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Κείκελν Α 

Μάζε παηδί κνπ… έθζεζε 

       Έθζεζε! Καη κόλν πνπ αθνύο ηε ιέμε ζε πηάλεη κηα αλαηξηρίια. Μάιινλ 

ζνπ ζπκίδεη ηίηιν ψυχρού ζξίιεξ. Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηό, ζ’ απηό ην 

ζξίιεξ έρεηο θαη έλαλ από ηνπο δεπηεξεύνληεο ξόινπο, δειαδή, ηνπ ζύκαηνο. 

Καη κε κνπ πεηο πσο δελ αηζζάλεζαη ζύκα, όηαλ γξάθεηο έθζεζε γηα ην 

ζρνιείν. θέςνπ κόλν ηε κέξα πνπ γξάθεηε δηαγώληζκα ζηελ έθζεζε. Από ην 

πξσί ν θαζέλαο θάλεη ηηο δηθέο ηνπ πξνβιέςεηο γηα ην ζέκα πνπ θα πέσει. 

Δίλαη όπσο όηαλ ην ζύκα αλαξσηηέηαη κε ηη όπιν ζα ην ζθνηώζεη ν 

δνινθόλνο. Αθνύ ζα πεζάλεηο πνπ ζα πεζάλεηο, ηη θνπξάδεηο ην κπαιό ζνπ κε 

πηζαλέο πξνβιέςεηο; Βέβαηα, απηά είλαη ςηινπξάγκαηα. Ζ ζθελή ηνπ 

εγθιήκαηνο είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ. Όηαλ, 

δειαδή ν δνινθόλνο, ν θηιόινγνο ζηελ πεξίπησζε καο, θηάλεη ζηνλ ηόπν 

ηνπ εγθιήκαηνο: ηελ ηάμε. Μνηξάδεη ηα ζέκαηα θαη ηόηε αξρίδνπκε λα θιαίκε ηα 

πξώηα ζύκαηα. Ζ ζπλέρεηα είλαη γλσζηή γηα όινπο καο.  

        Θα αλαξσηεζεί θαλείο, βέβαηα, γηαηί όινη ή, ηνπιάρηζηνλ, νη πεξηζζόηεξνη 

καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ην γξάςηκν κηαο έθζεζεο κε ηέηνην ηξόπν. Οη ιόγνη 

είλαη πξνθαλείο ζε όινπο εθηόο από εθείλνπο πνπ δελ θαινύληαη λα γξάςνπλ 

ζρνιηθή έθζεζε. 

        Αξρηθά, καο δεηνύλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα γξάςνπκε απνδεηθηηθά 

δνθίκηα ζε επίζεκν ύθνο. Αλζξώπηλα όληα 15 έσο 17 ρξνλώλ θαινύληαη λα 

γξάςνπλ θείκελα πνπ αθόκα θη ν πξσζππνπξγόο ηα αλαζέηεη ζε εηδηθνύο γηα 

λα ηα γξάςνπλ. Θέκαηα όπσο παγθνζκηνπνίεζε, εζληθηζκόο θαη ιατθηζκόο 

θαλεξώλνληαη κπξνζηά καο γηα λα ηα αλαπηύμνπκε. Βέβαηα, καο δηαηίζεηαη 

πιηθό, έηζη ώζηε λα απνθηήζνπκε κηα πξώηε επαθή κε ην ζέκα. Απ ΄ ηελ άιιε 

πιεπξά, απηό ην πιηθό πξνζηίζεηαη ζην ζύλνιν θεηκέλσλ πξνο απνζηήζηζε. 

Βηβιία, θπιιάδηα θαη άιια ζρεδηαγξάκκαηα πεξηέρνπλ πξάγκαηα πνπ, εθόζνλ 

ηα απνζηεζίζεηο πηζηά, ζα γξάςεηο ηελ ηέιεηα έθζεζε. 

