
 

 

                                                           
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2020 

 

                                                                 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

[1]Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός γύρω από οτιδήποτε αφορά 

«τα άτομα της τρίτης ηλικίας». Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ίδιων των 

ηλικιωμένων, αλλά κι εκείνων που έχουν οι οικογένειές τους, στηρίζεται σε μια 

υποσυνείδητα ίσως διαμορφωμένη αντίληψη, η οποία αντανακλά τη σύγχρονη 

πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό της στάσης των ενηλίκων απέναντι στους ηλικιωμένους 

είναι η υποκρισία. Ως ένα σημείο, όλοι φέρονται με σεβασμό στους μεγαλύτερους, αλλά οι 

περισσότεροι κυρίως συμπεριφέρονται στον ηλικιωμένο σαν να είναι κατώτερος 

προσπαθώντας να του υποδείξουν τα λάθη του και τις αδυναμίες του προκειμένου να 

παραδώσουν την εξουσία σε εκείνους και περιορίζοντάς τους σε έναν παθητικό ρόλο. 

 [2] Ο κοινωνικός ρόλος των ηλικιωμένων έχει πλέον συρρικνωθεί, φαινόμενο που 

παρατηρείται στις αστικοβιομηχανικές κοινωνίες, αλλά και στις πιο παραδοσιακές. Κι αυτό 

επειδή οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που φέρει η ταχύτατα 

εξελισσόμενη τεχνολογία. Αυτή η μεγάλη αριθμητικά κοινωνική ομάδα, μπαίνει στο 

περιθώριο και ο ρόλος της υποβαθμίζεται τόσο στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία, στην 

οποία προσέφερε κατά τα παραγωγικά χρόνια της ζωής του. 

 [3]Η γήρανση είναι μια φυσιολογική πορεία αλλαγών, είναι το άλλο άκρο της συνέχειας της 

ζωής που αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν είναι μια στατική ούτε ομοιόμορφη 

περίοδος και υπάρχουν ακόμη περιθώρια για μάθηση και τροποποίηση συμπεριφοράς. 

Χαρακτηρίζεται από σημαντικές σταδιακές αλλαγές, σωματικές, συναισθηματικές, 

πνευματικές, η μνήμη σύγχρονων γεγονότων αμβλύνεται ενώ το παρελθόν παραμένει 

σχετικά ζωηρό. 

 [4]Τα χρονικά όρια που εγκαινιάζουν την περίοδο των γηρατειών δεν είναι πάντα τα ίδια για 

όλους τους ανθρώπους. Συχνά έχουμε την τάση να συνδέουμε τα γηρατειά με την αρρώστια. 

Τα αρθριτικά και οι ρευματισμοί απαντώνται συχνότερα ανάμεσα στους ηλικιωμένους παρά 

σε νεότερους ανθρώπους. Είναι ανακριβές όμως να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα 

γηρατειά είναι αυτά καθαυτά μια μορφή γενικευμένης αρρώστιας. Μια παροιμία λέγει 

«Δεινόν το γήρας, ου γάρ έρχεται μόνον». Το βασικό χαρακτηριστικό της ηλικίας αυτής είναι 

ότι έχει ατονήσει η ικανότητα για αναπαραγωγή. Η όραση εξασθενεί. Οι μεταβολές στο 

δέρμα είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτες. Το ρυτίδιασμα και η πλαδαρότητα οφείλονται στην 

απώλεια λιπώδους ιστού από τα επιφανειακά στρώματα του δέρματος. Σημαντικές 

μεταβολές συμβαίνουν στους μύες και στα οστά. Τα οστά έχουν την τάση να χάνουν το 

ασβέστιό τους, γίνονται λεπτότερα και πιο εύθραυστα. 

 [5]    Από τις πνευματικές ικανότητες παρατηρείται μείωση της μνήμης. Αρκετά συχνή στα 

άτομα της τρίτης ηλικίας είναι και η κατάθλιψη. Υπολογίζεται ότι ένας στους 3 ή 4 

ηλικιωμένους πάσχει από κατάθλιψη. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι τα εξής: Όλα είναι 

μαύρα. Η σκέψη λιμνάζει. Δεν χαίρεται με τίποτε, όπως π.χ. τα παιδιά του ή τα εγγόνια. Δεν 



 

 

ενδιαφέρεται. Κουράζεται εύκολα και έχει μειωμένη ενεργητικότητα. Έχει χάσει την 

αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Είναι ανήμπορος να κάνει σχέδια για το 

μέλλον που να αφορούν τον εαυτό του ή τα πρόσωπα που αγαπά. Ο καλύτερος τρόπος 

αντιμετωπίσεως των ψυχικών καταστάσεων είναι η προετοιμασία για την ηλικία αυτή από 

πολύ νωρίτερα, οπότε πολλές καταστάσεις μπορούν να προληφθούν. 

