
 

 

                       

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κείμενο 1 

Reality shows: Αλλάξτε κανάλι, αλλάξτε πρότυπα  

 

Τα reality shows  εισήλθαν ως προϊόντα στην καθημερινότητά μας, αφενός 

γιατί αποτελούν φθηνές και εύκολες τηλεοπτικές παραγωγές, αφετέρου γιατί 

απευθύνονται σε ένα διευρυμένο κοινό, εξ ου και η κατάταξή τους στη λίστα της 

εμπορευματοποιημένης κουλτούρας. Λόγω και της γενικότερης οικονομικής αλλά και 

κοινωνικής κρίσης, η επικράτησή τους θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν ισοπεδωτική, με 

αποτέλεσμα να αφήνουν πολύ πίσω σε τηλεθέαση προγράμματα ποιοτικού 

περιεχομένου. 

Δυστυχώς τηλεθεατές των συγκεκριμένων προγραμμάτων δεν είναι μόνο οι 

ενήλικοι αλλά και τα ανήλικα παιδιά και οι έφηβοι που κυριολεκτικά στοιβάζονται 

μπροστά από τις τηλεοράσεις για να δουν την οποιαδήποτε επίδοξη σημαντική 

περσόνα, να παρουσιάζει την καθημερινή της ζωή σαν την τρομερή είδηση που θα 

αλλάξει τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Με θρησκευτική σχεδόν ευλάβεια και 

πλήρη αμάθεια για την πλύση εγκεφάλου την οποία υφίστανται μέσω αυτών των 

προγραμμάτων, παιδιά και έφηβοι φαίνονται διατεθειμένα να «παρατήσουν» κάθε 

είδους άλλες δραστηριότητες, προκειμένου να μη χάσουν λεπτό από το αγαπημένο 

τους πρόγραμμα.  

Πάσης φύσεως προσεκτικά σχεδιασμένοι τηλεοπτικοί «διαγωνισμοί» και 

προγράμματα, διαποτίζουν τα παιδιά με την πεποίθηση ότι πρέπει να γίνουν 

μοντέλα, μάγειρες, τραγουδιστές, ναζιάρες παρουσιάστριες και κάθε είδους 

προϊόντα προς ευρεία κατανάλωση. Οι εποχές που «ήταν της μόδας» η παιδεία, η 

γνώση, η εκπαίδευση και η μόρφωση δίνουν τη θέση τους στην εποχή που η αλόγιστη 

προβολή, ο δήθεν εύκολος πλουτισμός μέσω αυτής και η επικράτηση του στρατού 

κλώνων Καρντάσιανς θεωρείται υψηλότατο επίτευγμα της ανθρώπινης φύσης και 

νοημοσύνης. Ή απλώς δυστυχώς έτσι θέλουν κάποιοι να πείσουν τη νέα γενιά. Τα 

πρότυπα αυτά όμως τείνουν να ριζώνουν εντός των εκπροσώπων της νεότερης γενιάς 

μας αφήνοντας τρομακτικά κενά σε επίπεδο μόρφωσης, κοινωνικής κουλτούρας και 

προσωπικών ποιοτικών στόχων. Διότι δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε ως 



 

 

φυσιολογικό ότι τα παιδιά μας έχουν ως μόνο όνειρο τη συμμετοχή και ανάδειξή 

τους, μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα. 

Ξεκινώντας από τις μικρότερες ηλικίες, θα ήταν πολύ πιο εποικοδομητικό να 

μάθουμε στα παιδιά να διασκεδάζουν και να απολαμβάνουν προγράμματα που θα 

τους προσφέρουν γνώσεις, δραστηριότητες που θα τους μάθουν καινούργιες 

δεξιότητες και θα προάγουν την προσωπική εξέλιξη σε πνευματικό και όχι μόνο 

επίπεδο. Το παλιό καλό ντοκιμαντέρ, για παράδειγμα, όσο γραφικό και αν ακούγεται 

σε κάποιους, προσφέρεται πλέον σε αφθονία περιεχομένου, με τεράστιο εύρος 

θεματολογίας από τα συνδρομητικά κανάλια, και γι’αυτό είναι η καλύτερη επιλογή 

για τις στιγμές που θέλουμε να περάσουμε «χαλαρά» μπροστά στην τηλεοπτική 

οθόνη. 