        Δθηόο όκσο από απηνύο, ππάξρνπλ θαη άιινη ιόγνη κηθξόηεξεο ζεκαζίαο 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ αηζζαλόκαζηε ειεύζεξνη, όηαλ γξάθνπκε κηα ζρνιηθή 

έθζεζε. Μέζα ζε όια ηα όξηα πνπ καο ζέηνπλ ζηελ εθεβηθή ειηθία έρνπκε θαη 

ην όξην ιέμεσλ. Αλαγθαδόκαζηε λα επιστρατεύσουμε όζα νπζηαζηηθά, 

κεηνρέο θαη επίζεηα μέξνπκε θαη λα ηα ζθνξπίδνπκε κέζα ζηελ έθζεζε γηα λα 



απμεζνύλ νη ιέμεηο θαη ζην ηέινο ηε κεηαηξέπνπκε ζε κεξηθά άρξεζηα θύιια 

ραξηηνύ κε αξαδηαζκέλεο ιέμεηο πνπ δελ βγάδνπλ λόεκα. 

       Ζ εηθόλα ηνπ γξαπηνύ είλαη άιιε κηα ζιηβεξή ηζηνξία. Δπηβάιινληαη θαιά 

γξάκκαηα θαη απαγνξεύνληαη απζηεξώο κνπηδνύξεο, κειαληέο θαη βίαηα 

ζβεζίκαηα. ηνηρεία, δειαδή, πνπ επηβεβαηώλνπλ όηη ην θείκελν γξάθηεθε 

από καζεηή θαη όρη από έλαλ κεραληζκό παξαγσγήο θεηκέλσλ. Αλαξσηηέκαη 

αλ καδί κε ην ζηπιό καο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε θαη απνξξππαληηθό 

ξνύρσλ, γηα λα δηαηεξείηαη ε ιεπθόηεηα ηνπ γξαπηνύ καο…  

                               Μαζεηηθή έθζεζε, δεκνζηεπκέλε ζην δηαδίθηπν (δηαζθεπή)  

 

 

Κείκελν Β 

                               Έθζεζε (αλ) ίδεσλ ζηε Γ΄ Λπθείνπ 

         Απνθαιππηηθά, δπζάξεζηα γηα ηνλ εμεηαζηηθό μηχανισμό ηνπ Λπθείνπ, 

είλαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, πνπ δόζεθε 

πξόζθαηα ζηε δεκνζηόηεηα, κε ζέκα ηελ αμηνιόγεζε ηεο Έθζεζεο ζηηο 

Γεληθέο Δμεηάζεηο. Ζ πνιύ ελδηαθέξνπζα κειέηε, πνπ έγηλε γηα πξώηε θνξά, 

επί ησλ θεηκέλσλ ηεο Έθζεζεο ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο αλέδεημε όηη νη 

ππνςήθηνη πξνβάιινπλ, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ηδέεο θαη αμίεο, όρη επεηδή 

πηζηεύνπλ ζε απηέο, αιιά επεηδή γίλνληαη απνδεθηέο θαη επηβξαβεύνληαη από 

ην ζύλνιν ησλ βαζκνινγεηώλ.  

       Όπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο, πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ 

«θαιιηεξγεί  έλα θιίκα ππνθξηζίαο ή ηδενινγηθνύ θνκθνξκηζκνύ από ηελ 

πιεπξά ησλ λέσλ». Από ηε κειέηε ησλ γξαπηώλ πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα 

όηη νη ππνςήθηνη, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ ηελ «πεπαηεκέλε» ζην 

κάζεκα ηεο Έθζεζεο, γηα λα πεηύρνπλ υψηλή βαζκνινγία, «έρνπλ ππνζηεί 

έλα είδνο ηδενινγηθήο αιινηξίσζεο» από ηε ζπλερή απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

ηδεώλ πνπ απνζηεζίδνπλ θαη παξαζέηνπλ θαη όηη «όινο ν πξνβιεκαηηζκόο 

ηνπο θηλείηαη ζε αλάινγα πιαίζηα». Καη νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην 

πξνθαλέο ζπκπέξαζκα όηη απηό ην γεγνλόο κπνξεί λα ηνπο απνθέξεη 

πξόζθαηξα νθέιε ( εηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην), είλαη όκσο άθξσο 

αλεζπρεηηθό σο ζηάζε δσήο. 

