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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 5 Απριλίου 2015 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ιδεολογία και νέοι του σήµερα 

Μια γενιά διαρκεί περίπου 30 χρόνια, µας είχαν πει στο σχολείο κάποτε. Μέσα 

σε αυτά τα 30 χρόνια δηµιουργούνται καινούργιες προσωπικότητες, ιδεολογίες, 

ανάγκες και γενικότερα νέοι τρόποι µε τους οποίους εκφράζεται ένα σύνολο από 

ανθρώπους για µία περίοδο, αφήνοντας έτσι το δικό του στίγµα στην κοινωνία και 

κατ’ επέκταση στην ανθρωπότητα. Έπειτα, όταν πλέον ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός 

της κάθε γενιάς, τη θέση της παίρνει η επόµενη, η οποία εδράζεται πάνω στην 

προηγούµενη και χτίζει νέα θεµέλια, µε απώτερο στόχο πάντα την καινοτοµία και 

την επίτευξη της διαφορετικότητας. Στις δεκαετίες του 1970-1990, οι νέοι των 

εκάστοτε κοινωνιών ήταν γεµάτοι εφευρετικότητα, δηµιουργικότητα και βασική τους 

επιδίωξη ήταν να αλλάξουν, να εξευγενίσουν τον κόσµο και να δηµιουργήσουν 

αυτοδύναµες προσωπικότητες, πάνω στις οποίες θα µπορέσει να βασιστεί η νέα 

κοινωνία. Εν ολίγοις µπορούµε να πούµε ότι το πέτυχαν, χωρίς όµως να φροντίσουν 

να καταβάλουν µια ενδελεχή προσπάθεια. 

Με τη σειρά της και η δικιά µας γενιά γεµάτη αυτοπεποίθηση και 

ενθουσιασµό, παράλληλα µε την ιλιγγιώδη ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται η 

τεχνολογία στη σύγχρονη εποχή, προσπαθεί να προσαρµοστεί και να καινοτοµήσει 

µην υπολογίζοντας όµως τις συνέπειες που µπορεί να έχει στο µέλλον αυτή η 

προσπάθεια. Αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει απόλυτα κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τη 

σύγχρονη, νεαρή σε ηλικία κοινωνία, αυτό είναι η επιζήτηση της γρήγορης 

«ωρίµανσης», της εύκολης πολυτελέστατης ζωής και η αδιάφορη στάση απέναντι σε 

αξίες και συνήθειες που οι πρόγονοί τους διαφύλαξαν µε κάθε θεµιτό µέσο, όπως για 

παράδειγµα η θρησκεία, τα ήθη και έθιµα και οι παραδόσεις. Την ίδια στιγµή, οι νέοι 

δείχνουν να µην ενδιαφέρονται πολύ, τόσο για την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους 

όσο και για τη µελλοντική τους αποκατάσταση. Παρά την εµφανή τους επιθυµία για 

ανεξαρτητοποίηση και ελεύθερη βούληση, εξακολουθούν να απαιτούν από την 

οικογένεια να τους προσφέρει τα βασικά αγαθά, δίχως να έχουν την άµεση ανάγκη να 

µπορέσουν οι ίδιοι κάποια στιγµή στο µέλλον να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα 

ίδια, µόνοι τους. 
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Φτάσαµε στο σηµείο η καθηµερινότητα των νέων σήµερα να απαρτίζεται 

αµιγώς από λίγες και επουσιώδεις δραστηριότητες, που κάθε άλλο παρά 

εποικοδοµητικές είναι. Τατουάζ µε σχέδια που ενδεχοµένως ούτε οι ίδιοι ξέρουν τι 

κρύβουν από πίσω τους, ξέφρενοι τρόποι διασκέδασης, χωρίς κάποιο ουσιαστικό 

νόηµα, κλαµπ γεµάτα από νέους που βρίσκουν την ικανοποίηση µέσα σε κενά 

µπουκάλια αλκοόλ, µύες απαρτιζόµενοι ως επί το πλείστον από συµπληρώµατα και 

χάπια, µε απώτερο πάντα στόχο την επίδειξη, ακριβά ρούχα και παπούτσια, κινητά 

πολυτελείας που σε καµία περίπτωση δε συνάδουν µε την εικόνα που παρουσιάζει το 

κράτος στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Φυσικά, δεν είναι λίγοι εκείνοι 

που καταφεύγουν στους πρόσκαιρους παραδείσους που τους προσφέρουν τα 

ναρκωτικά. 