Βιβλία και ταινίες θα ήταν μια ακόμη καλύτερη επιλογή τόσο για τους 

μικρότερους, όσο και για τους εφήβους. Και αυτό γιατί προάγουν σημαντικά την 

ικανότητα κριτικής σκέψης, τη γνώση και τη διεύρυνση των γνωστικών αντικειμένων 

αλλά συνδυάζουν ταυτόχρονα τη φαντασία με τη διασκέδαση. Με παρόμοιο τρόπο 

λειτουργούν και οι κάθε είδους αθλητικές δραστηριότητες που όχι μόνο συμβάλλουν 

τα μέγιστα στη φυσική κατάσταση των παιδιών αλλά έχουν ως αποτέλεσμα και την 

εκμάθηση  αρετών όπως η πειθαρχία, η οργάνωση, η συνεργασία, η προσπάθεια, η 

επιβράβευση και φυσικά η διαχείριση της ήττας, κ.ά. 

Σε κάθε περίπτωση η πικρή αλήθεια είναι ότι με οτιδήποτε καταπιαστούν τα 

παιδιά και επιλέξουν να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, εκτός από την 

κατανάλωση των reality shows, σίγουρα είναι πολύ πιο χρήσιμο και λιγότερο 

επιβλαβές. Έστω και μία μικρή αλλαγή στο καθημερινό τους πρόγραμμα που θα τα 

«αναγκάσει» να αρνηθούν την εν λόγω κατανάλωση και να καταπιαστούν με 

οτιδήποτε άλλο, θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για να μπορέσουν να κατανοήσουν 

αφενός την κενότητα του χρόνου που αφιερώνουν σε αυτά τα προγράμματα και 

αφετέρου την πληθώρα πλεονεκτημάτων που προσφέρουν όλες οι άλλες 

δραστηριότητες. Έτσι, θα πετύχουμε κάποια στιγμή τη σημαντική συρρίκνωση της 

επικράτησης τέτοιων προγραμμάτων καθώς και των αντίστοιχων δυσάρεστων 

προτύπων που έχουν ως συνέπεια. 

 Αλίκη Τσίκα, www.csii.gr 

(διασκευή) 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 

ΘΕΜΑ 1α 

Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (αν η 

πρόταση είναι σωστή) ή Λάθος (αν η πρόταση είναι εσφαλμένη) λαμβάνοντας υπόψη 

σας το περιεχόμενο του Κειμένου. 

i. Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

επιτυχία των ριάλιτι. 

https://www.csii.gr/reality-shows-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1/


 

 

ii. Παρά την επιτυχία των ριάλιτι, η πνευματική καλλιέργεια συνεχίζει να τίθεται 

ως προτεραιότητα στις συνειδήσεις των νέων. 

iii. Η απόκτηση πνευματικών ενδιαφερόντων από μικρή ηλικία είναι ένας τρόπος 

αντίστασης στην επιρροή που ασκούν οι εκπομπές απεικόνισης της 

πραγματικότητας. 

iv. Οι νέοι δεν αποκομίζουν ιδιαίτερα οφέλη από την  ανάγνωση βιβλίων. 

 

Mονάδες 10 

ΘΕΜΑ 1β 

Σε μία παράγραφο 60-70 λέξεων να παρουσιάσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των 

τριών πρώτων παραγράφων του Κειμένου. 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 2 

ΘΕΜΑ 2α 

i. Να καταγράψετε τα δομικά στοιχεία της έκτης παραγράφου (Σε κάθε περίπτωση... 

έχουν ως συνέπεια) του Κειμένου. 

Μονάδες 6 

ii. Να εντοπίσετε δύο τρόπους ανάπτυξης της πέμπτης παραγράφου (Βιβλία και 

ταινίες θα ήταν...φυσικά η διαχείριση της ήττας.) του Κειμένου. Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας και να εξηγήσετε τι επιδιώκει η αρθρογράφος με την επιλογή της αυτή. 

Μονάδες 10 

iii. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε το επιχείρημα της τέταρτης παραγράφου 

(Ξεκινώντας από τις μικρότερες ηλικίες...στην τηλεοπτική οθόνη.) του Κειμένου. 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 2β 

i. «Ίσως έτσι πετύχουμε κιόλας κάποια στιγμή τη σημαντική συρρίκνωση της 

επικράτησης τέτοιων προγραμμάτων καθώς και των αντίστοιχων δυσάρεστων 

προτύπων» 

Να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη (ενεργητική/παθητική), να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας (μονάδες 2) και να εξηγήσετε τι επιδιώκει η αρθρογράφος με την 

επιλογή της αυτή (μονάδες 2). Nα μετατρέψετε τη σύνταξη στο αντίθετο είδος 

(μονάδες 3). 

