε τα απαραίτητα, 

για να πληρώσουν τους φόρους, συλλογίζομαι τη διαφθορά και την  αναλγησία 

που ενυπάρχει σε όλη αυτή τη χυδαία σπατάλη και την ανήθικη αφθονία που 

απολαμβάνουν κάποια ελάχιστα άτομα· και έχω την αίσθηση ότι γινόμαστε 

μάρτυρες της βαθιάς έκπτωσης ενός κόσμου όπου, από τη στιγμή που η απόγνωση 

γιγαντώνεται, αυξάνεται και ο εγωισμός και το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Ενώ 
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λοιπόν οι πιο άτυχοι πνίγονται στα βαθιά νερά, σε κάποια γωνία, κάνοντας τους 

εντελώς ανυποψίαστους για την καταστροφή, στο κέντρο ενός χορού 

μεταμφιεσμένων, οι άνθρωποι της εξουσίας εξακολουθούν να χορεύουν 

σκασμένοι στα γέλια από τις ίδιες τους τις χοντράδες.  

 

E. Sabato (2000). Πριν το τέλος. Αθήνα: Γκοβόστη, 136-138 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον συγγραφέα, οι κύριες αιτίες του αποκλεισμού πολλών 

ανθρώπων από την αγορά εργασίας και τελικά από την ίδια την κοινωνία; (60 – 

80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Κάθε πρωί…. 

πλειονότητα) του κειμένου.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: άκαρπη, 

απόκληροι, περίθαλψης, πρόσβαση, αναλγησία (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα σημείο στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία.   

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ανεργία στον «αναπτυσσόμενο» κόσμο]  

 

Κάθε πρωί, χιλιάδες πρόσωπα ξαναρχίζουν την άκαρπη και 

απελπισμένη αναζήτηση εργασίας. Είναι οι απόκληροι, μια καινούρια 

κατηγορία που μας αποδεικνύει τόσο τη δημογραφική έκρηξη όσο και την 

ανικανότητα αυτής της οικονομίας για την οποία το μόνο που δε μετράει είναι 

το ανθρώπινο στοιχείο. Αποκλείονται οι φτωχοί και εκτοπίζονται από την 

κοινωνία, γιατί περισσεύουν. Τώρα πια κανείς δεν τους αποκαλεί «οι από 

κάτω» αλλά «οι εκτός». Είναι αποκλεισμένοι ακόμα και από το βασικό 

δικαίωμα της τροφής, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης· 

από τις πόλεις όπως και από τη γη τους. Και αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά 

ρίχνονται εκτός, όπως από την κουπαστή ενός πλοίου στον ωκεανό, αποτελούν 

τη μεγάλη πλειονότητα. 

Τόσες και τόσες αξίες ρευστοποιήθηκαν για το χρήμα και τώρα ο κόσμος, 

που παραιτήθηκε από τα πάντα προκειμένου ν' αναπτυχθεί οικονομικά, δεν 

μπορεί να δώσει στέγη και τροφή στην ανθρωπότητα. Για να εξασφαλίσουν 

οποιαδήποτε εργασία, όσο κακοπληρωμένη και αν είναι, οι άνθρωποι δίνουν όλη 

τους τη ζωή. Εργάζονται σε ανθυγιεινά μέρη, σε υπόγεια, σε πλοία-κάτεργα, 

στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον και πάντα κάτω από την απειλή να 

χάσουν την εργασία τους και να τεθούν «εκτός». 

Όπως φαίνεται, η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής δεν προβλεπόταν στο 

πλάνο της παγκοσμιοποίησης. Από την άλλη το άγχος, είναι το μόνο που έφτασε 

σε επίπεδα πρωτόγνωρα ως τώρα σε μας. Πρόκειται για έναν κόσμο που ζει 

μέσα στη μοχθηρία και όπου κάποιοι ελάχιστοι μετατρέπουν τις επιτυχίες τους 

σε χρήμα, ακρωτηριάζοντας τη ζωή μιας ατέλειωτης πλειονότητας. Πείθει 

μάλιστα τον κάθε φτωχοδιάβολο να νομίζει ότι ανήκει στους προνομιούχους, μόνο 

και μόνο επειδή έχει πρόσβαση στα αναρίθμητα προϊόντα του σούπερ-μάρκετ. 

Κι ενώ αυτός ο καημένος, ο ανόητος, κοιμάται μακάρια, κλεισμένος στο οχυρό 

του με τις εντοιχισμένες οικιακές συσκευές και όλη εκείνη την υπόλοιπη 

σαβούρα, μυριάδες οικογένειες επιβιώνουν μ' ένα δολάριο τη μέρα. Είναι 

εκατομμύρια οι αποκλεισμένοι από το μεγάλο φαγοπότι των οικονομολόγων. 

Και όταν στον δρόμο βλέπω τόσα μικρομάγαζα σφραγισμένα ή όταν οι 

γείτονες με σταματάνε για να μου πουν πως δε θα μπορέσουν να συνεχίσουν να 

συντηρούν πια το εργαστήρι τους, γιατί δεν τους αποδίδει ούτε τα απαραίτητα, 

για να πληρώσουν τους φόρους, συλλογίζομαι τη διαφθορά και την  αναλγησία 

που ενυπάρχει σε όλη αυτή τη χυδαία σπατάλη και την ανήθικη αφθονία που 
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απολαμβάνουν κάποια ελάχιστα άτομα· και έχω την αίσθηση ότι γινόμαστε 

μάρτυρες της βαθιάς έκπτωσης ενός κόσμου όπου, από τη στιγμή που η απόγνωση 

γιγαντώνεται, αυξάνεται και ο εγωισμός και το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Ενώ 

λοιπόν οι πιο άτυχοι πνίγονται στα βαθιά νερά, σε κάποια γωνία, κάνοντας τους 

εντελώς ανυποψίαστους για την καταστροφή, στο κέντρο ενός χορού 

μεταμφιεσμένων, οι άνθρωποι της εξουσίας εξακολουθούν να χορεύουν 

σκασμένοι στα γέλια από τις ίδιες τους τις χοντράδες.  

 

E. Sabato (2000). Πριν το τέλος. Αθήνα: Γκοβόστη, 136-138 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, «το άγχος είναι το μόνο που έφτασε σε επίπεδα 

πρωτόγνωρα σε μας ως τώρα;». Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη παράγραφο (Όπως φαίνεται 

... των οικονομολόγων) και στην τέταρτη παράγραφο (Και όταν ... 

χοντράδες).   

(μονάδες 5)  

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α.  Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: 

απελπισμένη, φτωχοί, αποκαλεί, δώσει, πρωτόγνωρα. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1β.  Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με υπογράμμιση: 

εκτός, υπόγεια, επιτυχίες, συνεχίσουν, αναλγησία. 

(μονάδες 5) 
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Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα 

μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας. 

 (μονάδες 2) 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ανεργία στον «αναπτυσσόμενο» κόσμο]  

 

Κάθε πρωί, χιλιάδες πρόσωπα ξαναρχίζουν την άκαρπη και 

απελπισμένη αναζήτηση εργασίας. Είναι οι απόκληροι, μια καινούρια 

κατηγορία που μας αποδεικνύει τόσο τη δημογραφική έκρηξη όσο και την 

ανικανότητα αυτής της οικονομίας για την οποία το μόνο που δε μετράει είναι 

το ανθρώπινο στοιχείο. Αποκλείονται οι φτωχοί και εκτοπίζονται από την 

κοινωνία, γιατί περισσεύουν. Τώρα πια κανείς δεν τους αποκαλεί «οι από 

κάτω» αλλά «οι εκτός». Είναι αποκλεισμένοι ακόμα και από το βασικό 

δικαίωμα της τροφής, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης· 

από τις πόλεις όπως και από τη γη τους. Και αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά 

ρίχνονται εκτός, όπως από την κουπαστή ενός πλοίου στον ωκεανό, αποτελούν 

τη μεγάλη πλειονότητα. 

Τόσες και τόσες αξίες ρευστοποιήθηκαν για το χρήμα και τώρα ο κόσμος, 

που παραιτήθηκε από τα πάντα προκειμένου ν' αναπτυχθεί οικονομικά, δεν 

μπορεί να δώσει στέγη και τροφή στην ανθρωπότητα. Για να εξασφαλίσουν 

οποιαδήποτε εργασία, όσο κακοπληρωμένη και αν είναι, οι άνθρωποι δίνουν όλη 

τους τη ζωή. Εργάζονται σε ανθυγιεινά μέρη, σε υπόγεια, σε πλοία-κάτεργα, 

στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον και πάντα κάτω από την απειλή να 

χάσουν την εργασία τους και να τεθούν «εκτός». 

Όπως φαίνεται, η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής δεν προβλεπόταν στο 

πλάνο της παγκοσμιοποίησης. Από την άλλη το άγχος, είναι το μόνο που έφτασε 

σε επίπεδα πρωτόγνωρα ως τώρα σε μας. Πρόκειται για έναν κόσμο που ζει 

μέσα στη μοχθηρία και όπου κάποιοι ελάχιστοι μετατρέπουν τις επιτυχίες τους 

σε χρήμα, ακρωτηριάζοντας τη ζωή μιας ατέλειωτης πλειονότητας. Πείθει 

μάλιστα τον κάθε φτωχοδιάβολο να νομίζει ότι ανήκει στους προνομιούχους, μόνο 

και μόνο επειδή έχει πρόσβαση στα αναρίθμητα προϊόντα του σούπερ-μάρκετ. 

Κι ενώ αυτός ο καημένος, ο ανόητος, κοιμάται μακάρια, κλεισμένος στο οχυρό 

του με τις εντοιχισμένες οικιακές συσκευές και όλη εκείνη την υπόλοιπη 

σαβούρα, μυριάδες οικογένειες επιβιώνουν μ' ένα δολάριο τη μέρα. Είναι 

εκατομμύρια οι αποκλεισμένοι από το μεγάλο φαγοπότι των οικονομολόγων. 

Κι όταν στον δρόμο βλέπω τόσα μικρομάγαζα σφραγισμένα ή όταν οι 

γείτονες με σταματάνε για να μου πουν πως δε θα μπορέσουν να συνεχίσουν να 

συντηρούν πια το εργαστήρι τους, γιατί δεν τους αποδίδει ούτε τα απαραίτητα, 

για να πληρώσουν τους φόρους, συλλογίζομαι τη διαφθορά και την  αναλγησία 

που ενυπάρχει σε όλη αυτή τη χυδαία σπατάλη και την ανήθικη αφθονία που 
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απολαμβάνουν κάποια ελάχιστα άτομα· και έχω την αίσθηση ότι γινόμαστε 

μάρτυρες της βαθιάς έκπτωσης ενός κόσμου όπου, από τη στιγμή που η απόγνωση 

γιγαντώνεται, αυξάνεται και ο εγωισμός και το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Ενώ 

λοιπόν οι πιο άτυχοι πνίγονται στα βαθιά νερά, σε κάποια γωνία, κάνοντας τους 

εντελώς ανυποψίαστους για την καταστροφή, στο κέντρο ενός χορού 

μεταμφιεσμένων, οι άνθρωποι της εξουσίας εξακολουθούν να χορεύουν 

σκασμένοι στα γέλια από τις ίδιες τους τις χοντράδες.  

 

E. Sabato (2000). Πριν το τέλος. Αθήνα: Γκοβόστη, 138-138 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, οι φτωχοί αποκαλούνται πλέον «οι εκτός»; (60 - 

80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο (Τόσες…. «εκτός») 

του κειμένου.   

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α.  Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: άκαρπη, καινούρια, εκτοπίζονται, εξασφαλίσουν, αποδίδει. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1β.  Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με υπογράμμιση: 

ανικανότητα, Αποκλείονται, βασικό, επιτυχίες, αφθονία. 

(μονάδες 5) 
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Γ2α. «…κάποιοι ελάχιστοι μετατρέπουν τις επιτυχίες τους σε χρήμα…»:  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον 

συγγραφέα. 

 (2 μονάδες) 

 

Γ2β.  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

(3 μονάδες)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ανεργία στον «αναπτυσσόμενο» κόσμο]  

 

Κάθε πρωί, χιλιάδες πρόσωπα ξαναρχίζουν την άκαρπη και 

απελπισμένη αναζήτηση εργασίας. Είναι οι απόκληροι, μια καινούρια 

κατηγορία που μας αποδεικνύει τόσο τη δημογραφική έκρηξη όσο και την 

ανικανότητα αυτής της οικονομίας για την οποία το μόνο που δε μετράει είναι 

το ανθρώπινο στοιχείο. Αποκλείονται οι φτωχοί και εκτοπίζονται από την 

κοινωνία, γιατί περισσεύουν. Τώρα πια κανείς δεν τους αποκαλεί «οι από 

κάτω» αλλά «οι εκτός». Είναι αποκλεισμένοι ακόμα και από το βασικό 

δικαίωμα της τροφής, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης· 

από τις πόλεις όπως και από τη γη τους. Και αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά 

ρίχνονται εκτός, όπως από την κουπαστή ενός πλοίου στον ωκεανό, αποτελούν 

τη μεγάλη πλειονότητα. 

Τόσες και τόσες αξίες ρευστοποιήθηκαν για το χρήμα και τώρα ο κόσμος, 

που παραιτήθηκε από τα πάντα προκειμένου ν' αναπτυχθεί οικονομικά, δεν 

μπορεί να δώσει στέγη και τροφή στην ανθρωπότητα. Για να εξασφαλίσουν 

οποιαδήποτε εργασία, όσο κακοπληρωμένη και αν είναι, οι άνθρωποι δίνουν όλη 

τους τη ζωή. Εργάζονται σε ανθυγιεινά μέρη, σε υπόγεια, σε πλοία-κάτεργα, 

στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον και πάντα κάτω από την απειλή να 

χάσουν την εργασία τους και να τεθούν «εκτός». 

Όπως φαίνεται, η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής δεν προβλεπόταν στο 

πλάνο της παγκοσμιοποίησης. Από την άλλη το άγχος, είναι το μόνο που έφτασε 

σε επίπεδα πρωτόγνωρα ως τώρα σε μας. Πρόκειται για έναν κόσμο που ζει 

μέσα στη μοχθηρία και όπου κάποιοι ελάχιστοι μετατρέπουν τις επιτυχίες 

τους σε χρήμα, ακρωτηριάζοντας τη ζωή μιας ατέλειωτης πλειονότητας. Πείθει 

μάλιστα τον κάθε φτωχοδιάβολο να νομίζει ότι ανήκει στους προνομιούχους, μόνο 

και μόνο επειδή έχει πρόσβαση στα αναρίθμητα προϊόντα του σούπερ-μάρκετ. 

Κι ενώ αυτός ο καημένος, ο ανόητος, κοιμάται μακάρια, κλεισμένος στο οχυρό 

του με τις εντοιχισμένες οικιακές συσκευές και όλη εκείνη την υπόλοιπη 

σαβούρα, μυριάδες οικογένειες επιβιώνουν μ' ένα δολάριο τη μέρα. Είναι 

εκατομμύρια οι αποκλεισμένοι από το μεγάλο φαγοπότι των οικονομολόγων. 

Και όταν στον δρόμο βλέπω τόσα μικρομάγαζα σφραγισμένα ή όταν οι 

γείτονες με σταματάνε για να μου πουν πως δε θα μπορέσουν να συνεχίσουν να 

συντηρούν πια το εργαστήρι τους, γιατί δεν τους αποδίδει ούτε τα απαραίτητα, 

για να πληρώσουν τους φόρους, συλλογίζομαι τη διαφθορά και την  αναλγησία 

που ενυπάρχει σε όλη αυτή τη χυδαία σπατάλη και την ανήθικη αφθονία που 
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απολαμβάνουν κάποια ελάχιστα άτομα· και έχω την αίσθηση ότι γινόμαστε 

μάρτυρες της βαθιάς έκπτωσης ενός κόσμου όπου, από τη στιγμή που η απόγνωση 

γιγαντώνεται, αυξάνεται και ο εγωισμός και το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Ενώ 

λοιπόν οι πιο άτυχοι πνίγονται στα βαθιά νερά, σε κάποια γωνία, κάνοντας τους 

εντελώς ανυποψίαστους για την καταστροφή, στο κέντρο ενός χορού 

μεταμφιεσμένων, οι άνθρωποι της εξουσίας εξακολουθούν να χορεύουν 

σκασμένοι στα γέλια από τις ίδιες τους τις χοντράδες.  

 

E. Sabato (2000). Πριν το τέλος. Αθήνα: Γκοβόστη, 136-138 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στη φράση: «Όπως 

φαίνεται, η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής δεν προβλεπόταν στο πλάνο 

της παγκοσμιοποίησης». (60 - 80  λέξεις)  

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Όπως 

…οικονομολόγων) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): αποκαλεί, παραιτήθηκε, 

εξασφαλίσουν, μετατρέπουν, αίσθηση. Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

  

GI_V_NEG_0_18492.pdf



 

 

Γ2.α. «…ο κόσμος, που παραιτήθηκε από τα πάντα προκειμένου ν' αναπτυχθεί 

οικονομικά, δεν μπορεί να δώσει στέγη και τροφή στην 

ανθρωπότητα…».  

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη στέγη. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

[Επανάσταση στην επικοινωνία] 

 

Η ιστορία των επικοινωνιών καταγράφει διάφορες τάσεις, κυρίως τις αλλαγές 

που συντελούνται στη διάρκεια του χρόνου, όσον αφορά την κατεύθυνση για 

περισσότερη ταχύτητα, καλύτερη διανομή, ευρύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη 

ευελιξία. Μπορεί οι μελετητές των ΜΜΕ να μην πιστεύουν στα άμεσα μηχανιστικά 

αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών, δεν μπορούν όμως να παραβλέψουν ότι στις 

μέρες μας η ταχύτητα ανάπτυξης των καινούριων μέσων είναι θεαματική.  

Για το ραδιόφωνο χρειάστηκαν 38 χρόνια, για να καταφέρει να διεισδύσει σε 

50 εκατομμύρια νοικοκυριά. Παρομοίως η τηλεόραση, ένα από τα τεχνολογικά 

θαύματα του εικοστού αιώνα, χρειάστηκε 13 χρόνια για να διεισδύσει σε 50 

εκατομμύρια νοικοκυριά. Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με τριπλάσια ταχύτητα, σε 

σύγκριση με εκείνη της τηλεόρασης. Μετά δυσκολίας ήταν αποδεκτό ως νέο μέσο 

πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, ενώ τώρα έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε 

ολόκληρο τον κόσμο, προσφέροντάς τους αστείρευτο όγκο πληροφοριών και 

ακατάπαυστη ροή ενημέρωσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, ψυχαγωγίας, ταινιών και 

βίντεο (υλικό που παράγεται συχνά από τους ίδιους τους χρήστες του, οι οποίοι και το 

διοχετεύουν στο Διαδίκτυο). Και μάλιστα για το Facebook ήταν αρκετά τριάμισι 

χρόνια, για να κυριαρχήσει στο Διαδίκτυο, ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα 

κυκλοφορούν στον πλανήτη περισσότερα κινητά από ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός.  

Ακόμη πιο εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι οι διάφορες εφαρμογές για τους 

υπολογιστές, τα «τάμπλετ» και τα κινητά χρειάζονται μόλις 50 μέρες, για να 

εξαπλωθούν σε 50 εκατομμύρια χρήστες. Όλες αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν 

ευρύτερες μεταβολές στο επικοινωνιακό πεδίο, καθώς παλαιά επιχειρηματικά 

μοντέλα είναι ξεπερασμένα, νέα δεν έχουν ακόμη αναδυθεί και παλαιές κραταιές 

επιχειρήσεις στο πεδίο της επικοινωνίας αντικαθίστανται χωρίς καν να το 

αντιληφθούν από νεότερες, που βασίζονται σε καινοφανή λογική και κουλτούρα.  

Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν ένα 

πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή προς μια νέα 

πραγματικότητα. Από το να προβαίνουμε σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και 

αφορισμούς, καλύτερο είναι να εξετάσουμε τα καινούρια δεδομένα που συνδέονται 

με το νέο τεχνολογικό και επικοινωνιακό τοπίο, το οποίο σταδιακά αναδύεται και 

στη χώρα μας, και να αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου και του μέλλοντος της πατρίδας μας.  

 

Σ. Παπαθανασόπουλος, εφ. Τα Νέα, 15.8.2014 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο είναι, κατά τον αρθρογράφο, το κύριο χαρακτηριστικό της εξάπλωσης των 

νέων τεχνολογιών στην εποχή μας; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α.Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στη δεύτερη παράγραφο (Για το 

ραδιόφωνο …πληθυσμός) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: εμβέλεια, παραβλέψουν, 

αναπτύχθηκε, εξωφρενικό, αναδύεται (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α.Nα επισημάνετε δύο ξενόγλωσσους όρους του κειμένου  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.    

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

[Επανάσταση στην επικοινωνία]  

 

Η ιστορία των επικοινωνιών καταγράφει διάφορες τάσεις, κυρίως τις αλλαγές 

που συντελούνται στη διάρκεια του χρόνου, όσον αφορά την κατεύθυνση για 

περισσότερη ταχύτητα, καλύτερη διανομή, ευρύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη 

ευελιξία. Μπορεί οι μελετητές των ΜΜΕ να μην πιστεύουν στα άμεσα μηχανιστικά 

αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών, δεν μπορούν όμως να παραβλέψουν ότι στις 

μέρες μας η ταχύτητα ανάπτυξης των καινούριων μέσων είναι θεαματική.  

Για το ραδιόφωνο χρειάστηκαν 38 χρόνια, για να καταφέρει να διεισδύσει σε 

50 εκατομμύρια νοικοκυριά. Παρομοίως η τηλεόραση, ένα από τα τεχνολογικά 

θαύματα του εικοστού αιώνα, χρειάστηκε 13 χρόνια για να διεισδύσει σε 50 

εκατομμύρια νοικοκυριά. Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με τριπλάσια ταχύτητα, σε 

σύγκριση με εκείνη της τηλεόρασης. Μετά δυσκολίας ήταν αποδεκτό ως νέο μέσο 

πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, ενώ τώρα έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε 

ολόκληρο τον κόσμο, προσφέροντάς τους αστείρευτο όγκο πληροφοριών και 

ακατάπαυστη ροή ενημέρωσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, ψυχαγωγίας, ταινιών και 

βίντεο (υλικό που παράγεται συχνά από τους ίδιους τους χρήστες του, οι οποίοι και το 

διοχετεύουν στο Διαδίκτυο). Και μάλιστα για το Facebook ήταν αρκετά τριάμισι 

χρόνια, για να κυριαρχήσει στο Διαδίκτυο, ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα 

κυκλοφορούν στον πλανήτη περισσότερα κινητά από ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός.  

Ακόμη πιο εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι οι διάφορες εφαρμογές για τους 

υπολογιστές, τα «τάμπλετ» και τα κινητά χρειάζονται μόλις 50 μέρες, για να 

εξαπλωθούν σε 50 εκατομμύρια χρήστες. Όλες αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν 

ευρύτερες μεταβολές στο επικοινωνιακό πεδίο, καθώς παλαιά επιχειρηματικά 

μοντέλα είναι ξεπερασμένα, νέα δεν έχουν ακόμη αναδυθεί και παλαιές κραταιές 

επιχειρήσεις στο πεδίο της επικοινωνίας αντικαθίστανται χωρίς καν να το 

αντιληφθούν από νεότερες, που βασίζονται σε καινοφανή λογική και κουλτούρα.  

Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν ένα 

πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή προς μια νέα 

πραγματικότητα. Από το να προβαίνουμε σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και 

αφορισμούς, καλύτερο είναι να εξετάσουμε τα καινούργια δεδομένα που συνδέονται 

με το νέο τεχνολογικό και επικοινωνιακό τοπίο, το οποίο σταδιακά αναδύεται και στη 

χώρα μας, και να αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου και του μέλλοντος της πατρίδας μας.  

 

Σ. Παπαθανασόπουλος, εφ. Τα Νέα, 15.8.2014 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, κατά τον αρθρογράφο, η ενδεικνυόμενη στάση απέναντι στα νέα 

τεχνολογικά και επικοινωνιακά δεδομένα; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του 

κειμένου; 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε την 

παρακάτω πρόταση: 

 

 «Η ταχύτητα ανάπτυξης των καινούριων μέσων είναι θεαματική». 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2. Για ποιους λόγους ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο στην 

τελευταία περίοδο (Από το να προβαίνουμε … πατρίδας μας.) του κειμένου;  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

[Επανάσταση στην επικοινωνία] 

 

Η ιστορία των επικοινωνιών καταγράφει διάφορες τάσεις, κυρίως τις αλλαγές 

που συντελούνται στη διάρκεια του χρόνου, όσον αφορά την κατεύθυνση για 

περισσότερη ταχύτητα, καλύτερη διανομή, ευρύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη 

ευελιξία. Μπορεί οι μελετητές των ΜΜΕ να μην πιστεύουν στα άμεσα μηχανιστικά 

αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών, δεν μπορούν όμως να παραβλέψουν ότι στις 

μέρες μας η ταχύτητα ανάπτυξης των καινούριων μέσων είναι θεαματική.  

Για το ραδιόφωνο χρειάστηκαν 38 χρόνια, για να καταφέρει να διεισδύσει σε 

50 εκατομμύρια νοικοκυριά. Παρομοίως η τηλεόραση, ένα από τα τεχνολογικά 

θαύματα του εικοστού αιώνα, χρειάστηκε 13 χρόνια για να διεισδύσει σε 50 

εκατομμύρια νοικοκυριά. Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με τριπλάσια ταχύτητα, σε 

σύγκριση με εκείνη της τηλεόρασης. Μετά δυσκολίας ήταν αποδεκτό ως νέο μέσο 

πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, ενώ τώρα έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε 

ολόκληρο τον κόσμο, προσφέροντάς τους αστείρευτο όγκο πληροφοριών και 

ακατάπαυστη ροή ενημέρωσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, ψυχαγωγίας, ταινιών και 

βίντεο (υλικό που παράγεται συχνά από τους ίδιους τους χρήστες του, οι οποίοι και το 

διοχετεύουν στο Διαδίκτυο). Και μάλιστα για το Facebook ήταν αρκετά τριάμισι 

χρόνια, για να κυριαρχήσει στο Διαδίκτυο, ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα 

κυκλοφορούν στον πλανήτη περισσότερα κινητά από ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός.  

Ακόμη πιο εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι οι διάφορες εφαρμογές για τους 

υπολογιστές, τα «τάμπλετ» και τα κινητά χρειάζονται μόλις 50 μέρες, για να 

εξαπλωθούν σε 50 εκατομμύρια χρήστες. Όλες αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν 

ευρύτερες μεταβολές στο επικοινωνιακό πεδίο, καθώς παλαιά επιχειρηματικά 

μοντέλα είναι ξεπερασμένα, νέα δεν έχουν ακόμη αναδυθεί και παλαιές κραταιές 

επιχειρήσεις στο πεδίο της επικοινωνίας αντικαθίστανται χωρίς καν να το 

αντιληφθούν από νεότερες, που βασίζονται σε καινοφανή λογική και κουλτούρα.  

Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν ένα 

πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή προς μια νέα 

πραγματικότητα. Από το να προβαίνουμε σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και 

αφορισμούς, καλύτερο είναι να εξετάσουμε τα καινούργια δεδομένα που συνδέονται 

με το νέο τεχνολογικό και επικοινωνιακό τοπίο, το οποίο σταδιακά αναδύεται και στη 

χώρα μας, και να αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου και του μέλλοντος της πατρίδας μας.  

 

Σ. Παπαθανασόπουλος, εφ. Τα Νέα, 15.8.2014 (διασκευή). 

 

GI_V_NEG_0_18501.pdf



ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία 

χρόνια στο επικοινωνιακό και τεχνολογικό πεδίο; (60 -80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Ακόμη πιο … 

κουλτούρα).  

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: τάσεις, 

διεισδύσει, αστείρευτο, σηματοδοτούν, επίπονη (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις 

αποτελούν ένα πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή 

προς μια νέα πραγματικότητα».  

  

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 
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Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη διαδρομή. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε 

τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Έργα τέχνης εναντίον καλλιτεχνών] 

 

Ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα ήταν 

πανομοιότυπος μ’ έναν πίνακα, ας πούμε, του Σεζάν
1
, αυτό σαν επίτευγμα διαφέρει 

πολύ από το επίτευγμα του ίδιου του Σεζάν. Αυτό που εν μέρει εκτιμούμε στο 

επίτευγμα του Σεζάν δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός μεμονωμένου, όμορφου 

πίνακα, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο καθιέρωσε ένα πρωτότυπο στυλ και 

δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από πίνακες. Η πρωτοτυπία του αποτελεί μέρος του 

επιτεύγματός του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί πίνακες 

που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεισφέρουν στο να 

κατανοήσουμε κάθε μεμονωμένο έργο που παρήγαγε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε 

απόλυτα το καλλιτεχνικό του επίτευγμα τοποθετώντας απλώς τον κάθε πίνακα μέσα 

στο πλαίσιο ολόκληρης της παραγωγής του. 

Αντίθετα, ένας πλαστογράφος μπορεί να έχει το μηχανιστικό ταλέντο ως 

ζωγράφος που είχε και ο Σεζάν, παρόλο που το επίτευγμα του Σεζάν δεν περιορίζεται 

στο ταλέντο του ως τεχνίτη. Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν 

μπορεί ποτέ να ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος· γιατί ο πλαστογράφος δεν 

μπορεί να παρουσιάσει πρωτοτυπία με τον τρόπο που ήταν πρωτότυπος ο Σεζάν. 

Όμως, στην περίπτωση που ο πλαστογράφος παράγει έργα στο στυλ του Σεζάν, αντί 

για πραγματικά αντίγραφα υπαρκτών πινάκων, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότεροι 

λόγοι, για να συγκριθεί η καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων με την αξία των 

πινάκων του Σεζάν. Ωστόσο, ο πλαστογράφος θα αντέγραφε ένα στυλ αντί να το 

δημιουργήσει.  

Από την πλευρά μας εμείς έχουμε την τάση να εκτιμούμε τη δημιουργικότητα 

του αυθεντικού καλλιτέχνη περισσότερο από τις ικανότητες του αντιγραφέα, επειδή η 

δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό αποδεικνύει 

βεβαίως ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε τον πλαστογράφο ισάξιο με τον πρωτότυπο 

καλλιτέχνη, απλώς και μόνο επειδή είναι ικανός να παράγει μια πειστική απομίμηση. 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όταν έχουμε το αντίγραφο ενός αυθεντικού πίνακα, 

μπορούμε και πάλι να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνική αξία του Σεζάν βλέποντας το 

αντίγραφο. Αυτό το επιχείρημα, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην καλλιτεχνική αξία 

των απομιμήσεων, αλλά στα καλλιτεχνικά προσόντα των πλαστογράφων. Το 

αντίγραφο θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε την ιδιοφυΐα του Σεζάν και όχι του 

πλαστογράφου.  

Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα με τις πλαστογραφίες είναι ότι από τη φύση 

τους περιλαμβάνουν μια προσπάθεια να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την πηγή 

                                                           
1
 Σπουδαίος Γάλλος ζωγράφος του 19ου αιώνα.  
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τους. Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να 

παραπλανήσει. Θα ήταν αντίγραφο ή ζωγραφικό πείραμα στο στυλ κάποιου άλλου 

καλλιτέχνη. Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων 

είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης, που 

ισοδυναμεί με ψέμα. Επομένως, ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να διατηρήσουμε 

κάποια ηθικά ζητήματα ξεχωριστά από τα καλλιτεχνικά, γιατί κι αν μια λαμπρή 

πλαστογραφία εμπεριέχει την παραπλάνηση, δεν παύει εντούτοις να είναι 

εντυπωσιακή ως έργο τέχνης. 

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία – Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους,  

251 -252 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πού έγκειται, κατά τον συγγραφέα, η καλλιτεχνική αξία ενός έργου του Σεζάν; 

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α.Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

στη δεύτερη παράγραφο (Αντίθετα …δημιουργήσει) του κειμένου. 

  

(μονάδες 2) 

Β2β. Να δηλώσετε τη σχέση συνοχής που επιτυγχάνεται .  

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: μεμονωμένου, 

συνεισφέρουν, ευελπιστεί, πειστική, παραπλανήσουν (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος 

κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. Αφού επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/ 

συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας, να αιτιολογήσετε τη χρήση του.  

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να γράψετε μια περίοδο 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε το 

παράδειγμα της μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης που επιλέξατε με 

κυριολεκτικό/δηλωτικό τρόπο.  

(μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Έργα τέχνης εναντίον καλλιτεχνών] 

 

Ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα ήταν 

πανομοιότυπος μ’ έναν πίνακα, ας πούμε, του Σεζάν
1
, αυτό σαν επίτευγμα διαφέρει 

πολύ από το επίτευγμα του ίδιου του Σεζάν. Αυτό που εν μέρει εκτιμούμε στο 

επίτευγμα του Σεζάν δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός μεμονωμένου, όμορφου 

πίνακα, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο καθιέρωσε ένα πρωτότυπο στυλ και 

δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από πίνακες. Η πρωτοτυπία του αποτελεί μέρος του 

επιτεύγματός του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί πίνακες 

που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεισφέρουν στο να κατανοήσουμε 

κάθε μεμονωμένο έργο που παρήγαγε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε απόλυτα το 

καλλιτεχνικό του επίτευγμα τοποθετώντας απλώς τον κάθε πίνακα μέσα στο πλαίσιο 

ολόκληρης της παραγωγής του. 

Αντίθετα, ένας πλαστογράφος μπορεί να έχει το μηχανιστικό ταλέντο ως 

ζωγράφος που είχε και ο Σεζάν, παρόλο που το επίτευγμα του Σεζάν δεν περιορίζεται 

στο ταλέντο του ως τεχνίτη. Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν 

μπορεί ποτέ να ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος· γιατί ο πλαστογράφος δεν 

μπορεί να παρουσιάσει πρωτοτυπία με τον τρόπο που ήταν πρωτότυπος ο Σεζάν. 

Όμως, στην περίπτωση που ο πλαστογράφος παράγει έργα στο στυλ του Σεζάν, αντί 

για πραγματικά αντίγραφα υπαρκτών πινάκων, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότεροι 

λόγοι, για να συγκριθεί η καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων με την αξία των 

πινάκων του Σεζάν. Ωστόσο, ο πλαστογράφος θα αντέγραφε ένα στυλ αντί να το 

δημιουργήσει.  

Από την πλευρά μας εμείς έχουμε την τάση να εκτιμούμε τη δημιουργικότητα 

του αυθεντικού καλλιτέχνη περισσότερο από τις ικανότητες του αντιγραφέα, επειδή η 

δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό αποδεικνύει 

βεβαίως ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε τον πλαστογράφο ισάξιο με τον πρωτότυπο 

καλλιτέχνη, απλώς και μόνο επειδή είναι ικανός να παράγει μια πειστική απομίμηση. 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όταν έχουμε το αντίγραφο ενός αυθεντικού πίνακα, 

μπορούμε και πάλι να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνική αξία του Σεζάν βλέποντας το 

αντίγραφο. Αυτό το επιχείρημα, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην καλλιτεχνική αξία 

των απομιμήσεων, αλλά στα καλλιτεχνικά προσόντα των πλαστογράφων. Το 

αντίγραφο θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε την ιδιοφυΐα του Σεζάν και όχι του 

πλαστογράφου.  

Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα με τις πλαστογραφίες είναι ότι από τη φύση 

τους περιλαμβάνουν μια προσπάθεια να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την πηγή 

                                                           
1
 Σπουδαίος Γάλλος ζωγράφος του 19ου αιώνα.  
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τους. Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να 

παραπλανήσει. Θα ήταν αντίγραφο ή ζωγραφικό πείραμα στο στυλ κάποιου άλλου 

καλλιτέχνη. Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων 

είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης, που 

ισοδυναμεί με ψέμα. Επομένως, ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να διατηρήσουμε 

κάποια ηθικά ζητήματα ξεχωριστά από τα καλλιτεχνικά, γιατί κι αν μια λαμπρή 

πλαστογραφία εμπεριέχει την παραπλάνηση, δεν παύει εντούτοις να είναι 

εντυπωσιακή ως έργο τέχνης. 

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία – Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 

251 - 252 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια μπορεί, κατά τον συγγραφέα, να είναι η καλλιτεχνική αξία ενός πλαστού 

έργου τέχνης; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε την 

ακόλουθη περίοδο: 

 

 «Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν μπορεί ποτέ να 

ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος». 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Αφού επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/ 

συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας, να αιτιολογήσετε τη χρήση του.  

(μονάδες 2) 
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Γ2β. Να γράψετε μία περίοδο 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε το 

παράδειγμα της μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης που επιλέξατε με 

κυριολεκτικό/δηλωτικό τρόπο.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Έργα τέχνης εναντίον καλλιτεχνών] 

 

Ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα ήταν 

πανομοιότυπος μ’ έναν πίνακα, ας πούμε, του Σεζάν
1
, αυτό σαν επίτευγμα διαφέρει 

πολύ από το επίτευγμα του ίδιου του Σεζάν. Αυτό που εν μέρει εκτιμούμε στο 

επίτευγμα του Σεζάν δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός μεμονωμένου, όμορφου 

πίνακα, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο καθιέρωσε ένα πρωτότυπο στυλ και 

δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από πίνακες. Η πρωτοτυπία του αποτελεί μέρος του 

επιτεύγματός του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί πίνακες 

που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεισφέρουν στο να κατανοήσουμε 

κάθε μεμονωμένο έργο που παρήγαγε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε απόλυτα το 

καλλιτεχνικό του επίτευγμα τοποθετώντας απλώς τον κάθε πίνακα μέσα στο πλαίσιο 

ολόκληρης της παραγωγής του. 

Αντίθετα, ένας πλαστογράφος μπορεί να έχει το μηχανιστικό ταλέντο ως 

ζωγράφος που είχε και ο Σεζάν, παρόλο που το επίτευγμα του Σεζάν δεν περιορίζεται 

στο ταλέντο του ως τεχνίτη. Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν 

μπορεί ποτέ να ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος· γιατί ο πλαστογράφος δεν 

μπορεί να παρουσιάσει πρωτοτυπία με τον τρόπο που ήταν πρωτότυπος ο Σεζάν. 

Όμως, στην περίπτωση που ο πλαστογράφος παράγει έργα στο στυλ του Σεζάν, αντί 

για πραγματικά αντίγραφα υπαρκτών πινάκων, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότεροι 

λόγοι, για να συγκριθεί η καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων με την αξία των 

πινάκων του Σεζάν. Ωστόσο, ο πλαστογράφος θα αντέγραφε ένα στυλ αντί να το 

δημιουργήσει.  

Από την πλευρά μας εμείς έχουμε την τάση να εκτιμούμε τη δημιουργικότητα 

του αυθεντικού καλλιτέχνη περισσότερο από τις ικανότητες του αντιγραφέα, επειδή 

η δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό 

αποδεικνύει βεβαίως ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε τον πλαστογράφο ισάξιο με τον 

πρωτότυπο καλλιτέχνη, απλώς και μόνο επειδή είναι ικανός να παράγει μια πειστική 

απομίμηση. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όταν έχουμε το αντίγραφο ενός αυθεντικού 

πίνακα, μπορούμε και πάλι να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνική αξία του Σεζάν 

βλέποντας το αντίγραφο. Αυτό το επιχείρημα, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην 

καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων, αλλά στα καλλιτεχνικά προσόντα των 

πλαστογράφων. Το αντίγραφο θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε την ιδιοφυΐα του 

Σεζάν και όχι του πλαστογράφου.  

Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα με τις πλαστογραφίες είναι ότι από τη φύση 

τους περιλαμβάνουν μια προσπάθεια να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την πηγή 

                                                           
1
 Σπουδαίος Γάλλος ζωγράφος του 19ου αιώνα.  
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τους. Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να 

παραπλανήσει. Θα ήταν αντίγραφο ή ζωγραφικό πείραμα στο στυλ κάποιου άλλου 

καλλιτέχνη. Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων 

είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης, που 

ισοδυναμεί με ψέμα. Επομένως, ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να διατηρήσουμε 

κάποια ηθικά ζητήματα ξεχωριστά από τα καλλιτεχνικά, γιατί κι αν μια λαμπρή 

πλαστογραφία εμπεριέχει την παραπλάνηση, δεν παύει εντούτοις να είναι 

εντυπωσιακή ως έργο τέχνης. 

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία – Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 

251 – 252 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, για ποιον λόγο το κοινό τείνει να εκτιμά 

περισσότερο τη δημιουργικότητα του καλλιτέχνη από τη δεξιοτεχνία του 

αντιγραφέα; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για την δεύτερη (Αντίθετα …δημιουργήσει) 

και την τρίτη παράγραφο (Από …πλαστογράφου) του κειμένου. 

(μονάδες 5)  

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: καθιέρωσε, πρωτοτυπία, 

αυθεντικού, αντιτάσσεται, παραπλάνησης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α.«Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων 

είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης». 

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.  

 

(μονάδες 3) 

.  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες] 

 

Είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι σε όλους θα πρέπει να παρέχονται ίσες 

ευκαιρίες, ακόμα κι αν δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα στην κατανομή τον πλούτου. 

Ένας σημαντικός τομέας, λοιπόν, στον οποίο υπάρχει μεγάλη ανισότητα όσον αφορά 

στην αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι ο επαγγελματικός χώρος. Όμως, ισότητα στις 

επαγγελματικές ευκαιρίες δε σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να κάνει όποια 

δουλειά θελήσει, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του. Η ιδέα ότι θα μπορεί όποιος 

θέλει να γίνει οδοντογιατρός ή χειρουργός, ακόμα κι αν δεν μπορεί να συντονίσει τις 

κινήσεις των χεριών του, είναι προφανώς παράλογη. Ισότητα στις ευκαιρίες σημαίνει 

ίσες ευκαιρίες για όλους όσοι έχουν τα σχετικά προσόντα και τις ικανότητες για τη 

συγκεκριμένη δουλειά. Βέβαια, θα μπορούσε να θεωρηθεί άνιση μεταχείριση το 

γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γεννηθούν με καλύτερο γενετικό 

δυναμικό από άλλους ή να κάνουν καλύτερες σπουδές κι έτσι να έχουν το 

προβάδισμα στον φαινομενικά ισότιμο συναγωνισμό της αγοράς εργασίας. 

Ωστόσο, η ισότητα των ευκαιριών στον εργασιακό χώρο συνήθως θεωρείται ως 

μία από τις ενέργειες για την ενίσχυση της ισότητας σε διάφορους τομείς, όπως στις 

ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Το αίτημα για ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό 

χώρο ξεκινά από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, διακρίσεις 

που επικρατούν σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένα επαγγέλματα. Οι υπέρμαχοι των ίσων 

ευκαιριών στην επαγγελματική αναζήτηση υποστηρίζουν πως όλοι όσοι έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, όταν αναζητούν 

εργασία. Καμιά διάκριση δε θα πρέπει να γίνεται με βάση τη φυλή ή το φύλο τον 

ανθρώπου, εκτός από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η φυλή ή το φύλο 

μπορεί να θεωρηθούν προσόντα σχετικά με τη συγκεκριμένη δουλειά. 

Ορισμένοι, όμως, ας τους πούμε εξισωτικούς,  δεν αρκούνται στην απαίτηση 

ίσης μεταχείρισης στις αιτήσεις για εργασία. Ισχυρίζονται επιπλέον ότι είναι 

σημαντικό να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες ανισορροπίες σε συγκεκριμένα 

επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα στον δικαστικό κλάδο, στον οποίο υπάρχουν 

περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες. Βέβαια, η μέθοδος που χρησιμοποιούν, για να 

αποκαταστήσουν τις υπάρχουσες ανισορροπίες, είναι γνωστή ως αντίστροφη 

διάκριση. Δηλαδή το να προσπαθεί κανείς στις προσλήψεις να δίνει προτεραιότητα σε 

άτομα από ομάδες που θεωρούνται μη προνομιούχες. Σκοπός αυτής της άνισης 
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μεταχείρισης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της κοινωνικής ισότητας, 

δημιουργώντας βέβαια, προσωρινά τουλάχιστον, μια άλλη ανισότητα.  

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία -Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 113 

- 115 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο νόημα έχει, κατά τον συγγραφέα, η έννοια «ίσες επαγγελματικές 

ευκαιρίες»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου;  

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: κατανομή, 

συντονίσει, ενίσχυση, υπέρμαχοι, αποκαταστήσουν (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Καμιά διάκριση δε θα πρέπει να γίνεται με βάση τη φυλή ή το φύλο τον 

ανθρώπου …». Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω 

φράση είναι κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

GI_V_NEG_0_18519.pdf



Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη βάση. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες] 

 

Είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι σε όλους θα πρέπει να παρέχονται ίσες 

ευκαιρίες, ακόμα κι αν δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα στην κατανομή τον πλούτου. 

Ένας σημαντικός τομέας, λοιπόν, στον οποίο υπάρχει μεγάλη ανισότητα όσον αφορά 

στην αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι ο επαγγελματικός χώρος. Όμως, ισότητα 

στις επαγγελματικές ευκαιρίες δε σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να κάνει όποια 

δουλειά θελήσει, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του. Η ιδέα ότι θα μπορεί όποιος 

θέλει να γίνει οδοντογιατρός ή χειρουργός, ακόμα κι αν δεν μπορεί να συντονίσει τις 

κινήσεις των χεριών του, είναι προφανώς παράλογη. Ισότητα στις ευκαιρίες σημαίνει 

ίσες ευκαιρίες για όλους όσοι έχουν τα σχετικά προσόντα και τις ικανότητες για τη 

συγκεκριμένη δουλειά. Βέβαια, θα μπορούσε να θεωρηθεί άνιση μεταχείριση το 

γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γεννηθούν με καλύτερο γενετικό 

δυναμικό από άλλους ή να κάνουν καλύτερες σπουδές κι έτσι να έχουν το 

προβάδισμα στον φαινομενικά ισότιμο συναγωνισμό της αγοράς εργασίας. 

Ωστόσο, η ισότητα των ευκαιριών στον εργασιακό χώρο συνήθως θεωρείται ως 

μία από τις ενέργειες για την ενίσχυση της ισότητας σε διάφορους τομείς, όπως στις 

ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Το αίτημα για ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό 

χώρο ξεκινά από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, διακρίσεις 

που επικρατούν σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένα επαγγέλματα. Οι υπέρμαχοι των ίσων 

ευκαιριών στην επαγγελματική αναζήτηση υποστηρίζουν πως όλοι όσοι έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, όταν αναζητούν 

εργασία. Καμιά διάκριση δε θα πρέπει να γίνεται με βάση τη φυλή ή το φύλο τον 

ανθρώπου, εκτός από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η φυλή ή το φύλο 

μπορεί να θεωρηθούν προσόντα σχετικά με τη συγκεκριμένη δουλειά. 

Ορισμένοι, όμως, ας τους πούμε εξισωτικούς,  δεν αρκούνται στην απαίτηση 

ίσης μεταχείρισης στις αιτήσεις για εργασία. Ισχυρίζονται επιπλέον ότι είναι 

σημαντικό να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες ανισορροπίες σε συγκεκριμένα 

επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα στον δικαστικό κλάδο, στον οποίο υπάρχουν 

περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες. Βέβαια, η μέθοδος που χρησιμοποιούν, για να 

αποκαταστήσουν τις υπάρχουσες ανισορροπίες, είναι γνωστή ως αντίστροφη 

διάκριση. Δηλαδή το να προσπαθεί κανείς στις προσλήψεις να δίνει προτεραιότητα 

σε άτομα από ομάδες που θεωρούνται μη προνομιούχες. Σκοπός αυτής της άνισης 
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μεταχείρισης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της κοινωνικής ισότητας, 

δημιουργώντας βέβαια, προσωρινά τουλάχιστον, μια άλλη ανισότητα.  

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία -Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 113 

- 115 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, τι υποστηρίζουν οι υπέρμαχοι των ίσων 

επαγγελματικών ευκαιριών σε σχέση με την αναζήτηση επαγγελματικής 

διεξόδου; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η νοηματική 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ορισμένοι ...ανισότητα) του κειμένου. 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

παρέχονται, μεταχείριση, υποστηρίζουν, προσόντα, προσλήψεις. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 5) 
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Γ2. Να γράψετε μία περίοδο (20-30 λέξεων) στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη 

λέξη χώρος μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Πώς ο άνθρωπος έχασε τον ελεύθερο χρόνο του 

 

Ένας χαλκέντερος
1
 Βρετανός ερευνητής, ο J. Gershuny, μελετά εδώ και πολύ 

καιρό χιλιάδες προσωπικά ημερολόγια που καταγράφουν από τη δεκαετία του '60 μέχρι 

σήμερα την καθημερινότητα ευρύτατου δείγματος ατόμων από ανεπτυγμένες χώρες του 

δυτικού κόσμου. Το πόρισμα είναι τόσο ενδιαφέρον όσο και παράδοξο: δεν είναι πλέον 

οι πλούσιοι και ισχυροί που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο αλλά οι οικονομικά 

ασθενέστερες τάξεις και, φυσικά, οι άνεργοι. Μπορεί ο χρόνος να είναι ακόμη χρήμα, 

αλλά φαίνεται ότι στην εκκίνηση του νέου αιώνα η αντίστροφη εξίσωση δεν έχει 

μέλλον· όχι, το χρήμα δεν είναι πια χρόνος. Ο κοινωνιολογικός κωδικός της νέας 

φτώχειας, που αρχίζει ήδη να μαστίζει τα δύο περίπου τρίτα του πληθυσμού στην 

αναπτυγμένη Δύση, είναι διεθνώς γνωστός ως «time poverty
2
». 

Συγκεκριμένα, οι νεόπτωχοι βιώνουν μια τραγική ειρωνεία, καθώς 

συνειδητοποιούν ότι τα πρώτα συμπτώματα της πενίας τους εμφανίστηκαν μαζί με τις 

νέες τεχνολογίες που τους υπόσχονταν εξοικονόμηση χρόνου. Φαίνεται, όμως, πως οι 

τεχνολογίες παίρνουν με το ένα χέρι τον ελεύθερο χρόνο που δίνουν με το άλλο. Στο 

νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον η τεχνολογία 

διευκολύνει την «υπερκινητικότητα» και η υπερκινητικότητα σφετερίζεται τον 

ελεύθερο χρόνο. Τα κινητά, που μοιάζουν να είναι πια περισσότερα από τους 

μικροοργανισμούς, χτυπούν ασταμάτητα, αδιάκριτα και επίμονα απαγορεύοντας και 

τον πιο ολιγόλεπτο ρεμβασμό, κατακερματίζοντας τα πέντε αθώα λεπτά μιας ανώδυνης 

και χαλαρής συνομιλίας.  

Το περιοδικό «Management Today» δημοσίευσε πρόσφατα αποδείξεις για του 

λόγου το αληθές. Μόνο ένας στους τρεις προνομιούχους της νέας οικονομικής τάξης 

πραγμάτων έχει χρόνο, για να ξοδέψει τα χρήματα που κερδίζει. Μόνο ένας στους δύο 

καταφέρνει να υποκλέψει χρόνο για τις προσωπικές του σχέσεις· και σχεδόν κανένας 

δεν έχει χρόνο για «μυθιστορηματικούς ποταμούς» a la Balzàc
3
 και Proust

4
. Από τα 

                                                           
1
 Χαλκέντερος: Ακαταπόνητος, ακούραστος στην πνευματική εργασία 

2
 Time poverty: ανεπάρκεια, έλλειψη χρόνου 

3
 Balzàc: Ονορέ ντε Μπαλζάκ· Γάλλος λογοτέχνης του πρώτου μισού του 19

ου
 αιώνα, ο οποίος 

περιέγραψε εξαντλητικά τη γαλλική κοινωνία της εποχής του 
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ημερολόγια του Βρετανού ερευνητή προκύπτει με σαφήνεια ότι τα παντρεμένα 

ζευγάρια αφιερώνουν κατά μέσο όρο μόνο μισή ώρα στη συναισθηματική 

«συντήρηση» της γαμήλιας μηχανής, ενώ τα τέκνα τους φαίνεται να πάσχουν από 

συγγενή χρονοπενία
5
, καθώς στροβιλίζονται απνευστί ανάμεσα σε σχολικές και 

φροντιστηριακές αίθουσες, μεταξύ ξενόγλωσσου ινστιτούτου και ωδείου ή 

χοροδιδασκαλείου. 

Ίσως στο άμεσο μέλλον χρειαστεί να ξαναδιεκδικήσουμε τον χαμένο ελεύθερο 

χρόνο που αρχίσαμε να χάνουμε, αφότου κάναμε χρήματα. Με ποιον τρόπο; Όταν 

διαπιστωθεί ότι οι ευκατάστατοι χρονοπένητες δε διαθέτουν πια αρκετό χρόνο για να 

καταναλώσουν αγαθά και υπηρεσίες, το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα θα λυθεί 

έστω μόνο και μόνο για να μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Για τα υπόλοιπα συνιστάται 

απευθείας σύνδεση με τον ερευνητή J. Gershuny. Τα χιλιάδες ημερολόγια που λέγαμε 

γίνονται ήδη ένα βιβλίο με τίτλο «Changing Times»·και θα μπορούμε να το 

διαβάσουμε ήδη από τον επόμενο μήνα, αν μας μένει ελεύθερος χρόνος. 

 

Θ. Παπαγγελή, εφ. Το Βήμα, 21.5.2000 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ο αρθρογράφος συνδέει την έλλειψη χρόνου στην εποχή μας με την εμφάνιση 

των νέων τεχνολογιών. Εξηγήστε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) γιατί 

καταλήγει σ’ αυτή τη διαπίστωση. 

(μονάδες 10) 

  

Β2. Να επισημάνετε τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου (Το περιοδικό… 

χοροδιδασκαλείου) του κειμένου και να αιτιολογήσετε την επιλογή αυτή από τον 

συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 

                                                                                                                                                                          
4
 Proust: Μαρσέλ Προυστ· Γάλλος συγγραφέας (1871-1922), δημιουργός του μνημειώδους έργου 

«Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο» 
5
 Χρονοπενία: έλλειψη χρόνου 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο 

κείμενο με έντονη γραφή): παράδοξο, πενίας, εξοικονόμηση χρόνου, 

ρεμβασμό, προνομιούχους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα σημείο στο οποίο ο λόγος γίνεται 

χιουμοριστικός.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Γιατί επιλέγει ο αρθρογράφος να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο;  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

Πώς ο άνθρωπος έχασε τον ελεύθερο χρόνο του 

 

Ένας χαλκέντερος
1
 Βρετανός ερευνητής, ο J. Gershuny, μελετά εδώ και πολύ 

καιρό χιλιάδες προσωπικά ημερολόγια που καταγράφουν από τη δεκαετία του '60 μέχρι 

σήμερα την καθημερινότητα ευρύτατου δείγματος ατόμων από ανεπτυγμένες χώρες 

του δυτικού κόσμου. Το πόρισμα είναι τόσο ενδιαφέρον όσο και παράδοξο: δεν είναι 

πλέον οι πλούσιοι και ισχυροί που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο αλλά οι οικονομικά 

ασθενέστερες τάξεις και, φυσικά, οι άνεργοι. Μπορεί ο χρόνος να είναι ακόμη χρήμα, 

αλλά φαίνεται ότι στην εκκίνηση του νέου αιώνα η αντίστροφη εξίσωση δεν έχει 

μέλλον· όχι, το χρήμα δεν είναι πια χρόνος. Ο κοινωνιολογικός κωδικός της νέας 

φτώχειας, που αρχίζει ήδη να μαστίζει τα δύο περίπου τρίτα του πληθυσμού στην 

αναπτυγμένη Δύση, είναι διεθνώς γνωστός ως «time poverty
2
». 

Συγκεκριμένα, οι νεόπτωχοι βιώνουν μια τραγική ειρωνεία, καθώς 

συνειδητοποιούν ότι τα πρώτα συμπτώματα της πενίας τους εμφανίστηκαν μαζί με τις 

νέες τεχνολογίες που τους υπόσχονταν εξοικονόμηση χρόνου. Φαίνεται, όμως, πως οι 

τεχνολογίες παίρνουν με το ένα χέρι τον ελεύθερο χρόνο που δίνουν με το άλλο. Στο 

νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον η τεχνολογία 

διευκολύνει την «υπερκινητικότητα» και η υπερκινητικότητα σφετερίζεται τον 

ελεύθερο χρόνο. Τα κινητά, που μοιάζουν να είναι πια περισσότερα από τους 

μικροοργανισμούς, χτυπούν ασταμάτητα, αδιάκριτα και επίμονα απαγορεύοντας και 

τον πιο ολιγόλεπτο ρεμβασμό, κατακερματίζοντας τα πέντε αθώα λεπτά μιας ανώδυνης 

και χαλαρής συνομιλίας.  

Το περιοδικό «Management Today» δημοσίευσε πρόσφατα αποδείξεις για του 

λόγου το αληθές. Μόνο ένας στους τρεις προνομιούχους της νέας οικονομικής τάξης 

πραγμάτων έχει χρόνο, για να ξοδέψει τα χρήματα που κερδίζει. Μόνο ένας στους δύο 

καταφέρνει να υποκλέψει χρόνο για τις προσωπικές του σχέσεις· και σχεδόν κανένας 

δεν έχει χρόνο για «μυθιστορηματικούς ποταμούς» a la Balzàc
3
 και Proust

4
. Από τα 

                                                           
1
 Χαλκέντερος: ακαταπόνητος, ακούραστος στην πνευματική εργασία 

2
 Time poverty: ανεπάρκεια, έλλειψη χρόνου 

3
 Balzàc: Ονορέ ντε Μπαλζάκ· Γάλλος λογοτέχνης του πρώτου μισού του 19

ου
 αιώνα, ο οποίος 

περιέγραψε εξαντλητικά τη γαλλική κοινωνία της εποχής του 
4
 Proust: Μαρσέλ Προυστ·Γάλλος συγγραφέας (1871-1922), δημιουργός του μνημειώδους έργου 

«Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο» 
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ημερολόγια του Βρετανού ερευνητή προκύπτει με σαφήνεια ότι τα παντρεμένα 

ζευγάρια αφιερώνουν κατά μέσο όρο μόνο μισή ώρα στη συναισθηματική 

«συντήρηση» της γαμήλιας μηχανής, ενώ τα τέκνα τους φαίνεται να πάσχουν από 

συγγενή χρονοπενία
5
, καθώς στροβιλίζονται απνευστί ανάμεσα σε σχολικές και 

φροντιστηριακές αίθουσες, μεταξύ ξενόγλωσσου ινστιτούτου και ωδείου ή 

χοροδιδασκαλείου. 

Ίσως στο άμεσο μέλλον χρειαστεί να ξαναδιεκδικήσουμε τον χαμένο ελεύθερο 

χρόνο που αρχίσαμε να χάνουμε, αφότου κάναμε χρήματα. Με ποιον τρόπο; Όταν 

διαπιστωθεί ότι οι ευκατάστατοι χρονοπένητες δε διαθέτουν πια αρκετό χρόνο για να 

καταναλώσουν αγαθά και υπηρεσίες, το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα θα λυθεί 

έστω μόνο και μόνο για να μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Για τα υπόλοιπα συνιστάται 

απευθείας σύνδεση με τον ερευνητή J. Gershuny. Τα χιλιάδες ημερολόγια που λέγαμε 

γίνονται ήδη ένα βιβλίο με τίτλο «Changing Times»· και θα μπορούμε να το 

διαβάσουμε ήδη από τον επόμενο μήνα, αν μας μένει ελεύθερος χρόνος. 

 

Θ. Παπαγγελή, εφ. Το Βήμα, 21.5.2000 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει το πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη του 

Βρετανού ερευνητή Gershuny «παράδοξο». Εξηγήστε σε μία παράγραφο (60 – 80 

λέξεις) με ποιο σκεπτικό καταλήγει στον χαρακτηρισμό αυτόν. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική (επαγωγική ή παραγωγική) πορεία ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στη δεύτερη παράγραφο (Συγκεκριμένα... χαλαρής συνομιλίας) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

                                                           
5
 Χρονοπενία: έλλειψη χρόνου 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή, έτσι 

ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους: δείγματος, πόρισμα, εκκίνηση, 

βιώνουν, ανώδυνης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή 

την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να εντοπίσετε δύο ξενόγλωσσες φράσεις στο κείμενο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 

 

GI_V_NEG_0_18570.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

Πώς ο άνθρωπος έχασε τον ελεύθερο χρόνο του 

 

Ένας χαλκέντερος
1
 Βρετανός ερευνητής, ο J. Gershuny, μελετά εδώ και πολύ 

καιρό χιλιάδες προσωπικά ημερολόγια που καταγράφουν από τη δεκαετία του '60 μέχρι 

σήμερα την καθημερινότητα ευρύτατου δείγματος ατόμων από ανεπτυγμένες χώρες του 

δυτικού κόσμου. Το πόρισμα είναι τόσο ενδιαφέρον όσο και παράδοξο: δεν είναι πλέον 

οι πλούσιοι και ισχυροί που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο αλλά οι οικονομικά 

ασθενέστερες τάξεις και, φυσικά, οι άνεργοι. Μπορεί ο χρόνος να είναι ακόμη χρήμα, 

αλλά φαίνεται ότι στην εκκίνηση του νέου αιώνα η αντίστροφη εξίσωση δεν έχει 

μέλλον· όχι, το χρήμα δεν είναι πια χρόνος. Ο κοινωνιολογικός κωδικός της νέας 

φτώχειας, που αρχίζει ήδη να μαστίζει τα δύο περίπου τρίτα του πληθυσμού στην 

αναπτυγμένη Δύση, είναι διεθνώς γνωστός ως «time poverty
2
». 

Συγκεκριμένα, οι νεόπτωχοι βιώνουν μια τραγική ειρωνεία, καθώς 

συνειδητοποιούν ότι τα πρώτα συμπτώματα της πενίας τους εμφανίστηκαν μαζί με τις 

νέες τεχνολογίες που τους υπόσχονταν εξοικονόμηση χρόνου. Φαίνεται, όμως, πως οι 

τεχνολογίες παίρνουν με το ένα χέρι τον ελεύθερο χρόνο που δίνουν με το άλλο. Στο 

νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον η τεχνολογία 

διευκολύνει την «υπερκινητικότητα» και η υπερκινητικότητα σφετερίζεται τον 

ελεύθερο χρόνο. Τα κινητά, που μοιάζουν να είναι πια περισσότερα από τους 

μικροοργανισμούς, χτυπούν ασταμάτητα, αδιάκριτα και επίμονα απαγορεύοντας και 

τον πιο ολιγόλεπτο ρεμβασμό, κατακερματίζοντας τα πέντε αθώα λεπτά μιας ανώδυνης 

και χαλαρής συνομιλίας.  

Το περιοδικό «Management Today» δημοσίευσε πρόσφατα αποδείξεις για του 

λόγου το αληθές. Μόνο ένας στους τρεις προνομιούχους της νέας οικονομικής τάξης 

πραγμάτων έχει χρόνο, για να ξοδέψει τα χρήματα που κερδίζει. Μόνο ένας στους δύο 

καταφέρνει να υποκλέψει χρόνο για τις προσωπικές του σχέσεις· και σχεδόν κανένας 

δεν έχει χρόνο για «μυθιστορηματικούς ποταμούς» a la Balzàc
3
 και Proust

4
. Από τα 

                                                           
1
 Χαλκέντερος: ακαταπόνητος, ακούραστος στην πνευματική εργασία 

2
 Time poverty: ανεπάρκεια, έλλειψη χρόνου 

3
 Balzàc: Ονορέ ντε Μπαλζάκ· Γάλλος λογοτέχνης του πρώτου μισού του 19

ου
 αιώνα, ο 

οποίος περιέγραψε εξαντλητικά τη γαλλική κοινωνία της εποχής του 
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ημερολόγια του Βρετανού ερευνητή προκύπτει με σαφήνεια ότι τα παντρεμένα 

ζευγάρια αφιερώνουν κατά μέσο όρο μόνο μισή ώρα στη συναισθηματική 

«συντήρηση» της γαμήλιας μηχανής, ενώ τα τέκνα τους φαίνεται να πάσχουν από 

συγγενή χρονοπενία
5
, καθώς στροβιλίζονται απνευστί ανάμεσα σε σχολικές και 

φροντιστηριακές αίθουσες, μεταξύ ξενόγλωσσου ινστιτούτου και ωδείου ή 

χοροδιδασκαλείου. 

Ίσως στο άμεσο μέλλον χρειαστεί να ξαναδιεκδικήσουμε τον χαμένο ελεύθερο 

χρόνο που αρχίσαμε να χάνουμε, αφότου κάναμε χρήματα. Με ποιον τρόπο; Όταν 

διαπιστωθεί ότι οι ευκατάστατοι χρονοπένητες δε διαθέτουν πια αρκετό χρόνο για να 

καταναλώσουν αγαθά και υπηρεσίες, το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα θα λυθεί 

έστω μόνο και μόνο για να μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Για τα υπόλοιπα συνιστάται 

απευθείας σύνδεση με τον ερευνητή J. Gershuny. Τα χιλιάδες ημερολόγια που λέγαμε 

γίνονται ήδη ένα βιβλίο με τίτλο «Changing Times»·και θα μπορούμε να το 

διαβάσουμε ήδη από τον επόμενο μήνα, αν μας μένει ελεύθερος χρόνος. 

 

Θ. Παπαγγελή, εφ. Το Βήμα, 21.5.2000 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Τι εννοεί ο αρθρογράφος με τη φράση «η τεχνολογία διευκολύνει την 

“υπερκινητικότητα” και η υπερκινητικότητα σφετερίζεται τον ελεύθερο χρόνο»; 

(60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή 

στην περίοδο «Από τα ημερολόγια του Βρετανού ερευνητή… χοροδιδασκαλείου» 

της τρίτης παραγράφου (Το περιοδικό… χοροδιδασκαλείου) του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

                                                                                                                                                                          
4
 Proust: Μαρσέλ Προυστ· Γάλλος συγγραφέας (1871-1922), δημιουργός του 

μνημειώδους έργου «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο» 
5
 Χρονοπενία: έλλειψη χρόνου 
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Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι λέξεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε από μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

ενδιαφέρον, ασθενέστερες, ανώδυνης, χαλαρής, ευκατάστατοι. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να τροποποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

 Γ2β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Κοινωνικά δίκτυα, συν και πλην] 

 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν νέο 

τρόπο επικοινωνίας ευρύτατα διαδεδομένο, ο οποίος αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την 

προσωπική του οπτική σε ό,τι αφορούσε τις κοινωνικές του σχέσεις, και το διαδίκτυο 

στάθηκε το προσφορότερο έδαφος για κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να δούμε κατά 

πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ 

των ανθρώπων, για ποιους λόγους κάποιος συμμετέχει σε αυτά, ποιοι δεσμοί 

συνεργασίας αναπτύσσονται διαδικτυακά και, τέλος, πόσο επηρεάζεται ο ατομικός 

αυτοπροσδιορισμός, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ως μέλος ενός ευρύτερου 

οργανισμού που διαρκώς αλλάζει και αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις.  

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε αυτούς τους κοινωνικούς ιστούς, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή φιλικοί, συνδέουν ομάδες ατόμων με διαφορετικά 

συναισθήματα, πολιτικές πεποιθήσεις και οικονομική κατάσταση. Ακόμη, οι 

κοινωνικοί ιστοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως αγωγοί ιδεών, αλτρουιστικών 

πράξεων, σκέψεων, επιθυμιών, καθώς είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν στον 

διαφορετικό ορίζοντα ενός άλλου ατόμου ανάλογες αξίες και να προκαλέσουν 

συμπεριφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου, 

όπως η σύνδεση, ο δεδομένος και προαπαιτούμενος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας, και η μετάδοση μιας πληροφορίας, η οποία σχετίζεται κυρίως με την 

ταχύτητα και την αμεσότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ο γρήγορος συντονισμός 

συναισθημάτων, η ικανότητα της μαζικής αντίδρασης μπορούν να λάβουν επιδημικές 

διαστάσεις μέσα στο διαδίκτυο και να φορτίσουν ή να αποφορτίσουν ανάλογα μια 

συγκεκριμένη αντίδραση, θετική ή αρνητική. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το 

προσωπικό συναίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«δίπλα» μας άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν «φίλοι». Εικονικοί έστω, αλλά φίλοι. Είναι 

γεγονός ότι ο άνθρωπος διακρίνεται και από το εγγενές γνώρισμα της επιζήτησης 

κοινωνικών σχέσεων, επομένως είναι δεδομένη η ευχαρίστηση που νιώθει στον 

εικονικό, έστω, κόσμο της φιλίας που αναπτύσσει ο ίδιος μέσα σε ένα πολυοργανικό 

σώμα, όπως είναι κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Όμως, στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας υπάρχει πάντα το τεράστιο 

κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκείνο της μοναξιάς, το οποίο δημιουργεί η 

εικονική διασύνδεση . Η βασική ανάγκη για οικειότητα και κοινωνία σχέσεων μεταξύ 
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των ανθρώπων και η σύγχρονη, αστική κυρίως, μοναξιά λειτουργούν ως προωθητική 

δύναμη διασύνδεσης. Τα άτομα με πολλούς εικονικούς φίλους νιώθουν αμβλυμένο 

αυτό το συναίσθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδοτείται συνεχώς και είναι σαφές ότι ο 

μοναχικός άνθρωπος τείνει να προσδεθεί πιο σφιχτά στα δίκτυα κοινωνικής 

διασύνδεσης, απαλύνοντας ταυτόχρονα και άλλες αρνητικές ψυχολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, η απόρριψη, ο θυμός, η θλίψη και η κατάθλιψη. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι οργανισμοί, οι οποίοι 

διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, αναπροσαρμόζονται ή περιορίζονται. Συχνά ο 

άνθρωπος, καθώς είναι συνδεδεμένος σε κάποιον κοινωνικό ιστό, στερείται 

αναγκαστικά ένα μέρος της ατομικότητάς του. Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για 

όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ατομική συμπεριφορά και 

στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο. 

Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επωφελής ή επιβλαβής χρήση εναπόκειται στις δικές 

μας επιλογές και στη δική μας κρίση.  

 

Τ. Μπάιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.  Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα χαρακτηριστικά των δεσμών που 

αναπτύσσονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α.  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη και την πέμπτη 

παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη;  

(μονάδες 3) 
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 Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα 

από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: πόλοι, 

πεποιθήσεις, αμεσότητα, γνώρισμα, διογκώνονται (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή 

τομή ανάμεσα στην ατομική συμπεριφορά και στη συμπεριφορά που 

εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο». 

  Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη τομή. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Κοινωνικά δίκτυα, συν και πλην] 

 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν νέο 

τρόπο επικοινωνίας ευρύτατα διαδεδομένο, ο οποίος αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την 

προσωπική του οπτική σε ό,τι αφορούσε τις κοινωνικές του σχέσεις, και το διαδίκτυο 

στάθηκε το προσφορότερο έδαφος για κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να δούμε κατά 

πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ 

των ανθρώπων, για ποιους λόγους κάποιος συμμετέχει σε αυτά, ποιοι δεσμοί 

συνεργασίας αναπτύσσονται διαδικτυακά και, τέλος, πόσο επηρεάζεται ο ατομικός 

αυτοπροσδιορισμός, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ως μέλος ενός ευρύτερου 

οργανισμού που διαρκώς αλλάζει και αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις.  

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε αυτούς τους κοινωνικούς ιστούς, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή φιλικοί, συνδέουν ομάδες ατόμων με διαφορετικά 

συναισθήματα, πολιτικές πεποιθήσεις και οικονομική κατάσταση. Ακόμη, οι 

κοινωνικοί ιστοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως αγωγοί ιδεών, αλτρουιστικών 

πράξεων, σκέψεων, επιθυμιών, καθώς είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν στον 

διαφορετικό ορίζοντα ενός άλλου ατόμου ανάλογες αξίες και να προκαλέσουν 

συμπεριφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου, 

όπως η σύνδεση, ο δεδομένος και προαπαιτούμενος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας, και η μετάδοση μιας πληροφορίας, η οποία σχετίζεται κυρίως με την 

ταχύτητα και την αμεσότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ο γρήγορος συντονισμός 

συναισθημάτων, η ικανότητα της μαζικής αντίδρασης μπορούν να λάβουν επιδημικές 

διαστάσεις μέσα στο διαδίκτυο και να φορτίσουν ή να αποφορτίσουν ανάλογα μια 

συγκεκριμένη αντίδραση, θετική ή αρνητική. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το 

προσωπικό συναίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«δίπλα» μας άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν «φίλοι». Εικονικοί έστω, αλλά φίλοι. Είναι 

γεγονός ότι ο άνθρωπος διακρίνεται και από το εγγενές γνώρισμα της επιζήτησης 

κοινωνικών σχέσεων, επομένως είναι δεδομένη η ευχαρίστηση που νιώθει στον 

εικονικό, έστω, κόσμο της φιλίας που αναπτύσσει ο ίδιος μέσα σε ένα πολυοργανικό 

σώμα, όπως είναι κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Όμως, στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας υπάρχει πάντα το τεράστιο 

κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκείνο της μοναξιάς, το οποίο δημιουργεί η 

εικονική διασύνδεση . Η βασική ανάγκη για οικειότητα και κοινωνία σχέσεων 
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μεταξύ των ανθρώπων και η σύγχρονη, αστική κυρίως, μοναξιά λειτουργούν ως 

προωθητική δύναμη διασύνδεσης. Τα άτομα με πολλούς εικονικούς φίλους νιώθουν 

αμβλυμένο αυτό το συναίσθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδοτείται συνεχώς και είναι 

σαφές ότι ο μοναχικός άνθρωπος τείνει να προσδεθεί πιο σφιχτά στα δίκτυα 

κοινωνικής διασύνδεσης, απαλύνοντας ταυτόχρονα και άλλες αρνητικές ψυχολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, η απόρριψη, ο θυμός, η θλίψη και η κατάθλιψη. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι οργανισμοί, οι οποίοι 

διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, αναπροσαρμόζονται ή περιορίζονται. Συχνά ο 

άνθρωπος, καθώς είναι συνδεδεμένος σε κάποιον κοινωνικό ιστό, στερείται 

αναγκαστικά ένα μέρος της ατομικότητάς του. Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για 

όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ατομική συμπεριφορά και 

στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο. 

Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επωφελής ή επιβλαβής χρήση εναπόκειται στις δικές 

μας επιλογές και στη δική μας κρίση.  

 

Τ. Μπάιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο είναι, σύμφωνα με το κείμενο, το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργεί η 

εικονική διασύνδεση; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α.  Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Τα κοινωνικά ...κρίση) του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

Β2β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

 

(μονάδες 3) 

GI_V_NEG_0_18629.pdf



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αναζητούσε τρόπους, 

φιλικοί, συναίσθημα, φαινόμενο, ανάγκη. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα 

μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας.  

 (μονάδες 2)  

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Κοινωνικά δίκτυα, συν και πλην] 

 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν νέο 

τρόπο επικοινωνίας ευρύτατα διαδεδομένο, ο οποίος αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την 

προσωπική του οπτική σε ό,τι αφορούσε τις κοινωνικές του σχέσεις και το διαδίκτυο 

στάθηκε το προσφορότερο έδαφος για κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να δούμε κατά 

πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ 

των ανθρώπων, για ποιους λόγους κάποιος συμμετέχει σε αυτά, ποιοι δεσμοί 

συνεργασίας αναπτύσσονται διαδικτυακά και, τέλος, πόσο επηρεάζεται ο ατομικός 

αυτοπροσδιορισμός, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ως μέλος ενός ευρύτερου 

οργανισμού που διαρκώς αλλάζει και αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις.  

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε αυτούς τους κοινωνικούς ιστούς, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή φιλικοί, συνδέουν ομάδες ατόμων με διαφορετικά 

συναισθήματα, πολιτικές πεποιθήσεις και οικονομική κατάσταση. Ακόμη, οι 

κοινωνικοί ιστοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως αγωγοί ιδεών, αλτρουιστικών 

πράξεων, σκέψεων, επιθυμιών, καθώς είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν στον 

διαφορετικό ορίζοντα ενός άλλου ατόμου ανάλογες αξίες και να προκαλέσουν 

συμπεριφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου, 

όπως η σύνδεση, ο δεδομένος και προαπαιτούμενος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας, και η μετάδοση μιας πληροφορίας, η οποία σχετίζεται κυρίως με την 

ταχύτητα και την αμεσότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ο γρήγορος συντονισμός 

συναισθημάτων, η ικανότητα της μαζικής αντίδρασης μπορούν να λάβουν επιδημικές 

διαστάσεις μέσα στο διαδίκτυο και να φορτίσουν ή να αποφορτίσουν ανάλογα μια 

συγκεκριμένη αντίδραση, θετική ή αρνητική. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το 

προσωπικό συναίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«δίπλα» μας άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν «φίλοι». Εικονικοί έστω, αλλά φίλοι. Είναι 

γεγονός ότι ο άνθρωπος διακρίνεται και από το εγγενές γνώρισμα της επιζήτησης 

κοινωνικών σχέσεων, επομένως είναι δεδομένη η ευχαρίστηση που νιώθει στον 

εικονικό, έστω, κόσμο της φιλίας που αναπτύσσει ο ίδιος μέσα σε ένα πολυοργανικό 

σώμα, όπως είναι κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Όμως, στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας υπάρχει πάντα το τεράστιο 

κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκείνο της μοναξιάς, το οποίο δημιουργεί η 
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εικονική διασύνδεση . Η βασική ανάγκη για οικειότητα και κοινωνία σχέσεων μεταξύ 

των ανθρώπων και η σύγχρονη, αστική κυρίως, μοναξιά λειτουργούν ως προωθητική 

δύναμη διασύνδεσης. Τα άτομα με πολλούς εικονικούς φίλους νιώθουν αμβλυμένο 

αυτό το συναίσθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδοτείται συνεχώς και είναι σαφές ότι ο 

μοναχικός άνθρωπος τείνει να προσδεθεί πιο σφιχτά στα δίκτυα κοινωνικής 

διασύνδεσης, απαλύνοντας ταυτόχρονα και άλλες αρνητικές ψυχολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, η απόρριψη, ο θυμός, η θλίψη και η κατάθλιψη. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι οργανισμοί, οι οποίοι 

διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, αναπροσαρμόζονται ή περιορίζονται. Συχνά ο 

άνθρωπος, καθώς είναι συνδεδεμένος σε κάποιον κοινωνικό ιστό, στερείται 

αναγκαστικά ένα μέρος της ατομικότητάς του. Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για 

όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ατομική συμπεριφορά και 

στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο. 

Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επωφελής ή επιβλαβής χρήση εναπόκειται στις δικές 

μας επιλογές και στη δική μας κρίση.  

 

Τ. Μπάιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Nα εξηγήσετε τη θέση της αρθρογράφου ότι οι δικτυακοί φίλοι είναι 

«εικονικοί έστω, αλλά φίλοι».  (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη (Φυσικά ...αρνητική.) και 

την τέταρτη παράγραφο (Ένας …δίκτυο) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2.β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη;  

(μονάδες 3) 

GI_V_NEG_0_18630.pdf



 

 

 Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα 

από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: διαστάσεις, 

επηρεάζεται, συντονισμός, πηγάζει, πρόκληση. (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, τον χρόνο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Σημαντικό είναι να δούμε κατά πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά 

δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ των ανθρώπων…». 

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πόλοι. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Κοινωνικά δίκτυα, συν και πλην] 

 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν νέο 

τρόπο επικοινωνίας ευρύτατα διαδεδομένο, ο οποίος αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την 

προσωπική του οπτική σε ό,τι αφορούσε τις κοινωνικές του σχέσεις, και το διαδίκτυο 

στάθηκε το προσφορότερο έδαφος για κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να δούμε κατά 

πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ 

των ανθρώπων, για ποιους λόγους κάποιος συμμετέχει σε αυτά, ποιοι δεσμοί 

συνεργασίας αναπτύσσονται διαδικτυακά και, τέλος, πόσο επηρεάζεται ο ατομικός 

αυτοπροσδιορισμός, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ως μέλος ενός ευρύτερου 

οργανισμού που διαρκώς αλλάζει και αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις.  

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε αυτούς τους κοινωνικούς ιστούς, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή φιλικοί, συνδέουν ομάδες ατόμων με διαφορετικά 

συναισθήματα, πολιτικές πεποιθήσεις και οικονομική κατάσταση. Ακόμη, οι 

κοινωνικοί ιστοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως αγωγοί ιδεών, αλτρουιστικών 

πράξεων, σκέψεων, επιθυμιών, καθώς είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν στον 

διαφορετικό ορίζοντα ενός άλλου ατόμου ανάλογες αξίες και να προκαλέσουν 

συμπεριφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου, 

όπως η σύνδεση, ο δεδομένος και προαπαιτούμενος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας, και η μετάδοση μιας πληροφορίας, η οποία σχετίζεται κυρίως με την 

ταχύτητα και την αμεσότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ο γρήγορος συντονισμός 

συναισθημάτων, η ικανότητα της μαζικής αντίδρασης μπορούν να λάβουν επιδημικές 

διαστάσεις μέσα στο διαδίκτυο και να φορτίσουν ή να αποφορτίσουν ανάλογα μια 

συγκεκριμένη αντίδραση, θετική ή αρνητική. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το 

προσωπικό συναίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«δίπλα» μας άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν «φίλοι». Εικονικοί έστω, αλλά φίλοι. Είναι 

γεγονός ότι ο άνθρωπος διακρίνεται και από το εγγενές γνώρισμα της επιζήτησης 

κοινωνικών σχέσεων, επομένως είναι δεδομένη η ευχαρίστηση που νιώθει στον 

εικονικό, έστω, κόσμο της φιλίας που αναπτύσσει ο ίδιος μέσα σε ένα πολυοργανικό 

σώμα, όπως είναι κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Όμως, στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας υπάρχει πάντα το τεράστιο 

κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκείνο της μοναξιάς, το οποίο δημιουργεί η 
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εικονική διασύνδεση . Η βασική ανάγκη για οικειότητα και κοινωνία σχέσεων μεταξύ 

των ανθρώπων και η σύγχρονη, αστική κυρίως, μοναξιά λειτουργούν ως προωθητική 

δύναμη διασύνδεσης. Τα άτομα με πολλούς εικονικούς φίλους νιώθουν αμβλυμένο 

αυτό το συναίσθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδοτείται συνεχώς και είναι σαφές ότι ο 

μοναχικός άνθρωπος τείνει να προσδεθεί πιο σφιχτά στα δίκτυα κοινωνικής 

διασύνδεσης, απαλύνοντας ταυτόχρονα και άλλες αρνητικές ψυχολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, η απόρριψη, ο θυμός, η θλίψη και η κατάθλιψη. 

Τα κοινωνικά δίκτυα, επομένως, είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι 

οργανισμοί, οι οποίοι διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, αναπροσαρμόζονται ή 

περιορίζονται. Συχνά ο άνθρωπος, καθώς είναι συνδεδεμένος σε κάποιον κοινωνικό 

ιστό, στερείται αναγκαστικά ένα μέρος της ατομικότητάς του. Επομένως, η μεγάλη 

πρόκληση για όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ατομική 

συμπεριφορά και στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε 

κάποιο δίκτυο. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όπως σε όλα τα πράγματα, 

έτσι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επωφελής ή επιβλαβής χρήση εναπόκειται 

στις δικές μας επιλογές και στη δική μας κρίση.  

 

Τ. Μπάιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Από πού πηγάζει, σύμφωνα με την αρθρογράφο, το συναίσθημα ικανοποίησης 

που νιώθει το άτομο, όταν είναι «δικτυωμένο» (60 – 80 λέξεις);  

(μονάδες 10) 

 

Β2α.  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πέμπτη (Όμως ...κατάθλιψη.) και 

την έκτη παράγραφο (Τα κοινωνικά …κρίση) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη;  

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα 

από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αναντίρρητο, 

οπτική, πεποιθήσεις, Εικονικοί, πολύπλοκοι (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Τα κοινωνικά δίκτυα, επομένως, είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι 

οργανισμοί, οι οποίοι διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, 

αναπροσαρμόζονται ή περιορίζονται…». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη οργανισμοί. Στην πρώτη 

χρησιμοποιήστε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

Η βραδύτητα 

 

Μας ήρθε ξαφνικά η διάθεση να περάσουμε από νωρίς τη νύχτα σ’ έναν πύργο. 

Πολλοί πύργοι στη Γαλλία έχουν γίνει ξενοδοχεία: ένα τετράγωνο όλο πράσινο, χαμένο 

σε μια έκταση όλο ασχήμια χωρίς πράσινο·ένα κομματάκι από αλέες, δέντρα και 

πουλιά στη μέση ενός απέραντου δικτύου από δρόμους. Οδηγώ και στο καθρεφτάκι 

προσέχω πίσω μου ένα αυτοκίνητο. Το αριστερό του φωτάκι αναβοσβήνει και 

ολόκληρο το αυτοκίνητο εκπέμπει κύματα ανυπομονησίας. Ο οδηγός περιμένει την 

ευκαιρία να με προσπεράσει· παραμονεύει αυτή τη στιγμή, όπως το αρπαχτικό 

παραμονεύει ένα σπουργίτι. 

Η Βέρα, η γυναίκα μου, μου λέει: «Κάθε πενήντα λεπτά πεθαίνει κι ένας 

άνθρωπος στους δρόμους της Γαλλίας. Για κοίτα όλους αυτούς τους τρελούς που 

τρέχουν γύρω μας. Είναι οι ίδιοι που γίνονται υπερβολικά συνετοί, όταν κακοποιείται 

κάποια γριά μπροστά στα μάτια τους στο δρόμο. Τι συμβαίνει και δε φοβούνται, όταν 

βρίσκονται στο τιμόνι;» 

Τι να απαντήσεις; Μάλλον το εξής: ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη 

μοτοσικλέτα του δεν μπορεί να συγκεντρωθεί παρά μόνο στην παρούσα στιγμή της 

πτήσης του· γαντζώνεται πάνω σ’ ένα κλάσμα χρόνου αποκομμένο και από το 

παρελθόν και από το μέλλον. Αποσπάται από τη συνέχεια του χρόνου. Με άλλα λόγια 

βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης. Δεν ξέρει τίποτα για την ηλικία του, τίποτα για τη 

γυναίκα του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τις σκοτούρες του και ως εκ τούτου δε 

φοβάται, γιατί η πηγή του φόβου βρίσκεται στο μέλλον, και όποιος απελευθερώνεται 

από το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 

Η ταχύτητα είναι μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον άνθρωπο η 

τεχνολογική επανάσταση. Σε αντίθεση με τον μοτοσικλετιστή, ο δρομέας είναι 

πάντοτε παρών στο σώμα του, αφού είναι αναγκασμένος να σκέφτεται ασταμάτητα τις 

φουσκάλες του, το λαχάνιασμά του. Όταν τρέχει αισθάνεται το βάρος του και την 

ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλοτε συνείδηση του εαυτού του και του χρόνου της 

ζωής του. Όλα αλλάζουν, όταν ο άνθρωπος εκχωρεί
1
 την ικανότητά του για ταχύτητα 

                                                           
1
 Εκχωρεί: παραχωρεί. 
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σε μια μηχανή. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα του βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και 

παραδίδεται σε μια ταχύτητα που είναι ασώματη, άυλη, ταχύτητα αμιγής
2
, ταχύτητα 

καθαυτή, ταχύτητα έκσταση
3
. 

Γιατί χάθηκε η ηδονή της βραδύτητας; Α, πού είναι οι παλιοί αργόσχολοι; Πού 

είναι αυτοί οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που 

χαζεύουν από μύλο σε μύλο και κοιμούνται στο ύπαιθρο; Άραγε χάθηκαν μαζί με τους 

χωματόδρομους, μαζί με τα λιβάδια και τα ξέφωτα, μαζί με τη φύση; Μια τσέχικη 

παροιμία δίνει τον ορισμό της γλυκιάς απραξίας τους με μια μεταφορά: κοιτάζουν τα 

παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού Θεού δε βαριέται, 

είναι ευτυχής. Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως άλλο 

πράγμα. Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του 

λείπει. 

 

Μ. Κούντερα. (1996). Η βραδύτητα, 7-10. Αθήνα: Εστία (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ο συγγραφέας θεωρεί την ταχύτητα «μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον 

άνθρωπο η τεχνολογική επανάσταση». Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει, για να 

υποστηρίξει την άποψη αυτή; Να γράψετε την απάντησή σας σε μια παράγραφο 

(60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να επισημάνετε τα δομικά μέρη της τέταρτης παραγράφου (Η 

ταχύτητα…έκσταση) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Αμιγής: που δεν περιέχει ξένα στοιχεία και επομένως είναι καθαρή· ανόθευτη. 

3
 Το νόημα της φράσης «παραδίδεται σε μια ταχύτητα…έκσταση»: ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη μηχανή, 

χάνει τη σωματική του υπόσταση, παραδίδεται στον ίλιγγο της ταχύτητας. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο 

κείμενο με έντονη γραφή): κύματα ανυπομονησίας, απελευθερώνεται, 

τεχνολογική επανάσταση, λαχάνιασμα, αργόσχολοι (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, 

το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει να διατυπώσει τις σκέψεις του με τη μορφή 

ερωτημάτων στην πέμπτη παράγραφο (Γιατί χάθηκε… λείπει) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

Η βραδύτητα 

 

Μας ήρθε ξαφνικά η διάθεση να περάσουμε από νωρίς τη νύχτα σ’ έναν πύργο. 

Πολλοί πύργοι στη Γαλλία έχουν γίνει ξενοδοχεία: ένα τετράγωνο όλο πράσινο, χαμένο 

σε μια έκταση όλο ασχήμια χωρίς πράσινο· ένα κομματάκι από αλέες, δέντρα και 

πουλιά στη μέση ενός απέραντου δικτύου από δρόμους. Οδηγώ και στο καθρεφτάκι 

προσέχω πίσω μου ένα αυτοκίνητο. Το αριστερό του φωτάκι αναβοσβήνει και 

ολόκληρο το αυτοκίνητο εκπέμπει κύματα ανυπομονησίας. Ο οδηγός περιμένει την 

ευκαιρία να με προσπεράσει· παραμονεύει αυτή τη στιγμή, όπως το αρπαχτικό 

παραμονεύει ένα σπουργίτι. 

Η Βέρα, η γυναίκα μου, μου λέει: «Κάθε πενήντα λεπτά πεθαίνει κι ένας 

άνθρωπος στους δρόμους της Γαλλίας. Για κοίτα όλους αυτούς τους τρελούς που 

τρέχουν γύρω μας. Είναι οι ίδιοι που γίνονται υπερβολικά συνετοί, όταν κακοποιείται 

κάποια γριά μπροστά στα μάτια τους στο δρόμο. Τι συμβαίνει και δε φοβούνται, όταν 

βρίσκονται στο τιμόνι;» 

Τι να απαντήσεις; Μάλλον το εξής: ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη 

μοτοσικλέτα του δεν μπορεί να συγκεντρωθεί παρά μόνο στην παρούσα στιγμή της 

πτήσης του· γαντζώνεται πάνω σ’ ένα κλάσμα χρόνου αποκομμένο και από το 

παρελθόν και από το μέλλον. Αποσπάται από τη συνέχεια του χρόνου. Με άλλα λόγια 

βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης. Δεν ξέρει τίποτα για την ηλικία του, τίποτα για τη 

γυναίκα του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τις σκοτούρες του και ως εκ τούτου δε 

φοβάται, γιατί η πηγή του φόβου βρίσκεται στο μέλλον, και όποιος απελευθερώνεται 

από το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 

Η ταχύτητα είναι μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον άνθρωπο η 

τεχνολογική επανάσταση. Σε αντίθεση με τον μοτοσικλετιστή, ο δρομέας είναι πάντοτε 

παρών στο σώμα του, αφού είναι αναγκασμένος να σκέφτεται ασταμάτητα τις 

φουσκάλες του, το λαχάνιασμά του. Όταν τρέχει αισθάνεται το βάρος του και την 

ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλοτε συνείδηση του εαυτού του και του χρόνου της 

ζωής του. Όλα αλλάζουν, όταν ο άνθρωπος εκχωρεί
1
 την ικανότητά του για ταχύτητα 

σε μια μηχανή. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα του βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και 

                                                           
1
 Εκχωρεί: παραχωρεί. 

GI_V_NEG_0_18636.pdf



παραδίδεται σε μια ταχύτητα που είναι ασώματη, άυλη, ταχύτητα αμιγής
2
, ταχύτητα 

καθαυτή, ταχύτητα έκσταση
3
. 

Γιατί χάθηκε η ηδονή της βραδύτητας; Α, πού είναι οι παλιοί αργόσχολοι; Πού 

είναι αυτοί οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που 

χαζεύουν από μύλο σε μύλο και κοιμούνται στο ύπαιθρο; Άραγε χάθηκαν μαζί με τους 

χωματόδρομους, μαζί με τα λιβάδια και τα ξέφωτα, μαζί με τη φύση; Μια τσέχικη 

παροιμία δίνει τον ορισμό της γλυκιάς απραξίας τους με μια μεταφορά: κοιτάζουν τα 

παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού Θεού δε βαριέται, 

είναι ευτυχής. Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως άλλο 

πράγμα. Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του 

λείπει. 

 

Μ. Κούντερα. (1996). Η βραδύτητα, 7-10. Αθήνα: Εστία (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Να εξηγήσετε σε μια παράγραφο (60 – 80 λέξεις) την άποψη που διατυπώνει ο 

συγγραφέας στην περίοδο: «Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία [..]. 

Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του 

λείπει». 

(μονάδες 10) 

 

B2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Η ταχύτητα… έκσταση) 

του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Αμιγής: που δεν περιέχει ξένα στοιχεία και επομένως είναι καθαρή· ανόθευτη. 

3
 Το νόημα της φράσης «παραδίδεται σε μια ταχύτητα…έκσταση»: ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη μηχανή, 

«χάνει» τη σωματική του υπόσταση, παραδίδεται στον ίλιγγο της ταχύτητας. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): προσπεράσει, 

συνείδηση, ταχύτητα, βραδύτητας, φυγόπονοι (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η προέλευση της τέχνης] 

 

Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν, όπως όλες οι εφευρέσεις, με 

τα αναγκαία. Στη συνέχεια επιζητήθηκε η ομορφιά και τελικά ακολούθησε το 

περιττό. Αυτά είναι τα τρία κυριότερα στάδια της τέχνης. Οι παλιότερες αναφορές 

μας διδάσκουν ότι τα πρώτα εικαστικά έργα έδειχναν τι είναι ο άνθρωπος και όχι 

πώς φαίνεται στα μάτια μας, δηλαδή το περίγραμμά του και όχι τη μορφή του. Από 

την απλοϊκότητα της μορφής πέρασαν στην εξέταση των σχέσεων, η οποία δίδαξε την 

ορθότητα. Με τη σειρά της αυτή προσέφερε την ασφάλεια, για να αποτολμηθεί το 

μεγάλο. Έτσι, η τέχνη απέκτησε μεγαλείο και τελικά με τους 'Ελληνες έφτασε 

σταδιακά στην ανώτατη ομορφιά. Αφού εναρμονίστηκαν όλα τα μέρη της και 

επιζητήθηκε ο εξωραϊσμός της, οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο περιττό, οπότε 

χάθηκε η μεγαλοσύνη της τέχνης και τέλος ακολούθησε η πλήρης παρακμή της.  

Η τέχνη άρχισε με την πιο απλοϊκή μορφή και ίσως με ένα είδος γλυπτικής, 

καθώς και ένα παιδί μπορεί να δώσει μια ορισμένη μορφή σε μια μαλακή μάζα. Δεν 

μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια, επειδή στην πρώτη 

περίπτωση αρκεί η απλή ιδέα ενός πράγματος, ενώ το σχέδιο απαιτεί πολλές άλλες 

γνώσεις. Αργότερα η ζωγραφική έγινε η διακοσμήτρια της γλυπτικής.  

Η προέλευση της τέχνης φαίνεται πως είναι ίδια σε όλους τους λαούς που την 

άσκησαν και δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα 

της, καθώς το πρώτο σπέρμα για το αναγκαίο το βρήκε κάθε λαός στον εαυτό του. 

Αλλά η επινόηση της τέχνης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των λαών και την 

πρώιμη ή όψιμη εισαγωγή της λατρείας των θεών. Έτσι, οι Χαλδαίοι ή οι Αιγύπτιοι 

πρέπει να αισθητοποίησαν νωρίτερα από τους 'Ελληνες στο πλαίσιο της λατρείας τις 

ανώτερες δυνάμεις που φαντάστηκαν. Εδώ συμβαίνει ό,τι παρατηρείται και στις 

άλλες τέχνες και εφευρέσεις, όπως είναι ο χρωματισμός με πορφύρα, που στις χώρες 

της Ανατολής έγιναν γνωστές και ασκήθηκαν νωρίτερα.  

Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια τέχνη 

και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά, επειδή στηρίζονται 

σε επιμέρους στοιχεία που έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και από αυτό βγάζουν 

ένα γενικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένοι λόγω της χαρακτηριστικής 

κοιλιάς τόσο των Ελλήνων όσο και των Ρωμαίων παλαιστών ισχυρίζονται ότι οι 

δεύτεροι, εφόσον έπονται χρονικά, κατάγονται από τους πρώτους. Η τέχνη στους 

Ελληνες, αν και αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από ό,τι τις χώρες της Ανατολής, 

άρχισε με μιαν απλοϊκότητα, καθώς, όπως φαίνεται, οι 'Ελληνες δε δέχτηκαν το 
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πρώτο σπέρμα για την τέχνη τους από κανέναν άλλο λαό, αλλά φαίνεται πως είναι οι 

πρώτοι εφευρέτες της.  

 

J. Winckelmann (2010). Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Αθήνα: Gutenberg 

(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, κατά τον συγγραφέα, τα κύρια στάδια εξέλιξης της τέχνης; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

στην τρίτη παράγραφο (Η προέλευση ...νωρίτερα).  

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Ποια σχέση συνοχής επιτυγχάνεται με καθεμιά από αυτές; 

 (μονάδες 3) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: εικαστικά, απαιτεί, 

επαρκείς, ομοιότητα, αναπτύχθηκε (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Δεν μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια …». Να 

δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 
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Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη επιφάνεια. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε 

τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η προέλευση της τέχνης] 

 

Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν, όπως όλες οι εφευρέσεις, με 

τα αναγκαία. Στη συνέχεια επιζητήθηκε η ομορφιά και τελικά ακολούθησε το 

περιττό. Αυτά είναι τα τρία κυριότερα στάδια της τέχνης. Οι παλιότερες αναφορές 

μας διδάσκουν ότι τα πρώτα εικαστικά έργα έδειχναν τι είναι ο άνθρωπος και όχι πώς 

φαίνεται στα μάτια μας, δηλαδή το περίγραμμά του και όχι τη μορφή του. Από την 

απλοϊκότητα της μορφής πέρασαν στην εξέταση των σχέσεων, η οποία δίδαξε την 

ορθότητα. Με τη σειρά της αυτή προσέφερε την ασφάλεια, για να αποτολμηθεί το 

μεγάλο. Έτσι, η τέχνη απέκτησε μεγαλείο και τελικά με τους 'Ελληνες έφτασε 

σταδιακά στην ανώτατη ομορφιά. Αφού εναρμονίστηκαν όλα τα μέρη της και 

επιζητήθηκε ο εξωραϊσμός της, οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο περιττό, οπότε 

χάθηκε η μεγαλοσύνη της τέχνης και τέλος ακολούθησε η πλήρης παρακμή της.  

Η τέχνη άρχισε με την πιο απλοϊκή μορφή και ίσως με ένα είδος γλυπτικής, 

καθώς και ένα παιδί μπορεί να δώσει μια ορισμένη μορφή σε μια μαλακή μάζα. Δεν 

μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια, επειδή στην πρώτη 

περίπτωση αρκεί η απλή ιδέα ενός πράγματος, ενώ το σχέδιο απαιτεί πολλές άλλες 

γνώσεις. Αργότερα η ζωγραφική έγινε η διακοσμήτρια της γλυπτικής.  

Η προέλευση της τέχνης φαίνεται πως είναι ίδια σε όλους τους λαούς που την 

άσκησαν και δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα 

της, καθώς το πρώτο σπέρμα για το αναγκαίο το βρήκε κάθε λαός στον εαυτό του. 

Αλλά η επινόηση της τέχνης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των λαών και την 

πρώιμη ή όψιμη εισαγωγή της λατρείας των θεών. Έτσι, οι Χαλδαίοι ή οι Αιγύπτιοι 

πρέπει να αισθητοποίησαν νωρίτερα από τους 'Ελληνες στο πλαίσιο της λατρείας τις 

ανώτερες δυνάμεις που φαντάστηκαν. Εδώ συμβαίνει ό,τι παρατηρείται και στις 

άλλες τέχνες και εφευρέσεις, όπως είναι ο χρωματισμός με πορφύρα, που στις χώρες 

της Ανατολής έγιναν γνωστές και ασκήθηκαν νωρίτερα.  

Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια τέχνη 

και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά, επειδή στηρίζονται 

σε επιμέρους στοιχεία που έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και από αυτό βγάζουν 

ένα γενικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένοι λόγω της χαρακτηριστικής 

κοιλιάς τόσο των Ελλήνων όσο και των Ρωμαίων παλαιστών ισχυρίζονται ότι οι 

δεύτεροι, εφόσον έπονται χρονικά, κατάγονται από τους πρώτους. Η τέχνη στους 

Ελληνες, αν και αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από ό,τι τις χώρες της Ανατολής, 

άρχισε με μιαν απλοϊκότητα, καθώς, όπως φαίνεται, οι 'Ελληνες δε δέχτηκαν το 
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πρώτο σπέρμα για την τέχνη τους από κανέναν άλλο λαό, αλλά φαίνεται πως είναι οι 

πρώτοι εφευρέτες της.  

 

J. Winckelmann (2010). Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Αθήνα: Gutenberg 

(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Τι απαντά ο συγγραφέας στην άποψη ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πατρίδα της 

τέχνης; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Εκείνοι … εφευρέτες 

της) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: τέχνη, ορισμένη μορφή, 

συμβαίνει, ομοιότητα μεταξύ τους, αναπτύχθηκε. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου και 

να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η προέλευση της τέχνης] 

 

Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν, όπως όλες οι εφευρέσεις, 

με τα αναγκαία. Στη συνέχεια επιζητήθηκε η ομορφιά και τελικά ακολούθησε το 

περιττό. Αυτά είναι τα τρία κυριότερα στάδια της τέχνης. Οι παλιότερες αναφορές 

μας διδάσκουν ότι τα πρώτα εικαστικά έργα έδειχναν τι είναι ο άνθρωπος και όχι 

πώς φαίνεται στα μάτια μας, δηλαδή το περίγραμμά του και όχι τη μορφή του. Από 

την απλοϊκότητα της μορφής πέρασαν στην εξέταση των σχέσεων, η οποία δίδαξε την 

ορθότητα. Με τη σειρά της αυτή προσέφερε την ασφάλεια, για να αποτολμηθεί το 

μεγάλο. Έτσι, η τέχνη απέκτησε μεγαλείο και τελικά με τους 'Ελληνες έφτασε 

σταδιακά στην ανώτατη ομορφιά. Αφού εναρμονίστηκαν όλα τα μέρη της και 

επιζητήθηκε ο εξωραϊσμός της, οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο περιττό, οπότε 

χάθηκε η μεγαλοσύνη της τέχνης και τέλος ακολούθησε η πλήρης παρακμή της.  

Η τέχνη άρχισε με την πιο απλοϊκή μορφή και ίσως με ένα είδος γλυπτικής, 

καθώς και ένα παιδί μπορεί να δώσει μια ορισμένη μορφή σε μια μαλακή μάζα. Δεν 

μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια, επειδή στην πρώτη 

περίπτωση αρκεί η απλή ιδέα ενός πράγματος, ενώ το σχέδιο απαιτεί πολλές άλλες 

γνώσεις. Αργότερα η ζωγραφική έγινε η διακοσμήτρια της γλυπτικής.  

Η προέλευση της τέχνης φαίνεται πως είναι ίδια σε όλους τους λαούς που την 

άσκησαν και δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα 

της, καθώς το πρώτο σπέρμα για το αναγκαίο το βρήκε κάθε λαός στον εαυτό του. 

Αλλά η επινόηση της τέχνης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των λαών και την 

πρώιμη ή όψιμη εισαγωγή της λατρείας των θεών. Έτσι, οι Χαλδαίοι ή οι Αιγύπτιοι 

πρέπει να αισθητοποίησαν νωρίτερα από τους 'Ελληνες στο πλαίσιο της λατρείας τις 

ανώτερες δυνάμεις που φαντάστηκαν. Εδώ συμβαίνει ό,τι παρατηρείται και στις 

άλλες τέχνες και εφευρέσεις, όπως είναι ο χρωματισμός με πορφύρα, οι οποίες στις 

χώρες της Ανατολής έγιναν γνωστές και ασκήθηκαν νωρίτερα.  

Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια τέχνη 

και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά, επειδή στηρίζονται 

σε επιμέρους στοιχεία που έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και από αυτό βγάζουν 

ένα γενικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένοι λόγω της χαρακτηριστικής 

κοιλιάς τόσο των Ελλήνων όσο και των Ρωμαίων παλαιστών ισχυρίζονται ότι οι 

δεύτεροι, εφόσον έπονται χρονικά, κατάγονται από τους πρώτους. Η τέχνη στους 

Ελληνες, αν και αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από ό,τι τις χώρες της Ανατολής, 

άρχισε με μιαν απλοϊκότητα, καθώς, όπως φαίνεται, οι 'Ελληνες δε δέχτηκαν το 
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πρώτο σπέρμα για την τέχνη τους από κανέναν άλλο λαό, αλλά φαίνεται πως είναι οι 

πρώτοι εφευρέτες της.  

 

J. Winckelmann (2010). Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Αθήνα: Gutenberg 

(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15)  

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι «δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να 

δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα της τέχνης» (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας 

στην τρίτη (Η προέλευση …νωρίτερα) παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: Οι τέχνες, μας διδάσκουν, 

προέλευση, διαφέρει ανάλογα, όμως. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια 

τέχνη και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά».  

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.   

(μονάδες 2) 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο  

 

[Η προέλευση της τέχνης] 

 

Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν, όπως όλες οι εφευρέσεις, με 

τα αναγκαία. Στη συνέχεια επιζητήθηκε η ομορφιά και τελικά ακολούθησε το 

περιττό. Αυτά είναι τα τρία κυριότερα στάδια της τέχνης. Οι παλιότερες αναφορές 

μας διδάσκουν ότι τα πρώτα εικαστικά έργα έδειχναν τι είναι ο άνθρωπος και όχι 

πώς φαίνεται στα μάτια μας, δηλαδή το περίγραμμά του και όχι τη μορφή του. Από 

την απλοϊκότητα της μορφής πέρασαν στην εξέταση των σχέσεων, η οποία δίδαξε την 

ορθότητα. Με τη σειρά της αυτή προσέφερε την ασφάλεια, για να αποτολμηθεί το 

μεγάλο. Έτσι, η τέχνη απέκτησε μεγαλείο και τελικά με τους 'Ελληνες έφτασε 

σταδιακά στην ανώτατη ομορφιά. Αφού εναρμονίστηκαν όλα τα μέρη της και 

επιζητήθηκε ο εξωραϊσμός της, οι καλλιτέχνες προχώρησαν στο περιττό, οπότε 

χάθηκε η μεγαλοσύνη της τέχνης και τέλος ακολούθησε η πλήρης παρακμή της.  

Η τέχνη άρχισε με την πιο απλοϊκή μορφή και ίσως με ένα είδος γλυπτικής, 

καθώς και ένα παιδί μπορεί να δώσει μια ορισμένη μορφή σε μια μαλακή μάζα. Δεν 

μπορεί, όμως, να σχεδιάσει οτιδήποτε πάνω σε μια επιφάνεια, επειδή στην πρώτη 

περίπτωση αρκεί η απλή ιδέα ενός πράγματος, ενώ το σχέδιο απαιτεί πολλές άλλες 

γνώσεις. Αργότερα η ζωγραφική έγινε η διακοσμήτρια της γλυπτικής.  

Η προέλευση της τέχνης φαίνεται πως είναι ίδια σε όλους τους λαούς που την 

άσκησαν και δεν έχουμε επαρκείς λόγους, για να δηλώσουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα 

της, καθώς το πρώτο σπέρμα για το αναγκαίο το βρήκε κάθε λαός στον εαυτό του. 

Αλλά η επινόηση της τέχνης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των λαών και την 

πρώιμη ή όψιμη εισαγωγή της λατρείας των θεών. Έτσι, οι Χαλδαίοι ή οι Αιγύπτιοι 

πρέπει να αισθητοποίησαν νωρίτερα από τους 'Ελληνες στο πλαίσιο της λατρείας τις 

ανώτερες δυνάμεις που φαντάστηκαν. Εδώ συμβαίνει ό,τι παρατηρείται και στις 

άλλες τέχνες και εφευρέσεις, όπως είναι ο χρωματισμός με πορφύρα, που στις χώρες 

της Ανατολής έγιναν γνωστές και ασκήθηκαν νωρίτερα.  

Εκείνοι, όμως, που αναφέρονται στην προέλευση μιας χρήσης ή σε μια τέχνη 

και τη μετάδοσή της από έναν λαό στον άλλον πλανώνται γενικά, επειδή στηρίζονται 

σε επιμέρους στοιχεία που έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και από αυτό βγάζουν 

ένα γενικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένοι λόγω της χαρακτηριστικής 

κοιλιάς τόσο των Ελλήνων όσο και των Ρωμαίων παλαιστών ισχυρίζονται ότι οι 

δεύτεροι, εφόσον έπονται χρονικά, κατάγονται από τους πρώτους. Η τέχνη στους 

Ελληνες, αν και αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από ό,τι τις χώρες της Ανατολής, 

άρχισε με μιαν απλοϊκότητα, καθώς, όπως φαίνεται, οι 'Ελληνες δε δέχτηκαν το 
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πρώτο σπέρμα για την τέχνη τους από κανέναν άλλο λαό, αλλά φαίνεται πως είναι οι 

πρώτοι εφευρέτες της.  

 

J. Winckelmann (2010). Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Αθήνα: Gutenberg 

(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι η ενασχόληση των καλλιτεχνών με το 

περιττό οδήγησε στη σταδιακή παρακμή της τέχνης. (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιον τρόπο ανάπτυξης ακολουθεί ο συγγραφέας στην τέταρτη (Εκείνοι …της) 

παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εικαστικά έργα, μεγαλείο, 

αισθητοποίησαν, τέχνη, φαίνεται. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Oι τέχνες που εξαρτώνται από το σχέδιο άρχισαν …με τα αναγκαία».  

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Πλαστογραφία και καλλιτεχνική αξία] 

 

Ένα ζήτημα σχετικό με τη γνησιότητα, το οποίο προκαλεί φιλοσοφικά 

ερωτήματα, είναι αν ένας αυθεντικός πίνακας έχει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία από 

μια τέλεια πλαστογραφία. Εδώ θα εξετάσω μόνο τις πλαστογραφήσεις των πινάκων 

ζωγραφικής, όμως κάθε είδος καλλιτεχνήματος που έχει υλική υπόσταση μπορεί να 

πλαστογραφηθεί. Για παράδειγμα, ένα γλυπτό, μια εκτύπωση, μια φωτογραφία και ούτω 

καθεξής. Τα αντίγραφα μυθιστορημάτων, ποιημάτων και συμφωνιών δε θεωρούνται 

πλαστογραφήσεις. Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα, 

ενώ οι απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί να 

περάσουν ως αυθεντικά έργα. 

Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους διάφορους 

τύπους πλαστογραφίας. Οι δύο βασικοί τύποι είναι το τέλειο αντίγραφο και η 

ζωγραφική που μιμείται το στυλ ενός διάσημου καλλιτέχνη. 'Ένα ακριβές αντίγραφο 

της Μόνα Λίζα
1
 θα ήταν πλαστογραφία του πρώτου τύπου. Οι πίνακες του 

πλαστογράφου Βαν Μέγκερεν στο στυλ του Βερμέρ
2
, οι οποίοι μάλιστα ξεγέλασαν 

τους περισσότερους ειδικούς, αποτελούν παράδειγμα του δεύτερου τύπου, γιατί δεν 

υπήρχε πρωτότυπο το οποίο να αντιγράψουν. 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι μόνο το πραγματικό χειρόγραφο ενός θεατρικού 

έργου, ενός μυθιστορήματος ή ενός ποιήματος θα μπορούσε να πλαστογραφηθεί με 

την πρώτη έννοια του όρου. Θα μπορούσαν, όμως, να γίνουν πλαστογραφήσεις του 

δεύτερου τύπου, οι οποίες να αφορούν έργα του Σαίξπηρ λόγου χάρη, από κάποιον 

που μιμείται επιδέξια το στυλ του συγγραφέα. 

Θα έπρεπε άραγε να αντιμετωπίζονται οι πλαστογραφήσεις ως σημαντικά 

έργα τέχνης από μόνα τους; Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο 

που πείθει τους ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο 

πλαστογράφος είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη και θα 

έπρεπε να αντιμετωπίζεται, αν όχι ως ισάξιός του, τουλάχιστον ως ένας ικανός 

δεξιοτέχνης. Αυτή, όμως, η θέση έχει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέμιους. Πάντως, 

αν η προτίμηση ή και η επιμονή για απόκτηση ενός πρωτότυπου έργου έχουν να 

κάνουν με αιτίες έξω από την τέχνη, όπως είναι η επενδυτική προσδοκία, η 

ψυχολογία ή ο κοινωνικός ανταγωνισμός και η ματαιόδοξη διάθεση των συλλεκτών 

                                                           
1
 Γνωστή και ως Τζιοκόντα. Διάσημη προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι.  

2
 Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα.  
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τέχνης, τότε ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε 

καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα.  

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία - Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 

247 – 248 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο βασικό ερώτημα θέτει ο συγγραφέας σχετικά με την καλλιτεχνική αξία 

ενός ζωγραφικού πίνακα; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στη δεύτερη παράγραφο (Κατ’αρχάς 

...να αντιγράψουν) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αξία, πρωτότυπα, 

διαχωρισμός, επιδέξια, προσδοκία (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «…ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε 

καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα…».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 
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Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη επίπεδο. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Πλαστογραφία και καλλιτεχνική αξία] 

 

Ένα ζήτημα σχετικό με τη γνησιότητα, το οποίο προκαλεί φιλοσοφικά 

ερωτήματα, είναι αν ένας αυθεντικός πίνακας έχει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία από 

μια τέλεια πλαστογραφία. Εδώ θα εξετάσω μόνο τις πλαστογραφήσεις των πινάκων 

ζωγραφικής, όμως κάθε είδος καλλιτεχνήματος που έχει υλική υπόσταση μπορεί να 

πλαστογραφηθεί. Για παράδειγμα, ένα γλυπτό, μια εκτύπωση, μια φωτογραφία και ούτω 

καθεξής. Τα αντίγραφα μυθιστορημάτων, ποιημάτων και συμφωνιών δε θεωρούνται 

πλαστογραφήσεις. Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα, 

ενώ οι απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί να 

περάσουν ως αυθεντικά έργα. 

Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους διάφορους 

τύπους πλαστογραφίας. Οι δύο βασικοί τύποι είναι το τέλειο αντίγραφο και η 

ζωγραφική που μιμείται το στυλ ενός διάσημου καλλιτέχνη. 'Ένα ακριβές αντίγραφο 

της Μόνα Λίζα
1
 θα ήταν πλαστογραφία του πρώτου τύπου. Οι πίνακες του 

πλαστογράφου Βαν Μέγκερεν στο στυλ του Βερμέρ
2
, οι οποίοι μάλιστα ξεγέλασαν 

τους περισσότερους ειδικούς, αποτελούν παράδειγμα του δεύτερου τύπου, γιατί δεν 

υπήρχε πρωτότυπο το οποίο να αντιγράψουν. 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι μόνο το πραγματικό χειρόγραφο ενός θεατρικού 

έργου, ενός μυθιστορήματος ή ενός ποιήματος θα μπορούσε να πλαστογραφηθεί με 

την πρώτη έννοια του όρου. Θα μπορούσαν, όμως, να γίνουν πλαστογραφήσεις του 

δεύτερου τύπου, οι οποίες να αφορούν έργα του Σαίξπηρ λόγου χάρη, από κάποιον 

που μιμείται επιδέξια το στυλ του συγγραφέα. 

Θα έπρεπε άραγε να αντιμετωπίζονται οι πλαστογραφήσεις ως σημαντικά 

έργα τέχνης από μόνα τους; Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο 

που πείθει τους ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο 

πλαστογράφος είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη και θα 

έπρεπε να αντιμετωπίζεται, αν όχι ως ισάξιός του, τουλάχιστον ως ένας ικανός 

δεξιοτέχνης. Αυτή, όμως, η θέση έχει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέμιους. Πάντως, 

αν η προτίμηση ή και η επιμονή για απόκτηση ενός πρωτότυπου έργου έχουν να 

κάνουν με αιτίες έξω από την τέχνη, όπως είναι η επενδυτική προσδοκία, η 

ψυχολογία ή ο κοινωνικός ανταγωνισμός και η ματαιόδοξη διάθεση των συλλεκτών 

                                                           
1
 Γνωστή και ως Τζιοκόντα. Διάσημη προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι.  

2
 Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα.  
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τέχνης, τότε ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε 

καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα.  

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία - Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 

247 – 248 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι η επιθυμία για απόκτηση ενός έργου 

τέχνης έχει να κάνει, μεταξύ άλλων, και με την «ματαιόδοξη διάθεση των 

συλλεκτών τέχνης». (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας 

στην πρώτη παράγραφο (Ένα ...έργα.) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: γνησιότητα, 

απομιμήσεις, ακριβές, ικανός, επιμονή (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα, ενώ οι 

απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί 

να περάσουν ως αυθεντικά έργα…».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 
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Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη ύφος. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις] 

 

Υπάρχει η άποψη πως υφίσταται γλωσσική διαφοροποίηση, δηλαδή ανδρική και 

γυναικεία γλώσσα. Εύστοχη είναι η παρατήρηση πως ο ανδρικός λόγος είναι ελεύθερος, 

πως οι άνδρες μιλάνε έξω από τα δόντια, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συγκρατημένες στην 

ομιλία τους, έχουν λόγο υπαινικτικό. Ας σημειώσουμε και τη συμπληρωματική 

παρατήρηση πως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο, τα παιδιά εκφράζονται 

με την ίδια ελευθεριότητα και η διαφορά παρουσιάζεται και ενισχύεται με την πάροδο 

του χρόνου. Εξάλλου, την ελευθεριότητα της ανδρικής γλώσσας τη συναντούμε-σήμερα 

τουλάχιστον–και στη γυναικεία γλώσσα, ενώ παύει αυτή η ελευθεριότητα να είναι η 

ειδοποιός διαφορά.  

Υπάρχει, όμως, η άποψη ότι η διαφορά έγκειται στο ύφος και καθορίζεται από 

το περιβάλλον. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σκεφτούμε αν υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στη γνώση της γλώσσας, στη γνώση του συστήματος της 

γλώσσας. Γιατί, αν δεχτούμε πως υπάρχουν, αυτομάτως θα προκύψει και το επόμενο 

ερώτημα: υπάρχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ικανότητες στη γυναίκα ή στον άνδρα 

σχετικά με τη γλώσσα; 

Βέβαια, παρατηρήθηκε με βάση μια κάπως περιορισμένη εμπειρία πως τα μικρά 

κορίτσια μιλούν με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα αγόρια. Αποτελεί αυτό 

ένδειξη βιολογικής διαφοράς ή μήπως σχετίζεται με τα γλωσσικά κέντρα του 

εγκεφάλου; Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τις διαφορές στη γλώσσα τις προκαλεί το 

περιβάλλον. Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για 

την καλλιέργεια της γλώσσας (αν η μητέρα του μιλά και του διαβάζει, αν φοιτήσει σε 

ένα καλά οργανωμένο σχολείο κ.λπ.), αν υπάρξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, τότε το 

παιδί έχει καλύτερη γλωσσική απόδοση και στην ενεργοποίηση των γλωσσικών 

δυνατοτήτων, οι οποίες είναι όμοιες και στα δύο φύλα, δεν παίζει ρόλο το φύλο, αλλά 

το περιβάλλον. Επίσης, τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία 

που τονώνει διαφοροποιήσεις αυτού του είδους. Επομένως, οι κοινωνικοί ρόλοι 

ευνοούν τη μεγαλύτερη γλωσσική παραγωγή της γυναίκας.  

Τίθεται, λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα. Η διαφορά εντοπίζεται στο φωνητικό, στο 

γραμματικό και στο λεξιλογικό επίπεδο ή μήπως υπάρχει διαφοροποίηση σε όλα τα 

επίπεδα της γλώσσας; Λέγεται πως ισχύει η άποψη ότι οι άνδρες χειρίζονται καλύτερα 

τη γλώσσα στο επίπεδο της σύνταξης, ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν 
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καλύτερες επιδόσεις στο μορφολογικό και στο λεξιλογικό επίπεδο. Όμως, λόγοι 

διαπαιδαγώγησης και επίδρασης του περιβάλλοντος κάνουν πράγματι τους άνδρες να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για το περίγραμμα, άρα για τη σύνταξη, ενώ τις γυναίκες 

τις ενδιαφέρει περισσότερο η λεπτομέρεια, άρα το λεξιλόγιο. 

Ένα τελευταίο ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν η ελληνική γλώσσα, όπως 

ομιλείται και γράφεται, είναι ανδροκρατούμενη. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα που 

τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Όταν θέλουμε να πούμε «προσλαμβάνω προσωπικό», 

χρησιμοποιούμε το «επανδρώνω». Η ανδρεία ως ιδιότητα σχετίζεται με το ένα μόνο 

από τα δύο φύλα. Επιπλέον, όταν τα γραμματικά υποκείμενα είναι περισσότερα από 

ένα, το κατηγορούμενό τους είναι σε αρσενικό γένος. Έτσι, λέμε «Ο Γιάννης και η 

Μαρία είναι φρόνιμοι». Στον ενικό αριθμό τα άρθρα είναι «ο» και «η», αλλά στον 

πληθυντικό επικρατεί το «οι» και για τα δύο γένη. Ακόμη, πολλά γυναικεία 

επαγγελματικά ονόματα έχουν τον τύπο του αρσενικού, διαφοροποιούμενα μόνο από το 

άρθρο (η φιλόλογος, η χημικός κ.λπ.).  

Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να μη χρησιμοποιείται το επανδρώνω αλλά 

το στελεχώνω, γιατί το πρώτο υποκρύπτει διάθεση για μείωση των γυναικών. Υπάρχει 

δηλαδή η αντίληψη ότι υφίσταται ανδρική ή ανδροκρατούμενη γλώσσα που συντηρεί 

αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές στη γλώσσα, 

για να ξεπεράσουμε και τις διαφορές στην αντιμετώπιση των δύο φύλων. Η γλώσσα 

όμως αλλάζει με βραδείς ρυθμούς και εξελίσσεται αργά, συγκριτικά με άλλες 

κοινωνικές δομές. Είναι φανερό ότι αυτά τα «ανδροκρατικά» φαινόμενα απηχούν 

πράγματι παρωχημένες κοινωνικές δομές και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των 

φύλων. Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων, λέξεων, 

συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα. Αξίζει, επομένως, να καταβληθεί προσπάθεια 

και στη γλώσσα, αλλά δε βρίσκεται εδώ η λύση. Εκτός αυτού, οι μεταβολές στη 

σύνταξη είναι διαδικασίες χρονοβόρες και πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς. 

 

Γ. Μπαμπινιώτης (1995). Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις. Διαφυλικές σχέσεις. 

Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέματα 

Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Α΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 189-191 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που, κατά τη γνώμη σας, διατυπώνει ο συγγραφέας στη 

φράση: «Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων, 

λέξεων, συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα». (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στις πρώτες πέντε παραγράφους του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: κατάλληλο, 

χειρίζονται, τεκμηριώνουν, επικρατεί, βραδείς. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για την 

καλλιέργεια της γλώσσας…»:  

 

Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο λόγου να επισημάνετε αν έχουμε δηλωτική/κυριολεκτική 

ή μεταφορική/συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη καλλιέργεια. Στην πρώτη περίπτωση να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Σύγχρονες εκδοχές συντόμευσης του λόγου. Καχυποψία ή ελπίδα;] 

 

Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές: «Τα SMS σκοτώνουν τη γλώσσα». Μπορεί 

να το πιστεύετε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι η υπηρεσία αποστολής σύντομων 

μηνυμάτων (Short Message Service), που ξεκίνησε σαν μια ακόμη παροχή της κινητής 

τηλεφωνίας, έχει κατακτήσει τη νεολαία, έχει γεννήσει έναν καινούργιο τρόπο γραφής, 

άμεσο, σύντομο, αποσπασματικό. Μέσα σε 160 χαρακτήρες (αυτό είναι το όριο ενός 

SMS) χωρούν ανησυχίες, ερωτικές εξομολογήσεις, ραντεβού, υπενθυμίσεις, υβριστικά 

μηνύματα, η καθημερινή ανία και, βέβαια, τα νέα μας, καλά και κακά, σημαντικά και 

ασήμαντα. 

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η εφημερίδα El Mundo, στο πολιτιστικό της 

ένθετο, φιλοξένησε τις απόψεις ακαδημαϊκών, συγγραφέων, διαλεκτολόγων και άλλων 

επαϊόντων
1
, σχετικά με το πόσο επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και πρόσληψης της 

γλώσσας αυτό το σχετικά καινούργιο σύστημα επικοινωνίας που κατέχει κεντρικό ρόλο 

στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Άλλωστε, εν έτει 2008, σε μία μέρα, 

αποστέλλονται στην Ισπανία πάνω από δέκα εκατομμύρια τέτοια μηνύματα (κάπου 

δύο εκατομμύρια είναι ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα).  

Στις απόψεις, έτσι όπως καταγράφηκαν, συναντά κανείς καχυποψία και ελπίδα, 

φόβο για το μέλλον της ισπανικής γλώσσας και πίστη στις καινοτομίες που φέρνει το 

νέο μέσο. Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Χοσέ Μαρία Μερίνο ανήκει σε εκείνους που 

αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη «γλώσσα» των SMS και τη σχέση της με τη 

δυνατότητα έκφρασης και τον γλωσσικό πλούτο των νέων: «Χρησιμοποιώ πολύ λίγο 

το κινητό και δεν ξέρω να γράφω μηνύματα. Απ’ όσα γνωρίζω, βλέποντας τη νεολαία 

να επικοινωνεί μέσω αυτών, πιστεύω ότι η γλώσσα φτωχαίνει, όταν χρησιμοποιεί 

κανείς λίγες λέξεις, και, επιπλέον, τις μετατρέπει σε σκελετούς συμφώνων. Για να μην 

αναφερθώ στη χρήση μιας αργκό που, αντί να κάνει πιο ανοιχτή την επικοινωνία, την 

περιορίζει». 

Οι «σκελετοί συμφώνων» στους οποίους αναφέρεται ο Μερίνο δεν είναι παρά 

αποτέλεσμα της ανάγκης για εξοικονόμηση χώρου (αυτά τα περίφημα 160 στοιχεία). Ο 

λεξικογράφος Γκρεγκόριο Σαλβαδόρ, σχετικά με το θέμα των συντμήσεων, εκφράζει 

την άποψη ότι «ανέκαθεν υπήρχαν τέτοια συστήματα συντμήσεων, προϊόντα της 

                                                           
1
 επαϊόντων: ειδικών 
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ανάγκης εξοικονόμησης χώρου και χρημάτων. Παλαιότερα», τονίζει, «αν κάποιος 

ήθελε να στείλει ένα τηλεγράφημα για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του, για 

παράδειγμα, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω, αν επέλεγε να εισαγάγει 

στο κείμενό του τις απαραίτητες προθέσεις».  

Πολλοί από τους ερωτηθέντες εισάγουν στη συζήτηση περί SMS το θέμα της 

παιδείας των νεαρών Ισπανών. Σύμφωνα με τον καθηγητή λογοτεχνίας στο 

Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, Ρικάρντο Σενάμπρε, είναι εμφανές ότι οι νέοι διαβάζουν 

όλο και λιγότερο, συνεπώς «η γραφή των SMS θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε όσους 

δεν ξέρουν να εκφραστούν, σε εκείνους που αισθάνονται άβολα με τη σύνταξη. Η 

ασθένεια θα προσβάλει τους πιο αδύναμους οργανισμούς». Ο γλωσσολόγος Χοσέ 

Πόλο, από την πλευρά του, αναφέρεται και εκείνος στην κακοποίηση της γλώσσας στα 

SMS όχι μόνο εκ μέρους της νεολαίας αλλά από «την μεγάλη πλειοψηφία, που αν και 

έχει αποφοιτήσει από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το πανεπιστήμιο, εντούτοις 

χειρίζεται απελπιστικά άσχημα τη γλώσσα». 

Πιο αισιόδοξοι ακούγονται ο συγγραφέας Άνχελ Μάνιας και ο κριτικός 

λογοτεχνίας Χερμάν Γκουγιόν. Και οι δύο κάνουν λόγο για πιθανότητα εμπλουτισμού 

της ισπανικής γλώσσας από τη γλώσσα των μηνυμάτων, αν και δε διστάζουν να 

τονίσουν την αδυναμία αυτού του κώδικα να παραγάγει πλήρη κείμενα, όπως για 

παράδειγμα μια δικαστική απόφαση ή ένα άρθρο του Συντάγματος. Στην Ελλάδα, εκτός 

από τα θέματα των συντμήσεων, της κατάργησης άρθρων και προθέσεων, ή της 

προσφυγής στους «σκελετούς» συμφώνων (τι καταπληκτική μεταφορά αυτή του 

Μερίνο) έχουμε και το θέμα της χρήσης των λατινικών χαρακτήρων.  

 

Κ. Παλαιολόγου, Το Δέντρο, τεύχος 155-156 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποιες απόψεις καταγράφει ο αρθρογράφος στο κείμενό του σχετικά με το πόσο 

επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και πρόσληψης της γλώσσας το ευρύτατα 

διαδεδομένο σύστημα επικοινωνίας των μηνυμάτων (sms); (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 
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B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τέταρτη παράγραφο (Οι «σκελετοί 

συμφώνων»… προθέσεις») του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα τη γλώσσα των σύντομων 

μηνυμάτων (sms), χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες 

λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): 

αποσπασματικό, τρόπο επικοινωνίας, αποστέλλονται, γλωσσικό πλούτο, 

συντμήσεων (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την 

πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Χοσέ Μαρία Μερίνο ανήκει σε εκείνους 

που αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη «γλώσσα» των SMS και τη σχέση της 

με τη δυνατότητα έκφρασης και τον γλωσσικό πλούτο των νέων»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία των 

προσδιοριστικών ή παραθετικών/προσθετικών προτάσεων, με βάση τη σημασία 

που παίρνει η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Σύγχρονες εκδοχές συντόμευσης του λόγου. Καχυποψία ή ελπίδα;] 

 

Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές: «Τα SMS σκοτώνουν τη γλώσσα». Μπορεί 

να το πιστεύετε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι η υπηρεσία αποστολής σύντομων 

μηνυμάτων (Short Message Service), που ξεκίνησε σαν μια ακόμη παροχή της κινητής 

τηλεφωνίας, έχει κατακτήσει τη νεολαία, έχει γεννήσει έναν καινούργιο τρόπο γραφής, 

άμεσο, σύντομο, αποσπασματικό. Μέσα σε 160 χαρακτήρες (αυτό είναι το όριο ενός 

SMS) χωρούν ανησυχίες, ερωτικές εξομολογήσεις, ραντεβού, υπενθυμίσεις, υβριστικά 

μηνύματα, η καθημερινή ανία και, βέβαια, τα νέα μας, καλά και κακά, σημαντικά και 

ασήμαντα. 

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η εφημερίδα El Mundo, στο πολιτιστικό της 

ένθετο, φιλοξένησε τις απόψεις ακαδημαϊκών, συγγραφέων, διαλεκτολόγων και άλλων 

επαϊόντων
1
, σχετικά με το πόσο επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και πρόσληψης της 

γλώσσας αυτό το σχετικά καινούργιο σύστημα επικοινωνίας που κατέχει κεντρικό ρόλο 

στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Άλλωστε, εν έτει 2008, σε μία μέρα, αποστέλλονται 

στην Ισπανία πάνω από δέκα εκατομμύρια τέτοια μηνύματα (κάπου δύο εκατομμύρια 

είναι ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα).  

Στις απόψεις, έτσι όπως καταγράφηκαν, συναντά κανείς καχυποψία και ελπίδα, 

φόβο για το μέλλον της ισπανικής γλώσσας και πίστη στις καινοτομίες που φέρνει το 

νέο μέσο. Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Χοσέ Μαρία Μερίνο ανήκει σε εκείνους που 

αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη «γλώσσα» των SMS και τη σχέση της με τη 

δυνατότητα έκφρασης και τον γλωσσικό πλούτο των νέων: «Χρησιμοποιώ πολύ λίγο το 

κινητό και δεν ξέρω να γράφω μηνύματα. Απ’ όσα γνωρίζω, βλέποντας τη νεολαία να 

επικοινωνεί μέσω αυτών, πιστεύω ότι η γλώσσα φτωχαίνει, όταν χρησιμοποιεί κανείς 

λίγες λέξεις, και, επιπλέον, τις μετατρέπει σε σκελετούς συμφώνων. Για να μην 

αναφερθώ στη χρήση μιας αργκό που, αντί να κάνει πιο ανοιχτή την επικοινωνία, την 

περιορίζει». 

Οι «σκελετοί συμφώνων» στους οποίους αναφέρεται ο Μερίνο δεν είναι παρά 

αποτέλεσμα της ανάγκης για εξοικονόμηση χώρου (αυτά τα περίφημα 160 στοιχεία). Ο 

λεξικογράφος Γκρεγκόριο Σαλβαδόρ, σχετικά με το θέμα των συντμήσεων, εκφράζει 

την άποψη ότι «ανέκαθεν υπήρχαν τέτοια συστήματα συντμήσεων, προϊόντα της 

                                                           
1
 επαϊόντων: ειδικών 
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ανάγκης εξοικονόμησης χώρου και χρημάτων. Παλαιότερα», τονίζει, «αν κάποιος 

ήθελε να στείλει ένα τηλεγράφημα για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του, για 

παράδειγμα, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω, αν επέλεγε να εισαγάγει 

στο κείμενό του τις απαραίτητες προθέσεις».  

Πολλοί από τους ερωτηθέντες εισάγουν στη συζήτηση περί SMS το θέμα της 

παιδείας των νεαρών Ισπανών. Σύμφωνα με τον καθηγητή λογοτεχνίας στο 

Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, Ρικάρντο Σενάμπρε, είναι εμφανές ότι οι νέοι διαβάζουν 

όλο και λιγότερο, συνεπώς «η γραφή των SMS θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε όσους 

δεν ξέρουν να εκφραστούν, σε εκείνους που αισθάνονται άβολα με τη σύνταξη. Η 

ασθένεια θα προσβάλει τους πιο αδύναμους οργανισμούς». Ο γλωσσολόγος Χοσέ 

Πόλο, από την πλευρά του, αναφέρεται και εκείνος στην κακοποίηση της γλώσσας 

στα SMS όχι μόνο εκ μέρους της νεολαίας αλλά από «την μεγάλη πλειοψηφία, που αν 

και έχει αποφοιτήσει από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το πανεπιστήμιο, εντούτοις 

χειρίζεται απελπιστικά άσχημα τη γλώσσα». 

Πιο αισιόδοξοι ακούγονται ο συγγραφέας Άνχελ Μάνιας και ο κριτικός 

λογοτεχνίας Χερμάν Γκουγιόν. Και οι δύο κάνουν λόγο για πιθανότητα εμπλουτισμού 

της ισπανικής γλώσσας από τη γλώσσα των μηνυμάτων, αν και δε διστάζουν να 

τονίσουν την αδυναμία αυτού του κώδικα να παραγάγει πλήρη κείμενα, όπως για 

παράδειγμα μια δικαστική απόφαση ή ένα άρθρο του Συντάγματος. Στην Ελλάδα, εκτός 

από τα θέματα των συντμήσεων, της κατάργησης άρθρων και προθέσεων, ή της 

προσφυγής στους «σκελετούς» συμφώνων (τι καταπληκτική μεταφορά αυτή του 

Μερίνο) έχουμε και το θέμα της χρήσης των λατινικών χαρακτήρων.  

 

Κ. Παλαιολόγου, Το Δέντρο, τεύχος 155-156 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια επιχειρήματα επικαλούνται, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, όσοι 

αντιμετωπίζουν με καχυποψία και ανησυχία τη (συντομευμένη) γλώσσα των 

μηνυμάτων (sms); (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 
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B2α.  Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην 

τρίτη (Στις απόψεις… περιορίζει) και στην τέταρτη παράγραφο (Οι «σκελετοί 

συμφώνων»… προθέσεις) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές 

λέξεις/φράσεις. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: παροχή, ένθετο, πρόσληψης, κακοποίηση της 

γλώσσας, χειρίζεται (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ .). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας 

 

Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της έντασης. Ταχύτατα αυτοκίνητα, 

γρήγοροι υπολογιστές, πολυδύναμα κινητά τηλέφωνα και υπερηχητικά αεροπλάνα. 

Όλοι τρέχουμε σαν παλαβοί για να προλάβουμε. Κουρδισμένα στρατιωτάκια της 

παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες. Ωστόσο, η μέρα 

αποδεικνύεται ολοένα και πιο μικρή, καθώς ο χρόνος αμείλικτα ξοδεύεται στο 

αυτοκίνητο, στην επιμήκυνση του ωραρίου ή στη δεύτερη δουλειά, στις ολοένα και 

περισσότερες υποχρεώσεις.  

Το αστείο, όμως, είναι ότι η γοητεία της ταχύτητας και των συνακόλουθων 

τεχνολογικών μέσων προέρχεται από την υπόσχεση ότι θα μας βγάλουν νικητές στην 

αδυσώπητη μάχη με τον χρόνο. Θα τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, ώστε να μας μένει 

χρόνος και για «άλλα πράγματα»· ίσως αυτά που θέλουμε περισσότερο. Δυστυχώς, ο 

εντατικός ρυθμός ζωής αφαιρεί σχεδόν κάθε περιεχόμενο πραγματικής ζωής. Σαν να 

περνάς με διακόσια χιλιόμετρα την ώρα από τοπία που «τρέχουν» σαν 

καρτουνίστικες
1
 εικόνες. 

Ο αγώνας του θνητού ανθρώπου με τον χρόνο δεν είναι μόνο ο πιο αρχέγονος, 

αλλά και ο πιο διαρκής. Βέβαια, η σημερινή ασφυξία λόγω έλλειψης ελεύθερου 

χρόνου δεν είναι απλώς αποτέλεσμα λανθασμένων προσωπικών επιλογών. Είναι 

κοινωνικό πρόβλημα. Ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην 

εκμετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου, καθώς βασίζεται στην ελαστική εργασία 

και στην υπερεργασία, στη γρήγορη αγορά μιας ολόκληρης γκάμας μισοάχρηστων 

συσκευών, οι οποίες απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό οι συνέπειες είναι ήδη 

εδώ. Η πρωτοφανής πολύπλευρη φθορά του ανθρώπινου οργανισμού, είναι γεγονός. 

Ακόμη, παρατηρείται υπερκατανάλωση με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή 

αποβλήτων, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την υποβάθμιση της ζωής. 

Επίσης, η διατροφή, καθρέφτης κάθε πολιτισμού, αντικατοπτρίζει και την 

εποχή της ταχύτητας. Φαστφουντάδικα ταΐζουν μια πόλη που τρέχει «πανικόβλητη». 

Ομοιομορφία και τυποποίηση και το φαΐ στο πόδι. «Τρελά», τοξικά και 

μεταλλαγμένα τρόφιμα που παράγονται από τις επικίνδυνες «φάμπρικες» της 
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εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, χωρίς το μεράκι και τον χρόνο του 

καλλιεργητή.  

Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα. Όχι για να κολλήσουμε στο σήμερα, 

αλλά για να ζήσουμε διαφορετικά. «Το εγκώμιο στη βραδύτητα», εκτός από βιβλίο 

του Μίλαν Κούντερα
2
, γίνεται τάση. Έτσι, οι εργαζόμενοι διεκδικούν λιγότερες ώρες 

εργασίας και όχι εντατικοποίηση. Οι οικολόγοι επιδιώκουν να μπει φραγμός στην 

εντατική γεωργία. Κινήματα, όπως το Slow Food
3
, θέτουν ξανά την πολιτιστική αξία 

της διατροφής και της αργής απόλαυσής της, ενώ άλλα, όπως το Slow Cities
4
, 

αναδεικνύουν ένα άλλο μοντέλο πόλης φιλικό στον άνθρωπο. Το «αργά» γίνεται 

συνώνυμο της ποιότητας και της αλλαγής. 

 

Γ. Ελαφρού, εφ. Η Καθημερινή, 1.1.2005 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ο αρθρογράφος θεωρεί ότι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου στις μέρες μας 

αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Εξηγήστε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) 

για ποιους λόγους υποστηρίζει την άποψη αυτή. 

(μονάδες 10) 

 

B2α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή 

ανάμεσα στην πρώτη (Ζούμε… υποχρεώσεις) και στη δεύτερη παράγραφο (Το 

αστείο... εικόνες) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 
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3
 Slow Food: κίνημα επανόδου στις αξίες του αργού και ποιοτικού γεύματος που πρωτοεμφανίστηκε 

στην Ιταλία 
4
 Slow Cities: ανάλογο με το κίνημα Slow Food που αναφέρεται σε ένα πιο αργό μοντέλο ζωής και 

μετακίνησης μέσα στην πόλη 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: επιμήκυνση του ωραρίου, εντατικός ρυθμός, 

εκμετάλλευση, υπερεργασία, αντικατοπτρίζει (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το ρηματικό πρόσωπο 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα»:  

  

Στην παραπάνω περίοδο λόγου έχουμε κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας;  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Ανάλογα με την απάντησή σας, να μετατρέψετε την περίοδο από 

κυριολεκτική/δηλωτική σε μεταφορική/συνυποδηλωτική ή το αντίστροφο. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας 

 

Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της έντασης. Ταχύτατα αυτοκίνητα, 

γρήγοροι υπολογιστές, πολυδύναμα κινητά τηλέφωνα και υπερηχητικά αεροπλάνα. 

Όλοι τρέχουμε σαν παλαβοί για να προλάβουμε. Κουρδισμένα στρατιωτάκια της 

παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες. Ωστόσο, η μέρα 

αποδεικνύεται ολοένα και πιο μικρή, καθώς ο χρόνος αμείλικτα ξοδεύεται στο 

αυτοκίνητο, στην επιμήκυνση του ωραρίου ή στη δεύτερη δουλειά, στις ολοένα και 

περισσότερες υποχρεώσεις.  

Το αστείο, όμως, είναι ότι η γοητεία της ταχύτητας και των συνακόλουθων 

τεχνολογικών μέσων προέρχεται από την υπόσχεση ότι θα μας βγάλουν νικητές στην 

αδυσώπητη μάχη με τον χρόνο. Θα τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, ώστε να μας μένει 

χρόνος και για «άλλα πράγματα»· ίσως αυτά που θέλουμε περισσότερο. Δυστυχώς, ο 

εντατικός ρυθμός ζωής αφαιρεί σχεδόν κάθε περιεχόμενο πραγματικής ζωής. Σαν να 

περνάς με διακόσια χιλιόμετρα την ώρα από τοπία που «τρέχουν» σαν 

καρτουνίστικες
1
 εικόνες. 

Ο αγώνας του θνητού ανθρώπου με τον χρόνο δεν είναι μόνο ο πιο αρχέγονος, 

αλλά και ο πιο διαρκής. Βέβαια, η σημερινή ασφυξία λόγω έλλειψης ελεύθερου 

χρόνου δεν είναι απλώς αποτέλεσμα λανθασμένων προσωπικών επιλογών. Είναι 

κοινωνικό πρόβλημα. Ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην 

εκμετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου, καθώς βασίζεται στην ελαστική εργασία 

και στην υπερεργασία, στη γρήγορη αγορά μιας ολόκληρης γκάμας μισοάχρηστων 

συσκευών, οι οποίες απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό οι συνέπειες είναι ήδη 

εδώ. Η πρωτοφανής πολύπλευρη φθορά του ανθρώπινου οργανισμού, είναι γεγονός. 

Ακόμη, παρατηρείται υπερκατανάλωση με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή 

αποβλήτων, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την υποβάθμιση της ζωής. 

Επίσης, η διατροφή, καθρέφτης κάθε πολιτισμού, αντικατοπτρίζει και την 

εποχή της ταχύτητας. Φαστφουντάδικα ταΐζουν μια πόλη που τρέχει «πανικόβλητη». 

Ομοιομορφία και τυποποίηση και το φαΐ στο πόδι. «Τρελά», τοξικά και 

μεταλλαγμένα τρόφιμα που παράγονται από τις επικίνδυνες «φάμπρικες» της 

εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, χωρίς το μεράκι και τον χρόνο του 

καλλιεργητή.  
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Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα. Όχι για να κολλήσουμε στο σήμερα, 

αλλά για να ζήσουμε διαφορετικά. «Το εγκώμιο στη βραδύτητα», εκτός από βιβλίο 

του Μίλαν Κούντερα
2
, γίνεται τάση. Έτσι, οι εργαζόμενοι διεκδικούν λιγότερες ώρες 

εργασίας και όχι εντατικοποίηση. Οι οικολόγοι επιδιώκουν να μπει φραγμός στην 

εντατική γεωργία. Κινήματα, όπως το Slow Food
3
, θέτουν ξανά την πολιτιστική αξία 

της διατροφής και της αργής απόλαυσής της, ενώ άλλα, όπως το Slow Cities
4
, 

αναδεικνύουν ένα άλλο μοντέλο πόλης φιλικό στον άνθρωπο. Το «αργά» γίνεται 

συνώνυμο της ποιότητας και της αλλαγής. 

 

Γ. Ελαφρού, εφ. Η Καθημερινή, 1.1.2005 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Να εξηγήσετε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) την άποψη που διατυπώνει ο 

αρθρογράφος στη φράση: «ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος 

πάνω στην εκμετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου».  

(μονάδες 10) 

 

B2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ο αγώνας... της ζωής) του κειμένου και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

(μονάδες 5) 
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μετακίνησης μέσα στην πόλη 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αστείες, 

ξοδεύεται, γοητεία, έλλειψης, φραγμός. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε 

τη λέξη μάχη (επισημαίνεται και στο κείμενο με την υπογράμμιση) 

κυριολεκτικά/δηλωτικά.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας 

 

Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της έντασης. Ταχύτατα αυτοκίνητα, 

γρήγοροι υπολογιστές, πολυδύναμα κινητά τηλέφωνα και υπερηχητικά αεροπλάνα. 

Όλοι τρέχουμε σαν παλαβοί για να προλάβουμε. Κουρδισμένα στρατιωτάκια της 

παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες. Ωστόσο, η μέρα 

αποδεικνύεται ολοένα και πιο μικρή, καθώς ο χρόνος αμείλικτα ξοδεύεται στο 

αυτοκίνητο, στην επιμήκυνση του ωραρίου ή στη δεύτερη δουλειά, στις ολοένα και 

περισσότερες υποχρεώσεις.  

Το αστείο, όμως, είναι ότι η γοητεία της ταχύτητας και των συνακόλουθων 

τεχνολογικών μέσων προέρχεται από την υπόσχεση ότι θα μας βγάλουν νικητές στην 

αδυσώπητη μάχη με τον χρόνο. Θα τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, ώστε να μας μένει 

χρόνος και για «άλλα πράγματα»· ίσως αυτά που θέλουμε περισσότερο. Δυστυχώς, ο 

εντατικός ρυθμός ζωής αφαιρεί σχεδόν κάθε περιεχόμενο πραγματικής ζωής. Σαν να 

περνάς με διακόσια χιλιόμετρα την ώρα από τοπία που «τρέχουν» σαν 

καρτουνίστικες
1
 εικόνες. 

Ο αγώνας του θνητού ανθρώπου με τον χρόνο δεν είναι μόνο ο πιο αρχέγονος, 

αλλά και ο πιο διαρκής. Βέβαια, η σημερινή ασφυξία λόγω έλλειψης ελεύθερου 

χρόνου δεν είναι απλώς αποτέλεσμα λανθασμένων προσωπικών επιλογών. Είναι 

κοινωνικό πρόβλημα. Ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην 

εκμετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου, καθώς βασίζεται στην ελαστική εργασία 

και στην υπερεργασία, στη γρήγορη αγορά μιας ολόκληρης γκάμας μισοάχρηστων 

συσκευών, οι οποίες απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό οι συνέπειες είναι ήδη 

εδώ. Η πρωτοφανής πολύπλευρη φθορά του ανθρώπινου οργανισμού, είναι γεγονός. 

Ακόμη, παρατηρείται υπερκατανάλωση με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή 

αποβλήτων, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την υποβάθμιση της ζωής. 

Επίσης, η διατροφή, καθρέφτης κάθε πολιτισμού, αντικατοπτρίζει και την 

εποχή της ταχύτητας. Φαστφουντάδικα ταΐζουν μια πόλη που τρέχει «πανικόβλητη». 

Ομοιομορφία και τυποποίηση και το φαΐ στο πόδι. «Τρελά», τοξικά και 

μεταλλαγμένα τρόφιμα που παράγονται από τις επικίνδυνες «φάμπρικες» της 
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εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, χωρίς το μεράκι και τον χρόνο του 

καλλιεργητή.  

Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα. Όχι για να κολλήσουμε στο σήμερα, 

αλλά για να ζήσουμε διαφορετικά. «Το εγκώμιο στη βραδύτητα», εκτός από βιβλίο 

του Μίλαν Κούντερα
2
, γίνεται τάση. Έτσι, οι εργαζόμενοι διεκδικούν λιγότερες ώρες 

εργασίας και όχι εντατικοποίηση. Οι οικολόγοι επιδιώκουν να μπει φραγμός στην 

εντατική γεωργία. Κινήματα, όπως το Slow Food
3
, θέτουν ξανά την πολιτιστική αξία 

της διατροφής και της αργής απόλαυσής της, ενώ άλλα, όπως το Slow Cities
4
, 

αναδεικνύουν ένα άλλο μοντέλο πόλης φιλικό στον άνθρωπο. Το «αργά» γίνεται 

συνώνυμο της ποιότητας και της αλλαγής. 

 

Γ. Ελαφρού, εφ. Η Καθημερινή, 1.1.2005 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει τους σύγχρονους ανθρώπους «κουρδισμένα 

στρατιωτάκια της παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες». 

Εξηγήστε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) σε ποια δεδομένα στηρίζεται, για 

να καταλήξει στον χαρακτηρισμό αυτό. 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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 Slow Cities: ανάλογο με το κίνημα Slow Food που αναφέρεται σε ένα πιο αργό μοντέλο ζωής και 

μετακίνησης μέσα στην πόλη 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο 

κείμενο με έντονη γραφή): παραγωγικότητας, δραματικές φιγούρες, 

αμείλικτα, αδυσώπητη μάχη, ασφυξία (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να εντοπίσετε δύο ξενόγλωσσες φράσεις στο κείμενο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις] 

 

Υπάρχει η άποψη πως υφίσταται γλωσσική διαφοροποίηση, δηλαδή ανδρική και 

γυναικεία γλώσσα. Εύστοχη είναι η παρατήρηση πως ο ανδρικός λόγος είναι ελεύθερος, 

πως οι άνδρες μιλάνε έξω από τα δόντια, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συγκρατημένες στην 

ομιλία τους, έχουν λόγο υπαινικτικό. Ας σημειώσουμε και τη συμπληρωματική 

παρατήρηση πως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο, τα παιδιά εκφράζονται 

με την ίδια ελευθεριότητα και η διαφορά παρουσιάζεται και ενισχύεται με την πάροδο 

του χρόνου. Εξάλλου, την ελευθεριότητα της ανδρικής γλώσσας τη συναντούμε-σήμερα 

τουλάχιστον–και στη γυναικεία γλώσσα, ενώ παύει αυτή η ελευθεριότητα να είναι η 

ειδοποιός διαφορά.  

Υπάρχει, όμως, η άποψη ότι η διαφορά έγκειται στο ύφος και καθορίζεται από 

το περιβάλλον. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σκεφτούμε αν υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στη γνώση της γλώσσας, στη γνώση του συστήματος της 

γλώσσας. Γιατί, αν δεχτούμε πως υπάρχουν, αυτομάτως θα προκύψει και το επόμενο 

ερώτημα: υπάρχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ικανότητες στη γυναίκα ή στον άνδρα 

σχετικά με τη γλώσσα; 

Βέβαια, παρατηρήθηκε με βάση μια κάπως περιορισμένη εμπειρία πως τα μικρά 

κορίτσια μιλούν με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα αγόρια. Αποτελεί αυτό 

ένδειξη βιολογικής διαφοράς ή μήπως σχετίζεται με τα γλωσσικά κέντρα του 

εγκεφάλου; Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τις διαφορές στη γλώσσα τις προκαλεί το 

περιβάλλον. Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για 

την καλλιέργεια της γλώσσας (αν η μητέρα του μιλά και του διαβάζει, αν φοιτήσει σε 

ένα καλά οργανωμένο σχολείο κ.λπ.), αν υπάρξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, τότε το 

παιδί έχει καλύτερη γλωσσική απόδοση και στην ενεργοποίηση των γλωσσικών 

δυνατοτήτων, οι οποίες είναι όμοιες και στα δύο φύλα, δεν παίζει ρόλο το φύλο, αλλά 

το περιβάλλον. Επίσης, τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία 

που τονώνει διαφοροποιήσεις αυτού του είδους. Επομένως, οι κοινωνικοί ρόλοι 

ευνοούν τη μεγαλύτερη γλωσσική παραγωγή της γυναίκας.  

Τίθεται, λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα. Η διαφορά εντοπίζεται στο φωνητικό, στο 

γραμματικό και στο λεξιλογικό επίπεδο ή μήπως υπάρχει διαφοροποίηση σε όλα τα 

επίπεδα της γλώσσας; Λέγεται πως ισχύει η άποψη ότι οι άνδρες χειρίζονται καλύτερα 

τη γλώσσα στο επίπεδο της σύνταξης, ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν 
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καλύτερες επιδόσεις στο μορφολογικό και στο λεξιλογικό επίπεδο. Όμως, λόγοι 

διαπαιδαγώγησης και επίδρασης του περιβάλλοντος κάνουν πράγματι τους άνδρες να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για το περίγραμμα, άρα για τη σύνταξη, ενώ τις γυναίκες 

τις ενδιαφέρει περισσότερο η λεπτομέρεια, άρα το λεξιλόγιο. 

Ένα τελευταίο ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν η ελληνική γλώσσα, όπως 

ομιλείται και γράφεται, είναι ανδροκρατούμενη. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα που 

τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Όταν θέλουμε να πούμε «προσλαμβάνω προσωπικό», 

χρησιμοποιούμε το «επανδρώνω». Η ανδρεία ως ιδιότητα σχετίζεται με το ένα μόνο 

από τα δύο φύλα. Επιπλέον, όταν τα γραμματικά υποκείμενα είναι περισσότερα από 

ένα, το κατηγορούμενό τους είναι σε αρσενικό γένος. Έτσι, λέμε «Ο Γιάννης και η 

Μαρία είναι φρόνιμοι». Στον ενικό αριθμό τα άρθρα είναι «ο» και «η», αλλά στον 

πληθυντικό επικρατεί το «οι» και για τα δύο γένη. Ακόμη, πολλά γυναικεία 

επαγγελματικά ονόματα έχουν τον τύπο του αρσενικού, διαφοροποιούμενα μόνο από το 

άρθρο (η φιλόλογος, η χημικός κ.λπ.).  

Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να μη χρησιμοποιείται το επανδρώνω αλλά 

το στελεχώνω, γιατί το πρώτο υποκρύπτει διάθεση για μείωση των γυναικών. Υπάρχει 

δηλαδή η αντίληψη ότι υφίσταται ανδρική ή ανδροκρατούμενη γλώσσα που συντηρεί 

αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές στη γλώσσα, 

για να ξεπεράσουμε και τις διαφορές στην αντιμετώπιση των δύο φύλων. Η γλώσσα 

όμως αλλάζει με βραδείς ρυθμούς και εξελίσσεται αργά, συγκριτικά με άλλες 

κοινωνικές δομές. Είναι φανερό ότι αυτά τα «ανδροκρατικά» φαινόμενα απηχούν 

πράγματι παρωχημένες κοινωνικές δομές και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των 

φύλων. Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων, λέξεων, 

συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα. Αξίζει, επομένως, να καταβληθεί προσπάθεια 

και στη γλώσσα, αλλά δε βρίσκεται εδώ η λύση. Εκτός αυτού, οι μεταβολές στη 

σύνταξη είναι διαδικασίες χρονοβόρες και πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς. 

 

Γ. Μπαμπινιώτης (1995). Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις. Διαφυλικές σχέσεις. 

Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέματα 

Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Α΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 189-191 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη πως οι διαφορές 

στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα δύο φύλα δεν υφίστανται; (60 – 80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Ωστόσο… βραδείς ρυθμούς) του 

κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι διαρθρωτικές λέξεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με έντονη γραφή: το 

περιβάλλον, διαφοροποιήσεις, διαπαιδαγώγησης, ανδροκρατούμενη, 

παρωχημένες. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή 

την πτώση, τον αριθμό, το γένος, κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις] 

 

Υπάρχει η άποψη πως υφίσταται γλωσσική διαφοροποίηση, δηλαδή ανδρική και 

γυναικεία γλώσσα. Εύστοχη είναι η παρατήρηση πως ο ανδρικός λόγος είναι ελεύθερος, 

πως οι άνδρες μιλάνε έξω από τα δόντια, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συγκρατημένες στην 

ομιλία τους, έχουν λόγο υπαινικτικό. Ας σημειώσουμε και τη συμπληρωματική 

παρατήρηση πως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο, τα παιδιά εκφράζονται 

με την ίδια ελευθεριότητα και η διαφορά παρουσιάζεται και ενισχύεται με την πάροδο 

του χρόνου. Εξάλλου, την ελευθεριότητα της ανδρικής γλώσσας τη συναντούμε-σήμερα 

τουλάχιστον–και στη γυναικεία γλώσσα, ενώ παύει αυτή η ελευθεριότητα να είναι η 

ειδοποιός διαφορά.  

Υπάρχει, όμως, η άποψη ότι η διαφορά έγκειται στο ύφος και καθορίζεται από 

το περιβάλλον. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σκεφτούμε αν υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στη γνώση της γλώσσας, στη γνώση του συστήματος της 

γλώσσας. Γιατί, αν δεχτούμε πως υπάρχουν, αυτομάτως θα προκύψει και το επόμενο 

ερώτημα: υπάρχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ικανότητες στη γυναίκα ή στον άνδρα 

σχετικά με τη γλώσσα; 

Βέβαια, παρατηρήθηκε με βάση μια κάπως περιορισμένη εμπειρία πως τα μικρά 

κορίτσια μιλούν με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα αγόρια. Αποτελεί αυτό 

ένδειξη βιολογικής διαφοράς ή μήπως σχετίζεται με τα γλωσσικά κέντρα του 

εγκεφάλου; Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τις διαφορές στη γλώσσα τις προκαλεί το 

περιβάλλον. Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για 

την καλλιέργεια της γλώσσας (αν η μητέρα του μιλά και του διαβάζει, αν φοιτήσει σε 

ένα καλά οργανωμένο σχολείο κ.λπ.), αν υπάρξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, τότε το 

παιδί έχει καλύτερη γλωσσική απόδοση και στην ενεργοποίηση των γλωσσικών 

δυνατοτήτων, οι οποίες είναι όμοιες και στα δύο φύλα, δεν παίζει ρόλο το φύλο, αλλά 

το περιβάλλον. Επίσης, τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία 

που τονώνει διαφοροποιήσεις αυτού του είδους. Επομένως, οι κοινωνικοί ρόλοι 

ευνοούν τη μεγαλύτερη γλωσσική παραγωγή της γυναίκας.  

Τίθεται, λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα. Η διαφορά εντοπίζεται στο φωνητικό, στο 

γραμματικό και στο λεξιλογικό επίπεδο ή μήπως υπάρχει διαφοροποίηση σε όλα τα 

επίπεδα της γλώσσας; Λέγεται πως ισχύει η άποψη ότι οι άνδρες χειρίζονται καλύτερα 

τη γλώσσα στο επίπεδο της σύνταξης, ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν 
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καλύτερες επιδόσεις στο μορφολογικό και στο λεξιλογικό επίπεδο. Όμως, λόγοι 

διαπαιδαγώγησης και επίδρασης του περιβάλλοντος κάνουν πράγματι τους άνδρες να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για το περίγραμμα, άρα για τη σύνταξη, ενώ τις γυναίκες 

τις ενδιαφέρει περισσότερο η λεπτομέρεια, άρα το λεξιλόγιο. 

Ένα τελευταίο ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν η ελληνική γλώσσα, όπως 

ομιλείται και γράφεται, είναι ανδροκρατούμενη. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα που 

τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Όταν θέλουμε να πούμε «προσλαμβάνω προσωπικό», 

χρησιμοποιούμε το «επανδρώνω». Η ανδρεία ως ιδιότητα σχετίζεται με το ένα μόνο 

από τα δύο φύλα. Επιπλέον, όταν τα γραμματικά υποκείμενα είναι περισσότερα από 

ένα, το κατηγορούμενό τους είναι σε αρσενικό γένος. Έτσι, λέμε «Ο Γιάννης και η 

Μαρία είναι φρόνιμοι». Στον ενικό αριθμό τα άρθρα είναι «ο» και «η», αλλά στον 

πληθυντικό επικρατεί το «οι» και για τα δύο γένη. Ακόμη, πολλά γυναικεία 

επαγγελματικά ονόματα έχουν τον τύπο του αρσενικού, διαφοροποιούμενα μόνο από το 

άρθρο (η φιλόλογος, η χημικός κ.λπ.).  

Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να μη χρησιμοποιείται το επανδρώνω αλλά 

το στελεχώνω, γιατί το πρώτο υποκρύπτει διάθεση για μείωση των γυναικών. Υπάρχει 

δηλαδή η αντίληψη ότι υφίσταται ανδρική ή ανδροκρατούμενη γλώσσα που συντηρεί 

αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές στη γλώσσα, 

για να ξεπεράσουμε και τις διαφορές στην αντιμετώπιση των δύο φύλων. Η γλώσσα 

όμως αλλάζει με βραδείς ρυθμούς και εξελίσσεται αργά, συγκριτικά με άλλες 

κοινωνικές δομές. Είναι φανερό ότι αυτά τα «ανδροκρατικά» φαινόμενα απηχούν 

πράγματι παρωχημένες κοινωνικές δομές και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των 

φύλων. Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων, λέξεων, 

συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα. Αξίζει, επομένως, να καταβληθεί προσπάθεια 

και στη γλώσσα, αλλά δε βρίσκεται εδώ η λύση. Εκτός αυτού, οι μεταβολές στη 

σύνταξη είναι διαδικασίες χρονοβόρες και πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς. 

 

Γ. Μπαμπινιώτης (1995). Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις. Διαφυλικές σχέσεις. 

Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέματα 

Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Α΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 189-191 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη πως η λύση για την 

ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων δε βρίσκεται στη γλώσσα; (40-60 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις: άποψη, γλωσσική διαφοροποίηση, περιβάλλον, καλλιέργεια, 

κοινωνικοί ρόλοι. (Επισημαίνεται ότι οι λέξεις/φράσεις είναι στο κείμενο με 

υπογράμμιση). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

Κείμενο 

 

[Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία] 

 

Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει 

γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική 

και πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων 

των μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, 

αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος 

μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.  

Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των 

εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη 

σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή 

περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι 

απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό. 

Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι 

μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, 

οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, 

στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά μιμητικά αναπαράγουν πολλές 

φορές τις συμπεριφορές μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά 

πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά 

και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να 

αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό 

τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις. 

Επίσης, τα διδάσκουμε - γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές - να είναι ευαίσθητα 

στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
1
. 

Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και 

την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, 

συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες 

παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν 

                                                           
1
 ενσυναίσθηση : Η ικανότητα να μπούμε στη θέση του άλλου, να ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί 

του, χωρίς να χάσουμε την ακεραιότητά μας 
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συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα 

οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό 

ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας. 

 

Σ. Σκλείδα, εφ.  Ο Τύπος,  4.12.2013 (διασκευή) 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο είναι, σύμφωνα με την αρθρογράφο, το βασικό ερώτημα που ανακύπτει σε 

σχέση με την πρόληψη ρατσιστικών συμπεριφορών; (60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Σήμερα … ρατσισμό) και 

την τρίτη παράγραφο (Το  …προκαταλήψεις) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2β.  Να αναφέρετε τη σχέση συνοχής που επιτυγχάνεται. 

(μονάδες 3) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: γίνεται συχνά λόγος, 

προκατάληψη, αρνητικές συνέπειες, καταπολέμηση, στάση. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2. «Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό τους έχουν μικρότερες 

πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις».   

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία] 

 

Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει 

γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων των 

μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, 

αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος 

μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.  

Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των 

εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη 

σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή 

περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι 

απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό. 

Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι 

μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, 

οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, 

στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά μιμητικά αναπαράγουν πολλές 

φορές τις συμπεριφορές μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά 

πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά 

και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να 

αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό 

τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις. 

Επίσης, τα διδάσκουμε - γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές - να είναι ευαίσθητα 

στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
1
. 

Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και 

την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, 

συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες 

παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν 

                                                           
1
 ενσυναίσθηση : Η ικανότητα να μπούμε στη θέση του άλλου, να ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί 

του, χωρίς να χάσουμε την ακεραιότητά μας 
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συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα 

οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό 

ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας. 

 

Σ. Σκλείδα, εφ.  Ο Τύπος,  4.12.2013 (διασκευή) 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους πρέπει, σύμφωνα με την αρθρογράφο, να ενθαρρύνουμε τα 

παιδιά προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης ρατσιστικών συμπεριφορών; 

(60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Σήμερα …ρατσισμό.) 

του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: συμβίωση, 

γενικεύσεις, αναπαράγουν, ενισχύουμε, καταπολέμηση. (Mπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.)  

 

 (μονάδες 10) 
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Γ2α. «…Παλιές και νέες προκαταλήψεις, αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα 

και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν 

και αναβιώνουν. …»  

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη βάρος. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   

 

Κείμενο 

 

[Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία] 

 

Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει 

γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων των 

μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, 

αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος 

μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.  

Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των 

εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη 

σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή 

περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι 

απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό. 

Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι 

μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, 

οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, 

στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά μιμητικά αναπαράγουν πολλές 

φορές τις συμπεριφορές μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά 

πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά 

και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να 

αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό 

τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις. 

Επίσης, τα διδάσκουμε - γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές - να είναι ευαίσθητα 

στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
1
. 

Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και 

την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, 

συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες 

παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν 

                                                           
1
 ενσυναίσθηση : Η ικανότητα να μπούμε στη θέση του άλλου, να ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί 

του, χωρίς να χάσουμε την ακεραιότητά μας 
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συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα 

οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό 

ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας. 

 

Σ. Σκλείδα, εφ.  Ο Τύπος,  4.12.2013 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση της αρθρογράφου ότι «τα παιδιά που νιώθουν καλά με 

τον εαυτό τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις». 

(60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη (Το ουσιώδες … 

προκαταλήψεις) και την τέταρτη παράγραφο (… ρατσιστικές) του κειμένου;  

 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να εντοπίσετε τη σχέση συνοχής.  

(μονάδες 3) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αλλαγές, σχετίζεται με, 

πληθυσμιακή ομάδα, αρνητικές συνέπειες, κοινωνία. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Παλιές και νέες προκαταλήψεις, αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και 

ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και 

αναβιώνουν». 

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική  

 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

Κείμενο 

 

[Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία] 

 

Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει 

γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων των 

μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, 

αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος 

μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.  

Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των 

εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη 

σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή 

περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι 

απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό. 

Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι 

μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, 

οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, 

στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά μιμητικά αναπαράγουν πολλές 

φορές τις συμπεριφορές μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά 

πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά 

και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να 

αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό 

τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις. 

Επίσης, τα διδάσκουμε - γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές - να είναι ευαίσθητα 

στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
1
. 

Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και 

την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, 

συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες 

                                                           
1
 ενσυναίσθηση : Η ικανότητα να μπούμε στη θέση του άλλου, να ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί 

του, χωρίς να χάσουμε την ακεραιότητά μας 
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παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν 

συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα 

οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό 

ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας. 

 

Σ. Σκλείδα, εφ.  Ο Τύπος,  4.12.2013 (διασκευή) 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση της αρθρογράφου ότι είναι σημαντικό να διδάσκουμε τα 

παιδιά « …να είναι ευαίσθητα στα αισθήματα των άλλων». (60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: έχουν συντελεστεί, 

πολυπολιτισμική κοινωνία, αλληλοσεβασμό, επιτακτική ανάγκη, παιδιά. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Αυτή η στάση παράλληλα θα οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική 

σύμπλευση … ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας».   

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική 

 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;] 

 

 

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις 

καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά 

που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες 

ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που 

περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες. 

 Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να 

χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν 

άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία 

του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα 

στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν 

συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά 

άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, 

αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και 

των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της 

τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της 

ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις 

ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο 

στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν 

τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, 

όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών 

αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.  

Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους 

πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε 

μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών 
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της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 

προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον λόγο 

αυτό, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων 

και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.  

Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η 

εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός 

σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και 

τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, 

εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της 

παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της 

εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία 

των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η 

προοπτική, βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των 

μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις 

προωθεί η ίδια η εκπαίδευση. 

 

Π. Χαραμής, Eκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί o αρθρογράφος θεωρεί τυχερά τα παιδιά που περνούν τις διακοπές τους σε 

κάποιο θέρετρο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη (Τέτοιες   … μέσα) και την 

τέταρτη παράγραφο (Εδώ   …εκπαίδευση) του κειμένου; Να απαντήσετε 

αναφέροντας τη σχέση που σηματοδοτείται.  

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: Τα παιδιά αφιερώνουν, τηλεοπτικά 

προγράμματα, συνέπειες, επηρεάζουν καθοριστικά, Ακόμη. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου και 

να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;] 

 

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις 

καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά 

που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες 

ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που 

περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες. 

 Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να 

χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν 

άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία 

του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα 

στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν 

συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά 

άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, 

αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και 

των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της 

τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της 

ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις 

ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο 

στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν 

τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, 

όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών 

αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.  

Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους 

πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε 

μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών 
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της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 

προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον 

λόγο αυτόν, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των 

μέσων και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.  

Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η 

εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός 

σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και 

τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, 

εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της 

παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της 

εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία 

των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η 

προοπτική, βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων 

των μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις 

προωθεί η ίδια η εκπαίδευση. 

 

Π. Χαραμής, Eκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τoν αρθρογράφο, η τηλεόραση μπορεί να ονομαστεί και «άλλο 

σχολείο»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στην τρίτη (Τέτοιες …μέσα) παράγραφο του κειμένου;  

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά από 

τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: βάσιμα, ελκυστικές, τυχερά, 

ατομική, επαρκώς. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η 

σημασία της κάθε αντώνυμης λέξης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος κ.λπ.). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να γράψετε μία περίοδο (20-30 λέξεων) στην οποία θα χρησιμοποιήσετε 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά τις λέξεις αφετηρία και τομές.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;] 

 

 

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις 

καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά 

που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες 

ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που 

περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες. 

 Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να 

χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν 

άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία 

του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα 

στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν 

συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά 

άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, 

αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και 

των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της 

τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της 

ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις 

ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο 

στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν 

τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, 

όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών 

αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.  

Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους 

πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε 

μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών 
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της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 

προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον λόγο 

αυτόν, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων 

και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.  

Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η 

εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός 

σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και 

τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, 

εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της 

παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της 

εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία 

των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η 

προοπτική βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων 

των μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις 

προωθεί η ίδια η εκπαίδευση. 

 

Π. Χαραμής, Eκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο είναι, κατά τον αρθρογράφο, το «παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών»; (60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Εδώ …εκπαίδευση) του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: διαθέσιμα, 

συνυπολογίζει, χαρακτηρισμός, έλλειψη, ριζικές (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ωστόσο, αυτή η προοπτική, βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες 

κοινωνικές αλλαγές, που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές 

τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των μέσων».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.   

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;] 

 

 

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις 

καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά 

που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες 

ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που 

περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες. 

 Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να 

χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν 

άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία 

του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα 

στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν 

συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά 

άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, 

αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και 

των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της 

τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της 

ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις 

ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο 

στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν 

τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, 

όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών 

αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.  

Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους 

πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε 

μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών 
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της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 

προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον λόγο 

αυτόν, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων 

και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.  

Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η 

εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός 

σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και 

τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, 

εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της 

παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της 

εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία 

των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η 

προοπτική βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των 

μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις 

προωθεί η ίδια η εκπαίδευση. 

 

Π. Χαραμής, Eκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του αρθρογράφου ότι «η εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί 

βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη». 

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στην τέταρτη (Εδώ …εκπαίδευση.) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

GI_V_NEG_0_18904.pdf



 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: ερευνητικά, εκτίθενται, 

παρεμβάσεων, δεοντολογίας, συμβολή (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά που 

χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές 

ασχολίες ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα.».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.   

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή 

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και κρατική εξουσία] 

 

Ακόμα και στις χώρες με μακρά δημοκρατική παράδοση το κράτος 

αντιστέκεται δύσκολα στην επιθυμία του να ελέγχει άμεσα την τηλεόραση. Η αφελής 

πεποίθηση που κυριαρχεί και την οποία συμμερίζονται πολιτικοί όλων των 

παρατάξεων είναι ότι η μικρή οθόνη είναι παντοδύναμη. Το καινούριο μέσο 

υποτίθεται ότι διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο έλεγχός του, λοιπόν, 

μεταφράζεται σε ακατανίκητη εξουσία. Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την 

ψυχολογική σχέση του πολιτικού με την τηλεόραση. Το θέμα, φυσικά, δεν είναι 

απλώς ότι η τηλεόραση μεταδίδει και κάνει γνωστό τον πολιτικό του λόγο, αλλά ότι 

στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, η εικόνα του 

μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της προσωπικής του γοητείας.  

Έτσι, οι πολιτικοί ονειρεύονται να συγκινήσουν μέσω της τηλεόρασης τον 

αναποφάσιστο εκλογέα, αυτό το μυθικών διαστάσεων πρόσωπο, αυτόν που κάθεται 

στο σπίτι του και δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, αυτόν που δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν μέσω του δικτύου των οργανωμένων κινημάτων και δραστηριοτήτων· 

ονειρεύονται να αγγίξουν αυτό το παθητικό κοινό που θεωρούν ότι αποτελεί την 

πλειονότητα και πιστεύουν ότι μπορούν να το χειριστούν κατά βούληση. Από τότε, 

λοιπόν, που η αποφασιστικής σημασίας δύναμη της τηλεόρασης θεωρήθηκε ως κάτι 

δεδομένο, η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από διάφορες απατηλές ενδείξεις.  

Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και κάποιος πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι 

παντοδύναμη, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή είναι εκείνη που το προκάλεσε. Φαύλος 

κύκλος δηλαδή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίφημη αντιπαράθεση Νίξον – 

Κέννεντυ
1
 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1960. Η αντιπαράθεση αυτή έπεισε τους 

πολιτικούς της δυτικής Ευρώπης για την τεράστια σπουδαιότητα της τηλεόρασης. Ο 

Νίξον ήταν σε κακή κατάσταση, πονούσε το γόνατό του, ήταν άσχημα 

μακιγιαρισμένος, ενώ είχαν αρχίσει να φυτρώνουν τα γένια του κι έμοιαζε με 

κατάδικο που τον πήγαιναν στην κρεμάλα. Αντίθετα, απέναντί του ο Κέννεντυ ήταν 

φρέσκος-φρέσκος και ροδαλός (φαινόταν ακόμη και στην ασπρόμαυρη εικόνα). 

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, βλέποντας αυτές τις εικόνες στο ίδρυμα JFK της 

                                                           
1 Στην πρώτη στην ιστορία τηλεμαχία ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίξον 

και Κέννεντυ (1960), ο τελευταίος κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ ο πρώτος των 

ακροατών (δηλαδή όσων άκουγαν τη συζήτηση από το ραδιόφωνο). Ο Κέννεντυ κέρδισε τελικά τις 

εκλογές και κάποιοι είπαν ότι η τηλεοπτική εικόνα είχε κάνει τη διαφορά. 
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Βοστώνης
2
 νιώθει κανείς και πάλι αυτό το ίδιο αίσθημα της ανισότητας που ένιωσαν 

και οι θεατές της εποχής εκείνης. Παρ’ όλα αυτά, μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με 

την εξέλιξη της κοινής γνώμης αποδεικνύουν ότι ο Κέννεντυ κατόρθωσε να 

προηγηθεί του αντιπάλου του πολύ αργότερα και ότι η συζήτηση αυτή, αν όντως 

συνέβαλε σ’ αυτό, πάντως δεν συνέβαλε αποφασιστικά.  

Πολύ γρήγορα οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί άρχισαν να αποδεικνύουν ότι 

τα πράγματα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα απ’ όσο νόμιζαν οι πολιτικοί. Θα ήταν 

φυσικά παράλογο να αρνηθούμε ότι η τηλεόραση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκλογικών συμπεριφορών. Ο ρόλος αυτός, όμως, φαίνεται ότι απέχει από τον 

καθορισμό των προτιμήσεων των πολιτών. Οι προτιμήσεις αυτές περισσότερο 

ενισχύονται παρά τροποποιούνται, αφού με τις τηλεοπτικές εκπομπές και βάσει ενός 

προκαθορισμένου συστήματος επιλογής όλοι ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα 

επιχειρήματα, για να ενισχύσουν τις αντιλήψεις τους. Με τη σειρά τους οι αντιλήψεις 

είναι αποτέλεσμα πολύ πιο πολύπλοκων και παλιών επιδράσεων. Επομένως, η άποψη 

ότι η τηλεόραση επηρεάζει δραματικά τις επιλογές των εκλογέων φαίνεται ότι είναι 

μια αυταπάτη, ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών.  

