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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 1 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

[Τηλεπαιχνίδια επιβίωσης ή επιβεβαίωσης;] 

Τα µαξιλάρια του καναπέ αποσπώνται από το κυρίως σώµα, προκειµένου να 

γίνουν ασταθείς διάδροµοι. Το υπόλοιπο τµήµα παραµένει στη θέση του και 

λειτουργεί ως εµπόδιο. Το τραπεζάκι του σαλονιού χρησιµεύει, για να µπορεί να 

πραγµατοποιείται το έρπινγκ µεταξύ των τεσσάρων ποδιών ενώ τα επιτοίχια ράφια ως 

σκάλα για σκαρφάλωµα. Ο πρώτος που θα τερµατίσει µετά από µια διπλή πορεία θα 

κερδίσει ως έπαθλο µια πίτσα, την οποία θα έχει φτιάξει η µαµά, καθώς όλο αυτό που 

περιγράφεται παραπάνω είναι η µεταφορά του «Survivor» στο σαλόνι ενός σπιτιού µε 

συµµετέχοντες δύο εξάχρονους. 

∆εν είναι οι µόνοι που προσπαθούν έστω και νοερά να µεταφερθούν στις 

παραλίες του Αγίου ∆οµίνικου. Η διείσδυση του ριάλιτι επιβίωσης σε όλα τα µήκη 

και πλάτη της κοινωνίας είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Αγγίζει τα όρια του 

πρωτοφανούς. Και δεν µετράται µόνο σε νούµερα τηλεθέασης, αλλά σε µεγέθη τα 

οποία µέχρι σήµερα δεν ήταν γνωστά και δεν συνιστούσαν εργαλεία µέτρησης στον 

χώρο της τηλεόρασης. Για παράδειγµα, τα έντονα παράπονα των δασκάλων και 

διευθυντών δηµοτικών σχολείων προς τους γονείς, επειδή τα παιδιά τους πηγαίνουν 

νυσταγµένα τις πρώτες ώρες των µαθηµάτων, καθώς ξενυχτούν, για να 

παρακολουθήσουν τις αναµετρήσεις Μαχητών - ∆ιασήµων. […] 

Ένα ριάλιτι βρήκε στόχο χρονικά µια εξαθλιωµένη κοινωνία, η οποία στην 

οθόνη της τηλεόρασής της είδε µια τηλεοπτική µεταφορά του προσωπικού της 

δράµατος: της πείνας, της εµφυλιοπολεµικής διάθεσης και του αδικαιολόγητα 

έντονου ανταγωνισµού. Ακόµη και αν το έπαθλο δεν ήταν οι κεφτέδες µε τις 

τηγανητές πατάτες, και πάλι ο αγώνας θα ήταν σκληρός µόνο και µόνο για χάρη των 

εντυπώσεων. Κανένας οίκτος για τους χαµένους, καµία κίνηση υποστήριξης. Για 

παράδειγµα, αν και οι ∆ιάσηµοι κέρδιζαν σερί τις µονοµαχίες και τα αγωνίσµατα, 

ποτέ δεν προσέφεραν ούτε ένα µέρος της τροφής τους -ακόµη κι όταν αυτή ήταν 

διπλή (χάµπουργκερ και hot dog)- στους πεινασµένους ανταγωνιστές τους. Ούτε καν 
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πέρασε από το µυαλό τους κάτι τέτοιο. Μονοφαγάδες και απόλυτα εγωιστές. Το 

«Survivor» είναι ουσιαστικά η µικρογραφία µιας κοινωνίας σε κατάσταση 

εξαθλίωσης µε µικρές αναλαµπές χαράς και ανατροπής. Όλο αυτό πασπαλίζεται και 

από τη µαταιοδοξία της προβολής και της δηµοσιότητας, που για µεν τους Μαχητές 

λειτουργεί ως κάτι πρωτόγνωρο, για δε τους ∆ιάσηµους, σε εποχές όπου η σόουµπιζ 

ζει µια βαρβάτη παρακµή, ως ενισχυτική ένεση. […] 

Μεγάλο µέρος του κοινού που είναι άξιο αναφοράς είναι το νεανικό ή 

δυναµικό ή πολύ νεαρό ή όπως θέλουν να το αποκαλούν ειδικοί και µη ειδικοί του 

χώρου. Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι είχαν γυρίσει την πλάτη στην τηλεόραση, το 

