
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3Ο  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

ΘΕΜΑ Α 

Σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού καταγράφονται δύο αντίθετες απόψεις 

στο Κείμενο 1. Υπάρχουν οι οπαδοί και θαυμαστές του που υποστηρίζουν ότι είναι 

ένας ταχύς τρόπος μετακίνησης που δεν επιβαρύνει, δεν καταστρέφει το φυσικό 

περιβάλλον. Οι αρνητές του το θεωρούν επικίνδυνο λόγω των ατυχημάτων αλλά και 

των δυστυχημάτων που προκαλούνται από τη χρήση του ενώ ισχυρίζονται ότι 

δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία των υπόλοιπων ανθρώπων που κινούνται 

με διάφορα μέσα.                                                           

[Λέξεις 70] 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Ο τίτλος ‘’«Ζωή - πατίνι» με τη νέα μόδα στην Ευρώπη’’, λόγω της μεταφορικής 

χρήσης της γλώσσας στη λαϊκή έκφραση «Ζωή - πατίνι», που συνιστά λογοπαίγνιο, 

αλλά και των εισαγωγικών που προσδίδουν έμφαση, είναι ιδιαίτερα ελκυστικός  και  

προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ωθώντας τον να διαβάσει το κείμενο ώστε 

να διακριβώσει το θέμα με το οποίο ασχολείται ο συντάκτης. Όταν ο αναγνώστης 

μελετά το κείμενο αντιλαμβάνεται ότι ο τίτλος απεικονίζει τις διαφορετικές 

εκτιμήσεις των ανθρώπων για την αξιοπιστία αυτού του νέου μέσου κυκλοφορίας, 

υποστηρίζοντας κυρίως ότι η χρήση του ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. 

β. Προφανώς ο τίτλος σχετίζεται άμεσα με το θέμα του κειμένου, αφού το κείμενο 

αναφέρεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση του ηλεκτρικού πατινιού από τους 

ανθρώπους που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους, με έμφαση στην 

αρνητική εκδοχή της. 

Ο αρθρογράφος φαίνεται ότι είναι κατά της χρήσης του ηλεκτρικού πατινιού, αφού:  

• Στην πρώτη παράγραφο, σχολιάζοντας την απόφαση των δημοτικών αρχών, 

του Μιλάνου, υποστηρίζει ότι οι χρήστες του ενοχλούν (έχουν πλέον 

καταλάβει τους δρόμους της Ευρώπης) κινούμενοι, και μάλιστα άναρχα, εις 

βάρος αφού επισημαίνει ότι λειτουργούν χωρίς οδηγίες και κανόνες (και 

τοποθετηθούν οι ...) παραβαίνοντας συχνά και τους ήδη ελλιπείς κανόνες 

(Ωστόσο οι αναβάτες τους ...) ενώ εντοπίζει τα ατυχήματα που έχουν 

προκληθεί. 

• Στη δεύτερη παράγραφο διατυπώνει εκτίμηση, ανεξάρτητα από τις θέσεις 

των οπαδών ή των αρνητών του πατινιού, επισημαίνοντας την εχθρική στάση  

που παίρνουν απέναντι στους χρήστες του πατινιού οι υπόλοιποι άνθρωποι 

που κυκλοφορούν (Όμως ...) 



 

 

• Στην τρίτη παράγραφο καταγράφει όλα τα επιχειρήματα όσων είναι κατά της 

χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών (Οι επικριτές του ωστόσο ...) 

 

 Β2. Το α΄ ενικό πρόσωπο αποδίδει προσωπικές απόψεις του Ρόμπερτ Πεν 
απεικονίζοντας με τρόπο εξομολογητικό τις εμπειρίες του.  
Το β’  ενικό πρόσωπο προσδίδει στον λόγο αμεσότητα και οικειότητα και καθιστά 
τον συνομιλητή, τον δέκτη γενικά, συμμέτοχο της προσωπικής εμπειρίας του Πομπού 
αφού το β’  ενικό πρόσωπο απευθύνεται σε οποιονδήποτε δέκτη και όχι μόνο σ’ 
αυτόν που έχει κάνει χρήση ποδήλατου, μετασχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό την 
προσωπική  εμπειρία σε καθολική υπόθεση.  
Συνεπώς η χρήση στη συνέχεια του α’  πληθυντικού προσώπου  λειτουργεί 
συμπερασματικά περιλαμβάνοντας αντίστοιχα τη θέση όλων όσοι έχουν παρόμοια 
εμπειρία ή προτίθενται να αποκτήσουν, ανάγοντάς τη με τον τρόπο αυτό σε 
αντικειμενική εκτίμηση αναφορικά με την αξία του ποδηλάτου. 
Επομένως  η διαφοροποίηση, η εναλλαγή  των ρηματικών προσώπων αποδίδει την 
κλιμάκωση της αποδεικτικής ισχύος των θέσεων του Ρόμπερτ Πεν ο οποίος ξεκινά 
από την προσωπική /την  υποκειμενική  διαπίστωση και καταλήγει σε αντικειμενική 
θεώρηση. 
  