 

J. Jeanneney (1996). H Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Παπαδήμας, 350 - 352 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποια είναι η «αφελής πεποίθηση»των περισσότερων πολιτικών σε σχέση με 

τη δύναμη της τηλεόρασης; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τρίτη παράγραφο (Όταν … 

αποφασιστικά.) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσείο και βιβλιοθήκη στη μνήμη του 35

ου
  Αμερικανού προέδρου Τ. 

Κέννεντυ.  
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: άμεσα, μεταδίδει, 

πλειονότητα, αντιπαράθεση, επηρεάζει (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «…στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, 

η εικόνα του μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της 

προσωπικής του γοητείας. …». 

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη εικόνα. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και κρατική εξουσία] 

 

Ακόμα και στις χώρες με μακρά δημοκρατική παράδοση το κράτος 

αντιστέκεται δύσκολα στην επιθυμία του να ελέγχει άμεσα την τηλεόραση. Η αφελής 

πεποίθηση που κυριαρχεί και την οποία συμμερίζονται πολιτικοί όλων των 

παρατάξεων είναι ότι η μικρή οθόνη είναι παντοδύναμη. Το καινούριο μέσο 

υποτίθεται ότι διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο έλεγχός του, λοιπόν, 

μεταφράζεται σε ακατανίκητη εξουσία. Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την 

ψυχολογική σχέση του πολιτικού με την τηλεόραση. Το θέμα, φυσικά, δεν είναι 

απλώς ότι η τηλεόραση μεταδίδει και κάνει γνωστό τον πολιτικό του λόγο, αλλά ότι 

στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, η εικόνα του 

μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της προσωπικής του γοητείας.  

Έτσι, οι πολιτικοί ονειρεύονται να συγκινήσουν μέσω της τηλεόρασης τον 

αναποφάσιστο εκλογέα, αυτό το μυθικών διαστάσεων πρόσωπο, αυτόν που κάθεται 

στο σπίτι του και δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, αυτόν που δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν μέσω του δικτύου των οργανωμένων κινημάτων και δραστηριοτήτων· 

ονειρεύονται να αγγίξουν αυτό το παθητικό κοινό που θεωρούν ότι αποτελεί την 

πλειονότητα και πιστεύουν ότι μπορούν να το χειριστούν κατά βούληση. Από τότε, 

λοιπόν, που η αποφασιστικής σημασίας δύναμη της τηλεόρασης θεωρήθηκε ως κάτι 

δεδομένο, η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από διάφορες απατηλές ενδείξεις.  

Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και κάποιος πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι 

παντοδύναμη, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή είναι εκείνη που το προκάλεσε. Φαύλος 

κύκλος δηλαδή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίφημη αντιπαράθεση Νίξον – 

Κέννεντυ
1
 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1960. Η αντιπαράθεση αυτή έπεισε τους 

πολιτικούς της δυτικής Ευρώπης για την τεράστια σπουδαιότητα της τηλεόρασης. Ο 

Νίξον ήταν σε κακή κατάσταση, πονούσε το γόνατό του, ήταν άσχημα 

μακιγιαρισμένος, ενώ είχαν αρχίσει να φυτρώνουν τα γένια του κι έμοιαζε με 

κατάδικο που τον πήγαιναν στην κρεμάλα. Αντίθετα, απέναντί του ο Κέννεντυ ήταν 

φρέσκος-φρέσκος και ροδαλός (φαινόταν ακόμη και στην ασπρόμαυρη εικόνα). 

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, βλέποντας αυτές τις εικόνες στο ίδρυμα JFK της 

                                                           
1 Στην πρώτη στην ιστορία τηλεμαχία ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίξον 

και Κέννεντυ (1960), ο τελευταίος κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ ο πρώτος των 

ακροατών (δηλαδή όσων άκουγαν τη συζήτηση από το ραδιόφωνο). Ο Κέννεντυ κέρδισε τελικά τις 

εκλογές και κάποιοι είπαν ότι η τηλεοπτική εικόνα είχε κάνει τη διαφορά. 
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Βοστώνης
2
 νιώθει κανείς και πάλι αυτό το ίδιο αίσθημα της ανισότητας που ένιωσαν 

και οι θεατές της εποχής εκείνης. Παρ’ όλα αυτά, μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με 

την εξέλιξη της κοινής γνώμης αποδεικνύουν ότι ο Κέννεντυ κατόρθωσε να 

προηγηθεί του αντιπάλου του πολύ αργότερα και ότι η συζήτηση αυτή, αν όντως 

συνέβαλε σ’ αυτό, πάντως δεν συνέβαλε αποφασιστικά.  

Πολύ γρήγορα οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί άρχισαν να αποδεικνύουν ότι 

τα πράγματα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα απ’ όσο νόμιζαν οι πολιτικοί. Θα ήταν 

φυσικά παράλογο να αρνηθούμε ότι η τηλεόραση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκλογικών συμπεριφορών. Ο ρόλος αυτός, όμως, φαίνεται ότι απέχει από τον 

καθορισμό των προτιμήσεων των πολιτών. Οι προτιμήσεις αυτές περισσότερο 

ενισχύονται παρά τροποποιούνται, αφού με τις τηλεοπτικές εκπομπές και βάσει ενός 

προκαθορισμένου συστήματος επιλογής όλοι ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα 

επιχειρήματα, για να ενισχύσουν τις αντιλήψεις τους. Με τη σειρά τους οι αντιλήψεις 

είναι αποτέλεσμα πολύ πιο πολύπλοκων και παλιών επιδράσεων. Επομένως, η άποψη 

ότι η τηλεόραση επηρεάζει δραματικά τις επιλογές των εκλογέων φαίνεται ότι είναι 

μια αυταπάτη, ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών.  

 

J. Jeanneney (1996). H Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Παπαδήμας, 350 - 352 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα σχετικά με την επίδραση της τηλεμαχίας 

Νίξον – Κένεντυ στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Πολύ ...πολιτικών) του κειμένου και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσείο και βιβλιοθήκη στη μνήμη του 35

ου
  Αμερικανού προέδρου Τ. 

Κέννεντυ.  
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: δημοκρατική παράδοση, 

τηλεόραση, αποφασιστικής σημασίας, επηρεάζει, φαίνεται. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και κρατική εξουσία] 

 

Ακόμα και στις χώρες με μακρά δημοκρατική παράδοση το κράτος 

αντιστέκεται δύσκολα στην επιθυμία του να ελέγχει άμεσα την τηλεόραση. Η αφελής 

πεποίθηση που κυριαρχεί και την οποία συμμερίζονται πολιτικοί όλων των 

παρατάξεων είναι ότι η μικρή οθόνη είναι παντοδύναμη. Το καινούριο μέσο 

υποτίθεται ότι διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο έλεγχός του, λοιπόν, 

μεταφράζεται σε ακατανίκητη εξουσία. Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την 

ψυχολογική σχέση του πολιτικού με την τηλεόραση. Το θέμα, φυσικά, δεν είναι 

απλώς ότι η τηλεόραση μεταδίδει και κάνει γνωστό τον πολιτικό του λόγο, αλλά ότι 

στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, η εικόνα του 

μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της προσωπικής του γοητείας.  

Έτσι, οι πολιτικοί ονειρεύονται να συγκινήσουν μέσω της τηλεόρασης τον 

αναποφάσιστο εκλογέα, αυτό το μυθικών διαστάσεων πρόσωπο, αυτόν που κάθεται 

στο σπίτι του και δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, αυτόν που δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν μέσω του δικτύου των οργανωμένων κινημάτων και δραστηριοτήτων· 

ονειρεύονται να αγγίξουν αυτό το παθητικό κοινό που θεωρούν ότι αποτελεί την 

πλειονότητα και πιστεύουν ότι μπορούν να το χειριστούν κατά βούληση. Από τότε, 

λοιπόν, που η αποφασιστικής σημασίας δύναμη της τηλεόρασης θεωρήθηκε ως κάτι 

δεδομένο, η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από διάφορες απατηλές ενδείξεις.  

Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και κάποιος πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι 

παντοδύναμη, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή είναι εκείνη που το προκάλεσε. Φαύλος 

κύκλος δηλαδή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίφημη αντιπαράθεση Νίξον – 

Κέννεντυ
1
 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1960. Η αντιπαράθεση αυτή έπεισε τους 

πολιτικούς της δυτικής Ευρώπης για την τεράστια σπουδαιότητα της τηλεόρασης. Ο 

Νίξον ήταν σε κακή κατάσταση, πονούσε το γόνατό του, ήταν άσχημα 

μακιγιαρισμένος, ενώ είχαν αρχίσει να φυτρώνουν τα γένια του κι έμοιαζε με 

κατάδικο που τον πήγαιναν στην κρεμάλα. Αντίθετα, απέναντί του ο Κέννεντυ ήταν 

φρέσκος-φρέσκος και ροδαλός (φαινόταν ακόμη και στην ασπρόμαυρη εικόνα). 

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, βλέποντας αυτές τις εικόνες στο ίδρυμα JFK της 

                                                           
1 Στην πρώτη στην ιστορία τηλεμαχία ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίξον 

και Κέννεντυ (1960), ο τελευταίος κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ ο πρώτος των 

ακροατών (δηλαδή όσων άκουγαν τη συζήτηση από το ραδιόφωνο). Ο Κέννεντυ κέρδισε τελικά τις 

εκλογές και κάποιοι είπαν ότι η τηλεοπτική εικόνα είχε κάνει τη διαφορά. 
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Βοστώνης
2
 νιώθει κανείς και πάλι αυτό το ίδιο αίσθημα της ανισότητας που ένιωσαν 

και οι θεατές της εποχής εκείνης. Παρ’ όλα αυτά, μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με 

την εξέλιξη της κοινής γνώμης αποδεικνύουν ότι ο Κέννεντυ κατόρθωσε να 

προηγηθεί του αντιπάλου του πολύ αργότερα και ότι η συζήτηση αυτή, αν όντως 

συνέβαλε σ’ αυτό, πάντως δε συνέβαλε αποφασιστικά.  

Πολύ γρήγορα οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί άρχισαν να αποδεικνύουν ότι 

τα πράγματα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα απ’ όσο νόμιζαν οι πολιτικοί. Θα ήταν 

φυσικά παράλογο να αρνηθούμε ότι η τηλεόραση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκλογικών συμπεριφορών. Ο ρόλος αυτός, όμως, φαίνεται ότι απέχει από τον 

καθορισμό των προτιμήσεων των πολιτών. Οι προτιμήσεις αυτές περισσότερο 

ενισχύονται παρά τροποποιούνται, αφού με τις τηλεοπτικές εκπομπές και βάσει ενός 

προκαθορισμένου συστήματος επιλογής όλοι ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα 

επιχειρήματα, για να ενισχύσουν τις αντιλήψεις τους. Με τη σειρά τους οι αντιλήψεις 

είναι αποτέλεσμα πολύ πιο πολύπλοκων και παλιών επιδράσεων. Επομένως, η άποψη 

ότι η τηλεόραση επηρεάζει δραματικά τις επιλογές των εκλογέων φαίνεται ότι είναι 

μια αυταπάτη, ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών.  

 

J. Jeanneney (1996). H Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Παπαδήμας, 350 - 352 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Σε ποιον βαθμό, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η τηλεόραση διαμορφώνει τις 

εκλογικές συμπεριφορές; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου (Πολύ …πολιτικών) 

του κειμένου.   

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσείο και βιβλιοθήκη στη μνήμη του 35

ου
  Αμερικανού προέδρου Τ. 

Κέννεντυ.  
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: συμμερίζονται, 

αναποφάσιστο, χειριστούν, ακράδαντα, προκαθορισμένου (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να αναφέρετε ένα σημείο του κειμένου στο οποίο εντοπίζετε σαρκασμό-

ειρωνεία.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και κρατική εξουσία] 

 

Ακόμα και στις χώρες με μακρά δημοκρατική παράδοση το κράτος 

αντιστέκεται δύσκολα στην επιθυμία του να ελέγχει άμεσα την τηλεόραση. Η αφελής 

πεποίθηση που κυριαρχεί και την οποία συμμερίζονται πολιτικοί όλων των 

παρατάξεων είναι ότι η μικρή οθόνη είναι παντοδύναμη. Το καινούριο μέσο 

υποτίθεται ότι διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο έλεγχός του, λοιπόν, 

μεταφράζεται σε ακατανίκητη εξουσία. Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την 

ψυχολογική σχέση του πολιτικού με την τηλεόραση. Το θέμα, φυσικά, δεν είναι 

απλώς ότι η τηλεόραση μεταδίδει και κάνει γνωστό τον πολιτικό του λόγο, αλλά ότι 

στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, η εικόνα του 

μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της προσωπικής του γοητείας.  

Έτσι, οι πολιτικοί ονειρεύονται να συγκινήσουν μέσω της τηλεόρασης τον 

αναποφάσιστο εκλογέα, αυτό το μυθικών διαστάσεων πρόσωπο, αυτόν που κάθεται 

στο σπίτι του και δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, αυτόν που δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν μέσω του δικτύου των οργανωμένων κινημάτων και δραστηριοτήτων· 

ονειρεύονται να αγγίξουν αυτό το παθητικό κοινό που θεωρούν ότι αποτελεί την 

πλειονότητα και πιστεύουν ότι μπορούν να το χειριστούν κατά βούληση. Από τότε, 

λοιπόν, που η αποφασιστικής σημασίας δύναμη της τηλεόρασης θεωρήθηκε ως κάτι 

δεδομένο, η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από διάφορες απατηλές ενδείξεις.  

Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και κάποιος πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι 

παντοδύναμη, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή είναι εκείνη που το προκάλεσε. Φαύλος 

κύκλος δηλαδή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίφημη αντιπαράθεση Νίξον – 

Κέννεντυ
1
 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1960. Η αντιπαράθεση αυτή έπεισε τους 

πολιτικούς της δυτικής Ευρώπης για την τεράστια σπουδαιότητα της τηλεόρασης. Ο 

Νίξον ήταν σε κακή κατάσταση, πονούσε το γόνατό του, ήταν άσχημα 

μακιγιαρισμένος, ενώ είχαν αρχίσει να φυτρώνουν τα γένια του κι έμοιαζε με 

κατάδικο που τον πήγαιναν στην κρεμάλα. Αντίθετα, απέναντί του ο Κέννεντυ ήταν 

φρέσκος-φρέσκος και ροδαλός (φαινόταν ακόμη και στην ασπρόμαυρη εικόνα). 

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, βλέποντας αυτές τις εικόνες στο ίδρυμα JFK της 

                                                           
1 Στην πρώτη στην ιστορία τηλεμαχία ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίξον 

και Κέννεντυ (1960), ο τελευταίος κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ ο πρώτος των 

ακροατών (δηλαδή όσων άκουγαν τη συζήτηση από το ραδιόφωνο). Ο Κέννεντυ κέρδισε τελικά τις 

εκλογές και κάποιοι είπαν ότι η τηλεοπτική εικόνα είχε κάνει τη διαφορά. 
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Βοστώνης
2
 νιώθει κανείς και πάλι αυτό το ίδιο αίσθημα της ανισότητας που ένιωσαν 

και οι θεατές της εποχής εκείνης. Παρ’ όλα αυτά, μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με 

την εξέλιξη της κοινής γνώμης αποδεικνύουν ότι ο Κέννεντυ κατόρθωσε να 

προηγηθεί του αντιπάλου του πολύ αργότερα και ότι η συζήτηση αυτή, αν όντως 

συνέβαλε σ’ αυτό, πάντως δεν συνέβαλε αποφασιστικά.  

Πολύ γρήγορα οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί άρχισαν να αποδεικνύουν ότι 

τα πράγματα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα απ’ όσο νόμιζαν οι πολιτικοί. Θα ήταν 

φυσικά παράλογο να αρνηθούμε ότι η τηλεόραση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκλογικών συμπεριφορών. Ο ρόλος αυτός, όμως, φαίνεται ότι απέχει από τον 

καθορισμό των προτιμήσεων των πολιτών. Οι προτιμήσεις αυτές περισσότερο 

ενισχύονται παρά τροποποιούνται, αφού με τις τηλεοπτικές εκπομπές και βάσει ενός 

προκαθορισμένου συστήματος επιλογής όλοι ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα 

επιχειρήματα, για να ενισχύσουν τις αντιλήψεις τους. Με τη σειρά τους οι αντιλήψεις 

είναι αποτέλεσμα πολύ πιο πολύπλοκων και παλιών επιδράσεων. Επομένως, η άποψη 

ότι η τηλεόραση επηρεάζει δραματικά τις επιλογές των εκλογέων φαίνεται ότι είναι 

μια αυταπάτη, ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών.  

 

J. Jeanneney (1996). H Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Παπαδήμας, 350 - 352 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η άποψη ότι η τηλεόραση επηρεάζει 

δραματικά τις επιλογές των εκλογέων «φαίνεται ότι είναι μια αυταπάτη, 

ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Όταν ...αποφασιστικά) του κειμένου και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσείο και βιβλιοθήκη στη μνήμη του 35

ου
  Αμερικανού προέδρου Τ. 

Κέννεντυ.  
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Γ. (Μονάδες 15) 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: υποτίθεται, 

αποφασιστικής, δεδομένο, απατηλές, αντιπαράθεση (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α.  «Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την ψυχολογική σχέση του 

πολιτικού με την τηλεόραση.» 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια, να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και βία: μια επίκαιρη συζήτηση] 

 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Κατά μέσο όρο 

ο πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα στη 

μικρή οθόνη, χωρίς να υπολογιστούν ο κινηματογράφος, ο τύπος ή το Διαδίκτυο. 

Ειδικά τα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αφιερώνουν στην τηλεόραση 

περίπου όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή στην οικογένεια και τους φίλους τους. 

Μάλιστα στις ΗΠΑ οι νέοι φαίνεται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση από όσο στη σχολική τάξη: κατά μέσο όρο ένας απόφοιτος Λυκείου έχει 

αφιερώσει περίπου 12.000 ώρες στο σχολείο και περίπου 19.000 ώρες στην 

τηλεόραση. Και μόνα αυτά τα δεδομένα αρκούν, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον των 

ειδικών στη μελέτη της επίδρασής της στο κοινό, ιδίως στα παιδιά και στους νέους. 

Όμως, και στο ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται 

διχασμένη. Στη σχετική συζήτηση, στο ένα άκρο του φάσματος προβάλλεται η 

άποψη ότι τα μέσα, κυρίως η τηλεόραση, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση 

μιας σειράς φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες 

κοινωνίες. Στο άλλο άκρο παρατηρείται η τάση τα μέσα να απαλλάσσονται από 

τέτοιες βαριές κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως υπό την επίδραση θεωρήσεων 

που εκλαμβάνουν τον δέκτη ως ενεργητικό και ενημερωμένο πολίτη, ο οποίος 

επιλέγει ορθολογικά ανάμεσα στα προσφερόμενα μηνύματα, χωρίς να παρασύρεται 

τόσο εύκολα, όσο συνήθως πιστεύουμε, από τις ποικίλες τεχνικές των παραγωγών 

τους. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες εκδοχές μπορεί κανείς να κατατάξει μια 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από ενδιάμεσες θεωρήσεις.  

Έτσι, ο Karl Popper
1
 συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά. 

Για τον Popper η βία, το σεξ και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για 

την προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου της τηλεόρασης οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την 

ακραία βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. Αφετηρία του 

προβληματισμού του είναι η ιδέα του «προσανατολισμού μέσα στον κόσμο». Τα 

παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, νιώθουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια, η διανοητική τους εξέλιξη 

εξαρτάται από αυτά. Η τηλεόραση ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος ασκεί 

σημαντική επίδραση στα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «η τηλεόραση 

παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν».  

                                                           
1
 Σημαντικός αυστριακός φιλόσοφος του 20

ου
 αιώνα. 
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Ακόμη, με μια σειρά άλλων ερευνών επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι τυχόν 

θετικές επιδράσεις της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, για παράδειγμα, 

ως ποιον βαθμό η παρουσίαση θετικών κοινωνικών σχέσεων διαμορφώνει στα παιδιά 

αντίστοιχες θετικές συμπεριφορές. Ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα των σχετικών 

μελετών είναι ότι, ενώ μετά την παρακολούθηση βίαιων προγραμμάτων από παιδιά, 

αυξάνονται σαφώς οι αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές τους, στην περίπτωση 

παρακολούθησης θετικών και μη βίαιων συμπεριφορών η αντίστοιχη θετική ωφέλεια 

εμφανίζεται πολύ πιο έντονη. Εξάλλου, μια άλλη πρόσφατη ερευνητική κατεύθυνση 

αμφισβητεί ότι ο τηλεθεατής είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, που έχει ελάχιστες 

δυνατότητες αντίστασης στην επίδραση των μέσων. Οι ερευνητές αυτής της τάσης 

στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων 

καθένας μας προσλαμβάνει, ερμηνεύει και κατανοεί τα εκπεμπόμενα από την 

τηλεόραση μηνύματα. Σε αυτήν τη βάση διαμορφώθηκε μια κατηγορία των 

λεγόμενων ερευνών πρόσληψης, που είχε στόχο να δοθεί έμφαση στη σχετική 

ανεξαρτησία του δέκτη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι πολύ 

εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό. Εκείνο που φαίνεται ότι απαιτείται 

σήμερα είναι πιο συστηματικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν υπόψη τους 

την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις.  

 

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 13.2.2004 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη του Popper ότι «η τηλεόραση παράγει βία και την 

εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν». (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: Είναι γεγονός, προβάλλεται η 

άποψη, ενημερωμένο πολίτη, μηνύματα, παθητικός δέκτης. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Έτσι, ο Karl Popper συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη 

νέα γενιά». 

Γ2α  Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και βία: μια επίκαιρη συζήτηση] 

 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Κατά μέσο όρο 

ο πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα στη 

μικρή οθόνη, χωρίς να υπολογιστούν ο κινηματογράφος, ο τύπος ή το Διαδίκτυο. 

Ειδικά τα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αφιερώνουν στην τηλεόραση 

περίπου όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή στην οικογένεια και τους φίλους τους. 

Μάλιστα στις ΗΠΑ οι νέοι φαίνεται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση από όσο στη σχολική τάξη: κατά μέσο όρο ένας απόφοιτος Λυκείου έχει 

αφιερώσει περίπου 12.000 ώρες στο σχολείο και περίπου 19.000 ώρες στην 

τηλεόραση. Και μόνα αυτά τα δεδομένα αρκούν, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον των 

ειδικών στη μελέτη της επίδρασής της στο κοινό, ιδίως στα παιδιά και στους νέους. 

Όμως, και στο ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται 

διχασμένη. Στη σχετική συζήτηση, στο ένα άκρο του φάσματος προβάλλεται η 

άποψη ότι τα μέσα, κυρίως η τηλεόραση, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση 

μιας σειράς φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες 

κοινωνίες. Στο άλλο άκρο παρατηρείται η τάση τα μέσα να απαλλάσσονται από 

τέτοιες βαριές κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως υπό την επίδραση θεωρήσεων 

που εκλαμβάνουν τον δέκτη ως ενεργητικό και ενημερωμένο πολίτη, ο οποίος 

επιλέγει ορθολογικά ανάμεσα στα προσφερόμενα μηνύματα, χωρίς να παρασύρεται 

τόσο εύκολα, όσο συνήθως πιστεύουμε, από τις ποικίλες τεχνικές των παραγωγών 

τους. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες εκδοχές μπορεί κανείς να κατατάξει μια 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από ενδιάμεσες θεωρήσεις.  

Έτσι, ο Karl Popper
1
 συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά. 

Για τον Popper η βία, το σεξ και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για 

την προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου της τηλεόρασης οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την 

ακραία βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. Αφετηρία του 

προβληματισμού του είναι η ιδέα του «προσανατολισμού μέσα στον κόσμο». Τα 

παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, νιώθουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια, η διανοητική τους εξέλιξη 

εξαρτάται από αυτά. Η τηλεόραση ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος ασκεί 

σημαντική επίδραση στα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «η τηλεόραση 

παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν».  

                                                           
1
 Σημαντικός Αυστριακός φιλόσοφος του 20

ου
 αιώνα. 
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Ακόμη, με μια σειρά άλλων ερευνών επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι τυχόν 

θετικές επιδράσεις της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, για παράδειγμα, 

ως ποιον βαθμό η παρουσίαση θετικών κοινωνικών σχέσεων διαμορφώνει στα παιδιά 

αντίστοιχες θετικές συμπεριφορές. Ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα των σχετικών 

μελετών είναι ότι, ενώ μετά την παρακολούθηση βίαιων προγραμμάτων από παιδιά, 

αυξάνονται σαφώς οι αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές τους, στην περίπτωση 

παρακολούθησης θετικών και μη βίαιων συμπεριφορών η αντίστοιχη θετική ωφέλεια 

εμφανίζεται πολύ πιο έντονη. Εξάλλου, μια άλλη πρόσφατη ερευνητική κατεύθυνση 

αμφισβητεί ότι ο τηλεθεατής είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, που έχει ελάχιστες 

δυνατότητες αντίστασης στην επίδραση των μέσων. Οι ερευνητές αυτής της τάσης 

στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων 

καθένας μας προσλαμβάνει, ερμηνεύει και κατανοεί τα εκπεμπόμενα από την 

τηλεόραση μηνύματα. Σε αυτήν τη βάση διαμορφώθηκε μια κατηγορία των 

λεγόμενων ερευνών πρόσληψης, που είχε στόχο να δοθεί έμφαση στη σχετική 

ανεξαρτησία του δέκτη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι 

πολύ εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό. Εκείνο που φαίνεται ότι 

απαιτείται σήμερα είναι πιο συστηματικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν 

υπόψη τους την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη για πιο 

ολοκληρωμένες προσεγγίσεις.  

 

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 13.2.2004 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο αρθρογράφος την άποψη ότι «η 

τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Ακόμη …δέκτη) 

του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: οι νέοι, τηλεόραση, 

προβάλλεται η άποψη, αντιφατικά συμπεράσματα, σήμερα. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος, το πρόσωπο κλπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες 

είναι πολύ εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό.». 

Γ2α  Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και βία: μια επίκαιρη συζήτηση]  

 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Κατά μέσο όρο 

ο πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα στη 

μικρή οθόνη, χωρίς να υπολογιστούν ο κινηματογράφος, ο τύπος ή το Διαδίκτυο. 

Ειδικά τα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αφιερώνουν στην τηλεόραση 

περίπου όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή στην οικογένεια και τους φίλους τους. 

Μάλιστα στις ΗΠΑ οι νέοι φαίνεται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση από όσο στη σχολική τάξη: κατά μέσο όρο ένας απόφοιτος Λυκείου έχει 

αφιερώσει περίπου 12.000 ώρες στο σχολείο και περίπου 19.000 ώρες στην 

τηλεόραση. Και μόνα αυτά τα δεδομένα αρκούν, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον των 

ειδικών στη μελέτη της επίδρασής της στο κοινό, ιδίως στα παιδιά και στους νέους. 

Όμως, και στο ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται 

διχασμένη. Στη σχετική συζήτηση, στο ένα άκρο του φάσματος προβάλλεται η άποψη 

ότι τα μέσα, κυρίως η τηλεόραση, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση μιας σειράς 

φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. 

Στο άλλο άκρο παρατηρείται η τάση τα μέσα να απαλλάσσονται από τέτοιες βαριές 

κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως υπό την επίδραση θεωρήσεων που 

εκλαμβάνουν τον δέκτη ως ενεργητικό και ενημερωμένο πολίτη, ο οποίος επιλέγει 

ορθολογικά ανάμεσα στα προσφερόμενα μηνύματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο 

εύκολα, όσο συνήθως πιστεύουμε, από τις ποικίλες τεχνικές των παραγωγών τους. 

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες εκδοχές μπορεί κανείς να κατατάξει μια 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από ενδιάμεσες θεωρήσεις.  

Έτσι, ο Karl Popper
1
 συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά. 

Για τον Popper η βία, το σεξ και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για 

την προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου της τηλεόρασης οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την 

ακραία βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. Αφετηρία του 

προβληματισμού του είναι η ιδέα του «προσανατολισμού μέσα στον κόσμο». Τα 

παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, νιώθουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια, η διανοητική τους εξέλιξη 

εξαρτάται από αυτά. Η τηλεόραση ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος ασκεί 

σημαντική επίδραση στα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «η τηλεόραση 

παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν».  

                                                           
1
 Σημαντικός αυστριακός φιλόσοφος του 20

ου
 αιώνα. 
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Ακόμη, με μια σειρά άλλων ερευνών επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι τυχόν 

θετικές επιδράσεις της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, για παράδειγμα, 

ως ποιον βαθμό η παρουσίαση θετικών κοινωνικών σχέσεων διαμορφώνει στα παιδιά 

αντίστοιχες θετικές συμπεριφορές. Ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα των σχετικών 

μελετών είναι ότι, ενώ μετά την παρακολούθηση βίαιων προγραμμάτων από παιδιά, 

αυξάνονται σαφώς οι αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές τους, στην περίπτωση 

παρακολούθησης θετικών και μη βίαιων συμπεριφορών η αντίστοιχη θετική ωφέλεια 

εμφανίζεται πολύ πιο έντονη. Εξάλλου, μια άλλη πρόσφατη ερευνητική κατεύθυνση 

αμφισβητεί ότι ο τηλεθεατής είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, που έχει ελάχιστες 

δυνατότητες αντίστασης στην επίδραση των μέσων. Οι ερευνητές αυτής της τάσης 

στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων 

καθένας μας προσλαμβάνει, ερμηνεύει και κατανοεί τα εκπεμπόμενα από την 

τηλεόραση μηνύματα. Σε αυτήν τη βάση διαμορφώθηκε μια κατηγορία των 

λεγόμενων ερευνών πρόσληψης, που είχε στόχο να δοθεί έμφαση στη σχετική 

ανεξαρτησία του δέκτη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι πολύ 

εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό. Εκείνο που φαίνεται ότι απαιτείται 

σήμερα είναι πιο συστηματικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν υπόψη τους 

την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις.  

 

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 13.2.2004 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Πώς τεκμηριώνει ο αρθρογράφος τη θέση ότι στο ζήτημα της επίδρασης της 

τηλεόρασης «η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται διχασμένη»; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική)  ακολουθεί ο 

αρθρογράφος στην τέταρτη (Ακόμη …δέκτη) παράγραφο του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αφιερώνουν, 

εκλαμβάνουν, εκδοχές, προβληματισμού, ωφέλεια (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Οι ερευνητές αυτής της τάσης στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη 

μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων καθένας μας προσλαμβάνει τα 

εκπεμπόμενα από την τηλεόραση μηνύματα..». 

Γ2.α  Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2)  

Γ2.β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[ΜΜΕ και ρατσισμός] 

 

Υπάρχουν ήδη ορισμένες αξιόλογες μελέτες και εμπειρικές έρευνες  που 

ασχολούνται με το θέμα της παρουσίασης των ξένων μεταναστών από τα μέσα 

πληροφόρησης στην Ελλάδα και προσφέρουν σημαντικό υλικό για την ανάλυση του 

ρόλου τους στη νομιμοποίηση και αναπαραγωγή του ρατσισμού σε βάρος των ξένων 

μεταναστών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, από τις σχετικές μελέτες και έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί, αναδύεται μια αρνητική ή τουλάχιστον προβληματική εικόνα τους, 

που προβάλλεται με τα εξής κυρίως στοιχεία ή τρόπους: 

Κατ’ αρχάς, οι ξένοι μετανάστες παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ταυτίζονται με την απειλή. Είναι δηλαδή οι κύριοι πρωταγωνιστές της έξαρσης της 

εγκληματικότητας στη χώρα μας. Είναι αυτοί που «μάς» απειλούν με τη βία, με 

κλοπές, με ληστείες, με βιασμούς, με ανθρωποκτονίες και με τη διακίνηση ναρκωτικών. 

Θεωρείται περίπου φυσικό κάθε ανεξιχνίαστο έγκλημα να έχει διαπραχθεί από 

συγκεκριμένες εθνικότητες μεταναστών, σαν να αποτελεί η εγκληματικότητα μια 

εθνική ιδιαιτερότητα των πολιτών που προέρχονται από τις χώρες αυτές.  

Ακόμη, οι ξένοι μετανάστες πάντα έρχονται στη χώρα μας, για να ζήσουν και να 

εργαστούν «σε βάρος μας». Καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας, τις οποίες στερούν από 

τους Έλληνες ανέργους, ενώ ευθύνονται και για την πτώση των μισθών των Ελλήνων 

εργαζομένων, γιατί δέχονται να εργαστούν με πολύ λιγότερα χρήματα. Στα ζητήματα 

αυτά είναι φανερή η έλλειψη μιας επαρκούς εξειδικευμένης δημοσιογραφικής 

πληροφόρησης, που θα ξέρει να εντοπίζει και να εκλαϊκεύει για το μη ειδικευμένο 

κοινό τα πλεονεκτήματα της απασχόλησης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού για την 

ελληνική οικονομία, χωρίς να αποσιωπά βέβαια και τα τυχόν μειονεκτήματα, στις 

πραγματικές τους όμως διαστάσεις. 

Επιπλέον, σπανίως γίνεται αναφορά στις «κανονικές» όψεις της καθημερινής 

ζωής των ξένων μεταναστών, τουλάχιστον εκείνων που έχουν ενταχθεί ως έναν βαθμό 

(ή και πλήρως) στην ελληνική κοινωνία, έχουν μόνιμο επάγγελμα, αναπτύσσουν 

κοινωνικές σχέσεις και ζουν μια συνηθισμένη οικογενειακή ζωή. Οι μετανάστες 

αποτελούν αντικείμενο δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος κατά κανόνα μόνο σε θέματα 

σχετικά με τη μετανάστευση και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Θα μπορούσε 

εδώ κανείς να μιλήσει για έναν «συμβολικό εκμηδενισμό» των ειρηνικών καθημερινών 

δραστηριοτήτων των μεταναστών, ο οποίος ευνοεί τον υπερτονισμό της εγκληματικής ή 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς τους. 
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Εξάλλου, στα ελληνικά μέσα πληροφόρησης η πολιτισμική «διαφορετικότητα» 

των ξένων μεταναστών παρουσιάζεται με αναφορές κυρίως σε κάποια ιδιαίτερα 

προσωπικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία θεωρούνται και διακριτικά τους 

γνωρίσματα: το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η βιαιότητα, η επιθετικότητά και η 

ανεντιμότητά τους. Όλα αυτά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό μια προκατασκευασμένη 

και υποτιμητική εικόνα για τη χώρα προέλευσής τους. Έτσι, παραγνωρίζεται το γεγονός 

ότι τουλάχιστον ένα μέρος των ξένων μεταναστών διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 

το οποίο τους καθιστά ικανούς να απασχοληθούν και σε άλλες εργασίες, εκτός από 

εκείνες που αποφεύγουν οι Έλληνες. 

Τέλος, το ρατσιστικό χιούμορ, εκείνο δηλαδή το είδος χιούμορ που ειρωνεύεται 

ή γελοιοποιεί μια κοινωνική ομάδα ή τα μέλη της εξαιτίας κάποιων πραγματικών ή 

υποτιθέμενων χαρακτηριστικών τους. Ακόμη και αν δεν περιέχει υβριστικά στοιχεία, 

είναι σχεδόν πάντοτε προσβλητικό και ανυπόφορο για τα πρόσωπα στα οποία 

αναφέρεται, επειδή τα ειρωνεύεται ή τα γελοιοποιεί όχι γι' αυτό που κάνουν ή έκαναν, 

αλλά γι’ αυτό που είναι ή υποτίθεται ότι είναι. Και εκτός αυτού, εκφράζει και διαχέει 

μηνύματα ανωτερότητας, ιεραρχίας, αποκλεισμού ή ακόμη και εθνικού ή φυλετικού 

μίσους. Πρόκειται για ένα είδος χιούμορ ξένο προς την αυθεντική έννοια της 

ελευθερίας της σάτιρας.  

 

Μπ. Ανθόπουλος (1998). Πληροφόρηση και ρατσισμός, περ. Θέσεις, τ. 63 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, η εικόνα των ξένων μεταναστών, όπως προβάλλεται 

από τα Μ.Μ.Ε., είναι εκτός των άλλων και απειλητική; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 
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Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του 

κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: μελέτες, ρατσισμού, εγκληματικότητας, 

ευθύνονται, διαστάσεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Κατ’ αρχάς, οι ξένοι μετανάστες παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ταυτίζονται με την απειλή...»: 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον αρθρογράφο.  

(μονάδες 5) 

.  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[ΜΜΕ και ρατσισμός] 

 

Υπάρχουν ήδη ορισμένες αξιόλογες μελέτες και εμπειρικές έρευνες  που 

ασχολούνται με το θέμα της παρουσίασης των ξένων μεταναστών από τα μέσα 

πληροφόρησης στην Ελλάδα και προσφέρουν σημαντικό υλικό για την ανάλυση του 

ρόλου τους στη νομιμοποίηση και αναπαραγωγή του ρατσισμού σε βάρος των ξένων 

μεταναστών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, από τις σχετικές μελέτες και έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί, αναδύεται μια αρνητική ή τουλάχιστον προβληματική εικόνα τους, 

που προβάλλεται με τα εξής κυρίως στοιχεία ή τρόπους: 

Κατ’ αρχάς, οι ξένοι μετανάστες παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ταυτίζονται με την απειλή. Είναι δηλαδή οι κύριοι πρωταγωνιστές της έξαρσης της 

εγκληματικότητας στη χώρα μας. Είναι αυτοί που «μάς» απειλούν με τη βία, με κλοπές, 

με ληστείες, με βιασμούς, με ανθρωποκτονίες και με τη διακίνηση ναρκωτικών. 

Θεωρείται περίπου φυσικό κάθε ανεξιχνίαστο έγκλημα να έχει διαπραχθεί από 

συγκεκριμένες εθνικότητες μεταναστών, σαν να αποτελεί η εγκληματικότητα μια 

εθνική ιδιαιτερότητα των πολιτών που προέρχονται από τις χώρες αυτές.  

Ακόμη, οι ξένοι μετανάστες πάντα έρχονται στη χώρα μας, για να ζήσουν και να 

εργαστούν «σε βάρος μας». Καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας, τις οποίες στερούν από 

τους Έλληνες ανέργους, ενώ ευθύνονται και για την πτώση των μισθών των Ελλήνων 

εργαζομένων, γιατί δέχονται να εργαστούν με πολύ λιγότερα χρήματα. Στα ζητήματα 

αυτά είναι φανερή η έλλειψη μιας επαρκούς εξειδικευμένης δημοσιογραφικής 

πληροφόρησης, που θα ξέρει να εντοπίζει και να εκλαϊκεύει για το μη ειδικευμένο 

κοινό τα πλεονεκτήματα της απασχόλησης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού για την 

ελληνική οικονομία, χωρίς να αποσιωπά βέβαια και τα τυχόν μειονεκτήματα, στις 

πραγματικές τους όμως διαστάσεις. 

Επιπλέον, σπανίως γίνεται αναφορά στις «κανονικές» όψεις της καθημερινής 

ζωής των ξένων μεταναστών, τουλάχιστον εκείνων που έχουν ενταχθεί ως έναν βαθμό 

(ή και πλήρως) στην ελληνική κοινωνία, έχουν μόνιμο επάγγελμα, αναπτύσσουν 

κοινωνικές σχέσεις και ζουν μια συνηθισμένη οικογενειακή ζωή. Οι μετανάστες 

αποτελούν αντικείμενο δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος κατά κανόνα μόνο σε θέματα 

σχετικά με τη μετανάστευση και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Θα μπορούσε 

εδώ κανείς να μιλήσει για έναν «συμβολικό εκμηδενισμό» των ειρηνικών καθημερινών 

δραστηριοτήτων των μεταναστών ο οποίος ευνοεί τον υπερτονισμό της εγκληματικής ή 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς τους. 
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Εξάλλου, στα ελληνικά μέσα πληροφόρησης η πολιτισμική «διαφορετικότητα» 

των ξένων μεταναστών παρουσιάζεται με αναφορές κυρίως σε κάποια ιδιαίτερα 

προσωπικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία θεωρούνται και διακριτικά τους 

γνωρίσματα: το χαμηλό τους μορφωτικό επίπεδο, η βιαιότητα, η επιθετικότητά τους και 

η ανεντιμότητά τους. Όλα αυτά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό μια 

προκατασκευασμένη και υποτιμητική εικόνα για τη χώρα προέλευσής τους. Έτσι, 

παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος των ξένων μεταναστών διαθέτει 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο τους καθιστά ικανούς να απασχοληθούν και σε 

άλλες εργασίες, εκτός από εκείνες που αποφεύγουν οι Έλληνες. 

Τέλος, το ρατσιστικό χιούμορ, εκείνο δηλαδή το είδος χιούμορ που ειρωνεύεται 

ή γελοιοποιεί μια κοινωνική ομάδα ή τα μέλη της εξαιτίας κάποιων πραγματικών ή 

υποτιθέμενων χαρακτηριστικών τους. Ακόμη και αν δεν περιέχει υβριστικά στοιχεία, 

είναι σχεδόν πάντοτε προσβλητικό και ανυπόφορο για τα πρόσωπα στα οποία 

αναφέρεται, επειδή τα ειρωνεύεται ή τα γελοιοποιεί όχι γι' αυτό που κάνουν ή έκαναν, 

αλλά γι’ αυτό που είναι ή υποτίθεται ότι είναι. Και, εκτός αυτού, είναι απαράδεκτο γιατί 

εκφράζει και διαχέει μηνύματα ανωτερότητας, ιεραρχίας, αποκλεισμού ή ακόμη και 

εθνικού ή φυλετικού μίσους. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα είδος χιούμορ ξένο προς την 

αυθεντική έννοια της ελευθερίας της σάτιρας.  

 

Μπ. Ανθόπουλος (1998). Πληροφόρηση και ρατσισμός, περ. Θέσεις, τ. 63 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στη φράση: «Θα 

μπορούσε εδώ κανείς να μιλήσει για έναν ‘‘συμβολικό εκμηδενισμό’’ των 

ειρηνικών καθημερινών δραστηριοτήτων των μεταναστών» (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 
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B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της έκτης παραγράφου (Τέλος…  σάτιρας) του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50 - 60  λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε την 

παρακάτω πρόταση: 

 

«Οι μετανάστες αποτελούν αντικείμενο δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος» 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Έτσι, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος των ξένων 

μεταναστών διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο τους καθιστά 

ικανούς να απασχοληθούν και σε άλλες εργασίες…». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μια ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων. 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας] 

 

Στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενημέρωνε μια 

μικρή κοινότητα για το τι είχε συμβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο άμεσο μέλλον. Η 

εφημερίδα μετά την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου, το ραδιόφωνο, αργότερα και η 

τηλεόραση στα μέσα του 20ού αιώνα μετέδιδαν τα συμβαίνοντα με πιο γρήγορο τρόπο. 

Η πληροφορία μεταδιδόταν άμεσα και μαζί μ’ αυτήν και η γνώση. Παράλληλα, άρχισε 

να αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη. Στην αρχή ασκούνταν κριτική στην τοπική και 

αργότερα στην κρατική εξουσία. 

Αυτή η κριτική αρχικά ήταν ένα εργαλείο σκέψης και πολιτικής διεργασίας για 

πολιτικές κινήσεις που είτε συμπολιτεύονταν είτε αντιπολιτεύονταν την εξουσία. Η 

κριτική των δημοσιογράφων στις δημόσιες υποθέσεις ήταν και είναι κάτι αναμενόμενο. 

Πολλές φορές, ιδίως σε δημοκρατικά συστήματα, αυτή η κριτική, εκτός από 

αναμενόμενη, είναι μια βοήθεια γι’ αυτούς που ασκούν εξουσία. Όταν η κριτική 

ασκείται με σωστό τρόπο, δηλαδή με επιχειρήματα, είναι μια βοήθεια για τη 

διαμόρφωση της πολιτικής. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ξεπερνά τα όρια της κρίσης και 

φτάνει στην τοποθέτηση σε ένα πρόβλημα, δίχως πολλά στοιχεία και χωρίς έρευνα; 

Στην προκειμένη περίπτωση ξεπερνάμε τα όρια της κριτικής και φτάνουμε στην 

άσκηση της εξουσίας άτυπα και χωρίς θεσμικό ρόλο. 

Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει την κριτική από την άσκηση εξουσίας. Αν 

κάποιος ξεπεράσει αυτήν τη γραμμή, η επιστροφή είναι δύσκολη. Ουσιαστικά είναι 

αδύνατη, γιατί αυτός που έχει περάσει από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να επιστρέψει. 

Αδυνατεί να αρνηθεί τον «πρωτοποριακό» του ρόλο ή αυτόν του καθοδηγητή της 

κοινωνίας. Πώς, όμως, συμβιβάζεται ο ρόλος του κριτικού με τον ρόλο αυτού που 

ασκεί εξουσία; Πώς μπορεί κάποιος να ελέγχει και συγχρόνως να κυβερνά; Με άλλα 

λόγια, πώς μπορεί να ελέγχει τον ίδιο τον εαυτό του, ιδίως όταν αυτός ο ρόλος της 

άσκησης της εξουσίας είναι άτυπος; 

Το πέρασμα από την ελεγκτική εξουσία στην εκτελεστική είναι ουσιαστικά το 

τέλος της κριτικής. Τελικά, είναι το πέρασμα από την τέταρτη στην πρώτη εξουσία. Το 

αποτέλεσμα είναι να χαθεί αυτός ο έλεγχος, στον οποίο ο πολίτης έχει εναποθέσει τις 

ελπίδες του, δηλαδή να υπάρχει ο δημόσιος έλεγχος και η ανοιχτή κριτική σε αυτούς 

που ασκούν την εξουσία. Ο δημοσιογράφος πλέον γίνεται παραγωγός ειδήσεων και 

προγράμματος, επειδή ανάμεσα σ’ αυτόν και στην πηγή της πληροφορίας, υπάρχει 
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πλέον σχεδόν πάντα το ειδησεογραφικό πρακτορείο που την έχει επεξεργαστεί και την 

διαθέτει πλέον έτοιμη σ’ αυτόν που θα έπρεπε να κάνει αυτήν τη δουλειά. 

Ο δημοσιογράφος δε γράφει για τον δήμο, το κοινό, αλλά διαχειρίζεται την 

είδηση, τη φτιάχνει έτσι ώστε να αρέσει στο αναγνωστικό κοινό του αλλά συχνά και 

στα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Πολύ σπάνια βλέπουμε ένα γνήσιο ρεπορτάζ, μια 

έρευνα που να έχει γίνει επί τόπου, να ερευνηθεί αν όντως έχει γίνει αυτό το γεγονός 

και πώς ακριβώς έχει γίνει. Πολύ περισσότερο σπάνια ψάχνει ο δημοσιογράφος να βρει 

τις αιτίες που δημιούργησαν το γεγονός, για το οποίο γράφει. Επίσης, η κριτική του δε 

στοχεύει κατευθείαν στη ρίζα. Η σωστή δημοσιογραφία όμως δεν είναι επάγγελμα 

αλλά λειτούργημα, αφού ο δημοσιογράφος θέτει τα θέματα προς συζήτηση στον κοινό 

χώρο. 

 

Γιάννης Φραγκούλης, από την ιστοσελίδα mediainfo.gr, 2008 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες, κατά τον αρθρογράφο, είναι οι συνέπειες, όταν ο δημοσιογράφος, αντί να 

ελέγχει την εξουσία, ασκεί ο ίδιος εξουσία; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στην τρίτη παράγραφο (Μια λεπτή γραμμή… άτυπος;) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: τα όρια της κριτικής, σωστή 

δημοσιογραφία. 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας] 

 

Στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενημέρωνε μια 

μικρή κοινότητα για το τι είχε συμβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο άμεσο μέλλον. Η 

εφημερίδα μετά την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου, το ραδιόφωνο, αργότερα και η 

τηλεόραση στα μέσα του 20ού αιώνα μετέδιδαν τα συμβαίνοντα με πιο γρήγορο τρόπο. 

Η πληροφορία μεταδιδόταν άμεσα και μαζί μ’ αυτήν και η γνώση. Παράλληλα, άρχισε 

να αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη. Στην αρχή ασκούνταν κριτική στην τοπική και 

αργότερα στην κρατική εξουσία. 

Αυτή η κριτική, λοιπόν, αρχικά ήταν ένα εργαλείο σκέψης και πολιτικής 

διεργασίας για πολιτικές κινήσεις που είτε συμπολιτεύονταν είτε αντιπολιτεύονταν την 

εξουσία. Η κριτική των δημοσιογράφων στις δημόσιες υποθέσεις ήταν και είναι κάτι 

αναμενόμενο. Πολλές φορές, ιδίως σε δημοκρατικά συστήματα, αυτή η κριτική, εκτός 

από αναμενόμενη, είναι μια βοήθεια γι’ αυτούς που ασκούν εξουσία. Όταν η κριτική 

ασκείται με σωστό τρόπο, δηλαδή με επιχειρήματα, είναι μια βοήθεια για τη 

διαμόρφωση της πολιτικής. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ξεπερνά τα όρια της κρίσης και 

φτάνει στην τοποθέτηση σε ένα πρόβλημα, δίχως πολλά στοιχεία και χωρίς έρευνα; 

Στην προκειμένη περίπτωση ξεπερνάμε τα όρια της κριτικής και φτάνουμε στην 

άσκηση της εξουσίας άτυπα και χωρίς θεσμικό ρόλο. 

Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει την κριτική από την άσκηση εξουσίας. Αν 

κάποιος ξεπεράσει αυτήν τη γραμμή, η επιστροφή είναι δύσκολη. Ουσιαστικά είναι 

αδύνατη, γιατί αυτός που έχει περάσει από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να επιστρέψει. 

Αδυνατεί να αρνηθεί τον «πρωτοποριακό» του ρόλο ή αυτόν του καθοδηγητή της 

κοινωνίας. Πώς, όμως, συμβιβάζεται ο ρόλος του κριτικού με τον ρόλο αυτού που 

ασκεί εξουσία; Πώς μπορεί κάποιος να ελέγχει και συγχρόνως να κυβερνά; Με άλλα 

λόγια, πώς μπορεί να ελέγχει τον ίδιο τον εαυτό του, ιδίως όταν αυτός ο ρόλος της 

άσκησης της εξουσίας είναι άτυπος; 

Το πέρασμα από την ελεγκτική εξουσία στην εκτελεστική είναι ουσιαστικά το 

τέλος της κριτικής. Τελικά, είναι το πέρασμα από την τέταρτη στην πρώτη εξουσία. Το 

αποτέλεσμα είναι να χαθεί αυτός ο έλεγχος, στον οποίο ο πολίτης έχει εναποθέσει τις 

ελπίδες του, δηλαδή να υπάρχει ο δημόσιος έλεγχος και η ανοιχτή κριτική σε αυτούς 

που ασκούν την εξουσία. Ο δημοσιογράφος πλέον γίνεται παραγωγός ειδήσεων και 
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προγράμματος, επειδή ανάμεσα σ’ αυτόν και στην πηγή της πληροφορίας, υπάρχει 

πλέον σχεδόν πάντα το ειδησεογραφικό πρακτορείο που την έχει επεξεργαστεί και την 

διαθέτει πλέον έτοιμη σ’ αυτόν που θα έπρεπε να κάνει αυτήν τη δουλειά. 

Ο δημοσιογράφος δε γράφει για τον δήμο, το κοινό, αλλά διαχειρίζεται την 

είδηση, τη φτιάχνει έτσι ώστε να αρέσει στο αναγνωστικό κοινό του αλλά συχνά και 

στα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Πολύ σπάνια βλέπουμε ένα γνήσιο ρεπορτάζ, μια 

έρευνα που να έχει γίνει επί τόπου, να ερευνηθεί αν όντως έχει γίνει αυτό το γεγονός 

και πώς ακριβώς έχει γίνει. Πολύ περισσότερο σπάνια ψάχνει ο δημοσιογράφος να βρει 

τις αιτίες που δημιούργησαν το γεγονός, για το οποίο γράφει. Επίσης, η κριτική του δε 

στοχεύει κατευθείαν στη ρίζα. Η σωστή δημοσιογραφία όμως δεν είναι επάγγελμα αλλά 

λειτούργημα, αφού ο δημοσιογράφος θέτει τα θέματα προς συζήτηση στον κοινό χώρο. 

 

Γιάννης Φραγκούλης, από την ιστοσελίδα mediainfo.gr, 2008 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στη φράση: «Το 

πέρασμα από την ελεγκτική εξουσία στην εκτελεστική είναι ουσιαστικά το 

τέλος της κριτικής» (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη παράγραφο και τη δεύτερη 

παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: εργαλείο, 

υποθέσεις, ξεπερνά, άσκηση, ρόλο. (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2.α. «Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει την κριτική από την άσκηση εξουσίας». 

 

Γιατί ο αρθρογράφος προτίμησε σε αυτό το σημείο την ενεργητική σύνταξη; 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας] 

 

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο 

της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους 

είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής 

ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν 

κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής. 

Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο 

«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται, 

υπόκειται σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το 

διαμορφώνουν ως κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο 

πρέπει να μάθει να συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα 

γινόταν αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα 

πρόσωπα γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ 

λειτουργούν ως ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία 

εκτοπίζει τους παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και 

πρωταρχικά η τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η 

τεράστια επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του 

εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο 

υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική 

λειτουργία του εγκεφάλου.  

Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ. 

Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που 

κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και 

σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα 

πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και 

κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι 

άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην 

κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε 

διαμορφώνονται πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. 

Η λογική της κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της 

ζωής και κάθε άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το 

παράδειγμα της χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο 

παρελθόν είναι κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικό. 

Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο 

άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των 
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αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους. 

Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός 

ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της 

κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να 

συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και 

γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών 

στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισυ χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ 

διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και 

παθολογική.  

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας 

και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης. 

Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων 

γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και 

χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα 

μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο 

πολίτη, όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο. 

 

Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 -

139 (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η γνώση μας για τις δυνατότητες και τον 

τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ είναι ελλιπής; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Εμείς  … εγκεφάλου) και 

την τρίτη παράγραφο (Αυτή   …αποκαλυπτικό) του κειμένου; Να απαντήσετε 

αναφέροντας τη σχέση συνοχής. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: το άτομο από την ώρα που 

γεννιέται, κοινωνικοποίηση, διαμορφώνονται πρόσωπα, ανθρώπινης 

σκέψης, ελεύθερα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους 

ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ».  

 

Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας] 

 

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο 

της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους 

είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής 

ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν 

κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής. 

Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο 

«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται, υπόκειται 

σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως 

κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να 

συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα γινόταν 

αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα 

γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως 

ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους 

παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και πρωταρχικά η 

τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η τεράστια 

επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του 

εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο 

υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική 

λειτουργία του εγκεφάλου.  

Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ. 

Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που 

κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και 

σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα 

πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και 

κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι 

άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην 

κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται 

πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της 

κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε 

άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της 

χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι 

παραπάνω από αποκαλυπτικό. 

Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο 

άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των 
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αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους. 

Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός 

ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της 

κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να 

συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και 

γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών 

στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισυ χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ 

διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και 

παθολογική.  

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας 

και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης. 

Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων 

γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και 

χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα 

μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη, 

όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο. 

 

Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 -

139 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι εμφανίζονται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ως επιτυχημένοι από τα 

ΜΜΕ; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων που θα ξεκινά με την ακόλουθη 

θεματική περίοδο: «Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας εκ των βασικών 

συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους 

παραδοσιακούς φορείς της». 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.   

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας] 

 

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο 

της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους 

είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής 

ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν 

κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής. 

Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο 

«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται, υπόκειται 

σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως 

κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να 

συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα γινόταν 

αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα 

γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως 

ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους 

παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και πρωταρχικά η 

τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η τεράστια 

επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του 

εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο 

υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική 

λειτουργία του εγκεφάλου.  

Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ. 

Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που 

κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και 

σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα 

πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και 

κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι 

άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην 

κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται 

πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της 

κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε 

άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της 

χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι 

παραπάνω από αποκαλυπτικό. 
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Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο 

άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των 

αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε 

ανθρώπους. Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου 

ελαχιστοποιείται και αυτός ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται 

κάθετα ο δείκτης της κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το 

έγκλημα. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται 

από την αγάπη και γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - 

ένα παιδί επτά ετών στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισυ χιλιάδες 

φόνους. Τα ΜΜΕ διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά 

απορρυθμισμένη, αν όχι και παθολογική.  

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας 

και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης. 

Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων 

γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και 

χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα 

μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη, 

όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο. 

 

Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 -

139 (διασκευή).   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα πως τα πρότυπα επιτυχίας που 

προβάλλονται από τα ΜΜΕ στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο 

άνθρωπος για τον άνθρωπο [είναι] λύκος»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 
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Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας 

στη δεύτερη παράγραφο (Εμείς ...εγκεφάλου) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε 

με συντομία την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή: 

ελλιπής, επιρροές, εκπληρώνουν, αλληλεγγύης, κριτήριο λαμβάνοντας 

υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο. (Mπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα χωρίο στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας] 

 

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο 

της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους 

είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής 

ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν 

κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής. 

Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο 

«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται υπόκειται 

σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως 

κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να 

συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλιότερα γινόταν αποκλειστικά 

με ενδιάμεσα πρόσωπα: τους γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα γενικότερα του 

άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας εκ των 

βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους 

παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και πρωταρχικά η 

τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η τεράστια 

επιρροή; Διότι δε λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του εγκεφάλου, 

που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο υποσυνείδητο και, 

επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική λειτουργία του 

εγκεφάλου.  

Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ. 

Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που 

κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και 

σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα 

πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και 

κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι 

άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην 

κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται 

πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της 

κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε 

άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της 

χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι 

παραπάνω από αποκαλυπτικό. 

Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο 

άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των 
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αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους. 

Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός 

ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της 

κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να 

συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και 

γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών 

στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισι χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ 

διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και 

παθολογική.  

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας 

και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης. 

Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων 

γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και 

χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα 

μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη, 

όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο. 

 

Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 -

139 (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, τα ΜΜΕ έχουν «κολοσσιαία δυναμική, η οποία … 

κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το 

κύκλωμα των αναγκών;» (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή: 

ελλιπής, επιρροές, συντελεστών, ελαχιστοποιείται, χειρισμού (Mπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας εκ των βασικών συντελεστών 

κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους παραδοσιακούς φορείς 

της.».  

 

Γ2α. Στo παραπάνω χωρίο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας] 

 

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο 

της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους 

είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής 

ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν 

κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής. 

Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο 

«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται, υπόκειται 

σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως 

κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να 

συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα γινόταν 

αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα 

γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν 

ως ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει 

τους παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και 

πρωταρχικά η τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η 

τεράστια επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του 

εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο 

υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική 

λειτουργία του εγκεφάλου.  

Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ. 

Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που 

κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και 

σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα 

πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και 

κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι 

άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην 

κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται 

πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της 

κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε 

άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της 

χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι 

παραπάνω από αποκαλυπτικό. 

Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο 

άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των 
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αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους. 

Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός 

ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της 

κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να 

συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και 

γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών 

στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισι χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ 

διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και 

παθολογική.  

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας 

και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης. 

Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων 

γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και 

χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα 

μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη, 

όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο. 

 

Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 -

139 (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι «ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ 

εμφανίζονται οι έχοντες και κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον 

οποίο τα απόκτησαν».  (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Αυτά …παθολογική.) 

του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή: 

καθοριστικός, άμεσου, εκπληρώνουν, γνώμονας, καταστολής (Mπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. « Τα σύγχρονα ΜΜΕ …λειτουργούν ως .. όργανα χειρισμού ενός 

ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν.».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας  

(μονάδες 3) 

 

 

GI_V_NEG_0_19207.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι κίνδυνοι της Διαδικτυακής Παραπληροφόρησης] 

 

Διατυπώνεται η άποψη πως όσον αφορά στην ενημέρωση και γενικότερα στη 

μετάδοση των πληροφοριών, το διαδίκτυο ως μέσο έχει αναμφισβήτητα ανατρέψει 

τον παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε μέχρι πρόσφατα, με τα ΜΜΕ αποκλειστικά στη 

θέση του πομπού και τον πολίτη περιορισμένο στη θέση του δέκτη. Σήμερα, ένας 

πολίτης μπορεί να παρακάμψει τα μέσα που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν την 

αποκλειστικότητα του ρόλου να ενημερώνουν το κοινό. Πλέον ο πολίτης έχει το πάνω 

χέρι: μπορεί να επιλέξει την πηγή από την οποία θέλει να ενημερωθεί: Tο πρακτορείο 

ειδήσεων, εξειδικευμένες ιστοσελίδες, ιστολόγια κ.λπ. Μπορεί να ψάξει από μόνος 

του στο διαδίκτυο για ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει είτε μέσω κάποιας μηχανής 

αναζήτησης, είτε προσφεύγοντας στο αρχείο κάποιας ενημερωτικής ιστοσελίδας, σε 

συλλογές πληροφοριών κ.ά. 

Μέχρι τώρα στο παρόν άρθρο «λιβανίσαμε» τα πλεονεκτήματα της νέας 

κατάστασης, ότι δηλαδή με το διαδίκτυο ο κόσμος παίρνει τη δύναμη της ενημέρωσης 

στα χέρια του. Έχοντας, λοιπόν, πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 

ενημέρωση με σαφείς προεκτάσεις στις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες (και όχι 

μόνο), αναμφισβήτητα δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη θετική ανατροπή που 

έφερε το διαδίκτυο, ουσιαστικά ενδυναμώνοντας τους πολίτες. 

Δεν είναι όμως όλα καλά κι όμορφα. Η άκρατη ελευθερία διακίνησης 

πληροφοριών και ενημέρωσης έχει και μία αρνητική πλευρά, που, αν δεν υπάρχει 

προσωπική θωράκιση από πλευράς χρηστών (όχι βέβαια με τη μορφή ενός 

επιβαλλόμενου κρατικού προστατευτισμού) ενδέχεται να επιφέρει επικίνδυνες 

συνέπειες. Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι συμβαίνει, όταν το διαδικτυακό κοινό, ενώ 

απέσεισε
1
 την τυφλή εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ που μονοπωλούσαν την 

ενημέρωσή του, μεταφέρει τώρα την εμπιστοσύνη στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα; 

Από τη μια αυτό είναι κατανοητό: Το διαδίκτυο είναι ένα σχετικά καινούριο και 

ριζοσπαστικό μέσο και η ευρύτερη κοινωνία δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως ακόμα 

στον τρόπο που λειτουργεί και εξελίσσεται. Αποτελεί ένα θαύμα και αυτόματα αποκτά 

κύρος. Επιπλέον, το διαδικτυακό κοινό δεν έχει ακόμα ξεθυμάνει από την προηγούμενη 

εποχή του ουσιαστικά καταπιεστικού περιορισμού της μετάδοσης της πληροφορίας. Δε 

συγκρίνεται η διαδικτυακή εμπειρία με τη μονόδρομη κατάσταση τού «ο τύπος στην 
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 Αποσείω: απαλλάσσομαι από κάτι ενοχλητικό, από μια δυσάρεστη κατάσταση. 
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τηλεόραση μιλά ασταμάτητα και, ενώ αυτά που λέει εμένα μου φαίνονται 

ασυναρτησίες, δεν μπορώ ούτε να τον σταματήσω ούτε να αντιδράσω». 

Από την άλλη όμως, το ενδεχόμενο παραμένει: Tι γίνεται όταν π.χ. ένα 

ιστολόγιο, ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μια ιστοσελίδα λέει ψέματα ή 

έστω ανοησίες; Όταν επικαλείται ανυπόστατες πληροφορίες; Όταν κατασκευάζει 

ψευδείς πληροφορίες και συκοφαντίες; Όταν σπέρνει την παραπληροφόρηση με 

σκοτεινούς σκοπούς; Και φυσικά, τι συμβαίνει στο τέλος, εάν έχουμε ένα διαδικτυακό 

κοινό, το οποίο αποδέχεται τις ανακρίβειες εκλαμβάνοντάς τις ως πραγματικά 

γεγονότα; Ποιες οι συνέπειες, λοιπόν, της διαδικτυακής παραπληροφόρησης; Φυσικά, 

οι συνέπειες είναι ίδιες με τις συνέπειες και της «παραδοσιακής» παραπληροφόρησης. 

Δηλαδή σύγχυση στο κοινό, πλάνη, εσφαλμένες εντυπώσεις, έλλειψη κρίσης, αποδοχή 

κάθε πληροφορίας, παρωπιδισμός
 2
 και ό,τι άλλο σκεφτείτε. 

Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Η παραπληροφόρηση μέσω του διαδικτύου 

αποκτά ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

διακτινίζει αφιλτράριστες πληροφορίες, λόγω της δυνατότητας κάθε χρήστη να 

κοινοποιεί την άποψή του στους υπόλοιπους. Και όλα αυτά στην ταχύτητα του φωτός 

και με γεωμετρική πρόοδο. Προφανώς, αυτό είναι και ευλογία και κατάρα. Αποτελεί 

ένα δίκοπο μαχαίρι με αποτελέσματα σαν κι αυτά που έχει η διάδοση της μαζικής 

παραπληροφόρησης. Και το πιο λυπηρό είναι ότι αυτή η διάδοση συχνά γίνεται 

αθέλητα από καλοπροαίρετους χρήστες. 

 

Ορ. Τριγγίδης, Ιστολόγιο tringides.blogspot.gr, 25.05.2009 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

 

 

 

                                                           
2
  παρωπιδισμός: η υιοθέτηση μονόπλευρων και δογματικών απόψεων, η περιορισμένη 

αντίληψη των πραγμάτων. 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, το διαδίκτυο ως μέσο έχει αναμφισβήτητα 

ανατρέψει τον παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών; (60–80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: μετάδοση των πληροφοριών, εξειδικευμένες 

ιστοσελίδες, επίγνωση, κοινό, ανυπόστατες. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Όταν σπέρνει την παραπληροφόρηση με σκοτεινούς σκοπούς;». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να 

χρησιμοποιήσετε την υπογραμμισμένη λέξη σπέρνει μεταφορικά/ 

συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι κίνδυνοι της Διαδικτυακής Παραπληροφόρησης] 

 

Διατυπώνεται η άποψη πως όσον αφορά στην ενημέρωση και γενικότερα στη 

μετάδοση των πληροφοριών, το διαδίκτυο ως μέσο έχει αναμφισβήτητα ανατρέψει τον 

παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε μέχρι πρόσφατα, με τα ΜΜΕ αποκλειστικά στη θέση 

του πομπού και τον πολίτη περιορισμένο στη θέση του δέκτη. Σήμερα, ένας πολίτης 

μπορεί να παρακάμψει τα μέσα που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν την αποκλειστικότητα 

του ρόλου να ενημερώνουν το κοινό. Πλέον ο πολίτης έχει το πάνω χέρι: μπορεί να 

επιλέξει την πηγή από την οποία θέλει να ενημερωθεί: Tο πρακτορείο ειδήσεων, 

εξειδικευμένες ιστοσελίδες, ιστολόγια κ.λπ. Μπορεί να ψάξει από μόνος του στο 

διαδίκτυο για ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει είτε μέσω κάποιας μηχανής 

αναζήτησης, είτε προσφεύγοντας στο αρχείο κάποιας ενημερωτικής ιστοσελίδας, σε 

συλλογές πληροφοριών κ.ά. 

Μέχρι τώρα στο παρόν άρθρο «λιβανίσαμε» τα πλεονεκτήματα της νέας 

κατάστασης, ότι δηλαδή με το διαδίκτυο ο κόσμος παίρνει τη δύναμη της ενημέρωσης 

στα χέρια του. Έχοντας, λοιπόν, πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 

ενημέρωση με σαφείς προεκτάσεις στις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες (και όχι 

μόνο), αναμφισβήτητα δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη θετική ανατροπή που 

έφερε το διαδίκτυο, ουσιαστικά ενδυναμώνοντας τους πολίτες. 

Δεν είναι όμως όλα καλά κι όμορφα. Η άκρατη ελευθερία διακίνησης 

πληροφοριών και ενημέρωσης έχει και μία αρνητική πλευρά, που, αν δεν υπάρχει 

προσωπική θωράκιση από πλευράς χρηστών (όχι βέβαια με τη μορφή ενός 

επιβαλλόμενου κρατικού προστατευτισμού) ενδέχεται να επιφέρει επικίνδυνες 

συνέπειες. Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι συμβαίνει, όταν το διαδικτυακό κοινό, ενώ 

απέσεισε
1
 την τυφλή εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ που μονοπωλούσαν την 

ενημέρωσή του, μεταφέρει τώρα την εμπιστοσύνη στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα; 

Από τη μια αυτό είναι κατανοητό: το διαδίκτυο είναι ένα σχετικά καινούριο και 

ριζοσπαστικό μέσο και η ευρύτερη κοινωνία δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως ακόμα 

στον τρόπο που λειτουργεί και εξελίσσεται. Αποτελεί ένα θαύμα και αυτόματα αποκτά 

κύρος. Επιπλέον, το διαδικτυακό κοινό δεν έχει ακόμα ξεθυμάνει από την προηγούμενη 

εποχή του ουσιαστικά καταπιεστικού περιορισμού της μετάδοσης της πληροφορίας. Δε 

συγκρίνεται η διαδικτυακή εμπειρία με τη μονόδρομη κατάσταση τού «ο τύπος στην 
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 Αποσείω: απαλλάσσομαι από κάτι ενοχλητικό, από μια δυσάρεστη κατάσταση. 
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τηλεόραση μιλά ασταμάτητα και, ενώ αυτά που λέει εμένα μου φαίνονται 

ασυναρτησίες, δεν μπορώ ούτε να τον σταματήσω ούτε να αντιδράσω». 

Από την άλλη όμως, το ενδεχόμενο παραμένει: Tι γίνεται όταν π.χ. ένα 

ιστολόγιο, ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μια ιστοσελίδα λέει ψέματα ή 

έστω ανοησίες; Όταν επικαλείται ανυπόστατες πληροφορίες; Όταν κατασκευάζει 

ψευδείς πληροφορίες και συκοφαντίες; Όταν σπέρνει την παραπληροφόρηση με 

σκοτεινούς σκοπούς; Και φυσικά, τι συμβαίνει στο τέλος, εάν έχουμε ένα διαδικτυακό 

κοινό, το οποίο αποδέχεται τις ανακρίβειες εκλαμβάνοντάς τις ως πραγματικά 

γεγονότα; Ποιες οι συνέπειες, λοιπόν, της διαδικτυακής παραπληροφόρησης; Φυσικά, 

οι συνέπειες είναι ίδιες με τις συνέπειες και της «παραδοσιακής» παραπληροφόρησης. 

Δηλαδή σύγχυση στο κοινό, πλάνη, εσφαλμένες εντυπώσεις, έλλειψη κρίσης, αποδοχή 

κάθε πληροφορίας, παρωπιδισμός
 2
 και ό,τι άλλο σκεφτείτε. 

Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Η παραπληροφόρηση μέσω του διαδικτύου 

αποκτά ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

διακτινίζει αφιλτράριστες πληροφορίες, λόγω της δυνατότητας κάθε χρήστη να 

κοινοποιεί την άποψή του στους υπόλοιπους. Και όλα αυτά στην ταχύτητα του φωτός 

και με γεωμετρική πρόοδο. Προφανώς, αυτό είναι και ευλογία και κατάρα. Αποτελεί 

ένα δίκοπο μαχαίρι με αποτελέσματα σαν κι αυτά που έχει η διάδοση της μαζικής 

παραπληροφόρησης. Και το πιο λυπηρό είναι ότι αυτή η διάδοση συχνά γίνεται 

αθέλητα από καλοπροαίρετους χρήστες. 

 

Ορ. Τριγγίδης, Ιστολόγιο tringides.blogspot.gr, 25.05.2009 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι αρνητικές πλευρές της αλματώδους 

διάδοσης του διαδικτύου; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

                                                           
2
  παρωπιδισμός: η υιοθέτηση μονόπλευρων και δογματικών απόψεων, η περιορισμένη 

αντίληψη των πραγμάτων. 
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Β2. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις 

παραγράφους του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις: δύναμη της ενημέρωσης, αποδοχή κάθε πληροφορίας. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τις λέξεις της ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, 

το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε αν στις παρακάτω φράσεις ή προτάσεις του κειμένου η γλώσσα 

χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή μεταφορικά/ συνυποδηλωτικά: 

 

1. «ο κόσμος παίρνει τη δύναμη της ενημέρωσης στα χέρια του» 

2.  «ο πολίτης έχει το πάνω χέρι» 

3. « …τη θετική ανατροπή που έφερε το διαδίκτυο» 

4. «αφιλτράριστες πληροφορίες …» 

5. «[Το Διαδίκτυο] αποτελεί ένα δίκοπο μαχαίρι …» 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι κίνδυνοι της Διαδικτυακής Παραπληροφόρησης] 

 

Διατυπώνεται η άποψη πως όσον αφορά στην ενημέρωση και γενικότερα στη 

μετάδοση των πληροφοριών, το διαδίκτυο ως μέσο έχει αναμφισβήτητα ανατρέψει τον 

παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε μέχρι πρόσφατα, με τα ΜΜΕ αποκλειστικά στη θέση 

του πομπού και τον πολίτη περιορισμένο στη θέση του δέκτη. Σήμερα, ένας πολίτης 

μπορεί να παρακάμψει τα μέσα που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν την αποκλειστικότητα 

του ρόλου να ενημερώνουν το κοινό. Πλέον ο πολίτης έχει το πάνω χέρι: μπορεί να 

επιλέξει την πηγή από την οποία θέλει να ενημερωθεί: το πρακτορείο ειδήσεων, 

εξειδικευμένες ιστοσελίδες, ιστολόγια κ.λπ. Μπορεί να ψάξει από μόνος του στο 

διαδίκτυο για ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει είτε μέσω κάποιας μηχανής 

αναζήτησης, είτε προσφεύγοντας στο αρχείο κάποιας ενημερωτικής ιστοσελίδας, σε 

συλλογές πληροφοριών κ.ά. 

Μέχρι τώρα στο παρόν άρθρο «λιβανίσαμε» τα πλεονεκτήματα της νέας 

κατάστασης, ότι δηλαδή με το διαδίκτυο ο κόσμος παίρνει τη δύναμη της ενημέρωσης 

στα χέρια του. Έχοντας, λοιπόν, πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 

ενημέρωση με σαφείς προεκτάσεις στις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες (και όχι 

μόνο), αναμφισβήτητα δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη θετική ανατροπή που 

έφερε το διαδίκτυο, ουσιαστικά ενδυναμώνοντας τους πολίτες. 

Δεν είναι όμως όλα καλά κι όμορφα. Η άκρατη ελευθερία διακίνησης 

πληροφοριών και ενημέρωσης έχει και μία αρνητική πλευρά, που, αν δεν υπάρχει 

προσωπική θωράκιση από πλευράς χρηστών (όχι βέβαια με τη μορφή ενός 

επιβαλλόμενου κρατικού προστατευτισμού) ενδέχεται να επιφέρει επικίνδυνες 

συνέπειες. Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι συμβαίνει, όταν το διαδικτυακό κοινό, ενώ 

απέσεισε
1
 την τυφλή εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ που μονοπωλούσαν την 

ενημέρωσή του, μεταφέρει τώρα την εμπιστοσύνη στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα; 

Από τη μια αυτό είναι κατανοητό: το διαδίκτυο είναι ένα σχετικά καινούριο και 

ριζοσπαστικό μέσο και η ευρύτερη κοινωνία δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως ακόμα 

στον τρόπο που λειτουργεί και εξελίσσεται. Αποτελεί ένα θαύμα και αυτόματα αποκτά 

κύρος. Επιπλέον, το διαδικτυακό κοινό δεν έχει ακόμα ξεθυμάνει από την προηγούμενη 

εποχή του ουσιαστικά καταπιεστικού περιορισμού της μετάδοσης της πληροφορίας. Δε 

συγκρίνεται η διαδικτυακή εμπειρία με τη μονόδρομη κατάσταση τού «ο τύπος στην 

                                                           
1
 Αποσείω: απαλλάσσομαι από κάτι ενοχλητικό, από μια δυσάρεστη κατάσταση. 
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τηλεόραση μιλά ασταμάτητα και, ενώ αυτά που λέει εμένα μου φαίνονται 

ασυναρτησίες, δεν μπορώ ούτε να τον σταματήσω ούτε να αντιδράσω». 

Από την άλλη όμως, το ενδεχόμενο παραμένει: Tι γίνεται όταν π.χ. ένα 

ιστολόγιο, ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μια ιστοσελίδα λέει ψέματα ή 

έστω ανοησίες; Όταν επικαλείται ανυπόστατες πληροφορίες; Όταν κατασκευάζει 

ψευδείς πληροφορίες και συκοφαντίες; Όταν σπέρνει την παραπληροφόρηση με 

σκοτεινούς σκοπούς; Και φυσικά, τι συμβαίνει στο τέλος, εάν έχουμε ένα διαδικτυακό 

κοινό, το οποίο αποδέχεται τις ανακρίβειες εκλαμβάνοντάς τις ως πραγματικά 

γεγονότα; Ποιες οι συνέπειες, λοιπόν, της διαδικτυακής παραπληροφόρησης; Φυσικά, 

οι συνέπειες είναι ίδιες με τις συνέπειες και της «παραδοσιακής» παραπληροφόρησης. 

Δηλαδή σύγχυση στο κοινό, πλάνη, εσφαλμένες εντυπώσεις, απουσία κρίσης, αποδοχή 

κάθε πληροφορίας, παρωπιδισμός
 2
 και ό,τι άλλο σκεφτείτε. 

Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Η παραπληροφόρηση μέσω του διαδικτύου 

αποκτά ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

διακτινίζει αφιλτράριστες πληροφορίες, λόγω της δυνατότητας κάθε χρήστη να 

κοινοποιεί την άποψή του στους υπόλοιπους. Και όλα αυτά στην ταχύτητα του φωτός 

και με γεωμετρική πρόοδο. Προφανώς, αυτό είναι και ευλογία και κατάρα. Αποτελεί 

ένα δίκοπο μαχαίρι με αποτελέσματα σαν κι αυτά που έχει η διάδοση της μαζικής 

παραπληροφόρησης. Και το πιο λυπηρό είναι ότι αυτή η διάδοση συχνά γίνεται 

αθέλητα από καλοπροαίρετους χρήστες. 

 

Ορ. Τριγγίδης, Ιστολόγιο tringides.blogspot.gr, 25.05.2009 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, με το διαδίκτυο «ο κόσμος παίρνει τη 

δύναμη της ενημέρωσης στα χέρια του»; (60 - 80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

                                                           
2
  παρωπιδισμός: η υιοθέτηση μονόπλευρων και δογματικών απόψεων, η περιορισμένη 

αντίληψη των πραγμάτων. 
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Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στην πρώτη παράγραφο (Διατυπώνεται… πληροφοριών κ.ά.) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: περιορισμένο, 

ανατροπή, θωράκιση, ανυπόστατες, κοινό (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να διακτινίζει αφιλτράριστες 

πληροφορίες». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στο παραπάνω απόσπασμα  είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Η δημοσιογραφία και η διαφήμιση] 

 

Στην περίπτωση των διαφημιστών-γιατρών μπορούμε να εικάσουμε ότι το 

τόσο απαραίτητο για την προπαγανδιστική μηχανή «κύρος» το προσφέρει η στολή 

της αυθεντίας, η λευκή μπλούζα, που υποτίθεται ότι αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 

επιστημοσύνης, αυστηρότητας, φερεγγυότητας· «δεν μπορεί, για να το λένε οι 

γιατροί, κάτι ξέρουν» σκέφτονται πολλοί, θεωρώντας βέβαιο ότι όσοι εμφανίζονται 

έτσι επίσημα, τηλεοπτικά, ως γιατροί και φαρμακοποιοί, θα έχουν πάρει άδεια από 

τον σύλλογό τους.  

Στην περίπτωση των δημοσιογράφων-διαφημιστών, είτε αυτοί είναι ηθοποιοί 

που παίζουν τους δημοσιογράφους είτε είναι τηλεοπτικώς αναγνωρίσιμοι 

δημοσιογράφοι που παίζουν τον εαυτό τους έναντι αδρότατης αμοιβής, το ύψος της 

οποίας τους πείθει να καταφρονήσουν όλους τους γραπτούς και άγραφους κώδικες 

δεοντολογίας, το «κύρος» το προσφέρει η εικόνα, η αναγνωρισιμότητα. «Δεν 

μπορεί», σκέφτονται και πάλι πολλοί, «για να λέει ο κ. A. ότι το τάδε λευκαντικό 

είναι το αποτελεσματικότερο, κάτι παραπάνω θα ξέρει, δε γίνεται να λέει ψέματα 

δημοσίως ο δικός μας άνθρωπος».  

Ακόμη, από τη στιγμή που είσαι γνωστός, φίρμα, αστέρας, εξώφυλλο σε 

περιοδικά, εύκολα μπορείς να περάσεις (τουλάχιστον στη μερίδα του κοινού που σε 

«λατρεύει») και σαν ειδικός στα απορρυπαντικά, στα κινητά, στα συστήματα 

αλουμινίου, στα αυτοκίνητα, στα πάντα. Έτσι, από εκμαυλισμένος γίνεσαι 

εκμαυλιστής· και σίγουρα γίνεσαι ειδικός στους ελιγμούς, ώστε να μπορείς να 

ξεπερνάς τις ενστάσεις της συνείδησής σου, αν βέβαια σου τις υποβάλλει, γιατί 

είναι πιθανό να μην ενοχληθεί καθόλου από αυτή την «αντιποίηση» ρόλου. Δίκιο 

είχε λοιπόν ο Mάρσαλ MακΛιούαν που επέμενε ότι «το Μήνυμα είναι το Mέσον». 

Xρειάζεται όμως μια μικρή προσθήκη: Mήνυμα είναι και το Mέσον και ο Mεσάζων, 

αυτός δηλαδή που έγινε διάσημος λόγω της παρουσίας του στα Mέσα, 

οποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτή η παρουσία. Είναι φανερό ότι άνθρωπος και 

Μέσον διαπλέκονται σε μια αξεδιάλυτη ενότητα.   

Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι 

δεσμεύει όλους όσοι εργάζονται στα μίντια, ανεξαρτήτως πόστου και μισθού, είναι 

σαφής: «O δημοσιογράφος να μην επιδιώκει και να μη δέχεται διαφημιστική χρήση 

του ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς. 

O δημοσιογράφος να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και 

του διαφημιστικού μηνύματος». Επίσης, σαφές είναι το Προεδρικό Διάταγμα του 

2000 που καταγράφει τους όρους που οφείλουν να πληρούν οι τηλεοπτικές 

ρεκλάμες: «H τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και 

να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση 

οπτικών ή/και ακουστικών μέσων επισήμανσης. H τηλεοπτική διαφήμιση δεν 

πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο». 
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Παρ’ όλη τη σαφήνεια, όμως, και παρ’ ότι τα εντεταλμένα Πειθαρχικά 

Συμβούλια επιβάλλουν κάθε τόσο ποινές σε δημοσιογράφους που ενοικιάζουν τη 

φωνή και την εικόνα τους, για να διαφημιστεί κάποιο προϊόν, οι διάσημοι ή 

ημιδιάσημοι του δημοσιογραφικού χώρου, πρωτίστως του ηλεκτρονικού, δεν 

προβληματίζονται και δε διστάζουν να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει ιερότερος 

«κοινωφελής σκοπός» από το βαλάντιό τους. Ούτε οι συμβολικές ποινές τούς 

κλονίζουν, ούτε το γεγονός ότι απαξιώνονται στα μάτια των συναδέλφων τους, για 

τους οποίους πιθανότατα αδιαφορούν, αν κιόλας δεν τους χλευάζουν και δεν τους 

θεωρούν κορόιδα. Και αν αυτό συμβαίνει με τις «διαφημίσεις με ονοματεπώνυμο», 

εύκολα κατανοεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανακοπεί η σχεδόν εθιμική γκρίζα 

διαφήμιση, είτε προϊόντων είτε πολιτικών προσώπων. 

     

Π. Μπουκάλας, εφ. Καθημερινή, 12.1.2003 (διασκευή). 

  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Από πού αντλούν το κύρος τους οι γιατροί που διαφημίζουν προϊόντα στην 

τηλεόραση; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Ακόμη …. ενότητα.) του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: εικάσουμε, 

φερεγγυότητας, κώδικες, ελιγμούς, απαξιώνονται (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα σημείο στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία.   

 (μονάδες 5)  
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Η δημοσιογραφία και η διαφήμιση] 

 

Στην περίπτωση των διαφημιστών-γιατρών μπορούμε να εικάσουμε ότι το 

τόσο απαραίτητο για την προπαγανδιστική μηχανή «κύρος» το προσφέρει η στολή 

της αυθεντίας, η λευκή μπλούζα, που υποτίθεται ότι αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 

επιστημοσύνης, αυστηρότητας, φερεγγυότητας· «δεν μπορεί, για να το λένε οι 

γιατροί, κάτι ξέρουν» σκέφτονται πολλοί, θεωρώντας βέβαιο ότι όσοι εμφανίζονται 

έτσι επίσημα, τηλεοπτικά, ως γιατροί και φαρμακοποιοί, θα έχουν πάρει άδεια από 

τον σύλλογό τους.  

Στην περίπτωση των δημοσιογράφων - διαφημιστών, είτε αυτοί είναι 

ηθοποιοί που παίζουν τους δημοσιογράφους είτε είναι τηλεοπτικώς αναγνωρίσιμοι 

δημοσιογράφοι που παίζουν τον εαυτό τους έναντι αδρότατης αμοιβής, το ύψος της 

οποίας τους πείθει να καταφρονήσουν όλους τους γραπτούς και άγραφους κώδικες 

δεοντολογίας, το «κύρος» το προσφέρει η εικόνα, η αναγνωρισιμότητα. «Δεν 

μπορεί», σκέφτονται και πάλι πολλοί, «για να λέει ο κ. A. ότι το τάδε λευκαντικό 

είναι το αποτελεσματικότερο, κάτι παραπάνω θα ξέρει, δε γίνεται να λέει ψέματα 

δημοσίως ο δικός μας άνθρωπος».  

Ακόμη, από τη στιγμή που είσαι γνωστός, φίρμα, αστέρας, εξώφυλλο σε 

περιοδικά, εύκολα μπορείς να περάσεις (τουλάχιστον στη μερίδα του κοινού που σε 

«λατρεύει») και σαν ειδικός στα απορρυπαντικά, στα κινητά, στα συστήματα 

αλουμινίου, στα αυτοκίνητα, στα πάντα. Έτσι, από εκμαυλισμένος γίνεσαι 

εκμαυλιστής· και σίγουρα γίνεσαι ειδικός στους ελιγμούς, ώστε να μπορείς να 

ξεπερνάς τις ενστάσεις της συνείδησής σου, αν βέβαια σου τις υποβάλλει, γιατί 

είναι πιθανό να μην ενοχληθεί καθόλου από αυτή την «αντιποίηση» ρόλου. Δίκιο 

είχε λοιπόν ο Mάρσαλ MακΛιούαν που επέμενε ότι «το Μήνυμα είναι το Mέσον». 

Xρειάζεται όμως μια μικρή προσθήκη: Mήνυμα είναι και το Mέσον και ο Mεσάζων, 

αυτός δηλαδή που έγινε διάσημος λόγω της παρουσίας του στα Mέσα, 

οποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτή η παρουσία. 

Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι 

δεσμεύει όλους όσοι εργάζονται στα μίντια, ανεξαρτήτως πόστου και μισθού, είναι 

σαφής: «O δημοσιογράφος να μην επιδιώκει και να μη δέχεται διαφημιστική χρήση 

του ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς. 

O δημοσιογράφος να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και 

του διαφημιστικού μηνύματος». Επίσης, σαφές είναι το Προεδρικό Διάταγμα του 

2000 που καταγράφει τους όρους που οφείλουν να πληρούν οι τηλεοπτικές 

ρεκλάμες: «H τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και 

να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση 

οπτικών ή/και ακουστικών μέσων επισήμανσης. H τηλεοπτική διαφήμιση δεν 

πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο». 
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Παρ’ όλη τη σαφήνεια, όμως, και παρ’ ότι τα εντεταλμένα Πειθαρχικά 

Συμβούλια επιβάλλουν κάθε τόσο ποινές σε δημοσιογράφους που ενοικιάζουν τη 

φωνή και την εικόνα τους, για να διαφημιστεί κάποιο προϊόν, οι διάσημοι ή 

ημιδιάσημοι του δημοσιογραφικού χώρου, πρωτίστως του ηλεκτρονικού, δεν 

προβληματίζονται και δε διστάζουν να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει ιερότερος 

«κοινωφελής σκοπός» από το βαλάντιό τους. Ούτε οι συμβολικές ποινές τούς 

κλονίζουν, ούτε το γεγονός ότι απαξιώνονται στα μάτια των συναδέλφων τους, για 

τους οποίους πιθανότατα αδιαφορούν, αν κιόλας δεν τους χλευάζουν και δεν τους 

θεωρούν κορόιδα. Και αν αυτό συμβαίνει με τις «διαφημίσεις με ονοματεπώνυμο», 

εύκολα κατανοεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανακοπεί η σχεδόν εθιμική γκρίζα 

διαφήμιση, είτε προϊόντων είτε πολιτικών προσώπων. 

     

Π. Μπουκάλας, εφ. Καθημερινή, 12.1.2003 (διασκευή). 

  

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια αντίληψη έχουν συχνά, κατά τον αρθρογράφο, τα τηλεοπτικά αναγνωρίσιμα 

πρόσωπα σε σχέση με την ικανότητά τους να διαφημίσουν εξειδικευμένα 

προϊόντα; (70 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: περίπτωση, εμφανίζονται, προσφέρει, 

συστήματα, αδιαφορούν. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.)  

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Για ποιους λόγους ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το β΄ ενικό πρόσωπο στην τρίτη 

παράγραφο (Ακόμη ...παρουσία) του κειμένου;    

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Η δημοσιογραφία και η διαφήμιση]  

 

Στην περίπτωση των διαφημιστών-γιατρών μπορούμε να εικάσουμε ότι το 

τόσο απαραίτητο για την προπαγανδιστική μηχανή «κύρος» το προσφέρει η στολή 

της αυθεντίας, η λευκή μπλούζα, που υποτίθεται ότι αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 

επιστημοσύνης, αυστηρότητας, φερεγγυότητας· «δεν μπορεί, για να το λένε οι 

γιατροί, κάτι ξέρουν» σκέφτονται πολλοί, θεωρώντας βέβαιο ότι όσοι εμφανίζονται 

έτσι επίσημα, τηλεοπτικά, ως γιατροί και φαρμακοποιοί, θα έχουν πάρει άδεια από 

τον σύλλογό τους.  

Στην περίπτωση των δημοσιογράφων - διαφημιστών, είτε αυτοί είναι 

ηθοποιοί που παίζουν τους δημοσιογράφους είτε είναι τηλεοπτικώς αναγνωρίσιμοι 

δημοσιογράφοι που παίζουν τον εαυτό τους έναντι αδρότατης αμοιβής, το ύψος της 

οποίας τους πείθει να καταφρονήσουν όλους τους γραπτούς και άγραφους κώδικες 

δεοντολογίας, το «κύρος» το προσφέρει η εικόνα, η αναγνωρισιμότητα. «Δεν 

μπορεί», σκέφτονται και πάλι πολλοί, «για να λέει ο κ. A. ότι το τάδε λευκαντικό 

είναι το αποτελεσματικότερο, κάτι παραπάνω θα ξέρει, δε γίνεται να λέει ψέματα 

δημοσίως ο δικός μας άνθρωπος».  

Ακόμη, από τη στιγμή που είσαι γνωστός, φίρμα, αστέρας, εξώφυλλο σε 

περιοδικά, εύκολα μπορείς να περάσεις (τουλάχιστον στη μερίδα του κοινού που σε 

«λατρεύει») και σαν ειδικός στα απορρυπαντικά, στα κινητά, στα συστήματα 

αλουμινίου, στα αυτοκίνητα, στα πάντα. Έτσι, από εκμαυλισμένος γίνεσαι 

εκμαυλιστής· και σίγουρα γίνεσαι ειδικός στους ελιγμούς, ώστε να μπορείς να 

ξεπερνάς τις ενστάσεις της συνείδησής σου, αν βέβαια σου τις υποβάλλει, γιατί 

είναι πιθανό να μην ενοχληθεί καθόλου από αυτή την «αντιποίηση» ρόλου. Δίκιο 

είχε λοιπόν ο Mάρσαλ MακΛιούαν που επέμενε ότι «το Μήνυμα είναι το Mέσον». 

Xρειάζεται όμως μια μικρή προσθήκη: Mήνυμα είναι και το Mέσον και ο Mεσάζων, 

αυτός δηλαδή που έγινε διάσημος λόγω της παρουσίας του στα Mέσα, 

οποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτή η παρουσία. 

Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι 

δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους στα μίντια ανεξαρτήτως πόστου και μισθού, 

είναι σαφής: «O δημοσιογράφος να μην επιδιώκει και να μη δέχεται διαφημιστική 

χρήση του ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς 

σκοπούς. O δημοσιογράφος να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του 

σχολίου και του διαφημιστικού μηνύματος». Επίσης, σαφές είναι το Προεδρικό 

Διάταγμα του 2000 που καταγράφει τους όρους που οφείλουν να πληρούν οι 

τηλεοπτικές ρεκλάμες: «H τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα 

ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη 

χρησιμοποίηση οπτικών ή/και ακουστικών μέσων επισήμανσης. H τηλεοπτική 

διαφήμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο 

υποσυνείδητο». 
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Παρ’ όλη τη σαφήνεια, όμως, και παρ’ ότι τα εντεταλμένα Πειθαρχικά 

Συμβούλια επιβάλλουν κάθε τόσο ποινές σε δημοσιογράφους που ενοικιάζουν τη 

φωνή και την εικόνα τους, για να διαφημιστεί κάποιο προϊόν, οι διάσημοι ή 

ημιδιάσημοι του δημοσιογραφικού χώρου, πρωτίστως του ηλεκτρονικού, δεν 

προβληματίζονται και δε διστάζουν να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει ιερότερος 

«κοινωφελής σκοπός» από το βαλάντιό τους. Ούτε οι συμβολικές ποινές τούς 

κλονίζουν, ούτε το γεγονός ότι απαξιώνονται στα μάτια των συναδέλφων τους, για 

τους οποίους πιθανότατα αδιαφορούν, αν κιόλας δεν τους χλευάζουν και δεν τους 

θεωρούν κορόιδα. Και αν αυτό συμβαίνει με τις «διαφημίσεις με ονοματεπώνυμο», 

εύκολα κατανοεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανακοπεί η σχεδόν εθιμική γκρίζα 

διαφήμιση, είτε προϊόντων είτε πολιτικών προσώπων. 

     

Π. Μπουκάλας, εφ. Καθημερινή, 12.1.2003 (διασκευή). 

  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, πολλοί «διάσημοι ή ημιδιάσημοι του 

δημοσιογραφικού χώρου» δε διστάζουν να παραβιάζουν τον κώδικα 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας; (70 – 90 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: εικάσουμε, 

τεκμήριο, παίζουν, πιθανό, χλευάζουν. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με υπογράμμιση: 

αυστηρότητας, βέβαιο, διάσημος, κλονίζουν, αδιαφορούν 

(μονάδες 5) 
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Γ2α. «Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι 

δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους στα μίντια ανεξαρτήτως πόστου και 

μισθού, είναι σαφής:» 

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2β. Nα γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.  

  

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 

 

Η σχέση μεταξύ τέχνης και χρήματος είναι αμφιλεγόμενη. Κάθε άλλο παρά 

σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν 

στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20
ού

 αιώνα οφείλουν πολλά στο χρήμα, με 

εξαίρεση ίσως την αρχιτεκτονική. Σ' αυτήν την περίπτωση το μεγάλο είναι και ωραίο 

ή έχει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στους τουριστικούς οδηγούς. 

Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιο πολύ και από την οικονομική 

ένα άλλο είδος ανάπτυξης επηρέασε ακόμα πιο βαθιά τις περισσότερες τέχνες. 

Πρόκειται για την ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή ζωή, στους θεσμούς της 

ανώτατης παιδείας, την εκπληκτική επέκταση της οποίας πολλοί έχουν ήδη 

επισημάνει. 

Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και από γενική σκοπιά μπορούμε να 

πούμε ότι η αποφασιστικής σημασίας ανάπτυξη της κουλτούρας στον εικοστό 

αιώνα, η άνοδος της επαναστατικής βιομηχανίας της λαϊκής ψυχαγωγίας, η οποία 

είναι προσανατολισμένη στη μαζική αγορά, περιόρισε τις παραδοσιακές μορφές της 

υψηλής τέχνης σε γκέτο για τις ελίτ. Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά 

«κατοικούσαν» ουσιαστικά άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το 

κοινό του θεάτρου και της όπερας, οι αναγνώστες της κλασικής λογοτεχνίας κάθε 

χώρας και το είδος της ποίησης και της πεζογραφίας που έπαιρναν στα σοβαρά οι 

κριτικοί, οι επισκέπτες των μουσείων και των γκαλερί τέχνης στη συντριπτική 

τους πλειονότητα αποτελούνταν από όσους είχαν τουλάχιστον αποφοιτήσει από 

τη μέση εκπαίδευση. Η κοινή κουλτούρα κάθε αστικοποιημένης χώρας στα τέλη 

του εικοστού αιώνα βασιζόταν στη βιομηχανία μαζικής ψυχαγωγίας, στον 

κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στη μουσική pop. Σ’ αυτήν την 

κουλτούρα συμμετείχε και η ελίτ, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τον θρίαμβο της 

μουσικής rock. Το είδος αυτό της μουσικής οι διανοούμενοι το προσάρμοσαν κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στο γούστο και τις αισθητικές επιλογές της ελίτ.  

Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία 

βιομηχανία ερχόταν σε επαφή με τα είδη τέχνης που εκθείαζαν οι λάτρεις της 

υψηλής κουλτούρας, όπως στην περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

Ποδοσφαίρου του 1990. Κατά τη διεξαγωγή του ο σπουδαίος βαρύτονος Pavarotti 

τραγούδησε κάποια άρια του Puccini. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες 

ορισμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα επενδύονται με μουσικά θέματα 

κλασικών μουσουργών, χωρίς να κατονομάζεται η προέλευσή τους. Εάν κανείς δεν 

ήθελε να ενταχθεί στις μεσαίες τάξεις, δεν είχε και καμιά έγνοια να δει κάποιο έργο 

του Σαίξπηρ. Στην αντίθετη περίπτωση, το πιο προφανές μέσο ήταν να περάσει τις 

απαραίτητες εξετάσεις στη μέση εκπαίδευση, πράγμα που δεν μπορούσε να  

αποφύγει, καθώς τα έργα του Σαίξπηρ αποτελούσαν εξεταστικά θέματα. Κάπως 

GI_V_NEG_0_19268.pdf



έτσι, τα έργα υψηλής τέχνης, που ήταν κάποτε μόνο για λίγους, ήλθαν σε επαφή με 

τη μαζική κουλτούρα των πολλών και έγιναν προσιτά σε περισσότερους 

ανθρώπους. 

 

Eric Hobsbawm (1999). H εποχή των άκρων. Αθήνα: Θεμέλιο, 645 -648 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της 

τέχνης και στο χρήμα ; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες 

εξασφαλίζεται η συνοχή στη τρίτη παράγραφο (Παράλληλα ...ανθρώπους) του 

κειμένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: συμπεριληφθεί, 

ψυχαγωγίας, πλειονότητα, προσάρμοσαν, διεξαγωγή. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που 

πραγματοποιήθηκαν […] στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20
ού

 αιώνα 

οφείλουν πολλά στο χρήμα».  

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 
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Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 

 

Η σχέση μεταξύ τέχνης και χρήματος είναι αμφιλεγόμενη. Κάθε άλλο παρά 

σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν 

στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20
ού

 αιώνα οφείλουν πολλά στο χρήμα, με 

εξαίρεση ίσως την αρχιτεκτονική. Σ' αυτήν την περίπτωση το μεγάλο είναι και ωραίο 

ή έχει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στους τουριστικούς οδηγούς. 

Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιο πολύ και από την οικονομική 

ένα άλλο είδος ανάπτυξης επηρέασε ακόμα πιο βαθιά τις περισσότερες τέχνες. 

Πρόκειται για την ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή ζωή, στους θεσμούς της 

ανώτατης παιδείας, την εκπληκτική επέκταση της οποίας πολλοί έχουν ήδη 

επισημάνει. 

Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και από γενική σκοπιά μπορούμε να 

πούμε ότι η αποφασιστικής σημασίας ανάπτυξη της κουλτούρας στον εικοστό 

αιώνα, η άνοδος της επαναστατικής βιομηχανίας της λαϊκής ψυχαγωγίας, η οποία 

είναι προσανατολισμένη στη μαζική αγορά, περιόρισε τις παραδοσιακές μορφές της 

υψηλής τέχνης σε γκέτο για τις ελίτ. Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά 

«κατοικούσαν» ουσιαστικά άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το 

κοινό του θεάτρου και της όπερας, οι αναγνώστες της κλασικής λογοτεχνίας κάθε 

χώρας και το είδος της ποίησης και της πεζογραφίας που έπαιρναν στα σοβαρά οι 

κριτικοί, οι επισκέπτες των μουσείων και των γκαλερί τέχνης στη συντριπτική 

τους πλειονότητα αποτελούνταν από όσους είχαν τουλάχιστον αποφοιτήσει από τη 

μέση εκπαίδευση. Η κοινή κουλτούρα κάθε αστικοποιημένης χώρας στα τέλη του 

εικοστού αιώνα βασιζόταν στη βιομηχανία μαζικής ψυχαγωγίας, στον 

κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στη μουσική pop. Σ’ αυτήν την 

κουλτούρα συμμετείχε και η ελίτ, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τον θρίαμβο της 

μουσικής rock. Το είδος αυτό της μουσικής οι διανοούμενοι το προσάρμοσαν κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στο γούστο και τις αισθητικές επιλογές της ελίτ.  

Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία 

βιομηχανία ερχόταν σε επαφή με τα είδη τέχνης που εκθείαζαν οι λάτρεις της 

υψηλής κουλτούρας, όπως στην περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

Ποδοσφαίρου του 1990. Κατά τη διεξαγωγή του ο σπουδαίος βαρύτονος Pavarotti 

τραγούδησε κάποια άρια του Puccini. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες 

ορισμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα επενδύονται με μουσικά θέματα 

κλασικών μουσουργών, χωρίς να κατονομάζεται η προέλευσή τους. Εάν κανείς δεν 

ήθελε να ενταχθεί στις μεσαίες τάξεις, δεν είχε και καμιά έγνοια να δει κάποιο έργο 

του Σαίξπηρ. Στην αντίθετη περίπτωση, το πιο προφανές μέσο ήταν να περάσει τις 

απαραίτητες εξετάσεις στη μέση εκπαίδευση, πράγμα που δεν μπορούσε να  

αποφύγει, καθώς τα έργα του Σαίξπηρ αποτελούσαν εξεταστικά θέματα. Κάπως 
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έτσι, τα έργα υψηλής τέχνης, που ήταν κάποτε μόνο για λίγους, ήλθαν σε επαφή με 

τη μαζική κουλτούρα των πολλών και έγιναν προσιτά σε περισσότερους 

ανθρώπους. 

 

Eric Hobsbawm (1999). H εποχή των άκρων. Αθήνα: Θεμέλιο, 645 -648 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς προσδιορίζει ο συγγραφέας τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και το χρήμα; 

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη (Η σχέση 

…επισημάνει.) παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αφορούσαν, θεσμούς, 

ψυχαγωγίας, θρίαμβο, προέλευση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά «κατοικούσαν» ουσιαστικά 

άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση.».  

Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 

 

Η σχέση μεταξύ τέχνης και χρήματος είναι αμφιλεγόμενη. Κάθε άλλο παρά 

σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν 

στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20
ού

 αιώνα οφείλουν πολλά στο χρήμα, με 

εξαίρεση ίσως την αρχιτεκτονική. Σ' αυτήν την περίπτωση το μεγάλο είναι και ωραίο 

ή έχει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στους τουριστικούς οδηγούς. Από 

την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιο πολύ και από την οικονομική ένα άλλο 

είδος ανάπτυξης επηρέασε ακόμα πιο βαθιά τις περισσότερες τέχνες. Πρόκειται για 

την ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή ζωή, στους θεσμούς της ανώτατης 

παιδείας, την εκπληκτική επέκταση της οποίας πολλοί έχουν ήδη επισημάνει. 

Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και από γενική σκοπιά μπορούμε να πούμε 

ότι η αποφασιστικής σημασίας ανάπτυξη της κουλτούρας στον εικοστό αιώνα, η 

άνοδος της επαναστατικής βιομηχανίας της λαϊκής ψυχαγωγίας, η οποία είναι 

προσανατολισμένη στη μαζική αγορά, περιόρισε τις παραδοσιακές μορφές της 

υψηλής τέχνης σε γκέτο για τις ελίτ. Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά 

«κατοικούσαν» ουσιαστικά άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το κοινό 

του θεάτρου και της όπερας, οι αναγνώστες της κλασικής λογοτεχνίας κάθε χώρας και 

το είδος της ποίησης και της πεζογραφίας που έπαιρναν στα σοβαρά οι κριτικοί, οι 

επισκέπτες των μουσείων και των γκαλερί τέχνης στη συντριπτική τους πλειονότητα 

αποτελούνταν από όσους είχαν τουλάχιστον αποφοιτήσει από τη μέση εκπαίδευση. Η 

κοινή κουλτούρα κάθε αστικοποιημένης χώρας στα τέλη του εικοστού αιώνα 

βασιζόταν στη βιομηχανία μαζικής ψυχαγωγίας, στον κινηματογράφο, στο 

ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στη μουσική pop. Σ’ αυτήν την κουλτούρα συμμετείχε 

και η ελίτ, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τον θρίαμβο της μουσικής rock. Το είδος αυτό 

της μουσικής οι διανοούμενοι το προσάρμοσαν κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 

στο γούστο και τις αισθητικές επιλογές της ελίτ. 

Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία 

βιομηχανία ερχόταν σε επαφή με τα είδη τέχνης που εκθείαζαν οι λάτρεις της υψηλής 

κουλτούρας, όπως στην περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 

1990. Κατά τη διεξαγωγή του ο σπουδαίος βαρύτονος Pavarotti τραγούδησε κάποια 

άρια του Puccini. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ορισμένα τηλεοπτικά 

διαφημιστικά μηνύματα επενδύονται με μουσικά θέματα κλασικών μουσουργών, 

χωρίς να κατονομάζεται η προέλευσή τους. Εάν κανείς δεν ήθελε να ενταχθεί στις 

μεσαίες τάξεις, δεν είχε και καμιά έγνοια να δει κάποιο έργο του Σαίξπηρ. Στην 

αντίθετη περίπτωση, το πιο προφανές μέσο ήταν να περάσει τις απαραίτητες 

εξετάσεις στη μέση εκπαίδευση, πράγμα που δεν μπορούσε να  αποφύγει, καθώς τα 
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έργα του Σαίξπηρ αποτελούσαν εξεταστικά θέματα. Κάπως έτσι, τα έργα υψηλής 

τέχνης, που ήταν κάποτε μόνο για λίγους, ήλθαν σε επαφή με τη μαζική κουλτούρα 

των πολλών και έγιναν προσιτά σε περισσότερους ανθρώπους. 

 

Eric Hobsbawm (1999). H εποχή των άκρων. Αθήνα: Θεμέλιο, 645 -648 

(διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιον τρόπο κυρίως τα έργα υψηλής τέχνης έγιναν σταδιακά προσιτά σε 

περισσότερους ανθρώπους; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιον τρόπο ανάπτυξης ακολουθεί ο συγγραφέας στην τελευταία (Παράλληλα 

…ανθρώπους) παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

επιτεύγματα, επηρέασε, σημασίας, ορισμένα, απαραίτητες. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 5) 
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Γ2α. «Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία 

βιομηχανία …».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στο παραπάνω χωρίο είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ερμηνεία του μηνύματος] 

 

Τα μηνύματα, ιδίως αυτά που εκπέμπονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

δεν ερμηνεύονται απ’ όλους με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινούν, βέβαια, από μία πηγή, έναν 

πομπό, αλλά φτάνουν σε πολλούς αποδέκτες, που ζουν σε διαφορετικά κοινωνικά 

περιβάλλοντα, όπου ισχύουν διαφορετικοί κώδικες. Για παράδειγμα, για έναν 

τραπεζικό υπάλληλο η διαφήμιση ενός ψυγείου μέσω της τηλεόρασης δεν είναι τίποτε 

άλλο από μια ώθηση για την αγορά του, αλλά για έναν φτωχό χωρικό η ίδια 

διαφήμιση καταδεικνύει μια κοινωνία ευμάρειας
1
, την οποία αυτός πρέπει να 

κατακτήσει. Κανένας, λοιπόν, δε ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο παραλήπτης 

προσλαμβάνει το μήνυμα, εκτός βέβαια από σπάνιες περιπτώσεις. 

Πιστεύω ότι το σφάλμα που όλοι κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να 

κερδίσουμε τη μάχη του ανθρώπου μέσα στον τεχνολογικό κόσμο των μέσων της 

μαζικής επικοινωνίας προστρέχοντας σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Οι πολιτικοί, 

οι εκπαιδευτικοί, οι ειδήμονες των επικοινωνιών νομίζουν συνήθως ότι, για να 

ελέγχουν την εξουσία των μέσων, πρέπει να ελέγχουν δύο κρίκους της αλυσίδας: την 

πηγή και το κανάλι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι ελέγχουν και το μήνυμα. 

Όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ελέγχουν το μήνυμα ως κενή μορφή που ο κάθε 

παραλήπτης θα γεμίσει με τη σημασία που του υπαγορεύουν όχι μόνο η οικονομική 

και κοινωνική του κατάσταση, αλλά και το πολιτιστικό πρότυπο που φέρει μέσα του, 

ιδίως αυτό. 

Η παραπάνω «στρατηγική λύση» συνοψίζεται στις φράσεις: «πρέπει να πάρω 

τη θέση του διευθυντή του τάδε τηλεοπτικού σταθμού» ή «πρέπει να γίνω υπουργός 

Επικοινωνιών», ή ακόμη «πρέπει να καταλάβω τη θέση του διευθυντή της 

μεγαλύτερης εφημερίδας». Δεν αρνούμαι ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να δώσει 

εξαιρετικά αποτελέσματα σε όποιον επιδιώκει πολιτική και οικονομική επιτυχία. 

Φοβάμαι, όμως, πως δίνει αρκετά πενιχρά αποτελέσματα σε όποιον ελπίζει ότι 

μπορεί να δώσει στα ανθρώπινα όντα μια κάποια ελευθερία ως προς το 

απολυταρχικό φαινόμενο της επικοινωνίας. 

Γι’ αυτό, στη θέση της παραπάνω «στρατηγικής λύσης» θα χρειαστεί στο 

μέλλον να υιοθετήσουμε τη λύση του ανταρτοπόλεμου. Με άλλα λόγια, πρέπει να 

καταλάβουμε σε κάθε μέρος του κόσμου, την πρώτη θέση μπρος σε κάθε δέκτη 

τηλεόρασης, σε κάθε κινηματογραφική οθόνη, σε κάθε ραδιοφωνικό δέκτη, σε κάθε 

φύλλο εφημερίδας. Και τούτο, γιατί θεωρώ πως τη μάχη για την επιβίωση του 

                                                           
1
 ευμάρειας: πλούτου, καλοπέρασης. 
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ανθρώπου ως υπεύθυνου και ελεύθερου όντος στην εποχή των επικοινωνιών δεν την 

κερδίζει κανείς τη στιγμή που η επικοινωνία αρχίζει, αλλά όταν τελειώνει. Ένα 

πολιτικό κόμμα που ξέρει να πλησιάζει τις οικογένειες που βλέπουν τηλεόραση, για 

να τις βοηθήσει στον σχολιασμό του μηνύματος που δέχονται, μπορεί να αλλάξει τη 

σημασία που η πηγή έδινε σε αυτό το μήνυμα. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, ο 

οποίος θα κατάφερνε να βάλει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο να συζητήσει το 

μήνυμα που δέχεται, θα μπορούσε να αντιστρέψει το νόημα του μηνύματος ή να 

δείξει ότι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. 

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως δεν προτείνω μια νέα και πιο 

τρομερή μορφή ελέγχου της κοινής γνώμης. Προτείνω, αντίθετα, δράση που θα 

οδηγήσει το ακροατήριο στον έλεγχο του μηνύματος και στη συνειδητοποίηση των 

πολλών δυνατοτήτων ερμηνείας. 

 

U. Eco (1985). Η σημειολογία στην καθημερινή ζωή. Αθήνα: Μαλλιάρης - 

Παιδεία, 30-32 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιον τρόπο μπορεί, κατά τον συγγραφέα, να κερδίσει ο σύγχρονος 

άνθρωπος την «ελευθερία» απέναντι στο απολυταρχικό φαινόμενο της μαζικής 

επικοινωνίας; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή στην πρώτη παράγραφο (Τα μηνύματα… περιπτώσεις) του 

κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η κάθε διαρθρωτική λέξη ή φράση; 

 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

προσλαμβάνει, ειδήμονες, πενιχρά, απολυταρχικό, συνειδητοποίηση. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, 

τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ερμηνεία του μηνύματος] 

 

Τα μηνύματα, ιδίως αυτά που εκπέμπονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

δεν ερμηνεύονται απ’ όλους με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινούν, βέβαια, από μία πηγή, έναν 

πομπό, αλλά φτάνουν σε πολλούς αποδέκτες, που ζουν σε διαφορετικά κοινωνικά 

περιβάλλοντα, όπου ισχύουν διαφορετικοί κώδικες. Για παράδειγμα, για έναν 

τραπεζικό υπάλληλο η διαφήμιση ενός ψυγείου μέσω της τηλεόρασης δεν είναι τίποτε 

άλλο από μια ώθηση για την αγορά του, αλλά για έναν φτωχό χωρικό η ίδια 

διαφήμιση καταδεικνύει μια κοινωνία ευμάρειας
1
, την οποία αυτός πρέπει να 

κατακτήσει. Κανένας, λοιπόν, δε ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο παραλήπτης 

προσλαμβάνει το μήνυμα, εκτός βέβαια από σπάνιες περιπτώσεις. 

Πιστεύω ότι το σφάλμα που όλοι κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να 

κερδίσουμε τη μάχη του ανθρώπου μέσα στον τεχνολογικό κόσμο των μέσων της 

μαζικής επικοινωνίας προστρέχοντας σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Οι πολιτικοί, 

οι εκπαιδευτικοί, οι ειδήμονες των επικοινωνιών νομίζουν συνήθως ότι, για να 

ελέγχουν την εξουσία των μέσων, πρέπει να ελέγχουν δύο κρίκους της αλυσίδας: την 

πηγή και το κανάλι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι ελέγχουν και το μήνυμα. 

Όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ελέγχουν το μήνυμα ως κενή μορφή που ο κάθε 

παραλήπτης θα γεμίσει με τη σημασία που του υπαγορεύουν όχι μόνο η οικονομική 

και κοινωνική του κατάσταση, αλλά και το πολιτιστικό πρότυπο που φέρει μέσα του, 

ιδίως αυτό. 

Η παραπάνω «στρατηγική λύση» συνοψίζεται στις φράσεις: «πρέπει να πάρω 

τη θέση του διευθυντή του τάδε τηλεοπτικού σταθμού» ή «πρέπει να γίνω υπουργός 

Επικοινωνιών», ή ακόμη «πρέπει να καταλάβω τη θέση του διευθυντή της 

μεγαλύτερης εφημερίδας». Δεν αρνούμαι ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να δώσει 

εξαιρετικά αποτελέσματα σε όποιον επιδιώκει πολιτική και οικονομική επιτυχία. 

Φοβάμαι, όμως, πως δίνει αρκετά πενιχρά αποτελέσματα σε όποιον ελπίζει ότι 

μπορεί να δώσει στα ανθρώπινα όντα μια κάποια ελευθερία ως προς το απολυταρχικό 

φαινόμενο της επικοινωνίας. 

Γι’ αυτό, στη θέση της παραπάνω «στρατηγικής λύσης» θα χρειαστεί στο 

μέλλον να υιοθετήσουμε τη λύση του ανταρτοπόλεμου. Με άλλα λόγια, πρέπει να 

καταλάβουμε σε κάθε μέρος του κόσμου, την πρώτη θέση μπρος σε κάθε δέκτη 

τηλεόρασης, σε κάθε κινηματογραφική οθόνη, σε κάθε ραδιοφωνικό δέκτη, σε κάθε 

φύλλο εφημερίδας. Και τούτο, γιατί θεωρώ πως τη μάχη για την επιβίωση του 

                                                           
1
 ευμάρειας: πλούτου, καλοπέρασης. 
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ανθρώπου ως υπεύθυνου και ελεύθερου όντος στην εποχή των επικοινωνιών δεν την 

κερδίζει κανείς τη στιγμή που η επικοινωνία αρχίζει, αλλά όταν τελειώνει. Ένα 

πολιτικό κόμμα που ξέρει να πλησιάζει τις οικογένειες που βλέπουν τηλεόραση, για 

να τις βοηθήσει στον σχολιασμό του μηνύματος που δέχονται, μπορεί να αλλάξει τη 

σημασία που η πηγή έδινε σε αυτό το μήνυμα. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, ο 

οποίος θα κατάφερνε να βάλει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο να συζητήσει το 

μήνυμα που δέχεται, θα μπορούσε να αντιστρέψει το νόημα του μηνύματος ή να 

δείξει ότι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. 

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως δεν προτείνω μια νέα και πιο 

τρομερή μορφή ελέγχου της κοινής γνώμης. Προτείνω, αντίθετα, δράση που θα 

οδηγήσει το ακροατήριο στον έλεγχο του μηνύματος και στη συνειδητοποίηση των 

πολλών δυνατοτήτων ερμηνείας. 

 

U. Eco (1985). Η σημειολογία στην καθημερινή ζωή. Αθήνα: Μαλλιάρης - 

Παιδεία, 30-32 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη του συγγραφέα ότι τη μάχη για την επιβίωση του 

ανθρώπου ως υπεύθυνου και ελεύθερου όντος στην εποχή των επικοινωνιών 

την κερδίζει κανείς, όταν η επικοινωνία τελειώνει. (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Πιστεύω… αυτό) του κειμένου και 

να προσδιορίσετε τη σχέση που η καθεμιά σηματοδοτεί. 

(μονάδες 4) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για 

καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: σπάνιες, 

κερδίσουμε, αρνούμαι, πενιχρά, πλησιάζει. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η ίδια διαφήμιση καταδεικνύει μια κοινωνία ευμάρειας, την οποία αυτός 

πρέπει να κατακτήσει».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της τηλεόρασης] 

 

Είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο «ενεργός τηλεθεατής» είναι κάποιος που 

βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση και αντιστέκεται στο ιδεολογικό περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών μηνυμάτων, ότι είναι αυτός που βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να 

αναδιαμορφώσει το περιεχόμενό τους ή να αξιολογήσει τις κοινωνικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις της τηλεόρασης. Είναι, όμως, γεγονός ότι οι περισσότεροι 

βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση, ότι αξιολογούμε τα τηλεοπτικά 

προγράμματα επιλέγοντας να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά και ότι τα παιδιά 

και οι έφηβοι δαπανούν περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση παρά μπροστά 

στους δασκάλους τους. 

Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ακρίβεια να μιλήσει για τις βαθύτερες 

επιδράσεις της τηλεόρασης. Όμως, θεωρώ πως η γλώσσα και η ρητορική της 

υποβοηθούν στη δημιουργία και την επιβεβαίωση των ιδεολογικών στερεοτύπων και 

κατηγοριοποιήσεων. Η καθημερινή αφομοίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου 

μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει και επεκτείνει την κυρίαρχη ιδεολογία και τις 

πολιτιστικές προκαταλήψεις που εμπεριέχονται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Βέβαια, 

το ερώτημα είναι αν υπάρχει μία και μοναδική κυρίαρχη ιδεολογία ή περισσότερες 

και σε ποιον βαθμό είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη 

περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κανάλια και έχει αυξηθεί η 

δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών. Ωστόσο, παρ’ όλο που έχουν αυξηθεί οι 

επιλογές, στο πεδίο που ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς οι επιλογές αυτές 

καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής 

ΜΜΕ). 

Έχω την άποψη ότι η τηλεόραση, αλλά και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, επηρεάζει 

μακροπρόθεσμα όχι μόνο τα άτομα, αλλά και τον πολιτισμό, το πεδίο της γνώσης, 

τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, επειδή προσφέρει μια σειρά από εικόνες, 

ιδέες και εκτιμήσεις με βάση τις οποίες τα μέλη του κοινού μπορούν να επιλέξουν και 

να διαμορφώσουν τις δικές τους τάσεις. Ωστόσο, τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της τηλεόρασης, παρέχουν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις έναν «ορισμό της 

κατάστασης» και μία εικόνα της επικρατούσας αντίληψης. Για παράδειγμα, στη 

σφαίρα των προσωπικών ενδυματολογικών επιλογών η τηλεόραση εκφράζει συχνά 

μία άποψη για το τι θεωρείται της μόδας και τι παρωχημένο. Έτσι, το κοινό 

μακροπρόθεσμα υιοθετεί την αντίληψη των ΜΜΕ για τα ζητήματα και τα γεγονότα. 

 

GI_V_NEG_0_19292.pdf



Η βασική μακροπρόθεσμη επίδραση των ΜΜΕ είναι ότι παρέχουν όχι 

ξεχωριστά και μεμονωμένα μηνύματα, αλλά ολόκληρες σειρές ή συστήματα 

μηνυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι εδώ σε θέματα, όπως η 

άτυπη εκμάθηση κοινωνικών ρόλων ή κανόνων και η έμμεση διακίνηση ιδεών. 

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η τηλεόραση διατηρεί, σταθεροποιεί και 

ενδυναμώνει, αντί να αμφισβητεί, να απειλεί τα υπάρχοντα συστήματα αξιών, 

πεποιθήσεων και στάσεων. Όμως, μακροπρόθεσμα μεταβάλλει τον τρόπο με τον 

οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς όλοι 

μας ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρησιμοποιούμε την τηλεόραση για να 

ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τηλεόραση, όντας 

αποδεκτή τόσο από τους τηλεθεατές με υψηλή μόρφωση όσο και από εκείνους χωρίς 

υψηλό μορφωτικό υπόβαθρο και έχοντας τη δυνατότητα να «αναμειγνύει» τις 

αισθήσεις της όρασης και της ακοής, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας. 

 

Στ. Παπαθανασόπουλος (1997). Η δύναμη της τηλεόρασης. Αθήνα: 

Καστανιώτης, 67-68 (διασκευή). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώστε περιληπτικά το κείμενο ( 80 – 100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι η τηλεόραση 

μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον 

κοινωνικό περίγυρο; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Είναι… δασκάλους 

τους) και την τρίτη παράγραφο (Έχω την… γεγονότα) του κειμένου. 

(μονάδες 4) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση» «κυρίαρχη ιδεολογία» και 

«δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών». 

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν 

πολλά κανάλια». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία 

είτε των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών 

παραθετικών/προσθετικών προτάσεων. 

(μονάδες 3) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

 (μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της τηλεόρασης] 

 

Είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο «ενεργός τηλεθεατής» είναι κάποιος που 

βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση και αντιστέκεται στο ιδεολογικό περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών μηνυμάτων, ότι είναι αυτός που βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να 

αναδιαμορφώσει το περιεχόμενό τους ή να αξιολογήσει τις κοινωνικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις της τηλεόρασης. Είναι, όμως, γεγονός ότι οι περισσότεροι 

βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση, ότι αξιολογούμε τα τηλεοπτικά 

προγράμματα επιλέγοντας να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά και ότι τα παιδιά 

και οι έφηβοι δαπανούν περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση παρά μπροστά 

στους δασκάλους τους. 

Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ακρίβεια να μιλήσει για τις βαθύτερες 

επιδράσεις της τηλεόρασης. Όμως, θεωρώ πως η γλώσσα και η ρητορική της 

υποβοηθούν στη δημιουργία και την επιβεβαίωση των ιδεολογικών στερεοτύπων και 

κατηγοριοποιήσεων. Η καθημερινή αφομοίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου 

μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει και επεκτείνει την κυρίαρχη ιδεολογία και τις 

πολιτιστικές προκαταλήψεις που εμπεριέχονται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Βέβαια, 

το ερώτημα είναι αν υπάρχει μία και μοναδική κυρίαρχη ιδεολογία ή περισσότερες 

και σε ποιον βαθμό είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη 

περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κανάλια και έχει αυξηθεί η 

δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών. Ωστόσο, παρ’ όλο που έχουν αυξηθεί οι 

επιλογές, στο πεδίο που ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς οι επιλογές αυτές 

καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής 

ΜΜΕ). 

Έχω την άποψη ότι η τηλεόραση, αλλά και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, επηρεάζει 

μακροπρόθεσμα όχι μόνο τα άτομα, αλλά και τον πολιτισμό, το πεδίο της γνώσης, 

τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, επειδή προσφέρει μια σειρά από εικόνες, 

ιδέες και εκτιμήσεις με βάση τις οποίες τα μέλη του κοινού μπορούν να επιλέξουν και 

να διαμορφώσουν τις δικές τους τάσεις. Ωστόσο, τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της τηλεόρασης, παρέχουν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις έναν «ορισμό της 

κατάστασης» και μία εικόνα της επικρατούσας αντίληψης. Για παράδειγμα, στη 

σφαίρα των προσωπικών ενδυματολογικών επιλογών η τηλεόραση εκφράζει συχνά 

μία άποψη για το τι θεωρείται της μόδας και τι παρωχημένο. Έτσι, το κοινό 

μακροπρόθεσμα υιοθετεί την αντίληψη των ΜΜΕ για τα ζητήματα και τα γεγονότα. 
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Η βασική μακροπρόθεσμη επίδραση των ΜΜΕ είναι ότι παρέχουν όχι 

ξεχωριστά και μεμονωμένα μηνύματα, αλλά ολόκληρες σειρές ή συστήματα 

μηνυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι εδώ σε θέματα, όπως η 

άτυπη εκμάθηση κοινωνικών ρόλων ή κανόνων και η έμμεση διακίνηση ιδεών. 

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η τηλεόραση διατηρεί, σταθεροποιεί και 

ενδυναμώνει, αντί να αμφισβητεί, να απειλεί τα υπάρχοντα συστήματα αξιών, 

πεποιθήσεων και στάσεων. Όμως, μακροπρόθεσμα μεταβάλλει τον τρόπο με τον 

οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς όλοι 

μας ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρησιμοποιούμε την τηλεόραση για να 

ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τηλεόραση, όντας 

αποδεκτή τόσο από τους τηλεθεατές με υψηλή μόρφωση όσο και από εκείνους χωρίς 

υψηλό μορφωτικό υπόβαθρο και έχοντας τη δυνατότητα να «αναμειγνύει» τις 

αισθήσεις της όρασης και της ακοής, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας. 

 

Στ. Παπαθανασόπουλος (1997). Η δύναμη της τηλεόρασης. Αθήνα: 

Καστανιώτης, 67-68 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην πρόταση: «οι 

επιλογές [των τηλεθεατών] καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης» (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 11) 

 

Β2.  Ποια είναι τα δομικά μέρη της δεύτερης παραγράφου (Κανείς δεν… εξής 

ΜΜΕ) του κειμένου;  

(μονάδες 4) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: τηλεόραση, επικρατούσας 

αντίληψης, υιοθετεί, ενημερωθούμε, ψυχαγωγηθούμε. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Η λέξη αναμειγνύει (τελευταία παράγραφος) χρησιμοποιείται με την 

κυριολεκτική/δηλωτική ή με τη μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία;  

 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Γράψτε μια πρόταση χρησιμοποιώντας τη λέξη αναμειγνύει με την αντίθετη 

σημασία από αυτήν που διαπιστώσατε παραπάνω στο κείμενο. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο μύθος του «τηλεοπτικού εγκληματία»] 

 

Αν κανείς παρακολουθήσει την τρέχουσα ειδησεογραφία, θα σχηματίσει την 

εντύπωση ότι η χώρα μας μαστίζεται από μια περίεργη ομάδα «ανθρωπόμορφων 

τεράτων». «Στυγεροί δολοφόνοι», «αδίστακτοι έμποροι λευκού θανάτου», 

«διεστραμμένοι βιαστές», «πανούργοι σατανιστές» αποτελούν μέρη ενός ατέλειωτου 

καταλόγου τίτλων, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του σημειολογική αξία. 

Πλήθος εκπομπών, άρθρων και σχολίων αφιερώνεται στη σκιαγράφηση της 

φυσιογνωμίας ανθρώπων που έχουν διαπράξει έγκλημα. Ανατριχιαστικές σκηνές 

απίστευτης βιαιότητας εξιστορούνται, αναπαρίστανται με τον δράστη τους σε ρόλο 

τηλεοπτικού πρωταγωνιστή. 

Η αναγωγή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δράστη ενός εγκλήματος 

σε κεντρικό σημείο αναφοράς συνιστά μια πολυεπίπεδη/πολυδιάστατη λειτουργία. 

Αρχικά, η εικόνα του μανιακού, διεστραμμένου ή σατανικού δράστη και η προβολή 

ορισμένων στοιχείων της φυσιογνωμίας του, λόγου χάρη της εθνικότητάς του ή του 

τρόπου ζωής του, δημιουργεί ή υπηρετεί το στερεότυπο του εγκληματία. Με τον 

τρόπο αυτόν, βέβαια, προωθείται το πρότυπο του ορθού, όπως αυτό κατά βούληση 

και κατά περίπτωση νοείται. Έπειτα, ο «τηλεοπτικός εγκληματίας» προσφέρει εύκολη 

και αρκούντως πειστική αιτιολόγηση του εγκλήματος, απενοχοποιεί το 

εγκληματογόνο κοινωνικό περιβάλλον και συντελεί στην εύρεση αποδιοπομπαίου 

τράγου. Ασφαλώς, η προσωποποίηση ενός εγκληματικού φαινομένου δημιουργεί 

αποπροσανατολισμό και έτσι ακυρώνει τη δυνατότητα επισήμανσης των κοινωνικών 

αιτιών που το εκκόλαψαν. Επομένως, εκείνο που φαίνεται να προέχει είναι ο 

εντοπισμός του «άλλου» και η εξόντωσή του. 

Η κατακραυγή του αποδιοπομπαίου τράγου επιτελεί ταυτόχρονα μια μάλλον 

αφανή ψυχολογική λειτουργία. Ο «τηλεοπτικός εγκληματίας» ενσαρκώνοντας τον 

«άλλο» συγκεκριμενοποιεί, εξατομικεύει και τέλος δίνει υλική υπόσταση στο «κακό». 

Έτσι, προσφέρεται η ικανοποίηση της αναγνώρισης στον «φιλήσυχο πολίτη», αφού 

αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κακού. 

Επιπλέον, η αντιδιαστολή «κακός- καλός», που πάντα «πουλάει», εξηγεί ίσως 

τη μεγάλη δημοτικότητα τόσο των πραγματικά θλιβερών εγκληματικών δράσεων όσο 

και των δραστών τους, ενώ προσδίδει αληθοφάνεια στις ταινίες αστυνομικού 

περιεχομένου που στηρίζονται ακριβώς σε αυτό το σχήμα. Τέλος, η εύρεση, ο 

εξευτελισμός και η εξολόθρευση του «κακού» - αν αυτό είναι δυνατόν - δημιουργεί 

την ψευδαίσθηση μιας ολοκληρωτικής νίκης έναντι του αιώνιου εχθρού. Η 
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διαπόμπευση του «κακούργου» λειτουργεί ως μηχανισμός ελεγχόμενης διοχέτευσης 

και κυρίως ακίνδυνης εκτόνωσης της συσσωρευμένης λαϊκής οργής. 

Σ’ αυτήν την κατάσταση διάχυτης έντασης η κατάληξη φαίνεται αναπόφευκτη. 

Η έκκληση για αυστηρότητα κατά την επιβολή των ποινών βρίσκει συχνά την 

αποδοχή κάποιων δημοσίων προσώπων που αβασάνιστα και ανέξοδα πλειοδοτούν 

στις κλήσεις για ένταση της ποινικής καταστολής. Οι παράλληλες τηλεοπτικές δίκες 

και καταδίκες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ώστε η ελεύθερη κρίση του δικαστή 

να φαίνεται αμφίβολη δυνατότητα και η απαιτούμενη ψυχραιμία σχεδόν ανέφικτη 

διεκδίκηση. Η αυτοσυγκράτηση παραμένει ζητούμενο. 

 

Ε. Φυτράκης, εφ. Ελευθεροτυπία, 18/8/1995 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (70 – 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στην πρόταση: «Η 

διαπόμπευση του “κακούργου” λειτουργεί ως μηχανισμός […] εκτόνωσης 

της συσσωρευμένης λαϊκής οργής» (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθείται 

στη δεύτερη παράγραφο (Η αναγωγή... εξόντωσή του) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

σκιαγράφηση, βούληση, επισήμανσης, αντιδιαστολή, ανέφικτη. (Μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Πλήθος εκπομπών […] αφιερώνεται στη σκιαγράφηση της φυσιογνωμίας 

ανθρώπων που έχουν διαπράξει έγκλημα».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο μύθος του «τηλεοπτικού εγκληματία»] 

 

Αν κανείς παρακολουθήσει την τρέχουσα ειδησεογραφία, θα σχηματίσει την 

εντύπωση ότι η χώρα μας μαστίζεται από μια περίεργη ομάδα «ανθρωπόμορφων 

τεράτων». «Στυγεροί δολοφόνοι», «αδίστακτοι έμποροι λευκού θανάτου», 

«διεστραμμένοι βιαστές», «πανούργοι σατανιστές» αποτελούν μέρη ενός ατέλειωτου 

καταλόγου τίτλων, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του σημειολογική αξία. 

Πλήθος εκπομπών, άρθρων και σχολίων αφιερώνεται στη σκιαγράφηση της 

φυσιογνωμίας ανθρώπων που έχουν διαπράξει έγκλημα. Ανατριχιαστικές σκηνές 

απίστευτης βιαιότητας εξιστορούνται, αναπαρίστανται με τον δράστη τους σε ρόλο 

τηλεοπτικού πρωταγωνιστή. 

Η αναγωγή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δράστη ενός εγκλήματος 

σε κεντρικό σημείο αναφοράς συνιστά μια πολυεπίπεδη/πολυδιάστατη λειτουργία. 

Αρχικά, η εικόνα του μανιακού, διεστραμμένου ή σατανικού δράστη και η προβολή 

ορισμένων στοιχείων της φυσιογνωμίας του, λόγου χάρη της εθνικότητάς του ή του 

τρόπου ζωής του, δημιουργεί ή υπηρετεί το στερεότυπο του εγκληματία. Με τον 

τρόπο αυτόν, βέβαια, προωθείται το πρότυπο του ορθού, όπως αυτό κατά βούληση 

και κατά περίπτωση νοείται. Έπειτα, ο «τηλεοπτικός  εγκληματίας» προσφέρει 

εύκολη και αρκούντως πειστική αιτιολόγηση του εγκλήματος, απενοχοποιεί το 

εγκληματογόνο κοινωνικό περιβάλλον και συντελεί στην εύρεση αποδιοπομπαίου 

τράγου. Ασφαλώς, η προσωποποίηση ενός εγκληματικού φαινομένου δημιουργεί 

αποπροσανατολισμό και έτσι ακυρώνει τη δυνατότητα επισήμανσης των κοινωνικών 

αιτιών που το εκκόλαψαν. Επομένως, εκείνο που φαίνεται να προέχει είναι ο 

εντοπισμός του «άλλου» και η εξόντωσή του. 

Η κατακραυγή του αποδιοπομπαίου τράγου επιτελεί ταυτόχρονα μια μάλλον 

αφανή ψυχολογική λειτουργία. Ο «τηλεοπτικός εγκληματίας» ενσαρκώνοντας τον 

«άλλο» συγκεκριμενοποιεί, εξατομικεύει και τέλος δίνει υλική υπόσταση στο «κακό». 

Έτσι, προσφέρεται η ικανοποίηση της αναγνώρισης στον «φιλήσυχο πολίτη», αφού 

αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κακού. 

Επιπλέον, η αντιδιαστολή «κακός- καλός», που πάντα «πουλάει», εξηγεί ίσως 

τη μεγάλη δημοτικότητα τόσο των πραγματικά θλιβερών εγκληματικών δράσεων όσο 

και των δραστών τους, ενώ προσδίδει αληθοφάνεια στις ταινίες αστυνομικού 

περιεχομένου που στηρίζονται ακριβώς σε αυτό το σχήμα. Τέλος, η εύρεση, ο 

εξευτελισμός και η εξολόθρευση του «κακού» - αν αυτό είναι δυνατόν -  δημιουργεί 

την ψευδαίσθηση μιας ολοκληρωτικής νίκης έναντι του αιώνιου εχθρού. Η 
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διαπόμπευση του «κακούργου» λειτουργεί ως μηχανισμός ελεγχόμενης διοχέτευσης 

και κυρίως ακίνδυνης εκτόνωσης της συσσωρευμένης λαϊκής οργής. 

Σ’ αυτήν την κατάσταση διάχυτης έντασης η κατάληξη φαίνεται αναπόφευκτη. 

Η έκκληση για αυστηρότητα κατά την επιβολή των ποινών βρίσκει συχνά την 

αποδοχή κάποιων δημοσίων προσώπων που αβασάνιστα και ανέξοδα πλειοδοτούν 

στις κλήσεις για ένταση της ποινικής καταστολής. Οι παράλληλες τηλεοπτικές δίκες 

και καταδίκες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ώστε η ελεύθερη κρίση του δικαστή 

να φαίνεται αμφίβολη δυνατότητα και η απαιτούμενη ψυχραιμία σχεδόν ανέφικτη 

διεκδίκηση. Η αυτοσυγκράτηση παραμένει ζητούμενο. 

 

Ε. Φυτράκης, εφ. Ελευθεροτυπία, 18/8/1995 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, η προσωποποίηση ενός εγκληματικού φαινομένου 

ακυρώνει τη δυνατότητα επισήμανσης των κοινωνικών αιτιών που το 

εκκόλαψαν; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Αν κανείς… 

πρωταγωνιστή) του κειμένου. 

 (μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, στερεότυπο, εγκληματίας, αποπροσανατολισμό, πουλάει. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

 

(μονάδες 10) 
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Γ2. Να εξηγήσετε γιατί ο αρθρογράφος τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση 

«τηλεοπτικός εγκληματίας» στη δεύτερη παράγραφο (Η αναγωγή… εξόντωσή 

του) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο μύθος του «τηλεοπτικού εγκληματία»] 

 

Αν κανείς παρακολουθήσει την τρέχουσα ειδησεογραφία, θα σχηματίσει την 

εντύπωση ότι η χώρα μας μαστίζεται από μια περίεργη ομάδα «ανθρωπόμορφων 

τεράτων». «Στυγεροί δολοφόνοι», «αδίστακτοι έμποροι λευκού θανάτου», 

«διεστραμμένοι βιαστές», «πανούργοι σατανιστές» αποτελούν μέρη ενός ατέλειωτου 

καταλόγου τίτλων, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του σημειολογική αξία. 

Πλήθος εκπομπών, άρθρων και σχολίων αφιερώνεται στη σκιαγράφηση της 

φυσιογνωμίας ανθρώπων που έχουν διαπράξει έγκλημα. Ανατριχιαστικές σκηνές 

απίστευτης βιαιότητας εξιστορούνται, αναπαρίστανται με τον δράστη τους σε ρόλο 

τηλεοπτικού πρωταγωνιστή. 

Η αναγωγή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δράστη ενός εγκλήματος 

σε κεντρικό σημείο αναφοράς συνιστά μια πολυεπίπεδη/πολυδιάστατη λειτουργία. 

Αρχικά, η εικόνα του μανιακού, διεστραμμένου ή σατανικού δράστη και η προβολή 

ορισμένων στοιχείων της φυσιογνωμίας του, λόγου χάρη της εθνικότητάς του ή του 

τρόπου ζωής του, δημιουργεί ή υπηρετεί το στερεότυπο του εγκληματία. Με τον 

τρόπο αυτόν, βέβαια, προωθείται το πρότυπο του ορθού, όπως αυτό κατά βούληση 

και κατά περίπτωση νοείται. Έπειτα, ο «τηλεοπτικός  εγκληματίας» προσφέρει 

εύκολη και αρκούντως πειστική αιτιολόγηση του εγκλήματος, απενοχοποιεί το 

εγκληματογόνο κοινωνικό περιβάλλον και συντελεί στην εύρεση αποδιοπομπαίου 

τράγου. Ασφαλώς, η προσωποποίηση ενός εγκληματικού φαινομένου δημιουργεί 

αποπροσανατολισμό και έτσι ακυρώνει τη δυνατότητα επισήμανσης των κοινωνικών 

αιτιών που το εκκόλαψαν. Επομένως, εκείνο που φαίνεται να προέχει είναι ο 

εντοπισμός του «άλλου» και η εξόντωσή του. 

Η κατακραυγή του αποδιοπομπαίου τράγου επιτελεί ταυτόχρονα μια μάλλον 

αφανή ψυχολογική λειτουργία. Ο «τηλεοπτικός εγκληματίας» ενσαρκώνοντας τον 

«άλλο» συγκεκριμενοποιεί, εξατομικεύει και τέλος δίνει υλική υπόσταση στο «κακό». 

Έτσι, προσφέρεται η ικανοποίηση της αναγνώρισης στον «φιλήσυχο πολίτη», αφού 

αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κακού. 

Επιπλέον, η αντιδιαστολή «κακός- καλός», που πάντα «πουλάει», εξηγεί ίσως 

τη μεγάλη δημοτικότητα τόσο των πραγματικά θλιβερών εγκληματικών δράσεων όσο 

και των δραστών τους, ενώ προσδίδει αληθοφάνεια στις ταινίες αστυνομικού 

περιεχομένου που στηρίζονται ακριβώς σε αυτό το σχήμα. Τέλος, η εύρεση, ο 

εξευτελισμός και η εξολόθρευση του «κακού» - αν αυτό είναι δυνατόν - δημιουργεί 

την ψευδαίσθηση μιας ολοκληρωτικής νίκης έναντι του αιώνιου εχθρού. Η 
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διαπόμπευση του «κακούργου» λειτουργεί ως μηχανισμός ελεγχόμενης διοχέτευσης 

και κυρίως ακίνδυνης εκτόνωσης της συσσωρευμένης λαϊκής οργής. 

Σ’ αυτήν την κατάσταση διάχυτης έντασης η κατάληξη φαίνεται αναπόφευκτη. 

Η έκκληση για αυστηρότητα κατά την επιβολή των ποινών βρίσκει συχνά την 

αποδοχή κάποιων δημοσίων προσώπων που αβασάνιστα και ανέξοδα πλειοδοτούν 

στις κλήσεις για ένταση της ποινικής καταστολής. Οι παράλληλες τηλεοπτικές δίκες 

και καταδίκες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ώστε η ελεύθερη κρίση του δικαστή 

να φαίνεται αμφίβολη δυνατότητα και η απαιτούμενη ψυχραιμία σχεδόν ανέφικτη 

διεκδίκηση. Η αυτοσυγκράτηση παραμένει ζητούμενο. 

 

Ε. Φυτράκης, εφ. Ελευθεροτυπία, 18/8/1995 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (70 – 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο αρθρογράφος την άποψη ότι η αναγωγή 

από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δράστη ενός εγκλήματος σε κεντρικό 

σημείο αναφοράς συνιστά μια πολυεπίπεδη/πολυδιάστατη λειτουργία; (60-80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθείται 

στην πρώτη παράγραφο (Αν κανείς… πρωταγωνιστή) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: στυγεροί, αποδιοπομπαίου τράγου, διαπόμπευση, αναπόφευκτη, 

αυτοσυγκράτηση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους 

ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 
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Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα χωρίο στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Το κοινό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης] 

 

Υπάρχει η άποψη πως η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ) αντιλαμβάνεται το κοινό τους ως μια «μάζα 

κοινών ή μέσων ανθρώπων», των οποίων το πολιτιστικό επίπεδο θεωρείται χαμηλό. 

Το κοινό αυτό αποτελείται από άντρες και γυναίκες, από τους οποίους λείπει κάθε 

πολιτική ή πνευματική ανησυχία και προβληματισμός. Γι’ αυτό και τα τηλεοπτικά 

προϊόντα που το κοινό θέλει - και που του τα προσφέρουν - είναι χαμηλής ποιότητας. 

Αναμφίβολα, μέχρι ένα σημείο η εικόνα αυτή του κοινού βασίζεται στην 

πραγματικότητα. Η σύγχρονη κοινωνία προσφέρει στα μέλη της τυπική παιδεία και 

όχι τα προσόντα και τα βιώματα που θα επέτρεπαν μια γνήσια, ενεργητική συμμετοχή 

στον χώρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γι’ αυτόν τον λόγο οι 

λαϊκές μάζες αποζητούν πληροφόρηση και ψυχαγωγία που δεν κουράζει πνευματικά 

και δεν αναστατώνει τον καθιερωμένο τρόπο ζωής και σκέψης. 

Εντούτοις, το να αντιλαμβάνεται κανείς το πολιτιστικό επίπεδο του κοινού ως 

μια συμπαγή και αμετάβλητη ενότητα είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο. Αρχικά, επειδή 

έτσι παραγνωρίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών που απαρτίζουν το «κοινό» - 

διαφοροποιήσεις ταξικές, γεωγραφικές, κατά φύλο, ηλικία και μόρφωση. Έπειτα, 

γιατί μια τέτοια αντίληψη λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία
1
 και δεν 

επιτρέπει καμιά ουσιαστική διερεύνηση των αναγκών, των ικανοτήτων και των 

δυνατοτήτων των ανδρών και των γυναικών που απαρτίζουν το κοινό. Με άλλα 

λόγια, η εικόνα αυτή του κοινού, μολονότι έχει κάποιες από τις ρίζες της στην 

κοινωνική πραγματικότητα, ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό 

απομόνωσης από την πραγματικότητα. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος 

για το πώς είναι το κοινό. Τέλος, επιδιώκεται να διαμορφωθούν οι ανάγκες και οι 

προτιμήσεις του κοινού, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις ανάγκες των 

επικεφαλής των μέσων. 

Ποιες ανάγκες των ΜΜΕ εξυπηρετεί, λοιπόν, αυτή η εικόνα του κοινού, η 

οποία μοιάζει να καθοδηγεί τους σύγχρονους πομπούς επικοινωνίας στη διαδικασία 

παραγωγής των μηνυμάτων; Η εικόνα του κοινού ως «μάζας μέσων ανθρώπων» 

χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου γίνεται αβασάνιστα αποδεκτή από τα στελέχη των 

                                                           
1
 αυτοεκπληρούμενη προφητεία: άποψη σύμφωνα με την οποία η αρνητική προσδοκία 

που έχουμε για κάποιον ή κάτι οδηγεί τους εμπλεκόμενους σε υιοθέτηση 

συμπεριφορών που προκαλούν την επιβεβαίωση αυτής της αρνητικής προσδοκίας 

μας. 
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ΜΜΕ, γιατί λειτουργεί ως άλλοθι για την τυποποίηση και τον συντηρητισμό που 

χαρακτηρίζει τα προϊόντα των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτέλεσμα κατά 

κύριο λόγο του γεγονότος ότι τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως 

εμπορικές επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν το κοινό τους πάνω απ’ όλα ως 

αγοραστικό κοινό, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τα λαϊκά ενδιαφέροντα και 

γούστα. Ασφαλώς, τα μηνύματα των ΜΜΕ δανείζονται στοιχεία της λαϊκής 

κουλτούρας, τα οποία όμως, αφού τα ενσωματώσουν, και με τον τρόπο αυτό τα 

μεταμορφώσουν σε προϊόντα μαζικής παραγωγής, τα ξαναπροσφέρουν «αλλοιωμένα» 

στις λαϊκές μάζες. Επομένως, μακροχρόνια το κοινό θα μάθει να θέλει και να ζητά 

αυτό που του έχει ήδη προσφερθεί, αυτό στο οποίο έχει ήδη εκτεθεί και το οποίο 

τελικά διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το «τι θέλει το κοινό». Αρκετοί μελετητές 

πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός των ΜΜΕ πως κατά κάποιον τρόπο εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του κοινού - δίνοντάς του αυτό που θέλει - είναι ένας τρόπος να 

εκλογικεύσουν τις δικές τους απλοϊκές φόρμουλες. Ο κόσμος, λένε οι μελετητές, δεν 

ξέρει τι θέλει μέχρι να το δει και ακόμη και τότε αυτό που θέλει είναι συγκεχυμένο 

και πολύπλοκο. 

 

Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

Αθήνα: Gutenberg, 254-263 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη ότι το πολιτιστικό 

επίπεδο του κοινού δεν πρέπει να θεωρείται ως μια συμπαγής και αμετάβλητη 

ενότητα; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή 

στην τέταρτη παράγραφο (Ποιες... πολύπλοκο) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 2) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή:  τυποποίηση,  προϊόντα, 

ΜΜΕ, εμπορικές επιχειρήσεις, κοινό. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Τα τηλεοπτικά προϊόντα που το κοινό θέλει […]  είναι χαμηλής 

ποιότητας».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Το κοινό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης] 

 

Υπάρχει η άποψη πως η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ) αντιλαμβάνεται το κοινό τους ως μια «μάζα 

κοινών ή μέσων ανθρώπων», των οποίων το πολιτιστικό επίπεδο θεωρείται χαμηλό. 

Το κοινό αυτό αποτελείται από άντρες και γυναίκες, από τους οποίους λείπει κάθε 

πολιτική ή πνευματική ανησυχία και προβληματισμός. Γι’ αυτό και τα τηλεοπτικά 

προϊόντα που το κοινό θέλει - και που του τα προσφέρουν - είναι χαμηλής ποιότητας. 

Αναμφίβολα, μέχρι ένα σημείο η εικόνα αυτή του κοινού βασίζεται στην 

πραγματικότητα. Η σύγχρονη κοινωνία προσφέρει στα μέλη της τυπική παιδεία και 

όχι τα προσόντα και τα βιώματα που θα επέτρεπαν μια γνήσια, ενεργητική συμμετοχή 

στον χώρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γι’ αυτόν τον λόγο οι 

λαϊκές μάζες αποζητούν πληροφόρηση και ψυχαγωγία που δεν κουράζει πνευματικά 

και δεν αναστατώνει τον καθιερωμένο τρόπο ζωής και σκέψης. 

Εντούτοις, το να αντιλαμβάνεται κανείς το πολιτιστικό επίπεδο του κοινού ως 

μια συμπαγή και αμετάβλητη ενότητα είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο. Αρχικά, επειδή 

έτσι παραγνωρίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών που απαρτίζουν το «κοινό» 

- διαφοροποιήσεις ταξικές, γεωγραφικές, κατά φύλο, ηλικία και μόρφωση. Έπειτα, 

γιατί μια τέτοια αντίληψη λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία
1
 και δεν 

επιτρέπει καμιά ουσιαστική διερεύνηση των αναγκών, των ικανοτήτων και των 

δυνατοτήτων των ανδρών και των γυναικών που απαρτίζουν το κοινό. Με άλλα 

λόγια, η εικόνα αυτή του κοινού, μολονότι έχει κάποιες από τις ρίζες της στην 

κοινωνική πραγματικότητα, ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό 

απομόνωσης από την πραγματικότητα. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος 

για το πώς είναι το κοινό. Τέλος, επιδιώκεται να διαμορφωθούν οι ανάγκες και οι 

προτιμήσεις του κοινού, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις ανάγκες των 

επικεφαλής των μέσων. 

Ποιες ανάγκες των ΜΜΕ εξυπηρετεί, λοιπόν, αυτή η εικόνα του κοινού, η 

οποία μοιάζει να καθοδηγεί τους σύγχρονους πομπούς επικοινωνίας στη διαδικασία 

παραγωγής των μηνυμάτων; Η εικόνα του κοινού ως «μάζας μέσων ανθρώπων» 

χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου γίνεται αβασάνιστα αποδεκτή από τα στελέχη των 

                                                           
1
 αυτοεκπληρούμενη προφητεία: άποψη σύμφωνα με την οποία η αρνητική προσδοκία 

που έχουμε για κάποιον ή κάτι οδηγεί τους εμπλεκόμενους σε υιοθέτηση 

συμπεριφορών που προκαλούν την επιβεβαίωση αυτής της αρνητικής προσδοκίας 

μας. 
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ΜΜΕ, γιατί λειτουργεί ως άλλοθι για την τυποποίηση και τον συντηρητισμό που 

χαρακτηρίζει τα προϊόντα των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτέλεσμα κατά 

κύριο λόγο του γεγονότος ότι τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως 

εμπορικές επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν το κοινό τους πάνω απ’ όλα ως 

αγοραστικό κοινό, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τα λαϊκά ενδιαφέροντα και 

γούστα. Ασφαλώς, τα μηνύματα των ΜΜΕ δανείζονται στοιχεία της λαϊκής 

κουλτούρας, τα οποία όμως, αφού τα ενσωματώσουν, και με τον τρόπο αυτό τα 

μεταμορφώσουν σε προϊόντα μαζικής παραγωγής, τα ξαναπροσφέρουν 

«αλλοιωμένα» στις λαϊκές μάζες. Επομένως, μακροχρόνια το κοινό θα μάθει να θέλει 

και να ζητά αυτό που του έχει ήδη προσφερθεί, αυτό στο οποίο έχει ήδη εκτεθεί και 

το οποίο τελικά διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το «τι θέλει το κοινό». Αρκετοί 

μελετητές πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός των ΜΜΕ πως κατά κάποιον τρόπο 

εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινού - δίνοντάς του αυτό που θέλει - είναι ένας 

τρόπος να εκλογικεύσουν τις δικές τους απλοϊκές φόρμουλες. Ο κόσμος, λένε οι 

μελετητές, δεν ξέρει τι θέλει μέχρι να το δει και ακόμη και τότε αυτό που θέλει είναι 

συγκεχυμένο και πολύπλοκο. 

 

Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

Αθήνα: Gutenberg, 254-263 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει η συγγραφέας στην πρόταση: «τα 

μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως εμπορικές επιχειρήσεις». (60-80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου (Υπάρχει… 

ποιότητας) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: λείπει, 

απαρτίζουν, μεταμορφώσουν, πιστεύουν, πολύπλοκο. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «Τα μηνύματα των ΜΜΕ μεταμορφώνουν τα στοιχεία της λαϊκής 

κουλτούρας σε προϊόντα μαζικής παραγωγής». 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης στην παραπάνω 

πρόταση από τη συγγραφέα του κειμένου. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Φυγή από την πραγματικότητα ή φυγή στην πραγματικότητα;] 

 

Αν ήταν να περιγράψουμε με μία μόνο φράση το κυρίαρχο περιεχόμενο των μη 

ειδησεογραφικού τύπου μηνυμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής 

ΜΜΕ), η φράση αυτή δεν μπορεί παρά να ήταν «φυγή από την πραγματικότητα». 

Πράγματι, τα ΜΜΕ κατασκευάζουν πραγματικότητες ολότελα «εξωπραγματικές», 

προσφέροντας στον μέσο αναγνώστη, ακροατή ή θεατή την ευκαιρία «να ζήσει» 

άγνωρες καταστάσεις και εμπειρίες: την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. Έτσι, όποιος 

καταναλώνει τα προϊόντα των ΜΜΕ μπορεί να «βρεθεί» σε κόσμους άλλους από τον 

δικό του, να δει και να παίξει κοινωνικούς ρόλους που στην καθημερινή του ζωή τού 

είναι εντελώς απρόσιτοι. 

Στην ονειρική πραγματικότητα που κατασκευάζουν και μεταδίδουν τα ΜΜΕ 

πάντα επικρατεί το ορθό. Οι ήρωες δεν χάνουν την ψυχραιμία τους, δεν καπνίζουν και 

δεν πίνουν, δίνουν έντιμες μάχες και αποτελούν υπόδειγμα δημοκρατικής 

συμπεριφοράς. Ακόμα πιο κυρίαρχο στοιχείο αυτού του ειδυλλιακού κόσμου είναι η 

αγάπη. Μπροστά σ’ αυτήν τίποτα δεν μετράει, αλλά και τίποτα δεν μπορεί να 

αντισταθεί στη δύναμή της: ούτε οι κοινωνικές προκαταλήψεις, ούτε το χρήμα, ούτε 

οι ταξικές διακρίσεις, ούτε οι κακίες και μικροπρέπειες του κόσμου. Όλοι ξέρουμε 

πως ένα από τα στερεότυπα θέματα που συναντάμε στα μηνύματα των ΜΜΕ είναι ο 

έρωτας μεταξύ του/της φτωχού και ενός μέλους της ανώτατης κοινωνίας, ο οποίος 

έρωτας καταλήγει όχι μόνον σε έναν ευτυχισμένο γάμο, αλλά και στη συμφιλίωση 

των κοινωνικών τάξεων. 

Τέλος, οι ήρωες του κόσμου που χτίζουν τα ΜΜΕ έχουν «υπεράνθρωπες» 

προσωπικές ιδιότητες και ικανότητες. Είναι εκπληκτικά ωραίοι, ιδιαίτερα ικανοί και 

αποτελεσματικοί σε ό,τι αναλαμβάνουν να κάνουν, άτομα χαρισματικά που η φύση ή 

η μοίρα τα προίκισε ιδιαίτερα γενναιόδωρα. Κλασικό παράδειγμα: οι ήρωες των 

παιδικών κόμικς, και πάνω απ’ όλους ο περίφημος «Σούπερμαν». Οι υπερ-ήρωες 

αυτοί καταφεύγουν βέβαια στη χρήση βίας. Ωστόσο, καταφεύγουν σε αυτήν μόνο για 

αντιμετωπίσουν τους κακούς εχθρούς και για να «βάλουν τα πράγματα στη θέση 

τους»! Τούτο δεν αναιρεί φυσικά ούτε το γεγονός ότι η βία προβάλλεται ως το πιο 

γρήγορο και πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ούτε ότι οι νεαρές 

ηλικίες βομβαρδίζονται από αυτήν. 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω κάποιοι μελετητές έχουν διατυπώσει την άποψη ότι 

τα μηνύματα των ΜΜΕ, δίνοντας διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, φιλοδοξίες 

και όνειρα του σύγχρονου ανθρώπου, τον καθηλώνουν στο επίπεδο της φαντασίωσης 
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και της αυταπάτης. Είναι ενδεικτικό, λένε, ότι η ανάπτυξη του κινηματογράφου στις 

ΗΠΑ
1
 πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εκτεταμένης ανεργίας και οικονομικής 

στέρησης, μια περίοδο σημαδεμένη από την τραυματική εμπειρία του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου και από την απειλή μιας νέας σύρραξης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα 

κινηματογραφικά έργα πρόσφεραν ό,τι δεν πρόσφεραν τα βιώματα της καθημερινής 

ζωής: γαλήνη, ελπίδα, ευημερία. Με άλλα λόγια, ο κινηματογράφος, όπως κι όλα τα 

ΜΜΕ, παρέχει τη δυνατότητα φυγής από μια πραγματικότητα σκληρή, 

καταναγκαστική, καταπιεστική. 

Οι απόψεις αυτές είναι μερικά σωστές. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος που 

συχνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα της φυγής. 

Ωστόσο, η φυγή αυτή είναι απατηλή. Αυτό συμβαίνει, γιατί διαμέσου του ιδανικού 

κόσμου των ΜΜΕ προωθούνται ιδιαίτερα συμβατικές, συντηρητικές αξίες, 

αντιλήψεις και πρότυπα συμπεριφοράς που αποτελούν την πεμπτουσία
2
 του 

πραγματικού κόσμου. Καθώς ο μέσος θεατής, ακροατής ή αναγνώστης υιοθετεί τις 

αξίες αυτές, επανεντάσσεται και ενσωματώνεται ευκολότερα στην πραγματικότητα 

από την οποία επιζητά να διαφύγει. Σε τελευταία ανάλυση, λοιπόν, «η φυγή από την 

πραγματικότητα» δεν είναι παρά «φυγή στην πραγματικότητα». 

 

Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Αθήνα: Gutenberg, 310-315 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
 

Β. (Μονάδες 15) 
 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη ότι ο ονειρεμένος 

κόσμος που συχνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα 

της φυγής από την πραγματικότητα; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

 

                                                           
1 ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
2
 πεμπτουσία : το ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό, η βαθύτερη ουσία. 
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Β2.  Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί η 

συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο (Τέλος … αυτήν) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω φράσεις του κειμένου με έντονα στοιχεία, να 

δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων: «δυνατότητα φυγής από μια 

πραγματικότητα» και «συντηρητικές αξίες, αντιλήψεις και πρότυπα 

συμπεριφοράς».  

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα χωρίο στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Φυγή από την πραγματικότητα ή φυγή στην πραγματικότητα;] 

 

Αν ήταν να περιγράψουμε με μία μόνο φράση το κυρίαρχο περιεχόμενο των μη 

ειδησεογραφικού τύπου μηνυμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής 

ΜΜΕ), η φράση αυτή δεν μπορεί παρά να ήταν «φυγή από την πραγματικότητα». 

Πράγματι, τα ΜΜΕ κατασκευάζουν πραγματικότητες ολότελα «εξωπραγματικές», 

προσφέροντας στον μέσο αναγνώστη, ακροατή ή θεατή την ευκαιρία «να ζήσει» 

άγνωρες καταστάσεις και εμπειρίες: την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. Έτσι, όποιος 

καταναλώνει τα προϊόντα των ΜΜΕ μπορεί να «βρεθεί» σε κόσμους άλλους από τον 

δικό του, να δει και να παίξει κοινωνικούς ρόλους που στην καθημερινή του ζωή τού 

είναι εντελώς απρόσιτοι. 

Στην ονειρική πραγματικότητα που κατασκευάζουν και μεταδίδουν τα ΜΜΕ 

πάντα επικρατεί το ορθό. Οι ήρωες δεν χάνουν την ψυχραιμία τους, δεν καπνίζουν και 

δεν πίνουν, δίνουν έντιμες μάχες και αποτελούν υπόδειγμα δημοκρατικής 

συμπεριφοράς. Ακόμα πιο κυρίαρχο στοιχείο αυτού του ειδυλλιακού κόσμου είναι η 

αγάπη. Μπροστά σ’ αυτήν τίποτα δεν μετράει, αλλά και τίποτα δεν μπορεί να 

αντισταθεί στη δύναμή της: ούτε οι κοινωνικές προκαταλήψεις, ούτε το χρήμα, ούτε 

οι ταξικές διακρίσεις, ούτε οι κακίες και μικροπρέπειες του κόσμου. Όλοι ξέρουμε 

πως ένα από τα στερεότυπα θέματα που συναντάμε στα μηνύματα των ΜΜΕ είναι ο 

έρωτας μεταξύ του/της φτωχού και ενός μέλους της ανώτατης κοινωνίας, ο οποίος 

έρωτας καταλήγει όχι μόνον σε έναν ευτυχισμένο γάμο, αλλά και στη συμφιλίωση 

των κοινωνικών τάξεων. 

Τέλος, οι ήρωες του κόσμου που χτίζουν τα ΜΜΕ έχουν «υπεράνθρωπες» 

προσωπικές ιδιότητες και ικανότητες. Είναι εκπληκτικά ωραίοι, ιδιαίτερα ικανοί και 

αποτελεσματικοί σε ό,τι αναλαμβάνουν να κάνουν, άτομα χαρισματικά που η φύση ή 

η μοίρα τα προίκισε ιδιαίτερα γενναιόδωρα. Κλασικό παράδειγμα: οι ήρωες των 

παιδικών κόμικς, και πάνω απ’ όλους ο περίφημος «Σούπερμαν». Οι υπερ-ήρωες 

αυτοί καταφεύγουν βέβαια στη χρήση βίας. Ωστόσο, καταφεύγουν σε αυτήν μόνο για 

αντιμετωπίσουν τους κακούς εχθρούς και για να «βάλουν τα πράγματα στη θέση 

τους»! Τούτο δεν αναιρεί φυσικά ούτε το γεγονός ότι η βία προβάλλεται ως το πιο 

γρήγορο και πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ούτε ότι οι νεαρές 

ηλικίες βομβαρδίζονται από αυτήν. 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω κάποιοι μελετητές έχουν διατυπώσει την άποψη ότι 

τα μηνύματα των ΜΜΕ, δίνοντας διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, φιλοδοξίες 

και όνειρα του σύγχρονου ανθρώπου, τον καθηλώνουν στο επίπεδο της φαντασίωσης 
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και της αυταπάτης. Είναι ενδεικτικό, λένε, ότι η ανάπτυξη του κινηματογράφου στις 

ΗΠΑ
1
 
πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εκτεταμένης ανεργίας και οικονομικής 

στέρησης, μια περίοδο σημαδεμένη από την τραυματική εμπειρία του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου και από την απειλή μιας νέας σύρραξης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα 

κινηματογραφικά έργα πρόσφεραν ό,τι δεν πρόσφεραν τα βιώματα της καθημερινής 

ζωής: γαλήνη, ελπίδα, ευημερία. Με άλλα λόγια, ο κινηματογράφος, όπως κι όλα τα 

ΜΜΕ, παρέχει τη δυνατότητα φυγής από μια πραγματικότητα σκληρή, 

καταναγκαστική, καταπιεστική. 

Οι απόψεις αυτές είναι μερικά σωστές. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος που 

συχνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα της φυγής. 

Ωστόσο, η φυγή αυτή είναι απατηλή. Αυτό συμβαίνει, γιατί διαμέσου του ιδανικού 

κόσμου των ΜΜΕ προωθούνται ιδιαίτερα συμβατικές, συντηρητικές αξίες, 

αντιλήψεις και πρότυπα συμπεριφοράς που αποτελούν την πεμπτουσία
2
 του 

πραγματικού κόσμου. Καθώς ο μέσος θεατής, ακροατής ή αναγνώστης υιοθετεί τις 

αξίες αυτές, επανεντάσσεται και ενσωματώνεται ευκολότερα στην πραγματικότητα 

από την οποία επιζητά να διαφύγει. Σε τελευταία ανάλυση, λοιπόν, «η φυγή από την 

πραγματικότητα» δεν είναι παρά «φυγή στην πραγματικότητα». 

 

Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Αθήνα: Gutenberg, 310-315 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη ότι ο ονειρεμένος 

κόσμος που συχνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ δεν είναι παρά «φυγή στην 

πραγματικότητα»; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

                                                           
1 ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
2 πεμπτουσία : το ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό, η βαθύτερη ουσία. 
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Β2.  Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί η 

συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο (Στην ονειρική … τάξεων) του κειμένου; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για 

καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: κυρίαρχο, 

εκτεταμένης, ευημερία, απατηλή, υιοθετεί. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Τι δηλώνει, κατά την άποψή σας, η συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού 

στην τρίτη παράγραφο (Τέλος… αυτήν) του κειμένου; Να τεκμηριώσετε με 

συντομία την άποψή σας. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Η πέμπτη εξουσία 

 

Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα 

ενημέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα κυρίως, 

ένα καταφύγιο για τους πολίτες. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι δημοσιογράφοι θεωρούσαν 

συχνά μέγιστο καθήκον όχι μόνο να ελέγχουν τη λειτουργία των τριών εξουσιών 

(νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), μα και να καταγγέλλουν τις λογής 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης θεωρούνταν η «τέταρτη εξουσία». 

Η «τέταρτη εξουσία» ήταν, χάρη στην αίσθηση πολιτικής κουλτούρας των 

μέσων ενημέρωσης και χάρη στο θάρρος τολμηρών δημοσιογράφων, το μόνο μέσο 

που διέθεταν οι πολίτες για να επικρίνουν, να αποκρούσουν, να αντιταχθούν 

δημοκρατικά, στις παράνομες αποφάσεις, οι οποίες μπορούσαν να είναι άδικες, 

ακόμη και εγκληματικές, ενάντια σε αθώους ανθρώπους. 

Ωστόσο, εδώ και δεκαπέντε χρόνια η «τέταρτη εξουσία» άδειασε από το 

περιεχόμενό της, έχασε σιγά σιγά την ουσιαστική της λειτουργία ως αντίβαρου των 

εξουσιών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντάσσονται όλο και περισσότερο σε 

διογκούμενες δομές για να συγκροτήσουν ομίλους ενημέρωσης. Οι όμιλοι αυτοί 

έχουν παγκόσμια εξάπλωση, είναι πλανητικοί, αρπάζουν τους ποικίλους τομείς 

ενημέρωσης σε πολλές χώρες και ηπείρους, ασχολούνται με οτιδήποτε σχετίζεται με 

τον γραπτό λόγο, την εικόνα και τον ήχο και συγκεντρώνουν στους κόλπους τους 

όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τομείς της μαζικής 

κουλτούρας, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης. 

Οι τομείς αυτοί ήταν κάποτε αυτόνομοι. Από τη μια πλευρά, η μαζική 

κουλτούρα με την εμπορική λογική της, τις λαϊκές δημιουργίες της, τους στόχους της 

που είναι ουσιαστικά εμπορικοί. Από την άλλη, η επικοινωνία με τη διαφημιστική 

έννοια, το μάρκετινγκ, η προπαγάνδα, η ρητορική της πειθούς. Και τέλος, η 

πληροφόρηση με τα πρακτορεία ειδήσεων και τα λογής μέσα ενημέρωσης. Οι κάποτε 

διαφορετικές τούτες σφαίρες σιγά σιγά μπλέχτηκαν και σήμερα συγκροτούν μία και 

μοναδική κυκλώπεια σφαίρα μέσα στην οποία είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαζική κουλτούρα, την επικοινωνία ή την 

πληροφόρηση. 

Οι μεγάλοι όμιλοι, στους κόλπους των οποίων πραγματοποιείται η παραπάνω 

«συγχώνευση», ενδιαφέρονται πρωτίστως να συνεχίσουν τη γιγάντωσή τους και δεν 

έχουν πάντοτε ως στόχο να καταγγέλλουν τις καταχρήσεις ενάντια στο δίκαιο, ούτε 
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να διορθώνουν τις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας, ώστε να βελτιωθεί το πολιτικό 

σύστημα. Πολλές φορές δεν δρουν ως αντίβαρο στην εξουσία, μερικές φορές μάλιστα 

την κολακεύουν. 

Επιπρόσθετα, στις μέρες μας η πληροφόρηση λόγω της υπεραφθονίας της 

δηλητηριάζεται από κάθε είδους ψέματα, ρυπαίνεται από τις φήμες, τις 

διαστρεβλώσεις, τις παραμορφώσεις, τις μεθοδεύσεις. Μας δηλητηριάζει το μυαλό, 

μας χειραγωγεί, προσπαθεί να ενσταλάξει στο ασυνείδητό μας ιδέες που δεν είναι 

δικές μας. 

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: πώς θα μπορέσουμε να αντισταθούμε σε 

αυτή την επίθεση των ομίλων και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στην 

παραπληροφόρηση και την πλύση εγκεφάλου; Πρέπει, νομίζω, να δημιουργήσουμε 

μια «πέμπτη εξουσία» που θα μας επιτρέψει να αντιτάξουμε μια δύναμη κουλτούρας 

των πολιτών απέναντι στον συνασπισμό των ομίλων. Λειτουργία της εξουσίας αυτής 

θα είναι να καταγγέλλει την υπερεξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των 

ομίλων πληροφόρησης, που όχι μόνο έπαψαν να υπερασπίζονται τους πολίτες, αλλά 

και που μερικές φορές δρουν ενάντια στο κοινό καλό. Γι’ αυτό προτείναμε τη 

δημιουργία ενός Διεθνούς Παρατηρητηρίου Μέσων Ενημέρωσης που θα προειδοποιεί 

την κοινωνία για τη χειραγώγηση που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα 

αγωνίζεται ενάντια στον σφετερισμό
1
 του δικαιώματος έκφρασης και θα συνιστά 

πεδίο διαλόγου και δημοκρατικής δράσης. 

 

Ι. Ramonet, εφ. Ελευθεροτυπία, 5.10.2003 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο αρθρογράφος, για να υποστηρίξει τη θέση 

ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν λειτουργούν πάντοτε σαν αντίβαρο των 

εξουσιών; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

                                                           
1
 σφετερισμός: η με αθέμιτο τρόπο οικειοποίηση δικαιώματος, εξουσίας ή πράγματος 

που έχει άλλος 
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Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην πρώτη παράγραφο (Απέναντι.... 

«τέταρτη εξουσία») του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: καθεστώτα, 

λογής, επικρίνουν, αυτόνομη, πρωτίστως. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, τον χρόνο, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/ 

συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας. 

 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Αξίες της τηλεόρασης, οικογένεια και σχολείο] 

 

Η τηλεόραση επηρεάζει τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές των 

τηλεθεατών. Όμως, δεν επιδρά σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Η επιρροή της ποικίλλει 

ανάλογα με τον χρόνο που οι άνθρωποι περνούν μπροστά στην οθόνη και ανάλογα με 

το περιεχόμενο των εκπομπών που παρακολουθούν. Εξάλλου, το επίπεδο μόρφωσης 

του τηλεθεατή, το κοινωνικό περιβάλλον του, ιδιαίτερα η οικογένεια και το σχολείο, 

είναι παράγοντες που καθορίζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό την επιρροή που ασκεί η 

τηλεόραση. Εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν οικογένειες που σπάνια 

ενδιαφέρονται να παρέμβουν στα προγράμματα που παρακολουθούν τα παιδιά και 

επειδή το σχολείο σε πολλές χώρες του κόσμου παραμένει εξίσου αδιάφορο για την 

τηλεόραση, πολλά παιδιά δεν μπορούν να υπολογίζουν παρά μόνο στους εαυτούς 

τους, για να δώσουν ένα νόημα σε όσα τους παρουσιάζει αυτό το μέσο επικοινωνίας. 

Αναμφίβολα είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους η τηλεόραση ασκεί μεγάλη 

επιρροή στα παιδιά. Ο σημαντικότερος όμως θεωρώ ότι είναι το γεγονός πως αρκετοί 

από τους θεσμούς που ασχολούνται με τα παιδιά λειτουργούν άσχημα σήμερα. Στη 

διάρκεια των προηγούμενων αιώνων οι μύθοι και τα παραμύθια κατείχαν σημαντική 

θέση στη ζωή των παιδιών. Μάλιστα ως σχετικά πρόσφατα οι γονείς κι οι δάσκαλοι 

ήταν εκείνοι που τα διάβαζαν στα μικρότερα παιδιά και που ενθάρρυναν τα 

μεγαλύτερα σ’ αυτήν τη δραστηριότητα. Σήμερα όμως η τηλεόραση έχει 

αντικαταστήσει τα παραμύθια, που διαβάζονταν κάποτε στις οικογένειες, με 

σύγχρονες ιστορίες. Οι ιστορίες που προβάλλει είναι παρόμοιες με τα παραμύθια, 

αλλά πολύ λιγότερο αρμονικές σε σύγκριση με αυτά. Επιπλέον, τα παιδιά περνούν 

μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους βλέποντας τηλεόραση κι όχι διαβάζοντας 

εξωσχολικά βιβλία, ενώ αρκετοί γονείς δεν φαίνεται να ενοχλούνται από αυτό. 

Αντίθετα, παραδίδουν τα παιδιά στα χέρια μιας υπηρέτριας, της τηλεόρασης, η οποία 

το μόνο που τους προσφέρει είναι  συχνά «ασυνάρτητες ιστορίες, στις οποίες δρουν 

ανακόλουθα πρόσωπα». 

Από πολλές απόψεις βρίσκουμε στην τηλεόραση κάποια από τα μειονεκτήματα 

του σχολείου. Το σχολείο στις μέρες μας δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την 

τελειότητα και η τηλεόραση δεν παρωθεί προς αυτήν. Επιπλέον, το σχολείο και η 

τηλεόραση φαίνεται να συμπλέουν και στο ότι προκαλούν την περιέργεια των 

ανθρώπων ολοένα και λιγότερο και δεν τους ζητούν, όσο ίσως θα έπρεπε, να 

συμμετέχουν ενεργητικά σε δραστηριότητες. 
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Ποιος αναλαμβάνει, λοιπόν, την κύρια ευθύνη να μεταδώσει τις ηθικές αξίες 

στα παιδιά μας; Το σχολείο; Πιθανώς. Η οικογένεια; Ενδεχομένως. Η τηλεόραση, 

πάντως, σίγουρα ναι. Οι αξίες, όμως, που μεταδίδει είναι αυτές που θέλουμε να 

υιοθετήσουν τα παιδιά μας; 

 

Karl Popper – John Condry (1995). Τηλεόραση, κίνδυνος για τη δημοκρατία. 

(μτφ. Α. Φιλιππάτος). Αθήνα: Λιβάνη, 81-82 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 -90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι είναι, κατά τους συγγραφείς, οι παράγοντες που καθορίζουν σε σημαντικό 

βαθμό την επιρροή που ασκεί η τηλεόραση; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθούν 

οι συγγραφείς στη δεύτερη παράγραφο (Αναμφίβολα... πρόσωπα») του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  «[Οι άνθρωποι] θα έπρεπε να συμμετέχουν ενεργητικά σε 

δραστηριότητες.» 

 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Για ποιους λόγους οι συγγραφείς χρησιμοποιούν το α΄ πληθυντικό πρόσωπο 

στην τελευταία παράγραφο (Ποιος... παιδιά μας) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Δημοσιογραφικός λόγος και ρατσισμός] 

 

Ο δημοσιογραφικός λόγος εκφράζει πρακτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές 

μιας κοινωνίας, μέσα στην οποία παράγεται και στην οποία απευθύνεται. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος σπάνια είναι ανατρεπτικός. Όσες φορές επιχειρεί την 

ανατροπή στα πλαίσια ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, καταλήγει στην 

αυτοκατάργησή του ως κοινωνικό γεγονός και ως περιεχόμενο, καθώς ο αριθμός των 

αποδεκτών του συρρικνώνεται, ενώ ενδέχεται να φτάνει ακόμη και σε μηδενικό 

επίπεδο. 