        Σν πην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα  ησλ εθζέζεσλ είλαη ε 

νκνηνκνξθία. Απόιπηα ίδηα είλαη ε ζηάζε πνπ πηνζεηνύλ νη καζεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνύλ γηα έλα ζέκα. Δπηιέγνπλ, δειαδή, 

ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο ζέζεηο γηα λα ην πεξηγξάςνπλ. Γελ παξνπζηάδνληαη 

ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ ζα πξνθαινύζαλ ακθηβνιίεο θαη αληηξξήζεηο ή ζα 



πξνθαινύζαλ θαη ζα έζεηαλ ζε ακθηζβήηεζε ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ 

γξάθνληνο. 

         πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη νη λένη ζηα θείκελά 

ηνπο δελ θξίλνπλ, δελ ζηνράδνληαη, δελ εθθξάδνληαη ειεύζεξα, δελ 

αλαπηύζζνπλ δηαθνξεηηθέο ηδέεο, αμίεο, ζηάζεηο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ 

θόζκν. Ενπλ ζε κηα ηδενινγηθά πινπξαιηζηηθή θνηλσλία αιιά, παξαδόμσο, 

δηαηππώλνπλ όκνηεο πεπνηζήζεηο γηα κείδνλα θνηλσληθά ζέκαηα, πξάγκα πνπ 

έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνλ θύξην ζηόρν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ λέσλ. 

  

  Άξζξν ηεο Οιπκπίαο Ληάηζνπ από ηελ Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία 

(δηαζθεπή) 

      

 

 

ΘΔΜΑ 1ν 

Α. Γηα πνηνπο ιόγνπο ν ζπληάθηεο ηνπ πξώηνπ θεηκέλνπ αληηκεησπίδεη ην 

«γξάςηκν ηεο Έθζεζεο» κε αξλεηηθό ηξόπν; 

                                                                                                      Μνλάδεο 10 

Β. ε πνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα θείκελα ηεο Έθζεζεο ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο 

θαηέιεμε ε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ; 

                                                                                                       Μνλάδεο 15 

 

ΘΔΜΑ 2ν 

Α. ην πξώην θείκελν θπξηαξρεί ε πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο, ελώ ζην 

δεύηεξν ε αλαθνξηθή. 

     1.  Να αλαθέξεηε δύν παξαδείγκαηα (απνζπάζκαηα) από θάζε θείκελν 

πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε. 

     2.   Να εμεγήζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε εθθξαζηηθή επηινγή, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θάζε θεηκέλνπ θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζπληάθηε 

ηνπ. 

                                                                                                      Μνλάδεο 10 



 

Β. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο λα ζρεκαηίζεηε κία πξόηαζε κε ηε 

ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ δίλεηαη ζηηο παξελζέζεηο. Οη ιέμεηο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο πηώζεηο ή ξεκαηηθά πξόζσπα. 

1. ςπρξνύ (ζπλππνδεισηηθή) 

2.ζα πέζεη (ζπλππνδεισηηθή)  

3.επηζηξαηεύζνπκε (δεισηηθή) 

4.κεραληζκό (δεισηηθή) 

5. πςειή (ζπλππνδεισηηθή) 

                                                                                                         Μνλάδεο 15 

 

 

ΘΔΜΑ 3ν 

Με αθνξκή κηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζαο γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο 

Γιώζζαο, απνθαζίδεηε λα ζπληάμεηε έλα άξζξν (300-400 ιέμεσλ) ζην νπνίν 

ζα παξνπζηάζεηε ηελ αμία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν θαη, 

παξάιιεια, ζα δηαηππώζεηε πξνηάζεηο, ώζηε ην κάζεκα λα γίλεη πην 

ελδηαθέξνλ θαη επνηθνδνκεηηθό γηα ηνπο λένπο. 

                                                                                                         Μνλάδεο 50 

 

 

 

 

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΑΡΑΚΟΛΗΟ ΖΡΑΚΛΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΟ 

 

 

  