παρακολουθούν πλέον φανατικά. Ένα µεγάλο κοµµάτι κόσµου, το οποίο δεν το 

αφορούσε το ελληνικό πρόγραµµα της ιδιωτικής τηλεόρασης, αλλά το µόνο που το 

ενδιέφερε ήταν το κατέβασµα ξένων σειρών και ταινιών, ξαφνικά γίνεται ο σκληρός 

πυρήνας των τηλεθεατών του «Survivor». Και φυσικά τα πολύ µικρά παιδιά που 

ακόµη λειτουργούν γοητευµένα από το παιχνίδι -και δη το οµαδικό- και τα οποία 

έχουν ανακαλύψει ένα νέο είδος δράσης, για να σπάσει η µονοτονία του ποδοσφαίρου 

και του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 

Σε όλο αυτό παίρνει µέρος φυσικά και το κοινό, το οποίο καλείται κάθε φορά 

να ψηφίσει το πρόσωπο που θέλει να αποχωρήσει από το περίφηµο Συµβούλιο του 

Νησιού. Αυτοί που ψηφίζουν ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες και σίγουρα ο ρόλος 

τους είναι καθοριστικός για τις εξελίξεις. Μια ακόµη ικανοποίηση γι’ αυτή τη µερίδα 

του κόσµου που, εκτός από την ταύτιση που µπορεί να νιώσει µε κάποιον από τους 

παίκτες, παίρνει και το ρόλο του καθοριστικού παράγοντα της πορείας του 

αγαπηµένου του προγράµµατος. 

∆ιασκευασµένο άρθρο της Αφροδίτης Γραµµέλη από τον ηµερήσιο τύπο (07/03/2017). 

 

Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων 

Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 
πεδία για την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη 

διαµόρφωση της ταυτότητάς τους. Ο τρόπος ωστόσο µε τον οποίο οι έφηβοι 

αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους συνδέεται ποικιλοτρόπως µε την ψυχική αλλά 

και τη σωµατική τους ανάπτυξη και υγεία. 

Οι έφηβοι αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε δραστηριότητες δύο ειδών. 

Πρώτον, σε αυτές που απαιτούν φυσική άσκηση (π.χ. ποδόσφαιρο, ποδήλατο, 

µπαλέτο) και δεύτερον σε καθιστικές δραστηριότητες (π.χ. τηλεόραση, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, ηλεκτρονικά παιχνίδια, βιβλία, κτλ.). Ο χρόνος που αφιερώνουν οι 

έφηβοι σε κάθε έναν από αυτούς τους δύο τύπους δραστηριοτήτων απασχολεί τα 

τελευταία χρόνια τους επαγγελµατίες υγείας, αφού φαίνεται πως οι έφηβοι τείνουν να 

ασχολούνται λιγότερο µε φυσικές και περισσότερο µε καθιστικές δραστηριότητες. 

[…] 

Η τηλεόραση αποτελεί ένα από τα βασικά µέσα ενηµέρωσης και διασκέδασης 

στις δυτικές κοινωνίες και έχει γίνει αντικείµενο πολλών ερευνών σχετικά µε τις 
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επιδράσεις της στα παιδιά και τους εφήβους. Σήµερα δεν απασχολούνται µόνο µε την 

τηλεόραση, αλλά αφιερώνουν πολύ χρόνο και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. 

ηλεκτρονικός υπολογιστής). Πολλές µελέτες έχουν εστιάσει στις επιπτώσεις που έχει 

στην υγεία τους ο χρόνος που βρίσκονται συνολικά µπροστά από την οθόνη 

ηλεκτρονικών συσκευών (screen time) και έχουν δείξει ότι σχετίζεται µε αύξηση 

βάρους και παχυσαρκία, πρώιµη έναρξη σεξουαλικής ζωής, βίαιες ή επιθετικές 

συµπεριφορές, πρώιµη έναρξη καπνίσµατος και χρήσης αλκοόλ. 