Τα παραπάνω συμβαίνουν, διότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι προϊόν των 

μέσων παραγωγής του, που δεν είναι άλλα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (στο 

εξής Μ.Μ.Ε.). Τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. σχετίζονται με το 

οικονομικό κέρδος και την πολιτική επιρροή, δύο παράγοντες οι οποίοι προϋποθέτουν 

μεγάλο αριθμό ενεργών αποδεκτών των μηνυμάτων που εκπέμπουν, αυτό που στη 

γλώσσα των Μ.Μ.Ε. ονομάζεται αναγνωσιμότητα, ακροαματικότητα και τηλεθέαση. 

Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου που 

εκπέμπει ένα Μέσο προϋποθέτει με τη σειρά του την προσαρμογή του παραγωγού 

του λόγου και των μηνυμάτων που αυτός περιέχει στις επιθυμίες, τις επιδιώξεις, στα 

στερεότυπα και γενικότερα  στην ιδεολογία των αποδεκτών του. Έτσι, μέσω αυτής 

της προσαρμογής του δημοσιογραφικού λόγου επιτυγχάνονται οι δύο κύριοι στόχοι 

των Μ.Μ.Ε.: το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή. 

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάκριση και τον ρατσισμό, ο δημοσιογραφικός 

λόγος ως λόγος μαζικός απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν τη 

δυνατότητα να προσλαμβάνουν τον δημοσιογραφικό λόγο. Ο τελευταίος δε θα έπρεπε 

να έχει την πρόθεση της κοινωνικής διάκρισης και θα έπρεπε να είναι ένας λόγος 

μορφολογικά και ιδεολογικά αποφορτισμένος από σηματοδοτήσεις κοινωνικής 

προκατάληψης. Ωστόσο, οι δύο παράγοντες, στους οποίους έγινε αναφορά 

προηγουμένως, δηλαδή το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή, αποκτούν 

υπόσταση και σημασία μόνο στα πλαίσια της κυρίαρχης ομάδας-αποδέκτη του 

δημοσιογραφικού λόγου και των μηνυμάτων που αυτός προσφέρει. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος, λοιπόν, κινούμενος μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που 

του καθορίζουν οι παράγοντες αυτοί διαιωνίζει -και συχνά καλλιεργεί- ρητά και 
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άρρητα στερεοτυπικές συμπεριφορές και προκαταλήψεις σχετικές με τις κοινωνικές 

διακρίσεις και το ρατσισμό, οι οποίες υφίστανται ή λανθάνουν
1
 στην κυρίαρχη 

ομάδα. 

Μια ματιά στον τρόπο παρουσίασης της ειδησεογραφίας επιβεβαιώνει την 

αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών. Ο ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος 

παρουσιάζει τον εορτασμό μιας εθνικής επετείου χρησιμοποιώντας λόγο επίσημο, 

βαρύγδουπο και πομπώδη, εκφραστικά μέσα αποδεκτά και αναμενόμενα από την 

κυρίαρχη ομάδα για το συγκεκριμένο εορτασμό και συγκεκριμένη δομή 

παρουσίασης. Χαρακτηρίζει τον εγκληματία «μεσήλικα Τσιγγάνο», «Αλβανό 

λαθρομετανάστη», «Ελληνορουμάνο κακοποιό», «μέλος της αλβανικής μαφίας», 

αλλά το διάσημο επιστήμονα ή καλλιτέχνη «Αμερικανό φυσικό», «Ιταλό μαέστρο» 

και «Γερμανό μεγαλοεπιχειρηματία». Ο λόγος αυτός δημιουργεί ούτως ή άλλως 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του εθνικά ομοιογενούς και ετερογενούς «άλλου». 

 

Σ. Χατζησαββίδης (1999). Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος. 

Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg, 102-104 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι ο 

δημοσιογραφικός λόγος διαιωνίζει ή/και καλλιεργεί στερεοτυπικές 

συμπεριφορές και προκαταλήψεις; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Ο δημοσιογραφικός…. 

επίπεδο) του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

                                                           
1
 λανθάνουν: σοβούν, υπάρχουν χωρίς να είναι άμεσα αντιληπτές. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: στερεότυπα, ρατσισμό, 

προκαταλήψεις, κυρίαρχη ομάδα, διαχωριστικές γραμμές. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Δημοσιογραφικός λόγος και ρατσισμός] 

 

Ο δημοσιογραφικός λόγος εκφράζει πρακτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές 

μιας κοινωνίας, μέσα στην οποία παράγεται και στην οποία απευθύνεται. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος σπάνια είναι ανατρεπτικός. Όσες φορές επιχειρεί την 

ανατροπή στα πλαίσια ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, καταλήγει στην 

αυτοκατάργησή του ως κοινωνικό γεγονός και ως περιεχόμενο, καθώς ο αριθμός των 

αποδεκτών του συρρικνώνεται, ενώ ενδέχεται να φτάνει ακόμη και σε μηδενικό 

επίπεδο. 

Τα παραπάνω συμβαίνουν, διότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι προϊόν των 

μέσων παραγωγής του, που δεν είναι άλλα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (στο 

εξής Μ.Μ.Ε.). Τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. σχετίζονται με το 

οικονομικό κέρδος και την πολιτική επιρροή, δύο παράγοντες οι οποίοι προϋποθέτουν 

μεγάλο αριθμό ενεργών αποδεκτών των μηνυμάτων που εκπέμπουν, αυτό που στη 

γλώσσα των Μ.Μ.Ε. ονομάζεται αναγνωσιμότητα, ακροαματικότητα και τηλεθέαση. 

Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου που 

εκπέμπει ένα Μέσο προϋποθέτει με τη σειρά του την προσαρμογή του παραγωγού 

του λόγου και των μηνυμάτων που αυτός περιέχει στις επιθυμίες, τις επιδιώξεις, στα 

στερεότυπα και γενικότερα  στην ιδεολογία των αποδεκτών του. Έτσι, μέσω αυτής 

της προσαρμογής του δημοσιογραφικού λόγου επιτυγχάνονται οι δύο κύριοι στόχοι 

των Μ.Μ.Ε.: το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή. 

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάκριση και τον ρατσισμό, ο δημοσιογραφικός 

λόγος ως λόγος μαζικός απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν τη 

δυνατότητα να προσλαμβάνουν τον δημοσιογραφικό λόγο. Ο τελευταίος δε θα έπρεπε 

να έχει την πρόθεση της κοινωνικής διάκρισης και θα έπρεπε να είναι ένας λόγος 

μορφολογικά και ιδεολογικά αποφορτισμένος από σηματοδοτήσεις κοινωνικής 

προκατάληψης. Ωστόσο, οι δύο παράγοντες, στους οποίους έγινε αναφορά 

προηγουμένως, δηλαδή το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή, αποκτούν 

υπόσταση και σημασία μόνο στα πλαίσια της κυρίαρχης ομάδας-αποδέκτη του 

δημοσιογραφικού λόγου και των μηνυμάτων που αυτός προσφέρει. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος, λοιπόν, κινούμενος μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που 

του καθορίζουν οι παράγοντες αυτοί διαιωνίζει -και συχνά καλλιεργεί- ρητά και 

άρρητα στερεοτυπικές συμπεριφορές και προκαταλήψεις σχετικές με τις 
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κοινωνικές διακρίσεις και το ρατσισμό, οι οποίες υφίστανται ή λανθάνουν
1
 στην 

κυρίαρχη ομάδα. 

Μια ματιά στον τρόπο παρουσίασης της ειδησεογραφίας επιβεβαιώνει την 

αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών. Ο ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος 

παρουσιάζει τον εορτασμό μιας εθνικής επετείου χρησιμοποιώντας λόγο επίσημο, 

βαρύγδουπο και πομπώδη, εκφραστικά μέσα αποδεκτά και αναμενόμενα από την 

κυρίαρχη ομάδα για το συγκεκριμένο εορτασμό και συγκεκριμένη δομή 

παρουσίασης. Χαρακτηρίζει τον εγκληματία «μεσήλικα Τσιγγάνο», «Αλβανό 

λαθρομετανάστη», «Ελληνορουμάνο κακοποιό», «μέλος της αλβανικής μαφίας», 

αλλά το διάσημο επιστήμονα ή καλλιτέχνη «Αμερικανό φυσικό», «Ιταλό μαέστρο» 

και «Γερμανό μεγαλοεπιχειρηματία». Ο λόγος αυτός δημιουργεί ούτως ή άλλως 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του εθνικά ομοιογενούς και ετερογενούς «άλλου». 

 

Σ. Χατζησαββίδης (1999). Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος. 

Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg, 102-104 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι όσες φορές ο 

δημοσιογραφικός λόγος επιχειρεί την ανατροπή, καταλήγει στην 

αυτοκατάργησή του; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο 

συγγραφέας στην τέταρτη παράγραφο (Μια ματιά…. «άλλου») του κειμένου; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

 

                                                           
1
 λανθάνουν: σοβούν, υπάρχουν χωρίς να είναι άμεσα αντιληπτές. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «στερεοτυπικές συμπεριφορές και προκαταλήψεις» και «τρόπο 

παρουσίασης της ειδησεογραφίας». 

 

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  «Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου 

που εκπέμπει ένα Μέσο προϋποθέτει […] την προσαρμογή του παραγωγού 

του […] στις επιθυμίες […] των αποδεκτών του». 

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Δημοσιογραφικός λόγος και ρατσισμός] 

 

Ο δημοσιογραφικός λόγος εκφράζει πρακτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές 

μιας κοινωνίας, μέσα στην οποία παράγεται και στην οποία απευθύνεται. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος σπάνια είναι ανατρεπτικός. Όσες φορές επιχειρεί την 

ανατροπή στα πλαίσια ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, καταλήγει στην 

αυτοκατάργησή του ως κοινωνικό γεγονός και ως περιεχόμενο, καθώς ο αριθμός των 

αποδεκτών του συρρικνώνεται, ενώ ενδέχεται να φτάνει ακόμη και σε μηδενικό 

επίπεδο. 

Τα παραπάνω συμβαίνουν, διότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι προϊόν των 

μέσων παραγωγής του, που δεν είναι άλλα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (στο 

εξής Μ.Μ.Ε.). Τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. σχετίζονται με το 

οικονομικό κέρδος και την πολιτική επιρροή, δύο παράγοντες οι οποίοι προϋποθέτουν 

μεγάλο αριθμό ενεργών αποδεκτών των μηνυμάτων που εκπέμπουν, αυτό που στη 

γλώσσα των Μ.Μ.Ε. ονομάζεται αναγνωσιμότητα, ακροαματικότητα και τηλεθέαση. 

Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου που 

εκπέμπει ένα Μέσο προϋποθέτει με τη σειρά του την προσαρμογή του παραγωγού 

του λόγου και των μηνυμάτων που αυτός περιέχει στις επιθυμίες, τις επιδιώξεις, στα 

στερεότυπα και γενικότερα  στην ιδεολογία των αποδεκτών του. Έτσι, μέσω αυτής 

της προσαρμογής του δημοσιογραφικού λόγου επιτυγχάνονται οι δύο κύριοι στόχοι 

των Μ.Μ.Ε.: το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή. 

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάκριση και τον ρατσισμό, ο δημοσιογραφικός 

λόγος ως λόγος μαζικός απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν τη 

δυνατότητα να προσλαμβάνουν τον δημοσιογραφικό λόγο. Ο τελευταίος δε θα 

έπρεπε να έχει την πρόθεση της κοινωνικής διάκρισης και θα έπρεπε να είναι ένας 

λόγος μορφολογικά και ιδεολογικά αποφορτισμένος από σηματοδοτήσεις κοινωνικής 

προκατάληψης. Ωστόσο, οι δύο παράγοντες, στους οποίους έγινε αναφορά 

προηγουμένως, δηλαδή το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή, αποκτούν 

υπόσταση και σημασία μόνο στα πλαίσια της κυρίαρχης ομάδας-αποδέκτη του 

δημοσιογραφικού λόγου και των μηνυμάτων που αυτός προσφέρει. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος, λοιπόν, κινούμενος μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που 

του καθορίζουν οι παράγοντες αυτοί διαιωνίζει -και συχνά καλλιεργεί- ρητά και 

άρρητα στερεοτυπικές συμπεριφορές και προκαταλήψεις σχετικές με τις κοινωνικές 
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διακρίσεις και το ρατσισμό, οι οποίες υφίστανται ή λανθάνουν
1
 στην κυρίαρχη 

ομάδα. 

Μια ματιά στον τρόπο παρουσίασης της ειδησεογραφίας επιβεβαιώνει την 

αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών. Ο ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος 

παρουσιάζει τον εορτασμό μιας εθνικής επετείου χρησιμοποιώντας λόγο επίσημο, 

βαρύγδουπο και πομπώδη, εκφραστικά μέσα αποδεκτά και αναμενόμενα από την 

κυρίαρχη ομάδα για το συγκεκριμένο εορτασμό και συγκεκριμένη δομή 

παρουσίασης. Χαρακτηρίζει τον εγκληματία «μεσήλικα Τσιγγάνο», «Αλβανό 

λαθρομετανάστη», «Ελληνορουμάνο κακοποιό», «μέλος της αλβανικής μαφίας», 

αλλά το διάσημο επιστήμονα ή καλλιτέχνη «Αμερικανό φυσικό», «Ιταλό μαέστρο» 

και «Γερμανό μεγαλοεπιχειρηματία». Ο λόγος αυτός δημιουργεί ούτως ή άλλως 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του εθνικά ομοιογενούς και ετερογενούς «άλλου». 

 

Σ. Χατζησαββίδης (1999). Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος. 

Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg, 102-104 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι ο 

δημοσιογραφικός λόγος προσαρμόζεται στην ιδεολογία των αποδεκτών του; 

(60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Σε ό,τι… ομάδα) του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε 5 προτάσεις, χρησιμοποιώντας σε κάθε πρόταση μία από τις 

ακόλουθες λέξεις την έντονη γραφή (επισημαίνονται και στο κείμενο): 

                                                           
1
 λανθάνουν: σοβούν, υπάρχουν χωρίς να είναι άμεσα αντιληπτές. 
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συρρικνώνεται, ενδέχεται, στερεότυπα, προσλαμβάνουν, προκαταλήψεις. 

Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε 

λέξης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την 

πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Η λέξη καλλιεργεί (τρίτη παράγραφος) χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική/ 

δηλωτική ή με την μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία;  

 (μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Γράψτε μια πρόταση χρησιμοποιώντας τη λέξη καλλιεργεί με την αντίθετη 

σημασία από αυτήν που διαπιστώσατε παραπάνω στο κείμενο. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το Διαδίκτυο αλλάζει τη δημόσια ζωή] 

 

Στα μέσα του 20ού αιώνα, οι Αμερικανοί πληροφορούνταν τις ειδήσεις κυρίως 

από λίγα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και από τα έντυπα μαζικής 

κυκλοφορίας. Χάρη σε αυτά, ενημερώνονταν και για τις πολιτικές απόψεις που ήταν 

διαφορετικές από τις δικές τους. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συνέβαλαν στο να 

μοιράζονται οι Αμερικανοί τις εμπειρίες τους. Αν συναντούσαν κάποιον, μπορούσαν 

να συζητήσουν κάτι μαζί του, επειδή παρακολουθούσαν τις ίδιες εκπομπές στην 

τηλεόραση ή επειδή διάβαζαν τις ίδιες πάνω-κάτω ειδήσεις στον τύπο. 

Το 2001 ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Σικάγο Κας Ρ. Σάνστιν έγραψε ένα 

δοκίμιο, στο οποίο διερωτάτο αν το Διαδίκτυο υπονομεύει τόσο την «πολυφωνική» 

ενημέρωση, όσο και τις συζητήσεις μεταξύ πολιτών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 

χώρους. Τα νέα μέσα ενημέρωσης, υποστήριζε, δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες 

να κόβουν και να ράβουν στα μέτρα τους τις εφημερίδες που διαβάζουν σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να βλέπουν μόνο τις ειδήσεις που τους ενδιαφέρουν. Στο Διαδίκτυο οι 

άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που επιβεβαιώνουν 

τις προκαταλήψεις τους. Ο Σάνστιν εξέφραζε ιδιαίτερη ανησυχία για το ζήτημα αυτό, 

διότι έχει ασχοληθεί πολύ με τις προκαταλήψεις μας αναφορικά με τη γνώση. 

Επιθυμούν οι άνθρωποι, ισχυρίζεται, να μαθαίνουν όσα επιβεβαιώνουν τις εικασίες 

τους. Επίσης, έχουμε όλοι μας μια φυσική ροπή προς τις πολωτικές
1
 απόψεις. 

Επιπλέον, έχουμε την τάση να συγκεντρωνόμαστε σε ομάδες με άλλους που έχουν τις 

ίδιες θέσεις με τις δικές μας. Και από τη στιγμή που θα ενταχθούμε σε αυτές τις 

ομάδες, ο συγχρωτισμός μας με άλλους ομοίους μας ενισχύει περαιτέρω τις απόψεις 

μας. 

Ο φόβος του Σάνστιν είναι μήπως το Διαδίκτυο οδηγήσει στη δημιουργία ενός 

εκλογικού σώματος πιο πολωμένου. Ωστόσο, μια νέα έρευνα αποτυπώνει μια πιο 

σύνθετη εικόνα. Στην έρευνά τους, οι Μάθιου Γκέντσκοου και  Τζέσε Σαπίρο, 

συνάδελφοι του Σάστιν, υπολόγισαν το καθεστώς των ιδεολογικών διακρίσεων στο 

Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που είχε χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό των φυλετικών διακρίσεων. Σύμφωνα με την έρευνά τους, κάποιος που 

                                                           
1
 πόλωση: κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την επικράτηση ακραίων αντίπαλων 

θέσεων, αντιλήψεων ή συμπεριφορών, από την έλλειψη (κλίματος) διαλόγου, 

συνεννόησης μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών. 
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επισκέπτεται την ιστοσελίδα ενός συντηρητικού δικτύου έχει πολλές πιθανότητες να 

συναντηθεί με συντηρητικούς στο Διαδίκτυο. Κατά τον ίδιο τρόπο, κάποιος που 

επισκέπτεται την ιστοσελίδα κάποιας προοδευτικής εφημερίδας έχει περισσότερες 

πιθανότητες να συναντηθεί με προοδευτικούς στο Διαδίκτυο. 

Όμως, το σημαντικότερο εύρημα αυτής της έρευνας είναι ότι οι χρήστες του 

Διαδικτύου δεν περιορίζονται μόνο στις διαδικτυακές κοινότητες των ομοίων τους. Οι 

περισσότεροι διαθέτουν αρκετό χρόνο διαβάζοντας ειδήσεις σε πολλούς δικτυακούς 

τόπους και από εκεί συνηθίζουν να μεταβαίνουν συχνά σε άλλους δικτυακούς τόπους, 

στους οποίους οι χρήστες δεν μοιάζουν με αυτούς. Με άλλα λόγια, η πλειονότητα των 

ανθρώπων επιθυμεί ποικιλία στην ενημέρωση και τείνει να διασταυρώνει τις 

πληροφορίες. Αν τα ευρήματα αυτής της έρευνας επαληθευτούν, τότε μπορούμε με 

αρκετή δόση βεβαιότητας να υποθέσουμε πως Διαδίκτυο δε δημιουργεί μια 

προστατευμένη, αλλά μια ελεύθερη, πολυεπίπεδη σφαίρα δημόσιας ζωής. 

 

Εφ. Καθημερινή, 23.04.2010 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνεται η άποψη ότι στο Διαδίκτυο οι άνθρωποι 

συνηθίζουν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που επιβεβαιώνουν τις 

προκαταλήψεις τους; (50-70 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

B2.α. Να επισημάνετε δύο από τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ο φόβος… Διαδίκτυο) του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

B2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε συνδετική λέξη ή φράση; 

(μονάδες 2) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: Διαδίκτυο, ενημέρωση, 

ενδιαφέρουν, γνώση, απόψεις.  

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε λέξεις ή φράσεις ειδικού/επιστημονικού 

λεξιλογίου. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Διαδίκτυο και κοινωνικότητα] 

 

Η εμφάνιση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας συνδέεται με 

συγκρουόμενους ισχυρισμούς ως προς την επίδρασή του στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Ο σχηματισμός εικονικών κοινοτήτων, που βασίζονται στην 

ταχύτατη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου – ασύγχρονη, όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) και οι ομάδες συζητήσεων (forums) ή σύγχρονη, όπως λόγου 

χάρη η συνομιλία σε «πραγματικό χρόνο» (chat) - θεωρήθηκε πως δημιούργησε νέα 

πρότυπα κοινωνικών σχέσεων που υποκαθιστούν τις εδαφικά καθοριζόμενες σχέσεις 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το 

Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι η επέκτασή του οδηγεί τόσο στην κατάρρευση της 

επικοινωνίας στους κόλπους της οικογένειας όσο και γενικά στην κοινωνική 

απομόνωση. 

Σε αντίθεση τόσο με τους ισχυρισμούς που υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι 

πηγή διαμόρφωσης μιας νέας κοινότητας, όσο και με εκείνους που διατείνονται πως 

συνιστά την κύρια αιτία απομόνωσης από τον πραγματικό κόσμο, νεότερες μελέτες 

αποδεικνύουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο δε φαίνεται να έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά και την καθημερινή ζωή των 

ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου. Βέβαια, οι καινούργιες μορφές ταχείας 

επικοινωνίας φαίνεται πως ασκούν μεγάλη επίδραση στους ενήλικους που ανήκουν 

στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι εμφανίζονται ενθουσιώδεις στο να 

επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου με φίλους τους που ζουν μακριά. Αντίθετα, οι 

ενήλικοι που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις έχουν την τάση για 

περισσότερες απρογραμμάτιστες και «διά ζώσης» επαφές με μέλη της οικογένειας και 

φίλους και μικρότερη ανάγκη να επικοινωνούν από απόσταση. 

Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα ενήλικα άτομα που έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο δεν περνούν λιγότερο χρόνο διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας τηλεόραση ή 

αναλαμβάνοντας κοινωνικές δραστηριότητες στην οικογένεια, σε σύγκριση με εκείνα 

τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι μόνες διαφοροποιήσεις που 

συνδέονται με την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η αύξηση του χρόνου 

που δαπανάται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και την περιήγηση στον Παγκόσμιο 

Ιστό (World Wide Web – www). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες σύμφωνα με τις 

οποίες, ενώ οι ενήλικοι χρήστες του Διαδικτύου δεν εμφανίζουν μειωμένη 

κοινωνικότητα, εντούτοις υποκαθιστούν με τη χρήση του Διαδικτύου άλλες 

δραστηριότητες, όπως είναι οι δουλειές του νοικοκυριού, η φροντίδα των μελών της 

οικογένειας και ο ύπνος. 
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Επισκοπώντας κανείς τις νεότερες έρευνες σχηματίζει την εντύπωση πως το 

Διαδίκτυο μάλλον δεν οδηγεί τους ενηλίκους σε μικρότερη κοινωνική αλληλεπίδραση 

και σε μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Εντούτοις, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι 

υπό ορισμένες συνθήκες η χρήση του μπορεί να λειτουργεί ως υποκατάστατο άλλων 

κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όμως, επειδή οι μελέτες έχουν γίνει σε διαφορετικούς 

χρόνους, σε διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικά στάδια της διάδοσης του 

διαδικτύου, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή και οριστικά συμπεράσματα 

για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στην κοινωνικότητα των ενηλίκων. 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση κάποιων στοχαστών, οι 

οποίοι θεωρούν ότι η μελέτη της κοινωνικότητας μέσω του Διαδικτύου είναι ανάγκη 

να τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των προτύπων κοινωνικότητας στη 

σύγχρονη κοινωνία. Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν οι 

επιπτώσεις του Διαδικτύου στη συνολική εξέλιξη των προτύπων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, καθώς και στη σχέση του με τα υλικά στηρίγματα αυτής της 

αλληλεπίδρασης: το πολιτιστικό επίπεδο κάθε χώρας, τις δομές και την οργάνωσή της 

και τις διαθέσιμες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

 

M. Castells (2005). Ο γαλαξίας του Διαδικτύου. Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία (μτφ. Ε. Αστερίου). Αθήνα: Καστανιώτης, 148-

157 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι η κοινωνική 

αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο δε φαίνεται να επιδρά επιβλαβώς στην 

κοινωνική συμπεριφορά των ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου; (50-70 λέξεις). 

 

 (μονάδες 10) 
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Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο 

συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο (Η εμφάνιση… απομόνωση) του κειμένου; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εικονικών κοινοτήτων, 

επικοινωνία, σχέσεων, αλληλεπίδρασης, Διαδίκτυο. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Nα επισημάνετε στο κείμενο δύο ξενόγλωσσους όρους και να αιτιολογήσετε με 

συντομία τη χρήση τους. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Διαδίκτυο και κοινωνικότητα] 

 

Η εμφάνιση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας συνδέεται με 

συγκρουόμενους ισχυρισμούς ως προς την επίδρασή του στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Ο σχηματισμός εικονικών κοινοτήτων, που βασίζονται στην 

ταχύτατη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου – ασύγχρονη, όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) και οι ομάδες συζητήσεων (forums) ή σύγχρονη, όπως λόγου 

χάρη η συνομιλία σε «πραγματικό χρόνο» (chat) - θεωρήθηκε πως δημιούργησε νέα 

πρότυπα κοινωνικών σχέσεων που υποκαθιστούν τις εδαφικά καθοριζόμενες σχέσεις 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το 

Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι η επέκτασή του οδηγεί τόσο στην κατάρρευση της 

επικοινωνίας στους κόλπους της οικογένειας όσο και γενικά στην κοινωνική 

απομόνωση. 

Σε αντίθεση τόσο με τους ισχυρισμούς που υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι 

πηγή διαμόρφωσης μιας νέας κοινότητας, όσο και με εκείνους που διατείνονται πως 

συνιστά την κύρια αιτία απομόνωσης από τον πραγματικό κόσμο, νεότερες μελέτες 

αποδεικνύουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο δε φαίνεται να έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά και την καθημερινή ζωή των 

ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου. Βέβαια, οι καινούργιες μορφές ταχείας 

επικοινωνίας φαίνεται πως ασκούν μεγάλη επίδραση στους ενήλικους που ανήκουν 

στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι εμφανίζονται ενθουσιώδεις στο να 

επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου με φίλους τους που ζουν μακριά. Αντίθετα, οι 

ενήλικοι που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις έχουν την τάση για 

περισσότερες απρογραμμάτιστες και «διά ζώσης» επαφές με μέλη της οικογένειας και 

φίλους και μικρότερη ανάγκη να επικοινωνούν από απόσταση. 

Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα ενήλικα άτομα που έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο δεν περνούν λιγότερο χρόνο διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας τηλεόραση ή 

αναλαμβάνοντας κοινωνικές δραστηριότητες στην οικογένεια, σε σύγκριση με εκείνα 

τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι μόνες διαφοροποιήσεις που 

συνδέονται με την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η αύξηση του χρόνου 

που δαπανάται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και την περιήγηση στον Παγκόσμιο 

Ιστό (World Wide Web – www). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες σύμφωνα με τις 

οποίες, ενώ οι ενήλικοι χρήστες του Διαδικτύου δεν εμφανίζουν μειωμένη 

κοινωνικότητα, εντούτοις υποκαθιστούν με τη χρήση του Διαδικτύου άλλες 

δραστηριότητες, όπως είναι οι δουλειές του νοικοκυριού, η φροντίδα των μελών της 

οικογένειας και ο ύπνος. 
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Επισκοπώντας κανείς τις νεότερες έρευνες σχηματίζει την εντύπωση πως το 

Διαδίκτυο μάλλον δεν οδηγεί τους ενηλίκους σε μικρότερη κοινωνική αλληλεπίδραση 

και σε μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Εντούτοις, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι 

υπό ορισμένες συνθήκες η χρήση του μπορεί να λειτουργεί ως υποκατάστατο άλλων 

κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όμως, επειδή οι μελέτες έχουν γίνει σε διαφορετικούς 

χρόνους, σε διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικά στάδια της διάδοσης του 

διαδικτύου, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή και οριστικά συμπεράσματα 

για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στην κοινωνικότητα των ενηλίκων. 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση κάποιων στοχαστών, οι 

οποίοι θεωρούν ότι η μελέτη της κοινωνικότητας μέσω του Διαδικτύου είναι ανάγκη 

να τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των προτύπων κοινωνικότητας στη 

σύγχρονη κοινωνία. Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν οι 

επιπτώσεις του Διαδικτύου στη συνολική εξέλιξη των προτύπων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, καθώς και στη σχέση του με τα υλικά στηρίγματα αυτής της 

αλληλεπίδρασης: το πολιτιστικό επίπεδο κάθε χώρας, τις δομές και την οργάνωσή της 

και τις διαθέσιμες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

 

M. Castells (2005). Ο γαλαξίας του Διαδικτύου. Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία (μτφ. Ε. Αστερίου). Αθήνα: Καστανιώτης, 148-

157 (διασκευή) 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι δεν μπορούμε 

να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στην 

κοινωνικότητα των ενηλίκων; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται 

η συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Σε αντίθεση... απόσταση) του κειμένου και 

να προσδιορίσετε τη σχέση που καθεμιά σηματοδοτεί. 

 (μονάδες 4) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: Διαδίκτυο, απομόνωση, 

πρόσβαση, χρόνου, κοινωνικότητα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Διαδίκτυο και κοινωνικότητα] 

 

Η εμφάνιση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας συνδέεται με 

συγκρουόμενους ισχυρισμούς ως προς την επίδρασή του στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Ο σχηματισμός εικονικών κοινοτήτων, που βασίζονται στην 

ταχύτατη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου – ασύγχρονη, όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) και οι ομάδες συζητήσεων (forums) ή σύγχρονη, όπως λόγου 

χάρη η συνομιλία σε «πραγματικό χρόνο» (chat) - θεωρήθηκε πως δημιούργησε νέα 

πρότυπα κοινωνικών σχέσεων που υποκαθιστούν τις εδαφικά καθοριζόμενες σχέσεις 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το 

Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι η επέκτασή του οδηγεί τόσο στην κατάρρευση της 

επικοινωνίας στους κόλπους της οικογένειας όσο και γενικά στην κοινωνική 

απομόνωση. 

Σε αντίθεση τόσο με τους ισχυρισμούς που υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι 

πηγή διαμόρφωσης μιας νέας κοινότητας, όσο και με εκείνους που διατείνονται πως 

συνιστά την κύρια αιτία απομόνωσης από τον πραγματικό κόσμο, νεότερες μελέτες 

αποδεικνύουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο δε φαίνεται να έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά και την καθημερινή ζωή των 

ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου. Βέβαια, οι καινούργιες μορφές ταχείας 

επικοινωνίας φαίνεται πως ασκούν μεγάλη επίδραση στους ενήλικους που ανήκουν 

στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι εμφανίζονται ενθουσιώδεις στο να 

επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου με φίλους τους που ζουν μακριά. Αντίθετα, οι 

ενήλικοι που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις έχουν την τάση για 

περισσότερες απρογραμμάτιστες και «διά ζώσης» επαφές με μέλη της οικογένειας και 

φίλους και μικρότερη ανάγκη να επικοινωνούν από απόσταση. 

Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα ενήλικα άτομα που έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο δεν περνούν λιγότερο χρόνο διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας τηλεόραση ή 

αναλαμβάνοντας κοινωνικές δραστηριότητες στην οικογένεια, σε σύγκριση με εκείνα 

τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι μόνες διαφοροποιήσεις που 

συνδέονται με την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η αύξηση του χρόνου 

που δαπανάται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και την περιήγηση στον Παγκόσμιο 

Ιστό (World Wide Web – www). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες σύμφωνα με τις 

οποίες, ενώ οι ενήλικοι χρήστες του Διαδικτύου δεν εμφανίζουν μειωμένη 

κοινωνικότητα, εντούτοις υποκαθιστούν με τη χρήση του Διαδικτύου άλλες 

δραστηριότητες, όπως είναι οι δουλειές του νοικοκυριού, η φροντίδα των μελών της 

οικογένειας και ο ύπνος. 
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Επισκοπώντας κανείς τις νεότερες έρευνες σχηματίζει την εντύπωση πως το 

Διαδίκτυο μάλλον δεν οδηγεί τους ενηλίκους σε μικρότερη κοινωνική 

αλληλεπίδραση και σε μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Εντούτοις, υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις ότι υπό ορισμένες συνθήκες η χρήση του μπορεί να λειτουργεί ως 

υποκατάστατο άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όμως, επειδή οι μελέτες έχουν 

γίνει σε διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικά στάδια της 

διάδοσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή και οριστικά 

συμπεράσματα για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στην κοινωνικότητα των ενηλίκων. 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση κάποιων στοχαστών, οι 

οποίοι θεωρούν ότι η μελέτη της κοινωνικότητας μέσω του Διαδικτύου είναι ανάγκη 

να τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των προτύπων κοινωνικότητας στη 

σύγχρονη κοινωνία. Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν οι 

επιπτώσεις του Διαδικτύου στη συνολική εξέλιξη των προτύπων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, καθώς και στη σχέση του με τα υλικά στηρίγματα αυτής της 

αλληλεπίδρασης: το πολιτιστικό επίπεδο κάθε χώρας, τις δομές και την οργάνωσή της 

και τις διαθέσιμες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

 

M. Castells (2005). Ο γαλαξίας του Διαδικτύου. Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία (μτφ. Ε. Αστερίου). Αθήνα: Καστανιώτης, 148-

157 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 – 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην περίοδο λόγου: 

«η μελέτη της κοινωνικότητας μέσω του Διαδικτύου είναι ανάγκη να 

τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των προτύπων 

κοινωνικότητας στη σύγχρονη κοινωνία». (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Η εμφάνιση… 

απομόνωση) του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: φροντίδα, Διαδίκτυο, 

κοινωνική αλληλεπίδραση, δραστηριοτήτων, επιπτώσεις. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος  κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι 

η επέκτασή του οδηγεί στην κατάρρευση της επικοινωνίας».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

[Η αξιολόγηση του μαθητή] 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο είναι μια διαδικασία στενά 

συνυφασμένη με τη διδακτική πράξη και κατ’ επέκταση με τη συνολική κοινωνική 

λειτουργία του σχολείου. Συνήθως αναφέρεται στη διαδικασία, κατά την οποία ο 

διδάσκων συγκεντρώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να 

διατυπώσει κρίσεις για έναν μαθητή ή για μια ομάδα μαθητών. Η αξιολόγηση των 

μαθητών ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, για να είναι 

επιτυχημένη, πρέπει να σχεδιάζεται για την υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών, να 

ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογική διαδικασία της οποίας τα κριτήρια θα 

χρησιμοποιηθούν, για να αποτυπώσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. 

Επομένως, αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, διάχυτη κατά τη διάρκεια της καθημερινής 

διδακτικής εργασίας, ενταγμένη στη ροή του εκπαιδευτικού έργου και πολύμορφη ως 

προς τους τρόπους και τις τεχνικές.  

Ωστόσο, για την αξιολόγηση των μαθητών εκφράζονται αντικρουόμενες 

απόψεις. Έτσι, οι επικριτές της αξιολόγησης, για να τεκμηριώσουν την άποψή τους, 

επικαλούνται λόγους που αφορούν στις ανεπιθύμητες παρενέργειες των παραδοσιακών 

μορφών βαθμολόγησης. Υποστηρίζουν πως διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση 

ανάμεσα στον μαθητή και στον δάσκαλο απ' τη στιγμή που ο τελευταίος αναλαμβάνει 

τον ρόλο του βαθμολογητή. Μάλιστα, δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι ο δάσκαλος δεν 

είναι εκπαιδευμένος βαθμολογητής και συνεπώς η βαθμολογία του είναι παιδαγωγικά 

ερασιτεχνική. Σύμφωνα με άλλη άποψη η έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα ή η κρίση της νομιμοποίησης της εκπαίδευσης επιβάλλουν την 

αξιολόγηση, ενώ η ανατροφοδότηση και η παρώθηση που παρέχει η αξιολόγηση των 

μαθητών λειτουργούν ως μορφές άσκησης κοινωνικού ελέγχου.  

Εκτός από τα παραπάνω, αναφέρεται ότι η απόσταση ανάμεσα στην ποσοτική 

βαθμολόγηση και στην πραγματική αξία του μαθητή είναι μεγάλη. Επίσης, 

διατυπώνεται η άποψη ότι με τις εξετάσεις το κοινωνικό σύνολο ασκεί καταπίεση στο 

άτομο και ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγωγής και της αξιολόγησης. Ακόμη, 

άλλοι επιστήμονες διατυπώνουν την άποψη ότι οι εξετάσεις επηρεάζουν αρνητικά την 

ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών και ότι οι ψυχοσωματικές παράμετροι που ισχύουν 

για το κάθε άτομο στην κάθε φάση της εξέλιξής του επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την 

επίδοσή του. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται οι βαθμοί μας 
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ενημερώνουν ελάχιστα για την ποιότητα και την ποσότητα της σχολικής μάθησης ενός 

μαθητή και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά.  

Επιπλέον, πιστεύεται πως η αξιολόγηση έχει μετατραπεί σκόπιμα στα χέρια της 

άρχουσας κοινωνικής τάξης σε μέσο διατήρησης των κοινωνικών ανισοτήτων, σε μέσο 

διαιώνισης της διαφοράς των τάξεων και των ταξικών διακρίσεων. Επίσης, επειδή τα 

σχολικά διαγωνίσματα ενισχύουν την κοινωνική διάκριση σε βάρος των πιο αδύνατων 

κοινωνικών ομάδων, η σχολική αξιολόγηση καταλήγει σε ταξινόμηση των μαθητών, η 

οποία πολλές φορές δεν ανατρέπεται εφ’ όρου ζωής. Οι εξετάσεις και τα κάθε είδους 

διαγωνίσματα, εκτός από τα ψυχικά τραύματα που προκαλούν στους μαθητές, 

συντελούν και στην αναπαραγωγή των αρνητικών απόψεων που έχουν τα παιδιά για το 

αδέκαστο των μεγαλύτερων. Παράλληλα, οι επιστήμονες ζητούν ένα άλλο πιο 

ανθρώπινο αξιολογικό σύστημα, λιγότερο ζημιογόνο για την παιδική ψυχή που να 

συμφωνεί περισσότερο με τον σκοπό της αγωγής. 

Υπάρχουν, όμως, και οι υπέρμαχοι της αξιολόγησης που πιστεύουν πως η 

αξιολόγηση των μαθητών είναι αναγκαία. Θεωρούν μάλιστα πως, για να είναι 

αποτελεσματική, χρειάζεται να είναι τακτική και οι επιδόσεις στα διάφορα μαθήματα 

και στα κριτήρια εργασίας να γνωστοποιούνται εγκαίρως και γραπτώς στους 

αξιολογούμενους μαθητές. Ακόμη, υποστηρίζουν πως η σχολική αξιολόγηση 

προσφέρει στον μαθητή πληροφορίες για τον εαυτό του και έτσι αυτός αποκτά 

αυτογνωσία και αυτοαντίληψη. Με την αξιολόγηση επιβραβεύονται και αμείβονται 

εκείνοι που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και αυτό αποτελεί μια ηθική ικανοποίηση, 

αλλά και ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Εξάλλου, λειτουργεί παρωθητικά κυρίως για τους 

μαθητές, οι οποίοι θεωρούν τις αξιολογήσεις σημαντικές και καθοριστικές, για να 

πετύχουν τους επιθυμητούς στόχους.  

Τέλος, η σχολική αξιολόγηση αφενός ανατροφοδοτεί τον εκπαιδευτικό για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του και αφετέρου τροφοδοτεί με δεδομένα την 

εκπαιδευτική έρευνα και εξασφαλίζει «ανατροφοδότηση» και στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η σχολική αξιολόγηση είναι μία από τις διαδικασίες που 

βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Συμβάλλει στο να γνωρίζουν γονείς και μαθητές εκ των 

προτέρων τις πιθανότητες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των παιδιών και επομένως να 

προσανατολίζονται σωστά ως προς το μελλοντικό επάγγελμά τους.  

 

Π. Μανωλάκος (2010). Η αξιολόγηση του μαθητή. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική. 

Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 1, 1-8 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνουν την άποψή τους 

οι επικριτές της αξιολόγησης των μαθητών; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Η αξιολόγηση… 

τεχνικές) του κειμένου.  

(μονάδες 3) 

Β2β. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την παράγραφο αυτή. 

(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις λέξεις του κειμένου με έντονη 

γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει στο κείμενο: συνυφασμένη, να 

αποτυπώσουν, αποτελεί, πολύμορφη, υποστηρίζουν. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

[Η αξιολόγηση του μαθητή] 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο είναι μια διαδικασία στενά 

συνυφασμένη με τη διδακτική πράξη και κατ’ επέκταση με τη συνολική κοινωνική 

λειτουργία του σχολείου. Συνήθως αναφέρεται στη διαδικασία, κατά την οποία ο 

διδάσκων συγκεντρώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να 

διατυπώσει κρίσεις για έναν μαθητή ή για μια ομάδα μαθητών. Η αξιολόγηση των 

μαθητών ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, για να είναι 

επιτυχημένη, πρέπει να σχεδιάζεται για την υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών, να 

ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογική διαδικασία της οποίας τα κριτήρια θα 

χρησιμοποιηθούν, για να αποτυπώσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. 

Επομένως, αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, διάχυτη κατά τη διάρκεια της καθημερινής 

διδακτικής εργασίας, ενταγμένη στη ροή του εκπαιδευτικού έργου και πολύμορφη ως 

προς τους τρόπους και τις τεχνικές.  

Ωστόσο, για την αξιολόγηση των μαθητών εκφράζονται αντικρουόμενες 

απόψεις. Έτσι, οι επικριτές της αξιολόγησης, για να τεκμηριώσουν την άποψή τους, 

επικαλούνται λόγους που αφορούν στις ανεπιθύμητες παρενέργειες των παραδοσιακών 

μορφών βαθμολόγησης. Υποστηρίζουν πως διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση 

ανάμεσα στον μαθητή και στον δάσκαλο απ' τη στιγμή που ο τελευταίος αναλαμβάνει 

τον ρόλο του βαθμολογητή. Μάλιστα, δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι ο δάσκαλος δεν 

είναι εκπαιδευμένος βαθμολογητής και συνεπώς η βαθμολογία του είναι παιδαγωγικά 

ερασιτεχνική. Σύμφωνα με άλλη άποψη η έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα ή η κρίση της νομιμοποίησης της εκπαίδευσης επιβάλλουν την 

αξιολόγηση, ενώ η ανατροφοδότηση και η παρώθηση που παρέχει η αξιολόγηση των 

μαθητών λειτουργούν ως μορφές άσκησης κοινωνικού ελέγχου.  

Εκτός από τα παραπάνω, αναφέρεται ότι η απόσταση ανάμεσα στην ποσοτική 

βαθμολόγηση και στην πραγματική αξία του μαθητή είναι μεγάλη. Επίσης, 

διατυπώνεται η άποψη ότι με τις εξετάσεις το κοινωνικό σύνολο ασκεί καταπίεση στο 

άτομο και ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγωγής και της αξιολόγησης. Ακόμη, 

άλλοι επιστήμονες διατυπώνουν την άποψη ότι εξετάσεις επηρεάζουν αρνητικά την 

ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών και ότι ψυχοσωματικές παράμετροι που ισχύουν 

για το κάθε άτομο στην κάθε φάση της εξέλιξής του επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την 

επίδοσή του. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται οι βαθμοί μάς 
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ενημερώνουν ελάχιστα για την ποιότητα και την ποσότητα της σχολικής μάθησης ενός 

μαθητή και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά.  

Επιπλέον, πιστεύεται πως η αξιολόγηση έχει μετατραπεί σκόπιμα στα χέρια της 

άρχουσας κοινωνικής τάξης σε μέσο διατήρησης των κοινωνικών ανισοτήτων, σε μέσο 

διαιώνισης της διαφοράς των τάξεων και των ταξικών διακρίσεων. Επίσης, επειδή τα 

σχολικά διαγωνίσματα ενισχύουν την κοινωνική διάκριση σε βάρος των πιο αδύνατων 

κοινωνικών ομάδων, η σχολική αξιολόγηση καταλήγει σε ταξινόμηση των μαθητών, 

η οποία πολλές φορές δεν ανατρέπεται εφ’ όρου ζωής. Οι εξετάσεις και τα κάθε είδους 

διαγωνίσματα, εκτός από τα ψυχικά τραύματα που προκαλούν στους μαθητές, 

συντελούν και στην αναπαραγωγή των αρνητικών απόψεων που έχουν τα παιδιά για το 

αδέκαστο των μεγαλύτερων. Παράλληλα, οι επιστήμονες ζητούν ένα άλλο πιο 

ανθρώπινο αξιολογικό σύστημα, λιγότερο ζημιογόνο για την παιδική ψυχή που να 

συμφωνεί περισσότερο με τον σκοπό της αγωγής. 

Υπάρχουν, όμως, και οι υπέρμαχοι της αξιολόγησης που πιστεύουν πως η 

αξιολόγηση των μαθητών είναι αναγκαία. Θεωρούν μάλιστα πως, για να είναι 

αποτελεσματική, χρειάζεται να είναι τακτική και οι επιδόσεις στα διάφορα μαθήματα 

και στα κριτήρια εργασίας να γνωστοποιούνται εγκαίρως και γραπτώς στους 

αξιολογούμενους μαθητές. Ακόμη, υποστηρίζουν πως η σχολική αξιολόγηση 

προσφέρει στον μαθητή πληροφορίες για τον εαυτό του και έτσι αυτός αποκτά 

αυτογνωσία και αυτοαντίληψη. Με την αξιολόγηση επιβραβεύονται και αμείβονται 

εκείνοι που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και αυτό αποτελεί μια ηθική ικανοποίηση, 

αλλά και ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Εξάλλου, λειτουργεί παρωθητικά κυρίως για τους 

μαθητές, οι οποίοι θεωρούν τις αξιολογήσεις σημαντικές και καθοριστικές, για να 

πετύχουν τους επιθυμητούς στόχους.  

Τέλος, η σχολική αξιολόγηση αφενός ανατροφοδοτεί τον εκπαιδευτικό για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του και αφετέρου τροφοδοτεί με δεδομένα την 

εκπαιδευτική έρευνα και εξασφαλίζει «ανατροφοδότηση» και στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η σχολική αξιολόγηση είναι μία από τις διαδικασίες που 

βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Συμβάλλει στο να γνωρίζουν γονείς και μαθητές εκ των 

προτέρων τις πιθανότητες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των παιδιών και επομένως να 

προσανατολίζονται σωστά ως προς το μελλοντικό επάγγελμά τους.  

 

Π. Μανωλάκος (2010). Η αξιολόγηση του μαθητή. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική. 

Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 1, 1-8 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνουν την άποψή τους οι υπέρμαχοι της 

αξιολόγησης των μαθητών; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Ωστόσο… ελέγχου) του 

κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: ασυμφωνία, εξετάσεις, ψυχοσωματικές 

παράμετροι, επηρεάζουν, ταξινόμηση των μαθητών. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Ωστόσο, για την αξιολόγηση των μαθητών εκφράζονται αντικρουόμενες 

απόψεις»: 

 Στην παραπάνω πρόταση να επισημάνετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική ή 

παθητική). 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή αυτή από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους] 

 

Πολλές φορές οι αντιλήψεις που έχουμε για κάποιες ομάδες ατόμων, οι οποίες 

διαφέρουν από τη δική μας στο χρώμα, στη γλώσσα, στην καταγωγή, στη θρησκεία, 

στο φύλο κ.λπ., μπορεί να παίρνουν τη μορφή στερεοτύπων. Με τον όρο στερεότυπα 

εννοούμε βαθιά ριζωμένες και παγιωμένες πεποιθήσεις που λειτουργούν ως ετικέτες 

(άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές), σύμφωνα με τις οποίες κατηγοριοποιούμε 

άκριτα και αβασάνιστα τις διάφορες ομάδες ατόμων γύρω μας. Τέτοιες ετικέτες είναι οι 

αντιλήψεις όπως: «οι Άγγλοι είναι ψυχροί», «οι γυναίκες είναι φοβητσιάρες», «οι 

άντρες είναι θαρραλέοι», «οι Γάλλοι είναι πολιτισμένοι», «οι γυναίκες μπορούν να 

φροντίζουν τα παιδιά καλύτερα από τους άντρες», «τα άτομα με αναπηρίες 

δυσκολεύονται να εκπαιδευτούν και να εργαστούν» κ.ά. Όταν ένα στερεότυπο, που 

αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, καταλήγει σε αρνητική συναισθηματική 

φόρτιση, τότε οδηγεί στην προκατάληψη.  

Οι προκαταλήψεις είναι λογικά και επιστημονικά αστήρικτες. Ωστόσο, γίνονται 

κατά κανόνα αποδεκτές χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση, επειδή υπάρχουν συχνά 

αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων και λαών. Οι προκαταλήψεις μπορούν να οδηγούν 

σε εχθρική συμπεριφορά της μιας ομάδας έναντι της άλλης. Έτσι, εξαιτίας τους 

αποφεύγουμε ένα άτομο ή μια ομάδα ή μιλάμε αρνητικά για μια συγκεκριμένη ομάδα 

ατόμων.  

Ακόμη, από την προκατάληψη απορρέουν συμπεριφορές διάκρισης, που 

εκδηλώνονται με υποτίμηση, με κακομεταχείριση, με χαμηλότερη αμοιβή, με 

αποκλεισμό από ευκαιρίες, ενώ  σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνονται με σαρκασμό, με 

ενόχληση, με απειλές. Τέλος, οι προκαταλήψεις εκδηλώνονται με εχθρική 

συμπεριφορά, όπως απομονώνοντας, διώχνοντας, προπηλακίζοντας, σκοτώνοντας, 

προβαίνοντας σε γενοκτονία ή σε εθνοκάθαρση.  

Το θέμα των αρνητικών αντιλήψεων για εθνότητες ή μειονότητες έχει 

δημιουργήσει πολλά δεινά στην ιστορία της ανθρωπότητας (π.χ. εξόντωση 

εκατομμυρίων Εβραίων από το χιτλερικό καθεστώς, σφαγή των Αρμενίων από τους 

Τούρκους, διωγμοί Παλαιστινίων κτλ.).  

Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις συνεπάγονται δυσάρεστες συνέπειες για 

ολόκληρους λαούς σε κοινωνικό επίπεδο. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο καθορίζουν 

πολλές φορές τη ζωή και τις επιλογές μας. Φτάνει να σκεφτούμε κατά πόσο τα 

στερεότυπα που αφορούν στους ρόλους των δύο φύλων (π.χ. αντρικές - γυναικείες 
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δουλειές, ρόλοι στην οικογένεια κτλ.) επηρεάζουν τις προτιμήσεις μας για σπουδές και 

επαγγέλματα ή αποκλείουν τις γυναίκες (ή κάποτε και τους άντρες, αλλά σε μικρότερο 

βαθμό) από κάποιες θέσεις εργασίας ή αξιώματα.  

Επίσης, η στερεοτυπική αντίληψη «αναπηρία σημαίνει ανικανότητα», καθώς και 

κοντόφθαλμες κοινωνικές πολιτικές, εξαιρούν, στιγματίζουν και περιθωριοποιούν 

άτομα με αναπηρίες και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς να τους 

προσφέρουν τις ευκαιρίες για μόρφωση και κοινωνική ένταξη που δικαιούνται και 

αξίζουν. Σε πείσμα αυτών των στερεοτύπων, άνθρωποι που είχαν διάφορες σωματικές ή 

άλλες ανεπάρκειες ξεχωρίζουν με τα επιτεύγματά τους κερδίζοντας τον σεβασμό και 

τον θαυμασμό μας για τα έργα τους. Από τα βάθη των αιώνων ενδυναμώνουν με το 

παράδειγμά τους την πίστη μας στην ανθρώπινη βούληση και αξία. Ως παραδείγματα 

μπορούν να αναφερθούν: ο Όμηρος που, ενώ είναι τυφλός, γίνεται διάσημος για τα 

επικά ποιήματά του, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, και ο σύγχρονός μας διάσημος 

επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ που κινείται με αναπηρικό καρότσι και μιλάει με τη 

βοήθεια υπολογιστή. Φωτεινά παραδείγματα αποτελούν ακόμα και πολλοί άλλοι απλοί 

άνθρωποι γύρω μας που ξεπέρασαν τις όποιες δυσκολίες τους και τις κοινωνικές 

διακρίσεις σε βάρος τους.  

Πώς δημιουργούνται, όμως, τα στερεότυπα; Τα στερεότυπα δημιουργούνται και 

μεταδίδονται με πολλούς τρόπους (φανερούς και μη φανερούς) από την οικογένεια, το 

σχολείο, τον στρατό, την εκκλησία, τους συνομηλίκους, τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας κ.λπ. Μία ομάδα στερεοτύπων σχετίζεται με τους ρόλους των δύο φύλων. 

Όσον αφορά στους μηχανισμούς με τους οποίους αναπαράγονται τα στερεότυπα για 

τους ρόλους των δύο φύλων, αρχικά μπορεί να είναι η ενίσχυση της συμπεριφοράς 

εκείνης που θεωρείται ότι αρμόζει σε κάθε φύλο. Για παράδειγμα, επιβραβεύουμε τα 

κορίτσια, όταν συγυρίζουν το δωμάτιό τους ή μαλώνουμε τα αγόρια, όταν κλαίνε. 

Όμως, μηχανισμό παραγωγής στερεοτύπων μπορεί να αποτελέσει και η μίμηση της 

συμπεριφοράς άλλων, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα (π.χ. πατέρας), αλλά και η 

κοινωνική ενθάρρυνση ή επιβράβευση, τα αρνητικά σχόλια ή η αρνητική κριτική και 

απόρριψη της συμπεριφοράς από τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας.  

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου. Σχεδιάζοντας το 

Επαγγελματικό μου Μέλλον. Αθήνα: ΟΕΔΒ, 71-74 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με το κείμενο, με ποιον τρόπο οι αντιλήψεις παίρνουν τη μορφή 

στερεοτύπων, ενώ τα στερεότυπα τη μορφή προκαταλήψεων; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε τις δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

στη δεύτερη παράγραφο (Οι προκαταλήψεις… ατόμων) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: πολιτισμένοι, καλύτερα, αστήρικτες, κερδίζοντας, ενθάρρυνση. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Τα στερεότυπα μεταδίδονται από την οικογένεια».  

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τους συντάκτες του 

κειμένου. 

(μονάδες 5)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους] 

 

Πολλές φορές οι αντιλήψεις που έχουμε για κάποιες ομάδες ατόμων, οι οποίες 

διαφέρουν από τη δική μας στο χρώμα, στη γλώσσα, στην καταγωγή, στη θρησκεία, 

στο φύλο κ.λπ., μπορεί να παίρνουν τη μορφή στερεοτύπων. Με τον όρο στερεότυπα 

εννοούμε βαθιά ριζωμένες και παγιωμένες πεποιθήσεις που λειτουργούν ως ετικέτες 

(άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές), σύμφωνα με τις οποίες κατηγοριοποιούμε 

άκριτα και αβασάνιστα τις διάφορες ομάδες ατόμων γύρω μας. Τέτοιες ετικέτες είναι οι 

αντιλήψεις όπως: «οι Άγγλοι είναι ψυχροί», «οι γυναίκες είναι φοβητσιάρες», «οι 

άντρες είναι θαρραλέοι», «οι Γάλλοι είναι πολιτισμένοι», «οι γυναίκες μπορούν να 

φροντίζουν τα παιδιά καλύτερα από τους άντρες», «τα άτομα με αναπηρίες 

δυσκολεύονται να εκπαιδευτούν και να εργαστούν» κ.ά. Όταν ένα στερεότυπο, που 

αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, καταλήγει σε αρνητική συναισθηματική 

φόρτιση, τότε οδηγεί στην προκατάληψη.  

Οι προκαταλήψεις είναι λογικά και επιστημονικά αστήρικτες. Ωστόσο, γίνονται 

κατά κανόνα αποδεκτές χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση, επειδή υπάρχουν συχνά 

αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων και λαών. Οι προκαταλήψεις μπορούν να οδηγούν 

σε εχθρική συμπεριφορά της μιας ομάδας έναντι της άλλης. Έτσι, εξαιτίας τους 

αποφεύγουμε ένα άτομο ή μια ομάδα ή μιλάμε αρνητικά για μια συγκεκριμένη ομάδα 

ατόμων.  

Ακόμη, από την προκατάληψη απορρέουν συμπεριφορές διάκρισης, που 

εκδηλώνονται με υποτίμηση, με κακομεταχείριση, με χαμηλότερη αμοιβή, με 

αποκλεισμό από ευκαιρίες, ενώ  σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνονται με σαρκασμό, με 

ενόχληση, με απειλές. Τέλος, οι προκαταλήψεις εκδηλώνονται με εχθρική 

συμπεριφορά, όπως απομονώνοντας, διώχνοντας, προπηλακίζοντας, σκοτώνοντας, 

προβαίνοντας σε γενοκτονία ή σε εθνοκάθαρση.  

Το θέμα των αρνητικών αντιλήψεων για εθνότητες ή μειονότητες έχει 

δημιουργήσει πολλά δεινά στην ιστορία της ανθρωπότητας (π.χ. εξόντωση 

εκατομμυρίων Εβραίων από το χιτλερικό καθεστώς, σφαγή των Αρμενίων από τους 

Τούρκους, διωγμοί Παλαιστινίων κτλ.).  

Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις συνεπάγονται δυσάρεστες συνέπειες για 

ολόκληρους λαούς σε κοινωνικό επίπεδο. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο καθορίζουν 

πολλές φορές τη ζωή και τις επιλογές μας. Φτάνει να σκεφτούμε κατά πόσο τα 

στερεότυπα που αφορούν στους ρόλους των δύο φύλων (π.χ. αντρικές - γυναικείες 
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δουλειές, ρόλοι στην οικογένεια κτλ.) επηρεάζουν τις προτιμήσεις μας για σπουδές και 

επαγγέλματα ή αποκλείουν τις γυναίκες (ή κάποτε και τους άντρες, αλλά σε μικρότερο 

βαθμό) από κάποιες θέσεις εργασίας ή αξιώματα.  

Επίσης, η στερεοτυπική αντίληψη «αναπηρία σημαίνει ανικανότητα», καθώς και 

κοντόφθαλμες κοινωνικές πολιτικές, εξαιρούν, στιγματίζουν και περιθωριοποιούν 

άτομα με αναπηρίες και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς να τους 

προσφέρουν τις ευκαιρίες για μόρφωση και κοινωνική ένταξη που δικαιούνται και 

αξίζουν. Σε πείσμα αυτών των στερεοτύπων, άνθρωποι που είχαν διάφορες σωματικές ή 

άλλες ανεπάρκειες ξεχωρίζουν με τα επιτεύγματά τους κερδίζοντας τον σεβασμό και 

τον θαυμασμό μας για τα έργα τους. Από τα βάθη των αιώνων ενδυναμώνουν με το 

παράδειγμά τους την πίστη μας στην ανθρώπινη βούληση και αξία. Ως παραδείγματα 

μπορούν να αναφερθούν: ο Όμηρος που, ενώ είναι τυφλός, γίνεται διάσημος για τα 

επικά ποιήματά του, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, και ο σύγχρονός μας διάσημος 

επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ που κινείται με αναπηρικό καρότσι και μιλάει με τη 

βοήθεια υπολογιστή. Φωτεινά παραδείγματα αποτελούν ακόμα και πολλοί άλλοι απλοί 

άνθρωποι γύρω μας που ξεπέρασαν τις όποιες δυσκολίες τους και τις κοινωνικές 

διακρίσεις σε βάρος τους.  

Πώς δημιουργούνται, όμως, τα στερεότυπα; Τα στερεότυπα δημιουργούνται και 

μεταδίδονται με πολλούς τρόπους (φανερούς και μη φανερούς) από την οικογένεια, το 

σχολείο, τον στρατό, την εκκλησία, τους συνομηλίκους, τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας κ.λπ. Μία ομάδα στερεοτύπων σχετίζεται με τους ρόλους των δύο φύλων. 

Όσον αφορά στους μηχανισμούς με τους οποίους αναπαράγονται τα στερεότυπα για 

τους ρόλους των δύο φύλων, αρχικά μπορεί να είναι η ενίσχυση της συμπεριφοράς 

εκείνης που θεωρείται ότι αρμόζει σε κάθε φύλο. Για παράδειγμα, επιβραβεύουμε τα 

κορίτσια, όταν συγυρίζουν το δωμάτιό τους ή μαλώνουμε τα αγόρια, όταν κλαίνε. 

Όμως, μηχανισμό παραγωγής στερεοτύπων μπορεί να αποτελέσει και η μίμηση της 

συμπεριφοράς άλλων, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα (π.χ. πατέρας), αλλά και η 

κοινωνική ενθάρρυνση ή επιβράβευση, τα αρνητικά σχόλια ή η αρνητική κριτική και 

απόρριψη της συμπεριφοράς από τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας.  

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου. Σχεδιάζοντας το 

Επαγγελματικό μου Μέλλον. Αθήνα: ΟΕΔΒ, 71-74 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Σύμφωνα με το κείμενο, με ποιους μηχανισμούς αναπαράγονται τα στερεότυπα 

των δύο φύλων; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να εντοπίσετε δύο τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος 

(Πολλές φορές… προκατάληψη) του κειμένου και να αιτιολογήσετε τις επιλογές 

σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις ή τις φράσεις του κειμένου 

με έντονη γραφή: τα στερεότυπα, οικογένεια, αναπαράγονται, μίμηση της 

συμπεριφοράς, αρνητική κριτική. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, τον 

χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να βρείτε στο κείμενο πέντε παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά] 

 

Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον 

χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που 

επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να 

έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν 

επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι 

προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν 

οδηγήσει προς μια θετικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας, 

διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα 

παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης, 

πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας 

δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το ανδρικό, το οποίο 

παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος των 

ανδρών.  

Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων 

ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από 

αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η 

δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο 

γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα 

εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και 

εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη 

για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε 

όλο τον κόσμο. 

Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 

είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν 

στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που 
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επικρατούν στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι 

αντιλήψεις για τις ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο 

φύλο, όπως αυτές εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη 

κοινωνία, στην ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 

ψυχαγωγίας, επηρεάζουν τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και 

διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή 

κοριτσιών.  

Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα 

των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού 

σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των 

νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων 

σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και 

το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά. 

 

Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και 

σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιοι φορείς καλλιεργούν στα παιδιά στερεότυπα 

για τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και ποια κινήματα ασκούν πίεση, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η ανισότητα; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική-παραγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας 

στην πρώτη παράγραφο (Στην εποχή… των ανδρών) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

παρακάτω φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: θετικότερη αντιμετώπιση 

του προβλήματος, προσωπικότητα και [..] συμπεριφορά.  

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[«Φρένο» στις φυλετικές διακρίσεις] 

 

Βάσει του άρθρου 21, που εμπίπτει στο κεφάλαιο «Ισότητα» του Χάρτη 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται οι διακρίσεις 

λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Σχετική είναι και η οδηγία για τη φυλετική 

ισότητα, που εγκρίθηκε το 2000 και επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο καταπολεμούνται οι φυλετικές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την 

έγκριση της οδηγίας ελάχιστα κράτη μέλη της ΕΕ διέθεταν λεπτομερείς νόμους και 

μηχανισμούς για την εφαρμογή της απαγόρευσης των φυλετικών διακρίσεων. Έτσι, η 

συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών αναγκάστηκε να προβεί σε σημαντικές 

βελτιώσεις, για να συμμορφωθεί με την οδηγία. 

Γιατί παραμένει, όμως, σημαντική η καταπολέμηση των φυλετικών 

διακρίσεων με θεσμικό τρόπο; Οι προκαταλήψεις των εργοδοτών ή των παρόχων 

υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή κάποιων συμπολιτών μας 

στην κοινωνική ζωή, π.χ. στο να βρουν δουλειά ή να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όταν η 

προκατάληψη σχετίζεται με τη φυλή ενός ατόμου, αυτό σημαίνει τον ενδεχόμενο 

αποκλεισμό ολόκληρων εθνοτικών μειονοτήτων με επιπτώσεις καθόλου αμελητέες. 

Τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

εργάζονται σε περιορισμένο φάσμα τομέων, π.χ. κατασκευές ή γεωργία, έχουν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και χειρότερες συνθήκες στέγασης. 

Για τους λόγους αυτούς στην οδηγία για τη φυλετική ισότητα υπάρχει μια 

σειρά από προβλέψεις, όπως η προστασία έναντι των φυλετικών διακρίσεων στον 

τομέα της απασχόλησης, των παροχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και της 

αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών. Επίσης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των θυμάτων να 

καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων, όπως και εκείνο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ) και συνδικάτων να συνδράμουν τα θύματα διακρίσεων που 

προσφεύγουν στα δικαστήρια. Προβλέπονται, ακόμη, οι δέουσες κυρώσεις σε όσους 

κάνουν διακρίσεις παραβαίνοντας τον νόμο, καθώς και η υποχρέωση των 

κυβερνήσεων να συγκροτήσουν εξειδικευμένο «φορέα για θέματα ισότητας» για την 

προώθηση της ισότητας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο δικαίωμα των κυβερνήσεων 

να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ώστε οι μειονεκτούσες μειονότητες να βελτιώσουν την 

κατάστασή τους και να πληροφορούνται καλύτερα οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. 

Ενθαρρύνεται, τέλος, η συνεργασία των εργοδοτών και των συνδικάτων στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Ποια ήταν, όμως, η επίδραση της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες; Όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους, ώστε αυτή 

να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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αναγκάστηκε να ξεκινήσει συνομιλίες με κάποιες κυβερνήσεις, οι οποίες θεωρούσε 

ότι δεν είχαν προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές της νομοθεσίας. Όλα σχεδόν τα 

κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει φορείς για θέματα ισότητας, όπως υποχρεούνταν. 

Πολλά κράτη μέλη προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα και εκχώρησαν στους φορείς για 

θέματα ισότητας επιπλέον αρμοδιότητες, όπως το να εξετάζουν τις καταγγελίες των 

θυμάτων και να εκδίδουν αποφάσεις, (π.χ. Αυστρία, Δανία, Κάτω Χώρες και 

Ουγγαρία), να διενεργούν έρευνες για εικαζόμενα περιστατικά διακρίσεων, (π.χ. 

Γαλλία και Σουηδία) και να προσφεύγουν στα δικαστήρια με δική τους πρωτοβουλία 

(π.χ. Βέλγιο, Ιρλανδία και Ουγγαρία).  

Πέρα όμως από το να επιβάλλουν κυρώσεις για διακριτική μεταχείριση, 

πολλά κράτη μέλη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας. 

Στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία 

προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων πολιτικών που ενδέχεται να αποτελούν πηγή διακρίσεων, καθώς και η 

προώθηση της ισότητας με τις νέες πολιτικές που αναπτύσσονται. Ορισμένα κράτη 

μέλη υλοποιούν προγράμματα, με τα οποία βελτιώνεται ταυτόχρονα η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, στη στέγη και στην επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.1.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, παραμένει σημαντική η καταπολέμηση των 

φυλετικών διακρίσεων με νομοθετικό/θεσμικό τρόπο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθείται στην 

τέταρτη παράγραφο (Ποια … Ουγγαρία.) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: διακρίσεις, προκαταλήψεις 

των εργοδοτών, ισότητα, τροποποιήσουν τη νομοθεσία, βελτιώνεται. 

(Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Πολλά κράτη μέλη προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα και εκχώρησαν στους 

φορείς για θέματα ισότητας επιπλέον αρμοδιότητες …». 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη βήμα. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[«Φρένο» στις φυλετικές διακρίσεις]  

 

Βάσει του άρθρου 21, που εμπίπτει στο κεφάλαιο «Ισότητα» του Χάρτη 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται οι διακρίσεις 

λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Σχετική είναι και η οδηγία για τη φυλετική 

ισότητα, που εγκρίθηκε το 2000 και επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο καταπολεμούνται οι φυλετικές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την 

έγκριση της οδηγίας ελάχιστα κράτη μέλη της ΕΕ διέθεταν λεπτομερείς νόμους και 

μηχανισμούς για την εφαρμογή της απαγόρευσης των φυλετικών διακρίσεων. Έτσι, η 

συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών αναγκάστηκε να προβεί σε σημαντικές 

βελτιώσεις, για να συμμορφωθεί με την οδηγία. 

Γιατί παραμένει, όμως, σημαντική η καταπολέμηση των φυλετικών 

διακρίσεων με θεσμικό τρόπο; Οι προκαταλήψεις των εργοδοτών ή των παρόχων 

υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή κάποιων συμπολιτών μας 

στην κοινωνική ζωή, π.χ. στο να βρουν δουλειά ή να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όταν η 

προκατάληψη σχετίζεται με τη φυλή ενός ατόμου, αυτό σημαίνει τον ενδεχόμενο 

αποκλεισμό ολόκληρων εθνοτικών μειονοτήτων με επιπτώσεις καθόλου αμελητέες. 

Τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

εργάζονται σε περιορισμένο φάσμα τομέων, π.χ. κατασκευές ή γεωργία, έχουν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και χειρότερες συνθήκες στέγασης. 

Για τους λόγους αυτούς στην οδηγία για τη φυλετική ισότητα υπάρχει μια 

σειρά από προβλέψεις, όπως η προστασία έναντι των φυλετικών διακρίσεων στον 

τομέα της απασχόλησης, των παροχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και της 

αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών. Επίσης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των θυμάτων να 

καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων, όπως και εκείνο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ) και συνδικάτων να συνδράμουν τα θύματα διακρίσεων που 

προσφεύγουν στα δικαστήρια. Προβλέπονται, ακόμη, οι δέουσες κυρώσεις σε όσους 

κάνουν διακρίσεις παραβαίνοντας τον νόμο, καθώς και η υποχρέωση των 

κυβερνήσεων να συγκροτήσουν εξειδικευμένο «φορέα για θέματα ισότητας» για την 

προώθηση της ισότητας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο δικαίωμα των κυβερνήσεων 

να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ώστε οι μειονεκτούσες μειονότητες να βελτιώσουν την 

κατάστασή τους και να πληροφορούνται καλύτερα οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. 

Ενθαρρύνεται, τέλος, η συνεργασία των εργοδοτών και των συνδικάτων στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Ποια ήταν, όμως, η επίδραση της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες; Όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν από την οδηγία να τροποποιήσουν τη νομοθεσία 

τους, ώστε αυτή να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να ξεκινήσει συνομιλίες με κάποιες κυβερνήσεις, 

οι οποίες θεωρούσε ότι δεν είχαν προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές της 
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νομοθεσίας. Όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει φορείς για θέματα 

ισότητας, όπως υποχρεούνταν. Πολλά κράτη μέλη προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα 

και εκχώρησαν στους φορείς για θέματα ισότητας επιπλέον αρμοδιότητες, όπως το 

να εξετάζουν τις καταγγελίες των θυμάτων και να εκδίδουν αποφάσεις, (π.χ. Αυστρία, 

Δανία, Κάτω Χώρες και Ουγγαρία), να διενεργούν έρευνες για εικαζόμενα 

περιστατικά διακρίσεων, (π.χ. Γαλλία και Σουηδία) και να προσφεύγουν στα 

δικαστήρια με δική τους πρωτοβουλία (π.χ. Βέλγιο, Ιρλανδία και Ουγγαρία).  

Πέρα όμως από το να επιβάλλουν κυρώσεις για διακριτική μεταχείριση, 

πολλά κράτη μέλη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας. 

Στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία 

προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων πολιτικών που ενδέχεται να αποτελούν πηγή διακρίσεων, καθώς και η 

προώθηση της ισότητας με τις νέες πολιτικές που αναπτύσσονται. Ορισμένα κράτη 

μέλη υλοποιούν προγράμματα, με τα οποία βελτιώνεται ταυτόχρονα η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, στη στέγη και στην επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.1.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Τι είδους πρωτοβουλίες έχουν, πέραν των κυρώσεων, αναληφθεί από 

ορισμένα κράτη για την προώθηση της ισότητας; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθείται στην 

πέμπτη παράγραφο (Πέρα … κατάρτιση.) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β1β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: εγκρίθηκε, αμελητέες, θύματα, ισότητας, βελτιώνεται. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.  

(μονάδες 5) 

 

Γ2α.  «Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν από την οδηγία να 

τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους …» 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης που υπάρχει στην 

περίοδο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια, να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.  

 

(μονάδες 3) 

 

 

 

GI_V_NEG_0_19631.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[«Φρένο» στις φυλετικές διακρίσεις] 

 

Βάσει του άρθρου 21, που εμπίπτει στο κεφάλαιο «Ισότητα» του Χάρτη 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται οι διακρίσεις 

λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Σχετική είναι και η οδηγία για τη φυλετική 

ισότητα, που εγκρίθηκε το 2000 και επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο καταπολεμούνται οι φυλετικές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την 

έγκριση της οδηγίας ελάχιστα κράτη μέλη της ΕΕ διέθεταν λεπτομερείς νόμους και 

μηχανισμούς για την εφαρμογή της απαγόρευσης των φυλετικών διακρίσεων. Έτσι, η 

συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών αναγκάστηκε να προβεί σε σημαντικές 

βελτιώσεις, για να συμμορφωθεί με την οδηγία. 

Γιατί παραμένει, όμως, σημαντική η καταπολέμηση των φυλετικών 

διακρίσεων με θεσμικό τρόπο; Οι προκαταλήψεις των εργοδοτών ή των παρόχων 

υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή κάποιων συμπολιτών μας 

στην κοινωνική ζωή, π.χ. στο να βρουν δουλειά ή να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όταν η 

προκατάληψη σχετίζεται με τη φυλή ενός ατόμου, αυτό σημαίνει τον ενδεχόμενο 

αποκλεισμό ολόκληρων εθνοτικών μειονοτήτων με επιπτώσεις καθόλου αμελητέες. 

Τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

εργάζονται σε περιορισμένο φάσμα τομέων, π.χ. κατασκευές ή γεωργία, έχουν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και χειρότερες συνθήκες στέγασης. 

Για τους λόγους αυτούς στην οδηγία για τη φυλετική ισότητα υπάρχει μια 

σειρά από προβλέψεις, όπως η προστασία έναντι των φυλετικών διακρίσεων στον 

τομέα της απασχόλησης, των παροχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και της 

αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών. Επίσης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των θυμάτων να 

καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων, όπως και εκείνο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ) και συνδικάτων να συνδράμουν τα θύματα διακρίσεων που 

προσφεύγουν στα δικαστήρια. Προβλέπονται, ακόμη, οι δέουσες κυρώσεις σε όσους 

κάνουν διακρίσεις παραβαίνοντας τον νόμο, καθώς και η υποχρέωση των 

κυβερνήσεων να συγκροτήσουν εξειδικευμένο «φορέα για θέματα ισότητας» για την 

προώθηση της ισότητας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο δικαίωμα των κυβερνήσεων 

να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ώστε οι μειονεκτούσες μειονότητες να βελτιώσουν την 

κατάστασή τους και να πληροφορούνται καλύτερα οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. 

Ενθαρρύνεται, τέλος, η συνεργασία των εργοδοτών και των συνδικάτων στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Ποια ήταν, όμως, η επίδραση της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες; Όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους, ώστε αυτή 

να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναγκάστηκε να ξεκινήσει συνομιλίες με κάποιες κυβερνήσεις, οι οποίες θεωρούσε 

ότι δεν είχαν προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές της νομοθεσίας. Όλα σχεδόν τα 
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κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει φορείς για θέματα ισότητας, όπως υποχρεούνταν. 

Πολλά κράτη μέλη προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα και εκχώρησαν στους φορείς για 

θέματα ισότητας επιπλέον αρμοδιότητες, όπως το να εξετάζουν τις καταγγελίες των 

θυμάτων και να εκδίδουν αποφάσεις, (π.χ. Αυστρία, Δανία, Κάτω Χώρες και 

Ουγγαρία), να διενεργούν έρευνες για εικαζόμενα περιστατικά διακρίσεων, (π.χ. 

Γαλλία και Σουηδία) και να προσφεύγουν στα δικαστήρια με δική τους πρωτοβουλία 

(π.χ. Βέλγιο, Ιρλανδία και Ουγγαρία).  

Πέρα όμως από το να επιβάλλουν κυρώσεις για διακριτική μεταχείριση, 

πολλά κράτη μέλη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας. 

Στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία 

προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων πολιτικών που ενδέχεται να αποτελούν πηγή διακρίσεων, καθώς και η 

προώθηση της ισότητας με τις νέες πολιτικές που αναπτύσσονται. Ορισμένα κράτη 

μέλη υλοποιούν προγράμματα, με τα οποία βελτιώνεται ταυτόχρονα η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, στη στέγη και στην επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.1.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την αναφορά που υπάρχει στο κείμενο σχετικά με την 

αναγκαιότητα να καταπολεμούνται οι φυλετικές διακρίσεις με θεσμικό τρόπο.   

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της δεύτερης παραγράφου (Γιατί …στέγασης) του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: αλλαγές, προβεί, δουλειά, αμελητέες, κυρώσεις. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.   

(μονάδες 5) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου και 

να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τα παιδιά] 

 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες, η χρήση των μέσων από τα 

παιδιά, ειδικά η χρήση της τηλεόρασης, του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

και του κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται σε κίνητρα που σχετίζονται με το «γέμισμα» 

του άδειου χρόνου. Η αναπλήρωση της μοναξιάς, η δημιουργία υποκατάστατων 

επικοινωνίας, η παροχή ερεθισμάτων κοινωνικής συναναστροφής και η απόδραση από 

την καθημερινότητα, στοιχεία δηλαδή συναισθηματικής υφής, αποτελούν τα 

συνηθέστερα κίνητρα, τα οποία ωθούν τα παιδιά να γίνουν ενεργοί χρήστες των 

μέσων. Η επιλογή του ενός ή του άλλου μέσου ή του συνδυασμού αυτών επηρεάζεται 

τόσο από τις ατομικές τους ικανότητες, όσο και από τη σχέση τους με σημαντικούς 

άλλους, όπως οι γονείς. Αναλυτικότερα, τα βασικά κίνητρα χρήσης των μέσων από τα 

παιδιά είναι τα ακόλουθα.  

Η συνήθεια, καταρχάς, αποτελεί κινητήρια δύναμη για τις καθημερινές 

δραστηριότητες, τις οποίες μετατρέπει σε αυτοματοποιημένες αντιδράσεις που δεν 

απαιτούν ιδιαίτερη νοητική ενέργεια. Πολλά παιδιά αναφέρουν ότι οι καθημερινές 

συνήθειές τους περιλαμβάνουν τη χρήση μέσων, όπως η τηλεθέαση λ.χ., που αποτελεί 

μια τέτοια συνήθεια. Ένα ακόμα κίνητρο είναι αυτό του «πασατέμπου», δηλαδή το 

πέρασμα της ώρας και το γέμισμα του άδειου χρόνου, που συνδέεται με την 

ανακούφιση της ανίας. Για το παιδικό και εφηβικό κοινό η τηλεόραση αποτελεί την 

κυρίαρχη απάντηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε ό,τι αφορά το γέμισμα του άδειου 

χρόνου. 

Η χρήση των μέσων θεωρείται, επίσης, χρόνος ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ένα 

ερώτημα που ανακύπτει είναι σε ποιον βαθμό η χαλάρωση έρχεται σε αντίθεση με τη 

διέγερση ή είναι δύο πράγματα που χρειάζεται το παιδί σε διαφορετικές φάσεις. Η 

διέγερση, ένα κίνητρο που σχετίζεται συχνά με αυτό της ψυχαγωγίας, αφορά στις 

εικόνες, κυρίως εικόνες σε μεγάλες, τελευταίας τεχνολογίας οθόνες, οι οποίες 

προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Τα παιδιά τις περιγράφουν με 

φράσεις, όπως «με συναρπάζει», «με κάνει χαρούμενο», «με συγκινεί» και ανάλογες. 

Συνήθως, η συντροφιά αναφέρεται στη χρήση της τηλεόρασης, με την οποία τα 

παιδιά συνδέουν αισθήματα και αναμνήσεις. Είναι το κατεξοχήν μέσο που λειτουργεί 
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ως υποκατάστατο συντροφικότητας και αναπληρώνει το κενό της μοναξιάς. Ωστόσο, το 

κίνητρο της συντροφιάς συναντάται και στα νεότερα μέσα, κυρίως στον εικονικό χώρο 

του διαδικτύου, και περιλαμβάνει διαστάσεις, όπως η «σύνδεση» και η «επαφή». 

Όσον αφορά στο κίνητρο της απόδρασης, αυτό σχετίζεται τόσο με την 

τηλεθέαση, που συχνά αποτελεί τρόπο διαφυγής από την πραγματικότητα, όσο και με 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου ή των άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. 

Η κοινή συνθήκη, είτε πρόκειται για τη χρήση της τηλεόρασης είτε για τη χρήση του 

διαδικτύου και των άλλων μέσων, είναι η επιθυμία απόδρασης από το οικογενειακό ή 

κοινωνικό περιβάλλον.  

Τέλος, η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί κίνητρο που ικανοποιεί την ανάγκη 

για πληροφόρηση και μάθηση και εμφανίζεται με δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι η 

επιθυμία για σκόπιμη γνώση που θα συμπληρώσει το υλικό του σχολείου. Τόσο η 

τηλεόραση με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και τα νεότερα μέσα 

(εκπαιδευτικό υλικό για τον υπολογιστή, διαδίκτυο) επιτελούν έναν εκπαιδευτικό ρόλο, 

και, μάλιστα, συχνά με πιο ευχάριστο τρόπο απ’ αυτόν του σχολείου. Η δεύτερη 

διάσταση αφορά στη γνώση γύρω από τον εαυτό, δηλαδή μια μορφή κοινωνικής 

μάθησης που βοηθά το παιδί στην καθημερινή του επικοινωνία και αλληλεπίδραση με 

τους άλλους. 

Τα παραπάνω κίνητρα έχουν στον πυρήνα τους μια συγκινησιακή πτυχή. 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σε περιπτώσεις συναισθηματικής 

έλλειψης εντείνονται και δρουν αναπληρωματικά. Για παράδειγμα, όταν η ποιότητα της 

σχέσης με τους γονείς δεν είναι επαρκώς καλή, είναι πιθανό το παιδί να αναζητά να 

καλύψει το κενό της σχέσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  

 

Κ. Σπετσιώτου, Ψυχολογικές επενδύσεις των μέσων επικοινωνίας και η εμπλοκή 

τους στις σχέσεις και την επικοινωνία στο πλαίσιο της οικογένειας. Πανεπιστήμιο 

Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Εξηγήστε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) γιατί η ερευνήτρια, μελετώντας τα 

κίνητρα που ωθούν τα παιδιά να γίνουν ενεργοί χρήστες των ηλεκτρονικών 

μέσων, αναφέρεται συχνά στο «γέμισμα του άδειου χρόνου»;  

 (μονάδες 10) 

 

B2. «Η πρώτη», «Η δεύτερη»: Να δείξετε ποια λειτουργία επιτελούν οι παραπάνω 

λέξεις στη συνοχή της έκτης παραγράφου (Τέλος… τους άλλους) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα τη σχέση των παιδιών με τα 

ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες 

λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): 

κίνητρα, αναπλήρωση της μοναξιάς, ενεργοί χρήστες, συνδέεται, εικονικό 

(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο, τον ρηματικό χρόνο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε λέξεις/φράσεις που πιστοποιούν τον 

επιστημονικό του χαρακτήρα. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τα παιδιά] 

 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες, η χρήση των μέσων από τα 

παιδιά, ειδικά η χρήση της τηλεόρασης, του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

και του κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται σε κίνητρα που σχετίζονται με το «γέμισμα» 

του άδειου χρόνου. Η αναπλήρωση της μοναξιάς, η δημιουργία υποκατάστατων 

επικοινωνίας, η παροχή ερεθισμάτων κοινωνικής συναναστροφής και η απόδραση από 

την καθημερινότητα, στοιχεία δηλαδή συναισθηματικής υφής, αποτελούν τα 

συνηθέστερα κίνητρα, τα οποία ωθούν τα παιδιά να γίνουν ενεργοί χρήστες των μέσων. 

Η επιλογή του ενός ή του άλλου μέσου ή του συνδυασμού αυτών επηρεάζεται τόσο 

από τις ατομικές τους ικανότητες, όσο και από τη σχέση τους με σημαντικούς άλλους, 

όπως οι γονείς. Αναλυτικότερα, τα βασικά κίνητρα χρήσης των μέσων από τα παιδιά 

είναι τα ακόλουθα.  

Η συνήθεια, καταρχάς, αποτελεί κινητήρια δύναμη για τις καθημερινές 

δραστηριότητες, τις οποίες μετατρέπει σε αυτοματοποιημένες αντιδράσεις που δεν 

απαιτούν ιδιαίτερη νοητική ενέργεια. Πολλά παιδιά αναφέρουν ότι οι καθημερινές 

συνήθειές τους περιλαμβάνουν τη χρήση μέσων , όπως η τηλεθέαση λ.χ., που αποτελεί 

μια τέτοια συνήθεια. Ένα ακόμα κίνητρο είναι αυτό του «πασατέμπου», δηλαδή το 

πέρασμα της ώρας και το γέμισμα του άδειου χρόνου, που συνδέεται με την 

ανακούφιση της ανίας. Για το παιδικό και εφηβικό κοινό η τηλεόραση αποτελεί την 

κυρίαρχη απάντηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε ό,τι αφορά το γέμισμα του άδειου 

χρόνου. 

Η χρήση των μέσων θεωρείται, επίσης, χρόνος ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ένα 

ερώτημα που ανακύπτει είναι σε ποιον βαθμό η χαλάρωση έρχεται σε αντίθεση με τη 

διέγερση ή είναι δύο πράγματα που χρειάζεται το παιδί σε διαφορετικές φάσεις. Η 

διέγερση, ένα κίνητρο που σχετίζεται συχνά με αυτό της ψυχαγωγίας, αφορά στις 

εικόνες, κυρίως εικόνες σε μεγάλες, τελευταίας τεχνολογίας οθόνες, οι οποίες 

προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Τα παιδιά τις περιγράφουν με 

φράσεις, όπως «με συναρπάζει», «με κάνει χαρούμενο», «με συγκινεί» και ανάλογες. 

Συνήθως, η συντροφιά αναφέρεται στη χρήση της τηλεόρασης, με την οποία τα 

παιδιά συνδέουν αισθήματα και αναμνήσεις. Είναι το κατεξοχήν μέσο που λειτουργεί 
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ως υποκατάστατο συντροφικότητας και αναπληρώνει το κενό της μοναξιάς. Ωστόσο, το 

κίνητρο της συντροφιάς συναντάται και στα νεότερα μέσα, κυρίως στον εικονικό χώρο 

του διαδικτύου, και περιλαμβάνει διαστάσεις, όπως η «σύνδεση» και η «επαφή». 

Όσον αφορά στο κίνητρο της απόδρασης, αυτό σχετίζεται τόσο με την 

τηλεθέαση, που συχνά αποτελεί τρόπο διαφυγής από την πραγματικότητα, όσο και με 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου ή των άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. 

Η κοινή συνθήκη, είτε πρόκειται για τη χρήση της τηλεόρασης είτε για τη χρήση του 

διαδικτύου και των άλλων μέσων, είναι η επιθυμία απόδρασης από το οικογενειακό ή 

κοινωνικό περιβάλλον.  

Τέλος, η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί κίνητρο που ικανοποιεί την ανάγκη 

για πληροφόρηση και μάθηση και εμφανίζεται με δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι η 

επιθυμία για σκόπιμη γνώση που θα συμπληρώσει το υλικό του σχολείου. Τόσο η 

τηλεόραση με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και τα νεότερα μέσα 

(εκπαιδευτικό υλικό για τον υπολογιστή, διαδίκτυο) επιτελούν έναν εκπαιδευτικό ρόλο, 

και, μάλιστα, συχνά με πιο ευχάριστο τρόπο απ’ αυτόν του σχολείου. Η δεύτερη 

διάσταση αφορά στη γνώση γύρω από τον εαυτό, δηλαδή μια μορφή κοινωνικής 

μάθησης που βοηθά το παιδί στην καθημερινή του επικοινωνία και αλληλεπίδραση με 

τους άλλους. 

Τα παραπάνω κίνητρα έχουν στον πυρήνα τους μια συγκινησιακή πτυχή. 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σε περιπτώσεις συναισθηματικής 

έλλειψης εντείνονται και δρουν αναπληρωματικά. Για παράδειγμα, όταν η ποιότητα της 

σχέσης με τους γονείς δεν είναι επαρκώς καλή, είναι πιθανό το παιδί να αναζητά να 

καλύψει το κενό της σχέσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  

 

Κ. Σπετσιώτου, Ψυχολογικές επενδύσεις των μέσων επικοινωνίας και η εμπλοκή 

τους στις σχέσεις και την επικοινωνία στο πλαίσιο της οικογένειας. Πανεπιστήμιο 

Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Η ερευνήτρια στην τελευταία παράγραφο (Τα παραπάνω…μέσων) του κειμένου 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τα παιδιά 

συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης που έχουν με τους γονείς τους. Εξηγήστε 

σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) σε ποια δεδομένα στηρίζεται, για να 

καταλήξει σ’ αυτό το συμπέρασμα.  

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη (Η συνήθεια… χρόνου), στην 

τρίτη (Η χρήση…ανάλογες), στην τέταρτη (Συνήθως…«επαφή»), στην πέμπτη 

(Όσον αφορά… περιβάλλον) και στην έκτη (Τέλος… τους άλλους) παράγραφο 

του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους: 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, υποκατάστατων επικοινωνίας, συνδυασμού, 

τηλεθέαση, επαρκώς (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως 

προς την πτώση και τον αριθμό). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα καθημερινής χρήσης της 

γλώσσας και τρία παραδείγματα επιστημονικής (χρήσης της γλώσσας). 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τα παιδιά] 

 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες, η χρήση των μέσων από τα 

παιδιά, ειδικά η χρήση της τηλεόρασης, του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

και του κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται σε κίνητρα που σχετίζονται με το «γέμισμα» 

του άδειου χρόνου. Η αναπλήρωση της μοναξιάς, η δημιουργία υποκατάστατων 

επικοινωνίας, η παροχή ερεθισμάτων κοινωνικής συναναστροφής και η απόδραση από 

την καθημερινότητα, στοιχεία δηλαδή συναισθηματικής υφής, αποτελούν τα 

συνηθέστερα κίνητρα, τα οποία ωθούν τα παιδιά να γίνουν ενεργοί χρήστες των μέσων. 

Η επιλογή του ενός ή του άλλου μέσου ή του συνδυασμού αυτών επηρεάζεται τόσο από 

τις ατομικές τους ικανότητες, όσο και από τη σχέση τους με σημαντικούς άλλους, όπως 

οι γονείς. Αναλυτικότερα, τα βασικά κίνητρα χρήσης των μέσων από τα παιδιά είναι τα 

ακόλουθα.  

Η συνήθεια, καταρχάς, αποτελεί κινητήρια δύναμη για τις καθημερινές 

δραστηριότητες, τις οποίες μετατρέπει σε αυτοματοποιημένες αντιδράσεις που δεν 

απαιτούν ιδιαίτερη νοητική ενέργεια. Πολλά παιδιά αναφέρουν ότι οι καθημερινές 

συνήθειές τους περιλαμβάνουν τη χρήση μέσων, όπως η τηλεθέαση λ.χ., που αποτελεί 

μια τέτοια συνήθεια. Ένα ακόμα κίνητρο είναι αυτό του «πασατέμπου», δηλαδή το 

πέρασμα της ώρας και το γέμισμα του άδειου χρόνου, που συνδέεται με την 

ανακούφιση της ανίας. Για το παιδικό και εφηβικό κοινό η τηλεόραση αποτελεί την 

κυρίαρχη απάντηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε ό,τι αφορά το γέμισμα του άδειου 

χρόνου. 

Η χρήση των μέσων θεωρείται, επίσης, χρόνος ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ένα 

ερώτημα που ανακύπτει είναι σε ποιον βαθμό η χαλάρωση έρχεται σε αντίθεση με τη 

διέγερση ή είναι δύο πράγματα που χρειάζεται το παιδί σε διαφορετικές φάσεις. Η 

διέγερση, ένα κίνητρο που σχετίζεται συχνά με αυτό της ψυχαγωγίας, αφορά στις 

εικόνες, κυρίως εικόνες σε μεγάλες, τελευταίας τεχνολογίας οθόνες, οι οποίες 

προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Τα παιδιά τις περιγράφουν με 

φράσεις, όπως «με συναρπάζει», «με κάνει χαρούμενο», «με συγκινεί» και ανάλογες. 

Συνήθως, η συντροφιά αναφέρεται στη χρήση της τηλεόρασης, με την οποία τα 

παιδιά συνδέουν αισθήματα και αναμνήσεις. Είναι το κατεξοχήν μέσο που λειτουργεί 
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ως υποκατάστατο συντροφικότητας και αναπληρώνει το κενό της μοναξιάς. Ωστόσο, το 

κίνητρο της συντροφιάς συναντάται και στα νεότερα μέσα, κυρίως στον εικονικό χώρο 

του διαδικτύου, και περιλαμβάνει διαστάσεις, όπως η «σύνδεση» και η «επαφή». 

Όσον αφορά στο κίνητρο της απόδρασης, αυτό σχετίζεται τόσο με την 

τηλεθέαση, που συχνά αποτελεί τρόπο διαφυγής από την πραγματικότητα, όσο και με 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου ή των άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. 

Η κοινή συνθήκη, είτε πρόκειται για τη χρήση της τηλεόρασης είτε για τη χρήση του 

διαδικτύου και των άλλων μέσων, είναι η επιθυμία απόδρασης από το οικογενειακό ή 

κοινωνικό περιβάλλον.  

Τέλος, η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί κίνητρο που ικανοποιεί την ανάγκη 

για πληροφόρηση και μάθηση και εμφανίζεται με δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι η 

επιθυμία για σκόπιμη γνώση που θα συμπληρώσει το υλικό του σχολείου. Τόσο η 

τηλεόραση με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και τα νεότερα μέσα 

(εκπαιδευτικό υλικό για τον υπολογιστή, διαδίκτυο) επιτελούν έναν εκπαιδευτικό ρόλο, 

και, μάλιστα, συχνά με πιο ευχάριστο τρόπο απ’ αυτόν του σχολείου. Η δεύτερη 

διάσταση αφορά στη γνώση γύρω από τον εαυτό, δηλαδή μια μορφή κοινωνικής 

μάθησης που βοηθά το παιδί στην καθημερινή του επικοινωνία και αλληλεπίδραση με 

τους άλλους. 

Τα παραπάνω κίνητρα έχουν στον πυρήνα τους μια συγκινησιακή πτυχή. 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σε περιπτώσεις συναισθηματικής 

έλλειψης εντείνονται και δρουν αναπληρωματικά. Για παράδειγμα, όταν η ποιότητα της 

σχέσης με τους γονείς δεν είναι επαρκώς καλή, είναι πιθανό το παιδί να αναζητά να 

καλύψει το κενό της σχέσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  

 

Κ. Σπετσιώτου, Ψυχολογικές επενδύσεις των μέσων επικοινωνίας και η εμπλοκή 

τους στις σχέσεις και την επικοινωνία στο πλαίσιο της οικογένειας. Πανεπιστήμιο 

Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποιες συναισθηματικές/ψυχολογικές ανάγκες ικανοποιούν, σύμφωνα με την 

ερευνήτρια, τα παιδιά μέσω της καθημερινής χρήσης ηλεκτρονικών μέσων; (60 – 

80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

B2α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις 

περιόδους της τελευταίας παραγράφου (Τα παραπάνω… μέσων) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε την 

ακόλουθη πρόταση: 

 

«Η τηλεθέαση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν συχνά τρόπους διαφυγής 

από την πραγματικότητα». 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε γιατί η συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά τη λέξη 

«πασατέμπου» (δηλώνεται και στο κείμενο με έντονη γραφή) στη δεύτερη 

παράγραφο (Η συνήθεια… χρόνου) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Αναγκαιότητα η γνώση του Διαδικτύου και των υπολογιστών] 

 

Η πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας βρίσκει τους Έλληνες ουραγούς
1
 στη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ευρώπη, µε λιγότερο από το 40% να είναι σε 

θέση να χρησιμοποιήσει ένα πληροφορικό σύστηµα. Η πληροφορική και η κοινωνία 

της πληροφορίας έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς ως αποτέλεσµα 

υπερκαταναλωτισµού και υπερβολής. Αλλά τα οφέλη που µπορεί να παρέχει η χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου, καθώς και ο συνδυασµός αυτών, 

προσδίδουν µεγάλο πλεονέκτηµα σε πολλούς τοµείς για τους γνώστες των 

πληροφορικών συστημάτων έναντι αυτών που δεν γνωρίζουν. Αναφερόμαστε στη 

συνέχεια σε μερικούς από τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους η ηλεκτρονική 

τεχνολογία καθίσταται απαραίτητη.  

Και πρώτα πρώτα στο καθοριστικό ζήτηµα της εύρεσης εργασίας. Στις µέρες 

µας, τα πληροφορικά συστήµατα έχουν κατακλύσει τις εταιρίες, τις επιχειρήσεις, 

ακόµα και τα τοπικά καταστήµατα. Ένας άνθρωπος σε αναζήτηση εργασίας, έχοντας το 

µειονέκτηµα της άγνοιας χρήσης υπολογιστών, είναι καταδικασµένος  να περιορίσει 

δραµατικά το εύρος της έρευνάς του. Η πλειοψηφία των ανοικτών θέσεων εργασίας 

προαπαιτεί την ικανοποιητική, αν όχι την άριστη, γνώση υπολογιστών, οπότε οι 

ψηφιακά αναλφάβητοι άνθρωποι ξεκινούν µε ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. 

Ένας άλλος τοµέας που επηρεάζεται είναι η ενηµέρωση. Υπάρχουν αµέτρητες 

περιοχές που - το 2012 - δεν έχουν πρόσβαση σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ιδιαίτερα 

τις χειµερινές περιόδους, όπως τα νησιά του Αιγαίου. Όλες, όµως, οι απομακρυσμένες 

περιοχές έχουν πρόσβαση σε µια τηλεφωνική γραµµή. Και έτσι το Διαδίκτυο είναι σε 

θέση να µας επιτρέψει να διαβάσουµε την εφηµερίδα της αρεσκείας μας και να δούµε 

το δελτίο ειδήσεων, να διαβάσουµε τα σχόλια άλλων χρηστών και να 

αλληλεπιδράσουµε µαζί τους την ώρα που θέλουµε.   

Με την έλλειψη γνώσης γύρω από τα θέµατα πληροφορικής και γενικότερα 

γύρω από τα πληροφορικά και επικοινωνιακά συστήµατα, κάποιοι άνθρωποι είναι 

δυνατό να πέσουν θύµατα εξαπάτησης, τόσο στον ηλεκτρονικό κόσµο, όσο και στον 

πραγµατικό. Κάποιος που διακατέχεται από άγνοια για τον τρόπο χρήσης του 

                                                           
1
 Ουραγός: αυτός που απλώς ακολουθεί τους άλλους, που βρίσκεται στις τελευταίες 

θέσεις μιας κατάταξης. 
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διαδικτύου αποτελεί τον πρώτο - και ευκολότερο - στόχο κακόβουλων
2
 χρηστών, που 

στοχεύουν στην κλοπή πιστωτικών καρτών, προσωπικών δεδοµένων και ψηφιακών 

ταυτοτήτων. Παράλληλα, κάποιος που δεν γνωρίζει πώς να προστατεύσει τον εαυτό του 

από επιτήδειους, όταν θέλει να προµηθευτεί ηλεκτρονικό εξοπλισµό, αποτελεί τον 

πρώτο - και ευκολότερο - στόχο κακοπροαίρετων πωλητών και ιδιοκτητών 

επιχειρήσεων.  

Τέλος, κατεβαίνοντας την ηλικιακή σκάλα, συναντάµε την εκπαίδευση. 

Αποτελεί τη βάση (ή τη λύση) του ζητήματος αυτού. Για έναν φοιτητή που δε γνωρίζει 

τίποτα σχετικά µε τη χρήση των υπολογιστών ο τρόπος παράδοσης συγγραµµάτων σε 

ηλεκτρονική µορφή, η ανάγκη για αναζήτηση πληροφοριών και βιβλιογραφίας σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και η αδυναµία προσαρµογής σε έναν κόσµο που 

περιστρέφεται γύρω από την πληροφορία αποτελούν µερικά από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει. Φυσικά, τα παραπάνω προβλήµατα ισχύουν σε 

κάποιο βαθµό και για τον µικρόκοσµο (κοινωνία) του σχολείου - µε τον ίδιο τρόπο 

κάποιος περιθωριοποιείται, εξαπατάται, αδυνατεί να συνεργαστεί. Μόνο αν οι µαθητές 

ήταν σε θέση να κατανοήσουν από µικρή ηλικία τον τρόπο χρήσης ενός πληροφορικού 

συστήµατος, θα μπορούσαμε να μιλάμε για την κοινωνία της πληροφορίας, όπως θα 

ήθελαν οι εµπνευστές της να είναι. 

  

Α. Γλέζου κ.ά. (2012). Ψηφιακός αναλφαβητισμός. Διπλωματική εργασία στο 

ΑΤΕΙ Κρήτης, (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τη συγγραφέα, η εξοικείωση με το διαδίκτυο θα ωφελούσε σημαντικά 

ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

                                                           
2
 Κακόβουλος: αυτός που αποσκοπεί να βλάψει, να εκμεταλλευτεί τους συνανθρώπους 

του.  
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Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του 

κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αποτέλεσµα υπερκαταναλωτισµού 

και υπερβολής, σηµαντικό µειονέκτηµα.  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/ συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Αναγκαιότητα η γνώση του Διαδικτύου και των υπολογιστών] 

 

Η πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας βρίσκει τους Έλληνες ουραγούς
1
 στη 

χρήση υπολογιστών στην Ευρώπη, µε λιγότερο από το 40% να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει ένα πληροφορικό σύστηµα. Η πληροφορική και η κοινωνία της 

πληροφορίας έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς ως αποτέλεσµα υπερκαταναλωτισµού 

και υπερβολής. Αλλά τα οφέλη που µπορεί να παρέχει η χρήση των υπολογιστών, του 

διαδικτύου, καθώς και ο συνδυασµός αυτών, προσδίδουν µεγάλο πλεονέκτηµα σε 

πολλούς τοµείς για τους γνώστες των πληροφορικών συστημάτων έναντι αυτών που 

δεν γνωρίζουν. Αναφερόμαστε στη συνέχεια σε μερικούς από τους σημαντικότερους 

τομείς στους οποίους η ηλεκτρονική τεχνολογία καθίσταται απαραίτητη.  

Και πρώτα πρώτα στο καθοριστικό ζήτηµα της εύρεσης εργασίας. Στις µέρες 

µας, τα πληροφορικά συστήµατα έχουν κατακλύσει τις εταιρίες, τις επιχειρήσεις, 

ακόµα και τα τοπικά καταστήµατα. Ένας άνθρωπος σε αναζήτηση εργασίας, έχοντας το 

µειονέκτηµα της άγνοιας χρήσης υπολογιστών, είναι καταδικασµένος  να περιορίσει 

δραµατικά το εύρος της έρευνάς του. Η πλειοψηφία των ανοικτών θέσεων εργασίας 

προαπαιτεί την ικανοποιητική, αν όχι την άριστη, γνώση υπολογιστών, οπότε οι 

ψηφιακά αναλφάβητοι άνθρωποι ξεκινούν µε ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. 

Ένας άλλος τοµέας που επηρεάζεται είναι η ενηµέρωση. Υπάρχουν αµέτρητες 

περιοχές που - το 2012 - δεν έχουν πρόσβαση σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ιδιαίτερα 

τις χειµερινές περιόδους, όπως τα νησιά του Αιγαίου. Όλες, όµως, οι απομακρυσμένες 

περιοχές έχουν πρόσβαση σε µια τηλεφωνική γραµµή. Και έτσι το Διαδίκτυο είναι σε 

θέση να µας επιτρέψει να διαβάσουµε την εφηµερίδα της αρεσκείας μας και να δούµε 

το δελτίο ειδήσεων, να διαβάσουµε τα σχόλια άλλων χρηστών και να 

αλληλεπιδράσουµε µαζί τους την ώρα που θέλουµε.   

Με την έλλειψη γνώσης γύρω από τα θέµατα πληροφορικής και γενικότερα 

γύρω από τα πληροφορικά και επικοινωνιακά συστήµατα, κάποιοι άνθρωποι είναι 

δυνατό να πέσουν θύµατα εξαπάτησης, τόσο στον ηλεκτρονικό κόσµο, όσο και στον 

πραγµατικό. Κάποιος που διακατέχεται από άγνοια για τον τρόπο χρήσης του 

                                                           
1
 Ουραγός: αυτός που απλώς ακολουθεί τους άλλους, που βρίσκεται στις τελευταίες 

θέσεις μιας κατάταξης 
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διαδικτύου αποτελεί τον πρώτο - και ευκολότερο - στόχο κακόβουλων
2
 χρηστών, που 

στοχεύουν στην κλοπή πιστωτικών καρτών, προσωπικών δεδοµένων και ψηφιακών 

ταυτοτήτων. Παράλληλα, κάποιος που δεν γνωρίζει πώς να προστατεύσει τον εαυτό του 

από επιτήδειους, όταν θέλει να προµηθευτεί ηλεκτρονικό εξοπλισµό, αποτελεί τον 

πρώτο - και ευκολότερο - στόχο κακοπροαίρετων πωλητών και ιδιοκτητών 

επιχειρήσεων.  

Τέλος, κατεβαίνοντας την ηλικιακή σκάλα, συναντάµε την εκπαίδευση. 

Αποτελεί τη βάση (ή τη λύση) του ζητήματος αυτού. Για έναν φοιτητή που δε γνωρίζει 

τίποτα σχετικά µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ο τρόπος παράδοσης 

συγγραµµάτων σε ηλεκτρονική µορφή, η ανάγκη για αναζήτηση πληροφοριών και 

βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και η αδυναµία προσαρµογής σε 

έναν κόσµο που περιστρέφεται γύρω από την πληροφορία αποτελούν µερικά από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει. Φυσικά, τα παραπάνω 

προβλήµατα ισχύουν σε κάποιο βαθµό και για τον µικρόκοσµο (κοινωνία) του 

σχολείου - µε τον ίδιο τρόπο κάποιος περιθωριοποιείται, εξαπατάται, αδυνατεί να 

συνεργαστεί. Μόνο αν οι µαθητές ήταν σε θέση να κατανοήσουν από µικρή ηλικία τον 

τρόπο χρήσης ενός πληροφορικού συστήµατος, θα μπορούσαμε να μιλάμε για την 

κοινωνία της πληροφορίας, όπως θα ήθελαν οι εµπνευστές της να είναι. 

  

Α. Γλέζου κ.ά. (2012). Ψηφιακός αναλφαβητισμός. Διπλωματική εργασία στο 

ΑΤΕΙ Κρήτης (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τη συγγραφέα, η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα είναι ακόμα πιο 

σημαντική για τους μαθητές; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

                                                           
2
 Κακόβουλος: αυτός που αποσκοπεί να βλάψει, να εκμεταλλευτεί τους συνανθρώπους 

του.  
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Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τέταρτης παραγράφου (Με την έλλειψη... 

επιχειρήσεων) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε μία λέξη του κειμένου με την έντονη 

γραφή: υπερκαταναλωτισµού, δραµατικά, διακατέχεται, κακόβουλων, 

περιθωριοποιείται (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ .λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Κάποιος που διακατέχεται από άγνοια για τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου 

αποτελεί τον πρώτο - και ευκολότερο - στόχο κακόβουλων χρηστών». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου η συγγραφέας χρησιμοποιεί μια ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων.  

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια – με μέτρο- κάνει καλό στα παιδιά] 

 

Τα παιδιά που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια για διάστημα που φτάνει μέχρι 

και τη μία ώρα ημερησίως είναι πιο ευτυχισμένα και κοινωνικά και λιγότερο 

υπερκινητικά σε σχέση με αυτά που δεν παίζουν καθόλου, σύμφωνα με έρευνα του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily 

Telegraph, στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 5.000 παιδιά, ηλικιών μεταξύ 10 και 15 

ετών, αγόρια και κορίτσια. Το συμπέρασμά της ήταν ότι τα «νεαρά άτομα» τα οποία 

επιδίδονται με μέτρο στην ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιγνίδια, μέχρι 60 λεπτά 

ημερησίως, φαίνονται να προσαρμόζονται καλύτερα σε σχέση με παιδιά που είτε δεν 

παίζουν καθόλου είτε παίζουν για τρεις ώρες και άνω. 

«Τα παιδιά που έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια για λιγότερο από μία ώρα είχαν 

υψηλότερο επίπεδο κοινωνικότητας και συνήθως δήλωναν ευχαριστημένα από τις ζωές 

τους. Μάλιστα, αντιμετώπιζαν λιγότερα προβλήματα με φιλίες και συναισθήματα, ενώ 

επισημάνθηκε σ’ αυτά λιγότερη υπερκινητικότητα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες» 

σημειώνεται. Επίσης, τα παιδιά που έπαιζαν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αλλά 

και πάλι σχετικά «μέτριας» διάρκειας (μεταξύ μίας και τριών ωρών), φάνηκε ότι δεν 

δέχονται κάποιου είδους επίδραση, θετική ή αρνητική. Ωστόσο, σε αυτά που έπαιζαν 

πάνω από τρεις ώρες την ημέρα παρατηρήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις.  

Σύμφωνα με τη μελέτη, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση, ειδικά σε σύγκριση με μη 

διαδραστικές μορφές ψυχαγωγίας, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης. «Τα παιχνίδια 

αυτά παρέχουν ευρεία γκάμα γνωστικών προκλήσεων, ευκαιριών εξερεύνησης, 

ξεκούρασης και συναναστροφής συνομηλίκων. Παράλληλα, μπορούν να βελτιώσουν 

την ευημερία των παιδιών και την υγιή προσαρμογή τους στην κοινωνία, όπως 

συμβαίνει με κάθε μορφή διασκέδασης που δεν περιλαμβάνει ψηφιακά μέσα», 

σημειώνεται. 

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση παιδιατρικής 

Pediatrics, εκτιμάται ότι τρία στα τέσσερα παιδιά στη Βρετανία παίζουν ηλεκτρονικά 

παιχνίδια σε ημερήσια βάση. Περίπου το 1/3 αυτών περνά από μία ως τρεις ώρες 

παίζοντας, ενώ το 10-15% παίζει πάνω από τρεις, γεγονός που έχει αρνητικές 

επιπτώσεις. Οπωσδήποτε, το τελευταίο ερευνητικό δεδομένο αποδίδεται είτε στην 

έλλειψη άλλων ωφέλιμων δραστηριοτήτων ή και στην έκθεσή τους σε υλικό που έχει 
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σχεδιαστεί για ενηλίκους. Ωστόσο, τονίζεται ότι το ποσοστό των νεαρών που κάνουν 

κατάχρηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και ότι οι 

αρνητικές επιπτώσεις είναι αντίστοιχα μικρές, κάτι που υποδεικνύει πως τόσο οι 

μεγάλες ελπίδες όσο και οι μεγάλοι φόβοι για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι μάλλον 

υπερβολικοί. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι άλλοι παράγοντες διαδραματίζουν 

σημαντικότερο ρόλο στη συμπεριφορά, όπως το κλίμα στην οικογένεια του παιδιού, το 

αν βιώνει στερήσεις ή η κατάσταση στο σχολείο. 

 

 

Από την ιστοσελίδα της εφ. Η Ναυτεμπορική, 4.08.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (60 - 80 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όταν 

γίνεται με μέτρο, μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για ένα παιδί; (60 - 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τέταρτη παράγραφο (Σύμφωνα… 

σημειώνεται.) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: ενασχόληση, 

αντιμετώπιζαν, λόγοι, παρακολούθηση, περνά. (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση 

παιδιατρικής Pediatrics, εκτιμάται ότι τρία στα τέσσερα παιδιά στη Βρετανία 

παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια σε ημερήσια βάση». 

 

Στην παραπάνω περίοδο ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία ονοματική αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε των 

ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων. 

 

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

(μονάδες 3) 

 

` 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια – με μέτρο- κάνει καλό στα παιδιά] 

 

Τα παιδιά που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια για διάστημα που φτάνει μέχρι 

και τη μία ώρα ημερησίως είναι πιο ευτυχισμένα και κοινωνικά και λιγότερο 

υπερκινητικά σε σχέση με αυτά που δεν παίζουν καθόλου, σύμφωνα με έρευνα του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily 

Telegraph, στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 5.000 παιδιά, ηλικιών μεταξύ 10 και 15 

ετών, αγόρια και κορίτσια. Το συμπέρασμά της ήταν ότι τα «νεαρά άτομα» τα οποία 

επιδίδονται με μέτρο στην ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιγνίδια, μέχρι 60 λεπτά 

ημερησίως, φαίνονται να προσαρμόζονται καλύτερα σε σχέση με παιδιά που είτε δεν 

παίζουν καθόλου είτε παίζουν για τρεις ώρες και άνω. 

«Τα παιδιά που έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια για λιγότερο από μία ώρα είχαν 

υψηλότερο επίπεδο κοινωνικότητας και συνήθως δήλωναν ευχαριστημένα από τις 

ζωές τους. Μάλιστα, αντιμετώπιζαν λιγότερα προβλήματα με φιλίες και συναισθήματα, 

ενώ επισημάνθηκε σ’ αυτά λιγότερη υπερκινητικότητα σε σχέση με τις άλλες 

κατηγορίες» σημειώνεται. Επίσης, τα παιδιά που έπαιζαν για μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα, αλλά και πάλι σχετικά «μέτριας» διάρκειας (μεταξύ μίας και τριών ωρών), 

φάνηκε ότι δεν δέχονται κάποιου είδους επίδραση, θετική ή αρνητική. Ωστόσο, σε αυτά 

που έπαιζαν πάνω από τρεις ώρες την ημέρα παρατηρήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις.  

Σύμφωνα με τη μελέτη, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση, ειδικά σε σύγκριση με 

μη διαδραστικές μορφές ψυχαγωγίας, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης. «Τα 

παιχνίδια αυτά παρέχουν ποικιλία γνωστικών προκλήσεων, ευκαιριών εξερεύνησης, 

ξεκούρασης και συναναστροφής συνομηλίκων. Παράλληλα, μπορούν να βελτιώσουν 

την ευημερία των παιδιών και την υγιή προσαρμογή τους στην κοινωνία, όπως 

συμβαίνει με κάθε μορφή διασκέδασης που δεν περιλαμβάνει ψηφιακά μέσα», 

σημειώνεται. 

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση παιδιατρικής 

Pediatrics, εκτιμάται ότι τρία στα τέσσερα παιδιά στη Βρετανία παίζουν ηλεκτρονικά 

παιχνίδια σε ημερήσια βάση. Περίπου το 1/3 αυτών περνά από μία ως τρεις ώρες 

παίζοντας, ενώ το 10-15% παίζει πάνω από τρεις, γεγονός που έχει αρνητικές 

επιπτώσεις. Οπωσδήποτε, το τελευταίο ερευνητικό δεδομένο αποδίδεται είτε στην 

έλλειψη άλλων ωφέλιμων δραστηριοτήτων ή και στην έκθεσή τους σε υλικό που έχει 
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σχεδιαστεί για ενηλίκους. Ωστόσο, τονίζεται ότι το ποσοστό των νεαρών που κάνουν 

κατάχρηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και ότι οι 

αρνητικές επιπτώσεις είναι αντίστοιχα μικρές, κάτι που υποδεικνύει πως τόσο οι 

μεγάλες ελπίδες όσο και οι μεγάλοι φόβοι για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι μάλλον 

υπερβολικοί. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι άλλοι παράγοντες διαδραματίζουν 

σημαντικότερο ρόλο στη συμπεριφορά, όπως το κλίμα στην οικογένεια του παιδιού, το 

αν βιώνει στερήσεις ή η κατάσταση στο σχολείο. 

 

Από την ιστοσελίδα της εφ. Η Ναυτεμπορική, 4.08.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (60 - 80 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο αρθρογράφος την άποψη ότι τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν θετικά σε ένα παιδί; (60 - 80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Στη μελέτη... σχολείο) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50 - 60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: υψηλότερο επίπεδο κοινωνικότητας, 

ευεργετική επίδραση.  

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Τα παιχνίδια αυτά παρέχουν ποικιλία γνωστικών προκλήσεων». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 

` 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Δημιουργία χωρίς ιδιοκτησία]  

 

O Τζον Πέρι Μπάρλοου δηλώνει συνταξιούχος αγελαδοτρόφος. Στο βιογραφικό 

του θα δούμε ότι υπήρξε στιχουργός του μεγάλου συγκροτήματος της δεκαετίας του 

’60. «Grateful Dead». H διαδικτυακή κοινότητα τον γνωρίζει ως τον «νονό του 

κυβερνοχώρου». Σήμερα ο αγελαδοτρόφος Τζον Πέρι Μπάρλοου διδάσκει και γράφει 

για την ψηφιακή επανάσταση. Aπό το 1994 ήταν κατηγορηματικός. Mε το άρθρο «H 

Oικονομία των Iδεών», που σήμερα διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, 

σημείωσε τη μεγάλη αντίφαση της ψηφιακής εποχής: «H πληροφορία», έγραψε «δεν 

μπορεί να έχει ιδιοκτησία». Σήμερα, που ο δικαστικός πόλεμος των πνευματικών 

δικαιωμάτων μαίνεται σε όλα τα μέτωπα, νιώθει δικαιωμένος. Bλέπει ότι ήρθε αυτό που 

τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων ΜΜΕ τρέμουν. H επανάσταση της ελεύθερης 

ροής πληροφοριών έχει κερδίσει. Oι δικαστικές αποφάσεις προστασίας του 

«περιεχομένου» δεν είναι παρά η ηχώ μιας εποχής που φεύγει. Θυμάται τα λόγια του 

Bίκτωρος Oυγκώ: «Mια εισβολή στρατού μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά όχι μια ιδέα 

της οποίας ο καιρός έχει έλθει». 

H βιομηχανία, όμως, των ΜΜΕ προσπαθεί να προστατεύσει με κάθε τρόπο 

αυτό που θέλει να θεωρεί περιουσία της. Nομοθετικά μέτρα υπήρξαν πολλά, που όμως 

αποδείχθηκαν μάταια. Tεχνολογικά προώθησε πολλούς τρόπους κλειδώματος των 

προϊόντων της. «Tην τελευταία φορά που έγινε τεχνολογική προσπάθεια απαγόρευσης 

αντιγραφής, τότε που το λογισμικό είχε κλειδιά κατά της αντιγραφής, απέτυχε οικτρά 

στην αγορά», γράφει ο Μπάρλοου. «Kάποια στιγμή τα στελέχη των επιχειρήσεων 

ΜΜΕ θα καταλάβουν αυτό που έπρεπε να είχαν συνειδητοποιήσει πριν από πολύ 

καιρό: O ελεύθερος πολλαπλασιασμός της έκφρασης δεν μειώνει την εμπορική αξία. H 

ελεύθερη πρόσβαση σε ένα πνευματικό έργο αυξάνει την οικονομική αξία του, και 

πρέπει να ενθαρρύνεται αντί να παρεμποδίζεται». 

Yπάρχει ιστορικό προηγούμενο πίσω από αυτό το σκεπτικό. Η βιομηχανία του 

κινηματογράφου πολέμησε για έξι χρόνια δικαστικά και ζήτησε την απαγόρευση των 

οικιακών συσκευών βίντεο, «γιατί θα σκότωναν το σινεμά». Σήμερα, παρά την 

πανταχού παρουσία των βίντεο-κλαμπ, περισσότερος κόσμος πάει στον κινηματογράφο 

και οι ενοικιάσεις των κασετών ωφελούν τελικά και τα ταμεία του Xόλιγουντ. Για την 

ακρίβεια τα μισά έσοδα των κινηματογραφικών στούντιο προέρχονται από αυτό που 

κάποτε πολεμούσαν σκληρά: το βίντεο που έχουμε σπίτι μας. 
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H προσωπική εμπειρία του Τζον Πέρι Μπάρλοου ενισχύει τα παραπάνω. «Tο 

συγκρότημα Grateful Dead, για το οποίο κάποτε έγραφα τραγούδια, κατάλαβε κατά 

τύχη ότι, αν επέτρεπε στους θαυμαστές του να ηχογραφούν τις συναυλίες τους και 

ελεύθερα να διακινούν αυτές τις κασέτες («κλέβοντας» την «πνευματική μας 

ιδιοκτησία»), αυτές οι κασέτες γίνονταν εμπορικός ιός που γέμιζε κάθε στάδιο των 

HΠA στο οποίο δίναμε συναυλίες. Παρά το γεγονός ότι οι θαυμαστές μας μπορούσαν 

ελεύθερα να ηχογραφούν τις συναυλίες μας, πήγαιναν έπειτα να αγοράσουν και τους 

δίσκους μας, σε τέτοιες ποσότητες που έκαναν όλα τα άλμπουμ μας πλατινένια».  

Tο συμπέρασμα του Μπάρλοου είναι απλό: «Για τις ιδέες η φήμη είναι 

πλούτος, και τίποτε δεν σε κάνει ταχύτερα διάσημο από ένα ακροατήριο που θέλει να 

διανέμει δωρεάν τη δουλειά σου. H μη εμπορική διανομή πληροφορίας αυξάνει τις 

πωλήσεις της εμπορικής πληροφορίας. H αφθονία φέρνει αφθονία. Tο ανθρώπινο είδος 

κατάφερε να παραγάγει δημιουργικό έργο ήδη 5.000 χρόνια πριν από το 1710, όταν η 

«Nομολογία της Άννας» (ο παγκοσμίως πρώτος νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας) 

πέρασε από το Βρετανικό Kοινοβούλιο. O Σοφοκλής, ο Δάντης, ο Λεονάρντο ντα 

Bίντσι, ο Mποτιτσέλι, ο Mιχαήλ Αγγελος, ο Σαίξπηρ, ο Nεύτων, ο Θερβάντες, ο Mπαχ, 

όλοι είχαν κάποιον καλό λόγο να σηκωθούν από το κρεβάτι τους για να 

δημιουργήσουν, χωρίς να περιμένουν να κατέχουν τα έργα που δημιούργησαν...». 

 

Π. Μανδραβέλης, εφ. Η Καθημερινή, 25.10.2009 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, «H επανάσταση της ελεύθερης ροής 

πληροφοριών έχει κερδίσει»; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: αντίφαση, δικαστικές αποφάσεις, ιστορικό 

προηγούμενο, ενισχύει, φήμη. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Τα μισά έσοδα των κινηματογραφικών στούντιο προέρχονται από αυτό που 

κάποτε πολεμούσαν σκληρά». 

 

Να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση στην παραπάνω περίοδο του λόγου. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να εξετάσετε αν πρόκειται για αναφορική ονοματική ή αναφορική επιρρηματική 

και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η ανάγνωση την εποχή του Διαδικτύου]  

 

Στο βιβλίο του Νίκολας Καρ συναντάται και ο προβληματισμός για το πώς 

επηρεάζει το Διαδίκτυο και οι διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές τον τρόπο που 

διαβάζουμε. Διαγράφεται η αντίθεση ανάμεσα στο γρήγορο, επιφανειακό διάβασμα 

ενός κειμένου ή μιας είδησης στην ηλεκτρονική οθόνη, σε αντιδιαστολή με το παλιό, 

καλό, αργό και στοχαστικό διάβασμα, π.χ. των λογοτεχνικών και άλλων βιβλίων. 

Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι θέσεις του Χίτσινγκς
1
, που πιστεύει ότι η πόλωση 

αργό-γρήγορο διάβασμα είναι κάπως ιδεαλιστική. «Όλοι έχουμε διαφορετικές 

μεταμφιέσεις ως αναγνώστες. Αν, π.χ., διαβάζουμε Τζέιμς Τζόις, το αργό διάβασμα 

είναι το πιο κατάλληλο. Αν όμως διαβάζουμε τις οδηγίες για ένα καινούργιο πλυντήριο, 

η ταχύτητα δεν έχει σημασία». Συμφωνεί πάντως ότι το Διαδίκτυο αποτελεί μέρος του 

προβλήματος. «Μας συνηθίζει σε νέους τρόπους να διαβάζουμε, να κοιτάζουμε και να 

καταναλώνουμε», λέει, «και κατατεμαχίζει το περιθώριο προσοχής μας». Υποστηρίζει 

επίσης ότι «το πραγματικό θέμα με το Διαδίκτυο είναι ίσως ότι διαβρώνει την αίσθηση 

του εαυτού μας, την ικανότητα για το είδος της μοναχικής ευχαρίστησης που δίνει το 

διάβασμα από τότε που υπάρχει το τυπωμένο βιβλίο». 

Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Όλοι οι υπέρμαχοι της αργής ανάγνωσης με τους 

οποίους μίλησα γνωρίζουν ότι η ολική απόρριψη του Διαδικτύου είναι μη ρεαλιστική, 

πολλοί όμως πιστεύουν ότι η προσωρινή αποδέσμευση από την τεχνολογία είναι η 

απάντηση. Ο  Γρεγκ Γκάραρντ, από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, πιστεύει πως ναι. «Δεν 

είμαι Λουδίτης
2
 - αυτή τη στιγμή είμαι στο "έξυπνο” κινητό μου τσεκάροντας το 

ταχυδρομείο μου - αλλά καταφέρνω πάντα να κάνω “διακοπές” μέσα στην εβδομάδα: 

τέσσερις πέντε
3
 ώρες με το ΄Ιντερνετ αποσυνδεμένο». 

Πολλοί πιστεύουν ότι ο υπολογιστής-ταμπλέτα ίσως είναι η απάντηση, αφού 

είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός και δεν θυμίζει δουλειά. Αλλά όσο κι αν αυτός και 

άλλες παρόμοιες συσκευές είναι καλός ενδιάμεσος τρόπος ανάγνωσης, ιδιαίτερα αν 

                                                           
1
 Χένρι Χίτσινγκς: συγγραφέας «Πώς να μιλάτε πραγματικά για βιβλία που δεν έχετε 

διαβάσει», που απευθύνεται ειρωνικά σε όσους δεν αγαπούν το διάβασμα. 

2 Λουδίτες: ομάδες χειροτεχνών στην Αγγλία (αρχές 19ου αιώνα), οι οποίοι 

κατέστρεφαν τις υφαντουργικές μηχανές, γιατί τους αντικαθιστούσαν κατά μεγάλους 

αριθμούς στις εργασίες τους, με αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση της ανεργίας στον 

κλάδο τους. Γενικότερα σημαίνει πλέον τον πολέμιο της τεχνολογικής προόδου. 
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βρίσκεσαι στον δρόμο, δεν υπάρχει τίποτα που να υποκαθιστά ορισμένες πλευρές του 

χάρτινου βιβλίου. Το δέσιμο του βιβλίου αιχμαλωτίζει μια εμπειρία ή μια ιδέα σε 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Και η προσωπική σχέση με το βιβλίο συνεχίζεται όταν 

τελειώσει το διάβασμα και πάρει τη θέση του στα ράφια της βιβλιοθήκης. 

Προσωπικά, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μείνω για πολύ εκτός σύνδεσης με το 

Διαδίκτυο. Ακόμα και γράφοντας αυτό το άρθρο, έκανα περιηγήσεις ανάμεσα σε 

ιστοσελίδες, χωρίς να στέκομαι πουθενά για πολύ. Το διάβασμα μέσα στο Διαδίκτυο 

έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μου. Διαβάζω μελέτες και άρθρα στην οθόνη 

συσκευών και νιώθω πιο άνετα να κοιτάζω τις ειδήσεις από διάφορες πηγές παρά να 

στηρίζομαι σε μια μόνο γραπτή πηγή. Υποψιάζομαι ότι πολλοί αναγνώστες βρίσκονται 

στην ίδια κατάσταση. 

Αν όμως, όπως εγώ, θέλετε πότε-πότε να διαβάσετε πιο αργά, υπάρχει 

διαθέσιμη βοήθεια. Μπορείτε να «κατεβάσετε» μια ψηφιακή εφαρμογή που σας 

επιτρέπει να διαβάζετε με την ησυχία σας, κόβοντας τη σύνδεση με το Ίντερνετ. Ή, αν 

θέλετε να αφαιρέσετε τις διαφημίσεις και άλλες περισπάσεις από την οθόνη σας, 

μπορείτε πάντα να κατεβάσετε την αντίστοιχη εκτός δικτύου εφαρμογή για το «έξυπνο» 

κινητό σας. Αν ακόμα διαβάζετε, δηλαδή. 

 

Εφ. Η Καθημερινή, 22.08.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιους προβληματισμούς διατυπώνει ο αρθρογράφος σχετικά με τον τρόπο που 

το Διαδίκτυο επηρεάζει το διάβασμα αλλά και γενικότερα την προσωπικότητά 

μας; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: διαγράφεται, περιθώριο, αίσθηση, ρεαλιστική, 

εμπειρία. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως 

προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/ συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η ομαδικότητα στο Διαδίκτυο] 

 

Όταν ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Εrving Goffman έγραφε το περίφημο βιβλίο 

του Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, δεν είχε προφανώς ιδέα για το τι θα 

γινόταν μετά από αρκετές δεκαετίες με το Facebook
1
 και τους άλλους ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης ή τα πάσης φύσεως παιχνίδια στο Διαδίκτυο, στα οποία ο κάθε 

παίκτης αναλαμβάνει έναν ρόλο ή κατασκευάζει έναν «άλλο» φανταστικό εαυτό, 

προκειμένου να επικοινωνεί με τους εξίσου φανταστικούς συμπαίκτες του, οι οποίοι 

είναι εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους. 

Όμως, αυτό που προσπαθούσε να περιγράψει ο Εrving Goffman χτίζοντας τις 

βάσεις μιας από τις σημαντικότερες θεωρίες της σύγχρονης κοινωνιολογίας είναι το 

πώς ο καθένας από εμάς ανακαλύπτει διαρκώς τη σχέση του με τον (κοινωνικό) εαυτό 

του με την επικοινωνία σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας: στο σπίτι, στο 

σχολείο, στη δουλειά, σε ένα μαγαζί στο οποίο πηγαίνει, για να ψωνίσει, στον γιατρό, 

στον δρόμο κ.λπ.. Έδειχνε δηλαδή την κοινωνία σαν μια τεράστια θεατρική σκηνή, 

στην οποία ο καθένας σκηνοθετεί αενάως
2
 τον εαυτό του, σύμφωνα με αυτά που έχει 

μάθει να περιμένει από τους άλλους και σύμφωνα με αυτά που εκείνοι υποτίθεται ότι 

θα περίμεναν από τον ίδιο.  

Καθημερινά βρισκόμαστε ακριβώς στο πεδίο της άμεσης διαπροσωπικής 

επικοινωνίας. Έτσι, βιώνονται και σφυρηλατούνται οι έννοιες του δεσμού και της 

ομαδικότητας, ενώ η πραγματικότητα για τον εαυτό και η πραγματικότητα του εαυτού 

ορίζονται και οριοθετούνται κατ’ εξοχήν από τη φυσική παρουσία των άλλων, η οποία 

επιτρέπει και στη φαντασία να τους φαντάζεται όπως τους φαντάζεται. Όμως, η φυσική 

τους παρουσία είναι εκείνη που συγκρατεί ταυτόχρονα και τη φαντασία, προσφέροντάς 

τους τη δυνατότητα για έναν απαραίτητο έλεγχο της πραγματικότητας.  

Ωστόσο, στο διαδίκτυο αυτός ο έλεγχος της πραγματικότητας, όταν δεν 

απουσιάζει, είναι περιορισμένος ή στρεβλός. Γιατί ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να επιλέγει έναν φανταστικό εαυτό και να τον διατηρεί ή να τον αλλάζει κατά βούληση, 

να τον εισάγει ή να τον αποσύρει όποτε θέλει, να προβαίνει σε ενέργειες ή να τις 

ακυρώνει στα διάφορα παιχνίδια, χωρίς εμπόδια αλλά και χωρίς επιπτώσεις στην 

                                                           

1 Facebook: ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί από το 2004. Οι χρήστες 

μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τους διαδικτυακούς φίλους τους και να 

τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τα κείμενα, πληροφορίες κ.λπ. που δημοσιεύουν. 
2
 αενάως: ασταμάτητα, αδιάκοπα. 
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πραγματική του ζωή. Επίσης, μπορεί να επινοεί τους άλλους, να τους μετακινεί ή να 

τους «σβήνει». Mόνο από το ίδιο το διαδίκτυο δεν μπορεί τίποτε να σβήσει! Τέλος, έχει 

τη δυνατότητα να κάνει «φιλίες» με άτομα που, αν τα γνώριζε και τον γνώριζαν, 

πιθανώς να μην τον έκαναν φίλο ή ο ίδιος να μην συναναστρεφόταν με αυτά.  

Από το άλλο μέρος, το διαδίκτυο δίνει και τη δυνατότητα, ιδιαίτερα σε άτομα 

απομονωμένα κοινωνικά ή με δυσκολίες στην πρώτη επαφή, για γνωριμίες που συχνά 

μπορεί να επηρεάζουν την πραγματική ζωή. Υπάρχουν αληθινές φιλίες, ερωτικοί 

δεσμοί, ακόμη και γάμοι που ξεκίνησαν από το διαδίκτυο. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η 

διαδικτυακή ομαδικότητα είναι πολύ διαφορετική από την άμεσα διαπροσωπική. Είναι 

πιο αδέσμευτη και χαλαρή, περισσότερο εγωκεντρική και λιγότερο υποταγμένη στους 

περιορισμούς των αποστάσεων, του χρόνου, της ταυτότητας και της ετερότητας, άρα 

και της πραγματικότητας. Τα διάφορα fora
3
  αποτελούν τα κατ’ εξοχήν πρότυπά της.  

Φαίνεται λοιπόν ότι σε έναν κόσμο ο οποίος σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων 

χαρακτηρίζεται από  έλλειψη ή δυσκολία ουσιαστικής επικοινωνίας, απομόνωση και 

μοναξιά, το διαδικτυακό σύμπαν – όπως στο κοντινό παρελθόν η τηλεόραση – 

προσφέρει ίσως μια διέξοδο, παρά τις ενστάσεις για τα όποια αρνητικά σημεία του.  

 

Κλ. Ναυρίδης, εφ. Το Βήμα, 05.03.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η εξέλιξη των σύγχρονων μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης επαλήθευσε και ξεπέρασε όσα υποστήριζε ο 

αναφερόμενος Αμερικανός κοινωνιολόγος; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-

80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

                                                           
3
 Forum-fora: (λατινική λέξη): χώρος οργανωμένων, ανοιχτών, δημοσίων συναντήσεων. 

Συναντώνται πλέον και σε «ηλεκτρονική μορφή» για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε 

κάθε είδους θέμα. 
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B2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τέταρτης παραγράφου (Ωστόσο... με αυτά) του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: συγκρατεί, 

συναναστρεφόταν, ιδιαίτερα, επαφή, επίπεδο. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «…κατασκευάζει έναν «άλλο» φανταστικό εαυτό, προκειμένου να 

επικοινωνεί με τους εξίσου φανταστικούς συμπαίκτες του, οι οποίοι ήταν 

εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μια ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων 

με βάση τη σημασία που παίρνει η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η ομαδικότητα στο Διαδίκτυο] 

 

Όταν ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Εrving Goffman έγραφε το περίφημο βιβλίο 

του Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, δεν είχε προφανώς ιδέα για το τι θα 

γινόταν μετά από αρκετές δεκαετίες με το Facebook
1
 και τους άλλους ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης ή τα πάσης φύσεως παιχνίδια στο Διαδίκτυο, στα οποία ο κάθε 

παίκτης αναλαμβάνει έναν ρόλο ή κατασκευάζει έναν «άλλο» φανταστικό εαυτό, 

προκειμένου να επικοινωνεί με τους εξίσου φανταστικούς συμπαίκτες του, οι οποίοι 

είναι εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους. 

Όμως, αυτό που προσπαθούσε να περιγράψει ο Εrving Goffman χτίζοντας τις 

βάσεις μιας από τις σημαντικότερες θεωρίες της σύγχρονης κοινωνιολογίας είναι το 

πώς ο καθένας από εμάς ανακαλύπτει διαρκώς τη σχέση του με τον (κοινωνικό) εαυτό 

του με την επικοινωνία σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας: στο σπίτι, 

στο σχολείο, στη δουλειά, σε ένα μαγαζί στο οποίο πηγαίνει, για να ψωνίσει, στον 

γιατρό, στον δρόμο κ.λπ.. Έδειχνε δηλαδή την κοινωνία σαν μια τεράστια θεατρική 

σκηνή, στην οποία ο καθένας σκηνοθετεί αενάως
2
 τον εαυτό του, σύμφωνα με αυτά που 

έχει μάθει να περιμένει από τους άλλους και σύμφωνα με αυτά που εκείνοι υποτίθεται 

ότι θα περίμεναν από τον ίδιο.  

Καθημερινά βρισκόμαστε ακριβώς στο πεδίο της άμεσης διαπροσωπικής 

επικοινωνίας. Έτσι, βιώνονται και σφυρηλατούνται οι έννοιες του δεσμού και της 

ομαδικότητας, ενώ η πραγματικότητα για τον εαυτό και η πραγματικότητα του εαυτού 

ορίζονται και οριοθετούνται κατ’ εξοχήν από τη φυσική παρουσία των άλλων, η οποία 

επιτρέπει και στη φαντασία να τους φαντάζεται όπως τους φαντάζεται. Όμως, η φυσική 

τους παρουσία είναι εκείνη που συγκρατεί ταυτόχρονα και τη φαντασία, προσφέροντάς 

τους τη δυνατότητα για έναν απαραίτητο έλεγχο της πραγματικότητας.  

Ωστόσο, στο διαδίκτυο αυτός ο έλεγχος της πραγματικότητας, όταν δεν 

απουσιάζει, είναι περιορισμένος ή στρεβλός. Γιατί ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να επιλέγει έναν φανταστικό εαυτό και να τον διατηρεί ή να τον αλλάζει κατά βούληση, 

να τον εισάγει ή να τον αποσύρει όποτε θέλει, να προβαίνει σε ενέργειες ή να τις 

                                                           

1 Facebook: ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί από το 2004. Οι χρήστες 

μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τους διαδικτυακούς φίλους τους και να 

τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τα κείμενα, πληροφορίες κ.λπ. που δημοσιεύουν. 
2
 αενάως: ασταμάτητα, αδιάκοπα. 
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ακυρώνει στα διάφορα παιχνίδια, χωρίς εμπόδια αλλά και χωρίς επιπτώσεις στην 

πραγματική του ζωή. Επίσης, μπορεί να επινοεί τους άλλους, να τους μετακινεί ή να 

τους «σβήνει» (μόνο από το ίδιο το διαδίκτυο δεν μπορεί τίποτε να σβήσει). Τέλος, έχει 

τη δυνατότητα να κάνει «φιλίες» με άτομα που, αν τα γνώριζε και τον γνώριζαν, 

πιθανώς να μην τον έκαναν φίλο ή ο ίδιος να μην συναναστρεφόταν με αυτά.  

Από το άλλο μέρος, το διαδίκτυο δίνει και τη δυνατότητα, ιδιαίτερα σε άτομα 

απομονωμένα κοινωνικά ή με δυσκολίες στην πρώτη επαφή, για γνωριμίες που συχνά 

μπορεί να επηρεάζουν την πραγματική ζωή. Υπάρχουν αληθινές φιλίες, ερωτικοί 

δεσμοί, ακόμη και γάμοι που ξεκίνησαν από το διαδίκτυο. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η 

διαδικτυακή ομαδικότητα είναι πολύ διαφορετική από την άμεσα διαπροσωπική. Είναι 

πιο αδέσμευτη και χαλαρή, περισσότερο εγωκεντρική και λιγότερο υποταγμένη στους 

περιορισμούς των αποστάσεων, του χρόνου, της ταυτότητας και της ετερότητας, άρα 

και της πραγματικότητας. Τα διάφορα fora
3
  αποτελούν τα κατ’ εξοχήν πρότυπά της.  

Φαίνεται λοιπόν ότι σε έναν κόσμο ο οποίος σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων 

χαρακτηρίζεται από  έλλειψη ή δυσκολία ουσιαστικής επικοινωνίας, απομόνωση και 

μοναξιά, το διαδικτυακό σύμπαν – όπως στο κοντινό παρελθόν η τηλεόραση – 

προσφέρει ίσως μια διέξοδο, παρά τις ενστάσεις για τα όποια αρνητικά σημεία του.  

 

Κλ. Ναυρίδης, εφ. Το Βήμα, 05.03.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στο απόσπασμα: «σε 

έναν κόσμο ο οποίος [….] χαρακτηρίζεται από  έλλειψη ή δυσκολία 

ουσιαστικής επικοινωνίας, απομόνωση και μοναξιά, το διαδικτυακό 

σύμπαν… προσφέρει ίσως μια διέξοδο» (60-80 λέξεις). 

                                                           
3
 Forum-fora: (λατινική λέξη): χώρος οργανωμένων, ανοιχτών, δημοσίων συναντήσεων. 

Συναντώνται πλέον και σε «ηλεκτρονική μορφή» για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε 

κάθε είδους θέμα. 
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(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο 

αρθρογράφος στην τέταρτη παράγραφο (Ωστόσο... με αυτά) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: φανταστικό εαυτό, καταστάσεις της 

καθημερινότητας, βιώνονται, έλεγχο, αληθινές φιλίες. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Όμως, αυτό που προσπαθούσε να περιγράψει ο Εrving Goffman χτίζοντας 

τις βάσεις μιας από τις σημαντικότερες θεωρίες της σύγχρονης 

κοινωνιολογίας …»: 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο ναρκισσισμός της αυτοφωτογράφισης] 
 

Στις ημέρες μας όλοι πλέον «αυτοφωτογραφίζονται» και αναρτούν τις 

φωτογραφίες τους στις ιστοσελίδες τους είτε είναι πλανητάρχες, πρόεδροι ή 

πρωθυπουργοί, πολιτευτές ή διασημότητες, απλοί άνθρωποι, ακόμη και τα κατοικίδιά 

τους. Ο όρος «selfie» ανακηρύχθηκε η λέξη της χρονιάς το 2013 από το αγγλικό λεξικό 

της Οξφόρδης και ορίζεται ως «μια φωτογραφία που κάποιος έχει τραβήξει για τον 

εαυτό του, συνήθως με ένα έξυπνο κινητό, υπολογιστή-τάμπλετ ή κάμερα, και την έχει 

ανεβάσει σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης». Ως «δραστηριότητα» την συναντά 

κανείς έως τις κηδείες! Πρόκειται τελικά περί εθισμού, ναρκισσισμού, ανοησίας ή 

αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού φαινομένου; 

Οι φωτογραφίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως ματαιοδοξία ή ναρκισσισμός, 

αλλά ως δραστηριότητα δεν είναι κάτι το νέο. Αντίθετα, ως συμπεριφορά καταγράφεται 

με μια διαφορετική μορφή εδώ και εκατοντάδες χρόνια ξεκινώντας από τα πορτρέτα 

και τις αυτοπροσωπογραφίες. Η διαφορά είναι ότι παίρνει τις διαστάσεις μόδας και 

συνδέεται με τις σύγχρονες εμμονές των ανθρώπων να προβάλλουν με έναν 

ευπαρουσίαστο τρόπο τους εαυτούς τους στους άλλους. 

Μπορεί να μοιάζει αστείο, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Αστεία μπορεί 

να μοιάζει η αφέλεια του προέδρου Ομπάμα να χαριεντιστεί με την πρωθυπουργό της 

Δανίας στην κηδεία του Μαντέλα. Αστείο, έως βλακώδες, μπορεί να χαρακτηριστεί 

αυτό που έκανε ένας θεατής του Ποδηλατικού Γύρου του Δουβλίνου που, αντί να 

βοηθήσει τον πεσμένο και εξαντλημένο νικητή του αγώνα Μαρσέλ Κίτελ να σηκωθεί 

από το έδαφος, τράβηξε μια φωτογραφία μαζί του χαμογελώντας με τον καταπονημένο 

ποδηλάτη. 

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα με τη διάδοση του ψηφιακού ναρκισσισμού είναι 

ότι ασκεί τεράστια πίεση στους ανθρώπους να επιτύχουν ανέφικτους στόχους χωρίς να 

το αντιλαμβάνονται. Ο ένας παρουσιάζει τον εαυτό του ως ποδοσφαιριστή, η άλλη ως 

τραγουδίστρια, αναμένοντας όσο το δυνατό περισσότερα «likes»
1
 και τα καλά σχόλια 

από τους φίλους στο διαδίκτυο. Σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε πέρυσι 

                                                           
1
 Η δήλωση επιδοκιμασίας, θαυμασμού, αποδοχής για μια φωτογραφία, δημοσίευση, 

σχόλιο κλπ, στο Διαδίκτυο (συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

Facebook), με ένα  απλό πάτημα του ποντικιού. 
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για λογαριασμό κάποιου κατασκευαστή έξυπνων κινητών διαπιστώθηκε ότι οι 

αυτοφωτογραφίσεις αποτελούν το 30% των φωτογραφιών που λαμβάνονται από άτομα 

ηλικίας 18 έως 24 ετών. 

Τέλος, οι αυτοφωτογραφίσεις σε ατομικό επίπεδο αποτελούν ένα ακόμη δείγμα 

της κατάρρευσης των ορίων μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Σε κοινωνικό 

επίπεδο ίσως να οφείλονται στην εμμονή των ανθρώπων να συσσωρεύουν αρχεία των 

εμπειριών τους μέσω εικόνων, που χρησιμοποιούν για να προβάλλουν μια εικόνα του 

εαυτού τους προς τον έξω κόσμο. Μια εικόνα που μπορούμε να την επεξεργαστούμε ή 

να τη διυλίσουμε, αλλά έχουμε και την αίσθηση ότι μπορούμε και να τη διαγράψουμε. 

Σε τελική ανάλυση, συνδέονται με την έλευση μιας νέας μορφής ορατότητας που 

συσχετίζεται άμεσα με την ψηφιακή εποχή. Έχει κυρίως να κάνει με την ανάγκη των 

απλών πολιτών στην εποχή της εικόνας να αποδράσουν από την ανωνυμία, να γίνουν 

έστω «ολίγον γνωστοί», να αποκτήσουν το μερίδιο της δημοσιότητας που τους 

αναλογεί στη ζωή.  

 

Στ. Παπαθανασόπουλος, εφ. ΤΑ ΝΕΑ, 23.06.2014  (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις). 

  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί ο αρθρογράφος πιστεύει πως τελικά η μόδα της αυτοφωτογράφισης 

επηρεάζει τον άνθρωπο αλλά και το κοινωνικό σύνολο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη παράγραφο και την τέταρτη 

παράγραφο του κειμένου; 

 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων για καθεμιά από τις φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: ανέφικτους στόχους, μερίδιο της 

δημοσιότητας.  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα με τη διάδοση του ψηφιακού ναρκισσισμού 

είναι ότι ασκεί τεράστια πίεση στους ανθρώπους…». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο ναρκισσισμός της αυτοφωτογράφισης] 
 

Στις ημέρες μας όλοι πλέον «αυτοφωτογραφίζονται» και αναρτούν τις 

φωτογραφίες τους στις ιστοσελίδες τους είτε είναι πλανητάρχες, πρόεδροι ή 

πρωθυπουργοί, πολιτευτές ή διασημότητες, απλοί άνθρωποι, ακόμη και τα κατοικίδιά 

τους. Ο όρος «selfie» ανακηρύχθηκε η λέξη της χρονιάς το 2013 από το αγγλικό λεξικό 

της Οξφόρδης και ορίζεται ως «μια φωτογραφία που κάποιος έχει τραβήξει για τον 

εαυτό του, συνήθως με ένα έξυπνο κινητό, υπολογιστή-τάμπλετ ή κάμερα, και την έχει 

ανεβάσει σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης». Ως «δραστηριότητα» την συναντά 

κανείς έως τις κηδείες! Πρόκειται τελικά περί εθισμού, ναρκισσισμού, ανοησίας ή 

αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού φαινομένου; 

Οι φωτογραφίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως ματαιοδοξία ή ναρκισσισμός, 

αλλά ως δραστηριότητα δεν είναι κάτι το νέο. Αντίθετα, ως συμπεριφορά καταγράφεται 

με μια διαφορετική μορφή εδώ και εκατοντάδες χρόνια ξεκινώντας από τα πορτρέτα 

και τις αυτοπροσωπογραφίες. Η διαφορά είναι ότι παίρνει τις διαστάσεις μόδας και 

συνδέεται με τις σύγχρονες εμμονές των ανθρώπων να προβάλλουν με έναν 

ευπαρουσίαστο τρόπο τους εαυτούς τους στους άλλους. 

Μπορεί να μοιάζει αστείο, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Αστεία μπορεί 

να μοιάζει η αφέλεια του προέδρου Ομπάμα να χαριεντιστεί με την πρωθυπουργό της 

Δανίας στην κηδεία του Μαντέλα. Αστείο, έως βλακώδες, μπορεί να χαρακτηριστεί 

αυτό που έκανε ένας θεατής του Ποδηλατικού Γύρου του Δουβλίνου που, αντί να 

βοηθήσει τον πεσμένο και εξαντλημένο νικητή του αγώνα Μαρσέλ Κίτελ να σηκωθεί 

από το έδαφος, τράβηξε μια φωτογραφία μαζί του χαμογελώντας με τον καταπονημένο 

ποδηλάτη. 

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα με τη διάδοση του ψηφιακού ναρκισσισμού είναι 

ότι ασκεί τεράστια πίεση στους ανθρώπους να επιτύχουν ανέφικτους στόχους χωρίς να 

το αντιλαμβάνονται. Ο ένας παρουσιάζει τον εαυτό του ως ποδοσφαιριστή, η άλλη ως 

τραγουδίστρια, αναμένοντας όσο το δυνατό περισσότερα «likes»
1
 και τα καλά σχόλια 

από τους φίλους στο διαδίκτυο. Σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε πέρυσι 

                                                             
1 Η δήλωση επιδοκιμασίας, θαυμασμού, αποδοχής για μια φωτογραφία, δημοσίευση, 

σχόλιο κλπ, στο Διαδίκτυο (συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

Facebook). 
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για λογαριασμό κάποιου κατασκευαστή έξυπνων κινητών διαπιστώθηκε ότι οι 

αυτοφωτογραφίσεις αποτελούν το 30% των φωτογραφιών που λαμβάνονται από άτομα 

ηλικίας 18 έως 24 ετών. 

Τέλος, οι αυτοφωτογραφίσεις σε ατομικό επίπεδο αποτελούν ένα ακόμη δείγμα 

της κατάρρευσης των ορίων μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Σε κοινωνικό 

επίπεδο ίσως να οφείλονται στην εμμονή των ανθρώπων να συσσωρεύουν αρχεία των 

εμπειριών τους μέσω εικόνων, που χρησιμοποιούν για να προβάλλουν μια εικόνα του 

εαυτού τους προς τον έξω κόσμο. Μια εικόνα που μπορούμε να την επεξεργαστούμε ή 

να τη διυλίσουμε, αλλά έχουμε και την αίσθηση ότι μπορούμε και να τη διαγράψουμε. 

Σε τελική ανάλυση, συνδέονται με την έλευση μιας νέας μορφής ορατότητας που 

συσχετίζεται άμεσα με την ψηφιακή εποχή. Το φαινόμενο έχει κυρίως να κάνει με την 

ανάγκη των απλών πολιτών στην εποχή της εικόνας να αποδράσουν από την ανωνυμία, 

να γίνουν έστω «ολίγον γνωστοί», να αποκτήσουν το μερίδιο της δημοσιότητας που 

τους αναλογεί στη ζωή.  

 

Στ. Παπαθανασόπουλος, εφ. ΤΑ ΝΕΑ, 23.06.2014  (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στη φράση: «[Η 

αυτοφωτογράφιση]… έχει κυρίως να κάνει με την ανάγκη των απλών 

πολιτών στην εποχή της εικόνας να αποδράσουν από την ανωνυμία». (60 – 80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Τέλος… ζωή) του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

GI_V_NEG_0_19816.pdf

http://www.tanea.gr/editors/editorpage/?edid=1845


Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

ματαιοδοξία, διαστάσεις, ευπαρουσίαστο, συσσωρεύουν, διυλίσουμε 

(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «[Ο όρος “selfie”…] ορίζεται ως μια φωτογραφία που κάποιος έχει τραβήξει 

για τον εαυτό του, συνήθως με ένα έξυπνο κινητό, υπολογιστή-τάμπλετ ή 

κάμερα». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η ομαδικότητα στο Διαδίκτυο] 

 

Όταν ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Εrving Goffman έγραφε το περίφημο βιβλίο 

του Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, δεν είχε προφανώς ιδέα για το τι θα 

γινόταν μετά από αρκετές δεκαετίες με το Facebook
1
 και τους άλλους ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης ή τα πάσης φύσεως παιχνίδια στο Διαδίκτυο, στα οποία ο κάθε 

παίκτης αναλαμβάνει έναν ρόλο ή κατασκευάζει έναν «άλλο» φανταστικό εαυτό, 

προκειμένου να επικοινωνεί με τους εξίσου φανταστικούς συμπαίκτες του, οι οποίοι 

είναι εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους. 

Όμως, αυτό που προσπαθούσε να περιγράψει ο Εrving Goffman χτίζοντας τις 

βάσεις μιας από τις σημαντικότερες θεωρίες της σύγχρονης κοινωνιολογίας είναι το 

πώς ο καθένας από εμάς ανακαλύπτει διαρκώς τη σχέση του με τον (κοινωνικό) εαυτό 

του με την επικοινωνία σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας: στο σπίτι, στο 

σχολείο, στη δουλειά, σε ένα μαγαζί στο οποίο πηγαίνει, για να ψωνίσει, στον γιατρό, 

στον δρόμο κ.λπ.. Έδειχνε δηλαδή την κοινωνία σαν μια τεράστια θεατρική σκηνή, 

στην οποία ο καθένας σκηνοθετεί αενάως
2
 τον εαυτό του, σύμφωνα με αυτά που έχει 

μάθει να περιμένει από τους άλλους και σύμφωνα με αυτά που εκείνοι υποτίθεται ότι 

θα περίμεναν από τον ίδιο.  

Καθημερινά βρισκόμαστε ακριβώς στο πεδίο της άμεσης διαπροσωπικής 

επικοινωνίας. Έτσι, βιώνονται και σφυρηλατούνται οι έννοιες του δεσμού και της 

ομαδικότητας, ενώ η πραγματικότητα για τον εαυτό και η πραγματικότητα του εαυτού 

ορίζονται και οριοθετούνται κατ’ εξοχήν από τη φυσική παρουσία των άλλων, η οποία 

επιτρέπει και στη φαντασία να τους φαντάζεται όπως τους φαντάζεται. Όμως, η φυσική 

τους παρουσία είναι εκείνη που συγκρατεί ταυτόχρονα και τη φαντασία, προσφέροντάς 

τους τη δυνατότητα για έναν απαραίτητο έλεγχο της πραγματικότητας.  

Ωστόσο, στο διαδίκτυο αυτός ο έλεγχος της πραγματικότητας, όταν δεν 

απουσιάζει, είναι περιορισμένος ή στρεβλός. Γιατί ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να επιλέγει έναν φανταστικό εαυτό και να τον διατηρεί ή να τον αλλάζει κατά βούληση, 

να τον εισάγει ή να τον αποσύρει όποτε θέλει, να προβαίνει σε ενέργειες ή να τις 

                                                           

1 Facebook: ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί από το 2004. Οι χρήστες 

μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τους διαδικτυακούς φίλους τους και να 

τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τα κείμενα, πληροφορίες κ.λπ. που δημοσιεύουν. 
2
 αενάως: ασταμάτητα, αδιάκοπα. 
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ακυρώνει στα διάφορα παιχνίδια, χωρίς εμπόδια αλλά και χωρίς επιπτώσεις στην 

πραγματική του ζωή. Επίσης, μπορεί να επινοεί τους άλλους, να τους μετακινεί ή να 

τους «σβήνει». Μόνο από το ίδιο το διαδίκτυο δεν μπορεί τίποτε να σβήσει! Τέλος, έχει 

τη δυνατότητα να κάνει «φιλίες» με άτομα που, αν τα γνώριζε και τον γνώριζαν, 

πιθανώς να μην τον έκαναν φίλο ή ο ίδιος να μην συναναστρεφόταν με αυτά.  

Από το άλλο μέρος, το διαδίκτυο δίνει και τη δυνατότητα, ιδιαίτερα σε άτομα 

απομονωμένα κοινωνικά ή με δυσκολίες στην πρώτη επαφή, για γνωριμίες που συχνά 

μπορεί να επηρεάζουν την πραγματική ζωή. Υπάρχουν αληθινές φιλίες, ερωτικοί 

δεσμοί, ακόμη και γάμοι που ξεκίνησαν από το διαδίκτυο. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η 

διαδικτυακή ομαδικότητα είναι πολύ διαφορετική από την άμεσα διαπροσωπική. Είναι 

πιο αδέσμευτη και χαλαρή, περισσότερο εγωκεντρική και λιγότερο υποταγμένη στους 

περιορισμούς των αποστάσεων, του χρόνου, της ταυτότητας και της ετερότητας, άρα 

και της πραγματικότητας. Τα διάφορα fora
3
  αποτελούν τα κατ’ εξοχήν πρότυπά της.  

Φαίνεται λοιπόν ότι σε έναν κόσμο ο οποίος σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων 

χαρακτηρίζεται από  έλλειψη ή δυσκολία ουσιαστικής επικοινωνίας, απομόνωση και 

μοναξιά, το διαδικτυακό σύμπαν – όπως στο κοντινό παρελθόν η τηλεόραση – 

προσφέρει ίσως μια διέξοδο, παρά τις ενστάσεις για τα όποια αρνητικά σημεία του.  

 

Κλ. Ναυρίδης, εφ. Το Βήμα, 05.03.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στο απόσπασμα: «Στο 

διαδίκτυο αυτός ο έλεγχος της πραγματικότητας, όταν δεν απουσιάζει, είναι 

περιορισμένος ή στρεβλός» (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

                                                           
3
 Forum-fora: (λατινική λέξη): χώρος οργανωμένων, ανοιχτών, δημοσίων συναντήσεων. 

Συναντώνται πλέον και σε «ηλεκτρονική μορφή» για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε 

κάθε είδους θέμα. 
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Β2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Ωστόσο... με αυτά) του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: φανταστικό, τεράστια, άμεσης, ομαδικότητας, φυσική. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.  

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. Αφού επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας, να αιτιολογήσετε τη χρήση του. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να γράψετε μία περίοδο 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε το 

παράδειγμα της μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης που έχετε επιλέξει 

παραπάνω με κυριολεκτικό/δηλωτικό τρόπο.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

«Μπιγκ Μπράδερ»: H αποθέωση του τίποτα 

 

O «Μπιγκ Μπράδερ»
1
 δεν είναι πρόσωπο, δεν είναι κανάλι, δεν είναι 

σκοτεινή συνωμοσία. Είναι μια ιδέα ιδιόκτητη που μετατρέπεται σε προϊόν. Αν και η 

πατρότητα της ιδέας ανήκει στον Ολλανδό Τζον ντε Μολ, η επεξεργασία και η 

υλοποίησή της είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

συλλογικότητας: η επιστήμη, και πιο συγκεκριμένα η ψυχολογία και η στατιστική, 

συμβάλλει στην επιτυχία του προϊόντος στον ίδιο βαθμό με την τεχνολογία. 

Εκατοντάδες άνθρωποι, φιλόδοξοι, ευφυείς και καλλιεργημένοι, και αρκούντως 

κυνικοί όπως υποθέτουμε, έστιψαν το μυαλό τους, γέννησαν επιμέρους ιδέες, 

οργανώθηκαν και συντονίστηκαν με ακρίβεια θαυμαστή, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ένδοξη πορεία του «Μεγάλου Αδελφού» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. 

Με αυτή την εισαγωγή, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν μας διακατέχει 

κάποιο μένος ενάντια στα ριάλιτι σόου, ούτε κάποιο γενικότερο αντιτηλεοπτικό 

μένος. Και ασφαλώς δεν έχουμε καμιά διάθεση να καυτηριάσουμε το υποτιθέμενο 

«χαμηλό επίπεδο» των παικτών ή των τηλεθεατών, ώστε να επιβεβαιωθεί η δική μας 

πνευματική ανωτερότητα. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό, αν και ιδιοφυές, δεν είναι ούτε 

ουδέτερο ούτε αθώο. Και δεν είναι αθώο όχι γιατί έπεσε σε «κακά χέρια» ή 

χρησιμοποιήθηκαν ευτελή υλικά, αλλά επειδή τα ριάλιτι σόου αυτού του τύπου 

αντανακλούν και αναπαράγουν τη βαρβαρότητα και τον παραλογισμό της εποχής 

μας. Ιδιοφυές, εξάλλου, ήταν και το εγχείρημα της κατασκευής θαλάμων αερίων και 

κρεματορίων, αφού απάλλασσαν το Τρίτο Ράιχ
2
 από τον πονοκέφαλο της μαζικής 

εξόντωσης των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και της απαλλαγής από 

τα χιλιάδες πτώματα. 

Ο «Μεγάλος Αδελφός» και τα συναφή προϊόντα αντιπροσωπεύουν το έπος 

και το αίσχος της συλλογικότητας. Την επιφανειακή αποθέωση, αλλά και τον 

ουσιαστικό ευτελισμό τόσο της έννοιας της κοινότητας όσο και της ατομικότητας. 

Όπως στην πραγματική ζωή υπάρχουν κάποιες πύλες μπροστά στις οποίες η 

                                                           
1
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 
2
 Τρίτο Ράιχ: όρος που συνήθως χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη ναζιστική Γερμανία (1933-1945). 
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δημοκρατία καταργείται, έτσι και το «δωμάτιο επικοινωνίας» στο σπίτι του 

«Μεγάλου Αδελφού» ήταν ο τόπος όπου η φιλία, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα 

τινάζονταν στον αέρα, αφού εκεί ο κάθε παίκτης έπρεπε να «καρφώσει» δύο 

συγκατοίκους του, προτείνοντας την εκπαραθύρωσή τους. 

Το «επικοινωνιακό» πείραμα του «Μπιγκ Μπράδερ» πέτυχε. Υψηλοί δείκτες 

τηλεθέασης, βροχή οι διαφημίσεις στο κανάλι, βροχή τα τηλεφωνήματα των 

ψηφοφόρων, υποσχέσεις για καλλιτεχνο-τηλεοπτική καριέρα για τους παίκτες. 

Σύντομα θα αρχίσουν να προβάλλονται σε άλλα ελληνικά κανάλια νέα «ριάλιτι», που 

ίσως αποδειχτούν πολύ πιο τοξικά. Όλα καλά και όλα ωραία. O κερδοφόρος πάτος 

της πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης επικράτησε και στη χώρα μας. Το cogito ergo 

sum
3
 του Καρτέσιου έχει προ πολλού αντικατασταθεί από το «πουλάω (ή 

ξεπουλιέμαι), άρα υπάρχω».  

 

Μ. Τζιαντζή, εφημ. Η Καθημερινή, 6.1.2002 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Από ποια άποψη, σύμφωνα με την αρθρογράφο, πέτυχε το «επικοινωνιακό» 

πείραμα του «Μπιγκ Μπράδερ»; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Να γράψετε έναν πλαγιότιλο για την τρίτη παράγραφο (Ο «Μεγάλος 

Αδελφός»... την εκπαραθύρωσή τους) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

  

                                                           

3
 cogito ergo sum: λατινική φράση που καθιερώθηκε από τον Γάλλο φιλόσοφο Ρενέ Ντεκάρτ 

(Καρτέσιο). Σημαίνει «σκέφτομαι (αμφιβάλλω), άρα υπάρχω». Το γεγονός ότι αμφιβάλλω είναι κατά 

τον Καρτέσιο απόδειξη ότι υπάρχω, γιατί πώς θα μπορούσα να αμφιβάλω, αν δεν υπήρχα. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

 

Γ1. α. Οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή έχουν περισσότερες 

από μία σημασίες: ακρίβεια, διάθεση. Να σχηματίσετε μία πρόταση για 

καθεμιά από τις συγκεκριμένες λέξεις με τη σημασία που έχουν αυτές στο 

κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 4) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του 

κειμένου χρησιμοποιώντας τις με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν 

στο κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

 

(μονάδες 6) 

 

Γ2. α. Να εντοπίσετε ένα σημείο του κειμένου στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς και οι επικριτές τους]  

 

Το δυνατό ερέθισμα που προκαλεί η εικόνα και η μαγεία που ασκεί ο 

εσκεμμένα απλοϊκός λόγος των κόμικς έχουν ως αποτέλεσμα να προσφέρουν 

ψυχαγωγία και απόλαυση, καθώς με τις φανταστικές ή κωμικές τους περιπέτειες 

απομακρύνουν τον αναγνώστη από την κούραση και τη ρουτίνα της 

καθημερινότητας. 

Οι φανατικοί επικριτές των κόμικς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πίσω από τους 

καλοκάγαθους ήρωες διακινούνται ποικίλα ιδεολογήματα και πολύπλοκες 

φαντασιώσεις. Τα κόμικς ως επικοινωνιακό μέσο δρουν με δύο τρόπους, εκπέμπουν 

δύο τύπους μηνυμάτων: με λανθάνοντα τρόπο, μέσω της μεταβίβασης γενικών 

προτύπων σχέσεων και εξουσίας, π.χ. τις σχέσεις των παιδιών με τους ενηλίκους, τις 

σχέσεις των δύο φύλων, αλλά και με φανερό τρόπο, μέσω μηνυμάτων ιδεολογικά 

φορτισμένων, π.χ. απόψεις για τον στρατό, αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, 

βίαιες εικόνες κ.ά.  

Κατά καιρούς τα κόμικς έχουν κατηγορηθεί ότι περιέχουν: σαρκασμό, 

ειρωνεία, σάτιρα, αυθάδεια, φθόνο, εκδίκηση, απουσία ανθρωπιστικών αισθημάτων, 

αντιδραστικό όραμα του κόσμου, προσανατολισμό προς έναν απάνθρωπο τρόπο ζωής 

και κοινωνικής συμπεριφοράς με κίνητρα το κέρδος, το ατομικό βόλεμα, το κυνήγι 

του πλούτου, τη λαχτάρα της δημοσιότητας. Επίσης, ότι προβάλλουν κόσμους 

αταξικούς, με ήρωες που αδιαφορούν και αδρανοποιούνται απέναντι στα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα, κόσμους γεμάτους καλούς και κακούς που αντιμάχονται 

μεταξύ τους. Στα κόμικς, συνεχίζουν οι επικριτές, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι 

σχέσεις υποταγής κατώτερων προς ανώτερους. Κυριαρχεί η εξιδανίκευση και η 

ωραιοποίηση των μορφωτικών και πολιτιστικών αξιών του σύγχρονου καπιταλισμού 

με σκοπό της ζωής την καλοπέραση και τον άνευ ορίων καταναλωτισμό, τονίζεται η 

αξία του χρήματος, προβάλλεται η βία και η επιθετικότητα ως κύρια συστατικά της 

ζωής και ο πόλεμος παρουσιάζεται ως κύριος τρόπος εκτόνωσης της ανδρικής 

πολυπραγμοσύνης, ενώ η αποδοχή της βίας των ισχυρότερων ως νόμος της 

κοινωνίας.  

Το δυτικό πολιτικό σύστημα παρουσιάζεται, εξάλλου, ανώτερο από τα 

αντίστοιχα των λαών του Τρίτου Κόσμου, στους οποίους πρέπει να επιβληθεί με κάθε 

θυσία. Στα κόμικς, επίσης, παρατηρείται η απουσία των γονέων και του θεσμού της 

οικογένειας, ενώ η παρουσία της γυναίκας είναι παθητική. Επιπλέον, μέσα από τα 
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κόμικς προωθείται ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις, ενώ απουσιάζουν 

εντελώς αισθητικές προδιαγραφές. Οι αρνητές των κόμικς, ακόμα, διατυμπανίζουν 

την πεποίθησή τους ότι αυτά υποβιβάζουν τη γλώσσα. Στα κόμικς η μεταβίβαση των 

μηνυμάτων γίνεται μέσα από την εικόνα, ο γραπτός λόγος παίρνει δευτερεύουσα 

θέση και χρησιμοποιείται μόνο κατ’ ανάγκη.  

Η απόσταση ανάμεσα στους αυστηρούς αφορισμούς ως την ενθουσιώδη 

υποδοχή και το υμνολόγιο οφείλεται στο ότι κάθε πλευρά χρησιμοποιεί διαφορετικά 

κόμικς ως βάση για τις τοποθετήσεις της. Οι επικριτές, ταυτίζοντας όλα τα κόμικς 

μεταξύ τους, σχολιάζουν κυρίως αμερικάνικες εκδόσεις και η άλλη πλευρά 

ανταπαντά με τα ευρωπαϊκά κόμικς (Αστερίξ) ή κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις 

τύπου Μαφάλντα. Ο Πέτρος Μαρτινίδης γράφει σχετικά: «Οι μαχητικοί πολέμιοι και 

οι φανατικοί υποστηρικτές έχουν εξίσου άδικο, επειδή έχουν, όλοι τους, εξίσου δίκιο. 

Κι αυτό συμβαίνει, γιατί οι αναφορές τους μπορεί να στηρίζονται σε διαφορετικά 

παραδείγματα, σε διαφορετικά μεταξύ τους έργα». Και καταλήγει: «…Οι άκριτοι 

ενθουσιασμοί για τα κόμικς ως τη μοναδική μυθολογία της εποχής των πυραύλων 

είναι το ίδιο περιορισμένα χρήσιμοι με τις πανικόβλητες κατακραυγές για τα κόμικς 

ως το μίασμα της κουλτούρας». 

 

Στ. Γρόσδος, Η διδακτική της λογοτεχνίας - Comic(o)παιχνίδια. Στο: Παράθυρο 

στην εκπαίδευση του παιδιού, τεύχος 71, Σεπτ-Οκτ. 2011, 179-180 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.        Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.    Πώς εξηγούνται, σύμφωνα με το κείμενο, οι δύο ακραίες τοποθετήσεις τόσο 

των φανατικών πολεμίων, όσο και αυτές των φανατικών υποστηρικτών των 

κόμικς; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη παράγραφο 

(Το δυνατό ερέθισμα... της καθημερινότητας) και στη δεύτερη παράγραφο (Οι 

φανατικοί επικριτές των κόμικς,  ... βίαιες εικόνες κ.ά) του κειμένου;  

 (μονάδες 4) 

Β2. β.  Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 1) 

GI_V_NEG_0_19823.pdf



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή έχουν περισσότερες 

από μία σημασίες: ήρωες, λόγος. Να σχηματίσετε μία πρόταση για καθεμιά 

από τις συγκεκριμένες λέξεις με τη σημασία που έχουν αυτές στο κείμενο 

(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση ή/και 

τον αριθμό). 

(μονάδες 6) 

 

Γ1. β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του 

κειμένου χρησιμοποιώντας τις με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν 

στο κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

 (μονάδες 4) 

 

Γ2.α.  «...ότι αυτά (τα κόμικς) υποβιβάζουν τη γλώσσα»: Στην παραπάνω 

πρόταση, να εξηγήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον 

συγγραφέα.   

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Πού δίνεται η έμφαση 

με την παθητική σύνταξη;  

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

[Le Monde: «Τις ευχές μας και καλή τύχη στον έντυπο Τύπο»] 

 

Δύσκολο να μη συγκινηθεί κανείς από το «τελευταίο έντυπο τεύχος» του 

«Newsweek»
1
, όπως αναφέρει το εξώφυλλο του διάσημου αμερικανικού εβδομαδιαίου 

εντύπου. Και τη συγκίνηση αυτή νιώθει ο καθένας, είτε είναι δημοσιογράφος που έχει 

επηρεαστεί από τα εξαιρετικά κείμενα και τις δημοσιογραφικές επιτυχίες του 

περιοδικού, είτε είναι αναγνώστης προσηλωμένος στα έντυπα, στην πληροφορία, 

δηλαδή στην ανάγκη να καταλάβει τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

Αυτό το συναίσθημα, λοιπόν, προκαλείται, επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο 

ειδησεογραφικό περιοδικό που χάνεται. Έντεκα χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από την 

επίσης διάσημη γαλλική εφημερίδα «Monde», το «Newsweek» γεννήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 1933 με τον Χίτλερ και τον Ρούζβελτ στο εξώφυλλο. ΄Εκτοτε γνώρισε 

4.150 εξώφυλλα, 17 διευθυντές σύνταξης, 13 προέδρους των ΗΠΑ και 12 

δημοσιογράφους που πέθαναν στο καθήκον. Βεβαίως είχε χάσει την αίγλη του. 

Εγκαταλελειμμένο από τους μισούς αναγνώστες του, οι ιδιοκτήτες του το πούλησαν το 

2010 σε έναν εκατομμυριούχο, που το «πάντρεψε» με επιτυχημένη ενημερωτική 

ιστοσελίδα. Κι έτσι φτάνουμε στο τελευταίο έντυπο τεύχος του. Και στην Ευρώπη 

παραδοσιακά έντυπα, εκτός από τη «Monde» που αποχαιρετά το τελευταίο τεύχος του 

περιοδικού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, στη Γαλλία, τη Γερμανία και αλλού. 

Τελευταίο έντυπο τεύχος. Η πρόταση αυτή μοιάζει να περιγράφει τόσο το 

ηλεκτρονικό μέλλον του «Newsweek» όσο και τον υπεύθυνο για τον θάνατο της 

έντυπης έκδοσής του: το Διαδίκτυο, που είναι δωρεάν και προσελκύει διαφημίσεις για 

τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες. Τους πρώτους έξι μήνες του 2012 το Google κέρδισε 

για πρώτη φορά παγκοσμίως περισσότερα χρήματα από τους διαφημιστές απ’ όσα το 

σύνολο του αμερικανικού Τύπου, καθημερινού και εβδομαδιαίου: 20,8 δισ. δολάρια για 

τη μηχανή αναζήτησης έναντι 19,2 για μια βιομηχανία που το 2007 προσέλκυσε το 88% 

της διαφημιστικής αγοράς. 

                                                           
1
 Πολύ γνωστό αμερικανικό εβδομαδιαίο περιοδικό, με ειδησεογραφικό κυρίως 

προσανατολισμό, που από το 1933 κε. γνώρισε (πριν να φτάσουμε στα γεγονότα που 

περιγράφει το άρθρο) ημέρες δόξας, εκδιδόμενο μάλιστα στα κορεατικά, πολωνέζικα, 

ιαπωνικά, ρωσικά, αραβικά και ισπανικά, πέραν της κύριας αγγλικής έκδοσης. 

GI_V_NEG_0_19832.pdf



Το «Newsweek» δεν κλείνει, διαβεβαιώνει η διευθύντριά του, Τίνα Μπράουν. 

Η σύνταξη θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της για το ηλεκτρονικό μέσο. Πρόκειται 

για στοίχημα με ρίσκο, επειδή ο γραπτός ηλεκτρονικός Τύπος, παρά τις υποσχέσεις για 

απήχηση, καινοτομία, εκτεταμένη χρήση και διαδραστικότητα, δεν έχει ακόμη βρει το 

οικονομικό του μοντέλο. Οι λίγοι «αυθεντικοί παίκτες» (αποκλειστικά στο Διαδίκτυο) 

που βγάζουν κέρδος δεν απασχολούν παρά μικρές ομάδες που συχνά παράγουν 

εξειδικευμένες πληροφορίες. 

Κανένας τίτλος γενικού ενδιαφέροντος, ικανός να πληροφορήσει με συνέπεια 

και αρτιότητα για θέματα τόσο ποικίλα όσο η πολιτική ζωή ή η σύγχρονη τέχνη, η 

κρίση του ευρώ ή η κινηματογραφική δημιουργία, δεν μπορεί σήμερα να ισχυριστεί ότι 

είναι σε θέση να επιζήσει αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Για τον Τύπο θα υπάρχει για 

πολλά χρόνια ακόμη μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στο έντυπο και τις πολλαπλές 

οθόνες. Μια χημεία της οποίας τη συνταγή αναζητά ολόκληρος ο έντυπος Τύπος, και 

την αναζητά με τη μετριοφροσύνη που απαιτεί η σημασία του διακυβεύματος: η 

τροφοδότηση της δημοκρατίας και η εξήγηση της περιπλοκότητας του κόσμου. 

 

Εφ. Le Monde, αναδημοσίευση στο ΒΗΜΑ, 27.12.2012 (διασκευή). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο,«…είναι δύσκολο να μη συγκινηθεί κανείς από το 

τελευταίο έντυπο τεύχος του «Newsweek»; (60-80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: εξαιρετικά κείμενα, αναγνώστες, ενημερωτική 

ιστοσελίδα, διευθύντρια, εξειδικευμένες πληροφορίες. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Εγκαταλελειμμένο από τους μισούς αναγνώστες του, οι ιδιοκτήτες του το 

πούλησαν το 2010 σε έναν εκατομμυριούχο, που το «πάντρεψε» με 

επιτυχημένη ενημερωτική ιστοσελίδα». 

 

Στην παραπάνω περίοδο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε των 

ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Le Monde: «Τις ευχές μας και καλή τύχη στον έντυπο Τύπο»] 

 

Δύσκολο να μη συγκινηθεί κανείς από το «τελευταίο έντυπο τεύχος» του 

«Newsweek»
1
, όπως αναφέρει το εξώφυλλο του διάσημου αμερικανικού εβδομαδιαίου 

εντύπου. Και τη συγκίνηση αυτή νιώθει ο καθένας, είτε είναι δημοσιογράφος που έχει 

επηρεαστεί από τα εξαιρετικά κείμενα και τις δημοσιογραφικές επιτυχίες του 

περιοδικού, είτε είναι αναγνώστης προσηλωμένος στα έντυπα, στην πληροφορία, 

δηλαδή στην ανάγκη να καταλάβει τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

Αυτό το συναίσθημα προκαλείται, επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο 

ειδησεογραφικό περιοδικό που χάνεται. Έντεκα χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από την 

επίσης διάσημη γαλλική εφημερίδα «Monde», το «Newsweek» γεννήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 1933 με τον Χίτλερ και τον Ρούζβελτ στο εξώφυλλο. ΄Εκτοτε γνώρισε 

4.150 εξώφυλλα, 17 διευθυντές σύνταξης, 13 προέδρους των ΗΠΑ και 12 

δημοσιογράφους που πέθαναν στο καθήκον. Βεβαίως είχε χάσει την αίγλη του. 

