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Νέα Ελληνική Γλώσσα
Α. Μη λογοτεχνικό κείµενο
Εισαγωγικό κείµενο
Η Τασούλα Καραϊσκάκη είναι αρθρογράφος, συγγραφέας και µεταφράστρια. Στο
παρακάτω κείµενο, δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», στις 10.11.2006,
αναφέρεται στο διαχρονικό ζήτηµα του χάσµατος των γενεών και επιχειρεί µία
ευαίσθητη όσο και αντικειµενική προσέγγιση και ερµηνεία του φαινοµένου.
Το χάσµα που µπαζώνουµε
Τις µέρες που πέρασαν οι νέοι είδαν στο «γυαλί» έναν εαυτό παραµορφωµένο·
επιθετικό, βίαιο, ακόλαστο, ασυνείδητο, ψεύτη... Και ύψωσαν βροντερή διαµαρτυρία.
Κατηγόρησαν τους µεγάλους για υποκρισία, τυπικότητα, υπερβολική ενασχόληση µε
την ύλη. Ότι πρόδωσαν τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν και παγιδεύτηκαν στην
υπερκαταναλωτική κοινωνία που οι ίδιοι δηµιούργησαν. Τους καταλόγισαν ευθύνες
για την κατάντια του κόσµου µας, ενός κόσµου χωρίς αξίες, χωρίς ενδιαφέρον για τον
άνθρωπο· για µια καθηµερινότητα όπου περισσεύει η αβεβαιότητα και το άγχος.
Δήλωσαν ότι υποφέρουν από έλλειψη κατανόησης, συµπαράστασης· ότι
«γονατίζουν» από τη συνεχή κριτική των µεγάλων. Από την ενοχλητική εντατική
τους παρέµβαση στη «ζωή τους». Ότι αυτοί προτιµούν τις µικρές εξεγέρσεις από τους
µεγάλους συµβιβασµούς των γονιών τους, τα αγωνιώδη ερωτήµατα από τα
προκατασκευασµένα πρότυπα των µεγάλων, τη νεανική ανησυχία από την παθητική
«κατάποση», τη φαντασία από την εξουσία.
Οι µεγάλοι τούς αντιγύρισαν τις κατηγόριες για ανευθυνότητα και αδιαφορία. Για
µη προσαρµογή στο οικογενειακό πλαίσιο. Για µη εφαρµογή των κανόνων που τους
υπαγορεύονται. Για αδηφαγία*, αχαριστία, έλλειψη σεβασµού, ελαφρότητα.
Και το χάσµα των γενεών ξεσκεπάστηκε ευρύ, σε χιλιάδες σπίτια. Το χάσµα που
µπαζώνουµε καθηµερινά, πρόχειρα, µε ένα λάθος µοίρασµα της διαφοράς - τα
καλούµε να συµπεριφερθούν µε µια ενήλικη ωριµότητα (που δεν έχουν λόγω µικρή
εµπειρίας), ενώ από την πλευρά µας παλιµπαιδίζουµε, νεανίζουµε, ακούραστοι
νοσταλγοί της µυθικής νεανικότητας. Και νοµίζουµε ότι οι αντιθέσεις εκτονώθηκαν,
όµως από κάτω υπάρχει ακόµη κενό. Διότι ο χρόνος κύλησε, η κούραση θόλωσε το
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όραµα, η ζωή εγκαταστάθηκε στο «αυλάκι». Έπαψε να υπάρχει εξέλιξη. Να υπάρχει
θύµηση. Άρχισε η επίκριση σε ό,τι έρχεται από τη νέα γενιά. Από τη γενιά που δεν
µπορεί παρά να τα θέλει όλα, κι αν κάτι αντιπαραθέτει, δεν είναι ούτε η βία ούτε η
ακολασία· είναι το απεριόριστο στο πεπερασµένο των ενηλίκων.
Το χάσµα των γενεών ακόµη οφείλεται στην ψευδαίσθηση των µεγάλων πως η νέα
γενιά είναι άλλη γενιά. Με άλλα χαρακτηριστικά, άλλες συντεταγµένες. Λάθος. Αν
κάτι τους χωρίζει είναι µόνο ο τρόπος που η καθεµιά κατανοεί τον κόσµο. Είναι ο
ενθουσιασµός που χαρακτηρίζει τους νέους· η στασιµότητα τους µεγάλους. Οι νέοι
θα ήθελαν να πιστέψουν σε κάτι. Οι µεγάλοι αµφιβάλλουν για όλα. Φαντάζεστε πώς
θα ήταν αν οι νέοι έπαυαν να είναι ιδεαλιστές; Θα έµοιαζαν στους «ρεαλιστές»
(διαψευσµένους) ενήλικες. Αν αυτό συµβεί ποτέ, δεν θα υπάρχουν πλέον χάσµατα,
αλλά άνθρωποι µόνο µιας ηλικίας. Ευτυχώς, έρχεται πάντα η επόµενη γενιά να
συντηρήσει το χάσµα.