Οι νέοι πλέον δεν µαζεύονται στις γειτονιές. ∆εν διασκεδάζουν πραγµατικά, 

όπως παλιά. Υπολείπονται καινοτόµων ιδεών, και εµφανώς προτιµούν την 

προχειρότητα και την εύκολη λύση. ∆εν έχουν πραγµατικούς φίλους. Το φιλικό τους 

περιβάλλον έχει µετατραπεί σε ένα διαδικτυακό κουτί, γεµίζοντάς τους µε την 

ψευδαίσθηση ότι έχουν κάποια κοινωνική αναγνωρισιµότητα και µια υπόσταση ως 

προσωπικότητες. Ακόµα και οι διαπροσωπικές σχέσεις, που συνάπτονται µεταξύ των 

ιδίων, έχουν καταλήξει σε µία ιδιαζόντως ειδεχθή κατάσταση, θέτοντας ανέλπιστα σε 

άµεσο κίνδυνο αξίες, όπως η αγάπη, η εµπιστοσύνη, ο σεβασµός, η αλληλεγγύη, 

ακόµα και το µίσος. 

Ελαφρά διασκευασµένο του Κώστα Φεργαδάκη, 
το κουτί της Πανδώρας online, 04-09-2013 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2: ∆υστυχισµένη και βίαιη η γενιά του Facebook 

Οι ανήλικοι έχουν... διαγράψει από τη µνήµη τους τις έννοιες της αγάπης και 

της ηθικής ευθύνης και ζουν µέσω της εικονικής πραγµατικότητας. Ο κίνδυνος της 

αυτοαποµόνωσης και κοινωνικής αποξένωσης απειλεί τους ανηλίκους που 

ασχολούνται συστηµατικά µε το Ιντερνέτ. 

Σε αναζήτηση µιας αποτελεσµατικής αντιµετώπισης ενός φαινοµένου που 

απειλεί να διαταράξει την κοινωνικότητα και κατ’ επέκταση τον ψυχισµό της νέας 

γενιάς των ανήλικων χρηστών του Ιντερνέτ και κυρίως αυτών που «ζουν» µέσω των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το γνωστό Facebook, έχουν αποδυθεί τον 

τελευταίο καιρό Βρετανοί ειδικοί. 

Αφορµή αποτέλεσαν τα ανησυχητικά στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα για 

το πόσο µπορεί αυτή η ενασχόληση των ανήλικων χρηστών να επηρεάσει αρνητικά 

τον συναισθηµατικό τους κόσµο. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην αναγκαιότητα 

διδασκαλίας «µαθηµάτων» αγάπης στα παιδιά, τα οποία χρησιµοποιούν συστηµατικά 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό τους φαίνεται να 

έχει... διαγράψει από τη µνήµη του τις έννοιες της αγάπης, της ηθικής ευθύνης και του 
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καθήκοντος στους µαθητικούς και εν γένει κοινωνικούς κόλπους. Η έρευνα 

«κατηγορεί» ως αποκλειστικά υπεύθυνη τη νέα κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί στη 

βρετανική κοινωνία, δηλαδή τον ατοµικισµό, την απληστία και τον άκρατο εγωισµό. 

[…] Τα παιδιά είναι «χαµένα στο Ιντερνέτ» αντικοινωνικά µε φίλους... 

διαδικτυακούς. Και αυτό συµβαίνει, γιατί η συστηµατική και πολύωρη ενασχόληση 

των ανηλίκων µε το Ιντερνέτ και εν προκειµένω µε τις συγκεκριµένες ιστοσελίδες, 

έχει αρνητική επίδραση, µεταξύ άλλων και στην κοινωνικότητά τους. Ο κίνδυνος της 

αυτοαποµόνωσης και κοινωνικής αποξένωσης είναι κάτι περισσότερο από ορατός, 

απειλώντας να διαταράξει ακόµη και την ψυχική τους ισορροπία, όσο εξακολουθούν 

να θεωρούν ως γνήσιους τους διαδικτυακούς φίλους. Η αίσθηση της διαδικτυακής 

φιλίας δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί µε αυτήν που προκαλεί η άµεση επικοινωνία 

και επαφή µε έναν συµµαθητή, έναν φίλο της γειτονιάς, έναν «συµπαίκτη» στον 

αθλητικό σύλλογο. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι µόλις το 43% των παιδιών θεωρούν τους 