Εγκαταλελειμμένο από τους μισούς αναγνώστες του, οι ιδιοκτήτες του το πούλησαν το 

2010 σε έναν εκατομμυριούχο, που το «πάντρεψε» με επιτυχημένη ενημερωτική 

ιστοσελίδα. Κι έτσι φτάνουμε στο τελευταίο έντυπο τεύχος του. Και στην Ευρώπη 

παραδοσιακά έντυπα, εκτός από τη «Monde» που αποχαιρετά το τελευταίο τεύχος του 

περιοδικού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, στη Γαλλία, τη Γερμανία και αλλού. 

Τελευταίο έντυπο τεύχος. Η πρόταση αυτή μοιάζει να περιγράφει τόσο το 

ηλεκτρονικό μέλλον του «Newsweek» όσο και τον υπεύθυνο για τον θάνατο της 

έντυπης έκδοσής του: το Διαδίκτυο, που είναι δωρεάν και προσελκύει διαφημίσεις για 

τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες. Τους πρώτους έξι μήνες του 2012 το Google κέρδισε 

για πρώτη φορά παγκοσμίως περισσότερα χρήματα από τους διαφημιστές απ’ όσα το 

σύνολο του αμερικανικού Τύπου, καθημερινού και εβδομαδιαίου: 20,8 δισ. δολάρια για 

τη μηχανή αναζήτησης έναντι 19,2 για μια βιομηχανία που το 2007 προσέλκυσε το 88% 

της διαφημιστικής αγοράς. 

Το «Newsweek» δεν κλείνει, διαβεβαιώνει η διευθύντριά του, Τίνα Μπράουν. Η 

σύνταξη θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της για το ηλεκτρονικό μέσο. Πρόκειται για 

στοίχημα με ρίσκο, επειδή ο γραπτός ηλεκτρονικός Τύπος, παρά τις υποσχέσεις για 
                                                           
1
 Πολύ γνωστό αμερικανικό εβδομαδιαίο περιοδικό, με ειδησεογραφικό κυρίως 

προσανατολισμό, που από το 1933 κε. γνώρισε (πριν να φτάσουμε στα γεγονότα που 

περιγράφει το άρθρο) ημέρες δόξας, εκδιδόμενο μάλιστα στα κορεατικά, πολωνέζικα, 

ιαπωνικά, ρωσικά, αραβικά και ισπανικά, πέραν της κύριας αγγλικής έκδοσης. 

GI_V_NEG_0_19833.pdf



απήχηση, καινοτομία, εκτεταμένη χρήση και διαδραστικότητα, δεν έχει ακόμη βρει το 

οικονομικό του μοντέλο. Οι λίγοι «αυθεντικοί παίκτες» (αποκλειστικά στο Διαδίκτυο) 

που βγάζουν κέρδος δεν απασχολούν παρά μικρές ομάδες που συχνά παράγουν 

εξειδικευμένες πληροφορίες. 

Έτσι, κανένας τίτλος γενικού ενδιαφέροντος, ικανός να πληροφορήσει με 

συνέπεια και αρτιότητα για θέματα τόσο ποικίλα όσο η πολιτική ζωή ή η σύγχρονη 

τέχνη, η κρίση του ευρώ ή η κινηματογραφική δημιουργία, δεν μπορεί σήμερα να 

ισχυριστεί ότι είναι σε θέση να επιζήσει αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Για τον Τύπο θα 

υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στο έντυπο και τις 

πολλαπλές οθόνες. Μια χημεία της οποίας τη συνταγή αναζητά ολόκληρος ο έντυπος 

Τύπος, και την αναζητά με τη μετριοφροσύνη που απαιτεί η σημασία του 

διακυβεύματος: η τροφοδότηση της δημοκρατίας και η εξήγηση της περιπλοκότητας 

του κόσμου. 

 

Εφ. Le Monde, αναδημοσίευση στο ΒΗΜΑ, 27.12.2012 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο επιχείρημα επιστρατεύει ο αρθρογράφος, για να υποστηρίξει την άποψη ότι 

υπάρχει ακόμα μέλλον για τα έντυπα μέσα ενημέρωσης; (60-80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη και την πέμπτη παράγραφο 

του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: δημοσιογραφικές επιτυχίες, συνέπεια 

και αρτιότητα. 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Έτσι, κανένας τίτλος γενικού ενδιαφέροντος… δεν μπορεί σήμερα να 

ισχυριστεί ότι είναι σε θέση να επιζήσει αποκλειστικά στο Διαδίκτυο». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στο παραπάνω απόσπασμα είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Αποχαιρετισμός στο βιβλίο;] 

 

Από τότε που ο Γουτεμβέργιος εφηύρε την τυπογραφία, βιβλίο αποκαλούμε μια 

σειρά από λέξεις που έχουν συνοχή, που είναι τυπωμένες σε χαρτί και που 

περιλαμβάνονται μεταξύ ενός εξώφυλλου και ενός οπισθόφυλλου. Όμως, στην 

ψηφιακή εποχή, αυτές οι βασικές αρχές εκτύπωσης και συνάμα τρόπου συγγραφής και 

ανάγνωσης μοιάζουν να ανατρέπονται με την εμφάνιση των «ηλεκτρονικών βιβλίων». 

Ήταν στις αρχές της δεκαετίας, όταν άρχισαν να εμφανίζονται συσκευές που 

έμοιαζαν με μεσαίου μεγέθους μπλοκ, στις οθόνες των οποίων μπορούσαν να 

προβληθούν σελίδα προς σελίδα οι ηλεκτρονικές εκδόσεις διαφόρων βιβλίων. Για μια 

πενταετία τέτοιες συσκευές είχαν μικρή επιτυχία. Ωστόσο, τα τελευταία δυο τρία 

χρόνια το ενδιαφέρον των αναγνωστών/χρηστών γι’ αυτές μεγάλωσε, ενώ άρχισε και η 

διασύνδεσή τους με το διαδίκτυο. Οι κάτοχοι τέτοιων συσκευών υπολογίζονται σε 

περίπου πέντε εκατομμύρια διεθνώς, αλλά είναι πολύ περισσότεροι όσοι κατεβάζουν 

ανάλογα «βιβλία» στις οθόνες των «έξυπνων κινητών» τους.   

Δεν αναπτύσσονται, όμως, μόνο οι συσκευές ανάγνωσης  ηλεκτρονικών βιβλίων 

και τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, αλλά και οι «ψηφιακές βιβλιοθήκες», στις οποίες οι 

χρήστες έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε τίτλους έργων αλλά και σε σελίδες βιβλίων, 

εικόνες, φωτογραφίες κ.λπ. Μία από τις σημαντικότερες είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη «Εuropeana», που λειτουργεί με πρωτοβουλία κυρίως της Γαλλίας, έχοντας 

στόχο τη συλλογή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς από τα μεγαλύτερα 

μουσεία, εθνικές βιβλιοθήκες και αρχειακούς φορείς της Ευρώπης και την πρόσβαση σ’ 

αυτά μέσω διαδικτύου.  

Από τα εγχειρήματα δεν θα μπορούσε να λείπει η Google
1
, η οποία προχωρά σε 

συμφωνίες με εθνικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες για ψηφιακή σάρωση και εν συνεχεία 

διαδικτυακή παροχή πολλών έργων. Πρόκειται για τις υπηρεσίες Google Βοοks, oι 

οποίες, όμως, ξεσήκωσαν αντιδράσεις από εκδότες και συγγραφείς και στις δύο όχθες 

του Ατλαντικού για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Το βιβλίο, περικυκλωμένο από 

παντού, είναι υποχρεωμένο να περάσει στην ψηφιακή εποχή. 

Λοιπόν, ζήτω (!) η άφιξη των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αρκετοί ειδικοί σε θέματα 

βιβλίου είναι μάλλον επιφυλακτικοί παρά ενθουσιώδεις. «Αναμφίβολα τα νέα μέσα 

                                                           
1
  Google: Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών 

GI_V_NEG_0_19836.pdf



τραβούν την προσοχή των αναγνωστών. Θα έχουν τάχα σε λίγα χρόνια οι νεότεροι τη 

διάθεση και την υπομονή να διαβάζουν σ’ αυτά κλασικούς;» σχολιάζουν. Κάποιοι 

άλλοι διερωτώνται ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο γράψιμο και την ανάγνωση, από τη 

στιγμή που τα κείμενα διακόπτονται από διαδικτυακούς «υπέρ – συνδέσμους» ή από 

βίντεο που παρεμβάλλονται, για να κάνουν την αφήγηση πιο ζωντανή. Τέλος, κάποιοι 

τονίζουν ότι το διάβασμα παραμένει μία από τις ελάχιστες εμπειρίες – πλην των 

ανθρωπίνων σχέσεων – που βοηθούν στην ανάπτυξη των νοητικών μας ικανοτήτων. Κι 

αυτές οι ικανότητες υποχωρούν, όταν βρισκόμαστε και πάλι μπρος σε οθόνες 

υπολογιστών – με όλη την αποσπασματικότητα και τη βιασύνη μιας τέτοιας ανάγνωσης 

– αντί των σελίδων βιβλίων. 

Τελικά, η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη και κάθε φορά μας εισάγει σ’ ένα νέο 

κόσμο με πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, η σταδιακή 

επικράτηση των ηλεκτρονικών/ψηφιακών βιβλίων θα συρρικνώσει αναγκαστικά τη 

δουλειά εκδοτών και βιβλιοπωλών. Ο ρόλος και η τεχνογνωσία τους θα αχρηστευτεί 

σταδιακά, αφού τα βιβλία δε θα έχουν πια υλική υπόσταση και κάθε τι θα μπορεί να 

εκδοθεί στο διαδίκτυο με ελάχιστο κόστος. Ασφαλώς, τούτο δεν είναι απαραίτητα 

κακό. Όμως, οι παραδοσιακοί εκδότες και βιβλιοπώλες λειτουργούν μέχρι τώρα και ως 

«φίλτρα», προκειμένου τα έργα που εκδίδονται να διαθέτουν ένα επίπεδο, να περνούν 

από επιμέλεια γλώσσας και εμφάνισης και γενικά να υπάρχει μια τάξη στο «χάος» 

όσων γράφονται και δημοσιεύονται. Το ερώτημα είναι: Ποιος θα παίζει αυτούς τους 

ρόλους στο πλήρες χάος του κυβερνοχώρου; 

 

Π. Παπαδόπουλος, από την ιστοσελίδα του εβδ. περιοδικού Athensvoice, τ. 295, 

25.03.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στη φράση: «Το βιβλίο 

[…] είναι υποχρεωμένο να περάσει στην ψηφιακή εποχή». Να απαντήσετε σε 

μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Τελικά… 

κυβερνοχώρου) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

περιλαμβάνονται, ανατρέπονται, πρόσβαση, ενθουσιώδεις, συρρικνώσει  

(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Τέλος, κάποιοι τονίζουν ότι το διάβασμα παραμένει μία από τις ελάχιστες 

εμπειρίες – πλην των ανθρωπίνων σχέσεων – που βοηθούν στην ανάπτυξη 

των νοητικών μας ικανοτήτων». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την εντάξετε στην κατηγορία 

είτε των ονοματικών προσδιοριστικών, είτε των ονοματικών παραθετικών 

προτάσεων. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Αποχαιρετισμός στο βιβλίο;] 

 

Από τότε που ο Γουτεμβέργιος εφηύρε την τυπογραφία, βιβλίο αποκαλούμε μια 

σειρά από λέξεις που έχουν συνοχή, που είναι τυπωμένες σε χαρτί και που 

περιλαμβάνονται μεταξύ ενός εξώφυλλου και ενός οπισθόφυλλου. Όμως, στην 

ψηφιακή εποχή, αυτές οι βασικές αρχές εκτύπωσης και συνάμα τρόπου συγγραφής και 

ανάγνωσης μοιάζουν να ανατρέπονται με την εμφάνιση των «ηλεκτρονικών βιβλίων». 

Ήταν στις αρχές της δεκαετίας, όταν άρχισαν να εμφανίζονται συσκευές που 

έμοιαζαν με μεσαίου μεγέθους μπλοκ, στις οθόνες των οποίων μπορούσαν να 

προβληθούν σελίδα προς σελίδα οι ηλεκτρονικές εκδόσεις διαφόρων βιβλίων. Για μια 

πενταετία τέτοιες συσκευές είχαν μικρή επιτυχία. Ωστόσο, τα τελευταία δυο τρία 

χρόνια το ενδιαφέρον των αναγνωστών/χρηστών γι’ αυτές μεγάλωσε, ενώ άρχισε και η 

διασύνδεσή τους με το διαδίκτυο. Οι κάτοχοι τέτοιων συσκευών υπολογίζονται σε 

περίπου πέντε εκατομμύρια διεθνώς, αλλά είναι πολύ περισσότεροι όσοι κατεβάζουν 

ανάλογα «βιβλία» στις οθόνες των «έξυπνων κινητών» τους.   

Δεν αναπτύσσονται, όμως, μόνο οι συσκευές ανάγνωσης  ηλεκτρονικών βιβλίων 

και τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, αλλά και οι «ψηφιακές βιβλιοθήκες», στις οποίες οι 

χρήστες έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε τίτλους έργων αλλά και σε σελίδες βιβλίων, 

εικόνες, φωτογραφίες κ.λπ. Μία από τις σημαντικότερες είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη «Εuropeana», που λειτουργεί με πρωτοβουλία κυρίως της Γαλλίας, έχοντας 

στόχο τη συλλογή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς από τα μεγαλύτερα 

μουσεία, εθνικές βιβλιοθήκες και αρχειακούς φορείς της Ευρώπης και την πρόσβαση σ’ 

αυτά μέσω διαδικτύου. 

Από τα εγχειρήματα δεν θα μπορούσε να λείπει η Google
1
,, η οποία προχωρά σε 

συμφωνίες με εθνικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες για ψηφιακή σάρωση και εν συνεχεία 

διαδικτυακή παροχή πολλών έργων. Πρόκειται για τις υπηρεσίες Google Βοοks, oι 

οποίες, όμως, ξεσήκωσαν αντιδράσεις από εκδότες και συγγραφείς και στις δύο όχθες 

του Ατλαντικού για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Το βιβλίο, περικυκλωμένο από 

παντού, είναι υποχρεωμένο να περάσει στην ψηφιακή εποχή.  

Λοιπόν, ζήτω (!) η άφιξη των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αρκετοί ειδικοί σε θέματα 

βιβλίου είναι μάλλον επιφυλακτικοί παρά ενθουσιώδεις. «Αναμφίβολα τα νέα μέσα 

                                                           
1
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τραβούν την προσοχή των αναγνωστών. Θα έχουν τάχα σε λίγα χρόνια οι νεότεροι τη 

διάθεση και την υπομονή να διαβάζουν σ’ αυτά κλασικούς;» σχολιάζουν. Κάποιοι 

άλλοι διερωτώνται ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο γράψιμο και την ανάγνωση, από τη 

στιγμή που τα κείμενα διακόπτονται από διαδικτυακούς «υπέρ – συνδέσμους» ή από 

βίντεο που παρεμβάλλονται, για να κάνουν την αφήγηση πιο ζωντανή. Τέλος, κάποιοι 

τονίζουν ότι το διάβασμα παραμένει μία από τις ελάχιστες εμπειρίες – πλην των 

ανθρωπίνων σχέσεων – που βοηθούν στην ανάπτυξη των νοητικών μας ικανοτήτων. Κι 

αυτές οι ικανότητες υποχωρούν, όταν βρισκόμαστε και πάλι μπρος σε οθόνες 

υπολογιστών – με όλη την αποσπασματικότητα και τη βιασύνη μιας τέτοιας ανάγνωσης 

– αντί των σελίδων βιβλίων. 

Τελικά, η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη και κάθε φορά μας εισάγει σ’ ένα νέο 

κόσμο με πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, η σταδιακή 

επικράτηση των ηλεκτρονικών/ψηφιακών βιβλίων θα συρρικνώσει αναγκαστικά τη 

δουλειά εκδοτών και βιβλιοπωλών. Ο ρόλος και η τεχνογνωσία τους θα αχρηστευτεί 

σταδιακά, αφού τα βιβλία δε θα έχουν πια υλική υπόσταση και κάθε τι θα μπορεί να 

εκδοθεί στο διαδίκτυο με ελάχιστο κόστος. Ασφαλώς, τούτο δεν είναι απαραίτητα 

κακό. Όμως, οι παραδοσιακοί εκδότες και βιβλιοπώλες λειτουργούν μέχρι τώρα και ως 

«φίλτρα», προκειμένου τα έργα που εκδίδονται να διαθέτουν ένα επίπεδο, να περνούν 

από επιμέλεια γλώσσας και εμφάνισης και γενικά να υπάρχει μια τάξη στο «χάος» 

όσων γράφονται και δημοσιεύονται. Το ερώτημα είναι: Ποιος θα παίζει αυτούς τους 

ρόλους στο πλήρες χάος του κυβερνοχώρου; 

 

Π. Παπαδόπουλος, από την ιστοσελίδα του εβδ. περιοδικού Athensvoice, τ. 295, 

25.03.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις). 

  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες επιφυλάξεις διατυπώνονται στο κείμενο σχετικά με την εξάπλωση του 

ψηφιακού βιβλίου; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων.  

(μονάδες 10) 
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B2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη  και την τέταρτη παράγραφο 

του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: διασύνδεση, κάτοχοι, πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ψηφιακή εποχή, ενθουσιώδεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Αποχαιρετισμός στο βιβλίο;] 

 

Από τότε που ο Γουτεμβέργιος εφηύρε την τυπογραφία, βιβλίο αποκαλούμε μια 

σειρά από λέξεις που έχουν συνοχή, που είναι τυπωμένες σε χαρτί και που 

περιλαμβάνονται μεταξύ ενός εξώφυλλου και ενός οπισθόφυλλου. Όμως, στην 

ψηφιακή εποχή, αυτές οι βασικές αρχές εκτύπωσης και συνάμα τρόπου συγγραφής και 

ανάγνωσης μοιάζουν να ανατρέπονται με την εμφάνιση των «ηλεκτρονικών βιβλίων». 

Ήταν στις αρχές της δεκαετίας, όταν άρχισαν να εμφανίζονται συσκευές που 

έμοιαζαν με μεσαίου μεγέθους μπλοκ, στις οθόνες των οποίων μπορούσαν να 

προβληθούν σελίδα προς σελίδα οι ηλεκτρονικές εκδόσεις διαφόρων βιβλίων. Για μια 

πενταετία τέτοιες συσκευές είχαν μικρή επιτυχία. Ωστόσο, τα τελευταία δυο τρία 

χρόνια το ενδιαφέρον των αναγνωστών/χρηστών γι’ αυτές μεγάλωσε, ενώ άρχισε και η 

διασύνδεσή τους με το διαδίκτυο. Οι κάτοχοι τέτοιων συσκευών υπολογίζονται σε 

περίπου πέντε εκατομμύρια διεθνώς, αλλά είναι πολύ περισσότεροι όσοι κατεβάζουν 

ανάλογα «βιβλία» στις οθόνες των «έξυπνων κινητών» τους.   

Δεν αναπτύσσονται, όμως, μόνο οι συσκευές ανάγνωσης  ηλεκτρονικών βιβλίων 

και τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, αλλά και οι «ψηφιακές βιβλιοθήκες», στις οποίες οι 

χρήστες έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε τίτλους έργων αλλά και σε σελίδες βιβλίων, 

εικόνες, φωτογραφίες κ.λπ.. Μία από τις σημαντικότερες είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη «Εuropeana», που λειτουργεί με πρωτοβουλία κυρίως της Γαλλίας, έχοντας 

στόχο τη συλλογή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς από τα μεγαλύτερα 

μουσεία, εθνικές βιβλιοθήκες και αρχειακούς φορείς της Ευρώπης και την πρόσβαση σ’ 

αυτά μέσω διαδικτύου.  

Από τα εγχειρήματα δεν θα μπορούσε να λείπει η Google
1
, η οποία προχωρά σε 

συμφωνίες με εθνικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες για ψηφιακή σάρωση και εν συνεχεία 

διαδικτυακή παροχή πολλών έργων. Πρόκειται για τις υπηρεσίες Google Βοοks, oι 

οποίες, όμως, ξεσήκωσαν αντιδράσεις από εκδότες και συγγραφείς και στις δύο όχθες 

του Ατλαντικού για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Το βιβλίο, περικυκλωμένο από 

παντού, είναι υποχρεωμένο να περάσει στην ψηφιακή εποχή.  

Λοιπόν, ζήτω (!) η άφιξη των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αρκετοί ειδικοί σε θέματα 

βιβλίου είναι μάλλον επιφυλακτικοί παρά ενθουσιώδεις. «Αναμφίβολα τα νέα μέσα 

                                                           
1
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τραβούν την προσοχή των αναγνωστών. Θα έχουν τάχα σε λίγα χρόνια οι νεότεροι τη 

διάθεση και την υπομονή να διαβάζουν σ’ αυτά κλασικούς;» σχολιάζουν. Κάποιοι 

άλλοι διερωτώνται ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο γράψιμο και την ανάγνωση, από τη 

στιγμή που τα κείμενα διακόπτονται από διαδικτυακούς «υπέρ – συνδέσμους» ή από 

βίντεο που παρεμβάλλονται, για να κάνουν την αφήγηση πιο ζωντανή. Τέλος, κάποιοι 

τονίζουν ότι το διάβασμα παραμένει μία από τις ελάχιστες εμπειρίες – πλην των 

ανθρωπίνων σχέσεων – που βοηθούν στην ανάπτυξη των νοητικών μας ικανοτήτων. Κι 

αυτές οι ικανότητες υποχωρούν, όταν βρισκόμαστε και πάλι μπρος σε οθόνες 

υπολογιστών – με όλη την αποσπασματικότητα και τη βιασύνη μιας τέτοιας ανάγνωσης 

– αντί των σελίδων βιβλίων. 

Τελικά, η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη και κάθε φορά μας εισάγει σ’ ένα νέο 

κόσμο με πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, η σταδιακή 

επικράτηση των ηλεκτρονικών/ψηφιακών βιβλίων θα συρρικνώσει αναγκαστικά τη 

δουλειά εκδοτών και βιβλιοπωλών. Ο ρόλος και η τεχνογνωσία τους θα αχρηστευτεί 

σταδιακά, αφού τα βιβλία δε θα έχουν πια υλική υπόσταση και κάθε τι θα μπορεί να 

εκδοθεί στο διαδίκτυο με ελάχιστο κόστος. Ασφαλώς, τούτο δεν είναι απαραίτητα 

κακό. Όμως, οι παραδοσιακοί εκδότες και βιβλιοπώλες λειτουργούν μέχρι τώρα και ως 

«φίλτρα», προκειμένου τα έργα που εκδίδονται να διαθέτουν ένα επίπεδο, να περνούν 

από επιμέλεια γλώσσας και εμφάνισης και γενικά να υπάρχει μια τάξη στο «χάος» 

όσων γράφονται και δημοσιεύονται. Το ερώτημα είναι: Ποιος θα παίζει αυτούς τους 

ρόλους στο πλήρες χάος του κυβερνοχώρου; 

 

Π. Παπαδόπουλος, από την ιστοσελίδα του εβδ. περιοδικού Athensvoice, τ. 295, 

25.03.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι η στάση του αρθρογράφου απέναντι στη διαφαινόμενη σταδιακή 

επικράτηση του ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 
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Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην έκτη παράγραφο (Τελικά... κυβερνοχώρου;)  του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: βασικές, ενδιαφέρον, επιπτώσεις, υλική, τάξη. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

γράψατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.  

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. Οι λέξεις περικυκλωμένο και ρόλος χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/ συνυποδηλωτικά;  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για κάθε περίπτωση.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά]  

 

Από τους προβληματισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με το καλλιτεχνικό 

έργο θα μπορούσαμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε δύο κομβικά σημεία. Κατ’ 

αρχάς, ένα βασικό ερώτημα που αναδύεται είναι το πώς και γιατί ένας άνθρωπος 

φτάνει στην καλλιτεχνική δημιουργία, από ποια δηλαδή εσωτερική ανάγκη 

ωθούμενος παράγει ένα έργο τέχνης. Μετά, γεννιέται το ερώτημα ποιος είναι εκείνος 

που θέτει τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσλαμβάνεται ένα 

έργο τέχνης. Θα είναι ο καλλιτέχνης, οι κριτικοί τέχνης ή ο κάθε ενδιαφερόμενος με 

τα προσωπικά του αισθητικά κριτήρια;  

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η καλλιτεχνική δημιουργία είναι 

μια απόπειρα επικοινωνίας του καλλιτέχνη με τον έξω κόσμο. Έχουν διερωτηθεί 

όμως μήπως ο καλλιτέχνης αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει πρωτίστως με 

τον εαυτό του, να συνδιαλλαγεί με το εσώτατο «είναι» του με αφορμή συγκεκριμένα 

βιώματα - πραγματικά ή ψυχολογικά - της ζωής του; Τα βιώματα του δημιουργού δεν 

μπορεί παρά να διεισδύουν στο έργο του, λιγότερο ή περισσότερο μεταμφιεσμένα με 

τα καλλιτεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε καλλιτέχνης. 

Έτσι, η καλλιτεχνική δημιουργία μετουσιώνει με τα δικά της εργαλεία λογικές 

ή συνειρμικές σκέψεις και συναισθήματα, που δεν μπορεί παρά να προκύπτουν από 

αφορμές τις οποίες παρέχει το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον (που κι αυτό 

επηρεάζεται από το εξωτερικό) στον ίδιο τον δημιουργό. Για παράδειγμα, η Γκερνίκα 

του Πικάσο είναι γέννημα του αποτροπιασμού του καλλιτέχνη για τις επιπτώσεις του 

ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Κατά συνέπεια, με το έργο τέχνης ο εκάστοτε 

δημιουργός εκφράζεται νοητικά, συναισθηματικά ή συνειρμικά, υπηρετώντας όχι 

τόσο την επιθυμία του να μεταδώσει συγκεκριμένα μηνύματα στους αποδέκτες του, 

όσο την εσωτερική του ανάγκη να μεταμορφώσει ένα προσωπικό του βίωμα, για να 

απελευθερωθεί από αυτό και να λυτρωθεί. Αν δηλαδή ένα έντονο βίωμα καθιστά 

δέσμιο τον δημιουργό, η καλλιτεχνική δημιουργία γίνεται το μοναδικό καταφύγιο 

που μπορεί να τον αποδεσμεύσει από το βίωμα που τον καταδυναστεύει. «Η Τέχνη 

ξαναπλάθει ως λαθραίος Θεός τον κόσμο απ’ την αρχή σχεδόν, μεταμορφώνοντας ό,τι 

μας απελπίζει ως γνωστό και αδιάσειστο σε μια καταπραϋντική αβεβαιότητα» δήλωνε η 
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ποιήτρια Κική Δημουλά το 1996 και ο υπαινιγμός για την πρόσκαιρη θεραπευτική 

δράση της τέχνης είναι σαφέστατος. 

 

Ε. Σπυριδάκη, Iστολόγιο για την τέχνη, 6.6.2013 (διασκευή). 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια βασικά ερωτήματα θέτει η συγγραφέας αναφορικά με το καλλιτεχνικό 

έργο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στη πρώτη παράγραφο 

(Από…κριτήρια) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: κομβικά, 

απόπειρα, διεισδύουν, εκφράζεται, βίωμα (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «…η καλλιτεχνική δημιουργία γίνεται το μοναδικό καταφύγιο που μπορεί 

να τον αποδεσμεύσει από το βίωμα που τον καταδυναστεύει. …». 

  Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 
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Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη καταφύγιο. Στην πρώτη 

χρησιμοποιήστε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

[Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά]  

 

Από τους προβληματισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με το καλλιτεχνικό 

έργο θα μπορούσαμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε δύο κομβικά σημεία. Κατ’ 

αρχάς, ένα βασικό ερώτημα που αναδύεται είναι το πώς και γιατί ένας άνθρωπος 

φτάνει στην καλλιτεχνική δημιουργία, από ποια δηλαδή εσωτερική ανάγκη 

ωθούμενος παράγει ένα έργο τέχνης. Μετά, αναδύεται το ερώτημα ποιος είναι εκείνος 

που θέτει τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσλαμβάνεται ένα 

έργο τέχνης. Θα είναι ο καλλιτέχνης, οι κριτικοί τέχνης ή ο κάθε ενδιαφερόμενος με 

τα προσωπικά του αισθητικά κριτήρια; 

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η καλλιτεχνική δημιουργία είναι 

μια απόπειρα επικοινωνίας του καλλιτέχνη με τον έξω κόσμο. Έχουν διερωτηθεί 

όμως μήπως ο καλλιτέχνης αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει πρωτίστως με 

τον εαυτό του, να συνδιαλλαγεί με το εσώτατο «είναι» του με αφορμή συγκεκριμένα 

βιώματα - πραγματικά ή ψυχολογικά - της ζωής του; Τα βιώματα του δημιουργού δεν 

μπορεί παρά να διεισδύουν στο έργο του, λιγότερο ή περισσότερο μεταμφιεσμένα με 

τα καλλιτεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε καλλιτέχνης. 

Έτσι, η καλλιτεχνική δημιουργία μετουσιώνει με τα δικά της εργαλεία λογικές 

ή συνειρμικές σκέψεις και συναισθήματα, που δεν μπορεί παρά να προκύπτουν από 

αφορμές τις οποίες παρέχει το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον (που κι αυτό 

επηρεάζεται από το εξωτερικό) στον ίδιο τον δημιουργό. Για παράδειγμα, η Γκερνίκα 

του Πικάσο είναι γέννημα του αποτροπιασμού του καλλιτέχνη για τις επιπτώσεις του 

ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Κατά συνέπεια, με το έργο τέχνης ο εκάστοτε 

δημιουργός εκφράζεται νοητικά, συναισθηματικά ή συνειρμικά, υπηρετώντας όχι 

τόσο την επιθυμία του να μεταδώσει συγκεκριμένα μηνύματα στους αποδέκτες του, 

όσο την εσωτερική του ανάγκη να μεταμορφώσει ένα προσωπικό του βίωμα, για να 

απελευθερωθεί από αυτό και να λυτρωθεί. Αν δηλαδή ένα έντονο βίωμα καθιστά 

δέσμιο τον δημιουργό, η καλλιτεχνική δημιουργία γίνεται το μοναδικό καταφύγιο που 

μπορεί να τον αποδεσμεύσει από το βίωμα που τον καταδυναστεύει. «Η Τέχνη 

ξαναπλάθει ως λαθραίος Θεός τον κόσμο απ’ την αρχή σχεδόν, μεταμορφώνοντας ό,τι 

μας απελπίζει ως γνωστό και αδιάσειστο σε μια καταπραϋντική αβεβαιότητα» δήλωνε η 

GI_V_NEG_0_19843.pdf



ποιήτρια Κική Δημουλά το 1996 και ο υπαινιγμός για την πρόσκαιρη θεραπευτική 

δράση της τέχνης είναι σαφέστατος. 

 

Ε. Σπυριδάκη, Iστολόγιο για την τέχνη, 6.6.2013 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιον προβληματισμό διατυπώνει η συγγραφέας σχετικά με την άποψη ότι «η 

καλλιτεχνική δημιουργία είναι μια απόπειρα επικοινωνίας του καλλιτέχνη με 

τον έξω κόσμο»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο 

(Έτσι …σαφέστατος.); Να αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας.  

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με έντονη 

γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αναδύεται, 

απόπειρα, συνδιαλλαγεί, προκύπτουν, λυτρωθεί. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Από τους προβληματισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με το 

καλλιτεχνικό έργο …». 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τη συγγραφέα. 

 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

[Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά]  

 

Από τους προβληματισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με το καλλιτεχνικό 

έργο θα μπορούσαμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε δύο κομβικά σημεία. Κατ’ 

αρχάς, ένα βασικό ερώτημα που αναδύεται είναι το πώς και γιατί ένας άνθρωπος 

φτάνει στην καλλιτεχνική δημιουργία, από ποια δηλαδή εσωτερική ανάγκη 

ωθούμενος παράγει ένα έργο τέχνης. Μετά, αναδύεται το ερώτημα ποιος είναι εκείνος 

που θέτει τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσλαμβάνεται ένα 

έργο τέχνης. Θα είναι ο καλλιτέχνης, οι κριτικοί τέχνης ή ο κάθε ενδιαφερόμενος με 

τα προσωπικά του αισθητικά κριτήρια;  

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η καλλιτεχνική δημιουργία είναι 

μια απόπειρα επικοινωνίας του καλλιτέχνη με τον έξω κόσμο. Έχουν διερωτηθεί 

όμως μήπως ο καλλιτέχνης αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει πρωτίστως με 

τον εαυτό του, να συνδιαλλαγεί με το εσώτατο «είναι» του με αφορμή συγκεκριμένα 

βιώματα - πραγματικά ή ψυχολογικά - της ζωής του; Τα βιώματα του δημιουργού δεν 

μπορεί παρά να διεισδύουν στο έργο του, λιγότερο ή περισσότερο μεταμφιεσμένα με 

τα καλλιτεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε καλλιτέχνης. 

Έτσι, η καλλιτεχνική δημιουργία μετουσιώνει με τα δικά της εργαλεία λογικές 

ή συνειρμικές σκέψεις και συναισθήματα, που δεν μπορεί παρά να προκύπτουν από 

αφορμές τις οποίες παρέχει το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον (που κι αυτό 

επηρεάζεται από το εξωτερικό) στον ίδιο τον δημιουργό. Για παράδειγμα, η Γκερνίκα 

του Πικάσο είναι γέννημα του αποτροπιασμού του καλλιτέχνη για τις επιπτώσεις του 

ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Κατά συνέπεια, με το έργο τέχνης ο κάθε δημιουργός 

εκφράζεται νοητικά, συναισθηματικά ή συνειρμικά, υπηρετώντας όχι τόσο την 

επιθυμία του να μεταδώσει συγκεκριμένα μηνύματα στους αποδέκτες του, όσο την 

εσωτερική του ανάγκη να μεταμορφώσει ένα προσωπικό του βίωμα, για να 

απελευθερωθεί από αυτό και να λυτρωθεί. Αν δηλαδή ένα έντονο βίωμα καθιστά 

δέσμιο τον δημιουργό, η καλλιτεχνική δημιουργία γίνεται το μοναδικό καταφύγιο που 

μπορεί να τον αποδεσμεύσει από το βίωμα που τον καταδυναστεύει. «Η Τέχνη 

ξαναπλάθει ως λαθραίος Θεός τον κόσμο απ’ την αρχή σχεδόν, μεταμορφώνοντας ό,τι 

μας απελπίζει ως γνωστό και αδιάσειστο σε μια καταπραϋντική αβεβαιότητα» δήλωνε η 
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ποιήτρια Κική Δημουλά το 1996 και ο υπαινιγμός για την πρόσκαιρη θεραπευτική 

δράση της τέχνης είναι σαφέστατος. 

 

Ε. Σπυριδάκη, Iστολόγιο για την τέχνη, 6.6.2013 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια ένσταση προβάλλει η συγγραφέας σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι η 

καλλιτεχνική δημιουργία είναι μια απόπειρα επικοινωνίας του καλλιτέχνη με 

τον έξω κόσμο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με έντονη 

γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αναφορικά, 

υποστηρίζουν, απόπειρα, αφορμές, καθιστά. 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής 

/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας  

(2 μονάδες) 

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους  

(3 μονάδες) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

[Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά] 

 

Από τους προβληματισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με το καλλιτεχνικό 

έργο θα μπορούσαμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε δύο κομβικά σημεία. Κατ’ 

αρχάς, ένα βασικό ερώτημα που αναδύεται είναι το πώς και γιατί ένας άνθρωπος 

φτάνει στην καλλιτεχνική δημιουργία, από ποια δηλαδή εσωτερική ανάγκη 

ωθούμενος παράγει ένα έργο τέχνης. Μετά, αναδύεται το ερώτημα ποιος είναι εκείνος 

που θέτει τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσλαμβάνεται ένα 

έργο τέχνης. Θα είναι ο καλλιτέχνης, οι κριτικοί τέχνης ή ο κάθε ενδιαφερόμενος με 

τα προσωπικά του αισθητικά κριτήρια; 

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η καλλιτεχνική δημιουργία είναι 

μια απόπειρα επικοινωνίας του καλλιτέχνη με τον έξω κόσμο. Έχουν διερωτηθεί 

όμως μήπως ο καλλιτέχνης αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει πρωτίστως με 

τον εαυτό του, να συνδιαλλαγεί με το εσώτατο «είναι» του με αφορμή συγκεκριμένα 

βιώματα - πραγματικά ή ψυχολογικά - της ζωής του; Τα βιώματα του δημιουργού δεν 

μπορεί παρά να διεισδύουν στο έργο του, λιγότερο ή περισσότερο μεταμφιεσμένα με 

τα καλλιτεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε καλλιτέχνης. 

Έτσι, η καλλιτεχνική δημιουργία μετουσιώνει με τα δικά της εργαλεία λογικές 

ή συνειρμικές σκέψεις και συναισθήματα, που δεν μπορεί παρά να προκύπτουν από 

αφορμές τις οποίες παρέχει το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον (που κι αυτό 

επηρεάζεται από το εξωτερικό) στον ίδιο τον δημιουργό. Για παράδειγμα, η Γκερνίκα 

του Πικάσο είναι γέννημα του αποτροπιασμού του καλλιτέχνη για τις επιπτώσεις του 

ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Κατά συνέπεια, με το έργο τέχνης ο εκάστοτε 

δημιουργός εκφράζεται νοητικά, συναισθηματικά ή συνειρμικά, υπηρετώντας όχι 

τόσο την επιθυμία του να μεταδώσει συγκεκριμένα μηνύματα στους αποδέκτες του, 

όσο την εσωτερική του ανάγκη να μεταμορφώσει ένα προσωπικό του βίωμα, για να 

απελευθερωθεί από αυτό και να λυτρωθεί. Αν δηλαδή ένα έντονο βίωμα καθιστά 

δέσμιο τον δημιουργό, η καλλιτεχνική δημιουργία γίνεται το μοναδικό καταφύγιο που 

μπορεί να τον αποδεσμεύσει από το βίωμα που τον καταδυναστεύει. «Η Τέχνη 

ξαναπλάθει ως λαθραίος Θεός τον κόσμο απ’ την αρχή σχεδόν, μεταμορφώνοντας ό,τι 

μας απελπίζει ως γνωστό και αδιάσειστο σε μια καταπραϋντική αβεβαιότητα» δήλωνε η 
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ποιήτρια Κική Δημουλά το 1996 και ο υπαινιγμός για την πρόσκαιρη θεραπευτική 

δράση της τέχνης είναι σαφέστατος. 

 

Ε. Σπυριδάκη, Iστολόγιο για την τέχνη, 6.6.2013 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο πρωτογενές «υλικό» μετουσιώνει, κατά τη συγγραφέα, η καλλιτεχνική 

δημιουργία; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για τις δύο πρώτες παραγράφους του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «Ο […] δημιουργός εκφράζεται νοητικά, συναισθηματικά ή συνειρμικά».  

 

Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε την 

παραπάνω περίοδο. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Από τους προβληματισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με το 

καλλιτεχνικό έργο θα μπορούσαμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε δύο 

κομβικά σημεία.» 

 

Να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση που υπάρχει στην παραπάνω περίοδο.  

 

(μονάδες 2)  

 

Γ2β.  Nα γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Πώς αγάπησα την ποίηση] 

 

Η αγάπη στην ποίηση μού ήλθε από μακριά και, αν μπορεί να το πει αυτό 

κανένας, έξω από τη λογοτεχνία. Το συνειδητοποίησα μια μέρα, καθώς τριγύριζα 

στις αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου και βρέθηκα μπροστά σε έναν πάπυρο 

πρασινωπό, αν θυμάμαι καλά, με χαραγμένο επάνω του αρκετά καθαρά ένα 

απόσπασμα της Σαπφώς. Ύστερα από τους σωρούς τα λατινικά χειρόγραφα που 

κατάπινα τα χρόνια εκείνα, ένιωθα μια πραγματική ανακούφιση· μου φαινόταν ότι ο 

κόσμος ίσιωνε και έμπαινε στη σωστή του θέση. 

Αυτά τα λιγνόκορμα συμπαγή κεφαλαία γράμματα συγκροτούσαν μια 

γραφική παράσταση διαυγή και μυστηριακή μαζί, που μου έκανε νόημα φιλικό μέσα 

από τους αιώνες. Σα να βρισκόμουν πάλι σε έναν γιαλό της Μυτιλήνης και να άκουγα 

την κόρη του περιβολάρη μας να τραγουδά. Κι έξαφνα, όπως ένας ήχος ή μια 

μυρωδιά, πριν προλάβουμε να το καλοσκεφτούμε, ανασταίνουν μέσα μας μια 

θαμμένη από καιρό εντύπωση, ξανάβλεπα τον εαυτό μου μαθητή στο δημοτικό 

σχολείο να σκαλίζει τα βιβλία των μεγάλων και να στέκεται με απορία μπροστά σε 

μια ωδή του Πινδάρου. Δεν ήταν αυτό που έγραφε, ήταν η διαφορετική διάταξη της 

γραφής που με τραβούσε, νομίζω, τόσο ακατανίκητα. Τι τους έπιανε τους ανθρώπους 

να συνδυάζουν τις λέξεις έτσι, που να μη λένε αυτά που λέμε κάθε μέρα; Και γιατί 

δεν τραβούσαν ως την άκρη της σελίδας, αλλά σταματούσαν και ξανάρχιζαν από την 

άλλη αράδα; 

Όμως, στα τραγούδια που άκουγα κάθε μέρα, στα ποιήματα που μαθαίναμε 

στο σχολείο δε μου ήλθε ποτέ να σκεφτώ ένα τέτοιο πράγμα. Ίσως τα απλά νοήματα, 

ίσως η ομοιοκαταληξία, προπάντων αυτή, να μου έδιναν μια επαρκή εξήγηση. Αλλά 

εδώ, στην έκδοση της Σαπφώς που κρατούσα, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Κάτι 

άλλο υπήρχε, που βέβαια δεν το καταλάβαινα, επειδή δεν καταλάβαινα τα αρχαία 

ελληνικά. Κι αυτό σίγουρα θα εξηγούσε τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής. 

Προσπαθώ τώρα να εκφράσω με σημερινά λόγια το αίσθημα που είχα την 

εποχή εκείνη και που το ξανάβρισκα σε ένα μόνο πράγμα: στα ξόρκια που με δέος και 

ανεπιφύλακτο θαυμασμό παρακολουθούσα να κάνει μια γριά Κρητικιά μαγείρισσα 

που είχαμε στο σπίτι μας, όταν ήμουν παιδί. Ήταν τα λόγια της παράξενα, «παλαβά», 

όπως έλεγε η μάνα μου, άσχετα εντελώς με αυτά που άκουγα γύρω μου, χωρίς 

κανέναν ειρμό. Θα μπορούσα να βεβαιώσω πως επρόκειτο για ένα κύμα μυστηρίου, 

όμοιο με αυτό που, μεγάλος πια, συνειδητοποιώ ότι βγαίνει από το υλικό σώμα του 

ποιήματος και που το εκπέμπει κάθε απόπειρα του ποιητή να παλέψει με τα ίδια τα 

μέσα της έκφρασής του.   

 

Ο. Ελύτης. (1974). Ανοικτά χαρτιά. Αθήνα: Ίκαρος (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο γεγονός «πυροδότησε» την αγάπη του συγγραφέα για τη λογοτεχνία; (60 – 

80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την πρώτη παράγραφο (Η αγάπη… θέση) του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: συνειδητοποίησα, 

διάταξη, επαρκή, ανεπιφύλακτο, βεβαιώσω (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Θα μπορούσα να βεβαιώσω πως επρόκειτο για ένα κύμα μυστηρίου …».  

  

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη κύμα. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

Κείμενο 

 

[Πώς αγάπησα την ποίηση] 

 

Η αγάπη στην ποίηση μού ήλθε από μακριά και, αν μπορεί να το πει αυτό 

κανένας, έξω από τη λογοτεχνία. Το συνειδητοποίησα μια μέρα, καθώς τριγύριζα στις 

αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου και βρέθηκα μπροστά σε έναν πάπυρο 

πρασινωπό, αν θυμάμαι καλά, με χαραγμένο επάνω του αρκετά καθαρά ένα 

απόσπασμα της Σαπφώς. Ύστερα από τους σωρούς τα λατινικά χειρόγραφα που 

κατάπινα τα χρόνια εκείνα, ένιωθα μια πραγματική ανακούφιση· μου φαινόταν ότι ο 

κόσμος ίσιωνε και έμπαινε στη σωστή του θέση. 

Αυτά τα λιγνόκορμα συμπαγή κεφαλαία γράμματα συγκροτούσαν μια 

γραφική παράσταση διαυγή και μυστηριακή μαζί, που μου έκανε νόημα φιλικό μέσα 

από τους αιώνες. Σα να βρισκόμουν πάλι σε έναν γιαλό της Μυτιλήνης και να άκουγα 

την κόρη του περιβολάρη μας να τραγουδά. Κι έξαφνα, όπως ένας ήχος ή μια 

μυρωδιά, πριν προλάβουμε να το καλοσκεφτούμε, ανασταίνουν μέσα μας μια 

θαμμένη από καιρό εντύπωση, ξανάβλεπα τον εαυτό μου μαθητή στο δημοτικό 

σχολείο να σκαλίζει τα βιβλία των μεγάλων και να στέκεται με απορία μπροστά σε 

μια ωδή του Πινδάρου. Δεν ήταν αυτό που έγραφε, ήταν η διαφορετική διάταξη της 

γραφής που με τραβούσε, νομίζω, τόσο ακατανίκητα. Τι τους έπιανε τους ανθρώπους 

να συνδυάζουν τις λέξεις έτσι, που να μη λένε αυτά που λέμε κάθε μέρα; Και γιατί 

δεν τραβούσαν ως την άκρη της σελίδας, αλλά σταματούσαν και ξανάρχιζαν από την 

άλλη αράδα; 

Όμως, στα τραγούδια που άκουγα κάθε μέρα, στα ποιήματα που μαθαίναμε 

στο σχολείο δε μου ήλθε ποτέ να σκεφτώ ένα τέτοιο πράγμα. Ίσως τα απλά νοήματα, 

ίσως η ομοιοκαταληξία, προπάντων αυτή, να μου έδιναν μια επαρκή εξήγηση. Αλλά 

εδώ, στην έκδοση της Σαπφώς που κρατούσα, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Κάτι 

άλλο υπήρχε, που βέβαια δεν το καταλάβαινα, επειδή δεν καταλάβαινα τα αρχαία 

ελληνικά. Κι αυτό σίγουρα θα εξηγούσε τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής. 

Προσπαθώ τώρα να εκφράσω με σημερινά λόγια το αίσθημα που είχα την 

εποχή εκείνη και που το ξανάβρισκα σε ένα μόνο πράγμα: στα ξόρκια που με δέος και 

ανεπιφύλακτο θαυμασμό παρακολουθούσα να κάνει μια γριά Κρητικιά μαγείρισσα 

που είχαμε στο σπίτι μας, όταν ήμουν παιδί. Ήταν τα λόγια της παράξενα, «παλαβά», 

όπως έλεγε η μάνα μου, άσχετα εντελώς με αυτά που άκουγα γύρω μου, χωρίς 

κανέναν ειρμό. Θα μπορούσα να βεβαιώσω πως επρόκειτο για ένα κύμα μυστηρίου, 

όμοιο με αυτό που, μεγάλος πια, συνειδητοποιώ ότι βγαίνει από το υλικό σώμα του 

ποιήματος και που το εκπέμπει κάθε απόπειρα του ποιητή να παλέψει με τα ίδια τα 

μέσα της έκφρασής του.   

 

Ο. Ελύτης. (1974). Ανοικτά χαρτιά. Αθήνα: Ίκαρος (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί ο συγγραφέας δηλώνει ότι «η αγάπη στην ποίηση τού ήλθε από μακριά»; 

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία παράγραφο (Προσπαθώ … 

του) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: απόσπασμα, νόημα, 

επαρκή, άσχετα, ειρμό (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, τον χρόνο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Προσπαθώ τώρα να εκφράσω με σημερινά λόγια το αίσθημα που είχα την 

εποχή εκείνη …».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  

παραθετική/προσθετική. 

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Λέων Τολστόη, ένας μεγάλος της τέχνης] 

 

 

O Λέων Τολστόη υπήρξε ένας μεγάλος πεζογράφος αλλά και ένας αληθινός 

υπηρέτης της Τέχνης. Χωρίς αμφιβολία οι ιδέες του βοήθησαν να ωριμάσει σε 

μεγάλο βαθμό η ιστορία της εποχής, η ιστορία του κόσμου, επειδή τα θεωρητικά του 

έργα με όλες τις αντιφάσεις τους αντιπροσωπεύουν μια για πάντα ένα κεφαλαιώδες 

στοιχείο της κοινωνικής και διανοητικής ζωής της εποχής του και μπορούν, και 

σήμερα ακόμα, να προσφέρουν πολλά στα άτομα και τις κοινωνίες. 

Ο σπουδαίος αυτός Ρώσος άρχισε από νωρίς να αναρωτιέται μέρα με τη μέρα 

για τον τρόπο της ζωής του και για την έννοια της ζωής, αναζητητής της αλήθειας και 

φιλόσοφος, όχι από στοιχειώδη ανάγκη ή από περιέργεια ενός διανοουμένου αλλά 

από ένστικτο αυτοσυντήρησης και από απελπισία. Οι στοχασμοί του είναι φιλοσοφία 

μπροστά στον «γκρεμό», εξέταση της ζωής υπό τον φόβο του θανάτου, του 

«μηδενός», μια διαρκής αγωνία και αναζήτηση για τον άνθρωπο και τη μοίρα του. 

Αποτέλεσμα ήταν αυτές οι υπαρξιακές αγωνίες να μετουσιωθούν σε μεγάλη 

πεζογραφία, μεγάλη τέχνη, από την οποία όλοι έχουν κάτι να κερδίσουν. Ο 

ειρηνιστής, που αγωνίζεται για μια συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους, δύσκολα 

θα βρει ένα οπλοστάσιο τόσο άφθονο και μεθοδικό, για να αντλήσει όπλα ενάντια 

στον πόλεμο. Αυτός που επαναστατεί εσωτερικά ενάντια στη θεοποίηση της κρατικής 

ή κάθε μορφής απόλυτης εξουσίας, αυτός που αρνείται στον εαυτό του να λαβαίνει 

μέρος σε αυτήν την ειδωλολατρική λατρεία της ολοκληρωτικής θυσίας της 

ατομικότητάς του θα βρει στις σελίδες του Τολστόη ένα υπέροχο στήριγμα, κοντά σ’ 

αυτόν που βγήκε έξω από κάθε εθνικισμό. 

Ακόμα, οι πολιτικοί άνδρες και οι κοινωνικοί επιστήμονες θα ανακαλύψουν 

μέσα στη βαθιά κριτική της εποχής μας, που μέσα της λεπτολογεί ο Τολστόη, 

απόψεις ολότελα προφητικές, και οι καλλιτέχνες θα αισθανθούν να φλογίζονται από 

την παραδειγματική δράση του ισχυρού αυτού λογοτέχνη, που βασάνισε την ψυχή 

του, γιατί ήθελε να σκέφτεται για όλους και να καταπολεμάει με τη δύναμη του 

λόγου του την αδικία πάνω στη γη. 

Επομένως, είναι πάντα μεγάλη χαρά το να συναντούμε μέσα σε έναν ανώτερο 

καλλιτέχνη ένα ηθικό παράδειγμα, έναν άνθρωπο που, αντί να βασιλεύσει με τη δόξα 

του, γίνεται ο υπηρέτης της ανθρωπότητας και που μέσα στην πάλη του για μια 

αληθινή ηθική επιτίθεται ενάντια σε όλες τις αρχές του κόσμου, για να μην 

υποταχθεί παρά μόνο σε μία: Στην αρχή της αδιάφθορης συνείδησης.  

 

Σ. Τσβάιχ (1980). Ο κόσμος της τέχνης. Αθήνα: Ο κεραμεύς, 80 - 83 

(διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο ήταν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το αποτέλεσμα της υπαρξιακής 

αναζήτησης του Τολστόη; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη και την πέμπτη παράγραφο 

του κειμένου; Να απαντήσετε αναφέροντας τη σχέση συνοχής. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αμφιβολία, 

στοιχειώδη, κριτική, καταπολεμάει, υποταχθεί (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Ο ειρηνιστής, που αγωνίζεται για μια συνεννόηση ανάμεσα στους 

ανθρώπους, δύσκολα θα βρει ένα οπλοστάσιο τόσο άφθονο και μεθοδικό».  

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Λέων Τολστόη, ένας μεγάλος της τέχνης] 

 

O Λέων Τολστόη υπήρξε ένας μεγάλος πεζογράφος αλλά και ένας αληθινός 

υπηρέτης της Τέχνης. Χωρίς αμφιβολία οι ιδέες του βοήθησαν να ωριμάσει σε μεγάλο 

βαθμό η ιστορία της εποχής, η ιστορία του κόσμου, επειδή τα θεωρητικά του έργα με 

όλες τις αντιφάσεις τους αντιπροσωπεύουν μια για πάντα ένα κεφαλαιώδες στοιχείο 

της κοινωνικής και διανοητικής ζωής της εποχής του και μπορούν, και σήμερα 

ακόμα, να προσφέρουν πολλά στα άτομα και τις κοινωνίες. 

Ο σπουδαίος αυτός Ρώσος άρχισε από νωρίς να αναρωτιέται μέρα με τη μέρα 

για τον τρόπο της ζωής του και για την έννοια της ζωής, αναζητητής της αλήθειας και 

φιλόσοφος, όχι από στοιχειώδη ανάγκη ή από περιέργεια ενός διανοουμένου αλλά 

από ένστικτο αυτοσυντήρησης και από απελπισία. Οι στοχασμοί του είναι φιλοσοφία 

μπροστά στον «γκρεμό», εξέταση της ζωής υπό τον φόβο του θανάτου, του 

«μηδενός», μια διαρκής αγωνία και αναζήτηση για τον άνθρωπο και τη μοίρα του. 

Αποτέλεσμα ήταν αυτές οι υπαρξιακές αγωνίες να μετουσιωθούν σε μεγάλη 

πεζογραφία, μεγάλη τέχνη, από την οποία όλοι έχουν κάτι να κερδίσουν. Ο 

ειρηνιστής, που αγωνίζεται για μια συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους, δύσκολα 

θα βρει ένα οπλοστάσιο τόσο άφθονο και μεθοδικό, για να αντλήσει όπλα ενάντια 

στον πόλεμο. Αυτός που επαναστατεί εσωτερικά ενάντια στη θεοποίηση της κρατικής 

ή κάθε μορφής απόλυτης εξουσίας, αυτός που αρνείται στον εαυτό του να λαβαίνει 

μέρος σε αυτήν την ειδωλολατρική λατρεία της ολοκληρωτικής θυσίας της 

ατομικότητάς του θα βρει στις σελίδες του Τολστόη ένα υπέροχο στήριγμα, κοντά σ’ 

αυτόν που βγήκε έξω από κάθε εθνικισμό. 

Ακόμα, οι πολιτικοί άνδρες και οι κοινωνικοί επιστήμονες θα ανακαλύψουν 

μέσα στη βαθιά κριτική της εποχής μας, που μέσα της λεπτολογεί ο Τολστόη, απόψεις 

ολότελα προφητικές, και οι καλλιτέχνες θα αισθανθούν να φλογίζονται από την 

παραδειγματική δράση του ισχυρού αυτού λογοτέχνη, που βασάνισε την ψυχή του, 

γιατί ήθελε να σκέφτεται για όλους και να καταπολεμάει με τη δύναμη του λόγου του 

την αδικία πάνω στη γη. 

Επομένως, είναι πάντα μεγάλη χαρά το να συναντούμε μέσα σε έναν ανώτερο 

καλλιτέχνη ένα ηθικό παράδειγμα, έναν άνθρωπο που, αντί να βασιλεύσει με τη δόξα 

του, γίνεται ο υπηρέτης της ανθρωπότητας και που μέσα στην πάλη του για μια 

αληθινή ηθική επιτίθεται ενάντια σε όλες τις αρχές του κόσμου, για να μην υποταχθεί 

παρά μόνο σε μία: Στην αρχή της αδιάφθορης συνείδησης.  

 

Σ. Τσβάιχ (1980). Ο κόσμος της τέχνης. Αθήνα: Ο κεραμεύς, 80 – 83 

(διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Που οδήγησαν, σύμφωνα με το κείμενο, το αποτέλεσμα οι υπαρξιακές 

αναζητήσεις του Τολστόη ; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιον τρόπο ανάπτυξης ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο  (Ο 

Λέων …κοινωνίες.) του κειμένου;  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: διανοητικής, 

περιέργεια, μοίρα, απόλυτης, ανώτερο (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Ο ειρηνιστής, που αγωνίζεται για μια συνεννόηση ανάμεσα στους 

ανθρώπους, δύσκολα θα βρει ένα οπλοστάσιο τόσο άφθονο και μεθοδικό».  

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να γράψετε αν αυτή είναι ονοματική ή  επιρρηματική και να αιτιολογήσετε 

την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Λέων Τολστόη, ένας μεγάλος της τέχνης] 

 

O Λέων Τολστόη υπήρξε ένας μεγάλος πεζογράφος αλλά και ένας αληθινός 

υπηρέτης της Τέχνης. Χωρίς αμφιβολία οι ιδέες του βοήθησαν να ωριμάσει σε μεγάλο 

βαθμό η ιστορία της εποχής, η ιστορία του κόσμου, επειδή τα θεωρητικά του έργα με 

όλες τις αντιφάσεις τους αντιπροσωπεύουν μια για πάντα ένα κεφαλαιώδες στοιχείο 

της κοινωνικής και διανοητικής ζωής της εποχής του και μπορούν, και σήμερα ακόμα, 

να προσφέρουν πολλά στα άτομα και τις κοινωνίες. 

Ο σπουδαίος αυτός Ρώσος άρχισε από νωρίς να αναρωτιέται μέρα με τη μέρα 

για τον τρόπο της ζωής του και για την έννοια της ζωής, αναζητητής της αλήθειας και 

φιλόσοφος, όχι από στοιχειώδη ανάγκη ή από περιέργεια ενός διανοουμένου αλλά 

από ένστικτο αυτοσυντήρησης και από απελπισία. Οι στοχασμοί του είναι 

φιλοσοφία μπροστά στον «γκρεμό», εξέταση της ζωής υπό τον φόβο του θανάτου, 

του «μηδενός», μια διαρκής αγωνία και αναζήτηση για τον άνθρωπο και τη μοίρα 

του. 

Αποτέλεσμα ήταν αυτές οι υπαρξιακές αγωνίες να μετουσιωθούν σε μεγάλη 

πεζογραφία, μεγάλη τέχνη, από την οποία όλοι έχουν κάτι να κερδίσουν. Ο 

ειρηνιστής, που αγωνίζεται για μια συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους, δύσκολα 

θα βρει ένα οπλοστάσιο τόσο άφθονο και μεθοδικό, για να αντλήσει όπλα ενάντια 

στον πόλεμο. Αυτός που επαναστατεί εσωτερικά ενάντια στη θεοποίηση της κρατικής 

ή κάθε μορφής απόλυτης εξουσίας, αυτός που αρνείται στον εαυτό του να λαβαίνει 

μέρος σε αυτήν την ειδωλολατρική λατρεία της ολοκληρωτικής θυσίας της 

ατομικότητάς του θα βρει στις σελίδες του Τολστόη ένα υπέροχο στήριγμα, κοντά σ’ 

αυτόν που βγήκε έξω από κάθε εθνικισμό. 

Ακόμα, οι πολιτικοί άνδρες και οι κοινωνικοί επιστήμονες θα ανακαλύψουν 

μέσα στη βαθιά κριτική της εποχής μας, που μέσα της λεπτολογεί ο Τολστόη, απόψεις 

ολότελα προφητικές, και οι καλλιτέχνες θα αισθανθούν να φλογίζονται από την 

παραδειγματική δράση του ισχυρού αυτού λογοτέχνη, που βασάνισε την ψυχή του, 

γιατί ήθελε να σκέφτεται για όλους και να καταπολεμάει με τη δύναμη του λόγου του 

την αδικία πάνω στη γη. 

Επομένως, είναι πάντα μεγάλη χαρά το να συναντούμε μέσα σε έναν ανώτερο 

καλλιτέχνη ένα ηθικό παράδειγμα, έναν άνθρωπο που, αντί να βασιλεύσει με τη δόξα 

του, γίνεται ο υπηρέτης της ανθρωπότητας και που μέσα στην πάλη του για μια 

αληθινή ηθική επιτίθεται ενάντια σε όλες τις αρχές του κόσμου, για να μην υποταχθεί 

παρά μόνο σε μία: Στην αρχή της αδιάφθορης συνείδησης.  

 

Σ. Τσβάιχ (1980). Ο κόσμος της τέχνης. Αθήνα: Ο κεραμεύς, 80 – 83 

(διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο μπορεί να είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το όφελος των πολιτικών, 

των κοινωνικών επιστημόνων και των καλλιτεχνών από τη μελέτη του έργου 

του Τολστόη; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη παράγραφο 

του κειμένου; Να απαντήσετε αναφέροντας τη σχέση συνοχής. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αντιφάσεις, 

αυτοσυντήρησης, στήριγμα, ανακαλύψουν, ανθρωπότητας (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Αυτός που επαναστατεί εσωτερικά ενάντια στη θεοποίηση της κρατικής ή 

κάθε μορφής απόλυτης εξουσίας …θα βρει στις σελίδες του Τολστόη ένα 

υπέροχο στήριγμα».  

 

Γ2α.  Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Λέων Τολστόη, ένας μεγάλος της τέχνης] 

 

O Λέων Τολστόη υπήρξε ένας μεγάλος πεζογράφος αλλά και ένας αληθινός 

υπηρέτης της Τέχνης. Χωρίς αμφιβολία οι ιδέες του βοήθησαν να ωριμάσει σε μεγάλο 

βαθμό η ιστορία της εποχής, η ιστορία του κόσμου, επειδή τα θεωρητικά του έργα με 

όλες τις αντιφάσεις τους αντιπροσωπεύουν μια για πάντα ένα κεφαλαιώδες στοιχείο 

της κοινωνικής και διανοητικής ζωής της εποχής του και μπορούν, και σήμερα ακόμα, 

να προσφέρουν πολλά στα άτομα και τις κοινωνίες. 

Ο σπουδαίος αυτός Ρώσος άρχισε από νωρίς να αναρωτιέται μέρα με τη μέρα 

για τον τρόπο της ζωής του και για την έννοια της ζωής, αναζητητής της αλήθειας και 

φιλόσοφος, όχι από στοιχειώδη ανάγκη ή από περιέργεια ενός διανοουμένου αλλά 

από ένστικτο αυτοσυντήρησης και από απελπισία. Οι στοχασμοί του είναι φιλοσοφία 

μπροστά στον «γκρεμό», εξέταση της ζωής υπό τον φόβο του θανάτου, του 

«μηδενός», μια διαρκής αγωνία και αναζήτηση για τον άνθρωπο και τη μοίρα του. 

Αποτέλεσμα ήταν αυτές οι υπαρξιακές αγωνίες να μετουσιωθούν σε μεγάλη 

πεζογραφία, μεγάλη τέχνη, από την οποία όλοι έχουν κάτι να κερδίσουν. Ο 

ειρηνιστής, που αγωνίζεται για μια συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους, δύσκολα 

θα βρει ένα οπλοστάσιο τόσο άφθονο και μεθοδικό, για να αντλήσει όπλα ενάντια 

στον πόλεμο. Αυτός που επαναστατεί εσωτερικά ενάντια στη θεοποίηση της κρατικής 

ή κάθε μορφής απόλυτης εξουσίας, αυτός που αρνείται στον εαυτό του να λαβαίνει 

μέρος σε αυτήν την ειδωλολατρική λατρεία της ολοκληρωτικής θυσίας της 

ατομικότητάς του θα βρει στις σελίδες του Τολστόη ένα υπέροχο στήριγμα, κοντά σ’ 

αυτόν που βγήκε έξω από κάθε εθνικισμό. 

Ακόμα, οι πολιτικοί άνδρες και οι κοινωνικοί επιστήμονες θα ανακαλύψουν 

μέσα στη βαθιά κριτική της εποχής μας, που μέσα της λεπτολογεί ο Τολστόη, 

απόψεις ολότελα προφητικές, και οι καλλιτέχνες θα αισθανθούν να φλογίζονται από 

την παραδειγματική δράση του ισχυρού αυτού λογοτέχνη, που βασάνισε την ψυχή 

του, γιατί ήθελε να σκέφτεται για όλους και να καταπολεμάει με τη δύναμη του λόγου 

του την αδικία πάνω στη γη. 

Επομένως, είναι πάντα μεγάλη χαρά το να συναντούμε μέσα σε έναν ανώτερο 

καλλιτέχνη ένα ηθικό παράδειγμα, έναν άνθρωπο που, αντί να βασιλεύσει με τη δόξα 

του, γίνεται ο υπηρέτης της ανθρωπότητας και που μέσα στην πάλη του για μια 

αληθινή ηθική επιτίθεται ενάντια σε όλες τις αρχές του κόσμου, για να μην υποταχθεί 

παρά μόνο σε μία: Στην αρχή της αδιάφθορης συνείδησης.  

 

Σ. Τσβάιχ (1980). Ο κόσμος της τέχνης. Αθήνα: Ο κεραμεύς, 80 – 83 

(διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί ο συγγραφέας χαρακτηρίζει τον Τολστόη «ηθικό παράδειγμα»; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας 

στην τρίτη (Αποτέλεσμα  …εθνικισμό.) παράγραφο του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αληθινός, 

αποτέλεσμα, απόψεις, αισθανθούν, βασάνισε. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. «…είναι πάντα μεγάλη χαρά το να συναντούμε μέσα σε έναν ανώτερο 

καλλιτέχνη ένα ηθικό παράδειγμα, έναν άνθρωπο που …μέσα στην πάλη 

του για μια αληθινή ηθική επιτίθεται ενάντια σε όλες τις αρχές του 

κόσμου…». 

  Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2β. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε 

τη λέξη πάλη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Λέων Τολστόη, ένας μεγάλος της τέχνης] 

 

 

O Λέων Τολστόη υπήρξε ένας μεγάλος πεζογράφος αλλά και ένας αληθινός 

υπηρέτης της Τέχνης. Χωρίς αμφιβολία οι ιδέες του βοήθησαν να ωριμάσει σε μεγάλο 

βαθμό η ιστορία της εποχής, η ιστορία του κόσμου, επειδή τα θεωρητικά του έργα με 

όλες τις αντιφάσεις τους αντιπροσωπεύουν μια για πάντα ένα κεφαλαιώδες στοιχείο 

της κοινωνικής και διανοητικής ζωής της εποχής του και μπορούν, και σήμερα ακόμα, 

να προσφέρουν πολλά στα άτομα και τις κοινωνίες. 

Ο σπουδαίος αυτός Ρώσος άρχισε από νωρίς να αναρωτιέται μέρα με τη μέρα 

για τον τρόπο της ζωής του και για την έννοια της ζωής, αναζητητής της αλήθειας και 

φιλόσοφος, όχι από στοιχειώδη ανάγκη ή από περιέργεια ενός διανοουμένου αλλά 

από ένστικτο αυτοσυντήρησης και από απελπισία. Οι στοχασμοί του είναι 

φιλοσοφία μπροστά στον «γκρεμό», εξέταση της ζωής υπό τον φόβο του θανάτου, 

του «μηδενός», μια διαρκής αγωνία και αναζήτηση για τον άνθρωπο και τη μοίρα 

του. 

Αποτέλεσμα ήταν αυτές οι υπαρξιακές αγωνίες να μετουσιωθούν σε μεγάλη 

πεζογραφία, μεγάλη τέχνη, από την οποία όλοι έχουν κάτι να κερδίσουν. Ο 

ειρηνιστής, που αγωνίζεται για μια συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους, δύσκολα 

θα βρει ένα οπλοστάσιο τόσο άφθονο και μεθοδικό, για να αντλήσει όπλα ενάντια 

στον πόλεμο. Αυτός που επαναστατεί εσωτερικά ενάντια στη θεοποίηση της κρατικής 

ή κάθε μορφής απόλυτης εξουσίας, αυτός που αρνείται στον εαυτό του να λαβαίνει 

μέρος σε αυτήν την ειδωλολατρική λατρεία της ολοκληρωτικής θυσίας της 

ατομικότητάς του θα βρει στις σελίδες του Τολστόη ένα υπέροχο στήριγμα, κοντά σ’ 

αυτόν που βγήκε έξω από κάθε εθνικισμό. 

Ακόμα, οι πολιτικοί άνδρες και οι κοινωνικοί επιστήμονες θα ανακαλύψουν 

μέσα στη βαθιά κριτική της εποχής μας, που μέσα της λεπτολογεί ο Τολστόη, απόψεις 

ολότελα προφητικές, και οι καλλιτέχνες θα αισθανθούν να φλογίζονται από την 

παραδειγματική δράση του ισχυρού αυτού λογοτέχνη, που βασάνισε την ψυχή του, 

γιατί ήθελε να σκέφτεται για όλους και να καταπολεμάει με τη δύναμη του λόγου του 

την αδικία πάνω στη γη. 

Επομένως, είναι πάντα μεγάλη χαρά το να συναντούμε μέσα σε έναν ανώτερο 

καλλιτέχνη ένα ηθικό παράδειγμα, έναν άνθρωπο που, αντί να βασιλεύσει με τη δόξα 

του, γίνεται ο υπηρέτης της ανθρωπότητας και που μέσα στην πάλη του για μια 

αληθινή ηθική επιτίθεται ενάντια σε όλες τις αρχές του κόσμου, για να μην υποταχθεί 
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παρά μόνο σε μία: Στην αρχή της αδιάφθορης συνείδησης.  

 

Σ. Τσβάιχ (1980). Ο κόσμος της τέχνης. Αθήνα: Ο κεραμεύς, 80 - 83 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη του συγγραφέα ότι οι υπαρξιακές αγωνίες του 

Τολστόη μετουσιώθηκαν σε μεγάλη πεζογραφία. (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία παράγραφο (Επομένως 

…συνείδησης) του κειμένου.   

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: κεφαλαιώδες, 

αυτοσυντήρησης, αρνείται, προφητικές, ανθρωπότητας (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Αποτέλεσμα ήταν αυτές οι υπαρξιακές αγωνίες να μετουσιωθούν σε 

μεγάλη πεζογραφία, μεγάλη τέχνη, από την οποία όλοι έχουν κάτι να 

κερδίσουν».  

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 
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Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Λέων Τολστόη, ένας μεγάλος της τέχνης] 

 

 

O Λέων Τολστόη υπήρξε ένας μεγάλος πεζογράφος αλλά και ένας αληθινός 

υπηρέτης της Τέχνης. Χωρίς αμφιβολία οι ιδέες του βοήθησαν να ωριμάσει σε μεγάλο 

βαθμό η ιστορία της εποχής, η ιστορία του κόσμου, επειδή τα θεωρητικά του έργα με 

όλες τις αντιφάσεις τους αντιπροσωπεύουν μια για πάντα ένα κεφαλαιώδες στοιχείο 

της κοινωνικής και διανοητικής ζωής της εποχής του και μπορούν, και σήμερα ακόμα, 

να προσφέρουν πολλά στα άτομα και τις κοινωνίες. 

Ο σπουδαίος αυτός Ρώσος άρχισε από νωρίς να αναρωτιέται μέρα με τη μέρα 

για τον τρόπο της ζωής του και για την έννοια της ζωής, αναζητητής της αλήθειας και 

φιλόσοφος, όχι από στοιχειώδη ανάγκη ή από περιέργεια ενός διανοουμένου αλλά 

από ένστικτο αυτοσυντήρησης και από απελπισία. Οι στοχασμοί του είναι φιλοσοφία 

μπροστά στον «γκρεμό», εξέταση της ζωής υπό τον φόβο του θανάτου, του 

«μηδενός», μια διαρκής αγωνία και αναζήτηση για τον άνθρωπο και τη μοίρα του. 

Αποτέλεσμα ήταν αυτές οι υπαρξιακές αγωνίες να μετουσιωθούν σε μεγάλη 

πεζογραφία, μεγάλη τέχνη, από την οποία όλοι έχουν κάτι να κερδίσουν. Ο 

ειρηνιστής, που αγωνίζεται για μια συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους, δύσκολα 

θα βρει ένα οπλοστάσιο τόσο άφθονο και μεθοδικό, για να αντλήσει όπλα ενάντια 

στον πόλεμο. Αυτός που επαναστατεί εσωτερικά ενάντια στη θεοποίηση της κρατικής 

ή κάθε μορφής απόλυτης εξουσίας, αυτός που αρνείται στον εαυτό του να λαβαίνει 

μέρος σε αυτήν την ειδωλολατρική λατρεία της ολοκληρωτικής θυσίας της 

ατομικότητάς του θα βρει στις σελίδες του Τολστόη ένα υπέροχο στήριγμα, κοντά σ’ 

αυτόν που βγήκε έξω από κάθε εθνικισμό. 

Ακόμα, οι πολιτικοί άνδρες και οι κοινωνικοί επιστήμονες θα ανακαλύψουν 

μέσα στη βαθιά κριτική της εποχής μας, που μέσα της λεπτολογεί ο Τολστόη, απόψεις 

ολότελα προφητικές, και οι καλλιτέχνες θα αισθανθούν να φλογίζονται από την 

παραδειγματική δράση του ισχυρού αυτού λογοτέχνη, που βασάνισε την ψυχή του, 

γιατί ήθελε να σκέφτεται για όλους και να καταπολεμάει με τη δύναμη του λόγου του 

την αδικία πάνω στη γη. 

Επομένως, είναι πάντα μεγάλη χαρά το να συναντούμε μέσα σε έναν ανώτερο 

καλλιτέχνη ένα ηθικό παράδειγμα, έναν άνθρωπο που, αντί να βασιλεύσει με τη δόξα 

του, γίνεται ο υπηρέτης της ανθρωπότητας και που μέσα στην πάλη του για μια 

αληθινή ηθική επιτίθεται ενάντια σε όλες τις αρχές του κόσμου, για να μην υποταχθεί 

παρά μόνο σε μία: Στην αρχή της αδιάφθορης συνείδησης.  

 

Σ. Τσβάιχ (1980). Ο κόσμος της τέχνης. Αθήνα: Ο κεραμεύς, 80 - 83 

(διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη του συγγραφέα ότι ένας άνθρωπος που θέλει να 

αποτελεί ηθικό παράδειγμα δεν μπορεί παρά να υποτάσσεται μόνο στην «αρχή 

της αδιάφθορης συνείδησης». (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθείται στην 

πρώτη παράγραφο (Ο Λέων …κοινωνίες) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

αληθινός, κεφαλαιώδες, στοιχειώδη, υπέροχο, ανακαλύψουν. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Αυτός που επαναστατεί εσωτερικά ενάντια στη θεοποίηση της κρατικής 

ή κάθε μορφής απόλυτης εξουσίας…θα βρει στις σελίδες του Τολστόη ένα 

υπέροχο στήριγμα».  

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τέχνη και κριτική ] 

 

Η γέφυρα που ενώνει τον καλλιτέχνη με το κοινωνικό σώμα είναι ο κριτικός. 

Αυτός ερμηνεύει και κάνει προσιτά τα μηνύματα του καλλιτέχνη στους πολλούς. 

Προσφέρει όμως και μια άλλη εξαιρετικά χρήσιμη στον δημιουργό υπηρεσία: του 

μεταφέρει τον αντίλαλο που έχει στο φιλότεχνο κοινό το έργο του. Χωρίς τον κριτικό 

η πολύτιμη αυτή επαφή δεν μπορεί να υπάρξει ή να διατηρηθεί σε μια σωστή γραμμή. 

Οι σοβαροί κριτικοί έχουν γεμάτες τις πνευματικές «αποσκευές» τους και είναι 

πραγματικά μυημένοι στα μυστικά της τέχνης που αγαπούν. Μυημένοι πώς; Με τη 

στενή και διαρκή αναστροφή μέσα στον κόσμο της Τέχνης και με τη μελέτη των 

έργων που έχουν κατακυρωθεί από τη γενική αναγνώριση και έχουν περάσει 

νικηφόρα τη δοκιμασία του χρόνου. 

Πολλά και ποικίλα είναι βέβαια αυτά τα «κλασικά» έργα και κοντά σε αυτά 

υπάρχουν άλλα υψηλής ποιότητας, επαναστατικά για την εποχή τους και 

ανατρεπτικά. Τούτο, όμως, δε σημαίνει ότι στο σύμπαν της Τέχνης δεν υπάρχουν 

κάποιες γενικές αρχές, κάποιοι νόμοι καθολικής αποδοχής που εκφράζουν τις 

καλλιτεχνικές ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής και γίνονται από ένστικτο σεβαστοί, 

τόσο από τους δημιουργούς όσο και από το φιλότεχνο κοινό. Η Αισθητική διερευνά 

αυτόν τον κώδικα και η Ιστορία της Τέχνης τον εικονογραφεί με επιτυχημένα 

παραδείγματα. Αυτές είναι οι πηγές της σοφίας του άξιου κριτικού – η πυξίδα και οι 

φάροι του. 

Φάροι που φυσικά τον βοηθούν να μην καταποντιστεί, αλλά δεν κάνουν και 

πολύ εύκολο το ταξίδι του, γιατί η περιήγηση στο σύμπαν της Τέχνης είναι μια 

επικίνδυνη περιπέτεια. Το καλλιτέχνημα αποτελείται από πολλά στρώματα. Άλλα 

βρίσκονται στην επιφάνεια και είναι ορατά, άλλα έχουν παραχωθεί στα βάθη και 

χάνονται στο σκοτάδι. Ας μην αδικούμε, λοιπόν, τον κριτικό που δεν κατορθώνει 

πάντοτε να μας κάνει με χαρακτηρισμούς σαφείς και μονοσήμαντους κατανοητά τα 

ευρήματα που φέρνει στο φως με τις αλλεπάλληλες καταδύσεις του, καθώς 

αγωνίζεται να συλλάβει το περιεχόμενο και τη μορφή του έργου που κρίνει, τις 

αρετές και τις αδυναμίες του. 

Όπως ο άξιος καλλιτέχνης, έτσι και ο εξαίρετος κριτικός είναι μια ιδιοφυΐα που 

ολοκληρώνεται με ειδική αγωγή, ένα ταλέντο που ωριμάζει με τη μελέτη και την 

άσκηση. Δύο είναι τα αδελφωμένα προσόντα που χρειάζεται να έχει σε υψηλό βαθμό, 

για να επιτύχει στο έργο του: πείρα φωτισμένη από γνώση, και ευαισθησία που 

συνοδεύεται από οξύνοια. «Ξέρει» από ποίηση λόγου χάρη εκείνος ο κριτικός που 
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έχει σε τόση έκταση και βάθος εξοικειωθεί με την τέχνη του λόγου, ώστε μπορεί με 

σιγουριά να αποφανθεί αν, στο ποίημα που κρίνει, έχει ο ποιητής πραγματοποιήσει ή 

όχι τις προθέσεις του κατά το νόημα της ποίησης. Δύσκολα γελιέται η ευαισθησία και 

η ευθυκρισία του, επειδή αντιδρά στους πιο αδύνατους ερεθισμούς και είναι ικανός 

να διακρίνει και τις λεπτότερες ακόμη αποχρώσεις. Αδράχνει, λοιπόν, το ειδικό βάρος 

του έργου που σπουδάζει, έτοιμος να το τοποθετήσει χωρίς δυσκολία στη θέση που 

του ανήκει στην κλίμακα των τιμών. 

 

Ε. Παπανούτσος (1975). Το δίκαιο της πυγμής. Αθήνα: Δωδώνη, 123-126 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι οι κριτικοί δεν 

μπορούν πάντοτε να αποδώσουν με σαφήνεια όσα αντιλαμβάνονται από το 

έργο τέχνης που μελετούν; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή 

στην τρίτη παράγραφο του κειμένου (Πολλά… φάροι του) και να αιτιολογήσετε 

τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

 (μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «Ο άξιος καλλιτέχνης είναι ένα ταλέντο που ωριμάζει με τη μελέτη και την 

άσκηση»  

 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τέχνη και κριτική ] 

 

Η γέφυρα που ενώνει τον καλλιτέχνη με το κοινωνικό σώμα είναι ο κριτικός. 

Αυτός ερμηνεύει και κάνει προσιτά τα μηνύματα του καλλιτέχνη στους πολλούς. 

Προσφέρει όμως και μια άλλη εξαιρετικά χρήσιμη στον δημιουργό υπηρεσία: του 

μεταφέρει τον αντίλαλο που έχει στο φιλότεχνο κοινό το έργο του. Χωρίς τον κριτικό 

η πολύτιμη αυτή επαφή δεν μπορεί να υπάρξει ή να διατηρηθεί σε μια σωστή γραμμή. 

Οι σοβαροί κριτικοί έχουν γεμάτες τις πνευματικές «αποσκευές» τους και είναι 

πραγματικά μυημένοι στα μυστικά της τέχνης που αγαπούν. Μυημένοι πώς; Με τη 

στενή και διαρκή αναστροφή μέσα στον κόσμο της Τέχνης και με τη μελέτη των 

έργων που έχουν κατακυρωθεί από τη γενική αναγνώριση και έχουν περάσει 

νικηφόρα τη δοκιμασία του χρόνου. 

Πολλά και ποικίλα είναι βέβαια αυτά τα «κλασικά» έργα και κοντά σε αυτά 

υπάρχουν άλλα υψηλής ποιότητας, επαναστατικά για την εποχή τους και 

ανατρεπτικά. Τούτο, όμως, δε σημαίνει ότι στο σύμπαν της Τέχνης δεν υπάρχουν 

κάποιες γενικές αρχές, κάποιοι νόμοι καθολικής αποδοχής που εκφράζουν τις 

καλλιτεχνικές ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής και γίνονται από ένστικτο σεβαστοί, 

τόσο από τους δημιουργούς όσο και από το φιλότεχνο κοινό. Η Αισθητική διερευνά 

αυτόν τον κώδικα και η Ιστορία της Τέχνης τον εικονογραφεί με επιτυχημένα 

παραδείγματα. Αυτές είναι οι πηγές της σοφίας του άξιου κριτικού – η πυξίδα και οι 

φάροι του. 

Φάροι που φυσικά τον βοηθούν να μην καταποντιστεί, αλλά δεν κάνουν και 

πολύ εύκολο το ταξίδι του, γιατί η περιήγηση στο σύμπαν της Τέχνης είναι μια 

επικίνδυνη περιπέτεια. Το καλλιτέχνημα αποτελείται από πολλά στρώματα. Άλλα 

βρίσκονται στην επιφάνεια και είναι ορατά, άλλα έχουν παραχωθεί στα βάθη και 

χάνονται στο σκοτάδι. Ας μην αδικούμε, λοιπόν, τον κριτικό που δεν κατορθώνει 

πάντοτε να μας κάνει με χαρακτηρισμούς σαφείς και μονοσήμαντους κατανοητά τα 

ευρήματα που φέρνει στο φως με τις αλλεπάλληλες καταδύσεις του, καθώς 

αγωνίζεται να συλλάβει το περιεχόμενο και τη μορφή του έργου που κρίνει, τις 

αρετές και τις αδυναμίες του. 

Όπως ο άξιος καλλιτέχνης, έτσι και ο εξαίρετος κριτικός είναι μια ιδιοφυΐα που 

ολοκληρώνεται με ειδική αγωγή, ένα ταλέντο που ωριμάζει με τη μελέτη και την 

άσκηση. Δύο είναι τα αδελφωμένα προσόντα που χρειάζεται να έχει σε υψηλό βαθμό, 

για να επιτύχει στο έργο του: πείρα φωτισμένη από γνώση, και ευαισθησία που 

συνοδεύεται από οξύνοια. «Ξέρει» από ποίηση λόγου χάρη εκείνος ο κριτικός που 
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έχει σε τόση έκταση και βάθος εξοικειωθεί με την τέχνη του λόγου, ώστε μπορεί με 

σιγουριά να αποφανθεί αν, στο ποίημα που κρίνει, έχει ο ποιητής πραγματοποιήσει ή 

όχι τις προθέσεις του κατά το νόημα της ποίησης. Δύσκολα γελιέται η ευαισθησία και 

η ευθυκρισία του, επειδή αντιδρά στους πιο αδύνατους ερεθισμούς και είναι ικανός 

να διακρίνει και τις λεπτότερες ακόμη αποχρώσεις. Αδράχνει, λοιπόν, το ειδικό 

βάρος του έργου που σπουδάζει, έτοιμος να το τοποθετήσει χωρίς δυσκολία στη θέση 

που του ανήκει στην κλίμακα των τιμών. 

 

Ε. Παπανούτσος (1975). Το δίκαιο της πυγμής. Αθήνα: Δωδώνη, 123-126 

(διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην πρόταση: «το 

καλλιτέχνημα αποτελείται από πολλά στρώματα». (50-70 λέξεις) 

 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πέμπτης παραγράφου (Όπως…. τιμών) του 

κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αναστροφή, 

καθολικής, αλλεπάλληλες, οξύνοια, αδράχνει. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 
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Γ2.α. «Η γέφυρα που ενώνει τον καλλιτέχνη με το κοινωνικό σώμα είναι ο 

κριτικός» 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία 

είτε των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών 

προτάσεων. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τέχνη και κριτική ] 

 

Η γέφυρα που ενώνει τον καλλιτέχνη με το κοινωνικό σώμα είναι ο κριτικός. 

Αυτός ερμηνεύει και κάνει προσιτά τα μηνύματα του καλλιτέχνη στους πολλούς.  

Προσφέρει όμως και μια άλλη εξαιρετικά χρήσιμη στον δημιουργό υπηρεσία: του 

μεταφέρει τον αντίλαλο που έχει στο φιλότεχνο κοινό το έργο του. Χωρίς τον κριτικό 

η πολύτιμη αυτή επαφή δεν μπορεί να υπάρξει ή να διατηρηθεί σε μια σωστή γραμμή. 

Οι σοβαροί κριτικοί έχουν γεμάτες τις πνευματικές «αποσκευές» τους και είναι 

πραγματικά μυημένοι στα μυστικά της τέχνης που αγαπούν. Μυημένοι πώς; Με τη 

στενή και διαρκή αναστροφή μέσα στον κόσμο της Τέχνης και με τη μελέτη των 

έργων που έχουν κατακυρωθεί από τη γενική αναγνώριση και έχουν περάσει 

νικηφόρα τη δοκιμασία του χρόνου. 

Πολλά και ποικίλα είναι βέβαια αυτά τα «κλασικά» έργα και κοντά σε αυτά 

υπάρχουν άλλα υψηλής ποιότητας, επαναστατικά για την εποχή τους και 

ανατρεπτικά. Τούτο, όμως, δε σημαίνει ότι στο σύμπαν της Τέχνης δεν υπάρχουν 

κάποιες γενικές αρχές, κάποιοι νόμοι καθολικής αποδοχής που εκφράζουν τις 

καλλιτεχνικές ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής και γίνονται από ένστικτο σεβαστοί, 

τόσο από τους δημιουργούς όσο και από το φιλότεχνο κοινό. Η Αισθητική διερευνά 

αυτόν τον κώδικα και η Ιστορία της Τέχνης τον εικονογραφεί με επιτυχημένα 

παραδείγματα. Αυτές είναι οι πηγές της σοφίας του άξιου κριτικού – η πυξίδα και οι 

φάροι του. 

Φάροι που φυσικά τον βοηθούν να μην καταποντιστεί, αλλά δεν κάνουν και 

πολύ εύκολο το ταξίδι του, γιατί η περιήγηση στο σύμπαν της Τέχνης είναι μια 

επικίνδυνη περιπέτεια. Το καλλιτέχνημα αποτελείται από πολλά στρώματα. Άλλα 

βρίσκονται στην επιφάνεια και είναι ορατά, άλλα έχουν παραχωθεί στα βάθη και 

χάνονται στο σκοτάδι. Ας μην αδικούμε, λοιπόν, τον κριτικό που δεν κατορθώνει 

πάντοτε να μας κάνει με χαρακτηρισμούς σαφείς και μονοσήμαντους κατανοητά τα 

ευρήματα που φέρνει στο φως με τις αλλεπάλληλες καταδύσεις του, καθώς 

αγωνίζεται να συλλάβει το περιεχόμενο και τη μορφή του έργου που κρίνει, τις 

αρετές και τις αδυναμίες του. 

Όπως ο άξιος καλλιτέχνης, έτσι και ο εξαίρετος κριτικός είναι μια ιδιοφυΐα που 

ολοκληρώνεται με ειδική αγωγή, ένα ταλέντο που ωριμάζει με τη μελέτη και την 

άσκηση. Δύο είναι τα αδελφωμένα προσόντα που χρειάζεται να έχει σε υψηλό βαθμό, 
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για να επιτύχει στο έργο του: πείρα φωτισμένη από γνώση, και ευαισθησία που 

συνοδεύεται από οξύνοια. «Ξέρει» από ποίηση λόγου χάρη εκείνος ο κριτικός που 

έχει σε τόση έκταση και βάθος εξοικειωθεί με την τέχνη του λόγου, ώστε μπορεί με 

σιγουριά να αποφανθεί αν, στο ποίημα που κρίνει, έχει ο ποιητής πραγματοποιήσει ή 

όχι τις προθέσεις του κατά το νόημα της ποίησης. Δύσκολα γελιέται η ευαισθησία και 

η ευθυκρισία του, επειδή αντιδρά στους πιο αδύνατους ερεθισμούς και είναι ικανός 

να διακρίνει και τις λεπτότερες ακόμη αποχρώσεις. Αδράχνει, λοιπόν, το ειδικό βάρος 

του έργου που σπουδάζει, έτοιμος να το τοποθετήσει χωρίς δυσκολία στη θέση που 

του ανήκει στην κλίμακα των τιμών. 

 

Ε. Παπανούτσος (1975). Το δίκαιο της πυγμής. Αθήνα: Δωδώνη, 123-126 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70--90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι κριτικοί δεν μπορούν πάντοτε να 

αποδώσουν με σαφήνεια όσα αντιλαμβάνονται από το έργο τέχνης που 

μελετούν; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της δεύτερης παραγράφου (Οι σοβαροί … χρόνου) 

του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 
 

Γ. (Μονάδες 15) 
 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: καλλιτέχνη, αναγνώριση, 

υψηλής ποιότητας, αποδοχής, ωριμάζει. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο, το χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Ας μην αδικούμε, λοιπόν, τον κριτικό». 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μορφή και περιεχόμενο των έργων τέχνης] 

 

Για να οδηγηθεί ο κοινωνός της τέχνης στην ερμηνεία ενός καλλιτεχνήματος, 

πρέπει πάντοτε να ρωτά τι ήθελε να πει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ωστόσο, κι αν ακόμη 

μπορεί να δοθεί απάντηση σ’ αυτό – πράγμα που σπάνια συμβαίνει – εγείρονται άλλα 

ερωτήματα. Να κάποια από αυτά: Γιατί ήθελε να το πει αυτό; Σε ποιες εξωτερικές 

δυνάμεις, σε ποιες ιδιαίτερες επιδράσεις της εποχής του υπάκουσε συνειδητά ή μη; 

Μήπως το έργο του κρύβει ένα βαθύτερο νόημα, ένα νόημα που σε τελευταία 

ανάλυση είναι κοινωνικό και που μπορεί να αντιφάσκει ακόμη και με την πρόθεση 

του δημιουργού; 

Το έργο τέχνης είναι διαποτισμένο από την ατμόσφαιρα μιας περιόδου και μιας 

προσωπικότητας. Τάχα όμως αυτή η ατμόσφαιρα μένει αναλλοίωτη ύστερα από 

αιώνες; Μήπως το ίδιο έργο μπορεί να πάρει διαφορετικό νόημα σε έναν διαφορετικό 

κόσμο; Δεν είναι μήπως η κρίση των μεταγενέστερων συχνά πιο αληθινή από την 

κρίση των σύγχρονων; Η καλλιτεχνική ποιότητα ενός ζωγραφικού πίνακα μπορεί να 

συζητηθεί αντικειμενικά, το περιεχόμενό του όμως επιδέχεται πλήθος ερμηνειών. 

Ανακαλύπτουμε το νόημα ενός έργου τέχνης, αλλά του δίνουμε και εμείς ένα νόημα. 

Όμως, όποιο κι αν είναι το νόημα ενός πίνακα – και πολλά έργα τέχνης 

επιτρέπουν διαφορετικές ερμηνείες με την αλλαγή των καιρών – είναι πάντα 

παραπάνω από το απλό θέμα. Ένας νατουραλιστής ζωγράφος μπορεί να χειριστεί το 

ίδιο θέμα, για παράδειγμα τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από μια πόλη, με τέτοιον 

τρόπο, ώστε ο πίνακάς του να μην σημαίνει τίποτε περισσότερο από μια πραγματική, 

«φυσική» θύελλα πάνω από μια πραγματική, «φυσική» πόλη. Ο παρατηρητής τότε δε 

θα είχε άλλο να κάνει από το να διαπιστώσει την ακρίβεια με την οποία ο 

καλλιτέχνης έχει καταγράψει τη θύελλα. Αυτό περιορίζει το περιεχόμενο ή το νόημα 

του πίνακα στο ελάχιστο, δηλαδή στον βαθμό της ομοιότητας που έχει επιτευχθεί. 

Ασφαλώς, το έργο τέχνης που αντιγράφει ή καταγράφει τα φυσικά φαινόμενα, που 

δεν ανακαλύπτει, που δεν «αποκαλύπτει», καταντά απλή αντιγραφή της 

πραγματικότητας, η οποία στερείται ουσιαστικού περιεχομένου και ιδεών. 

Βέβαια, όσο είναι σπουδαίο να αναγνωρίζουμε πως το νόημα και το 

περιεχόμενο ενός έργου τέχνης ξεπερνά το θέμα του – όταν το ξεπερνά - τόσο 

ουσιαστικό είναι να αποδώσουμε στο θέμα το οφειλόμενο σε αυτό μερίδιο αξίας. Και 

τούτο, γιατί η επιλογή του θέματος αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες και την 

κοινωνική συνείδηση της εποχής. Η μετατροπή των θρησκευτικών θεμάτων σε 

κοσμικά με την περιγραφή της καθημερινής ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρο, η 
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αντικατάσταση του «ευγενικού δράματος» με την «αστική τραγωδία» συνιστούν λίγα 

μόνο παραδείγματα κοινωνικών θεμάτων που σημαίνουν νέο περιεχόμενο και 

απαιτούν νέες φόρμες, όπως είναι αυτή του μυθιστορήματος. Η εξέλιξη αυτή δε 

διέπεται από καμιά άκαμπτη συνταγή και δεν ακολουθεί καμιά κανονική σειρά 

γεγονότων, πρώτα το νέο θέμα, ύστερα το νέο περιεχόμενο και στο τέλος η νέα 

μορφή. Πρόκειται μάλλον για ζήτημα περίπλοκων και αμοιβαίων επιδράσεων και 

μεγάλοι καλλιτέχνες μπορούν να συντελέσουν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία 

αυτή γρήγορα, προσπερνώντας πολλά στάδια. 

 

Ε. Φίσερ (1984). Η αναγκαιότητα της τέχνης. Αθήνα: Θεμέλιο, 167-169 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην πρόταση: «Το 

έργο τέχνης είναι διαποτισμένο από την ατμόσφαιρα μιας περιόδου και μιας 

προσωπικότητας». (50-70 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Βέβαια… στάδια) 

του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: κοινωνός της τέχνης, 

καλλιτέχνης, ποιότητα, περιεχόμενο, μορφή. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

  

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

Γ2.β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μορφή και περιεχόμενο των έργων τέχνης] 

 

Για να οδηγηθεί ο κοινωνός της τέχνης στην ερμηνεία ενός καλλιτεχνήματος, 

πρέπει πάντοτε να ρωτά τι ήθελε να πει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ωστόσο, κι αν ακόμη 

μπορεί να δοθεί απάντηση σ’ αυτό – πράγμα που σπάνια συμβαίνει – εγείρονται 

άλλα ερωτήματα. Να κάποια από αυτά: Γιατί ήθελε να το πει αυτό; Σε ποιες 

εξωτερικές δυνάμεις, σε ποιες ιδιαίτερες επιδράσεις της εποχής του υπάκουσε 

συνειδητά ή μη; Μήπως το έργο του κρύβει ένα βαθύτερο νόημα, ένα νόημα που σε 

τελευταία ανάλυση είναι κοινωνικό και που μπορεί να αντιφάσκει ακόμη και με την 

πρόθεση του δημιουργού; 

Το έργο τέχνης είναι διαποτισμένο από την ατμόσφαιρα μιας περιόδου και μιας 

προσωπικότητας. Τάχα όμως αυτή η ατμόσφαιρα μένει αναλλοίωτη ύστερα από 

αιώνες; Μήπως το ίδιο έργο μπορεί να πάρει διαφορετικό νόημα σε έναν διαφορετικό 

κόσμο; Δεν είναι μήπως η κρίση των μεταγενέστερων συχνά πιο αληθινή από την 

κρίση των σύγχρονων; Η καλλιτεχνική ποιότητα ενός ζωγραφικού πίνακα μπορεί να 

συζητηθεί αντικειμενικά, το περιεχόμενό του όμως επιδέχεται πλήθος ερμηνειών. 

Ανακαλύπτουμε το νόημα ενός έργου τέχνης, αλλά του δίνουμε και εμείς ένα νόημα. 

Όμως, όποιο κι αν είναι το νόημα ενός πίνακα – και πολλά έργα τέχνης 

επιτρέπουν διαφορετικές ερμηνείες με την αλλαγή των καιρών – είναι πάντα 

παραπάνω από το απλό θέμα. Ένας νατουραλιστής ζωγράφος μπορεί να χειριστεί το 

ίδιο θέμα, για παράδειγμα τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από μια πόλη, με τέτοιον 

τρόπο, ώστε ο πίνακάς του να μην σημαίνει τίποτε περισσότερο από μια πραγματική, 

«φυσική» θύελλα πάνω από μια πραγματική, «φυσική» πόλη. Ο παρατηρητής τότε 

δεν θα είχε άλλο να κάνει από το να διαπιστώσει την ακρίβεια με την οποία ο 

καλλιτέχνης έχει καταγράψει τη θύελλα. Αυτό περιορίζει το περιεχόμενο ή το νόημα 

του πίνακα στο ελάχιστο, δηλαδή στον βαθμό της ομοιότητας που έχει επιτευχθεί. 

Ασφαλώς, το έργο τέχνης που αντιγράφει ή καταγράφει τα φυσικά φαινόμενα, που 

δεν ανακαλύπτει, που δεν «αποκαλύπτει», καταντά απλή αντιγραφή της 

πραγματικότητας, η οποία στερείται ουσιαστικού περιεχομένου και ιδεών. 

Βέβαια, όσο είναι σπουδαίο να αναγνωρίζουμε πως το νόημα και το 

περιεχόμενο ενός έργου τέχνης ξεπερνά το θέμα του – όταν το ξεπερνά - τόσο 

ουσιαστικό είναι να αποδώσουμε στο θέμα το οφειλόμενο σε αυτό μερίδιο αξίας. Και 

τούτο, γιατί η επιλογή του θέματος αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες και την 

κοινωνική συνείδηση της εποχής. Η μετατροπή των θρησκευτικών θεμάτων σε 

κοσμικά με την περιγραφή της καθημερινής ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρο, η 
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αντικατάσταση του «ευγενικού δράματος» με την «αστική τραγωδία» συνιστούν λίγα 

μόνο παραδείγματα κοινωνικών θεμάτων που σημαίνουν νέο περιεχόμενο και 

απαιτούν νέες φόρμες, όπως είναι αυτή του μυθιστορήματος. Η εξέλιξη αυτή δε 

διέπεται από καμιά άκαμπτη συνταγή και δεν ακολουθεί καμιά κανονική σειρά 

γεγονότων, πρώτα το νέο θέμα, ύστερα το νέο περιεχόμενο και στο τέλος η νέα 

μορφή. Πρόκειται μάλλον για ζήτημα περίπλοκων και αμοιβαίων επιδράσεων και 

μεγάλοι καλλιτέχνες μπορούν να συντελέσουν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία 

αυτή γρήγορα, προσπερνώντας πολλά στάδια. 

 

Ε. Φίσερ (1984). Η αναγκαιότητα της τέχνης. Αθήνα: Θεμέλιο, 167-169 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην πρόταση: «η 

επιλογή του θέματος αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες και την 

κοινωνική συνείδηση της εποχής». (50-70 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

Β2.α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο 

του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτείται; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα συνώνυμο για 

καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εγείρονται, 

αντιφάσκει, έχει επιτευχθεί, μετατροπή, περίπλοκων. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Το έργο τέχνης που καταγράφει τα φυσικά φαινόμενα […] καταντά απλή 

αντιγραφή της πραγματικότητας».  

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την εντάξετε στην κατηγορία 

είτε των προσδιοριστικών είτε των παραθετικών/προσθετικών προτάσεων. 

 

(Μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μορφή και περιεχόμενο των έργων τέχνης] 

 

Για να οδηγηθεί ο κοινωνός της τέχνης στην ερμηνεία ενός καλλιτεχνήματος, 

πρέπει πάντοτε να ρωτά τι ήθελε να πει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ωστόσο, κι αν ακόμη 

μπορεί να δοθεί απάντηση σ’ αυτό – πράγμα που σπάνια συμβαίνει – εγείρονται άλλα 

ερωτήματα. Να κάποια από αυτά: Γιατί ήθελε να το πει αυτό; Σε ποιες εξωτερικές 

δυνάμεις, σε ποιες ιδιαίτερες επιδράσεις της εποχής του υπάκουσε συνειδητά ή μη; 

Μήπως το έργο του κρύβει ένα βαθύτερο νόημα, ένα νόημα που σε τελευταία 

ανάλυση είναι κοινωνικό και που μπορεί να αντιφάσκει ακόμη και με την πρόθεση 

του δημιουργού; 

Το έργο τέχνης είναι διαποτισμένο από την ατμόσφαιρα μιας περιόδου και μιας 

προσωπικότητας. Τάχα όμως αυτή η ατμόσφαιρα μένει αναλλοίωτη ύστερα από 

αιώνες; Μήπως το ίδιο έργο μπορεί να πάρει διαφορετικό νόημα σε έναν διαφορετικό 

κόσμο; Δεν είναι μήπως η κρίση των μεταγενέστερων συχνά πιο αληθινή από την 

κρίση των σύγχρονων; Η καλλιτεχνική ποιότητα ενός ζωγραφικού πίνακα μπορεί να 

συζητηθεί αντικειμενικά, το περιεχόμενό του όμως επιδέχεται πλήθος ερμηνειών. 

Ανακαλύπτουμε το νόημα ενός έργου τέχνης, αλλά του δίνουμε και εμείς ένα νόημα. 

Όμως, όποιο κι αν είναι το νόημα ενός πίνακα – και πολλά έργα τέχνης 

επιτρέπουν διαφορετικές ερμηνείες με την αλλαγή των καιρών – είναι πάντα 

παραπάνω από το απλό θέμα. Ένας νατουραλιστής ζωγράφος μπορεί να χειριστεί το 

ίδιο θέμα, για παράδειγμα τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από μια πόλη, με τέτοιον 

τρόπο, ώστε ο πίνακάς του να μην σημαίνει τίποτε περισσότερο από μια πραγματική, 

«φυσική» θύελλα πάνω από μια πραγματική, «φυσική» πόλη. Ο παρατηρητής τότε 

δεν θα είχε άλλο να κάνει από το να διαπιστώσει την ακρίβεια με την οποία ο 

καλλιτέχνης έχει καταγράψει τη θύελλα. Αυτό περιορίζει το περιεχόμενο ή το νόημα 

του πίνακα στο ελάχιστο, δηλαδή στον βαθμό της ομοιότητας που έχει επιτευχθεί. 

Ασφαλώς, το έργο τέχνης που αντιγράφει ή καταγράφει τα φυσικά φαινόμενα, που 

δεν ανακαλύπτει, που δεν «αποκαλύπτει», καταντά απλή αντιγραφή της 

πραγματικότητας, η οποία στερείται ουσιαστικού περιεχομένου και ιδεών. 

Βέβαια, όσο είναι σπουδαίο να αναγνωρίζουμε πως το νόημα και το 

περιεχόμενο ενός έργου τέχνης ξεπερνά το θέμα του – όταν το ξεπερνά - τόσο 

ουσιαστικό είναι να αποδώσουμε στο θέμα το οφειλόμενο σε αυτό μερίδιο αξίας. Και 

τούτο, γιατί η επιλογή του θέματος αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες και την 

κοινωνική συνείδηση της εποχής. Η μετατροπή των θρησκευτικών θεμάτων σε 

κοσμικά με την περιγραφή της καθημερινής ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρο, η 

GI_V_NEG_0_19898.pdf



αντικατάσταση του «ευγενικού δράματος» με την «αστική τραγωδία» συνιστούν λίγα 

μόνο παραδείγματα κοινωνικών θεμάτων που σημαίνουν νέο περιεχόμενο και 

απαιτούν νέες φόρμες, όπως είναι αυτή του μυθιστορήματος. Η εξέλιξη αυτή δε 

διέπεται από καμιά άκαμπτη συνταγή και δεν ακολουθεί καμιά κανονική σειρά 

γεγονότων, πρώτα το νέο θέμα, ύστερα το νέο περιεχόμενο και στο τέλος η νέα 

μορφή. Πρόκειται μάλλον για ζήτημα περίπλοκων και αμοιβαίων επιδράσεων και 

μεγάλοι καλλιτέχνες μπορούν να συντελέσουν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία 

αυτή γρήγορα, προσπερνώντας πολλά στάδια. 

 

Ε. Φίσερ (1984). Η αναγκαιότητα της τέχνης. Αθήνα: Θεμέλιο, 167-169 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην πρόταση: «πολλά 

έργα τέχνης επιτρέπουν διαφορετικές ερμηνείες» (50-70 λέξεις). 

 (μονάδες 11) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη (Το έργο… νόημα) και την 

τέταρτη παράγραφο (Βέβαια… στάδια) του κειμένου. 

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα συνώνυμο για 

καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: αναλλοίωτη, 

διαπιστώσει, σπουδαίο, απαιτούν, επιδράσεων. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 
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Γ2. Στην τρίτη παράγραφο (Όμως,… ιδεών) του κειμένου η λέξη «φυσική» 

τοποθετείται σε εισαγωγικά. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(Μονάδες 5) 
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,ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μορφή και περιεχόμενο των έργων τέχνης] 

 

Για να οδηγηθεί ο κοινωνός της τέχνης στην ερμηνεία ενός καλλιτεχνήματος, 

πρέπει πάντοτε να ρωτά τι ήθελε να πει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ωστόσο, κι αν ακόμη 

μπορεί να δοθεί απάντηση σ’ αυτό – πράγμα που σπάνια συμβαίνει – εγείρονται άλλα 

ερωτήματα. Να κάποια από αυτά: Γιατί ήθελε να το πει αυτό; Σε ποιες εξωτερικές 

δυνάμεις, σε ποιες ιδιαίτερες επιδράσεις της εποχής του υπάκουσε συνειδητά ή μη; 

Μήπως το έργο του κρύβει ένα βαθύτερο νόημα, ένα νόημα που σε τελευταία 

ανάλυση είναι κοινωνικό και που μπορεί να αντιφάσκει ακόμη και με την πρόθεση 

του δημιουργού; 

Το έργο τέχνης είναι διαποτισμένο από την ατμόσφαιρα μιας περιόδου και μιας 

προσωπικότητας. Τάχα όμως αυτή η ατμόσφαιρα μένει αναλλοίωτη ύστερα από 

αιώνες; Μήπως το ίδιο έργο μπορεί να πάρει διαφορετικό νόημα σε έναν διαφορετικό 

κόσμο; Δεν είναι μήπως η κρίση των μεταγενέστερων συχνά πιο αληθινή από την 

κρίση των σύγχρονων; Η καλλιτεχνική ποιότητα ενός ζωγραφικού πίνακα μπορεί να 

συζητηθεί αντικειμενικά, το περιεχόμενό του όμως επιδέχεται πλήθος ερμηνειών. 

Ανακαλύπτουμε το νόημα ενός έργου τέχνης, αλλά του δίνουμε και εμείς ένα νόημα. 

Όμως, όποιο κι αν είναι το νόημα ενός πίνακα – και πολλά έργα τέχνης 

επιτρέπουν διαφορετικές ερμηνείες με την αλλαγή των καιρών – είναι πάντα 

παραπάνω από το απλό θέμα. Ένας νατουραλιστής ζωγράφος μπορεί να χειριστεί το 

ίδιο θέμα, για παράδειγμα τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από μια πόλη, με τέτοιον 

τρόπο, ώστε ο πίνακάς του να μην σημαίνει τίποτε περισσότερο από μια πραγματική, 

«φυσική» θύελλα πάνω από μια πραγματική, «φυσική» πόλη. Ο παρατηρητής τότε 

δεν θα είχε άλλο να κάνει από το να διαπιστώσει την ακρίβεια με την οποία ο 

καλλιτέχνης έχει καταγράψει τη θύελλα. Αυτό περιορίζει το περιεχόμενο ή το νόημα 

του πίνακα στο ελάχιστο, δηλαδή στον βαθμό της ομοιότητας που έχει επιτευχθεί. 

Ασφαλώς, το έργο τέχνης που αντιγράφει ή καταγράφει τα φυσικά φαινόμενα, που 

δεν ανακαλύπτει, που δεν «αποκαλύπτει», καταντά απλή αντιγραφή της 

πραγματικότητας, η οποία στερείται ουσιαστικού περιεχομένου και ιδεών. 

Βέβαια, όσο είναι σπουδαίο να αναγνωρίζουμε πως το νόημα και το 

περιεχόμενο ενός έργου τέχνης ξεπερνά το θέμα του – όταν το ξεπερνά - τόσο 

ουσιαστικό είναι να αποδώσουμε στο θέμα το οφειλόμενο σε αυτό μερίδιο αξίας. Και 

τούτο, γιατί η επιλογή του θέματος αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες και την 

κοινωνική συνείδηση της εποχής. Η μετατροπή των θρησκευτικών θεμάτων σε 

κοσμικά με την περιγραφή της καθημερινής ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρο, η 
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αντικατάσταση του «ευγενικού δράματος» με την «αστική τραγωδία» συνιστούν λίγα 

μόνο παραδείγματα κοινωνικών θεμάτων που σημαίνουν νέο περιεχόμενο και 

απαιτούν νέες φόρμες, όπως είναι αυτή του μυθιστορήματος. Η εξέλιξη αυτή δε 

διέπεται από καμιά άκαμπτη συνταγή και δεν ακολουθεί καμιά κανονική σειρά 

γεγονότων, πρώτα το νέο θέμα, ύστερα το νέο περιεχόμενο και στο τέλος η νέα 

μορφή. Πρόκειται μάλλον για ζήτημα περίπλοκων και αμοιβαίων επιδράσεων και 

μεγάλοι καλλιτέχνες μπορούν να συντελέσουν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία 

αυτή γρήγορα, προσπερνώντας πολλά στάδια. 

 

Ε. Φίσερ (1984). Η αναγκαιότητα της τέχνης. Αθήνα: Θεμέλιο, 167-169 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην περίοδο λόγου: 

«Ανακαλύπτουμε το νόημα ενός έργου τέχνης, αλλά του δίνουμε και εμείς 

ένα νόημα». (50-70 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Το έργο… νόημα) 

του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: καλλιτεχνήματος, νόημα, 

κρίση, παρατηρητής, διαπιστώσει. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, 

τον χρόνο κ.λπ.). 

  

(μονάδες 10) 
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Γ2. Στην τέταρτη παράγραφο (Βέβαια… στάδια) του κειμένου τοποθετούνται σε 

εισαγωγικά οι φράσεις: «ευγενικού δράματος», «αστική τραγωδία». Να 

αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών.  

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αξιολόγηση του μαθητή] 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο είναι μια διαδικασία στενά 

συνυφασμένη με τη διδακτική πράξη και κατ’ επέκταση με τη συνολική κοινωνική 

λειτουργία του σχολείου. Συνήθως αναφέρεται στη διαδικασία, κατά την οποία ο 

διδάσκων συγκεντρώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να 

διατυπώσει κρίσεις για έναν μαθητή ή για μια ομάδα μαθητών. Η αξιολόγηση των 

μαθητών ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, για να είναι 

επιτυχημένη, πρέπει να σχεδιάζεται για την υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών, να 

ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογική διαδικασία της οποίας τα κριτήρια θα 

χρησιμοποιηθούν, για να αποτυπώσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. 

Επομένως, αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, διάχυτη κατά τη διάρκεια της καθημερινής 

διδακτικής εργασίας, ενταγμένη στη ροή του εκπαιδευτικού έργου και πολύμορφη ως 

προς τους τρόπους και τις τεχνικές.  

Ωστόσο, για την αξιολόγηση των μαθητών εκφράζονται αντικρουόμενες 

απόψεις. Έτσι, οι επικριτές της αξιολόγησης, για να τεκμηριώσουν την άποψή τους, 

επικαλούνται λόγους που αφορούν στις ανεπιθύμητες παρενέργειες των παραδοσιακών 

μορφών βαθμολόγησης. Υποστηρίζουν πως διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση 

ανάμεσα στον μαθητή και στον δάσκαλο απ' τη στιγμή που ο τελευταίος αναλαμβάνει 

τον ρόλο του βαθμολογητή. Μάλιστα, δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι ο δάσκαλος δεν 

είναι εκπαιδευμένος βαθμολογητής και συνεπώς η βαθμολογία του είναι παιδαγωγικά 

ερασιτεχνική. Σύμφωνα με άλλη άποψη η έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα ή η κρίση της νομιμοποίησης της εκπαίδευσης επιβάλλουν την 

αξιολόγηση, ενώ η ανατροφοδότηση και η παρώθηση που παρέχει η αξιολόγηση των 

μαθητών λειτουργούν ως μορφές άσκησης κοινωνικού ελέγχου.  

Εκτός από τα παραπάνω, αναφέρεται ότι η απόσταση ανάμεσα στην ποσοτική 

βαθμολόγηση και στην πραγματική αξία του μαθητή είναι μεγάλη. Επίσης, 

διατυπώνεται η άποψη ότι με τις εξετάσεις το κοινωνικό σύνολο ασκεί καταπίεση στο 

άτομο και ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγωγής και της αξιολόγησης. Ακόμη, 

άλλοι επιστήμονες διατυπώνουν την άποψη ότι οι εξετάσεις επηρεάζουν αρνητικά την 

ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών και ότι οι ψυχοσωματικές παράμετροι που ισχύουν 

για το κάθε άτομο στην κάθε φάση της εξέλιξής του επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την 

επίδοσή του. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται οι βαθμοί μας 
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ενημερώνουν ελάχιστα για την ποιότητα και την ποσότητα της σχολικής μάθησης ενός 

μαθητή και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά.  

Επιπλέον, πιστεύεται πως η αξιολόγηση έχει μετατραπεί σκόπιμα στα χέρια της 

άρχουσας κοινωνικής τάξης σε μέσο διατήρησης των κοινωνικών ανισοτήτων, σε μέσο 

διαιώνισης της διαφοράς των τάξεων και των ταξικών διακρίσεων. Επίσης, επειδή τα 

σχολικά διαγωνίσματα ενισχύουν την κοινωνική διάκριση σε βάρος των πιο αδύνατων 

κοινωνικών ομάδων, η σχολική αξιολόγηση καταλήγει σε ταξινόμηση των μαθητών, η 

οποία πολλές φορές δεν ανατρέπεται εφ’ όρου ζωής. Οι εξετάσεις και τα κάθε είδους 

διαγωνίσματα, εκτός από τα ψυχικά τραύματα που προκαλούν στους μαθητές, 

συντελούν και στην αναπαραγωγή των αρνητικών απόψεων που έχουν τα παιδιά για το 

αδέκαστο των μεγαλύτερων. Παράλληλα, οι επιστήμονες ζητούν ένα άλλο πιο 

ανθρώπινο αξιολογικό σύστημα, λιγότερο ζημιογόνο για την παιδική ψυχή που να 

συμφωνεί περισσότερο με τον σκοπό της αγωγής. 

Υπάρχουν, όμως, και οι υπέρμαχοι της αξιολόγησης που πιστεύουν πως η 

αξιολόγηση των μαθητών είναι αναγκαία. Θεωρούν μάλιστα πως, για να είναι 

αποτελεσματική, χρειάζεται να είναι τακτική και οι επιδόσεις στα διάφορα μαθήματα 

και στα κριτήρια εργασίας να γνωστοποιούνται εγκαίρως και γραπτώς στους 

αξιολογούμενους μαθητές. Ακόμη, υποστηρίζουν πως η σχολική αξιολόγηση 

προσφέρει στον μαθητή πληροφορίες για τον εαυτό του και έτσι αυτός αποκτά 

αυτογνωσία και αυτοαντίληψη. Με την αξιολόγηση επιβραβεύονται και αμείβονται 

εκείνοι που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και αυτό αποτελεί μια ηθική ικανοποίηση, 

αλλά και ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Εξάλλου, λειτουργεί παρωθητικά κυρίως για τους 

μαθητές, οι οποίοι θεωρούν τις αξιολογήσεις σημαντικές και καθοριστικές, για να 

πετύχουν τους επιθυμητούς στόχους.  

Τέλος, η σχολική αξιολόγηση αφενός ανατροφοδοτεί τον εκπαιδευτικό για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του και αφετέρου τροφοδοτεί με δεδομένα την 

εκπαιδευτική έρευνα και εξασφαλίζει «ανατροφοδότηση» και στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η σχολική αξιολόγηση είναι μία από τις διαδικασίες που 

βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Συμβάλλει στο να γνωρίζουν γονείς και μαθητές εκ των 

προτέρων τις πιθανότητες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των παιδιών και επομένως να 

προσανατολίζονται σωστά ως προς το μελλοντικό επάγγελμά τους.  

 

Π. Μανωλάκος (2010). Η αξιολόγηση του μαθητή. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική. 

Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 1, 1-8 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνουν οι επιστήμονες την άποψή τους πως η 

αξιολόγηση των μαθητών ενισχύει τις διαφορές και τις διακρίσεις; (60 - 80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική, παραγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας 

στην πρώτη παράγραφο (Η αξιολόγηση… τις τεχνικές) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων, στην οποία να εντάξετε την παρακάτω 

πρόταση: 

 

«Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο είναι μια διαδικασία στενά 

συνυφασμένη με τη διδακτική πράξη». 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε λέξεις ειδικού επιστημονικού λεξιλογίου. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Η πέμπτη εξουσία 

 

Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα 

ενημέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα κυρίως, 

ένα καταφύγιο για τους πολίτες. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι δημοσιογράφοι θεωρούσαν 

συχνά μέγιστο καθήκον όχι μόνο να ελέγχουν τη λειτουργία των τριών εξουσιών 

(νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), μα και να καταγγέλλουν τις λογής 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης θεωρούνταν η «τέταρτη εξουσία». 

Η «τέταρτη εξουσία» ήταν, χάρη στην αίσθηση πολιτικής κουλτούρας των 

μέσων ενημέρωσης και χάρη στο θάρρος τολμηρών δημοσιογράφων, το μόνο μέσο 

που διέθεταν οι πολίτες για να επικρίνουν, να αποκρούσουν, να αντιταχθούν 

δημοκρατικά, στις παράνομες αποφάσεις, οι οποίες μπορούσαν να είναι άδικες, 

ακόμη και εγκληματικές, ενάντια σε αθώους ανθρώπους. 

Ωστόσο, εδώ και δεκαπέντε χρόνια η «τέταρτη εξουσία» άδειασε από το 

περιεχόμενό της, έχασε σιγά σιγά την ουσιαστική της λειτουργία ως αντίβαρο των 

εξουσιών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντάσσονται όλο και περισσότερο σε 

διογκούμενες δομές για να συγκροτήσουν ομίλους ενημέρωσης. Οι όμιλοι αυτοί 

έχουν παγκόσμια εξάπλωση, είναι πλανητικοί, αρπάζουν τους ποικίλους τομείς 

ενημέρωσης σε πολλές χώρες και ηπείρους, ασχολούνται με οτιδήποτε σχετίζεται με 

τον γραπτό λόγο, την εικόνα και τον ήχο και συγκεντρώνουν στους κόλπους τους 

όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τομείς της μαζικής 

κουλτούρας, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης. 

Οι τομείς αυτοί ήταν κάποτε αυτόνομοι. Από τη μια πλευρά, η μαζική 

κουλτούρα με την εμπορική λογική της, τις λαϊκές δημιουργίες της, τους στόχους της 

που είναι ουσιαστικά εμπορικοί. Από την άλλη, η επικοινωνία με τη διαφημιστική 

έννοια, το μάρκετινγκ, η προπαγάνδα, η ρητορική της πειθούς. Και τέλος, η 

πληροφόρηση με τα πρακτορεία ειδήσεων και τα λογής μέσα ενημέρωσης. Οι κάποτε 

διαφορετικές τούτες σφαίρες σιγά σιγά μπλέχτηκαν και σήμερα συγκροτούν μία και 

μοναδική κυκλώπεια σφαίρα μέσα στην οποία είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαζική κουλτούρα, την επικοινωνία ή την 

πληροφόρηση. 

Οι μεγάλοι όμιλοι, στους κόλπους των οποίων πραγματοποιείται η παραπάνω 

«συγχώνευση», ενδιαφέρονται πρωτίστως να συνεχίσουν τη γιγάντωσή τους και δεν 

έχουν πάντοτε ως στόχο να καταγγέλλουν τις καταχρήσεις ενάντια στο δίκαιο, ούτε 
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να διορθώνουν τις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας, ώστε να βελτιωθεί το πολιτικό 

σύστημα. Πολλές φορές δεν δρουν ως αντίβαρο στην εξουσία, μερικές φορές μάλιστα 

την κολακεύουν. 

Επιπρόσθετα, στις μέρες μας η πληροφόρηση λόγω της υπεραφθονίας της 

δηλητηριάζεται από κάθε είδους ψέματα, ρυπαίνεται από τις φήμες, τις 

διαστρεβλώσεις, τις παραμορφώσεις, τις μεθοδεύσεις. Μας δηλητηριάζει το μυαλό, 

μας χειραγωγεί, προσπαθεί να ενσταλάξει στο ασυνείδητό μας ιδέες που δεν είναι 

δικές μας. 

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: πώς θα μπορέσουμε να αντισταθούμε σε 

αυτή την επίθεση των ομίλων και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στην 

παραπληροφόρηση και την πλύση εγκεφάλου; Πρέπει, νομίζω, να δημιουργήσουμε 

μια «πέμπτη εξουσία» που θα μας επιτρέψει να αντιτάξουμε μια δύναμη κουλτούρας 

των πολιτών απέναντι στον συνασπισμό των ομίλων. Λειτουργία της εξουσίας αυτής 

θα είναι να καταγγέλλει την υπερεξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των 

ομίλων πληροφόρησης, που όχι μόνο έπαψαν να υπερασπίζονται τους πολίτες, αλλά 

και που μερικές φορές δρουν ενάντια στο κοινό καλό. Γι’ αυτό προτείναμε τη 

δημιουργία ενός Διεθνούς Παρατηρητηρίου Μέσων Ενημέρωσης που θα προειδοποιεί 

την κοινωνία για τη χειραγώγηση που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα 

αγωνίζεται ενάντια στον σφετερισμό
1
 του δικαιώματος έκφρασης και θα συνιστά 

πεδίο διαλόγου και δημοκρατικής δράσης. 

 

Ι. Ramonet, εφ. Ελευθεροτυπία, 5.10.2003 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, τα γνωρίσματα των ομίλων 

ενημέρωσης; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

 

                                                           
1
 σφετερισμός: η με αθέμιτο τρόπο οικειοποίηση δικαιώματος, εξουσίας ή πράγματος 

που έχει άλλος 
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B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Απέναντι… «τέταρτη 

εξουσία») του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: δημοσιογράφοι, καθήκον, 

καταγγέλλουν, πολίτες, πληροφόρηση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το 

ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).  

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Η λέξη αντίβαρο (τρίτη παράγραφος) χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική/ 

δηλωτική ή με τη μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία;  

 (μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Γράψτε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων χρησιμοποιώντας τη λέξη αντίβαρο με 

την αντίθετη σημασία από αυτήν που διαπιστώσατε στο κείμενο. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της τηλεόρασης] 

 

Είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο «ενεργός τηλεθεατής» είναι κάποιος που 

βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση και αντιστέκεται στο ιδεολογικό περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών μηνυμάτων, ότι είναι αυτός που βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να 

αναδιαμορφώσει το περιεχόμενό τους ή να αξιολογήσει τις κοινωνικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις της τηλεόρασης. Είναι, όμως, γεγονός ότι οι περισσότεροι 

βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση, ότι αξιολογούμε τα τηλεοπτικά 

προγράμματα επιλέγοντας να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά και ότι τα παιδιά 

και οι έφηβοι δαπανούν περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση παρά μπροστά 

στους δασκάλους τους. 

Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ακρίβεια να μιλήσει για τις βαθύτερες 

επιδράσεις της τηλεόρασης. Όμως, θεωρώ πως η γλώσσα και η ρητορική της 

υποβοηθούν στη δημιουργία και την επιβεβαίωση των ιδεολογικών στερεοτύπων και 

κατηγοριοποιήσεων. Η καθημερινή αφομοίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου 

μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει και επεκτείνει την κυρίαρχη ιδεολογία και τις 

πολιτιστικές προκαταλήψεις που εμπεριέχονται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Βέβαια, 

το ερώτημα είναι αν υπάρχει μία και μοναδική κυρίαρχη ιδεολογία ή περισσότερες 

και σε ποιον βαθμό είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη 

περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κανάλια και έχει αυξηθεί η 

δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών. Ωστόσο, παρ’ όλο που έχουν αυξηθεί οι 

επιλογές, στο πεδίο που ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς οι επιλογές αυτές 

καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής 

ΜΜΕ). 

Έχω την άποψη ότι η τηλεόραση, αλλά και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, επηρεάζει 

μακροπρόθεσμα όχι μόνο τα άτομα, αλλά και τον πολιτισμό, το πεδίο της γνώσης, 

τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, επειδή προσφέρει μια σειρά από εικόνες, 

ιδέες και εκτιμήσεις με βάση τις οποίες τα μέλη του κοινού μπορούν να επιλέξουν και 

να διαμορφώσουν τις δικές τους τάσεις. Ωστόσο, τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της τηλεόρασης, παρέχουν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις έναν «ορισμό της 

κατάστασης» και μία εικόνα της επικρατούσας αντίληψης. Για παράδειγμα, στη 

σφαίρα των προσωπικών ενδυματολογικών επιλογών η τηλεόραση εκφράζει συχνά 

μία άποψη για το τι θεωρείται της μόδας και τι παρωχημένο. Έτσι, το κοινό 

μακροπρόθεσμα υιοθετεί την αντίληψη των ΜΜΕ για τα ζητήματα και τα γεγονότα. 
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Η βασική μακροπρόθεσμη επίδραση των ΜΜΕ είναι ότι παρέχουν όχι 

ξεχωριστά και μεμονωμένα μηνύματα, αλλά ολόκληρες σειρές ή συστήματα 

μηνυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι εδώ σε θέματα, όπως η 

άτυπη εκμάθηση κοινωνικών ρόλων ή κανόνων και η έμμεση διακίνηση ιδεών. 

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η τηλεόραση διατηρεί, σταθεροποιεί και 

ενδυναμώνει, αντί να αμφισβητεί, να απειλεί τα υπάρχοντα συστήματα αξιών, 

πεποιθήσεων και στάσεων. Όμως, μακροπρόθεσμα μεταβάλλει τον τρόπο με τον 

οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς όλοι 

μας ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρησιμοποιούμε την τηλεόραση για να 

ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τηλεόραση, όντας 

αποδεκτή τόσο από τους τηλεθεατές με υψηλή μόρφωση όσο και από εκείνους χωρίς 

υψηλό μορφωτικό υπόβαθρο και έχοντας τη δυνατότητα να «αναμειγνύει» τις 

αισθήσεις της όρασης και της ακοής, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας. 

 

Στ. Παπαθανασόπουλος (1997). Η δύναμη της τηλεόρασης. Αθήνα: 

Καστανιώτης, 67-68 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν μεσοπρόθεσμα τόσο τα άτομα όσο και τον 

πολιτισμό; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 11) 

 

Β2.  Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται 

η νοηματική συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Έχω… γεγονότα) του κειμένου και 

να αναφέρετε τη σχέση που η καθεμιά σηματοδοτεί. 

(μονάδες 4) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: τηλεόραση, παιδιά, 

επιδράσεις, στερεοτύπων, ενδυναμώνει. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας και να το εντάξετε σε μία νέα, δική σας περίοδο λόγου 20-

30 λέξεων. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Η πέμπτη εξουσία 

 

Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα 

ενημέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα κυρίως, 

ένα καταφύγιο για τους πολίτες. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι δημοσιογράφοι θεωρούσαν 

συχνά μέγιστο καθήκον όχι μόνο να ελέγχουν τη λειτουργία των τριών εξουσιών 

(νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), μα και να καταγγέλλουν τις λογής 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης θεωρούνταν η «τέταρτη εξουσία». 

Η «τέταρτη εξουσία» ήταν, χάρη στην αίσθηση πολιτικής κουλτούρας των 

μέσων ενημέρωσης και χάρη στο θάρρος τολμηρών δημοσιογράφων, το μόνο μέσο 

που διέθεταν οι πολίτες για να επικρίνουν, να αποκρούσουν, να αντιταχθούν 

δημοκρατικά, στις παράνομες αποφάσεις, οι οποίες μπορούσαν να είναι άδικες, 

ακόμη και εγκληματικές, ενάντια σε αθώους ανθρώπους. 

Ωστόσο, εδώ και δεκαπέντε χρόνια η «τέταρτη εξουσία» άδειασε από το 

περιεχόμενό της, έχασε σιγά σιγά την ουσιαστική της λειτουργία ως αντίβαρου των 

εξουσιών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντάσσονται όλο και περισσότερο σε 

διογκούμενες δομές για να συγκροτήσουν ομίλους ενημέρωσης. Οι όμιλοι αυτοί 

έχουν παγκόσμια εξάπλωση, είναι πλανητικοί, αρπάζουν τους ποικίλους τομείς 

ενημέρωσης σε πολλές χώρες και ηπείρους, ασχολούνται με οτιδήποτε σχετίζεται με 

τον γραπτό λόγο, την εικόνα και τον ήχο και συγκεντρώνουν στους κόλπους τους 

όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τομείς της μαζικής 

κουλτούρας, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης. 

Οι τομείς αυτοί ήταν κάποτε αυτόνομοι. Από τη μια πλευρά, η μαζική 

κουλτούρα με την εμπορική λογική της, τις λαϊκές δημιουργίες της, τους στόχους της 

που είναι ουσιαστικά εμπορικοί. Από την άλλη, η επικοινωνία με τη διαφημιστική 

έννοια, το μάρκετινγκ, η προπαγάνδα, η ρητορική της πειθούς. Και τέλος, η 

πληροφόρηση με τα πρακτορεία ειδήσεων και τα λογής μέσα ενημέρωσης. Οι κάποτε 

διαφορετικές τούτες σφαίρες σιγά σιγά μπλέχτηκαν και σήμερα συγκροτούν μία και 

μοναδική κυκλώπεια σφαίρα μέσα στην οποία είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαζική κουλτούρα, την επικοινωνία ή την 

πληροφόρηση. 

Οι μεγάλοι όμιλοι, στους κόλπους των οποίων πραγματοποιείται η παραπάνω 

«συγχώνευση», ενδιαφέρονται πρωτίστως να συνεχίσουν τη γιγάντωσή τους και δεν 

έχουν πάντοτε ως στόχο να καταγγέλλουν τις καταχρήσεις ενάντια στο δίκαιο, ούτε 
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να διορθώνουν τις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας, ώστε να βελτιωθεί το πολιτικό 

σύστημα. Πολλές φορές δεν δρουν ως αντίβαρο στην εξουσία, μερικές φορές μάλιστα 

την κολακεύουν. 

Επιπρόσθετα, στις μέρες μας η πληροφόρηση λόγω της υπεραφθονίας της 

δηλητηριάζεται από κάθε είδους ψέματα, ρυπαίνεται από τις φήμες, τις 

διαστρεβλώσεις, τις παραμορφώσεις, τις μεθοδεύσεις. Μας δηλητηριάζει το μυαλό, 

μας χειραγωγεί, προσπαθεί να ενσταλάξει στο ασυνείδητό μας ιδέες που δεν είναι 

δικές μας. 

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: πώς θα μπορέσουμε να αντισταθούμε σε 

αυτή την επίθεση των ομίλων και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στην 

παραπληροφόρηση και την πλύση εγκεφάλου; Πρέπει, νομίζω, να δημιουργήσουμε 

μια «πέμπτη εξουσία» που θα μας επιτρέψει να αντιτάξουμε μια δύναμη κουλτούρας 

των πολιτών απέναντι στον συνασπισμό των ομίλων. Λειτουργία της εξουσίας αυτής 

θα είναι να καταγγέλλει την υπερεξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των 

ομίλων πληροφόρησης, που όχι μόνο έπαψαν να υπερασπίζονται τους πολίτες, αλλά 

και που μερικές φορές δρουν ενάντια στο κοινό καλό. Γι’ αυτό προτείναμε τη 

δημιουργία ενός Διεθνούς Παρατηρητηρίου Μέσων Ενημέρωσης που θα προειδοποιεί 

την κοινωνία για τη χειραγώγηση που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα 

αγωνίζεται ενάντια στον σφετερισμό
1
 του δικαιώματος έκφρασης και θα συνιστά 

πεδίο διαλόγου και δημοκρατικής δράσης. 

 

Ι. Ramonet, εφ. Ελευθεροτυπία, 5.10.2003 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

χαρακτηρίστηκαν «τέταρτη εξουσία»; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

 

                                                           
1
 σφετερισμός: η με αθέμιτο τρόπο οικειοποίηση δικαιώματος, εξουσίας ή πράγματος 

που έχει άλλος 
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Β2. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

στην τέταρτη παράγραφο (Οι τομείς… πληροφόρηση) του κειμένου και να 

προσδιορίσετε τη σχέση που καθεμιά σηματοδοτεί. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «μαζική κουλτούρα», «να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας» 

 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω φράση και την πρόταση, να δημιουργήσετε 

μία παράγραφο 50-60 λέξεων.  

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Για ποιους λόγους ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο στις 

δύο τελευταίες παραγράφους (Επιπρόσθετα... δράσης) του κειμένου; 

 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Για την τέχνη του διηγήματος] 

 

Αξίζει να καταγράψω την ομολογία σπουδαίου διηγηματογράφου μας, του 

Δημήτρη Χατζή (για να την ακούσουν  οι νεότεροι και όλοι εκείνοι, όσοι νομίζουν πως 

δεν χρειάζεται καιρό και κόπο το καλό γράψιμο, αλλά πως μας έρχεται αυτοκάλεστο, 

ετσιδά, δίχως καιρό και δίχως κόπο ή από απλή έμπνευση):  

«Γέλασα πάρα πολύ κάποτε, όταν ένας κριτικός, θέλοντας να με παινέψει, 

έγραψε πως τα διηγήματα τα δικά μου είναι βγαλμένα ‘‘με μιαν ανάσα’’. Και γέλασα, 

γιατί ήξερα πως το καθένα τους είναι βγαλμένο με εκατό ανάσες, μέσα σε μια διάρκεια 

τεσσάρων ή πέντε χρόνων για το καθένα. Νομίζω πως για τον συγγραφέα, και γενικά 

για τον καλλιτέχνη, είναι δύσκολο και μάλλον άχρηστο να κάθεται να μιλάει ο ίδιος για 

τον εαυτό του. Να μιλάει όμως για την τέχνη του, την τεχνική του είναι χρήσιμο για 

όλους. Το πρώτο, λοιπόν, που θα πω για τον εαυτό μου και για το μικρό μου έργο είναι 

πως εγώ έγραψα αργά, βασανιστικά, σχεδόν σαν τιμωρημένος σε έργα καταναγκαστικά. 

Μέσα από αυτή την αργή και βασανιστική εργασία μου προσπάθησα από τη μια μεριά 

να διαμορφώσω τη δική μου τεχνική και από την άλλη μια κάπως ολοκληρωμένη 

αντίληψη για την τέχνη γενικά, για τη λογοτεχνία ειδικότερα και, εντελώς ειδικά, για το 

είδος που εγώ ήθελα να καλλιεργήσω, για το διήγημα. Κάποιοι κριτικοί, και ευχαριστώ 

πολύ, παίνεσαν πολύ το γλωσσικό μου όργανο, τη συγκρότηση και τη διάρθρωση κάθε 

διηγήματος. Θα πω για τη γλώσσα, πως η δική μας, η νεοελληνική γλώσσα, είναι μια 

από τις δυνατότερες γλώσσες της Ευρώπης και, χωρίς βέβαια να δίνω συμβουλές σε 

κανέναν, θα πω πως μπορεί να είναι για τον κάθε συγγραφέα που θέλει λίγο να παιδέψει 

τον εαυτό του, ένα θαυμάσιο, ένα μοναδικό, αν θέλετε, όργανο έκφρασης».  

Προχωρώ ακόμα λίγο. Έχει δει κανείς από σας τα κεραμικά του Πικάσο; Λίγες 

δυνατές πινελιές πάνω στον πηλό, με δυνατά γήινα χρώματα και, ανάμεσά τους, το 

άπειρο να το συμπληρώσει ελεύθερα ο θεατής, του οποίου ο τεχνίτης σέβεται απόλυτα 

την ελευθερία; Παρόμοια και τα γραψίματα του Χατζή. Λίγες δυνατές πινελιές με 

δυνατά γήινα χρώματα και, ανάμεσά τους, ελεύθερος ο αναγνώστης να γεμίσει, όπως 

νομίζει αυτός καλύτερα, το άπειρο που στήνει μπροστά του, παράλληλα με τη γραφή ο 

Χατζής. Κάθε λέξη μπλέκεται (ή πλέκεται) στη θηλιά τόσο εκείνης που προηγήθηκε 

όσο και εκείνης που ακολουθεί, κάθε πρόταση μπλέκεται (ή πλέκεται) το ίδιο με την 

προηγούμενη και την ακόλουθη, κάθε παράγραφος το ίδιο. Ένα κελάρυσμα θα έλεγα 

πως ακούγεται με τις φράσεις του, όπως στις ηπειρώτικες ρεματιές της ιδιαίτερης 

πατρίδας του, μια ολοζώντανη γλωσσική νεροτριβή. Ο Χατζής είναι ατόφιος, δυνατός 
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διηγηματογράφος, με υποταγή πρώτα στο γλωσσικό υλικό του ή γενικότερα στη 

γλώσσα και αργότερα «αρκετός», για να την ελέγξει και να της επιβάλει το προσωπικό 

του ύφος. Ένας διηγηματογράφος που είναι αληθινά κυρίαρχος της ελληνικής 

γλώσσας.  

 

Ζ. Λορεντζάτος (2009). Collectanea. Αθήνα: Δόμος (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Δημήτρης Χατζής γέλασε με κάποιον 

κριτικό που έγραψε ότι τα διηγήματα του Χατζή είναι βγαλμένα «με μιαν ανάσα»; 

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο (Γέλασα …έκφρασης) 

του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: έγραψε, βασανιστική εργασία, όργανο 

έκφρασης, γλωσσικό υλικό, αληθινά. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Κάθε λέξη μπλέκεται (ή πλέκεται) στη θηλιά τόσο εκείνης που προηγήθηκε 

όσο και εκείνης που ακολουθεί» 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική. 

(μονάδες 2) 
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Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Για την τέχνη του διηγήματος] 

 

Αξίζει να καταγράψω την ομολογία σπουδαίου διηγηματογράφου μας, του 

Δημήτρη Χατζή (για να την ακούσουν  οι νεότεροι και όλοι εκείνοι, όσοι νομίζουν πως 

δεν χρειάζεται καιρό και κόπο το καλό γράψιμο, αλλά πως μας έρχεται αυτοκάλεστο, 

ετσιδά, δίχως καιρό και δίχως κόπο ή από απλή έμπνευση):  

«Γέλασα πάρα πολύ κάποτε, όταν ένας κριτικός, θέλοντας να με παινέψει, 

έγραψε πως τα διηγήματα τα δικά μου είναι βγαλμένα ‘‘με μιαν ανάσα’’. Και γέλασα, 

γιατί ήξερα πως το καθένα τους είναι βγαλμένο με εκατό ανάσες, μέσα σε μια διάρκεια 

τεσσάρων ή πέντε χρόνων για το καθένα. Νομίζω πως για τον συγγραφέα, και γενικά 

για τον καλλιτέχνη, είναι δύσκολο και μάλλον άχρηστο να κάθεται να μιλάει ο ίδιος για 

τον εαυτό του. Να μιλάει όμως για την τέχνη του, την τεχνική του είναι χρήσιμο για 

όλους. Το πρώτο, λοιπόν, που θα πω για τον εαυτό μου και για το μικρό μου έργο είναι 

πως εγώ έγραψα αργά, βασανιστικά, σχεδόν σαν τιμωρημένος σε έργα καταναγκαστικά. 

Μέσα από αυτή την αργή και βασανιστική εργασία μου προσπάθησα από τη μια μεριά 

να διαμορφώσω τη δική μου τεχνική και από την άλλη μια κάπως ολοκληρωμένη 

αντίληψη για την τέχνη γενικά, για τη λογοτεχνία ειδικότερα και, εντελώς ειδικά, για το 

είδος που εγώ ήθελα να καλλιεργήσω, για το διήγημα. Κάποιοι κριτικοί, και ευχαριστώ 

πολύ, παίνεσαν πολύ το γλωσσικό μου όργανο, τη συγκρότηση και τη διάρθρωση κάθε 

διηγήματος. Θα πω για τη γλώσσα, πως η δική μας, η νεοελληνική γλώσσα, είναι μια 

από τις δυνατότερες γλώσσες της Ευρώπης και, χωρίς βέβαια να δίνω συμβουλές σε 

κανέναν, θα πω πως μπορεί να είναι για τον κάθε συγγραφέα που θέλει λίγο να παιδέψει 

τον εαυτό του, ένα θαυμάσιο, ένα μοναδικό, αν θέλετε, όργανο έκφρασης».  

Προχωρώ ακόμα λίγο. Έχει δει κανείς από σας τα κεραμικά του Πικάσο; Λίγες 

δυνατές πινελιές πάνω στον πηλό, με δυνατά γήινα χρώματα και, ανάμεσά τους, το 

άπειρο να το συμπληρώσει ελεύθερα ο θεατής, του οποίου ο τεχνίτης σέβεται απόλυτα 

την ελευθερία; Παρόμοια και τα γραψίματα του Χατζή. Λίγες δυνατές πινελιές με 

δυνατά γήινα χρώματα και, ανάμεσά τους, ελεύθερος ο αναγνώστης να γεμίσει, όπως 

νομίζει αυτός καλύτερα, το άπειρο που στήνει μπροστά του, παράλληλα με τη γραφή ο 

Χατζής. Κάθε λέξη μπλέκεται (ή πλέκεται) στη θηλιά τόσο εκείνης που προηγήθηκε 

όσο και εκείνης που ακολουθεί, κάθε πρόταση μπλέκεται (ή πλέκεται) το ίδιο με την 

προηγούμενη και την ακόλουθη, κάθε παράγραφος το ίδιο. Ένα κελάρυσμα θα έλεγα 

πως ακούγεται με τις φράσεις του, όπως στις ηπειρώτικες ρεματιές της ιδιαίτερης 

πατρίδας του, μια ολοζώντανη γλωσσική νεροτριβή. Ο Χατζής είναι ατόφιος, δυνατός 
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διηγηματογράφος, με υποταγή πρώτα στο γλωσσικό υλικό του ή γενικότερα στη 

γλώσσα και αργότερα «αρκετός», για να την ελέγξει και να της επιβάλει το προσωπικό 

του ύφος. Ένας διηγηματογράφος που είναι αληθινά κυρίαρχος της ελληνικής γλώσσας.  

 

Ζ. Λορεντζάτος (2009). Collectanea. Αθήνα: Δόμος (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του Χατζή πως το να μιλάει ο καλλιτέχνης για την τέχνη 

του, την τεχνική του, είναι χρήσιμο για όλους.  (60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή 

στη δεύτερη παράγραφο (Γέλασα ...έκφρασης.) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

 Β2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: καταγράψω, 

διάρθρωση, παράλληλα, προηγήθηκε, ύφος (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «…η νεοελληνική γλώσσα, είναι μια από τις δυνατότερες γλώσσες της 

Ευρώπης … ένα θαυμάσιο, ένα μοναδικό, αν θέλετε, όργανο έκφρασης…».  

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 2) 

 

 Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Για την τέχνη του διηγήματος] 

 

Αξίζει να καταγράψω την ομολογία σπουδαίου διηγηματογράφου μας, του 

Δημήτρη Χατζή (για να την ακούσουν  οι νεότεροι και όλοι εκείνοι, όσοι νομίζουν πως 

δε χρειάζεται καιρό και κόπο το καλό γράψιμο, αλλά πως μας έρχεται αυτοκάλεστο, 

ετσιδά, δίχως καιρό και δίχως κόπο ή από απλή έμπνευση):  

«Γέλασα πάρα πολύ κάποτε, όταν ένας κριτικός, θέλοντας να με παινέψει, 

έγραψε πως τα διηγήματα τα δικά μου είναι βγαλμένα ‘‘με μιαν ανάσα’’. Και γέλασα, 

γιατί ήξερα πως το καθένα τους είναι βγαλμένο με εκατό ανάσες, μέσα σε μια διάρκεια 

τεσσάρων ή πέντε χρόνων για το καθένα. Νομίζω πως για τον συγγραφέα, και γενικά 

για τον καλλιτέχνη, είναι δύσκολο και μάλλον άχρηστο να κάθεται να μιλάει ο ίδιος για 

τον εαυτό του. Να μιλάει όμως για την τέχνη του, την τεχνική του είναι χρήσιμο για 

όλους. Το πρώτο, λοιπόν, που θα πω για τον εαυτό μου και για το μικρό μου έργο είναι 

πως εγώ έγραψα αργά, βασανιστικά, σχεδόν σαν τιμωρημένος σε έργα καταναγκαστικά. 

Μέσα από αυτή την αργή και βασανιστική εργασία μου προσπάθησα από τη μια μεριά 

να διαμορφώσω τη δική μου τεχνική και από την άλλη μια κάπως ολοκληρωμένη 

αντίληψη για την τέχνη γενικά, για τη λογοτεχνία ειδικότερα και, εντελώς ειδικά, για το 

είδος που εγώ ήθελα να καλλιεργήσω, για το διήγημα. Κάποιοι κριτικοί, και ευχαριστώ 

πολύ, παίνεσαν πολύ το γλωσσικό μου όργανο, τη συγκρότηση και τη διάρθρωση κάθε 

διηγήματος. Θα πω για τη γλώσσα, πως η δική μας, η νεοελληνική γλώσσα, είναι μια 

από τις δυνατότερες γλώσσες της Ευρώπης και, χωρίς βέβαια να δίνω συμβουλές σε 

κανέναν, θα πω πως μπορεί να είναι για τον κάθε συγγραφέα που θέλει λίγο να παιδέψει 

τον εαυτό του, ένα θαυμάσιο, ένα μοναδικό, αν θέλετε, όργανο έκφρασης».  

Προχωρώ ακόμα λίγο. Έχει δει κανείς από σας τα κεραμικά του Πικάσο; Λίγες 

δυνατές πινελιές πάνω στον πηλό, με δυνατά γήινα χρώματα και, ανάμεσά τους, το 

άπειρο να το συμπληρώσει ελεύθερα ο θεατής, του οποίου ο τεχνίτης σέβεται απόλυτα 

την ελευθερία; Παρόμοια και τα γραψίματα του Χατζή. Λίγες δυνατές πινελιές με 

δυνατά γήινα χρώματα και, ανάμεσά τους, ελεύθερος ο αναγνώστης να γεμίσει, όπως 

νομίζει αυτός καλύτερα, το άπειρο που στήνει μπροστά του, παράλληλα με τη γραφή ο 

Χατζής. Κάθε λέξη μπλέκεται (ή πλέκεται) στη θηλιά τόσο εκείνης που προηγήθηκε 

όσο και εκείνης που ακολουθεί, κάθε πρόταση μπλέκεται (ή πλέκεται) το ίδιο με την 

προηγούμενη και την ακόλουθη, κάθε παράγραφος το ίδιο. Ένα κελάρυσμα θα έλεγα 

πως ακούγεται με τις φράσεις του, όπως στις ηπειρώτικες ρεματιές της ιδιαίτερης 

πατρίδας του, μια ολοζώντανη γλωσσική νεροτριβή. Ο Χατζής είναι ατόφιος, δυνατός 
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διηγηματογράφος, με υποταγή πρώτα στο γλωσσικό υλικό του ή γενικότερα στη 

γλώσσα και αργότερα «αρκετός», για να την ελέγξει και να της επιβάλει το προσωπικό 

του ύφος. Ένας διηγηματογράφος που είναι αληθινά κυρίαρχος της ελληνικής γλώσσας.  

 

Ζ. Λορεντζάτος (2009). Collectanea. Αθήνα: Δόμος, 657 - 659 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του Δημήτρη Χατζή ότι «για τον συγγραφέα, και γενικά 

για τον καλλιτέχνη, είναι δύσκολο […] να μιλάει ο ίδιος για τον εαυτό του».  (60 

– 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο (Γέλασα …έκφρασης) 

του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: διηγήματα, βασανιστική εργασία, διάρθρωση, 

όργανο έκφρασης, γλώσσα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ένας διηγηματογράφος που είναι αληθινά κυρίαρχος της ελληνικής 

γλώσσας».   

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική. 

(μονάδες 2) 
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Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Για την τέχνη του διηγήματος] 

 

Αξίζει να καταγράψω την ομολογία σπουδαίου διηγηματογράφου μας, του 

Δημήτρη Χατζή (για να την ακούσουν  οι νεότεροι και όλοι εκείνοι, όσοι νομίζουν πως 

δεν χρειάζεται καιρό και κόπο το καλό γράψιμο, αλλά πως μας έρχεται αυτοκάλεστο, 

ετσιδά, δίχως καιρό και δίχως κόπο ή από απλή έμπνευση):  

«Γέλασα πάρα πολύ κάποτε, όταν ένας κριτικός, θέλοντας να με παινέψει, 

έγραψε πως τα διηγήματα τα δικά μου είναι βγαλμένα ‘‘με μιαν ανάσα’’. Και γέλασα, 

γιατί ήξερα πως το καθένα τους είναι βγαλμένο με εκατό ανάσες, μέσα σε μια διάρκεια 

τεσσάρων ή πέντε χρόνων για το καθένα. Νομίζω πως για τον συγγραφέα, και γενικά 

για τον καλλιτέχνη, είναι δύσκολο και μάλλον άχρηστο να κάθεται να μιλάει ο ίδιος για 

τον εαυτό του. Να μιλάει όμως για την τέχνη του, την τεχνική του είναι χρήσιμο για 

όλους. Το πρώτο, λοιπόν, που θα πω για τον εαυτό μου και για το μικρό μου έργο είναι 

πως εγώ έγραψα αργά, βασανιστικά, σχεδόν σαν τιμωρημένος σε έργα καταναγκαστικά. 

Μέσα από αυτή την αργή και βασανιστική εργασία μου προσπάθησα από τη μια μεριά 

να διαμορφώσω τη δική μου τεχνική και από την άλλη μια κάπως ολοκληρωμένη 

αντίληψη για την τέχνη γενικά, για τη λογοτεχνία ειδικότερα και, εντελώς ειδικά, για 

το είδος που εγώ ήθελα να καλλιεργήσω, για το διήγημα. Κάποιοι κριτικοί, και 

ευχαριστώ πολύ, παίνεσαν πολύ το γλωσσικό μου όργανο, τη συγκρότηση και τη 

διάρθρωση κάθε διηγήματος. Θα πω για τη γλώσσα, πως η δική μας, η νεοελληνική 

γλώσσα, είναι μια από τις δυνατότερες γλώσσες της Ευρώπης και, χωρίς βέβαια να δίνω 

συμβουλές σε κανέναν, θα πω πως μπορεί να είναι για τον κάθε συγγραφέα που θέλει 

λίγο να παιδέψει τον εαυτό του, ένα θαυμάσιο, ένα μοναδικό, αν θέλετε, όργανο 

έκφρασης».  

Προχωρώ ακόμα λίγο. Έχει δει κανείς από σας τα κεραμικά του Πικάσο; Λίγες 

δυνατές πινελιές πάνω στον πηλό, με δυνατά γήινα χρώματα και, ανάμεσά τους, το 

άπειρο να το συμπληρώσει ελεύθερα ο θεατής, του οποίου ο τεχνίτης σέβεται απόλυτα 

την ελευθερία; Παρόμοια και τα γραψίματα του Χατζή. Λίγες δυνατές πινελιές με 

δυνατά γήινα χρώματα και, ανάμεσά τους, ελεύθερος ο αναγνώστης να γεμίσει, όπως 

νομίζει αυτός καλύτερα, το άπειρο που στήνει μπροστά του, παράλληλα με τη γραφή ο 

Χατζής. Κάθε λέξη μπλέκεται (ή πλέκεται) στη θηλιά τόσο εκείνης που προηγήθηκε 

όσο και εκείνης που ακολουθεί, κάθε πρόταση μπλέκεται (ή πλέκεται) το ίδιο με την 

προηγούμενη και την ακόλουθη, κάθε παράγραφος το ίδιο. Ένα κελάρυσμα θα έλεγα 
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πως ακούγεται με τις φράσεις του, όπως στις ηπειρώτικες ρεματιές της ιδιαίτερης 

πατρίδας του, μια ολοζώντανη γλωσσική νεροτριβή. Ο Χατζής είναι ατόφιος, δυνατός 

διηγηματογράφος, με υποταγή πρώτα στο γλωσσικό υλικό του ή γενικότερα στη 

γλώσσα και αργότερα «αρκετός», για να την ελέγξει και να της επιβάλει το προσωπικό 

του ύφος. Ένας διηγηματογράφος που είναι αληθινά κυρίαρχος της ελληνικής γλώσσας.  

 

Ζ. Λορεντζάτος (2009). Collectanea. Αθήνα: Δόμος, 657 – 659 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Τι υποστηρίζει ο Δημήτρης Χατζής ότι πέτυχε γράφοντας λογοτεχνία «αργά και 

βασανιστικά»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Γέλασα ...έκφρασης) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: ομολογία, αντίληψη, 

συγκρότηση, προηγήθηκε, επιβάλει (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην υπογραμμισμένη φράση: όργανο 

έκφρασης είναι κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τη 

λέξη όργανο κυριολεκτικά/δηλωτικά. 

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο] 

 

Υπάρχει η άποψη πως η καλλιτεχνική αγωγή δεν πρέπει να εννοηθεί ως το 

άθροισμα των καλλιτεχνικών μαθημάτων, αλλά ως μία σκοπιμότητα: αυτή της 

καλλιέργειας. Με άλλα λόγια, με την καλλιτεχνική αγωγή ο μαθητής θα μπορεί να 

προβληματιστεί για την καλλιτεχνική κουλτούρα και θα έχει την ευκαιρία να μάθει πως 

η τέχνη καλλιεργεί την παιδεία.  

Ωστόσο, η καλλιτεχνική κουλτούρα αναμφισβήτητα δεν έχει παιδαγωγικό 

χαρακτήρα. Αντίθετα, αποκτά παιδαγωγικό χαρακτήρα, όταν κάποιος αντιληφθεί γιατί 

επιζητεί να μοιάσει στον Πικάσο καθώς και τη σημασία της πράξης του. Όμως, ούτε η 

μάθηση της τεχνικής του κάρβουνου ούτε και η ικανότητα να διακρίνει κανείς έναν 

ζωγραφικό πίνακα του 15ου αι. από έναν πίνακα του 18ου αι. έχουν παιδαγωγικό 

χαρακτήρα. 

Επομένως, καλλιτεχνική αγωγή υπάρχει από τη στιγμή που ο μαθητής μαθαίνει 

από την τέχνη, από τη στιγμή που προσχωρεί συνειδητά σε μια καλλιτεχνική κουλτούρα 

και μαθαίνει κάτι για τον εαυτό του. Δηλαδή αυτή η μάθηση τού επιτρέπει να επιλύσει 

προβλήματα, να θέσει ερωτήματα, με λίγα λόγια να ενταχθεί σε μία ανθρώπινη 

κουλτούρα που προάγει τον στοχασμό. Μια γνώση, ένα αντικείμενο αποκτά 

παιδαγωγικό χαρακτήρα, όταν ο μαθητής ενεργοποιείται, όταν μαθαίνει από αυτή τη 

γνώση κάτι που να του δίνει πρόσβαση στον κόσμο και στον εαυτό του και όταν τον 

γοητεύει. Στην περίπτωση αυτήν ο μαθητής θα συνειδητοποιήσει ότι εισχωρεί σε ένα 

ιδιαίτερο «πεδίο καλλιέργειας», όχι σε μια μιμητική συγχώνευση, αλλά σε μια 

στοχαστική απόσταση, προκειμένου να το κατανοήσει. 

Ένας μαθητής δε θα αποκτήσει καλλιτεχνική αγωγή ή απλώς αγωγή, επειδή θα 

τσαλαβουτήσει μέσα στα χρώματα ή θα σκαλίσει ένα κομμάτι ξύλο. Θα αποκτήσει 

αγωγή, από τη στιγμή που οι δραστηριότητες αυτές θα του επιτρέψουν να 

συνειδητοποιήσει ότι άλλοι πριν από αυτόν ζωγράφισαν ή έπαιξαν μουσική και ότι 

αυτές οι δραστηριότητες είναι φορτισμένες με νόημα, ότι δίνουν τη δυνατότητα να 

κατανοήσουμε τις εποχές, τις ιδέες, τους ανθρώπους. Αγωγή υπάρχει από τη στιγμή που 

οι δραστηριότητες αυτές θα επιτρέψουν στον μαθητή να συνειδητοποιήσει την 

απόλαυση του «πράττειν». Μάλιστα, αυτήν την απόλαυση μπορεί να τη μοιραστούν με 

άλλους, επειδή είναι πηγή διδασκαλίας και δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κανείς 
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τον εαυτό του ως ιστορικό υποκείμενο. Τέλος, η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο 

συνιστά χειραφέτηση ενός ατόμου.  

 

Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις 

Νεφέλη, 59-61 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πότε, σύμφωνα με τη συγγραφέα, η καλλιτεχνική κουλτούρα αποκτά 

παιδαγωγικό χαρακτήρα; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή 

στη δεύτερη παράγραφο (Ωστόσο… χαρακτήρα) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

εξής λέξεις/φράσεις του κειμένου: τέχνη, ερωτήματα, εποχές, ιδέες, απόλαυση. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Μια γνώση, ένα αντικείμενο αποκτά παιδαγωγικό χαρακτήρα, όταν ο 

μαθητής […] μαθαίνει από αυτή τη γνώση κάτι που να του δίνει πρόσβαση 

στον κόσμο και στον εαυτό του».  

 

Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να επισημάνετε την αναφορική πρόταση. 

(μονάδες 2) 
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Γ2.β. Να γράψετε αν η αναφορική πρόταση είναι προσδιοριστική ή 

παραθετική/προσθετική αιτιολογώντας την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο] 

 

Υπάρχει η άποψη πως η καλλιτεχνική αγωγή δεν πρέπει να εννοηθεί ως το 

άθροισμα των καλλιτεχνικών μαθημάτων, αλλά ως μία σκοπιμότητα: αυτή της 

καλλιέργειας. Με άλλα λόγια, με την καλλιτεχνική αγωγή ο μαθητής θα μπορεί να 

προβληματιστεί για την καλλιτεχνική κουλτούρα και θα έχει την ευκαιρία να μάθει πως 

η τέχνη καλλιεργεί την παιδεία.  

Ωστόσο, η καλλιτεχνική κουλτούρα αναμφισβήτητα δεν έχει παιδαγωγικό 

χαρακτήρα. Αντίθετα, αποκτά παιδαγωγικό χαρακτήρα, όταν κάποιος αντιληφθεί γιατί 

επιζητεί να μοιάσει στον Πικάσο καθώς και τη σημασία της πράξης του. Όμως, ούτε η 

μάθηση της τεχνικής του κάρβουνου ούτε και η ικανότητα να διακρίνει κανείς έναν 

ζωγραφικό πίνακα του 15ου αι. από έναν πίνακα του 18ου αι. έχουν παιδαγωγικό 

χαρακτήρα. 

Επομένως, καλλιτεχνική αγωγή υπάρχει από τη στιγμή που ο μαθητής μαθαίνει 

από την τέχνη, από τη στιγμή που προσχωρεί συνειδητά σε μια καλλιτεχνική κουλτούρα 

και μαθαίνει κάτι για τον εαυτό του. Δηλαδή αυτή η μάθηση τού επιτρέπει να επιλύσει 

προβλήματα, να θέσει ερωτήματα, με λίγα λόγια να ενταχθεί σε μία ανθρώπινη 

κουλτούρα που προάγει τον στοχασμό. Μια γνώση, ένα αντικείμενο αποκτά 

παιδαγωγικό χαρακτήρα, όταν ο μαθητής ενεργοποιείται, όταν μαθαίνει από αυτή τη 

γνώση κάτι που να του δίνει πρόσβαση στον κόσμο και στον εαυτό του και όταν τον 

γοητεύει. Στην περίπτωση αυτήν ο μαθητής θα συνειδητοποιήσει ότι εισχωρεί σε ένα 

ιδιαίτερο «πεδίο καλλιέργειας», όχι σε μια μιμητική συγχώνευση, αλλά σε μια 

στοχαστική απόσταση, προκειμένου να το κατανοήσει. 

Ένας μαθητής δε θα αποκτήσει καλλιτεχνική αγωγή ή απλώς αγωγή, επειδή θα 

τσαλαβουτήσει μέσα στα χρώματα ή θα σκαλίσει ένα κομμάτι ξύλο. Θα αποκτήσει 

αγωγή, από τη στιγμή που οι δραστηριότητες αυτές θα του επιτρέψουν να 

συνειδητοποιήσει ότι άλλοι πριν από αυτόν ζωγράφισαν ή έπαιξαν μουσική και ότι 

αυτές οι δραστηριότητες είναι φορτισμένες με νόημα, ότι δίνουν τη δυνατότητα να 

κατανοήσουμε τις εποχές, τις ιδέες, τους ανθρώπους. Αγωγή υπάρχει από τη στιγμή 

που οι δραστηριότητες αυτές θα επιτρέψουν στον μαθητή να συνειδητοποιήσει την 

απόλαυση του «πράττειν». Μάλιστα, αυτήν την απόλαυση μπορεί να τη μοιραστούν με 

άλλους, επειδή είναι πηγή διδασκαλίας και δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κανείς 
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τον εαυτό του ως ιστορικό υποκείμενο. Τέλος, η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο 

συνιστά χειραφέτηση ενός ατόμου.  

 

Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις 

Νεφέλη, 59-61 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με τη συγγραφέα, ο μαθητής αξιοποιώντας τις 

καλλιτεχνικές δράσεις θα αποκτήσει αγωγή; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Επομένως… το 

κατανοήσει) του κειμένου;  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: καλλιτεχνική αγωγή, στοχασμό, παιδαγωγικό 

χαρακτήρα, μαθητής, να κατανοήσουμε. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2)  

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση καθενός από αυτά. 

(μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η λειτουργία της τέχνης] 

 

Η τέχνη θεωρείται «υποκατάστατο της ζωής» και μέσο που φέρνει τον άνθρωπο 

σε μια κατάσταση ισορροπίας με τον γύρω κόσμο. Η ιδέα αυτή περιέχει μια μερική 

αναγνώριση της φύσης της τέχνης και της αναγκαιότητάς της. Όμως, αφού δεν 

μπορούμε να αναμένουμε πως θα υπάρχει μόνιμη ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και 

του γύρω κόσμου, ακόμα και στην εξελιγμένη κοινωνία, η ιδέα αυτή υποδηλώνει επίσης 

πως η τέχνη δεν ήταν αναγκαία μόνο στο παρελθόν, αλλά θα παραμένει πάντοτε μια 

ανάγκη. Επομένως, αποστολή της τέχνης είναι να ικανοποιεί πολλές και ποικίλες 

ανάγκες.  

Αρχικά, πρέπει να κατανοήσουμε πως έχουμε σε σημαντικό βαθμό την τάση να 

δεχόμαστε για αυτονόητο ένα καταπληκτικό φαινόμενο, δηλαδή αμέτρητα εκατομμύρια 

διαβάζουν βιβλία, ακούνε μουσική, βλέπουν θέατρο, πηγαίνουν στον κινηματογράφο. 

Γιατί; Όταν λέμε πως γυρεύουν ψυχαγωγία και ξεκούραση, μεταθέτουμε το ερώτημα. 

Γιατί είναι ψυχαγωγικό, ξεκουραστικό, διασκεδαστικό να βυθίζεσαι στη ζωή και στα 

προβλήματα κάποιου άλλου, να ταυτίζεις τον εαυτό σου με έναν πίνακα ζωγραφικής, μ’ 

ένα μουσικό κομμάτι, ή με τα πρόσωπα ενός μυθιστορήματος, ενός δράματος ή ενός 

κινηματογραφικού έργου; Αν μας απαντήσει κανείς πως θέλουμε να ξεφύγουμε από μια 

ανεπαρκή ζωή προς μια πλουσιότερη, ν’ αποκτήσουμε πείρα χωρίς να 

ριψοκινδυνέψουμε, τότε γεννάται το άλλο ερώτημα: γιατί δεν αρκεί η δική μας ζωή;  

Είναι ολοφάνερο πως ο άνθρωπος επιθυμεί να είναι κάτι παραπάνω από τον ίδιο 

τον εαυτό του. Θέλει να είναι ολόκληρος άνθρωπος. Η τέχνη είναι το απαραίτητο μέσο 

γι’ αυτό το βύθισμα του ατόμου στο σύνολο. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος 

απομακρύνει πρόσκαιρα από πάνω του τα δεσμά της ζωής, γιατί η τέχνη 

«αιχμαλωτίζει» αλλιώτικα από την πραγματικότητα και αυτή η πρόσκαιρη αιχμαλωσία 

αποτελεί ακριβώς τη φύση της «διασκέδασης», της ευχαρίστησης εκείνης που  

προκαλείται ακόμη και από τραγικά έργα. Το έργο τέχνης πρέπει να συναρπάζει το 

ακροατήριο όχι με παθητική ταύτιση,  αλλά με επίκληση στο λογικό, που απαιτεί δράση 

και απόφαση. Έτσι ο θεατής, που είναι εργαζόμενος ή εργαζόμενη, θα έρχεται στο 

θέατρο για: «να χαίρεται, σαν ψυχαγωγία, τους δικούς του τρομερούς και ατελεύτητους 

μόχθους, με τους οποίους πρέπει να συντηρείται. Εδώ μπορεί να παρουσιάζει τον εαυτό 

του με τον ευκολότερο τρόπο: γιατί ο ευκολότερος τρόπος ύπαρξης βρίσκεται στην 

τέχνη». 

Όμως, ο λόγος ύπαρξης της τέχνης δε μένει ποτέ ο ίδιος, επειδή επιτελεί και 
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άλλες λειτουργίες στην κοινωνία. Ωστόσο, παρά τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, 

υπάρχει στην τέχνη κάτι που εκφράζει μια αναλλοίωτη αλήθεια. Και αυτό είναι που 

μας καθιστά ικανούς να συγκινούμαστε από προϊστορικές ζωγραφικές σπηλαίων ή από 

πολύ παλιά τραγούδια.  Ο μαγικός αυτός ρόλος της τέχνης προοδευτικά παραχώρησε τη 

θέση του στον ρόλο του φωτισμού των κοινωνικών σχέσεων, της διαφώτισης των 

ανθρώπων, της βοήθειας στους ανθρώπους να καταλάβουν και να αλλάξουν την 

κοινωνική πραγματικότητα. Σε μια έντονα περίπλοκη κοινωνία υπάρχει η επιτακτική 

ανάγκη να σπάσουν οι άκαμπτες μορφές παλιότερων εποχών, όπου δρούσε ακόμα το 

μαγικό στοιχείο, και να φτάσουμε σε πιο ανοιχτές μορφές – στην ελευθερία, ας πούμε, 

του μυθιστορήματος. Μπορεί, επομένως, να υπερισχύει σε μια ορισμένη εποχή, 

ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία έχει φτάσει η κοινωνία, πότε το μαγικά υποβλητικό, 

άλλοτε το ορθολογιστικό και διαφωτιστικό, πότε η ονειρώδης ενόραση και άλλοτε η 

επιθυμία να οξυνθεί η αντίληψη. Όμως, η τέχνη δεν είναι ποτέ απλώς μια κλινική 

περιγραφή της πραγματικότητας.   

Όσο είναι αλήθεια πως η ουσιώδης λειτουργία της τέχνης για μια τάξη 

προορισμένη να αλλάξει τον κόσμο δεν είναι να δημιουργεί μαγεία, αλλά να διαφωτίζει 

και να διεγείρει σε δράση, άλλο τόσο είναι αληθινό πως δεν μπορεί να εξαλειφθεί 

κάποιο υπόλειμμα μαγείας στην τέχνη, γιατί χωρίς αυτό το υπόλειμμα της αρχικής της 

φύσης η τέχνη παύει να είναι τέχνη. Σε όλες τις μορφές της εξέλιξής της, στο σοβαρό 

και στο αστείο, στην πειθώ και στην υπερβολή, στο συνετό και στο παράλογο, στη 

φαντασία και στην πραγματικότητα, η τέχνη πάντα έχει κάτι από τη μαγεία. Τέλος, η 

τέχνη είναι απαραίτητη, επειδή έτσι ο άνθρωπος γίνεται ικανός να γνωρίζει και ν’ 

αλλάζει τον κόσμο και επειδή ενυπάρχει μέσα της η μαγεία. 

 

Ε. Φίσερ (1979). Η αναγκαιότητα της τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο, 5-15 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, για ποιους λόγους η τέχνη είναι απαραίτητη για τον 

άνθρωπο; (60 – 80 λέξεις). 
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(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Η τέχνη θεωρείται… 

ποικίλες ανάγκες) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με έντονη 

γραφή λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αναγνώριση, 

αποστολή, πρόσκαιρα, συναρπάζει, αναλλοίωτη. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση του καθενός από αυτά. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η λειτουργία της τέχνης] 

 

Η τέχνη θεωρείται «υποκατάστατο της ζωής» και μέσο που φέρνει τον άνθρωπο 

σε μια κατάσταση ισορροπίας με τον γύρω κόσμο. Η ιδέα αυτή περιέχει μια μερική 

αναγνώριση της φύσης της τέχνης και της αναγκαιότητάς της. Όμως, αφού δεν 

μπορούμε να αναμένουμε πως θα υπάρχει μόνιμη ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και 

του γύρω κόσμου, ακόμα και στην εξελιγμένη κοινωνία, η ιδέα αυτή υποδηλώνει επίσης 

πως η τέχνη δεν ήταν αναγκαία μόνο στο παρελθόν, αλλά θα παραμένει πάντοτε μια 

ανάγκη. Επομένως, αποστολή της τέχνης είναι να ικανοποιεί πολλές και ποικίλες 

ανάγκες.  

Αρχικά, πρέπει να κατανοήσουμε πως έχουμε σε σημαντικό βαθμό την τάση να 

δεχόμαστε για αυτονόητο ένα καταπληκτικό φαινόμενο, δηλαδή αμέτρητα εκατομμύρια 

διαβάζουν βιβλία, ακούνε μουσική, βλέπουν θέατρο, πηγαίνουν στον κινηματογράφο. 

Γιατί; Όταν λέμε πως γυρεύουν ψυχαγωγία και ξεκούραση, μεταθέτουμε το ερώτημα. 

Γιατί είναι ψυχαγωγικό, ξεκουραστικό, διασκεδαστικό να βυθίζεσαι στη ζωή και στα 

προβλήματα κάποιου άλλου, να ταυτίζεις τον εαυτό σου με έναν πίνακα ζωγραφικής, μ’ 

ένα μουσικό κομμάτι, ή με τα πρόσωπα ενός μυθιστορήματος, ενός δράματος ή ενός 

κινηματογραφικού έργου; Αν μας απαντήσει κανείς πως θέλουμε να ξεφύγουμε από μια 

ανεπαρκή ζωή προς μια πλουσιότερη, ν’ αποκτήσουμε πείρα χωρίς να 

ριψοκινδυνέψουμε, τότε γεννάται το άλλο ερώτημα: γιατί δεν αρκεί η δική μας ζωή;  

Είναι ολοφάνερο πως ο άνθρωπος επιθυμεί να είναι κάτι παραπάνω από τον ίδιο 

τον εαυτό του. Θέλει να είναι ολόκληρος άνθρωπος. Η τέχνη είναι το απαραίτητο μέσο 

γι’ αυτό το βύθισμα του ατόμου στο σύνολο. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος 

απομακρύνει πρόσκαιρα από πάνω του τα δεσμά της ζωής, γιατί η τέχνη 

«αιχμαλωτίζει» αλλιώτικα από την πραγματικότητα και αυτή η πρόσκαιρη αιχμαλωσία 

αποτελεί ακριβώς τη φύση της «διασκέδασης», της ευχαρίστησης εκείνης που  

προκαλείται ακόμη και από τραγικά έργα. Το έργο τέχνης πρέπει να συναρπάζει το 

ακροατήριο όχι με παθητική ταύτιση,  αλλά με επίκληση στο λογικό, που απαιτεί δράση 

και απόφαση. Έτσι ο θεατής, που είναι εργαζόμενος ή εργαζόμενη, θα έρχεται στο 

θέατρο για: «να χαίρεται, σαν ψυχαγωγία, τους δικούς του τρομερούς και 

ατελεύτητους μόχθους, με τους οποίους πρέπει να συντηρείται. Εδώ μπορεί να 

παρουσιάζει τον εαυτό του με τον ευκολότερο τρόπο: γιατί ο ευκολότερος τρόπος 

ύπαρξης βρίσκεται στην τέχνη». 

Όμως, ο λόγος ύπαρξης της τέχνης δε μένει ποτέ ο ίδιος, επειδή επιτελεί και 
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άλλες λειτουργίες στην κοινωνία. Ωστόσο, παρά τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, 

υπάρχει στην τέχνη κάτι που εκφράζει μια αναλλοίωτη αλήθεια. Και αυτό είναι που μας 

καθιστά ικανούς να συγκινούμαστε από προϊστορικές ζωγραφικές σπηλαίων ή από πολύ 

παλιά τραγούδια.  Ο μαγικός αυτός ρόλος της τέχνης προοδευτικά παραχώρησε τη θέση 

του στον ρόλο του φωτισμού των κοινωνικών σχέσεων, της διαφώτισης των ανθρώπων, 

της βοήθειας στους ανθρώπους να καταλάβουν και να αλλάξουν την κοινωνική 

πραγματικότητα. Σε μια έντονα περίπλοκη κοινωνία υπάρχει η επιτακτική ανάγκη να 

σπάσουν οι άκαμπτες μορφές παλιότερων εποχών, όπου δρούσε ακόμα το μαγικό 

στοιχείο, και να φτάσουμε σε πιο ανοιχτές μορφές – στην ελευθερία, ας πούμε, του 

μυθιστορήματος. Μπορεί, επομένως, να υπερισχύει σε μια ορισμένη εποχή, ανάλογα με 

τη βαθμίδα στην οποία έχει φτάσει η κοινωνία, πότε το μαγικά υποβλητικό, άλλοτε το 

ορθολογιστικό και διαφωτιστικό, πότε η ονειρώδης ενόραση και άλλοτε η επιθυμία να 

οξυνθεί η αντίληψη. Όμως, η τέχνη δεν είναι ποτέ απλώς μια κλινική περιγραφή της 

πραγματικότητας.   

Όσο είναι αλήθεια πως η ουσιώδης λειτουργία της τέχνης για μια τάξη 

προορισμένη να αλλάξει τον κόσμο δεν είναι να δημιουργεί μαγεία, αλλά να διαφωτίζει 

και να διεγείρει σε δράση, άλλο τόσο είναι αληθινό πως δεν μπορεί να εξαλειφθεί 

κάποιο υπόλειμμα μαγείας στην τέχνη, γιατί χωρίς αυτό το υπόλειμμα της αρχικής της 

φύσης η τέχνη παύει να είναι τέχνη. Σε όλες τις μορφές της εξέλιξής της, στο σοβαρό 

και στο αστείο, στην πειθώ και στην υπερβολή, στο συνετό και στο παράλογο, στη 

φαντασία και στην πραγματικότητα, η τέχνη πάντα έχει κάτι από τη μαγεία. Τέλος, η 

τέχνη είναι απαραίτητη, επειδή έτσι ο άνθρωπος γίνεται ικανός να γνωρίζει και ν’ 

αλλάζει τον κόσμο και επειδή ενυπάρχει μέσα της η μαγεία. 

 

Ε. Φίσερ (1979). Η αναγκαιότητα της τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο, 5-15 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη πως η τέχνη 

θεωρείται μέσο που φέρνει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση ισορροπίας με τον 

γύρω κόσμο; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: θεωρείται, να 

κατανοήσουμε, απαραίτητο, πρόσκαιρη, ατελεύτητους. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις. 

(μονάδες 5) 

 

 

Γ2. «… είναι… διασκεδαστικό να βυθίζεσαι στη ζωή…» 

 

Γ2.α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αποστολή της ποίησης] 

 

Μπορεί κανείς να ασχοληθεί με τα διάφορα είδη της ποίησης και να συζητήσει 

την κοινωνική λειτουργία κάθε είδους με τη σειρά, δίχως να φτάσει στο γενικό 

ερώτημα «ποια είναι η αποστολή της ποίησης». Η ποίηση λοιπόν μπορεί να έχει μια 

κοινωνική αποστολή, η οποία είναι ολοφάνερη ακόμη και στην πιο πρωτόγονη μορφή 

της. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ παλιά γερμανικά ποιήματα και τραγούδια, μερικά 

από τα οποία είχαν πρακτικούς μαγικούς σκοπούς, δηλαδή ξόρκια για το κακό μάτι ή 

για να θεραπεύσουν μια ασθένεια ή για να εξευμενίσουν κάποιο δαιμόνιο. Η ποίηση, 

λοιπόν, από παλιά χρησιμοποιήθηκε στο θρησκευτικό τελετουργικό, ενώ, όταν 

τραγουδάμε έναν ύμνο, χρησιμοποιούμε και πάλι ποίηση για έναν ιδιαίτερο κοινωνικό 

σκοπό. Επομένως, είναι παρούσα σε πλείστες κοινωνικές περιστάσεις. 

Τώρα, αν προσπαθήσουμε να βρούμε την ουσιαστική αποστολή της ποίησης, το 

πρώτο για το οποίο νομίζω πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι η ποίηση 

πρέπει να δίνει κάποια ευχαρίστηση. Αν ρωτήσετε «τι είδους ευχαρίστηση», θα 

μπορέσω μόνο να απαντήσω το είδος της ευχαρίστησης που η ποίηση δίνει. Και μιλάω 

έτσι, γιατί κάθε άλλη απάντηση θα μας απομάκρυνε πολύ, προς την κατεύθυνση της 

αισθητικής και το γενικό θέμα της τέχνης. 