Mονάδες 7 

 

ii. Nα εντοπίσετε την έγκλιση των υπογραμμισμένων ρημάτων και να σχολιάσετε τη 

λειτουργία της: 

α. πρέπει να γίνουν μοντέλα 



 

 

β. θέλουν κάποιοι να πείσουν τη νέα γενιά 

 

Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ 3 

Σε επιστολή που αποστέλλετε σε εγχώριο τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρεστε στην αξία 

των υγιών προτύπων για τους ανθρώπους, και ειδικά για τους νέους, και εξηγείτε 

γιατί στην εποχή μας τα περισσότερα από τα προβαλλόμενα πρότυπα είναι επιβλαβή. 

Το κείμενό σας να έχει έκταση 250 περίπου λέξεων. 

Μονάδες 40 

 

Β.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ (1932-) 

«Εξ αγχιστείας» 

[απόσπασμα] 

[Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από τη συλλογή διηγημάτων Θα βρείτε τα 

οστά μου υπό βροχήν του Θανάση Βαλτινού, που εκδόθηκε το 1992.] 

 Όταν χήρεψε η μάνα μας, τριάντα δύο χρονών, αυτός κόντευε τα σαράντα. Κι όταν 

έκλεισε ο πρώτος χρόνος του πένθους της, μόνος του αυτός πήγε βρήκε την πεθερά 

της, δηλαδή τη γιαγιά μας, τη μάνα του πατέρα μας, και της γύρεψε να 

κουβεντιάσουν.  

-Έχω τη δουλειά μου, της είπε. Παιδιά δεν κάνω. Και θέλω να την παντρευτώ τη 

Μαρίτσα.  

Τη γιαγιά μας τη θυμάμαι αμυδρά, αλλά πρέπει να ήταν δυνατή γυναίκα. Έχοντας 

χηρέψει και η ίδια νέα, με τέσσερα μωρά επίσης, πίεσε τη μάνα μας που, δέσμια ενός 

αρχαίου ηθικού κώδικα, δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα, και την ανάγκασε να δεχτεί 

το γάμο.  

Ο πατριός μας ήταν βαγενάς. 

Κάθε καλοκαίρι, κατά τα μέσα Αυγούστου, έπαιρνε σ' ένα ζεμπίλι τα εργαλεία του και 

κατέβαινε στον κάμπο της Μαντινείας να δουλέψει. Εκεί καθότανε μέχρι που άρχιζε 

ο τρύγος, επιδιορθώνοντας παλιά βαρέλια. Άλλαζε σάπιους παζούς, σπασμένες 

δόγες, τέτοια μερεμέτια. Ύστερα, με το τέλειωμα της εποχής, γύριζε πάλι στο χωριό.  

Εμείς, που ακόμα δεν είχαμε συνείδηση του χρόνου, καταλαβαίναμε ότι ζύγωνε η 

ώρα να τον ξαναδούμε, από την ανησυχία της μάνας μας. Για καμιά βδομάδα η 

ανησυχία της αυτή εκδηλωνόταν με ένα είδος μανίας για την πάστρα. 5 Σάρωνε την 

αυλή, ασβέστωνε τις ξερολιθιές της μάντρας, έλιωνε και ξανάλιωνε τα νύχια της 

σφουγγαρίζοντας το πάτωμα με καρυδόφυλλα. Την τελευταία πια μέρα φαινόταν να 

καλμάρει λίγο. Σηκωνότανε πρωί, ζύμωνε, σκέπαζε το ψωμί να γίνει, κι όσο εκείνο 



 

 

φούσκωνε κι ανέβαζε αθόρυβα την υπομονή της, μας έλουζε, μας έδινε μια βρεγμένη 

φέτα στρωμένη με ζάχαρη και μας έστελνε να τον υποδεχτούμε στις Πλάκες.  

[…] Φτάνοντας απάνω, η μέρα ντάλα κι έρημη, καθόμασταν αράδα και τα τέσσερα, 

χωρίς να μιλάμε στην αρχή, αγναντεύοντας το μουλαρόδρομο που χανόταν στον 

κατήφορο. Από το δρόμο αυτό θα ερχόταν ο «πατέρας» μας.  

Εκτός από την Όλγα, τη μικρότερη, οι άλλοι ξέραμε ότι δεν ήταν ο αληθινός μας 

πατέρας. Όμως πλάγιαζε με τη μάνα μας στο ίδιο κρεβάτι, μας αγόραζε παπούτσια 

δυο φορές το χρόνο και, όταν αρρωσταίναμε, μας κουβαλούσε στο γιατρό. 