[6]   Υπάρχουν όμως και ηλικιωμένοι οι οποίοι διατηρούν την πνευματική τους διαύγεια και 

ζωηράδα και σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Τέτοια παραδείγματα μας έχουν δώσει η ιστορία, 

η πολιτική και τα γράμματα. Συνήθως αυτοί διατηρούν ακμαίες τις δυνάμεις τους και είναι 

ικανοί για δουλειά, πράγμα που τους καταξιώνει και στην κοινωνία είναι χρήσιμοι. Συχνά 

όμως ο συνταξιούχος μπαίνει στο περιθώριο και απομονώνεται. 

  [7]  Όπως τονίστηκε πριν από αρκετά χρόνια στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Γεροντολογίας 

στη Λιέγη, το μεγάλο, το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος 

είναι: «όχι μόνο να προσθέσει χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια». Το τμήμα του 

πληθυσμού που διανύει το τρίτο και τελευταίο στάδιο της βιολογικής του υπάρξεως, 

συμπορεύεται με ιδιόμορφα προβλήματα στον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο προς το 

πεπρωμένο. 

                                                                              Βασιλική Παππά, περ. fractal, 12-2-2015 

  Λεξιλόγιο:  

  «Δεινόν το γήρας, ου γάρ έρχεται μόνον»: Δύσκολα τα γηρατειά, δεν έρχονται μόνα τους. 

 

                                                                    ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

                                                       ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ* 

Με πόση χάρη χάρη, λέω, απλώνουν το πόδι προς το βάραθρο τα πρώτα νιάτα! 

      Όταν είναι κανένας δεκανιά χρονώ, τα νιάτα κυκλοφορούν μέσα στις  φλέβες του, 

μπρούσκο κρασί. Ένα αβάσταχτο πουλάρι κλωτσάει μέσα του, δαγκάνει να σπάσει τα 

χαλινάρια, να χιμήξει. Για πού; Θεός το ξαίρει. Φτάνει νάναι ψηλά τα εμπόδια, μεγάλη η Ιδέα 

που τα σπιρουνίζει καβάλα, κι όπου βγάλει η άκρηα. Προς το θάνατο ; Προς το θάνατο. 

Κάποιος βωμός νάναι, φτάνει νάναι ένας ψηλός βωμός. Ο μεγάλος - ο Μεγάλος - έρωτας, η 

Πατρίδα, η Λευτεριά, η Δικαιοσύνη, η Θρησκεία. Και τότες τα νιάτα ορμούν κατακέφαλα. 

          Δεκανιά χρονώ είμασταν, πρωτοετείς φοιτητές, σκλα¬βωμένη η πατρίδα μας, όταν τα 

τύμπανα βούιξαν σαν ορυ¬μαγδός από αλλεπάλληλες βροντές που ολοένα πλησιάζουν, όταν 

οι σάλπιγγες σπάραξαν τον αέρα της Αττικής με χαλκένιες κραυγές και οι γαλάζιες σημαίες 

φούσκωναν και πλατάγιζαν, με κρόσσια που έτρεμαν στον ήλιο σαν χρυσή βροχή. Ήταν μια 

διέξοδος για τα νιάτα τούτος ο πόλεμος. Ο πρώτος μας πόλεμος. Ήρθε καταπάνω μας  σαν 

ένας ποθητός κεραυνός. « Αστραπελέκι μου καλό, για φέξε μας και πάλι! » Τόνε δεχτήκαμε 

με έξαλλη ευγνωμοσύνη. Τραγου¬δώντας και κλαίοντας ριχτήκαμε στο ρούφουλά του. 

            Δεν ήτανε δυο χρόνια που είχαμε αφήσει τα θρανία στο σκλαβωμένο μας νησί, κι 

ακόμα μέσα στην καρδιά μας αντιλαλούσε η φωνή του δασκάλου μας  του Αναγνώστου, που 

κλείδωνε την πόρτα της παράδοσης μην πλακώσει ξα¬φνικά κανένας επιθεωρητής του 

κατακτητή. Κλείδωνε την πόρτα κ’ εμείς κλείναμε τα βιβλία, ακουμπούσαμε μέσα στις 

παλάμες το πρόσωπο και περιμέναμε με χτυποκάρδι το άλλο μάθημα, το μόνο που όπως 

φλόγιζε. Να μας μιλήσει για την Ελλάδα. Μέσα στο πλατύ νόημά της χωρούσαν όλα τα 

μεγάλα ιδανικά. Τότες ο Αναγνώστου ξεχνούσε την κα¬θαρεύουσα και το συνταχτικό και 

άρχιζε να μας μιλά με τη ζέστη γλώσσα της καρδιάς. Πως είμαστε από μεγάλο Γέ¬νος, το 



 

 

Γένος το βασιλικό. Πως καρτερούμε τετρακόσια χρόνια τη μέρα της « Μεγάλης Ιδέας ». Αυτή 