Υποθέτω πως συμφωνείτε και εσείς ότι ένας καλός ποιητής έχει να μας δώσει 

κάτι πέρα από την ευχαρίστηση. Αν ήταν μόνο ευχαρίστηση αυτό που μας δίνει, δε θα 

μπορούσε να φτάσει η ποίησή του ψηλά. Αυτό συμβαίνει, γιατί, πέρα από μια ειδική 

πρόθεση που μπορεί να έχει η ποίηση, υπάρχει πάντα η μετάδοση κάποιας νέας 

εμπειρίας και μιας άποψης για κάτι που αγαπάμε ή η έκφραση από κάτι που 

δοκιμάσαμε. Όμως δεν βρίσκουμε τα λόγια να το εκφράσουμε αλλά είναι ακριβώς 

αυτό που διευρύνει τη συναίσθηση ή εξευγενίζει την ευαισθησία μας. 

Έχουμε παρατηρήσει ότι η ποίηση διαφέρει από κάθε άλλη τέχνη με το να έχει 

αξία για τους ανθρώπους της γενιάς και της γλώσσας του ποιητή, αξία που μάλλον δεν 

έχει για άλλη φυλή ή γλώσσα. Είναι αλήθεια ότι και η μουσική και η ζωγραφική έχουν 

έναν τοπικό και φυλετικό χαρακτήρα, αλλά σίγουρα οι δυσκολίες της εκτίμησης σ’ 

αυτές τις τέχνες για έναν ξένο είναι λιγότερες. Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι 

και τα πεζογραφήματα έχουν τη σπουδαιότητά τους στην ίδια τους τη γλώσσα και 

«χάνουν» στη μετάφραση. Σίγουρα, όμως, όλοι νιώθουμε ότι χάνουμε πολύ λιγότερα 

διαβάζοντας ένα μυθιστόρημα, απ’ ό,τι χάνουμε διαβάζοντας σε μετάφραση ένα 

ποίημα. Όσο για τη μετάφραση κάποιας επιστημονικής εργασίας η απώλεια είναι 
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ουσιαστικά ασήμαντη. Επιπλέον, η ποίηση είναι πολύ περισσότερο τοπική παρά η 

πρόζα
1
. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από την ιστορία των ευρωπαϊκών γλωσσών. 

Από τον Μεσαίωνα ως λίγες εκατοντάδες χρόνια πριν, η λατινική γλώσσα παρέμενε η 

γλώσσα για τη Φιλοσοφία, τη Θεολογία και την Επιστήμη. Η παρόρμηση προς τη 

λογοτεχνική χρήση της γλώσσας των λαών άρχισε με την ποίηση. 

Αν τελικά έχω δίκιο να πιστεύω ότι η ποίηση έχει κοινωνική αποστολή για το 

σύνολο του λαού που κατέχει τη γλώσσα του ποιητή, τότε συμπεραίνουμε πως έχει 

σημασία για κάθε λαό της Ευρώπης να συνεχίσουν και οι άλλοι λαοί να έχουν ποίηση. 

Δεν μπορώ να διαβάσω νορβηγική ποίηση. Αν, όμως, μου έλεγαν ότι δε γράφεται πια 

ποίηση στη νορβηγική γλώσσα, θα ένιωθα κάποια ταραχή, που θα ήταν πολύ 

περισσότερο από μεγαλόψυχη συμπόνια. Θα το θεωρούσα ως ένα μελανό σημάδι 

αρρώστιας, που θα ήταν πιθανό να εξαπλωθεί πάνω από ολάκερη την ήπειρο. 

 

Τόμας Έλιοτ (1982 - ελληνική έκδοση). Επτά δοκίμια για την ποίηση.  Αθήνα: 

Γράμματα (διασκευή). 

  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, από όλες τις τέχνες ενός λαού η ποίηση είναι η πιο 

στενά δεμένη με αυτόν και τη γλώσσα του; (50-60 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Μπορεί…. περιστάσεις) 

του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 
 

Γ1.α. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: 

ολοφάνερη, ευχαρίστηση, εκφράσουμε, σπουδαιότητα, άρχισε. 

(μονάδες 5) 

                                                           
1
 Λογοτεχνικό έργο σε πεζό λόγο, όχι έμμετρος λόγος. 
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Γ1.β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με υπογράμμιση: 

πρωτόγονη, πρακτικούς, ιδιαίτερο, συμφωνείτε, μεγαλόψυχη. 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «Αν τελικά έχω δίκιο να πιστεύω ότι η ποίηση έχει κοινωνική αποστολή για 

το σύνολο του λαού που κατέχει τη γλώσσα του ποιητή, τότε συμπεραίνουμε 

πως έχει σημασία για κάθε λαό της Ευρώπης να συνεχίσουν και οι άλλοι λαοί 

να έχουν ποίηση». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων. 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αποστολή της ποίησης] 

 

Μπορεί κανείς να ασχοληθεί με τα διάφορα είδη της ποίησης και να συζητήσει 

την κοινωνική λειτουργία κάθε είδους με τη σειρά, δίχως να φτάσει στο γενικό 

ερώτημα «ποια είναι η αποστολή της ποίησης». Η ποίηση λοιπόν μπορεί να έχει μια 

κοινωνική αποστολή, η οποία είναι ολοφάνερη ακόμη και στην πιο πρωτόγονη μορφή 

της. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ παλιά γερμανικά ποιήματα και τραγούδια, μερικά 

από τα οποία είχαν πρακτικούς μαγικούς σκοπούς, δηλαδή ξόρκια για το κακό μάτι ή 

για να θεραπεύσουν μια ασθένεια ή για να εξευμενίσουν κάποιο δαιμόνιο. Η ποίηση, 

λοιπόν, από παλιά χρησιμοποιήθηκε στο θρησκευτικό τελετουργικό, ενώ, όταν 

τραγουδάμε έναν ύμνο, χρησιμοποιούμε και πάλι ποίηση για έναν ιδιαίτερο κοινωνικό 

σκοπό. Επομένως, είναι παρούσα σε πλείστες κοινωνικές περιστάσεις. 

Τώρα, αν προσπαθήσουμε να βρούμε την ουσιαστική αποστολή της ποίησης, το 

πρώτο για το οποίο νομίζω πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι η ποίηση 

πρέπει να δίνει κάποια ευχαρίστηση. Αν ρωτήσετε «τι είδους ευχαρίστηση», θα 

μπορέσω μόνο να απαντήσω το είδος της ευχαρίστησης που η ποίηση δίνει. Και μιλάω 

έτσι, γιατί κάθε άλλη απάντηση θα μας απομάκρυνε πολύ, προς την κατεύθυνση της 

αισθητικής και το γενικό θέμα της τέχνης. 

Υποθέτω πως συμφωνείτε και εσείς ότι ένας καλός ποιητής έχει να μας δώσει 

κάτι πέρα από την ευχαρίστηση. Αν ήταν μόνο ευχαρίστηση αυτό που μας δίνει, δε θα 

μπορούσε να φτάσει η ποίησή του ψηλά. Αυτό συμβαίνει, γιατί, πέρα από μια ειδική 

πρόθεση που μπορεί να έχει η ποίηση, υπάρχει πάντα η μετάδοση κάποιας νέας 

εμπειρίας και μιας άποψης για κάτι που αγαπάμε ή η έκφραση από κάτι που 

δοκιμάσαμε. Όμως δεν βρίσκουμε τα λόγια να το εκφράσουμε αλλά είναι ακριβώς αυτό 

που διευρύνει τη συναίσθηση ή εξευγενίζει την ευαισθησία μας. 

Έχουμε παρατηρήσει ότι η ποίηση διαφέρει από κάθε άλλη τέχνη με το να έχει 

αξία για τους ανθρώπους της γενιάς και της γλώσσας του ποιητή, αξία που μάλλον δεν 

έχει για άλλη φυλή ή γλώσσα. Είναι αλήθεια ότι και η μουσική και η ζωγραφική έχουν 

έναν τοπικό και φυλετικό χαρακτήρα, αλλά σίγουρα οι δυσκολίες της εκτίμησης σ’ 

αυτές τις τέχνες για έναν ξένο είναι λιγότερες. Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι 

και τα πεζογραφήματα έχουν τη σπουδαιότητά τους στην ίδια τους τη γλώσσα και 

«χάνουν» στη μετάφραση. Σίγουρα, όμως, όλοι νιώθουμε ότι χάνουμε πολύ λιγότερα 

διαβάζοντας ένα μυθιστόρημα, απ’ ό,τι χάνουμε διαβάζοντας σε μετάφραση ένα 

ποίημα. Όσο για τη μετάφραση κάποιας επιστημονικής εργασίας η απώλεια είναι 
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ουσιαστικά ασήμαντη. Επιπλέον, η ποίηση είναι πολύ περισσότερο τοπική παρά η 

πρόζα
1
. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από την ιστορία των ευρωπαϊκών γλωσσών. 

Από τον Μεσαίωνα ως λίγες εκατοντάδες χρόνια πριν, η λατινική γλώσσα παρέμενε η 

γλώσσα για τη Φιλοσοφία, τη Θεολογία και την Επιστήμη. Η παρόρμηση προς τη 

λογοτεχνική χρήση της γλώσσας των λαών άρχισε με την ποίηση. 

Αν τελικά έχω δίκιο να πιστεύω ότι η ποίηση έχει κοινωνική αποστολή για το 

σύνολο του λαού που κατέχει τη γλώσσα του ποιητή, τότε συμπεραίνουμε πως έχει 

σημασία για κάθε λαό της Ευρώπης να συνεχίσουν και οι άλλοι λαοί να έχουν ποίηση. 

Δεν μπορώ να διαβάσω νορβηγική ποίηση. Αν, όμως, μου έλεγαν ότι δε γράφεται πια 

ποίηση στη νορβηγική γλώσσα, θα ένιωθα κάποια ταραχή, που θα ήταν πολύ 

περισσότερο από μεγαλόψυχη συμπόνια. Θα το θεωρούσα ως ένα μελανό σημάδι 

αρρώστιας, που θα ήταν πιθανό να εξαπλωθεί πάνω από ολάκερη την ήπειρο. 

 

Τόμας Έλιοτ (1982 - ελληνική έκδοση). Επτά δοκίμια για την ποίηση.  Αθήνα: 

Γράμματα (διασκευή). 

  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί ο συγγραφέας δεν δίνει μια οριστική απάντηση για την αποστολή της 

ποίησης; (50-60 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Έχουμε... ποίηση)  του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

                                                           
1
 Λογοτεχνικό έργο σε πεζό λόγο, όχι έμμετρος λόγος. 
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Γ. (Μονάδες 15) 
 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις με την έντονη 

γραφή (επισημαίνονται και στο κείμενο): αποστολή, εξευμενίσουν, 

κατεύθυνση, εκτίμησης, μεγαλόψυχη. 

Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε 

λέξης: (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους 

(μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

[Τα στοιχεία θεατρολογίας στο σχολείο] 

 

Το θέατρο αποτελεί μια σύνθετη έκφραση του πολιτισμού. Μέσα σ αυτό 

συνυπάρχουν αρμονικά περισσότερες μορφές τέχνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας 

όπως είναι η λογοτεχνία και η Ζωγραφική, η Αρχιτεκτονική και η Γλυπτική, η 

Μουσική και η Διακόσμηση, ο Χορός και η Ενδυματολογία. Στο πλαίσιο του 

γνωστικού αυτού αντικειμένου ο μαθητής αποκτά γνώσεις και πληροφορίες που 

αφορούν ιδεολογίες και πολιτισμικές αξίες οι οποίες εμφανίστηκαν σε κάποια 

περίοδο της ιστορίας του πολιτισμού. Κατακτά αισθητικές εμπειρίες και πρότυπα 

συμπεριφοράς που διαχρονικά εκφράζονται από τους θεατρικούς ήρωες.  

Επιπλέον, γνωρίζει τους τρόπους λειτουργίας του Θεάτρου στη σύγχρονη 

κοινωνία και τους μηχανισμούς με τους οποίους δημιουργείται μια πετυχημένη 

θεατρική παράσταση (θεατρικός χώρος, ρόλος της κριτικής, τεχνολογία θεάτρου), 

όπως επίσης και τους συντελεστές και τον ρόλο που διαδραματίζει καθένας από 

αυτούς. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς, τον σκηνογράφο, τον 

ενδυματολόγο, τους μουσικούς και αρκετούς ακόμη, που όλοι μαζί αποτελούν 

αναπόσπαστους κρίκους στην αλυσίδα της θεατρικής παράστασης. Τέλος με 

συνδυασμό της θεωρίας και της πράξης, που επιδιώκεται σε όλη την έκταση της 

διδακτέας ύλης, ο μαθητής κατακτά τη δυνατότητα για καλύτερη έκφραση και 

επικοινωνία με το περιβάλλον του, για λειτουργική ένταξή του στην ομάδα και για 

ανάδειξη των φανερών και των λανθανουσών δυνατοτήτων του. 

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτός από την ολόπλευρη αισθητική 

καλλιέργεια και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, περιλαμβάνονται ακόμη η 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και η αναδόμηση των παιδαγωγικών σχέσεων σε όλα 

τα επίπεδα της εκπαιδευτικής πράξης. Η ενασχόληση με τη θεατρική τέχνη και, 

ειδικά, με την οργάνωση μιας θεατρικής παράστασης μπορεί να αναπροσδιορίσει τη 

σχέση μαθητών – διδασκόντων και να την επανατοποθετήσει σε ένα δημιουργικό 

πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αμεσότητα και αμοιβαιότητα με 

προφανή τα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.  

Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί και ένα όφελος με πρακτικό χαρακτήρα: 

Μέσα από τη γνωριμία με τα επαγγέλματα και τις παραμέτρους του θεάτρου, με τον 

συσχετισμό των τεχνικών του, με τις τεχνικές άλλων μορφών σύγχρονου θεάματος 

(κινηματογράφος, θέατρο, video, τηλεόραση κλπ.) συντελείται έμμεσα και κάποιος 

επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων, αφού γνωρίζοντας το θέατρο, αποκτούν 

GI_V_NEG_0_19931.pdf



μια πρώτη άμεση επαφή με επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτό, τα οποία 

ενδεχομένως θα τους προσελκύσουν μελλοντικά το ενδιαφέρον (σκηνοθέτης, 

ηθοποιός, τεχνικός σκηνής, φωτιστής, ηχολήπτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος 

κ.λπ.) 

 

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ. (2007) Τα μαθήματα επιλογής στις τρεις τάξεις του Γενικού 

Λυκείου. Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές. (Επιμ. Έκδοσης Γ. 

Σιγάλας). Αθήνα: ΟΕΔΒ, 21 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου, το θέατρο είναι μια «σύνθετη 

έκφραση του πολιτισμού»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθείται στην 

πρώτη παράγραφο (Το θέατρο …ήρωες.) του κειμένου;    

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: θέατρο, μορφές τέχνης, 

συντελεστές, χαρακτηρίζεται, ενδιαφέρον. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Τέλος με συνδυασμό της θεωρίας και της πράξης, που επιδιώκεται σε όλη 

την έκταση της διδακτέας ύλης, ο μαθητής κατακτά τη δυνατότητα για 

καλύτερη έκφραση και επικοινωνία με το περιβάλλον του».  

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή 

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα στοιχεία θεατρολογίας στο σχολείο] 

 

Το θέατρο αποτελεί μια σύνθετη έκφραση του πολιτισμού. Μέσα σ αυτό 

συνυπάρχουν αρμονικά περισσότερες μορφές τέχνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας 

όπως είναι η λογοτεχνία και η Ζωγραφική, η Αρχιτεκτονική και η Γλυπτική, η 

Μουσική και η Διακόσμηση, ο Χορός και η Ενδυματολογία. Στο πλαίσιο του 

γνωστικού αυτού αντικειμένου ο μαθητής αποκτά γνώσεις και πληροφορίες που 

αφορούν ιδεολογίες και πολιτισμικές αξίες οι οποίες εμφανίστηκαν σε κάποια 

περίοδο της ιστορίας του πολιτισμού. Κατακτά, επομένως, αισθητικές εμπειρίες και 

πρότυπα συμπεριφοράς που διαχρονικά εκφράζονται από τους θεατρικούς ήρωες.  

Επιπλέον, γνωρίζει τους τρόπους λειτουργίας του Θεάτρου στη σύγχρονη 

κοινωνία και τους μηχανισμούς με τους οποίους δημιουργείται μια πετυχημένη 

θεατρική παράσταση (θεατρικός χώρος, ρόλος της κριτικής, τεχνολογία θεάτρου), 

όπως επίσης και τους συντελεστές και τον ρόλο που διαδραματίζει καθένας από 

αυτούς. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς, τον σκηνογράφο, τον 

ενδυματολόγο, τους μουσικούς και αρκετούς ακόμη, που όλοι μαζί αποτελούν 

αναπόσπαστους κρίκους στην αλυσίδα της θεατρικής παράστασης. Τέλος με 

συνδυασμό της θεωρίας και της πράξης, που επιδιώκεται σε όλη την έκταση της 

διδακτέας ύλης, ο μαθητής κατακτά τη δυνατότητα για καλύτερη έκφραση και 

επικοινωνία με το περιβάλλον του, για λειτουργική ένταξή του στην ομάδα και για 

ανάδειξη των φανερών και των λανθανουσών δυνατοτήτων του. 

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτός από την ολόπλευρη αισθητική 

καλλιέργεια και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, περιλαμβάνονται ακόμη η 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και η αναδόμηση των παιδαγωγικών σχέσεων σε όλα 

τα επίπεδα της εκπαιδευτικής πράξης. Η ενασχόληση με τη θεατρική τέχνη και, 

ειδικά, με την οργάνωση μιας θεατρικής παράστασης μπορεί να αναπροσδιορίσει τη 

σχέση μαθητών – διδασκόντων και να την επανατοποθετήσει σε ένα δημιουργικό 

πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αμεσότητα και αμοιβαιότητα με 

προφανή τα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.  

Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί και ένα όφελος με πρακτικό χαρακτήρα: 

Μέσα από τη γνωριμία με τα επαγγέλματα και τις παραμέτρους του θεάτρου, με τον 

συσχετισμό των τεχνικών του, με τις τεχνικές άλλων μορφών σύγχρονου θεάματος 

(κινηματογράφος, θέατρο, video, τηλεόραση κλπ.) συντελείται έμμεσα και κάποιος 
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επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων, αφού γνωρίζοντας το θέατρο, αποκτούν 

μια πρώτη άμεση επαφή με επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτό, τα οποία 

ενδεχομένως θα τους προσελκύσουν μελλοντικά το ενδιαφέρον (σκηνοθέτης, 

ηθοποιός, τεχνικός σκηνής, φωτιστής, ηχολήπτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος 

κ.λπ.) 

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ. (2007) Τα μαθήματα επιλογής στις τρεις τάξεις του Γενικού 

Λυκείου. Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές. (Επιμ. Έκδοσης Γ. 

Σιγάλας). Αθήνα: ΟΕΔΒ, 21 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα από την ενασχόληση των μαθητών με τη θεατρική τέχνη; (60 – 

80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Το θέατρο …ήρωες.) 

του κειμένου.   

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: έκφραση, 

αναπόσπαστους, επιδιώκεται, αμεσότητα, αμοιβαιότητα (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Πρόκειται για τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς, τον σκηνογράφο, τον 

ενδυματολόγο, τους μουσικούς και αρκετούς ακόμη, που όλοι μαζί 

αποτελούν αναπόσπαστους κρίκους στην αλυσίδα της θεατρικής 

παράστασης.» 

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η απόκτηση καλού γούστου] 

 

Οπουδήποτε συναντάμε έναν λαό με καλό γούστο, διαπιστώνουμε πως η αρχή 

της μόρφωσής του ή της ενστικτώδους ανατροφής του στηρίζεται στην απόκτηση 

φυσικών ικανοτήτων που μπορεί να είναι πρακτικές ή ωφελιμιστικές, αλλά σε όλες 

τις περιπτώσεις προϋποθέτουν ως τίμημα για την αποτελεσματικότητά τους την 

καλλιέργεια της αρμονίας και της χάρης. Η αγροτική τέχνη, για παράδειγμα, δείχνει 

πάντα καλό γούστο. Και πρόκειται για την τέχνη ανθρώπων που η εκπαίδευσή τους 

είναι ουσιαστικά χειροτεχνική-χειρωνακτική. Η τέχνη βρίσκεται στη δεξιοτεχνία 

ικανότητα με την οποία φτιάχνονται τα αντικείμενα. Άρα δεν υπάρχει συνειδητός 

διαχωρισμός μεταξύ δεξιοτεχνίας και τέχνης, μεταξύ φόρμας και σκοπού. 

Η τέχνη των πρωτόγονων λαών είναι βασικά αγροτική τέχνη κι έχει τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά το ίδιο και η τέχνη των ιθαγενών, που δεν είναι ούτε 

καθαρά πρωτόγονη ούτε όμως και σαφώς αγροτική. Τέτοια είναι η τέχνη των 

κατοίκων του Μπαλί
1
. Ένας καλλιτέχνης που έζησε ανάμεσα σε αυτούς τους 

ανθρώπους και μελέτησε τις συνήθειές τους γράφει πως η τέχνη των κατοίκων του 

Μπαλί δε συγκαταλέγεται στην κατηγορία των «μεγάλων τεχνών», με την έννοια ότι 

εκεί δεν παράγονται συνειδητά έργα τέχνης για την τέχνη, έργα με αισθητική αξία 

ξεχωριστή από τη λειτουργικότητά τους. Όμως η τέχνη του Μπαλί είναι πολύ λεπτή, 

πολύ εξελιγμένη, ώστε να μη συγκαταλέγεται στις αγροτικές τέχνες.  Παράλληλα, δεν 

είναι μια πρωτόγονη τέχνη που υπόκειται στους τελετουργικούς και φυλετικούς 

νόμους και που την αποκαλούμε «πρίμιτιφ»
2
, επειδή η αισθητική των καλλιτεχνών 

δεν συμβαδίζει με τη δική μας. 

Μας πληροφορεί, ακόμη, πως η τέχνη του Μπαλί είναι ανώνυμη, και συνιστά 

έκφραση της συλλογικής σκέψης. Επίσης, πως όλα τα έργα - το να φιλοτεχνήσει 

κανείς λόγου χάρη ένα όμορφο αφιέρωμα, το να σκαλίσει μια πέτρινη πύλη ναού ή το 

να φτιάξει μια σειρά από μάσκες - έχουν την ίδια αισθητική σημασία. Επιπρoσθέτως, 

μας ενημερώνει ότι η γλώσσα των Μπαλινέζων δεν έχει λέξεις αντίστοιχες με τις 

λέξεις «τέχνη» και «καλλιτέχνης» κι ούτε υπάρχει ιδιαίτερη ομάδα καλλιτεχνών. 

                                                           
1
 Μπαλί: νησί της Ινδονησίας. 

2
   πρίμιτιφ: τέχνη που, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά κριτήρια, είναι απλοϊκή και 

αδέξια, με κυρίαρχο στοιχείο την αφέλεια που χαρακτηρίζει την τέχνη των παιδιών ή 

των πρωτόγονων. 
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Καθένας στο Μπαλί φαίνεται πως είναι καλλιτέχνης και δεν επιτρέπεται η 

συγκέντρωση των καλλιτεχνικών γνώσεων σε μια ιδιαίτερη τάξη διανοουμένων. 

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το εκπαιδευτικό τους σύστημα επιβάλλει σε 

όλους, από τον πρίγκιπα μέχρι και τον τελευταίο χειρώνακτα, να μάθουν την τέχνη 

της ζωγραφικής, της ξυλογλυπτικής, της μουσικής και της κατασκευής των μουσικών 

οργάνων, του χορού και του τραγουδιού, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μαθαίνουν 

κάθε άλλη τεχνική. Η μόρφωση είναι τεχνική και η τεχνική είναι μόρφωση. Το 

αποτέλεσμα είναι ο κοινός άνθρωπος να είναι το ίδιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης 

όπως και ο ευγενής, μολονότι μπορεί να επαγγέλλεται τον γεωργό, τον έμπορο ή τον 

υπηρέτη. Το γούστο με τον τρόπο αυτό δεν γίνεται προνόμιο μιας τάξης ή μιας 

καλλιεργημένης μειονότητας, αλλά καθίσταται κτήμα όλου του λαού. 

  

H. Read (1971). Πέντε δοκίμια για την τέχνη. Η αισθητική του φίλμ, (μτφ. Δ. 

Θεοδωρικάκος). Αθήνα: Μπουκουμάνης, 131-134 (διασκευή) 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνεται στο κείμενο η άποψη ότι η απόκτηση 

καλού γούστου στηρίζεται στην απόκτηση ικανοτήτων που προϋποθέτουν την 

καλλιέργεια της αρμονίας και της χάρης; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή στη 

δεύτερη παράγραφο (Η τέχνη… δική μας) του κειμένου. 

 (μονάδες 2). 

 

Β2.β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι λέξεις ή φράσεις που επισημάνατε; 

 (μονάδες 2) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συνθέσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο 

με έντονη γραφή): εκπαίδευση, δεξιοτεχνία, έργα, αισθητική, φιλοτεχνήσει. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Η λέξη μάσκες χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική/δηλωτική ή με τη 

μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία;   

 (μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων η οποία θα περιέχει τη λέξη 

μάσκα με την αντίθετη σημασία από αυτήν που διαπιστώσατε παραπάνω. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η απόκτηση καλού γούστου] 

 

Οπουδήποτε συναντάμε έναν λαό με καλό γούστο, διαπιστώνουμε πως η αρχή 

της μόρφωσής του ή της ενστικτώδους ανατροφής του στηρίζεται στην απόκτηση 

φυσικών ικανοτήτων που μπορεί να είναι πρακτικές ή ωφελιμιστικές, αλλά σε όλες 

τις περιπτώσεις προϋποθέτουν ως τίμημα για την αποτελεσματικότητά τους την 

καλλιέργεια της αρμονίας και της χάρης. Η αγροτική τέχνη, για παράδειγμα, δείχνει 

πάντα καλό γούστο. Και πρόκειται για την τέχνη ανθρώπων που η εκπαίδευσή τους 

είναι ουσιαστικά χειροτεχνική-χειρωνακτική. Η τέχνη βρίσκεται στη δεξιοτεχνία/ 

ικανότητα με την οποία φτιάχνονται τα αντικείμενα. Άρα δεν υπάρχει συνειδητός 

διαχωρισμός μεταξύ δεξιοτεχνίας και τέχνης, μεταξύ φόρμας και σκοπού. 

Η τέχνη των πρωτόγονων λαών είναι βασικά αγροτική τέχνη κι έχει τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά το ίδιο και η τέχνη των ιθαγενών, που δεν είναι ούτε 

καθαρά πρωτόγονη ούτε όμως και σαφώς αγροτική. Τέτοια είναι η τέχνη των 

κατοίκων του Μπαλί
1
. Ένας καλλιτέχνης που έζησε ανάμεσα σε αυτούς τους 

ανθρώπους και μελέτησε τις συνήθειές τους γράφει πως η τέχνη των κατοίκων του 

Μπαλί δε συγκαταλέγεται στην κατηγορία των «μεγάλων τεχνών», με την έννοια ότι 

εκεί δεν παράγονται συνειδητά έργα τέχνης για την τέχνη, έργα με αισθητική αξία 

ξεχωριστή από τη λειτουργικότητά τους. Όμως η τέχνη του Μπαλί είναι πολύ λεπτή, 

πολύ εξελιγμένη, ώστε να μη συγκαταλέγεται στις αγροτικές τέχνες.  Παράλληλα, δεν 

είναι μια πρωτόγονη τέχνη που υπόκειται στους τελετουργικούς και φυλετικούς 

νόμους και που την αποκαλούμε «πρίμιτιφ»
2
, επειδή η αισθητική των καλλιτεχνών 

δεν συμβαδίζει με τη δική μας. 

Μας πληροφορεί, ακόμη, πως η τέχνη του Μπαλί είναι ανώνυμη, και συνιστά 

έκφραση της συλλογικής σκέψης. Επίσης, πως όλα τα έργα - το να φιλοτεχνήσει 

κανείς λόγου χάρη ένα όμορφο αφιέρωμα, το να σκαλίσει μια πέτρινη πύλη ναού ή το 

να φτιάξει μια σειρά από μάσκες - έχουν την ίδια αισθητική σημασία. Επιπρoσθέτως, 

μας ενημερώνει ότι η γλώσσα των Μπαλινέζων δεν έχει λέξεις αντίστοιχες με τις 

                                                           
1
 Μπαλί: νησί της Ινδονησίας. 

2
   πρίμιτιφ: τέχνη που, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά κριτήρια, είναι απλοϊκή και 

αδέξια, με κυρίαρχο στοιχείο την αφέλεια που χαρακτηρίζει την τέχνη των παιδιών ή 

των πρωτόγονων. 
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λέξεις «τέχνη» και «καλλιτέχνης» κι ούτε υπάρχει ιδιαίτερη ομάδα καλλιτεχνών. 

Καθένας στο Μπαλί φαίνεται πως είναι καλλιτέχνης και δεν επιτρέπεται η 

συγκέντρωση των καλλιτεχνικών γνώσεων σε μια ιδιαίτερη τάξη διανοουμένων. 

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το εκπαιδευτικό τους σύστημα επιβάλλει σε 

όλους, από τον πρίγκιπα μέχρι και τον τελευταίο χειρώνακτα, να μάθουν την τέχνη 

της ζωγραφικής, της ξυλογλυπτικής, της μουσικής και της κατασκευής των μουσικών 

οργάνων, του χορού και του τραγουδιού, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μαθαίνουν 

κάθε άλλη τεχνική. Η μόρφωση είναι τεχνική και η τεχνική είναι μόρφωση. Το 

αποτέλεσμα είναι ο κοινός άνθρωπος να είναι το ίδιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης 

όπως και ο ευγενής, μολονότι μπορεί να επαγγέλλεται τον γεωργό, τον έμπορο ή τον 

υπηρέτη. Το γούστο με τον τρόπο αυτό δεν γίνεται προνόμιο μιας τάξης ή μιας 

καλλιεργημένης μειονότητας, αλλά καθίσταται κτήμα όλου του λαού. 

  

H. Read (1971). Πέντε δοκίμια για την τέχνη. Η αισθητική του φίλμ, (μτφ. Δ. 

Θεοδωρικάκος). Αθήνα: Μπουκουμάνης, 131-134 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνεται στην περίοδο λόγου: «η τέχνη του 

Μπαλί συνιστά έκφραση της συλλογικής σκέψης» (50-70 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2.α. Να δείξετε πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη 

παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 3) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συνθέσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο 

κείμενο με έντονη γραφή): γούστο, αρμονίας, γνώσεων, εκπαιδευτικό 

σύστημα, τεχνική.  

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Δεν είναι μια πρωτόγονη τέχνη που υπόκειται στους τελετουργικούς και 

φυλετικούς νόμους». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου, αφού εντοπίσετε την ονοματική αναφορική 

πρόταση, να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η κοινωνιολογία στην τέχνη του θεάτρου] 

 

Πολλοί αγνοούν την επιστήμη του θεάτρου. Όταν αναφέρεις τη λέξη 

«θεατρολογία», πολλοί σου λένε ότι είσαι ηθοποιός ή δουλεύεις στην τηλεόραση. Η 

θεατρολογία είναι μια νέα σχετικά επιστήμη, η οποία ξεκίνησε τον 20ό αιώνα στη 

Γερμανία. Στην Ευρώπη, λοιπόν, εμφανίστηκε πιο μπροστά από ό,τι στην Ελλάδα. 

Στη χώρα μας η θεατρολογία ως γνωστικός κλάδος πρωτοεμφανίστηκε το 1980 στο 

πρόγραμμα σπουδών της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και αργότερα 

ως ανεξάρτητο επιστημονικό αντικείμενο σπουδών στο Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο. 

 Ένας  ελεύθερος ορισμός θα μπορούσε να είναι ο εξής: θεατρολογία είναι η 

επιστήμη που μελετά όχι μόνο τον λόγο του θεάτρου, αλλά και όλες τις παραμέτρους 

γύρω από αυτό (τον σκηνοθέτη, τον ηθοποιό, τα σκηνικά και φυσικά το κείμενο). 

Ετυμολογικά είναι σύνθετη από τις λέξεις θέατρο και λόγος, δηλαδή η επιστήμη που 

μελετά τόσο τα κείμενα του θεάτρου αυτά καθαυτά, όσο και κάθε λογής κείμενα που 

αναφέρονται σε αυτό (άρθρα, μελέτες θεατρολογικές, ιστορικές, κοινωνιολογικές 

κ.λ.π.).  

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι πηγή ενός ερευνητή του θεάτρου 

είναι, εκτός από τα βασικά κείμενα του θεάτρου, και εκείνα της ιστορίας, της 

ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της επικαιρότητας κ.ά,  επειδή το ενδιαφέρον 

που έχει η θεατρολογία είναι ότι πάνω απ’ όλα είναι μια διεπιστήμη, μια επιστήμη 

δηλαδή που εμπεριέχει αρκετές άλλες επιστήμες. Αυτό είναι που την κάνει χρήσιμη, 

πρακτική και δημιουργική για την πρόοδο της παιδείας και του πολιτισμού μας. 

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στα σχολεία αυτόν τo σκοπό έχει. Nα διδάξει 

τα φιλολογικά, λογοτεχνικά, φυσικά, κοινωνιολογικά, κ.ά. μαθήματα/κείμενα με τους 

δημιουργικούς και παιγνιώδεις μεθοδολογικούς τρόπους/εργαλεία του θεάτρου. Έτσι, 

το μάθημα για τον μαθητή γίνεται πιο δημιουργικό και ξεκούραστο. 

Η πλευρά της διεπιστήμης αυτής που μας ενδιαφέρει, για να εξηγηθεί ο τίτλος 

του άρθρου μας, είναι αυτή της κοινωνιολογίας του θεάτρου. Σε ιστοσελίδα του 

πανεπιστημίου Πατρών ο Δημήτρης Τσατσούλης, σημειολόγος του θεάτρου και 

καθηγητής, αναφέρει στην περιγραφή του μαθήματος: «Η Κοινωνιολογία του 

Θεάτρου αποτελεί ειδικό κλάδο της θεατρολογίας. Πρόκειται για μια θεωρητική 

διεπιστημονική προσέγγιση του θεατρικού γεγονότος, αφού εξετάζει το θέατρο 

(δράμα και παράσταση) με κοινωνιολογικά εργαλεία». Εκείνο που μας ενδιαφέρει και 

πρέπει να κρατήσουμε από τον μεγάλο κατάλογο των «άπειρων» μορφών μελέτης 
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που μπορεί να επιλέξει κάποιος μελετητής είναι το γεγονός ότι κάθε παράσταση 

μπορεί να αναλυθεί με κοινωνιολογικά εργαλεία, όπως και κάθε κοινωνικό γεγονός 

με θεατρολογικά εργαλεία. Γεγονός το οποίο δεν πρέπει να λησμονηθεί είναι ότι η 

συγκεκριμένη επιστήμη, η κοινωνιολογία του θεάτρου, παρουσιάζει άμεση 

επιστημονική συνάφεια με την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία.  

Άλλωστε, κατά τον Σαίξπηρ: «Όλα είναι μια παράσταση και εμείς 

αναλαμβάνουμε έναν ξεχωριστό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή (στη δουλειά, στην 

οικογενειακή μας ζωή, στις φιλικές και στις κοινωνικές μας συγκεντρώσεις)». Κατά 

τον ίδιο τρόπο κάθε κοινωνική εκδήλωση (π.χ. μια αφρικανική τελετουργία, ένα 

φιλανθρωπικό δείπνο, αλλά και μια οικογενειακή συγκέντρωση) παρουσιάζει, 

σαφέστατα, έντονα θεατρικά στοιχεία. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η τέχνη και 

ιδιαίτερα το θέατρο περιέχει κοινωνιολογικές προεκτάσεις και αφορά την κοινωνία 

και τον πολιτισμό της κάθε χώρας και ότι το θέατρο απευθύνεται στον άνθρωπο, στην 

κοινωνία και στην πολιτισμική πρόοδο.  

 

M. Γιαννάτου, Iστοσελίδα για την τέχνη Artmag, 26.6.2014 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τη συγγραφέα, οι πηγές για έναν ερευνητή του θεάτρου; (60 – 

80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Ένας,... 

κοινωνιολογικές κ.λπ.) του κειμένου;  

 (μονάδες 2) 

Β2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αγνοούν, ερευνητή, 

εμπεριέχει, προσέγγιση, προεκτάσεις. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.). 

(μονάδες 10)  

 

Γ2.α. «Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι πηγή ενός ερευνητή του θεάτρου 

είναι, εκτός από τα βασικά κείμενα του θεάτρου, και εκείνα της ιστορίας 

…». 

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πηγή. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η κοινωνιολογία στην τέχνη του θεάτρου] 

 

Πολλοί αγνοούν την επιστήμη του θεάτρου. Όταν αναφέρεις τη λέξη 

«θεατρολογία», πολλοί σου λένε ότι είσαι ηθοποιός ή δουλεύεις στην τηλεόραση. Η 

θεατρολογία είναι μια νέα σχετικά επιστήμη, η οποία ξεκίνησε τον 20ό αιώνα στη 

Γερμανία. Στην Ευρώπη, λοιπόν, εμφανίστηκε πιο μπροστά από ό,τι στην Ελλάδα. 

Στη χώρα μας η θεατρολογία ως γνωστικός κλάδος πρωτοεμφανίστηκε το 1980 στο 

πρόγραμμα σπουδών της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και αργότερα 

ως ανεξάρτητο επιστημονικό αντικείμενο σπουδών στο Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο. 

 Ένας  ελεύθερος ορισμός θα μπορούσε να είναι ο εξής: θεατρολογία είναι η 

επιστήμη που μελετά όχι μόνο τον λόγο του θεάτρου, αλλά και όλες τις παραμέτρους 

γύρω από αυτό (τον σκηνοθέτη, τον ηθοποιό, τα σκηνικά και φυσικά το κείμενο). 

Ετυμολογικά είναι σύνθετη από τις λέξεις θέατρο και λόγος, δηλαδή η επιστήμη που 

μελετά τόσο τα κείμενα του θεάτρου αυτά καθαυτά, όσο και κάθε λογής κείμενα που 

αναφέρονται σε αυτό (άρθρα, μελέτες θεατρολογικές, ιστορικές, κοινωνιολογικές 

κ.λ.π.).  

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι πηγή ενός ερευνητή του θεάτρου είναι, 

εκτός από τα βασικά κείμενα του θεάτρου, και εκείνα της ιστορίας, της 

ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της επικαιρότητας κ.ά,  επειδή το ενδιαφέρον 

που έχει η θεατρολογία είναι ότι πάνω απ’ όλα είναι μια διεπιστήμη, μια επιστήμη 

δηλαδή που εμπεριέχει αρκετές άλλες επιστήμες. Αυτό είναι που την κάνει χρήσιμη, 

πρακτική και δημιουργική για την πρόοδο της παιδείας και του πολιτισμού μας. 

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στα σχολεία αυτόν τoν σκοπό έχει. Nα 

διδάξει τα φιλολογικά, λογοτεχνικά, φυσικά, κοινωνιολογικά, κ.ά. μαθήματα/κείμενα 

με τους δημιουργικούς και παιγνιώδεις μεθοδολογικούς τρόπους/εργαλεία του 

θεάτρου. Έτσι, το μάθημα για τον μαθητή γίνεται πιο δημιουργικό και ξεκούραστο. 

Η πλευρά της διεπιστήμης αυτής που μας ενδιαφέρει, για να εξηγηθεί ο τίτλος 

του άρθρου μας, είναι αυτή της κοινωνιολογίας του θεάτρου. Σε ιστοσελίδα του 

πανεπιστημίου Πατρών ο Δημήτρης Τσατσούλης, σημειολόγος του θεάτρου και 

καθηγητής, αναφέρει στην περιγραφή του μαθήματος: «Η Κοινωνιολογία του 

Θεάτρου αποτελεί ειδικό κλάδο της θεατρολογίας. Πρόκειται για μια θεωρητική 

διεπιστημονική προσέγγιση του θεατρικού γεγονότος, αφού εξετάζει το θέατρο 
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(δράμα και παράσταση) με κοινωνιολογικά εργαλεία». Εκείνο που μας ενδιαφέρει και 

πρέπει να κρατήσουμε από τον μεγάλο κατάλογο των «άπειρων» μορφών μελέτης 

που μπορεί να επιλέξει κάποιος μελετητής είναι το γεγονός ότι κάθε παράσταση 

μπορεί να αναλυθεί με κοινωνιολογικά εργαλεία, όπως και κάθε κοινωνικό γεγονός 

με θεατρολογικά εργαλεία. Γεγονός το οποίο δεν πρέπει να λησμονηθεί είναι ότι η 

συγκεκριμένη επιστήμη, η κοινωνιολογία του θεάτρου, παρουσιάζει άμεση 

επιστημονική συνάφεια με την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία.  

Άλλωστε, κατά τον Σαίξπηρ: «Όλα είναι μια παράσταση και εμείς 

αναλαμβάνουμε έναν ξεχωριστό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή (στη δουλειά, στην 

οικογενειακή μας ζωή, στις φιλικές και στις κοινωνικές μας συγκεντρώσεις)». Κατά 

τον ίδιο τρόπο κάθε κοινωνική εκδήλωση (π.χ. μια αφρικανική τελετουργία, ένα 

φιλανθρωπικό δείπνο, αλλά και μια οικογενειακή συγκέντρωση) παρουσιάζει, 

σαφέστατα, έντονα θεατρικά στοιχεία. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η τέχνη και 

ιδιαίτερα το θέατρο περιέχει κοινωνιολογικές προεκτάσεις και αφορά την κοινωνία 

και τον πολιτισμό της κάθε χώρας και ότι το θέατρο απευθύνεται στον άνθρωπο, 

στην κοινωνία και στην πολιτισμική πρόοδο.  

 

M. Γιαννάτου, Iστοσελίδα για την τέχνη Artmag, 26.6.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι «κάθε κοινωνική εκδήλωση [..] 

παρουσιάζει έντονα θεατρικά στοιχεία». (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία παράγραφο (Άλλωστε 

..πρόοδο) του κειμένου.  

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: παραμέτρους, 

επικαιρότητας, εμπεριέχει, αναλυθεί, απευθύνεται. Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, 

το πρόσωπο κλπ.). 

(μονάδες 10)  

 

Γ2α. «Πρόκειται για μια θεωρητική διεπιστημονική προσέγγιση του θεατρικού 

γεγονότος, αφού εξετάζει το θέατρο … με κοινωνιολογικά εργαλεία».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη προσέγγιση. Στην πρώτη 

χρησιμοποιήστε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η κοινωνιολογία στην τέχνη του θεάτρου] 

 

Πολλοί αγνοούν την επιστήμη του θεάτρου. Όταν αναφέρεις τη λέξη 

«θεατρολογία», πολλοί σου λένε ότι είσαι ηθοποιός ή δουλεύεις στην τηλεόραση. Η 

θεατρολογία είναι μια νέα σχετικά επιστήμη, η οποία ξεκίνησε τον 20ό αιώνα στη 

Γερμανία. Στην Ευρώπη, λοιπόν, εμφανίστηκε πιο μπροστά από ό,τι στην Ελλάδα. 

Στη χώρα μας η θεατρολογία ως γνωστικός κλάδος πρωτοεμφανίστηκε το 1980 στο 

πρόγραμμα σπουδών της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και αργότερα 

ως ανεξάρτητο επιστημονικό αντικείμενο σπουδών στο Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο. 

Ένας  ελεύθερος ορισμός θα μπορούσε να είναι ο εξής: Θεατρολογία είναι η 

επιστήμη που μελετά όχι μόνο τον λόγο του θεάτρου, αλλά και όλες τις παραμέτρους 

γύρω από αυτό (τον σκηνοθέτη, τον ηθοποιό, τα σκηνικά και φυσικά το κείμενο). 

Ετυμολογικά είναι σύνθετη από τις λέξεις θέατρο και λόγος, δηλαδή η επιστήμη που 

μελετά τόσο τα κείμενα του θεάτρου αυτά καθαυτά, όσο και κάθε λογής κείμενα που 

αναφέρονται σε αυτό (άρθρα, μελέτες θεατρολογικές, ιστορικές, κοινωνιολογικές 

κ.λ.π.).  

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι πηγή ενός ερευνητή του θεάτρου είναι, 

εκτός από τα βασικά κείμενα του θεάτρου, και εκείνα της ιστορίας, της 

ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της επικαιρότητας κ.ά,  επειδή το ενδιαφέρον 

που έχει η θεατρολογία είναι ότι πάνω απ’ όλα είναι μια διεπιστήμη, μια επιστήμη 

δηλαδή που εμπεριέχει αρκετές άλλες επιστήμες. Αυτό είναι που την κάνει χρήσιμη, 

πρακτική και δημιουργική για την πρόοδο της παιδείας και του πολιτισμού μας. 

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στα σχολεία αυτόν τo σκοπό έχει. Nα διδάξει 

τα φιλολογικά, λογοτεχνικά, φυσικά, κοινωνιολογικά, κ.ά. μαθήματα/κείμενα με τους 

δημιουργικούς και παιγνιώδεις μεθοδολογικούς τρόπους/εργαλεία του θεάτρου. Έτσι, 

το μάθημα για τον μαθητή γίνεται πιο δημιουργικό και ξεκούραστο. 

Η πλευρά της διεπιστήμης αυτής που μας ενδιαφέρει, για να εξηγηθεί ο τίτλος 

του άρθρου μας, είναι αυτή της κοινωνιολογίας του θεάτρου. Σε ιστοσελίδα του 

πανεπιστημίου Πατρών ο Δημήτρης Τσατσούλης, σημειολόγος του θεάτρου και 

καθηγητής, αναφέρει στην περιγραφή του μαθήματος: «Η Κοινωνιολογία του 

Θεάτρου αποτελεί ειδικό κλάδο της θεατρολογίας. Πρόκειται για μια θεωρητική 

διεπιστημονική προσέγγιση του θεατρικού γεγονότος, αφού εξετάζει το θέατρο 

(δράμα και παράσταση) με κοινωνιολογικά εργαλεία». Εκείνο που μας ενδιαφέρει και 

πρέπει να κρατήσουμε από τον μεγάλο κατάλογο των «άπειρων» μορφών μελέτης 

που μπορεί να επιλέξει κάποιος μελετητής είναι το γεγονός ότι κάθε παράσταση 

μπορεί να αναλυθεί με κοινωνιολογικά εργαλεία, όπως και κάθε κοινωνικό γεγονός 

με θεατρολογικά εργαλεία. Γεγονός το οποίο δεν πρέπει να λησμονηθεί είναι ότι η 
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συγκεκριμένη επιστήμη, η κοινωνιολογία του θεάτρου, παρουσιάζει άμεση 

επιστημονική συνάφεια με την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία.  

Άλλωστε, κατά τον Σαίξπηρ: «Όλα είναι μια παράσταση και εμείς 

αναλαμβάνουμε έναν ξεχωριστό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή (στη δουλειά, στην 

οικογενειακή μας ζωή, στις φιλικές και στις κοινωνικές μας συγκεντρώσεις)». Κατά 

τον ίδιο τρόπο κάθε κοινωνική εκδήλωση (π.χ. μια αφρικανική τελετουργία, ένα 

φιλανθρωπικό δείπνο, αλλά και μια οικογενειακή συγκέντρωση) παρουσιάζει, 

σαφέστατα, έντονα θεατρικά στοιχεία. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η τέχνη και 

ιδιαίτερα το θέατρο περιέχει κοινωνιολογικές προεκτάσεις και αφορά την κοινωνία 

και τον πολιτισμό της κάθε χώρας και ότι το θέατρο απευθύνεται στον άνθρωπο, στην 

κοινωνία και στην πολιτισμική πρόοδο.  

 

M. Γιαννάτου, Iστοσελίδα για την τέχνη Artmag, 26.6.2014 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με την αρθρογράφο, ο ερευνητής του θεάτρου χρησιμοποιεί ως 

πηγή και τα ιστορικά κείμενα; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου.  

 (μονάδες 5) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αναφέρεις, 

ορισμός, μελετητής, άμεση, πολιτισμική. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.). 

(μονάδες 10)  
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Γ2α. «Αυτό είναι που την κάνει χρήσιμη, πρακτική και δημιουργική για την 

πρόοδο της παιδείας και του πολιτισμού μας».  

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η κοινωνιολογία στην τέχνη του θεάτρου] 

 

Πολλοί αγνοούν την επιστήμη του θεάτρου. Όταν αναφέρεις τη λέξη 

«θεατρολογία», πολλοί σου λένε ότι είσαι ηθοποιός ή δουλεύεις στην τηλεόραση. Η 

θεατρολογία είναι μια νέα σχετικά επιστήμη, η οποία ξεκίνησε τον 20ό αιώνα στη 

Γερμανία. Στην Ευρώπη, λοιπόν, εμφανίστηκε πιο μπροστά από ό,τι στην Ελλάδα. 

Στη χώρα μας η θεατρολογία ως γνωστικός κλάδος πρωτοεμφανίστηκε το 1980 στο 

πρόγραμμα σπουδών της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και αργότερα 

ως ανεξάρτητο επιστημονικό αντικείμενο σπουδών στο Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο. 

 Ένας ελεύθερος ορισμός θα μπορούσε να είναι ο εξής: θεατρολογία είναι η 

επιστήμη που μελετά όχι μόνο τον λόγο του θεάτρου, αλλά και όλες τις παραμέτρους 

γύρω από αυτό (τον σκηνοθέτη, τον ηθοποιό, τα σκηνικά και φυσικά το κείμενο). 

Ετυμολογικά είναι σύνθετη από τις λέξεις θέατρο και λόγος, δηλαδή η επιστήμη που 

μελετά τόσο τα κείμενα του θεάτρου αυτά καθαυτά, όσο και κάθε λογής κείμενα που 

αναφέρονται σε αυτό (άρθρα, μελέτες θεατρολογικές, ιστορικές, κοινωνιολογικές 

κ.λπ.).  

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι πηγή ενός ερευνητή του θεάτρου είναι, 

εκτός από τα βασικά κείμενα του θεάτρου, και εκείνα της ιστορίας, της 

ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της επικαιρότητας κ.ά,  επειδή το ενδιαφέρον 

που έχει η θεατρολογία είναι ότι πάνω απ’ όλα είναι μια διεπιστήμη, μια επιστήμη 

δηλαδή που εμπεριέχει αρκετές άλλες επιστήμες. Αυτό είναι που την κάνει χρήσιμη, 

πρακτική και δημιουργική για την πρόοδο της παιδείας και του πολιτισμού μας. 

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στα σχολεία αυτό τoν σκοπό έχει. Nα διδάξει 

τα φιλολογικά, λογοτεχνικά, φυσικά, κοινωνιολογικά, κ.ά. μαθήματα/κείμενα με τους 

δημιουργικούς και παιγνιώδεις μεθοδολογικούς τρόπους/εργαλεία του θεάτρου. Έτσι, 

το μάθημα για τον μαθητή γίνεται πιο δημιουργικό και ξεκούραστο. 

Η πλευρά της διεπιστήμης αυτής που μας ενδιαφέρει, για να εξηγηθεί ο τίτλος 

του άρθρου μας, είναι αυτή της κοινωνιολογίας του θεάτρου. Σε ιστοσελίδα του 

πανεπιστημίου Πατρών ο Δημήτρης Τσατσούλης, σημειολόγος του θεάτρου και 

καθηγητής, αναφέρει στην περιγραφή του μαθήματος: «Η Κοινωνιολογία του 

Θεάτρου αποτελεί ειδικό κλάδο της θεατρολογίας. Πρόκειται για μια θεωρητική 

διεπιστημονική προσέγγιση του θεατρικού γεγονότος, αφού εξετάζει το θέατρο 

(δράμα και παράσταση) με κοινωνιολογικά εργαλεία». Εκείνο που μας ενδιαφέρει και 

πρέπει να κρατήσουμε από τον μεγάλο κατάλογο των «άπειρων» μορφών μελέτης 

GI_V_NEG_0_19944.pdf



που μπορεί να επιλέξει κάποιος μελετητής είναι το γεγονός ότι κάθε παράσταση 

μπορεί να αναλυθεί με κοινωνιολογικά εργαλεία, όπως και κάθε κοινωνικό γεγονός 

με θεατρολογικά εργαλεία. Γεγονός το οποίο δεν πρέπει να λησμονηθεί είναι ότι η 

συγκεκριμένη επιστήμη, η κοινωνιολογία του θεάτρου, παρουσιάζει άμεση 

επιστημονική συνάφεια με την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία.  

Άλλωστε, κατά τον Σαίξπηρ: «Όλα είναι μια παράσταση και εμείς 

αναλαμβάνουμε έναν ξεχωριστό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή (στη δουλειά, στην 

οικογενειακή μας ζωή, στις φιλικές και στις κοινωνικές μας συγκεντρώσεις)». Κατά 

τον ίδιο τρόπο κάθε κοινωνική εκδήλωση (π.χ. μια αφρικανική τελετουργία, ένα 

φιλανθρωπικό δείπνο, αλλά και μια οικογενειακή συγκέντρωση) παρουσιάζει, 

σαφέστατα, έντονα θεατρικά στοιχεία. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η τέχνη και 

ιδιαίτερα το θέατρο περιέχει κοινωνιολογικές προεκτάσεις και αφορά την κοινωνία 

και τον πολιτισμό της κάθε χώρας και ότι το θέατρο απευθύνεται στον άνθρωπο, 

στην κοινωνία και στην πολιτισμική πρόοδο.  

 

M. Γιαννάτου, Iστοσελίδα για την τέχνη Artmag, 26.6.2014 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15)  

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τη συγγραφέα, η σχέση του θεάτρου με κάθε 

κοινωνικό γεγονός; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τρίτη παράγραφο (Από … ξεκούραστο) 

του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: επιστήμη, μελετά, δημιουργική, κοινωνία, 

άνθρωπο. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς 

την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου 

και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 5) 

 

GI_V_NEG_0_19944.pdf



ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η τυραννία της κενότητας]  

 

Ακούω αρκετούς να μιλάνε σαν ιεροκήρυκες για δημοκρατία στην τέχνη, 

καλύτερα για εκδημοκρατισμό, για λαϊκότητα, για ευληπτότητα και άλλα παρόμοια. 

Όταν τους ρωτάς τι ακριβώς εννοούν και κυρίως αν μπορούν να τεκμηριώσουν με 

παραδείγματα τις απόψεις τους, αδυνατούν να απαντήσουν συγκεκριμένα. Αγορεύουν, 

λοιπόν, και καταλαβαίνεις αμέσως ότι το ύψιστο παράδειγμα εκδημοκρατισμού που 

έχουν στο μυαλό τους είναι αυτό των τηλεμετρήσεων και της Eurovision. Κάθε χώρα 

στέλνει το τραγούδι και τον τραγουδιστή που έχει επιλέξει με δημοκρατικές 

διαδικασίες, ψηφοφορίες, με SMS
1
 κ.λπ. Στη συνέχεια τα τραγούδια παρουσιάζονται 

σε πανευρωπαϊκή προβολή και οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν το καλύτερο πάλι με 

«δημοκρατικές διαδικασίες», SMS κ.λπ. Ο τέλειος εκδημοκρατισμός στην τέχνη, 

λοιπόν, ή η αποθέωση της συμμετοχικής δημοκρατίας.  

Μόνο που ο διαγωνισμός της Eurovision δεν είναι τέχνη και η δημοκρατία του 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά η «τυραννία των ανόητων», για να θυμηθούμε τον Σαρλ 

Μποντλέρ. Είναι η δημοκρατία του πολτού, στην οποία όλα αλέθονται και τίποτε δεν 

ξεχωρίζει. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της δημοκρατίας, τίποτε δεν ιεραρχείται, 

όλοι είναι το ίδιο. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, επειδή ακριβώς νομιμοποιούν 

τον πολτό, αφού οτιδήποτε περάσει απ’ αυτά αποκτά νομιμοποιητικά εύσημα.  

Για να ξαναγυρίσουμε στην τέχνη, αυτή ήταν πάντοτε υπόθεση μιας ελίτ
2
. Δεν 

εννοώ μιας κοινωνικής ελίτ, ας πούμε κάποιων μεγαλοαστών ή κάποιων 

γαιοκτημόνων παλαιότερα. Εννοώ μιας ελίτ ανθρώπων που προσπαθούν, που 

θυσιάζονται, που είναι ολοκληρωτικά δοσμένοι σε αυτό που κάνουν, που παίρνουν 

ρίσκα. Και φυσικά εννοώ μιας ελίτ ανθρώπων που έχουν την ικανότητα να 

αισθανθούν την ταραχή της τέχνης. Και αυτοί μπορεί να είναι οι πιο καθημερινοί 

άνθρωποι, οι πιο «ασήμαντοι», οι ανώνυμοι της πραγματικής δημοκρατίας.  

Η άλλη δημοκρατία στις ημέρες μας είναι εντελώς φαινομενική. Δεν υπάρχει 

μεγαλύτερο αίσθημα αποξένωσης, μεγαλύτερη πλήξη, μεγαλύτερη περιθωριοποίηση 

του ανθρώπου από αυτά που δοκιμάζουμε μέσω της φαινομενικής συλλογικότητας της 

επικοινωνίας. Τα άτομα (επίτηδες χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη) αναζητούν μια θέση 

μέσα σ’ αυτήν τη φαινομενική συλλογικότητα και γεμίζουν τις διευθύνσεις του 

                                                 
1
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών 

κινητής τηλεφωνίας 
2
Ομάδα ανθρώπων με περιορισμένο αριθμό επίλεκτων μελών.  
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MySpace
3
 και εσχάτως του Facebook (που, αν το καλοσκεφθείς, είναι 

αποτροπιαστικό). Παραδίδονται έτσι άνευ όρων στη δημοκρατία της αγοράς ή 

καλύτερα στη δημοκρατία των προϊόντων της αγοράς, δημιουργώντας την 

ψευδαίσθηση της έκφρασης και της δημοκρατίας χωρίς όρια.  

Ναι, είναι ψευδαίσθηση αυτού του είδους η έκφραση, γιατί αποτελεί μια 

δημοκρατία του μάταιου. Εκατομμύρια τα μπλογκ
4
 και οι μπλόγκερ στο Internet. 

Εντάξει, εκφράζονται, αν και η σωστότερη λέξη είναι εκτονώνονται. Για να 

μείνουμε, όμως, στον χώρο της τέχνης, δε βλέπω θεαματικά αποτελέσματα στη 

βελτίωση της λογοτεχνίας, δε βλέπω θεαματικά αποτελέσματα στην ποιότητα του 

διαλόγου ούτε στις διαδικασίες της πρόσληψης, παρά τα χιλιάδες κείμενα που 

«αναρτώνται» κάθε λεπτό στις ιστοσελίδες. Καλλιτέχνες εξακολουθούν να είναι αυτοί 

που εργάζονται, που ρισκάρουν, που δίνονται, που αφιερώνονται ακόμη και σε μια 

χίμαιρα. Αυτοί αποτελούν την πραγματική δημοκρατία της τέχνης. Η δημοκρατία του 

SMS δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η δημοκρατία της βουής, έκφραση του 

πολτού. 

 

Ν. Μπακουνάκης, εφ. Το Βήμα, 2.12.2007 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια μορφή «εκδημοκρατισμού» στην τέχνη κατηγορεί έντονα ο αρθρογράφος; 

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο 

αρθρογράφος στην τρίτη παράγραφο (Για να  …δημοκρατίας.) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

                                                 
3
 Κάπως λιγότερο γνωστό από το Facebook, αν και λίγο παλιότερο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης 
4
 Μπλογκ: ιστοσελίδα στην οποία τα μηνύματα δημοσιεύονται και εμφανίζονται με 

χρονολογική σειρά 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: τεκμηριώσουν, 

αναδεικνύουν, ιεραρχείται, ψευδαίσθηση, εκτονώνονται (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος 

κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Και φυσικά εννοώ μιας ελίτ ανθρώπων που έχουν την ικανότητα να 

αισθανθούν την ταραχή της τέχνης».  

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η τυραννία της κενότητας] 

 

Ακούω αρκετούς να μιλάνε σαν ιεροκήρυκες για δημοκρατία στην τέχνη, 

καλύτερα για εκδημοκρατισμό, για λαϊκότητα, για ευληπτότητα και άλλα παρόμοια. 

Όταν τους ρωτάς τι ακριβώς εννοούν και κυρίως αν μπορούν να τεκμηριώσουν με 

παραδείγματα τις απόψεις τους, αδυνατούν να απαντήσουν συγκεκριμένα. Αγορεύουν, 

λοιπόν, και καταλαβαίνεις αμέσως ότι το ύψιστο παράδειγμα εκδημοκρατισμού που 

έχουν στο μυαλό τους είναι αυτό των τηλεμετρήσεων και της Eurovision. Κάθε χώρα 

στέλνει το τραγούδι και τον τραγουδιστή που έχει επιλέξει με δημοκρατικές 

διαδικασίες, ψηφοφορίες, με SMS
1
 κ.λπ. Στη συνέχεια τα τραγούδια παρουσιάζονται 

σε πανευρωπαϊκή προβολή και οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν το καλύτερο πάλι με 

«δημοκρατικές διαδικασίες», SMS κ.λπ. Ο τέλειος εκδημοκρατισμός στην τέχνη, 

λοιπόν, ή η αποθέωση της συμμετοχικής δημοκρατίας.  

Μόνο που ο διαγωνισμός της Eurovision δεν είναι τέχνη και η δημοκρατία του 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά η «τυραννία των ανόητων», για να θυμηθούμε τον Σαρλ 

Μποντλέρ. Είναι η δημοκρατία του πολτού, στην οποία όλα αλέθονται και τίποτε δεν 

ξεχωρίζει. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της δημοκρατίας, τίποτε δεν ιεραρχείται, 

όλοι είναι το ίδιο. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, επειδή ακριβώς νομιμοποιούν 

τον πολτό, αφού οτιδήποτε περάσει απ’ αυτά αποκτά νομιμοποιητικά εύσημα.  

Για να ξαναγυρίσουμε στην τέχνη, αυτή ήταν πάντοτε υπόθεση μιας ελίτ
2
. Δεν 

εννοώ μιας κοινωνικής ελίτ, ας πούμε κάποιων μεγαλοαστών ή κάποιων γαιοκτημόνων 

παλαιότερα. Εννοώ μιας ελίτ ανθρώπων που προσπαθούν, που θυσιάζονται, που είναι 

ολοκληρωτικά δοσμένοι σε αυτό που κάνουν, που παίρνουν ρίσκα. Και φυσικά εννοώ 

μιας ελίτ ανθρώπων που έχουν την ικανότητα να αισθανθούν την ταραχή της τέχνης. 

Και αυτοί μπορεί να είναι οι πιο καθημερινοί άνθρωποι, οι πιο «ασήμαντοι», οι 

ανώνυμοι της πραγματικής δημοκρατίας.  

Η άλλη δημοκρατία στις ημέρες μας είναι εντελώς φαινομενική. Δεν υπάρχει 

μεγαλύτερο αίσθημα αποξένωσης, μεγαλύτερη πλήξη, μεγαλύτερη περιθωριοποίηση 

του ανθρώπου από αυτά που δοκιμάζουμε μέσω της φαινομενικής συλλογικότητας της 

επικοινωνίας. Τα άτομα (επίτηδες χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη) αναζητούν μια θέση 

                                                 
1
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας 
2
Ομάδα ανθρώπων με περιορισμένο αριθμό επίλεκτων μελών.  
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μέσα σ’ αυτήν τη φαινομενική συλλογικότητα και γεμίζουν τις διευθύνσεις του 

MySpace
3
 και εσχάτως του Facebook (που, αν το καλοσκεφθείς, είναι αποτροπιαστικό). 

Παραδίδονται έτσι άνευ όρων στη δημοκρατία της αγοράς ή καλύτερα στη δημοκρατία 

των προϊόντων της αγοράς, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της έκφρασης και της 

δημοκρατίας χωρίς όρια.  

Ναι, είναι ψευδαίσθηση αυτού του είδους η έκφραση, γιατί αποτελεί μια 

δημοκρατία του μάταιου. Εκατομμύρια τα μπλογκ και οι μπλόγκερ στο Internet. 

Εντάξει, εκφράζονται, αν και η σωστότερη λέξη είναι εκτονώνονται. Για να μείνουμε, 

όμως, στον χώρο της τέχνης, δε βλέπω θεαματικά αποτελέσματα στη βελτίωση της 

λογοτεχνίας, δε βλέπω θεαματικά αποτελέσματα στην ποιότητα του διαλόγου ούτε στις 

διαδικασίες της πρόσληψης, παρά τα χιλιάδες κείμενα που «αναρτώνται» κάθε λεπτό 

στις ιστοσελίδες. Καλλιτέχνες εξακολουθούν να είναι αυτοί που εργάζονται, που 

ρισκάρουν, που δίνονται, που αφιερώνονται ακόμη και σε μια χίμαιρα. Αυτοί 

αποτελούν την πραγματική δημοκρατία της τέχνης. Η δημοκρατία του SMS δεν μπορεί 

να είναι τίποτε άλλο παρά η δημοκρατία της βουής, έκφραση του πολτού. 

 

Ν. Μπακουνάκης, εφ. Το Βήμα, 2.12.2007 (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει πως η τέχνη ήταν πάντοτε υπόθεση μιας 

περιορισμένης ομάδας ανθρώπων, μιας «ελίτ». Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

αυτής της ομάδας; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου (Ναι… πολτού) του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                 
3
 Κάπως λιγότερο γνωστό από το Facebook, αν και λίγο παλιότερο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: διαδικασίες, αποθέωση, 

νομιμοποιούν, ικανότητα, περιθωριοποίηση (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Nα επισημάνετε πέντε ξενόγλωσσους όρους στο κείμενο και να αιτιολογήσετε τη 

χρήση τους.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η τυραννία της κενότητας]  

 

Ακούω αρκετούς να μιλάνε σαν ιεροκήρυκες για δημοκρατία στην τέχνη, 

καλύτερα για εκδημοκρατισμό, για λαϊκότητα, για ευληπτότητα και άλλα παρόμοια. 

Όταν τους ρωτάς τι ακριβώς εννοούν και κυρίως αν μπορούν να τεκμηριώσουν με 

παραδείγματα τις απόψεις τους, αδυνατούν να απαντήσουν συγκεκριμένα. Αγορεύουν, 

λοιπόν, και καταλαβαίνεις αμέσως ότι το ύψιστο παράδειγμα εκδημοκρατισμού που 

έχουν στο μυαλό τους είναι αυτό των τηλεμετρήσεων και της Eurovision. Κάθε χώρα 

στέλνει το τραγούδι και τον τραγουδιστή που έχει επιλέξει με δημοκρατικές 

διαδικασίες, ψηφοφορίες, με SMS
1
 κ.λπ. Στη συνέχεια τα τραγούδια παρουσιάζονται σε 

πανευρωπαϊκή προβολή και οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν το καλύτερο πάλι με 

«δημοκρατικές διαδικασίες», SMS κ.λπ. Ο τέλειος εκδημοκρατισμός στην τέχνη, 

λοιπόν, ή η αποθέωση της συμμετοχικής δημοκρατίας.  

Μόνο που ο διαγωνισμός της Eurovision δεν είναι τέχνη και η δημοκρατία του 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά η «τυραννία των ανόητων», για να θυμηθούμε τον Σαρλ 

Μποντλέρ. Είναι η δημοκρατία του πολτού, στην οποία όλα αλέθονται και τίποτε δεν 

ξεχωρίζει. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της δημοκρατίας, τίποτε δεν ιεραρχείται, 

όλοι είναι το ίδιο. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, επειδή ακριβώς νομιμοποιούν 

τον πολτό, αφού οτιδήποτε περάσει απ’ αυτά αποκτά νομιμοποιητικά εύσημα. 

Για να ξαναγυρίσουμε στην τέχνη, αυτή ήταν πάντοτε υπόθεση μιας ελίτ
2
. Δεν 

εννοώ μιας κοινωνικής ελίτ, ας πούμε κάποιων μεγαλοαστών ή κάποιων γαιοκτημόνων 

παλαιότερα. Εννοώ μιας ελίτ ανθρώπων που προσπαθούν, που θυσιάζονται, που είναι 

ολοκληρωτικά δοσμένοι σε αυτό που κάνουν, που παίρνουν ρίσκα. Και φυσικά εννοώ 

μιας ελίτ ανθρώπων που έχουν την ικανότητα να αισθανθούν την ταραχή της τέχνης. 

Και αυτοί μπορεί να είναι οι πιο καθημερινοί άνθρωποι, οι πιο «ασήμαντοι», οι 

ανώνυμοι της πραγματικής δημοκρατίας.  

Η άλλη δημοκρατία στις ημέρες μας είναι εντελώς φαινομενική. Δεν υπάρχει 

μεγαλύτερο αίσθημα αποξένωσης, μεγαλύτερη πλήξη, μεγαλύτερη περιθωριοποίηση 

του ανθρώπου όσο από αυτά που δοκιμάζουμε μέσω της φαινομενικής συλλογικότητας 

της επικοινωνίας. Τα άτομα (επίτηδες χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη) αναζητούν μια θέση 

μέσα σ’ αυτήν τη φαινομενική συλλογικότητα και γεμίζουν τις διευθύνσεις του 

                                                 
1
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας 
2
 Ομάδα ανθρώπων με περιορισμένο αριθμό επίλεκτων μελών.  
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MySpace
3
 και εσχάτως του Facebook (που, αν το καλοσκεφθείς, είναι αποτροπιαστικό). 

Παραδίδονται έτσι άνευ όρων στη δημοκρατία της αγοράς ή καλύτερα στη δημοκρατία 

των προϊόντων της αγοράς, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της έκφρασης και της 

δημοκρατίας χωρίς όρια.  

Ναι, είναι ψευδαίσθηση αυτού του είδους η έκφραση, γιατί αποτελεί μια 

δημοκρατία του μάταιου. Εκατομμύρια τα μπλογκ και οι μπλόγκερ στο Internet. 

Εντάξει, εκφράζονται, αν και η σωστότερη λέξη είναι εκτονώνονται. Για να μείνουμε, 

όμως, στον χώρο της τέχνης, δε βλέπω θεαματικά αποτελέσματα στη βελτίωση της 

λογοτεχνίας, δε βλέπω θεαματικά αποτελέσματα στην ποιότητα του διαλόγου ούτε στις 

διαδικασίες της πρόσληψης, παρά τα χιλιάδες κείμενα που «αναρτώνται» κάθε λεπτό 

στις ιστοσελίδες. Καλλιτέχνες εξακολουθούν να είναι αυτοί που εργάζονται, που 

ρισκάρουν, που δίνονται, που αφιερώνονται ακόμη και σε μια χίμαιρα. Αυτοί 

αποτελούν την πραγματική δημοκρατία της τέχνης. Η δημοκρατία του SMS δεν μπορεί 

να είναι τίποτε άλλο παρά η δημοκρατία της βουής, έκφραση του πολτού. 

 

Ν. Μπακουνάκης, εφ. Το Βήμα, 2.12.2007 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του αρθρογράφου ότι η έκφραση μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ψευδαίσθηση. (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στην τελευταία (Ναι   …πολτού.) παράγραφο του κειμένου; 

 

(μονάδες 5) 

                                                 
3
 Κάπως λιγότερο γνωστό από το Facebook, αν και λίγο παλιότερο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: εκδημοκρατισμού, 

πανευρωπαϊκή, νομιμοποιούν, ανώνυμοι, θεαματικά (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος 

κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Καλλιτέχνες εξακολουθούν να είναι αυτοί που εργάζονται …».  

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.   

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο τύπος καίγεται] 

 

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της 

ενημέρωσης» έχει το ίδιο μαράζι που πολλοί διατυπώνουν και στην Ελλάδα. Κυριαρχεί 

ένας καταστροφικός εφησυχασμός για ό,τι πάει στραβά, και φυσικά για την κρίση του 

Τύπου. «Ίσως είναι καιρός να πανικοβληθούμε» τιτλοφορεί το πρώτο του κεφάλαιο. 

Σ’ αυτήν την κρίση πολλοί επιχειρηματίες του Τύπου απαντούν με περιορισμό 

του κόστους. Φωναχτά στη Γαλλία, σιωπηρά στην Ελλάδα. Για τον Bernard Poulet ο 

περιορισμός του κόστους δεν αρκεί. Εξάλλου, στη Γαλλία το δοκίμασαν επί μακρόν: 

«Εδώ και πολλά χρόνια τα μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και τα σχέδια λιτότητας 

διαδέχονται το ένα το άλλο», γράφει για τη Γαλλία. «Μαζικές απολύσεις έπληξαν 

πολλές εκατοντάδες μισθωτούς και ακόμη και η μεγαλύτερη γαλλική εφημερίδα, η 

"Quest France", αναγκάστηκε να αποφασίσει τον Σεπτέμβριο του 2008 την κατάργηση 

125 θέσεων εργασίας. Η δρακόντεια μείωση των λειτουργικών εξόδων των 

εφημερίδων, η μείωση του αριθμού των σελίδων και του μεγέθους τους, το κλείσιμο 

γραφείων ανταποκριτών στο εξωτερικό, ο περιορισμός του χρόνου για την διεξαγωγή 

ερευνών κ.λπ. μειώνουν σίγουρα το συνολικό κόστος, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζουν 

κερδοφόρους ισολογισμούς. Ακόμη, τα ένθετα (μόδα, αυτοκίνητα, ρολόγια) 

πολλαπλασιάζονται, για να «τσιμπήσουν» οι διαφημιστές, και εκτινάσσεται στα ύψη ο 

πληθωρισμός των «πρόσθετων προϊόντων» (βιβλία, CD, DVD, στυλό, ηλεκτρονικές 

συσκευές, καφετιέρες κ.λπ.), ενέργειες που μετατρέπουν την εφημερίδα σε δωρεάν 

ένθετο εμπορικής προσφοράς και δεν είναι παρά προσωρινές λύσεις ανάγκης». 

Αυτή είναι και η κατάσταση στον ελληνικό τύπο. Οι εκδότες συρρικνώνουν το 

έτσι κι αλλιώς χαμηλό κόστος των δημοσιογραφικών τμημάτων, επενδύοντας όλο και 

περισσότερο στις προσφορές και τα δώρα, τα οποία υποτίθεται ότι συνοδεύουν τις 

εφημερίδες. Ξεχνούν ότι το βασικό προϊόν τους είναι η σκέψη, το μεράκι και οι γνώσεις 

των ανθρώπων που ερευνούν και γράφουν. Στην προσπάθεια, όμως, να συμπιέσουν το 

κόστος, προσπαθούν με τους ίδιους ανθρώπους να παράγουν περισσότερα προϊόντα, 

ενώ στην ουσία παράγουν μόνο περισσότερο τυπωμένο χαρτί δίχως σκέψη. Οι 

περισσότερες ώρες δουλειάς των δημοσιογράφων παράγουν περισσότερες λέξεις με 

λιγότερη σκέψη. Οι αναγνώστες από την πλευρά τους δεν πληρώνουν για να αγοράσουν 

λέξεις. Άλλωστε, βρίσκουν άφθονες και δωρεάν στο διαδίκτυο. Θα αγόραζαν ένα 

έντυπο, αν μπορούσε να τους προσφέρει μια υπηρεσία. Θα ήταν ικανοποιημένοι, αν μια 
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εφημερίδα γινόταν πλοηγός στη θάλασσα των πληροφοριών που τους περιβάλλει και 

μπορούσε να βάλει τάξη στο χάος,  

Επομένως, για να έχει μέλλον ο τύπος, δεν αρκεί να μεταμορφωθεί σε 

ηλεκτρονικό. Δε φτάνει να μπει στο διαδίκτυο. Πρέπει να καταφέρει να συμπυκνώνει 

καθημερινά την πραγματικότητα σε θεωρία, να δίνει νόημα στις αμέτρητες 

πληροφορίες που καθημερινά λαμβάνουμε από εκατοντάδες Μέσα. Βέβαια, δεν είναι 

εύκολο. Απεναντίας, θέλει διαρκή παραγωγή σκέψης και νέων ιδεών, επένδυση στους 

ανθρώπους, δηλαδή στην εκπαίδευση και στην επανεκπαίδευσή τους: Δεν μπορεί, για 

παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος να διαβάζει λιγότερο από τους αναγνώστες του. 

Κυρίως, όμως, απαιτείται αλλαγή θεώρησης της ίδιας της βιομηχανίας του τύπου. 

Μπορεί να το κάνει; 

Ο Bernard Poulet μεταφέρει στο βιβλίο του τα λόγια του Αμερικανού εκδότη 

Dean Singleton: «Στο μέλλον δεν θα υπάρχουν παρά δύο κατηγορίες εφημερίδων. Οι 

επιζήσασες και οι νεκρές». Οι πρώτες, ακόμη και αν δε θα μοιάζουν με τις εφημερίδες 

που σήμερα ξέρουμε, θα είναι χρήσιμες, επειδή δε θα προσθέτουν θόρυβο στον πολύ 

θόρυβο της πληροφορίας που καθημερινά μας βομβαρδίζει. Θα προσφέρουν μία βασική 

υπηρεσία, δηλαδή θα μειώνουν τον θόρυβο της υπερπληροφόρησης. Έτσι, θα 

ταχτοποιούν το χάος που δημιουργεί η πληροφορική μας κοινωνία. 

 

Π. Μανδραβέλης, από την ιστοσελίδα του εβδ. περιοδικού Lifo, 19.11.2009 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι τρόποι με τους οποίους αντιδρούν οι 

εκδότες στην κρίση του σύγχρονου Τύπου; (60 80 λέξεις)  

(μονάδες 10) 
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Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Επομένως... κάνει;) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: εφησυχασμός, 

δρακόντεια, κόστος, επένδυση, θεώρησης. (Mπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) . 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2.α. «Ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της 

ενημέρωσης» έχει το ίδιο μαράζι που πολλοί διατυπώνουν και στην Ελλάδα»:  

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια ονοματική 

αναφορική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών, είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων. 

 

(Μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο τύπος καίγεται]  

 

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της 

ενημέρωσης» έχει το ίδιο μαράζι που πολλοί διατυπώνουν και στην Ελλάδα. Κυριαρχεί 

ένας καταστροφικός εφησυχασμός για ό,τι πάει στραβά, και φυσικά για την κρίση του 

Τύπου. «Ίσως είναι καιρός να πανικοβληθούμε» τιτλοφορεί το πρώτο του κεφάλαιο. 

Σ’ αυτήν την κρίση πολλοί επιχειρηματίες του Τύπου απαντούν με περιορισμό 

του κόστους. Φωναχτά στη Γαλλία, σιωπηρά στην Ελλάδα. Για τον Bernard Poulet ο 

περιορισμός του κόστους δεν αρκεί. Εξάλλου, στη Γαλλία το δοκίμασαν επί μακρόν: 

«Εδώ και πολλά χρόνια τα μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και τα σχέδια λιτότητας 

διαδέχονται το ένα το άλλο», γράφει για τη Γαλλία. «Μαζικές απολύσεις έπληξαν 

πολλές εκατοντάδες μισθωτούς και ακόμη και η μεγαλύτερη γαλλική εφημερίδα, η 

"Quest France", αναγκάστηκε να αποφασίσει τον Σεπτέμβριο του 2008 την κατάργηση 

125 θέσεων εργασίας. Η δρακόντεια μείωση των λειτουργικών εξόδων των 

εφημερίδων, η μείωση του αριθμού των σελίδων και του μεγέθους τους, το κλείσιμο 

γραφείων ανταποκριτών στο εξωτερικό, ο περιορισμός του χρόνου για την διεξαγωγή 

ερευνών κ.λπ. μειώνουν σίγουρα το συνολικό κόστος, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζουν 

κερδοφόρους ισολογισμούς. Ακόμη, τα ένθετα (μόδα, αυτοκίνητα, ρολόγια) 

πολλαπλασιάζονται, για να «τσιμπήσουν» οι διαφημιστές, και εκτινάσσεται στα ύψη ο 

πληθωρισμός των «πρόσθετων προϊόντων» (βιβλία, CD, DVD, στυλό, ηλεκτρονικές 

συσκευές, καφετιέρες κ.λπ.), ενέργειες που μετατρέπουν την εφημερίδα σε δωρεάν 

ένθετο εμπορικής προσφοράς και δεν είναι παρά προσωρινές λύσεις ανάγκης». 

Αυτή είναι και η κατάσταση στον ελληνικό τύπο. Οι εκδότες συρρικνώνουν το 

έτσι κι αλλιώς χαμηλό κόστος των δημοσιογραφικών τμημάτων, επενδύοντας όλο και 

περισσότερο στις προσφορές και τα δώρα, τα οποία υποτίθεται ότι συνοδεύουν τις 

εφημερίδες. Ξεχνούν ότι το βασικό προϊόν τους είναι η σκέψη, το μεράκι και οι γνώσεις 

των ανθρώπων που ερευνούν και γράφουν. Στην προσπάθεια, όμως, να συμπιέσουν το 

κόστος, προσπαθούν με τους ίδιους ανθρώπους να παράγουν περισσότερα προϊόντα, 

ενώ στην ουσία παράγουν μόνο περισσότερο τυπωμένο χαρτί δίχως σκέψη. Οι 

περισσότερες ώρες δουλειάς των δημοσιογράφων παράγουν περισσότερες λέξεις με 

λιγότερη σκέψη. Οι αναγνώστες από την πλευρά τους δεν πληρώνουν για να αγοράσουν 

λέξεις. Άλλωστε, βρίσκουν άφθονες και δωρεάν στο διαδίκτυο. Θα αγόραζαν ένα 

έντυπο, αν μπορούσε να τους προσφέρει μια υπηρεσία. Θα ήταν ικανοποιημένοι, αν μια 
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εφημερίδα γινόταν πλοηγός στη θάλασσα των πληροφοριών που τους περιβάλλει και 

μπορούσε να βάλει τάξη στο χάος,  

Επομένως, για να έχει μέλλον ο τύπος, δεν αρκεί να μεταμορφωθεί σε 

ηλεκτρονικό. Δε φτάνει να μπει στο διαδίκτυο. Πρέπει να καταφέρει να συμπυκνώνει 

καθημερινά την πραγματικότητα σε θεωρία, να δίνει νόημα στις αμέτρητες 

πληροφορίες που καθημερινά λαμβάνουμε από εκατοντάδες Μέσα. Βέβαια, δεν είναι 

εύκολο. Απεναντίας, θέλει διαρκή παραγωγή σκέψης και νέων ιδεών, επένδυση στους 

ανθρώπους, δηλαδή στην εκπαίδευση και στην επανεκπαίδευσή τους: Δεν μπορεί, για 

παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος να διαβάζει λιγότερο από τους αναγνώστες του. 

Κυρίως, όμως, απαιτείται αλλαγή θεώρησης της ίδιας της βιομηχανίας του τύπου. 

Μπορεί να το κάνει; 

Ο Bernard Poulet μεταφέρει στο βιβλίο του τα λόγια του Αμερικανού εκδότη 

Dean Singleton: «Στο μέλλον δεν θα υπάρχουν παρά δύο κατηγορίες εφημερίδων. Οι 

επιζήσασες και οι νεκρές». Οι πρώτες, ακόμη και αν δε θα μοιάζουν με τις εφημερίδες 

που σήμερα ξέρουμε, θα είναι χρήσιμες, επειδή δε θα προσθέτουν θόρυβο στον πολύ 

θόρυβο της πληροφορίας που καθημερινά μας βομβαρδίζει. Θα προσφέρουν μία βασική 

υπηρεσία, δηλαδή θα μειώνουν τον θόρυβο της υπερπληροφόρησης. Έτσι, θα 

ταχτοποιούν το χάος που δημιουργεί η πληροφορική μας κοινωνία. 

 

Π. Μανδραβέλης, από την ιστοσελίδα του εβδ. περιοδικού Lifo, 19.11.2009 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς τεκμηριώνεται η άποψη του αρθρογράφου ότι «για να έχει μέλλον ο τύπος, 

δεν αρκεί να μεταμορφωθεί σε ηλεκτρονικό»; (60 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο 

αρθρογράφος στη δεύτερη παράγραφο (Σ’ αυτήν… ανάγκης») του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: καταστροφικός εφησυχασμός, σχέδια 

λιτότητας, πραγματικότητα, νέων ιδεών, χρήσιμες. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις ή προτάσεις του κειμένου είναι 

όροι του ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. (Τρεις φράσεις ή προτάσεις 

περισσεύουν). 

1. «περιορισμό του κόστους» 

2. «μέτρα εξοικονόμησης δαπανών» 

3. «δρακόντεια μείωση των λειτουργικών εξόδων» 

4. «κερδοφόρους ισολογισμούς» 

5. «δωρεάν στο διαδίκτυο» 

6. «αλλαγή θεώρησης» 

7. «δύο κατηγορίες εφημερίδων» 

8. «ταχτοποιούν το χάος» 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Το κοινό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης] 

 

Υπάρχει η άποψη πως η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ) αντιλαμβάνεται το κοινό τους ως μια «μάζα 

κοινών ή μέσων ανθρώπων», των οποίων το πολιτιστικό επίπεδο θεωρείται χαμηλό. 

Το κοινό αυτό αποτελείται από άντρες και γυναίκες, από τους οποίους λείπει κάθε 

πολιτική ή πνευματική ανησυχία και προβληματισμός. Γι’ αυτό και τα τηλεοπτικά 

προϊόντα που το κοινό θέλει - και που του τα προσφέρουν - είναι χαμηλής ποιότητας. 

Αναμφίβολα, μέχρι ένα σημείο η εικόνα αυτή του κοινού βασίζεται στην 

πραγματικότητα. Η σύγχρονη κοινωνία προσφέρει στα μέλη της τυπική παιδεία και 

όχι τα προσόντα και τα βιώματα που θα επέτρεπαν μια γνήσια, ενεργητική συμμετοχή 

στον χώρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γι’ αυτόν τον λόγο οι 

λαϊκές μάζες αποζητούν πληροφόρηση και ψυχαγωγία που δεν κουράζει πνευματικά 

και δεν αναστατώνει τον καθιερωμένο τρόπο ζωής και σκέψης. 

Εντούτοις, το να αντιλαμβάνεται κανείς το πολιτιστικό επίπεδο του κοινού ως 

μια συμπαγή και αμετάβλητη ενότητα είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο. Αρχικά, επειδή 

έτσι παραγνωρίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών που απαρτίζουν το «κοινό» 

- διαφοροποιήσεις ταξικές, γεωγραφικές, κατά φύλο, ηλικία και μόρφωση. Έπειτα, 

γιατί μια τέτοια αντίληψη λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία
1
 και δεν 

επιτρέπει καμιά ουσιαστική διερεύνηση των αναγκών, των ικανοτήτων και των 

δυνατοτήτων των ανδρών και των γυναικών που απαρτίζουν το κοινό. Με άλλα 

λόγια, η εικόνα αυτή του κοινού, μολονότι έχει κάποιες από τις ρίζες της στην 

κοινωνική πραγματικότητα, ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό 

απομόνωσης από την πραγματικότητα. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος 

για το πώς είναι το κοινό. Τέλος, επιδιώκεται να διαμορφωθούν οι ανάγκες και οι 

προτιμήσεις του κοινού, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις ανάγκες των 

επικεφαλής των μέσων. 

Ποιες ανάγκες των ΜΜΕ εξυπηρετεί, λοιπόν, αυτή η εικόνα του κοινού, η 

οποία μοιάζει να καθοδηγεί τους σύγχρονους πομπούς επικοινωνίας στη διαδικασία 

                                                           
1
 αυτοεκπληρούμενη προφητεία: άποψη σύμφωνα με την οποία η αρνητική προσδοκία 

που έχουμε για κάποιον ή κάτι οδηγεί τους εμπλεκόμενους σε υιοθέτηση 

συμπεριφορών που προκαλούν την επιβεβαίωση αυτής της αρνητικής προσδοκίας 

μας. 
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παραγωγής των μηνυμάτων; Η εικόνα του κοινού ως «μάζας μέσων ανθρώπων» 

χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου γίνεται αβασάνιστα αποδεκτή από τα στελέχη των 

ΜΜΕ, γιατί λειτουργεί ως άλλοθι για την τυποποίηση και τον συντηρητισμό που 

χαρακτηρίζει τα προϊόντα των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτέλεσμα κατά 

κύριο λόγο του γεγονότος ότι τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως 

εμπορικές επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν το κοινό τους πάνω απ’ όλα ως 

αγοραστικό κοινό, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τα λαϊκά ενδιαφέροντα και 

γούστα. Ασφαλώς, τα μηνύματα των ΜΜΕ δανείζονται στοιχεία της λαϊκής 

κουλτούρας, τα οποία όμως, αφού τα ενσωματώσουν, και με τον τρόπο αυτό τα 

μεταμορφώσουν σε προϊόντα μαζικής παραγωγής, τα ξαναπροσφέρουν «αλλοιωμένα» 

στις λαϊκές μάζες. Επομένως, μακροχρόνια το κοινό θα μάθει να θέλει και να ζητά 

αυτό που του έχει ήδη προσφερθεί, αυτό στο οποίο έχει ήδη εκτεθεί και το οποίο 

τελικά διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το «τι θέλει το κοινό». Αρκετοί μελετητές 

πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός των ΜΜΕ πως κατά κάποιον τρόπο εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του κοινού - δίνοντάς του αυτό που θέλει - είναι ένας τρόπος να 

εκλογικεύσουν τις δικές τους απλοϊκές φόρμουλες. Ο κόσμος, λένε οι μελετητές, δεν 

ξέρει τι θέλει μέχρι να το δει και ακόμη και τότε αυτό που θέλει είναι συγκεχυμένο 

και πολύπλοκο. 

 

Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

Αθήνα: Gutenberg, 254-263 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τη συγγραφέα, τα στελέχη των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

αποδέχονται την άποψη πως το κοινό είναι ένα σύνολο ανθρώπων χαμηλού 

πολιτιστικού επιπέδου; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 
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Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί η 

συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο (Εντούτοις… μέσων) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή:  τηλεοπτικά προϊόντα, κοινό, 

ψυχαγωγία, διαφοροποιήσεις, μόρφωση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε γιατί η συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση «μάζα 

κοινών ή μέσων ανθρώπων».  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και βία: μια επίκαιρη συζήτηση] 

 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Κατά μέσο όρο 

ο πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα στη 

μικρή οθόνη, χωρίς να υπολογιστούν ο κινηματογράφος, ο τύπος ή το Διαδίκτυο. 

Ειδικά τα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αφιερώνουν στην τηλεόραση 

περίπου όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή στην οικογένεια και τους φίλους τους. 

Μάλιστα στις ΗΠΑ οι νέοι φαίνεται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση από όσο στη σχολική τάξη: κατά μέσο όρο ένας απόφοιτος Λυκείου έχει 

αφιερώσει περίπου 12.000 ώρες στο σχολείο και περίπου 19.000 ώρες στην 

τηλεόραση! Και μόνα αυτά τα δεδομένα αρκούν, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον 

των ειδικών στη μελέτη της επίδρασής της στο κοινό, ιδίως στα παιδιά και στους 

νέους. 

Όμως, και στο ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται 

διχασμένη. Στη σχετική συζήτηση, στο ένα άκρο του φάσματος προβάλλεται η άποψη 

ότι τα μέσα, κυρίως η τηλεόραση, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση μιας σειράς 

φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. 

Στο άλλο άκρο παρατηρείται η τάση τα μέσα να απαλλάσσονται από τέτοιες βαριές 

κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως υπό την επίδραση θεωρήσεων που 

εκλαμβάνουν τον δέκτη ως ενεργητικό και ενημερωμένο πολίτη, ο οποίος επιλέγει 

ορθολογικά ανάμεσα στα προσφερόμενα μηνύματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο 

εύκολα, όσο συνήθως πιστεύουμε, από τις ποικίλες τεχνικές των παραγωγών τους. 

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες εκδοχές μπορεί κανείς να κατατάξει μια 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από ενδιάμεσες θεωρήσεις.  

Έτσι, ο Karl Popper
1
 συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά. 

Για τον Popper η βία, το σεξ και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για 

την προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου της τηλεόρασης οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την 

ακραία βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. Αφετηρία του 

προβληματισμού του είναι η ιδέα του «προσανατολισμού μέσα στον κόσμο». Τα 

παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, νιώθουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια, η διανοητική τους εξέλιξη 

εξαρτάται από αυτά. Η τηλεόραση ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος ασκεί 

σημαντική επίδραση στα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «η τηλεόραση 

παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν».  

                                                           
1
 Σημαντικός αυστριακός φιλόσοφος του 20

ου
 αιώνα. 
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Ακόμη, με μια σειρά άλλων ερευνών επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι τυχόν 

θετικές επιδράσεις της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, για παράδειγμα, 

ως ποιον βαθμό η παρουσίαση θετικών κοινωνικών σχέσεων διαμορφώνει στα παιδιά 

αντίστοιχες θετικές συμπεριφορές. Ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα των σχετικών 

μελετών είναι ότι, ενώ μετά την παρακολούθηση βίαιων προγραμμάτων από παιδιά, 

αυξάνονται σαφώς οι αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές τους, στην περίπτωση 

παρακολούθησης θετικών και μη βίαιων συμπεριφορών η αντίστοιχη θετική ωφέλεια 

εμφανίζεται πολύ πιο έντονη. Εξάλλου, μια άλλη πρόσφατη ερευνητική κατεύθυνση 

αμφισβητεί ότι ο τηλεθεατής είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, που έχει ελάχιστες 

δυνατότητες αντίστασης στην επίδραση των μέσων. Οι ερευνητές αυτής της τάσης 

στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων 

καθένας μας προσλαμβάνει, ερμηνεύει και κατανοεί τα εκπεμπόμενα από την 

τηλεόραση μηνύματα. Σε αυτήν τη βάση διαμορφώθηκε μια κατηγορία των 

λεγόμενων ερευνών πρόσληψης, που είχε στόχο να δοθεί έμφαση στη σχετική 

ανεξαρτησία του δέκτη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι πολύ 

εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό. Εκείνο που φαίνεται ότι απαιτείται 

σήμερα είναι πιο συστηματικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν υπόψη τους 

την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις.  

 

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 13.2.2004 (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η στάση της επιστημονικής 

κοινότητας απέναντι στο ζήτημα της επίδρασης των ΜΜΕ στη διαμόρφωση 

προβληματικών κοινωνικών συμπεριφορών ; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 
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Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθείται στη 

δεύτερη (Όμως …θεωρήσεις) παράγραφο του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αφιερώνει, εστιάσουν, 

ποικίλες, ασκεί, σύνθετες (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Τι δηλώνει, κατά την άποψή σας, ο συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού 

(..τηλεόραση!) στην πρώτη παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

 

 

 

 

GI_V_NEG_0_19955.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες] 

 

Είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι σε όλους θα πρέπει να παρέχονται ίσες 

ευκαιρίες, ακόμα κι αν δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα στην κατανομή τον πλούτου. 

Ένας σημαντικός τομέας, λοιπόν, στον οποίο υπάρχει μεγάλη ανισότητα όσον αφορά 

στην αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι ο επαγγελματικός χώρος. Όμως, ισότητα στις 

επαγγελματικές ευκαιρίες δε σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να κάνει όποια 

δουλειά θελήσει, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του. Η ιδέα ότι θα μπορεί όποιος 

θέλει να γίνει οδοντογιατρός ή χειρουργός, ακόμα κι αν δεν μπορεί να συντονίσει τις 

κινήσεις των χεριών του, είναι προφανώς παράλογη. Ισότητα στις ευκαιρίες σημαίνει 

ίσες ευκαιρίες για όλους όσοι έχουν τα σχετικά προσόντα και τις ικανότητες για τη 

συγκεκριμένη δουλειά. Βέβαια, θα μπορούσε να θεωρηθεί άνιση μεταχείριση το 

γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γεννηθούν με καλύτερο γενετικό 

δυναμικό από άλλους ή να κάνουν καλύτερες σπουδές κι έτσι να έχουν το 

προβάδισμα στον φαινομενικά ισότιμο συναγωνισμό της αγοράς εργασίας. 

Ωστόσο, η ισότητα των ευκαιριών στον εργασιακό χώρο συνήθως θεωρείται ως 

μία από τις ενέργειες για την ενίσχυση της ισότητας σε διάφορους τομείς, όπως στις 

ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Το αίτημα για ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό 

χώρο ξεκινά από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, διακρίσεις 

που επικρατούν σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένα επαγγέλματα. Οι υπέρμαχοι των ίσων 

ευκαιριών στην επαγγελματική αναζήτηση υποστηρίζουν πως όλοι όσοι έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, όταν αναζητούν 

εργασία. Καμιά διάκριση δε θα πρέπει να γίνεται με βάση τη φυλή ή το φύλο τον 

ανθρώπου, εκτός από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η φυλή ή το φύλο 

μπορεί να θεωρηθούν προσόντα σχετικά με τη συγκεκριμένη δουλειά. 

Ορισμένοι, όμως, ας τους πούμε εξισωτικούς, δεν αρκούνται στην απαίτηση 

ίσης μεταχείρισης στις αιτήσεις για εργασία. Ισχυρίζονται επιπλέον ότι είναι 

σημαντικό να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες ανισορροπίες σε συγκεκριμένα 

επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα στον δικαστικό κλάδο, στον οποίο υπάρχουν 

περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες. Βέβαια, η μέθοδος που χρησιμοποιούν, για να 

αποκαταστήσουν τις υπάρχουσες ανισορροπίες, είναι γνωστή ως αντίστροφη 

διάκριση. Δηλαδή το να προσπαθεί κανείς στις προσλήψεις να δίνει προτεραιότητα σε 

άτομα από ομάδες που θεωρούνται μη προνομιούχες. Σκοπός αυτής της άνισης 
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μεταχείρισης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της κοινωνικής ισότητας, 

δημιουργώντας βέβαια, προσωρινά τουλάχιστον, μια άλλη ανισότητα!  

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία -Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 113 

- 115 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον συγγραφέα οι αντιλήψεις των λεγόμενων «εξισωτικών»; 

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί 

η συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο (Είναι γενικώς... εργασίας) του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: ισότητα, παράλογη, ενίσχυση, σπάνιες, επιταχυνθεί. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.  

(μονάδες 5) 

 

Γ2. Τι δηλώνει, κατά την άποψή σας, ο συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού 

στην τελευταία παράγραφο (Ορισμένοι ...ανισότητα!) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η διείσδυση του εαυτού μας σε ένα κείμενο] 

 

Γνωρίζω καλά όσα έχουν λεχθεί για τη σημασία της ανάγνωσης. Έχω ακούσει 

κάθε τι που μας διατυμπανίζουν, όταν εμποτιζόμαστε από την επίσημη εκπαίδευση: 

ότι το διάβασμα διευρύνει τους ορίζοντες και αναπτύσσει την ικανότητα στον γραπτό 

και προφορικό λόγο, ότι ενθαρρύνει την προσήλωση και τη φαντασία. Ακόμα, 

υποστηρίζεται ότι αναπτύσσει την περιέργεια και την ευαισθησία μας και ότι οι 

προσλαμβάνουσες παραστάσεις
1
 μας αυξάνονται με την κατανόηση της ίδιας της 

αξίας των κειμένων. Ωστόσο, οι αξιόλογες αυτές γενικεύσεις δεν παίζουν ρόλο στην 

ουσία της ανάγνωσης και δεν απαντούν πειστικά στο ερώτημα «ποιος ο λόγος που 

είναι σημαντική». Η αλήθεια βρίσκεται αλλού.  

Έχω την πεποίθηση πως υπάρχει μια μεταφυσική της ανάγνωσης, που έχει να 

κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα από τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. 

Η διείσδυση του εαυτού μας σε ένα κείμενο έχει κάποιες θεμελιώδεις επιπλοκές. Η 

ανάγνωση, εφόσον είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, σημαίνει ότι θεωρείς δεδομένο 

έναν άλλο τόπο και κατευθύνεσαι προς τα εκεί. Και όπως κάθε ταξίδι, έτσι και το 

διάβασμα είναι μια μετακίνηση προς έναν άλλο τόπο. Ταυτόχρονα είναι και μια 

μορφή σχολίου για το μέρος απ’ όπου έφυγες. Η ηθελημένη ανάγνωση ενός βιβλίου 

είναι κατά κάποιον τρόπο ένα σχόλιο για την ανεπάρκεια της ζωής μας ή δηλώνει 

έφεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, δε 

μεταναστεύουμε απλώς στον χώρο του κειμένου, αλλά τροποποιούμε τις απόψεις μας 

για τα πάντα, επανατοποθετούμαστε, για να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Η 

ανάγνωση, λοιπόν, εμπεριέχει μια αλλαγή του εσωτερικού μας προσανατολισμού και 

κατάστασης. 

Όταν μας απορροφά ένα βιβλίο, συμβαίνει ό,τι και με τον διαλογισμό. Αντί να 

ανταποκρινόμαστε στο άμεσο περιβάλλον μας, στρεφόμαστε στη διαδικασία 

αφομοίωσης μιας σειράς μηνυμάτων κι ανταποκρινόμαστε σιγά σιγά σε αυτά. Κι 

ακόμα, όπως και με τον διαλογισμό, έτσι και με την ανάγνωση η αναπνοή και ο 

σφυγμός μας μοιάζουν να αλλάζουν. Όπως θα έλεγε ένας μανιώδης αναγνώστης 

αστυνομικών βιβλίων, τα ερεθίσματά τους προκαλούν αγωνία, ταχυκαρδία. Οι 

εσωτερικοί ρυθμοί μας τροποποιούνται κατά την ανάγνωση με άρρητους
2
 τρόπους. Η 

διαδικασία αυτή μεταμορφώνει κατά κάποιο τρόπο όλο το σύμπλεγμα του εαυτού 

                                                           
1
 προσλαμβάνουσες παραστάσεις: παραστάσεις ή πληροφορίες  που υπάρχουν στη 

συνείδηση και που βοηθούν στην πρόσληψη νέων ανάλογων παραστάσεων 
2
 άρρητους: δύσκολα περιγράψιμους, αφανέρωτους. 
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μας. Επομένως, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης είμαστε διαφορετικοί, αλλά η 

διαφορά έχει μεγαλύτερη σχέση με τη διαδικασία καθαυτή παρά με το βιβλίο που 

διαβάζουμε. 

Φυσικά, η μετάβαση από τον κόσμο που ζούμε, σε εκείνον του βιβλίου που 

διαβάζουμε είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και σταδιακή. Δεν ανοίγουμε την πρώτη 

σελίδα και απομακρυνόμαστε απευθείας από το περιβάλλον και τις έγνοιες μας. Αυτό 

που συμβαίνει είναι μια σταδιακή απορρόφηση, μια ανταλλαγή, στην οποία εμείς 

εγκαταλείπουμε τις ρίζες στο εδώ και τώρα, για να «προσγειωθούμε» αλλού, στον 

κόσμο του βιβλίου. Όσο πιο ολοκληρωμένα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τόσο πιο 

πολύ μπορούμε να πούμε πως πράγματι διαβάζουμε. Το δέντρο που έχουμε μπροστά 

μας πρέπει να ξεθωριάσει, ώστε και το δέντρο της σελίδας να μπορέσει να αποκτήσει 

σχήμα και μορφή. Όμως, η επιχείρηση αυτή δεν είναι καθόλου παθητική. Εμείς 

αποφασίζουμε ότι θα γίνει έτσι.  

Η κατάσταση κατά την οποία αυτός που διαβάζει «βρίσκεται αλλού» ήταν στην 

παιδική μου ηλικία μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Η πρώτη άφιξη στον κόσμο του 

βιβλίου που διάβαζα ήταν τόσο εκκωφαντική, ώστε πάντα ανυπομονούσα να γυρίσω 

σε αυτόν. Σε αυτήν την εμπειρία οφειλόταν επίσης και η συνειδητοποίηση του τι 

ήθελα να γίνω και να κάνω μεγαλώνοντας. Μέσω της ανάγνωσης μπορούσα να 

επαναπροσδιορίσω το περιεχόμενο της ζωής μου, να ξεκαθαρίσω ποιος ήταν ο 

σκοπός της και τι ήταν επείγον να γίνει. Αυτές οι δύο συντεταγμένες δεν καθόριζαν 

και διαμόρφωναν τις πράξεις μόνο των χαρακτήρων που συναντούσα στις 

αναγνώσεις μου, αλλά επιδρούσαν και στη δική μου ζωή, τουλάχιστον για το 

διάστημα που ήμουν απορροφημένος στις καταστάσεις του βιβλίου.  

 

Σ. Μπίρκερτς (1997). Οι ελεγείες του Γουτεμβέργιου (μτφ. Λ. Εξαρχοπούλου). 

Αθήνα: Καστανιώτης, 94-100 (διασκευή)  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες απόψεις έχουν διατυπωθεί, σύμφωνα με το κείμενο, για τη σημασία της 

ανάγνωσης βιβλίων; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 
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Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τρίτη παράγραφο (Όταν μας.... 

διαβάζουμε») του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «Μέσω της ανάγνωσης μπορούσα να επαναπροσδιορίσω το περιεχόμενο 

της ζωής μου». 

 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να γράψετε μία παράγραφο 50-60 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Για ποιους λόγους ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α΄ ενικό πρόσωπο στην 

τελευταία παράγραφο (Η κατάσταση… βιβλίου) του κειμένου;  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η διείσδυση του εαυτού μας σε ένα κείμενο] 

 

Γνωρίζω καλά όσα έχουν λεχθεί για τη σημασία της ανάγνωσης. Έχω ακούσει 

κάθε τι που μας διατυμπανίζουν, όταν εμποτιζόμαστε από την επίσημη εκπαίδευση: 

ότι το διάβασμα διευρύνει τους ορίζοντες και αναπτύσσει την ικανότητα στον γραπτό 

και προφορικό λόγο, ότι ενθαρρύνει την προσήλωση και τη φαντασία. Ακόμα, 

υποστηρίζεται ότι αναπτύσσει την περιέργεια και την ευαισθησία μας και ότι οι 

προσλαμβάνουσες παραστάσεις
1
 μας αυξάνονται με την κατανόηση της ίδιας της 

αξίας των κειμένων. Ωστόσο, οι αξιόλογες αυτές γενικεύσεις δεν παίζουν ρόλο στην 

ουσία της ανάγνωσης και δεν απαντούν πειστικά στο ερώτημα «ποιος ο λόγος που 

είναι σημαντική». Η αλήθεια βρίσκεται αλλού.  

Έχω την πεποίθηση πως υπάρχει μια μεταφυσική της ανάγνωσης, που έχει να 

κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα από τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. 

Η διείσδυση του εαυτού μας σε ένα κείμενο έχει κάποιες θεμελιώδεις επιπλοκές. Η 

ανάγνωση, εφόσον είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, σημαίνει ότι θεωρείς δεδομένο 

έναν άλλο τόπο και κατευθύνεσαι προς τα εκεί. Και όπως κάθε ταξίδι, έτσι και το 

διάβασμα είναι μια μετακίνηση προς έναν άλλο τόπο. Ταυτόχρονα είναι και μια 

μορφή σχολίου για το μέρος απ’ όπου έφυγες. Η ηθελημένη ανάγνωση ενός βιβλίου 

είναι κατά κάποιον τρόπο ένα σχόλιο για την ανεπάρκεια της ζωής μας ή δηλώνει 

έφεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, δε 

μεταναστεύουμε απλώς στον χώρο του κειμένου, αλλά τροποποιούμε τις απόψεις μας 

για τα πάντα, επανατοποθετούμαστε, για να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Η 

ανάγνωση, λοιπόν, εμπεριέχει μια αλλαγή του εσωτερικού μας προσανατολισμού και 

κατάστασης. 

Όταν μας απορροφά ένα βιβλίο, συμβαίνει ό,τι και με τον διαλογισμό. Αντί να 

ανταποκρινόμαστε στο άμεσο περιβάλλον μας, στρεφόμαστε στη διαδικασία 

αφομοίωσης μιας σειράς μηνυμάτων κι ανταποκρινόμαστε σιγά σιγά σε αυτά. Κι 

ακόμα, όπως και με τον διαλογισμό, έτσι και με την ανάγνωση η αναπνοή και ο 

σφυγμός μας μοιάζουν να αλλάζουν. Όπως θα έλεγε ένας μανιώδης αναγνώστης 

αστυνομικών βιβλίων, τα ερεθίσματά τους προκαλούν αγωνία, ταχυκαρδία. Οι 

εσωτερικοί ρυθμοί μας τροποποιούνται κατά την ανάγνωση με άρρητους
2
 τρόπους. Η 

διαδικασία αυτή μεταμορφώνει κατά κάποιο τρόπο όλο το σύμπλεγμα του εαυτού 

                                                           
1
 προσλαμβάνουσες παραστάσεις: παραστάσεις ή πληροφορίες  που υπάρχουν στη 

συνείδηση και που βοηθούν στην πρόσληψη νέων ανάλογων παραστάσεων 
2
 άρρητους: δύσκολα περιγράψιμους, αφανέρωτους. 
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μας. Επομένως, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης είμαστε διαφορετικοί, αλλά η 

διαφορά έχει μεγαλύτερη σχέση με τη διαδικασία καθαυτή παρά με το βιβλίο που 

διαβάζουμε. 

Φυσικά, η μετάβαση από τον κόσμο που ζούμε, σε εκείνον του βιβλίου που 

διαβάζουμε είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και σταδιακή. Δεν ανοίγουμε την πρώτη 

σελίδα και απομακρυνόμαστε απευθείας από το περιβάλλον και τις έγνοιες μας. Αυτό 

που συμβαίνει είναι μια σταδιακή απορρόφηση, μια ανταλλαγή, στην οποία εμείς 

εγκαταλείπουμε τις ρίζες στο εδώ και τώρα, για να «προσγειωθούμε» αλλού, στον 

κόσμο του βιβλίου. Όσο πιο ολοκληρωμένα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τόσο πιο 

πολύ μπορούμε να πούμε πως πράγματι διαβάζουμε. Το δέντρο που έχουμε μπροστά 

μας πρέπει να ξεθωριάσει, ώστε και το δέντρο της σελίδας να μπορέσει να αποκτήσει 

σχήμα και μορφή. Όμως, η επιχείρηση αυτή δεν είναι καθόλου παθητική. Εμείς 

αποφασίζουμε ότι θα γίνει έτσι.  

Η κατάσταση κατά την οποία αυτός που διαβάζει βρίσκεται αλλού ήταν στην 

παιδική μου ηλικία μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Η πρώτη άφιξη στον κόσμο του 

βιβλίου που διάβαζα ήταν τόσο εκκωφαντική, ώστε πάντα ανυπομονούσα να γυρίσω 

σε αυτόν. Σε αυτήν την εμπειρία οφειλόταν επίσης και η συνειδητοποίηση του τι 

ήθελα να γίνω και να κάνω μεγαλώνοντας. Μέσω της ανάγνωσης μπορούσα να 

επαναπροσδιορίσω το περιεχόμενο της ζωής μου, να ξεκαθαρίσω ποιος ήταν ο 

σκοπός της και τι ήταν επείγον να γίνει. Αυτές οι δύο συντεταγμένες δεν καθόριζαν 

και διαμόρφωναν τις πράξεις μόνο των χαρακτήρων που συναντούσα στις 

αναγνώσεις μου, αλλά επιδρούσαν και στη δική μου ζωή, τουλάχιστον για το 

διάστημα που ήμουν απορροφημένος στις καταστάσεις του βιβλίου.  

 

Σ. Μπίρκερτς (1997). Οι ελεγείες του Γουτεμβέργιου (μτφ. Λ. Εξαρχοπούλου). 

Αθήνα: Καστανιώτης, 94-100 (διασκευή)  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια συναισθήματα γεννάει στους πιστούς αναγνώστες η ανάγνωση βιβλίων; 

(60-80 λέξεις) 

(μονάδες 11) 
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Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην πρώτη παράγραφο (Γνωρίζω… αλλού) του κειμένου και να 

αναφέρετε τη σχέση που σημασιοδοτείται με καθεμιά από αυτές. 

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «την προσήλωση και τη φαντασία», «συγκλονιστική αποκάλυψη». 

 

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις, να γράψετε μία παράγραφο 50-60 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλω-

τικής χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

 Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η διείσδυση του εαυτού μας σε ένα κείμενο] 

 

Γνωρίζω καλά όσα έχουν λεχθεί για τη σημασία της ανάγνωσης. Έχω ακούσει 

κάθε τι που μας διατυμπανίζουν, όταν εμποτιζόμαστε από την επίσημη εκπαίδευση: 

ότι το διάβασμα διευρύνει τους ορίζοντες και αναπτύσσει την ικανότητα στον γραπτό 

και προφορικό λόγο, ότι ενθαρρύνει την προσήλωση και τη φαντασία. Ακόμα, 

υποστηρίζεται ότι αναπτύσσει την περιέργεια και την ευαισθησία μας και ότι οι 

προσλαμβάνουσες παραστάσεις
1
 μας αυξάνονται με την κατανόηση της ίδιας της 

αξίας των κειμένων. Ωστόσο, οι αξιόλογες αυτές γενικεύσεις δεν παίζουν ρόλο στην 

ουσία της ανάγνωσης και δεν απαντούν πειστικά στο ερώτημα «ποιος ο λόγος που 

είναι σημαντική». Η αλήθεια βρίσκεται αλλού.  

Έχω την πεποίθηση πως υπάρχει μια μεταφυσική της ανάγνωσης, που έχει να 

κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα από τη διεύρυνση των πνευματικών 

οριζόντων. Η διείσδυση του εαυτού μας σε ένα κείμενο έχει κάποιες θεμελιώδεις 

επιπλοκές. Η ανάγνωση, εφόσον είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, σημαίνει ότι 

θεωρείς δεδομένο έναν άλλο τόπο και κατευθύνεσαι προς τα εκεί. Και όπως κάθε 

ταξίδι, έτσι και το διάβασμα είναι μια μετακίνηση προς έναν άλλο τόπο. Ταυτόχρονα 

είναι και μια μορφή σχολίου για το μέρος απ’ όπου έφυγες. Η ηθελημένη ανάγνωση 

ενός βιβλίου είναι κατά κάποιον τρόπο ένα σχόλιο για την ανεπάρκεια της ζωής μας ή 

δηλώνει έφεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, όταν διαβάζουμε ένα 

βιβλίο, δε μεταναστεύουμε απλώς στον χώρο του κειμένου, αλλά τροποποιούμε τις 

απόψεις μας για τα πάντα, επανατοποθετούμαστε, για να δούμε τα πράγματα 

διαφορετικά. Η ανάγνωση, λοιπόν, εμπεριέχει μια αλλαγή του εσωτερικού μας 

προσανατολισμού και κατάστασης. 

Όταν μας απορροφά ένα βιβλίο, συμβαίνει ό,τι και με τον διαλογισμό. Αντί να 

ανταποκρινόμαστε στο άμεσο περιβάλλον μας, στρεφόμαστε στη διαδικασία 

αφομοίωσης μιας σειράς μηνυμάτων κι ανταποκρινόμαστε σιγά σιγά σε αυτά. Κι 

ακόμα, όπως και με τον διαλογισμό, έτσι και με την ανάγνωση η αναπνοή και ο 

σφυγμός μας μοιάζουν να αλλάζουν. Όπως θα έλεγε ένας μανιώδης αναγνώστης 

αστυνομικών βιβλίων, τα ερεθίσματά τους προκαλούν αγωνία, ταχυκαρδία. Οι 

εσωτερικοί ρυθμοί μας τροποποιούνται κατά την ανάγνωση με άρρητους
2
 τρόπους. Η 

διαδικασία αυτή μεταμορφώνει κατά κάποιο τρόπο όλο το σύμπλεγμα του εαυτού 

                                                           
1
 προσλαμβάνουσες παραστάσεις: παραστάσεις ή πληροφορίες  που υπάρχουν στη 

συνείδηση και που βοηθούν στην πρόσληψη νέων ανάλογων παραστάσεων 
2
 άρρητους: δύσκολα περιγράψιμους, αφανέρωτους. 
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μας. Επομένως, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης είμαστε διαφορετικοί, αλλά η 

διαφορά έχει μεγαλύτερη σχέση με τη διαδικασία καθαυτή παρά με το βιβλίο που 

διαβάζουμε. 

Φυσικά, η μετάβαση από τον κόσμο που ζούμε, σε εκείνον του βιβλίου που 

διαβάζουμε είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και σταδιακή. Δεν ανοίγουμε την πρώτη 

σελίδα και απομακρυνόμαστε απευθείας από το περιβάλλον και τις έγνοιες μας. Αυτό 

που συμβαίνει είναι μια σταδιακή απορρόφηση, μια ανταλλαγή, στην οποία εμείς 

εγκαταλείπουμε τις ρίζες στο εδώ και τώρα, για να «προσγειωθούμε» αλλού, στον 

κόσμο του βιβλίου. Όσο πιο ολοκληρωμένα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τόσο πιο 

πολύ μπορούμε να πούμε πως πράγματι διαβάζουμε. Το δέντρο που έχουμε μπροστά 

μας πρέπει να ξεθωριάσει, ώστε και το δέντρο της σελίδας να μπορέσει να αποκτήσει 

σχήμα και μορφή. Όμως, η επιχείρηση αυτή δεν είναι καθόλου παθητική. Εμείς 

αποφασίζουμε ότι θα γίνει έτσι.  

Η κατάσταση κατά την οποία αυτός που διαβάζει «βρίσκεται αλλού» ήταν στην 

παιδική μου ηλικία μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Η πρώτη άφιξη στον κόσμο του 

βιβλίου που διάβαζα ήταν τόσο εκκωφαντική, ώστε πάντα ανυπομονούσα να γυρίσω 

σε αυτόν. Σε αυτήν την εμπειρία οφειλόταν επίσης και η συνειδητοποίηση του τι 

ήθελα να γίνω και να κάνω μεγαλώνοντας. Μέσω της ανάγνωσης μπορούσα να 

επαναπροσδιορίσω το περιεχόμενο της ζωής μου, να ξεκαθαρίσω ποιος ήταν ο 

σκοπός της και τι ήταν επείγον να γίνει. Αυτές οι δύο συντεταγμένες δεν καθόριζαν 

και διαμόρφωναν τις πράξεις μόνο των χαρακτήρων που συναντούσα στις 

αναγνώσεις μου, αλλά επιδρούσαν και στη δική μου ζωή, τουλάχιστον για το 

διάστημα που ήμουν απορροφημένος στις καταστάσεις του βιβλίου.  

 

Σ. Μπίρκερτς (1997). Οι ελεγείες του Γουτεμβέργιου (μτφ. Λ. Εξαρχοπούλου). 

Αθήνα: Καστανιώτης, 94-100 (διασκευή)  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 -100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο συγγραφέας για να υποστηρίξει τη θέση ότι 

η διείσδυση του εαυτού μας σ’ ένα κείμενο, κατά κάποιο τρόπο, μάς 

«μεταμορφώνει»; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 
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Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθείται στη 

δεύτερη παράγραφο (Έχω …κατάστασης) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

οριζόντων, θεμελιώδεις, προϊόν, περιβάλλον, μανιώδης. (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2.α.  «Αυτό που συμβαίνει είναι μια σταδιακή απορρόφηση». 

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

Κείμενο 

 

[Η εργασία στην εποχή των ρομπότ] 

 

Πολλές από τις δραστηριότητες που σήμερα γίνονται από ανθρώπους, θα 

πραγματοποιούνται στο μέλλον από τα ρομπότ. Αρκεί να αναφερθεί πως μεγάλες 

εταιρείες κατασκευής λογισμικού έχουν ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 

κατασκευή προγραμμάτων τα οποία θα αντικαταστήσουν οδηγούς, γκαρσόνια, ακόμη 

και νοσοκόμους, και πιστεύουν πως σε είκοσι περίπου χρόνια από σήμερα η 

τεχνολογία θα περιορίσει τη ζήτηση για εργασία, ειδικά στις δουλειές με χαμηλή 

εξειδίκευση. Εύλογα, λοιπόν, δημιουργείται η απορία: τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι που θα μείνουν χωρίς δουλειά; 

Πριν επιχειρήσω να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, θεωρώ σκόπιμο να δούμε τις 

αλλαγές που έφεραν στη ζωή μας οι υπολογιστές. Πιστεύω ότι μια τέτοια αναφορά θα 

μας βοηθήσει στην κατανόηση του προβλήματος και στην αποφυγή απαισιόδοξων 

σκέψεων. Η συζήτηση για την επίδραση των υπολογιστών στην αγορά εργασίας 

ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με την εμφάνιση των πρώτων 

υπολογιστών που είχαν τεράστιες για την εποχή δυνατότητες. Υπήρχε τότε ακριβώς 

ο ίδιος προβληματισμός. Ότι δηλαδή θα δημιουργούσαν το αργότερο ως το 2000 μια 

άνευ προηγουμένου ανεργία και ιδίως στους υπαλλήλους γραφείου. Η 

πραγματικότητα, όμως, αποδείχτηκε εντελώς διαφορετική. 

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι οι υπολογιστές επέφεραν αλλαγές σε πολλά 

επαγγέλματα. Για παράδειγμα, οι λογιστές, όπως τους ξέραμε τότε, εξαφανίστηκαν. 

Τους βλέπουμε σε παλιές ταινίες να φοράνε τα μαύρα πρόσθετα μανίκια για να μη 

λιώνουν τα σακάκια τους από το συνεχές τρίψιμο-γράψιμο στα κατάστιχα των 

επιχειρήσεων. Αυτή η δουλειά χάθηκε, αλλά οι λογιστές ουσιαστικά αναβαθμίστηκαν 

και σήμερα δουλεύουν όλοι με υπολογιστές, κάνοντας καλύτερα και αποδοτικότερα 

τη δουλειά τους. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τους πολιτικούς μηχανικούς. Πριν 

τριάντα-σαράντα χρόνια ανάλωναν πολύ χρόνο κάνοντας αριθμητικές πράξεις, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κυριότερο πρόβλημα της εποχής, της 

εξασφάλισης της στατικής του «φέροντος οργανισμού»
1
 της οικοδομής. Σήμερα η 

ίδια δουλειά γίνεται με υπολογιστές και ο μηχανικός ασχολείται αποκλειστικά με τον 

σχεδιασμό πολύπλοκων κατασκευών που θα ήταν αδύνατο να διαμορφωθούν με το 

                                                           
1 Γενικά, ο φέρων οργανισμός οποιασδήποτε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικά 

υποστυλώματα – δοκούς, συνδέσμους, πλάκες από σκυρόδεμα (τσιμέντο) ή 

σύμμεικτες πλάκες με τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. 

GI_V_NEG_0_19993.pdf



«χέρι». 

Η βιομηχανία των υπολογιστών έχει δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις 

εργασίας σε όλο τον κόσμο, ώστε είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπολογίσει 

κανείς το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας που χάθηκαν από τους υπολογιστές και 

αυτών που δημιουργήθηκαν για τους υπολογιστές. 

Ύστερα από την παρέκβαση αυτή, ας δούμε πώς μπορεί να επηρεάσουν τα 

ρομπότ τη ζωή μας, στην οποία έχουν μπει εδώ και πολλά χρόνια, έστω και αν ακόμα 

δεν τα βλέπουμε να εξαπλώνονται όπως οι υπολογιστές. Είναι αποκαλυπτικό ότι 

υπάρχουν περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ρομπότ-σκούπες που σκουπίζουν 

πατώματα σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι γνωστό ότι τα σημερινά αυτοκίνητα 

κατασκευάζονται με τη βοήθεια τεραστίων ρομπότ. Ρομπότ κατασκευάζουν και τα 

ολοκληρωμένα κυκλώματα, που είναι η βάση των υπολογιστών και των κινητών 

τηλεφώνων. Υπάρχουν, ακόμα, και άλλες, πολύ εξειδικευμένες δραστηριότητες που 

εκτελούνται από ρομπότ, όπως η εξερεύνηση του πλανήτη Άρη και η εξουδετέρωση 

εκρηκτικών μηχανισμών Χωρίς τα ρομπότ, ο ρυθμός παραγωγής αγαθών θα ήταν 

αργός, πολλές ανακαλύψεις θα ήταν αδύνατες, ενώ πολλά αγαθά καθημερινής 

χρήσης, όπως τα αυτοκίνητα, οι προσωπικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, θα 

κόστιζαν μια περιουσία. 

Ωστόσο, πολλοί στοχαστές γνωρίζοντας ότι σήμερα διαθέτουμε την τεχνολογία 

- ταχύτατους επεξεργαστές, ευαίσθητους αισθητήρες και μεγάλες ταχύτητες 

μετάδοσης δεδομένων - ώστε να αρχίσει η κατασκευή οικιακών ρομπότ σε προσιτές 

τιμές, θεωρούν πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αύξηση της ανεργίας. Δεν 

ενστερνίζομαι την άποψη αυτή. Θεωρώ, αντίθετα,  ότι θα δούμε την ίδια εξέλιξη 

όπως και στους υπολογιστές. Δηλαδή ότι ορισμένα επαγγέλματα θα χαθούν και οι 

υπηρεσίες τους θα παρέχονται από μηχανές. Παράλληλα, όμως, θα δημιουργηθούν 

εντελώς νέες δραστηριότητες, οι οποίες θα αναπληρώσουν τις θέσεις εργασίας που θα 

χαθούν. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι εξελίξεις καταργούν θέσεις 

εργασίας, αλλά δημιουργούν άλλες. 

 

Α. Δρυμιώτης, εφ. Η Καθημερινή, 20.7.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο αρθρογράφος, για να αντικρούσει την άποψη 

πολλών στοχαστών ότι η κατασκευή ρομπότ οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση 

της ανεργίας; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τρίτη παράγραφο (Είναι… «χέρι») 

του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: ρομπότ, δυνατότητες, 

δραστηριότητες, ανεργίας, θέσεις εργασίας. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  «Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή προγραμμάτων τα οποία θα 

αντικαταστήσουν οδηγούς». 

 

Στην παραπάνω περίοδο, αφού εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση, 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την  επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Το νέο μοντέλο απασχόλησης 

 

Σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη τα προβλήματα της 

απασχόλησης βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των οικονομολόγων, των 

πολιτικών και των κοινωνικών επιστημόνων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση. 

Η πίεση προέρχεται από δύο κυρίως πηγές. Η πρώτη είναι η τεχνολογική 

εξέλιξη, η οποία με ταχείς ρυθμούς καταργεί πλήθος θέσεων εργασίας σε όλους τους 

τομείς δραστηριοτήτων, από τη βιομηχανία ως τις υπηρεσίες. Πράγματι, πάρα πολλές 

επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη εισάγουν νέες, τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους 

παραγωγής και προβαίνουν σε αναδιάρθρωση του προσωπικού τους, περιορίζοντας 

συνήθως τον αριθμό των εργαζομένων. Η δεύτερη συνίσταται στην ένταση του 

διεθνούς ανταγωνισμού μετά το άνοιγμα των αγορών και την απελευθέρωση του 

διεθνούς εμπορίου. Κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού πολλές πολυεθνικές 

εταιρίες μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης, σε χώρες χαμηλού 

εργατικού κόστους, με συνέπεια να πλήττεται η απασχόληση στις παλιές της 

μητροπόλεις. 

Αξιολογώντας, λοιπόν, την επίδραση των παραπάνω παραγόντων πολλοί 

επιστήμονες οδηγήθηκαν σε άκρως ανησυχητικά συμπεράσματα για το μέλλον της 

εργασίας στην προηγμένη Δύση. Ερευνητές και συγγραφείς, όπως ο Αμερικανός 

ερευνητής Τζέρεμι Ρίφκιν, περιγράφουν με μελανά χρώματα τις προοπτικές της 

απασχόλησης, καθώς θεωρούν ότι οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, κυρίως στον 

χώρο των νέων τεχνολογιών, είναι πολύ λίγες σε σχέση μ’ εκείνες που χάνονται 

εξαιτίας της εισβολής των τεχνολογικών εφαρμογών στην παραγωγή και στις 

υπηρεσίες. Θέτουν επίσης ένα γενικότερο ζήτημα αναζήτησης εναλλακτικών μορφών 

απασχόλησης, ενώ μερικοί από αυτούς προφητεύουν ακόμα και «το τέλος της 

εργασίας». 

Ωστόσο, άλλοι μελετητές αντιτάσσουν ότι μεσοπρόθεσμα θα προκύψουν νέες 

μορφές απασχόλησης. Μάλιστα οι επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατείνονται ότι 

από την επικοινωνία και από το άνοιγμα των συνόρων και των αγορών θα 

δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών σε περισσότερες 

από μια χώρες και ότι η κινητικότητα των απασχολουμένων σε πανευρωπαϊκή 

κλίμακα θα λάβει άλλες διαστάσεις. 

Ακόμη κι αν κάποιος δεν συμμερίζεται τις απαισιόδοξες προοπτικές, είναι 

βέβαιο πως οι συνθήκες απασχόλησης μεταβάλλονται διεθνώς και πως οι παγιωμένες 
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συνήθειες αλλάζουν ταχέως. Η σταθερότητα στην απασχόληση, το μοντέλο που 

ήθελε τον εργαζόμενο να μπαίνει σε μια επιχείρηση στα νεανικά του χρόνια και να 

συνταξιοδοτείται από αυτήν, είναι μάλλον παρελθόν. Όλες οι μελέτες θεωρούν ότι 

βαδίζουμε προς ένα νέο μοντέλο, στο οποίο ο κάθε εργαζόμενος είναι πολύ πιθανό να 

αλλάζει απασχόληση τέσσερις ως πέντε φορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού του 

βίου. Αναμφίβολα, τούτο συνιστά τεράστια κοινωνική μεταβολή, δημιουργεί νέες 

απαιτήσεις και διαμορφώνει πρωτόγνωρες συνθήκες. Πρωτίστως, όμως, απαιτεί 

συνεχές πρόγραμμα επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης και, βέβαια, υψηλού 

επιπέδου παιδεία. Τέλος, ο εργαζόμενος θα πρέπει να διαθέτει ικανότητα ταχείας 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα και συνεχή εγρήγορση. 

 

Α. Καρακούσης, εφ. Η Καθημερινή 11.5.1997 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι λόγοι, κατά τον αρθρογράφο, οδήγησαν αρκετούς επιστήμονες σε 

ανησυχητικές προβλέψεις για το μέλλον της εργασίας στις χώρες της Δύσης; 

(60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο 

αρθρογράφος στην τρίτη παράγραφο (Αξιολογώντας… εργασίας») του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «πίεση του ανταγωνισμού», «εισβολής των τεχνολογικών εφαρμογών»  

 

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Η πρώτη [πηγή πίεσης] είναι η τεχνολογική εξέλιξη, η οποία με ταχείς 

ρυθμούς καταργεί πλήθος θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς 

δραστηριοτήτων».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Το νέο μοντέλο απασχόλησης  

 

Σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη τα προβλήματα της 

απασχόλησης βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των οικονομολόγων, των 

πολιτικών και των κοινωνικών επιστημόνων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση. 

Η πίεση προέρχεται από δύο κυρίως πηγές. Η πρώτη είναι η τεχνολογική 

εξέλιξη, η οποία με ταχείς ρυθμούς καταργεί πλήθος θέσεων εργασίας σε όλους τους 

τομείς δραστηριοτήτων, από τη βιομηχανία ως τις υπηρεσίες. Πράγματι, πάρα πολλές 

επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη εισάγουν νέες, τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους 

παραγωγής και προβαίνουν σε αναδιάρθρωση του προσωπικού τους, περιορίζοντας 

συνήθως τον αριθμό των εργαζομένων. Η δεύτερη συνίσταται στην ένταση του 

διεθνούς ανταγωνισμού μετά το άνοιγμα των αγορών και την απελευθέρωση του 

διεθνούς εμπορίου. Κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού πολλές πολυεθνικές 

εταιρίες μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης, σε χώρες χαμηλού 

εργατικού κόστους, με συνέπεια να πλήττεται η απασχόληση στις παλιές της 

μητροπόλεις. 

Αξιολογώντας, λοιπόν, την επίδραση των παραπάνω παραγόντων πολλοί 

επιστήμονες οδηγήθηκαν σε άκρως ανησυχητικά συμπεράσματα για το μέλλον της 

εργασίας στην προηγμένη Δύση. Ερευνητές και συγγραφείς, όπως ο Αμερικανός 

ερευνητής Τζέρεμι Ρίφκιν, περιγράφουν με μελανά χρώματα τις προοπτικές της 

απασχόλησης, καθώς θεωρούν ότι οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, κυρίως στον 

χώρο των νέων τεχνολογιών, είναι πολύ λίγες σε σχέση μ’ εκείνες που χάνονται 

εξαιτίας της εισβολής των τεχνολογικών εφαρμογών στην παραγωγή και στις 

υπηρεσίες. Θέτουν επίσης ένα γενικότερο ζήτημα αναζήτησης εναλλακτικών μορφών 

απασχόλησης, ενώ μερικοί από αυτούς προφητεύουν ακόμα και «το τέλος της 

εργασίας». 

Ωστόσο, άλλοι μελετητές αντιτάσσουν ότι μεσοπρόθεσμα θα προκύψουν νέες 

μορφές απασχόλησης. Μάλιστα οι επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατείνονται ότι 

από την επικοινωνία και από το άνοιγμα των συνόρων και των αγορών θα 

δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών σε περισσότερες 

από μια χώρες και ότι η κινητικότητα των απασχολουμένων σε πανευρωπαϊκή 

κλίμακα θα λάβει άλλες διαστάσεις. 

Ακόμη κι αν κάποιος δεν συμμερίζεται τις απαισιόδοξες προοπτικές, είναι 

βέβαιο πως οι συνθήκες απασχόλησης μεταβάλλονται διεθνώς και πως οι παγιωμένες 
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συνήθειες αλλάζουν ταχέως. Η σταθερότητα στην απασχόληση, το μοντέλο που 

ήθελε τον εργαζόμενο να μπαίνει σε μια επιχείρηση στα νεανικά του χρόνια και να 

συνταξιοδοτείται από αυτήν, είναι μάλλον παρελθόν. Όλες οι μελέτες θεωρούν ότι 

βαδίζουμε προς ένα νέο μοντέλο, στο οποίο ο κάθε εργαζόμενος είναι πολύ πιθανό να 

αλλάζει απασχόληση τέσσερις ως πέντε φορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού του 

βίου. Αναμφίβολα, τούτο συνιστά τεράστια κοινωνική μεταβολή, δημιουργεί νέες 

απαιτήσεις και διαμορφώνει πρωτόγνωρες συνθήκες. Πρωτίστως, όμως, απαιτεί 

συνεχές πρόγραμμα επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης και, βέβαια, υψηλού 

επιπέδου παιδεία. Τέλος, ο εργαζόμενος θα πρέπει να διαθέτει ικανότητα ταχείας 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα και συνεχή εγρήγορση. 

 

Α. Καρακούσης, εφ. Η Καθημερινή 11.5.1997 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 – 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο αρθρογράφος την άποψη ότι οι συνθήκες 

απασχόλησης μεταβάλλονται διεθνώς και οι παγιωμένες συνήθειες αλλάζουν 

ταχέως; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για την τρίτη (Αξιολογώντας …εργασίας») 

και την τέταρτη παράγραφο (Ωστόσο… διαστάσεις) του κειμένου. 

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: πρόκληση, τεχνολογική 

εξέλιξη, θέσεων εργασίας, ανταγωνισμού, απαιτήσεις. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Ερευνητές και συγγραφείς […] περιγράφουν με μελανά χρώματα τις 

προοπτικές της απασχόλησης». 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης στην παραπάνω 

πρόταση από τον αρθρογράφο. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η μερική απασχόληση] 

 

Μερικώς απασχολούμενος είναι δυνατό να χαρακτηριστεί κάποιος που δουλεύει 

είκοσι ώρες εβδομαδιαίως, αλλά και κάποιος άλλος που εργάζεται πέντε ώρες. Το 

τυπικό καθεστώς είναι το ίδιο, αλλά η σχέση τους με την εργασία και οι αμοιβές 

είναι εντελώς διαφορετικές. Ο καθένας από αυτούς διαμορφώνει με διαφορετικές 

προδιαθέσεις και όρους το εργασιακό ήθος και γενικότερα την εργασιακή κουλτούρα 

του. Ταυτόχρονα διαμορφώνουν, λόγω εισοδήματος, διαφορετικού τύπου 

καταναλωτικές συμπεριφορές και αντοχές στην οικονομική πραγματικότητα. Έχουν 

διαφορετικά περιθώρια σχετικά με την επαγγελματική προοπτική και την ικανότητα 

διαπραγμάτευσης των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών. Επιπλέον, όσοι 

εργάζονται λιγότερες ώρες την εβδομάδα έχουν γενικά διαφορετικές συνθήκες 

δουλειάς και ζωής απ’ όσους εργάζονται περισσότερες και αποξενώνονται από τις 

συλλογικές πρακτικές. Επομένως, η μερική απασχόληση αντιπροσωπεύει μια 

διαίρεση όχι μόνο μεταξύ των πλήρως και μερικώς απασχολουμένων, αλλά και μια 

διαίρεση μεταξύ των μερικώς απασχολουμένων, που μπορεί να ομαδοποιούνται 

περιοδικά ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. 

Στις παραπάνω απόψεις πρέπει να προστεθεί το ενδεχόμενο οι μερικώς 

απασχολούμενοι - ιδίως εκείνοι που απασχολούνται για λίγες ώρες - να αποζητήσουν 

και να βρουν, προκειμένου να επιβιώσουν, δύο ή και τρεις δουλειές με το ίδιο 

καθεστώς και επίσης περιορισμένο χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης. Όσο 

διευρύνεται αυτό το καθεστώς, είναι πιθανό οι πλήρως απασχολούμενοι να 

αισθάνονται ότι απειλούνται και να επιδιώξουν και αυτοί να βρουν μια θέση μερικής 

απασχόλησης. Έτσι οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων. 

Επιπρόσθετα, η μερική απασχόληση έχει τη δυναμική της γεφύρωσης της 

εργασίας με την ανεργία. Στο παρελθόν, για να πάψει κάποιος να απογράφεται ως 

άνεργος θα έπρεπε συνήθως να καταλάβει μια θέση πλήρους απασχόλησης. Σήμερα 

αρκεί να βρει μια δουλειά μερικής απασχόλησης με λιγότερες ίσως από είκοσι ή και 

δέκα ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, με ανάλογες βέβαια πενιχρές αμοιβές, που 

συχνά δεν του επιτρέπουν να επιβιώσει ή να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτόν τον άνθρωπο 

πώς μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε, εργαζόμενο ή άνεργο; Οι στατιστικές πάντως 

τον καταγράφουν ως εργαζόμενο! 

Γενικά, το καθεστώς της μερικής απασχόλησης και η διεύρυνσή του αυξάνουν 

δραματικά τις διαιρέσεις των εργασιακών ομάδων στο θεμελιώδες επίπεδο της 

παραγωγικής οργάνωσης. Διαχωρίζουν, έστω και λίγο, το επίπεδο ζωής, τις ανάγκες 

των εργαζομένων και τους κάνουν να αναπτύσσουν κάθε φορά διαφορετικές 
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αξιώσεις. Οι άπειρες διαιρέσεις των απασχολούμενων διαλύουν την έννοια της 

συλλογικότητας, που ήταν θεμελιώδης στο δικαίωμα της εργασίας. Τέλος, η 

διεύρυνση της μερικής απασχόλησης καθιστά την αγορά εργασίας πιο ευέλικτη, τους 

εργαζόμενους πιο προσαρμοστικούς και την εργατική δύναμη πιο φτηνή. 

 

Α. Λύτρας (2000). Κοινωνία και εργασία. Ο ρόλος των κοινωνικών τάξεων. 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 113-114 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 60 – 80 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι η μερική 

απασχόληση αντιπροσωπεύει μια διαίρεση μεταξύ των εργαζομένων; (50-70 

λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται 

η συνοχή στην πρώτη παράγραφο του κειμένου (Μερικώς… απασχόλησης) και 

να προσδιορίσετε τη σχέση που σηματοδοτεί η καθεμιά από αυτές. 

 (μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: εργασία, αμοιβές, 

πραγματικότητα, επαγγελματική προοπτική, συνθήκες. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Τι δηλώνει, κατά την άποψή σας, ο συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού 

στην τρίτη παράγραφο (Επιπρόσθετα… εργαζόμενο!) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 

Κείμενο 
 

[Η μερική απασχόληση] 
 

Μερικώς απασχολούμενος είναι δυνατό να χαρακτηριστεί κάποιος που δουλεύει 

είκοσι ώρες εβδομαδιαίως, αλλά και κάποιος άλλος που εργάζεται πέντε ώρες. Το 

τυπικό καθεστώς είναι το ίδιο, αλλά η σχέση τους με την εργασία και οι αμοιβές είναι 

εντελώς διαφορετικές. Ο καθένας από αυτούς διαμορφώνει με διαφορετικές 

προδιαθέσεις και όρους το εργασιακό ήθος και γενικότερα την εργασιακή κουλτούρα 

του. Ταυτόχρονα διαμορφώνουν, λόγω εισοδήματος, διαφορετικού τύπου 

καταναλωτικές συμπεριφορές και αντοχές στην οικονομική πραγματικότητα. Έχουν 

διαφορετικά περιθώρια σχετικά με την επαγγελματική προοπτική και την ικανότητα 

διαπραγμάτευσης των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών. Επιπλέον, όσοι 

εργάζονται λιγότερες ώρες την εβδομάδα έχουν γενικά διαφορετικές συνθήκες 

δουλειάς και ζωής απ’ όσους εργάζονται περισσότερες και αποξενώνονται από τις 

συλλογικές πρακτικές. Επομένως, η μερική απασχόληση αντιπροσωπεύει μια 

διαίρεση όχι μόνο μεταξύ των πλήρως και μερικώς απασχολουμένων, αλλά και μια 

διαίρεση μεταξύ των μερικώς απασχολουμένων, που μπορεί να ομαδοποιούνται 

περιοδικά ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. 

Στις παραπάνω απόψεις πρέπει να προστεθεί το ενδεχόμενο οι μερικώς 

απασχολούμενοι - ιδίως εκείνοι που απασχολούνται για λίγες ώρες - να αποζητήσουν 

και να βρουν, προκειμένου να επιβιώσουν, δύο ή και τρεις δουλειές με το ίδιο 

καθεστώς και επίσης περιορισμένο χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης. Όσο 

διευρύνεται αυτό το καθεστώς, είναι πιθανό οι πλήρως απασχολούμενοι να 

αισθάνονται ότι απειλούνται και να επιδιώξουν και αυτοί να βρουν μια θέση μερικής 

απασχόλησης. Έτσι οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων. 

Επιπρόσθετα, η μερική απασχόληση έχει τη δυναμική της γεφύρωσης της 

εργασίας με την ανεργία. Στο παρελθόν, για να πάψει κάποιος να απογράφεται ως 

άνεργος θα έπρεπε συνήθως να καταλάβει μια θέση πλήρους απασχόλησης. Σήμερα 

αρκεί να βρει μια δουλειά μερικής απασχόλησης με λιγότερες ίσως από είκοσι ή και 

δέκα ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, με ανάλογες βέβαια πενιχρές αμοιβές, που 

συχνά δεν του επιτρέπουν να επιβιώσει ή να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτόν τον άνθρωπο 

πώς μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε, εργαζόμενο ή άνεργο; Οι στατιστικές πάντως 

τον καταγράφουν ως εργαζόμενο! 

Γενικά, το καθεστώς της μερικής απασχόλησης και η διεύρυνσή του αυξάνουν 

δραματικά τις διαιρέσεις των εργασιακών ομάδων στο θεμελιώδες επίπεδο της 

παραγωγικής οργάνωσης. Διαχωρίζουν, έστω και λίγο, το επίπεδο ζωής, τις ανάγκες 

των εργαζομένων και τους κάνουν να αναπτύσσουν κάθε φορά διαφορετικές 

αξιώσεις. Οι άπειρες διαιρέσεις των απασχολούμενων διαλύουν την έννοια της 
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συλλογικότητας, που ήταν θεμελιώδης στο δικαίωμα της εργασίας. Τέλος, η 

διεύρυνση της μερικής απασχόλησης καθιστά την αγορά εργασίας πιο ευέλικτη, τους 

εργαζόμενους πιο προσαρμοστικούς και την εργατική δύναμη πιο φτηνή. 

 

Α. Λύτρας (2000). Κοινωνία και εργασία. Ο ρόλος των κοινωνικών τάξεων. 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 113-114 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 60 – 80 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι οι πολλαπλές 

διαιρέσεις των απασχολούμενων διαλύουν την έννοια της συλλογικότητας; (50-

70 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην πρώτη παράγραφο (Μερικώς… 

απασχόλησης) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: επιβιώσουν, ανταγωνισμός, δουλειά, αμοιβές, 

αξιοπρεπώς. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως 

προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η μερική απασχόληση] 

 

Μερικώς απασχολούμενος είναι δυνατό να χαρακτηριστεί κάποιος που δουλεύει 

είκοσι ώρες εβδομαδιαίως, αλλά και κάποιος άλλος που εργάζεται πέντε ώρες. Το 

τυπικό καθεστώς είναι το ίδιο, αλλά η σχέση τους με την εργασία και οι αμοιβές είναι 

εντελώς διαφορετικές. Ο καθένας από αυτούς διαμορφώνει με διαφορετικές 

προδιαθέσεις και όρους το εργασιακό ήθος και γενικότερα την εργασιακή κουλτούρα 

του. Ταυτόχρονα διαμορφώνουν, λόγω εισοδήματος, διαφορετικού τύπου 

καταναλωτικές συμπεριφορές και αντοχές στην οικονομική πραγματικότητα. Έχουν 

διαφορετικά περιθώρια σχετικά με την επαγγελματική προοπτική και την ικανότητα 

διαπραγμάτευσης των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών. Επιπλέον, όσοι 

εργάζονται λιγότερες ώρες την εβδομάδα έχουν γενικά διαφορετικές συνθήκες 

δουλειάς και ζωής απ’ όσους εργάζονται περισσότερες και αποξενώνονται από τις 

συλλογικές πρακτικές. Επομένως, η μερική απασχόληση αντιπροσωπεύει μια 

διαίρεση όχι μόνο μεταξύ των πλήρως και μερικώς απασχολουμένων, αλλά και μια 

διαίρεση μεταξύ των μερικώς απασχολουμένων, που μπορεί να ομαδοποιούνται 

περιοδικά ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. 

Στις παραπάνω απόψεις πρέπει να προστεθεί το ενδεχόμενο οι μερικώς 

απασχολούμενοι - ιδίως εκείνοι που απασχολούνται για λίγες ώρες - να αποζητήσουν 

και να βρουν, προκειμένου να επιβιώσουν, δύο ή και τρεις δουλειές με το ίδιο 

καθεστώς και επίσης περιορισμένο χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης. Όσο 

διευρύνεται αυτό το καθεστώς, είναι πιθανό οι πλήρως απασχολούμενοι να 

αισθάνονται ότι απειλούνται και να επιδιώξουν και αυτοί να βρουν μια θέση μερικής 

απασχόλησης. Έτσι οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων. 

Επιπρόσθετα, η μερική απασχόληση έχει τη δυναμική της γεφύρωσης της 

εργασίας με την ανεργία. Στο παρελθόν, για να πάψει κάποιος να απογράφεται ως 

άνεργος θα έπρεπε συνήθως να καταλάβει μια θέση πλήρους απασχόλησης. Σήμερα 

αρκεί να βρει μια δουλειά μερικής απασχόλησης με λιγότερες ίσως από είκοσι ή και 

δέκα ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, με ανάλογες βέβαια πενιχρές αμοιβές, που 

συχνά δεν του επιτρέπουν να επιβιώσει ή να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτόν τον άνθρωπο 

πώς μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε, εργαζόμενο ή άνεργο; Οι στατιστικές πάντως 

τον καταγράφουν ως εργαζόμενο! 

Γενικά, το καθεστώς της μερικής απασχόλησης και η διεύρυνσή του αυξάνουν 

δραματικά τις διαιρέσεις των εργασιακών ομάδων στο θεμελιώδες επίπεδο της 

παραγωγικής οργάνωσης. Διαχωρίζουν, έστω και λίγο, το επίπεδο ζωής, τις ανάγκες 
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των εργαζομένων και τους κάνουν να αναπτύσσουν κάθε φορά διαφορετικές 

αξιώσεις. Οι άπειρες διαιρέσεις των απασχολούμενων διαλύουν την έννοια της 

συλλογικότητας, που ήταν θεμελιώδης στο δικαίωμα της εργασίας. Τέλος, η 

διεύρυνση της μερικής απασχόλησης καθιστά την αγορά εργασίας πιο ευέλικτη, τους 

εργαζόμενους πιο προσαρμοστικούς και την εργατική δύναμη πιο φτηνή. 

 

Α. Λύτρας (2000). Κοινωνία και εργασία. Ο ρόλος των κοινωνικών τάξεων. 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 113-114 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην πρόταση: «η 

μερική απασχόληση έχει τη δυναμική της γεφύρωσης της εργασίας με την 

ανεργία». (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στη δεύτερη παράγραφο (Στις 

παραπάνω… εργαζομένων) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις με την 

έντονη γραφή (επισημαίνονται και στο κείμενο): αντιπροσωπεύει, οξύνεται, 

πενιχρές, αξιώσεις, θεμελιώδης. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να 

γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το 

ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 
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Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα χωρίο στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η τηλεργασία στην Ελλάδα] 

 

Η χώρα μας με το μεγαλύτερο μέρος της αποτελούμενο από νησιωτικές και 

ορεινές περιοχές είναι ίσως το ιδανικό έδαφος για την εφαρμογή και την ανάπτυξη της 

τηλεργασίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί η νέα αυτή μορφή εργασίας είναι εκείνη που 

κυρίως «μεταφέρει» την εργασία στον χώρο διαμονής των εργαζομένων, μειώνοντας τις 

δυσκολίες ανάπτυξης της απασχόλησης που προϋποθέτουν την υλοποίηση επενδύσεων 

μεγάλου κόστους. Κάτι παραπάνω από μια απλή επένδυση, λοιπόν,  πρέπει να 

θεωρηθεί κάθε επένδυση που αφορά την υλοποίηση δράσεων τηλεργασίας στην 

ελληνική περιφέρεια. Τελικά, πρόκειται για την ταχύτατη και ευέλικτη μεταφορά του 

«όγκου της εργασίας» σε οποιονδήποτε τόπο της χώρας μας, μέσω της χρήσης των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. 

Δικαιολογημένα, ίσως, οι παραπάνω σκέψεις δημιουργούν μερικά κρίσιμα 

ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα. Υπάρχει στη χώρα 

μας η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή στις τηλεπικοινωνίες; Υπάρχει επαρκής γνώση 

σχετικά με τις τεχνολογίες της πληροφορικής; Είναι ο Έλληνας καλός δέκτης της 

εφαρμογής της τηλεργασίας; Και ίσως το κρισιμότερο ερώτημα: Τι είναι αυτό που θα 

δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη γρήγορη ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα; 

Οι απαντήσεις, όπως θα δούμε, είναι εντυπωσιακά απλές και ίσως περισσότερο 

αισιόδοξες από το αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας έχει αποδείξει 

πως, όταν είναι αναγκαίο, μπορεί να αγκαλιάσει την καινοτομία.  

Η παγκόσμια προσπάθεια για τη μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων 

τηλεματικής
1
 με το χαμηλότερο δυνατό κόστος οδήγησε στην ανακάλυψη νέων 

εργαλείων μετάδοσης που είναι εφαρμόσιμα χρησιμοποιώντας την υποδομή απλών 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως οι τηλεφωνικές γραμμές. Το Διαδίκτυο αξιοποίησε 

την απλή τηλεφωνική γραμμή ως ένα ισχυρότατο μέσο μετάδοσης δεδομένων με 

χαμηλό κόστος. Η τηλεργασία, λοιπόν, δεν απαιτεί ειδικά δίκτυα και χρησιμοποιεί την 

                                                           
1
 Tηλεματική: η σύζευξη των τηλεπικοινωνιών  και της Πληροφορικής, με τις 

απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει στις μέρες μας. 
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τεχνολογία, τη γνωστή τεχνολογία του Διαδικτύου, που είναι προσιτή πλέον σε 

οποιονδήποτε διαθέτει υπολογιστή. 

Όσον αφορά στον προβληματισμό περί του επιπέδου τεχνολογικής γνώσης των 

Ελλήνων, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε μια ιδιαίτερα θετική διάθεση για 

εξοικείωση με την πληροφορική. Οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή παιδιά, 

φοιτητές, επιχειρηματίες, υπάλληλοι, ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της τεχνολογίας 

της πληροφορικής. 

Ανακεφαλαιώνοντας, βλέπουμε ότι η κοινωνία των πληροφοριών λειτουργεί ως 

καταλύτης στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας των σύγχρονων κοινωνιών, άρα και της 

Ελλάδας. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών δημιουργούν 

συνήθως νέα επαγγέλματα. Την ίδια στιγμή αυτές οι τεχνολογίες συμβάλλουν στην 

εκπληκτικά γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση της τηλεργασίας. Αυτό είναι ένα δεδομένο 

που θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, αν θέλουμε να δούμε όχι μόνο τις 

τωρινές, αλλά και τις μελλοντικές επιπτώσεις της τηλεργασίας.  

 

Από την ιστοσελίδα www.teleworking.gr, 15.06.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι παράγοντες που θα επιτρέψουν την 

εξάπλωση της τηλεργασίας στην ελληνική επικράτεια; (60 – 80 λέξεις). 

 

(μονάδες 10) 

 

B2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο  

του κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: επένδυση, τεχνολογίες της πληροφορικής, 

ανάπτυξη, καινοτομία, καταλύτης στις εξελίξεις. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2.α. «Τι είναι αυτό που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη γρήγορη 

ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα;». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων. 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 

 

GI_V_NEG_0_20006.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Γυναικεία εργασία, διακρίσεις και κοινωνικά στερεότυπα] 

 

Ανεξάρτητα τόσο από την τυπικά θεσμοθετημένη και διακηρυγμένη ισότητα 

ως προς την αμοιβή και την επαγγελματική εξέλιξη ανδρών και γυναικών όσο και 

από τις εξαγγελίες για την ύπαρξη ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο, καθημερινά 

πραγματοποιούνται βάσει εθιμικών ή άγραφων νόμων ουσιώδεις διακρίσεις μεταξύ 

αντρών και γυναικών με τη μορφή άτυπων σχέσεων εξουσίας και εξάρτησης. 

Επομένως, η επαγγελματική θέση της γυναίκας χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα 

από αντιφάσεις και αδιέξοδα, επειδή η νομοθετική ισότητα και οι θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις δεν προεξοφλούν στην καθημερινή πρακτική την ισότιμη πρόσβαση 

και εξέλιξη των δύο φύλων στην αγορά εργασίας. Εξάλλου, το ζήτημα της ίσης 

αμοιβής, της ίσης μεταχείρισης στις εργασιακές σχέσεις και των προστατευτικών 

διατάξεων που αφορούν την εργαζόμενη γυναίκα αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος 

στο σύνολο των κανόνων του Εργατικού Δικαίου, σαν να πρόκειται για μία μικρή 

κατηγορία εργαζομένων. 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον η εργαζόμενη 

γυναίκα αντιμετωπίζεται τόσο από τους ιεραρχικά προϊστάμενους όσο και από τους 

συναδέλφους της, με προκατάληψη, δυσπιστία και επιφυλακτικότητα ως προς τις 

γνώσεις και τις ικανότητές της. Εκτός από αυτά, προστατευτικές θεσμικές διατάξεις, 

όπως η πρόωρη μειωμένη συνταξιοδότηση των έγγαμων μητέρων, λειτουργούν σε 

μεγάλο βαθμό ως μηχανισμοί νομιμοποίησης και αναπαραγωγής των διακρίσεων και 

των στερεοτύπων σε βάρος των γυναικών. 

Οι έντονες διαφοροποιήσεις των εργασιών κατά φύλο παγίωσαν έναν 

αυθαίρετο, συμβατικό διαχωρισμό των θέσεων εργασίας σε «ανδρικές» και 

«γυναικείες». Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 

και απασχόλησης, οι οποίοι κυριαρχούνται συνήθως από γυναίκες, όπως οι 

κοινωνικές υπηρεσίες, τα παραϊατρικά επαγγέλματα και η εκπαίδευση. Αντίθετα, στα 

κατασκευαστικά επαγγέλματα, στη βιομηχανία και στις μεταφορές έχουν μεγαλύτερη 

διείσδυση οι άνδρες. Επιπλέον, οι γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες κατέχουν 

θέσεις εργασίας με ελάχιστη αυτονομία, χαμηλότερο γόητρο, λιγότερη εμπλοκή σε 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ εποπτεύονται κυρίως από άνδρες. Από την άλλη, 

οι άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες σε σύγκριση με τις γυναίκες να καταλάβουν 

θέσεις διευθυντών και τριπλάσιες ευκαιρίες για θέσεις γενικών διευθυντών. Τέλος, οι 
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γυναίκες απορροφήθηκαν κατά κόρον σε επίπονα, άχαρα και κακοπληρωμένα 

επαγγέλματα, όπως αυτό της καθαρίστριας. 

Η ανισότητα και η αδικία που υφίσταται η γυναίκα στο εργασιακό περιβάλλον 

δεν είναι αποτέλεσμα του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και της ελλιπούς 

επαγγελματικής κατάρτισης σε σύγκριση με το εργατικό δυναμικό των ανδρών. 

Αντίθετα, συχνά η γυναίκα υπερέχει μορφωτικά και επομένως η ανισότητα και η 

αδικία που υφίσταται είναι απόρροια της διαφορετικής, υποδεέστερης κοινωνικής 

αντιμετώπισής της λόγω φύλου. Μάλιστα, στις σύγχρονες επισφαλείς εργασιακές 

συνθήκες είναι προφανής η ευάλωτη θέση των γυναικών στο εργασιακό τοπίο. 

Τελικά, σε μία περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, στην οποία επικρατεί συνεχώς 

αυξανόμενη τάση περικοπής του εργατικού δυναμικού, οι γυναίκες σε σχέση με τους 

άνδρες εργαζόμενους περιθωριοποιούνται ευκολότερα, απολύονται και οδηγούνται 

μαζικά στην ανεργία. 

 

Α. Ιωαννίδου, από την ιστοσελίδα apostaktirio.gr, 27.10.2011 (διασκευή). 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά την αρθρογράφο, «η επαγγελματική θέση της γυναίκας 

χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα από αντιφάσεις και αδιέξοδα»; (60-80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Η ανισότητα... ανεργία) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: επαγγελματική εξέλιξη, 

νομοθετική ισότητα, εργαζόμενη γυναίκα, λειτουργούν, σύγκριση. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την 

πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου και 

να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 5) 

 

 

GI_V_NEG_0_20009.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο τύπος καίγεται] 

 

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της 

ενημέρωσης» έχει το ίδιο μαράζι που πολλοί διατυπώνουν και στην Ελλάδα. Κυριαρχεί 

ένας καταστροφικός εφησυχασμός για ό,τι πάει στραβά, και φυσικά για την κρίση του 

Τύπου. «Ίσως είναι καιρός να πανικοβληθούμε» τιτλοφορεί το πρώτο του κεφάλαιο. 

Σ’ αυτήν την κρίση πολλοί επιχειρηματίες του Τύπου απαντούν με περιορισμό 

του κόστους. Φωναχτά στη Γαλλία, σιωπηρά στην Ελλάδα. Για τον Bernard Poulet ο 

περιορισμός του κόστους δεν αρκεί. Εξάλλου, στη Γαλλία το δοκίμασαν επί μακρόν: 

«Εδώ και πολλά χρόνια τα μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και τα σχέδια λιτότητας 

διαδέχονται το ένα το άλλο», γράφει για τη Γαλλία. «Μαζικές απολύσεις έπληξαν 

πολλές εκατοντάδες μισθωτούς και ακόμη και η μεγαλύτερη γαλλική εφημερίδα, η 

"Quest France", αναγκάστηκε να αποφασίσει τον Σεπτέμβριο του 2008 την κατάργηση 

125 θέσεων εργασίας. Η δρακόντεια μείωση των λειτουργικών εξόδων των 

εφημερίδων, η μείωση του αριθμού των σελίδων και του μεγέθους τους, το κλείσιμο 

γραφείων ανταποκριτών στο εξωτερικό, ο περιορισμός του χρόνου για την διεξαγωγή 

ερευνών κ.λπ. μειώνουν σίγουρα το συνολικό κόστος, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζουν 

κερδοφόρους ισολογισμούς. Ακόμη, τα ένθετα (μόδα, αυτοκίνητα, ρολόγια) 

πολλαπλασιάζονται, για να «τσιμπήσουν» οι διαφημιστές, και εκτινάσσεται στα ύψη ο 

πληθωρισμός των «πρόσθετων προϊόντων» (βιβλία, CD, DVD, στυλό, ηλεκτρονικές 

συσκευές, καφετιέρες κ.λπ.), ενέργειες που μετατρέπουν την εφημερίδα σε δωρεάν 

ένθετο εμπορικής προσφοράς και δεν είναι παρά προσωρινές λύσεις ανάγκης». 

Αυτή είναι και η κατάσταση στον ελληνικό τύπο. Οι εκδότες συρρικνώνουν το 

έτσι κι αλλιώς χαμηλό κόστος των δημοσιογραφικών τμημάτων, επενδύοντας όλο και 

περισσότερο στις προσφορές και τα δώρα, τα οποία υποτίθεται ότι συνοδεύουν τις 

εφημερίδες. Ξεχνούν ότι το βασικό προϊόν τους είναι η σκέψη, το μεράκι και οι γνώσεις 

των ανθρώπων που ερευνούν και γράφουν. Στην προσπάθεια, όμως, να συμπιέσουν το 

κόστος, προσπαθούν με τους ίδιους ανθρώπους να παράγουν περισσότερα προϊόντα, 

ενώ στην ουσία παράγουν μόνο περισσότερο τυπωμένο χαρτί δίχως σκέψη. Οι 

περισσότερες ώρες δουλειάς των δημοσιογράφων παράγουν περισσότερες λέξεις με 

λιγότερη σκέψη. Οι αναγνώστες από την πλευρά τους δεν πληρώνουν για να αγοράσουν 

λέξεις - άλλωστε, βρίσκουν άφθονες και δωρεάν στο διαδίκτυο. Θα αγόραζαν ένα 

έντυπο, αν μπορούσε να τους προσφέρει μια υπηρεσία. Θα ήταν ικανοποιημένοι, αν μια 
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εφημερίδα γινόταν πλοηγός στη θάλασσα των πληροφοριών που τους περιβάλλει και 

μπορούσε να βάλει τάξη στο χάος.  

Επομένως, για να έχει μέλλον ο τύπος, δεν αρκεί να μεταμορφωθεί σε 

ηλεκτρονικό. Δε φτάνει να μπει στο διαδίκτυο. Πρέπει να καταφέρει να συμπυκνώνει 

καθημερινά την πραγματικότητα σε θεωρία, να δίνει νόημα στις αμέτρητες 

πληροφορίες που καθημερινά λαμβάνουμε από εκατοντάδες Μέσα. Βέβαια, δεν είναι 

εύκολο. Απεναντίας, θέλει διαρκή παραγωγή σκέψης και νέων ιδεών, επένδυση στους 

ανθρώπους, δηλαδή στην εκπαίδευση και στην επανεκπαίδευσή τους: Δεν μπορεί, για 

παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος να διαβάζει λιγότερο από τους αναγνώστες του. 

Κυρίως, όμως, απαιτείται αλλαγή θεώρησης της ίδιας της βιομηχανίας του τύπου. 

Μπορεί να το κάνει; 

Ο Bernard Poulet μεταφέρει στο βιβλίο του τα λόγια του Αμερικανού εκδότη 

Dean Singleton: «Στο μέλλον δεν θα υπάρχουν παρά δύο κατηγορίες εφημερίδων. Οι 

επιζήσασες και οι νεκρές». Οι πρώτες, ακόμη και αν δε θα μοιάζουν με τις εφημερίδες 

που σήμερα ξέρουμε, θα είναι χρήσιμες, επειδή δε θα προσθέτουν θόρυβο στον πολύ 

θόρυβο της πληροφορίας που καθημερινά μας βομβαρδίζει. Θα προσφέρουν μία βασική 

υπηρεσία, δηλαδή θα μειώνουν τον θόρυβο της υπερπληροφόρησης. Έτσι, θα 

ταχτοποιούν το χάος που δημιουργεί η πληροφορική μας κοινωνία. 

 

Π. Μανδραβέλης, από την ιστοσελίδα του εβδ. περιοδικού Lifo, 19.11.2009 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια θα είναι, κατά την εκτίμηση του αρθρογράφου, η εξέλιξη των εφημερίδων; 

Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60 - 80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Αυτή… χάος) του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις του κειμένου: παραγωγή σκέψης και νέων ιδεών, αλλαγή θεώρησης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη 

λέξη βομβαρδίζει μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 5) 

 

GI_V_NEG_0_20013.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις] 

 

Υπάρχει η άποψη πως υφίσταται γλωσσική διαφοροποίηση, δηλαδή ανδρική και 

γυναικεία γλώσσα. Εύστοχη είναι η παρατήρηση πως ο ανδρικός λόγος είναι ελεύθερος, 

πως οι άνδρες μιλάνε έξω από τα δόντια, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συγκρατημένες στην 

ομιλία τους, έχουν λόγο υπαινικτικό. Ας σημειώσουμε και τη συμπληρωματική 

παρατήρηση πως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο, τα παιδιά εκφράζονται 

με την ίδια ελευθεριότητα και η διαφορά παρουσιάζεται και ενισχύεται με την πάροδο 

του χρόνου. Εξάλλου, την ελευθεριότητα της ανδρικής γλώσσας τη συναντούμε-σήμερα 

τουλάχιστον–και στη γυναικεία γλώσσα, ενώ παύει αυτή η ελευθεριότητα να είναι η 

ειδοποιός διαφορά.  

Υπάρχει, όμως, η άποψη ότι η διαφορά έγκειται στο ύφος και καθορίζεται από 

το περιβάλλον. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σκεφτούμε αν υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στη γνώση της γλώσσας, στη γνώση του συστήματος της 

γλώσσας. Γιατί, αν δεχτούμε πως υπάρχουν, αυτομάτως θα προκύψει και το επόμενο 

ερώτημα: υπάρχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ικανότητες στη γυναίκα ή στον άνδρα 

σχετικά με τη γλώσσα; 

Βέβαια, παρατηρήθηκε με βάση μια κάπως περιορισμένη εμπειρία πως τα μικρά 

κορίτσια μιλούν με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα αγόρια. Αποτελεί αυτό 

ένδειξη βιολογικής διαφοράς ή μήπως σχετίζεται με τα γλωσσικά κέντρα του 

εγκεφάλου; Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τις διαφορές στη γλώσσα τις προκαλεί το 

περιβάλλον. Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για 

την καλλιέργεια της γλώσσας (αν η μητέρα του μιλά και του διαβάζει, αν φοιτήσει σε 

ένα καλά οργανωμένο σχολείο κ.λπ.), αν υπάρξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, τότε το 

παιδί έχει καλύτερη γλωσσική απόδοση και στην ενεργοποίηση των γλωσσικών 

δυνατοτήτων, οι οποίες είναι όμοιες και στα δύο φύλα, δεν παίζει ρόλο το φύλο, αλλά 

το περιβάλλον. Επίσης, τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία 

που τονώνει διαφοροποιήσεις αυτού του είδους. Επομένως, οι κοινωνικοί ρόλοι 

ευνοούν τη μεγαλύτερη γλωσσική παραγωγή της γυναίκας.  

Τίθεται, λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα. Η διαφορά εντοπίζεται στο φωνητικό, στο 

γραμματικό και στο λεξιλογικό επίπεδο ή μήπως υπάρχει διαφοροποίηση σε όλα τα 

επίπεδα της γλώσσας; Λέγεται πως ισχύει η άποψη ότι οι άνδρες χειρίζονται καλύτερα 

τη γλώσσα στο επίπεδο της σύνταξης, ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν 
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καλύτερες επιδόσεις στο μορφολογικό και στο λεξιλογικό επίπεδο. Όμως, λόγοι 

διαπαιδαγώγησης και επίδρασης του περιβάλλοντος κάνουν πράγματι τους άνδρες να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για το περίγραμμα, άρα για τη σύνταξη, ενώ τις γυναίκες 

τις ενδιαφέρει περισσότερο η λεπτομέρεια, άρα το λεξιλόγιο. 

Ένα τελευταίο ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν η ελληνική γλώσσα, όπως 

ομιλείται και γράφεται, είναι ανδροκρατούμενη. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα που 

τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Όταν θέλουμε να πούμε «προσλαμβάνω προσωπικό», 

χρησιμοποιούμε το «επανδρώνω». Η ανδρεία ως ιδιότητα σχετίζεται με το ένα μόνο 

από τα δύο φύλα. Επιπλέον, όταν τα γραμματικά υποκείμενα είναι περισσότερα από 

ένα, το κατηγορούμενό τους είναι σε αρσενικό γένος. Έτσι, λέμε «Ο Γιάννης και η 

Μαρία είναι φρόνιμοι». Στον ενικό αριθμό τα άρθρα είναι «ο» και «η», αλλά στον 

πληθυντικό επικρατεί το «οι» και για τα δύο γένη. Ακόμη, πολλά γυναικεία 

επαγγελματικά ονόματα έχουν τον τύπο του αρσενικού, διαφοροποιούμενα μόνο από το 

άρθρο (η φιλόλογος, η χημικός κ.λπ.).  

Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να μη χρησιμοποιείται το επανδρώνω αλλά 

το στελεχώνω, γιατί το πρώτο υποκρύπτει διάθεση για μείωση των γυναικών. Υπάρχει 

δηλαδή η αντίληψη ότι υφίσταται ανδρική ή ανδροκρατούμενη γλώσσα που συντηρεί 

αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές στη γλώσσα, 

για να ξεπεράσουμε και τις διαφορές στην αντιμετώπιση των δύο φύλων. Η γλώσσα 

όμως αλλάζει με βραδείς ρυθμούς και εξελίσσεται αργά, συγκριτικά με άλλες 

κοινωνικές δομές. Είναι φανερό ότι αυτά τα «ανδροκρατικά» φαινόμενα απηχούν 

πράγματι παρωχημένες κοινωνικές δομές και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των 

φύλων. Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων, λέξεων, 

συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα. Αξίζει, επομένως, να καταβληθεί προσπάθεια 

και στη γλώσσα, αλλά δε βρίσκεται εδώ η λύση. Εκτός αυτού, οι μεταβολές στη 

σύνταξη είναι διαδικασίες χρονοβόρες και πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς. 

 

Γ. Μπαμπινιώτης (1995). Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις. Διαφυλικές σχέσεις. 

Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέματα 

Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Α΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 189-191 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη πως η λύση για την 

ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων δε βρίσκεται στη γλώσσα; (40-60 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις: άποψη, γλωσσική διαφοροποίηση, περιβάλλον, καλλιέργεια, 

κοινωνικοί ρόλοι. (Επισημαίνεται ότι οι λέξεις/φράσεις είναι στο κείμενο με 

υπογράμμιση). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 
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 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα Μ.Μ.Ε. χτες και σήμερα] 

 

Οδηγούσα και άκουγα ειδήσεις. Παρεμβαλλόταν ένας ρεπόρτερ που μετέδιδε 

λεπτομέρειες για κάποιο θέμα σε εξέλιξη και άρχισε να πυροβολεί την ελληνική 

γλώσσα: «η απρεπή συμπεριφορά», «το μεγάλο κόμβο», «της υγιής κοινωνίας» και το 

εσχάτως προσφιλές στους αγραμμάτους, εκείνο το «άνηκε». Άλλαξα σταθμό και 

προσπαθούσα να συνέλθω από τον συνεχή αυτό βομβαρδισμό αδαημοσύνης
1
. 

Ποτέ δεν έλειψαν τα γλωσσικά ολισθήματα από τον λειμώνα
2

 της 

δημοσιογραφίας. Αλλά τα τελευταία χρόνια λες και έχουν εγκαθιδρύσει ένα 

καθεστώς. Σε συνδυασμό με το φτωχό λεξιλόγιο που συρρικνώνεται δραστικά και με 

την πυκνή χρήση αγγλικών λέξεων, δημιουργείται ανάγλυφη η εικόνα μιας 

προβληματικής και δυσάρεστης κατάστασης. Απεναντίας, υμνείται συχνά ένα 

μυθολογημένο παρελθόν σχετικά με τη δημοσιογραφική γλώσσα, αλλά και 

γενικότερα με την εικόνα του Τύπου. Τότε κοσμούσαν τις εφημερίδες εκλεκτές 

υπογραφές εγγράμματων δημοσιογράφων και λογίων με σπουδαίες επιφυλλίδες και 

ενδιαφέρουσες προσωπικές στήλες, που ήταν κάτι σαν εικόνισμα για τους 

αναγνώστες και την κοινωνία. 

Λυπάμαι, αλλά δεν είναι αυτή η ακριβής εικόνα. Ασφαλώς και υπήρχαν 

λόγιοι, λογοτέχνες και διανοούμενοι στο δυναμικό των εφημερίδων. Όμως, ούτε 

σήμερα λείπουν. Πλήθος λογοτεχνών, πανεπιστημιακών και διανοουμένων 

συνεργάζονται μονίμως με αρκετές εφημερίδες, όπως και παλιά. Ωστόσο, και η 

γλώσσα της εποχής εκείνης έπασχε, επίσης, σε μεγάλο βαθμό. Ακραιφνής
3
, αγκαθωτή 

καθαρεύουσα, στριφνό ύφος και κάθε λογής λογιοτατισμοί
4
 χαρακτήριζαν ακόμη και 

τα συνήθη ρεπορτάζ. Διαβάζεις, λόγου χάρη, αθλητικό κείμενο εκείνης της εποχής 

για έναν αγώνα και λύνεσαι στα γέλια. Άσε τους πρωτοσέλιδους τίτλους. 

Τα τελευταία χρόνια οι εφημερίδες και τα MME συνολικά κατηγορούνται για 

την εξάρτησή τους από την εξουσία, είτε την πολιτική, είτε την οικονομική 

(εφοπλιστές, τράπεζες), με αποτέλεσμα στα μάτια της κοινωνίας να έχουν απολέσει 

μεγάλο μέρος της εκτίμησης της οποίας έχαιραν. Όμως και παλιότερα, αναλογικά, 

δεν ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Παραδοσιακοί εκδότες είχαν διασυνδέσεις 

                                                           
1
  Αδαημοσύνης: άγνοιας 

2
 Λειμώνας: τόπος γεμάτος χλόη, κατάλληλος για βόσκηση· λιβάδι (εδώ ειρωνικά). 

3
 Ακραιφνής: γνήσιος, καθαρός, ειλικρινής. 

4  Λογιοτατισμός: η τάση ορισμένων, ειδικά λογίων σε παλαιότερες εποχές, να 

χρησιμοποιούν στο λόγο τους τύπους της καθαρεύουσας ή της αρχαίας ελληνικής. 
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με διάφορα κέντρα εξουσίας και προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις πολιτικές 

εξελίξεις. Επίσης, τότε οι εφημερίδες ήσαν πολύ πιο κλειστές απ’ ό,τι σήμερα. 

Σπανίως υπήρχε κείμενο που να ξεφεύγει από τη γραμμή μιας εφημερίδας ή γενικώς 

αντίθετο σε σχέση με τις πολιτικές προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού. Σήμερα – 

εδώ και χρόνια δηλαδή – η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Σχεδόν σε όλες τις 

εφημερίδες ενυπάρχουν κείμενα αντίθετα στην επίσημη γραμμή, χωρίς να προκαλούν 

τριγμούς στη σχέση τους με τους αναγνώστες. 

Καταλυτικό στοιχείο για την εικόνα του Τύπου, πέραν των προαναφερθέντων, 

ήταν η εμφάνιση του λάιφ στάιλ
5
, που αν και αναχαιτίστηκε κάπως στα χρόνια της 

κρίσης, τα σημάδια του φαίνονται ακόμη, καθώς έχει επηρεάσει σημαντικό τμήμα 

της νεότερης δημοσιογραφικής γενιάς. Επίσης, η ιλιγγιώδης επέλαση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης που έδωσαν, βέβαια, την ευκαιρία σε ευρύτερα στρώματα της 

κοινωνίας να ανανεώσουν τον κουρασμένο δημοσιογραφικό λόγο (φρέσκιες ιδέες, 

χιούμορ, ακηδεμόνευτη
6

 λειτουργία), αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από 

ανευθυνότητα και υπερβολές. Όσο για τη γλώσσα, αφήστε το καλύτερα. 

Επιστρέφοντας στο σπίτι, απέφυγα να βάλω ειδήσεις. Αλλά στο μυαλό μου 

είχε καρφωθεί σαν πρόκα εκείνο το «άνηκε» και δεν έλεγε να με εγκαταλείψει. 

Άνοιξα το πρόσφατο αρχείο μου και άρχισα να διαβάζω θαυμάσια κείμενα 

εφημερίδων για τα αρχαία ελληνικά. «Ίσως εκεί να βρίσκεται το κλειδί», είπα μέσα 

μου, διώχνοντας επιτέλους από το μυαλό μου «το μεγάλο κόμβο» και το «άνηκε». 

 

Γ. Τριάντης, από την ιστοσελίδα epikaira.gr, 31.10.2013 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι κύριες αιτίες για την αρνητική εικόνα του 

σύγχρονου ελληνικού Τύπου; 

                                                           
5 λάιφ στάιλ (life style): O (συνήθως άνετος) τρόπος με τον οποίο περνά κάποιος τη 

ζωή του – είδος δημοσιογραφικού λόγου και σχεδιασμού εντύπων που 

χαρακτηρίζεται από ελαφρότητα, κυνισμό και χιούμορ στην αντιμετώπιση όλων των 

θεμάτων. 
6
 Ακηδεμόνευτη: χωρίς καθοδήγηση, χωρίς έλεγχο. 
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(μονάδες 10) 

Β2.  Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο 

αρθρογράφος στην τρίτη παράγραφο (Λυπάμαι.... τίτλους) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: προσφιλές, συρρικνώνεται, 

υμνείται, εξάρτηση, σημαντικό τμήμα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  Οι λέξεις εικόνισμα και επέλαση χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/ συνυποδηλωτικά;  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Ανάλογα με την απάντησή σας για τη λέξη επέλαση, να γράψετε μία 

περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη λέξη 

αντίθετα με την παραπάνω χρήση της στο κείμενο. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα Μ.Μ.Ε. χτες και σήμερα] 

 

Οδηγούσα και άκουγα ειδήσεις. Παρεμβαλλόταν ένας ρεπόρτερ που μετέδιδε 

λεπτομέρειες για κάποιο θέμα σε εξέλιξη και άρχισε να πυροβολεί την ελληνική 

γλώσσα: «η απρεπή συμπεριφορά», «το μεγάλο κόμβο», «της υγιής κοινωνίας» και το 

εσχάτως προσφιλές στους αγραμμάτους, εκείνο το «άνηκε». Άλλαξα σταθμό και 

προσπαθούσα να συνέλθω από τον συνεχή αυτό βομβαρδισμό αδαημοσύνης
1
. 