συνοµήλικούς τους «καλοσυνάτους», το χαµηλότερο ποσοστό µεταξύ 29 κρατών, 

σύµφωνα µε έκθεση των Ηνωµένων Εθνών. Εν αντιθέσει στην Ελβετία, το αντίστοιχο 

ποσοστό αγγίζει το 91%... Το 44% των παιδιών στη Βρετανία που χρησιµοποιεί το 

Ιντερνέτ, παραδέχεται ότι απέκτησε διαδικτυακούς φίλους, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό στη Γαλλία δεν υπερβαίνει το 32%. Η λύση, σύµφωνα µε τους 

επιστηµονικούς συντάκτες της έκθεσης, βρίσκεται στην παροχή έµφασης στα 

αισθήµατα της αγάπης και του αµοιβαίου σεβασµού στον χώρο της εκπαίδευσης, της 

κοινωνικής, πολιτικής και της προσωπικής ζωής.  

Ελαφρά διασκευασµένο άρθρο του Ανδρέα Κατσούλη, 
Έθνος on line, 07-02-2009  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Ποιες διαφορές επισηµαίνει ο συγγραφέας του 1
ου

 κειµένου ανάµεσα στους 

νέους της σηµερινής γενιάς και αυτούς των δεκαετιών του 1970-1990; Να 

αναφερθείτε σε ορισµένες από αυτές σε µια παράγραφο. (90-110 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 
Α2. α) Να εντοπίσετε τα δοµικά στοιχεία της 3

ης
 παραγράφου του 1

ου
 κειµένου. 

(«Φτάσαµε στο σηµείο … τους προσφέρουν τα ναρκωτικά».) 

Μονάδες 3 

 
β) Να χαρακτηρίσετε ως παραγωγική ή επαγωγική τη συλλογιστική πορεία 

που ακολουθεί ο συγγραφέας του 1
ου

 κειµένου στην 3
η
 παράγραφο 

(Μονάδες 2) καταγράφοντας την αποδεικτική διαδικασία (Μονάδες 2). 

Μονάδες 4 
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γ) Να σχολιάσετε τη σηµασία των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων: όµως, 

αν, καθώς. 

Μονάδες 3 

 
Β1. α) Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: θεµέλια, 

βούληση, απαρτίζεται, πρόσκαιρο, συνάπτονται. 
Μονάδες 5 

 
β) καινοτοµία, αυτοδύναµες, τεχνολογία, ικανοποίηση, ψευδαίσθηση: να 

χωρίσετε τις παραπάνω λέξεις στα συνθετικά τους και στη συνέχεια να 

σχηµατίσετε από το β΄ συνθετικό καθεµιάς µια νέα απλή ή σύνθετη λέξη. 
Μονάδες 5 

 
Β2. α) Να εντοπίσετε τέσσερις (4) λέξεις ή φράσεις και από τα δύο κείµενα που 

σας δίνονται στις οποίες γίνεται συνυποδηλωτική / µεταφορική χρήση 

της γλώσσας. 

Μονάδες 4 

β) Στα παρακάτω αποσπάσµατα του 2
ου

 κειµένου να δηλώσετε ποια είναι η 

χρήση των εισαγωγικών και των αποσιωπητικών:  

� Η έρευνα «κατηγορεί» ως αποκλειστικά υπεύθυνη τη νέα κουλτούρα 

� ένα σηµαντικό ποσοστό τους φαίνεται να έχει... διαγράψει από τη 

µνήµη του τις έννοιες της αγάπης 

� Τα παιδιά είναι «χαµένα στο Ιντερνέτ»  

� αντικοινωνικά µε φίλους ... διαδικτυακούς 

Μονάδες 4 

γ) «Η έρευνα “κατηγορεί” ως αποκλειστικά υπεύθυνη τη νέα κουλτούρα»: 
να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (1 µονάδα) στην παραπάνω 

φράση, να τη µεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη (5 µονάδες) και να 

δικαιολογήσετε τη χρήση της δεύτερης (1 µονάδα).  

Μονάδες 7 

 

Γ. Παραγωγή Λόγου 

Το σχολείο σας διοργανώνει µια εκδήλωση µε θέµα «Οι σύγχρονοι νέοι και ο 

προσανατολισµός τους». Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ως πρόεδρος του 

δεκαπενταµελούς συµβουλίου, αναλαµβάνεις µε οµιλία σου να παρουσιάσεις τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονοι νέοι και να προσδιορίσεις τους 

παράγοντες που µπορούν να τους βοηθήσουν, ώστε να αποκτήσουν αισιόδοξη θέαση 

της ζωής. (350-400 λέξεις). 

Μονάδες 50 