Καθόμασταν λοιπόν και τον περιμέναμε. Σχεδόν πάντοτε αργούσε να φανεί. Κι εμείς 

στο τέλος, μην αντέχοντας άλλο να δακρύζουν τα μάτια μας από την ένταση, το 

ρίχναμε στο παιγνίδι. Έτσι, κάθε φορά ήταν τότε, όταν πια είχαμε ξεχάσει για ποιο 

λόγο βρισκόμασταν κει πάνω, που μας κεραύνωνε η φωνή του: 

- Παΐδια, σας έπιασα!  

Σα να είχε έρθει δρασκελώντας τις κορφές, γυρίζαμε ξαφνιασμένοι και τον βλέπαμε 

λίγο μακρύτερα, έναν όρθιο Δία — το ζεμπίλι με τα εργαλεία ακουμπισμένο δίπλα 

του.  

Η αμηχανία μας τον διασκέδαζε αρκετά, κι όταν η Όλγα πρώτη, η πιο αθώα, 

αμολιόταν τρέχοντας κατά το μέρος του, εκείνος γέλαγε τρανταχτά, έπεφτε στα 

τέσσερα κι άρχιζε να την κυνηγάει, γαβγίζοντας σα σκύλος. Με αυτό τον τρόπο 

γινότανε μπροστά μας η επανανθρωποποίησή του, και τότε μπαίναμε όλοι στο χορό, 

μέχρι που απόκανε ο ίδιος, σηκωνότανε λαχανιασμένος, έφτιαχνε τη λουρίδα του κι 

έλεγε: 

 - Πάμε τώρα, γιατί θα μας σκοτώσει η μάνα σας. 

 Άρπαζε την Όλγα από τις μασχάλες, […], την κάθιζε στο μπράτσο του, έπαιρνε με το 

άλλο χέρι το ζεμπίλι και κινάγαμε.  

Η είσοδός μας στο χωριό ήταν ένας θρίαμβος. Όλοι όσους απαντάγαμε στη διαδρομή 

ήθελαν να καλωσορίσουν τον πατριό μας και σταματάγαμε σε κάμποσες αυλές. Σα 

να είχε λείψει πια χρόνια στην ξενιτιά. Δεν ξέρω αν όλοι τον αγάπαγαν, πάντως όλοι 

επέμεναν να τον κεράσουν και να αλλάξουν δυο κουβέντες μαζί του. […] 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 

ΘΕΜΑ 1α 

Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό ( αν η 

πρόταση είναι σωστή ) ή Λάθος (αν η πρόταση είναι εσφαλμένη) λαμβάνοντας υπόψη 

σας το περιεχόμενο του Κειμένου. 

α. Η γιαγιά του αφηγητή προσέγγισε τον πατριό ζητώντας του να παντρευτεί τη νύφη 

της. 



 

 

β. Η μητέρα του αφηγητή ήταν θετική στην ιδέα ενός δεύτερου γάμου. 

γ . Ο πατριός εργαζόταν ως επιδιορθωτής βαρελιών. 

δ. Η μητέρα έδειχνε ανήσυχη κάθε φορά που πλησίαζε η ώρα να επιστρέψει ο 

πατριός στο σπίτι. 

ε. Οι κάτοικοι του χωριού έδειχναν αντιπάθεια προς το πρόσωπο του πατριού. 

Μονάδες 10 

Θέμα 1β 

Να περιγράψετε τη σχέση των παιδιών με τον πατριό σε ένα κείμενο 50-60 λέξεων. 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 2 

ΘΕΜΑ 2α 

i. Να εντοπίσετε ένα σημείο του κειμένου στο οποίο αξιοποιείται ο ευθύς λόγος και 

να εξηγήσετε τι επιτυγχάνεται με αυτό ως προς το επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

Μονάδες 10 

ii.Στα αφηγηματικά μέρη του αποσπάσματος γίνεται εκτεταμένη χρήση α’ 

πληθυντικού προσώπου. Τι πιστεύετε ότι επιδιώκει ο συγγραφέας με την επιλογή του 

αυτή; 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 2β  

Η αναφορά του αφηγητή στη μάνα γίνεται με αξιοποίηση επαναλαμβανόμενου 

ασύνδετου σχήματος. Πώς ερμηνεύεις τη χρήση του και τι δηλώνει για τον χαρακτήρα 

της;  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3  

Παρουσιάστε την προσωπικότητα του πατριού σύμφωνα με τις αναφορές του 

αφηγητή σε αυτόν (180-200 λέξεις).  

Μονάδες 40 

 

 

 

 