Ποτέ δεν έλειψαν τα γλωσσικά ολισθήματα από τον λειμώνα
2

 της 

δημοσιογραφίας. Αλλά τα τελευταία χρόνια λες και έχουν εγκαθιδρύσει ένα 

καθεστώς. Σε συνδυασμό με το φτωχό λεξιλόγιο που συρρικνώνεται δραστικά και με 

την πυκνή χρήση αγγλικών λέξεων, δημιουργείται ανάγλυφη η εικόνα μιας 

προβληματικής και δυσάρεστης κατάστασης. Απεναντίας, υμνείται συχνά ένα 

μυθολογημένο παρελθόν σχετικά με τη δημοσιογραφική γλώσσα, αλλά και 

γενικότερα με την εικόνα του Τύπου. Τότε κοσμούσαν τις εφημερίδες εκλεκτές 

υπογραφές εγγράμματων δημοσιογράφων και λογίων με σπουδαίες επιφυλλίδες και 

ενδιαφέρουσες προσωπικές στήλες, που ήταν κάτι σαν εικόνισμα για τους 

αναγνώστες και την κοινωνία. 

Λυπάμαι, αλλά δεν είναι αυτή η ακριβής εικόνα. Ασφαλώς και υπήρχαν 

λόγιοι, λογοτέχνες και διανοούμενοι στο δυναμικό των εφημερίδων. Όμως, ούτε 

σήμερα λείπουν. Πλήθος λογοτεχνών, πανεπιστημιακών και διανοουμένων 

συνεργάζονται μονίμως με αρκετές εφημερίδες, όπως και παλιά. Ωστόσο, και η 

γλώσσα της εποχής εκείνης έπασχε, επίσης, σε μεγάλο βαθμό. Ακραιφνής
3
, αγκαθωτή 

καθαρεύουσα, στριφνό ύφος και κάθε λογής λογιοτατισμοί
4
 χαρακτήριζαν ακόμη και 

τα συνήθη ρεπορτάζ. Διαβάζεις, λόγου χάρη, αθλητικό κείμενο εκείνης της εποχής 

για έναν αγώνα και λύνεσαι στα γέλια. Άσε τους πρωτοσέλιδους τίτλους. 

Τα τελευταία χρόνια οι εφημερίδες και τα MME συνολικά κατηγορούνται για 

την εξάρτησή τους από την εξουσία, είτε την πολιτική, είτε την οικονομική 

(εφοπλιστές, τράπεζες), με αποτέλεσμα στα μάτια της κοινωνίας να έχουν απολέσει 

μεγάλο μέρος της εκτίμησης της οποίας έχαιραν. Όμως και παλιότερα, αναλογικά, 

δεν ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Παραδοσιακοί εκδότες είχαν διασυνδέσεις 

                                                           
1
 Αδαημοσύνης: άγνοιας 

2
 Λειμώνας: τόπος γεμάτος χλόη, κατάλληλος για βόσκηση· λιβάδι (εδώ ειρωνικά). 

3
 Ακραιφνής: γνήσιος, καθαρός, ειλικρινής. 

4 Λογιοτατισμός: η τάση ορισμένων, ειδικά λογίων σε παλαιότερες εποχές, να 

χρησιμοποιούν στο λόγο τους τύπους της καθαρεύουσας ή της αρχαίας ελληνικής. 

GI_V_NEG_0_20017.pdf



με διάφορα κέντρα εξουσίας και προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις πολιτικές 

εξελίξεις. Επίσης, τότε οι εφημερίδες ήσαν πολύ πιο κλειστές απ’ ό,τι σήμερα. 

Σπανίως υπήρχε κείμενο που να ξεφεύγει από τη γραμμή μιας εφημερίδας ή γενικώς 

αντίθετο σε σχέση με τις πολιτικές προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού. Σήμερα – 

εδώ και χρόνια δηλαδή – η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Σχεδόν σε όλες τις 

εφημερίδες ενυπάρχουν κείμενα αντίθετα στην επίσημη γραμμή, χωρίς να προκαλούν 

τριγμούς στη σχέση τους με τους αναγνώστες. 

Καταλυτικό στοιχείο για την εικόνα του Τύπου, πέραν των προαναφερθέντων, 

ήταν η εμφάνιση του λάιφ στάιλ
5
, που αν και αναχαιτίστηκε κάπως στα χρόνια της 

κρίσης, τα σημάδια του φαίνονται ακόμη, καθώς έχει επηρεάσει σημαντικό τμήμα της 

νεότερης δημοσιογραφικής γενιάς. Επίσης, η ιλιγγιώδης επέλαση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης που έδωσαν, βέβαια, την ευκαιρία σε ευρύτερα στρώματα της 

κοινωνίας να ανανεώσουν τον κουρασμένο δημοσιογραφικό λόγο (φρέσκιες ιδέες, 

χιούμορ, ακηδεμόνευτη
6

 λειτουργία), αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από 

ανευθυνότητα και υπερβολές. Όσο για τη γλώσσα, αφήστε το καλύτερα. 

Επιστρέφοντας στο σπίτι, απέφυγα να βάλω ειδήσεις. Αλλά στο μυαλό μου 

είχε καρφωθεί σαν πρόκα εκείνο το «άνηκε» και δεν έλεγε να με εγκαταλείψει. 

Άνοιξα το πρόσφατο αρχείο μου και άρχισα να διαβάζω θαυμάσια κείμενα 

εφημερίδων για τα αρχαία ελληνικά. «Ίσως εκεί να βρίσκεται το κλειδί», είπα μέσα 

μου, διώχνοντας επιτέλους από το μυαλό μου «το μεγάλο κόμβο» και το «άνηκε». 

 

Γ. Τριάντης, από την ιστοσελίδα epikaira.gr, 31.10.2013 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στη φράση: «Ποτέ 

δεν έλειψαν τα γλωσσικά ολισθήματα [..] αλλά τα τελευταία χρόνια [..] 

έχουν εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς». (60-80 λέξεις) 

                                                           
5
 λάιφ στάιλ (life style): O (συνήθως άνετος) τρόπος με τον οποίο περνά κάποιος τη 

ζωή του – είδος δημοσιογραφικού λόγου και σχεδιασμού εντύπων που 

χαρακτηρίζεται από ελαφρότητα, κυνισμό και χιούμορ στην αντιμετώπιση όλων των 

θεμάτων. 
6
 Ακηδεμόνευτη: χωρίς καθοδήγηση, χωρίς έλεγχο. 
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(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Λυπάμαι.... τίτλους) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: Παρεμβαλλόταν, 

συρρικνώνεται, κοσμούσαν, διασυνδέσεις, αναχαιτίστηκε (Mπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  Η λέξη εικόνα χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή μεταφορικά/ 

συνυποδηλωτικά;  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Ανάλογα με την απάντησή σας για τη λέξη εικόνα, να γράψετε μία πρόταση 

στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη λέξη αντίθετα με τη χρήση της στο κείμενο. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα Μ.Μ.Ε. χτες και σήμερα] 

 

Οδηγούσα και άκουγα ειδήσεις. Παρεμβαλλόταν ένας ρεπόρτερ που μετέδιδε 

λεπτομέρειες για κάποιο θέμα σε εξέλιξη και άρχισε να πυροβολεί την ελληνική 

γλώσσα:  «η απρεπή συμπεριφορά», «το μεγάλο κόμβο», «της υγιής κοινωνίας» και 

το εσχάτως προσφιλές στους αγραμμάτους, εκείνο το «άνηκε». Άλλαξα σταθμό και 

προσπαθούσα να συνέλθω από τον συνεχή αυτό βομβαρδισμό αδαημοσύνης
1
. 

Ποτέ δεν έλειψαν τα γλωσσικά ολισθήματα από τον λειμώνα
2

 της 

δημοσιογραφίας. Αλλά τα τελευταία χρόνια λες και έχουν εγκαθιδρύσει ένα 

καθεστώς. Σε συνδυασμό με το φτωχό λεξιλόγιο που συρρικνώνεται δραστικά και με 

την πυκνή χρήση αγγλικών λέξεων, δημιουργείται ανάγλυφη η εικόνα μιας 

προβληματικής και δυσάρεστης κατάστασης. Απεναντίας, υμνείται συχνά ένα 

μυθολογημένο παρελθόν σχετικά με τη δημοσιογραφική γλώσσα, αλλά και 

γενικότερα με την εικόνα του Τύπου. Τότε κοσμούσαν τις εφημερίδες εκλεκτές 

υπογραφές εγγράμματων δημοσιογράφων και λογίων με σπουδαίες επιφυλλίδες και 

ενδιαφέρουσες προσωπικές στήλες, που ήταν κάτι σαν εικόνισμα για τους 

αναγνώστες και την κοινωνία. 

Λυπάμαι, αλλά δεν είναι αυτή η ακριβής εικόνα. Ασφαλώς και υπήρχαν 

λόγιοι, λογοτέχνες και διανοούμενοι στο δυναμικό των εφημερίδων. Όμως, ούτε 

σήμερα λείπουν. Πλήθος λογοτεχνών, πανεπιστημιακών και διανοουμένων 

συνεργάζονται μονίμως με αρκετές εφημερίδες, όπως και παλιά. Ωστόσο, και η 

γλώσσα της εποχής εκείνης έπασχε, επίσης, σε μεγάλο βαθμό. Ακραιφνής
3
, αγκαθωτή 

καθαρεύουσα, στριφνό ύφος και κάθε λογής λογιοτατισμοί
4
 χαρακτήριζαν ακόμη και 

τα συνήθη ρεπορτάζ. Διαβάζεις, λόγου χάρη, αθλητικό κείμενο εκείνης της εποχής 

για έναν αγώνα και λύνεσαι στα γέλια. Άσε τους πρωτοσέλιδους τίτλους. 

Τα τελευταία χρόνια οι εφημερίδες και τα MME συνολικά κατηγορούνται για 

την εξάρτησή τους από την εξουσία, είτε την πολιτική, είτε την οικονομική 

(εφοπλιστές, τράπεζες), με αποτέλεσμα στα μάτια της κοινωνίας να έχουν απολέσει 

μεγάλο μέρος της εκτίμησης της οποίας έχαιραν. Όμως και παλιότερα, αναλογικά, 

δεν ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Παραδοσιακοί εκδότες είχαν διασυνδέσεις 

                                                           
1
 Αδαημοσύνης: άγνοιας 

2
 Λειμώνας: τόπος γεμάτος χλόη, κατάλληλος για βόσκηση· λιβάδι (εδώ ειρωνικά). 

3
 Ακραιφνής: γνήσιος, καθαρός, ειλικρινής. 

4 Λογιοτατισμός: η τάση ορισμένων, ειδικά λογίων σε παλαιότερες εποχές, να 

χρησιμοποιούν στο λόγο τους τύπους της καθαρεύουσας ή της αρχαίας ελληνικής. 
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με διάφορα κέντρα εξουσίας και προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις πολιτικές 

εξελίξεις. Επίσης, τότε οι εφημερίδες ήσαν πολύ πιο κλειστές απ’ ό,τι σήμερα. 

Σπανίως υπήρχε κείμενο που να ξεφεύγει από τη γραμμή μιας εφημερίδας ή γενικώς 

αντίθετο σε σχέση με τις πολιτικές προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού. Σήμερα – 

εδώ και χρόνια δηλαδή – η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Σχεδόν σε όλες τις 

εφημερίδες ενυπάρχουν κείμενα αντίθετα στην επίσημη γραμμή, χωρίς να προκαλούν 

τριγμούς στη σχέση τους με τους αναγνώστες. 

Καταλυτικό στοιχείο για την εικόνα του Τύπου, πέραν των προαναφερθέντων, 

ήταν η εμφάνιση του λάιφ στάιλ
5
, που αν και αναχαιτίστηκε κάπως στα χρόνια της 

κρίσης, τα σημάδια του φαίνονται ακόμη, καθώς έχει επηρεάσει σημαντικό τμήμα της 

νεότερης δημοσιογραφικής γενιάς. Επίσης, η ιλιγγιώδης επέλαση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης που έδωσαν, βέβαια, την ευκαιρία σε ευρύτερα στρώματα της 

κοινωνίας να ανανεώσουν τον κουρασμένο δημοσιογραφικό λόγο (φρέσκιες ιδέες, 

χιούμορ, ακηδεμόνευτη
6

 λειτουργία), αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από 

ανευθυνότητα και υπερβολές. Όσο για τη γλώσσα, αφήστε το καλύτερα. 

Επιστρέφοντας στο σπίτι, απέφυγα να βάλω ειδήσεις. Αλλά στο μυαλό μου 

είχε καρφωθεί σαν πρόκα εκείνο το «άνηκε» και δεν έλεγε να με εγκαταλείψει. 

Άνοιξα το πρόσφατο αρχείο μου και άρχισα να διαβάζω θαυμάσια κείμενα 

εφημερίδων για τα αρχαία ελληνικά. «Ίσως εκεί να βρίσκεται το κλειδί», είπα μέσα 

μου, διώχνοντας επιτέλους από το μυαλό μου «το μεγάλο κόμβο» και το «άνηκε». 

 

Γ. Τριάντης, από την ιστοσελίδα epikaira.gr, 31.10.2013 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

                                                           
5
 λάιφ στάιλ (life style): O (συνήθως άνετος) τρόπος με τον οποίο περνά κάποιος τη 

ζωή του – είδος δημοσιογραφικού λόγου και σχεδιασμού εντύπων που 

χαρακτηρίζεται από ελαφρότητα, κυνισμό και χιούμορ στην αντιμετώπιση όλων των 

θεμάτων. 
6
 Ακηδεμόνευτη: χωρίς καθοδήγηση, χωρίς έλεγχο. 
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Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο αρθρογράφος, για να υποστηρίξει τη θέση 

ότι και παλιότερα η εικόνα του ελληνικού τύπου δεν ήταν ιδανική; (60-80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στη δεύτερη παράγραφο (Ποτέ... 

κοινωνία) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: εικόνα, κοσμούσαν, κείμενο, εξελίξεις, 

κατάσταση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως 

προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.)  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  «Τότε κοσμούσαν τις εφημερίδες εκλεκτές υπογραφές εγγράμματων 

δημοσιογράφων και λογίων με σπουδαίες επιφυλλίδες και ενδιαφέρουσες 

προσωπικές στήλες, που ήταν κάτι σαν εικόνισμα για τους αναγνώστες 

και την κοινωνία». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μια ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία 

είτε των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών 

προτάσεων.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Πού μπορεί να φτάσει η τηλεργασία;] 

 

Σίγουρα οι καλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι δε θα μπορέσουν ποτέ να 

ασκήσουν το επάγγελμά τους εξ αποστάσεως. Η κατ’ οίκον εργασία, έστω και 

περιστασιακά, αφορά κυρίως τους εργαζομένους στην παροχή υπηρεσιών αλλά όχι 

μόνο αυτούς. Οι ερευνητές του Κέντρου Στρατηγικών Ερευνών της Γαλλίας μελέτησαν 

τη συμβατότητα των επαγγελμάτων ως προς τη μέθοδο της τηλεργασίας και κατέληξαν 

στο σχεδόν προφανές: Δεν μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται μόνο στο 

σπίτι τους και να δίνουν εντολές με ένα «κλικ» στο ποντίκι του υπολογιστή τους. 

Ασφαλώς, δεν είναι μόνο οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι του ελεύθερου ρεπορτάζ 

που μπορούν να εργαστούν κάνοντας χρήση των πολυμέσων και των διαδικτυακών 

μέσων επικοινωνίας. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιεί και ο λογιστής ή ο νομικός 

σύμβουλος μιας επιχείρησης που θα μπορούσε να εργάζεται μακριά από τα γραφεία της 

επιχείρησης. Ακόμη, οι προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (ως κατ’ εξοχήν 

γνώστες του αντικειμένου) καθώς και στελέχη τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και 

επιχειρήσεων με αντικείμενο το εμπόριο ή τον ανεφοδιασμό και τη διαμετακόμιση
1
 

αγαθών μπορούν να παρέχουν μεγάλο μέρος των υπηρεσιών τους από το σπίτι.  

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Γάλλοι ερευνητές, ελάχιστοι επαγγελματίες θα 

ήταν σε θέση να εργαστούν χωρίς να πατήσουν ούτε μια μέρα το πόδι τους στο 

γραφείο. Το ιδανικό θα ήταν να δίνουν το «παρών» περίπου τις μισές ημέρες της 

εβδομάδας και τις υπόλοιπες να «αυτοπεριορίζονται» κατ’ οίκον. Το μεικτό αυτό 

σύστημα εργασίας θεωρείται η ιδανική λύση για όσα επαγγέλματα είναι, βέβαια, 

συμβατά με ένα ελαστικό ωράριο. Η εργασία εναλλάξ από το σπίτι και το γραφείο 

δίνει στον εργαζόμενο την αίσθηση της ανεξαρτησίας και τον βοηθά να συνδυάσει την 

προσωπική ζωή με τον εργασιακό βίο, ενώ διατηρεί τους δεσμούς με τους συναδέλφους 

του. Σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος που απασχολείται αποκλειστικά στο 

σπίτι κινδυνεύει όχι μόνο να νιώσει μοναξιά, αλλά και να απομονωθεί ολοκληρωτικά 

από το εργασιακό περιβάλλον. 

Τέτοια προβλήματα δε θα αντιμετωπίσουν, όμως, όσοι απασχολούνται στον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής, όπως οι αγρότες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Τα σώματα 

                                                           
1
 Μεταφορά αγαθών από μια χώρα σε άλλη μέσω τρίτης, σε μεγάλες αποστάσεις. 
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ασφαλείας και οι κομμωτές, καθώς και οι απασχολούμενοι στους τομείς της αλιείας ή 

των κατασκευών μοιάζουν εντελώς ξένοι προς αυτή τη μέθοδο εργασίας. Και ο 

μηχανικός, όμως, δύσκολα θα μπορεί στο μέλλον να δίνει εντολές από μακριά, για να 

κάνει συντήρηση στον κινητήρα ενός οχήματος. Όσο και αν εξελιχθεί ο τομέας της 

ρομποτικής, πολύ δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς τον οδηγό ενός φορτηγού να 

οδηγεί το όχημά του εξ αποστάσεως ή τον ηλεκτρολόγο να αλλάζει τις καμένες 

ασφάλειες χωρίς την επί τόπου παρουσία του. Και τέλος, πόσο μακριά πρέπει να φτάσει 

η τεχνολογία, για να διαψευσθεί η έρευνα που θεωρεί εντελώς ασύμβατο το επάγγελμα 

της μαίας με την τηλεργασία;  

 

Από την ιστοσελίδα www.tovima.gr, 03.04.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, ορισμένα επαγγέλματα είναι ασύμβατα με την 

τηλεργασία; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του 

κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: επάγγελμα, στελέχη, ερευνητές, ελαστικό 

ωράριο, εργασιακό περιβάλλον. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/ συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 

 

 

 

 

GI_V_NEG_0_20023.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Πού μπορεί να φτάσει η τηλεργασία;] 

 

Σίγουρα οι καλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι δε θα μπορέσουν ποτέ να 

ασκήσουν το επάγγελμά τους εξ αποστάσεως. Η κατ’ οίκον εργασία, έστω και 

περιστασιακά, αφορά κυρίως τους εργαζομένους στην παροχή υπηρεσιών αλλά όχι 

μόνο αυτούς. Οι ερευνητές του Κέντρου Στρατηγικών Ερευνών της Γαλλίας μελέτησαν 

τη συμβατότητα των επαγγελμάτων ως προς τη μέθοδο της τηλεργασίας και κατέληξαν 

στο σχεδόν προφανές: Δεν μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται μόνο στο 

σπίτι τους και να δίνουν εντολές με ένα «κλικ» στο ποντίκι του υπολογιστή τους. 

Ασφαλώς, δεν είναι μόνο οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι του ελεύθερου ρεπορτάζ 

που μπορούν να εργαστούν κάνοντας χρήση των πολυμέσων και των διαδικτυακών 

μέσων επικοινωνίας. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιεί και ο λογιστής ή ο νομικός 

σύμβουλος μιας επιχείρησης που θα μπορούσε να εργάζεται μακριά από τα γραφεία της 

επιχείρησης. Ακόμη, οι προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (ως κατ’ εξοχήν 

γνώστες του αντικειμένου) καθώς και στελέχη τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και 

επιχειρήσεων με αντικείμενο το εμπόριο ή τον ανεφοδιασμό και τη διαμετακόμιση
1
 

αγαθών μπορούν να παρέχουν μεγάλο μέρος των υπηρεσιών τους από το σπίτι.  

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Γάλλοι ερευνητές, ελάχιστοι επαγγελματίες θα 

ήταν σε θέση να εργαστούν χωρίς να πατήσουν ούτε μια μέρα το πόδι τους στο 

γραφείο. Το ιδανικό θα ήταν να δίνουν το «παρών» περίπου τις μισές ημέρες της 

εβδομάδας και τις υπόλοιπες να «αυτοπεριορίζονται» κατ’ οίκον. Το μεικτό αυτό 

σύστημα εργασίας θεωρείται η ιδανική λύση για όσα επαγγέλματα είναι, βέβαια, 

συμβατά με ένα ελαστικό ωράριο. Η εργασία εναλλάξ από το σπίτι και το γραφείο δίνει 

στον εργαζόμενο την αίσθηση της ανεξαρτησίας και τον βοηθά να συνδυάσει την 

προσωπική ζωή με τον εργασιακό βίο, ενώ διατηρεί τους δεσμούς με τους συναδέλφους 

του. Σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος που απασχολείται αποκλειστικά στο 

σπίτι κινδυνεύει όχι μόνο να νιώσει μοναξιά, αλλά και να απομονωθεί ολοκληρωτικά 

από το εργασιακό περιβάλλον. 

Τέτοια προβλήματα δε θα αντιμετωπίσουν, όμως, όσοι απασχολούνται στον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής, όπως οι αγρότες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Τα σώματα 

                                                           
1
 Μεταφορά αγαθών από μια χώρα σε άλλη μέσω τρίτης, σε μεγάλες αποστάσεις. 
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ασφαλείας και οι κομμωτές, καθώς και οι απασχολούμενοι στους τομείς της αλιείας ή 

των κατασκευών μοιάζουν εντελώς ξένοι προς αυτή τη μέθοδο εργασίας. Και ο 

μηχανικός, όμως, δύσκολα θα μπορεί στο μέλλον να δίνει εντολές από μακριά, για να 

κάνει συντήρηση στον κινητήρα ενός οχήματος. Όσο και αν εξελιχθεί ο τομέας της 

ρομποτικής, πολύ δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς τον οδηγό ενός φορτηγού να 

οδηγεί το όχημά του εξ αποστάσεως ή τον ηλεκτρολόγο να αλλάζει τις καμένες 

ασφάλειες χωρίς την επί τόπου παρουσία του. Και τέλος, πόσο μακριά πρέπει να φτάσει 

η τεχνολογία, για να διαψευσθεί η έρευνα που θεωρεί εντελώς ασύμβατο το επάγγελμα 

της μαίας με την τηλεργασία;  

 

Από την ιστοσελίδα www.tovima.gr, 03.04.2010 (διασκευή). 

 

ΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος, ότι δεν μπορούν όλοι 

οι εργαζόμενοι να απασχολούνται μόνο μέσω του υπολογιστή τους. (60-80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί o 

αρθρογράφος στην πρώτη παράγραφο (Σίγουρα...υπολογιστή τους) του κειμένου; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: ασκήσουν, 

αντικείμενο, αγαθών, ελαστικό, ξένοι. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Και τέλος, πόσο μακριά πρέπει να φτάσει η τεχνολογία, για να διαψευσθεί η 

έρευνα που θεωρεί εντελώς ασύμβατο το επάγγελμα της μαίας με την 

τηλεργασία;». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων.  

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Πού μπορεί να φτάσει η τηλεργασία;] 

 

Σίγουρα οι καλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι δε θα μπορέσουν ποτέ να 

ασκήσουν το επάγγελμά τους εξ αποστάσεως. Η κατ’ οίκον εργασία, έστω και 

περιστασιακά, αφορά κυρίως τους εργαζομένους στην παροχή υπηρεσιών αλλά όχι 

μόνο αυτούς. Οι ερευνητές του Κέντρου Στρατηγικών Ερευνών της Γαλλίας μελέτησαν 

τη συμβατότητα των επαγγελμάτων ως προς τη μέθοδο της τηλεργασίας και κατέληξαν 

στο σχεδόν προφανές: Δεν μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται μόνο στο 

σπίτι τους και να δίνουν εντολές με ένα «κλικ» στο ποντίκι του υπολογιστή τους. 

Ασφαλώς, δεν είναι μόνο οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι του ελεύθερου ρεπορτάζ 

που μπορούν να εργαστούν κάνοντας χρήση των πολυμέσων και των διαδικτυακών 

μέσων επικοινωνίας. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιεί και ο λογιστής ή ο νομικός 

σύμβουλος μιας επιχείρησης που θα μπορούσε να εργάζεται μακριά από τα γραφεία της 

επιχείρησης. Ακόμη, οι προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (ως κατ’ εξοχήν 

γνώστες του αντικειμένου) καθώς και στελέχη τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και 

επιχειρήσεων με αντικείμενο το εμπόριο ή τον ανεφοδιασμό και τη διαμετακόμιση
1
 

αγαθών μπορούν να παρέχουν μεγάλο μέρος των υπηρεσιών τους από το σπίτι.  

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Γάλλοι ερευνητές, ελάχιστοι επαγγελματίες θα 

ήταν σε θέση να εργαστούν χωρίς να πατήσουν ούτε μια μέρα το πόδι τους στο 

γραφείο. Το ιδανικό θα ήταν να δίνουν το «παρών» περίπου τις μισές ημέρες της 

εβδομάδας και τις υπόλοιπες να «αυτοπεριορίζονται» κατ’ οίκον. Το μεικτό αυτό 

σύστημα εργασίας θεωρείται η ιδανική λύση για όσα επαγγέλματα είναι, βέβαια, 

συμβατά με ένα  ελαστικό ωράριο. Η εργασία εναλλάξ από το σπίτι και το γραφείο 

δίνει στον εργαζόμενο την αίσθηση της ανεξαρτησίας και τον βοηθά να συνδυάσει την 

προσωπική ζωή με τον εργασιακό βίο, ενώ διατηρεί τους δεσμούς με τους συναδέλφους 

του. Σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος που απασχολείται αποκλειστικά στο 

σπίτι κινδυνεύει όχι μόνο να νιώσει μοναξιά, αλλά και να απομονωθεί ολοκληρωτικά 

από το εργασιακό περιβάλλον. 

Τέτοια προβλήματα δε θα αντιμετωπίσουν, όμως, όσοι απασχολούνται στον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής, όπως οι αγρότες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Τα σώματα 

ασφαλείας και οι κομμωτές, καθώς και οι απασχολούμενοι στους τομείς της αλιείας ή 

                                                           
1
 Μεταφορά αγαθών από μια χώρα σε άλλη μέσω τρίτης, σε μεγάλες αποστάσεις. 
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των κατασκευών μοιάζουν εντελώς ξένοι προς αυτή τη μέθοδο εργασίας. Και ο 

μηχανικός, βέβαια, δύσκολα θα μπορεί στο μέλλον να δίνει εντολές από μακριά, για να 

κάνει συντήρηση στον κινητήρα ενός οχήματος. Όσο και αν εξελιχθεί ο τομέας της 

ρομποτικής, πολύ δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς τον οδηγό ενός φορτηγού να 

οδηγεί το όχημά του εξ αποστάσεως ή τον ηλεκτρολόγο να αλλάζει τις καμένες 

ασφάλειες χωρίς την επί τόπου παρουσία του. Και τέλος, πόσο μακριά πρέπει να φτάσει 

η τεχνολογία, για να διαψευσθεί η έρευνα που θεωρεί εντελώς ασύμβατο το επάγγελμα 

της μαίας με την τηλεργασία;  

 

Από την ιστοσελίδα www.tovima.gr, 03.04.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια τα πλεονεκτήματα της «μεικτής λύσης» (παραδοσιακή εργασία και 

τηλεργασία), που προτείνεται από τον αρθρογράφο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Τέτοια προβλήματα... τηλεργασία) του 

κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: συμβατότητα, προφανές, ελαστικό, ανεξαρτησίας, διαψευσθεί. 

(μονάδες 5) 
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Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.  

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «Και τέλος, πόσο μακριά πρέπει να φτάσει η τεχνολογία, για να διαψευσθεί η 

έρευνα που θεωρεί εντελώς ασύμβατο το επάγγελμα της μαίας με την 

τηλεργασία»; 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε των 

αναφορικών ονοματικών είτε των αναφορικών επιρρηματικών προτάσεων. 

  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Τα διαλείμματα... απραξίας, αντίδοτο για τους εργασιομανείς] 

 

Στους εποχικούς «ασθενείς» των θερινών διακοπών – τους γνωστούς μας 

«αλκοολικούς» της εργασίας (workalcoholics) – απευθύνεται προφανώς η επίκαιρη 

παρουσίαση της μελέτης του Μάνφρεντ Κετς ντε Βρις, διακεκριμένου καθηγητή 

Ανάπτυξης Ηγεσίας και Οργανωσιακής Αλλαγής στο Πανεπιστήμιο Insead. Με τον 

εντυπωσιακό τίτλο «Η σημασία της απραξίας» εξηγεί πώς το «να μην κάνεις απολύτως 

τίποτα» γίνεται η μήτρα για την επώαση
1
 νέων ιδεών και για εξεύρεση των καλύτερων 

λύσεων σε προβλήματα που τυχόν απασχολούν τους ανθρώπους. Σε τελευταία ανάλυση 

αποτελεί μια παραγωγική απασχόληση, φτάνει ο πολυάσχολος μάνατζερ
2
 να 

αποφασίσει να προσφέρει στον εαυτό του χρονικά διαλείμματα πλήρους απραξίας. 

«Στη σημερινή δικτυωμένη κοινωνία μάς είναι δύσκολο να αντισταθούμε στον 

πειρασμό τού “άντε να τελειώνω αυτό που κάνω τώρα” και “ας κοιτάξω και τι άλλο 

υπάρχει ακόμη”. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε αφήσει κατά μέρος την τέχνη της 

ενδοσκόπησης, του συλλογισμού και της αμφισβήτησης. Όμως, το να εργάζομαι 

σκληρά δε σημαίνει απαραιτήτως ότι εργάζομαι και έξυπνα. Το καλύτερο, λοιπόν, που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε σε μόνιμη βάση χρονικά διαστήματα κατά 

τα οποία δε θα κάνουμε απολύτως τίποτα, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στη φαντασία μας 

να δουλέψει μόνη της, αλλά και να βελτιώσουμε την πνευματική υγεία μας». 

Με πλήρη επίγνωση του πόσο ανορθόδοξη ακούγεται η προτροπή του στον 

κόσμο της εργασίας, στον οποίο η απραξία συνδέεται με αισθήματα ενοχής, με 

ανευθυνότητα και με «χάσιμο ζωής», ο διακεκριμένος καθηγητής αντιπροβάλλει τον 

κίνδυνο όχι μόνο να αποξενωθούμε μεταξύ μας, αλλά κυρίως με τον ίδιο τον εαυτό μας. 

«Στην περίπτωση που δεν παρέχουμε στον εαυτό μας ένα χρονικό διάστημα που θα 

τηρείται αυστηρά και στο οποίο θα μπορέσει να σκέπτεται ελεύθερα, τότε είναι 

ελάχιστα πιθανό να έχει προσωπική ανάπτυξη, να παρουσιάσει βαθυστόχαστη άποψη 

και δημιουργικότητα». 

Γίνεται μάλιστα ακόμη πιο προκλητικός, όταν μια περίοδο, στην οποία μπορεί 

να νιώθουμε βαρεμάρα, τη χαρακτηρίζει ως απαρχή για να ενεργοποιηθεί η φαντασία 

και η δημιουργικότητα. «Δυστυχώς, στους σύγχρονους οργανισμούς ο εργασιακός 

                                                           
1
 Επώαση: το σύνολο της διαδικασίας από τη γονιμοποίηση ενός αυγού ως την 

εκκόλαψη του νεοσσού. 
2
 Μάνατζερ: διευθυντικό, ηγετικό στέλεχος μιας επιχείρησης. 
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εθισμός ενθαρρύνεται υπερβολικά, υποστηρίζεται, ακόμη και ανταμείβεται, γιατί τους 

είναι χρήσιμος». Ωστόσο, ο καθηγητής Ντε Βρις επισημαίνει και τον κίνδυνο της 

αυταπάτης
3
 ότι είμαστε όντως παραγωγικοί, επειδή είμαστε μονίμως απασχολημένοι με 

δραστηριότητες, ειδικά με αυτές του κυβερνοχώρου. 

Ο έμπειρος καθηγητής τονίζει ότι στα διαλείμματα απραξίας ενεργοποιούνται 

είτε ασυνείδητες είτε υποσυνείδητες διαδικασίες σκέψης, οι οποίες επεξεργάζονται ένα 

ευρύ πεδίο πληροφόρησης και γνώσης. Εξάλλου, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν τότε 

οι καινοτόμες ιδέες, παρά όταν συνειδητά εστιάζουμε στην επίλυση προβλημάτων. 

Επίσης, διευκρινίζει ότι είναι πιθανό να μη γίνει άμεσα συνειδητό το προϊόν των 

διεργασιών αυτών, γιατί η επώασή του χρειάζεται χρόνο. Και για τον λόγο αυτόν η 

προτροπή του προς τα στελέχη είναι σαφής: «Να χαλαρώνετε συχνά και να μην κάνετε 

τίποτα. Δεν είναι μόνο ό,τι καλύτερο για την πνευματική υγεία σας, αλλά και ο 

καλύτερος τρόπος, για να επιλύετε τις πολύπλοκες υποθέσεις σας». Ουσιαστικά, 

θεωρεί ότι πρόκειται για διαλείμματα δημιουργικότητας.  

Τέλος, επισημαίνει ότι, αν ξεφύγουμε από το μαγκανοπήγαδο
4
 της αδιάλειπτης 

εργασίας και αποστασιοποιηθούμε από το πρόβλημα, ίσως ύστερα από λίγο καιρό να 

εκπλαγούμε με το γεγονός ότι «η λύση ήταν εκεί μπροστά μας, μας κοίταζε κατάματα, 

ενώ εμείς ούτε καν τη βλέπαμε». Χαρακτηρίζει «καλό λύτη προβλημάτων» εκείνον που 

συνεχίζει να εργάζεται ασυνείδητα με το πρόβλημα, όταν συνειδητά έχει απομακρυνθεί 

από αυτό, γιατί οι δημιουργικές λύσεις βρίσκονται όταν εργαζόμαστε με διακοπές για 

το πρόβλημα, ακόμη και όταν παρακολουθούμε ομιλίες είτε όταν περπατάμε, 

οδηγούμε, ακόμη και όταν παίζουμε με τα παιδιά μας. 

 

Χρ. Δαμουλιάνου, εφ. Η Καθημερινή, 24.08.2014, (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

                                                           
3 

Αυταπάτη: ψευδαίσθηση, η πλάνη να πιστεύουμε ως πραγματικό ή δυνατό κάτι που 

απλά αποτελεί σφοδρή επιθυμία μας. ·  
4
 Μαγκανοπήγαδο: (μεταφορικά) η μονότονη και άχαρη δουλειά, απασχόληση ή γενικά 

ζωή. 

GI_V_NEG_0_20027.pdf



Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με την αρθρογράφο, ο καθηγητής ντε Βρις θεωρεί ότι «στη σημερινή 

δικτυωμένη κοινωνία […] έχουμε αφήσει κατά μέρος την τέχνη [..] του 

συλλογισμού και της αμφισβήτησης». Να εξηγήσετε σε μία παράγραφο (60-80 

λέξεων) την παραπάνω άποψη.  

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πέμπτης παραγράφου (Ο έμπειρος…. 

δημιουργικότητας) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: απασχόληση, συλλογισμού, απαραιτήτως, 

δημιουργικότητα, επιλύετε. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Η λέξη εστιάζουμε χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή μεταφορικά/ 

συνυποδηλωτικά;  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Ανάλογα με την απάντησή σας για τη λέξη εστιάζουμε, να γράψετε μία περίοδο 

λόγου 20-30 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη λέξη αντίθετα με τη 

χρήση της στο κείμενο. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Τα διαλείμματα... απραξίας, αντίδοτο για τους εργασιομανείς] 

 

Στους εποχικούς «ασθενείς» των θερινών διακοπών – τους γνωστούς μας 

«αλκοολικούς» της εργασίας (workalcoholics) – απευθύνεται προφανώς η επίκαιρη 

παρουσίαση της μελέτης του Μάνφρεντ Κετς ντε Βρις, διακεκριμένου καθηγητή 

Ανάπτυξης Ηγεσίας και Οργανωσιακής Αλλαγής στο Πανεπιστήμιο Insead. Με τον 

εντυπωσιακό τίτλο «Η σημασία της απραξίας» εξηγεί πώς το «να μην κάνεις απολύτως 

τίποτα» γίνεται η μήτρα για την επώαση
1
 νέων ιδεών και για εξεύρεση των καλύτερων 

λύσεων σε προβλήματα που τυχόν απασχολούν τους ανθρώπους. Σε τελευταία 

ανάλυση αποτελεί μια παραγωγική απασχόληση, φτάνει ο πολυάσχολος μάνατζερ
2
 να 

αποφασίσει να προσφέρει στον εαυτό του χρονικά διαλείμματα πλήρους απραξίας. 

«Στη σημερινή δικτυωμένη κοινωνία μάς είναι δύσκολο να αντισταθούμε στον 

πειρασμό τού “άντε να τελειώνω αυτό που κάνω τώρα” και “ας κοιτάξω και τι άλλο 

υπάρχει ακόμη”. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε αφήσει κατά μέρος την τέχνη της 

ενδοσκόπησης, του συλλογισμού και της αμφισβήτησης. Όμως, το να εργάζεται κανείς 

σκληρά δε σημαίνει απαραιτήτως ότι εργάζεται και έξυπνα. Το καλύτερο, λοιπόν, που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε σε μόνιμη βάση χρονικά διαστήματα κατά 

τα οποία δε θα κάνουμε απολύτως τίποτα, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στη φαντασία μας 

να δουλέψει μόνη της, αλλά και να βελτιώσουμε την πνευματική υγεία μας». 

Με πλήρη επίγνωση του πόσο ανορθόδοξη ακούγεται η προτροπή του στον 

κόσμο της εργασίας, στον οποίο η απραξία συνδέεται με αισθήματα ενοχής, με 

ανευθυνότητα και με «χάσιμο ζωής», ο διακεκριμένος καθηγητής αντιπροβάλλει τον 

κίνδυνο όχι μόνο να αποξενωθούμε μεταξύ μας, αλλά κυρίως με τον ίδιο τον εαυτό μας. 

«Στην περίπτωση που δεν παρέχουμε στον εαυτό μας ένα χρονικό διάστημα που θα 

τηρείται αυστηρά και στο οποίο θα μπορέσει να σκέπτεται ελεύθερα, τότε είναι 

ελάχιστα πιθανό να έχει προσωπική ανάπτυξη, να παρουσιάσει βαθυστόχαστη άποψη 

και δημιουργικότητα». 

Γίνεται μάλιστα ακόμη πιο προκλητικός, όταν μια περίοδο, στην οποία μπορεί 

να νιώθουμε βαρεμάρα, τη χαρακτηρίζει ως απαρχή για να ενεργοποιηθεί η φαντασία 

και η δημιουργικότητα. «Δυστυχώς, στους σύγχρονους οργανισμούς ο εργασιακός 

                                                           
1
 Επώαση: το σύνολο της διαδικασίας από τη γονιμοποίηση ενός αυγού ως την 

εκκόλαψη του νεοσσού. 
2
 Μάνατζερ: διευθυντικό, ηγετικό στέλεχος μιας επιχείρησης. 
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εθισμός ενθαρρύνεται υπερβολικά, υποστηρίζεται, ακόμη και ανταμείβεται, γιατί τους 

είναι χρήσιμος». Ωστόσο, ο καθηγητής Ντε Βρις επισημαίνει και τον κίνδυνο της 

αυταπάτης
3
 ότι είμαστε όντως παραγωγικοί, επειδή είμαστε μονίμως απασχολημένοι 

με δραστηριότητες, ειδικά με αυτές του κυβερνοχώρου. 

Ο έμπειρος καθηγητής, λοιπόν, εξηγεί ότι στα διαλείμματα απραξίας 

ενεργοποιούνται είτε ασυνείδητες είτε υποσυνείδητες διαδικασίες σκέψης, οι οποίες 

επεξεργάζονται ένα ευρύ πεδίο πληροφόρησης και γνώσης. Εξάλλου, τότε είναι πολύ 

πιθανό να προκύψουν οι καινοτόμες ιδέες, παρά όταν συνειδητά εστιάζουμε στην 

επίλυση προβλημάτων. Επίσης, διευκρινίζει ότι είναι πιθανό να μη γίνει άμεσα 

συνειδητό το αποτέλεσμα των διεργασιών αυτών, γιατί η επώασή του χρειάζεται χρόνο. 

Και για τον λόγο αυτόν η προτροπή του προς τα στελέχη είναι σαφής: «Να χαλαρώνετε 

συχνά και να μην κάνετε τίποτα. Δεν είναι μόνο ό,τι καλύτερο για την πνευματική υγεία 

σας, αλλά και ο καλύτερος τρόπος, για να επιλύετε τις πολύπλοκες υποθέσεις σας». 

Ουσιαστικά, θεωρεί ότι πρόκειται για διαλείμματα δημιουργικότητας.  

Τέλος, επισημαίνει ότι, αν ξεφύγουμε από το μαγκανοπήγαδο
4
 της αδιάλειπτης 

εργασίας και αποστασιοποιηθούμε από το πρόβλημα, ίσως ύστερα από λίγο καιρό να 

εκπλαγούμε με το γεγονός ότι «η λύση ήταν εκεί μπροστά μας, μας κοίταζε κατάματα, 

ενώ εμείς ούτε καν τη βλέπαμε». Χαρακτηρίζει «καλό λύτη προβλημάτων» εκείνον που 

συνεχίζει να εργάζεται ασυνείδητα με το πρόβλημα, όταν συνειδητά έχει απομακρυνθεί 

από αυτό, γιατί οι δημιουργικές λύσεις βρίσκονται όταν εργαζόμαστε με διακοπές για 

το πρόβλημα, ακόμη και όταν παρακολουθούμε ομιλίες είτε όταν περπατάμε, 

οδηγούμε, ακόμη και όταν παίζουμε με τα παιδιά μας. 

 

Χρ. Δαμουλιάνου, εφ. Η Καθημερινή, 24.08.2014, (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις). 

  

(μονάδες 20) 

 

                                                           
3
 Αυταπάτη: ψευδαίσθηση, η πλάνη να πιστεύουμε ως πραγματικό ή δυνατό κάτι που 

απλά αποτελεί σφοδρή επιθυμία μας. ·  
4
 Μαγκανοπήγαδο: (μεταφορικά) η μονότονη και άχαρη δουλειά, απασχόληση ή γενικά 

ζωή. 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, ο καθηγητής ντε Βρις θεωρεί 

ότι τα «διαστήματα τεμπελιάς» συνδέονται όχι μόνο με την ανάπαυση, αλλά και 

με τη δημιουργικότητα; Να συνθέσετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60-

80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην πέμπτη παράγραφο (Ο έμπειρος... δημιουργικότητας) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: καλύτερων λύσεων, τελευταία ανάλυση, 

κοινωνία, μόνιμη βάση, παραγωγικοί. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Οι λέξεις πεδίο και εστιάζουμε χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/ συνυποδηλωτικά;  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Ανάλογα με την απάντησή σας για τη λέξη πεδίο, να γράψετε μία πρόταση 

στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη λέξη αντίθετα με τη χρήση της στο κείμενο. 

(μονάδες 3) 

 

 

GI_V_NEG_0_20028.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Τα διαλείμματα... απραξίας, αντίδοτο για τους εργασιομανείς] 

 

Στους εποχικούς «ασθενείς» των θερινών διακοπών – τους γνωστούς μας 

«αλκοολικούς» της εργασίας (workalcoholics) – απευθύνεται προφανώς η επίκαιρη 

παρουσίαση της μελέτης του Μάνφρεντ Κετς ντε Βρις, διακεκριμένου καθηγητή 

Ανάπτυξης Ηγεσίας και Οργανωσιακής Αλλαγής στο Πανεπιστήμιο Insead. Με τον 

εντυπωσιακό τίτλο «Η σημασία της απραξίας» εξηγεί πώς το «να μην κάνεις απολύτως 

τίποτα» γίνεται η μήτρα για την επώαση
1
 νέων ιδεών και για εξεύρεση των καλύτερων 

λύσεων σε προβλήματα που τυχόν απασχολούν τους ανθρώπους. Σε τελευταία ανάλυση 

αποτελεί μια παραγωγική απασχόληση, φτάνει ο πολυάσχολος μάνατζερ
2
 να 

αποφασίσει να προσφέρει στον εαυτό του χρονικά διαλείμματα πλήρους απραξίας. 

«Στη σημερινή δικτυωμένη κοινωνία μάς είναι δύσκολο να αντισταθούμε στον 

πειρασμό τού “άντε να τελειώνω αυτό που κάνω τώρα” και “ας κοιτάξω και τι άλλο 

υπάρχει ακόμη”. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε αφήσει κατά μέρος την τέχνη της 

ενδοσκόπησης, του συλλογισμού και της αμφισβήτησης. Όμως, το να εργάζομαι 

σκληρά δε σημαίνει απαραιτήτως ότι εργάζομαι και έξυπνα. Το καλύτερο, λοιπόν, που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε σε μόνιμη βάση χρονικά διαστήματα κατά 

τα οποία δε θα κάνουμε απολύτως τίποτα, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στη φαντασία μας 

να δουλέψει μόνη της, αλλά και να βελτιώσουμε την πνευματική υγεία μας». 

Με πλήρη επίγνωση του πόσο ανορθόδοξη ακούγεται η προτροπή του στον 

κόσμο της εργασίας, στον οποίο η απραξία συνδέεται με αισθήματα ενοχής, με 

ανευθυνότητα και με «χάσιμο ζωής», ο διακεκριμένος καθηγητής αντιπροβάλλει τον 

κίνδυνο όχι μόνο να αποξενωθούμε μεταξύ μας, αλλά κυρίως με τον ίδιο τον εαυτό μας. 

«Στην περίπτωση που δεν παρέχουμε στον εαυτό μας ένα χρονικό διάστημα που θα 

τηρείται αυστηρά και στο οποίο θα μπορέσει να σκέπτεται ελεύθερα, τότε είναι 

ελάχιστα πιθανό να έχει προσωπική ανάπτυξη, να παρουσιάσει βαθυστόχαστη άποψη 

και δημιουργικότητα». 

Γίνεται μάλιστα στη συνέχεια ακόμη πιο προκλητικός, όταν μια περίοδο, στην 

οποία μπορεί να νιώθουμε βαρεμάρα, τη χαρακτηρίζει ως απαρχή για να ενεργοποιηθεί 

η φαντασία και η δημιουργικότητα. «Δυστυχώς, στους σύγχρονους οργανισμούς ο 

                                                           
1
 Επώαση: το σύνολο της διαδικασίας από τη γονιμοποίηση ενός αυγού ως την 

εκκόλαψη του νεοσσού. 
2
 Μάνατζερ: διευθυντικό, ηγετικό στέλεχος μιας επιχείρησης. 
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εργασιακός εθισμός ενθαρρύνεται υπερβολικά, υποστηρίζεται, ακόμη και ανταμείβεται, 

γιατί τους είναι χρήσιμος». Ωστόσο, ο καθηγητής Ντε Βρις επισημαίνει και τον κίνδυνο 

της αυταπάτης
3
 ότι είμαστε όντως παραγωγικοί, επειδή είμαστε μονίμως 

απασχολημένοι με δραστηριότητες, ειδικά με αυτές του κυβερνοχώρου. 

Ο έμπειρος καθηγητής εξηγεί ότι στα διαλείμματα απραξίας ενεργοποιούνται 

είτε ασυνείδητες είτε υποσυνείδητες διαδικασίες σκέψης, οι οποίες επεξεργάζονται ένα 

ευρύ πεδίο πληροφόρησης και γνώσης. Εξάλλου, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν τότε 

οι καινοτόμες ιδέες, παρά όταν συνειδητά εστιάζουμε στην επίλυση προβλημάτων. 

Επίσης, διευκρινίζει ότι είναι πιθανό να μη γίνει άμεσα συνειδητό το προϊόν των 

διεργασιών αυτών, γιατί η επώασή του χρειάζεται χρόνο. Και για τον λόγο αυτόν η 

προτροπή του προς τα στελέχη είναι σαφής: «Να χαλαρώνετε συχνά και να μην κάνετε 

τίποτα. Δεν είναι μόνο ό,τι καλύτερο για την πνευματική υγεία σας, αλλά και ο 

καλύτερος τρόπος, για να επιλύετε τις πολύπλοκες υποθέσεις σας». Ουσιαστικά, θεωρεί 

ότι πρόκειται για διαλείμματα δημιουργικότητας.  

Τέλος, επισημαίνει ότι, αν ξεφύγουμε από το μαγκανοπήγαδο
4
 της αδιάλειπτης 

εργασίας και αποστασιοποιηθούμε από το πρόβλημα, ίσως ύστερα από λίγο καιρό να 

εκπλαγούμε με το γεγονός ότι «η λύση ήταν εκεί μπροστά μας, μας κοίταζε κατάματα, 

ενώ εμείς ούτε καν τη βλέπαμε». Χαρακτηρίζει «καλό λύτη προβλημάτων» εκείνον που 

συνεχίζει να εργάζεται ασυνείδητα με το πρόβλημα, όταν συνειδητά έχει απομακρυνθεί 

από αυτό, γιατί οι δημιουργικές λύσεις βρίσκονται όταν εργαζόμαστε με διακοπές για 

το πρόβλημα, ακόμη και όταν παρακολουθούμε ομιλίες είτε όταν περπατάμε, 

οδηγούμε, ακόμη και όταν παίζουμε με τα παιδιά μας. 

 

Χρ. Δαμουλιάνου, εφ. Η Καθημερινή, 24.08.2014, (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

                                                           
3
 Αυταπάτη: ψευδαίσθηση, η πλάνη να πιστεύουμε ως πραγματικό ή δυνατό κάτι που 

απλά αποτελεί σφοδρή επιθυμία μας.  
4
 Μαγκανοπήγαδο: (μεταφορικά) η μονότονη και άχαρη δουλειά, απασχόληση ή γενικά 

ζωή. 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι είναι οι παράγοντες της σύγχρονης ζωής, κατά την αρθρογράφο, που 

καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη διαλειμμάτων πλήρους αποχής από την εργασία; 

(60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη παράγραφο του 

κειμένου;  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: δικτυωμένη, 

βάση, χάσιμο, πεδίο, προϊόν. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω 

λέξεις/φράσεις/προτάσεις/περιόδους του κειμένου : 

 

1. «ασθενείς» 

2. «Η σημασία της απραξίας» 

3. «να μην κάνεις απολύτως τίποτα» 

4. «Ας κοιτάξω και τι άλλο υπάρχει ακόμη»  

5. «Να χαλαρώνετε συχνά και να μην κάνετε τίποτα. Δεν είναι μόνο ό,τι 

καλύτερο για την πνευματική υγεία σας, αλλά και ο καλύτερος τρόπος, για να 

επιλύετε τις πολύπλοκες υποθέσεις σας»  

(μονάδες 5) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας]  

 

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο 

της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους 

είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής 

ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν 

κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής. 

Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο 

«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται, υπόκειται 

σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως 

κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να 

συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα γινόταν 

αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα 

γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως 

ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους 

παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και πρωταρχικά η 

τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η τεράστια 

επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του 

εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο 

υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική 

λειτουργία του εγκεφάλου.  

Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ. 

Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που 

κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. Πρότυπα και σύμβολα 

επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα πρότυπα 

επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και 

κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι 

άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην 

κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται 

πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της 

κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε 

άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της 

χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι 

παραπάνω από αποκαλυπτικό. 

Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο 

άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των 
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αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους. 

Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός 

ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της 

κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να 

συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και 

γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών 

στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισυ χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ 

διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και 

παθολογική.  

Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του 

πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες 

και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας 

και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης. 

Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων 

γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και 

χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα 

μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη, 

όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο. 

 

Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 -

139 (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, τα ΜΜΕ συχνά όχι μόνο δεν υπηρετούν τη 

Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

στη δεύτερη παράγραφο (Εμείς ...εγκεφάλου) του κειμένου και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 4) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη με την έντονη γραφή: ενημέρωση, 

ενδιάμεσα, αποστολή, αποσυνδέεται, αγωγοί λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

τους στο κείμενο. (Mπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή 

την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ όχι βεβαίως οι άνθρωποι που 

εκπληρώνουν κάποια αποστολή …».  

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να γράψετε 

αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

Κείμενο 

 

[Η δημοσιογραφία και η διαφήμιση] 

 

Στην περίπτωση των διαφημιστών-γιατρών μπορούμε να εικάσουμε ότι το 

τόσο απαραίτητο για την προπαγανδιστική μηχανή «κύρος» το προσφέρει η στολή 

της αυθεντίας, η λευκή μπλούζα, που υποτίθεται ότι αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 

επιστημοσύνης, αυστηρότητας, φερεγγυότητας· «δεν μπορεί, για να το λένε οι 

γιατροί, κάτι ξέρουν» σκέφτονται πολλοί, θεωρώντας βέβαιο ότι όσοι εμφανίζονται 

έτσι επίσημα, τηλεοπτικά, ως γιατροί και φαρμακοποιοί, θα έχουν πάρει άδεια από 

τον σύλλογό τους.  

Στην περίπτωση των δημοσιογράφων - διαφημιστών, είτε αυτοί είναι 

ηθοποιοί που παίζουν τους δημοσιογράφους είτε είναι τηλεοπτικώς αναγνωρίσιμοι 

δημοσιογράφοι που παίζουν τον εαυτό τους έναντι αδρότατης αμοιβής, το ύψος της 

οποίας τους πείθει να καταφρονήσουν όλους τους γραπτούς και άγραφους κώδικες 

δεοντολογίας, το «κύρος» το προσφέρει η εικόνα, η αναγνωρισιμότητα. «Δεν 

μπορεί», σκέφτονται και πάλι πολλοί, «για να λέει ο κ. A. ότι το τάδε λευκαντικό 

είναι το αποτελεσματικότερο, κάτι παραπάνω θα ξέρει, δε γίνεται να λέει ψέματα 

δημοσίως ο δικός μας άνθρωπος».  

Ακόμη, από τη στιγμή που είσαι γνωστός, φίρμα, αστέρας, εξώφυλλο σε 

περιοδικά, εύκολα μπορείς να περάσεις (τουλάχιστον στη μερίδα του κοινού που σε 

«λατρεύει») και σαν ειδικός στα απορρυπαντικά, στα κινητά, στα συστήματα 

αλουμινίου, στα αυτοκίνητα, στα πάντα. Έτσι, από εκμαυλισμένος γίνεσαι 

εκμαυλιστής· και σίγουρα γίνεσαι ειδικός στους ελιγμούς, ώστε να μπορείς να 

ξεπερνάς τις ενστάσεις της συνείδησής σου, αν βέβαια σου τις υποβάλλει, γιατί 

είναι πιθανό να μην ενοχληθεί καθόλου από αυτή την «αντιποίηση» ρόλου. Δίκιο 

είχε λοιπόν ο Mάρσαλ MακΛιούαν που επέμενε ότι «το Μήνυμα είναι το Mέσον». 

Xρειάζεται όμως μια μικρή προσθήκη: Mήνυμα είναι και το Mέσον και ο Mεσάζων, 

αυτός δηλαδή που έγινε διάσημος λόγω της παρουσίας του στα Mέσα, 

οποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτή η παρουσία. 

Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι 

δεσμεύει όλους όσοι εργάζονται στα μίντια, ανεξαρτήτως πόστου και μισθού, είναι 

σαφής: «O δημοσιογράφος να μην επιδιώκει και να μη δέχεται διαφημιστική χρήση 

του ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς. 

O δημοσιογράφος να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και 

του διαφημιστικού μηνύματος». Επίσης, σαφές είναι το Προεδρικό Διάταγμα του 

2000 που καταγράφει τους όρους που οφείλουν να πληρούν οι τηλεοπτικές 

ρεκλάμες: «H τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και 

να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση 

οπτικών ή/και ακουστικών μέσων επισήμανσης. H τηλεοπτική διαφήμιση δεν 

πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο». 
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Παρ’ όλη τη σαφήνεια, όμως, και παρ’ ότι τα εντεταλμένα Πειθαρχικά 

Συμβούλια επιβάλλουν κάθε τόσο ποινές σε δημοσιογράφους που ενοικιάζουν τη 

φωνή και την εικόνα τους, για να διαφημιστεί κάποιο προϊόν, οι διάσημοι ή 

ημιδιάσημοι του δημοσιογραφικού χώρου, πρωτίστως του ηλεκτρονικού, δεν 

προβληματίζονται και δε διστάζουν να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει ιερότερος 

«κοινωφελής σκοπός» από το βαλάντιό τους. Ούτε οι συμβολικές ποινές τούς 

κλονίζουν, ούτε το γεγονός ότι απαξιώνονται στα μάτια των συναδέλφων τους, για 

τους οποίους πιθανότατα αδιαφορούν, αν κιόλας δεν τους χλευάζουν και δεν τους 

θεωρούν κορόιδα. Και αν αυτό συμβαίνει με τις «διαφημίσεις με ονοματεπώνυμο», 

εύκολα κατανοεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανακοπεί η σχεδόν εθιμική γκρίζα 

διαφήμιση, είτε προϊόντων είτε πολιτικών προσώπων. 

     

Π. Μπουκάλας, εφ. Καθημερινή, 12.1.2003 (διασκευή). 

  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, ένα αναγνωρίσιμο, τηλεοπτικό πρόσωπο συχνά 

«γίνεται ειδικό στους ελιγμούς, ώστε να μπορεί να ξεπερνά τις ενστάσεις της 

συνείδησής του»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή ανάμεσα στις περιόδους της τρίτης παραγράφου (Ακόμη …. παρουσία) 

του κειμένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: κύρος, θεωρώντας, 

αμοιβής, ενστάσεις, πιθανότατα (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας.  

(μονάδες 2)  

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 

 

Η σχέση μεταξύ τέχνης και χρήματος είναι αμφιλεγόμενη. Κάθε άλλο παρά 

σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν 

στις τέχνες στο δεύτερο ήμισυ του 20
ού

 αιώνα οφείλουν πολλά στο χρήμα, με 

εξαίρεση ίσως την αρχιτεκτονική. Σ' αυτήν την περίπτωση το μεγάλο είναι και ωραίο 

ή έχει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στους τουριστικούς οδηγούς. 

Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιο πολύ και από την οικονομική 

ένα άλλο είδος ανάπτυξης επηρέασε ακόμα πιο βαθιά τις περισσότερες τέχνες. 

Πρόκειται για την ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή ζωή, στους θεσμούς της 

ανώτατης παιδείας, την εκπληκτική επέκταση της οποίας πολλοί έχουν ήδη 

επισημάνει. 

Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και από γενική σκοπιά μπορούμε να 

πούμε ότι η αποφασιστικής σημασίας ανάπτυξη της κουλτούρας στον εικοστό 

αιώνα, η άνοδος της επαναστατικής βιομηχανίας της λαϊκής ψυχαγωγίας, η οποία 

είναι προσανατολισμένη στη μαζική αγορά, περιόρισε τις παραδοσιακές μορφές 

της υψηλής τέχνης σε γκέτο για τις ελίτ. Από τα μέσα του αιώνα και μετά, σ’ αυτά 

«κατοικούσαν» ουσιαστικά άτομα τα οποία είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το 

κοινό του θεάτρου και της όπερας, οι αναγνώστες της κλασικής λογοτεχνίας κάθε 

χώρας και το είδος της ποίησης και της πεζογραφίας που έπαιρναν στα σοβαρά οι 

κριτικοί, οι επισκέπτες των μουσείων και των γκαλερί τέχνης στη συντριπτική 

τους πλειονότητα αποτελούνταν από όσους είχαν τουλάχιστον αποφοιτήσει από τη 

μέση εκπαίδευση. Η κοινή κουλτούρα κάθε αστικοποιημένης χώρας στα τέλη του 

εικοστού αιώνα βασιζόταν στη βιομηχανία μαζικής ψυχαγωγίας, στον 

κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στη μουσική pop. Σ’ αυτήν την 

κουλτούρα συμμετείχε και η ελίτ, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τον θρίαμβο της 

μουσικής rock. Το είδος αυτό της μουσικής οι διανοούμενοι το προσάρμοσαν κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στο γούστο και τις αισθητικές επιλογές της ελίτ. 

Παράλληλα, ο όγκος του κοινού στο οποίο απευθυνόταν η μαζική αγοραία 

βιομηχανία ερχόταν σε επαφή με τα είδη τέχνης που εκθείαζαν οι λάτρεις της 

υψηλής κουλτούρας, όπως στην περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

Ποδοσφαίρου του 1990. Κατά τη διεξαγωγή του ο σπουδαίος βαρύτονος Pavarotti 

τραγούδησε κάποια άρια του Puccini
1
. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες 

ορισμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα επενδύονται με μουσικά θέματα 

κλασικών μουσουργών, χωρίς να κατονομάζεται η προέλευσή τους. Εάν κανείς δεν 

ήθελε να ενταχθεί στις μεσαίες τάξεις, δεν είχε και καμιά έγνοια να δει κάποιο έργο 

του Σαίξπηρ. Στην αντίθετη περίπτωση, το πιο προφανές μέσο ήταν να περάσει τις 

                                                           
1
 Σημαντικός ιταλός μουσουργός του 19

ου
-20

ου
 αιώνα.  
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απαραίτητες εξετάσεις στη μέση εκπαίδευση, πράγμα που δεν μπορούσε να  

αποφύγει, καθώς τα έργα του Σαίξπηρ αποτελούσαν εξεταστικά θέματα. Κάπως 

έτσι, τα έργα υψηλής τέχνης, που ήταν κάποτε μόνο για λίγους, ήλθαν σε επαφή με 

τη μαζική κουλτούρα των πολλών και έγιναν προσιτά σε περισσότερους 

ανθρώπους. 

 

Eric Hobsbawm (1999). H εποχή των άκρων. Αθήνα: Θεμέλιο, 645 -648 

(διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15)  

 

Β1. Ποιο είδος ανάπτυξης, σύμφωνα με τον συγγραφέα, επηρέασε τις περισσότερες 

τέχνες; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τρίτη παράγραφο (Παράλληλα … 

ανθρώπους) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αμφιβολία, παραδοσιακές 

μορφές, αισθητικές επιλογές, είδη τέχνης, ορισμένα. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας 

(μονάδες 2)  
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Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

 (μονάδες 3)  

GI_V_NEG_0_20033.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα μηνύματα της κινητής τηλεφωνίας]  

 

Από το να δαιμονοποιεί
1
 κανείς τη σχέση των νέων ανθρώπων με τους 

εξελιγμένους κώδικες επικοινωνίας, είναι καλύτερα να προσπαθεί να τους καταλάβει. 

Τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων δίνουν και παίρνουν, γραμμένα στο 

δευτερόλεπτο από δαχτυλάκια που χορεύουν ρυθμικά πάνω σε μικρά ή μεγαλύτερα 

πληκτρολόγια συσκευών και δίνουν μια εικονική διάσταση στην πιο απλή επαφή. 

Αριθμοί, σύμβολα, γραμματάκια πάνω στη γραμμή που υπαγορεύει ένα απόλυτο 

«πάντα σε επαφή». Και γιατί όχι άλλωστε; Όπως εξηγεί στην εφημερίδα «Repubblica» 

ο δρ ψυχολογίας Ματέο Λαντσίνι, «η πλειονότητα των νέων δε σκέφτεται να 

υποκαταστήσει την πραγματική ζωή με την εικονική. Αντίθετα, η εικονική 

πραγματικότητα τους βοηθά να αποκτήσουν γνώση και αυτοπεποίθηση για να 

αντιμετωπίσουν τον πραγματικό κόσμο». Ησυχάσαμε κι απ’ αυτή την έννοια 

προσωρινά, κι ας μη θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό το... αέναο, αθόρυβο (ευτυχώς) 

σεργιάνι πάνω στα πληκτρολόγια. Άλλωστε, όπως έδειξε έρευνα Ιταλών επιστημόνων, 

οι ίδιοι οι γονείς χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα sms
2
 για να πουν στα παιδιά 

τους ένα σωρό σημαντικά πράγματα, για τα οποία δε βρίσκουν τον χρόνο να μιλήσουν 

απευθείας. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η γλώσσα των sms απέκτησε από την πρώτη στιγμή 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν εμφανιστεί μελέτες σε διάφορους επιστημονικούς 

κλάδους με αντικείμενο την επικοινωνία μέσω sms. Όμως, σε μια πρώτη φάση, δεν 

υπήρξε μεγάλος αριθμός αυθεντικών μηνυμάτων, από τα οποία να μπορούν οι 

επιστήμονες να εξαγάγουν ασφαλή και ολοκληρωμένα συμπεράσματα όσον αφορά τη 

γλώσσα των sms.  

Στην Ελλάδα, το ερευνητικό πρόγραμμα «sms4science» προωθείται από δύο 

εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του είναι η 

συγκρότηση ενός εκτεταμένου και κατάλληλα επεξεργασμένου σώματος κειμένων από 

αυθεντικά sms που έχουν γραφεί στα ελληνικά ή και σε greeklish
3
. Το ελληνικό corpus 

                                                           
1
 Δαιμονοποιεί: αποδίδει σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες. 

2
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας 

3
 Η λέξη greeklish είναι συνδυασμός των λέξεων greek και English. Greeklish 

χρησιμοποιούν  κυρίως οι νέοι όταν επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων. 
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θα είναι χρήσιμο σε κάθε κέντρο μελέτης της ελληνικής γλώσσας (πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα) αλλά και σε εταιρείες ή φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά των τηλεπικοινωνιών ή στο περιθώριό της (π.χ., πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, 

κατασκευαστές εξοπλισμού, εταιρείες νέων υπηρεσιών, διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ.). 

Είναι καλό αυτό τώρα; Κάθε φαινόμενο έχει την καλή και την κακή του πλευρά. 

Ας ξεκινήσουμε από την καλή. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι μελέτησαν 

παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 και 12 ετών, για να κατανοήσουν την επίδραση της γραφής 

μηνυμάτων μέσω κινητού στις γλωσσικές τους δεξιότητες και (προς μεγάλη έκπληξη 

πολλών) ανακάλυψαν ότι η χρήση των ιδιωματισμών των sms θα μπορούσε να επιδρά 

θετικά στην ανάπτυξη της ανάγνωσης. Επιπλέον, η έρευνα δεν εντόπισε κανένα 

φθοροποιό στοιχείο της γλώσσας των sms πάνω στη συμβατική γραφή. «Αυτά που 

θεωρούμε ανορθογραφίες, στην ουσία δεν παραβαίνουν τους γλωσσικούς κανόνες και 

τα παιδιά διαθέτουν μια εκλεπτυσμένη αντίληψη της κατάλληλης χρήσης των λέξεων», 

υποστηρίζει η δρ Μπέβερλι Πλέστερ, επικεφαλής της μελέτης και εισηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι.  

Και άλλες έρευνες έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Έρευνα του 

Πανεπιστημίου του Τορόντο για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι νέοι τα μηνύματα 

μέσω κινητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποστολή sms είχε θετική επίδραση 

στον χειρισμό της γλώσσας. 

Όσο για τα άσχημα; Εταιρεία μετρήσεων κατέγραψε ότι κάθε Αμερικανός 

στέλνει και λαμβάνει 2.272 μηνύματα τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν το 

τελευταίο δίμηνο του 2008. Το φαινόμενο αυτό ανησυχεί λοιπόν ψυχολόγους και 

γιατρούς που υποστηρίζουν ότι η τόσο μεγάλη υπερβολή στην επικοινωνία με 

μηνύματα μπορεί να προκαλέσει άγχος, αδυναμία συγκέντρωσης, πτώση της 

βαθμολογίας για μαθητές, φοιτητές, έλλειψη ύπνου και τραυματισμούς στο μυϊκό 

σύστημα. Τα όρια είναι μάλλον η λύση, όπως άλλωστε συμβαίνει (δυστυχώς) σε κάθε 

περίπτωση! 

 

Κ. Τζαβάρα, εφ. Ελευθεροτυπία, 24.6.2009 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Γιατί, σύμφωνα με την αρθρογράφο, αποτελεί έκπληξη το συμπέρασμα στο οποίο 

κατέληξαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι; Να γράψετε την 

απάντησή σας σε μία παράγραφο (50 – 70 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: εξελιγμένους, αθόρυβο, ασφαλή, εκτεταμένου, ανησυχεί.  

(μονάδες 5) 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό 

πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.).  

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. Να εντοπίσετε δύο ξενόγλωσσους όρους στο κείμενο. 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

Κείμενο 

[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά] 

 

Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον 

χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που 

επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να 

έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν 

επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι 

προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν 

οδηγήσει προς μια θετική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας, 

διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα 

παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης, 

πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

ανισότητας δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το 

ανδρικό, το οποίο παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει 

σε βάρος των ανδρών.  

Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων 

ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από 

αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η 

δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο 

γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα 

εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και 

εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη 

για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε 

όλο τον κόσμο. 

Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 

είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν 

στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που επικρατούν 

στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι αντιλήψεις για τις 

ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο φύλο, όπως αυτές 
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εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη κοινωνία, στην 

ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, επηρεάζουν 

τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους 

και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή κοριτσιών.  

Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα 

των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού 

σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των 

νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων 

σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και 

το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά. 

 

Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και 

σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιες ιδιότητες αποδίδονται στο ανδρικό φύλο και 

ποιες στο γυναικείο; (60-80 λέξεις). 

μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποια διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και 

στην τρίτη παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: διαφορετικά, δυσμενώς, ανισότητας, τρυφερότητα, σημαντική.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες 

λέξεις. 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «το ανδρικό [κίνημα].. διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος 

των ανδρών»  

 

Να δηλώσετε αν στην παραπάνω πρόταση γίνεται κυριολεκτική/δηλωτική 

μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Όταν το Διαδίκτυο σκοτώνει την περιέργεια] 

 

Την περασμένη άνοιξη ο γιος μου πέρασε τουλάχιστον τρεις ώρες στο Ίντερνετ, 

όταν στο τέλος της τρίτης τάξης ήρθε με μια ανάθεση εργασίας για τα ζώα του 

τροπικού δάσους. Το δικό του ζώο ήταν η ανακόντα και το Διαδίκτυο τον βοήθησε να 

γράψει μια πολύ κατατοπιστική έκθεση. Ήταν υπερήφανος για την εργασία του και μου 

την έφερε να τη διαβάσω, όταν τελείωσε. «Υπάρχουν τρία είδη ανακόντα», μου είπε. 

«Πράσινο, κίτρινο και με μαύρες κηλίδες. Δεν είναι δηλητηριώδες φίδι. Είναι 

συσφιγκτήρας
1
. Και είναι το μεγαλύτερο φίδι στον κόσμο». «Και ποιο είναι το δεύτερο 

μεγαλύτερο;» ρώτησα. Με κοίταξε λίγο συνοφρυωμένος και έφυγε. Άκουσα ήχο 

πλήκτρων στο άλλο δωμάτιο κι έπειτα γύρισε πίσω και μου είπε την απάντηση. 

Κοίταξα το λήμμα «ανακόντα» στην εγκυκλοπαίδεια που είχα μικρός και μετά 

πήγα στον τόμο με το φι για να διαβάσω λίγο περισσότερα πράγματα για τα φίδια. 

Αναζήτησα εκείνο που ο γιος μου δεν μου είπε: το δεύτερο σε μέγεθος φίδι. Διάβασα 

με αρκετή προσοχή, αλλά δεν υπήρχε μηχανισμός ψαξίματος και δεν μπορούσα απλώς 

να πάω στον τόμο με το δέλτα και να κοιτάξω για το «δεύτερο σε μέγεθος φίδι». Αυτό 

που ο γιος μου μπορούσε να κάνει σε δέκα δευτερόλεπτα, εγώ αδυνατούσα να το κάνω 

σε μισή ώρα. 

Όταν ήμουν κι εγώ μικρός, έκανα βέβαια παρόμοιες εργασίες, με την έννοια ότι 

στο Δημοτικό μας ανέθεταν συχνά να γράφουμε για ζώα και τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Αν είχα κάνει μια εργασία για την ανακόντα και η δασκάλα μου με είχε ρωτήσει ποιο 

είναι το δεύτερο σε μέγεθος φίδι, δεν θα μπορούσα απλώς να πάω δίπλα, να 

πληκτρολογήσω και να μάθω την απάντηση. Θα επέστρεφα στην εγκυκλοπαίδεια και, 

αν δεν την έβρισκα εκεί, η εργασία μου θα έμενε ανολοκλήρωτη. Και θα έμενα με την 

απορία και το ερώτημα θα βούιζε ανεπαίσθητα στο μυαλό μου ζητώντας να απαντηθεί. 

Σήμερα, το Διαδίκτυο προσφέροντας απαντήσεις σε ερωτήματα με τόσο 

αμείλικτη αποτελεσματικότητα δυσκολεύει την απόκτηση ενός ακόμα πιο πολύτιμου 

αγαθού: της παραγωγικής κλιμάκωσης της περιέργειας. Αντίθετα, η εκπαίδευση, όπως 

τουλάχιστον τη θυμάμαι, δεν είχε στόχο μόνο να δημιουργήσει παιδιά εφοδιασμένα με 

πληθώρα πληροφοριών, αλλά και να τα γεμίσει με ερωτήματα που ωριμάζουν μέσω 

                                                           
1
 Συσφιγκτήρας: φίδι, συνήθως μεγάλου μεγέθους και μη δηλητηριώδες, που σκοτώνει 

τη λεία του σφίγγοντας και πνίγοντάς την. 
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της αναβολής σε γνήσια ενδιαφέροντα. Αυτή είναι μάλλον η μεγαλύτερη διαφορά στον 

τρόπο που μαθαίνουν τα σημερινά παιδιά σε σχέση με τις παλιότερες γενιές. 

Οι δύο γιοι μου περνούν γρήγορα διάφορες φάσεις. Τον ένα μήνα παθιάζονται 

με τη θαλάσσια ζωή, την άλλη με τις σημαίες του κόσμου. Αυτό δε διαφέρει πολύ από 

το πώς ήμουν εγώ (τη δεκαετία του ’70 παθιαζόμασταν για τα ρομπότ), αλλά εκείνο 

που διαφέρει είναι η ποσότητα των πληροφοριών που μπορούν να συλλέξουν και το 

πόσο γρήγορα μπορούν να ικανοποιήσουν την πείνα τους. Μέχρι πρόσφατα, ήμουν 

απόλυτα συμφιλιωμένος μ’ αυτό. Όταν κάποιο από τα παιδιά μου μού έκανε μια 

ερώτηση, προσπαθούσα να απαντήσω, και αν δεν μπορούσα, έψαχνα στο Ίντερνετ. Το 

Google κι εγώ, όπως φαίνεται, ξέρουμε τα πάντα. Τον τελευταίο καιρό, όμως, άρχισα 

να το παίζω χαζός, λέγοντας πως δεν ξέρω και προτείνοντας να ψάξουμε να βρούμε την 

απάντηση. 

Μερικές φορές παραιτούνται από το ερώτημα αμέσως, άλλοτε επιμένουν και 

προσπαθώ να μην υποχωρώ στην επιμονή τους, αλλά μάλλον να φροντίζω να 

παραμένουν τα ερωτήματα στο κεφάλι τους μέχρι να φτάσουν να αποδεχτούν ότι 

υπάρχουν απορίες που δεν μπορούν να απαντηθούν τόσο εύκολα. Πριν από μερικές 

μέρες, ο γιος μου με ρώτησε ποια είναι η πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου στον κόσμο. 

«Δεν είμαι σίγουρος», του είπα. Περίμενα να τον δω να πηγαίνει στο κομπιούτερ, αλλά 

έμεινε εκεί στο τραπέζι κάνοντας εικασίες για κάμποση ώρα: «Καρδιακές προσβολές;» 

είπε. «Τροχαία δυστυχήματα; Γηρατειά;» Πήγε στο κρεβάτι με την απορία. 

 

Από την ιστοσελίδα της εφ. Η Καθημερινή, 3.10.2010 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιά άποψη διατυπώνει ο αρθρογράφος για τον τρόπο που μαθαίνουν τα 

σημερινά παιδιά σε σχέση με τις παλιότερες γενιές; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και στην τρίτη παράγραφο 

του κειμένου;  

(μονάδες 5) 

. 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: ανάθεση εργασίας, συνοφρυωμένος, 

αναζήτησα, ανολοκλήρωτη, πληθώρα πληροφοριών. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας.  

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Δημιουργία χωρίς ιδιοκτησία]  

 

O Τζον Πέρι Μπάρλοου δηλώνει συνταξιούχος αγελαδοτρόφος. Στο βιογραφικό 

του θα δούμε ότι υπήρξε στιχουργός του μεγάλου συγκροτήματος της δεκαετίας του 

’60. «Grateful Dead». H διαδικτυακή κοινότητα τον γνωρίζει ως τον «νονό του 

κυβερνοχώρου». Σήμερα ο αγελαδοτρόφος Τζον Πέρι Μπάρλοου διδάσκει και γράφει 

για την ψηφιακή επανάσταση. Aπό το 1994 ήταν κατηγορηματικός. Mε το άρθρο «H 

Oικονομία των Iδεών», που σήμερα διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, 

σημείωσε τη μεγάλη αντίφαση της ψηφιακής εποχής: «H πληροφορία», έγραψε «δεν 

μπορεί να έχει ιδιοκτησία». Σήμερα, που ο δικαστικός πόλεμος των πνευματικών 

δικαιωμάτων μαίνεται σε όλα τα μέτωπα, νιώθει δικαιωμένος. Bλέπει ότι ήρθε αυτό που 

τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων ΜΜΕ τρέμουν. H επανάσταση της ελεύθερης 

ροής πληροφοριών έχει κερδίσει. Oι δικαστικές αποφάσεις προστασίας του 

«περιεχομένου» δεν είναι παρά η ηχώ μιας εποχής που φεύγει. Θυμάται τα λόγια του 

Bίκτωρος Oυγκώ: «Mια εισβολή στρατού μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά όχι μια ιδέα 

της οποίας ο καιρός έχει έλθει». 

H βιομηχανία βέβαια των ΜΜΕ προσπαθεί να προστατεύσει με κάθε τρόπο 

αυτό που θέλει να θεωρεί περιουσία της. Nομοθετικά μέτρα υπήρξαν πολλά, που όμως 

αποδείχθηκαν μάταια. Tεχνολογικά προώθησε πολλούς τρόπους κλειδώματος των 

προϊόντων της. «Tην τελευταία φορά που έγινε τεχνολογική προσπάθεια απαγόρευσης 

αντιγραφής, τότε που το λογισμικό είχε κλειδιά κατά της αντιγραφής, απέτυχε οικτρά 

στην αγορά», γράφει ο Μπάρλοου. «Kάποια στιγμή τα στελέχη των επιχειρήσεων 

ΜΜΕ θα καταλάβουν αυτό που έπρεπε να είχαν συνειδητοποιήσει πριν από πολύ 

καιρό: O ελεύθερος πολλαπλασιασμός της έκφρασης δεν μειώνει την εμπορική αξία. H 

ελεύθερη πρόσβαση σε ένα πνευματικό έργο αυξάνει την οικονομική αξία του και 

πρέπει να ενθαρρύνεται αντί να παρεμποδίζεται». 

Yπάρχει, βέβαια, ιστορικό προηγούμενο πίσω από αυτό το σκεπτικό. Η 

βιομηχανία του κινηματογράφου πολέμησε για έξι χρόνια δικαστικά και ζήτησε την 

απαγόρευση των οικιακών συσκευών βίντεο, «γιατί θα σκότωναν το σινεμά». Σήμερα, 

παρά την πανταχού παρουσία των βίντεο-κλαμπ, περισσότερος κόσμος πάει στον 

κινηματογράφο και οι ενοικιάσεις των κασετών ωφελούν τελικά και τα ταμεία του 

Xόλιγουντ. Για την ακρίβεια τα μισά έσοδα των κινηματογραφικών στούντιο 

προέρχονται από αυτό που κάποτε πολεμούσαν σκληρά: το βίντεο που έχουμε σπίτι 

μας. 
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H προσωπική εμπειρία του Τζον Πέρι Μπάρλοου ενισχύει τα παραπάνω. «Tο 

συγκρότημα Grateful Dead, για το οποίο κάποτε έγραφα τραγούδια, κατάλαβε κατά 

τύχη ότι, αν επέτρεπε στους θαυμαστές του να ηχογραφούν τις συναυλίες τους και 

ελεύθερα να διακινούν αυτές τις κασέτες («κλέβοντας» την «πνευματική μας 

ιδιοκτησία»), αυτές οι κασέτες γίνονταν εμπορικός ιός που γέμιζε κάθε στάδιο των 

HΠA στο οποίο δίναμε συναυλίες. Παρά το γεγονός ότι οι θαυμαστές μας μπορούσαν 

ελεύθερα να ηχογραφούν τις συναυλίες μας, πήγαιναν έπειτα να αγοράσουν και τους 

δίσκους μας σε τέτοιες ποσότητες, που έκαναν όλα τα άλμπουμ μας πλατινένια».  

Tο συμπέρασμα του Μπάρλοου είναι απλό: «Για τις ιδέες η φήμη είναι πλούτος, 

και τίποτε δεν σε κάνει ταχύτερα διάσημο από ένα ακροατήριο που θέλει να διανέμει 

δωρεάν τη δουλειά σου. H μη εμπορική διανομή πληροφορίας αυξάνει τις πωλήσεις της 

εμπορικής πληροφορίας. H αφθονία φέρνει αφθονία. Tο ανθρώπινο είδος κατάφερε να 

παραγάγει δημιουργικό έργο ήδη 5.000 χρόνια πριν από το 1710, όταν η «Nομολογία 

της Άννας» (ο παγκοσμίως πρώτος νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας) πέρασε από το 

Βρετανικό Kοινοβούλιο. O Σοφοκλής, ο Δάντης, ο Λεονάρντο ντα Bίντσι, ο 

Mποτιτσέλι, ο Mιχαήλ Αγγελος, ο Σαίξπηρ, ο Nεύτων, ο Θερβάντες, ο Mπαχ, όλοι 

είχαν κάποιον καλό λόγο για να δημιουργήσουν, χωρίς να περιμένουν να κατέχουν τα 

έργα που δημιούργησαν...». 

 

Π. Μανδραβέλης, εφ. Η Καθημερινή, 25.10.2009 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιους λόγους ο αρθρογράφος διατυπώνει την άποψη ότι η πρόσβαση στα 

πνευματικά έργα πρέπει να είναι ελεύθερη; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τέταρτη παράγραφο (H 

προσωπική… πλατινένια) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

κατηγορηματικός, στελέχη, καιρός, πρόσβαση, γεγονός. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. Οι λέξεις βιομηχανία και ιός χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/ συνυποδηλωτικά;  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Ανάλογα με την απάντησή σας για τη λέξη βιομηχανία, να γράψετε μία 

πρόταση στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη λέξη αντίθετα με τη χρήση της στο 

κείμενο. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Πώς αγάπησα την ποίηση] 

 

Η αγάπη στην ποίηση μού ήλθε από μακριά και, αν μπορεί να το πει αυτό 

κανένας, έξω από τη λογοτεχνία. Το συνειδητοποίησα μια μέρα, καθώς τριγύριζα στις 

αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου και βρέθηκα μπροστά σε έναν πάπυρο 

πρασινωπό, αν θυμάμαι καλά, με χαραγμένο επάνω του αρκετά καθαρά ένα 

απόσπασμα της Σαπφώς. Ύστερα από τους σωρούς τα λατινικά χειρόγραφα που 

κατάπινα τα χρόνια εκείνα, ένιωθα μια πραγματική ανακούφιση· μου φαινόταν ότι ο 

κόσμος ίσιωνε και έμπαινε στη σωστή του θέση. 

Αυτά τα λιγνόκορμα συμπαγή κεφαλαία γράμματα συγκροτούσαν μια 

γραφική παράσταση διαυγή και μυστηριακή μαζί, που μου έκανε νόημα φιλικό μέσα 

από τους αιώνες. Σα να βρισκόμουν πάλι σε έναν γιαλό της Μυτιλήνης και να άκουγα 

την κόρη του περιβολάρη μας να τραγουδά. Κι έξαφνα, όπως ένας ήχος ή μια 

μυρωδιά, πριν προλάβουμε να το καλοσκεφτούμε, ανασταίνουν μέσα μας μια 

θαμμένη από καιρό εντύπωση, ξανάβλεπα τον εαυτό μου μαθητή στο δημοτικό 

σχολείο να σκαλίζει τα βιβλία των μεγάλων και να στέκεται με απορία μπροστά σε 

μια ωδή του Πινδάρου. Δεν ήταν αυτό που έγραφε, ήταν η διαφορετική διάταξη της 

γραφής που με τραβούσε, νομίζω, τόσο ακατανίκητα. Τι τους έπιανε τους ανθρώπους 

να συνδυάζουν τις λέξεις έτσι, που να μη λένε αυτά που λέμε κάθε μέρα; Και γιατί 

δεν τραβούσαν ως την άκρη της σελίδας, αλλά σταματούσαν και ξανάρχιζαν από την 

άλλη αράδα; 

Όμως, στα τραγούδια που άκουγα κάθε μέρα, στα ποιήματα που μαθαίναμε 

στο σχολείο δε μου ήλθε ποτέ να σκεφτώ ένα τέτοιο πράγμα. Ίσως τα απλά νοήματα, 

ίσως η ομοιοκαταληξία, προπάντων αυτή, να μου έδιναν μια επαρκή εξήγηση. Αλλά 

εδώ, στην έκδοση της Σαπφώς που κρατούσα, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Κάτι 

άλλο υπήρχε, που βέβαια δεν το καταλάβαινα, επειδή δεν καταλάβαινα τα αρχαία 

ελληνικά. Κι αυτό σίγουρα θα εξηγούσε τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής. 

Προσπαθώ τώρα να εκφράσω με σημερινά λόγια το αίσθημα που είχα την 

εποχή εκείνη και που το ξανάβρισκα σε ένα μόνο πράγμα: στα ξόρκια που με δέος και 

ανεπιφύλακτο θαυμασμό παρακολουθούσα να κάνει μια γριά Κρητικιά μαγείρισσα 

που είχαμε στο σπίτι μας, όταν ήμουν παιδί. Ήταν τα λόγια της παράξενα, «παλαβά», 

όπως έλεγε η μάνα μου, άσχετα εντελώς με αυτά που άκουγα γύρω μου, χωρίς 

κανέναν ειρμό. Θα μπορούσα να βεβαιώσω πως επρόκειτο για ένα κύμα μυστηρίου, 

όμοιο με αυτό που, μεγάλος πια, συνειδητοποιώ ότι βγαίνει από το υλικό σώμα του 

ποιήματος και που το εκπέμπει κάθε απόπειρα του ποιητή να παλέψει με τα ίδια τα 

μέσα της έκφρασής του.   

 

Ο. Ελύτης. (1974). Ανοικτά χαρτιά. Αθήνα: Ίκαρος (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια παιδική ανάμνηση ανακάλεσε ο συγγραφέας και με ποια αφορμή; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Όμως …γραφή) του κειμένου  

 

(μονάδες 2) 

 

Β2β.  Να γράψετε τη σχέση συνοχής που δηλώνουν.  

(μονάδες 3) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: λογοτεχνία, εντύπωση, να 

εκφράσω, μεγάλος, συνειδητοποιώ. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Τα διαλείμματα... απραξίας, αντίδοτο για τους εργασιομανείς] 

 

Στους εποχικούς «ασθενείς» των θερινών διακοπών – τους γνωστούς μας 

«αλκοολικούς» της εργασίας (workalcoholics) – απευθύνεται προφανώς η επίκαιρη 

παρουσίαση της μελέτης του Μάνφρεντ Κετς ντε Βρις, διακεκριμένου καθηγητή 

Ανάπτυξης Ηγεσίας και Οργανωσιακής Αλλαγής στο Πανεπιστήμιο Insead. Με τον 

εντυπωσιακό τίτλο «Η σημασία της απραξίας» εξηγεί πώς το «να μην κάνεις απολύτως 

τίποτα» γίνεται η μήτρα για την επώαση
1
 νέων ιδεών και για εξεύρεση των καλύτερων 

λύσεων σε προβλήματα που τυχόν απασχολούν τους ανθρώπους. Σε τελευταία ανάλυση 

αποτελεί μια παραγωγική απασχόληση, φτάνει ο πολυάσχολος μάνατζερ
2
 να 

αποφασίσει να προσφέρει στον εαυτό του χρονικά διαλείμματα πλήρους απραξίας. 

«Στη σημερινή δικτυωμένη κοινωνία μάς είναι δύσκολο να αντισταθούμε στον 

πειρασμό τού “άντε να τελειώνω αυτό που κάνω τώρα” και “ας κοιτάξω και τι άλλο 

υπάρχει ακόμη”. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε αφήσει κατά μέρος την τέχνη της 

ενδοσκόπησης, του συλλογισμού και της αμφισβήτησης. Όμως, το να εργάζεται κανείς 

σκληρά δε σημαίνει απαραιτήτως ότι εργάζεται και έξυπνα. Το καλύτερο, λοιπόν, που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε σε μόνιμη βάση χρονικά διαστήματα κατά 

τα οποία δε θα κάνουμε απολύτως τίποτα, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στη φαντασία μας 

να δουλέψει μόνη της, αλλά και να βελτιώσουμε την πνευματική υγεία μας». 

Με πλήρη επίγνωση του πόσο ανορθόδοξη ακούγεται η προτροπή του στον 

κόσμο της εργασίας, στον οποίο η απραξία συνδέεται με αισθήματα ενοχής, με 

ανευθυνότητα και με «χάσιμο ζωής», ο διακεκριμένος καθηγητής αντιπροβάλλει τον 

κίνδυνο όχι μόνο να αποξενωθούμε μεταξύ μας, αλλά κυρίως με τον ίδιο τον εαυτό μας. 

«Στην περίπτωση που δεν παρέχουμε στον εαυτό μας ένα χρονικό διάστημα που θα 

τηρείται αυστηρά και στο οποίο θα μπορέσει να σκέπτεται ελεύθερα, τότε είναι 

ελάχιστα πιθανό να έχει προσωπική ανάπτυξη, να παρουσιάσει βαθυστόχαστη άποψη 

και δημιουργικότητα». 

Γίνεται μάλιστα ακόμη πιο προκλητικός, όταν μια περίοδο, στην οποία μπορεί 

να νιώθουμε βαρεμάρα, τη χαρακτηρίζει ως απαρχή για να ενεργοποιηθεί η φαντασία 

και η δημιουργικότητα. «Δυστυχώς, στους σύγχρονους οργανισμούς ο εργασιακός 

                                                           
1
 Επώαση: το σύνολο της διαδικασίας από τη γονιμοποίηση ενός αυγού ως την 

εκκόλαψη του νεοσσού. 
2
 Μάνατζερ: διευθυντικό, ηγετικό στέλεχος μιας επιχείρησης. 
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εθισμός ενθαρρύνεται υπερβολικά, υποστηρίζεται, ακόμη και ανταμείβεται, γιατί τους 

είναι χρήσιμος». Ωστόσο, ο καθηγητής Ντε Βρις επισημαίνει και τον κίνδυνο της 

αυταπάτης
3
 ότι είμαστε όντως παραγωγικοί, επειδή είμαστε μονίμως απασχολημένοι με 

δραστηριότητες, ειδικά με αυτές του κυβερνοχώρου. 

Ο έμπειρος καθηγητής εξηγεί ότι αν προσθέσουμε στο πρόγραμμά μας 

διαλείμματα απραξίας, θα δούμε να ενεργοποιούνται είτε ασυνείδητες είτε 

υποσυνείδητες διαδικασίες σκέψης, οι οποίες επεξεργάζονται ένα ευρύ πεδίο 

πληροφόρησης και γνώσης. Εξάλλου, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν τότε οι 

καινοτόμες ιδέες, παρά όταν συνειδητά εστιάζουμε στην επίλυση προβλημάτων. 

Επίσης, διευκρινίζει ότι είναι πιθανό να μη γίνει άμεσα συνειδητό το προϊόν των 

διεργασιών αυτών, γιατί η επώασή του χρειάζεται χρόνο. Η προτροπή του, λοιπόν, προς 

τα στελέχη είναι σαφής: «Να χαλαρώνετε συχνά και να μην κάνετε τίποτα. Δεν είναι 

μόνο ό,τι καλύτερο για την πνευματική υγεία σας, αλλά και ο καλύτερος τρόπος, για να 

επιλύετε τις πολύπλοκες υποθέσεις σας». Ουσιαστικά, θεωρεί ότι πρόκειται για 

διαλείμματα δημιουργικότητας. 

Τέλος, επισημαίνει ότι, αν ξεφύγουμε από το μαγκανοπήγαδο
4
 της αδιάλειπτης 

εργασίας και αποστασιοποιηθούμε από το πρόβλημα, ίσως ύστερα από λίγο καιρό να 

εκπλαγούμε με το γεγονός ότι «η λύση ήταν εκεί μπροστά μας, μας κοίταζε κατάματα, 

ενώ εμείς ούτε καν τη βλέπαμε». Χαρακτηρίζει «καλό λύτη προβλημάτων» εκείνον που 

συνεχίζει να εργάζεται ασυνείδητα με το πρόβλημα, όταν συνειδητά έχει απομακρυνθεί 

από αυτό, γιατί οι δημιουργικές λύσεις βρίσκονται όταν εργαζόμαστε με διακοπές για 

το πρόβλημα, ακόμη και όταν παρακολουθούμε ομιλίες είτε όταν περπατάμε, 

οδηγούμε, ακόμη και όταν παίζουμε με τα παιδιά μας. 

 

Χρ. Δαμουλιάνου, εφ. Η Καθημερινή, 24.08.2014, (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

                                                           
3
 Αυταπάτη: ψευδαίσθηση, η πλάνη να πιστεύουμε ως πραγματικό ή δυνατό κάτι που 

απλά αποτελεί σφοδρή επιθυμία μας. ·  
4
 Μαγκανοπήγαδο: (μεταφορικά) η μονότονη και άχαρη δουλειά, απασχόληση ή γενικά 

ζωή. 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Η απραξία, σύμφωνα με το κείμενο, βοηθάει τους ανθρώπους να σκέφτονται και 

να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους. Να εξηγήσετε το νόημα της άποψης 

αυτής σε μία παράγραφο (60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος (Ο έμπειρος... 

δημιουργικότητας) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: διακεκριμένου, παραγωγική, αντισταθούμε, μόνιμη, αυστηρά. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

  

Γ2.α. «Χαρακτηρίζει “καλό λύτη προβλημάτων” εκείνον που συνεχίζει να 

εργάζεται ασυνείδητα με το πρόβλημα, όταν συνειδητά έχει απομακρυνθεί 

από αυτό…». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε 

των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων.  

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Το παρασκήνιο της επιλογής επαγγέλματος και η σχέση επαγγέλματος και 

ζωής] 

 
Πολλές φορές η επιλογή επαγγέλματος είναι αποτέλεσμα μιας πολυσύνθετης, 

εξελικτικής διαδικασίας. Παράλληλα, η επιλογή επαγγέλματος -  και άσκησή του - έχει  

ιδιαίτερη σημασία στη ζωή ενός ατόμου. Φυσικά, υπάρχουν επαγγέλματα, τα οποία δεν 

αμείβονται υλικά όσο θα έπρεπε ή θα επιθυμούσαμε, όπως για παράδειγμα τα 

επαγγέλματα τα σχετικά με την στην εκπαίδευση ή κάποιον άλλο επιστημονικό κλάδο. 

Μερικά από αυτά τα επαγγέλματα θεωρούνται και λειτουργήματα λόγω της μεγάλης 

σημασίας και συμβολής τους στην καλλιέργεια του πολιτισμού και στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας. Έτσι, αν ρωτήσετε έναν ή μία εκπαιδευτικό ή έναν ή μία συγγραφέα για 

ποιον λόγο ασκεί αυτό το επάγγελμα, το οποίο δεν τον/την αμείβει όσο θα έπρεπε ή 

όσο θα ήθελε, συνήθως θα απαντήσει «γιατί μού αρέσει», «δεν μπορώ να φανταστώ τον 

εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο», «με γεμίζει» ή «γιατί θέλω να προσφέρω κι εγώ κάτι 

στους ανθρώπους». Επομένως, κάποια επαγγέλματα έχουν το στοιχείο της 

ανιδιοτέλειας, επειδή για πολλά άτομα το ύψος των οικονομικών απολαβών δεν 

αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής ενός επαγγέλματος.  

Για τους παραπάνω, λοιπόν, λόγους σημαντικά κριτήρια για την επιλογή 

επαγγέλματος αποτελούν η δημιουργικότητα, η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική 

προσφορά και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι καθοριστικά για τη ζωή των ανθρώπων. 

Άλλωστε, η άσκηση κάθε επαγγέλματος έχει δυο σημαντικές και αλληλένδετες 

πλευρές, μια προσωπική και μια κοινωνική. Εκεί βρίσκεται και η απάντηση στο 

ερώτημα γιατί κάποιοι διαλέγουν ένα επάγγελμα, το οποίο μπορεί να μην τους 

προσφέρει τις οικονομικές ανέσεις και υλικές απολαβές, τις οποίες πιθανώς θα ήθελαν. 

Υπάρχουν αρκετοί νέοι και νέες που ασκούν τις καλές τέχνες, τις επιλέγουν, 

αφιερώνουν τη ζωή τους και προσπαθούν με τον τρόπο τους να έχουν καλή απόδοση σε 

αυτό που κάνουν, παρ’ όλο που θεωρούνται από πολλούς και πολλές ως επαγγέλματα 

με αμφίβολες προοπτικές καριέρας. Στην κρίσιμη φάση της επιλογής σπουδών ή 

επαγγέλματος καλό είναι να αφιερώσουμε χρόνο και να αναρωτηθούμε όχι μόνο ποιο 

επάγγελμα ή ποιες σπουδές θέλουμε ή μπορούμε να κάνουμε, αλλά και ποια θέση έχει 

το επάγγελμα στη ζωή μας.  
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην επιλογή επαγγέλματος είναι ότι αρκετοί νέοι 

και νέες ακολουθούν το επάγγελμα των γονιών τους. Αυτό δείχνει όχι μόνο ενδιαφέρον 

για συνέχεια στην επιχείρηση ή στο επάγγελμα και προσπάθεια για τη μείωση της 
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επαγγελματικής ανασφάλειας, αλλά ότι τα παιδιά ακολουθούν τα επαγγέλματα, που 

τους είναι οικεία, με τα οποία μπορούν να ταυτιστούν και αισθάνονται ικανά να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους. Υπάρχουν όμως και νέοι που αφήνουν την πρώτη 

τους επαγγελματική επιλογή και κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό από το επάγγελμα 

των γονιών ή των κοντινών συγγενών τους.  
Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει κατανοητό ότι έχοντας τη δυνατότητα να 

ασκήσουμε ένα επάγγελμα συμμετέχουμε στην οικονομική και κοινωνική ζωή της 

χώρας. Αν και δεν είναι ο μοναδικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής, αξίζει να 

αναφερθεί ότι η συμμετοχή αυτή σημαίνει ότι προσφέρουμε από τη θέση που 

κατέχουμε τόσο στη διατήρηση όσο και στην ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία 

ζούμε. Είμαστε ένας από τους συνδετικούς κρίκους της, που βοηθάει παραδείγματος 

χάρη στην παραγωγή αγαθών ή στη διακίνησή τους και στην παροχή υπηρεσιών. Αυτά 

τα αγαθά και τις υπηρεσίες τα χρειαζόμαστε όχι απλώς για να επιβιώσουμε, αλλά και 

για να ζήσουμε μια πιο καλή και άνετη ζωή.  

Η κοινωνία, για να μπορέσει να αναπαραχθεί, στηρίζεται στον καταμερισμό της 

εργασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν ασκούμε όλοι το ίδιο επάγγελμα, δεν 

παράγουμε δηλαδή όλοι αγροτικά προϊόντα και δεν πουλάμε όλοι μας ασφάλειες ζωής. 

Δηλαδή το επάγγελμα που κάνουμε έχει σχέση με τον καταμερισμό εργασίας κατά 

κλάδο, ενώ και στο εσωτερικό κάθε κλάδου υπάρχουν αρκετές εξειδικεύσεις. 

 

Β. Καντζάρα (2007). Η μετάβαση από το σχολείο στη «ζωή» και η επιλογή 

σπουδών και επαγγέλματος. Φύλο και Νέα Επαγγέλματα. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2000-

2006. Ιωάννινα, 49-60 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τη συγγραφέα, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν ένα 

επάγγελμα το οποίο δεν τους προσφέρει υλικές απολαβές; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος (Ένα άλλο… συγγενών τους) 

του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: επάγγελμα, προσφορά, προοπτικές, επιλογή, 

κοινωνίας. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς 

την πτώση και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Σημαντικά κριτήρια για την επιλογή επαγγέλματος αποτελούν η 

δημιουργικότητα, η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική προσφορά και άλλα 

στοιχεία, τα οποία είναι καθοριστικά για τη ζωή των ανθρώπων».  

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική ονοματική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το παρασκήνιο της επιλογής επαγγέλματος και η σχέση επαγγέλματος και 

ζωής] 

 

Πολλές φορές η επιλογή επαγγέλματος είναι αποτέλεσμα μιας πολυσύνθετης, 

εξελικτικής διαδικασίας. Παράλληλα, η επιλογή επαγγέλματος -  και άσκησή του - έχει  

ιδιαίτερη σημασία στη ζωή ενός ατόμου. Φυσικά, υπάρχουν επαγγέλματα, τα οποία δεν 

αμείβονται υλικά όσο θα έπρεπε ή θα επιθυμούσαμε, όπως για παράδειγμα τα 

επαγγέλματα τα σχετικά με την στην εκπαίδευση ή κάποιον άλλο επιστημονικό κλάδο. 

Μερικά από αυτά τα επαγγέλματα θεωρούνται και λειτουργήματα λόγω της μεγάλης 

σημασίας και συμβολής τους στην καλλιέργεια του πολιτισμού και στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας. Έτσι, αν ρωτήσετε έναν ή μία εκπαιδευτικό ή έναν ή μία συγγραφέα για 

ποιον λόγο ασκεί αυτό το επάγγελμα, το οποίο δεν τον/την αμείβει όσο θα έπρεπε ή όσο 

θα ήθελε, συνήθως θα απαντήσει «γιατί μού αρέσει», «δεν μπορώ να φανταστώ τον 

εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο», «με γεμίζει» ή «γιατί θέλω να προσφέρω κι εγώ κάτι 

στους ανθρώπους». Επομένως, κάποια επαγγέλματα έχουν το στοιχείο της 

ανιδιοτέλειας, επειδή για πολλά άτομα το ύψος των οικονομικών απολαβών δεν 

αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής ενός επαγγέλματος.  

Για τους παραπάνω, λοιπόν, λόγους σημαντικά κριτήρια για την επιλογή 

επαγγέλματος αποτελούν η δημιουργικότητα, η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική 

προσφορά και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι καθοριστικά για τη ζωή των ανθρώπων. 

Άλλωστε, η άσκηση κάθε επαγγέλματος έχει δυο σημαντικές και αλληλένδετες 

πλευρές, μια προσωπική και μια κοινωνική. Εκεί βρίσκεται και η απάντηση στο 

ερώτημα γιατί κάποιοι διαλέγουν ένα επάγγελμα, το οποίο μπορεί να μην τους 

προσφέρει τις οικονομικές ανέσεις και υλικές απολαβές, τις οποίες πιθανώς θα ήθελαν. 

Υπάρχουν αρκετοί νέοι και νέες που ασκούν τις καλές τέχνες, τις επιλέγουν, 

αφιερώνουν τη ζωή τους και προσπαθούν με τον τρόπο τους να έχουν καλή απόδοση σε 

αυτό που κάνουν, παρ’ όλο που θεωρούνται από πολλούς και πολλές ως επαγγέλματα 

με αμφίβολες προοπτικές καριέρας. Στην κρίσιμη φάση της επιλογής σπουδών ή 

επαγγέλματος καλό είναι να αφιερώσουμε χρόνο και να αναρωτηθούμε όχι μόνο ποιο 

επάγγελμα ή ποιες σπουδές θέλουμε ή μπορούμε να κάνουμε, αλλά και ποια θέση έχει 

το επάγγελμα στη ζωή μας.  
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην επιλογή επαγγέλματος είναι ότι αρκετοί νέοι και 

νέες ακολουθούν το επάγγελμα των γονιών τους. Αυτό δείχνει όχι μόνο ενδιαφέρον για 
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συνέχεια στην επιχείρηση ή στο επάγγελμα και προσπάθεια για τη μείωση της 

επαγγελματικής ανασφάλειας, αλλά ότι τα παιδιά ακολουθούν τα επαγγέλματα, που 

τους είναι οικεία, με τα οποία μπορούν να ταυτιστούν και αισθάνονται ικανά να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους. Υπάρχουν όμως και νέοι που αφήνουν την πρώτη 

τους επαγγελματική επιλογή και κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό από το επάγγελμα 

των γονιών ή των κοντινών συγγενών τους.  
Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει κατανοητό ότι έχοντας τη δυνατότητα να 

ασκήσουμε ένα επάγγελμα συμμετέχουμε στην οικονομική και κοινωνική ζωή της 

χώρας. Αν και δεν είναι ο μοναδικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής, αξίζει να 

αναφερθεί ότι η συμμετοχή αυτή σημαίνει ότι προσφέρουμε από τη θέση που 

κατέχουμε τόσο στη διατήρηση όσο και στην ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία 

ζούμε. Είμαστε ένας από τους συνδετικούς κρίκους της, που βοηθάει παραδείγματος 

χάρη στην παραγωγή αγαθών ή στη διακίνησή τους και στην παροχή υπηρεσιών. Αυτά 

τα αγαθά και τις υπηρεσίες τα χρειαζόμαστε όχι απλώς για να επιβιώσουμε, αλλά και 

για να ζήσουμε μια πιο καλή και άνετη ζωή.  

Η κοινωνία, για να μπορέσει να αναπαραχθεί, στηρίζεται στον καταμερισμό της 

εργασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν ασκούμε όλοι το ίδιο επάγγελμα, δεν 

παράγουμε δηλαδή όλοι αγροτικά προϊόντα και δεν πουλάμε όλοι μας ασφάλειες ζωής. 

Δηλαδή το επάγγελμα που κάνουμε έχει σχέση με τον καταμερισμό εργασίας κατά 

κλάδο, ενώ και στο εσωτερικό κάθε κλάδου υπάρχουν αρκετές εξειδικεύσεις. 

 

Β. Καντζάρα (2007). Η μετάβαση από το σχολείο στη «ζωή» και η επιλογή 

σπουδών και επαγγέλματος. Φύλο και Νέα Επαγγέλματα. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2000-2006. 

Ιωάννινα, 49-60 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τη συγγραφέα, αρκετοί νέοι και νέες ακολουθούν 

το επάγγελμα των γονιών τους; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 
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B2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

στην πρώτη παράγραφο (Πολλές φορές…επαγγέλματος) του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

B2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μια συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

έντονη γραφή: συμβολής, απολαβών, κρίσιμη, διαφορετικό, στηρίζεται. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις. 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το παρασκήνιο της επιλογής επαγγέλματος και η σχέση επαγγέλματος και 

ζωής] 

 

Πολλές φορές η επιλογή επαγγέλματος είναι αποτέλεσμα μιας πολυσύνθετης, 

εξελικτικής διαδικασίας. Παράλληλα, η επιλογή επαγγέλματος -  και άσκησή του - έχει  

ιδιαίτερη σημασία στη ζωή ενός ατόμου. Φυσικά, υπάρχουν επαγγέλματα, τα οποία δεν 

αμείβονται υλικά όσο θα έπρεπε ή θα επιθυμούσαμε, όπως για παράδειγμα τα 

επαγγέλματα τα σχετικά με την στην εκπαίδευση ή κάποιον άλλο επιστημονικό κλάδο. 

Μερικά από αυτά τα επαγγέλματα θεωρούνται και λειτουργήματα λόγω της μεγάλης 

σημασίας και συμβολής τους στην καλλιέργεια του πολιτισμού και στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας. Έτσι, αν ρωτήσετε έναν ή μία εκπαιδευτικό ή έναν ή μία συγγραφέα για 

ποιον λόγο ασκεί αυτό το επάγγελμα, το οποίο δεν τον/την αμείβει όσο θα έπρεπε ή όσο 

θα ήθελε, συνήθως θα απαντήσει «γιατί μού αρέσει», «δεν μπορώ να φανταστώ τον 

εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο», «με γεμίζει» ή «γιατί θέλω να προσφέρω κι εγώ κάτι 

στους ανθρώπους». Επομένως, κάποια επαγγέλματα έχουν το στοιχείο της 

ανιδιοτέλειας, επειδή για πολλά άτομα το ύψος των οικονομικών απολαβών δεν 

αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής ενός επαγγέλματος.  

Για τους παραπάνω, λοιπόν, λόγους σημαντικά κριτήρια για την επιλογή 

επαγγέλματος αποτελούν η δημιουργικότητα, η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική 

προσφορά και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι καθοριστικά για τη ζωή των ανθρώπων. 

Άλλωστε, η άσκηση κάθε επαγγέλματος έχει δυο σημαντικές και αλληλένδετες 

πλευρές, μια προσωπική και μια κοινωνική. Εκεί βρίσκεται και η απάντηση στο 

ερώτημα γιατί κάποιοι διαλέγουν ένα επάγγελμα, το οποίο μπορεί να μην τους 

προσφέρει τις οικονομικές ανέσεις και υλικές απολαβές, τις οποίες πιθανώς θα ήθελαν. 

Υπάρχουν αρκετοί νέοι και νέες που ασκούν τις καλές τέχνες, τις επιλέγουν, 

αφιερώνουν τη ζωή τους και προσπαθούν με τον τρόπο τους να έχουν καλή απόδοση σε 

αυτό που κάνουν, παρ’ όλο που θεωρούνται από πολλούς και πολλές ως επαγγέλματα 

με αμφίβολες προοπτικές καριέρας. Στην κρίσιμη φάση της επιλογής σπουδών ή 

επαγγέλματος καλό είναι να αφιερώσουμε χρόνο και να αναρωτηθούμε όχι μόνο ποιο 

επάγγελμα ή ποιες σπουδές θέλουμε ή μπορούμε να κάνουμε, αλλά και ποια θέση έχει 

το επάγγελμα στη ζωή μας.  
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην επιλογή επαγγέλματος είναι ότι αρκετοί νέοι και 

νέες ακολουθούν το επάγγελμα των γονιών τους. Αυτό δείχνει όχι μόνο ενδιαφέρον για 
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συνέχεια στην επιχείρηση ή στο επάγγελμα και προσπάθεια για τη μείωση της 

επαγγελματικής ανασφάλειας, αλλά ότι τα παιδιά ακολουθούν τα επαγγέλματα, που 

τους είναι οικεία, με τα οποία μπορούν να ταυτιστούν και αισθάνονται ικανά να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους. Υπάρχουν όμως και νέοι που αφήνουν την πρώτη 

τους επαγγελματική επιλογή και κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό από το επάγγελμα 

των γονιών ή των κοντινών συγγενών τους.  
Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει κατανοητό ότι έχοντας τη δυνατότητα να 

ασκήσουμε ένα επάγγελμα συμμετέχουμε στην οικονομική και κοινωνική ζωή της 

χώρας. Αν και δεν είναι ο μοναδικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής, αξίζει να 

αναφερθεί ότι η συμμετοχή αυτή σημαίνει ότι προσφέρουμε από τη θέση που 

κατέχουμε τόσο στη διατήρηση όσο και στην ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία 

ζούμε. Είμαστε ένας από τους συνδετικούς κρίκους της, που βοηθάει παραδείγματος 

χάρη στην παραγωγή αγαθών ή στη διακίνησή τους και στην παροχή υπηρεσιών. Αυτά 

τα αγαθά και τις υπηρεσίες τα χρειαζόμαστε όχι απλώς για να επιβιώσουμε, αλλά και 

για να ζήσουμε μια πιο καλή και άνετη ζωή.  

Η κοινωνία, για να μπορέσει να αναπαραχθεί, στηρίζεται στον καταμερισμό της 

εργασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν ασκούμε όλοι το ίδιο επάγγελμα, δεν 

παράγουμε δηλαδή όλοι αγροτικά προϊόντα και δεν πουλάμε όλοι μας ασφάλειες ζωής. 

Δηλαδή το επάγγελμα που κάνουμε έχει σχέση με τον καταμερισμό εργασίας κατά 

κλάδο, ενώ και στο εσωτερικό κάθε κλάδου υπάρχουν αρκετές εξειδικεύσεις. 

 
Β. Καντζάρα (2007). Η μετάβαση από το σχολείο στη «ζωή» και η επιλογή 

σπουδών και επαγγέλματος. Φύλο και Νέα Επαγγέλματα. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2000-

2006. Ιωάννινα, 49-60 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τη συγγραφέα, όταν το άτομο ασκεί ένα 

επάγγελμα, συμμετέχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 
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B2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου που είναι με 

έντονη γραφή: ανιδιοτέλειας, ενδιαφέρον, ικανά, διαφορετικό, κατανοητό. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις. 

(μονάδες 5) 

 
Γ2.α. «Είμαστε ένας από τους συνδετικούς κρίκους της»:  

 

Στην παραπάνω πρόταση έχουμε κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας;  

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη «κρίκους». Στην πρώτη περίπτωση να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ανεργία ως πηγή  αντικοινωνικών συμπεριφορών  

και ο ρόλος του σχολείου] 

 

Η κατανόηση της βίας και του εκφοβισμού αποτελεί ενδεχομένως μια από τις 

δυσκολότερες και πιο προκλητικές επιστημονικές διερωτήσεις. Πρόκειται για όρους 

τόσο οικείους αλλά και, ταυτόχρονα, τόσο άγνωστους, καθόσον εμπεριέχουν υψηλό 

βαθμό αμφισημίας
1
 και μη ευκρινούς προσδιορισμού. Αντιληπτό πάντως από τους 

περισσότερους είναι ότι ποικίλες μορφές βίας και εκφοβισμού είναι παρούσες σε 

πολλά επίπεδα της σύγχρονης ζωής, ιδιαίτερα στις νεανικές κοινωνικές ομάδες.  

Η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώνεται συμπυκνωμένα μέσα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία σήμερα. Η υψηλή 

ανεργία, κυρίως η νεανική, οι δουλειές του ποδαριού, η ανασφάλιστη εργασία, οι 

χαμηλές αμοιβές, ακόμη και όταν υπάρχει εργασία, και οι παρεκκλίνουσες 

συμπεριφορές διαμορφώνουν ένα κοινωνικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από τη 

ρευστότητα, τις ασυνέχειες, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα μπροστά στο 

μέλλον. 

Σαφώς το σχολείο, η οικογένεια και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί, θεωρητικά 

τουλάχιστον, δύνανται μέσω της κοινωνικοποίησης και της έγερσης προσδοκιών για 

κοινωνική ανέλιξη να περιορίσουν τις εστίες έντασης. Ποιες όμως μπορεί να είναι οι 

επιπτώσεις, όταν οι προσδοκίες που καλλιεργεί η κοινωνία για αυτοπραγμάτωση και 

κοινωνική άνοδο προσκρούουν πάνω στη δομή της αγοράς εργασίας και 

διαψεύδονται; Ποια μέσα χρησιμοποιούν τα άτομα, και πρωτίστως οι νέοι, όταν οι 

ατομικές προσδοκίες και τα σχέδια ζωής καταρρέουν εξαιτίας της ανυπαρξίας 

θεμιτών μέσων πραγμάτωσης, όπως είναι η εργασία; Η προσφυγή σε μη θεμιτά μέσα, 

όπως η παραβατικότητα και η ποικιλόμορφη άσκηση βίας, δυστυχώς, συνιστά όχι 

σπάνια μια επιλογή εκπλήρωσης αυτών των προσδοκιών. 

Υπό την οπτική αυτή, σε ποιον βαθμό το σχολείο μένει ανεπηρέαστο; Είναι 

προφανές ότι οι συγκρουσιακές συμπεριφορές θα αποτελέσουν στοιχείο της σχολικής 

καθημερινότητας στο μέτρο που η οργανωτική κουλτούρα του σχολείου δεν μπορεί 

να τις αντιμετωπίσει. Έτσι, πολλά βίαια περιστατικά δεν αναφέρονται λόγω φόβου ή 

                                                           
1
 Αμφισημία: ιδιότητα λέξης, φράσης ή πρότασης να έχει διφορούμενη σημασία, να 

γίνεται αντιληπτή με δύο διαφορετικούς τρόπους. 
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έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον τρόπο διαχείρισής τους. Και τούτο, διότι τα σχολεία 

είναι προσανατολισμένα περισσότερο στην κατεύθυνση της μετάδοσης γνώσεων και 

στην αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, παρά σε αυτή της 

επεξεργασίας των βιωμάτων τους, της ενίσχυσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων 

και της κοινωνικής διαπαιδαγώγησής τους,  

Αυτή, αναμφίβολα, είναι μια αποστολή που ανήκει κατ’ αρχάς στους γονείς, 

αλλά και το σχολείο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της πνευματικής και της 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών, καλείται να τη συμπληρώσει, σε 

συνεργασία μαζί τους, ιδίως μάλιστα όταν διαπιστώνεται ότι οι γονείς ασκούν τον 

ρόλο τους πλημμελώς. Η παρέμβαση του σχολείου μπορεί να είναι καταλυτική, 

απαιτείται όμως περαιτέρω έρευνα για την εκτίμηση των διαστάσεων αυτού του 

προβλήματος. 

Πάντως, το «είμαστε όλοι ένοχοι» σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν ικανοποιεί 

ως εξήγηση, διότι οι ομολογίες συλλογικής ενοχής είναι η καλύτερη δυνατή εγγύηση 

ενάντια στην ανακάλυψη των ενόχων και η καλύτερη δικαιολογία, για να μένουμε 

αδρανείς. Η αλλαγή παραδείγματος είναι στο χέρι μας.  

 

Μ. Σπυριδάκης. (2014). Ανθρωπολογική προσέγγιση της βίας και του σχολικού 

εκφοβισμού. Εισήγηση από την Ιστοσελίδα του Δικτύου για την πρόληψη της 

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η κατανόηση του φαινομένου της βίας 

αποτελεί μια από τις «δυσκολότερες και πιο προκλητικές επιστημονικές 

διερωτήσεις»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Σαφώς …προσδοκιών) 

του κειμένου.   

 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: κατανόηση, ανεργία, επιπτώσεις, εξαιτίας, 

έλλειψης.  

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Αυτή, αναμφίβολα, είναι μια αποστολή που ανήκει κατ’ αρχάς στους 

γονείς».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή 

παραθετική/προσθετική.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η ανεργία ως πηγή  αντικοινωνικών συμπεριφορών  

και ο ρόλος του σχολείου] 

 

Η κατανόηση της βίας και του εκφοβισμού αποτελεί ενδεχομένως μια από τις 

δυσκολότερες και πιο προκλητικές επιστημονικές διερωτήσεις. Πρόκειται για όρους 

τόσο οικείους αλλά και, ταυτόχρονα, τόσο άγνωστους, καθόσον εμπεριέχουν υψηλό 

βαθμό αμφισημίας
1
 και μη ευκρινούς προσδιορισμού. Αντιληπτό πάντως από τους 

περισσότερους είναι ότι ποικίλες μορφές βίας και εκφοβισμού είναι παρούσες σε πολλά 

επίπεδα της σύγχρονης ζωής, ιδιαίτερα στις νεανικές κοινωνικές ομάδες.  

Η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώνεται συμπυκνωμένα μέσα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία σήμερα. Η υψηλή ανεργία, 

κυρίως η νεανική, οι δουλειές του ποδαριού, η ανασφάλιστη εργασία, οι χαμηλές 

αμοιβές, ακόμη και όταν υπάρχει εργασία, και οι παρεκκλίνουσες συμπεριφορές 

διαμορφώνουν ένα κοινωνικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από τη ρευστότητα, τις 

ασυνέχειες, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα μπροστά στο μέλλον. 

Σαφώς το σχολείο, η οικογένεια και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί, θεωρητικά 

τουλάχιστον, δύνανται μέσω της κοινωνικοποίησης και της έγερσης προσδοκιών για 

κοινωνική ανέλιξη να περιορίσουν τις εστίες έντασης. Ποιές όμως μπορεί να είναι οι 

επιπτώσεις, όταν οι προσδοκίες που καλλιεργεί η κοινωνία για αυτοπραγμάτωση και 

κοινωνική άνοδο προσκρούουν πάνω στη δομή της αγοράς εργασίας και διαψεύδονται; 

Ποια μέσα χρησιμοποιούν τα άτομα, και πρωτίστως οι νέοι, όταν οι ατομικές 

προσδοκίες και τα σχέδια ζωής καταρρέουν εξαιτίας της ανυπαρξίας θεμιτών μέσων 

πραγμάτωσης, όπως είναι η εργασία; Η προσφυγή σε μη θεμιτά μέσα, όπως η 

παραβατικότητα και η ποικιλόμορφη άσκηση βίας, δυστυχώς, συνιστά όχι σπάνια μια 

επιλογή εκπλήρωσης αυτών των προσδοκιών.   

Υπό την οπτική αυτή, σε ποιον βαθμό το σχολείο μένει ανεπηρέαστο; Είναι 

προφανές ότι οι συγκρουσιακές συμπεριφορές θα αποτελέσουν στοιχείο της σχολικής 

καθημερινότητας στο μέτρο που η οργανωτική κουλτούρα του σχολείου δεν μπορεί να 

τις αντιμετωπίσει. Έτσι, πολλά βίαια περιστατικά δεν αναφέρονται λόγω φόβου ή 

                                                           
1
 Αμφισημία: ιδιότητα λέξης, φράσης ή πρότασης να έχει διφορούμενη σημασία, να 

γίνεται αντιληπτή με δύο διαφορετικούς τρόπους. 
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έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον τρόπο διαχείρισής τους. Και τούτο, διότι τα σχολεία 

είναι προσανατολισμένα περισσότερο στην κατεύθυνση της μετάδοσης γνώσεων και 

στην αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, παρά σε αυτή της 

επεξεργασίας των βιωμάτων τους, της ενίσχυσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και 

της κοινωνικής διαπαιδαγώγησής τους,  

Αυτή, αναμφίβολα, είναι μια αποστολή που ανήκει κατ’ αρχάς στους γονείς, 

αλλά και το σχολείο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της πνευματικής και της 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών, καλείται να την συμπληρώσει, σε 

συνεργασία μαζί τους, ιδίως μάλιστα όταν διαπιστώνεται ότι οι γονείς ασκούν τον ρόλο 

τους πλημμελώς. Η παρέμβαση του σχολείου μπορεί να είναι καταλυτική, απαιτείται 

όμως περαιτέρω έρευνα για την εκτίμηση των διαστάσεων αυτού του προβλήματος. 

Πάντως, το «είμαστε όλοι ένοχοι» σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν ικανοποιεί 

ως εξήγηση, διότι οι ομολογίες συλλογικής ενοχής είναι η καλύτερη δυνατή εγγύηση 

ενάντια στην ανακάλυψη των ενόχων και η καλύτερη δικαιολογία, για να μένουμε 

αδρανείς. Η αλλαγή παραδείγματος είναι στο χέρι μας.  

 

Μ. Σπυριδάκης. (2014). Ανθρωπολογική προσέγγιση της βίας και του σχολικού 

εκφοβισμού. Εισήγηση από την Ιστοσελίδα του Δικτύου για την πρόληψη της 

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η εμφάνιση 

συγκρουσιακών συμπεριφορών στη σχολική ζωή; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: αποτελεί, εργασία, θεσμοί, σχολείο, ρόλο. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, 

τον αριθμό, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2α. « …οι προσδοκίες που καλλιεργεί η κοινωνία για [..] κοινωνική άνοδο 

προσκρούουν πάνω στη δομή της αγοράς εργασίας και διαψεύδονται.».  

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη δομή. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[«Εκφοβισμός», ένα «σπορ» που συνηθίζεται στους χώρους εργασίας] 

 

Μπορεί οι Κινέζοι να μας έμαθαν ότι μια φωτογραφία λέει περισσότερα από 

ό,τι χίλιες λέξεις, όμως οι Βρετανοί με μία και μόνο λέξη – που συνήθως δε 

μεταφράζεται – μπορούν να περιγράψουν μία ολόκληρη κατάσταση και 

συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει με τον εκφοβισμό (bullying) που, όταν συναντάται σε 

ένα εργασιακό περιβάλλον, δεν απέχει πολύ από το να σημαίνει «ταύρος σε 

υαλοπωλείο». Ο «ταύρος» συνήθως είναι κάποιος προϊστάμενος με επιτυχή καριέρα 

στην επιχείρηση, κάτι που εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί ο ίδιος για να καλύπτει 

την αντικοινωνική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά του. 

Συνήθως οι «ταύροι» επιτίθενται σε άτομα που τα θεωρούν αδύναμα – κατά 

προτίμηση νεοφερμένους και γυναίκες – χωρίς να εξαιρούν και τους δυνατούς 

«στόχους», έτσι, σαν ένα παιχνίδι εξουσίας, επιβεβαίωσης και επικράτησης μέχρι 

τελικής πτώσης, όπως συμβαίνει στις κοκορομαχίες – παράνομες πλέον ακόμη και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το «σπορ» του εκφοβισμού ανθεί στα εργασιακά 

περιβάλλοντα και ενισχύεται από την έλλειψη σχετικής πολιτικής εκ μέρους των 

εργοδοτών ή από τη «σιωπή των αμνών», που έχουν αφομοιώσει τη «χρυσή οδηγία» 

ότι ο καλός καριερίστας όσο λιγότερο παίρνει θέση στους καβγάδες των άλλων τόσο 

πιο ασφαλής είναι και τόσο πιο γρήγορα θα ανέλθει τη σκάλα της ιεραρχίας. 

Ο εκφοβισμός μπορεί να εκδηλώνεται με φραστικό εκφοβισμό, κοροϊδίες, 

αρνητικά σχόλια, παρενόχληση κάθε είδους, επαγγελματικό παραμερισμό, φωνές και 

με εμφανή την επιθετικότητα στη γλώσσα του σώματος. Η ζημιά που προκαλεί στα 

άτομα, τα οποία δέχονται τη συμπεριφορά – κυρίως όταν πρόκειται για 

προσωπικότητες ήπιες και χαμηλών τόνων – αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις έχει 

εκτιμηθεί ως σοβαρή. Το κόστος για την επιχείρηση είναι η μείωση της 

παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των «θυμάτων» εργαζομένων, η αύξηση 

των εξόδων της για νέες προσλήψεις αλλά και για τη συγκράτηση του καλού 

προσωπικού της και κυρίως η αμαύρωση της εικόνας της. 

Όσο για τα άτομα που πέφτουν θύματα του εκφοβισμού, υποφέρουν από το 

άγχος και τις ασθένειες που αυτό τους προκαλεί. Παρουσιάζουν προβλήματα 

πνευματικής υγείας, έχουν κακή απόδοση, χάνουν το ηθικό τους και φτάνουν στη 

νευρική κατάρρευση. Ιδιαιτέρως σοβαρό, ωστόσο, γίνεται το φαινόμενο αυτό – 

καθώς αντανακλά την έλλειψη κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους της επιχείρησης – όταν 

γίνεται ανεκτό να πλήττει άτομα που παίρνουν το βάπτισμα του πρώτου εργασιακού 

περιβάλλοντος. Ενήλικα «παιδιά», που δεν πρόλαβαν ακόμη να αποτινάξουν το 
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μεγάλο άγχος των πολύχρονων σπουδών τους, άπειρα από τους άγραφους νόμους της 

ζούγκλας του επαγγελματικού ανταγωνισμού, γεμάτα όνειρα και ελπίδες για την 

πρώτη επιβεβαίωσή τους από τους «άξιους» και τους φτασμένους. 

Το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ
1
 στη Βρετανία έχει από καιρό συμβουλεύσει τις 

επιχειρήσεις να αναπτύξουν πολιτικές καταπολέμησης της συμπεριφοράς αυτής και 

να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Να εκπαιδεύσουν τα στελέχη 

τους, για να αντιμετωπίσουν τέτοια επεισόδια και να εγκαταστήσουν τηλεφωνικές 

γραμμές άμεσης δράσης για τα τυχόν θύματα. Συνιστά, επίσης, την έκδοση σχετικού 

φυλλαδίου με συμβουλές και οδηγίες αντιμετώπισης. Το Ινστιτούτο προτείνει στους 

εργαζομένους από την πρώτη στιγμή που αντιληφθεί κάποιος μία τέτοια 

συμπεριφορά να αναζητήσει σχετικές αποδείξεις. Να προσπαθήσει μάλιστα να 

πληροφορηθεί αν ο εργοδότης τους έχει υιοθετήσει πολιτική κατά της απαράδεκτης 

αυτής συμπεριφοράς εναντίον του.  

 

 

Χρ. Δαμουλιάνου, εφ. Καθημερινή της Κυριακής, 14.04.2013 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά την αρθρογράφο, ο εκφοβισμός στους εργασιακούς χώρους έχει 

ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες τόσο για τα άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις 

συνολικά; (60 – 80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή 

στην πέμπτη παράγραφο (Το Ινστιτούτο... επιχείρησης) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

                                                           
1

 Οργανισμός που μελετά την εκπαίδευση, διοίκηση, διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού στις επιχειρήσεις (και σε κάθε εργασιακό χώρο), με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης. Στα πλαίσια αυτά διερευνώνται επίσης οι εργασιακές 

συνθήκες και οι ανθρώπινες σχέσεις των εργαζομένων. 
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Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνουν; 

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε λέξη/φράση του κειμένου με την 

έντονη γραφή: αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά, μέχρι τελικής πτώσης, 

μείωση της παραγωγικότητας, εξέλιξη, απαράδεκτης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/ 

συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

[Η παρενόχληση στους χώρους εργασίας] 

 

Η παρενόχληση στην εργασία αποτελεί ένα αντικειμενικό και υποκειμενικό 

πρόβλημα: Αντικειμενικό, γιατί πλέον αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη ως 

μορφή διάκρισης λόγω φύλου, άνισης μεταχείρισης, προσβολής της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος των θυμάτων· 

υποκειμενικό, γιατί τα θύματα αυτής της συμπεριφοράς αξιολογούν και βιώνουν τις 

συνέπειές της στο επαγγελματικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Η σύγχρονη τάση αναγνώρισης αυτού του φαινομένου είναι διττή: Ως 

προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ως διάκριση λόγω φύλου. Η 

παρενόχληση στους χώρους εργασίας, ως αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβιάζει 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλά και θεμελιώδη 

δικαιώματα του ατόμου στον τομέα της εργασίας. Ειδικότερα το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αναγνωρίζει την παρενόχληση - ψυχολογική 

και σεξουαλική - ως μορφή διάκρισης λόγω φύλου, που παραβιάζει την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των ατόμων, τόσο στο πεδίο της απασχόλησης, όσο και σ’ αυτό της 

πρόσβασης στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Επίσης ορίζει την παρενόχληση ως 

προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου, απαγορεύει κάθε έμμεση και άμεση 

διάκριση λόγω φύλου στην απασχόληση και υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εντάξουν 

στις νομοθεσίες τους διατάξεις που να απαγορεύουν τέτοιες συμπεριφορές και να 

διασφαλίζουν την έννομη προστασία των θυμάτων. 

Εξάλλου, η αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης στην εργασία 

εντάσσεται για την Ε.Ε. ως προτεραιότητα στη δέσμη εκείνων των πολιτικών που 

αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας και στην προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή και την 

κοινή βάση, στην οποία οφείλουν να στηριχτούν οι εθνικές νομοθεσίες για την 

ποινική τυποποίηση του εν λόγω φαινομένου, συνδυάζοντας την αναγκαία προστασία 

της αξιοπρέπειας του προσώπου από προσβολές οιουδήποτε χαρακτήρα με τον 

σεβασμό της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου. Τέλος, 

επιβεβαιώνεται σταθερά πλέον ότι η παρενόχληση τόσο στο πεδίο της εργασίας όσο 

και σε αυτό της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες συνιστά μια εκφοβιστική, 
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εχθρική, ταπεινωτική, εξευτελιστική και επιθετική συμπεριφορά, ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης, ιεραρχίας ή εξουσίας μεταξύ δράστη και θύματος. 

 

Β. Αρτινοπούλου & Θ. Παπαθεοδώρου. (2006). Η Σεξουαλική Παρενόχληση 

στην Εργασία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 38 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι σήμερα, σύμφωνα με το κείμενο, οι δύο πλευρές του φαινομένου 

της παρενόχλησης στην εργασία; (50 – 60 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιον τρόπο ανάπτυξης ακολουθούν οι συγγραφείς στην πρώτη παράγραφο (Η 

παρενόχληση …περιβάλλον.) του κειμένου;  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: πρόβλημα, άνισης 

μεταχείρισης, περιβάλλον, φύλου, παρενόχληση. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α.«Εξάλλου, η αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης στην εργασία 

εντάσσεται για την Ε.Ε. ως προτεραιότητα στη δέσμη εκείνων των 

πολιτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας …» 

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 
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Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή 

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η παρενόχληση στους χώρους εργασίας] 

 

Η παρενόχληση στην εργασία αποτελεί ένα αντικειμενικό και υποκειμενικό 

πρόβλημα: Αντικειμενικό, γιατί πλέον αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη ως μορφή 

διάκρισης λόγω φύλου, άνισης μεταχείρισης, προσβολής της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος των θυμάτων· υποκειμενικό, 

γιατί τα θύματα αυτής της συμπεριφοράς αξιολογούν και βιώνουν τις συνέπειές της 

στο επαγγελματικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Η σύγχρονη τάση αναγνώρισης αυτού του φαινομένου είναι διττή: Ως 

προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ως διάκριση λόγω φύλου. Η 

παρενόχληση στους χώρους εργασίας, ως αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβιάζει 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλά και θεμελιώδη 

δικαιώματα του ατόμου στον τομέα της εργασίας. Ειδικότερα το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αναγνωρίζει την παρενόχληση - ψυχολογική 

και σεξουαλική - ως μορφή διάκρισης λόγω φύλου, που παραβιάζει την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των ατόμων, τόσο στο πεδίο της απασχόλησης, όσο και σ’ αυτό της 

πρόσβασης στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Επίσης ορίζει την παρενόχληση ως 

προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου, απαγορεύει κάθε έμμεση και άμεση 

διάκριση λόγω φύλου στην απασχόληση και υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εντάξουν 

στις νομοθεσίες τους διατάξεις που να απαγορεύουν τέτοιες συμπεριφορές και να 

διασφαλίζουν την έννομη προστασία των θυμάτων. 

Εξάλλου, η αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης στην εργασία 

εντάσσεται για την Ε.Ε. ως προτεραιότητα στη δέσμη εκείνων των πολιτικών που 

αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας και στην προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή και την 

κοινή βάση, στην οποία οφείλουν να στηριχτούν οι εθνικές νομοθεσίες για την 

ποινική τυποποίηση του εν λόγω φαινομένου, συνδυάζοντας την αναγκαία προστασία 

της αξιοπρέπειας του προσώπου από προσβολές οιουδήποτε χαρακτήρα με τον 

σεβασμό της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου. Τέλος, 

επιβεβαιώνεται σταθερά πλέον ότι η παρενόχληση τόσο στο πεδίο της εργασίας όσο 

και σε αυτό της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες συνιστά μια εκφοβιστική, 
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εχθρική, ταπεινωτική, εξευτελιστική και επιθετική συμπεριφορά, ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης, ιεραρχίας ή εξουσίας μεταξύ δράστη και θύματος. 

 

Β. Αρτινοπούλου & Θ. Παπαθεοδώρου. (2006). Η Σεξουαλική Παρενόχληση 

στην Εργασία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 38 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τους συγγραφείς, η ευρωπαϊκή νομοθεσία την 

παρενόχληση στους χώρους εργασίας; (50 – 60 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθούν οι 

συγγραφείς στη δεύτερη παράγραφο (Η σύγχρονη …θυμάτων.) του κειμένου;  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: υποκειμενικό, τάση, 

θεμελιώδη, προσβολή, ταπεινωτική (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τον …κοινό παρανομαστή και την 

κοινή βάση, στην οποία οφείλουν να στηριχτούν οι εθνικές νομοθεσίες …». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

 

(μονάδες 2)  
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Γ2β.  Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η παρενόχληση στους χώρους εργασίας] 

 

Η παρενόχληση στην εργασία αποτελεί ένα αντικειμενικό και υποκειμενικό 

πρόβλημα: Αντικειμενικό, γιατί πλέον αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη ως μορφή 

διάκρισης λόγω φύλου, άνισης μεταχείρισης, προσβολής της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος των θυμάτων· υποκειμενικό, 

γιατί τα θύματα αυτής της συμπεριφοράς αξιολογούν και βιώνουν τις συνέπειές της 

στο επαγγελματικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Η σύγχρονη τάση αναγνώρισης αυτού του φαινομένου είναι διττή: Ως 

προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ως διάκριση λόγω φύλου. Η 

παρενόχληση στους χώρους εργασίας, ως αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβιάζει 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλά και θεμελιώδη 

δικαιώματα του ατόμου στον τομέα της εργασίας. Ειδικότερα το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αναγνωρίζει την παρενόχληση - ψυχολογική 

και σεξουαλική - ως μορφή διάκρισης λόγω φύλου, που παραβιάζει την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των ατόμων, τόσο στο πεδίο της απασχόλησης, όσο και σ’ αυτό της 

πρόσβασης στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Επίσης ορίζει την παρενόχληση ως 

προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου, απαγορεύει κάθε έμμεση και άμεση 

διάκριση λόγω φύλου στην απασχόληση και υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εντάξουν 

στις νομοθεσίες τους διατάξεις που να απαγορεύουν τέτοιες συμπεριφορές και να 

διασφαλίζουν την έννομη προστασία των θυμάτων. 

Εξάλλου, η αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης στην εργασία 

εντάσσεται για την Ε.Ε. ως προτεραιότητα στη δέσμη εκείνων των πολιτικών που 

αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας και στην προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή και την 

κοινή βάση, στην οποία οφείλουν να στηριχτούν οι εθνικές νομοθεσίες για την 

ποινική τυποποίηση του εν λόγω φαινομένου, συνδυάζοντας την αναγκαία προστασία 

της αξιοπρέπειας του προσώπου από προσβολές οιουδήποτε χαρακτήρα με τον 

σεβασμό της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου. Τέλος, 

επιβεβαιώνεται σταθερά πλέον ότι η παρενόχληση τόσο στο πεδίο της εργασίας όσο 

και σε αυτό της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες συνιστά μια εκφοβιστική, 
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εχθρική, ταπεινωτική, εξευτελιστική και επιθετική συμπεριφορά, ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης, ιεραρχίας ή εξουσίας μεταξύ δράστη και θύματος. 

 

Β. Αρτινοπούλου & Θ. Παπαθεοδώρου. (2006). Η Σεξουαλική Παρενόχληση 

στην Εργασία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 38 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σε ποια στοιχεία, σύμφωνα με τους συγγραφείς, οφείλουν να στηριχτούν οι 

εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 

παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους; (50 – 60 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθούν οι 

συγγραφείς στην πρώτη παράγραφο (Η παρενόχληση …περιβάλλον.) του 

κειμένου;  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αντικειμενικό, 

βιώνουν, έμμεση, διασφαλίζουν, ιεραρχίας (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «η παρενόχληση τόσο στο πεδίο της εργασίας όσο και σε αυτό της 

πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες συνιστά μια εκφοβιστική [..] 

συμπεριφορά…». 

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πεδίο. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο καλλιτέχνης και το κοινό του] 

 

Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καμιά αμφιβολία ότι η σχέση καλλιτέχνη-

κοινού είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάλυση του ρόλου και της συμβολής της 

σύγχρονης τέχνης στον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η σχέση καλλιτέχνη-κοινού 

έχει πριν από όλα την έννοια της επικοινωνίας και της μεταβίβασης μηνυμάτων, που 

δεν μπορεί παρά να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη επικοινωνία σημαίνει ότι ο 

καλλιτέχνης δέχεται ερεθίσματα από το κοινό, δηλαδή από το ανθρώπινο, το 

κοινωνικό περιβάλλον του, τα οποία μετουσιώνει αισθητικά, τα μεταγλωττίζει στη 

γλώσσα της τέχνης και τα ξαναδίνει με αλλιώτικη μορφή στο κοινό.  

Ασφαλώς, ο καλλιτέχνης δεν αντανακλά απλώς την πραγματικότητα αλλά, 

όπως προαναφέρθηκε, τη μετουσιώνει, την αναπαράγει σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο, 

τη συμβολοποιεί με καλλιτεχνικά μέσα. Αυτή είναι η πράξη της δημιουργίας του, η 

μορφοποιητική του ενέργεια, η συμβολή του στον μετασχηματισμό. Η τελευταία 

αυτή συμβολή υπάρχει, γιατί η πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία έχει πάντοτε 

ένα στοιχείο απόστασης, κριτικής, ανάλυσης, αντιπαράθεσης με άλλες υπαρκτές ή 

δυνατές πραγματικότητες. Αυτό ακριβώς το στοιχείο δημιουργεί μια πρώτη σοβαρή 

δυσκολία επικοινωνίας με το κοινό που, δεμένο με τις ανάγκες, τα προβλήματα και το 

άγχος της καθημερινότητας, έχει περιορισμένη δεκτικότητα για κριτική, 

οραματισμούς και συμβολισμούς, που εκφράζονται καλλιτεχνικά.  

Δυσκολία όμως δεν σημαίνει και αδυναμία. Ο καλλιτέχνης έχει δυνατότητα να 

επιβάλει τη «γλώσσα» του, τον τρόπο έκφρασής του. Έχει δυνατότητα να 

λειτουργήσει παιδευτικά και ηθοπλαστικά, μπορεί να ευαισθητοποιήσει αν δεν 

κινείται σε ένα καθαρά υποκειμενικό επίπεδο ατομικής έκφρασης. Η «καθαρά» 

ατομική έκφραση είναι περισσότερο «παιδιά», δηλαδή παιχνίδι, και πολύ λιγότερο 

τέχνη, η οποία στηρίζεται και προϋποθέτει την επικοινωνία. 

Ένα πρόβλημα γενικό της εποχής μας είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο 

«άνοιγμα» ανάμεσα σε μια ραγδαία, εκρηκτική θα λέγαμε, εξέλιξη της τεχνολογίας 

και στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα «άνοιγμα» που 

εκδηλώνεται στο γεγονός ότι η τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας δεν 

πλαισιώνεται πολιτισμικά. Αντίθετα, κινείται αυτόνομα. Το φαινόμενο αυτό, που ο 

Ogburn
1
 ονόμασε «πολιτισμική καθυστέρηση», έχει τεράστιες επιπτώσεις αναφορικά 

                                                           
1
 William Fielding Ogburn (1886 - 1959): Αμερικανός κοινωνιολόγος. Υποστήριξε ότι η «πολιτισμική 

καθυστέρηση» είναι κοινωνικό φαινόμενο που οφείλεται στην τάση της «υλικής κουλτούρας» να 

αλλάζει γρήγορα ενώ η «μη υλική κουλτούρα» αντιστέκεται στην αλλαγή και παραμένει σταθερή για 

μακρό χρονικό διάστημα.  
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με την ικανότητα του μέσου ανθρώπου να δεχτεί μηνύματα και να αφομοιώσει νέες 

αξίες πολιτισμού και νέες μορφές έκφρασης. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα 

παιδείας, με την ευρεία έννοια του όρου, που καλείται ο σύγχρονος κόσμος να 

αντιμετωπίσει. 

 Ένα πρόβλημα που αφορά, όμως, τη χώρα μας είναι η μεταφορά, όπως σε 

όλους τους τομείς άλλωστε, έτοιμων τεχνοτροπιών, ξένων καλλιτεχνικών προτύπων 

και μοντέλων, που δεν έχουν ωριμάσει και βλαστήσει σε ελληνικό έδαφος και δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του τόπου μας. Φυσικό είναι η 

ανεπεξέργαστη αυτή εισαγωγή να αφήνει αδιάφορο και ανεπηρέαστο το ευρύ κοινό.  

Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και ο καλλιτεχνικός σνομπισμός που μαστίζει τη χώρα μας 

και το γεγονός ότι η τέχνη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόθεση κλειστών κύκλων, οι 

οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοθαυμάζονται.  

 Ο καλλιτέχνης είναι από τη φύση του η πιο ευαίσθητη κεραία, ο 

σεισμογράφος της κοινωνικής μεταβολής. Όμως, για να επηρεάσει και για να 

ευαισθητοποιήσει, για να γίνει επιταχυντικός συντελεστής στην πορεία 

απελευθέρωσης του ανθρώπου, πρέπει να επικοινωνεί με το ευρύ κοινό και όχι με το 

ναρκισσιστικό κοινό των κλειστών κύκλων. Ο καλλιτέχνης, εφόσον λειτουργεί 

σύμφωνα με την έννοια αυτή, μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο ίσως αντίβαρο 

στον μονοδιάστατο, στον ετεροκατευθυνόμενο άνθρωπο, στον άνθρωπο χωρίς 

φαντασία, που είναι το θλιβερό υποπροϊόν του καταναλωτισμού και της 

«κουλτούρας» της διαφήμισης. 

 

Β. Φίλιας (1988). Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 268-

270 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.        Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.    Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η σχέση του καλλιτέχνη με την 

πραγματικότητα; Γιατί αυτή η σχέση καθιστά δύσκολη την επικοινωνία του 

καλλιτέχνη με το κοινό; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 10) 
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Β2α.  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος (Ένα πρόβλημα που 

αφορά.. αλληλοθαυμάζονται) του κειμένου;  

 (μονάδες 2) 

Β2β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή έχουν περισσότερες 

από μία σημασίες: συμβολή, όρου, φύση. Να σχηματίσετε μία πρόταση για 

καθεμιά από τις συγκεκριμένες λέξεις με τη σημασία που έχουν αυτές στο 

κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 6) 

 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου 

χρησιμοποιώντας τις με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν στο 

κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση ή/και τον αριθμό). 

 (μονάδες 3) 

 

Γ1α.  «Ο καλλιτέχνης είναι από τη φύση του η πιο ευαίσθητη κεραία»: 

 

Να ξαναγράψετε την πρόταση με δύο διαφορετικούς τρόπους αλλάζοντας 

κάθε φορά τη σειρά των συντακτικών όρων, ώστε να προβάλλεται κάθε φορά 

και διαφορετικός όρος. 

(μονάδες 4) 

 

Γ2β. Να δηλώσετε τους δύο διαφορετικούς όρους στους οποίους δίνεται η έμφαση 

αντίστοιχα στις δύο νέες διαφορετικές προτάσεις που επαναδιατυπώσατε. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο καλλιτέχνης και το κοινό του] 

 

Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καμιά αμφιβολία ότι η σχέση καλλιτέχνη-

κοινού είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάλυση του ρόλου και της συμβολής της 

σύγχρονης τέχνης στον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η σχέση καλλιτέχνη-κοινού 

έχει πριν από όλα την έννοια της επικοινωνίας και της μεταβίβασης μηνυμάτων, που 

δεν μπορεί παρά να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη επικοινωνία σημαίνει ότι ο 

καλλιτέχνης δέχεται ερεθίσματα από το κοινό, δηλαδή από το ανθρώπινο, το 

κοινωνικό περιβάλλον του, τα οποία μετουσιώνει αισθητικά, τα μεταγλωττίζει στη 

γλώσσα της τέχνης και τα ξαναδίνει με αλλιώτικη μορφή στο κοινό.  

Ασφαλώς, ο καλλιτέχνης δεν αντανακλά απλώς την πραγματικότητα αλλά, 

όπως προαναφέρθηκε, τη μετουσιώνει, την αναπαράγει σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο, 

τη συμβολοποιεί με καλλιτεχνικά μέσα. Αυτή είναι η πράξη της δημιουργίας του, η 

μορφοποιητική του ενέργεια, η συμβολή του στον μετασχηματισμό. Η τελευταία 

αυτή συμβολή υπάρχει, γιατί η πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία έχει πάντοτε 

ένα στοιχείο απόστασης, κριτικής, ανάλυσης, αντιπαράθεσης με άλλες υπαρκτές ή 

δυνατές πραγματικότητες. Αυτό ακριβώς το στοιχείο δημιουργεί μια πρώτη σοβαρή 

δυσκολία επικοινωνίας με το κοινό που, δεμένο με τις ανάγκες, τα προβλήματα και το 

άγχος της καθημερινότητας, έχει περιορισμένη δεκτικότητα για κριτική, 

οραματισμούς και συμβολισμούς, που εκφράζονται καλλιτεχνικά.  

Δυσκολία, όμως, δεν σημαίνει και αδυναμία. Ο καλλιτέχνης έχει δυνατότητα 

να επιβάλει τη «γλώσσα» του, τον τρόπο έκφρασής του. Έχει δυνατότητα να 

λειτουργήσει παιδευτικά και ηθοπλαστικά, μπορεί να ευαισθητοποιήσει, αν δεν 

κινείται σε ένα καθαρά υποκειμενικό επίπεδο ατομικής έκφρασης. Η «καθαρά» 

ατομική έκφραση είναι περισσότερο «παιδιά», δηλαδή παιχνίδι, και πολύ λιγότερο 

τέχνη, η οποία στηρίζεται και προϋποθέτει την επικοινωνία. 

Ένα πρόβλημα γενικό της εποχής μας είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο 

«άνοιγμα» ανάμεσα σε μια ραγδαία, εκρηκτική θα λέγαμε, εξέλιξη της τεχνολογίας 

και στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα «άνοιγμα» που 

εκδηλώνεται στο γεγονός ότι η τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας δεν 

πλαισιώνεται πολιτισμικά. Αντίθετα, κινείται αυτόνομα. Το φαινόμενο αυτό, που ο 

Ogburn
1
 ονόμασε «πολιτισμική καθυστέρηση», έχει τεράστιες επιπτώσεις αναφορικά 

                                                           
1
 William Fielding Ogburn (1886 - 1959): Αμερικανός κοινωνιολόγος. Υποστήριξε ότι η «πολιτισμική 

καθυστέρηση» είναι κοινωνικό φαινόμενο που οφείλεται στην τάση της «υλικής κουλτούρας» να 

αλλάζει γρήγορα ενώ η «μη υλική κουλτούρα» αντιστέκεται στην αλλαγή και παραμένει σταθερή για 

μακρό χρονικό διάστημα.  
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με την ικανότητα του μέσου ανθρώπου να δεχτεί μηνύματα και να αφομοιώσει νέες 

αξίες πολιτισμού και νέες μορφές έκφρασης. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα 

παιδείας, με την ευρεία έννοια του όρου, που καλείται ο σύγχρονος κόσμος να 

αντιμετωπίσει. 

Ένα πρόβλημα που αφορά, όμως, τη χώρα μας είναι η μεταφορά, όπως σε 

όλους τους τομείς άλλωστε, έτοιμων τεχνοτροπιών, ξένων καλλιτεχνικών προτύπων 

και μοντέλων, που δεν έχουν ωριμάσει και βλαστήσει σε ελληνικό έδαφος και δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του τόπου μας. Φυσικό είναι η 

ανεπεξέργαστη αυτή εισαγωγή να αφήνει αδιάφορο και ανεπηρέαστο το ευρύ κοινό.  

Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και ο καλλιτεχνικός σνομπισμός που μαστίζει τη χώρα μας 

και το γεγονός ότι η τέχνη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόθεση κλειστών κύκλων, οι 

οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοθαυμάζονται.  

 Ο καλλιτέχνης είναι από τη φύση του η πιο ευαίσθητη κεραία, ο 

σεισμογράφος της κοινωνικής μεταβολής. Όμως, για να επηρεάσει και για να 

ευαισθητοποιήσει, για να γίνει επιταχυντικός συντελεστής στην πορεία 

απελευθέρωσης του ανθρώπου, πρέπει να επικοινωνεί με το ευρύ κοινό και όχι με το 

ναρκισσιστικό κοινό των κλειστών κύκλων. Ο καλλιτέχνης, εφόσον λειτουργεί 

σύμφωνα με την έννοια αυτή, μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο ίσως αντίβαρο 

στον μονοδιάστατο, στον ετεροκατευθυνόμενο άνθρωπο, στον άνθρωπο χωρίς 

φαντασία, που είναι το θλιβερό υποπροϊόν του καταναλωτισμού και της 

«κουλτούρας» της διαφήμισης. 

 

Β. Φίλιας (1988). Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 268-

270 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.     Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων να εξηγήσετε το φαινόμενο που ο Ogburn 

ονόμασε «πολιτισμική καθυστέρηση» και να αναφέρετε τις επιπτώσεις που 

έχει στον σύγχρονο άνθρωπο. 

(μονάδες 10) 
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Β2.α.  Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη παράγραφο 

(Ασφαλώς...καλλιτεχνικά) και την τρίτη παράγραφο (Δυσκολία...επικοινωνία) 

του κειμένου. 

 (μονάδες 4) 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 1) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή με 

συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε να αποδίδεται το ίδιο 

νόημα: μετασχηματισμό,  πραγματική, αυτόνομα, μαστίζει, μονοδιάστατο.  

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών:  

 

1. Στην τέταρτη παράγραφο (Ένα πρόβλημα…να αντιμετωπίσει) του κειμένου: 

«πολιτισμική καθυστέρηση».  

(μονάδες 2) 

 

2. Στην έκτη παράγραφο (Ο καλλιτέχνης…διαφήμισης) του κειμένου: 

«κουλτούρας». 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

[Ο καλλιτέχνης και το κοινό του] 

 

Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καμιά αμφιβολία ότι η σχέση καλλιτέχνη-

κοινού είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάλυση του ρόλου και της συμβολής της 

σύγχρονης τέχνης στον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η σχέση καλλιτέχνη-κοινού 

έχει πριν από όλα την έννοια της επικοινωνίας και της μεταβίβασης μηνυμάτων, που 

δεν μπορεί παρά να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη επικοινωνία σημαίνει ότι ο 

καλλιτέχνης δέχεται ερεθίσματα από το κοινό, δηλαδή από το ανθρώπινο, το κοινωνικό 

περιβάλλον του, τα οποία μετουσιώνει αισθητικά, τα μεταγλωττίζει στη γλώσσα της 

τέχνης και τα ξαναδίνει με αλλιώτικη μορφή στο κοινό.  

Ασφαλώς, ο καλλιτέχνης δεν αντανακλά απλώς την πραγματικότητα αλλά, όπως 

προαναφέρθηκε, τη μετουσιώνει, την αναπαράγει σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο, τη 

συμβολοποιεί με καλλιτεχνικά μέσα. Αυτή είναι η πράξη της δημιουργίας του, η 

μορφοποιητική του ενέργεια, η συμβολή του στον μετασχηματισμό. Η τελευταία αυτή 

συμβολή υπάρχει, γιατί η πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία έχει πάντοτε ένα 

στοιχείο απόστασης, κριτικής, ανάλυσης, αντιπαράθεσης με άλλες υπαρκτές ή δυνατές 

πραγματικότητες. Αυτό ακριβώς το στοιχείο δημιουργεί μια πρώτη σοβαρή δυσκολία 

επικοινωνίας με το κοινό που, δεμένο με τις ανάγκες, τα προβλήματα και το άγχος της 

καθημερινότητας, έχει περιορισμένη δεκτικότητα για κριτική, οραματισμούς και 

συμβολισμούς, που εκφράζονται καλλιτεχνικά.  

Δυσκολία όμως δεν σημαίνει και αδυναμία. Ο καλλιτέχνης έχει δυνατότητα να 

επιβάλει τη «γλώσσα» του, τον τρόπο έκφρασής του. Έχει δυνατότητα να λειτουργήσει 

παιδευτικά και ηθοπλαστικά, μπορεί να ευαισθητοποιήσει αν δεν κινείται σε ένα 

καθαρά υποκειμενικό επίπεδο ατομικής έκφρασης. Η «καθαρά» ατομική έκφραση είναι 

περισσότερο «παιδιά», δηλαδή παιχνίδι, και πολύ λιγότερο τέχνη, η οποία στηρίζεται 

και προϋποθέτει την επικοινωνία. 

Ένα πρόβλημα γενικό της εποχής μας είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο 

«άνοιγμα» ανάμεσα σε μια ραγδαία, εκρηκτική θα λέγαμε, εξέλιξη της τεχνολογίας και 

στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα «άνοιγμα» που 

εκδηλώνεται στο γεγονός ότι η τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας δεν 

πλαισιώνεται πολιτισμικά. Αντίθετα, κινείται αυτόνομα. Το φαινόμενο αυτό, που ο 

Ogburn
1
 ονόμασε «πολιτισμική καθυστέρηση», έχει τεράστιες επιπτώσεις αναφορικά 

                                                           
1
 William Fielding Ogburn (1886 - 1959): Αμερικανός κοινωνιολόγος. Υποστήριξε ότι η «πολιτισμική 

καθυστέρηση» είναι κοινωνικό φαινόμενο που οφείλεται στην τάση της «υλικής κουλτούρας» να αλλάζει 

γρήγορα ενώ η «μη υλική κουλτούρα» αντιστέκεται στην αλλαγή και παραμένει σταθερή για μακρό 

χρονικό διάστημα.  

GI_V_NEG_0_20097.pdf



με την ικανότητα του μέσου ανθρώπου να δεχτεί μηνύματα και να αφομοιώσει νέες 

αξίες πολιτισμού και νέες μορφές έκφρασης. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα παιδείας, 

με την ευρεία έννοια του όρου, που καλείται ο σύγχρονος κόσμος να αντιμετωπίσει. 

 Ένα πρόβλημα που αφορά, όμως, τη χώρα μας είναι η μεταφορά, όπως σε 

όλους τους τομείς άλλωστε, έτοιμων τεχνοτροπιών, ξένων καλλιτεχνικών προτύπων και 

μοντέλων, που δεν έχουν ωριμάσει και βλαστήσει σε ελληνικό έδαφος και δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του τόπου μας. Φυσικό είναι η ανεπεξέργαστη 

αυτή εισαγωγή να αφήνει αδιάφορο και ανεπηρέαστο το ευρύ κοινό.  Έτσι, άλλωστε, 

εξηγείται και ο καλλιτεχνικός σνομπισμός που μαστίζει τη χώρα μας και το γεγονός ότι 

η τέχνη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόθεση κλειστών κύκλων, οι οποίοι 

αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοθαυμάζονται.  

 Ο καλλιτέχνης είναι από τη φύση του η πιο ευαίσθητη κεραία, ο σεισμογράφος 

της κοινωνικής μεταβολής. Όμως, για να επηρεάσει και για να ευαισθητοποιήσει, για να 

γίνει επιταχυντικός συντελεστής στην πορεία απελευθέρωσης του ανθρώπου, πρέπει να 

επικοινωνεί με το ευρύ κοινό και όχι με το ναρκισσιστικό κοινό των κλειστών κύκλων. 

Ο καλλιτέχνης, εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με την έννοια αυτή, μπορεί να αποτελέσει 

το σημαντικότερο ίσως αντίβαρο στον μονοδιάστατο, στον ετεροκατευθυνόμενο 

άνθρωπο, στον άνθρωπο χωρίς φαντασία, που είναι το θλιβερό υποπροϊόν του 

καταναλωτισμού και της «κουλτούρας» της διαφήμισης. 

 

Β. Φίλιας (1988). Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 268 - 

270 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα 

μας αναφορικά με τα καλλιτεχνικά πρότυπα; Πώς επηρεάζει την επικοινωνία 

καλλιτέχνη και κοινού; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Ένα πρόβλημα 

γενικό...να αντιμετωπίσει) του κειμένου;  

 (μονάδες 2) 
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Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις-φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: μετασχηματισμό της κοινωνίας, επικοινωνία, 

καλλιτεχνική δημιουργία, τεχνολογική επανάσταση, (να) αφομοιώσει. 

Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε 

λέξης-φράσης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α.  «Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και ο καλλιτεχνικός σνομπισμός που μαστίζει τη 

χώρα μας...»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική ονοματική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική 

είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει για τον 

προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο καλλιτέχνης και το κοινό του] 

 

Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καμιά αμφιβολία ότι η σχέση καλλιτέχνη-

κοινού είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάλυση του ρόλου και της συμβολής της 

σύγχρονης τέχνης στον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η σχέση καλλιτέχνη-κοινού 

έχει πριν από όλα την έννοια της επικοινωνίας και της μεταβίβασης μηνυμάτων, που 

δεν μπορεί παρά να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη επικοινωνία σημαίνει ότι ο 

καλλιτέχνης δέχεται ερεθίσματα από το κοινό, δηλαδή από το ανθρώπινο, το 

κοινωνικό περιβάλλον του, τα οποία μετουσιώνει αισθητικά, τα μεταγλωττίζει στη 

γλώσσα της τέχνης και τα ξαναδίνει με αλλιώτικη μορφή στο κοινό.  

Ασφαλώς, ο καλλιτέχνης δεν αντανακλά απλώς την πραγματικότητα αλλά, 

όπως προαναφέρθηκε, τη μετουσιώνει, την αναπαράγει σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο, 

τη συμβολοποιεί με καλλιτεχνικά μέσα. Αυτή είναι η πράξη της δημιουργίας του, η 

μορφοποιητική του ενέργεια, η συμβολή του στον μετασχηματισμό. Η τελευταία 

αυτή συμβολή υπάρχει, γιατί η πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία έχει πάντοτε ένα 

στοιχείο απόστασης, κριτικής, ανάλυσης, αντιπαράθεσης με άλλες υπαρκτές ή 

δυνατές πραγματικότητες. Αυτό ακριβώς το στοιχείο δημιουργεί μια πρώτη σοβαρή 

δυσκολία επικοινωνίας με το κοινό που, δεμένο με τις ανάγκες, τα προβλήματα και το 

άγχος της καθημερινότητας, έχει περιορισμένη δεκτικότητα για κριτική, 

οραματισμούς και συμβολισμούς, που εκφράζονται καλλιτεχνικά.  

Δυσκολία όμως δεν σημαίνει και αδυναμία. Ο καλλιτέχνης έχει δυνατότητα να 

επιβάλει τη «γλώσσα» του, τον τρόπο έκφρασής του. Έχει δυνατότητα να 

λειτουργήσει παιδευτικά και ηθοπλαστικά, μπορεί να ευαισθητοποιήσει αν δεν 

κινείται σε ένα καθαρά υποκειμενικό επίπεδο ατομικής έκφρασης. Η «καθαρά» 

ατομική έκφραση είναι περισσότερο παιδιά, δηλαδή παιχνίδι, και πολύ λιγότερο 

τέχνη, η οποία στηρίζεται και προϋποθέτει την επικοινωνία. 

Ένα πρόβλημα γενικό της εποχής μας είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο 

«άνοιγμα» ανάμεσα σε μια ραγδαία, εκρηκτική θα λέγαμε, εξέλιξη της τεχνολογίας 

και στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα «άνοιγμα» που 

εκδηλώνεται στο γεγονός ότι η τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας δεν 

πλαισιώνεται πολιτισμικά. Αντίθετα, κινείται αυτόνομα. Το φαινόμενο αυτό, που ο 

Ogburn
1
 ονόμασε «πολιτισμική καθυστέρηση», έχει τεράστιες επιπτώσεις αναφορικά 

                                                           
1
 William Fielding Ogburn (1886 - 1959): Αμερικανός κοινωνιολόγος. Υποστήριξε ότι η «πολιτισμική 

καθυστέρηση» είναι κοινωνικό φαινόμενο που οφείλεται στην τάση της «υλικής κουλτούρας» να 

αλλάζει γρήγορα ενώ η «μη υλική κουλτούρα» αντιστέκεται στην αλλαγή και παραμένει σταθερή για 

μακρό χρονικό διάστημα.  
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με την ικανότητα του μέσου ανθρώπου να δεχτεί μηνύματα και να αφομοιώσει νέες 

αξίες πολιτισμού και νέες μορφές έκφρασης. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα 

παιδείας, με την ευρεία έννοια του όρου, που καλείται ο σύγχρονος κόσμος να 

αντιμετωπίσει. 

 Ένα πρόβλημα που αφορά, όμως, τη χώρα μας είναι η μεταφορά, όπως σε 

όλους τους τομείς άλλωστε, έτοιμων τεχνοτροπιών, ξένων καλλιτεχνικών προτύπων 

και μοντέλων, που δεν έχουν ωριμάσει και βλαστήσει σε ελληνικό έδαφος και δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του τόπου μας. Φυσικό είναι η 

ανεπεξέργαστη αυτή εισαγωγή να αφήνει αδιάφορο και ανεπηρέαστο το ευρύ κοινό.  

Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και ο καλλιτεχνικός σνομπισμός που μαστίζει τη χώρα μας 

και το γεγονός ότι η τέχνη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόθεση κλειστών κύκλων, οι 

οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοθαυμάζονται.  

 Ο καλλιτέχνης είναι από τη φύση του η πιο ευαίσθητη κεραία, ο 

σεισμογράφος της κοινωνικής μεταβολής. Όμως, για να επηρεάσει και για να 

ευαισθητοποιήσει, για να γίνει επιταχυντικός συντελεστής στην πορεία 

απελευθέρωσης του ανθρώπου, πρέπει να επικοινωνεί με το ευρύ κοινό και όχι με το 

ναρκισσιστικό κοινό των κλειστών κύκλων. Ο καλλιτέχνης, εφόσον λειτουργεί 

σύμφωνα με την έννοια αυτή, μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο ίσως αντίβαρο 

στον μονοδιάστατο, στον ετεροκατευθυνόμενο άνθρωπο, στον άνθρωπο χωρίς 

φαντασία, που είναι το θλιβερό υποπροϊόν του καταναλωτισμού και της 

«κουλτούρας» της διαφήμισης. 

 

Β. Φίλιας (1988). Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 268-

270 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιον λόγο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η εισαγωγή των ξένων 

καλλιτεχνικών προτύπων στη χώρα μας δεν επηρεάζει το ευρύ κοινό; (60 - 80 

λέξεις).  

(μονάδες 10) 
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Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την πρώτη (Δεν υπάρχει...στο κοινό) 

παράγραφο του κειμένου.  

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης α με τις λέξεις της στήλης β έτσι 

ώστε να σχηματίζονται ονοματικά σύνολα με νοηματική πληρότητα (δύο 

λέξεις στη στήλη β περισσεύουν). 

 

Στήλη α Στήλη β 

μεταβίβαση έκφραση 

ατομική πολιτισμός  

προϋπόθεση σνομπισμός  

υποκειμενικό μηνυμάτων 

καλλιτεχνικός επίπεδο 

 αντικείμενο 

 επικοινωνίας 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ασφαλώς, ο καλλιτέχνης δεν αντανακλά απλώς την πραγματικότητα …» 

 

Nα αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.   

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  1. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

 

(μονάδες 1) 

2. Πού δίνεται τώρα η έμφαση;  

 (μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Εργασία και επάγγελμα] 

 

Τείνουμε να θεωρούμε την εργασία ταυτόσημη με την αμειβόμενη 

απασχόληση, γεγονός που αποτελεί υπεραπλούστευση. Η μη αμειβόμενη εργασία, 

όπως για παράδειγμα οι δουλειές του νοικοκυριού ή η μικροεπισκευή του 

αυτοκινήτου μας, απορροφά αρκετό χρόνο στη ζωή πολλών ανθρώπων και είναι 

συχνά σκληρή κι εξαντλητική. Ακόμη, η εθελοντική εργασία, που προσφέρεται σε 

φιλανθρωπικές ή άλλες οργανώσεις, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ατομική και 

κοινωνική ζωή. Τέλος, πολλές εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της «άτυπης 

οικονομίας» δεν εγγράφονται στις επίσημες κρατικές στατιστικές της εργασίας. 

Ο όρος «άτυπη οικονομία» αναφέρεται στις συναλλαγές που βρίσκονται έξω 

από τη σφαίρα των κανόνων της σταθερής απασχόλησης και στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται τόσο η παροχή υπηρεσιών έναντι χρηματικής αμοιβής, όσο και η 

άμεση ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνει μόνο «αφανείς» 

εγχρήματες ή μη εγχρήματες
1
 δοσοληψίες, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες 

των ανθρώπων μέσα ή έξω από το νοικοκυριό τους. Για παράδειγμα, στην άτυπη 

οικονομία εντάσσονται η μεταξύ φίλων και συνεργατών ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών ή και η δωρεάν προσφορά με «αντάλλαγμα» κάποιες εξυπηρετήσεις. 

Εντάσσονται, ακόμη, οι επισκευές και κατασκευές οικιακών εργαλείων και μηχανών 

ή η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που θα μπορούσε, ή/και θα έπρεπε, να 

εξασφαλίσει κανείς επ’ αμοιβή. 

Όμως, το να έχει κανείς μια αμειβόμενη εργασία αποτελεί στις σύγχρονες 

κοινωνίες σημαντική προϋπόθεση, όχι μόνο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της 

καθημερινότητας, αλλά και για να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. Ακόμη κι όταν οι 

συνθήκες της είναι σχετικά δυσάρεστες και η δουλειά μονότονη, η αμειβόμενη 

εργασία επηρεάζει καθοριστικά τη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο ότι παρέχει τη 

βάση για την απόκτηση και την άσκηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλά και το ότι 

παρέχει πρόσβαση σε καταστάσεις που διαφέρουν από αυτές του σπιτιού, χαρίζοντας 

έτσι ποικιλία στη ζωή του ατόμου. Επιπροσθέτως, προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής 

σε δράσεις με άλλους και σύναψης φιλικών σχέσεων. Τέλος, συμβάλλει καθοριστικά 

στη συγκρότηση της προσωπικής ταυτότητας κάθε ανθρώπου, στην ψυχική του 

κατάσταση και στην οργάνωση του χρόνου του. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό αφενός ότι είναι πολύ σημαντικό το να 

έχει κάποιος αμειβόμενη εργασία και αφετέρου ότι ο όρος «εργασία» καλύπτει μια 

                                                           
1
 εγχρήματες: με χρήματα, με χρηματική αμοιβή. 
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ευρεία περιοχή. Η εργασία, ανεξάρτητα από το αν είναι αμειβόμενη ή όχι, μπορεί να 

οριστεί ως εκτέλεση έργων που απαιτούν καταβολή πνευματικής ή/και σωματικής 

προσπάθειας, η οποία έχει ως σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που 

καλύπτουν ανθρώπινες ανάγκες. Το επάγγελμα ή η δουλειά είναι μια εργασία που 

παρέχεται με αντάλλαγμα ένα σταθερό ημερομίσθιο ή μηνιαίο μισθό. 

 

Α. Giddens (2003). Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg, 416-419 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην παρακάτω 

περίοδο λόγου: «μια αμειβόμενη εργασία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

για να διατηρήσει κανείς την αξιοπρέπειά του». (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος ο τρόπος ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου (Ο όρος …αμοιβή) του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Nα δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: σημαντική προϋπόθεση, συγκρότηση της 

προσωπικής ταυτότητας.  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας 

(μονάδες 2) 

Γ2.β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Εργασία και επάγγελμα] 

 

Τείνουμε να θεωρούμε την εργασία ταυτόσημη με την αμειβόμενη 

απασχόληση, γεγονός που αποτελεί υπεραπλούστευση. Η μη αμειβόμενη εργασία, 

όπως για παράδειγμα οι δουλειές του νοικοκυριού ή η μικροεπισκευή του 

αυτοκινήτου μας, απορροφά αρκετό χρόνο στη ζωή πολλών ανθρώπων και είναι 

συχνά σκληρή κι εξαντλητική. Ακόμη, η εθελοντική εργασία, που προσφέρεται σε 

φιλανθρωπικές ή άλλες οργανώσεις, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ατομική και 

κοινωνική ζωή. Τέλος, πολλές εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της «άτυπης 

οικονομίας» δεν εγγράφονται στις επίσημες κρατικές στατιστικές της εργασίας. 

Ο όρος «άτυπη οικονομία» αναφέρεται στις συναλλαγές που βρίσκονται έξω 

από τη σφαίρα των κανόνων της σταθερής απασχόλησης και στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται τόσο η παροχή υπηρεσιών έναντι χρηματικής αμοιβής, όσο και η 

άμεση ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνει μόνο «αφανείς» 

εγχρήματες ή μη εγχρήματες
1
 δοσοληψίες, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες 

των ανθρώπων μέσα ή έξω από το νοικοκυριό τους. Για παράδειγμα, στην άτυπη 

οικονομία εντάσσονται η  μεταξύ γνωστών και φίλων ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών ή και η δωρεάν προσφορά με «αντάλλαγμα» κάποιες εξυπηρετήσεις. 

Εντάσσονται, ακόμη, οι επισκευές και κατασκευές οικιακών εργαλείων και μηχανών 

ή η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που θα μπορούσε, ή/και θα έπρεπε, να 

εξασφαλίσει κανείς επ’ αμοιβή. 

Όμως, το να έχει κανείς μια αμειβόμενη εργασία αποτελεί στις σύγχρονες 

κοινωνίες σημαντική προϋπόθεση, όχι μόνο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της 

καθημερινότητας, αλλά και για να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. Ακόμη κι όταν οι 

συνθήκες της είναι σχετικά δυσάρεστες και η δουλειά μονότονη, η αμειβόμενη 

εργασία επηρεάζει καθοριστικά τη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο ότι παρέχει τη 

βάση για την απόκτηση και την άσκηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλά και το ότι 

παρέχει πρόσβαση σε καταστάσεις που διαφέρουν από αυτές του σπιτιού, χαρίζοντας 

έτσι ποικιλία στη ζωή του ατόμου. Επιπροσθέτως, προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής 

σε δράσεις με άλλους και σύναψης φιλικών σχέσεων. Τέλος, συμβάλλει καθοριστικά 

στη συγκρότηση της προσωπικής ταυτότητας κάθε ανθρώπου, στην ψυχική του 

κατάσταση και στην οργάνωση του χρόνου του. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό αφενός ότι είναι πολύ σημαντικό το να 

έχει κάποιος αμειβόμενη εργασία και αφετέρου ότι ο όρος «εργασία» καλύπτει μια 

                                                           
1
 εγχρήματες: με χρήματα, με χρηματική αμοιβή. 
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ευρεία περιοχή. Η εργασία, ανεξάρτητα από το αν είναι αμειβόμενη ή όχι, μπορεί να 

οριστεί ως εκτέλεση έργων που απαιτούν καταβολή πνευματικής ή/και σωματικής 

προσπάθειας, η οποία έχει ως σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που 

καλύπτουν ανθρώπινες ανάγκες. Το επάγγελμα ή η δουλειά είναι μια εργασία που 

παρέχεται με αντάλλαγμα ένα σταθερό ημερομίσθιο ή μηνιαίο μισθό. 

 

Α. Giddens (2003). Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg, 416-419 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην περίοδο: «η 

εργασία συμβάλλει καθοριστικά στη συγκρότηση της προσωπικής 

ταυτότητας κάθε ανθρώπου». (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο 

συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο (Ο όρος …αμοιβή) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Nα δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: εθελοντική εργασία, ευκαιρίες συμμετοχής 

σε δράσεις. 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α. «Η εργασία [..] μπορεί να οριστεί ως εκτέλεση έργων που απαιτούν 

καταβολή πνευματικής ή/και σωματικής προσπάθειας». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία 

είτε των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών 

προτάσεων. 

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

Κείμενο 

[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά] 

 

Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον 

χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που 

επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να 

έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν 

επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι 

προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν 

οδηγήσει προς μια θετική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας, 

διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα 

παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης, 

πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

ανισότητας δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το 

ανδρικό, το οποίο παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει 

σε βάρος των ανδρών.  

Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων 

ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από 

αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η 

δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο 

γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα 

εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και 

εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη 

για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε 

όλο τον κόσμο. 

Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 

είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν 

στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που επικρατούν 

στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι αντιλήψεις για τις 

ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο φύλο, όπως αυτές 
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εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη κοινωνία, στην 

ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, επηρεάζουν 

τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους 

και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή κοριτσιών.  

Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα 

των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού 

σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των 

νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων 

σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και 

το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά. 

 

Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και 

σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή). 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιες ιδιότητες αποδίδονται στο ανδρικό φύλο και 

ποιες στο γυναικείο; (60-80 λέξεις). 

μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποια διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και 

στην τρίτη παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: διαφορετικά, δυσμενώς, ανισότητας, τρυφερότητα, σημαντική.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες 

λέξεις. 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «το ανδρικό [κίνημα].. διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος 

των ανδρών»  

 

Να δηλώσετε αν στην παραπάνω πρόταση γίνεται κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

[Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα] 

 

Οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, 

ενώ αποτελούν και μια μεγάλη διοργάνωση με πολλές συμμετοχές. Προσφέρουν 

υψηλού επιπέδου θέαμα, ενώ ταυτόχρονα έχουν τεράστια αξία παραδειγματισμού, 

καθώς και ιδιαίτερη βαρύτητα για τα ιδεώδη του αθλητισμού με ανεκτίμητη 

εκπαιδευτική σημασία. Η συμμετοχή του κόσμου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας ήταν μεγάλη, ενώ διαπιστώνουμε και αλλαγή της κοινωνικής αντιμετώπισης 

της αναπηρίας.  

Ας εξετάσουμε, όμως, την πραγματικότητα πριν από τους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες. Τότε η παρουσίαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ήταν αποσπασματική. Επίσης, υπήρχε πολύ μικρή παρουσίαση στις εφημερίδες και 

στην τηλεόραση και με έντονο τρόπο γινόταν η προβολή στερεοτύπων, αφού στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ειδήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στην αναπηρία, ήταν 

αρνητικές. Κυρίως, εστίαζαν στα προβλήματα και στη δυστυχία που βιώνουν τα άτομα 

με αναπηρία. Έτσι, οι αθλητές αντιμετωπίζονταν ως «ήρωες της ζωής». Μάλιστα, η 

φράση αυτή υπογραμμιζόταν διαρκώς, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα. 