Β3.  

Το Κείμενο 1 εμφανίζει μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας από το Κείμενο 2. 

Στο Κείμενο 1 η βεβαιότητα αποτυπώνεται στον λόγο με: 

• Αντίστοιχες εκφράσεις 

Είναι βέβαιο   [ παράγραφος 1] 

βέβαια            [ παράγραφος 3] 

 

• Χρήση παροντικής και παρελθοντικής χρονικής βαθμίδας στους ρηματικούς 

τύπους.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ρηματικούς τύπους της παραγράφου 1. 

- Είναι βέβαιο ότι ... 

- Έχουν πλέον καταλάβει [  παροντική χρονική βαθμίδα]                 

- Αποφάσισαν  (να βάλουν τέλος)            

- Εξέδωσαν (διαταγή)      [ παρελθοντική χρονική βαθμίδα] 

 

• Κυριαρχία γ’ προσώπου στους ρηματικούς τύπους 

 

Το Κείμενο 2 εμφανίζει μικρότερο βαθμό βεβαιότητας που αποτυπώνεται στον λόγο: 

• Με χρήση ανάλογων εκφράσεων  

- Νομίζω (απάντηση στη 2η ερώτηση) 



 

 

- Είναι σχεδόν σίγουρο πως ήρθε για να μείνει (απάντηση στην 3η ερώτηση) 

• Χρήση β’  ενικού προσώπου στους ρηματικούς τύπους (απάντηση στη 2η 

ερώτηση) 

 

Αναπόφευκτα στο Κείμενο 1 παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός βεβαιότητας διότι 

πρόκειται για άρθρο το οποίο, ερμηνεύοντας την επικαιρότητα, επιδιώκει την όσο το 

δυνατόν αντικειμενικότερη θεώρηση του θέματος που παρουσιάζει, καταγράφοντας 

και τις δύο απόψεις επ’ αυτού αν και προφανώς τοποθετείται υπέρ των επικριτών.  

Αντίστοιχα στο Κείμενο 2 παρατηρείται μικρότερος βαθμός βεβαιότητας διότι 

πρόκειται για συνέντευξη, όπου το πρόσωπο που μιλά αποδίδει εκ των πραγμάτων 

προσωπικές, υποκειμενικές απόψεις που αναπόφευκτα διακρίνονται από 

επιφυλακτικότητα. 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο Κείμενο 3 το ποιητικό υποκείμενο έχει αναπτύξει στενή σχέση με το ποδήλατό 

του, θα λέγαμε σχεδόν φιλική.  Όταν ήταν ακόμη παιδί, τότε που ονόμαζε το 

ποδήλατό του «Πήγασο» («ο άλλοτε απαστράπτων Πήγασος»), ανέβαινε σ’ αυτό και 

ένιωθε πραγματική ελευθερία («που απογειωνόταν μόλις τον καβάλαγα»). 

Μεγαλύτερος πλέον σε ηλικία αναπολεί τη σχέση του με το ποδήλατό του και κυρίως 

τα συναισθήματα που τον κυρίευαν, ανεβαίνοντας σ’ αυτό. Εκφράζει την επιθυμία 

του να ξαναζωντανέψει το ποδήλατο - παιδικό του φίλο, να του ανανεώσει τα 

λάστιχα, να το ξαναβάψει, να το γυαλίσει και να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο μαζί 

του. Είναι χαρακτηριστική η χρήση του συνοπτικού μέλλοντα («θα του αλλάξω…θα 

το γδύσω…θα το λαδώσω…θα το γυαλίσω…») που αποδίδει έντονα την επιθυμία του 

και την ελπίδα, την αισιοδοξία ότι ενδεχομένως να έχει αυτή την ευκαιρία μελλοντικά.   

Ωστόσο , το ποιητικό υποκείμενο γνωρίζει πως αυτή η ενδόμυχη επιθυμία καθίσταται 

ανέφικτη, μια και ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ουσιαστικά στην εκπλήρωσή της όπως 

προκύπτει από την επανάληψη της φράσης «έχει υπογειωθεί». Το ίδιο το γνωρίζει 

και το ποδήλατό του. Στο ποίημα είναι επίσης χαρακτηριστική η χρήση του α΄ ενικού 

προσώπου («Κι ας λέω ψέματα στον εαυτό μου») που προσδίδει έντονα 

εξομολογητικό τόνο και βιωματικό χαρακτήρα στο κείμενο. 

[Λέξεις : 203] 

ΘΕΜΑ Δ 

Πρόκειται για ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.  

