
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/04/2021 

A.ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Σα ςκοτεινά πρόςωπα τησ φιλίασ 

(1) Οι φιλίεσ είναι ςχζςεισ που χαρακτθρίηονται από μία πολυπλοκότθτα που δεν 
μπορεί να γίνει εφκολα κατανοθτι. Όλοι ζχουμε φίλουσ με διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά, με ςυμπεριφορζσ που μοιάηουν με τισ δικζσ μασ, αλλά και κάποιεσ 
φορζσ με ςυμπεριφορζσ που μασ ενοχλοφν ι μασ εκνευρίηουν. ίγουρα οι ςχζςεισ 
δεν είναι ποτζ εφκολεσ ςτθ διαχείριςι τουσ και ςυνεχϊσ δθμιουργοφνται 
προβλιματα μεταξφ των ανκρϊπων που τισ απαρτίηουν. Ζτςι, όταν το πρόβλθμα 
επιδεινϊνεται, οι φιλίεσ γίνονται ζντονα δυςλειτουργικζσ και προκαλοφν 
ψυχολογικό πόνο που αφινει ζντονεσ πλθγζσ.  
(2) Οι δυςλειτουργικζσ φιλίεσ παίρνουν διαφορετικι μορφι για κάκε άνκρωπο και 
κάκε ςχζςθ, όμωσ οι περιςςότεροι από εμάσ ζχουν ζναν φίλο που  παίρνει 
τθλζφωνο ι κζλει να μασ δει, μόνο όταν χρειάηεται κάτι από εμάσ. Αυτοί οι «φίλοι» 
είναι εγωκεντρικοί, νοιάηονται μόνο για τισ ανάγκεσ τουσ, αδιαφοροφν για τα 
ςυναιςκιματα των άλλων και για το ανθ ςυμπεριφορά τουσ μπορεί να τουσ 
πλθγϊςει. Ίςωσ είναι δφςκολο να τουσ αναγνωρίςετε από τθν αρχι επειδι ακριβϊσ 
οι προκζςεισ τουσ δεν είναι εφκολα αναγνωρίςιμεσ. Η αλικεια αρχίηει να 
αποκαλφπτεται πολφ αργότερα, όταν εκείνοι ςυνεχίηουν να ηθτοφν χάρεσ, αλλά 
ξεχνοφν ότι υπάρχετε όταν γίνει θ δουλειά που κζλουν. 
(3) Επίςησ, μία άλλθ, πολφ επικίνδυνθ πλευρά τθσ φιλίασ, είναι όταν κάποιοσ 
γίνεται πολφ κτθτικόσ με εςάσ, αποκλείοντάσ ςασ από το να ςυναντιςετε ι να 
γνωρίςετε άλλουσ φίλουσ. ασ «πνίγει» λοιπόν μζςα ςτθ ςχζςθ, λζγοντασ 
πράγματα, όπωσ ότι εςείσ ανικετε μόνο ςε αυτόν, ςχεδόν ςαν να ςασ ζχει 
ιδιοκτθςία του. Όταν ςασ βλζπει κοντά με κάποιο άλλο άτομο, αυτό τοφπροκαλεί 
ηιλια, κυμό και ενόχλθςθ. Αυτό ςυμβαίνει επειδή τζτοιοι άνκρωποι είναι μοναχικοί 
τον περιςςότερο χρόνο και είςτε ίςωσ ο μόνοσ άνκρωποσ που τουσ δίνει τθν 
προςοχι που επικυμοφν. 
(4) Οι φίλοι δεν είναι μόνο άνκρωποι που κάνουν καλζσ πράξεισ για εςάσ, αλλά και 
εκείνοι που επιςθμαίνουν τισ ατζλειζσ ςασ, ϊςτε να μπορζςετε να γίνετε καλφτεροι 
άνκρωποι. Ωςτόςο, υπάρχουν οριςμζνοι φίλοι που είναι, κα μποροφςαμε να 
ποφμε, υπερβολικά ειλικρινείσ μαηί ςασ, οι οποίοι καταλιγουν να ςασ κάνουν κακό 
αντί να ςασ βοθκιςουν να εξελιχκείτε. Δεν ζχουν ζναν καλό τρόπο να ςχολιάηουν 
τισ ατζλειεσ ι τα λάκθ ςασ και, αντί να ςασ βοθκιςουν μζςω αυτϊν, το 