Επιπλέον, ο αυξηµένος χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης και γενικά ο 
χρόνος µπροστά από µία οθόνη επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις των εφήβων, 

καθώς µελέτες έχουν επισηµάνει ότι συνδέεται µε τη µείωση του χρόνου προσωπικών 

συναναστροφών και µε τη χαµηλή ποιότητα συναισθηµατικού δεσµού µε τους γονείς 

και τους συνοµηλίκους. Η συχνή παρακολούθηση τηλεόρασης σχετίζεται και µε σειρά 

προβληµάτων αργότερα στη ζωή όπως κάπνισµα, κακή φυσική κατάσταση, 

ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, υψηλά επίπεδα χοληστερίνης στο αίµα και 

παχυσαρκία. Ειδικά για την τηλεόραση, η Αµερικανική Παιδιατρική Ακαδηµία 

συνιστά οι γονείς να µην επιτρέπουν στα παιδιά τους να βλέπουν τηλεόραση για 

περισσότερο από δύο ώρες ηµερησίως. 

Κοκκέβη Ά, Φωτίου Α, Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων. Σειρά 

θεµατικών τευχών: Έφηβοι, Συµπεριφορές & Υγεία. Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο 

Ψυχικής Υγιεινής. Αθήνα, 2011. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α.1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο πρώτο κείµενο, να εξηγήσετε 

γιατί ένα τηλεπαιχνίδι επιβίωσης έχει τόσο ευρεία απήχηση στην κοινωνία και 

ειδικότερα στα παιδιά και στους εφήβους; (Να απαντήσετε σε µια παράγραφο 

περίπου 120 λέξεων.) (µονάδες 15) 

Α.2. «Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

πεδία για την κοινωνικοποίησή τους». Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της 

παραπάνω φράσης σε µια παράγραφο 80- 100 λέξεων. (µονάδες 10) 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25 

Β.1. α. Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στη δεύτερη (2
η
) παράγραφο του 

δεύτερου κειµένου: «Οι έφηβοι αφιερώνουν… µε καθιστικές 

δραστηριότητες.» (µονάδες 06) 

β. Ποια είναι η δοµή της τέταρτης παραγράφου (4
ης

) του πρώτου κειµένου: 

«Μεγάλο µέρος του κοινού… και του ηλεκτρονικού παιχνιδιού.»; (µονάδες 

04) 

Β.2. «Επιπλέον, ο αυξηµένος χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης και γενικά ο 

χρόνος µπροστά από µία οθόνη επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις των 
εφήβων…» Να µετατρέψετε τη σύνταξη της παραπάνω φράσης από 

ενεργητική σε παθητική. (µονάδες 03) 
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Β.3. α. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική ή επαγωγική) της τρίτης 

(3
ης

) παραγράφου του δεύτερου κειµένου: «Η τηλεόραση αποτελεί… και 

χρήσης αλκοόλ.». (µονάδες 02) 

β. Ακόµη, για παράδειγµα: Να γράψετε τη σηµασία των παραπάνω 

διαρθρωτικών λέξεων, µε τις οποίες διασφαλίζεται η συνοχή στην τρίτη 

(3
η
) παράγραφο του πρώτου κειµένου: «Ένα ριάλιτι βρήκε… ως ενισχυτική 

ένεση.» (µονάδες 02)  

 

Β.4. α. στόχο, κέρδιζαν, αποκαλούν, επιπτώσεις: Να γράψετε µια συνώνυµη για 

καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις των κειµένων. (µονάδες 04) 

β. Με τη λέξη «πυρήνας» να σχηµατίσετε δύο προτάσεις (ή περιόδους), 

χρησιµοποιώντας την στη µία µε τη δηλωτική (κυριολεκτική) και στην 

άλλη µε τη συνυποδηλωτική (ποιητική) της σηµασία. (µονάδες 04) 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25 

Γ. Στο πλαίσιο της θεµατικής εβδοµάδας, που διοργανώθηκε στο σχολείο σας, 

σας ανέθεσαν το θέµα: «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ». Σε οµιλία σας 

(περίπου 400 λέξεις) να παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας: 

α. τους λόγους για τους οποίους οι σηµερινοί έφηβοι δεν διαθέτουν ελεύθερο 

χρόνο, 

β. τους τρόπους µε τους οποίους το σχολείο κι η οικογένεια θα µπορούσαν να 

προσφέρουν παραδείγµατα δηµιουργικής αξιοποίησής του. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 50 

 

 

Σας ευχόµαστε επιτυχία!! 


