
 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Γ΄ Λ. ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ 

(ΓΕΛ) 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΘΕΜΑ 1 

Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο 

Θα ζαο ελεκεξώζσ ζπλνπηηθά γηα ηα γλσξίζκαηα ηεο καδνπνηεκέλεο θνηλσλίαο, ζύκθσλα κε έλα 

θείκελν ηνπ Ι.Ν. Ξεξνηύξε. Όπσο εμεγεί, ε κάδα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ παξόξκεζε, ηα έλζηηθηα θαη 

ηα πάζε θαη ραξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε θξίζεο θαη ινγηθήο. Είλαη έλα νκνηόκνξθν πιήζνο, ρσξίο 

εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, θαζώο παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Έηζη, ν 

ζπλεθηηθόο δεζκόο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο είλαη κηα ηζνπεδσηηθή λννηξνπία, πνπ επηηξέπεη ζε άηνκα 

κε εμνπζία ή επηξξνή λα ηελ ρεηξαγσγνύλ απνιύησο. 

*Επηζήκαλζε: αλαθέξνπκε κόλν ηα γλσξίζκαηα ηεο κάδαο θαη όρη ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, 

εθόζνλ δελ δεηνύληαη. 

 

ΘΕΜΑ 2 

2α. 

1. ΩΣΟ: 1ε παξ. «Όηαλ κηινύκε ...πθήο.» 

2. ΛΑΘΟ: 2ε παξ. «Η δεκνθξαηνύκελε θνηλόηεηα...έλζηηθηα.» 

3. ΩΣΟ: 3ε παξ. «ελώ ηε κάδα...παλνκνηόηππν ηξόπν.» 

4.ΛΑΘΟ: 2ε παξ. «Η θνηλόηεηα...ηνλ ίδην ζθνπό.» / ελαιιαθηηθά: 3ε παξ. «Η θνηλόηεηα 

πξαγκαηνπνηεί ηνπο ζθνπνύο ηεο...» 

5.ΛΑΘΟ: 3ε παξ. «Εθείλν πνπ δέλεη...άηνκα δηαθόξσλ ηάμεσλ.» 

 

2β1. Ο ζπληάθηεο ζηελ 4ε παξάγξαθν ππνζηεξίδεη όηη ζηε δεκνθξαηία θάζε κέινο αληιεί ηελ αμία 

ηνπ από ηε κνλαδηθόηεηά ηνπ. Σεθκεξηώλεη ηε ζέζε ηνπ κε ηε κέζνδν ηεο κεηαθνξηθήο αλαινγίαο. 

πγθεθξηκέλα, νη πνιίηεο «ηεο δεκνθξαηνύκελεο θνηλόηεηαο» παξνκνηάδνληαη κε ηα «πεηξαδάθηα ηνπ 

ςεθηδσηνύ», ηα νπνία δηαθέξνπλ αιιά θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη. Η ίδηα «αλνκνηόηεηα» 

παξαηεξείηαη θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη «πξνζδίδεη ζηνλ θαζέλα ηελ αμία ηνπ». Όινη 

είλαη κνλαδηθνί θαη γη’ απηό αλαληηθαηάζηαηνη. Ελδεηθηηθέο είλαη θαη νη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/θξάζεηο 

«Παξνκνίαζαλ» θαη «Σν ίδην παξαηεξείηαη». 

 

2β2. Ο Ρ. Γθινύγθζκαλ ζηελ 3ε παξάγξαθν ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ην α΄ ξεκαηηθό πξόζσπν.     

Αξρηθά, ζην απόζπαζκα «Όκσο θηινζνθώληαο...θιεξνλνκηά κνπ» επηιέγεη ην α΄ εληθό πξόζσπν, 

βνεζώληαο ηνλ αλαγλώζηε λα ηαπηηζηεί κε ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

αιεζηλήο θηινζνθίαο. Ελώ ζην απόζπαζκα «Μηα ηέηνηα...ζην Λύθεην» επηιέγεη ην α΄ πιεζπληηθό 

πξόζσπν, γηα λα εληάμεη θαη ηνλ εαπηό ηνπ ζην ζύλνιν ζην νπνίν αλήθνπλ νη αλαγλώζηεο, πνπ είλαη ε 

«Πόιηο», ε δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε θνηλσλία. Με ηηο επηινγέο ηνπ απηέο πξνζδίδεη ζην θείκελό ηνπ 

άκεζν θαη νηθείν ύθνο. 

 



 

 

2β3.  

α. Ο σθξάηεο πξνζθαινύζε ηνλ θαζέλα λα πάςεη λα ζθέθηεηαη κόλν ην αηνκηθό ηνπ ζπκθέξνλ. 

β. γηα λα απνθηήζσ ζπιινγηθή ζπλείδεζε 

 

ΘΕΜΑ 3 

Η αηκόζθαηξα πνπ θπξηαξρεί ζην πνίεκα είλαη βαξηά θαη εθηαιηηθή, ιόγσ ηεο θαηάιπζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο από ην ζηξαηησηηθό θαζεζηώο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967. Πεξηγξάθεηαη κηα πνιηηεία 

έξεκε θαη θαηεζηξακκέλε, νη άλζξσπνηθπλεγεκέλνη ζε θαηάζηαζε παληθνύ ηξέρνπλ γηα λα 

γιηηώζνπλ, ελώ ηα ηαλθο εκθαλίδνληαη απεηιεηηθά εδξαηώλνληαο ηελ παξνπζία ηνπο. 