Η ομιλία χαρακτηρίζεται από :  

➢ προσφώνηση 

➢ στοιχεία προφορικότητας (χρήση α΄ ενικού προσώπου, ερωτήσεις, 

επανάληψη της προσφώνησης στο κύριο μέρος) 

➢ αποφώνηση 

 



 

 

Ενδεικτική απάντηση: 

Προσφώνηση : Κυρίες και Κύριοι, 

    Αγαπητοί συμπολίτες  

Πρόλογος  

Αναφορά ιδιότητας ομιλητή: Μαθητής/μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου 

Επικοινωνιακή περίσταση : Ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 

Θέμα : Τεχνολογία και εφαρμογές της σε μία εποχή έκπτωσης της ποιότητας ζωής 

Θέση :  - Είναι αναγκαία η χρήση εναλλακτικών μέσων  μεταφοράς 

- Προϋποθέσεις χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς στην καθημερινή 

ζωή 

 

Κύριο Μέρος  

Ι. Η χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς είναι αναγκαία γιατί: 

➢ Υπάρχουν ανάγκες/λόγοι που ωθούν σήμερα στα εναλλακτικά μέσα 

μεταφοράς : 

• ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ανθρώπου ειδικά στα μεγάλα 

αστικά κέντρα  

• ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου και μείωσης των αποστάσεων μετακίνησης, 

ανάγκη βιώσιμης κινητικότητας και προσβασιμότητας 

• ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και υιοθέτησης ενός δικτύου 

μεταφορών στο ευρύτερο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 

• ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας 

• ανάγκη αποσυμφόρησης του παραδοσιακού δικτύου μεταφορών 

• ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας και αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών 

στους πολίτες. 

 

➢ Οφέλη από τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 

• αλλαγή στη συμπεριφορά και τον τρόπο μετακίνησης των πολιτών, 

εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου 

• μείωση των  περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τον περιορισμό των εκπομπών 

ρύπου και τη στροφή σε νέους τύπους καυσίμων 

• ανάπτυξη ενός μοντέλου κινητικότητας που είναι εύκολα διαχειρίσιμο με 

ψηφιακά συστήματα και μέσα που προσφέρει σήμερα η τεχνική πρόοδος 

• παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μεταφορών σε άτομα με ειδικές ανάγκες  

• αποδέσμευση από το κόστος κατοχής Ι.Χ., κυρίως μέσω χρήσης υπηρεσιών 

«μοιραζόμενης κινητικότητας», δίνοντας σημαντικές εναλλακτικές 

μετακίνησης στα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. 

ΙΙ. Προϋποθέσεις χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς στην καθημερινή ζωή 



 

 

• δημιουργία δυνατοτήτων για μετακίνηση από οποιοδήποτε σημείο της πόλης 

σε οποιοδήποτε άλλο. 

• επέκταση του παραδοσιακού δικτύου μεταφορών και σύνδεσή του με άλλες 

εναλλακτικές μορφές μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο) που θα παρέχουν 

πρόσβαση παντού, ενθαρρύνοντας τη συνδυασμένη μετακίνηση. 

• διατήρηση της ασφάλειας, παρέχοντας η Πολιτεία σε όλους τους πολίτες τη 

δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων οχημάτων για ασφαλή οδήγηση.  

• εξασφάλιση υποστήριξης στα δίκτυα δημόσιας μεταφοράς, ενθαρρύνοντας 

τη συνδυασμένη μετακίνηση και τη δημιουργία στάσεων κοντά σε σταθμούς 

δημόσιας μεταφοράς.  

• ανακατανομή και επέκταση χώρου στάθμευσης δημιουργία στάσεων κοντά 

σε σταθμούς δημόσιας μεταφοράς.  

• συνεργασία των ιδιωτικών φορέων παροχής αυτών των νέων μορφών 

κινητικότητας με τους δημόσιους φορείς μιας πόλης. 

• προώθηση της ισότητας των πολιτών στη μετακίνηση και διασφάλιση της 

προσβασιμότητας από όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς αποκλεισμούς, 

δημιουργία υποδομών για τη χρήση των μέσων από άτομα με αναπηρία ή 

άτομα με χαμηλό εισόδημα. 

• προσαρμογή των υπηρεσιών εναλλακτικών μέσων μεταφοράς στην οικονομία 

κάθε τόπου, αύξηση των παροχών στους ανθρώπους. 

 

Επίλογος  

Το σύστημα μεταφορών, κυρίες και κύριοι, είναι δομικό στοιχείο μίας κοινότητας και 

εξυπηρετεί πολλές και διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Ο 

ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η αξιοποίηση των δεδομένων και των εργαλείων που 

μας προσφέρει σήμερα η τεχνολογία επιβάλλονται τόσο για την προώθηση της 

«προσβασιμότητας» όσο και για την ενίσχυση της «κινητικότητας» στην πόλη.  

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και τον χρόνο που μου διαθέσατε. 

 


