Γηάξθεηα εμέηαζεο: 1 ώξα
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο.
Οδεγίεο:
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (ηίπεμ).
Να γξάςεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη.
Η ηειεπηαία ζειίδα (7) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξόρεηξε.
ΜΔΡΟ Α΄
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (ΔΚΘΔΗ)

(40 κνλάδεο)

Να αλαπηύμεηε ην πην θάησ ζέκα ζε έθζεζε 200-250 πεξίπνπ ιέμεσλ:
ε κηα επηζηνιή ζαο πνπ ζα ζηείιεηε ζε έλα / κηα θίιν / ε ζαο, πνπ δεη ζην εμσηεξηθό,
λα εθθξάζεηε ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο θηιίαο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ.
Παξάιιεια, λα εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αιεζηλή θηιία γίλεηαη όιν
θαη πην ζπάληα ζηηο κέξεο καο.
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ΜΔΡΟ Β΄
ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ

(25 κνλάδεο)

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο:
Κείκελν 1: «Ο αγώλαο αξρίδεη», Σάζνο Αζαλαζηάδεο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Α΄:
Τηο πξώηεο ηξεηο βδνκάδεο δπζθνιεύηεθε αθάληαζηα ρσξίο θάξκαθα θαη δηεξκελέα, αλάκεζα
ζ' έλα πιήζνο από αξξώζηνπο, πνπ ηαμίδεπαλ εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα κε ηηο πηξόγεο ηνπο γηα
λα δεηήζνπλε ην έιενο ηνπ. Σηηο 26 Απξηιίνπ ην βξάδπ, ην ζθύξηγκα ηνπ πνηακόπινηνπ, πνπ
έθεξλε ηα εβδνκήληα θηβώηηα κε ην πνιύηηκν πιηθό, αληήρεζε ζαλ έλα θάιεζκα εγθαξδίσζεο
θαη ειπίδαο.
Ο αγώλαο ηνπ άξρηδε.
Οη ηεξαπόζηνινη είραλ ππνζρεζεί λα ηνπ θάλνπλ γηα λνζνθνκείν κηα παξάγθα από ιακαξίλα.
Όκσο κε ηηο ρξπζέο δνπιεηέο, πνπ είραλ νη μπιέκπνξνη εθείλε ηελ επνρή, πιήξσλαλ ηόζν
θαιά ηνπο ηζαγελείο, ώζηε θαλέλαο ηνπο δελ πήγαηλε ζηελ ηεξαπνζηνιή λα δνπιέςεη γηα
πεληαξνδεθάξεο. Ο ηεξαπόζηνινο Καζηι, μέξνληαο από καξαγθνδνπιεηέο, ηνπ έθαλε ζ' έλα
ηνίρν ηεο παξαγθνύιαο κεξηθά ξάθηα. Τν θαξκαθείν είρε θηόιαο ζηεζεί. Ήηαλ σζηόζν άιπην
πξόβιεκα ε εμέηαζε ησλ αξξώζησλ, αθνύ γηα λα πξνθπιαρηεί έλαο ιεπθόο από ηηο
κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο δελ έπξεπε λα δέρεηαη ζπίηη ηνπ αξξώζηνπο. Ο Αιβέξηνο Σβάηηζεξ
αλαγθάζηεθε ηόηε λα εμεηάδεη ζην ύπαηζξν, έηνηκνο, ελώ θαζάξηδε πιεγέο θάησ απ' ηνλ
θαπηεξό ήιην, λα κεηαθέξεη άξνλ άξνλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηε βεξάληα, κε ην πξώην
ξίπηζκα ηεο θαηαηγίδαο πνπ ζεθσλόηαλ κόιηο ζθνηείληαδε. […] Γελ άξγεζε λ' αλαθαιύςεη ην
δηεξκελέα θαη, ζε ιίγν, πνιύηηκν βνεζό ηνπ, ζην πξόζσπν ηνπ παλέμππλνπ Ισζήθ, ελόο
άξξσζηνπ ηζαγελή απ' ηε θπιή Γθαιόα, παιηνύ κάγεηξα, πνπ κηινύζε ηα γαιιηθά ηέιεηα.

1. Με βάζε ην πην πάλσ απόζπαζκα θαη έρνληαο ππόςε ζαο όιν ην θείκελν: (α) λα
αλαθέξεηε δύν πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ν Α. βάηηζεξ ζην Λακπαξελέ θαη
(β) ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεηώπηζε ηα πξνβιήκαηα απηά.
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(6 κνλάδεο)
2. Έρνληαο ππόςε ζαο όιν ην θείκελν, λα δώζεηε ηξεηο (3) ραξαθηεξηζκνύο ηνπ
βάηηζεξ θαη λα ηνπο αηηηνινγήζεηε.