θάταν κάτι τρομαχτικό και μεγαλόπρεπο σαν τη μέρα της Δευτέρας Πα-ρουσίας. Θάδραχνε 

τα όπλα το Έθνος, θα τσάκιζε τον Τούρκο και θάμαστε πάλι, όλοι οι Έλληνες, ελεύθεροι και 

δοξασμένοι σαν τους προγόνους μας. Όλοι. Κείνη τη μέρα θα σήμαιναν οι καμπάνες του 

τραγουδιού, όλα τα σήμαντρα της Αγιά Σοφιάς, την Ανάσταση της Φυλής. Ακούγαμε τη ζέστη 

φωνή του να μας ξετυλίγει αυτό το θάμα, και τα λόγια του τα ρουφούσε ψυχή μας, όπως τη 

δροσερή νεροποντή η διψασμένη γης. 

             Στρατής Μυριβήλης, Το κόκκινο βιβλίο, εκδ. Βιβλιοπωλείον της εστίας, σελ. 9-10 

       * Σημείωση: Διατηρήθηκε η ορθογραφία του αρχικού κειμένου. 

ΘΕΜΑ  Α 

Σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων να παρουσιάσετε την άποψη της συντάκτριας για τις φθορές 

που προξενούν στον άνθρωπο τα γηρατειά. 

                                                                                                                                              Μονάδες  15  

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1 

Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις , με 

βάση το Κείμενο 1,  κάνοντας για την επιλογή σας αντίστοιχη αναφορά σε ένα χωρίο του. 

α. Η εποχή μας αντιμετωπίζει τα γηρατειά με ειλικρίνεια. 

β. Η συμπεριφορά των γερόντων μεταβάλλεται . 

γ. Τα γηρατειά διακρίνονται από σωματικές και πνευματικές αλλοιώσεις. 

δ. Η παρακμή χαρακτηρίζει αναπόφευκτα  όλους τους ηλικιωμένους.  

                                                                                                                                               Μονάδες 10 

Ερώτημα 2 

α. Να εντοπίσετε δύο σημεία στο Κείμενο 1 στα οποία η συντάκτρια τοποθετείται 

πιθανολογικά, εκφράζοντας τη μετριοπάθειά της.(μονάδες 5) Πώς αιτιολογείτε γενικά αυτή  

την επιλογή της; (μονάδες 2)Συνδέεται αυτή η επιλογή της με το είδος του κειμένου;(μονάδες 

2)                                                                                                                                                                                                                                                                         

Μονάδες 9 

β. Μια παροιμία λέγει « Δεινόν το γήρας, ου γάρ έρχεται μόνον». 

Ποιος είναι ο ρόλος της θέσης αυτής  στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου;            

Μονάδες 6 

Ερώτημα 3 

•Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ίδιων των ηλικιωμένων, αλλά κι εκείνων που έχουν 

οι οικογένειές τους, στηρίζεται σε μια υποσυνείδητα ίσως διαμορφωμένη αντίληψη, η οποία 

αντανακλά τη σύγχρονη πραγματικότητα. [1η παράγραφος] 

•Υπάρχουν όμως και ηλικιωμένοι οι οποίοι διατηρούν την πνευματική τους διαύγεια και 

ζωηράδα [6η παράγραφος] 



 

 

Να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις των αποσπασμάτων του κειμένου  1 (μονάδες 4), 

να τις χαρακτηρίσετε ως  παραθετικές ή προσδιοριστικές (μονάδες 6) και να αντικαταστήσετε 

τους αναφορικούς τύπους  των αποσπασμάτων με άλλους νοηματικά ισοδύναμους. 

(μονάδες 3).Πώς επηρεάζει η αλλαγή αυτή το ύφος του λόγου σε κάθε περίπτωση;(μονάδες 

2) 

                                                                                                                                     Μονάδες  15 

ΘΕΜΑ  Γ  

Ποιο είναι το θέμα του Κειμένου 2; Να το επιβεβαιώσετε  στηριγμένοι σε δύο (2)κειμενικούς  

δείκτες και να παρουσιάσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το θέμα αυτό. Το κείμενό σας να 

έχει έκταση 150-200 λέξεων. 

                                                                                                                                            Μονάδες  15 

ΘΕΜΑ Δ  

 Σε ανοικτή επιστολή σας στον Τύπο, 350-400 λέξεων,  σχολιάζετε τη θέση που διατυπώνεται 

στο Κείμενο 1, ότι  «το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος 

είναι: ‘’όχι μόνο να προσθέσει χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια’’», επιλέγοντας στη 

συνέχεια να παρουσιάσετε  δύο  χαρακτηριστικά των νέων και δύο χαρακτηριστικά των 

ηλικιωμένων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αρμονική συνύπαρξη των γενεών . 

Για την ανάπτυξη να λάβετε υπόψη σας ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων ανήκει στη 

μέση ηλικία. 

                                                                                                                                            Μονάδες  30 