Ακόμη, σε άρθρα αλλά και σε εκπομπές της τηλεόρασης παρουσιάζεται πάντοτε ως 

εξαιρετικό  κατόρθωμα το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος με αναπηρία ασχολείται με 

τον αθλητισμό. Επομένως, δεν είναι σπουδαίο το ότι επιτυγχάνει μια σημαντική 

επίδοση ή ότι προπονείται συστηματικά, για να πετύχει τους στόχους του. Αυτό δε 

μετράει καθόλου. Αντίθετα, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που 

ασχολείται με τον αθλητισμό γίνεται αυτόματα ένας ήρωας, ένας υπεραθλητής. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ενδιαφέρον να προβληθούν τα θέματα του 

Παραολυμπιακού Αθλητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν περιορισμένο 

πριν τους Αγώνες και φυσικά διαπιστώθηκε και πάλι η προτίμηση στις αρνητικές 

επιδόσεις ακόμη και στον αθλητισμό. Ήταν δηλαδή προτιμότερο να τονιστεί ότι 

κάποιοι αθλητές δεν κατάφεραν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα ή ότι η Πολιτεία δε 

στηρίζει τους αθλητές, όπως θα έπρεπε, παρά να προβληθεί κάποια διάκριση, κάποιο 

εξαιρετικό επίτευγμα ενός αθλητή. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποτελεί το λεξιλόγιο με το οποίο 

παρουσιάζονται οι ειδήσεις, όταν γίνεται αναφορά σε άτομα με αναπηρία και σε 

αθλητές με αναπηρία. Αυτό που συνέβαινε συχνά πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 

είναι ότι οι αθλητές δεν αντιμετωπίζονταν ως αθλητές. Χρησιμοποιούνταν όροι, όπως 

«πρωταθλητές της ζωής», «αυτά τα παιδιά», ενώ ιδιαίτερα τονιζόταν η δύναμη της 
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θέλησης που είναι ένας παράγοντας εξίσου σημαντικός και στα άτομα χωρίς αναπηρία. 

Όμως, η δύναμη της θέλησης τονιζόταν υπέρμετρα, όταν γινόταν αναφορά στα άτομα 

με αναπηρία. 

Μάλιστα, ιδιαίτερο βάρος δινόταν στο φορτισμένο λεξιλόγιο με εκφράσεις όπως 

«τραγικό θύμα», «καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο». Πρόκειται για μια φράση 

που υπονοεί ότι, αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αμαξίδιο, ταυτόχρονα καθηλώνεται σ’ 

αυτό. Όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το άτομο χρησιμοποιεί τα αμαξίδιο ως 

μέσο, για να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή του. Δεν εξυπακούεται ότι κάποιος με 

αναπηρία «καρφώνεται» στο αμαξίδιο και δε σηκώνεται ποτέ ξανά απ’ αυτό.  

Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα θέματα του αθλητισμού των 

αναπήρων αντιμετωπίζονταν ως θέματα κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε δηλαδή 

περίπτωση να καλυφθούν από αθλητικές εφημερίδες ή να ενταχθούν σε αθλητικά 

προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό. Μπορεί να είχαν αθλητικό χαρακτήρα, αλλά ο 

δημοσιογράφος που κάλυπτε τη διοργάνωση ήταν κυρίως από το κοινωνικό ρεπορτάζ 

και φυσικά και η κάλυψη είχε ανάλογο περιεχόμενο. Γινόταν αναφορά στο μελόδραμα 

και στην προσπάθεια να αναδειχτεί η κοινωνική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο αθλητής 

αλλά και ένα άτομο με αναπηρία, ενώ έλειπε κάθε αναφορά στον αθλητισμό και στα 

αθλητικά επιτεύγματα. Πολλοί δημοσιογράφοι πρώτα κάνουν λεπτομερή περιγραφή 

της αναπηρίας και του τραγικού συμβάντος που προκάλεσε την αναπηρία στο άτομο 

και παρεμπιπτόντως αναφέρονται και στο γεγονός πως αυτός ο καημένος κάνει 

αθλητισμό. Φυσικά, με τον τρόπο που προβάλλεται η αναπηρία και οι αθλητές με 

αναπηρία γίνεται έντονη αναπαραγωγή των στερεοτύπων, ενώ παράλληλα 

ανατροφοδοτούνται και ενισχύονται προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία. 

 

Σ. Κωστάρης (2006). Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα. Άτομα με αναπηρία και 

ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα 19-20 Ιουνίου 2006. Αθήνα: Γενική Γραμματεία 

Επικοινωνίας, 132-135 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιο λεξιλόγιο χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι 

στις ειδήσεις, όταν αναφέρονται σε άτομα και αθλητές με αναπηρία; (60-80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η νοηματική 

συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε λέξη ή φράση του κειμένου με την 

έντονη γραφή: ιδεώδη, στερεοτύπων, έμφαση, Παραολυμπιακού Αθλητισμού, 

επιτεύγματα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή 

την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά] 

 

Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον 

χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που 

επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να 

έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν 

επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι 

προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν 

οδηγήσει προς μια θετική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας, 

διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα 

παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης, 

πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας 

δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το ανδρικό, το οποίο 

παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος των 

ανδρών.  

Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων 

ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από 

αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η 

δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο 

γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα 

εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και 

εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη 

για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε 

όλο τον κόσμο. 

Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 

είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν 

στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που επικρατούν 

στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι αντιλήψεις για τις 

ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο φύλο, όπως αυτές 

εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη κοινωνία, στην 
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ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, επηρεάζουν 

τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους 

και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή κοριτσιών.  

Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα 

των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού 

σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των 

νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων 

σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και 

το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά. 

 

Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και 

σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, πού εκδηλώνονται οι αντιλήψεις για τις ιδιότητες 

που ταιριάζουν στα δύο φύλα και επηρεάζουν τα παιδιά; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία παράγραφο (Στη χώρα… στα 

παιδιά) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή: θετική, διαφορές, άνοδο, παλιότερες, αξιόλογες. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.  
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(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και 

ψυχολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και 

σήμερα περνούν στα παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη 

σχολική εκπαίδευση» 

 

Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας] 

 

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της εποχής μας είναι ότι η αγορά εργασίας 

γίνεται πιο σκληρή, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερες δυσκολίες βιοπορισμού. Καθώς η αγορά εργασίας στενεύει, οι 

εργασιακές απαιτήσεις ανεβαίνουν, ενώ οι αμοιβές πέφτουν. Στις συνθήκες αυτές 

μειώνεται το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, αυξάνεται η φτώχεια και 

παράλληλα συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των νέων και των 

γυναικών. Τέλος, εμπεδώνεται
1
 ο κοινωνικός αποκλεισμός για διάφορες ευάλωτες 

ομάδες.  

Παράλληλα, στις μέρες μας η σταδιοδρομία δεν έχει μονοσήμαντο χαρακτήρα. 

Στο μέλλον η πλειονότητα των εργαζόμενων δε θα αρχίζει και δε θα τελειώνει την 

επαγγελματική ζωή με την ίδια δουλειά, καθώς υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

των σημερινών εργαζομένων θα αλλάζει τρεις έως πέντε φορές επαγγελματική 

δραστηριότητα, ασκώντας είτε συναφή επαγγέλματα προς το αρχικό είτε εντελώς 

διαφορετικά. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι στο νέο δύσκολο οικονομικό τοπίο τα θέματα 

που σχετίζονται με την εργασία και τη σταδιοδρομία των ανθρώπων χρειάζεται να 

αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή. 

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας που 

ασχολείται με τους τρόπους, τις μεθόδους και τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν 

να υποστηριχτούν τα άτομα κάθε ηλικίας, προκειμένου να διαχειριστούν με επιτυχία 

τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις επιλογές της επαγγελματικής τους ζωής 

αξιοποιώντας το δυναμικό τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που απευθύνεται σε 

εκείνους οι οποίοι, ενώ βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν κάποια απόφαση 

για τη σταδιοδρομία τους, νιώθουν μπερδεμένοι και δυσκολεύονται να βρουν τον 

δρόμο τους. Προσφέρει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξετάσουν με προσοχή και 

ρεαλισμό τα προβλήματα που τους απασχολούν, ώστε να διαλέξουν αυτό που είναι 

καλύτερο γι’ αυτούς και να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της 

επιλογής. Βασικός σκοπός της είναι να διευκολύνει τα άτομα, ώστε να έχουν την 

καλύτερη δυνατή επαγγελματική πορεία στο δεδομένο κάθε φορά τοπίο της 

οικονομίας. Για να το επιτύχουν αυτό, θα πρέπει - μεταξύ άλλων - να εξοικειωθούν με 

την πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, με τα νέα εργασιακά πρότυπα, 

                                                           
1
 εμπεδώνεται: σταθεροποιείται, παγιώνεται. 
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με τους τυπικούς ή άτυπους νόμους και με τις απαιτήσεις της. 

Κεντρική έννοια στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αποτελεί η επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου από τα πρώιμα στάδια της πορείας του μέχρι και τη 

συνταξιοδότηση. Με τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη νοείται η εξελικτική πορεία 

του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στον χώρο της εργασίας. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά πορεία ζωής, καθώς αναφέρεται στη διαλεκτική 

σχέση ατόμου και εργασίας που αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου. 

Ωστόσο, η Συμβουλευτική δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλες εκφάνσεις και 

προβλήματα της ζωής που πιθανόν επηρεάζουν τη σταδιοδρομία του ανθρώπου. 

Συνεκτιμά λόγου χάρη τις προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες και τις επιλογές, 

που φέρνουν την επιθυμητή ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 

Συνδέεται, ακόμη, με την προσωπικότητα, τις προτιμήσεις, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες του ανθρώπου.  

Καθένας, προκειμένου να πάρει μια επαγγελματική απόφαση, χρειάζεται να 

λάβει υπόψη αρχικά τον εαυτό του, το πώς αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα, ποια 

είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, τι τον ενδιαφέρει, ποιοι είναι οι στόχοι 

του, τι θεωρεί σημαντικό στη ζωή και στον επαγγελματικό του χώρο. Η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας διαθέτει πλήθος τεχνικών και μεθόδων που βοηθούν 

τα άτομα να κάνουν «αυτοδιερεύνηση», δηλαδή να σκιαγραφήσουν το προφίλ
2
 τους 

και να εντοπίσουν εκείνα από τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιήσουν για την επαγγελματική τους πορεία κι εξέλιξη. Με άλλα λόγια, δεν 

αποσκοπεί στην παροχή έτοιμων «συνταγών», αλλά στη δραστηριοποίηση του ίδιου 

του ατόμου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει και να τις 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Αικ. Κεδράκα (χ.χ.). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας  Εκπαιδευτικό υλικό για τα 

κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, 5-18 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

                                                           
2 προφίλ: το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός 

ατόμου. 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη πως η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας δίνει έμφαση στη διαδικασία της 

«αυτοδιερεύνησης»; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Παράλληλα… 

προσοχή) και την έκτη παράγραφο (Καθένας… τρόπο) του κειμένου. 

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις συνώνυμές τους στη στήλη Β 

(δυο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν). 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

μειώνεται  δυσχερές  

δουλειά αυξάνεται 

δύσκολο επιλογής 

χρειάζεται περιορίζεται 

ζωής απαιτείται 

 βίου 

 εργασία 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε παραδείγματα μεταφορικής/ 

συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας. 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας] 

 

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της εποχής μας είναι ότι η αγορά εργασίας 

γίνεται πιο σκληρή, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερες δυσκολίες βιοπορισμού. Καθώς η αγορά εργασίας στενεύει, οι 

εργασιακές απαιτήσεις ανεβαίνουν, ενώ οι αμοιβές πέφτουν. Στις συνθήκες αυτές 

μειώνεται το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, αυξάνεται η φτώχεια και 

παράλληλα συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των νέων και των 

γυναικών. Τέλος, εμπεδώνεται
1
 ο κοινωνικός αποκλεισμός για διάφορες ευάλωτες 

ομάδες.  

Παράλληλα, στις μέρες μας η σταδιοδρομία δεν έχει μονοσήμαντο χαρακτήρα. 

Στο μέλλον η πλειονότητα των εργαζόμενων δε θα αρχίζει και δε θα τελειώνει την 

επαγγελματική ζωή με την ίδια δουλειά, καθώς υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

των σημερινών εργαζομένων θα αλλάζει τρεις έως πέντε φορές επαγγελματική 

δραστηριότητα, ασκώντας είτε συναφή επαγγέλματα προς το αρχικό είτε εντελώς 

διαφορετικά. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι στο νέο δύσκολο οικονομικό τοπίο τα θέματα 

που σχετίζονται με την εργασία και τη σταδιοδρομία των ανθρώπων χρειάζεται να 

αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή. 

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας που 

ασχολείται με τους τρόπους, τις μεθόδους και τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν 

να υποστηριχτούν τα άτομα κάθε ηλικίας, προκειμένου να διαχειριστούν με επιτυχία 

τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις επιλογές της επαγγελματικής τους ζωής 

αξιοποιώντας το δυναμικό τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που απευθύνεται σε 

εκείνους οι οποίοι, ενώ βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν κάποια 

απόφαση για τη σταδιοδρομία τους, νιώθουν μπερδεμένοι και δυσκολεύονται να 

βρουν τον δρόμο τους. Προσφέρει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξετάσουν με 

προσοχή και ρεαλισμό τα προβλήματα που τους απασχολούν, ώστε να διαλέξουν 

αυτό που είναι καλύτερο γι’ αυτούς και να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνέπειες 

αυτής της επιλογής. Βασικός σκοπός της είναι να διευκολύνει τα άτομα, ώστε να 

έχουν την καλύτερη δυνατή επαγγελματική πορεία στο δεδομένο κάθε φορά τοπίο της 

οικονομίας. Για να το επιτύχουν αυτό, θα πρέπει - μεταξύ άλλων - να εξοικειωθούν με 

την πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, με τα νέα εργασιακά πρότυπα, 

με τους τυπικούς ή άτυπους νόμους και με τις απαιτήσεις της. 

 

                                                           
1
 εμπεδώνεται: σταθεροποιείται, παγιώνεται. 
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Κεντρική έννοια στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αποτελεί η επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου από τα πρώιμα στάδια της πορείας του μέχρι και τη 

συνταξιοδότηση. Με τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη νοείται η εξελικτική πορεία 

του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στον χώρο της εργασίας. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά πορεία ζωής, καθώς αναφέρεται στη διαλεκτική 

σχέση ατόμου και εργασίας που αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου.  

Ωστόσο, η Συμβουλευτική δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλες εκφάνσεις και 

προβλήματα της ζωής που πιθανόν επηρεάζουν τη σταδιοδρομία του ανθρώπου. 

Συνεκτιμά λόγου χάρη τις προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες και τις επιλογές, 

που φέρνουν την επιθυμητή ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 

Συνδέεται, ακόμη, με την προσωπικότητα, τις προτιμήσεις, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες του ανθρώπου.  

Καθένας, προκειμένου να πάρει μια επαγγελματική απόφαση, χρειάζεται να 

λάβει υπόψη αρχικά τον εαυτό του, το πώς αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα, ποια 

είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, τι τον ενδιαφέρει, ποιοι είναι οι στόχοι 

του, τι θεωρεί σημαντικό στη ζωή και στον επαγγελματικό του χώρο. Η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας διαθέτει πλήθος τεχνικών και μεθόδων που βοηθούν 

τα άτομα να κάνουν «αυτοδιερεύνηση», δηλαδή να σκιαγραφήσουν το προφίλ
2
 τους 

και να εντοπίσουν εκείνα από τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιήσουν για την επαγγελματική τους πορεία κι εξέλιξη. Με άλλα λόγια, δεν 

αποσκοπεί στην παροχή έτοιμων «συνταγών», αλλά στη δραστηριοποίηση του ίδιου 

του ατόμου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει και να τις 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Αικ. Κεδράκα (χ.χ.). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας  Εκπαιδευτικό υλικό για τα 

κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, 5-18 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

 

                                                           
2 προφίλ: το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός 

ατόμου. 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει η συγγραφέας, για να υποστηρίξει τη θέση ότι 

στις μέρες μας οι άνθρωποι θα αλλάζουν επαγγελματική δραστηριότητα; (50-70 

λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου (Κεντρική έννοια… 

ανθρώπου) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε με συντομία την επιλογή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αγορά εργασίας, απαιτήσεις, 

σταδιοδρομία, απόφαση, δραστηριοποίηση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «[Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας] συνεκτιμά […] τις προσωπικές και 

οικογενειακές συνθήκες». 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τη συγγραφέα 

στην παραπάνω πρόταση του κειμένου. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας] 

 

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της εποχής μας είναι ότι η αγορά εργασίας 

γίνεται πιο σκληρή, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερες δυσκολίες βιοπορισμού. Καθώς η αγορά εργασίας στενεύει, οι 

εργασιακές απαιτήσεις ανεβαίνουν, ενώ οι αμοιβές πέφτουν. Στις συνθήκες αυτές 

μειώνεται το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, αυξάνεται η φτώχεια και 

παράλληλα συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των νέων και των 

γυναικών. Τέλος, εμπεδώνεται
1
 ο κοινωνικός αποκλεισμός για διάφορες ευάλωτες 

ομάδες.  

Παράλληλα, στις μέρες μας η σταδιοδρομία δεν έχει μονοσήμαντο χαρακτήρα. 

Στο μέλλον η πλειονότητα των εργαζόμενων δε θα αρχίζει και δε θα τελειώνει την 

επαγγελματική ζωή με την ίδια δουλειά, καθώς υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

των σημερινών εργαζομένων θα αλλάζει τρεις έως πέντε φορές επαγγελματική 

δραστηριότητα, ασκώντας είτε συναφή επαγγέλματα προς το αρχικό είτε εντελώς 

διαφορετικά. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι στο νέο δύσκολο οικονομικό τοπίο τα θέματα 

που σχετίζονται με την εργασία και τη σταδιοδρομία των ανθρώπων χρειάζεται να 

αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή. 

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας που 

ασχολείται με τους τρόπους, τις μεθόδους και τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν 

να υποστηριχτούν τα άτομα κάθε ηλικίας, προκειμένου να διαχειριστούν με επιτυχία 

τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις επιλογές της επαγγελματικής τους ζωής 

αξιοποιώντας το δυναμικό τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που απευθύνεται σε 

εκείνους οι οποίοι, ενώ βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν κάποια απόφαση 

για τη σταδιοδρομία τους, νιώθουν μπερδεμένοι και δυσκολεύονται να βρουν τον 

δρόμο τους. Προσφέρει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξετάσουν με προσοχή και 

ρεαλισμό τα προβλήματα που τους απασχολούν, ώστε να διαλέξουν αυτό που είναι 

καλύτερο γι’ αυτούς και να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της 

επιλογής. Βασικός σκοπός της είναι να διευκολύνει τα άτομα, ώστε να έχουν την 

καλύτερη δυνατή επαγγελματική πορεία στο δεδομένο κάθε φορά τοπίο της 

οικονομίας. Για να το επιτύχουν αυτό, θα πρέπει - μεταξύ άλλων - να εξοικειωθούν με 

την πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, με τα νέα εργασιακά πρότυπα, 

με τους τυπικούς ή άτυπους νόμους και με τις απαιτήσεις της. 

 

                                                           
1
 εμπεδώνεται: σταθεροποιείται, παγιώνεται. 
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Κεντρική έννοια στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αποτελεί η επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου από τα πρώιμα στάδια της πορείας του μέχρι και τη 

συνταξιοδότηση. Με τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη νοείται η εξελικτική πορεία 

του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στον χώρο της εργασίας. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά πορεία ζωής, καθώς αναφέρεται στη διαλεκτική 

σχέση ατόμου και εργασίας που αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου.  

Ωστόσο, η Συμβουλευτική δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλες εκφάνσεις και 

προβλήματα της ζωής που πιθανόν επηρεάζουν τη σταδιοδρομία του ανθρώπου. 

Συνεκτιμά λόγου χάρη τις προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες και τις επιλογές, 

που φέρνουν την επιθυμητή ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 

Συνδέεται, ακόμη, με την προσωπικότητα, τις προτιμήσεις, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες του ανθρώπου.  

Καθένας, προκειμένου να πάρει μια επαγγελματική απόφαση, χρειάζεται να 

λάβει υπόψη αρχικά τον εαυτό του, το πώς αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα, ποια 

είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, τι τον ενδιαφέρει, ποιοι είναι οι στόχοι 

του, τι θεωρεί σημαντικό στη ζωή και στον επαγγελματικό του χώρο. Η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας διαθέτει πλήθος τεχνικών και μεθόδων που βοηθούν 

τα άτομα να κάνουν «αυτοδιερεύνηση», δηλαδή να σκιαγραφήσουν το προφίλ
2
 τους 

και να εντοπίσουν εκείνα από τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιήσουν για την επαγγελματική τους πορεία κι εξέλιξη. Με άλλα λόγια, δεν 

αποσκοπεί στην παροχή έτοιμων «συνταγών», αλλά στη δραστηριοποίηση του ίδιου 

του ατόμου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει και να τις 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Αικ. Κεδράκα (χ.χ.). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας  Εκπαιδευτικό υλικό για τα 

κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, 5-18 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 – 100 λέξεις). 

 

(μονάδες 20) 

 

                                                           
2 προφίλ: το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός 

ατόμου. 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη ότι τα θέματα που 

σχετίζονται με την εργασία και τη σταδιοδρομία των ανθρώπων χρειάζεται να 

αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή στην πέμπτη παράγραφο (Ωστόσο,… ανθρώπου) του 

κειμένου.  

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

συρρικνώνονται, πρώιμα, συνεκτιμά, εντοπίσουν, πορεία. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας διαθέτει πλήθος τεχνικών και μεθόδων 

που βοηθούν τα άτομα να κάνουν “αυτοδιερεύνηση”».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας] 

 

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της εποχής μας είναι ότι η αγορά εργασίας 

γίνεται πιο σκληρή, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερες δυσκολίες βιοπορισμού. Καθώς η αγορά εργασίας στενεύει, οι 

εργασιακές απαιτήσεις ανεβαίνουν, ενώ οι αμοιβές πέφτουν. Στις συνθήκες αυτές 

μειώνεται το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, αυξάνεται η φτώχεια και 

παράλληλα συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των νέων και των 

γυναικών. Τέλος, εμπεδώνεται
1
 ο κοινωνικός αποκλεισμός για διάφορες ευάλωτες 

ομάδες.  

Παράλληλα, στις μέρες μας η σταδιοδρομία δεν έχει μονοσήμαντο χαρακτήρα. 

Στο μέλλον η πλειονότητα των εργαζόμενων δε θα αρχίζει και δε θα τελειώνει την 

επαγγελματική ζωή με την ίδια δουλειά, καθώς υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

των σημερινών εργαζομένων θα αλλάζει τρεις έως πέντε φορές επαγγελματική 

δραστηριότητα, ασκώντας είτε συναφή επαγγέλματα προς το αρχικό είτε εντελώς 

διαφορετικά. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι στο νέο δύσκολο οικονομικό τοπίο τα θέματα 

που σχετίζονται με την εργασία και τη σταδιοδρομία των ανθρώπων χρειάζεται να 

αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή. 

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας που 

ασχολείται με τους τρόπους, τις μεθόδους και τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν 

να υποστηριχτούν τα άτομα κάθε ηλικίας, προκειμένου να διαχειριστούν με επιτυχία 

τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις επιλογές της επαγγελματικής τους ζωής 

αξιοποιώντας το δυναμικό τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που απευθύνεται σε 

εκείνους οι οποίοι, ενώ βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν κάποια απόφαση 

για τη σταδιοδρομία τους, νιώθουν μπερδεμένοι και δυσκολεύονται να βρουν τον 

δρόμο τους. Προσφέρει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξετάσουν με προσοχή και 

ρεαλισμό τα προβλήματα που τους απασχολούν, ώστε να διαλέξουν αυτό που είναι 

καλύτερο γι’ αυτούς και να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της 

επιλογής. Βασικός σκοπός της είναι να διευκολύνει τα άτομα, ώστε να έχουν την 

καλύτερη δυνατή επαγγελματική πορεία στο δεδομένο κάθε φορά τοπίο της 

οικονομίας. Για να το επιτύχουν αυτό, θα πρέπει - μεταξύ άλλων - να εξοικειωθούν 

με την πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, με τα νέα εργασιακά 

πρότυπα, με τους τυπικούς ή άτυπους νόμους και με τις απαιτήσεις της. 

Κεντρική έννοια στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αποτελεί η επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου από τα πρώιμα στάδια της πορείας του μέχρι και τη 

                                                           
1
 εμπεδώνεται: σταθεροποιείται, παγιώνεται. 
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συνταξιοδότηση. Με τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη νοείται η εξελικτική πορεία 

του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στον χώρο της εργασίας. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά πορεία ζωής, καθώς αναφέρεται στη διαλεκτική 

σχέση ατόμου και εργασίας που αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου.  

Ωστόσο, η Συμβουλευτική δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλες εκφάνσεις και 

προβλήματα της ζωής που πιθανόν επηρεάζουν τη σταδιοδρομία του ανθρώπου. 

Συνεκτιμά λόγου χάρη τις προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες και τις επιλογές, 

που φέρνουν την επιθυμητή ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 

Συνδέεται, ακόμη, με την προσωπικότητα, τις προτιμήσεις, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες του ανθρώπου.  

Καθένας, προκειμένου να πάρει μια επαγγελματική απόφαση, χρειάζεται να 

λάβει υπόψη αρχικά τον εαυτό του, το πώς αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα, ποια 

είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, τι τον ενδιαφέρει, ποιοι είναι οι στόχοι 

του, τι θεωρεί σημαντικό στη ζωή και στον επαγγελματικό του χώρο. Η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας διαθέτει πλήθος τεχνικών και μεθόδων που βοηθούν 

τα άτομα να κάνουν «αυτοδιερεύνηση», δηλαδή να σκιαγραφήσουν το προφίλ
2
 τους 

και να εντοπίσουν εκείνα από τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιήσουν για την επαγγελματική τους πορεία κι εξέλιξη. Με άλλα λόγια, δεν 

αποσκοπεί στην παροχή έτοιμων «συνταγών», αλλά στη δραστηριοποίηση του ίδιου 

του ατόμου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει και να τις 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Αικ. Κεδράκα (χ.χ.). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας  Εκπαιδευτικό υλικό για τα 

κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, 5-18 (διασκευή)  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με τη συγγραφέα, μπορεί η Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας να βοηθήσει τους εργαζομένους; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

                                                           
2 προφίλ: το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός 

ατόμου. 
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Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη (Ένα από… ομάδες) και στην 

τρίτη παράγραφο (Η Συμβουλευτική… απαιτήσεις της) του κειμένου. 

 (μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις αντώνυμές τους στη στήλη Β 

(δυο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν). 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

στενεύει αποτύχουν 

μειώνεται αδυναμίες 

πλειονότητα μειονότητα 

επιτύχουν δεξιότητες 

ικανότητες αυξάνεται 

 ελαττώνεται 

 διευρύνεται 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Προβλήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης των γυναικών με ειδικές ανάγκες] 

 

Οι ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες με ειδικές 

ανάγκες γίνονται φανερές, όταν εξεταστούν θέματα όπως ο γάμος, η οικογενειακή ζωή, 

η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η επαγγελματική αποκατάσταση, το 

εισόδημα, ο ελεύθερος χρόνος και η κοινωνική ζωή.  

Γενικά, σε σύγκριση με τους άνδρες που έχουν την ίδια αναπηρία οι γυναίκες με 

ειδικές ανάγκες βιώνουν πιο έντονα την κοινωνική απομόνωση εξαιτίας των 

παραδοσιακών αντιλήψεων που καθορίζουν τους ρόλους των δύο φύλων και κατά 

συνέπεια την κοινωνική θέση των γυναικών. Ιστορικά, η θέση ενός ανάπηρου κοριτσιού 

στην οικογένεια ήταν χειρότερη από τη θέση του αγοριού, γιατί διάχυτη  ήταν η 

αντίληψη πως θα μεγαλώσει, θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά και θα φροντίζει το σπίτι 

αλλά και όλα τα μέλη της οικογένειας. Με άλλα λόγια προετοιμαζόταν να παίξει τον 

ρόλο του «απλήρωτου οικογενειακού υπηρέτη». Έτσι, το ανάπηρο κορίτσι θεωρούνταν, 

ανάλογα με το είδος της αναπηρίας, ικανό μόνο για κατώτερες δουλειές και 

δευτερεύοντες ρόλους. 

Ως αποτέλεσμα αυτού του τρόπου σκέψης τα κορίτσια με ειδικές ανάγκες 

αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα εκπαίδευσης από τα αγόρια, αφού είναι 

λιγότερο πιθανό να τα ενθαρρύνουν οι οικογένειές τους να μορφωθούν. Επίσης, όταν 

παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνήθως καταρτίζονται σε 

τομείς που δεν έχουν προοπτικές σταδιοδρομίας. Τέλος, το χαμηλό συναίσθημα 

αυτοεπάρκειας σε συνδυασμό με την αναπηρία τους καθιστά τις γυναίκες διπλά 

μειονεκτούσες στην αγορά εργασίας. 

Εξαιτίας, λοιπόν, όλων αυτών των παραγόντων αλλά και της γενικής στάσης, 

σύμφωνα με την οποία οι άνδρες, ακόμη και ανάπηροι, πρέπει να είναι οικονομικά 

ανεξάρτητοι, ενώ οι γυναίκες όχι, οι γυναίκες με ειδικές ανάγκες έχουν σοβαρότερα 

προβλήματα απασχόλησης απ’ ό,τι οι άνδρες. Οι συνέπειες είναι έντονη ανασφάλεια και 

απουσία κινήτρων για εργασία και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.  

Αναλυτικά, όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, είναι γνωστό ότι ο 

αναλφαβητισμός είναι πιο συχνός μεταξύ των γυναικών παρά μεταξύ των ανδρών. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται ότι οι γυναίκες έχουν δυσκολότερη πρόσβαση 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι 

συνέπειες του αναλφαβητισμού είναι ιδιαίτερα οδυνηρές για τις γυναίκες με ειδικές 

ανάγκες. Εκτός του ότι περιορίζεται η συμμετοχή τους σε προγράμματα υγείας και σε 

κοινωνικές δραστηριότητες, εμποδίζεται παράλληλα και η είσοδός τους στην αγορά 

GI_V_NEG_0_20125.pdf



εργασίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι η εκπαίδευση συνδέεται σε υψηλό βαθμό με τη 

συμμετοχή τους στην επαγγελματική ζωή και με την ευκολία ένταξής τους στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Τα αγόρια και τα κορίτσια συχνά λαμβάνουν διαφορετικό είδος εκπαίδευσης. Τα 

κοινωνικά στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων συνήθως είναι πιο έντονα στην 

περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πιθανώς στην προσπάθεια να βοηθηθούν 

στο θέμα της κοινωνικής τους προσαρμογής οι γυναίκες καθοδηγούνται έτσι, ώστε να 

στρέφονται προς τους παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους: στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση κατευθύνονται προς γυναικοκρατούμενες ειδικότητες, ενώ όταν επιλέγουν 

«ανδρικά» επαγγέλματα, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τις υπόλοιπες 

γυναίκες. 

 

Δ. Σιδηροπούλου - Δημακάκου. (1995). Προβλήματα εκπαίδευσης και 

απασχόλησης των γυναικών με ειδικές ανάγκες. Άτομα με ειδικές ανάγκες, τόμος 

Α΄. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 197-205 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες με 

αναπηρία ζουν την κοινωνική απομόνωση σε εντονότερο βαθμό συγκριτικά με 

τους άνδρες που έχουν την ίδια αναπηρία; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε τις δύο διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ως αποτέλεσμα… αγορά εργασίας) 

του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις ή τις 

φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: κορίτσια, προβλήματα, αγόρια, αγορά 

εργασίας, κοινωνική ζωή. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Προβλήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης των γυναικών με ειδικές ανάγκες] 

 

Οι ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες με ειδικές 

ανάγκες γίνονται φανερές, όταν εξεταστούν θέματα όπως ο γάμος, η οικογενειακή ζωή, 

η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η επαγγελματική αποκατάσταση, το 

εισόδημα, ο ελεύθερος χρόνος και η κοινωνική ζωή.  

Γενικά, σε σύγκριση με τους άνδρες που έχουν την ίδια αναπηρία οι γυναίκες με 

ειδικές ανάγκες βιώνουν πιο έντονα την κοινωνική απομόνωση εξαιτίας των 

παραδοσιακών αντιλήψεων που καθορίζουν τους ρόλους των δύο φύλων και κατά 

συνέπεια την κοινωνική θέση των γυναικών. Ιστορικά, η θέση ενός ανάπηρου  

κοριτσιού στην οικογένεια ήταν χειρότερη από τη θέση του αγοριού, γιατί διάχυτη  

ήταν η αντίληψη πως θα μεγαλώσει, θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά και θα φροντίζει το 

σπίτι αλλά και όλα τα μέλη της οικογένειας. Με άλλα λόγια προετοιμαζόταν να παίξει 

τον ρόλο του «απλήρωτου οικογενειακού υπηρέτη». Έτσι, το ανάπηρο κορίτσι 

θεωρούνταν, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας, ικανό μόνο για κατώτερες δουλειές 

και δευτερεύοντες ρόλους. 

Ως αποτέλεσμα αυτού του τρόπου σκέψης τα κορίτσια με ειδικές ανάγκες 

αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα εκπαίδευσης από τα αγόρια, αφού είναι 

λιγότερο πιθανό να τα ενθαρρύνουν οι οικογένειές τους να μορφωθούν. Επίσης, όταν 

παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνήθως καταρτίζονται 

σε τομείς που δεν έχουν προοπτικές σταδιοδρομίας. Τέλος, το χαμηλό συναίσθημα 

αυτοεπάρκειας σε συνδυασμό με την αναπηρία τους καθιστά τις γυναίκες διπλά 

μειονεκτούσες στην αγορά εργασίας. 

Εξαιτίας, λοιπόν, όλων αυτών των παραγόντων αλλά και της γενικής στάσης, 

σύμφωνα με την οποία οι άνδρες, ακόμη και ανάπηροι, πρέπει να είναι οικονομικά 

ανεξάρτητοι, ενώ οι γυναίκες όχι, οι γυναίκες με ειδικές ανάγκες έχουν σοβαρότερα 

προβλήματα απασχόλησης απ’ ό,τι οι άνδρες. Οι συνέπειες είναι έντονη ανασφάλεια και 

απουσία κινήτρων για εργασία και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.  

Αναλυτικά, όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, είναι γνωστό ότι ο 

αναλφαβητισμός είναι πιο συχνός μεταξύ των γυναικών παρά μεταξύ των ανδρών. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται ότι οι γυναίκες έχουν δυσκολότερη πρόσβαση 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι 

συνέπειες του αναλφαβητισμού είναι ιδιαίτερα οδυνηρές για τις γυναίκες με ειδικές 
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ανάγκες. Εκτός του ότι περιορίζεται η συμμετοχή τους σε προγράμματα υγείας και σε 

κοινωνικές δραστηριότητες, εμποδίζεται παράλληλα και η είσοδός τους στην αγορά 

εργασίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι η εκπαίδευση συνδέεται σε υψηλό βαθμό με τη 

συμμετοχή τους στην επαγγελματική ζωή και με την ευκολία ένταξής τους στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Τα αγόρια και τα κορίτσια συχνά λαμβάνουν διαφορετικό είδος εκπαίδευσης. Τα 

κοινωνικά στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων συνήθως είναι πιο έντονα στην 

περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πιθανώς στην προσπάθεια να βοηθηθούν 

στο θέμα της κοινωνικής τους προσαρμογής γυναίκες καθοδηγούνται έτσι, ώστε να 

στρέφονται προς τους παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους: στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση κατευθύνονται προς γυναικοκρατούμενες ειδικότητες, ενώ όταν επιλέγουν 

«ανδρικά» επαγγέλματα, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τις υπόλοιπες 

γυναίκες. 

 

Δ. Σιδηροπούλου Δημακάκου. (1995). Προβλήματα εκπαίδευσης και 

απασχόλησης των γυναικών με ειδικές ανάγκες. Άτομα με ειδικές ανάγκες, τόμος 

Α΄. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 197-205 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει η συγγραφέας, για να τεκμηριώσει την άποψη 

πως οι συνέπειες του αναλφαβητισμού είναι ιδιαίτερα οδυνηρές για τις γυναίκες 

με ειδικές ανάγκες; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Γενικά… ρόλους) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1 Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη ή φράση του κειμένου με την έντονη 

γραφή: προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, γυναίκες, πρόσβαση, 

οδυνηρές, εκπαίδευση (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ .λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

(μονάδες 5) 

 

 

 

 

GI_V_NEG_0_20126.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Στάσεις της κοινωνίας για την αναπηρία] 

 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας διενεργήθηκαν έρευνες με αντικείμενο τη 

διερεύνηση των κυρίαρχων στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στα ζητήματα 

αναπηρίας και την αποτύπωση των κοινωνικών τάσεων στο επίπεδο των 

ατομικών/κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν 

καταδεικνύουν ότι η κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο δεκτική όσον αφορά τη 

συναναστροφή με την ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Σε έρευνα του 2003 η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων διαφώνησε με την άποψη ότι δε θα ήθελαν να 

υπάρχει στην περιοχή τους ή στη γειτονιά τους κάποιο κέντρο ή ίδρυμα παιδιών με 

νοητική αναπηρία. Οι συμμετέχοντες στις έρευνες ρωτήθηκαν, επίσης, κατά πόσο θα 

μπορούσαν να παντρευτούν κάποιο άτομο με αναπηρία. Παρ’ όλο που το ποσοστό 

εκείνων οι οποίοι δε γνωρίζουν την απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μεγάλο, 

εξίσου μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο είναι και το ποσοστό εκείνων που δεν είναι 

αρνητικοί απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι στις νεαρές ηλικίες ο βαθμός δεκτικότητας για στενή 

συναναστροφή με άτομα με αναπηρία είναι υψηλότερος. Επίσης, παρουσιάζει αύξηση 

το ποσοστό του γενικού πληθυσμού που δήλωσε ότι θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα 

παιδί με αναπηρία. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί πως η συμπεριφορά της κοινωνίας 

απέναντι στα άτομα με αναπηρία είναι πολύ σημαντική για δύο κυρίως λόγους. Πρώτα 

πρώτα αποκαλύπτει τις διαθέσεις της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία 

σήμερα και έπειτα καταδεικνύει τις αλλαγές στη συμπεριφορά, άρα ως έναν βαθμό και 

στις αντιλήψεις την τελευταία δεκαετία. 

Άλλωστε, ολοένα και περισσότερα άτομα νιώθουν θαυμασμό για τα άτομα με 

αναπηρία τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό, μεταξύ άλλων, οφείλεται στη 

μεγαλύτερη συναναστροφή με τα άτομα με αναπηρία και στη διοργάνωση από τη χώρα 

μας των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Τα δύο αυτά συμπεράσματα 

συνεπικουρούνται και από τα αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών. Ο κόσμος 

σταδιακά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία και 

νιώθει αυξανόμενο θαυμασμό. 

Επιπλέον, το ποσοστό των ατόμων που νιώθουν οίκτο για τα άτομα με αναπηρία 

έχει μειωθεί αισθητά. Η κοινωνία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τα άτομα με αναπηρία 

είναι άτομα με ικανότητες / δυνατότητες αλλά και με συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες 
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για να ικανοποιηθούν πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο προώθησης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Εξάλλου, περιορίζεται το ήδη χαμηλό ποσοστό 

των ατόμων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία με περιπαικτική διάθεση, 

γεγονός που οφείλεται αφενός στη στάση των ατόμων με αναπηρία τα τελευταία χρόνια 

και αφετέρου στην εν γένει ωρίμανση και εκπαίδευση της κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα, συναισθήματα όπως είναι ο οίκτος ή η συμπόνια προς τα άτομα με 

αναπηρία παραμερίζονται και τη θέση τους παίρνουν πιο ενεργητικές και ουσιαστικές 

μορφές προσέγγισης της αναπηρίας. Έτσι, παρατηρείται από τη μια αύξηση του 

ποσοστού εκείνων που δήλωσαν ότι συμπεριφέρονται προς τα άτομα με αναπηρία με 

διάθεση προσέγγισης. Από την άλλη, όμως, ο κόσμος νιώθει αμήχανα απέναντι σε ένα 

άτομο με αναπηρία, επειδή δε γνωρίζει ούτε τις δυνατότητές του αλλά ούτε και τις 

ανάγκες του. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού εναποτίθεται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στην ενημέρωση του κοινού για την αναπηρία. Η αμηχανία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως το ενδιάμεσο συναίσθημα μεταξύ του οίκτου και της διάθεσης 

προσέγγισης. Επομένως, όσο περισσότερο ενημερωμένος είναι κάποιος για την 

αναπηρία, τόσο πιο απίθανο είναι να νιώθει οίκτο για τα άτομα με αναπηρία, ενώ 

ταυτόχρονα νιώθει μεγαλύτερη ευχέρεια στο να τα προσεγγίσει. 

 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (2008). Η κοινωνία τοποθετείται 

για την αναπηρία και απαιτεί τη λήψη μέτρων για την προστασία των Ατόμων με 

Αναπηρία από τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό. Αθήνα.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πώς αποδεικνύεται ότι η κοινωνία έγινε πιο δεκτική 

όσον αφορά τη συναναστροφή με τα άτομα με αναπηρία; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 
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Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: 

διαφώνησε, γνωρίζουν, αρνητικοί, αύξηση, σημαντική. 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ1β. Να γράψετε από μία πρόταση με κάθε αντώνυμο που επιλέξατε (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. να υιοθετήσει:  

 

Nα γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε 

την υπογραμμισμένη λέξη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Αποδυνάμωση στερεοτύπων και προκαταλήψεων 

 στο διαπολιτισμικό σχολείο] 

 

Οι μαθητές, γηγενείς και μετανάστες, συναντιούνται στο σχολείο έχοντας 

«γνώσεις» ήδη διαμορφωμένες και εμπειρίες για την κοινωνική αξία των ομάδων τους 

και των κοινωνικών τους ταυτοτήτων. Η συμβολική ανισότητα και η ασυμμετρία, 

υποβόσκουσα ή φανερή, συνιστά πρόβλημα, αφού μπορεί να διαταράξει τις μεταξύ 

τους σχέσεις και να καταστήσει αδύνατη κάθε προσπάθεια αλληλοαποδοχής και 

συνεργασίας. Στην τάξη οι μαθητές κατασκευάζουν έναν «κοινωνικό κόσμο», ένα είδος 

κρυφού αναλυτικού προγράμματος ανθρωπίνων σχέσεων, με βασικά δομικά 

γνωρίσματα αφενός τις προσπάθειες για ίση συμμετοχή στις δράσεις και στην 

επικοινωνία και αφετέρου τις σχέσεις ανισότητας. Οι ανισότητες αυτές εκφράζονται ως 

διαφορές επιρροής στη διαμόρφωση της ομάδας και ως διαφορές στην αποδοχή και 

υποστήριξη από τα μέλη της. Ο παράγοντας της κοινωνικής προέλευσης είναι 

καθοριστικός και για τη δημιουργία σχέσεων αποδοχής – π.χ. ένταξη στο παιχνίδι ή στις 

δραστηριότητες στη διάρκεια του διαλείμματος - αλλά και για τις σχολικές επιδόσεις.  

Ας δούμε τώρα κάποιες δυνατότητες διδακτικών παρεμβάσεων σε σχέση με το 

ζητούμενο της αποδυνάμωσης των αρνητικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων και των 

αντίστοιχων κυρίαρχων κατηγοριοποιήσεων. Η δυνατότητα επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης σε διαπροσωπικό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στην αποδυνάμωση των 

κατηγοριοποιήσεων, των προκαταλήψεων και των στερεότυπων και να συντελέσει στην 

αποδοχή των «διαφορετικών» μαθητών. Επίσης, η ισότητα ως προς το κύρος μπορεί να 

διασφαλισθεί μόνο με την παροχή δυνατοτήτων εκπροσώπησης και ίσης συμμετοχής σε 

όλους τους τομείς της σχολικής ζωής. Σίγουρα η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσης 

αποδοχής και αναγνώρισης στο πλαίσιο υπαρκτών κοινωνικών ανισοτήτων κάθε άλλο 

παρά εύκολη υπόθεση είναι. 

Όμως, ένα μάθημα που προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής και συλλογικής 

δράσης μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο ενίσχυσης της αυτοαντίληψης των 

αλλοδαπών μαθητών. Ακόμη, ως στοιχείο μιας «συμμετοχικής δημοκρατικής 

κουλτούρας» «επιβάλλει» τη διαπραγμάτευση και την εναρμόνιση των ενδιαφερόντων 

μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Έτσι, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις βασικές 

αρχές αυτών των δικαιωμάτων (ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αξία, ισότητα και 

δικαιοσύνη). Στη συνέχεια θα ασχοληθούν με το ερώτημα κατά πόσο αυτά τα βασικά 
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δικαιώματα βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

Ακόμη, η δράση για την επίτευξη ενός κοινού στόχου παρέχει ευκαιρίες 

ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και άμβλυνσης των προκαταλήψεων και των 

κοινωνικών κατηγοριοποιήσεων. Ασφαλώς, στον χώρο του σχολείου η συνεργατική 

μάθηση προσφέρει δυνατότητες αποδυνάμωσης των στερεότυπων κατηγοριοποιήσεων 

και αντιμετώπισης του «άλλου» ως προσώπου. Αυτό μπορεί να γίνει, επειδή το σχολείο 

έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη συνεργατική μέθοδο και εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος, επιδιώκοντας να αποκτήσουν οι μαθητές το αίσθημα ότι ανήκουν σε 

μια ομάδα, πέρα από τις όποιες διαφορές. 

Τέλος, οι δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται από ενήλικους, όπως 

δασκάλους, γονείς και εκπροσώπους της κοινότητας. Η εμπλοκή των ενηλίκων και 

κυρίως των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας σε κοινές δράσεις ανάδειξης και 

αναγνώρισης των διαφορών αποδίδει κύρος στο πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλοδαπών 

μαθητών. Έτσι, δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο θετικές προϋποθέσεις αποδοχής του 

«διαφορετικού». 

 

Χ. Γκόβαρης, Ι. Ρουσσάκης (2008). Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην 

Εκπαίδευση. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα, 

171-173 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, πώς μπορεί η συνεργατική μάθηση να βοηθήσει 

στην άμβλυνση των προκαταλήψεων και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

στον χώρο του σχολείου; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου (Τέλος… 

«διαφορετικού») του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να αντικαταστήσετε στις παρακάτω προτάσεις τις υπογραμμισμένες λέξεις με 

συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες. 

 

1. Η συμβολική ανισότητα και ασυμμετρία… συνιστά πρόβλημα. 

2. Στην τάξη οι μαθητές κατασκευάζουν έναν «κοινωνικό κόσμο»… 

3. Η δυνατότητα επικοινωνίας… μπορεί να συμβάλει στην αποδυνάμωση των 

κατηγοριοποιήσεων… 

4. Ένα μάθημα … μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο ενίσχυσης της 

αυτοαντίληψης των αλλοδαπών μαθητών. 

5. Έτσι, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές… 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να γράψετε από μία πρόταση για κάθε συνώνυμη ή σημασιολογικά ισοδύναμη 

λέξη που επιλέξατε. 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Όμως, ένα μάθημα που προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής και συλλογικής 

δράσης μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο ενίσχυσης της αυτοαντίληψης 

των αλλοδαπών μαθητών».  

 

Γ2.α. Να εντοπίσετε στην παραπάνω περίοδο την αναφορική πρόταση και να γράψετε 

αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Συντηρούν τα στερεότυπα 

 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τον κανόνα που θέλει κορίτσια και 

αγόρια να παραμένουν εγκλωβισμένα στα στερεότυπα των δύο φύλων από το σχολείο 

μέχρι το Πανεπιστήμιο.  

Με άλλα λόγια, τα κορίτσια παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθµούς στο 

σχολείο και είναι περισσότερα από τα αγόρια στα πανεπιστήµια. Από την άλλη, 

υστερούν στα Μαθηµατικά. Τέλος, επιλέγουν, όπως και τα αγόρια, σταδιοδροµία που 

επιβεβαιώνει τους παραδοσιακούς ρόλους φύλων, ενώ, όταν εισέρχονται στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων, υφίστανται σοβαρές σε βάρος τους 

διακρίσεις. 

Η δρομολόγηση πολιτικών για την ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα κράτη - 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε µε πολιτικές συνεργασίες είτε µε χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα, δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση της ανισότητας και των κοινωνικών 

αποκλεισµών που ακόµα παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες. Άλλωστε, είναι 

ενδεικτικές οι διαπιστώσεις της έρευνας,  η οποία πραγµατοποιήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πληροφόρησης «Ευρυδίκη», που καταδεικνύουν την ύπαρξη 

επιµέρους πολιτικών και πρωτοβουλιών και όχι εθνικών στρατηγικών και 

στοχευµένων ενεργειών.  

Σύµφωνα µε τις βασικές καταγραφές της έρευνας, σπάνια τα σχετικά 

προγράµµατα απευθύνονται (και) σε γονείς. Λίγες χώρες (Aυστρία, Ηνωµένο 

Βασίλειο, Ιρλανδία, φλαµανδική κοινότητα Βελγίου) θέτουν σε προτεραιότητα την 

αντιµετώπιση αρνητικών φαινομένων στο σχολείο αναφορικά με τα δύο φύλα. Οι 

µισές ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν επαγγελµατικό προσανατολισµό µε επίκεντρο την 

ισότητα των φύλων και απευθύνονται κυρίως σε κορίτσια (ενθάρρυνση επιλογής 

τοµέα τεχνολογίας, θετικών επιστηµών). Αν και στα δύο τρίτα των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζονται πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, µόνο το ένα τρίτο αυτών ακολουθούν συγκεκριµένες 

πολιτικές για την εξάλειψη του κάθετου επαγγελµατικού διαχωρισµού που 

εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον χώρο αυτό. Το ποσοστό των γυναικών στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό µειώνεται µε κάθε βαθµίδα που ανεβαίνουμε στην κλίµακα 

της ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας.  

Όσο για τα πορίσµατα της έρευνας που ξεκινούν από το σχολείο, ενδιαφέρον 

έχουν τα εξής στοιχεία: Τα κορίτσια έχουν καλύτερους βαθµούς και υψηλότερα 
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ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις από τα αγόρια, τα οποία είναι πιθανότερο να 

εγκαταλείψουν ή να επαναλάβουν την τάξη. Από την άλλη, τα αγόρια έχουν 

καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηµατικά - µε τα κορίτσια να µειονεκτούν στο ένα τρίτο 

των εκπαιδευτικών συστηµάτων - αλλά υστερούν στην ανάγνωση, ενώ και τα δύο 

φύλα επιλέγουν σταδιοδροµία που συντηρεί τα πρότυπα. Οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των αποφοίτων σε όλες σχεδόν 

τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους τοµείς της παιδείας, της υγείας και 

πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστηµών και των καλών τεχνών. Οι άνδρες 

κυριαρχούν στους τοµείς της µηχανικής, της µεταποιητικής βιοµηχανίας και των 

δοµικών κατασκευών.  

 

Α. Ανδριτσάκη, εφημ. Ελευθεροτυπία, 17.7.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες ενδεικτικές διαπιστώσεις της έρευνας που αφορούν στη σχολική 

εκπαίδευση καταδεικνύουν την ανεπάρκεια των πολιτικών που 

δρομολογούνται από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αντιµετώπιση της ανισότητας και των κοινωνικών αποκλεισµών στις 

σύγχρονες κοινωνίες; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 

 (μονάδες 9) 

 

Β2. Το συγκεκριμένο δημοσιογραφικό κείμενο έχει τη μορφή της «ανεστραμμένης 

πυραμίδας». Να εντοπίσετε στο κείμενο τα δομικά μέρη που αντιστοιχούν 

στις τρεις βαθμίδες της είδησης (γενική, ειδικότερη και αναλυτική βαθμίδα).  

 

(μονάδες 6) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε 

να αποδίδεται το ίδιο νόημα: επιβεβαιώνει, ενθάρρυνση, εξάλειψη, 

πορίσματα, συντηρεί.  

 (μονάδες 10) 

 

 

Γ2.α.  «Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης σε όλα τα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τον κανόνα...»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να 

τη χαρακτηρίσετε είτε ως παραθετική είτε ως προσδιοριστική, ανάλογα με τις 

πληροφορίες που περιέχει για τον προσδιοριζόμενο όρο. 

 

(μονάδες 2) 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Συντηρούν τα στερεότυπα 

 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τον κανόνα που θέλει κορίτσια και 

αγόρια να παραμένουν εγκλωβισμένα στα στερεότυπα των δύο φύλων από το 

σχολείο μέχρι το Πανεπιστήμιο.  

Με άλλα λόγια, τα κορίτσια παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθµούς στο 

σχολείο και είναι περισσότερα από τα αγόρια στα πανεπιστήµια. Από την άλλη, 

υστερούν στα Μαθηµατικά. Τέλος, επιλέγουν, όπως και τα αγόρια, σταδιοδροµία που 

επιβεβαιώνει τους παραδοσιακούς ρόλους φύλων, ενώ, όταν εισέρχονται στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων, υφίστανται σοβαρές σε βάρος τους 

διακρίσεις. 

Η δρομολόγηση πολιτικών για την ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα κράτη - 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε µε πολιτικές συνεργασίες είτε µε χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα, δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση της ανισότητας και των 

κοινωνικών αποκλεισµών που ακόµα παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Άλλωστε, είναι ενδεικτικές οι διαπιστώσεις της έρευνας,  η οποία πραγµατοποιήθηκε 

από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πληροφόρησης «Ευρυδίκη», που καταδεικνύουν την 

ύπαρξη επιµέρους πολιτικών και πρωτοβουλιών και όχι εθνικών στρατηγικών και 

στοχευµένων ενεργειών.  

Σύµφωνα µε τις βασικές καταγραφές της έρευνας, σπάνια τα σχετικά 

προγράµµατα απευθύνονται (και) σε γονείς. Λίγες χώρες (Aυστρία, Ηνωµένο 

Βασίλειο, Ιρλανδία, φλαµανδική κοινότητα Βελγίου) θέτουν σε προτεραιότητα την 

αντιµετώπιση αρνητικών φαινομένων στο σχολείο αναφορικά με τα δύο φύλα. Οι 

µισές ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν επαγγελµατικό προσανατολισµό µε επίκεντρο την 

ισότητα των φύλων και απευθύνονται κυρίως σε κορίτσια (ενθάρρυνση επιλογής 

τοµέα τεχνολογίας, θετικών επιστηµών). Αν και στα δύο τρίτα των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζονται πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, µόνο το ένα τρίτο αυτών ακολουθούν συγκεκριµένες 

πολιτικές για την εξάλειψη του κάθετου επαγγελµατικού διαχωρισµού που 

εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον χώρο αυτό. Το ποσοστό των γυναικών στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό µειώνεται µε κάθε βαθµίδα που ανεβαίνουμε στην κλίµακα 

της ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας.  

Όσο για τα πορίσµατα της έρευνας που ξεκινούν από το σχολείο, ενδιαφέρον 

έχουν τα εξής στοιχεία: Τα κορίτσια έχουν καλύτερους βαθµούς και υψηλότερα 
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ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις από τα αγόρια, τα οποία είναι πιθανότερο να 

εγκαταλείψουν ή να επαναλάβουν την τάξη. Από την άλλη, τα αγόρια έχουν 

καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηµατικά - µε τα κορίτσια να µειονεκτούν στο ένα τρίτο 

των εκπαιδευτικών συστηµάτων - αλλά υστερούν στην ανάγνωση, ενώ και τα δύο 

φύλα επιλέγουν σταδιοδροµία που συντηρεί τα πρότυπα. Οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των αποφοίτων σε όλες σχεδόν 

τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους τοµείς της παιδείας, της υγείας και 

πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστηµών και των καλών τεχνών. Οι άνδρες 

κυριαρχούν στους τοµείς της µηχανικής, της µεταποιητικής βιοµηχανίας και των 

δοµικών κατασκευών.  

 

Α. Ανδριτσάκη, εφημ. Ελευθεροτυπία, 17.7.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με το κείμενο, ποια πορίσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Πληροφόρησης «Ευρυδίκη» που αφορούν τις σχολικές επιδόσεις και 

την επιλογή σταδιοδρομίας επιβεβαιώνουν τη συντήρηση των στερεοτύπων σε 

σχέση με τους ρόλους των δύο φύλων; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-

80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη περίοδο 

(Τα κορίτσια έχουν... την τάξη) και την τρίτη περίοδο (Από την άλλη, ...τα 

πρότυπα) της τελευταίας παραγράφου (Όσο για τα πορίσµατα της 

έρευνας...δομικών κατασκευών) του κειμένου; 

 (μονάδες 4) 
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Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική φράση που συνδέει τις δύο 

περιόδους; 

(μονάδες 1) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις - φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: εγκλωβισμένα, στερεότυπα, κοινωνικών 

αποκλεισµών, σταδιοδροµία, ανθρωπιστικών επιστηµών. Φροντίστε, ώστε 

μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης-φράσης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να παρατηρήσετε τον τίτλο του δημοσιογραφικού άρθρου και να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις:  

1. Πώς θα συμπληρώνατε τον τίτλο; Τι νομίζετε ότι λείπει; 

2. Ποια λειτουργία της γλώσσας (δηλωτική - συνυποδηλωτική) επιλέγεται; 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Με βάση τις απαντήσεις σας να σχολιάσετε τον τίτλο ως προς τη σαφήνεια 

και το ύφος του. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Συντηρούν τα στερεότυπα 

 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τον κανόνα που θέλει κορίτσια και 

αγόρια να παραμένουν εγκλωβισμένα στα στερεότυπα των δύο φύλων από το σχολείο 

μέχρι το Πανεπιστήμιο.  

Με άλλα λόγια, τα κορίτσια παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθµούς στο 

σχολείο και είναι περισσότερα από τα αγόρια στα πανεπιστήµια. Από την άλλη, 

υστερούν στα Μαθηµατικά. Τέλος, επιλέγουν, όπως και τα αγόρια, σταδιοδροµία που 

επιβεβαιώνει τους παραδοσιακούς ρόλους φύλων, ενώ, όταν εισέρχονται στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων, υφίστανται σοβαρές σε βάρος τους 

διακρίσεις. 

Η δρομολόγηση πολιτικών για την ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα κράτη - 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε µε πολιτικές συνεργασίες είτε µε χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα, δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση της ανισότητας και των 

κοινωνικών αποκλεισµών που ακόµα παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Άλλωστε, είναι ενδεικτικές οι διαπιστώσεις της έρευνας,  η οποία πραγµατοποιήθηκε 

από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πληροφόρησης «Ευρυδίκη», που καταδεικνύουν την 

ύπαρξη επιµέρους πολιτικών και πρωτοβουλιών και όχι εθνικών στρατηγικών και 

στοχευµένων ενεργειών.  

Σύµφωνα µε τις βασικές καταγραφές της έρευνας, σπάνια τα σχετικά 

προγράµµατα απευθύνονται (και) σε γονείς. Λίγες χώρες (Aυστρία, Ηνωµένο 

Βασίλειο, Ιρλανδία, φλαµανδική κοινότητα Βελγίου) θέτουν σε προτεραιότητα την 

αντιµετώπιση αρνητικών φαινομένων στο σχολείο αναφορικά με τα δύο φύλα. Οι 

µισές ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν επαγγελµατικό προσανατολισµό µε επίκεντρο την 

ισότητα των φύλων και απευθύνονται κυρίως σε κορίτσια (ενθάρρυνση επιλογής 

τοµέα τεχνολογίας, θετικών επιστηµών). Αν και στα δύο τρίτα των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζονται πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, µόνο το ένα τρίτο αυτών ακολουθούν συγκεκριµένες 

πολιτικές για την εξάλειψη του κάθετου επαγγελµατικού διαχωρισµού που 

εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον χώρο αυτό. Το ποσοστό των γυναικών στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό µειώνεται µε κάθε βαθµίδα που ανεβαίνουμε στην κλίµακα 

της ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας.  
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Όσο για τα πορίσµατα της έρευνας που ξεκινούν από το σχολείο, ενδιαφέρον 

έχουν τα εξής στοιχεία: Τα κορίτσια έχουν καλύτερους βαθµούς και υψηλότερα 

ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις από τα αγόρια, τα οποία είναι πιθανότερο να 

εγκαταλείψουν ή να επαναλάβουν την τάξη. Από την άλλη, τα αγόρια έχουν 

καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηµατικά - µε τα κορίτσια να µειονεκτούν στο ένα τρίτο 

των εκπαιδευτικών συστηµάτων - αλλά υστερούν στην ανάγνωση, ενώ και τα δύο 

φύλα επιλέγουν σταδιοδροµία που συντηρεί τα πρότυπα. Οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των αποφοίτων σε όλες σχεδόν 

τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους τοµείς της παιδείας, της υγείας και 

πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστηµών και των καλών τεχνών. Οι άνδρες 

κυριαρχούν στους τοµείς της µηχανικής, της µεταποιητικής βιοµηχανίας και των 

δοµικών κατασκευών.  

 

Α. Ανδριτσάκη, εφημ. Ελευθεροτυπία, 17.7.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.        Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.    Σύμφωνα με το κείμενο, ποιες ενδεικτικές διαπιστώσεις της έρευνας του 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πληροφόρησης «Ευρυδίκη» αποδεικνύουν την ύπαρξη 

αποσπασματικών πολιτικών και πρωτοβουλιών, και όχι εθνικών στρατηγικών 

και στοχευμένων ενεργειών, από τη μεριά των κρατών-μελών της Ευρωπαίκής 

Ένωσης για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 11) 

 

Β2.  Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη παράγραφο (Η 

δρομολόγηση...στοχευµένων ενεργειών) και την τέταρτη παράγραφο 

(Σύμφωνα...σταδιοδρομίας), καθώς και ανάμεσα στην τέταρτη παράγραφο  

(Σύμφωνα...σταδιοδρομίας) και την πέμπτη παράγραφο (Όσο...δομικών 

κατασκευών) του κειμένου;  

 (μονάδες 4) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου 

με την έντονη γραφή: διακρίσεις, επαρκεί, ανισότητας, υστερούν, 

πρόνοιας (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την 

πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, τον χρόνο κλπ). Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α.  «Τέλος, επιλέγουν [...] σταδιοδροµία που επιβεβαιώνει τους 

παραδοσιακούς ρόλους φύλων...»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να 

τη χαρακτηρίσετε είτε ως παραθετική είτε ως προσδιοριστική, ανάλογα με τις 

πληροφορίες που περιέχει για τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Χαρακτηριστικά του ρατσισμού] 

 

Ο ρατσισμός, παρ’ όλο που εμπεριέχει πάντοτε το στοιχείο της προκατάληψης, 

δεν είναι απλή προκατάληψη, όπως και κάθε προκατάληψη δεν είναι ρατσισμός. 

Ωστόσο, η προκατάληψη μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε κοινωνική διάκριση. Για 

παράδειγμα, ορισμένοι λευκοί διακατέχονται από την προκατάληψη πως όλοι οι 

Αφρικανοί είναι επιθετικοί, με αποτέλεσμα να μην τους δέχονται ως ενοικιαστές. 

Άλλοι πάλι δεν ψωνίζουν από Τσιγγάνους, γιατί ενστερνίζονται την επικρατούσα  

άποψη πως εξαπατούν τους πελάτες τους. Ακόμη, η προκατάληψη δεν οδηγεί 

αναγκαστικά στη χρήση ρατσιστικής βίας, ούτε η χρήση ρατσιστικής βίας 

προϋποθέτει πάντα την ενσυνείδητη υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων. Άλλωστε 

πολλοί ρατσιστές απορρίπτουν τους Τσιγγάνους ή τους Εβραίους χωρίς να γνωρίζουν 

τις ρατσιστικές θεωρίες και δίχως να έχουν διαβάσει ρατσιστικά βιβλία. 

Συχνά γίνεται διάκριση ανάμεσα στον θεωρητικό και στον πρακτικό ρατσισμό, 

ανάμεσα «στη βία των λόγων», δηλαδή τον λεκτικό ρατσισμό, και στη χρήση 

φυσικής βίας. Ωστόσο, πολλοί στοχαστές θεωρούν αυτόν τον διαχωρισμό 

παραπλανητικό, επειδή οι λέξεις και οι πράξεις δεν ανήκουν σε ξεχωριστούς, 

ανεξάρτητους μεταξύ τους κόσμους. Αντίθετα, αλληλοκαθορίζονται σε μεγάλο βαθμό, 

καθώς είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση του 

ρατσισμού. Επομένως, ο ρατσισμός, ακόμη κι όταν εκδηλώνεται μόνο λεκτικά, είναι 

μια εν δυνάμει απειλή, αφού υπαινίσσεται την ύπαρξη «κατώτερων» κοινωνικών 

ομάδων ή ατόμων, που θα μπορούσαν κάθε στιγμή να αποτελέσουν αντικείμενο 

διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταπίεσης και φυσικής βίας. 

Η κατηγοριοποίηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε «ανώτερες» και 

κατώτερες» πραγματοποιείται, όταν οι άνθρωποι αναζητούν τα στηρίγματα για τη 

συγκρότηση της ταυτότητας του «Εμείς» στη διαφοροποίησή τους από τους 

«Άλλους». Φυσικά, το να διαπιστώνει κανείς κάποιες διαφορές ανάμεσα στον ίδιο και 

στον «Άλλο», δεν σημαίνει ότι είναι και ρατσιστής. Ακόμη κι αν αξιολογεί αυτές τις 

διαφορές υπέρ του εαυτού του, τούτο δεν συνιστά αυτόχρημα
1
 επαρκή απόδειξη για 

την ύπαρξη ρατσιστικής συμπεριφοράς, εφόσον δεν στρέφεται ενεργά εναντίον του 

άλλου. Ρατσιστής σε τελική ανάλυση είναι κάποιος που χρησιμοποιεί τη διαφορά με 

τον «Άλλον», προκειμένου να υπηρετήσει μέσω της επισήμανσης αυτής της διαφοράς 

κάποιο συμφέρον. Άλλωστε, ο ρατσισμός εξυπηρετεί πάντοτε, συνειδητά ή όχι, 

κάποια συμφέροντα, πολλές φορές ετερογενή. Επιπλέον, οι ρατσιστές αξιοποιούν 

                                                           
1
 αυτόχρημα: πραγματικά, αληθινά. 
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κάποιον πραγματικό ή φανταστικό κίνδυνο ως εφαλτήριο
2
 για την ανάπτυξη μιας 

πλασματικής συλλογικής συνείδησης, η οποία υποχωρεί ή/και καταρρέει, όταν 

εκλείψουν οι λόγοι που την τροφοδότησαν. Πρόκειται για το γνωστό σύνδρομο του 

«αποδιοπομπαίου τράγου», την αναζήτηση δηλαδή φανταστικών υπευθύνων, που 

εμφανίζεται σε περιόδους κρίσης, όταν οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν ή δε θέλουν 

να κατανοήσουν τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων τους.  

Σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά των μαζών, ο ρατσισμός είναι μια μορφή 

λαϊκισμού που θέλει να μπερδεύει τα αίτια της κρίσης με τις συνέπειές της, όπως 

συμβαίνει σήμερα σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες οι ντόπιοι 

εσφαλμένα θεωρούν τους μετανάστες ως υπαίτιους της ανεργίας, με αποτέλεσμα να 

ζητούν την απομάκρυνσή τους βαυκαλιζόμενοι
3
 ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. 

Στη διαμόρφωση της ρατσιστικής σκέψης εμπλέκονται διάφοροι οικονομικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί, ψυχολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες. Ως εκ τούτου, ο 

ρατσισμός δεν αποτελεί αυστηρά προσωπικό βίωμα ούτε όμως και γενικευμένη 

στάση. Είναι η συνιστώσα υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων που 

βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης, ενώ εμφανίζεται πάντοτε σε ορισμένες 

συνθήκες και προϋποθέσεις και στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Με άλλα 

λόγια, ο ρατσισμός δεν έχει τον χαρακτήρα του τυχαίου γεγονότος ούτε και 

εντάσσεται στο σχήμα της προκαθορισμένης και αναπόφευκτης πορείας. 

 

Ζ. Παπαδημητρίου (2000). Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 45-49 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, πολλοί στοχαστές δεν αποδέχονται τη διάκριση 

ανάμεσα στον θεωρητικό και στον πρακτικό ρατσισμό; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

                                                           
2
 εφαλτήριο: θέση ή κατάσταση που χρησιμοποιεί κάποιος ως σημείο εκκίνησης για 

την ευόδωση των στόχων του. 
3
 βαυκαλίζομαι: ξεγελώ τον εαυτό μου. 
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Β2.α. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή 

στην πρώτη παράγραφο (Ο ρατσισμός… βιβλία) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να εξηγήσετε με συντομία τη σχέση που σημασιοδοτούν. 

 (μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: προκατάληψης, κοινωνική 

διάκριση, βίας, ρατσισμό, καταπίεσης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Χαρακτηριστικά του ρατσισμού] 

 

Ο ρατσισμός, παρ’ όλο που εμπεριέχει πάντοτε το στοιχείο της προκατάληψης, 

δεν είναι απλή προκατάληψη, όπως και κάθε προκατάληψη δεν είναι ρατσισμός. 

Ωστόσο, η προκατάληψη μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε κοινωνική διάκριση. Για 

παράδειγμα, ορισμένοι λευκοί διακατέχονται από την προκατάληψη πως όλοι οι 

Αφρικανοί είναι επιθετικοί, με αποτέλεσμα να μην τους δέχονται ως ενοικιαστές. 

Άλλοι πάλι δεν ψωνίζουν από Τσιγγάνους, γιατί ενστερνίζονται την επικρατούσα  

άποψη πως εξαπατούν τους πελάτες τους. Ακόμη, η προκατάληψη δεν οδηγεί 

αναγκαστικά στη χρήση ρατσιστικής βίας, ούτε η χρήση ρατσιστικής βίας 

προϋποθέτει πάντα την ενσυνείδητη υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων. Άλλωστε 

πολλοί ρατσιστές απορρίπτουν τους Τσιγγάνους ή τους Εβραίους χωρίς να γνωρίζουν 

τις ρατσιστικές θεωρίες και δίχως να έχουν διαβάσει ρατσιστικά βιβλία. 

Συχνά γίνεται διάκριση ανάμεσα στον θεωρητικό και στον πρακτικό ρατσισμό, 

ανάμεσα «στη βία των λόγων», δηλαδή τον λεκτικό ρατσισμό, και στη χρήση 

φυσικής βίας. Ωστόσο, πολλοί στοχαστές θεωρούν αυτόν τον διαχωρισμό 

παραπλανητικό, επειδή οι λέξεις και οι πράξεις δεν ανήκουν σε ξεχωριστούς, 

ανεξάρτητους μεταξύ τους κόσμους. Αντίθετα, αλληλοκαθορίζονται σε μεγάλο βαθμό, 

καθώς είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση του 

ρατσισμού. Επομένως, ο ρατσισμός, ακόμη κι όταν εκδηλώνεται μόνο λεκτικά, είναι 

μια εν δυνάμει απειλή, αφού υπαινίσσεται την ύπαρξη «κατώτερων» κοινωνικών 

ομάδων ή ατόμων, που θα μπορούσαν κάθε στιγμή να αποτελέσουν αντικείμενο 

διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταπίεσης και φυσικής βίας. 

Η κατηγοριοποίηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε «ανώτερες» και 

κατώτερες» πραγματοποιείται, όταν οι άνθρωποι αναζητούν τα στηρίγματα για τη 

συγκρότηση της ταυτότητας του «Εμείς» στη διαφοροποίησή τους από τους 

«Άλλους». Φυσικά, το να διαπιστώνει κανείς κάποιες διαφορές ανάμεσα στον ίδιο και 

στον «Άλλο», δεν σημαίνει ότι είναι και ρατσιστής. Ακόμη κι αν αξιολογεί αυτές τις 

διαφορές υπέρ του εαυτού του, τούτο δεν συνιστά αυτόχρημα
1
 επαρκή απόδειξη για 

την ύπαρξη ρατσιστικής συμπεριφοράς, εφόσον δεν στρέφεται ενεργά εναντίον του 

άλλου. Ρατσιστής σε τελική ανάλυση είναι κάποιος που χρησιμοποιεί τη διαφορά με 

τον «Άλλον», προκειμένου να υπηρετήσει μέσω της επισήμανσης αυτής της διαφοράς 

κάποιο συμφέρον. Άλλωστε, ο ρατσισμός εξυπηρετεί πάντοτε, συνειδητά ή όχι, 

κάποια συμφέροντα, πολλές φορές ετερογενή. Επιπλέον, οι ρατσιστές αξιοποιούν 

                                                           
1
 αυτόχρημα: πραγματικά, αληθινά. 
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κάποιον πραγματικό ή φανταστικό κίνδυνο ως εφαλτήριο
2
 για την ανάπτυξη μιας 

πλασματικής συλλογικής συνείδησης, η οποία υποχωρεί ή/και καταρρέει, όταν 

εκλείψουν οι λόγοι που την τροφοδότησαν. Πρόκειται για το γνωστό σύνδρομο του 

«αποδιοπομπαίου τράγου», την αναζήτηση δηλαδή φανταστικών υπευθύνων, που 

εμφανίζεται σε περιόδους κρίσης, όταν οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν ή δε θέλουν 

να κατανοήσουν τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων τους.  

Σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά των μαζών, ο ρατσισμός, όπως άλλωστε και ο 

εθνικισμός, είναι μια μορφή λαϊκισμού που θέλει να μπερδεύει τα αίτια της κρίσης με 

τις συνέπειές της, όπως συμβαίνει σήμερα σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στις οποίες οι ντόπιοι εσφαλμένα θεωρούν τους μετανάστες ως υπαίτιους 

της ανεργίας, με αποτέλεσμα να ζητούν την απομάκρυνσή τους βαυκαλιζόμενοι
3
 ότι 

έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. 

Στη διαμόρφωση της ρατσιστικής σκέψης εμπλέκονται διάφοροι οικονομικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί, ψυχολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες. Ως εκ τούτου, ο 

ρατσισμός δεν αποτελεί αυστηρά προσωπικό βίωμα ούτε όμως και γενικευμένη 

στάση. Είναι η συνιστώσα υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων που 

βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης, ενώ εμφανίζεται πάντοτε σε ορισμένες 

συνθήκες και προϋποθέσεις και στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Με άλλα 

λόγια, ο ρατσισμός δεν έχει τον χαρακτήρα του τυχαίου γεγονότος ούτε και 

εντάσσεται στο σχήμα της προκαθορισμένης και αναπόφευκτης πορείας. 

 

Ζ. Παπαδημητρίου (2000). Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 45-49 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι το να 

διαπιστώνει κανείς κάποιες διαφορές ανάμεσα στον ίδιο και στον «Άλλο» δεν 

σημαίνει ότι είναι και ρατσιστής; 

(μονάδες 10) 

 

                                                           
2
 εφαλτήριο: θέση ή κατάσταση που χρησιμοποιεί κάποιος ως σημείο εκκίνησης για 

την ευόδωση των στόχων του. 
3
 βαυκαλίζομαι: ξεγελώ τον εαυτό μου. 
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Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

προκατάληψη, ενστερνίζονται, υπαινίσσεται, πλασματικής, υπαίτιους. 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε γιατί ο συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά τη λέξη 

«κατώτερων» στη δεύτερη παράγραφο (Συχνά… βίας) του κειμένου. 

 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Χαρακτηριστικά του ρατσισμού] 

 

Ο ρατσισμός, παρ’ όλο που εμπεριέχει πάντοτε το στοιχείο της προκατάληψης, 

δεν είναι απλή προκατάληψη, όπως και κάθε προκατάληψη δεν είναι ρατσισμός. 

Ωστόσο, η προκατάληψη μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε κοινωνική διάκριση. Για 

παράδειγμα, ορισμένοι λευκοί διακατέχονται από την προκατάληψη πως όλοι οι 

Αφρικανοί είναι επιθετικοί, με αποτέλεσμα να μην τους δέχονται ως ενοικιαστές. 

Άλλοι πάλι δεν ψωνίζουν από Τσιγγάνους, γιατί ενστερνίζονται την επικρατούσα  

άποψη πως εξαπατούν τους πελάτες τους. Ακόμη, η προκατάληψη δεν οδηγεί 

αναγκαστικά στη χρήση ρατσιστικής βίας, ούτε η χρήση ρατσιστικής βίας 

προϋποθέτει πάντα την ενσυνείδητη υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων. Άλλωστε 

πολλοί ρατσιστές απορρίπτουν τους Τσιγγάνους ή τους Εβραίους χωρίς να γνωρίζουν 

τις ρατσιστικές θεωρίες και δίχως να έχουν διαβάσει ρατσιστικά βιβλία. 

Συχνά γίνεται διάκριση ανάμεσα στον θεωρητικό και στον πρακτικό ρατσισμό, 

ανάμεσα «στη βία των λόγων», δηλαδή τον λεκτικό ρατσισμό, και στη χρήση 

φυσικής βίας. Ωστόσο, πολλοί στοχαστές θεωρούν αυτόν τον διαχωρισμό 

παραπλανητικό, επειδή οι λέξεις και οι πράξεις δεν ανήκουν σε ξεχωριστούς, 

ανεξάρτητους μεταξύ τους κόσμους. Αντίθετα, αλληλοκαθορίζονται σε μεγάλο βαθμό, 

καθώς είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση του 

ρατσισμού. Επομένως, ο ρατσισμός, ακόμη κι όταν εκδηλώνεται μόνο λεκτικά, είναι 

μια εν δυνάμει απειλή, αφού υπαινίσσεται την ύπαρξη «κατώτερων» κοινωνικών 

ομάδων ή ατόμων, που θα μπορούσαν κάθε στιγμή να αποτελέσουν αντικείμενο 

διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταπίεσης και φυσικής βίας. 

Η κατηγοριοποίηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε «ανώτερες» και 

κατώτερες» πραγματοποιείται, όταν οι άνθρωποι αναζητούν τα στηρίγματα για τη 

συγκρότηση της ταυτότητας του «Εμείς» στη διαφοροποίησή τους από τους 

«Άλλους». Φυσικά, το να διαπιστώνει κανείς κάποιες διαφορές ανάμεσα στον ίδιο και 

στον «Άλλο», δεν σημαίνει ότι είναι και ρατσιστής. Ακόμη κι αν αξιολογεί αυτές τις 

διαφορές υπέρ του εαυτού του, τούτο δεν συνιστά αυτόχρημα
1
 επαρκή απόδειξη για 

την ύπαρξη ρατσιστικής συμπεριφοράς, εφόσον δεν στρέφεται ενεργά εναντίον του 

άλλου. Ρατσιστής σε τελική ανάλυση είναι κάποιος που χρησιμοποιεί τη διαφορά με 

τον «Άλλον», προκειμένου να υπηρετήσει μέσω της επισήμανσης αυτής της διαφοράς 

κάποιο συμφέρον. Άλλωστε, ο ρατσισμός εξυπηρετεί πάντοτε, συνειδητά ή όχι, 

κάποια συμφέροντα, πολλές φορές ετερογενή. Επιπλέον, οι ρατσιστές αξιοποιούν 

                                                           
1
 αυτόχρημα: πραγματικά, αληθινά. 
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κάποιον πραγματικό ή φανταστικό κίνδυνο ως εφαλτήριο
2
 για την ανάπτυξη μιας 

πλασματικής συλλογικής συνείδησης, η οποία υποχωρεί ή/και καταρρέει, όταν 

εκλείψουν οι λόγοι που την τροφοδότησαν. Πρόκειται για το γνωστό σύνδρομο του 

«αποδιοπομπαίου τράγου», την αναζήτηση δηλαδή φανταστικών υπευθύνων, που 

εμφανίζεται σε περιόδους κρίσης, όταν οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν ή δε θέλουν 

να κατανοήσουν τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων τους.  

Σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά των μαζών, ο ρατσισμός είναι μια μορφή 

λαϊκισμού που θέλει να μπερδεύει τα αίτια της κρίσης με τις συνέπειές της, όπως 

συμβαίνει σήμερα σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες οι ντόπιοι 

εσφαλμένα θεωρούν τους μετανάστες ως υπαίτιους της ανεργίας, με αποτέλεσμα να 

ζητούν την απομάκρυνσή τους βαυκαλιζόμενοι
3
 ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. 

Στη διαμόρφωση της ρατσιστικής σκέψης εμπλέκονται διάφοροι οικονομικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί, ψυχολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες. Ως εκ τούτου, ο 

ρατσισμός δεν αποτελεί αυστηρά προσωπικό βίωμα ούτε όμως και γενικευμένη 

στάση. Είναι η συνιστώσα υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων που 

βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης, ενώ εμφανίζεται πάντοτε σε ορισμένες 

συνθήκες και προϋποθέσεις και στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Με άλλα 

λόγια, ο ρατσισμός δεν έχει τον χαρακτήρα του τυχαίου γεγονότος ούτε και 

εντάσσεται στο σχήμα της προκαθορισμένης και αναπόφευκτης πορείας. 

 

Ζ. Παπαδημητρίου (2000). Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 45-49 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, ο ρατσισμός, ακόμη και όταν εκδηλώνεται λεκτικά, 

είναι μια απειλή; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

                                                           
2
 εφαλτήριο: θέση ή κατάσταση που χρησιμοποιεί κάποιος ως σημείο εκκίνησης για 

την ευόδωση των στόχων του. 
3
 βαυκαλίζομαι: ξεγελώ τον εαυτό μου. 
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Β2.α. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή 

στην τρίτη παράγραφο του κειμένου (Η κατηγοριοποίηση… προβλημάτων 

τους).  

 (μονάδες 2) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από αυτές; 

(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: εξαπατούν, 

ξεχωριστούς, εμφανίζεται, κατανοήσουν, εσφαλμένα. 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. Η λέξη καταρρέει (τρίτη παράγραφος) χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική/ 

δηλωτική ή με τη μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία;  

 (μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Γράψτε μια πρόταση χρησιμοποιώντας τη λέξη καταρρέει κυριολεκτικά/ 

δηλωτικά. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Το πρόσκομμα
1
 των παραδοσιακών προτύπων] 

 

Η ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών αναγνωρίζεται στις μέρες 

μας πρόθυμα στις διακηρύξεις αρχών. Ωστόσο, οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών 

παραμένουν στην οικογένεια, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνική ζωή. Μόνο 

που δεν παρουσιάζονται συχνά με τ’ όνομά τους. Μεταμφιέζονται σε προστασία της 

γυναίκας-μάνας, σε ανυστερόβουλη υποδοχή στον χώρο της εργασίας της γυναίκας 

εργαζόμενης. Έτσι, παρουσιάζεται η γυναίκα να έχει ανάγκη προστασίας, αφού 

πρώτα οδηγείται στην απεμπόληση
2
 της δυνατότητάς της να εξασφαλίσει την 

οικονομική της ανεξαρτησία. 

Η γυναίκα παρουσιάζεται συχνά σαν «η βασίλισσα του οίκου της». Όμως, σε 

πολλές περιπτώσεις στο «βασίλειο» αυτό την εξουσία την έχει άλλος!  Παρουσιάζεται 

να κάνει σπουδές ισότιμα με τους άνδρες, όταν γι’ αυτούς οι σπουδές οδηγούν 

συνήθως σε συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, ενώ για τις γυναίκες δεν 

συμβαίνει το ίδιο. Άλλοτε εργάζονται φορτωμένες συγχρόνως με τα περισσότερα από 

τα οικογενειακά βάρη κι άλλοτε πολιορκημένες από τις συνθήκες τις ζωής τους 

αφήνουν το πτυχίο τους να μετατραπεί σε άγονο σύμβολο. Η ανισότητα των φύλων 

επιβιώνει εντέλει με την ενεργητική συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας. 

Οι διεκδικήσεις για την ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών 

παραμένουν, λοιπόν, επίκαιρες και είναι πάντοτε αναγκαίες, για να εξαλειφθούν 

ολοφάνερες επιμέρους αδικίες. Κυρίως, όμως, για να ευαισθητοποιήσουν το 

κοινωνικό σύνολο σχετικά με τα κραυγαλέα αποτελέσματα μιας άνισης μεταχείρισης 

που υφίστανται οι γυναίκες, η οποία στηρίζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και τους 

ρόλους των δύο φύλων. 

Η επιβίωση των παραδοσιακών προτύπων για τον ρόλο των δύο φύλων δεν 

οφείλεται μόνο στην αδράνεια ή στον αργό ρυθμό μεταβολής των πολιτισμικών 

φαινομένων. Θεωρώ πως εξυπηρετεί και κάποια συμφέροντα. Συγκεκριμένα, το 

πρότυπο της συζύγου-μάνας-νοικοκυράς δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να 

χρησιμοποιούνται οι γυναίκες - συχνά ανειδίκευτες, πάντα βαρυφορτωμένες- κατά 

προτεραιότητα στις θέσεις εργασίας που δεν αμείβονται καλά, όπως στην αυγή της 

βιομηχανικής εποχής χρησιμοποιήθηκε η παιδική εργασία. Ακόμη, το πρότυπο αυτό 

επιτρέπει, ιδίως σε εποχές κρίσης και ανεργίας, να κατευθύνονται οι περισσότερες 

                                                           
1
 
 

πρόσκομμα: μεγάλο εμπόδιο στην εκτέλεση έργου ή στην εξέλιξη μιας διαδικασίας, 

κώλυμα. 
2
  απεμπόληση: εγκατάλειψη. 
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από τις γυναίκες που θέλουν να εργαστούν στην αγορά εργασίας, στην οποία όμως 

αντιμετωπίζουν την άρνηση προσλήψεων. Επίσης, οι απολύσεις γυναικών 

συνδυάζονται κάποιες φορές και με τα συζυγικά επιδόματα ή με φορολογικές 

ρυθμίσεις που καθιστούν τη γυναικεία εργασία ασύμφορη. Επιπλέον, δημιουργεί τις 

συνθήκες να μετατίθεται στις γυναίκες, κυρίως σε αυτές, το βάρος και οι επιπτώσεις 

των καθυστερήσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, όπως λόγου χάρη οι 

ελλείψεις σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, σε παιδικές κατασκηνώσεις κ.λπ.. 

Τέλος, εξουδετερώνει το δυναμικό των διεκδικήσεων που θα προέκυπταν, αν όλοι 

μαζί, άνδρες και γυναίκες, αντιμετώπιζαν με ίσους όρους τα παραπάνω προβλήματα. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η κατάλυση της άνισης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών είναι κοινωνικό και όχι φεμινιστικό αίτημα. Άλλωστε, μέσα στη σύγχρονη 

δυναμική δημιουργούνται νέες σχέσεις και νέα πρότυπα που διαγράφουν την τάση να 

αναλαμβάνουν ισότιμα άντρες και γυναίκες τους πολλαπλούς κοινωνικούς τους 

ρόλους. 

 

Μ. Ηλιού (1991). Βήματα εμπρός, βήματα πίσω. Αθήνα: Θεμέλιο, 105-109 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει η συγγραφέας στην πρόταση: «(Οι 

γυναίκες) εργάζονται φορτωμένες συγχρόνως με τα περισσότερα από τα 

οικογενειακά βάρη». (60-80 λέξεις) 

 

 (μονάδες 11) 

 

B2.α.  Να επισημάνετε δύο από τις λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή στην πρώτη παράγραφο (Η ισότητα… ανεξαρτησία) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι συγκεκριμένες 

λέξεις/φράσεις. 

(μονάδες 2) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συνθέσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο 

κείμενο με έντονη γραφή): ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, 

χώρο εργασίας. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2 α. «Οι γυναίκες χρησιμοποιούνται […] κατά προτεραιότητα στις θέσεις 

εργασίας που δεν αμείβονται καλά» 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου η συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την εντάξετε στην κατηγορία 

είτε των αναφορικών προσδιοριστικών είτε των αναφορικών παραθετικών 

προτάσεων. 

(Μονάδες 3) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 

Τί είναι ρατσισμός, σεξισμός, κοινωνικός αποκλεισμός; 

 

Mε τον όρο «ρατσισμός» εννοούμε ένα πλέγμα αντιλήψεων, στάσεων, 

συμπεριφορών και/ή θεσμικών δομών που εξαναγκάζει ορισμένους ανθρώπους σε 

υποτελή διαβίωση, μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε μια διακριτή ομάδα ανθρώπων. 

Ως δικαιολογία για τις διακρίσεις χρησιμοποιείται η διαφορετικότητα της ομάδας, 

στην οποία προσάπτεται συνήθως μια υποτιθέμενη κατωτερότητα. Tο φάσμα της 

υποτελούς διαβίωσης είναι ευρύ. Έχει όμως ως πυρήνα πάντοτε τον απόλυτο ή 

σχετικό αποκλεισμό από δημόσια και κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η εκπαίδευση, η 

απασχόληση και η συμμετοχή στα κοινά. 

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή. Εγγενές
1
 

συστατικό στοιχείο του ρατσισμού και του ρατσιστή είναι η άσκηση εξουσίας σε 

βάρος των θυμάτων του. Mε την έννοια αυτή, η συμπεριφορά ενός ανθρώπου μπορεί 

να χαρακτηριστεί ρατσιστική, ακόμη και εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν 

επικαλείται ρατσιστικές αντιλήψεις. H συμπεριφορά είναι σημαντική και όχι η 

αιτιολόγησή της. Συνήθως όμως αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές είναι 

εναρμονισμένες μεταξύ τους. H ρατσιστική συμπεριφορά στηρίζεται σε ένα πλέγμα 

ρατσιστικών αντιλήψεων και στάσεων, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

ολοκληρώνεται σε μία συνολική ρατσιστική εικόνα της κοινωνίας.  

Στη δικαιολογημένη ερώτηση που συχνά συνοδεύει την απόγνωσή μας: «Πώς 

είναι δυνατό να διατηρείται ένα πλέγμα προφανώς λαθεμένων αντιλήψεων, 

αντιανθρωπιστικών στάσεων και συμπεριφορών;» η απάντηση είναι απελπιστικά 

απλή: Πρώτον, ως προς τις αντιλήψεις, σε μία κοινωνία στην οποία θεωρητικά ο κάθε 

άνθρωπος κατέχει μια θέση χάρη ή εξαιτίας των προσωπικών του δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και προσόντων, η υποτελής διαβίωση μιας κατηγορίας ανθρώπων, όπως 

εκφράζεται με τον αναπαραγόμενο αποκλεισμό, λειτουργεί ως επιβεβαίωση της 

υποτιθέμενης κατωτερότητάς τους. Δεύτερον, ως προς τις στάσεις, σε μια κοινωνία 

στην οποία ο ανταγωνισμός βρίσκεται στην κλίμακα των αξιών πιο πάνω από την 

αλληλεγγύη, δεν είναι ρεαλιστική η προσδοκία αυθόρμητων θετικών στάσεων 

απέναντι στους κοινωνικά αποκλεισμένους. Τρίτον, ως προς τις συμπεριφορές, ο 

ρατσισμός βραχυπρόθεσμα συμφέρει σε όσους δεν ανήκουν στα θύματά του. Aυτή 

είναι μια πικρή αλήθεια, η οποία θα βρίσκεται μπροστά μας τόσο καιρό, όσο δε θα 

καταφέρνουμε να δείχνουμε στους εν δυνάμει ρατσιστές ότι αυτά που φαίνεται να 

                                                           
1
 εγγενές: αυτό που υπάρχει σε κάτι από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, της δημιουργίας του 
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κερδίζουν βραχυπρόθεσμα από τον ρατσισμό θα τα πληρώνουν πολλαπλάσια 

αργότερα, καθώς ρατσισμός σημαίνει υπονόμευση των θεμελίων του πολιτισμού από 

τον οποίο αντλούμε την ευημερία μας και την ευτυχία μας. 

Όλα όσα είπα για τον ρατσισμό ισχύουν στον ίδιο βαθμό και για τον σεξισμό, 

που αφορά στις σχέσεις μεταξύ των φύλων. Kαι εάν εδώ οι στάσεις δεν μπορεί να 

είναι τόσο έντονα αρνητικές, όπως στην περίπτωση του ρατσισμού, επειδή εδώ εκτός 

από τη γυναίκα ως κατηγορία υπάρχει η γυναίκα και ως μητέρα, σύντροφος, αδελφή, 

κόρη, ισχύουν όμως εντονότερα ως προς τη συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει επειδή ο 

αποκλεισμός του μισού πληθυσμού της ανθρωπότητας από σημαντικά δημόσια και 

κοινωνικά αγαθά φαίνεται να ανεβάζει κατακόρυφα τις αντίστοιχες ευκαιρίες του 

άλλου μισού. Επομένως, το γεγονός αυτό με τη σειρά του αναπαράγει τις αντιλήψεις 

περί κατωτερότητας και η ολοκλήρωση του φαύλου κύκλου είναι γεγονός. 

 

Απόσπασμα από την ομιλία του Γ. Τσιάκαλου (1995). «Σεξισμός, ρατσισμός, 

κοινωνικός αποκλεισμός: ο ρόλος της εκπαίδευσης». Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο: 

Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, Αθήνα 7-9 Απριλίου 1994. Γενική 

Γραμματεία Ισότητας. Αθήνα, από το διαδίκτυο (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.     Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, πώς είναι δυνατόν να διατηρούνται ρατσιστικές 

αντιλήψεις και ρατσιστικές στάσεις σε μία κοινωνία; Να απαντήσετε σε μια 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

    

(μονάδες 11) 

 

 

Β2. α. Με ποιους τρόπους αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Όλα...γεγονός) 

του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

(μονάδες 2) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή με 

συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε να αποδίδεται το ίδιο 

νόημα: προσάπτεται,  πυρήνα, απόγνωση, επιβεβαίωση, θεμελίων.  

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  Στη δικαιολογημένη ερώτηση που συχνά συνοδεύει την απόγνωσή μας: «Πώς 

είναι δυνατό να διατηρείται ένα πλέγμα προφανώς λαθεμένων 

αντιλήψεων, αντιανθρωπιστικών στάσεων και συμπεριφορών;» η 

απάντηση είναι απελπιστικά απλή. 

  

Στο παραπάνω απόσπασμα να εξηγήσετε την προτίμηση χρήσης από τη μεριά 

του ομιλητή της ευθείας ερώτησης εντός εισαγωγικών. 

 

 (μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Αποδυνάμωση στερεοτύπων και προκαταλήψεων  

στο διαπολιτισμικό σχολείο] 

 

Οι μαθητές, γηγενείς και μετανάστες, συναντιούνται στο σχολείο έχοντας 

«γνώσεις» ήδη διαμορφωμένες και εμπειρίες για την κοινωνική αξία των ομάδων τους 

και των κοινωνικών τους ταυτοτήτων. Η συμβολική ανισότητα και η ασυμμετρία, 

υποβόσκουσα ή φανερή, συνιστά πρόβλημα, αφού μπορεί να διαταράξει τις μεταξύ 

τους σχέσεις και να καταστήσει αδύνατη κάθε προσπάθεια αλληλοαποδοχής και 

συνεργασίας. Στην τάξη οι μαθητές κατασκευάζουν έναν «κοινωνικό κόσμο», ένα είδος 

κρυφού αναλυτικού προγράμματος ανθρωπίνων σχέσεων, με βασικά δομικά 

γνωρίσματα αφενός τις προσπάθειες για ίση συμμετοχή στις δράσεις και στην 

επικοινωνία και αφετέρου τις σχέσεις ανισότητας. Οι ανισότητες αυτές εκφράζονται ως 

διαφορές επιρροής στη διαμόρφωση της ομάδας και ως διαφορές στην αποδοχή και 

υποστήριξη από τα μέλη της. Ο παράγοντας της κοινωνικής προέλευσης είναι 

καθοριστικός και για τη δημιουργία σχέσεων αποδοχής – π.χ. ένταξη στο παιχνίδι ή στις 

δραστηριότητες στη διάρκεια του διαλείμματος - αλλά και για τις σχολικές επιδόσεις.  

Ας δούμε τώρα κάποιες δυνατότητες διδακτικών παρεμβάσεων σε σχέση με το 

ζητούμενο της αποδυνάμωσης των αρνητικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων και των 

αντίστοιχων κυρίαρχων κατηγοριοποιήσεων. Η δυνατότητα επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης σε διαπροσωπικό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στην αποδυνάμωση των 

κατηγοριοποιήσεων, των προκαταλήψεων και των στερεότυπων και να συντελέσει στην 

αποδοχή των «διαφορετικών» μαθητών. Επίσης, η ισότητα ως προς το κύρος μπορεί να 

διασφαλισθεί μόνο με την παροχή δυνατοτήτων εκπροσώπησης και ίσης συμμετοχής σε 

όλους τους τομείς της σχολικής ζωής. Σίγουρα η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσης 

αποδοχής και αναγνώρισης στο πλαίσιο υπαρκτών κοινωνικών ανισοτήτων κάθε άλλο 

παρά εύκολη υπόθεση είναι. 

Όμως, ένα μάθημα που προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής και συλλογικής 

δράσης μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο ενίσχυσης της αυτοαντίληψης των 

αλλοδαπών μαθητών. Ακόμη, ως στοιχείο μιας «συμμετοχικής δημοκρατικής 

κουλτούρας» «επιβάλλει» τη διαπραγμάτευση και την εναρμόνιση των ενδιαφερόντων 

μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Έτσι, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις βασικές 

αρχές αυτών των δικαιωμάτων (ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αξία, ισότητα και 

δικαιοσύνη). Στη συνέχεια θα ασχοληθούν με το ερώτημα κατά πόσο αυτά τα βασικά 

δικαιώματα βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

Ακόμη, η δράση για την επίτευξη ενός κοινού στόχου παρέχει ευκαιρίες 
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ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και άμβλυνσης των προκαταλήψεων και των 

κοινωνικών κατηγοριοποιήσεων. Ασφαλώς, στον χώρο του σχολείου η συνεργατική 

μάθηση προσφέρει δυνατότητες αποδυνάμωσης των στερεότυπων κατηγοριοποιήσεων 

και αντιμετώπισης του «άλλου» ως προσώπου. Αυτό μπορεί να γίνει, επειδή το σχολείο 

έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη συνεργατική μέθοδο και εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος, επιδιώκοντας να αποκτήσουν οι μαθητές το αίσθημα ότι ανήκουν σε 

μια ομάδα, πέρα από τις όποιες διαφορές. 

Τέλος, οι δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται από ενήλικους, όπως 

δασκάλους, γονείς και εκπροσώπους της κοινότητας. Η εμπλοκή των ενηλίκων και 

κυρίως των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας σε κοινές δράσεις ανάδειξης και 

αναγνώρισης των διαφορών αποδίδει κύρος στο πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλοδαπών 

μαθητών. Έτσι, δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο θετικές προϋποθέσεις αποδοχής του 

«διαφορετικού». 

 

Χ. Γκόβαρης, Ι. Ρουσσάκης (2008). Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην 

Εκπαίδευση. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα, 

171-173 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιον τρόπο, κατά τη γνώμη των συγγραφέων, οι ενήλικοι μπορούν να 

βοηθήσουν, ώστε να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα στο σχολείο; (60-80 

λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις: προσπάθεια αλληλοαποδοχής και συνεργασίας, πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας (επισημαίνονται στο κείμενο με υπογράμμιση). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Αφού επισημάνετε πέντε από τις λέξεις/φράσεις του κειμένου που είναι σε 

εισαγωγικά, να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Στάσεις της κοινωνίας για την αναπηρία] 

 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας διενεργήθηκαν έρευνες με αντικείμενο τη 

διερεύνηση των κυρίαρχων στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στα ζητήματα 

αναπηρίας και την αποτύπωση των κοινωνικών τάσεων στο επίπεδο των 

ατομικών/κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν 

καταδεικνύουν ότι η κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο δεκτική όσον αφορά τη 

συναναστροφή με την ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Σε έρευνα του 2003 η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων διαφώνησε με την άποψη ότι δε θα ήθελαν να υπάρχει 

στην περιοχή τους ή στη γειτονιά τους κάποιο κέντρο ή ίδρυμα παιδιών με νοητική 

αναπηρία. Οι συμμετέχοντες στις έρευνες ρωτήθηκαν, επίσης, κατά πόσο θα 

μπορούσαν να παντρευτούν κάποιο άτομο με αναπηρία. Παρ’ όλο που το ποσοστό 

εκείνων οι οποίοι δε γνωρίζουν την απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μεγάλο, 

εξίσου μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο είναι και το ποσοστό εκείνων που δεν είναι 

αρνητικοί απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι στις νεαρές ηλικίες ο βαθμός δεκτικότητας για στενή 

συναναστροφή με άτομα με αναπηρία είναι υψηλότερος. Επίσης, παρουσιάζει αύξηση 

το ποσοστό του γενικού πληθυσμού που δήλωσε ότι θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα 

παιδί με αναπηρία. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί πως η συμπεριφορά της κοινωνίας 

απέναντι στα άτομα με αναπηρία είναι πολύ σημαντική για δύο κυρίως λόγους. Πρώτα 

πρώτα αποκαλύπτει τις διαθέσεις της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία 

σήμερα και έπειτα καταδεικνύει τις αλλαγές στη συμπεριφορά, άρα ως έναν βαθμό και 

στις αντιλήψεις την τελευταία δεκαετία. 

Άλλωστε, ολοένα και περισσότερα άτομα νιώθουν θαυμασμό για τα άτομα με 

αναπηρία τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό, μεταξύ άλλων, οφείλεται στη 

μεγαλύτερη συναναστροφή με τα άτομα με αναπηρία και στη διοργάνωση από τη χώρα 

μας των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Τα δύο αυτά συμπεράσματα 

συνεπικουρούνται και από τα αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών. Ο κόσμος 

σταδιακά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία και 

νιώθει αυξανόμενο θαυμασμό. 

Επιπλέον, το ποσοστό των ατόμων που νιώθουν οίκτο για τα άτομα με αναπηρία 

έχει μειωθεί αισθητά. Η κοινωνία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τα άτομα με αναπηρία 

είναι άτομα με ικανότητες /δυνατότητες αλλά και με συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες 
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για να ικανοποιηθούν πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο προώθησης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Εξάλλου, περιορίζεται το ήδη χαμηλό ποσοστό 

των ατόμων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία με περιπαικτική διάθεση, 

γεγονός που οφείλεται αφενός στη στάση των ατόμων με αναπηρία τα τελευταία χρόνια 

και αφετέρου στην εν γένει ωρίμανση και εκπαίδευση της κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα, συναισθήματα όπως είναι ο οίκτος ή η συμπόνια προς τα άτομα με 

αναπηρία παραμερίζονται και τη θέση τους παίρνουν πιο ενεργητικές και ουσιαστικές 

μορφές προσέγγισης της αναπηρίας. Έτσι, παρατηρείται από τη μια αύξηση του 

ποσοστού εκείνων που δήλωσαν ότι συμπεριφέρονται προς τα άτομα με αναπηρία με 

διάθεση προσέγγισης. Από την άλλη, όμως, ο κόσμος νιώθει αμήχανα απέναντι σε ένα 

άτομο με αναπηρία, επειδή δε γνωρίζει ούτε τις δυνατότητές του αλλά ούτε και τις 

ανάγκες του. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού εναποτίθεται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στην ενημέρωση του κοινού για την αναπηρία. Η αμηχανία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως το ενδιάμεσο συναίσθημα μεταξύ του οίκτου και της διάθεσης 

προσέγγισης. Επομένως, όσο περισσότερο ενημερωμένος είναι κάποιος για την 

αναπηρία, τόσο πιο απίθανο είναι να νιώθει οίκτο για τα άτομα με αναπηρία, ενώ 

ταυτόχρονα νιώθει μεγαλύτερη ευχέρεια στο να τα προσεγγίσει. 

 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (2008). Η κοινωνία τοποθετείται 

για την αναπηρία και απαιτεί τη λήψη μέτρων για την προστασία των Ατόμων με 

Αναπηρία από τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό. Αθήνα.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς εξηγούν οι συντάκτες του κειμένου το γεγονός ότι ο κόσμος νιώθει αμηχανία 

απέναντι στα άτομα με αναπηρία; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Ταυτόχρονα … προσεγγίσει) κειμένου. 

(μονάδες 2) 
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Β2β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η κάθε διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: χώρα, δεκτική, ηλικίες, 

αποκαλύπτει, οίκτο. (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους του ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας] 

 

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της εποχής μας είναι ότι η αγορά εργασίας 

γίνεται πιο σκληρή, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερες δυσκολίες βιοπορισμού. Καθώς η αγορά εργασίας στενεύει, οι 

εργασιακές απαιτήσεις ανεβαίνουν, ενώ οι αμοιβές πέφτουν. Στις συνθήκες αυτές 

μειώνεται το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, αυξάνεται η φτώχεια και 

παράλληλα συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των νέων και των 

γυναικών. Τέλος, εμπεδώνεται
1
 ο κοινωνικός αποκλεισμός για διάφορες ευάλωτες 

ομάδες.  

Παράλληλα, στις μέρες μας η σταδιοδρομία δεν έχει μονοσήμαντο χαρακτήρα. 

Στο μέλλον η πλειονότητα των εργαζόμενων δε θα αρχίζει και δε θα τελειώνει την 

επαγγελματική ζωή με την ίδια δουλειά, καθώς υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

των σημερινών εργαζομένων θα αλλάζει τρεις έως πέντε φορές επαγγελματική 

δραστηριότητα, ασκώντας είτε συναφή επαγγέλματα προς το αρχικό είτε εντελώς 

διαφορετικά. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι στο νέο δύσκολο οικονομικό τοπίο τα θέματα 

που σχετίζονται με την εργασία και τη σταδιοδρομία των ανθρώπων χρειάζεται να 

αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή. 

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας που 

ασχολείται με τους τρόπους, τις μεθόδους και τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν 

να υποστηριχτούν τα άτομα κάθε ηλικίας, προκειμένου να διαχειριστούν με επιτυχία 

τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις επιλογές της επαγγελματικής τους ζωής 

αξιοποιώντας το δυναμικό τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που απευθύνεται σε 

εκείνους οι οποίοι, ενώ βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν κάποια απόφαση 

για τη σταδιοδρομία τους, νιώθουν μπερδεμένοι και δυσκολεύονται να βρουν τον 

δρόμο τους. Προσφέρει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξετάσουν με προσοχή και 

ρεαλισμό τα προβλήματα που τους απασχολούν, ώστε να διαλέξουν αυτό που είναι 

καλύτερο γι’ αυτούς και να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της 

επιλογής. Βασικός σκοπός της είναι να διευκολύνει τα άτομα, ώστε να έχουν την 

καλύτερη δυνατή επαγγελματική πορεία στο δεδομένο κάθε φορά τοπίο της 

οικονομίας. Για να το επιτύχουν αυτό, θα πρέπει - μεταξύ άλλων - να εξοικειωθούν με 

την πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, με τα νέα εργασιακά πρότυπα, 

με τους τυπικούς ή άτυπους νόμους και με τις απαιτήσεις της. 

Κεντρική έννοια στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αποτελεί η επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου από τα πρώιμα στάδια της πορείας του μέχρι και τη 

                                                           
1
 εμπεδώνεται: σταθεροποιείται, παγιώνεται. 
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συνταξιοδότηση. Με τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη νοείται η εξελικτική πορεία 

του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στον χώρο της εργασίας. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά πορεία ζωής, καθώς αναφέρεται στη διαλεκτική 

σχέση ατόμου και εργασίας που αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου. 

Ωστόσο, η Συμβουλευτική δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλες εκφάνσεις και 

προβλήματα της ζωής που πιθανόν επηρεάζουν τη σταδιοδρομία του ανθρώπου. 

Συνεκτιμά λόγου χάρη τις προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες και τις επιλογές, 

που φέρνουν την επιθυμητή ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 

Συνδέεται, ακόμη, με την προσωπικότητα, τις προτιμήσεις, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες του ανθρώπου.  

Καθένας, προκειμένου να πάρει μια επαγγελματική απόφαση, χρειάζεται να 

λάβει υπόψη αρχικά τον εαυτό του, το πώς αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα, ποια 

είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, τι τον ενδιαφέρει, ποιοι είναι οι στόχοι 

του, τι θεωρεί σημαντικό στη ζωή και στον επαγγελματικό του χώρο. Η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας διαθέτει πλήθος τεχνικών και μεθόδων που βοηθούν 

τα άτομα να κάνουν «αυτοδιερεύνηση», δηλαδή να σκιαγραφήσουν το προφίλ
2
 τους 

και να εντοπίσουν εκείνα από τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιήσουν για την επαγγελματική τους πορεία κι εξέλιξη. Με άλλα λόγια, δεν 

αποσκοπεί στην παροχή έτοιμων «συνταγών», αλλά στη δραστηριοποίηση του ίδιου 

του ατόμου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει και να τις 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Αικ. Κεδράκα (χ.χ.). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας  Εκπαιδευτικό υλικό για τα 

κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, 5-18 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

                                                           
2 προφίλ: το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός 

ατόμου. 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη ότι, για να έχουν 

οι άνθρωποι την καλύτερη δυνατή επαγγελματική πορεία, θα πρέπει να 

εξοικειωθούν με την πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας; (50-70 

λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη παράγραφο (Η 

Συμβουλευτική…..απαιτήσεις της) και την πέμπτη παράγραφο (Ωστόσο,… του 

ανθρώπου) του κειμένου. 

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «δυσκολίες βιοπορισμού», «δραστηριοποίηση του ίδιου του ατόμου». 

 

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η εργασία στην εποχή των ρομπότ] 

 

Πολλές από τις δραστηριότητες που σήμερα γίνονται από ανθρώπους, θα 

πραγματοποιούνται στο μέλλον από τα ρομπότ. Αρκεί να αναφερθεί πως μεγάλες 

εταιρείες κατασκευής λογισμικού έχουν ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 

κατασκευή προγραμμάτων τα οποία θα αντικαταστήσουν οδηγούς, γκαρσόνια, ακόμη 

και νοσοκόμους, και πιστεύουν πως σε είκοσι περίπου χρόνια από σήμερα η 

τεχνολογία θα περιορίσει τη ζήτηση για εργασία, ειδικά στις δουλειές με χαμηλή 

εξειδίκευση. Εύλογα, λοιπόν, δημιουργείται η απορία: τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι που θα μείνουν χωρίς δουλειά; 

Πριν επιχειρήσω να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, θεωρώ σκόπιμο να δούμε τις 

αλλαγές που έφεραν στη ζωή μας οι υπολογιστές. Πιστεύω ότι μια τέτοια αναφορά θα 

μας βοηθήσει στην κατανόηση του προβλήματος και στην αποφυγή απαισιόδοξων 

σκέψεων. Η συζήτηση για την επίδραση των υπολογιστών στην αγορά εργασίας 

ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με την εμφάνιση των πρώτων 

υπολογιστών που είχαν τεράστιες για την εποχή δυνατότητες. Υπήρχε τότε ακριβώς ο 

ίδιος προβληματισμός. Ότι δηλαδή θα δημιουργούσαν το αργότερο ως το 2000 μια 

άνευ προηγουμένου ανεργία και ιδίως στους υπαλλήλους γραφείου. Η 

πραγματικότητα, όμως, αποδείχτηκε εντελώς διαφορετική. 

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι οι υπολογιστές επέφεραν αλλαγές σε πολλά 

επαγγέλματα. Για παράδειγμα, οι λογιστές, όπως τους ξέραμε τότε, εξαφανίστηκαν. 

Τους βλέπουμε σε παλιές ταινίες να φοράνε τα μαύρα πρόσθετα μανίκια για να μη 

λιώνουν τα σακάκια τους από το συνεχές τρίψιμο-γράψιμο στα κατάστιχα των 

επιχειρήσεων. Αυτή η δουλειά χάθηκε, αλλά οι λογιστές ουσιαστικά 

αναβαθμίστηκαν και σήμερα δουλεύουν όλοι με υπολογιστές, κάνοντας καλύτερα 

και αποδοτικότερα τη δουλειά τους. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τους πολιτικούς 

μηχανικούς. Πριν τριάντα-σαράντα χρόνια ανάλωναν πολύ χρόνο κάνοντας 

αριθμητικές πράξεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κυριότερο πρόβλημα της 

εποχής, της εξασφάλισης της στατικής του «φέροντος οργανισμού»
1
 της οικοδομής. 

Σήμερα η ίδια δουλειά γίνεται με υπολογιστές και ο μηχανικός ασχολείται 

αποκλειστικά με τον σχεδιασμό πολύπλοκων κατασκευών που θα ήταν αδύνατο να 

                                                           
1 Γενικά, ο φέρων οργανισμός οποιασδήποτε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικά 

υποστυλώματα – δοκούς, συνδέσμους, πλάκες από σκυρόδεμα (τσιμέντο) ή 

σύμμεικτες πλάκες με τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. 
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διαμορφωθούν με το «χέρι». 

Η βιομηχανία των υπολογιστών έχει δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις 

εργασίας σε όλο τον κόσμο, ώστε είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπολογίσει 

κανείς το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας που χάθηκαν από τους υπολογιστές και 

αυτών που δημιουργήθηκαν για τους υπολογιστές. 

Ύστερα από την παρέκβαση αυτή, ας δούμε πώς μπορεί να επηρεάσουν τα 

ρομπότ τη ζωή μας, στην οποία έχουν μπει εδώ και πολλά χρόνια, έστω και αν ακόμα 

δεν τα βλέπουμε να εξαπλώνονται όπως οι υπολογιστές. Είναι αποκαλυπτικό ότι 

υπάρχουν περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ρομπότ-σκούπες που σκουπίζουν 

πατώματα σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι γνωστό ότι τα σημερινά αυτοκίνητα 

κατασκευάζονται με τη βοήθεια τεραστίων ρομπότ. Ρομπότ κατασκευάζουν και τα 

ολοκληρωμένα κυκλώματα, που είναι η βάση των υπολογιστών και των κινητών 

τηλεφώνων. Υπάρχουν, ακόμα, και άλλες, πολύ εξειδικευμένες δραστηριότητες που 

εκτελούνται από ρομπότ, όπως η εξερεύνηση του πλανήτη Άρη και η εξουδετέρωση 

εκρηκτικών μηχανισμών Χωρίς τα ρομπότ, ο ρυθμός παραγωγής αγαθών θα ήταν 

αργός, πολλές ανακαλύψεις θα ήταν αδύνατες, ενώ πολλά αγαθά καθημερινής 

χρήσης, όπως τα αυτοκίνητα, οι προσωπικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, θα 

κόστιζαν μια περιουσία. 

Ωστόσο, πολλοί στοχαστές γνωρίζοντας ότι σήμερα διαθέτουμε την τεχνολογία 

- ταχύτατους επεξεργαστές, ευαίσθητους αισθητήρες και μεγάλες ταχύτητες 

μετάδοσης δεδομένων - ώστε να αρχίσει η κατασκευή οικιακών ρομπότ σε προσιτές 

τιμές, θεωρούν πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αύξηση της ανεργίας. Δεν 

ενστερνίζομαι την άποψη αυτή. Θεωρώ, αντίθετα,  ότι θα δούμε την ίδια εξέλιξη 

όπως και στους υπολογιστές. Δηλαδή ότι ορισμένα επαγγέλματα θα χαθούν και οι 

υπηρεσίες τους θα παρέχονται από μηχανές. Παράλληλα, όμως, θα δημιουργηθούν 

εντελώς νέες δραστηριότητες, οι οποίες θα αναπληρώσουν τις θέσεις εργασίας που θα 

χαθούν. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι εξελίξεις καταργούν θέσεις 

εργασίας, αλλά δημιουργούν άλλες. 

 

Α. Δρυμιώτης, εφ. Η Καθημερινή, 20.7.2014 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 
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Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο αρθρογράφος την άποψη ότι με την 

κατασκευή ρομπότ κάποια επαγγέλματα θα χαθούν, αλλά παράλληλα θα 

δημιουργηθούν νέες δραστηριότητες; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις που να δηλώνουν την ίδια σχέση συνοχής 

στην πέμπτη παράγραφο (Ύστερα… περιουσία) του κειμένου.  

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: τεχνολογία, εξειδίκευση, δουλειά, επιχειρήσεων, 

υπολογιστές. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως 

προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Το πρόσκομμα
1
 των παραδοσιακών προτύπων] 

 

Η ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών αναγνωρίζεται στις μέρες 

μας πρόθυμα στις διακηρύξεις αρχών. Ωστόσο, οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών 

παραμένουν στην οικογένεια, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνική ζωή. Μόνο 

που δεν παρουσιάζονται συχνά με τ’ όνομά τους. Μεταμφιέζονται σε προστασία της 

γυναίκας-μάνας, σε ανυστερόβουλη υποδοχή στον χώρο της εργασίας της γυναίκας 

εργαζόμενης. Έτσι, παρουσιάζεται η γυναίκα να έχει ανάγκη προστασίας, αφού 

πρώτα οδηγείται στην απεμπόληση
2
 της δυνατότητάς της να εξασφαλίσει την 

οικονομική της ανεξαρτησία. 

Η γυναίκα παρουσιάζεται συχνά σαν «η βασίλισσα του οίκου της». Όμως, σε 

πολλές περιπτώσεις στο «βασίλειο» αυτό την εξουσία την έχει άλλος!  Παρουσιάζεται 

να κάνει σπουδές ισότιμα με τους άνδρες, όταν γι’ αυτούς οι σπουδές οδηγούν 

συνήθως σε συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, ενώ για τις γυναίκες δεν 

συμβαίνει το ίδιο. Άλλοτε εργάζονται φορτωμένες συγχρόνως με τα περισσότερα από 

τα οικογενειακά βάρη κι άλλοτε πολιορκημένες από τις συνθήκες τις ζωής τους 

αφήνουν το πτυχίο τους να μετατραπεί σε άγονο σύμβολο. Η ανισότητα των φύλων 

επιβιώνει εντέλει με την ενεργητική συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας. 

Οι διεκδικήσεις για την ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών 

παραμένουν, λοιπόν, επίκαιρες και είναι πάντοτε αναγκαίες, για να εξαλειφθούν 

ολοφάνερες επιμέρους αδικίες. Κυρίως, όμως, για να ευαισθητοποιήσουν το 

κοινωνικό σύνολο σχετικά με τα κραυγαλέα αποτελέσματα μιας άνισης μεταχείρισης 

που υφίστανται οι γυναίκες, η οποία στηρίζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και τους 

ρόλους των δύο φύλων. 

Η επιβίωση των παραδοσιακών προτύπων για τον ρόλο των δύο φύλων δεν 

οφείλεται μόνο στην αδράνεια ή στον αργό ρυθμό μεταβολής των πολιτισμικών 

φαινομένων. Θεωρώ πως εξυπηρετεί και κάποια συμφέροντα. Συγκεκριμένα, το 

πρότυπο της συζύγου-μάνας-νοικοκυράς δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να 

χρησιμοποιούνται οι γυναίκες - συχνά ανειδίκευτες, πάντα βαρυφορτωμένες- κατά 

προτεραιότητα στις θέσεις εργασίας που δεν αμείβονται καλά, όπως στην αυγή της 

βιομηχανικής εποχής χρησιμοποιήθηκε η παιδική εργασία. Ακόμη, το πρότυπο αυτό 

επιτρέπει, ιδίως σε εποχές κρίσης και ανεργίας, να κατευθύνονται οι περισσότερες 

                                                           
1
 
 

πρόσκομμα: μεγάλο εμπόδιο στην εκτέλεση έργου ή στην εξέλιξη μιας διαδικασίας, 

κώλυμα. 
2
  απεμπόληση: εγκατάλειψη. 
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από τις γυναίκες που θέλουν να εργαστούν στην αγορά εργασίας, στην οποία όμως 

αντιμετωπίζουν την άρνηση προσλήψεων. Επίσης, οι απολύσεις γυναικών 

συνδυάζονται κάποιες φορές και με τα συζυγικά επιδόματα ή με φορολογικές 

ρυθμίσεις που καθιστούν τη γυναικεία εργασία ασύμφορη. Επιπλέον, δημιουργεί τις 

συνθήκες να μετατίθεται στις γυναίκες, κυρίως σε αυτές, το βάρος και οι επιπτώσεις 

των καθυστερήσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, όπως λόγου χάρη οι 

ελλείψεις σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, σε παιδικές κατασκηνώσεις κ.λπ.. 

Τέλος, εξουδετερώνει το δυναμικό των διεκδικήσεων που θα προέκυπταν, αν όλοι 

μαζί, άνδρες και γυναίκες, αντιμετώπιζαν με ίσους όρους τα παραπάνω προβλήματα. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η κατάλυση της άνισης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών είναι κοινωνικό και όχι φεμινιστικό αίτημα. Άλλωστε, μέσα στη σύγχρονη 

δυναμική δημιουργούνται νέες σχέσεις και νέα πρότυπα που διαγράφουν την τάση να 

αναλαμβάνουν ισότιμα άντρες και γυναίκες τους πολλαπλούς κοινωνικούς τους 

ρόλους. 

 

Μ. Ηλιού (1991). Βήματα εμπρός, βήματα πίσω. Αθήνα: Θεμέλιο, 105-109 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (80 – 100 λέξεις). 

 (μονάδες 20) 
 

Β. (Μονάδες 15) 
 

B1. Η συγγραφέας διαπιστώνει ότι παραμένουν οι διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών. Σε ποια δεδομένα στηρίζει την παραπάνω διαπίστωση; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Η ισότητα… ανεξαρτησία) 

του κειμένου;  

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συνθέσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο 

κείμενο με έντονη γραφή): ισότητα, χώρο εργασίας, φύλων, διεκδικήσεων, 

αίτημα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την 

πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να αναφέρετε ένα σημείο του κειμένου στο οποίο εντοπίζετε σαρκασμό-

ειρωνεία. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[«Εκφοβισμός», ένα «σπορ» που συνηθίζεται στους χώρους εργασίας] 

 

Μπορεί οι Κινέζοι να μας έμαθαν ότι μια φωτογραφία λέει περισσότερα από 

ό,τι χίλιες λέξεις, όμως οι Βρετανοί με μία και μόνο λέξη – που συνήθως δε 

μεταφράζεται – μπορούν να περιγράψουν μία ολόκληρη κατάσταση και 

συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει με τον εκφοβισμό (bullying) που, όταν λαμβάνει χώρα 

σε ένα εργασιακό περιβάλλον, δεν απέχει πολύ από το να σημαίνει «ταύρος σε 

υαλοπωλείο». Ο «ταύρος» συνήθως είναι κάποιος προϊστάμενος με επιτυχή καριέρα 

στην επιχείρηση, κάτι που εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί ο ίδιος για να καλύπτει 

την αντικοινωνική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά του. 

Συνήθως οι «ταύροι» επιτίθενται σε άτομα που τα θεωρούν αδύναμα – κατά 

προτίμηση νεοφερμένους και γυναίκες – χωρίς να εξαιρούν και τους δυνατούς 

«στόχους», έτσι, σαν ένα παιχνίδι εξουσίας, επιβεβαίωσης και επικράτησης μέχρι 

τελικής πτώσης, όπως συμβαίνει στις κοκορομαχίες – παράνομες πλέον ακόμη και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το «σπορ» του εκφοβισμού ανθεί στα εργασιακά 

περιβάλλοντα και υποθάλπεται
1
 από την έλλειψη σχετικής πολιτικής εκ μέρους των 

εργοδοτών ή από τη «σιωπή των αμνών», που έχουν ενστερνισθεί τη «χρυσή οδηγία» 

ότι ο καλός καριερίστας όσο λιγότερο παίρνει θέση στους καβγάδες των άλλων τόσο 

πιο ασφαλής είναι και τόσο πιο γρήγορα θα ανέλθει τη σκάλα της ιεραρχίας. 

Ο εκφοβισμός μπορεί να εκδηλώνεται ως φραστικός εκφοβισμός, επιτίμηση, 

απαξιωτικός χαρακτηρισμός, παρενόχληση κάθε είδους, επαγγελματικός 

παραμερισμός, φωνές και με εμφανή την επιθετικότητα στη γλώσσα του σώματος. Η 

ζημιά που προκαλεί στα άτομα, τα οποία δέχονται τη συμπεριφορά – κυρίως όταν 

πρόκειται για προσωπικότητες ήπιες και χαμηλών τόνων – αλλά και στις ίδιες στις 

επιχειρήσεις έχει εκτιμηθεί ως σοβαρή. Το κόστος για την επιχείρηση είναι η μείωση 

της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των «θυμάτων» εργαζομένων, η 

αύξηση των εξόδων της για νέες προσλήψεις αλλά και για τη συγκράτηση του καλού 

προσωπικού της και, κυρίως, η αμαύρωση της εικόνας της. 

Όσο για τα άτομα που υφίστανται τον εκφοβισμό, υποφέρουν από το άγχος 

και τις ασθένειες που αυτό τους προκαλεί. Παρουσιάζουν προβλήματα πνευματικής 

υγείας, έχουν κακή απόδοση, χάνουν το ηθικό τους και υπόκεινται σε νευρική 

κατάρρευση. Ιδιαιτέρως σοβαρό, ωστόσο, γίνεται το φαινόμενο αυτό – καθώς 

                                                           
1
 Υποθάλπω: βοηθώ, ενισχύω κρυφά, πρόσωπο ή κατάσταση με αρνητικά 

χαρακτηριστικά. 
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αντανακλά την έλλειψη κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους της επιχείρησης – όταν γίνεται 

ανεκτό να πλήττει άτομα που παίρνουν το βάπτισμα του πρώτου εργασιακού 

περιβάλλοντος. Ενήλικα «παιδιά», που δεν πρόλαβαν ακόμη να αποτινάξουν το 

μεγάλο άγχος των πολύχρονων σπουδών τους, άπειρα από τους άγραφους νόμους της 

ζούγκλας του επαγγελματικού ανταγωνισμού, γεμάτα όνειρα και προσμονή για την 

πρώτη επιβεβαίωσή  τους από τους «άξιους» και τους φτασμένους. 

Το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ
2
 στη Βρετανία έχει από καιρό συμβουλεύσει τις 

επιχειρήσεις να αναπτύξουν πολιτικές καταπολέμησης της συμπεριφοράς αυτής και 

να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Να εκπαιδεύσουν τα στελέχη 

τους για να αντιμετωπίσουν τέτοια επεισόδια και να εγκαταστήσουν τηλεφωνικές 

γραμμές άμεσης δράσης για τα τυχόν θύματα. Συνιστά, επίσης, την έκδοση σχετικού 

φυλλαδίου με συμβουλές και οδηγίες αντιμετώπισης. Το Ινστιτούτο προτείνει στους 

εργαζομένους από την πρώτη στιγμή που αντιληφθεί κάποιος μία τέτοια 

συμπεριφορά, να αναζητήσει σχετικές αποδείξεις. Να προσπαθήσει μάλιστα να 

πληροφορηθεί αν ο εργοδότης τους έχει υιοθετήσει πολιτική κατά της ανάρμοστης 

αυτής συμπεριφοράς εναντίον του.  

 

Χρ. Δαμουλιάνου, εφ. Καθημερινή της Κυριακής, 14.04.2013 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Από ποιους, κατά την αρθρογράφο, ασκείται συνήθως η εκφοβιστική 

συμπεριφορά και ποια τα συνηθέστερα θύματά τους; (60 – 80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Οργανισμός που μελετά την εκπαίδευση, διοίκηση, διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού στις επιχειρήσεις (και σε κάθε εργασιακό χώρο), με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης. Στα πλαίσια αυτά διερευνώνται επίσης οι εργασιακές 

συνθήκες και οι ανθρώπινες σχέσεις των εργαζομένων. 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: καριέρα, 

στόχους, επιβεβαίωσης, θέση, αποδοτικότητας. (Μπορείτε να 

τροποποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλ. το πρόσωπο, τον αριθμό κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε μία από τις λέξεις ή φράσεις ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου 

του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια, να γράψετε μια δική σας πρόταση στην οποία να 

χρησιμοποιήσετε την παραπάνω λέξη ή φράση. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η τυραννία της κενότητας]  

 

Ακούω αρκετούς να μιλάνε σαν ιεροκήρυκες για δημοκρατία στην τέχνη, 

καλύτερα για εκδημοκρατισμό, για λαϊκότητα, για ευληπτότητα και άλλα παρόμοια. 

Όταν τους ρωτάς τι ακριβώς εννοούν και κυρίως αν μπορούν να τεκμηριώσουν με 

παραδείγματα τις απόψεις τους, αδυνατούν να απαντήσουν συγκεκριμένα. Αγορεύουν, 

λοιπόν, και καταλαβαίνεις αμέσως ότι το ύψιστο παράδειγμα εκδημοκρατισμού που 

έχουν στο μυαλό τους είναι αυτό των τηλεμετρήσεων και της Eurovision. Κάθε χώρα 

στέλνει το τραγούδι και τον τραγουδιστή που έχει επιλέξει με δημοκρατικές 

διαδικασίες, ψηφοφορίες, με SMS
1
 κ.λπ. Στη συνέχεια τα τραγούδια παρουσιάζονται σε 

πανευρωπαϊκή προβολή και οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν το καλύτερο πάλι με 

«δημοκρατικές διαδικασίες», SMS κ.λπ. Ο τέλειος εκδημοκρατισμός στην τέχνη, 

λοιπόν, ή η αποθέωση της συμμετοχικής δημοκρατίας.  

Μόνο που ο διαγωνισμός της Eurovision δεν είναι τέχνη και η δημοκρατία του 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά η «τυραννία των ανόητων», για να θυμηθούμε τον Σαρλ 

Μποντλέρ. Είναι η δημοκρατία του πολτού, στην οποία όλα αλέθονται και τίποτε δεν 

ξεχωρίζει. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της δημοκρατίας, τίποτε δεν ιεραρχείται, 

όλοι είναι το ίδιο. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, επειδή ακριβώς νομιμοποιούν 

τον πολτό, αφού οτιδήποτε περάσει απ’ αυτά αποκτά νομιμοποιητικά εύσημα.  

Για να ξαναγυρίσουμε στην τέχνη, αυτή ήταν πάντοτε υπόθεση μιας ελίτ
2
. Δεν 

εννοώ μιας κοινωνικής ελίτ, ας πούμε κάποιων μεγαλοαστών ή κάποιων γαιοκτημόνων 

παλαιότερα. Εννοώ μιας ελίτ ανθρώπων που προσπαθούν, που θυσιάζονται, που είναι 

ολοκληρωτικά δοσμένοι σε αυτό που κάνουν, που παίρνουν ρίσκα. Και φυσικά εννοώ 

μιας ελίτ ανθρώπων που έχουν την ικανότητα να αισθανθούν την ταραχή της τέχνης. 

Και αυτοί μπορεί να είναι οι πιο καθημερινοί άνθρωποι, οι πιο «ασήμαντοι», οι 

ανώνυμοι της πραγματικής δημοκρατίας.  

Η άλλη δημοκρατία στις ημέρες μας είναι εντελώς φαινομενική. Δεν υπάρχει 

μεγαλύτερο αίσθημα αποξένωσης, μεγαλύτερη πλήξη, μεγαλύτερη περιθωριοποίηση 

του ανθρώπου όσο από αυτά που δοκιμάζουμε μέσω της φαινομενικής συλλογικότητας 

της επικοινωνίας. Τα άτομα (επίτηδες χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη) αναζητούν μια θέση 

μέσα σ’ αυτήν τη φαινομενική συλλογικότητα και γεμίζουν τις διευθύνσεις του 

                                                 
1
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας 
2
Ομάδα ανθρώπων με περιορισμένο αριθμό επίλεκτων μελών.  

GI_V_NEG_0_20198.pdf



MySpace
3
 και εσχάτως του Facebook (που, αν το καλοσκεφθείς, είναι αποτροπιαστικό). 

Παραδίδονται έτσι άνευ όρων στη δημοκρατία της αγοράς ή καλύτερα στη δημοκρατία 

των προϊόντων της αγοράς, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της έκφρασης και της 

δημοκρατίας χωρίς όρια.  

Ναι, είναι ψευδαίσθηση αυτού του είδους η έκφραση, γιατί αποτελεί μια 

δημοκρατία του μάταιου. Εκατομμύρια τα μπλογκ και οι μπλόγκερ στο Internet. 

Εντάξει, εκφράζονται, αν και η σωστότερη λέξη είναι εκτονώνονται. Για να μείνουμε, 

όμως, στον χώρο της τέχνης, δε βλέπω θεαματικά αποτελέσματα στη βελτίωση της 

λογοτεχνίας, δε βλέπω θεαματικά αποτελέσματα στην ποιότητα του διαλόγου ούτε στις 

διαδικασίες της πρόσληψης, παρά τα χιλιάδες κείμενα που «αναρτώνται» κάθε λεπτό 

στις ιστοσελίδες. Καλλιτέχνες εξακολουθούν να είναι αυτοί που εργάζονται, που 

ρισκάρουν, που δίνονται, που αφιερώνονται ακόμη και σε μια χίμαιρα. Αυτοί 

αποτελούν την πραγματική δημοκρατία της τέχνης. Η δημοκρατία του SMS δεν μπορεί 

να είναι τίποτε άλλο παρά η δημοκρατία της βουής, έκφραση του πολτού. 

 

Ν. Μπακουνάκης, εφ. Το Βήμα, 2.12.2007 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια η γνώμη του αρθρογράφου για όσους μιλούν σαν ιεροκήρυκες για 

δημοκρατία στην τέχνη; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τελευταίας (Ναι …πολτού) παραγράφου του 

κειμένου. 

 

(μονάδες 5) 

                                                 
3
 Κάπως λιγότερο γνωστό από το Facebook, αν και λίγο παλιότερο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης 
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Γ. (Μονάδες 15)  

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αδυνατούν, εξαιρούνται, 

υπόδικο, θυσιάζονται, μάταιου (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «…Παραδίδονται έτσι άνευ όρων στη δημοκρατία της αγοράς ή καλύτερα 

στη δημοκρατία των προϊόντων της αγοράς, δημιουργώντας την 

ψευδαίσθηση της έκφρασης και της δημοκρατίας χωρίς όρια». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στο παραπάνω απόσπασμα του κειμένου 

είναι κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη όρια. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Ο καλλιτέχνης και το κοινό του] 

 

Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καμιά αμφιβολία ότι η σχέση καλλιτέχνη-

κοινού είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάλυση του ρόλου και της συμβολής της 

σύγχρονης τέχνης στον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η σχέση καλλιτέχνη-κοινού 

έχει πριν από όλα την έννοια της επικοινωνίας και της μεταβίβασης μηνυμάτων, που 

δεν μπορεί παρά να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη επικοινωνία σημαίνει ότι ο 

καλλιτέχνης δέχεται ερεθίσματα από το κοινό, δηλαδή από το ανθρώπινο, το 

κοινωνικό περιβάλλον του, τα οποία μετουσιώνει αισθητικά, τα μεταγλωττίζει στη 

γλώσσα της τέχνης και τα ξαναδίνει με αλλιώτικη μορφή στο κοινό.  

Ασφαλώς, ο καλλιτέχνης δεν αντανακλά απλώς την πραγματικότητα αλλά, 

όπως προαναφέρθηκε, τη μετουσιώνει, την αναπαράγει σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο, 

τη συμβολοποιεί με καλλιτεχνικά μέσα. Αυτή είναι η πράξη της δημιουργίας του, η 

μορφοποιητική του ενέργεια, η συμβολή του στον μετασχηματισμό. Η τελευταία 

αυτή συμβολή υπάρχει, γιατί η πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία έχει πάντοτε ένα 

στοιχείο απόστασης, κριτικής, ανάλυσης, αντιπαράθεσης με άλλες υπαρκτές ή 

δυνατές πραγματικότητες. Αυτό ακριβώς το στοιχείο δημιουργεί μια πρώτη σοβαρή 

δυσκολία επικοινωνίας με το κοινό που, δεμένο με τις ανάγκες, τα προβλήματα και το 

άγχος της καθημερινότητας, έχει περιορισμένη δεκτικότητα για κριτική, 

οραματισμούς και συμβολισμούς, που εκφράζονται καλλιτεχνικά.  

Δυσκολία όμως δεν σημαίνει και αδυναμία. Ο καλλιτέχνης έχει δυνατότητα να 

επιβάλει τη «γλώσσα» του, τον τρόπο έκφρασής του. Έχει δυνατότητα να 

λειτουργήσει παιδευτικά και ηθοπλαστικά, μπορεί να ευαισθητοποιήσει αν δεν 

κινείται σε ένα καθαρά υποκειμενικό επίπεδο ατομικής έκφρασης. Η «καθαρά» 

ατομική έκφραση είναι περισσότερο παιδιά, δηλαδή παιχνίδι, και πολύ λιγότερο 

τέχνη, η οποία στηρίζεται και προϋποθέτει την επικοινωνία. 

Ένα πρόβλημα γενικό της εποχής μας είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο 

«άνοιγμα» ανάμεσα σε μια ραγδαία, εκρηκτική θα λέγαμε, εξέλιξη της τεχνολογίας 

και στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα «άνοιγμα» που 

εκδηλώνεται στο γεγονός ότι η τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας δεν 

πλαισιώνεται πολιτισμικά. Αντίθετα, κινείται αυτόνομα. Το φαινόμενο αυτό, που ο 

Ogburn
1
 ονόμασε «πολιτισμική καθυστέρηση», έχει τεράστιες επιπτώσεις αναφορικά 

                                                           
1
 William Fielding Ogburn (1886 - 1959): Αμερικανός κοινωνιολόγος. Υποστήριξε ότι η «πολιτισμική 

καθυστέρηση» είναι κοινωνικό φαινόμενο που οφείλεται στην τάση της «υλικής κουλτούρας» να 

αλλάζει γρήγορα ενώ η «μη υλική κουλτούρα» αντιστέκεται στην αλλαγή και παραμένει σταθερή για 

μακρό χρονικό διάστημα.  
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με την ικανότητα του μέσου ανθρώπου να δεχτεί μηνύματα και να αφομοιώσει νέες 

αξίες πολιτισμού και νέες μορφές έκφρασης. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα 

παιδείας, με την ευρεία έννοια του όρου, που καλείται ο σύγχρονος κόσμος να 

αντιμετωπίσει. 

 Ένα πρόβλημα που αφορά, όμως, τη χώρα μας είναι η μεταφορά, όπως σε 

όλους τους τομείς άλλωστε, έτοιμων τεχνοτροπιών, ξένων καλλιτεχνικών προτύπων 

και μοντέλων, που δεν έχουν ωριμάσει και βλαστήσει σε ελληνικό έδαφος και δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του τόπου μας. Φυσικό είναι η 

ανεπεξέργαστη αυτή εισαγωγή να αφήνει αδιάφορο και ανεπηρέαστο το ευρύ κοινό.  

Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και ο καλλιτεχνικός σνομπισμός που μαστίζει τη χώρα μας 

και το γεγονός ότι η τέχνη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόθεση κλειστών κύκλων, οι 

οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοθαυμάζονται.  

 Ο καλλιτέχνης είναι από τη φύση του η πιο ευαίσθητη κεραία, ο 

σεισμογράφος της κοινωνικής μεταβολής. Όμως, για να επηρεάσει και για να 

ευαισθητοποιήσει, για να γίνει επιταχυντικός συντελεστής στην πορεία 

απελευθέρωσης του ανθρώπου, πρέπει να επικοινωνεί με το ευρύ κοινό και όχι με το 

ναρκισσιστικό κοινό των κλειστών κύκλων. Ο καλλιτέχνης, εφόσον λειτουργεί 

σύμφωνα με την έννοια αυτή, μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο ίσως αντίβαρο 

στον μονοδιάστατο, στον ετεροκατευθυνόμενο άνθρωπο, στον άνθρωπο χωρίς 

φαντασία, που είναι το θλιβερό υποπροϊόν του καταναλωτισμού και της 

«κουλτούρας» της διαφήμισης. 

 

Β. Φίλιας (1988). Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 268-

270 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι «ο καλλιτέχνης … μπορεί να 

αποτελέσει το σημαντικότερο ίσως αντίβαρο στον μονοδιάστατο, στον 

ετεροκατευθυνόμενο άνθρωπο». (60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 
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Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία παράγραφο (Ο καλλιτέχνης... 

της «κουλτούρας» της διαφήμισης) του κειμένου.  

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή: αναπαράγει, κριτική, τεχνολογική επανάσταση, 

προτύπων, αντίβαρο. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο 

ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, τον χρόνο κλπ). Φροντίστε, 

ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης-

φράσης. 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α.  «Ο καλλιτέχνης είναι από τη φύση του η πιο ευαίσθητη κεραία, ο 

σεισμογράφος της κοινωνικής μεταβολής»: 

 

Nα γράψετε εάν στη συγκεκριμένη πρόταση η χρήση της γλώσσας είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/ συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Ανάλογα με την απάντησή σας, να προτείνετε αντίθετα μία 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική επαναδιατύπωση της 

ίδιας πρότασης, ώστε να αποδίδεται το ίδιο νόημα.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Το μέλλον της εργασίας] 

 

Η επανάσταση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, που 

διαδέχτηκε τη βιομηχανική επανάσταση, επέφερε ρηξικέλευθες
1
 αλλαγές στο είδος 

και στη σύνθεση των επαγγελμάτων. Ο ανειδίκευτος βιομηχανικός εργάτης, που 

αποτελούσε και τη μεγάλη μάζα της εργατικής τάξης μέχρι τα μέσα του αιώνα μας, 

βαίνει ραγδαία προς εξαφάνιση. Έχει ήδη εκτοπιστεί από τη σύγχρονη τεχνολογία ή 

έχει αντικατασταθεί από τεχνίτες ή χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

αυτοματισμού. Μετά τη μεγάλη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα, της γεωργίας, 

μειώνεται ραγδαία και ο δευτερογενής τομέας και ειδικά η βιομηχανία. Αλλά και ο 

αριθμός των υπαλλήλων γραφείου, που αυξανόταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, 

σήμερα μειώνεται, ιδίως μάλιστα αν το μοναδικό τους προσόν είναι το απολυτήριο 

λυκείου.   

Η πληροφορική αναδεικνύεται πλέον ως το κυρίαρχο όχημα που οδηγεί στο 

μέλλον, αφού πολυποίκιλες εφαρμογές της αντικαθιστούν εργατικό και υπαλληλικό 

προσωπικό. Οδεύουμε προς την εποχή στην οποία όσοι δε γνωρίζουν τουλάχιστον να 

χειρίζονται υπολογιστές θα θεωρούνται περίπου ως αναλφάβητοι. Οι εξελίξεις αυτές 

βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας, τη μείωση της σημασίας του κράτους-έθνους και τη συρρίκνωση των 

θέσεων εργασίας. Οι ίδιες εξελίξεις, όπως υποστηρίζουν οι πλέον απαισιόδοξοι 

αναλυτές, προδικάζουν τη διατήρηση και διεύρυνση των σημερινών υψηλών 

ποσοστών ανεργίας που συνοδεύονται από εγκληματικότητα, βία και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

Αν και το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αρκούντως προκλητικό, η 

υπόθεση του έργου του «Τέλους της εργασίας», όπως την περιγράφει ο Τζέρεμυ 

Ρίφκιν, ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας. Σε γενικές γραμμές εκτιμούμε 

ότι η ανθρώπινη εργασία εξαλείφεται συστηματικά από ορισμένες πλευρές της 

παραγωγικής διαδικασίας, ενώ σε άλλες μετεξελίσσεται και υποκαθίσταται από άτομα 

με υψηλότερη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.  

Στο σύνολό της, πάντως, η απασχόληση πολύ δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί 

σε επίπεδα αντίστοιχα της αύξησης του πληθυσμού, εφόσον διατηρηθούν τα ισχύοντα 

εβδομαδιαία ωράρια εργασίας. Γι’ αυτό και η μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας 

αποτελεί ένα ορατό βήμα στο μέλλον, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η εφαρμογή της 

                                                           
1
 ρηξικέλευθος: αυτός που με τόλμη επιχειρεί κάτι νέο, ανοίγει ένα νέο δρόμο 
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θα αρχίσει από τις πλέον ισχυρές και περισσότερο ανταγωνιστικές οικονομίες, όπως 

αυτή των ΗΠΑ.  

Γεγονός είναι ότι ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής σήμερα είναι πολύ 

γοργός. Αν στις αρχές του αιώνα ένα επάγγελμα ή μια ειδικότητα διαρκούσαν μια 

ολόκληρη ζωή, σήμερα αυτό είναι αδύνατο, αφού η τεχνολογία με την οποία 

συνδέονται ανανεώνεται κάθε 10-15 χρόνια. Σύμφωνα με υπολογισμούς που 

παρατίθενται σε επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε δέκα χρόνια από 

σήμερα, το 80% του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τώρα θα έχει ήδη 

απαρχαιωθεί, με συνέπεια, αν δεν υπάρξει εκ νέου εκπαίδευση, το 80% των 

εργαζομένων να διαθέτει ξεπερασμένες επαγγελματικές γνώσεις. Από τώρα μάλιστα 

είναι δύσκολο να βρεθούν εργαζόμενοι με ικανοποιητικά προσόντα και επαρκή 

ειδίκευση. 

Επομένως, οι εργαζόμενοι που θα ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις που 

διαθέτουν έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης και υψηλών εισοδημάτων. 

Η γνώση ξένων γλωσσών και ειδικότερα της αγγλικής αποτελεί οπλοστάσιο για τον 

εργαζόμενο του μέλλοντος, εκτός από τη δεδομένη υποχρεωτική εξοικείωσή του με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων της τεχνολογίας 

και της οικονομίας, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να συνδυάζουν 

την ευρύτητα των γνώσεων με την εξειδίκευση.  

 

Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. 

Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 75-77 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια κατηγορία εργαζομένων, σύμφωνα με τον συγγραφέα, θα έχει τις 

μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης και υψηλών εισοδημάτων στο μέλλον 

και γιατί; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Στο σύνολό της... των 

ΗΠΑ) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2.β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: πληροφορικής, τεχνολογία, κοινωνικό 

αποκλεισμό, εξαλείφεται, θα ανανεώνουν. Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «(Ο ανειδίκευτος βιομηχανικός εργάτης) έχει ήδη εκτοπιστεί από τη 

σύγχρονη τεχνολογία»: Στην παραπάνω πρόταση να εξηγήσετε την επιλογή 

της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. Πού δίνεται η έμφαση 

με την ενεργητική σύνταξη;  

(μονάδες 3) 

 

 

 

GI_V_NEG_0_20207.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 

Μόνιμη εργασία τέλος! 

 

 «Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα 

καλύτερα, σταθερή εργασία». Ο πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού είναι κατηγορηματικός: οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό τοπίο τα 

επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες, που, για να διατηρεί κάποιος την εργασία του, θα 

πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του. Αλλά και η εργασία δε 

θα είναι αυτή που ξέραμε ως τώρα. Ώσπου να βγουν στη σύνταξη, οι εργαζόμενοι του 

μέλλοντος θα αναγκασθούν να αλλάξουν αρκετά επαγγέλματα. Πόσα; Εξαρτάται. 

Όσοι δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο γνώσεων θα αλλάξουν πολλά και διαφορετικά 

μεταξύ τους επαγγέλματα. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις 

αναμένεται να μετακινούνται σε διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου 

απασχόλησης. 

Τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες 

για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα. 

Παραδείγματος χάριν, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα νεαρής 

ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, 

εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελούν ένα είδος «μελλοντικής επένδυσης», αφού 

αργότερα θα «βγάλουν» τα λεφτά που ξόδεψε γι’ αυτά ο εργοδότης τους. Αυτοί, 

όμως, έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να μείνουν πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά. 

Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να 

προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης, αλλά εγκαταλείπουν 

τη δουλειά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι των 50 ετών. Οι τελευταίοι δεν είναι 

ιδιαίτερα δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων, αλλά 

είναι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι στην επιχείρηση. 

Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης, 

όπως η τηλεργασία. Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή 

μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το 

αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση 

και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής 

εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της 

τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και 

είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα 

αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην 

παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής 
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συναναστροφής και «συγκατοίκησης». Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που 

επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να 

ανεβαίνει. 

Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε 

εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων 

Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα 

κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε 

λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το 

λεγόμενο «front desk»
1
, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την 

υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από 

άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να 

αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας. 

 

Δ. Κρουστάλλη, εφημ. Το Βήμα, 6.2.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιο παράδειγμα αποδεικνύει η αρθρογράφος το παράδοξο των επιπτώσεων 

από τη συχνή αλλαγή εργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 

λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Άλλο ένα παράδοξο...να 

ανεβαίνει) του κειμένου;  

 (μονάδες 3) 

Β2.β. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη παράγραφο (Τα τελευταία 

χρόνια,...στην επιχείρηση) και την τρίτη παράγραφο (Άλλο ένα παράδοξο...να 

ανεβαίνει) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

                                                           
1
 front desk: γραμματεία, υποδοχή. 
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Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: εξειδικευμένες γνώσεις, επένδυσης, 

παραγωγή, αυτοματοποίηση της δουλειάς, θέσεις εργασίας. Φροντίστε, 

ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε 

λέξης/φράσης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει 

μελέτες για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει 

αρκετά παράδοξα»: Στο παραπάνω απόσπασμα ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί 

μια αναφορική ονοματική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την 

χαρακτηρίσετε είτε ως ονοματική προσδιοριστική είτε ως ονοματική 

παραθετική, ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 [Η τηλεόραση ως «φθηνή πολυτέλεια»] 

 

Πρόσφατα άκουσα τυχαία έναν άνδρα γύρω στα 35 - 40 να περιγράφει πόσο 

όμορφα θα περνάει τώρα που απολύθηκε. «Δεν τους έχω ανάγκη», έλεγε σαν να 

προσπαθούσε να δώσει κουράγιο στον εαυτό του. «Έχω την τηλεόραση plasma, 42 

ίντσες όλες δικές μου, φαγητό τζάμπα, γιατί να δουλεύω για ένα κομμάτι ψωμί; Όλη 

μέρα ξάπλα μπρος στην plasma». Δεν ξέρω ποιος θα του εξασφαλίζει τη δωρεάν 

σίτιση. Ενδεχομένως οι συνταξιούχοι γονείς ή κάποιο εισόδημα στο χωριό. Όμως, ο 

άνθρωπος αυτός θέλοντας να δώσει κουράγιο στον εαυτό του περιέγραφε μια 

ονειρική ζωή αεργίας και αέναης τηλεθέασης. 

H μεγάλη έγχρωμη τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι πια σημάδια πλούτου, αλλά βασικά 

αγαθά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής απογραφής πληθυσμού στο 

Μεξικό, τα νοικοκυριά που έχουν τηλεόραση (93%) είναι περισσότερα από αυτά που 

διαθέτουν ψυγείο (82%) ή ντους (65%), «κάτι αρκετά περίεργο για μια ζεστή χώρα με 

φριχτή τηλεόραση», παρατηρεί σοκαρισμένος ο συντάκτης του σχετικού άρθρου στο 

περιοδικό «Εconomist». 

Σε μια έρευνα για την πείνα στον κόσμο, στο τρέχον τεύχος ενός άλλου 

περιοδικού, του «Foreign Policy», οι μελετητές ρωτούν έναν πάμπτωχο χωρικό στην 

Ινδονησία γιατί αγόρασε τηλεόραση, τη στιγμή που η οικογένειά του λιμοκτονεί. 

Εκείνος γελάει και απαντά: «Μα, η τηλεόραση είναι πιο σημαντική από το φαγητό!». 

Και όχι μόνο η τηλεόραση, αλλά και το κινητό τηλέφωνο. Μετανάστες που δεν έχουν 

ούτε στρώμα να πλαγιάσουν χρειάζονται το κινητό για να επικοινωνούν με συγγενείς 

και συμπατριώτες τους στην Ευρώπη ή στην πατρίδα τους. Η μικρή αυτή συσκευή 

γίνεται η πυξίδα που τους βοηθάει να μη θαλασσοπνίγονται. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες 

αποτυπώνουν στο βίντεο του κινητού τους τις στιγμές του απόπλου από τις ακτές της 

Bόρειας Αφρικής των σαπιοκάραβων που θα τους μεταφέρουν στη Λαμπεντούζα
1
 (αν 

σταθούν τυχεροί και δεν τους καταπιεί η φονική Μεσόγειος). Γέλια, χαρές και το 

καράβι σαλπάρει. 

Συχνά η τηλεόραση, ανεξάρτητα από το πόσο άθλιο ή εκλεκτό είναι το 

πρόγραμμά της, κάνει μια δύσκολη ζωή, μοναχική ή μη, υποφερτή. Η έξοδος από το 

σπίτι κοστίζει και γι’ αυτό η άνοδος της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση της 

τηλεθέασης. Όπως δείχνουν σχετικές μετρήσεις, από τον Οκτώβριο του 2010 έως τα 

                                                           
1
 Λαμπεντούζα: ιταλικό νησί ανάμεσα στη Σικελία και τις ακτές της Τυνησίας, από το οποίο 

εισέρχονται συχνά μετανάστες στην Ευρώπη.  
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μέσα Μαρτίου του 2011, η μέση ημερήσια τηλεθέαση στην Ελλάδα (5 ώρες και 12 

λεπτά) ήταν 10 λεπτά υψηλότερη απ’ ό,τι το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, 

αν και πολλοί απομακρύνονται από την τηλεόραση και παρακολουθούν τις ταινίες 

και τις εκπομπές της αρεσκείας τους στην οθόνη του υπολογιστή τους ή ξοδεύουν 

ατέλειωτες ώρες περιπλανώμενοι στο Διαδίκτυο. 

Επομένως, σε συνθήκες ύφεσης, είναι πιο εύκολο να στραφεί κανείς στις 

λεγόμενες «φθηνές πολυτέλειες», παρά να επιδιώξει την κοινωνική δράση ή την 

πνευματική του καλλιέργεια. Άξενος και απειλητικός γίνεται ο πραγματικός κόσμος, 

γιατί αυτός αλλάζει, ενώ εμείς βουλιάζουμε. Είναι κωμικό ίσως και απάνθρωπο να 

ρωτήσουμε έναν άνεργο γιατί ζει μέσω της οθόνης, αντί να διαβάζει βιβλία, να 

ακούει μουσική, να επισκέπτεται μουσεία και γκαλερί ή να αφοσιωθεί στον 

εθελοντισμό. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην εποχή τους, να μαθαίνουν για τον 

μεγάλο κόσμο (έστω για κάποιες «φέτες» του) και όχι απλώς να επιβιώνουν. Τέλος, 

όσο οι αποφάσεις στον μεγάλο κόσμο λαμβάνονται χωρίς εμάς, όσο η εργασία γίνεται 

όνειρο απατηλό ή προσωρινό, τόσο βυθιζόμαστε σε έναν ιδιωτικό μικρόκοσμο, 

γινόμαστε αφεντικό του τηλεκοντρόλ ή του πληκτρολογίου και χτίζουμε εικονικές 

φιλίες και ταυτότητες. 

 

Μ. Τζιαντζή, εφ. Η Καθημερινή, 15.5.2011 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιον λόγο, σύμφωνα με την αρθρογράφο, οι άνθρωποι σε συνθήκες 

ύφεσης βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στον ιδιωτικό μικρόκοσμό τους; 

Πώς συντελεί σε αυτό η τηλεόραση και το διαδίκτυο; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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Β2. α. Να διαιρέσετε την τρίτη παράγραφο (Σε μια έρευνα... σαλπάρει) του κειμένου 

σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε τις λέξεις/φράσεις/προτάσεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή με σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις ή φράσεις, έτσι ώστε να 

αποδίδεται το ίδιο νόημα: να δώσει κουράγιο, λιμοκτονεί, σε συνθήκες 

ύφεσης, βουλιάζουμε, όνειρο απατηλό. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «(εμείς) χτίζουμε εικονικές φιλίες και ταυτότητες»: Να αιτιολογήσετε την 

επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από την αρθρογράφο. 

  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο εθισμός στην τηλεόραση] 

 

 

Μπαίνουμε στο σπίτι και η πρώτη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το κουμπί 

του τηλεκοντρόλ. Συζητούμε με φίλους, αλλά το μάτι όλο ξεγλιστρά προς την 

πολύχρωμη οθόνη, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη συζήτηση, αλλά δεν 

κλείνουμε και την τηλεόραση. Κατηγορούμε έντονα το περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά δεν παραλείπουμε να τα παρακολουθούμε. 

Οι περισσότεροι, λοιπόν, έχουν με την τηλεόραση μια σχέση αγάπης-μίσους. 

Χαζοκούτι από τη μια, αλλά απαραίτητος σύντροφος στην καθημερινότητα. 

Τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα περνούν κατά μέσο όρο οι κάτοικοι των 

αναπτυγμένων χωρών μπροστά στις τηλεοράσεις. Όταν ένα άτομο φτάσει στην ηλικία 

των 75 ετών, θα έχει περάσει τα εννιά χρόνια της ζωής του βλέποντας τηλεόραση. 

Πρόκειται πια για την τρίτη ανθρώπινη δραστηριότητα μετά την εργασία και τον 

ύπνο. Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαρτημένοι από τη μικρή 

οθόνη. ΄H μήπως είναι; Τελικά η τηλεόραση προκαλεί εθισμό κλινικού τύπου; Μια 

τέτοια υπόθεση δεν είχε απασχολήσει μέχρι τώρα τους ερευνητές, παρά μόνο με τη 

μεταφορική της έννοια.  

Όμως, ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό «Scientific American» θέτει ξανά 

το ερώτημα. Όσοι βλέπουν υπερβολικά πολύ τηλεόραση εμφανίζουν συμπτώματα 

εθισμού, σημειώνει. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει μια ενστικτώδης βιολογική αντίδραση του ανθρώπου, η «αντίδραση 

προσανατολισμού», που δημιουργεί μια έλξη προς μια συσκευή, όπως η τηλεόραση, 

που εκπέμπει έντονα χρώματα και ήχους, με απότομες εναλλαγές σκηνών και 

ακουσμάτων. Θεμελιωτής της αντίδρασης προσανατολισμού είναι ο Ιβάν Παβλόφ, ο 

οποίος χρησιμοποιούσε στα πειράματά του σκυλάκια
1
. Δυστυχώς, ο άνθρωπος-

τηλεθεατής μέσω της υπερβολικής κατανάλωσης τηλεοπτικών προϊόντων μοιάζει να 

συναγωνίζεται σε υποταγή και αβουλία τα μικρά σκυλάκια, με τα οποία 

πειραματιζόταν ο Παβλόφ. 

                                                           
1
 Στα πειράματα αυτά ο Παβλόφ χρησιμοποίησε δύο ομάδες σκύλων, που λάμβαναν το γεύμα τους 

καθημερινά την ίδια ώρα. Η μία ομάδα άκουγε τον χτύπο ενός κουδουνιού λίγα λεπτά πριν από τη 

χορήγηση της τροφής. Όταν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ο Παβλόφ άρχισε να χτυπά το κουδούνι 

σε άσχετες ώρες χωρίς να προσφέρει τροφή, διαπίστωσε ότι οι σκύλοι ανταποκρίνονταν, όπως ακριβώς 

όταν τους πρόσφερε τροφή: τους έτρεχαν τα σάλια. Στην άλλη ομάδα σκύλων δεν υπήρχε η ίδια 

αντίδραση. Η διασύνδεση µεταξύ δύο ερεθισµάτων έγινε γνωστή ως εξαρτηµένο ανακλαστικό και η 

διαδικασία ονοµάστηκε κλασική εξάρτηση. Μέσω αυτής επέρχεται σημαντική αλλαγή της 

συμπεριφοράς. 
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Ίσως, βέβαια, δεν είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε τις αιτίες της τηλεοπτικής 

γοητείας σε βιολογικούς παράγοντες. «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή», 

έγραφε ένα σύνθημα στους τοίχους. Ίσως, λοιπόν, πριν καταδικάσουμε την 

τηλεόραση, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι ένα μέσο 

ψυχαγωγικό και εκπολιτιστικό, ας προβληματιστούμε για τη μουντή και άχαρη ζωή, η 

οποία συχνά μοιάζει ακόμα πιο ανιαρή και χυδαία από το κάθε «μπιγκ μπράδερ»
2
. Ας 

αντιδράσουμε για τους κοινωνικούς όρους της εργασιακής εξουθένωσης και της 

διαπροσωπικής απομόνωσης, που μετατρέπει και τα σκουπίδια της τηλεόρασης σε 

διαμάντια σε τιμή ευκαιρίας.� 

Για δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την επίδραση που έχει η 

τηλεθέαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα οι συχνές στιγμές 

βίας. Λιγότερο, όμως, έχει μελετηθεί η ίδια η σαγήνη του μέσου στον άνθρωπο, 

δηλαδή το ίδιο το μέσο και όχι το μήνυμα. ΄H μήπως αντίστοιχα με την περίφημη 

ρήση «το μέσο είναι το μήνυμα», ισχύει ότι «το μέσο είναι το πρόβλημα»!  

 

Γ. Ελαφρός, εφ. Η Καθημερινή, 17.3.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων να αναπτύξετε το σύνθημα των τοίχων που 

παρατίθεται στο κείμενο: «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή» . 

(μονάδες 10) 

 

                                                           
2
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 
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Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τέταρτη παράγραφο (Ίσως... ευκαιρίας) 

του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

κατηγορούμε, εξαρτημένοι, καταδικάσουμε, ανιαρή, απομόνωσης. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο, το χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαρτημένοι από τη 

μικρή οθόνη. ΄H μήπως είναι; Τελικά η τηλεόραση προκαλεί εθισμό 

κλινικού τύπου;»: 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εξηγήσετε τη χρήση των ερωτήσεων σε 

σχέση με τον επικοινωνιακό στόχο του αρθρογράφου.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

[Ο εργαζόμενος του μέλλοντος] 

 

Στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας και των αναγκών της 

αγοράς εργασίας προβλέπονται συνεχείς αλλαγές και μετεξελίξεις στο είδος και στη 

μορφή των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Το φαινόμενο της «μετακυλιόμενης 

ζήτησης», όπως είναι γνωστό στη θεωρία της οικονομικής της εργασίας, προβλέπεται 

να ενταθεί και να επεκταθεί περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι συχνά πυκνά 

θα αλλάζουν επάγγελμα, που μπορεί να είναι συναφές με αυτό που ασκούσαν στο 

παρελθόν ή και εντελώς διαφορετικό. Αν κατά την τρέχουσα εποχή υπολογίζεται ότι 

ένας εργαζόμενος αλλάζει κατά μέσο όρο δέκα επαγγέλματα στο σύνολο της 

εργασιακής του ζωής, στον εικοστό πρώτο αιώνα αυτό προβλέπεται να 

πολλαπλασιαστεί, να φτάσει μέχρι και τις 20-30 μετεξελίξεις του είδους εργασίας, 

ώστε να διατηρηθεί η απασχολησιμότητά του.  

Ακόμη, η εβδομαδιαία διάρκεια και ο χρόνος εργασίας προβλέπεται να 

μειωθούν ριζικά. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συμβεί μεμονωμένα σε μια χώρα, αλλά 

νομοτελειακά θα προέλθει από μια ολότητα ανεπτυγμένων κρατών. Ένας τέτοιος 

ρόλος, λοιπόν, φαίνεται να πέφτει κυρίως στους κραταιούς ώμους της μητρόπολης 

της παγκοσμιοποίησης, των ΗΠΑ, και κατά δεύτερο λόγο στις ισχυρές βορειο-

ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό γιατί, αν μειωθούν οι ώρες εργασίας σε πρώτη φάση στις 

αδύναμες οικονομικά χώρες, αυτό προοιωνίζεται δυσάρεστες προοπτικές για την 

ανταγωνιστικότητά τους με ανάλογες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Επίσης, η εργασία στον εικοστό πρώτο αιώνα, όσον αφορά πάντοτε τον 

ανεπτυγμένο κόσμο, θα παρέχεται σε μεγάλη έκταση με χαρακτηριστικό της 

γνώρισμα τα ελαστικά ωράρια, που θα κατανέμονται κατά περίπτωση σε ετήσια, 

μηνιαία και εβδομαδιαία βάση. Μια μορφή τέτοιας εξέλιξης είναι η εργασία σε 

εξαμηνιαία περίπου βάση, κάτι που ήδη ισχύει σε αμιγώς τουριστικές περιοχές της 

χώρας μας. Εξάλλου, η εβδομάδα των τεσσάρων ή και των τριών ημερών αποτελεί 

μια βιώσιμη λύση που θα δώσει μερική απάντηση στο πρόβλημα της συρρίκνωσης 

των θέσεων εργασίας και της ανεργίας. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται ριζική 

μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας και επιμερισμός του σε μεγαλύτερο αριθμό 

εργαζομένων. Η εξέλιξη αυτή, όμως, σημαίνει ότι θα υπάρξει σοβαρή αύξηση του 

χρόνου για ανάπαυση, ψυχαγωγία και ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και για τον εθελοντισμό. Όπως υποστηρίζει ο Τζέρεμυ Ρίφκιν στο κλασικό 

πλέον έργο του « Το τέλος της εργασίας», ο εθελοντισμός θα αποτελέσει έναν βασικό 

τομέα εργασιακής δραστηριότητας που θα συμπληρώνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα εργασίας. Ήδη η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται δυναμικά στις ΗΠΑ και 

σε χώρες της Ευρώπης.  
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Τέλος, η τηλεργασία, η εργασία δηλαδή από απόσταση, αποτελεί έναν 

σημαντικότατο καινούριο παράγοντα που θα ανατρέψει πολλές από τις κατεστημένες 

δομές των εργασιακών σχέσεων. Η αυτοαπασχόληση, η απασχόληση στο σπίτι ή από 

απόσταση με ελαστικό ωράριο, θα αναπτυχθεί παράλληλα με την επέκταση της 

συναφούς τεχνολογίας της τηλεματικής και θα επιφέρει καταλυτικές αλλαγές όχι 

μόνο στον χώρο της εργασίας, αλλά και στις δομές της αστικής κοινωνίας. 

Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι οποίες ειδικά στη 

χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό πλέον να αποκτήσουν 

νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική υπόσταση. Η φυγή από τα γκέτο των 

μεγαλουπόλεων και η αναζωογόνηση της περιφέρειας και ιδίως της λεγόμενης 

«άγονης γραμμής» αποτελεί μια εξέχουσα και εξαίρετη προοπτική του μέλλοντος. 

Ένα σοβαρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης της τάξης του 20-30% ή και 

περισσότερο στο απώτερο μέλλον, θα εργάζεται με αυτόν τον τρόπο. 

 

Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. 

Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 81-82 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι οι αλλαγές, σύμφωνα με τον συγγραφέα, που θα επιφέρει η 

τηλεργασία στον χώρο της εργασίας και στις δομές της αστικής κοινωνίας; Να 

απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Τέλος, η 

τηλεργασία,...με αυτόν τον τρόπο) του κειμένου;  

 (μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αδύναμες οικονομικά χώρες, 

ελαστικά ωράρια, συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας, τηλεργασία, 

καταλυτικές αλλαγές. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται 

φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης. 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  «Εξάλλου, η εβδομάδα των τεσσάρων ή και των τριών ημερών αποτελεί 

μια βιώσιμη λύση που θα δώσει μερική απάντηση στο πρόβλημα της 

συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας και της ανεργίας»: 

 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

προσδιοριστική είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει για 

τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 

 

Για πολλούς αναλυτές η εμφάνιση του Διαδικτύου εμπεριέχει την υπόσχεση 

της άπλετης πληροφόρησης και της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου διαλόγου. 

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η τεχνολογία του Διαδικτύου αφ’ ενός μείωνε το 

κόστος της πληροφόρησης και αφ’ ετέρου έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να 

ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν αμοιβαία κριτική. Όλα αυτά φυσικά θα ήταν 

προς όφελος των δημοκρατικών διαδικασιών και της κουλτούρας του πολιτικού 

διαλόγου, στην οποία βασίζεται η δημοκρατία. 

Όμως, δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι αυτές οι προβλέψεις δεν 

επαληθεύονται. Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο φαίνεται ότι προωθεί τον 

πολιτικό εξτρεμισμό
1
 και τη μονοσήμαντη πληροφόρηση. Σύμφωνα με τον γνωστό 

πανεπιστημιακό Cass Sunstein, αυτό το οποίο είναι καθοριστικό με το Διαδίκτυο δεν 

είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει περισσότερη πληροφόρηση. Ακόμα 

πιο σημαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την πληροφόρηση που 

δεν του αρέσει. «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με τη νέα τεχνολογία», γράφει, «είναι 

η αυξανόμενη δύναμη των καταναλωτών να "φιλτράρουν" αυτό που βλέπουν». Ένα 

από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτού του φιλτραρίσματος είναι ότι οι χρήστες 

εκτίθενται μόνο στην πληροφόρηση που τους είναι αρεστή. Σήμερα τα ιστολόγια που 

αναπτύσσονται ταχύτερα είναι εκείνα που έχουν μια μονοσήμαντη ιδεολογική και 

πολιτική τοποθέτηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά ικανοποιούν τις 

προτιμήσεις των χρηστών τους. Επίσης, κάθε ιστολόγιο παραπέμπει σε άλλα που 

έχουν ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση.  

Όμως, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι στο Διαδίκτυο κάθε χρήστης επιλέγει 

την πληροφόρηση που ενισχύει τις δικές του προκαταλήψεις, ενώ αποφεύγει να 

πληροφορείται για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το φαινόμενο, το 

οποίο οι ψυχολόγοι ονομάζουν «ομαδική πόλωση»,  δηλαδή την τάση που έχουν οι 

άνθρωποι να υιοθετούν ακραίες απόψεις, όταν συνομιλούν μόνο με άτομα των ίδιων 

απόψεων. Το φαινόμενο της «ομαδικής πόλωσης» έχει τεκμηριωθεί με πολλά 

πειράματα.  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν το 

φαινόμενο της ομαδικής πόλωσης. Σύμφωνα με μια θεωρία, όταν τα άτομα συζητούν 

μόνο με άλλους που έχουν τις ίδιες απόψεις, ακούν νέα επιχειρήματα υπέρ των 

                                                           
1
 εξτρεμισμός: αρνητικός χαρακτηρισμός κάθε πολιτικής, η οποία συνίσταται σε υποστήριξη ή 

εφαρμογή ακραίων απόψεων. 
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απόψεών τους, κάτι που τους κάνει να τις υιοθετούν με ακόμη μεγαλύτερο πάθος. 

Ακόμη, σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, τα άτομα προσπαθούν συνεχώς να ξεπεράσουν 

αλλήλους. Αν, λοιπόν, όλοι σε μια ομάδα συμφωνούν ότι π.χ. θα πρέπει να 

διατηρηθεί η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, σύντομα θα εμφανιστούν και αυτοί 

που θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό.  

Η τάση της ομαδικής πόλωσης ενισχύεται στο Διαδίκτυο και σύμφωνα με τον 

Sunstein παίρνει τη μορφή της «κυβερνοπόλωσης». «Το Διαδίκτυο», γράφει, 

«λειτουργεί για πολλούς ως το εκτροφείο του εξτρεμισμού, επειδή ακριβώς αυτοί 

που συμφωνούν επικοινωνούν μεταξύ τους με μεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα». 

Αυτό το καθιστά ένα κατ’ εξοχήν μέσο παραπληροφόρησης. Στον βαθμό που 

προσφεύγεις μόνο στις ιστοσελίδες που ενισχύουν τις προκαταλήψεις σου, δεν σε 

ενδιαφέρει αν η πληροφόρηση για τους αντιπάλους είναι σωστή ή όχι ούτε πρόκειται 

ποτέ να την ελέγξεις. 

Τέλος, αν ισχύουν οι απόψεις του Sunstein, τότε ο ρόλος των εφημερίδων ως 

φορέων της ποικιλομορφίας των απόψεων που υπάρχουν στο κοινωνικό σώμα γίνεται 

ακόμα πιο σημαντικός. Οι εφημερίδες θα είναι ο μοναδικός χώρος, στον οποίο ο 

αναγνώστης θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένες, τόσο τις απόψεις με τις οποίες 

συμφωνεί όσο και αυτές με τις οποίες διαφωνεί.  

 

Τ. Μίχας (επιμ.), εφημ. Ελευθεροτυπία, 7.12.2009 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς προωθεί το Διαδίκτυο, σύμφωνα με το κείμενο, τη μονοσήμαντη 

πληροφόρηση και τον πολιτικό εξτρεμισμό; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 10) 

 

Β2.α. Ποια διαρθρωτική λέξη εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη 

δεύτερη παράγραφο  του κειμένου και ποια μεταξύ τους σχέση σηματοδοτεί;  

 (μονάδες 3) 
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Β2.β. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη 

παράγραφο του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες 

λέξεις/φράσεις, ώστε να αποδίδεται το ίδιο νόημα: επαληθεύονται, 

μονοσήμαντη, υιοθετούν, εξτρεμισμού, παραπληροφόρησης.  

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.  «να διατηρηθεί η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα»: Να εξηγήσετε τη 

χρήση της παθητικής σύνταξης. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Το νέο μοντέλο απασχόλησης 

 

Σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη τα προβλήματα της 

απασχόλησης βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των οικονομολόγων, των 

πολιτικών και των κοινωνικών επιστημόνων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση. 

Η πίεση προέρχεται από δύο κυρίως πηγές. Η πρώτη είναι η τεχνολογική 

εξέλιξη, η οποία με ταχείς ρυθμούς καταργεί πλήθος θέσεων εργασίας σε όλους τους 

τομείς δραστηριοτήτων, από τη βιομηχανία ως τις υπηρεσίες. Πράγματι, πάρα πολλές 

επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη εισάγουν νέες, τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους 

παραγωγής και προβαίνουν σε αναδιάρθρωση του προσωπικού τους, περιορίζοντας 

συνήθως τον αριθμό των εργαζομένων. Η δεύτερη συνίσταται στην ένταση του 

διεθνούς ανταγωνισμού μετά το άνοιγμα των αγορών και την απελευθέρωση του 

διεθνούς εμπορίου. Κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού πολλές πολυεθνικές 

εταιρίες μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης, σε χώρες χαμηλού 

εργατικού κόστους, με συνέπεια να πλήττεται η απασχόληση στις παλιές της 

μητροπόλεις. 

Αξιολογώντας, λοιπόν, την επίδραση των παραπάνω παραγόντων πολλοί 

επιστήμονες οδηγήθηκαν σε άκρως ανησυχητικά συμπεράσματα για το μέλλον της 

εργασίας στην προηγμένη Δύση. Ερευνητές και συγγραφείς, όπως ο Αμερικανός 

ερευνητής Τζέρεμι Ρίφκιν, περιγράφουν με μελανά χρώματα τις προοπτικές της 

απασχόλησης, καθώς θεωρούν ότι οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, κυρίως στον 

χώρο των νέων τεχνολογιών, είναι πολύ λίγες σε σχέση μ’ εκείνες που χάνονται 

εξαιτίας της εισβολής των τεχνολογικών εφαρμογών στην παραγωγή και στις 

υπηρεσίες. Θέτουν επίσης ένα γενικότερο ζήτημα αναζήτησης εναλλακτικών μορφών 

απασχόλησης, ενώ μερικοί από αυτούς προφητεύουν ακόμα και «το τέλος της 

εργασίας». 

Ωστόσο, άλλοι μελετητές αντιτάσσουν ότι μεσοπρόθεσμα θα προκύψουν νέες 

μορφές απασχόλησης. Μάλιστα οι επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατείνονται 

ότι από την επικοινωνία και από το άνοιγμα των συνόρων και των αγορών θα 

δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών σε περισσότερες 

από μια χώρες και ότι η κινητικότητα των απασχολουμένων σε πανευρωπαϊκή 

κλίμακα θα λάβει άλλες διαστάσεις. 

Ακόμη κι αν κάποιος δεν συμμερίζεται τις απαισιόδοξες προοπτικές, είναι 

βέβαιο πως οι συνθήκες απασχόλησης μεταβάλλονται διεθνώς και πως οι παγιωμένες 
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συνήθειες αλλάζουν ταχέως. Η σταθερότητα στην απασχόληση, το μοντέλο που 

ήθελε τον εργαζόμενο να μπαίνει σε μια επιχείρηση στα νεανικά του χρόνια και να 

συνταξιοδοτείται από αυτήν, είναι μάλλον παρελθόν. Όλες οι μελέτες θεωρούν ότι 

βαδίζουμε προς ένα νέο μοντέλο, στο οποίο ο κάθε εργαζόμενος είναι πολύ πιθανό να 

αλλάζει απασχόληση τέσσερις ως πέντε φορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού του 

βίου. Αναμφίβολα, τούτο συνιστά τεράστια κοινωνική μεταβολή, δημιουργεί νέες 

απαιτήσεις και διαμορφώνει πρωτόγνωρες συνθήκες. Πρωτίστως, όμως, απαιτεί 

συνεχές πρόγραμμα επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης και, βέβαια, υψηλού 

επιπέδου παιδεία. Τέλος, ο εργαζόμενος θα πρέπει να διαθέτει ικανότητα ταχείας 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα και συνεχή εγρήγορση. 

 

Α. Καρακούσης, εφ. Η Καθημερινή 11.5.1997 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι κύριες πηγές από τις οποίες απορρέουν τα 

προβλήματα απασχόλησης σήμερα; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην πέμπτη παράγραφο (Ακόμη κι αν… 

εγρήγορση) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: ανταγωνισμού, νέες μορφές 

απασχόλησης, ευκαιρίες, αλλάζει, επανεκπαίδευσης. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, 

τον χρόνο, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Ερευνητές και συγγραφείς […] περιγράφουν με μελανά χρώματα τις 

προοπτικές της απασχόλησης». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού 

  

Πώς αντιδρούν τα περισσότερα άτομα αν, από τη μια μέρα στην άλλη, 

βρεθούν χωρίς εργασία; Όταν μάλιστα, για λόγους εντελώς άσχετους με τις 

εργασιακές τους ικανότητες, η απόλυσή τους συνεπάγεται την είσοδό τους σε ένα 

μακροχρόνιο και αδιέξοδο καθεστώς ανεργίας;  

Η καλπάζουσα ανεργία στον τόπο μας, αλλά και στις περισσότερες 

«αναπτυγμένες» κοινωνίες, είναι το προϊόν της ολότελα ανορθολογικής επιλογής 

κατά τη δεκαετία του ’70 να εναποθέσουμε το μέλλον των κοινωνιών μας στην 

άναρχη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των αγορών. Η πρόσφατη διεθνής οικονομική 

κρίση σε συνδυασμό με τις εγχώριες αδυναμίες διπλασίασαν την ανεργία στην 

Ελλάδα. Μάλιστα, με δεδομένη την παρατεταμένη οικονομική ύφεση την επόμενη 

δεκαετία η επέκταση της μόνιμης ανεργίας σε ολοένα και ευρύτερα στρώματα του 

πληθυσμού πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Και η προοπτική μιας παρατεταμένης 

κατάστασης ανεργίας δεν απειλεί μόνο τους νέους κάτω των 25 ετών αλλά και τους 

άνω των 40 έως 60 ετών μεσήλικες, οι οποίοι, ενώ έχουν εργαστεί επί σειρά ετών, εν 

μια νυκτί βρίσκονται απολυμένοι, χωρίς καμιά δυνατότητα επανένταξης στον κόσμο 

της εργασίας. 