(6 κνλάδεο)
Κείκελν 2: «Μαληηάξηα ζηελ πόιε», Ίηαιν Καιβίλν
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Β΄:
Τα κάηηα απηνύ ηνπ Μαξθνβάιλην ήηαλ άκαζα ζηε δσή ηεο πόιεο: πηλαθίδεο, ζεκαηνδόηεο,
βηηξίλεο, θσηεηλέο επηγξαθέο, αθίζεο, όζν θη αλ ήηαλ κειεηεκέλεο λα ηξαβήμνπλ ηελ
πξνζνρή, πνηέ δελ πξνζείιθπαλ ην βιέκκα ηνπ πνπ γιηζηξνύζε πάλσ ηνπο, όπσο ζηελ
άκκν ηεο εξήκνπ. Κη από ηελ άιιε, έλα θύιιν πνπ θηηξίληδε ζ' έλα θιαδί, έλα θηεξό πνπ είρε
κπιερηεί ζηα θεξακίδηα δελ ηνπ μέθεπγαλ πνηέ: δελ ππήξρε αινγόκπγα ζε άινγν, ηξύπα από
ζαξάθη ζε ηξαπέδη, θινύδα ζύθνπ παηεκέλε ζην πεδνδξόκην, πνπ λα κελ ηξαβήμεη ηελ
πξνζνρή ηνπ Μαξθνβάιλην θαη λα κε γίλεη αληηθείκελν ζηνραζκώλ, θαζώο ηνπ απνθάιππηε
ηηο αιιαγέο ησλ επνρώλ, ηνπο πόζνπο ηεο ςπρήο θαη ηηο αζιηόηεηεο ηεο ύπαξμεο ηνπ.
Έηζη, έλα πξσί, ελώ πεξίκελε ην ηξακ πνπ ζα ηνλ πήγαηλε ζηελ εηαηξεία Svav, όπνπ
εξγαδόηαλ ζαλ αρζνθόξνο, παξαηήξεζε θάηη αζπλήζηζην θνληά ζηε ζηάζε, ζην θνκκάηη ηεο
άγνλεο θαη ζθαζκέλεο γεο πνπ πεξηέβαιιε ηα δέληξα ηνπ δξόκνπ: ζε κεξηθά ζεκεία, ζηα
πόδηα ησλ δέληξσλ, μεπξόβαιιαλ θαξνύκπαια πνπ εδώ θη εθεί αλνίγνληαλ θη άθελαλ λα
θαίλνληαη ζηξνγγπιά ππόγεηα ζώκαηα.
Έζθπςε λα δέζεη ηα θνξδόληα ηνπ θαη θνίηαμε θαιύηεξα: ήηαλ καληηάξηα, πξαγκαηηθά καληηάξηα
πνπ μεκύηηδαλ κεο ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο! Ο Μαξθνβάιλην έλησζε ιεο θαη ν γθξίδνο θαη
άραξνο θόζκνο πνπ ηνλ πεξηέβαιιε είρε κνλνκηάο γεκίζεη θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο.
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3. Με βάζε ην πην πάλσ απόζπαζκα θαη έρνληαο ππόςε ζαο όιν ην θείκελν (α) λα
εμεγήζεηε πώο ην πεξηβάιινλ ηεο κεγαινύπνιεο επεξεάδεη ην Μαξθνβάιλην θαη
(β) λα αηηηνινγήζεηε ηελ αιιαγή ηεο δηάζεζήο ηνπ κε ηελ αλαθάιπςε ησλ καληηαξηώλ.

(6 κνλάδεο)
Κείκελν 3: «Η Νέα Παηδαγσγηθή», Νίθνο Καδαληδάθεο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γ΄:
Σηελ Τεηάξηε Τάμε βαζίιεπε θαη θπβεξλνύζε ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ. Κνληνπίζαξνο, κ‟
έλα γελάθη ζθελσηό, κε γθξίδα πάληα ζπκσκέλα κάηηα, ζηξαβνπόδεο. “Γε ζσξάο, κσξέ, ηα
πόδηα ηνπ” ιέγακε ν έλαο ζηνλ άιιν ζηγά λα κε καο αθνύζεη, “δε ζσξάο πσο ηπιηγαδίδνπλ ηα
πόδηα ηνπ; Καη πώο βήρεη; Γελ είλαη Κξεηηθόο!”. Μαο είρε έξζεη ζπνπδαζκέλνο από ηελ Αζήλα
θη είρε θέξεη, ιέεη, καδί ηνπ ηε Νέα Παηδαγσγηθή. Θαξξνύζακε πσο ζα „ηαλ θακηά λέα γπλαίθα
θαη ηελ έιεγαλ Παηδαγσγηθή˙ κα όηαλ ηνλ αληηθξίζακε γηα πξώηε θνξά ήηαλ νινκόλαρνο˙ ε
Παηδαγσγηθή έιεηπε, ζα „ηαλ ζπίηη.
[...] Μηα κέξα έδεζα θόκπν ηελ θαξδηά κνπ, ζήθσζα ην δάρηπιν:
-Πνύ είλαη, θπξ δάζθαιε, ε Νέα Παηδαγσγηθή; Γηαηί δελ έξρεηαη ζην ζθνιεηό;
Τηλάρηεθε από ηελ έδξα, μεθξέκαζε από ηνλ ηνίρν ην βνύξδνπια.
-Έια εδώ, απζάδε, θώλαμε, μεθνύκπσζε ην παληαιόλη ζνπ.
Βαξηόηαλ λα ην μεθνπκπώζεη κόλνο ηνπ.
-Να, λα, λα άξρηζε λα βαξάεη θαη λα κνπγθξίδεη.
Δίρε ηδξώζεη, ζηακάηεζε.
-Να ε Νέα Παηδαγσγηθή, είπε, θη άιιε θνξά ζθαζκόο!
Ήηαλ όκσο θαη πνλεξνύηζηθνο ν ζύδπγνο ηεο Νέαο Παηδαγσγηθήο. [...]
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4. Με βάζε ην πην πάλσ απόζπαζκα θαη έρνληαο ππόςε ζαο όιν ην θείκελν:
(α) λα εμεγήζεηε πνηα εληύπσζε είραλ αξρηθά ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ
όξνπ «Νέα Παηδαγσγηθή», (β) λα εμεγήζεηε ηη ήηαλ ηειηθά ε Νέα Παηδαγσγηθή θαη (γ) λα
εθθξάζεηε ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο.

(7 κνλάδεο)

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΓΗΜΗΣΡΗ ΙΩΑΝΝΙΓΗ

ΣΔΛΟ
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ΠΡΟΥΔΙΡΔ ΗΜΔΙΩΔΙ
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