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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α' Γενικού Λυκείου 
 

Μ. �ευτέρα 2 Απριλίου 2018 | �ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Ο συγγραφέας στο πρώτο κείμενο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του αλαζόνα 

ηγέτη. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μπουραντά, οι αλαζόνες ηγέτες 

χαρακτηρίζονται από αναλγησία και αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, τον οποίο 

επιθυμούν να εκμεταλλευτούν και να ποδηγετήσουν. Με δημαγωγία και 

λαϊκισμό στρατεύουν τους συνανθρώπους τους σε προσπάθειες υλοποίησης 

ουτοπικών στόχων, ενώ, παράλληλα, τονώνουν τον ναρκισσισμό τους, 

αρνούμενοι να αποδεχθούν τα λάθη τους. Δεν κάνουν αυτοκριτική και 

τρέφονται από τον υποκριτικό θαυμασμό των άλλων, γίνονται αιθεροβάμονες 

και παίρνουν λανθασμένες αποφάσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο η υστεροφημία 

τους και όχι η ανάδειξη ικανών διαδόχων και η πρόοδος της κοινωνίας. 

Αντίθετα, στο δεύτερο κείμενο προβάλλεται η ανιδιοτελής προσφορά στον 

συνάνθρωπο, η αγνή και άδολη αγάπη για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε 

κίνδυνο, η προσφορά βοήθειας χωρίς ανάγκη για ανταπόδοση και αναγνώριση 

αλλά και η ταπεινότητα και η μετριοφροσύνη που διέπει τον άνθρωπο που 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στον συνάνθρωπο, χωρίς να περιμένει 

ανταλλάγματα. 

 

Α2α. Λάθος, Σωστό, Λάθος, Λάθος, Λάθος. 
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Α2β. Δυο αποσπάσματα του κειμένου στα οποία εντοπίζεται η ειρωνική διάθεση του 

συγγραφέα του δεύτερου κειμένου είναι τα εξής: αφού «οι νέοι σήμερα 50 λέξεις 

χρησιμοποιούν όλες κι όλες», όπως μας διαβεβαιώνουν σκανδαλισμένοι άλλοι 

δημοσιογράφοι (ή μήπως οι ίδιοι, αλλά σε άλλων προθέσεων ρεπορτάζ;), κι όπως 

μας το υπογράφουν με ιερή ανατριχίλα δάσκαλοι και μελετητές και επιστήμονες / 

αυτό θα μας το πει η αρμόδια επιστήμη, θα μας το πούμε εμείς οι ίδιοι, οι πρώτοι 

τιμητές και απαξιωτές των άλλων, και ιδιαίτερα – σύμφωνα με μαθηματικό και 

προαιώνιο κανόνα – των νέων. 

Ο συγγραφέας στα παραπάνω αποσπάσματα εκφράζει την ειρωνεία του για 

όσους κατηγορούν τους νέους για αλλοίωση της ελληνικής γλώσσας, 

προσπαθώντας να δείξει πόσο δογματικοί είναι και πόσο λάθος κάνουν στις 

εκτιμήσεις τους για τη λεξιπενία που δήθεν χαρακτηρίζει τον τρόπο χρήσης της 

ελληνικής από τους νέους σήμερα. 

 

ΘΕΜΑ B 

 

Β1α. Θετικές και ευχάριστες εκφράσεις χρησιμοποιούνται από τους αλαζόνες 

ηγέτες, ώστε να αποσπαστεί η προσοχή των άλλων από τις δυσάρεστες 

πληροφορίες. 

Έχουμε ενεργητική σύνταξη, επειδή το ρήμα της πρότασης είναι ενεργητικής 

φωνής. Στην ενεργητική σύνταξη εξαίρεται το υποκείμενο του μεταβατικού ρή-

ματος, δηλαδή ο δράστης της ενέργειας. Με την ενεργητική σύνταξη δίνεται 

ζωντάνια και παραστατικότητα στον λόγο. 

 

Β1β. έτσι – αποτέλεσμα, όμως – αντίθεση, όταν – χρονική σχέση, άρα – 

συμπέρασμα, αν – προϋπόθεση. 
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Β2α. υπέρμετρες – υπερβολικές 

θίγονται – προσβάλλονται 

υποχρεώνοντας – αναγκάζοντας 

σκέφτομαι – αναλογίζομαι 

εκ βάθρων – ριζικά 

 

Β2β. ρεαλιστική – ουτοπική  

αποκρύπτοντας – αναδεικνύοντας 

δυσάρεστες – ευχάριστες  

υποτιμούν –υπερτιμούν  

πρόοδο – οπισθοδρόμηση  

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ. Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, 

Αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων,  

Αγαπητά μέλη της Βουλής των Εφήβων, 

 

Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να βρίσκομαι σε αυτόν τον ιστορικό χώρο και να 

εκφωνώ την παρούσα ομιλία. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ 

και μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως είναι η 

κρίση της πολιτικής ζωής του τόπου. 