 

 

χρθςιμοποιοφν ωσ μζςο για να επικρίνουν πολλζσ πτυχζσ τθσ ηωισ ςασ. Οι φίλοι 
πρζπει να διατθροφν ζνα οριςμζνο επίπεδο απόςταςθσ μεταξφ τουσ, αλλά αυτοίοι 
άνκρωποι ξεπερνοφν τα όρια που κζτει θ φιλία ςασ και αυτό που κάνουν τελικά 
είναι να μιλοφν πάντα αρνθτικά για οτιδιποτε κάνετε.  
(5) Σζτοιεσ φιλίεσ δεν πρζπει να γίνονται ανεκτζσ, για μεγάλο διάςτθμα κακϊσ κα 
επθρεάηουν αρνθτικά ακόμθ και τισ κετικζσ πτυχζσ τθσ ηωισ ςασ. Η καλφτερθ λφςθ 
ςε οποιοδιποτε πρόβλθμα είναι θ επικοινωνία. Όταν μιλιςετε για τον τρόπο που 
ςασ μεταχειρίηονται και πϊσ αυτό επθρεάηει τθ ηωι ςασ, κα διαπιςτϊςτε 
ενδεχομζνωσ άμβλυνςθ των προβλθμάτων που υπάρχουν ανάμεςά ςασ. Οι 
δυςλειτουργικζσ φιλίεσ, όπωσ αυτζσ,φυςικά και δεν μποροφν να διορκωκοφν 
άμεςα, αλλά περιλαμβάνουν ζνα οριςμζνο επίπεδο κατανόθςθσ και προςαρμογισ. 
Οριςμζνεσ φιλίεσ μπορεί να βελτιωκοφν, κάποιεσ άλλεσ ίςωσ όχι, αλλά αξίηει πάντα 
να τουσ δοκεί θ ευκαιρία. Ωςτόςο, αν θ κατάςταςθ βγει εκτόσ ελζγχου, θ καλφτερθ 
λφςθ είναι να τελειϊςετε τθ ςχζςθ και να προχωριςετε μπροςτά. Εξάλλου, αλικεια 
δεν είναι πωσ ο πιο πιςτόσ μασ φίλοσ κα είναι πάντα ο εαυτόσ μασ; 
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ΘΕΜΑΣΑ 
ΘΕΜΑ 1 
ΘΕΜΑ 1α 
Να χαρακτθρίςετε το νόθμα των παρακάτω προτάςεων ωσ ςωςτό (ωςτό) ι 
λανκαςμζνο (Λάθοσ) λαμβάνοντασ υπόψθ το Κείμενο. 
 
α. Η διαμόρφωςθ γνιςιων φιλικϊν ςχζςεων αποτελεί μία ςφνκετθ διαδικαςία. 
β. Είναι εφκολο να αντιλθφκοφμε εξαρχισ  ποιοι άνκρωποι ζρχονται ςε επαφι μαηί 
μασ μόνο όταν χρειάηονται κάτι. 
γ. Η ειλικρίνεια αποτελεί προτζρθμα για ζναν φίλο ακόμα και αν ςυχνά 
εκδθλϊνεται με αγενι τρόπο. 
δ. Η επικοινωνία αποτελεί τρόπο επίλυςθσ όλων των προβλθμάτων. 

Μονάδεσ 10 
ΘΕΜΑ 1β 
Ποιεσ μορφζσ μπορεί να πάρει μία δυςλειτουργικι ςχζςθ, ςφμφωνα με το 
Κείμενο;Η απάντθςι ςασ να ζχει ζκταςθ 50-60 λζξεων περίπου. 

Μονάδεσ 20 
ΘΕΜΑ 2  
 
ΘΕΜΑ 2α 
i. Να εντοπίςετε δφο ςθμεία του Κειμζνου ςτα οποία θ λειτουργία τθσ γλϊςςασ 
είναι ποιθτικι και να εξθγιςετε τι επιδιϊκει με αυτι τθν επιλογι ο ςυντάκτθσ. 