Προφανώς, η πρώτη συνέπεια της απώλειας της εργασίας είναι η στέρηση 

μιας σταθερής πηγής εισοδημάτων απαραίτητων για την επιβίωση. Όμως, η 

παρατεταμένη κατάσταση ανεργίας έχει και άλλες δραματικές επιπτώσεις στην 

κοινωνική και ατομική ζωή των ανέργων. Επιπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις 

είναι πολύ πιο επώδυνες και καταστροφικές από την έλλειψη χρημάτων. Το γεγονός 

αυτό, μολονότι υποβαθμίζεται ή και παραβλέπεται συστηματικά από τις αρμόδιες 

αρχές, εντούτοις επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών από ειδικούς.  

Ήδη, οι πρώτες σοβαρές μελέτες των ψυχολογικών επιπτώσεων της ανεργίας 

πραγματοποιήθηκαν το 1938 από τους Philip Eisenberg και Paul F. Lazarsfeld, οι 

οποίοι αναλύοντας τις αντιδράσεις των ανέργων αναγνώρισαν τρία τυπικά στάδια ή 

φάσεις. Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την απόρριψη και τη συστηματική 

άρνηση της νέας κατάστασης. Το άτομο δηλαδή αρνείται να αποδεχτεί ότι έχασε την 

εργασία του και ελπίζει ότι με κάποιο τρόπο θα επαναπροσληφθεί ή θα βρει άλλη 

καλύτερη εργασία. Ακολουθεί στη συνέχεια το στάδιο της απαισιοδοξίας και της 

ανησυχίας, καθώς ύστερα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες εύρεσης εργασίας 

αρχίζει να συνειδητοποιεί τη δεινή κατάστασή του. Τότε, συνήθως έπειτα από εννιά 
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μήνες ανεργίας, εισέρχεται στο στάδιο της απελπισίας και της κατάθλιψης. Δε βλέπει 

πια καμία διέξοδο ή προοπτική λύσης στο πρόβλημά του. 

Άλλωστε, μετέπειτα έρευνες κοινωνικών ψυχολόγων έδειξαν ότι κάθε 

άνθρωπος τείνει να δημιουργεί μια εικόνα του εαυτού του ανάλογα με τους 

κοινωνικούς ρόλους που έχει αποδεχτεί και στη βάση αυτών των ρόλων διαμορφώνει 

τη σιγουριά που απαιτείται για τη «σωστή» κοινωνική ένταξή του. Επομένως, η 

απώλεια εργασίας επηρεάζει αρνητικά και τις δύο αυτές συμπληρωματικές 

διαστάσεις της ζωής μας, τόσο τον «πραγματικό» κοινωνικό μας ρόλο όσο και την 

«υποκειμενική» αυτοεκτίμησή μας. Και ίσως γι’ αυτό οι περισσότεροι ειδικοί 

επιμένουν ότι το πιο ουσιαστικό σύμπτωμα της απώλειας εργασίας δεν είναι τόσο η 

έλλειψη χρημάτων, όσο η απώλεια της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού. Η 

εσωτερίκευση αυτής της κατάστασης οδηγεί κατά κανόνα σε ενοχικά και 

αυτοευνουχιστικά
1
 αισθήματα, τα οποία όχι μόνο καταστρέφουν κάθε προσπάθεια 

εξόδου από την «προσωπική» κρίση, αλλά και εμποδίζουν την αναζήτηση εργασίας, 

ιδίως σε χαλεπούς οικονομικά καιρούς. Η αδράνεια και η ακινησία αποτελούν τα 

τυπικά γνωρίσματα μιας εσφαλμένης και ενοχικής «εσωτερίκευσης» του 

προβλήματος της ανεργίας ως προσωπικού προβλήματος των ανέργων που 

σχετίζεται, υποτίθεται, με κάποιες υποκειμενικές ελλείψεις ή αδυναμίες και όχι, όπως 

συμβαίνει στην πραγματικότητα, με τα αντικειμενικά οικονομικά και πολιτικά 

συμφέροντα που επιβάλλουν τη βαρβαρότητα της ανεργίας. 

 

Σπ. Μανουσέλης, εφημ. Ελευθεροτυπία, 30.4.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα τρία στάδια των αντιδράσεων των 

ανέργων; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

                                                           
1
 αυτοευνουχιστικός: αυτός που ευνουχίζει τον ίδιο του τον εαυτό – ευνουχίζω (κυρίως για άτομο 

αντρικού φύλου): αφαιρώ ή καταστρέφω τους γεννητικούς αδένες, με αποτέλεσμα τη στειρότητα και 

την απώλεια των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου//(μεταφορικά): αφαιρώ από κάποιον το 

δυναμισμό που φυσιολογικά πρέπει να τον χαρακτηρίζει. 
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Β2.α. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη παράγραφο 

(Ήδη...πρόβλημά του) και την πέμπτη παράγραφο (Άλλωστε...της ανεργίας) του 

κειμένου; 

 (μονάδες 4) 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 1) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: καλπάζουσα, οικονομική ύφεση, 

επανένταξης, επιβίωση, αυτοεκτίμησης. Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον 

αριθμό κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  «Ήδη, οι πρώτες σοβαρές μελέτες των ψυχολογικών επιπτώσεων της 

ανεργίας πραγματοποιήθηκαν το 1938 από τους Philip Eisenberg και Paul 

F. Lazarsfeld, οι οποίοι αναλύοντας τις αντιδράσεις των ανέργων 

αναγνώρισαν τρία τυπικά στάδια ή φάσεις»:  

Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική 

πρόταση και με βάση τις πληροφορίες που περιέχει η πρόταση σε σχέση με 

τους προσδιοριζόμενους όρους να την χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως 

παραθετική. 

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 [Η τηλεόραση ως «φθηνή πολυτέλεια»] 

 

Πρόσφατα άκουσα τυχαία έναν άνδρα γύρω στα 35 - 40 να περιγράφει πόσο 

όμορφα θα περνάει τώρα που απολύθηκε. «Δεν τους έχω ανάγκη», έλεγε σαν να 

προσπαθούσε να δώσει κουράγιο στον εαυτό του. «Έχω την τηλεόραση plasma, 42 

ίντσες όλες δικές μου, φαγητό τζάμπα, γιατί να δουλεύω για ένα κομμάτι ψωμί; Όλη 

μέρα ξάπλα μπρος στην plasma». Δεν ξέρω ποιος θα του εξασφαλίζει τη δωρεάν 

σίτιση. Ενδεχομένως οι συνταξιούχοι γονείς ή κάποιο εισόδημα στο χωριό. Όμως, ο 

άνθρωπος αυτός θέλοντας να δώσει κουράγιο στον εαυτό του περιέγραφε μια 

ονειρική ζωή αεργίας και αέναης τηλεθέασης. 

H μεγάλη έγχρωμη τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι πια σημάδια πλούτου, αλλά βασικά 

αγαθά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής απογραφής πληθυσμού στο 

Μεξικό, τα νοικοκυριά που έχουν τηλεόραση (93%) είναι περισσότερα από αυτά που 

διαθέτουν ψυγείο (82%) ή ντους (65%), «κάτι αρκετά περίεργο για μια ζεστή χώρα με 

φριχτή τηλεόραση», παρατηρεί σοκαρισμένος ο συντάκτης του σχετικού άρθρου στο 

περιοδικό «Εconomist». 

Σε μια έρευνα για την πείνα στον κόσμο, στο τρέχον τεύχος ενός άλλου 

περιοδικού, του «Foreign Policy», οι μελετητές ρωτούν έναν πάμπτωχο χωρικό στην 

Ινδονησία γιατί αγόρασε τηλεόραση, τη στιγμή που η οικογένειά του λιμοκτονεί. 

Εκείνος γελάει και απαντά: «Μα, η τηλεόραση είναι πιο σημαντική από το φαγητό!». 

Και όχι μόνο η τηλεόραση, αλλά και το κινητό τηλέφωνο. Μετανάστες που δεν 

έχουν ούτε στρώμα να πλαγιάσουν χρειάζονται το κινητό για να επικοινωνούν με 

συγγενείς και συμπατριώτες τους στην Ευρώπη ή στην πατρίδα τους. Η μικρή αυτή 

συσκευή γίνεται η πυξίδα που τους βοηθάει να μη θαλασσοπνίγονται. Οι ίδιοι οι 

πρόσφυγες αποτυπώνουν στο βίντεο του κινητού τους τις στιγμές του απόπλου από 

τις ακτές της Bόρειας Αφρικής των σαπιοκάραβων που θα τους μεταφέρουν στη 

Λαμπεντούζα
1
 (αν σταθούν τυχεροί και δεν τους καταπιεί η φονική Μεσόγειος). 

Γέλια, χαρές και το καράβι σαλπάρει. 

Συχνά η τηλεόραση, ανεξάρτητα από το πόσο άθλιο ή εκλεκτό είναι το 

πρόγραμμά της, κάνει μια δύσκολη ζωή, μοναχική ή μη, υποφερτή. Η έξοδος από το 

σπίτι κοστίζει και γι’ αυτό η άνοδος της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση της 

τηλεθέασης. Όπως δείχνουν σχετικές μετρήσεις, από τον Οκτώβριο του 2010 έως τα 

                                                           
1
 Λαμπεντούζα: ιταλικό νησί ανάμεσα στη Σικελία και τις ακτές της Τυνησίας, από το οποίο 

εισέρχονται συχνά μετανάστες στην Ευρώπη.  
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μέσα Μαρτίου του 2011, η μέση ημερήσια τηλεθέαση στην Ελλάδα (5 ώρες και 12 

λεπτά) ήταν 10 λεπτά υψηλότερη απ’ ό,τι το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, 

αν και πολλοί απομακρύνονται από την τηλεόραση και παρακολουθούν τις ταινίες 

και τις εκπομπές της αρεσκείας τους στην οθόνη του υπολογιστή τους ή ξοδεύουν 

ατέλειωτες ώρες περιπλανώμενοι στο Διαδίκτυο. 

Επομένως, σε συνθήκες ύφεσης, είναι πιο εύκολο να στραφεί κανείς στις 

λεγόμενες «φθηνές πολυτέλειες» παρά να επιδιώξει την κοινωνική δράση ή την 

πνευματική του καλλιέργεια. Άξενος και απειλητικός γίνεται ο πραγματικός κόσμος, 

γιατί αυτός αλλάζει, ενώ εμείς βουλιάζουμε. Είναι κωμικό ίσως και απάνθρωπο να 

ρωτήσουμε έναν άνεργο γιατί ζει μέσω της οθόνης, αντί να διαβάζει βιβλία, να 

ακούει μουσική, να επισκέπτεται μουσεία και γκαλερί ή να αφοσιωθεί στον 

εθελοντισμό. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην εποχή τους, να μαθαίνουν για τον 

μεγάλο κόσμο (έστω για κάποιες «φέτες» του) και όχι απλώς να επιβιώνουν. Τέλος, 

όσο οι αποφάσεις στον μεγάλο κόσμο λαμβάνονται χωρίς εμάς, όσο η εργασία γίνεται 

όνειρο απατηλό ή προσωρινό, τόσο βυθιζόμαστε σε έναν ιδιωτικό μικρόκοσμο, 

γινόμαστε αφεντικό του τηλεκοντρόλ ή του πληκτρολογίου και χτίζουμε εικονικές 

φιλίες και ταυτότητες. 

 

Μ. Τζιαντζή, εφ. Η Καθημερινή, 15.5.2011 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, σε συνθήκες ύφεσης είναι πιο εύκολο να 

στραφεί κανείς στις «φθηνές πολυτέλειες» παρά να επιδιώξει την κοινωνική 

δράση ή την πνευματική του καλλιέργεια; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 

60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 
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Β2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην τέταρτη παράγραφο (Συχνά η τηλεόραση,... 

στο Διαδίκτυο) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε απο μία πρόταση με καθεμιά τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: λιμοκτονεί, μετανάστες, ανεργίας, τηλεθέασης, 

ύφεσης. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η 

σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο 

ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Τέλος, όσο οι αποφάσεις στον μεγάλο κόσμο λαμβάνονται χωρίς εμάς...»:  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από την αρθρογράφο. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 

 

Για πολλούς αναλυτές η εμφάνιση του Διαδικτύου εμπεριέχει την υπόσχεση 

της άπλετης πληροφόρησης και της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου 

διαλόγου. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η τεχνολογία του Διαδικτύου αφ’ ενός 

μείωνε το κόστος της πληροφόρησης και αφ’ ετέρου έδινε τη δυνατότητα στους 

πολίτες να ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν αμοιβαία κριτική. Όλα αυτά 

φυσικά θα ήταν προς όφελος των δημοκρατικών διαδικασιών και της κουλτούρας του 

πολιτικού διαλόγου, στην οποία βασίζεται η δημοκρατία. 

Όμως, δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι αυτές οι προβλέψεις δεν 

επαληθεύονται. Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο φαίνεται ότι προωθεί τον 

πολιτικό εξτρεμισμό
1
 και τη μονοσήμαντη πληροφόρηση. Σύμφωνα με τον γνωστό 

πανεπιστημιακό Cass Sunstein, αυτό το οποίο είναι καθοριστικό με το Διαδίκτυο δεν 

είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει περισσότερη πληροφόρηση. Ακόμα 

πιο σημαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την πληροφόρηση που 

δεν του αρέσει. «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με τη νέα τεχνολογία», γράφει, «είναι 

η αυξανόμενη δύναμη των καταναλωτών να "φιλτράρουν" αυτό που βλέπουν». Ένα 

από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτού του φιλτραρίσματος είναι ότι οι χρήστες 

εκτίθενται μόνο στην πληροφόρηση που τους είναι αρεστή. Σήμερα τα ιστολόγια που 

αναπτύσσονται ταχύτερα είναι εκείνα που έχουν μια μονοσήμαντη ιδεολογική και 

πολιτική τοποθέτηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά ικανοποιούν τις 

προτιμήσεις των χρηστών τους. Επίσης, κάθε ιστολόγιο παραπέμπει σε άλλα που 

έχουν ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση.  

Όμως, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι στο Διαδίκτυο κάθε χρήστης επιλέγει 

την πληροφόρηση που ενισχύει τις δικές του προκαταλήψεις, ενώ αποφεύγει να 

πληροφορείται για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το φαινόμενο, το 

οποίο οι ψυχολόγοι ονομάζουν «ομαδική πόλωση»,  δηλαδή την τάση που έχουν οι 

άνθρωποι να υιοθετούν ακραίες απόψεις, όταν συνομιλούν μόνο με άτομα των ίδιων 

απόψεων. Το φαινόμενο της «ομαδικής πόλωσης» έχει τεκμηριωθεί με πολλά 

πειράματα.  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν το 

φαινόμενο της ομαδικής πόλωσης. Σύμφωνα με μια θεωρία, όταν τα άτομα συζητούν 

μόνο με άλλους που έχουν τις ίδιες απόψεις, ακούν νέα επιχειρήματα υπέρ των 

                                                           
1
 εξτρεμισμός: αρνητικός χαρακτηρισμός κάθε πολιτικής, η οποία συνίσταται σε υποστήριξη ή 

εφαρμογή ακραίων απόψεων. 
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απόψεών τους, κάτι που τους κάνει να τις υιοθετούν με ακόμη μεγαλύτερο πάθος. 

Ακόμη, σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, τα άτομα προσπαθούν συνεχώς να ξεπεράσουν 

αλλήλους. Αν, λοιπόν, όλοι σε μια ομάδα συμφωνούν ότι π.χ. θα πρέπει να 

διατηρηθεί η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, σύντομα θα εμφανιστούν και αυτοί 

που θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό.  

Η τάση της ομαδικής πόλωσης ενισχύεται στο Διαδίκτυο και σύμφωνα με τον 

Sunstein παίρνει τη μορφή της «κυβερνοπόλωσης». «Το Διαδίκτυο», γράφει, 

«λειτουργεί για πολλούς ως το εκτροφείο του εξτρεμισμού, επειδή ακριβώς αυτοί που 

συμφωνούν επικοινωνούν μεταξύ τους με μεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα». Αυτό 

το καθιστά ένα κατ’ εξοχήν μέσο παραπληροφόρησης. Στον βαθμό που προσφεύγεις 

μόνο στις ιστοσελίδες που ενισχύουν τις προκαταλήψεις σου, δεν σε ενδιαφέρει αν η 

πληροφόρηση για τους αντιπάλους είναι σωστή ή όχι ούτε πρόκειται ποτέ να την 

ελέγξεις. 

Τέλος, αν ισχύουν οι απόψεις του Sunstein, τότε ο ρόλος των εφημερίδων ως 

φορέων της ποικιλομορφίας των απόψεων που υπάρχουν στο κοινωνικό σώμα γίνεται 

ακόμα πιο σημαντικός. Οι εφημερίδες θα είναι ο μοναδικός χώρος, στον οποίο ο 

αναγνώστης θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένες, τόσο τις απόψεις με τις οποίες 

συμφωνεί όσο και αυτές με τις οποίες διαφωνεί.  

 

Τ. Μίχας (επιμ.), εφημ. Ελευθεροτυπία, 7.12.2009 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο, το φαινόμενο της «ομαδικής 

πόλωσης». Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Όμως...τοποθέτηση) του κειμένου σε 

δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: άπλετης, μονοσήμαντη, καταναλωτών, 

προκαταλήψεις, παραπληροφόρησης. Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α. «Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την 

πληροφόρηση που δεν του αρέσει»: 

 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και με 

βάση τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο 

όρο να την χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική είτε ως παραθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς ως μέσο ασφαλούς ρήξης με την καθημερινότητα] 

 

Τα περιοδικά κόμικς κάνουν δυνατή τη ρήξη με την καθημερινότητα με έναν 

ακραίο τρόπο: επιτρέπουν στα παιδιά και στους νέους την προβολή φαντασιώσεων 

στις οποίες κυριαρχούν τα ένστικτα και οι παρορμήσεις.  

Η Ντάγκμαρ φον Ντέτινχεμ και ο Κλάους Χάρτουνγκ μελέτησαν τους σούπερ 

ήρωες των κόμικς. Αναφέρθηκαν και στα κόμικς της Μάρβελ, που μετά το 1962 

παρουσίαζαν νέους σούπερ ήρωες, για παράδειγμα τους Φανταστικούς Τέσσερις: τον 

Κύριο Φανταστικό, που τεντώνεται σαν λάστιχο, την Σιου Στορμ, τη γυναίκα του, 

που μπορεί να αναπτύξει ένα πεδίο δυνάμεων και να γίνει αόρατη, τον Τζόνι που 

μπορεί να μεταμορφωθεί σε φλόγα, τον Μπεν Γκριμ που, όταν οργίζεται, 

μεταμορφώνεται σε έναν πέτρινο κολοσσό. Στις υποθέσεις αυτών των κόμικς 

παρατήρησαν μια εξαιρετικά πλούσια, πιεστική και χαοτική αντίληψη παρορμήσεων 

που απευθύνονταν στο υποσυνείδητο: Η «καθαρή» επιθετικότητα, η «καθαρή» τάση 

καταστροφής παίρνει την αξία φυσικών δυνάμεων που πρέπει να γίνουν αποδεκτές. 

Σήματα έκρηξης, σώματα που στροβιλίζονται, ακτίνες που λιώνουν, δίνες που 

καταβροχθίζουν, απειλητικές μηχανές, υπερτροφικοί μύες που πετιούνται έξω 

υπόσχονται στον αναγνώστη έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί η παρόρμηση και το 

ένστικτο, πέρα από την καθημερινή παραίτηση και την καταπίεση των παρορμήσεων. 

Οι εικόνες των κόμικς προσφέρουν κινητά σκηνικά της επιθετικότητας, της 

σεξουαλικότητας, της δύναμης, της παντοδυναμίας στις μάχες και στις συγκρούσεις 

των ηρώων, στις θριαμβευτικές χειρονομίες -«κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει!» 

- και στα επιδεικτικά κορμιά, γεμάτα μυς και έντονα χαρακτηριστικά του φύλου 

τους. Η πλοκή μένει κρυμμένη πίσω από τις ναρκισσιστικές χειρονομίες. Στα κόμικς 

με σούπερ ήρωες, η υπόθεση δεν περιστρέφεται γύρω από μύθους, δεν υπάρχουν 

πλέον «χαρακτήρες». Σημασία έχουν τα χτενίσματα, τα ρούχα, η στάση του 

σώματος.  

Ωστόσο, τα κείμενα εμποδίζουν τις εικόνες να γίνουν εφιαλτικές. Αν ο 

αναγνώστης, αφού έχει γοητευτεί από τις εικόνες στις οποίες κυριαρχούν τα 

ένστικτα και οι παρορμήσεις, ξαναδιαβάσει τις αντίστοιχες «φούσκες» με τα 

κείμενα, θα διαπιστώσει, σύμφωνα με τους Ντέτινχεμ και Χάρτουνγκ, ότι οι 

«φούσκες» αφαιρούν την αξία από ένα μέρος των συνειρμών που προκαλούνται από 

τις εικόνες. Το συνειρμικό πλήθος των εικόνων παρακινεί να διαβαστεί η «φούσκα» 

με τα κείμενα, ωστόσο η ανάγνωση του κειμένου αποδυναμώνει τους συνειρμούς. Οι 

«φούσκες» παραπέμπουν σε συμβατικά θέματα και υποθέσεις. Αδιάφορο αν οι 

GI_V_NEG_0_20234.pdf



σούπερ-ήρωες ήρθαν με ειδικές, υπερανεπτυγμένες δυνάμεις από τη γη, το σύμπαν ή 

τον κάτω κόσμο, κάθε αγώνας καταλήγει στους συμβατικούς καβγάδες, όπου 

κερδίζει η υπεράσπιση της συμβατικής τάξης του δυτικού κόσμου. Το καλό νικά 

πάντα, ακόμη και αν δεν μπορεί να εξολοθρεύσει το κακό. 

Στα κόμικς επομένως γίνεται δυνατή, στο επίπεδο εικόνων των σούπερ 

ηρώων, η ρήξη με την καθημερινότητα, τα συμβατικά σχήματα των κειμένων, όμως, 

προσφέρουν την ασφάλεια της ασφαλούς επιστροφής στην καθημερινότητα. 

 

P. Dieter (1997). Η δύναμη των μέσων και η επίδραση στις μάζες. Μια 

ιστορική ανασκόπηση, μετάφραση: Ανθ. Βηδενμάιερ. Αθήνα: «Νέα Σύντορα» 

- Α. Α. Λιβάνη, 197-199 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιον ρόλο έχουν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα κείμενα που συνοδεύουν 

τις εικόνες στα κόμικς; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη παράγραφο και 

την τέταρτη παράγραφο του κειμένου. 

 (μονάδες 4) 

 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 1) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις - 

φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: υποσυνείδητο, «χαρακτήρες», 

ένστικτα, συμβατικά θέματα, ρήξη. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση 

να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης-φράσης. 

 

(μονάδες 10) 
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Γ2.α.  «Αν ο αναγνώστης, αφού έχει γοητευτεί από τις εικόνες στις οποίες 

κυριαρχούν τα ένστικτα και οι παρορμήσεις, ξαναδιαβάσει τις αντίστοιχες 

«φούσκες» με τα κείμενα...»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

προσδιοριστική είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει για 

τον προσδιοριζόμενο όρο. 

 

(μονάδες 2) 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Η ανεργία ως πηγή  αντικοινωνικών συμπεριφορών  

και ο ρόλος του σχολείου] 

 

Η κατανόηση της βίας και του εκφοβισμού αποτελεί ενδεχομένως μια από τις 

δυσκολότερες και πιο προκλητικές επιστημονικές διερωτήσεις. Πρόκειται για όρους 

τόσο οικείους αλλά και, ταυτόχρονα, τόσο άγνωστους, καθόσον εμπεριέχουν υψηλό 

βαθμό αμφισημίας
1
 και μη ευκρινούς προσδιορισμού. Αντιληπτό πάντως από τους 

περισσότερους είναι ότι ποικίλες μορφές βίας και εκφοβισμού είναι παρούσες σε 

πολλά επίπεδα της σύγχρονης ζωής, ιδιαίτερα στις νεανικές κοινωνικές ομάδες.  

Η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώνεται συμπυκνωμένα μέσα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία σήμερα. Η υψηλή 

ανεργία, κυρίως η νεανική, οι δουλειές του ποδαριού, η ανασφάλιστη εργασία, οι 

χαμηλές αμοιβές, ακόμη και όταν υπάρχει εργασία, και οι παρεκκλίνουσες 

συμπεριφορές διαμορφώνουν ένα κοινωνικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από τη 

ρευστότητα, τις ασυνέχειες, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα μπροστά στο 

μέλλον. 

Σαφώς το σχολείο, η οικογένεια και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί, θεωρητικά 

τουλάχιστον, δύνανται μέσω της κοινωνικοποίησης και της έγερσης προσδοκιών για 

κοινωνική ανέλιξη να περιορίσουν τις εστίες έντασης. Ποιές όμως μπορεί να είναι οι 

επιπτώσεις, όταν οι προσδοκίες που καλλιεργεί η κοινωνία για αυτοπραγμάτωση και 

κοινωνική άνοδο προσκρούουν πάνω στη δομή της αγοράς εργασίας και 

διαψεύδονται; Ποια μέσα χρησιμοποιούν τα άτομα, και πρωτίστως οι νέοι, όταν οι 

ατομικές προσδοκίες και τα σχέδια ζωής καταρρέουν εξαιτίας της ανυπαρξίας 

θεμιτών μέσων πραγμάτωσης, όπως είναι η εργασία; Η προσφυγή σε μη θεμιτά μέσα, 

όπως η παραβατικότητα και η ποικιλόμορφη άσκηση βίας, δυστυχώς, συνιστά όχι 

σπάνια μια επιλογή εκπλήρωσης αυτών των προσδοκιών.   

Υπό την οπτική αυτή, σε ποιον βαθμό το σχολείο μένει ανεπηρέαστο; Είναι 

προφανές ότι οι συγκρουσιακές συμπεριφορές θα αποτελέσουν στοιχείο της σχολικής 

καθημερινότητας στο μέτρο που η οργανωτική κουλτούρα του σχολείου δεν μπορεί 

να τις αντιμετωπίσει. Έτσι, πολλά βίαια περιστατικά δεν αναφέρονται λόγω φόβου ή 

έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον τρόπο διαχείρισής τους. Και τούτο, διότι τα σχολεία 

είναι προσανατολισμένα περισσότερο στην κατεύθυνση της μετάδοσης γνώσεων και 

                                                           
1
 Αμφισημία: ιδιότητα λέξης, φράσης ή πρότασης να έχει διφορούμενη σημασία, να 

γίνεται αντιληπτή με δύο διαφορετικούς τρόπους. 
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στην αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, παρά σε αυτή της 

επεξεργασίας των βιωμάτων τους, της ενίσχυσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων 

και της κοινωνικής διαπαιδαγώγησής τους,  

Αυτή, αναμφίβολα, είναι μια αποστολή που ανήκει κατ’ αρχάς στους γονείς, 

αλλά και το σχολείο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της πνευματικής και της 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών, καλείται να την συμπληρώσει, σε 

συνεργασία μαζί τους, ιδίως μάλιστα όταν διαπιστώνεται ότι οι γονείς ασκούν τον 

ρόλο τους πλημμελώς. Η παρέμβαση του σχολείου μπορεί να είναι καταλυτική, 

απαιτείται όμως περαιτέρω έρευνα για την εκτίμηση των διαστάσεων αυτού του 

προβλήματος. 

Πάντως, το «είμαστε όλοι ένοχοι» σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν ικανοποιεί 

ως εξήγηση, διότι οι ομολογίες συλλογικής ενοχής είναι η καλύτερη δυνατή εγγύηση 

ενάντια στην ανακάλυψη των ενόχων και η καλύτερη δικαιολογία, για να μένουμε 

αδρανείς. Η αλλαγή παραδείγματος είναι στο χέρι μας.  

 

Μ. Σπυριδάκης. (2014). Ανθρωπολογική προσέγγιση της βίας και του σχολικού 

εκφοβισμού. Εισήγηση από την Ιστοσελίδα του Δικτύου για την πρόληψη της 

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, κατά τον συγγραφέα, η σχέση, της ανεργίας με τα φαινόμενα 

προσφυγής στη βία και τον εκφοβισμό; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. «προσδοκιών» / «προσδοκίες»: Να εξηγήσετε τη λειτουργία του λεκτικού 

τύπου στη νοηματική συνοχή της τρίτης παραγράφου (Σαφώς… των 

προσδοκιών) του κειμένου.   

 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: οικείους, ανασφάλεια, διαψεύδονται, ενίσχυσης, 

συλλογικής. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε  

το αντώνυμο της λέξης: διαψεύδονται, με τρόπο ώστε να γίνεται φανερή η 

σημασία της 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.  Πάντως, το «είμαστε όλοι ένοχοι» σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν 

ικανοποιεί ως εξήγηση..  

 

Να αναδιατυπώσετε την περίοδο αντικαθιστώντας τη φράση εντός 

 εισαγωγικών με άλλη χωρίς εισαγωγικά.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο γύρος του κόσμου με κόμικς] 

 

Οι λαοί δε «γράφουν» μόνο την ιστορία τους, αλλά και τη σκιτσάρουν. Αυτό 

αποδεικνύεται από την πολυπολιτισμική έκθεση κόμικς που διοργανώθηκε στην 

Αθήνα στις εγκαταστάσεις γνωστής σχολής για ένατη χρονιά. Συγκεκριμένα, 

φιλοξενήθηκαν ηχηρά, διεθνή ονόματα και υπήρξαν προβολές, εργαστήρια για την 

τεχνική του σεναρίου και της εικονογράφησης. Με τη βοήθεια της καλλιτεχνικής 

διευθύντριας της έκθεσης περιηγηθήκαμε στις ιδιαιτερότητες κάθε λαού με όχημα τη 

συναρπαστική αυτή τέχνη. 

Μας επισήμανε λοιπόν ότι αποφασίστηκε να συμπεριλάβουν κόμικς από όλον 

τον κόσμο, για να τονιστεί η οικουμενικότητα του μέσου και να αποδειχθεί ότι τα 

κόμικς είναι ένας πολύ ενδιαφέρων τρόπος, για να διηγηθούν οι άνθρωποι τις ιστορίες 

τους. Εσκεμμένα μάλιστα δεν έχουν μεταφραστεί πολλά από τα έργα, καθώς 

θέλησαν να κάνουν ένα πείραμα που, αν πετύχει, θα δείξει ότι δεν χρειάζεται να 

ξέρεις ισπανικά ή κινέζικα για να καταλάβεις τι θέλουν να σου αφηγηθούν οι εικόνες. 

«Η σημειολογία των κόμικς είναι πιο δυνατή από τη γλώσσα αυτή καθαυτή και οι 

καλλιτέχνες το ξέρουν πολύ καλά» τονίζει η καλλιτεχνική διευθύντρια. 

Ξεκινώντας την περιήγηση στη «γεωγραφία» των κόμικς συναντάμε το 

περίπτερο της Λατινικής Αμερικής. Εκεί υπάρχει μεγάλη παράδοση στα κόμικς. 

Θυμίζουν πίνακες ζωγραφικής που σε ταξιδεύουν, ενώ τα έντονα χρώματά τους 

υπογραμμίζουν εμφαντικά τις υπαρξιακές αναζητήσεις των ηρώων, οι οποίοι ξεκινούν 

ταξίδια με τελικό προορισμό τον βαθύτερο εαυτό τους ή ένα καλύτερο μέλλον. 

Στη συνέχεια, βλέπουμε τη βαλκανική σκηνή που αποδεικνύεται πιο 

θερμόαιμη και πιο πολιτικοποιημένη από κάθε άλλη. Οι έντονες πολιτικές αλλαγές 

που έχουν συντελεστεί στη χερσόνησο του Αίμου δεν θα μπορούσαν να αφήσουν 

ανεπηρέαστα τα κόμικς και τα καυστικά πολιτικά σχόλια δεν λείπουν σχεδόν από 

καμία ιστορία. Αντιθέτως, αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες επίσης 

έχουν υποστεί πολλά και θα μπορούσαν να παράγουν πολιτικοποιημένες έγχρωμες 

και ασπρόμαυρες ιστορίες, παρουσιάζουν μια τάση προς το φανταστικό. Τα πιο 

ονειρικά σκηνικά, που αποτυπώνονται άλλωστε και στη γενικότερη αισθητική των 

χωρών αυτών, μαρτυρούν πως οι δημιουργοί τους δρουν σαν να θέλουν να 

αποφύγουν τη σκληρή πραγματικότητα. 

Στην περιήγησή μας διαπιστώσαμε πως η εξέλιξη των κόμικς στο Ισραήλ έχει 

πολλές ομοιότητες με την αντίστοιχη στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί 

συμπίπτουν χρονικά τα διάφορα στάδια από τα οποία περάσαμε, ώσπου να 

αποδεχθούμε τα κόμικς και να τα κατανοήσουμε. Και οι μεν και οι δε τα 
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αντιμετωπίσαμε αρχικά με καχυποψία σαν μια ξενόφερτη τέχνη, η οποία 

δυσκολεύτηκε να ενσωματωθεί στην εγχώρια κουλτούρα. Και οι δύο λαοί πέρασαν 

από το στάδιο, κατά το οποίο κόμικς θεωρούνταν μόνο όσα είχαν ως πρωταγωνιστές 

υπερήρωες, με πρώτους και καλύτερους τον Κάπτεν Αμέρικα και τον Σούπερμαν. 

Επίσης, και στις δύο χώρες δόθηκαν στα κόμικς άβολες ταμπέλες, όπως για 

παράδειγμα ότι απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά ή ότι είναι επικίνδυνα για αυτά 

και μόνο στα τέλη της δεκαετίας του '80, Έλληνες και Ισραηλινοί άρχισαν να τα 

αγκαλιάζουν με πάθος. 

Τι συμβαίνει όμως στις μέρες μας με τους υπερήρωες; Τώρα που έχουν 

καταρριφθεί τόσοι μύθοι, πόσο δημοφιλής μπορεί να είναι ένας ήρωας με μπέρτα που 

υπόσχεται να μας σώσει; Στα ερωτήματα αυτά η υπεύθυνη της έκθεσης ήταν 

κατηγορηματική: «Οι υπερήρωες δεν πρόκειται να πεθάνουν ποτέ. Ή μάλλον όσες 

φορές κι αν πεθάνουν, άλλες τόσες θα αναστηθούν, για τον απλούστατο λόγο ότι οι 

άνθρωποι πάντα θα γοητεύονται από αυτές τις απλές ιστορίες με το Καλό να νικάει 

στο τέλος». 

 

Α. Λαζαρίδου, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήμα, 06.04.2014 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (80 – 100 λέξεις). 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η αρθρογράφος την άποψη ότι τα κόμικς 

είναι ένας πολύ ενδιαφέρων τρόπος, για να διηγηθούν οι άνθρωποι τις ιστορίες 

τους; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2α. Να εντοπίσετε στην πρώτη παράγραφο (Οι λαοί… τέχνη) του κειμένου το 

γεγονός από το οποίο αφορμάται η αρθρογράφος, για να γράψει το κείμενο της.  

(μονάδες 3) 

Β2β. Να εντοπίσετε στην ίδια παράγραφο δύο σχόλια με τα οποία η αρθρογράφος 

εκφράζει τη γνώμη της για το συγκεκριμένο γεγονός. 

(μονάδες 2) 
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Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: περιηγηθήκαμε, επισήμανε, εσκεμμένα, 

προορισμό, καυστικά. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται 

φανερή η σημασία της κάθε λέξης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το 

ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2α. Να αιτιολογήσετε τη λειτουργία των ερωτημάτων στην έκτη παράγραφο (Τι 

συμβαίνει… στο τέλος) του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να επαναδιατυπώσετε (κάνοντας τις αναγκαίες αλλαγές) τις προτάσεις χωρίς τη 

χρήση των ερωτηματικών. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τα κόμικς] 

 

Κύριο χαρακτηριστικό των κόμικς είναι τα σκίτσα, τα οποία δεν συμπληρώνουν 

το κείμενο, αλλά αποτελούν μόνα τους μια ιστορία. Το μήνυμα των σκίτσων 

βασίζεται στην αρχή της ομοιότητας, δηλαδή, στη δυνατότητα του παρατηρητή να 

μπορεί να συγκρίνει αυτό που εντόπισε οπτικά και να το συνδυάζει με τις ήδη 

υπάρχουσες σε αυτόν οπτικές παραστάσεις. Μάλιστα, επειδή τα σκίτσα αφηγούνται 

μια ιστορία με κινηματογραφικό τρόπο, πολλοί θεωρούν τα κόμικς ως την ένατη 

τέχνη (μετά την τηλεόραση). 

Καθένα από τα σκίτσα των κόμικς εντάσσεται σε πλαίσιο και συνοδεύεται από 

μικρής συνήθως έκτασης κείμενο γραμμένο μέσα σε «φούσκα». Στο κείμενο αυτό δεν 

γίνεται μόνο κυριολεκτική χρήση της γλώσσας. Η γλώσσα, καθώς συνδέεται άμεσα 

με την εικόνα, είναι «εικονική» και συχνά συνυποδηλωτική. Επιπλέον, στις 

«φούσκες» υπάρχουν και σύμβολα με συγκεκριμένη το καθένα σημασία. Λόγου 

χάριν, οι νότες μουσικής σημαίνουν τονισμό του ήχου, η καρδιά παραπέμπει στην 

αγάπη, ο λαμπτήρας σημαίνει σύλληψη μιας ιδέας ή κατανόησή της κ.λπ. 

Επειδή στα κόμικς κυριαρχούν τα σκίτσα, καθένας καλείται να τα διαβάσει 

μόνος. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να τα διαβάσει ο γονιός στο μικρό παιδί 

του, όπως γίνεται με τα παραμύθια. Η παρατήρηση και αποκωδικοποίηση των 

εικόνων και των συμβόλων, καθώς και ο συνδυασμός μεμονωμένων εικόνων, είναι 

διαδικασίες που προϋποθέτουν δραστηριοποίηση των μηχανισμών της κατανόησης. 

Στην πνευματική εγρήγορση συνδράμουν και εκείνα τα κόμικς που τοποθετούν τα 

σκίτσα τόσο σύνθετα και ανακατωμένα, ώστε ο αναγνώστης να «αναγκάζεται» να 

ανακαλύψει τη σειρά με την οποία παρουσιάζεται η ιστορία. 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό των κόμικς είναι η τυποποίηση των φιγούρων. Για 

παράδειγμα, ο εγκληματίας αναγνωρίζεται από την έκφρασή του, το ντύσιμό του ή ο 

βασικός ήρωας από άλλα εμφανή χαρακτηριστικά. Ασφαλώς, στα κόμικς μπορεί να 

διακρίνει κανείς ποικιλία φιγούρων. Στα κόμικς για παιδιά οι ήρωες συνήθως είναι 

είτε παιδιά, είτε ζώα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι απουσιάζουν οι φανταστικές 

φιγούρες. Οι χαρακτήρες είναι θετικοί ή αρνητικοί, με την έννοια ότι άλλοι μάχονται 

για ιδανικά και υπεραμύνονται αξιών, ενώ άλλοι υιοθετούν ρατσιστικές 

συμπεριφορές ή διαθέτουν γνωρίσματα όπως η φιλαργυρία. Ως προς τους ρόλους των 

δύο φύλων, τα περισσότερα κόμικς αναπαράγουν, συχνά μέσω του χιούμορ, τις 

παραδοσιακές αντιλήψεις: τα αγόρια εμφανίζονται δραστήρια, δυναμικά, 

αποφασιστικά, ενώ τα κορίτσια τ’ ακολουθούν, έχουν πονηριά. 
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Παρ’ όλο που η λέξη κόμικ προέρχεται από το χιούμορ και μολονότι τα 

περισσότερα κόμικς για παιδιά αποσκοπούν στο γέλιο, το περιεχόμενό τους δεν 

περιορίζεται σε κωμικές ιστορίες. Υπάρχουν κόμικς - για παιδιά και για ενήλικες - 

που αφηγούνται αστυνομικές ή και ταξιδιωτικές ιστορίες, κόμικς με ιστορικό 

περιεχόμενο, κόμικς με ιστορίες αισθηματικές ή επιστημονικής φαντασίας. 

Προκαλώντας ένταση και αγωνία πολλά από τα κόμικς ψυχαγωγούν πραγματικά. 

Επειδή τα κόμικς χρησιμοποιούνται ευρύτατα από όλα τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και για διάφορους σκοπούς, κι επειδή αρέσουν στα παιδιά, που 

εντυπωσιάζονται από αυτά, δεν είναι λίγοι οι μελετητές που ισχυρίζονται πως τα 

κόμικς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στα σχολεία, ώστε να μάθουν οι 

μαθητές να αντιμετωπίζουν κριτικά το περιεχόμενό τους, στο οποίο αναπαράγονται 

κάποιες φορές στερεότυπες αντιλήψεις. Επιπρόσθετα, το ότι τα κόμικς μπορούν να 

παρουσιάζουν πληροφοριακό περιεχόμενο με τρόπο ελκυστικό συνηγορεί στην 

εισαγωγή τους στα σχολεία. Για παράδειγμα, το μάθημα της Ιστορίας θα μπορούσε να 

εμπλουτιστεί με τον Αστερίξ και άλλα παρεμφερή κόμικς, στα Μαθηματικά του 

Δημοτικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ντόναλντ Ντακ, στις Ξένες Γλώσσες η 

δημιουργία κόμικς από τους μαθητές είναι ένα καλό μέσο εξοικείωσης μ’ αυτές, ενώ 

το μάθημα των Καλλιτεχνικών προσφέρεται ώστε τα παιδιά όχι μόνο να μάθουν πώς 

δημιουργούνται τα κόμικς, αλλά και να συνειδητοποιήσουν έννοιες όπως η διάσταση, 

ο χώρος, το μοντάζ και άλλες. 

 

Μ. Καζάζη (2003). Ψυχολογία του αναγνώστη. Ψυχολογία της ανάγνωσης. 

Αθήνα: Έλλην, 355-371 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τη συγγραφέα, η ανάγνωση των κόμικς κινητοποιεί το νου; (60-80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε μία πρόταση/περίοδο κατακλείδα για τη δεύτερη παράγραφο 

(Καθένα… κατανόησή της κ.λπ.) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά από 

τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εμφανή, υιοθετούν, δραστήρια, 

ευρύτατα, ελκυστικό. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το ρηματικό πρόσωπο 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Αφού επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας, να το επαναδιατυπώσετε με κυριολεκτικό/δηλωτικό 

τρόπο. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο πονηρός μήνας Αύγουστος] 

 

Ποιος έχει πει ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις; Ο Ουμπέρτο ΄Εκο
1
, 

φυσικά. Αλλά με τόσες ειδήσεις πρώτης γραμμής στο ξεκίνημα του φετινού 

Αύγουστου, η περίφημη ρήση του Ιταλού σημειολόγου και μυθιστοριογράφου μοιάζει 

ειρωνική, μολονότι στην περίπτωση αυτή δεν είχε την πρόθεση να ειρωνευτεί. 

Η Ιστορία δεν πάει διακοπές, αφού στην πραγματικότητα, ο Αύγουστος έχει 

διαχρονικά το ίδιο μερίδιο σε βαρυσήμαντα γεγονότα όσο κάθε άλλος μήνας - ίσως 

μάλιστα μεγαλύτερο. Με τον ερχομό ενός Αύγουστου άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος 

Πόλεμος και τις τελευταίες ημέρες ενός άλλου Αύγουστου στήθηκε το σκηνικό για την 

έναρξη του Δεύτερου. Αύγουστο μήνα ισοπέδωσαν οι ατομικές βόμβες τη Χιροσίμα και 

το Ναγκασάκι. Για να μην αναφέρουμε τις φυσικές καταστροφές, τις εξοντωτικές 

επιδημίες, τα πολύνεκρα δυστυχήματα, που ούτε αυτά κάνουν διακοπές τον Αύγουστο. 

Αύγουστο εξάλλου διεξάγονται κατά κανόνα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που 

αναγνωρίζονται ως το μείζον διεθνές γεγονός. 

Όσον αφορά στη δική μας Ιστορία, αρκεί να θυμηθούμε ότι Αύγουστο έγινε το 

κίνημα στο Γουδί, Αύγουστο συντελέστηκε η Μικρασιατική Καταστροφή, Αύγουστο 

κηρύχτηκε η δικτατορία του Μεταξά κ.ά. Επίσης Αύγουστο βρεθήκαμε στο χείλος του 

πολέμου με την Τουρκία το 1976, αλλά και Αύγουστο, του 2007, είχαμε τις πυρκαγιές 

που αποτέφρωσαν τη μισή Πελοπόννησο.  

Μερικές φορές είναι δύσκολο να αντισταθεί κανείς σε ένα εντυπωσιακό 

ευφυολόγημα που γαργαλάει τη γλώσσα του, ακόμη και αν καταλαβαίνει ότι είναι 

ανούσιο ή άτοπο. Το απόφθεγμα ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις είναι 

εντυπωσιακό ως ευφυολόγημα (ή παραδοξολόγημα
2
). Παίρνοντας υπόψη, όμως, τα 

παραδείγματα που δώσαμε ενδεικτικά, διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα, 

αν το πάρει κανείς τοις μετρητοίς. Ωστόσο ο Έκο δεν είναι με κανένα τρόπο 

επιπόλαιος. Το νόημα της διάσημης ρήσης του είναι αρκετά πιο σύνθετο από την 

τρέχουσα ερμηνεία της. Αυτό που ήθελε να πει είναι ότι στην εποχή της ιλιγγιώδους 

διάδοσης των πληροφοριών και διαφοροποίησης των μέσων μαζικής επικοινωνίας 

                                                           
1
 «Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις», γνωστό βιβλίο του Ιταλού συγγραφέα.  

2
 Παραδοξολόγημα: σκέψη, πράξη, λόγος κτλ. ο οποίος αντιτίθεται στην κοινή λογική, 

παραλογισμός. 
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εκείνοι που παράγουν γεγονότα ενδιαφέρονται τα μέγιστα για τον επικοινωνιακό 

αντίκτυπό τους και πολλές φορές τα παράγουν προπαντός, αν όχι αποκλειστικά, για 

χάρη του. Επειδή όμως τον Αύγουστο τα ΜΜΕ υπολειτουργούν ή ληθαργούν και οι 

χρήστες τους αραιώνουν, μια είδηση δεν θα είχε το επικοινωνιακό αντίκρισμα που 

επιδιώκει ο πρόξενός της. Έτσι, τα γεγονότα «αναβάλλονται» για μετά τις 

αυγουστιάτικες διακοπές. 

Αλλά να που δεν έχουν όλοι οι «παραγωγοί» γεγονότων τέτοιες ευαισθησίες και 

προτεραιότητες. Πώς να το κάνουμε, ακόμα και στην εποχή των επικοινωνιακών 

εντυπώσεων δεν είναι όλα ζήτημα επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Δεν είναι, λοιπόν, οι 

ειδήσεις που λιγοστεύουν τον Αύγουστο. Εκείνο που λιγοστεύει είναι η δεκτικότητα 

στην πρόσληψη και την επεξεργασία τους. Για λόγους που δεν είναι τόσο αυτονόητοι 

όσο φαίνονται, οι άνθρωποι στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες έχουν αποφασίσει και 

θεσμοθετήσει να πέφτουν για έναν μήνα σε θερινή νάρκη, να κλείνουν τους διακόπτες 

του μυαλού τους και να διάγουν σε μια κατάσταση ευχάριστης αφασίας. Οι 

αυγουστιάτικες ειδήσεις, όσο σημαντικές και αν είναι, θαμπώνουν και διαλύονται 

γρήγορα μέσα στην αχλή
3
 της ναρκωμένης συνείδησής τους. 

Δ. Κούρτοβικ, εφ. Τα Νέα, 9.08.2014 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις). 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του αρθρογράφου ότι «η Ιστορία δεν πάει διακοπές» (60 – 

80 λέξεις). 

 

(μονάδες 10) 

 

 

                                                           
3
 Αχλή: θολή ατμόσφαιρα, καταχνιά, ομίχλη. 
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Β2. Να εντάξετε το κείμενο που σας δόθηκε στην κατηγορία είτε της 

ειδησεογραφίας είτε της ερμηνευτικής δημοσιογραφίας και να αιτιολογήσετε 

την επιλογή σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία περίοδο 50 - 60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις με 

έντονη γραφή: ειδήσεις, φυσικές καταστροφές, δύσκολο, πραγματικότητα, 

αντίκτυπο. 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2. «Οι άνθρωποι στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες έχουν αποφασίσει και 

θεσμοθετήσει να πέφτουν για έναν μήνα σε θερινή νάρκη, να κλείνουν τους 

διακόπτες του μυαλού τους και να διάγουν σε μια κατάσταση ευχάριστης 

αφασίας».  

 

Να αναδιατυπώσετε την παραπάνω περίοδο αποδίδοντας το νόημά της με 

κυριολεκτικό/δηλωτικό λόγο.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο καλλιτέχνης και η εποχή του] 

 

Οι σχέσεις των κορυφαίων καλλιτεχνών με τον «καιρό» και τον «τόπο» τους 

δεν είναι, κατά κανόνα, εχθρικές, όπως συνήθως λέγεται. Ανάμεσα στους δύο όρους 

υπάρχει ένας αμοιβαίος, αμφίπλευρος διακαθορισμός σαν εκείνον που παρατηρούμε 

ανάμεσα στο ρεύμα και την κοίτη του ποταμού. Όπως ο ποταμός με τη ροή του 

φτιάχνει την κοίτη του, αλλά και η κοίτη με τη μορφή της δίνει κατεύθυνση και 

κίνηση στον ποταμό, έτσι και οι μεγάλοι δημιουργοί – καλλιτέχνες μα κι επιστήμονες 

– επηρεάζουν, καθορίζουν με το έργο τους την εποχή τους, αλλά και επηρεάζονται, 

καθορίζονται από τα ρεύματα που διασταυρώνονται μέσα σε αυτήν και συνθέτουν 

την ιδιομορφία της. 

Το αληθές του παραπάνω ισχυρισμού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι 

μεγάλοι καλλιτέχνες – και οι μεγάλοι επιστήμονες – δεν βγαίνουν έξω από το ύφος 

του καιρού τους. Δηλαδή από έναν ορισμένο τρόπο να βλέπουν και να αισθάνονται 

(οι καλλιτέχνες), να κρίνουν και να σημασιολογούν (οι σοφοί) τον κόσμο γύρω τους. 

Τρόπο που έχει σχηματισθεί κι επιβληθεί την ώρα εκείνη από την κίνηση της 

ιστορίας. Μέσα σε αυτόν αναπνέουν κι εργάζονται, φυσικά κι αυτονόητα, όπως εμείς, 

οι κοινοί θνητοί, αναπνέουμε και εργαζόμαστε μέσα στον φυσικό αέρα. Κατά τούτο 

δεν διαφέρουν από τους άλλους, τους άξιους βέβαια ομοτέχνους τους. Και οι δικές 

τους ρίζες βυθίζονται και σιτίζονται στο ίδιο ιστορικό έδαφος. Αν με το έργο τους 

υπερακοντίζουν, πετάνε το κοντάρι τους πιο μακριά από αυτούς, τούτο γίνεται όχι 

επειδή επιβιβάζονται (ας μας συγχωρεθεί η μεταφορά) στο ίδιο ύφος, αλλά επειδή 

μέσα στο ίδιο πλοίο διαθέτουν περισσότερες δυνάμεις. Κι έτσι, με τους ίδιους 

«κανόνες του παιχνιδιού» πετυχαίνουν ασύγκριτα καλύτερες επιδόσεις από τους 

παίχτες της σειράς. 

Για να επιβεβαιώσω την ορθότητα αυτής της αντίληψης θα επικαλεστώ τη 

μαρτυρία ενός διαπρεπούς ιστορικού, του Heinrich Wolfflin, ο οποίος μελέτησε την 

εξέλιξη του ύφους στην τέχνη από τους χρόνους της Αναγέννησης ως τον 18
ο
 αιώνα, 

σε μια περίοδο δηλαδή που κλείνει τα λαμπερότερα δημιουργήματα της 

νεοευρωπαϊκής ζωγραφικής και πλαστικής. Με μια σειρά αναφορών στους 

δημιουργούς της εποχής εκείνης, ο Wolfflin καταδεικνύει ότι δεν είναι για τους 

καλλιτέχνες όλα δυνατά σε όλες τις εποχές. Στους χρόνους που ζει, υπάρχει και για 

τον μεγάλο καλλιτέχνη ένας περιορισμένος αριθμός από δυνατότητες, εκείνες που  

περιέχονται μέσα στο ύφος της εποχής του. Ανάμεσα σε αυτές έχει να διαλέξει. 

«Είναι αλήθεια», γράφει, «ότι βλέπουμε μόνο ό,τι ζητούμε, αλλά και ότι ζητούμε ό,τι 
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μπορούμε να δούμε». Ο ζωγράφος Fraz Hals δε ζωγράφισε σαν τον Holbein, ούτε ο 

Rubens σαν τον Ραφαήλ, όχι γιατί δεν είχαν τις ίδιες ικανότητες, αλλά διότι δε 

μπορούσαν να δουν και να αισθανθούν όπως εκείνοι. Ανήκαν σε άλλη εποχή, και γι’ 

αυτό εκφράστηκαν με άλλο ύφος. 

Ορθά λοιπόν τοποθετεί το ζήτημα όποιος βλέπει διαλεκτικά τη σχέση των δύο 

όρων, των δημιουργών από τη μια, της εποχής τους από την άλλη. Οι μεγάλοι 

δημιουργοί είναι γεννήτορες μα και παιδιά της εποχής τους. Οικοδομούν και αυτοί τη 

στέγη της, που δεν είναι όμως πια ελεύθεροι να την αλλάξουν. Το έργο τους έχει αξία 

νομοθετική για τους ομότεχνους του καιρού τους, αλλά δεν είναι αυτόνομοι. 

Πειθαρχούν στον καταστατικό χάρτη που θεμελιώνει και ταυτόχρονα περιορίζει την 

εξουσία τους. 

 

Ε .Παπανούτσος (1989
3η

 ). Το δίκαιο της πυγμής, Αθήνα, Δωδώνη, σ.37-40 

(διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 -100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

 

Β1. Ο συγγραφέας, επικαλούμενος τη μαρτυρία του Heinrich Wolfflin για τους 

καλλιτέχνες από την Αναγέννηση μέχρι και τον 18
ο
 αιώνα, υποστηρίζει ότι 

αναπτύσσεται μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στους δημιουργούς και την εποχή 

τους αντίστοιχα. Θα μπορούσε αυτή η θέση να εκφράζει και τη σχέση των 

σύγχρονων καλλιτεχνών με την εποχή τους; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 

(60- 80 λέξεις). 

 (μονάδες 11) 

 

Β2α.  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη (Για να επιβεβαιώσω 

...ύφος) και την τέταρτη (Ορθά…εξουσία τους) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτείται; 

(μονάδες 2) 
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Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

συνθέτουν, ιδιομορφία, επιβληθεί, περιέχονται, θεμελιώνει. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  «Είναι αλήθεια», γράφει, «ότι βλέπουμε μόνο ό,τι ζητούμε, αλλά και ότι ζητούμε 

ό,τι μπορούμε να δούμε».  

 

Για ποιους λόγους επέλεξε ο συγγραφέας του κειμένου να τοποθετήσει εντός 

εισαγωγικών αυτή την άποψη του Heinrich Wolfflin;  

(Μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση] 

 

Η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση για άτομα με νοητική αναπηρία αναφέρεται 

στην οργανωμένη διαδικασία συστηματικής απόκτησης θεωρητικών και πρακτικών 

γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων, προκειμένου να απασχοληθούν αποτελεσματικά σ’ 

ένα ορισμένο επάγγελμα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη των παιδιών 

με νοητική αναπηρία γίνεται με αργό ρυθμό, αλλά προχωρεί παράλληλα με την 

ανάπτυξη των παιδιών τυπικής νοημοσύνης. Αυτό εμπνέει αισιοδοξία σχετικά με τη 

δυνατότητα που έχουν οι μαθητές με νοητική αναπηρία να μαθαίνουν. Έτσι, η 

ιδρυματική φροντίδα που κυριάρχησε στο παρελθόν όσον αφορά στην αντιμετώπιση 

του παιδιού με νοητική αναπηρία έχει σήμερα αντικατασταθεί από το αίτημα για 

εξατομικευμένη διδασκαλία, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση.  

Ακόμη, είναι ευνόητο ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, όταν είναι άνεργα, 

είναι δυο φορές ανάπηρα. Γι’ αυτό η συνισταμένη όλων των προσπαθειών για ειδική 

αγωγή, για αλληλοαποδοχή και γενικότερα για δικαίωμα στη ζωή και στη χαρά πρέπει 

να είναι η εργασία. Διαφορετικά, όλες οι προσπάθειες για κοινωνική ένταξη και 

αυτονομία ανατρέπονται. Επιπλέον, το άτομο με νοητική αναπηρία που εργάζεται με 

αμοιβή μπορεί να επιτύχει σε ικανοποιητικό βαθμό οικονομική ανεξαρτησία και να 

γίνει παραγωγικό και χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα, το ενδιαφέρον των προηγμένων χωρών να εκπαιδεύσουν τα 

άτομα με νοητική αναπηρία σε ένα επάγγελμα και να τα εντάξουν στην παραγωγική 

διαδικασία οφείλεται κυρίως στα εξής: Όσο περισσότερο εξελίσσεται η κοινωνία κι όσο 

πιο σύνθετη γίνεται τόσο περισσότερα άτομα εντοπίζονται με νοητική αναπηρία. Για 

τον λόγο αυτόν η κοινωνία δίνει μεγάλη έμφαση στην αξία και στον ρόλο της εργασίας 

στην ομαλή συναισθηματική εξέλιξη του ανθρώπου. Επίσης, όσο περισσότερο 

ευημερεί η κοινωνία τόσο καλύτερες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει, για να 

βοηθήσει τους πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. 

Τέλος, έχει αποδειχτεί ότι τα άτομα με ελαφρά, μέτρια ή και σοβαρή νοητική 

αναπηρία μπορούν να εργαστούν όχι μόνο σε προστατευμένους, αλλά και σε ανοιχτούς 

χώρους εργασίας. Εντούτοις, από διεθνείς αλλά και πανελλαδικές έρευνες 

αποκαλύπτεται ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με ειδικές ανάγκες, και ειδικότερα με 

νοητική αναπηρία, παραμένει άνεργος ή απασχολείται με συμβολική ή καμία αμοιβή σε 

προστατευμένο περιβάλλον. Αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα διερεύνησης των 
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παραγόντων, οι οποίοι μπορούν ν’ αυξήσουν τις πιθανότητες ένταξης ατόμων με 

αναπηρία στην ελεύθερη αγορά εργασίας.  

 

Σ. Πολυχρονοπούλου (2004). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και 

δυνατότητες. Τόμος Β΄. Αθήνα, 262-264 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ποια κατάσταση επικρατεί, όσον αφορά στη 

δυνατότητα να εργαστούν τα άτομα με νοητική αναπηρία; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Επιπρόσθετα… δυναμικό 

τους) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: επιστήμονες, κατάρτιση, να 

εκπαιδεύσουν, ομαλή, διεθνείς. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, τον χρόνο, κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η ιδρυματική φροντίδα […] έχει σήμερα αντικατασταθεί από το αίτημα για 

εξατομικευμένη διδασκαλία». Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής 

σύνταξης στην παραπάνω πρόταση από τη συγγραφέα. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

Κείμενο 

[Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση] 

 

Η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση για άτομα με νοητική αναπηρία αναφέρεται 

στην οργανωμένη διαδικασία συστηματικής απόκτησης θεωρητικών και πρακτικών 

γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων, προκειμένου να απασχοληθούν αποτελεσματικά σ’ 

ένα ορισμένο επάγγελμα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη των παιδιών 

με νοητική αναπηρία γίνεται με αργό ρυθμό, αλλά προχωρεί παράλληλα με την 

ανάπτυξη των παιδιών τυπικής νοημοσύνης. Αυτό εμπνέει αισιοδοξία σχετικά με τη 

δυνατότητα που έχουν οι μαθητές με νοητική αναπηρία να μαθαίνουν. Έτσι, η 

ιδρυματική φροντίδα που κυριάρχησε στο παρελθόν όσον αφορά στην αντιμετώπιση 

του παιδιού με νοητική αναπηρία έχει σήμερα αντικατασταθεί από το αίτημα για 

εξατομικευμένη διδασκαλία, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση.  

Είναι ευνόητο ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, όταν είναι άνεργα, είναι δυο 

φορές ανάπηρα. Γι’ αυτό η συνισταμένη όλων των προσπαθειών για ειδική αγωγή, για 

αλληλοαποδοχή και γενικότερα για δικαίωμα στη ζωή και στη χαρά πρέπει να είναι η 

εργασία. Διαφορετικά, όλες οι προσπάθειες για κοινωνική ένταξη και αυτονομία 

ανατρέπονται. Επιπλέον, το άτομο με νοητική αναπηρία που εργάζεται με αμοιβή 

μπορεί να επιτύχει σε ικανοποιητικό βαθμό οικονομική ανεξαρτησία και να γίνει 

παραγωγικό και χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα, το ενδιαφέρον των προηγμένων χωρών να εκπαιδεύσουν τα άτομα 

με νοητική αναπηρία σε ένα επάγγελμα και να τα εντάξουν στην παραγωγική 

διαδικασία οφείλεται κυρίως στα εξής: Όσο περισσότερο εξελίσσεται η κοινωνία κι όσο 

πιο σύνθετη γίνεται τόσο περισσότερα άτομα εντοπίζονται με νοητική αναπηρία. Για 

τον λόγο αυτόν η κοινωνία δίνει μεγάλη έμφαση στην αξία και στον ρόλο της εργασίας 

στην ομαλή συναισθηματική εξέλιξη του ανθρώπου. Επίσης, όσο περισσότερο 

ευημερεί η κοινωνία τόσο καλύτερες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει, για να 

βοηθήσει τους πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. 

Τέλος, έχει αποδειχτεί ότι τα άτομα με ελαφρά, μέτρια ή και σοβαρή νοητική 

αναπηρία μπορούν να εργαστούν όχι μόνο σε προστατευμένους, αλλά και σε ανοιχτούς 

χώρους εργασίας. Εντούτοις, από διεθνείς αλλά και πανελλαδικές έρευνες 

αποκαλύπτεται ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με ειδικές ανάγκες, και ειδικότερα 

με νοητική αναπηρία, παραμένει άνεργος ή απασχολείται με συμβολική ή καμία αμοιβή 

σε προστατευμένο περιβάλλον. Αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα διερεύνησης των 

παραγόντων, οι οποίοι μπορούν ν’ αυξήσουν τις πιθανότητες ένταξης ατόμων με 

αναπηρία στην ελεύθερη αγορά εργασίας.  
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Σ. Πολυχρονοπούλου (2004). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και 

δυνατότητες. Τόμος Β΄. Αθήνα, 262-264 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει η συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψη ότι 

τα άτομα με νοητική αναπηρία πλήττονται διπλά από την ανεργία; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την πρώτη παράγραφο (Η ειδική 

επαγγελματική… αποκατάσταση) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Αφού βρείτε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου που είναι με 

έντονη γραφή: οργανωμένη, αισιοδοξία, να επιτύχει, ευημερεί, 

αποκαλύπτεται, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από 

τις αντώνυμες λέξεις. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «… το άτομο με νοητική αναπηρία που εργάζεται με αμοιβή μπορεί να 

επιτύχει…». 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα λόγου υπάρχει μία αναφορική πρόταση. Αφού την 

επισημάνετε, να τη χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ1.β Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

GI_V_NEG_0_20300.pdf



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Πλαστογραφία και καλλιτεχνική αξία] 

 

Ένα ζήτημα σχετικό με τη γνησιότητα, το οποίο προκαλεί φιλοσοφικά 

ερωτήματα, είναι αν ένας αυθεντικός πίνακας έχει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία από 

μια τέλεια πλαστογραφία. Εδώ θα εξετάσω μόνο τις πλαστογραφήσεις των πινάκων 

ζωγραφικής, όμως κάθε είδος καλλιτεχνήματος που έχει υλική υπόσταση μπορεί να 

πλαστογραφηθεί. Για παράδειγμα, ένα γλυπτό, μια εκτύπωση, μια φωτογραφία και ούτω 

καθεξής. Τα αντίγραφα μυθιστορημάτων, ποιημάτων και συμφωνιών δε θεωρούνται 

πλαστογραφήσεις. Όμως, μπορεί να πλαστογραφηθούν τα πρωτότυπα χειρόγραφα, 

ενώ οι απομιμήσεις στο ύφος κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα ή συνθέτη μπορεί να 

περάσουν ως αυθεντικά έργα. 

Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους διάφορους 

τύπους πλαστογραφίας. Οι δύο βασικοί τύποι είναι το τέλειο αντίγραφο και η 

ζωγραφική που μιμείται το στυλ ενός διάσημου καλλιτέχνη. 'Ένα ακριβές αντίγραφο 

της Μόνα Λίζα
1
 θα ήταν πλαστογραφία του πρώτου τύπου. Οι πίνακες του 

πλαστογράφου Βαν Μέγκερεν στο στυλ του Βερμέρ
2
, οι οποίοι μάλιστα ξεγέλασαν 

τους περισσότερους ειδικούς, αποτελούν παράδειγμα του δεύτερου τύπου, γιατί δεν 

υπήρχε πρωτότυπο το οποίο να αντιγράψουν. 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι μόνο το πραγματικό χειρόγραφο ενός θεατρικού 

έργου, ενός μυθιστορήματος ή ενός ποιήματος θα μπορούσε να πλαστογραφηθεί με 

την πρώτη έννοια του όρου. Θα μπορούσαν, όμως, να γίνουν πλαστογραφήσεις του 

δεύτερου τύπου, οι οποίες να αφορούν έργα του Σαίξπηρ λόγου χάρη, από κάποιον 

που μιμείται επιδέξια το στυλ του συγγραφέα. 

Θα έπρεπε άραγε να αντιμετωπίζονται οι πλαστογραφήσεις ως σημαντικά 

έργα τέχνης από μόνα τους; Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο 

που πείθει τους ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο 

πλαστογράφος είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη και θα 

έπρεπε να αντιμετωπίζεται, αν όχι ως ισάξιός του, τουλάχιστον ως ένας ικανός 

δεξιοτέχνης. Αυτή, όμως, η θέση έχει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέμιους. Πάντως, 

αν η προτίμηση ή και η επιμονή για απόκτηση ενός πρωτότυπου έργου έχουν να 

                                                           
1
 Γνωστή και ως Τζιοκόντα. Διάσημη προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι.  

2
 Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα.  

GI_V_NEG_0_20307.pdf



κάνουν με αιτίες έξω από την τέχνη, όπως είναι η επενδυτική προσδοκία, η 

ψυχολογία ή ο κοινωνικός ανταγωνισμός και η ματαιόδοξη διάθεση των συλλεκτών 

τέχνης, τότε ίσως πράγματι οι καλές απομιμήσεις να είναι το ίδιο σημαντικές σε 

καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και τα πρωτότυπα.  

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία - Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 

247 -248 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιους βασικούς τύπους πλαστογραφίας διακρίνει ο συγγραφέας; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Κατ’αρχάς ...αντιγράψουν) 

και την τρίτη παράγραφο (Είναι ... συγγραφέα) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: καλλιτεχνική αξία, τέλειο 

αντίγραφο, μιμείται, προϊόν, δεξιοτέχνης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Αν ο πλαστογράφος είναι ικανός να παράγει ένα έργο που πείθει τους 

ειδικούς ότι είναι προϊόν του αυθεντικού καλλιτέχνη, τότε ο πλαστογράφος 

είναι σίγουρα το ίδιο ταλαντούχος με τον αυθεντικό καλλιτέχνη …» 

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 
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Γ2β.  Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.  

(μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Έργα τέχνης εναντίον καλλιτεχνών] 

 

Ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα ήταν 

πανομοιότυπος μ’ έναν πίνακα, ας πούμε, του Σεζάν
1
, αυτό σαν επίτευγμα διαφέρει 

πολύ από το επίτευγμα του ίδιου του Σεζάν. Αυτό που εν μέρει εκτιμούμε στο 

επίτευγμα του Σεζάν δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός μεμονωμένου, όμορφου 

πίνακα, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο καθιέρωσε ένα πρωτότυπο στυλ και 

δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από πίνακες. Η πρωτοτυπία του αποτελεί μέρος του 

επιτεύγματός του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί πίνακες 

που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεισφέρουν στο να κατανοήσουμε 

κάθε μεμονωμένο έργο που παρήγαγε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε απόλυτα το 

καλλιτεχνικό του επίτευγμα τοποθετώντας απλώς τον κάθε πίνακα μέσα στο πλαίσιο 

ολόκληρης της παραγωγής του. 

Αντίθετα, ένας πλαστογράφος μπορεί να έχει το μηχανιστικό ταλέντο ως 

ζωγράφος που είχε και ο Σεζάν, παρόλο που το επίτευγμα του Σεζάν δεν περιορίζεται 

στο ταλέντο του ως τεχνίτη. Ο πλαστογράφος που αντιγράφει χωρίς πρωτοτυπία δεν 

μπορεί ποτέ να ευελπιστεί ότι θα γίνει μεγάλος ζωγράφος· γιατί ο πλαστογράφος δεν 

μπορεί να παρουσιάσει πρωτοτυπία με τον τρόπο που ήταν πρωτότυπος ο Σεζάν. 

Όμως, στην περίπτωση που ο πλαστογράφος παράγει έργα στο στυλ του Σεζάν, αντί 

για πραγματικά αντίγραφα υπαρκτών πινάκων, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότεροι 

λόγοι, για να συγκριθεί η καλλιτεχνική αξία των απομιμήσεων με την αξία των 

πινάκων του Σεζάν. Ωστόσο, ο πλαστογράφος θα αντέγραφε ένα στυλ αντί να το 

δημιουργήσει.  

Από την πλευρά μας εμείς έχουμε την τάση να εκτιμούμε τη δημιουργικότητα 

του αυθεντικού καλλιτέχνη περισσότερο από τις ικανότητες του αντιγραφέα, επειδή η 

δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό αποδεικνύει 

βεβαίως ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε τον πλαστογράφο ισάξιο με τον πρωτότυπο 

καλλιτέχνη, απλώς και μόνο επειδή είναι ικανός να παράγει μια πειστική απομίμηση. 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όταν έχουμε το αντίγραφο ενός αυθεντικού πίνακα, 

μπορούμε και πάλι να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνική αξία του Σεζάν βλέποντας το 

αντίγραφο. Αυτό το επιχείρημα, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην καλλιτεχνική αξία 

των απομιμήσεων, αλλά στα καλλιτεχνικά προσόντα των πλαστογράφων. Το 

αντίγραφο θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε την ιδιοφυΐα του Σεζάν και όχι του 

πλαστογράφου.  

Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα με τις πλαστογραφίες είναι ότι από τη φύση 

τους περιλαμβάνουν μια προσπάθεια να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την πηγή 

τους. Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να 

                                                           
1
 Σπουδαίος Γάλλος ζωγράφος του 19ου αιώνα.  
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παραπλανήσει. Θα ήταν αντίγραφο ή ζωγραφικό πείραμα στο στυλ κάποιου άλλου 

καλλιτέχνη. Ο λόγος που οι πλαστογραφίες είναι κατώτερες των αυθεντικών έργων 

είναι εν μέρει το γεγονός ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της παραπλάνησης, που 

ισοδυναμεί με ψέμα. Επομένως, ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να διατηρήσουμε 

κάποια ηθικά ζητήματα ξεχωριστά από τα καλλιτεχνικά, γιατί κι αν μια λαμπρή 

πλαστογραφία εμπεριέχει την παραπλάνηση, δεν παύει εντούτοις να είναι 

εντυπωσιακή ως έργο τέχνης. 

 

N. Warburton (1999). Φιλοσοφία – Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 

251 – 252 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20)  

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο είναι, κατά τον συγγραφέα, το αληθινό πρόβλημα σε σχέση με ένα πλαστό 

έργο τέχνης; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου 

(Αντίθετα…δημιουργήσει) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «Μια πλαστογραφία δεν θα ήταν πλαστογραφία χωρίς την πρόθεση να 

παραπλανήσει».  

 

Να εντάξετε την παραπάνω περίοδο σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων.  

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «…επειδή η δημιουργικότητα είναι σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής 

αξίας». 

  Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 
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(μονάδες 3) 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πλευρά. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε 

τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

[Ο εργαζόμενος του μέλλοντος] 

 

Στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας και των αναγκών της 

αγοράς εργασίας προβλέπονται συνεχείς αλλαγές και μετεξελίξεις στο είδος και στη 

μορφή των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Το φαινόμενο της «μετακυλιόμενης 

ζήτησης», όπως είναι γνωστό στη θεωρία της οικονομικής της εργασίας, προβλέπεται 

να ενταθεί και να επεκταθεί περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι συχνά 

πυκνά θα αλλάζουν επάγγελμα, που μπορεί να είναι συναφές με αυτό που ασκούσαν 

στο παρελθόν ή και εντελώς διαφορετικό. Αν κατά την τρέχουσα εποχή υπολογίζεται 

ότι ένας εργαζόμενος αλλάζει κατά μέσο όρο δέκα επαγγέλματα στο σύνολο της 

εργασιακής του ζωής, στον εικοστό πρώτο αιώνα αυτό προβλέπεται να 

πολλαπλασιαστεί, να φτάσει μέχρι και τις 20-30 μετεξελίξεις του είδους εργασίας, 

ώστε να διατηρηθεί η απασχολησιμότητά του.  

Ακόμη, η εβδομαδιαία διάρκεια και ο χρόνος εργασίας προβλέπεται να 

μειωθούν ριζικά. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συμβεί μεμονωμένα σε μια χώρα, αλλά 

νομοτελειακά θα προέλθει από μια ολότητα ανεπτυγμένων κρατών. Ένας τέτοιος 

ρόλος, λοιπόν, φαίνεται να πέφτει κυρίως στους κραταιούς ώμους της μητρόπολης 

της παγκοσμιοποίησης, των ΗΠΑ, και κατά δεύτερο λόγο στις ισχυρές βορειο-

ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό γιατί, αν μειωθούν οι ώρες εργασίας σε πρώτη φάση στις 

αδύναμες οικονομικά χώρες, αυτό προοιωνίζεται δυσάρεστες προοπτικές για την 

ανταγωνιστικότητά τους με ανάλογες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Επίσης, η εργασία στον εικοστό πρώτο αιώνα, όσον αφορά πάντοτε τον 

ανεπτυγμένο κόσμο, θα παρέχεται σε μεγάλη έκταση με χαρακτηριστικό της 

γνώρισμα τα ελαστικά ωράρια, που θα κατανέμονται κατά περίπτωση σε ετήσια, 

μηνιαία και εβδομαδιαία βάση. Μια μορφή τέτοιας εξέλιξης είναι η εργασία σε 

εξαμηνιαία περίπου βάση, κάτι που ήδη ισχύει σε αμιγώς τουριστικές περιοχές της 

χώρας μας. Εξάλλου, η εβδομάδα των τεσσάρων ή και των τριών ημερών αποτελεί 

μια βιώσιμη λύση που θα δώσει μερική απάντηση στο πρόβλημα της συρρίκνωσης 

των θέσεων εργασίας και της ανεργίας. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται ριζική 

μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας και επιμερισμός του σε μεγαλύτερο αριθμό 

εργαζομένων. Η εξέλιξη αυτή, όμως, σημαίνει ότι θα υπάρξει σοβαρή αύξηση του 

χρόνου για ανάπαυση, ψυχαγωγία και ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και για τον εθελοντισμό. Όπως υποστηρίζει ο Τζέρεμυ Ρίφκιν στο κλασικό 

πλέον έργο του « Το τέλος της εργασίας», ο εθελοντισμός θα αποτελέσει έναν βασικό 

τομέα εργασιακής δραστηριότητας που θα συμπληρώνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
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τομέα εργασίας. Ήδη η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται δυναμικά στις ΗΠΑ και 

σε χώρες της Ευρώπης.  

Τέλος, η τηλεργασία, η εργασία δηλαδή από απόσταση, αποτελεί έναν 

σημαντικότατο καινούριο παράγοντα που θα ανατρέψει πολλές από τις κατεστημένες 

δομές των εργασιακών σχέσεων. Η αυτοαπασχόληση, η απασχόληση στο σπίτι ή από 

απόσταση με ελαστικό ωράριο, θα αναπτυχθεί παράλληλα με την επέκταση της 

συναφούς τεχνολογίας της τηλεματικής και θα επιφέρει καταλυτικές αλλαγές όχι 

μόνο στον χώρο της εργασίας, αλλά και στις δομές της αστικής κοινωνίας. 

Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι οποίες ειδικά στη 

χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό πλέον να αποκτήσουν 

νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική υπόσταση. Η φυγή από τα γκέτο των 

μεγαλουπόλεων και η αναζωογόνηση της περιφέρειας και ιδίως της λεγόμενης 

«άγονης γραμμής» αποτελεί μια εξέχουσα και εξαίρετη προοπτική του μέλλοντος. 

Ένα σοβαρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης της τάξης του 20-30% ή και 

περισσότερο στο απώτερο μέλλον, θα εργάζεται με αυτόν τον τρόπο. 

 

Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. 

Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 81-82 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.         Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, θα μπορεί ένας εργαζόμενος να 

διατηρεί την απασχολησιμότητά του τον εικοστό πρώτο αιώνα; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

Β2.α. Να διαιρέσετε την τρίτη παράγραφο (Επίσης, η εργασία...της Ευρώπης) του 

κειμένου σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 
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Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α.  Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: (να) 

επεκταθεί, προοιωνίζεται, ελαστικά, ριζική, αναζωογόνηση. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, τον χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι 

οποίες ειδικά στη χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ 

πιθανό πλέον να αποκτήσουν νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική 

υπόσταση»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια 

αναφορική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως 

προσδιοριστική είτε ως παραθετική, με βάση τις πληροφορίες που περιέχει για 

τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο τύπος καίγεται] 

 

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της 

ενημέρωσης» έχει το ίδιο μαράζι που πολλοί διατυπώνουν και στην Ελλάδα. Κυριαρχεί 

ένας καταστροφικός εφησυχασμός για ό,τι πάει στραβά, και φυσικά για την κρίση του 

Τύπου. «Ίσως είναι καιρός να πανικοβληθούμε» τιτλοφορεί το πρώτο του κεφάλαιο. 

Σ’ αυτήν την κρίση πολλοί επιχειρηματίες του Τύπου απαντούν με περιορισμό 

του κόστους. Φωναχτά στη Γαλλία, σιωπηρά στην Ελλάδα. Για τον Bernard Poulet ο 

περιορισμός του κόστους δεν αρκεί. Εξάλλου, στη Γαλλία το δοκίμασαν επί μακρόν: 

«Εδώ και πολλά χρόνια τα μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και τα σχέδια λιτότητας 

διαδέχονται το ένα το άλλο», γράφει για τη Γαλλία. «Μαζικές απολύσεις έπληξαν 

πολλές εκατοντάδες μισθωτούς και ακόμη και η μεγαλύτερη γαλλική εφημερίδα, η 

"Quest France", αναγκάστηκε να αποφασίσει τον Σεπτέμβριο του 2008 την κατάργηση 

125 θέσεων εργασίας. Η δρακόντεια μείωση των λειτουργικών εξόδων των 

εφημερίδων, η μείωση του αριθμού των σελίδων και του μεγέθους τους, το κλείσιμο 

γραφείων ανταποκριτών στο εξωτερικό, ο περιορισμός του χρόνου για τη διεξαγωγή 

ερευνών κ.λπ. μειώνουν σίγουρα το συνολικό κόστος, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζουν 

κερδοφόρους ισολογισμούς. Ακόμη, τα ένθετα (μόδα, αυτοκίνητα, ρολόγια) 

πολλαπλασιάζονται, για να «τσιμπήσουν» οι διαφημιστές, και εκτινάσσεται στα ύψη ο 

πληθωρισμός των «πρόσθετων προϊόντων» (βιβλία, CD, DVD, στυλό, ηλεκτρονικές 

συσκευές, καφετιέρες κ.λπ.), ενέργειες που μετατρέπουν την εφημερίδα σε δωρεάν 

ένθετο εμπορικής προσφοράς και δεν είναι παρά προσωρινές λύσεις ανάγκης». 

Αυτή είναι και η κατάσταση στον ελληνικό τύπο. Οι εκδότες συρρικνώνουν το 

έτσι κι αλλιώς χαμηλό κόστος των δημοσιογραφικών τμημάτων, επενδύοντας όλο και 

περισσότερο στις προσφορές και τα δώρα, τα οποία υποτίθεται ότι συνοδεύουν τις 

εφημερίδες. Ξεχνούν ότι το βασικό προϊόν τους είναι η σκέψη, το μεράκι και οι γνώσεις 

των ανθρώπων που ερευνούν και γράφουν. Στην προσπάθεια, όμως, να συμπιέσουν το 

κόστος, προσπαθούν με τους ίδιους ανθρώπους να παράγουν περισσότερα προϊόντα, 

ενώ στην ουσία παράγουν μόνο περισσότερο τυπωμένο χαρτί δίχως σκέψη. Οι 

περισσότερες ώρες δουλειάς των δημοσιογράφων παράγουν περισσότερες λέξεις με 

λιγότερη σκέψη. Οι αναγνώστες από την πλευρά τους δεν πληρώνουν για να αγοράσουν 

λέξεις - άλλωστε, βρίσκουν άφθονες και δωρεάν στο διαδίκτυο. Θα αγόραζαν ένα 

έντυπο, αν μπορούσε να τους προσφέρει μια υπηρεσία. Θα ήταν ικανοποιημένοι, αν μια 
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εφημερίδα γινόταν πλοηγός στη θάλασσα των πληροφοριών που τους περιβάλλει και 

μπορούσε να βάλει τάξη στο χάος.  

Επομένως, για να έχει μέλλον ο τύπος, δεν αρκεί να μεταμορφωθεί σε 

ηλεκτρονικό. Δε φτάνει να μπει στο διαδίκτυο. Πρέπει να καταφέρει να συμπυκνώνει 

καθημερινά την πραγματικότητα σε θεωρία, να δίνει νόημα στις αμέτρητες 

πληροφορίες που καθημερινά λαμβάνουμε από εκατοντάδες Μέσα. Βέβαια, δεν είναι 

εύκολο. Απεναντίας, θέλει διαρκή παραγωγή σκέψης και νέων ιδεών, επένδυση στους 

ανθρώπους, δηλαδή στην εκπαίδευση και στην επανεκπαίδευσή τους: Δεν μπορεί, για 

παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος να διαβάζει λιγότερο από τους αναγνώστες του. 

Κυρίως, όμως, απαιτείται αλλαγή θεώρησης της ίδιας της βιομηχανίας του τύπου. 

Μπορεί να το κάνει; 

Ο Bernard Poulet μεταφέρει στο βιβλίο του τα λόγια του Αμερικανού εκδότη 

Dean Singleton: «Στο μέλλον δεν θα υπάρχουν παρά δύο κατηγορίες εφημερίδων. Οι 

επιζήσασες και οι νεκρές». Οι πρώτες, ακόμη και αν δε θα μοιάζουν με τις εφημερίδες 

που σήμερα ξέρουμε, θα είναι χρήσιμες, επειδή δε θα προσθέτουν θόρυβο στον πολύ 

θόρυβο της πληροφορίας που καθημερινά μας βομβαρδίζει. Θα προσφέρουν μία βασική 

υπηρεσία, δηλαδή θα μειώνουν τον θόρυβο της υπερπληροφόρησης. Έτσι, θα 

ταχτοποιούν το χάος που δημιουργεί η πληροφορική μας κοινωνία. 

 

Π. Μανδραβέλης, από την ιστοσελίδα του εβδ. περιοδικού Lifo, 19.11.2009 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια θα είναι, κατά την εκτίμηση του αρθρογράφου, η εξέλιξη των εφημερίδων; 

Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60 - 80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Αυτή… χάος) του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις του κειμένου: παραγωγή σκέψης και νέων ιδεών, αλλαγή θεώρησης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη 

λέξη βομβαρδίζει μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο ναρκισσισμός της αυτοφωτογράφισης] 
 

Στις ημέρες μας όλοι πλέον «αυτοφωτογραφίζονται» και αναρτούν τις 

φωτογραφίες τους στις ιστοσελίδες τους είτε είναι πλανητάρχες, πρόεδροι ή 

πρωθυπουργοί, πολιτευτές ή διασημότητες, απλοί άνθρωποι, ακόμη και τα κατοικίδιά 

τους. Ο όρος «selfie» ανακηρύχθηκε η λέξη της χρονιάς το 2013 από το αγγλικό λεξικό 

της Οξφόρδης και ορίζεται ως «μια φωτογραφία που κάποιος έχει τραβήξει για τον 

εαυτό του, συνήθως με ένα έξυπνο κινητό, υπολογιστή-τάμπλετ ή κάμερα, και την έχει 

ανεβάσει σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης». Ως «δραστηριότητα» τη συναντά 

κανείς έως και στις κηδείες! Πρόκειται τελικά περί εθισμού, ναρκισσισμού, ανοησίας ή 

αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού φαινομένου; 

Οι φωτογραφίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως ματαιοδοξία ή ναρκισσισμός, 

αλλά ως δραστηριότητα δεν είναι κάτι το νέο. Αντίθετα, ως συμπεριφορά καταγράφεται 

με μια διαφορετική μορφή εδώ και εκατοντάδες χρόνια ξεκινώντας από τα πορτρέτα 

και τις αυτοπροσωπογραφίες. Η διαφορά είναι ότι παίρνει τις διαστάσεις μόδας και 

συνδέεται με τις σύγχρονες εμμονές των ανθρώπων να προβάλλουν με έναν 

ευπαρουσίαστο τρόπο τους εαυτούς τους στους άλλους. 

Μπορεί να μοιάζει αστείο, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Αστεία, ας 

πούμε, μπορεί να μοιάζει η αφέλεια του προέδρου Ομπάμα να χαριεντιστεί με την 

πρωθυπουργό της Δανίας στην κηδεία του Μαντέλα. Αστείο, έως βλακώδες, μπορεί να 

χαρακτηριστεί αυτό που έκανε ένας θεατής του Ποδηλατικού Γύρου του Δουβλίνου 

που, αντί να βοηθήσει τον πεσμένο και εξαντλημένο νικητή του αγώνα Μαρσέλ Κίτελ 

να σηκωθεί από το έδαφος, τράβηξε μια φωτογραφία μαζί του χαμογελώντας με τον 

καταπονημένο ποδηλάτη. 

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα με τη διάδοση του ψηφιακού ναρκισσισμού είναι 

ότι ασκεί τεράστια πίεση στους ανθρώπους να επιτύχουν ανέφικτους στόχους χωρίς να 

το αντιλαμβάνονται. Ο ένας παρουσιάζει τον εαυτό του ως ποδοσφαιριστή, η άλλη ως 

τραγουδίστρια, αναμένοντας όσο το δυνατό περισσότερα «likes»
1
 και τα καλά σχόλια 

από τους φίλους στο διαδίκτυο. Σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε πέρυσι 

                                                           
1
 Η δήλωση επιδοκιμασίας, θαυμασμού, αποδοχής για μια φωτογραφία, δημοσίευση, 

σχόλιο κλπ, στο Διαδίκτυο (συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

Facebook). 
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για λογαριασμό κάποιου κατασκευαστή έξυπνων κινητών διαπιστώθηκε ότι οι 

αυτοφωτογραφίσεις αποτελούν το 30% των φωτογραφιών που λαμβάνονται από άτομα 

ηλικίας 18 έως 24 ετών. 

Τέλος, οι αυτοφωτογραφίσεις σε ατομικό επίπεδο αποτελούν ένα ακόμη 

παράδειγμα της κατάρρευσης των ορίων μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. 

Σε κοινωνικό επίπεδο ίσως να συνδέονται με την εμμονή των ανθρώπων να 

συσσωρεύουν αρχεία των εμπειριών τους μέσω εικόνων, που χρησιμοποιούν για να 

προβάλλουν μια εικόνα του εαυτού τους προς τον έξω κόσμο. Μια εικόνα που 

μπορούμε να την επεξεργαστούμε ή να τη διυλίσουμε, αλλά έχουμε και την αίσθηση ότι 

μπορούμε και να τη διαγράψουμε. Σε τελική ανάλυση, συνδέεται με την έλευση μιας 

νέας μορφής ορατότητας που συσχετίζεται άμεσα με την ψηφιακή εποχή. Έχει κυρίως 

να κάνει με την ανάγκη των απλών πολιτών στην εποχή της εικόνας να αποδράσουν 

από την ανωνυμία, να γίνουν έστω «ολίγον γνωστοί», να αποκτήσουν το μερίδιο της 

δημοσιότητας που τους αναλογεί στη ζωή. 

 

Στ. Παπαθανασόπουλος, εφ. ΤΑ ΝΕΑ, 23.06.2014  (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις). 

  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, η αυτοφωτογράφιση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

καινούρια δραστηριότητα; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να διακρίνετε την είδηση από τα σχόλια του αρθρογράφου στην πρώτη 

παράγραφο (Στις ημέρες… φαινομένου;) του κειμένου και να αιτιολογήσετε 

αντίστοιχα τις επιλογές σας.  

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία περίοδο 20-30 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε την 

πρόταση «παίρνει τις διαστάσεις μόδας». 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να εντοπίσετε μια περίπτωση διαδοχικής υπόταξης στην τελευταία παράγραφο 

(Τέλος … ζωή) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Le Monde: «Τις ευχές μας και καλή τύχη στον έντυπο Τύπο»] 

 

Δύσκολο να μη συγκινηθεί κανείς από το «τελευταίο έντυπο τεύχος» του 

«Newsweek»
1
, όπως αναφέρει το εξώφυλλο του διάσημου αμερικανικού εβδομαδιαίου 

εντύπου. Και τη συγκίνηση αυτή νιώθει ο καθένας, είτε είναι δημοσιογράφος που έχει 

επηρεαστεί από τα εξαιρετικά κείμενα και τις δημοσιογραφικές επιτυχίες του 

περιοδικού, είτε είναι αναγνώστης προσηλωμένος στα έντυπα, στην πληροφορία, 

δηλαδή στην ανάγκη να καταλάβει τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

Αυτό το συναίσθημα προκαλείται, επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο 

ειδησεογραφικό περιοδικό που χάνεται. Έντεκα χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από την 

επίσης διάσημη γαλλική εφημερίδα «Monde», το «Newsweek» γεννήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 1933 με τον Χίτλερ και τον Ρούζβελτ στο εξώφυλλο. ΄Εκτοτε γνώρισε 

4.150 εξώφυλλα, 17 διευθυντές σύνταξης, 13 προέδρους των ΗΠΑ και 12 

δημοσιογράφους που πέθαναν στο καθήκον. Βεβαίως είχε χάσει την αίγλη του. 

Εγκαταλελειμμένο από τους μισούς αναγνώστες του, οι ιδιοκτήτες του το πούλησαν το 

2010 σε έναν εκατομμυριούχο, που το «πάντρεψε» με επιτυχημένη ενημερωτική 

ιστοσελίδα. Κι έτσι φτάνουμε στο τελευταίο έντυπο τεύχος του. Και στην Ευρώπη 

παραδοσιακά έντυπα, εκτός από τη «Monde» που αποχαιρετά το τελευταίο τεύχος του 

περιοδικού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, στη Γαλλία, τη Γερμανία και αλλού. 

Τελευταίο έντυπο τεύχος. Η πρόταση αυτή μοιάζει να περιγράφει τόσο το 

ηλεκτρονικό μέλλον του «Newsweek» όσο και τον υπεύθυνο για τον θάνατο της 

έντυπης έκδοσής του: το Διαδίκτυο, που είναι δωρεάν και προσελκύει διαφημίσεις για 

τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες. Τους πρώτους έξι μήνες του 2012 το Google κέρδισε 

για πρώτη φορά παγκοσμίως περισσότερα χρήματα από τους διαφημιστές απ’ όσα το 

σύνολο του αμερικανικού Τύπου, καθημερινού και εβδομαδιαίου: 20,8 δισ. δολάρια για 

τη μηχανή αναζήτησης έναντι 19,2 για μια βιομηχανία που το 2007 προσέλκυσε το 88% 

της διαφημιστικής αγοράς. 

Το «Newsweek» δεν κλείνει, διαβεβαιώνει η διευθύντριά του, Τίνα Μπράουν. Η 

σύνταξη θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της για το ηλεκτρονικό μέσο. Πρόκειται για 

στοίχημα με ρίσκο, επειδή ο γραπτός ηλεκτρονικός Τύπος, παρά τις υποσχέσεις για 
                                                           
1
 Πολύ γνωστό αμερικανικό εβδομαδιαίο περιοδικό, με ειδησεογραφικό κυρίως 

προσανατολισμό, που από το 1933 γνώρισε (πριν να φτάσουμε στα γεγονότα που 

περιγράφει το άρθρο) ημέρες δόξας, εκδιδόμενο μάλιστα στα κορεατικά, πολωνέζικα, 

ιαπωνικά, ρωσικά, αραβικά και ισπανικά, πέραν της κύριας αγγλικής έκδοσης. 

GI_V_NEG_0_20390.pdf



απήχηση, καινοτομία, εκτεταμένη χρήση και διαδραστικότητα, δεν έχει ακόμη βρει το 

οικονομικό του μοντέλο. Οι λίγοι «αυθεντικοί παίκτες» (αποκλειστικά στο Διαδίκτυο) 

που βγάζουν κέρδος δεν απασχολούν παρά μικρές ομάδες που συχνά παράγουν 

εξειδικευμένες πληροφορίες. 

Έτσι, κανένας τίτλος γενικού ενδιαφέροντος, ικανός να πληροφορήσει με 

συνέπεια και αρτιότητα για θέματα τόσο ποικίλα όσο η πολιτική ζωή ή η σύγχρονη 

τέχνη, η κρίση του ευρώ ή η κινηματογραφική δημιουργία, δεν μπορεί σήμερα να 

ισχυριστεί ότι είναι σε θέση να επιζήσει αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Για τον Τύπο θα 

υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στο έντυπο και τις 

πολλαπλές οθόνες. Μια χημεία της οποίας τη συνταγή αναζητά ολόκληρος ο έντυπος 

Τύπος, και την αναζητά με τη μετριοφροσύνη που απαιτεί η σημασία του 

διακυβεύματος: η τροφοδότηση της δημοκρατίας και η εξήγηση της περιπλοκότητας 

του κόσμου. 

 

Εφ. Le Monde, αναδημοσίευση στο ΒΗΜΑ, 27.12.2012 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με το άρθρο, η συνέχιση της έκδοσης του αμερικανικού 

περιοδικού «Neewsweek» σε διαδικτυακή μόνο μορφή είναι ένα «στοίχημα με 

ρίσκο»; (60-80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

 

Β2. Να διακρίνετε την είδηση από το σχόλιο του αρθρογράφου στην πρώτη 

παράγραφο (Δύσκολο... περιβάλλει) του κειμένου και να αιτιολογήσετε 

αντίστοιχα τις επιλογές σας. 

(μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: δημοσιογραφικές επιτυχίες, αναγνώστες, 

έντυπο τεύχος, διαφημιστές, πληροφορίες. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  «Το Newsweek δεν κλείνει», διαβεβαιώνει η διευθύντριά του, Τίνα Μπράουν. 

 

Nα δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στην παραπάνω περίοδο.  

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο] 

 

Υπάρχει η άποψη πως η καλλιτεχνική αγωγή δεν πρέπει να εννοηθεί ως το 

άθροισμα των καλλιτεχνικών μαθημάτων, αλλά ως μία σκοπιμότητα: αυτή της 

καλλιέργειας. Με άλλα λόγια, με την καλλιτεχνική αγωγή ο μαθητής θα μπορεί να 

προβληματιστεί για την καλλιτεχνική κουλτούρα και θα έχει την ευκαιρία να μάθει πως 

η τέχνη καλλιεργεί την παιδεία.  

Ωστόσο, η καλλιτεχνική κουλτούρα αναμφισβήτητα δεν έχει παιδαγωγικό 

χαρακτήρα. Αντίθετα, αποκτά παιδαγωγικό χαρακτήρα, όταν κάποιος αντιληφθεί γιατί 

επιζητεί να μοιάσει στον Πικάσο καθώς και τη σημασία της πράξης του. Όμως, ούτε η 

μάθηση της τεχνικής του κάρβουνου ούτε και η ικανότητα να διακρίνει κανείς έναν 

ζωγραφικό πίνακα του 15ου αι. από έναν πίνακα του 18ου αι. έχουν παιδαγωγικό 

χαρακτήρα. 

Επομένως, καλλιτεχνική αγωγή υπάρχει από τη στιγμή που ο μαθητής μαθαίνει 

από την τέχνη, από τη στιγμή που προσχωρεί συνειδητά σε μια καλλιτεχνική κουλτούρα 

και μαθαίνει κάτι για τον εαυτό του. Δηλαδή αυτή η μάθηση τού επιτρέπει να επιλύσει 

προβλήματα, να θέσει ερωτήματα, με λίγα λόγια να ενταχθεί σε μία ανθρώπινη 

κουλτούρα που προάγει τον στοχασμό. Μια γνώση, ένα αντικείμενο αποκτά 

παιδαγωγικό χαρακτήρα, όταν ο μαθητής ενεργοποιείται, όταν μαθαίνει από αυτή τη 

γνώση κάτι που να του δίνει πρόσβαση στον κόσμο και στον εαυτό του και όταν τον 

γοητεύει. Στην περίπτωση αυτήν ο μαθητής θα συνειδητοποιήσει ότι εισχωρεί σε ένα 

ιδιαίτερο «πεδίο καλλιέργειας», όχι σε μια μιμητική συγχώνευση, αλλά σε μια 

στοχαστική απόσταση, προκειμένου να το κατανοήσει. 

Ένας μαθητής δε θα αποκτήσει καλλιτεχνική αγωγή ή απλώς αγωγή, επειδή θα 

τσαλαβουτήσει μέσα στα χρώματα ή θα σκαλίσει ένα κομμάτι ξύλο. Θα αποκτήσει 

αγωγή, από τη στιγμή που οι δραστηριότητες αυτές θα του επιτρέψουν να 

συνειδητοποιήσει ότι άλλοι πριν από αυτόν ζωγράφισαν ή έπαιξαν μουσική και ότι 

αυτές οι δραστηριότητες είναι φορτισμένες με νόημα, ότι δίνουν τη δυνατότητα να 

κατανοήσουμε τις εποχές, τις ιδέες, τους ανθρώπους. Αγωγή υπάρχει από τη στιγμή που 

οι δραστηριότητες αυτές θα επιτρέψουν στον μαθητή να συνειδητοποιήσει την 

απόλαυση του «πράττειν». Μάλιστα, αυτήν την απόλαυση μπορεί να τη μοιραστούν με 
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άλλους, επειδή είναι πηγή διδασκαλίας και δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κανείς 

τον εαυτό του ως ιστορικό υποκείμενο. Τέλος, η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο 

συνιστά χειραφέτηση ενός ατόμου.  

 

Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις 

Νεφέλη, 59-61 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα η συγγραφέας υποστηρίζει την άποψη πως καλλιτεχνική 

αγωγή υπάρχει από τη στιγμή που ο μαθητής μαθαίνει από την τέχνη; (60 – 80 

λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Ένας μαθητής… ενός 

ατόμου) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: άποψη, αντιληφθεί, 

στοχασμό, πρόσβαση, χειραφέτηση. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, τον 

χρόνο κ.λπ.). 
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(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Μάλιστα, αυτήν την απόλαυση μπορεί να τη μοιραστούν με άλλους, επειδή 

είναι πηγή διδασκαλίας και δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κανείς τον 

εαυτό του ως ιστορικό υποκείμενο». 

 

Γ2.α. Η λέξη πηγή χρησιμοποιείται μεταφορικά/συνυποδηλωτικά ή 

κυριολεκτικά/δηλωτικά; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πηγή. Στην πρώτη περίπτωση να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

Ένας ποιητής 

 

 

Eίναι πολύς καιρός, δέκα ίσως και δώδεκα χρόνια, αφότου διάβασα το πρώτο 

του ποίημα. Eπιγραφόταν «Tαραντίνοι». Το ποίημα δεν ήταν βέβαια έξοχο αλλά πρέπει 

να είχε κάτι το ξεχωριστό και το ασυνήθιστο, γιατί το όνομα που είδα από κάτω, το νέο 

και όλως διόλου άγνωστο, ― Kωνστ. Π. Kαβάφης, ― μου καρφώθηκε από τότε. Kαι 

από τότε αγαπούσα να διαβάζω ό,τι απαντούσα με αυτό το όνομα. 

 Tα χρόνια περνούσαν και κάθε νέο ποίημα κάτι πρόσθετε στη μικρή αυτή και 

σκόρπια συλλογή αλλά συγχρόνως κάτι πρόσθετε και μέσα μου. Σιγά-σιγά η προσοχή 

μου μεταβλήθηκε σε εκτίμηση· κι έξαφνα, μια μέρα, παρατήρησα με έκπληξη, με 

φόβο, ότι η εκτίμηση είχε φθάσει τα επικίνδυνα όρια του θαυμασμού. Διότι δεν είναι 

ακίνδυνο πράγμα, πιστέψτε με, να θαυμάζετε ένα ποιητή που ονομάζεται Kαβάφης, και 

είναι Aλεξανδρινός, και που ποτέ δεν γράφτηκε άρθρο γι αυτόν σε εφημερίδα, και που 

ποτέ δεν φάνηκε το όνομά του αλλού, παρά μετρημένες φορές κάτω από τους λίγους 

στίχους του.  

Σας είπα, λοιπόν, σε ποιο σημείο βρισκόταν το δικό μου αίσθημα, το μυστικό, 

όταν έλαβα την ξαφνική ευχαρίστηση να γνωρίσω και προσωπικά τον κ. Kωνστ. Π. 

Kαβάφη, όταν επισκέφτηκε την Aθήνα μας, για πρώτη φορά νομίζω, προ δύο ετών. 

Πίσω από το παρουσιαστικό εμπόρου, γλωσσομαθούς, ευγενέστατου και κοσμικού, 

κρύβεται επιμελώς ο φιλόσοφος και ο ποιητής. Πρέπει να τον γνωρίσει κανείς αρκετά, 

για να πεισθεί ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που έγραψε τα ωραία εκείνα ποιήματα. Γιατί 

σιγά-σιγά θ’ αναγνωρίσει, ότι αυτά που λέει ο Aλεξανδρινός έμπορος με τόσο 

παράξενο τρόπο, είναι γεμάτα γνώση και παρατήρηση, και κάπου-κάπου θα συλλάβει 

και μερικές αστραπές των μαύρων ματιών, από τα γυαλιά, που διανοίγουν ολόκληρο 

κόσμο, και προδίδουν  τον άνθρωπο της ευρείας σκέψης και της καλλιτεχνικής 

ιδιοφυΐας. 

Όταν ο κ. Kαβάφης επανήλθε στην καλή του πόλη, την Aλεξάνδρεια, μου 

έστειλε από εκεί, αντιγραμμένα επιμελέστατα, όλα του τα ποιήματα. Δύο, τρία... 

δώδεκα ποιήματα. Kαι οι «Tαραντίνοι» δεκατρία. Aυτό είναι όλο το έργο του Kαβάφη. 

Oπωσδήποτε, κατά μέσο όρο, κάθε ποίημα του κυοφορείται όσο και ο άνθρωπος: εννέα 

μήνες. H έμπνευση, η σύλληψη δεν μπορεί παρά να είναι στιγμιαία· αλλά στον Kαβάφη 

έρχεται ως αποτέλεσμα και ως αμοιβή της μακράς και επίμονης προσήλωσής του σε 

ορισμένο αντικείμενο, σε ορισμένο κύκλο ιδεών. Tώρα σχημάτισε τον πυρήνα του, 

κατέχει την ιδέα του, ξέρει καλά τι θα πει. Aλλά πώς θα το πει; Πώς θα το 
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αισθητοποιήσει; Με τι υλικό θα σχηματίσει τη βαθύτερη εκείνη μορφή, την 

ουσιαστικότερη, η οποία δεν έχει σχέση ούτε με τη λέξη, ούτε με τον ρυθμό, ούτε με τη 

ρίμα; Την καθαυτό καλλιτεχνική μορφή, η οποία μένει και αφού τυχόν αλλαχθούν όλα 

αυτά; Yποθέτω ότι για τον Kαβάφη και η εργασία αυτή, η πέρα για πέρα διανοητική, 

απαιτεί πολύ χρόνο. Aλλά αφού τελειώσει, το ποίημα, κατ’ ουσία, είναι έτοιμο. Δε 

μένει παρά να εκφρασθεί. Nα επιλεγούν δηλαδή οι απολύτως αναγκαίες λέξεις, ώστε να 

μη περισσεύει, να μη λείπει καμιά, και να παραταχθούν κατά τρόπο, ώστε να 

αποτελέσουν μια μορφή, που να αρμόζει και να ανταποκρίνεται πλήρως στην ιδέα. Kαι 

από το απελπιστικό εκείνο χάος των σβησιμάτων, των προσθηκών, των παραπομπών, 

των αλλεπαλλήλων διορθώσεων, από τον λαβύρινθο του χειρογράφου που μαρτυρεί 

τόσους αγώνες, τόσο μακροχρόνια προσπάθεια, ο ποιητής, με δισταγμό ακόμη, θα 

ξεχωρίσει τους λίγους του τελευταίους στίχους και θα τους καθαρογράψει. 

Έτσι γίνεται ένα ποίημα τον χρόνο... Aλλά το ποίημα αυτό είναι συχνά μια 

θαυμάσια μικρογραφία. Kλείνει μέσα του κόσμο ολόκληρο. Kαι ενώ το βλέπεις και λες 

ότι αυτό είναι όλο, το ξαναβλέπεις και κάτι υποπτεύεσαι και έξαφνα ανακαλύπτεις ― 

θαύμα! ― ότι με το μικροσκόπιό σου παρουσιάζει πράγματα που δεν φανταζόσουν ότι 

θα τα έχει. Kάτι τι απείρως συγκεντρωμένο και απείρως μεστό. Όλα τα ποιήματα 

σφιχτοδεμένα, συμπιεσμένα, στους πέντε-δέκα αυτούς στίχους. Kαι το ποιηματάκι το 

μικροσκοπικό, απλώνει, απλώνει, ξετυλίγεται, ξεχειλίζει και σου γεμίζει την ψυχή.  

 

Γρ. Ξενόπουλος (30 Nοεμβρίου 1903). «Ένας ποιητής» (Η πρώτη επαφή με τον 

Κ. Καβάφη). Περιοδ. Παναθήναια Δ΄ (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια ήταν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η διαδικασία «γέννησης» ενός ποιήματος 

από τον Κ. Καβάφη; (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά του ύφους που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, 

από τα οποία καταδεικνύεται ότι  το κείμενο αποτελεί κριτική σε έναν ποιητή και 

το ποιητικό του έργο. 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να γίνεται φανερή 

η σημασία τους: έξοχο, μεταβλήθηκε, προσήλωσης, προσθηκών, χειρογράφου 

(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2α.  «…και έξαφνα ανακαλύπτεις ― θαύμα! ― ότι με το μικροσκόπιό σου …» 

 

Να εξηγήσετε γιατί η λέξη «θαύμα» τίθεται ανάμεσα σε παύλες. 

 (μονάδες 3) 

 

Γ2β.  Να εξηγήσετε τη χρήση του θαυμαστικού.  

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η κοινωνία της πληροφορίας] 

 

Η διάχυση της πληροφορίας από και προς όλο τον κόσμο, που στις μέρες μας 

είναι εφικτή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και την πληθώρα των 

επικοινωνιακών διαύλων, θα ενισχύσει την πολυφωνία σε ιδέες και απόψεις και θα 

διευκολύνει την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφόρηση. Ακόμη, θα ανοίξει 

τις πόρτες του δυσκίνητου δημόσιου τομέα βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 

των εργασιών του. Η κοινωνία μας μπορεί να μετεξελιχθεί στην κοινωνία της διά βίου 

μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας η εκπαιδευτική διαδικασία θα συντροφεύει τον 

πολίτη στο σύνολο του επαγγελματικά ενεργού του βίου, έτσι ώστε το άτομο να 

μπορεί να ανταποκρίνεται σ’ ένα διαρκές εναλλασσόμενο περιβάλλον. Στον τομέα 

των επιχειρήσεων, η εισαγωγή πλήθους εφαρμογών και η εξέλιξη των τεχνολογικών 

αυτοματισμών θα συμβάλει στη μείωση των κοστολογίων, στην αύξηση της 

παραγωγής και της παραγωγικότητας, στην οικονομική μεγέθυνση και στη βελτίωση 

των κερδών. 

Επιπλέον, στην κοινωνία της πληροφορίας η τεχνολογία προσφέρει 

απεριόριστες δυνατότητες στον εργαζόμενο να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευελιξία 

τον ελεύθερο χρόνο του, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και το εισόδημά του. 

Οι δικαιολογημένοι φόβοι για πλήρη κοινωνική απομόνωση και αποξένωση μπορούν 

να αντιμετωπιστούν με την εναλλαγή και τον συνδυασμό διαφορετικών μορφών 

τηλεργασίας. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι κάτοικοι ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών θα επωφεληθούν τα μέγιστα από τη νέα πραγματικότητα, 

καθώς η επικοινωνία θα έχει πλέον άλλη εμβέλεια και η πρόσβασή τους στις 

εξελίξεις και στην ίδια τη ζωή θα ενισχυθεί σημαντικά. 

Μια νέα κοινωνία γεννιέται λοιπόν. Μπορούμε σήμερα να φανταστούμε σε 

γενικές γραμμές το περίγραμμα της νέας κοινωνίας, της νέας ψηφιακής εποχής; Ναι, 

μπορούμε! Διαθέτουμε τα απαραίτητα τεχνολογικά και επικοινωνιακά εργαλεία τα 

οποία θα μας οδηγήσουν στη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα; Ναι, τα διαθέτουμε 

και συνεχώς διευρύνουμε τις δυνατότητές τους! Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα ως 

αυριανοί «πολίτες του δικτύου» για την ένταξή μας στο παγκόσμιο καλωδιωμένο 

χωριό; Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι όχι! Σ' αυτό το σημείο εντοπίζεται 

η μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. 

Αναλυτικότερα, ενώ οι πάντες - κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, επιστήμονες - έχουν 

εστιάσει την προσοχή τους στην τεχνολογική υπόσταση της νέας εποχής και 

εγκωμιάζουν τα κατορθώματά της, κανένας δεν ασχολείται σοβαρά με τους πολίτες 
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και τον άνθρωπο όχι ως παραγωγό και καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 

ως φορέα αξιών, συναισθημάτων και ιδεών. Έτσι αποκαλύπτεται ένα απίστευτο 

κοινωνικό έλλειμμα, το οποίο τείνει να προσλάβει απρόβλεπτες διαστάσεις, με 

συνέπεια οι αναμφισβήτητες δομικές μεταβολές που επιφέρει η κοινωνία της 

πληροφορίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής καθημερινότητας να 

προκαλούν δέος στο σύνολο των πολιτών που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ 

αυτήν. 

Ο κίνδυνος της δημιουργίας μιας κοινωνίας στην οποία θα υπάρχουν πολλές 

διακριτές κατηγορίες πολιτών είναι υπαρκτός. Ο νέος διαχωρισμός, εκτός των άλλων, 

θα γίνει με κριτήριο τη δυνατότητα πρόσβασής τους στις νέες τεχνολογικές και 

επικοινωνιακές εφαρμογές. Στην πρώτη ομάδα θα ενταχθούν τα άτομα υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται από την εξοικείωσή τους σε 

μεγάλο βαθμό με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις σύγχρονες εφαρμογές που τα 

συνοδεύουν. Σε μια δεύτερη ομάδα θα σωρευτούν τμήματα του πληθυσμού τα οποία 

θα χαρακτηρίζονται από χαμηλά γνωστικά προσόντα και την αδυναμία προσαρμογής 

τους στις επερχόμενες αλλαγές, με πιθανό κίνδυνο να βρεθούν στο περιθώριο με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται. Ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως λόγου χάρη η τρίτη ηλικία, 

αλλά και τ’ ασθενή στρώματα με χαμηλά γνωστικά προσόντα και δεξιότητες είναι 

πιθανό να πληγούν ιδιαίτερα από την έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας. 

 

Π. Αναστασιάδης (2000). Στον αιώνα της Πληροφορίας. Αθήνα: Εκδόσεις 

Λιβάνη, 243-247 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι γεννιέται μια 

νέα κοινωνία; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: πρόοδο της τεχνολογίας, 

συνθήκες εργασίας, τηλεργασίας, επικοινωνία, ψηφιακής εποχής. (Μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η διάχυση της πληροφορίας από και προς όλο τον κόσμο, που στις μέρες 

μας είναι εφικτή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και την πληθώρα των 

επικοινωνιακών διαύλων, θα ενισχύσει την πολυφωνία». 

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η κοινωνία της πληροφορίας] 

 

Η διάχυση της πληροφορίας από και προς όλο τον κόσμο, που στις μέρες μας 

είναι εφικτή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και την πληθώρα των 

επικοινωνιακών διαύλων, θα ενισχύσει την πολυφωνία σε ιδέες και απόψεις και θα 

διευκολύνει την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφόρηση. Ακόμη, θα ανοίξει 

τις πόρτες του δυσκίνητου δημόσιου τομέα βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 

των εργασιών του. Η κοινωνία μας μπορεί να μετεξελιχθεί στην κοινωνία της διά βίου 

μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας η εκπαιδευτική διαδικασία θα συντροφεύει τον 

πολίτη στο σύνολο του επαγγελματικά ενεργού του βίου, έτσι ώστε το άτομο να 

μπορεί να ανταποκρίνεται σ’ ένα διαρκές εναλλασσόμενο περιβάλλον. Στον τομέα 

των επιχειρήσεων, η εισαγωγή πλήθους εφαρμογών και η εξέλιξη των τεχνολογικών 

αυτοματισμών θα συμβάλει στη μείωση των κοστολογίων, στην αύξηση της 

παραγωγής και της παραγωγικότητας, στην οικονομική μεγέθυνση και στη βελτίωση 

των κερδών. 

Επιπλέον, στην κοινωνία της πληροφορίας η τεχνολογία προσφέρει 

απεριόριστες δυνατότητες στον εργαζόμενο να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευελιξία 

τον ελεύθερο χρόνο του, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και το εισόδημά του. Οι 

δικαιολογημένοι φόβοι για πλήρη κοινωνική απομόνωση και αποξένωση μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με την εναλλαγή και τον συνδυασμό διαφορετικών μορφών 

τηλεργασίας. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι κάτοικοι ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών θα επωφεληθούν τα μέγιστα από τη νέα πραγματικότητα, 

καθώς η επικοινωνία θα έχει πλέον άλλη εμβέλεια και η πρόσβασή τους στις 

εξελίξεις και στην ίδια τη ζωή θα ενισχυθεί σημαντικά. 

Μια νέα κοινωνία γεννιέται λοιπόν. Μπορούμε σήμερα να φανταστούμε σε 

γενικές γραμμές το περίγραμμα της νέας κοινωνίας, της νέας ψηφιακής εποχής; Ναι, 

μπορούμε! Διαθέτουμε τα απαραίτητα τεχνολογικά και επικοινωνιακά εργαλεία τα 

οποία θα μας οδηγήσουν στη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα; Ναι, τα διαθέτουμε 

και συνεχώς διευρύνουμε τις δυνατότητές τους! Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα ως 

αυριανοί «πολίτες του δικτύου» για την ένταξή μας στο παγκόσμιο καλωδιωμένο 

χωριό; Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι όχι! Σ' αυτό το σημείο εντοπίζεται 

η μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. 

Αναλυτικότερα, ενώ οι πάντες - κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, επιστήμονες - έχουν 

εστιάσει την προσοχή τους στην τεχνολογική υπόσταση της νέας εποχής και 

εγκωμιάζουν τα κατορθώματά της, κανένας δεν ασχολείται σοβαρά με τους πολίτες 
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και τον άνθρωπο όχι ως παραγωγό και καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 

ως φορέα αξιών, συναισθημάτων και ιδεών. Έτσι αποκαλύπτεται ένα απίστευτο 

κοινωνικό έλλειμμα, το οποίο τείνει να προσλάβει απρόβλεπτες διαστάσεις, με 

συνέπεια οι αναμφισβήτητες δομικές μεταβολές που επιφέρει η κοινωνία της 

πληροφορίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής καθημερινότητας να 

προκαλούν δέος στο σύνολο των πολιτών που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ 

αυτήν. 

Ο κίνδυνος της δημιουργίας μιας κοινωνίας στην οποία θα υπάρχουν πολλές 

διακριτές κατηγορίες πολιτών είναι υπαρκτός. Ο νέος διαχωρισμός, εκτός των άλλων, 

θα γίνει με κριτήριο τη δυνατότητα πρόσβασής τους στις νέες τεχνολογικές και 

επικοινωνιακές εφαρμογές. Στην πρώτη ομάδα θα ενταχθούν τα άτομα υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται από την εξοικείωσή τους σε 

μεγάλο βαθμό με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις σύγχρονες εφαρμογές που τα 

συνοδεύουν. Σε μια δεύτερη ομάδα θα σωρευτούν τμήματα του πληθυσμού τα οποία 

θα χαρακτηρίζονται από χαμηλά γνωστικά προσόντα και την αδυναμία προσαρμογής 

τους στις επερχόμενες αλλαγές, με πιθανό κίνδυνο να βρεθούν στο περιθώριο με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται. Ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως λόγου χάρη η τρίτη ηλικία, 

αλλά και τ’ ασθενή στρώματα με χαμηλά γνωστικά προσόντα και δεξιότητες είναι 

πιθανό να πληγούν ιδιαίτερα από την έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας. 

 

Π. Αναστασιάδης (2000). Στον αιώνα της Πληροφορίας. Αθήνα: Εκδόσεις 

Λιβάνη, 243-247 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι δεν έχουμε 

προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή μας στη νέα ψηφιακή εποχή; (50-70 

λέξεις) 

 (μονάδες 11) 
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Β2.α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη παράγραφο και την τρίτη 

παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτείται; 

(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: μάθησης, κοινωνία της 

πληροφορίας, πρόσβαση, γνωστικά προσόντα, δεξιότητες. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε λέξεις ή φράσεις ειδικού/επιστημονικού 

λεξιλογίου. 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η κοινωνία της πληροφορίας] 

 

Η διάχυση της πληροφορίας από και προς όλο τον κόσμο, που στις μέρες μας 

είναι εφικτή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και την πληθώρα των 

επικοινωνιακών διαύλων, θα ενισχύσει την πολυφωνία σε ιδέες και απόψεις και θα 

διευκολύνει την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφόρηση. Ακόμη, θα ανοίξει 

τις πόρτες του δυσκίνητου δημόσιου τομέα βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 

των εργασιών του. Η κοινωνία μας μπορεί να μετεξελιχθεί στην κοινωνία της διά βίου 

μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας η εκπαιδευτική διαδικασία θα συντροφεύει τον 

πολίτη στο σύνολο του επαγγελματικά ενεργού του βίου, έτσι ώστε το άτομο να 

μπορεί να ανταποκρίνεται σ’ ένα διαρκές εναλλασσόμενο περιβάλλον. Στον τομέα 

των επιχειρήσεων, η εισαγωγή πλήθους εφαρμογών και η εξέλιξη των τεχνολογικών 

αυτοματισμών θα συμβάλει στη μείωση των κοστολογίων, στην αύξηση της 

παραγωγής και της παραγωγικότητας, στην οικονομική μεγέθυνση και στη βελτίωση 

των κερδών. 

Επιπλέον, στην κοινωνία της πληροφορίας η τεχνολογία προσφέρει 

απεριόριστες δυνατότητες στον εργαζόμενο να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευελιξία 

τον ελεύθερο χρόνο του, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και το εισόδημά του. Οι 

δικαιολογημένοι φόβοι για πλήρη κοινωνική απομόνωση και αποξένωση μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με την εναλλαγή και τον συνδυασμό διαφορετικών μορφών 

τηλεργασίας. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι κάτοικοι ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών θα επωφεληθούν τα μέγιστα από τη νέα πραγματικότητα, 

καθώς η επικοινωνία θα έχει πλέον άλλη εμβέλεια και η πρόσβασή τους στις εξελίξεις 

και στην ίδια τη ζωή θα ενισχυθεί σημαντικά. 

Μια νέα κοινωνία γεννιέται λοιπόν. Μπορούμε σήμερα να φανταστούμε σε 

γενικές γραμμές το περίγραμμα της νέας κοινωνίας, της νέας ψηφιακής εποχής; Ναι, 

μπορούμε! Διαθέτουμε τα απαραίτητα τεχνολογικά και επικοινωνιακά εργαλεία τα 

οποία θα μας οδηγήσουν στη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα; Ναι, τα διαθέτουμε 

και συνεχώς διευρύνουμε τις δυνατότητές τους! Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα 

ως αυριανοί «πολίτες του δικτύου» για την ένταξή μας στο παγκόσμιο καλωδιωμένο 

χωριό; Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι όχι! Σ' αυτό το σημείο εντοπίζεται 

η μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. 

Αναλυτικότερα, ενώ οι πάντες - κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, επιστήμονες - έχουν 

εστιάσει την προσοχή τους στην τεχνολογική υπόσταση της νέας εποχής και 

εγκωμιάζουν τα κατορθώματά της, κανένας δεν ασχολείται σοβαρά με τους πολίτες 
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και τον άνθρωπο όχι ως παραγωγό και καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 

ως φορέα αξιών, συναισθημάτων και ιδεών. Έτσι αποκαλύπτεται ένα απίστευτο 

κοινωνικό έλλειμμα, το οποίο τείνει να προσλάβει απρόβλεπτες διαστάσεις, με 

συνέπεια οι αναμφισβήτητες δομικές μεταβολές που επιφέρει η κοινωνία της 

πληροφορίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής καθημερινότητας να 

προκαλούν δέος στο σύνολο των πολιτών που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ 

αυτήν. 

Ο κίνδυνος της δημιουργίας μιας κοινωνίας στην οποία θα υπάρχουν πολλές 

διακριτές κατηγορίες πολιτών είναι υπαρκτός. Ο νέος διαχωρισμός, εκτός των άλλων, 

θα γίνει με κριτήριο τη δυνατότητα πρόσβασής τους στις νέες τεχνολογικές και 

επικοινωνιακές εφαρμογές. Στην πρώτη ομάδα θα ενταχθούν τα άτομα υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται από την εξοικείωσή τους σε 

μεγάλο βαθμό με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις σύγχρονες εφαρμογές που τα 

συνοδεύουν. Σε μια δεύτερη ομάδα θα σωρευτούν τμήματα του πληθυσμού τα οποία 

θα χαρακτηρίζονται από χαμηλά γνωστικά προσόντα και την αδυναμία προσαρμογής 

τους στις επερχόμενες αλλαγές, με πιθανό κίνδυνο να βρεθούν στο περιθώριο με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται. Ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως λόγου χάρη η τρίτη ηλικία, 

αλλά και τ’ ασθενή στρώματα με χαμηλά γνωστικά προσόντα και δεξιότητες είναι 

πιθανό να πληγούν ιδιαίτερα από την έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας. 

 

Π. Αναστασιάδης (2000). Στον αιώνα της Πληροφορίας. Αθήνα: Εκδόσεις 

Λιβάνη, 243-247 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, υπάρχει κίνδυνος στην κοινωνία της πληροφορίας 

να διαμορφωθούν διακριτές κατηγορίες πολιτών;(50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου (Η διάχυση… 

κερδών) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για 

καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εφικτή, 

δυσκίνητου, μέγιστα, διευρύνουμε, αναμφισβήτητες. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Για τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου»] 

 

Από την πρώτη εμφάνιση του «Δωδεκάλογου του Γύφτου» - ή μάλλον και πριν 

την εμφάνισή του ακόμα - απασχόλησαν τους κριτικούς δύο κεντρικά προβλήματα: 

είναι ο «Δωδεκάλογος» ένα έργο ενιαίο, όπως το θέλει ο ποιητής, και, αν είναι, πού 

έγκειται η ενότητά του; Και δεύτερον: τι θέλει να εκφράσει ο ποιητής με τον «Γύφτο»; 

Ποιο είναι το νόημα και το ουσιαστικό, όχι το μυθικό, περιεχόμενο της  μορφής του 

ήρωα;  

Άσχετα πάντως δεν είναι μεταξύ τους τα δύο ζητήματα. Ίσα-ίσα μάλιστα, ο 

συμβολισμός του Γύφτου δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί κατά τρόπο άρτιο, παρά 

μόνο, αφού κατορθώσουμε να ανασυνθέσουμε τον μύθο του έργου στην ενότητά του, 

αφού προχωρήσουμε φιλολογικώς από το εξωτερικό, το αφηγηματικό περιεχόμενο του 

έργου, προς το βαθύτερο νοητικό του περιεχόμενο – πρώτα η ενότητα και έπειτα το 

νόημα, όχι το αντίστροφο -. Και νομίζω σοβαρότατο αστόχημα των περισσοτέρων 

σχεδόν από όσους έγραψαν ως τώρα για τον Δωδεκάλογο υπήρξε ότι ξεκίνησαν από 

μία εκ των προτέρων καθορισθείσα κεντρική ιδέα και αυτήν ζήτησαν έπειτα να 

ξαναβρούν στο έργο.  

Ειλικρινέστεροι μερικοί άλλοι, αρνήθηκαν στο έργο οποιαδήποτε ενότητα.  

Μάλιστα θα μπορούσαν να επικαλεσθούν υπέρ τους και τη μαρτυρία του ποιητή, ότι το 

έργο του έχει ένα χαρακτήρα αποσπασματικό. Όμως, νωρίτερα έδειξα, νομίζω, ότι η 

γνώμη αυτή δεν στηρίζεται επαρκώς. Κατέδειξα με την αναδιήγηση του μύθου και τη 

συμπλήρωση των αφηγηματικών κενών ότι το έργο είναι ενιαίο όλον με αρχή, μέση 

και τέλος. Και στις δώδεκα ραψωδίες δεσπόζει ως κεντρική, ή μάλλον μοναδική 

σχεδόν, μορφή ο Γύφτος. Ακόμη και στον «Προφητικό» η φωνή του Προφήτη φτάνει 

σε μας μέσω του Γύφτου – έχεις το αίσθημα πως η αλλαγή του ήρωα είναι εκεί ένα 

τεχνικό απλώς μέσο διά του οποίου ζητεί να εκφράσει ο ποιητής ό,τι ο μύθος δεν του 

επέτρεπε να εκφράσει διά στόματος του Γύφτου. Ολόκληρος σχεδόν ο Δωδεκάλογος 

είναι ένας συνεχής μονόλογος του Γύφτου, είτε εκστομίζει τις προσωπικές συγκινήσεις 

και τους στοχασμούς του, είτε αναδιηγείται τους λόγους και τις σκέψεις των άλλων. 

Και αυτοί οι «άλλοι» μιλούν τη γλώσσα του και προβάλλονται μέσα από τον φακό της 

ψυχής του κεντρικού ήρωα, δηλαδή του Γύφτου.  

Στο ερώτημα, τέλος, «τι σημαίνει ο Γύφτος»  δεν χωρεί δεύτερη γνώμη. Μας το 

λέει ο ποιητής στον πρόλογό του. Είναι ο ίδιος: «Πρόφαση και αφορμή βρήκα τον 

Γύφτο, για να ξαναπώ κι εγώ, μέσα από έναν τύπο ταιριαστό με την ψυχή μου, τις 

λαχτάρες μου τις διανοητικές· τη συγκίνηση του ανθρώπου μπροστά σε κάποια 
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προβλήματα της ζωής, την υποταγή του ή την εναντίωση· τη συγκίνηση του πολίτη και 

του μελετητή μπροστά σε κάποια επεισόδια της Ιστορίας του έθνους του».  

 

Ι. Συκουτρής. (1980). «Ο “Δωδεκάλογος του Γύφτου” του Κωστή Παλαμά». 

Στο Νεοελληνική κριτική. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 275-277 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 120) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψή του ότι ο «Δωδεκάλογος του Γύφτου» 

του Κωστή Παλαμά είναι ενιαίο έργο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Ποιος τρόπος ανάπτυξης χρησιμοποιείται στην πρώτη παράγραφο (Από …ήρωα) 

του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

  

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή. 

Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε 

λέξης: περιεχόμενο, άρτιο, επικαλεσθούν, αφηγηματικών, συγκίνηση 

(Mπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Γιατί η φράση «Δωδεκάλογου του Γύφτου», στην πρώτη περίοδο του κειμένου, 

τίθεται σε εισαγωγικά;  

 

(μονάδες 2)  
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Γ2β.  Γιατί η φράση « - ή μάλλον και πριν την εμφάνισή του ακόμα – », στην ίδια 

περίοδο του κειμένου, τίθεται ανάμεσα σε παύλες; 

 (μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
 
 

Κείμενο 
[Η επίδραση της τεχνολογίας στις θέσεις εργασίας] 

 
Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν παραγωγή και πλούτο χωρίς πολλούς ή και 

καθόλου εργαζομένους. H τεχνολογική επανάσταση φέρνει βιβλικών διαστάσεων 

αλλαγές στην εργασία, τόσο στον δυτικό όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Όλες 

οι προηγούμενες «επαναστάσεις» (αγροτική, βιομηχανική κ.λπ.) είχαν βασικό άξονα 

το ότι υπήρχε ανάγκη χεριών, εργατικού δυναμικού δηλαδή. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις κατάφωρης εκμετάλλευσης του μόχθου του εργαζομένου, η συμμετοχή 

του ήταν απαραίτητη για την πλουτοπαραγωγική διαδικασία. 

Όμως, η μοντέρνα ψηφιακή επανάσταση που ζούμε στις αρχές του 21ου αιώνα 

μάς έχει δώσει το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, αλλά την ίδια στιγμή 

διαταράσσει και «διαιρεί» τον κόσμο σε κλίμακα μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει εδώ 

και πάνω από έναν αιώνα. H μηχανική νοημοσύνη και η προηγμένη ρομποτική 

άρχισαν ήδη να παράγουν πρωτοφανείς καινοτομίες. Κατασκευάζονται πια οχήματα 

χωρίς οδηγό, αεροσκάφη χωρίς πιλότους, φορτηγά πλοία δίχως πλήρωμα, μηχανές 

που μεταφράζουν στο λεπτό εκατοντάδες γλώσσες και τεχνικά μέσα που μηδενίζουν 

την απόσταση μεταξύ γιατρού και ασθενούς, καθηγητή και μαθητή. Για παράδειγμα 

μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η οδήγηση αυτοκινήτου θεωρούνταν από τα πολύπλοκα 

πράγματα που μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει κι όχι ένα κομπιούτερ. Ακόμη, το 

2011 μεγάλη διαδικτυακή επιχείρηση ανακοίνωσε ότι δημιουργεί παντελώς αυτόνομα 

οχήματα, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης πλοήγησης. Το να οδηγεί κάποιος ταξί ή φορτηγό 

ήταν ώς τώρα επάγγελμα, μέσω του οποίου ο εργαζόμενος μπορούσε να εξασφαλίσει 

μια αξιοπρεπή διαβίωση. Η οδήγηση χωρίς... οδηγό, όμως, έρχεται να βάλει ένα τέλος 

σε αυτό. Ήδη η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, καθώς μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες δημιουργούν το αυτοκίνητο που... πηγαίνει μόνο του. 

Στο άμεσο μέλλον, φυσικά, είναι δεδομένο ότι οι «βαριές» συνέπειες θα γίνουν 

αισθητές απ’ όλους σχεδόν τους εργαζομένους παγκοσμίως. H άνοδος της  

«μηχανικής νοημοσύνης» σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι πρόκειται 

να δουν τις θέσεις τους να απειλούνται. Κι αυτό δε θα ισχύσει μόνο για ανειδίκευτους 

εργάτες, αλλά και για δουλειές που βρίσκονται πολύ πιο ψηλά στην κλίμακα 

δεξιοτήτων, όπως καθηγητές και γιατροί. Ήδη η τηλεϊατρική θεωρείται ότι θα ρίξει 

το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ στην ανώτατη εκπαίδευση τα 

διαδικτυακά μαθήματα θα επιτρέπουν σε έναν μόνο καθηγητή να κάνει τη δουλειά 

που πριν απαιτούσε δεκάδες καθηγητές (και μαθητές) με φυσική παρουσία σε κάθε 

αίθουσα, κάτι που σημαίνει και φτηνότερο κόστος διδασκαλίας, με αντίστοιχες 

ελαφρύνσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
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Επιπλέον, η δημιουργία πλούτου στην ψηφιακή εποχή αποδεικνύεται προς το 

παρόν πως γεννά ελάχιστες θέσεις απασχόλησης, συγκριτικά με το μέγεθος των 

εταιρειών και τα κέρδη τους. Δύο επιχειρήσεις, παγκόσμιοι γίγαντες της μοντέρνας 

οικονομίας, απασχολούν λιγότερους από 50.000 ανθρώπους η καθεμιά. Σήμερα 

μάλιστα που το κόστος εργασίας κρίνεται ασύμφορο και το κόστος της 

αυτοματοποιημένης παραγωγής πέφτει, οι εταιρείες αλλάζουν τους εργαζόμενους με 

ρομπότ. Πρόσφατα, μάλιστα, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πραγματοποίησε 

έρευνα όπου μελέτησε πάνω από 700 διαφορετικά επαγγέλματα για να διαπιστώσει 

το αν και πόσο εύκολα θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν, ώστε να μη γίνονται 

από ανθρώπους. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα ήταν εφιαλτικά! Το 47% των 

εργασιακών θέσεων στον δυτικό κόσμο κινδυνεύει σοβαρά να «αυτοματοποιηθεί» 

στα επόμενα 10-20 χρόνια. Η τεχνολογία, συνεπώς, εξαπλώνοντας διαρκώς το εύρος 

των εργασιών που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, καταβροχθίζει θέσεις εργασίας 

γεμίζοντας τη δεξαμενή ανέργων. Έτσι ο εργαζόμενος εξαναγκάζεται πλέον σε έναν 

ανταγωνισμό τόσο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους όσο και με τις μηχανές. 

 

Έφ. Το Ποντίκι,τεύχ.1834. 16.10. 2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνεται στο κείμενο η άποψη πως η μοντέρνα 

ψηφιακή επανάσταση «διαταράσσει και διαιρεί τον κόσμο»; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Στις τέσσερις τελευταίες περιόδους (Ακόμη, το 2011 … πηγαίνει μόνο του) της 

δεύτερης παραγράφου  του κειμένου να γράψετε ποια είναι η είδηση.  

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Στη συνέχεια να εντοπίσετε το σχόλιο του αρθρογράφου.  

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50–60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: εργατικού δυναμικού, θέσεις, 

δεξιοτήτων, ψηφιακή εποχή, αλλάζουν. (Μπορείτε να τροποποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο των λέξεων/φράσεων, δηλαδή τον αριθμό, την πτώση, τον 

χρόνο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Η τεχνολογία, συνεπώς, εξαπλώνοντας διαρκώς το εύρος των εργασιών 

που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, καταβροχθίζει θέσεις εργασίας 

γεμίζοντας τη δεξαμενή ανέργων». 

 

Στην παραπάνω περίοδο η γλώσσα χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά; 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη δεξαμενή. Στην πρώτη να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
 
 

Κείμενο 
[Η επίδραση της τεχνολογίας στις θέσεις εργασίας] 

 
Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν παραγωγή και πλούτο χωρίς πολλούς ή και 

καθόλου εργαζομένους. H τεχνολογική επανάσταση φέρνει βιβλικών διαστάσεων 

αλλαγές στην εργασία, τόσο στον δυτικό όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Όλες 

οι προηγούμενες «επαναστάσεις» (αγροτική, βιομηχανική κ.λπ.) είχαν βασικό άξονα 

το ότι υπήρχε ανάγκη χεριών, εργατικού δυναμικού δηλαδή. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις κατάφωρης εκμετάλλευσης του μόχθου του εργαζομένου, η συμμετοχή 

του ήταν απαραίτητη για την πλουτοπαραγωγική διαδικασία. 

Όμως, η μοντέρνα ψηφιακή επανάσταση που ζούμε στις αρχές του 21ου αιώνα 

μάς έχει δώσει το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, αλλά την ίδια στιγμή 

διαταράσσει και «διαιρεί» τον κόσμο σε κλίμακα μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει εδώ 

και πάνω από έναν αιώνα. H μηχανική νοημοσύνη και η προηγμένη ρομποτική 

άρχισαν ήδη να παράγουν πρωτοφανείς καινοτομίες. Κατασκευάζονται πια οχήματα 

χωρίς οδηγό, αεροσκάφη χωρίς πιλότους, φορτηγά πλοία δίχως πλήρωμα, μηχανές 

που μεταφράζουν στο λεπτό εκατοντάδες γλώσσες και τεχνικά μέσα που μηδενίζουν 

την απόσταση μεταξύ γιατρού και ασθενούς, καθηγητή και μαθητή. Για παράδειγμα 

μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η οδήγηση αυτοκινήτου θεωρούνταν από τα πολύπλοκα 

πράγματα που μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει κι όχι ένα κομπιούτερ. Ακόμη, το 

2011 μεγάλη διαδικτυακή επιχείρηση ανακοίνωσε ότι δημιουργεί παντελώς 

αυτόνομα οχήματα, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης πλοήγησης. Το να οδηγεί κάποιος ταξί 

ή φορτηγό ήταν ώς τώρα επάγγελμα, μέσω του οποίου ο εργαζόμενος μπορούσε να 

εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Η οδήγηση χωρίς... οδηγό, όμως, έρχεται να 

βάλει ένα τέλος σε αυτό. Ήδη η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, καθώς μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες δημιουργούν το αυτοκίνητο που... πηγαίνει μόνο του. 

Στο άμεσο μέλλον, φυσικά, είναι δεδομένο ότι οι «βαριές» συνέπειες θα γίνουν 

αισθητές απ’ όλους σχεδόν τους εργαζομένους παγκοσμίως. H άνοδος της  

«μηχανικής νοημοσύνης» σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι πρόκειται 

να δουν τις θέσεις τους να απειλούνται. Κι αυτό δε θα ισχύσει μόνο για ανειδίκευτους 

εργάτες, αλλά και για δουλειές που βρίσκονται πολύ πιο ψηλά στην κλίμακα 

δεξιοτήτων, όπως καθηγητές και γιατροί. Ήδη η τηλεϊατρική θεωρείται ότι θα ρίξει το 

κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ στην ανώτατη εκπαίδευση τα διαδικτυακά 

μαθήματα θα επιτρέπουν σε έναν μόνο καθηγητή να κάνει τη δουλειά που πριν 

απαιτούσε δεκάδες καθηγητές (και μαθητές) με φυσική παρουσία σε κάθε αίθουσα, 

κάτι που σημαίνει και φτηνότερο κόστος διδασκαλίας, με αντίστοιχες ελαφρύνσεις 

για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
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Επιπλέον, η δημιουργία πλούτου στην ψηφιακή εποχή αποδεικνύεται προς το 

παρόν πως γεννά ελάχιστες θέσεις απασχόλησης, συγκριτικά με το μέγεθος των 

εταιρειών και τα κέρδη τους. Δύο επιχειρήσεις, παγκόσμιοι γίγαντες της μοντέρνας 

οικονομίας, απασχολούν λιγότερους από 50.000 ανθρώπους η καθεμιά. Σήμερα 

μάλιστα που το κόστος εργασίας κρίνεται ασύμφορο και το κόστος της 

αυτοματοποιημένης παραγωγής πέφτει, οι εταιρείες αλλάζουν τους εργαζόμενους με 

ρομπότ. Πρόσφατα, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πραγματοποίησε έρευνα όπου 

μελέτησε πάνω από 700 διαφορετικά επαγγέλματα για να διαπιστώσει το αν και πόσο 

εύκολα θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν, ώστε να μη γίνονται από ανθρώπους. 

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα ήταν εφιαλτικά! Το 47% των εργασιακών θέσεων στον 

δυτικό κόσμο κινδυνεύει σοβαρά να «αυτοματοποιηθεί» στα επόμενα 10-20 χρόνια. 

Η τεχνολογία, συνεπώς, εξαπλώνοντας διαρκώς το εύρος των εργασιών που μπορούν 

να αυτοματοποιηθούν, καταβροχθίζει θέσεις εργασίας γεμίζοντας τη δεξαμενή 

ανέργων. Έτσι ο εργαζόμενος εξαναγκάζεται πλέον σε έναν ανταγωνισμό τόσο με 

τους υπόλοιπους εργαζόμενους όσο και με τις μηχανές. 

 

Έφ. Το Ποντίκι,τεύχ.1834. 16.10. 2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε γιατί στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με το κείμενο, οι συνέπειες 

της ψηφιακής επανάστασης θα γίνουν αισθητές από όλους τους εργαζομένους. 

(60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να γράψετε μία είδηση  από την τελευταία παράγραφο (Επιπλέον, … μηχανές) 

του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Στη συνέχεια να εντοπίσετε το σχόλιο του αρθρογράφου.  

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου που 

επισημαίνονται με έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: παραγωγή, επανάσταση, μεταφράζουν, δημιουργεί, κόστος. 

(Μπορείτε να τροποποιήσετε τον γραμματικό τύπο των λέξεων, δηλαδή τον 

αριθμό, την πτώση, το πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Η τεχνολογία [..] καταβροχθίζει θέσεις εργασίας γεμίζοντας τη δεξαμενή 

ανέργων» Να αιτιολογήσετε τη χρήση της ενεργητικής σύνταξης από τον 

συντάκτη του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[«Ο ποιητής»] 

 

Στο έργο του «Ο Ποιητής» (The Poet, 1844) o Έμερσον
1
 γράφει ότι ο ποιητής 

ονομάζεται «Άνθρωπος της ομορφιάς», όταν δεν είναι ένας απλός στιχουργός, αλλά 

ένας Μάντης κι ένας Εκφραστής του ανθρώπου και της εποχής του. Η πίστη του 

Έμερσον στην ικανότητα του ποιητή να δίνει μορφή και νόημα στη ζωή των ανθρώπων 

χρησιμοποιώντας μια καινούρια γλώσσα διαπερνά με ζέση
2
 το κείμενο αυτό. Ο 

«Ποιητής» λοιπόν επέχει τη θέση διακήρυξης των πεποιθήσεων του Έμερσον για τον 

καλλιτέχνη και για τον σπουδαίο ρόλο του στο εσωτερικό της ανθρώπινης κοινότητας, 

όπως επίσης και θέση μπροσούρας
3
 στρατευμένης στην προσπάθειά του να αφυπνίσει 

τους αδρανείς συγχρόνους του μπρος στους κινδύνους της ρηχής τους γνώσης και 

αντιμετώπισης των «καλλιτεχνημάτων».   

Ο ποιητής είναι το άτομο όπου οι εντυπώσεις και τα αισθήματα βρίσκουν το 

ισοδύναμό τους στην έκφραση, είναι ο άνθρωπος που δεν υπόκειται σε αναστολές, 

εκείνος που βλέπει και χειρίζεται καταστάσεις τις οποίες οι άλλοι αμυδρά μόλις 

υποψιάζονται, εκείνος που διαπερνά όλη την κλίμακα των εμπειριών και είναι ο 

αυθεντικός εκπρόσωπος του ανθρώπου, υπό την έννοια ότι κατέχει το μεγάλο 

προνόμιο να δέχεται μηνύματα και να τα μεταδίδει. Μέσα από αυτές τις προτάσεις 

αναδύεται μια αντιθετική γνωστική εμπειρία: η ανακάλυψη του φυσικού κόσμου (που 

για τον Έμερσον υπήρξε συνεχής πηγή γοητείας, επειδή η ενέργεια και η δύναμη της 

φύσης τον οδηγούσε στην κατανόηση της ψυχής της), και η αποκάλυψη του ρόλου του 

ποιητή, (που μπορεί να την κατανοήσει μέσω των αισθήσεών του – ιδιαίτερα της 

όρασής του –και να την υμνήσει, μεταμορφώνοντας την ενέργειά της σε ιδιοφυείς 

γλωσσικές δομές, χάρη στη φαντασία του).  

Ο ποιητής, έτσι, μετατρέπει το μη ανθρώπινο σε ανθρώπινο, για να βοηθήσει 

τους συνανθρώπους του, που μπορούν μόνο να εκφράσουν την αγάπη τους για τη φύση 

μέσω της επιλογής του τρόπου ζωής τους κι όχι μέσω των λέξεων. Ο ποιητής, για τον 

Έμερσον, ταυτίζεται με μια «απελευθερωτική δύναμη», μια δύναμη που με όπλο τη 

γραφή εξυψώνει πνευματικά την κοινωνία, την «αποδεσμεύει» και την αφυπνίζει προς 

μια ιδεατή πραγματικότητα και μια κλίμακα νέων εμπειριών. Με τον τρόπο αυτό ο 

Έμερσον υπαινίσσεται ότι η ποίηση πρέπει να αποτελεί καταγραφή του βιώματος, του 

κοινότοπου και του συνηθισμένου· ότι πρέπει να αναφέρεται σε εμπειρικές αξίες, στην 

                                                 
1
 κορυφαίος αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος του 19ου αιώνα.  

2
 (μτφ.) θέρμη, ενθουσιασμός 

3
 φυλλάδιο 
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ομορφιά των φυσικών πραγμάτων και στην επίδρασή τους στον άνθρωπο. Και πως 

οφείλει, τέλος, με ένα τέτοιο υλικό να δημιουργεί το ασυνήθιστο.  

 

R. W.Emerson (1994). «Ο Ποιητής». Στο R.W. Emerson, «Δοκίμια», Επιμέλεια: 

Λιάνα Σακελλίου-Schulz. Αθήνα: Gutenberg, 112-114 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Σε τι διαφέρει, σύμφωνα με τον Έμερσον, ο ποιητής από τους άλλους 

ανθρώπους της εποχής του; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη παράγραφο (Ο ποιητής … 

φαντασία του) και την τρίτη παράγραφο (Ο ποιητής …ασυνήθιστο.) του 

κειμένου; 

(μονάδες 2) 

 

Β2β.  Ποια σχέση συνοχής επιτυγχάνεται; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή. 

Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε 

λέξης: διακήρυξης, αμυδρά, αυθεντικός, αποκάλυψη, αφυπνίζει. (Mπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να εντοπίσετε μια περίπτωση διαδοχικής υπόταξης στο κείμενο.  

 (μονάδες 2) 

Γ2β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα.  

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[«Ο ποιητής»] 

 

Στο έργο του «Ο Ποιητής» (The Poet, 1844) o Έμερσον
1
 γράφει ότι ο ποιητής 

ονομάζεται «Άνθρωπος της ομορφιάς», όταν δεν είναι ένας απλός στιχουργός, αλλά 

ένας Μάντης κι ένας Εκφραστής του ανθρώπου και της εποχής του. Η πίστη του 

Έμερσον στην ικανότητα του ποιητή να δίνει μορφή και νόημα στη ζωή των ανθρώπων 

χρησιμοποιώντας μια καινούρια γλώσσα διαπερνά με ζέση
2
 το κείμενο αυτό.  Ο 

«Ποιητής» λοιπόν επέχει τη θέση διακήρυξης των πεποιθήσεων του Έμερσον για τον 

καλλιτέχνη και για τον σπουδαίο ρόλο του στο εσωτερικό της ανθρώπινης κοινότητας, 

όπως επίσης και θέση μπροσούρας
3
 στρατευμένης στην προσπάθειά του να αφυπνίσει 

τους αδρανείς συγχρόνους του μπρος στους κινδύνους της ρηχής τους γνώσης και 

αντιμετώπισης των «καλλιτεχνημάτων».   

Ο ποιητής είναι το άτομο όπου οι εντυπώσεις και τα αισθήματα βρίσκουν το 

ισοδύναμό τους στην έκφραση, είναι ο άνθρωπος που δεν υπόκειται σε αναστολές, 

εκείνος που βλέπει και χειρίζεται καταστάσεις τις οποίες οι άλλοι αμυδρά μόλις 

υποψιάζονται, εκείνος που διαπερνά όλη την κλίμακα των εμπειριών και είναι ο 

αυθεντικός εκπρόσωπος του ανθρώπου, υπό την έννοια ότι κατέχει το μεγάλο προνόμιο 

να δέχεται μηνύματα και να τα μεταδίδει. Μέσα από αυτές τις προτάσεις αναδύεται μια 

αντιθετική γνωστική εμπειρία: η ανακάλυψη του φυσικού κόσμου (που για τον 

Έμερσον υπήρξε συνεχής πηγή γοητείας, επειδή η ενέργεια και η δύναμη της φύσης τον 

οδηγούσε στην κατανόηση της ψυχής της), και η αποκάλυψη του ρόλου του ποιητή, 

(που μπορεί να την κατανοήσει μέσω των αισθήσεών του – ιδιαίτερα της όρασής του –

και να την υμνήσει, μεταμορφώνοντας την ενέργειά της σε ιδιοφυείς γλωσσικές δομές, 

χάρη στη φαντασία του).  

Ο ποιητής, έτσι, μετατρέπει το μη ανθρώπινο σε ανθρώπινο, για να βοηθήσει 

τους συνανθρώπους του, που μπορούν μόνο να εκφράσουν την αγάπη τους για τη φύση 

μέσω της επιλογής του τρόπου ζωής τους κι όχι μέσω των λέξεων. Ο ποιητής, για τον 

Έμερσον, ταυτίζεται με μια «απελευθερωτική δύναμη», μια δύναμη που με όπλο τη 

γραφή εξυψώνει πνευματικά την κοινωνία, την «αποδεσμεύει» και την αφυπνίζει προς 

μια ιδεατή πραγματικότητα και μια κλίμακα νέων εμπειριών. Με τον τρόπο αυτό ο 

Έμερσον υπαινίσσεται ότι η ποίηση πρέπει να αποτελεί καταγραφή του βιώματος, του 

κοινότοπου και του συνηθισμένου· ότι πρέπει να αναφέρεται σε εμπειρικές αξίες, στην 

                                                 
1
 κορυφαίος αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος του 19ου αιώνα.  

2
 (μτφ.) θέρμη, ενθουσιασμός. 

3
 φυλλάδιο. 
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ομορφιά των φυσικών πραγμάτων και στην επίδρασή τους στον άνθρωπο. Και πως 

οφείλει, τέλος, με ένα τέτοιο υλικό να δημιουργεί το ασυνήθιστο.  

 

R. W.Emerson (1994). «Ο Ποιητής». Στο R.W. Emerson, «Δοκίμια», Επιμέλεια: 

Λιάνα Σακελλίου-Schulz. Αθήνα: Gutenberg, 112-114 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον Έμερσον, ο ποιητής ασκεί «απελευθερωτική» επίδραση 

μέσα στην ανθρώπινη κοινότητα; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο (Ο ποιητής 

…φαντασία του) του κειμένου.  

  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία περίοδο 20-30 λέξεων, χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

πρόταση του κειμένου: 

 

Ο ποιητής […] εξυψώνει πνευματικά την κοινωνία. 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο περιπτώσεις απλής υπόταξης.  

 

 (μονάδες 2)  

 

Γ2β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

 (μονάδες 3)  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Για τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου»] 

 

Από την πρώτη εμφάνιση του «Δωδεκάλογου του Γύφτου» - ή μάλλον και πριν 

την εμφάνισή του ακόμα -, αφού και ο ποιητής στον πρόλογό του τα αντιμετωπίζει, 

απασχόλησαν τους κριτικούς δύο κεντρικά προβλήματα: είναι ο «Δωδεκάλογος» ένα 

έργο ενιαίο, όπως το θέλει ο ποιητής, και πού έγκειται τότε η ενότητά του; Και 

δεύτερον: τι θέλει να εκφράσει ο ποιητής με τον «Γύφτο»; Ποιο είναι το νόημα και το 

ουσιαστικό, όχι το μυθικό, περιεχόμενο της  μορφής του ήρωα;  

Άσχετα πάντως δεν είναι μεταξύ τους τα δύο ζητήματα. Ίσα-ίσα μάλιστα, ο 

συμβολισμός του Γύφτου δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί κατά τρόπο άρτιο, παρά 

μόνο, αφού κατορθώσουμε να ανασυνθέσουμε τον μύθο του έργου στην ενότητά του, 

αφού προχωρήσουμε φιλολογικώς από το εξωτερικό, το αφηγηματικό περιεχόμενο του 

έργου, προς το βαθύτερο νοητικό του περιεχόμενο – πρώτα η ενότητα και έπειτα το 

νόημα, όχι το αντίστροφο -. Και νομίζω σοβαρότατο αστόχημα των περισσοτέρων 

σχεδόν από όσους έγραψαν ως τώρα για τον Δωδεκάλογο υπήρξε ότι ξεκίνησαν από 

μία εκ των προτέρων καθορισθείσα κεντρική ιδέα και αυτήν ζήτησαν έπειτα να 

ξαναβρούν στο έργο.  

Ειλικρινέστεροι μερικοί άλλοι, αρνήθηκαν στο έργο οποιαδήποτε ενότητα.  

Μάλιστα θα μπορούσαν να επικαλεσθούν υπέρ τους και τη μαρτυρία του ποιητή, ότι το 

έργο του έχει ένα χαρακτήρα αποσπασματικό. Όμως, νωρίτερα έδειξα, νομίζω, ότι η 

γνώμη αυτή δεν στηρίζεται επαρκώς. Κατέδειξα με την αναδιήγηση του μύθου και τη 

συμπλήρωση των αφηγηματικών κενών ότι το έργο είναι ενιαίο όλον με αρχή, μέση και 

τέλος. Και στις δώδεκα ραψωδίες δεσπόζει ως κεντρική, ή μάλλον μοναδική σχεδόν, 

μορφή ο Γύφτος. Ακόμη και στον «Προφητικό» η φωνή του Προφήτη φτάνει σε μας 

μέσω του Γύφτου – έχεις το αίσθημα πως η αλλαγή του ήρωα είναι εκεί ένα τεχνικό 

απλώς μέσο διά του οποίου ζητεί να εκφράσει ο ποιητής ό,τι ο μύθος δεν του επέτρεπε 

να εκφράσει διά στόματος του Γύφτου. Ολόκληρος σχεδόν ο Δωδεκάλογος είναι ένας 

συνεχής μονόλογος του Γύφτου, είτε εκστομίζει τις προσωπικές συγκινήσεις και τους 

στοχασμούς του, είτε αναδιηγείται τους λόγους και τις σκέψεις των άλλων. Και αυτοί οι 

«άλλοι» μιλούν τη γλώσσα του και προβάλλονται μέσα από τον φακό της ψυχής του 

κεντρικού ήρωα, δηλαδή του Γύφτου.  

Στο ερώτημα, τέλος, «τι σημαίνει ο Γύφτος»  δεν χωρεί δεύτερη γνώμη. Μας το 

λέει ο ποιητής στον πρόλογό του. Είναι ο ίδιος: «Πρόφαση και αφορμή βρήκα τον 

Γύφτο, για να ξαναπώ κι εγώ, μέσα από έναν τύπο ταιριαστό με την ψυχή μου, τις 

λαχτάρες μου τις διανοητικές· τη συγκίνηση του ανθρώπου μπροστά σε κάποια 
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προβλήματα της ζωής, την υποταγή του ή την εναντίωση· τη συγκίνηση του πολίτη και 

του μελετητή μπροστά σε κάποια επεισόδια της Ιστορίας του έθνους του».  

 

Ιωάννης Συκουτρής. «Ο ‘Δωδεκάλογος του Γύφτου’ του Κωστή Παλαμά». Στο 

Νεοελληνική κριτική, Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 275-277, 1980 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιος είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο «Γύφτος» και τι εκφράζει; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε δύο σημεία του κειμένου, τα οποία καταδεικνύουν ότι το 

απόσπασμα προέρχεται από κριτική μιας ποιητικής σύνθεσης.  

 

(μονάδες 2)  

 

Β2β. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.  

  

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή. 

Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε 

λέξης: κατορθώσουμε, μαρτυρία, δεσπόζει, μονόλογος, επεισόδια (Mπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Και αυτοί οι ‘άλλοι’ […] προβάλλονται μέσα από τον φακό της ψυχής του 

κεντρικού ήρωα, δηλαδή του Γύφτου».  

  

Σε ποια λέξη στηρίζεται η μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση του λόγου στην 

παραπάνω πρόταση;  

(μονάδες 2) 
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Γ2β.  Να χρησιμοποιήσετε τη λέξη αυτή σε μια νέα πρόταση με κυριολεκτικό/δηλωτικό 

τρόπο.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο δημιουργός ζητά κοινό] 

 

Η διφορούμενη θέση του κινηματογράφου μεταξύ τέχνης και βιομηχανίας 

ευθύνεται για πολλά προβλήματα στις σχέσεις δημιουργού - κοινού. Με αφετηρία αυτό 

το γενικά αποδεκτό γεγονός, θα ήθελα να δω λίγες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

ο κινηματογράφος και να εξετάσω κάποιες συνέπειες αυτής της κατάστασης. 

Κάθε βιομηχανία, όπως γνωρίζουμε, πρέπει να είναι βιώσιμη. Για να λειτουργεί 

και να αναπτύσσεται, πρέπει όχι μόνο να αυτοχρηματοδοτείται μα και να αφήνει 

κέρδος. Ως εμπόρευμα, λοιπόν, μια ταινία πετυχαίνει ή όχι και η αισθητική της αξία 

εδραιώνεται παραδόξως με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, δηλαδή με νόμους 

καθαρά αγοραστικούς. Και όσο παραμένει ο κινηματογράφος στη σημερινή του θέση, 

δε θα είναι ποτέ εύκολο να δει το φως μια γνήσια κινηματογραφική ταινία, πόσο 

μάλλον να γίνει προσιτή στο ευρύτερο κοινό. 

Βέβαια, τα κριτήρια με τα οποία η τέχνη διακρίνεται από τη μη τέχνη, από το 

επίπλαστο είναι τόσο σχετικά, τόσο ακαθόριστα, τόσο αναπόδεικτα, που τίποτα δεν 

εμποδίζει να θεωρηθούν αισθητικά κριτήρια τα καθαρά χρησιμοθηρικά μέτρα 

αξιολόγησης – μέτρα που υπαγορεύει η επιθυμία για το μέγιστο δυνατό εμπορικό 

κέρδος ή κάποιο ιδεολογικό κίνητρο. Και στις δύο περιπτώσεις βρισκόμαστε μακριά 

από τον αυθεντικό σκοπό της τέχνης.  

Η φύση της τέχνης είναι αριστοκρατική και βεβαίως επιλεκτική όσον αφορά στην 

απήχησή της στο κοινό. Ακόμα και στις «συλλογικές» εκδηλώσεις της, όπως το θέατρο 

ή ο κινηματογράφος, η απήχησή της συνδέεται με τα βαθύτερα συναισθήματα ενός 

ανθρώπου που έρχεται σε επαφή με ένα έργο. Όσο πιο πολύ το σημαδεύουν και το 

συνεπαίρνουν το άτομο αυτό τα συναισθήματα, τόσο πιο σημαντική θέση θα κατέχει το 

έργο στην εμπειρία του. 

Ωστόσο, η αριστοκρατική φύση της τέχνης δεν απαλλάσσει καθόλου τον 

καλλιτέχνη από την ευθύνη του απέναντι στο κοινό και, αν θέλετε, απέναντι στην 

ανθρωπότητα. Κάθε άλλο, ο καλλιτέχνης, επειδή έχει πλήρη συνείδηση σε ποια εποχή 

και σε ποιον κόσμο ζει, γίνεται η φωνή αυτών που δεν μπορούν να διατυπώσουν ή να 

εκφράσουν την άποψή τους για την πραγματικότητα. Από την άποψη αυτή ο 

καλλιτέχνης είναι πραγματικά «φωνή λαού». Γι’ αυτό και οφείλει να υπηρετήσει το 

ταλέντο του, που σημαίνει να υπηρετήσει τον λαό του.  
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Είμαι πεπεισμένος ότι κανένας καλλιτέχνης δε θα εργαζόταν για να εκπληρώσει 

την προσωπική του πνευματική αποστολή, αν ήξερε ότι δεν πρόκειται να δει κανένας 

τη δουλειά του. Ταυτόχρονα όμως, ενόσω δουλεύει, πρέπει να τοποθετεί ένα 

παραπέτασμα ανάμεσα στον εαυτό του και στους άλλους, για να προστατεύεται από την 

κοινή τετριμμένη επικαιρότητα. Μόνο η ολοκληρωτική εντιμότητα και ειλικρίνεια 

ενός καλλιτέχνη, σε συνδυασμό με την επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στους 

άλλους, μπορεί να εξασφαλίσει την εκπλήρωση του δημιουργικού του πεπρωμένου.  

Από την πλευρά του, το κοινό είμαι απολύτως βέβαιος πως είναι πολύ πιο 

διορατικό, πιο έξυπνο και πιο απρόβλεπτο στις απαιτήσεις του απ’ όσο υποθέτουν 

συνήθως οι υπεύθυνοι για τη διανομή έργων τέχνης. Οπότε η αντίληψη ενός καλλιτέχνη 

για τα πράγματα, όσο σύνθετη ή αφαιρετική κι αν είναι, μπορεί – θα έλεγα μάλιστα πως 

είναι προορισμένη -  να βρει κοινό, όσο ολιγάριθμο κι αν είναι, να συμπλέει απόλυτα με 

το συγκεκριμένο έργο. 

 

Α. Ταρκόφσκι (1987). Σμιλεύοντας το χρόνο. Αθήνα: Νεφέλη, 224-229 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Πώς ορίζει ο συγγραφέας την ευθύνη του καλλιτέχνη σε σχέση με το κοινό και 

την εποχή του; (50 – 60 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2α.  Να γράψετε δύο φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή στην πέμπτη 

παράγραφο (Ωστόσο …λαό του) του κειμένου.    

 (μονάδες 2) 

Β2β. Να δηλώσετε τη σχέση συνοχής σε κάθε περίπτωση.  

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις με έντονη γραφή, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: κριτήρια, διακρίνεται, 

απήχηση, αποστολή, τετριμμένη (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, κ .λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ταυτόχρονα όμως, ενόσω δουλεύει [ο καλλιτέχνης], πρέπει να τοποθετεί ένα 

παραπέτασμα ανάμεσα στον εαυτό του και στους άλλους»: 

 

Σε ποια λέξη στηρίζεται η μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση του λόγου στην 

παραπάνω περίοδο; 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να χρησιμοποιήσετε τη λέξη αυτή σε μια νέα πρόταση με κυριολεκτικό/δηλωτικό 

τρόπο.  

(μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο δημιουργός ζητά κοινό]  

 

Η διφορούμενη θέση του κινηματογράφου μεταξύ τέχνης και βιομηχανίας 

ευθύνεται για πολλά προβλήματα στις σχέσεις δημιουργού - κοινού. Με αφετηρία αυτό 

το γενικά αποδεκτό γεγονός, θα ήθελα να δω λίγες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

ο κινηματογράφος και να εξετάσω κάποιες συνέπειες αυτής της κατάστασης. 

Κάθε βιομηχανία, όπως γνωρίζουμε, πρέπει να είναι βιώσιμη. Για να λειτουργεί 

και να αναπτύσσεται, πρέπει όχι μόνο να αυτοχρηματοδοτείται μα και να αφήνει 

κέρδος. Ως εμπόρευμα, λοιπόν, μια ταινία πετυχαίνει ή όχι και η αισθητική της αξία 

εδραιώνεται παραδόξως με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, δηλαδή με νόμους 

καθαρά αγοραστικούς. Και όσο παραμένει ο κινηματογράφος στη σημερινή του θέση, 

δε θα είναι ποτέ εύκολο να δει το φως μια γνήσια κινηματογραφική ταινία, πόσο 

μάλλον να γίνει προσιτή στο ευρύτερο κοινό. 

Βέβαια, τα κριτήρια με τα οποία η τέχνη διακρίνεται από τη μη τέχνη, από το 

επίπλαστο είναι τόσο σχετικά, τόσο ακαθόριστα, τόσο αναπόδεικτα, που τίποτα δεν 

εμποδίζει να θεωρηθούν αισθητικά κριτήρια τα καθαρά χρησιμοθηρικά μέτρα 

αξιολόγησης – μέτρα που υπαγορεύει η επιθυμία για το μέγιστο δυνατό εμπορικό 

κέρδος ή κάποιο ιδεολογικό κίνητρο. Και στις δύο περιπτώσεις βρισκόμαστε μακριά 

από τον αυθεντικό σκοπό της τέχνης.  

Η φύση της τέχνης είναι αριστοκρατική και βεβαίως επιλεκτική όσον αφορά στην 

απήχησή της στο κοινό. Ακόμα και στις «συλλογικές» εκδηλώσεις της, όπως το θέατρο 

ή ο κινηματογράφος, η απήχησή της συνδέεται με τα βαθύτερα συναισθήματα ενός 

ανθρώπου που έρχεται σε επαφή με ένα έργο. Όσο πιο πολύ το σημαδεύουν και το 

συνεπαίρνουν το άτομο αυτό τα συναισθήματα, τόσο πιο σημαντική θέση θα κατέχει το 

έργο στην εμπειρία του. 

Ωστόσο, η αριστοκρατική φύση της τέχνης δεν απαλλάσσει καθόλου τον 

καλλιτέχνη από την ευθύνη του απέναντι στο κοινό και, αν θέλετε, απέναντι στην 

ανθρωπότητα. Κάθε άλλο, ο καλλιτέχνης, επειδή έχει πλήρη συνείδηση σε ποια εποχή 

και σε ποιον κόσμο ζει, γίνεται η φωνή αυτών που δεν μπορούν να διατυπώσουν ή να 

εκφράσουν την άποψή τους για την πραγματικότητα. Από την άποψη αυτή ο 

καλλιτέχνης είναι πραγματικά «φωνή λαού». Γι’ αυτό και οφείλει να υπηρετήσει το 

ταλέντο του, που σημαίνει να υπηρετήσει τον λαό του.  
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Είμαι πεπεισμένος ότι κανένας καλλιτέχνης δε θα εργαζόταν για να εκπληρώσει 

την προσωπική του πνευματική αποστολή, αν ήξερε ότι δεν πρόκειται να δει κανένας τη 

δουλειά του. Ταυτόχρονα όμως, ενόσω δουλεύει, πρέπει να τοποθετεί ένα παραπέτασμα 

ανάμεσα στον εαυτό του και στους άλλους, για να προστατεύεται από την κοινή 

τετριμμένη επικαιρότητα. Μόνο η ολοκληρωτική εντιμότητα και ειλικρίνεια ενός 

καλλιτέχνη, σε συνδυασμό με την επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στους άλλους, 

μπορεί να εξασφαλίσει την εκπλήρωση του δημιουργικού του πεπρωμένου.  

Από την πλευρά του, το κοινό είμαι απολύτως βέβαιος πως είναι πολύ πιο 

διορατικό, πιο έξυπνο και πιο απρόβλεπτο στις απαιτήσεις του απ’ όσο υποθέτουν 

συνήθως οι υπεύθυνοι για τη διανομή έργων τέχνης. Οπότε η αντίληψη ενός καλλιτέχνη 

για τα πράγματα, όσο σύνθετη ή αφαιρετική κι αν είναι, μπορεί – θα έλεγα μάλιστα πως 

είναι προορισμένη -  να βρει κοινό, όσο ολιγάριθμο κι αν είναι, να συμπλέει απόλυτα με 

το συγκεκριμένο έργο. 

 

Α. Ταρκόφσκι (1987). Σμιλεύοντας το χρόνο. Αθήνα: Νεφέλη, 224-229 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποιες διαπιστώσεις κάνει ο συγγραφέας του κειμένου για τα αισθητικά κριτήρια 

με τα οποία αξιολογούνται συνήθως οι κινηματογραφικές ταινίες; (50 – 60 

λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2α.  Να εντοπίσετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες 

επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή ανάμεσα στις περιόδους της έκτης 

παραγράφου (Είμαι πεπεισμένος … πεπρωμένου) του κειμένου. 

 (μονάδες 2) 

 

Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), λαμβάνοντας υπόψη τη 

σημασία τους στο κείμενο: αφετηρία, κέρδος, επίπλαστο, ολοκληρωτική, 

απρόβλεπτο.  

(μονάδες 5) 

Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε την 

πτώση, τον αριθμό ή/και το γένος). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α.  Να εντοπίσετε στο κείμενο ένα παράδειγμα διαδοχικής υπόταξης.  

 (μονάδες 2)  

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 (μονάδες 3) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο δημιουργός ζητά κοινό] 

 

Η διφορούμενη θέση του κινηματογράφου μεταξύ τέχνης και βιομηχανίας 

ευθύνεται για πολλά προβλήματα στις σχέσεις δημιουργού - κοινού. Με αφετηρία αυτό 

το γενικά αποδεκτό γεγονός, θα ήθελα να δω λίγες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

ο κινηματογράφος και να εξετάσω κάποιες συνέπειες αυτής της κατάστασης. 

Κάθε βιομηχανία, όπως γνωρίζουμε, πρέπει να είναι βιώσιμη. Για να λειτουργεί 

και να αναπτύσσεται, πρέπει όχι μόνο να αυτοχρηματοδοτείται μα και να αφήνει 

κέρδος. Ως εμπόρευμα, λοιπόν, μια ταινία πετυχαίνει ή όχι και η αισθητική της αξία 

εδραιώνεται παραδόξως με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, δηλαδή με νόμους 

καθαρά αγοραστικούς. Και όσο παραμένει ο κινηματογράφος στη σημερινή του θέση, 

δε θα είναι ποτέ εύκολο να δει το φως μια γνήσια κινηματογραφική ταινία, πόσο 

μάλλον να γίνει προσιτή στο ευρύτερο κοινό. 

Βέβαια, τα κριτήρια με τα οποία η τέχνη διακρίνεται από τη μη τέχνη, από το 

επίπλαστο είναι τόσο σχετικά, τόσο ακαθόριστα, τόσο αναπόδεικτα, που τίποτα δεν 

εμποδίζει να θεωρηθούν αισθητικά κριτήρια τα καθαρά χρησιμοθηρικά μέτρα 

αξιολόγησης – μέτρα που υπαγορεύει η επιθυμία για το μέγιστο δυνατό εμπορικό 

κέρδος ή κάποιο ιδεολογικό κίνητρο. Και στις δύο περιπτώσεις βρισκόμαστε μακριά 

από τον αυθεντικό σκοπό της τέχνης.  

Η φύση της τέχνης είναι αριστοκρατική και βεβαίως επιλεκτική όσον αφορά στην 

απήχησή της στο κοινό. Ακόμα και στις «συλλογικές» εκδηλώσεις της, όπως το θέατρο 

ή ο κινηματογράφος, η απήχησή της συνδέεται με τα βαθύτερα συναισθήματα ενός 

ανθρώπου που έρχεται σε επαφή με ένα έργο. Όσο πιο πολύ το σημαδεύουν και το 

συνεπαίρνουν το άτομο αυτό τα συναισθήματα, τόσο πιο σημαντική θέση θα κατέχει το 

έργο στην εμπειρία του. 

Ωστόσο, η αριστοκρατική φύση της τέχνης δεν απαλλάσσει καθόλου τον 

καλλιτέχνη από την ευθύνη του απέναντι στο κοινό και, αν θέλετε, απέναντι στην 

ανθρωπότητα. Κάθε άλλο, ο καλλιτέχνης, επειδή έχει πλήρη συνείδηση σε ποια εποχή 

και σε ποιον κόσμο ζει, γίνεται η φωνή αυτών που δεν μπορούν να διατυπώσουν ή να 

εκφράσουν την άποψή τους για την πραγματικότητα. Από την άποψη αυτή ο 

καλλιτέχνης είναι πραγματικά «φωνή λαού». Γι’ αυτό και οφείλει να υπηρετήσει το 

ταλέντο του, που σημαίνει να υπηρετήσει τον λαό του.  
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Είμαι πεπεισμένος ότι κανένας καλλιτέχνης δε θα εργαζόταν για να εκπληρώσει 

την προσωπική του πνευματική αποστολή, αν ήξερε ότι δεν πρόκειται να δει κανένας τη 

δουλειά του. Ταυτόχρονα όμως, ενόσω δουλεύει, πρέπει να τοποθετεί ένα παραπέτασμα 

ανάμεσα στον εαυτό του και στους άλλους, για να προστατεύεται από την κοινή 

τετριμμένη επικαιρότητα. Μόνο η ολοκληρωτική εντιμότητα και ειλικρίνεια ενός 

καλλιτέχνη, σε συνδυασμό με την επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στους άλλους, 

μπορεί να εξασφαλίσει την εκπλήρωση του δημιουργικού του πεπρωμένου.  

Από την πλευρά του, το κοινό είμαι απολύτως βέβαιος πως είναι πολύ πιο 

διορατικό, πιο έξυπνο και πιο απρόβλεπτο στις απαιτήσεις του απ’ όσο υποθέτουν 

συνήθως οι υπεύθυνοι για τη διανομή έργων τέχνης. Οπότε η αντίληψη ενός καλλιτέχνη 

για τα πράγματα, όσο σύνθετη ή αφαιρετική κι αν είναι, μπορεί – θα έλεγα μάλιστα πως 

είναι προορισμένη -  να βρει κοινό, όσο ολιγάριθμο κι αν είναι, να συμπλέει απόλυτα με 

το συγκεκριμένο έργο. 

 

Α. Ταρκόφσκι (1987). Σμιλεύοντας το χρόνο. Αθήνα: Νεφέλη, 224-229 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει ο συγγραφέας για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στον καλλιτέχνη, το δημιούργημά του και το κοινό στο οποίο απευθύνεται; (50 – 

60 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2α. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για την τέταρτη (Η φύση… εμπειρία 

του) και την πέμπτη παράγραφο (Ωστόσο… τον λαό του) του κειμένου. 

 (μονάδες 3) 

 

Β2β. Ποια σχέση συνοχής εντοπίζετε ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραγράφους; 

(μονάδες 2) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη 

γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: γνήσια, ακαθόριστα, 

χρησιμοθηρικά, υπηρετήσει, επίγνωση. 

(μονάδες 10) 

 

 

Γ2. Να εξηγήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στη φράση «φωνή λαού» στην πέμπτη 

παράγραφο (Ωστόσο… τον λαό του) του κειμένου. 

 

(μονάδες 5) 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η μίμηση από τους μαθητές της τεχνοτροπίας ενός καλλιτέχνη] 

 

Συχνά τίθεται το ερώτημα αν είναι χρήσιμο να διδάσκουμε σε έναν μαθητή να 

μιμείται την τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη. Το ερώτημα, λοιπόν, αυτό θα μας επιτρέψει 

να κατανοήσουμε τις μιμητικές τάσεις που αναπτύσσονται, όταν θέλουμε να δώσουμε 

στον μαθητή τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί όπως ένας καλλιτέχνης. Βέβαια, η 

αντιγραφή υπήρξε ανέκαθεν μια μορφή άσκησης, με την οποία καταγίνονταν οι ίδιοι οι 

καλλιτέχνες. Με την αντιγραφή επιδίωκαν να επιτελέσουν πολλούς σκοπούς, όπως η 

γνωριμία με την πρακτική και με τη δεξιοτεχνία των άλλων ή η αναφορά σε κάποιους 

καλλιτέχνες με κριτικό τρόπο. Όμως, ο καλλιτέχνης που αντιγράφει ξέρει ότι 

αντιγράφει και ξέρει από πού ξεκινά αλλά και ποιος είναι.   

Αντίθετα, το παιδί, το οποίο αντιγράφει στην τάξη την τεχνοτροπία ενός 

καλλιτέχνη ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, από το οποίο ζητάμε να μπει στη λογική ενός 

άλλου και να δανειστεί τις δεξιότητές του, δεν είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή δεν έχει 

απόσταση, δεν έχει άλλη πρόθεση, όταν αντιγράφει, από το να ανταποκριθεί με τον 

καλύτερο τρόπο στην άσκηση. Ακόμη, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο σχολείο και 

ο μαθητής θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του διδάσκοντος, να απαντήσει σωστά στο 

πρόβλημα και, επίσης, προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα κριτήρια που του 

θέτει. Άλλωστε, έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε συχνά. 

Όμως, δικαίως θα αναρωτηθούμε αν συντελούν στην αγωγή του μαθητή. Υπό αυτήν 

την άποψη τούτο το είδος της άσκησης είναι για άλλη μια φορά φορέας 

προτυποποίησης. 

Επομένως, μπορούμε να επεξεργαστούμε την έννοια της αντιγραφής μαζί με 

τους μαθητές. Αυτή τη φορά, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε για τον μαθητή τις 

συνθήκες μιας στοχαστικής απόστασης σε σχέση με αυτό που αντιγράφει. Ακόμη, θα 

πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητα της 

αντιγραφής την οποία επιχειρεί. Στην περίπτωση αυτή η αντιγραφή προσλαμβάνει έναν 

διαφορετικό χαρακτήρα, αποτελεί δηλαδή το μέρος ενός προβλήματος. Προτείνεται ως 

μια στάση που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, έστω και αν το αντίγραφο είναι πάντα 

παραμόρφωση εκείνου που αντιγράφουμε, ότι η αντιγραφή μπορεί να γίνει, επίσης, και 

με μηχανικά μέσα, όπως είναι το φωτοαντίγραφο, αλλά ότι το αποτέλεσμα δε θα έχει σε 
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καμία περίπτωση την ίδια όψη. Έτσι, η πρακτική και ο στοχασμός, η πρακτική και η 

αισθητική θα συσχετιστούν, χωρίς, όμως, να συγχωνευτούν. 

 

Ι. Αρντουέν (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις 

Νεφέλη, 166-167 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες διαφορές ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό επισημαίνει η συγγραφέας 

ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη που αντιγράφει ομοτέχνους του και σε ένα παιδί που 

μιμείται μια καλλιτεχνική τεχνοτροπία; (60 - 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί η συγγραφέας 

στην πρώτη παράγραφο (Συχνά τίθεται... ποιος είναι) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μια συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: χρήσιμο, να 

κατανοήσουμε, καταγίνονταν, επιδίωκαν, συντελούν. 

(μονάδες 10) 
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Γ2. «Άλλωστε, έτσι εξηγούνται και οι επιτυχημένες αντιγραφές που συναντάμε 

συχνά.».  

 

Γ2.α.Στην παραπάνω περίοδο λόγου  να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε αν η αναφορική πρόταση είναι ονοματική ή επιρρηματική. 

(μονάδες 2) 
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