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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ον/μο:………………..                                                        Α΄ Λσκείοσ                                    

                     Γεν. Παιδείας 

    22-01-12     

ΚΔΙΜΔΝΟ 

(..) Καζώο , απνκαθξύλεηαη ν έθεβνο ςπρνινγηθά-ζπλαηζζεκαηηθά από 

 ηελ ώξηκε γεληά , πνπ κέρξη ηώξα ηνλ θξαηνύζε από ην ρέξη , πξνζπαζεί 

 λα ζηαζεί κόλνο ηνπ , αλεμάξηεηνο , ρεηξαθεηεκέλνο , ειεύζεξνο ιέσ   

 πξνζπαζεί , αιιά ην νιώθει όηη δελ κπνξεί , γηαηί ην θαηαιαβαίλεη πσο ε 

 τειραθέηηζη ρσξίο νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία είλαη νπηνπία , είλαη θάηη   

 αδύλαην. 

(..) Οη έθεβνη ληώζνπλ ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο ζηελό θαη ζέινπλ λα ηνλ 

δηεπξύλνπλ , ζεσξνύλ ηνπο ώξηκνπο γνλείο ηνπο «θνληόζσξνπο» θαη 

πξνζπαζνύλ λα ηνπο βάινπλ γπαιηά λα δνπλ πην καθξηά ,λνκίδνπλ πσο ε 

θνηλσλία είλαη κηθξόςπρα νηθνδνκεκέλε θαη επηζπκνύλ λα ηεο δώζνπλ 

μεγαλουστία. Πηζηεύνπλ όηη ν θόζκνο πάιησζε θαη ρξεηάδεηαη 

αλαθαίληζε θαη ληώζνπλ ρξένο δηθό ηνπο λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηεδάθηζε 

θαη αλνηθνδόκεζε .Ο ζπλαηζζεκαηηζκόο ηνπο είλαη πινύζηνο θαη δε 

δηζηάδνπλ λα δνζνύλ νιόςπρα γηα ηε δεκηνπξγία λένπ θόζκνπ , όπνπ ζα 

βαζηιεύεη ε δηθαηνζύλε , ε ειεπζεξία , όπνπ δε ζα ππάξρνπλ άιπηα 

πξνβιήκαηα , αδηθία , θηώρεηα , δπζηπρία . 

       Αληηθξίδνπλ θαζεηί πνπ ε πξνεγνύκελε γεληά δεκηνύξγεζε κε 

δηάζεζε θξηηηθή , θαηαθξηηηθή .Δίλαη ανελέηηοι , ηίπνηα δελ εγθξίλνπλ , 

όια ηα απνδνθηκάδνπλ , νύηε ηεξό , νύηε όζην , νύηε σξαίν αθήλνπλ ζηε 

ζέζε ηνπ .Γηα όια ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο θαη ηεο θνηλσλίαο θηαίεη –

θαηά ηε γλώκε ηνπο- ε ώξηκε γεληά , ην θαηεζηεκέλν πνπ δελ ηα έρεη 

ζρεδηάζεη ζσζηά . 

       Δίλαη ε ζηάζε απηή ζσζηή ή ζθαλερή ;Πξώηα πξώηα , είλαη 

θπζηνινγηθή .Αλ δε δηακαξηπξεζεί θαλείο ζηα ληάηα ηνπ , πόηε ζα δείμεη 

ηε δεκηνπξγηθή πλνή ηνπ; Αλ δελ θξηηηθάξεη ηα όζα βιέπεη θαη αθνύεη , 

πόζεο άιιεο αηέιεηεο ζα έκελαλ άζηρηεο θαη πόζε πξόνδνο ζα είρε ραζεί ; 

Η θξηηηθή ησλ λέσλ δελ είλαη θαθόπηζηε , είλαη εηιηθξηλήο , ηα αηζζήκαηά 

ηνπο είλαη αγλά θαη θαζαξά .Σηελ πείξα ησλ σξίκσλ αληηηάζζνπλ ηα 

ηδαληθά ηνπο , ηδαληθά πνπ νη κεγάινη πξνζθέξνπλ ζηνπο λένπο ,αιιά κόλν 

κε ιόγηα πνπ δηαςεύδνληαη κε πξάμεηο .Καη λνκίδνπκε πσο όζν 

πεξηζζόηεξν αληάξηεο θαη αζπκβίβαζηνο είλαη ν άλζξσπνο ζηα εθεβηθά 

ηνπ ρξόληα , ηόζν δεκηνπξγηθόηεξνο ζα γίλεη αξγόηεξα , γηαηί πεξηζζόηεξε 

γεύζε ζα έρεη πάξεη από ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο. 
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        Ωξηκάδεη ν λένο παιεύνληαο κε ηελ ώξηκε γεληά , σξηκάδεη 