Μονάδεσ 5 
 

ii. Να εντοπίςετε τα ρθματικά πρόςωπα που αξιοποιοφνται ςτθν τρίτθ παράγραφο 
(Μια άλλη... τουσ δίνει την προςοχή που επιθυμοφν.) του Κειμζνου και να 
ςχολιάςετε τθ λειτουργία τουσ (μονάδεσ 6). Σι επιδιϊκει ο ςυντάκτθσ με τθν 
εναλλαγι των ρθματικϊν προςϊπων (μονάδα 1); 

Μονάδεσ 7 
 



 

 

iii. Να ςχολιάςετε τθ λειτουργία τθσ ερϊτθςθσ ςτο τζλοσ τθσ πζμπτθσ παραγράφου 
(Τζτοιεσ φιλίεσ δεν πρζπει... ο εαυτόσ μασ;) του Κειμζνου. 

Μονάδεσ 8 
 

ΘΕΜΑ 2β  
i. Να χαρακτθρίςετε τθ ςφνδεςθ των προτάςεων ςτο παρακάτω απόςπαςμα: 

 
Έτςι, όταν το πρόβλημα επιδεινώνεται, οι φιλίεσ γίνονται ζντονα δυςλειτουργικζσ 
και προκαλοφν ψυχολογικό πόνο. 

Μονάδεσ 6 
ii. Ποια ςχζςθ ςυνοχισ δθλϊνει κακεμία από τισ ακόλουκεσ διαρκρωτικζσ λζξεισ 
του Κειμζνου με ζντονη γραφι; Nα τισ αντικαταςτιςετε με νοθματικά ιςοδφναμεσ 
λζξεισ. 
 
Επίςησ(3θ παραγραφοσ), λοιπόν(3θ παραγραφοσ), επειδή(3θ παραγραφοσ), 
Ωςτόςο(5θ παραγραφοσ) 

Μονάδεσ 4 
 
               ΘΕΜΑ 3 

ε ομιλία που εκφωνείτε ςτθν τάξθ ςασ αναφζρεςτε ςτθν αξία των γνιςιων 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων και παρουςιάηετε τουσ λόγουσ που οδθγοφν ςιμερατουσ 
ανκρϊπουσ ςτθν αποξζνωςθ. Η ομιλία ςασ να ζχει ζκταςθ 200-250 λζξεων. 

Mονάδεσ 40 
 

Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Χειμωνιάτικο απόγευμα βροχερό, είχαν ανάψει το τηάκι για να παρθγορθκοφν και 

τθν τθλεόραςθ ζτςι, χωρίσ λόγο, για να καλφπτει τθ ςιωπι ι από το βίτςιο που τουσ 

είχε μείνει από παλιά για ςυνεχι παρακολοφκθςθ των ειδιςεων. «Σι κα 

τςιμπιςουμε το βράδυ; Βαςίλθ, κα ικελεσ κάτι ι να ςου φζρω το γιαοφρτι ςου;» 

Χαμογζλαςε ο Βαςίλθσ. «Εεε αν είχαμε και τίποτα καλφτερο, καλό κα ιταν, 

περίςςεψε κάτι από το μεςθμζρι;» «Άντε πάλι», απάντθςε γλυκά εκείνθ, «κάτι κα 

βρω να ςου κάνω». 

Βγικε από το ςαλόνι. το διάδρομο αιςκθτι διαφορά κερμοκραςίασ και ςτθν 

κουηίνα ακόμα πιο κρφο. Θυμικθκε τθν εποχι όταν είχαν πρωτοαγοράςει το ςπίτι 

τουσ, που ςτθν κουηίνα υπιρχε ακόμα θ μαςίνα* που δοφλευε με κοκ**, ηζςταινε 

νερό, ζψθνε κοτόπουλα και ζβραηε μαρμίτεσ. κορποφςε ςτο χϊρο μια γλυκιά ηζςτθ 

και τουσ μάηευε όλουσ γφρω τθσ. τθν τελευταία ανακαίνιςθ τθν είχε πετάξει, πολφ 

τθν είχε παιδζψει. Ζπρεπε να τθν εφοδιάηεισ μζρα-νφχτα, αλίμονο αν ςου ζςβθνε 

και δεν είχεσ πϊσ να ηεςτάνεισ το γάλα των παιδιϊν το πρωί μεσ ςτθν παγωνιά. 