Ελδεηθηηθνί θεηκεληθνί δείθηεο: 

Η επηινγή ηνπ α΄εληθνύ πξνζώπνπ ζηνλ πξώην ζηίρν: «Καηξόο λα παξαδώζσ ηελ θαηάζεζή κνπ» 

πξνζδίδεη ζην πνίεκα ηελ αμηνπηζηία ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο θαη δείρλεη ηελ αλάγθε ηνπ πνηεηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ λα θαηαγγείιεη ηε βία θαη ηελ ηξνκνθξαηία ηνπ θαζεζηώηνο.  

Παξνκνίσζε: «Καη δηαιύεηαη ε παξέιαζε ζαλ θίδη κε θνιηδσηήλ νπξά». 

Μεηαθνξά: «ηηο θξαπγέο ηεο ζηνλ αγέξα αζπξόξνπρα ηνπ παληθνύ». 

Εηθόλα (νπηηθή, αθνπζηηθή, θηλεηηθή): «Κη έγηλε ε λύρηα πνηακόο...ηππνπόηακνο ηεο ιεσθόξνπ». 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζα είρε κία δηθηαηνξία ζηε ζύγρξνλε επνρή: 

Σα ζπλήζε ραξαθηεξηζηηθά ελόο βίαηνπ θαη απηαξρηθνύ θαζεζηώηνο: πεξηνξηζκόο ειεπζεξηώλ θαη 

αηνκηθώλ δηθαησκάησλ, ζπθνθάληεζε θαη πνηληθνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθήο άπνςεο. 

ε απηά κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (θηλεηό ηειέθσλν, ππνινγηζηήο, 

ηερλεηή λνεκνζύλε...) από ην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο κε ζθνπό ηελ παξαπιεξνθόξεζε, ηελ 

πξνπαγάλδα, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο δξάζεο ησλ πνιηηώλ. 

 

ΘΕΜΑ 4 

Επηθνηλσληαθό πιαίζην/θεηκεληθό είδνο: νκηιία ζε ζρνιηθή εθδήισζε 

Πνκπόο: Μαζεηήο/Μαζήηξηα 

Τπνζεηηθόο ξόινο/ηδηόηεηα: εθπξόζσπνο ηνπ ηκήκαηνο 

Απνδέθηεο/Αθξναηήξην: κεηθηό (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο) 

Ύθνο: επίζεκν, αιιά θαη κε θάπνηα ζηνηρεία πξνθνξηθόηεηαο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε νκηιία 

(ιέμεηο/θξάζεηο θαζεκεξηλήο γιώζζαο, ξεηνξηθά εξσηήκαηα, ρξήζε α΄θαη β΄ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ) 

 

Πξνζθώλεζε: Κπξίεο θαη θύξηνη, αγαπεηνί ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηεο 

Πξόινγνο: αλαθνξά ζην γεληθό ζέκα ηεο εθδήισζεο, ηελ ηδηόηεηα ηνπ νκηιεηή θαη ην εηδηθό ζέκα πνπ 

ζα αλαπηπρζεί: 



 

 

ηελ εθδήισζή καο κε ζέκα «Σν λόεκα ηεο δεκνθξαηίαο ζήκεξα»  σο εθπξόζσπνο ηνπ ηκήκαηόο κνπ 

ζα αλαθεξζώ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζηεύσ όηη ζα είραλ νη πνιίηεο κηαο ηδαληθήο δεκνθξαηηθήο 

θνηλόηεηαο. Εμάιινπ, πνιύο ιόγνο γίλεηαη ζηελ επνρή καο γηα ηελ θξίζε ηεο δεκνθξαηίαο, θάηη πνπ 

θαζηζηά ην δήηεκα ηδηαίηεξα επίθαηξν. 

 

Κύξην κέξνο: 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Αμηνπνίεζε ηδεώλ από ην θείκελν 1: 

Αηνκηθή ηδηαηηεξόηεηα, θνηλό όξακα, σξηκόηεηα, ππεπζπλόηεηα, απηνθπξηαξρία, αλεμαξηεζία, 

ζύλεζε, νξζνθξνζύλε, πνηθηιία ηξόπσλ δσήο θαη ζθέςεο, ππέξβαζε ηνπ αηνκηθνύ ζπκθέξνληνο, 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ αηόκνπ θαη ζπλόινπ. 

Αμηνπνίεζε ηδεώλ από ην θείκελν 2: 

Πξνηεξαηόηεηα ηνπ θνηλνύ θαινύ αληί ηεο αηνκηθήο επδαηκνλίαο, ελδηαθέξνλ γηα ηα δεκόζηα ζέκαηα, 

ηθαλόηεηα γηα αιεζηλό δεκνθξαηηθό δηάινγν ρσξίο ππνθεηκεληζκνύο, πξνθαηαιήςεηο, ζπκθέξνληα, 

βεβαηόηεηεο, θηινζνθία πνπ βειηηώλεη ηε δσή ηεο «Πόιεσο». 

Με βάζε ηελ πξνζσπηθή καο θξίζε: 

Αιιεινζεβαζκόο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, ελεκέξσζε γηα ηηο εζληθέο θαη παγθόζκηεο εμειίμεηο, 

αλζξσπηζηηθή παηδεία, αλζξσπηζηηθά ηδεώδε (αγάπε γηα ηελ ειεπζεξία, ηε δηθαηνζύλε, ηελ εηξήλε), 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ζπλεξγαηηθόηεηα. 

 

Επίινγνο:  

πκπεξάζκαηα θαη πηζαλέο πξνηάζεηο κε ζηόρν κηα γλήζηα δεκνθξαηία ζηελ επνρή καο. 

Απνθώλεζε: Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΑ – ΟΡΟΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑ 

 

 

 