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας μπορούμε να μιλάμε για 

την εδραίωση της δημοκρατίας και την κατοχύρωση των βασικών δημοκρατικών 

θεσμών. Ωστόσο, ταυτόχρονα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι, παρά την 

επιφανειακά ορθή λειτουργία των θεσμών, στην ελληνική κοινωνία λανθάνει μια 

σοβαρή πολιτική κρίση, για την οποία είναι υπεύθυνοι οι πολιτικοί ηγέτες των 

τελευταίων ετών. Για τον λόγο αυτό, παίρνω το θάρρος να επισημάνω τα 

χαρακτηριστικά που, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διαθέτει ένας πολιτικός ηγέτης, 
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προκειμένου να εμπνέει τους νέους ανθρώπους και να συμβάλλει στην εξυγίανση της 

πολιτικής μας ζωής. 

 

Απάντηση στο ερώτημα: Ο μαθητής μπορεί να παρουσιάσει κάποια από 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά με την τεκμηρίωσή τους: 

Ο ευσυνείδητος πολιτικός ηγέτης οφείλει να: 

� Προβάλλει ηθικές αρχές, διαχρονικές αξίες και ιδανικά (αλληλεγγύη, σεβασμός, 

συνεργασία), για τα οποία αξίζει ο άνθρωπος να αγωνίζεται. 

� Επιδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, χωρίς ιδιοτέλεια και 

διάθεση εξυπηρέτησης ατομικών συμφερόντων. Επίσης, οφείλει να συντελεί 

στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, με αποτέλεσμα την 

ενδυνάμωση της κοινωνικής συνείδησης, την πρόταξη του κοινού καλού. 

� Διευρύνει το πνεύμα των πολιτών, να οξύνει τον προβληματισμό του εκλογικού 

σώματος, να απελευθερώνει με τη δράση και τον λόγο του το εκλογικό σώμα 

από ιδεολογήματα και δογματισμούς. 

� Ενισχύει τη δημοκρατία, να προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να παρακινεί 

τους πολίτες σε συμμετοχή στην πολιτική ζωή, με στόχο τη δημιουργία μιας 

κοινωνίας πολιτών κι όχι θεατών. 

� Διακρίνεται για το πατριωτικό του φρόνημα, αλλά, παράλληλα, να ενισχύει και 

το κλίμα διεθνισμού που πρέπει να επικρατεί στη σύγχρονη εποχή λόγω της 

παγκοσμιοποίησης. Έτσι, πρέπει να ενισχύει την εθνική συνείδηση, 

καλλιεργώντας τη φιλοπατρία και διαφυλάσσοντας την εθνική ταυτότητα, αλλά 

και να προάγει τον κοσμοπολιτισμό, την ειρηνική συνύπαρξη και συμβίωση των 

λαών. 

� Είναι άτομο με οικολογικές ευαισθησίες, για να προστατεύει το περιβάλλον από 

τις επικίνδυνες δράσεις των ατόμων και να διδάσκει την αγάπη για τη φύση. 

� Διαθέτει γενναιότητα ψυχής, αγωνιστικότητα και αξιοπρέπεια, ώστε να εμφυσά 

στους νέους ιδανικά, οράματα και υψηλούς στόχους, παρακινώντας τους στη 

δημιουργία. 

� Μάχεται για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων (π. χ. εξαθλίωση 

αναπτυσσόμενων χωρών, εξοπλισμοί, τρομοκρατία). 
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Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως κάθε πολιτικός ηγέτης οφείλει να 

συνειδητοποιήσει πως δεν καλείται να ασκήσει κάποιο επάγγελμα κατά τη διάρκεια 

της θητείας του. Αντιθέτως, καλείται να ασκήσει ένα από τα πιο κρίσιμα και χρήσιμα 

λειτουργήματα για τις κοινωνίες. Επομένως, πρέπει να διαθέτει όσο το δυνατόν 

περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, προκειμένου να 

υπηρετήσει την κοινωνία που τον ανέδειξε σε μια τόσο σπουδαία θέση, αλλά και να 

εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους, λειτουργώντας ως το καλύτερο πρότυπο για αυτούς. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευελπιστώ τα λεγόμενά μου 

να γίνουν εφαλτήριο γόνιμου προβληματισμού. 

 