Περαςμζνα-ξεχαςμζνα, ςκζφτθκε, άνοιξε το μάτι τθσ θλεκτρικισ κουηίνασ και ζβαλε 

πάνω το βαρφ μαντεμζνιο τθγάνι να τακτοποιθκεί ςιγά-ςιγά. Μοναχικι και κρφα 

τισ φάνθκε θ κουηίνα τθσ, ποφ οι υπερπαραγωγζσ άλλων εποχϊν; 

Θα του ζκανε ςβίγκουσ, ςβίγκουσ με μζλι, ζτςι για διαφορά. Οι ςβίγκοι κφμιηαν ςτο 

Βαςίλθ τθ μάνα του και απόψε είχε διακρίνει ςτα μάτια του ότι γφρευε κάπου να 



 

 

πιαςτεί, να παρθγορθκεί. Είχαν μιλιςει νωρίσ το μεςθμζρι με τα παιδιά, ιταν 

χαμζνα ςτισ ζγνοιεσ τουσ, τον κατάλαβε με τον τρόπο που ζκλειςε το τθλζφωνο 

ανζκφραςτοσ. Σο νιμα τθσ κουβζντασ δεν είχε καταφζρει να το πιάςει ςιμερα ο 

Βαςίλθσ οφτε με εκείνθν οφτε με τουσ γιουσ του και τισ νφφεσ του. Ανοιγόκλεινε το 

βιβλίο του άςκοπα και άλλαηε τα κανάλια. Κάποια ςτιγμι ςθκϊκθκε, τακτοποίθςε 

ζνα-δυο χαρτιά ςτο γραφείο του, άκεφοσ. 

Σου άρεςε να κουβεντιάηει, κοινωνικόσ και μειλίχιοσ πάντοτε, ενκουςιαηόταν με 
τουσ ςυνομιλθτζσ, με τα ίδια του τα λόγια, με τθ ηωι! Χρόνια και χρόνια μετά τθ 
ςφνταξθ, άεργοσ δε βρζκθκε ποτζ του και πάντα κάτι βριςκόταν να τον ςθκϊςει από 
τον καναπζ. Καμάρωνε. «Παντόφλεσ δε φορϊ και δεν κα φορζςω και ποτζ μου» 
ζλεγε ςτουσ ςυναδζλφουσ του ςτα τθλζφωνα.  
Απόψε όμωσ ιταν αλλιϊσ, ςαν να είχε γεράςει ξαφνικά, και αυτι το ίδιο μαηί του. 
Ζβαλε τθ μαγιά ςε μία λεκανίτςα, τθ διζλυςε με το χλιαρό γάλα και τθν άφθςε να 
φουςκϊςει. Μπελάσ οι ςβίγκοι, οι τθγανίτεσ πιο εφκολεσ.  
Πετάχτθκε θ μαςίνα, χακικανε και οι βεγγζρεσ τουσ. Παλιά χτυποφςε τθν πόρτα ο 
γείτονασ, ο ςυγγενισ και ζπαιρνε για λίγο ι για πολφ για να ανταλλάξουν τα νζα τθσ 
θμζρασ, να φζρει από το περίςςεμά του, να ηθτιςει κάτι για τθν ανάγκθ του. Σο 
τθλζφωνο και οι αποςτάςεισ τα ιςοπζδωςαν όλα αυτά. Σι τα ςκεφτόταν τϊρα; Αυτι 
πάντα ιταν περιφανθ για τθν αυτάρκεια και τθν ανεξαρτθςία τουσ, να όμωσ που 
είχε ζρκει το πράγμα αλλιϊσ. Ίςωσ τελικά και να τθν είχαν ανάγκθ τθ ςυντροφιά. Κι 
αυτό κα περάςει, ςκζφτθκε. Μια κακοκεφιά είναι, κα περάςει.  
Εκείνθ τθ ςτιγμι χτφπθςε το κουδοφνι. Ποιοσ να ‘ναι τζτοια ϊρα; Αναρωτικθκε. 
Αναςθκϊκθκε και ο Βαςίλθσ από τον καναπζ. Πιγε λίγο φοβιςμζνα να ανοίξει. 
«Καλθςπζρα», φϊναξε μια φωνι πίςω από τα κάγκελα τθσ πόρτασ, «ο Άγγελοσ 
είμαι από απζναντι». «Ζλα, παιδί μου, ζλα μζςα», άκουςε τθ φωνι τθσ. Μπικε 
μζςα, ψθλόσ, γεροδεμζνοσ, μ’ ζνα τεράςτιο χαμόγελο και με ζνα πακζτο ςτο χζρι. 
«Καλθςπζρα, κ. Βαςίλθ, εκεί που δουλεφω ςτον Αςπρόπυργο ζχει δίπλα μασ ζναν 
καλό φοφρνο από τουσ παλιοφσ, πιγα ςιμερα μετά το ςχόλαςμα και πιρα ζνα 
καρβζλι για μζνα και ζνα για εςάσ, ςκζφτθκα ότι κα ςασ αρζςει, εςάσ ειδικά, που 
αγαπάτε τισ καλζσ αγνζσ γεφςεισ.» «Να ‘ςαι καλά, ευχαριςτοφμε που μασ 
ςκζφτθκεσ. Κάτςε να ηεςτακείσ.»  
Πιγε πάλι ςτθν κουηίνα, θ ηφμθ είχε φουςκϊςει και το τθγάνι ζκαιγε. ε λίγο μία 
λαχταριςτι πιατζλα με ςβίγκουσ και τςάι ζμπαινε ςτο ςαλόνι. Η φωτιά άναβε 
ηωθρά, και θ κουβζντα και το γαλάηιο βλζμμα του Βαςίλθ.  
Να ‘ναι καλά το παλικάρι, κα τθν ζβγαηαν και τοφτθ τθ βραδιά!  
 