δηεθδηθώληαο αλεμαξηεζία , αλδξώλεηαη ζην ζηίβν ηεο αληηδηθίαο , ηεο 

αμθιζβήηηζης θαη ηεο αληίξξεζεο .Απηή είλαη ε εθεβηθή ςπρή 

ακόρεζηη γηα όια , αληθαλνπνίεηε από όια .Αθαηαλόεηε γηα ηνπο 

ώξηκνπο θαη αλήζπρε .Μα κε ηελ αλεζπρία σξηκάδεη θαη κε ην γθξέκηζκα 

καζαίλεη αύξην λα νηθνδνκήζεη .Αληί λα θνβεζνύκε ηνλ έθεβν , πξέπεη λα 

δνθηκάζνπκε λα ζπλελλνεζνύκε καδί ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

νξκή ηνπ δεκηνπξγηθά αιιά νθείινπκε λα είκαζηε εηιηθξηλείο καδί ηνπ . 

 

                                                 (Φ.Κ. Βώξνο , Γνθίκηα γηα ηελ παηδεία) 

 

Αζκήζεις: 

Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο  

     δόζεθε ζε 80-100 πεξίπνπ ιέμεηο. 

(Μονάδες 25) 

 

Β.1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο 

        ιαλζαζκέλεο κε ηελ έλδεημε (Σσζηό-Λάζνο) 

        α)Η ρεηξαθέηεζε ησλ λέσλ αληηβαίλεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο  

           αλεμαξηεζία . 

        β) Η λεαληθή δηακαξηπξία γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο θαη ηεο  

            θνηλσλίαο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ πξόνδν 

        γ) Η αληηπαξάζεζε ησλ λέσλ κε ηνπο ώξηκνπο θαηαδηθάδεη ηε λέα  

            γεληά ζε κηα ζηείξα αληηδηθία θαη ακθηζβήηεζε . 

        δ) Οη ώξηκνη νθείινπλ λα επηδνθηκάδνπλ ηε λεαληθή νξκή , αθνύ  

            ζπληειεί ζηελ αλνηθνδόκεζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο 

 (Μονάδες 4) 

 

B.2. Φηώρεηα , ρξένο : λα γξάςεηε δύν πξνηάζεηο γηα θάζε ιέμε , ώζηε 

       ζηε κία λα δηαθξίλεηαη ε δεισηηθή θαη ζηελ άιιε ζπλππνδεισηηθή 

       ζεκαζία ηεο 

(Μονάδες 4) 

Β.3. Να γξαθνύλ ηα ζπλώλπκα ησλ ιέμεσλ : ρεηξαθεηεκέλνο , ληώζεη ,  

        κεγαινςπρία , αλειέεηνη , ζθαιεξή , ακθηζβήηεζεο , αθόξεζηε 

(Μονάδες 7) 

Β.4. «Νένο ρσξίο ηδαληθά κνηάδεη κε κέξα ρσξίο ήιην» .Να αλαπηύμεηε ηελ  

         αλαινγία ζε κηα παξάγξαθν 70-80 ιέμεσλ 

                                                                                                 (Μονάδες 12) 
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Γ. Να γξάςεηε έλα άξζξν γηα ηε ζρνιηθή ζαο εθεκεξίδα , όπνπ ζα 

    αλαιύεηε ηα αίηηα ηνπ «ράζκαηνο ησλ γελεώλ» θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο 

    κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί , αλ όρη λα γεθπξσζεί , ηνπιάρηζηνλ λα  

    κηθξύλεη.  

(Μονάδες 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ(ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ) 

 

A.     
   Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ εθήβσλ αλαθνξηθά κε 

ηνλ ςπρηζκό , ηα όλεηξα θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ελήιηθεο. Σύκθσλα 

κε ην ζπγγξαθέα , νη έθεβνη , επηρεηξώληαο λα απνδεζκεπηνύλ από ηνπο 

κεγάινπο , δηαπηζηώλνπλ ηε ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο 

θαη επηζπκνύλ λα νηθνδνκήζνπλ έλαλ θαιύηεξν θόζκν , βαζηζκέλν ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο .Δπηπιένλ , ε επηθξηηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε 

όιεο ηηο επηινγέο ησλ ώξηκσλ είλαη εηιηθξηλήο θαη ζύκθσλε πξνο ηνλ 

ηδεαιηζκό ηεο εθεβηθήο ειηθίαο .Δπεηδή , ινηπόλ ε ακθηζβήηεζε είλαη 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο σξίκαλζεο ησλ 

Νέσλ , πξέπεη λα ηελ αμηνπνηνύλ . 

