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Νεοελληνική Γλώσσα 

Γ΄ Λυκείου Γενική Παιδείας 
Α. 
Σύµφωνα µε το κείµενο, ο δάσκαλος ωs τώρα θεωρούνταν «παντογνώστης» στην 
τάξη και επαναπαυόταν στις όποιες γνώσεις είχε, χωρίς το φόβο του ανταγωνισµού. 
Αντίθετα, στις µέρες µας και τα παιδιά και το κλίµα στο σχολείο έχουν αλλάξει. Από 
τη µία πλευρά, οι µαθητές λαµβάνουν πληροφορίες και γνώσεις από πολλές και 
διαφορετικές πηγές, ενώ από την άλλη δε δέχονται παθητικά την «αυθεντία» του 
δασκάλου, αλλά εκφράζουν τη γνώµη τους µε θάρρος, έχουν αντιρρήσεις και 
αµφισβητούν. Ο δάσκαλος λοιπόν πρέπει πλέον να πλησιάσει µε διαφορετκό τρόπο 
το παιδί, να στηριχθεί στην πειθώ, να κερδίσει την εµπιστοσύνη του. 
 
Β1. 
Το απόσπασµα αυτό αναφέρεται στον καταιγισµό των πληροφοριών που δέχεται ο 
µαθητής, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, του τύπου, 
του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αναµφισβήτητα, λοιπόν, στην εποχή µας 
µπορούµε να πληροφορηθούµε για οτιδήποτε και να αναζητήσουµε την οποιαδήποτε 
γνώση, µέσα από το σπίτι µας, χωρίς σπατάλη κόπου και χρόνου. Αυτό αποτελεί µια 
µορφή ελευθερίας, καταπολεµά την άγνοια και βοηθά το σύγχρονο νέο να καθορίζει 
τη ζωή του χωρίς να παρασύρεται από οποιονδήποτε προσπαθεί να τον χειραγωγήσει. 
 
Β2 
∆οµή παραγράφου: 
Θεµατική περίοδος: «Αξιοπρόσεχτη…εποχή» 
Σχόλια- λεπτοµέρειες: «Γιατί σήµερα…σπίτι» 
Κατακλείδα: «Μπορεί λοιπόν…τεχνικής» 
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου: 

- Αιτιολόγηση: Γιατί σήµερα… 
- Σύγκριση- αντίθεση: …σήµερα…άλλοτε… 
                                       …παλαιότερα…σήµερα… 
- Παραδείγµατα: …η εφηµερίδα, το περιοδικό, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση 
- ∆ιαίρεση: …ανθρώπινης περιέργειας: ιστορικές, γεωγραφικές, βιολογικές, 

ανθρωπολογικές... 
 
Β3 
Συλλογιστική πορεία: παραγωγική, εφόσον η πρώτη προκείµενη αναφέρεται σε κάτι 

γενικό, δηλαδή στο ότι ο άνθρωπος δεν πλουτίζει τα εφόδια 
του όταν απουσιάζει ο ανταγωνισµός και το συµπέρασµα 
καταλήγει σε κάτι ειδικότερο, δηλαδή στο ότι συγκεκριµένα σε 
παλιές εποχές ο άνθρωπος δεν πλούτιζε τα εφόδια του. 

 
Αξιολόγηση συλλογισµού: ο συλλογισµός είναι έγκυρος, εφόσον το συµπέρασµα 

απορρέει µε λογική αναγκαιότητα από τις προκείµενες. 
Επίσης είναι αληθής, εφόσον οι προκείµενες, σύµφωνα µε 
τη διατύπωση του θέµατος ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα) 
 Εποµένως, είναι ορθός. 
 
 



Β4.α. 
i:  Αναφορική χρήση της γλώσσας. 
ii: Ποιητική χρήση της γλώσσας. 
iii:Ποιητική χρήση της γλώσσας. 
iv:Ποιητική χρήση της γλώσσας. 
 
     β. 
- παντογνώστης: <παν(παντός)+γνώστης  
Παράγωγο: γνωστοποίηση 
- αποκλειστικά: <από+κλείω 
Παράγωγο: κλειδί 
- εκπληκτικό: <εκπλήσσω<εκ+πλήσσω 
Παράγωγο: επίπληξη 
 
Γ.  
Ζητείται από το µαθητή να γράψει ένα άρθρο, µε θέµα την προσφορά του σχολείου 
στην αντιµετώπιση του καταιγισµού των πληροφοριών που δέχεται ο νέος και τους 
τρόπους βελτίωσης αυτής της προσφοράς. Το άρθρο συνήθως τιτλοφορείται και 
αφορµάται από ένα επίκαιρο γεγονός, το οποίο σχολιάζει και ερµηνεύει. ∆εν έχει 
προσωπικό και οικείο τόνο, ενώ επικρατεί η λογική, η αναφορική λειτουργία της 
γλώσσας.   
 
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 
Πρώτο ερώτηµα 
1α) Προσφορά του σχολείου στην αντιµετώπιση του καταιγισµού πληροφοριών. 

- Παροχή αντικειµενικών, επιστηµονικών γνώσεων. 
- Καλλιέργεια της λογικής σκέψης, της κριτικής ικανότητας. 
- Εθισµός στην αναζήτηση της αλήθειας, στην έρευνα. 
- Μετάδοση ηθικών αρχών και αξιών. 
- Πολιτικοποίηση, διάλογος, δηµοκρατικότητα. 

1β) Προσφορά του σχολείου στην ένταξη των νέων στην κοινωνία. 
- Επαγγελµατική κατάρτιση, επάρκεια. 
- Κοινωνικοποίηση, µετάδοση κοινωνικών προτύπων και τρόπων 

συµπεριφοράς. 
- Αρµονικές διαπροσωπικές σχέσεις, αγάπη, δικαιοσύνη, σεβασµός. 
- ∆ιαµόρφωση ενάρετων χαρακτήρων, εξηµέρωση ηθών, κατασίγαση 

ενστίκτων. 
 
∆εύτερο ερώτηµα 
Τρόποι βελτίωσης της προσφοράς του σχολείου 

- Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής 
- Ανθρωπιστική παιδεία και καλλιέργεια. 
- Πολύπλευρη και όχι εξειδικευµένη µόρφωση. 
- Αποµάκρυνση από την αποστήθιση και ουσιαστική καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης. 
- Σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. 

 
Επιµέλεια 
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