Εφα Μακιουδάκθ, Μικρά πείςματα, Ακινα: Σο Ροδακιό 2017 

 
*είδοσ ξυλόςομπασ που χρθςίμευε και για ψιςιμο φαγθτοφ  
** γνωςτό και ωσ πετρελαϊκό κοκ, παράγεται μζςα από τθ διφλιςθ του πετρελαίου 
και περιζχει ζνα υψθλό ποςοςτό ςε άνκρακα.  

 

ΘΕΜΑ 1 
ΘΕΜΑ 1α  
Να χαρακτθρίςετε ωσ ωςτι ι Λανκαςμζνθ κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ 
με βάςθ το περιεχόμενο του Κειμζνου. 



 

 

α. Η κουηίνα φάνθκε ςτθ ςφηυγο του κυρίου Βαςίλθ μοναχικι και κρφα. 
β. Η ςφηυγοσ του κυρίου Βαςίλθ είχε πετάξει τθ μαςίνα από τθν κουηίνα τθσ γιατί 
τθν είχε κουράςει. 
γ. Οι ςβίγγοι κφμιηαν ςτον κφριο Βαςίλθ τα παιδιά του. 
δ. Ο κφριοσ Βαςίλθσ και θ ςφηυγόσ του δεν είχαν ανάγκθ τθ ςυντροφιά άλλων. 
ε. Σα τθλζφωνα και οι αποςτάςεισ είχαν πλζον απομακρφνει τουσ ανκρϊπουσ από 
το ςπίτι του κυρίου Βαςίλθ και τθσ ςυηφγου του. 

Μονάδεσ 10 
 
ΘΕΜΑ 1β   
Να χαρακτθρίςετε τθ ςφηυγο του Βαςίλθ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ το περιεχόμενο 
του Κειμζνου (40‐50 λζξεισ). 

Μονάδεσ 20 
 
ΘΕΜΑ 2 
 ΘΕΜΑ 2α   
το διιγθμα πρωταγωνιςτισ φαίνεται να είναι ο χρόνοσ. Να βρείτε ςε αυτό δφο (2) 
διαφορετικά εκφραςτικά μζςα που αποτυπϊνουν τον τρόπο με τον οποίο ο χρόνοσ 
επενεργεί ςτθν ψυχοςφνκεςθ των θρϊων και τισ ςυνικειζσ τουσ και να τα 
ςχολιάςετε.  

Μονάδεσ 20 
 
ΘΕΜΑ 2β  
Να δϊςετε ζναν δικό ςασ τίτλο ςτο απόςπαςμα και να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδεσ 10 
 

ΘΕΜΑ 3 

Είςτε θ ςφηυγοσ του Βαςίλθ και γράφετε ζνα γράμμα ςτα παιδιά ςασ. Αφοφ τουσ 

περιγράφετε ςφντομα το περιςτατικό με τον Άγγελο, τουσ ηθτάτε να ανακερμάνουν τισ 

ςχζςεισ τουσ μαηί ςασ, κυρίωσ για χάρθ του πατζρα τουσ. 

Μονάδεσ 40 
 