 

Β1. α) Λ 

       β) Σ 

       γ) Λ 

       δ) Σ 

 

Β2. –Η θηώρεηα θαη ν ππνζηηηζκόο απνηεινύλ δύν από ηα ζνβαξόηεξα 

         Πξνβιήκαηα ηνπ ιεγόκελνπ Τξίηνπ Κόζκνπ (ΓΗΛΩΣΗ) 

- Γελ θαηάθεξε λα ηνπο πείζεη εμαηηίαο ηεο θηώρεηαο ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπ (ΣΥΝΥΠΟΓΗΛΩΣΗ) 
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- Τα ρξέε ηνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή 

(ΓΗΛΩΣΗ) 

- Τν ρξένο ηνπ γνληνύ απέλαληη ζην παηδί ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε , αιιά αθνξά θαη ηελ 

εζηθνπλεπκαηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα .( ΣΥΝΥΠΟΓΗΛΩΣΗ) 

  

      Β3. Αλεμάξηεηνο , αηζζάλεηαη , γελλαηνδσξία , άζπιαρλνη , επηζθαιήο          

             Ακθηβνιίαο , αρόξηαγε . 

 

      Β4. Όπσο ε κέξα ρσξίο ήιην πξνθαιεί λσζξόηεηα , έηζη θαη ν λένο  

            ρσξίο ηδαληθά παξακέλεη αδξαλήο .Ο ήιηνο , πεγή δσήο θαη δξάζεο  

            παξαγθσλίδεη ηε ξαζηώλε , ηελ αδηαθνξία θαη ηε ζιίςε .Αλάινγα 

            θαη ηα ηδαληθά απνηεινύλ πξνλόκην , πνπ ππνρξεώλνπλ ηε λενιαία 

            ζε ζπλερή εγξήγνξζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πνιιαπιώλ  

 

 

         δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ,Πξνδηαγξάθνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ  

         εμέιημε ηνπ λένπ θαη όζν πην πςειά είλαη ηόζν θαιύηεξα , γηαηί ε  

         θαηάθηεζή ηνπο απαηηεί επίκνλν αγώλα , ν νπνίνο όκσο  

         λνεκαηνδνηεί θαη ηε δσή .Δίλαη θαλεξό , ινηπόλ , πσο , όπσο ν  

         ήιηνο, έηζη θαη ηα ηδαληθά απνηεινύλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα δσή  

         θαη δξάζε . 

 

     Γ. Τίηινο :  

          Πξόινγνο : .................. 

          Κύξην Θέκα :  

          Αίηηα ηνπ ράζκαηνο . 

Βηνινγηθά αίηηα 

 Οη λένη είλαη ελζνπζηώδεηο , αλήζπρνη θαη   θαηλνηόκνη , νη 

ειηθησκέλνη ζπληεξεηηθνί δύζπηζηνη θαη λνζηαιγνί ηνπ 

παξειζόληνο 

 Ο γξήγνξνο ξπζκόο εμέιημεο θαη ε απόηνκε  αιιαγή ησλ 

ζπλζεθώλ δσήο . 

 Η έθξεμε ησλ γλώζεσλ , πνπ ζπληειεί ζηε    γξήγνξε σξίκαλζε 

ησλ λέσλ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο ζε 

λεαξή ειηθία . 

 Οη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δσήο ζηηο νπνίεο  αλαηξέθνληαη θαη 

κεγαιώλνπλ νη λένη ζε ζρέζε κε  ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

κεγάισζαλ νη  ειηθησκέλνη . 
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 Τα πξόηππα δσήο πνπ πξνβάιινληαη θαη ηα μέλα πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ εηζβάιινπλ ζηε δσή καο 

 Πνιιέο αμίεο θαη αξρέο , παξαδνζηαθά νη γνλείο   γαινπρνύζαλ 

ηα παηδηά ηνπο , ράλνπλ ην θύξνο  ηνπο θαη απνξξίπηνληαη από 

ηνπο λένπο . 

 Η θξηηηθή θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ λέσλ 

 

Τξόπνη γεθύξσζεο ηνπ ράζκαηνο 

Γηάζεζε λα θαηαιάβεη ν έλαο ηνλ άιινλ ,  Γηάινγνο . 

Ακνηβαίνο ζεβαζκόο , ηζνηηκία , αλεθηηθόηεηα  θαη αγάπε . 

Ακνηβαία παξαδνρή ζθαικάησλ , ρσξίο εγσηζκό . 

Δκπηζηνζύλε ησλ κεγάισλ ζηνπο λένπο κε ηελ  εθρώξεζε 

     ζ΄απηνύο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλώλ . 

                Δπηκόξθσζε ησλ γνληώλ γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο 

    ηεο δσήο θαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο . 

 

 Οη λένη είλαη επηεηθείο ζηηο θξίζεηο ηνπο γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο , λα απνθεύγνπλ ηηο αθξόηεηεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα έρνπλ ηε ζπγθαηαβαηηθόηεηα 

ηνπ αλζξώπνπ πνπ μέξεη όηη δελ είλαη αιάλζαζηνο θαη όηη 

θάπνηε ζα βξεζεί , αλαπόθεπθηα , θαη απηόο ζηε ζέζε 

ηνπ ειηθησκέλνπ . 

 

 

 

 

 

 

 