Διότι τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, µοιραία θα «ωριµάσουν». Κι αντίθετα απ'
ό,τι αµφότερες οι πλευρές πιστεύουν, οι νέοι συνήθως ακολουθούν τους γονείς κατά
πόδας, τους µιµούνται, αν και όχι στα άµεσα, στα εκπεφρασµένα. Αλλά στα
εσωτερικευµένα πάγια*, στα ανοµολόγητα πρόδηλα. «Έχοντας περάσει όλη τη νιότη
µου προσπαθώντας να διαµορφώσω τη δική µου προσωπικότητα», έγραφε κάπου
ένας σαραντάρης, «βλέπω ότι όλο και περισσότερο µοιάζω µε τον γονιό εναντίον του
οποίου επαναστατούσα. Καθώς µεγαλώνω νιώθω πως, αντί να προσθέτω στρώσεις,
αφαιρώ πουκάµισα. Και καθώς γίνοµαι όλο και πιο πολύ σαν τους γονείς µου,
γίνοµαι περισσότερο ο εαυτός µου».
Τασούλα Καραϊσκάκη 10.11.2006, Εφηµ. Η Καθηµερινή, Έντυπη Έκδοση
http://www.kathimerini.gr/703403/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/toxasma-poy-mpazwnoyme
αδηφαγία: α. η χωρίς όρια πολυφαγία. β. (µτφ.) πολύ µεγάλη απληστία.
πάγιος: που είναι σταθερός και αµετάβλητος
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq
Β. Ερωτήσεις
1o Θέµα κατανόησης του κειµένου
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(2 ερωτήµατα ανοικτού και κλειστού τύπου, η βαθµολογία επιµερίζεται στα δύο
ερωτήµατα ισοδύναµα:15+15= 30 µονάδες)
Ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών /µαθητριών:
i) να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: πληροφορίες
που περιέχονται στο κείµενο, βασικές ιδέες και επιχειρήµατα του συγγραφέα,
προβλήµατα που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει, σχέση του βασικού µηνύµατος του
κειµένου µε τις περιστάσεις επικοινωνίας (σκοπό, κοινό, θέµα κ.ά), καθώς και µε τους
τρόπους και τα µέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείµενο
ii) να αποδίδουν περιληπτικά µέρος του κειµένου λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένο
επικοινωνιακό πλαίσιο
i) Σε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισµούς να δώσετε τον χαρακτηρισµό
«Σωστό» ή «Λάθος», µε βάση το κείµενο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας,
παραπέµποντας στα αντίστοιχα χωρία. (µονάδες 15)
1. Οι νέοι κατηγόρησαν τους µεγάλους ότι µένουν προσκολληµένοι εµµονικά στις
αξίες τους.
2. Οι νέοι υποφέρουν από έλλειψη συµπαράστασης,·και το ηθικό τους κάµπτεται από
τη συνεχή κριτική των µεγάλων.
3. Οι µεγάλοι κατηγορούν τους νέους ότι δεν εφαρµόζουν τους κανόνες που τους
υπαγορεύονται.
4. Η νέα γενιά αντιπαραθέτει στην αδράνεια και τον συντηρητισµό των µεγάλων τη
βία και την ακολασία.
5. Οι νέοι αµφιβάλλουν για όλα.
ii) Να παρουσιάσετε περιληπτικά (60-70 λέξεις) στους συµµαθητές και τις
συµµαθήτριές σας όσα αρνητικά αποδίδουν οι νέοι στους µεγάλους και τους λόγους
στους οποίους αποδίδει η δηµοσιογράφος το χάσµα. (µονάδες 15)
2ο Θέµα δοµής και γλώσσας του κειµένου
(3 ερωτήµατα µε σύνολο µονάδων 30, επιµερισµένες αναλόγως της βαρύτητας του
καθενός)
Ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών /µαθητριών:
- είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δοµή του κειµένου ή τη δοµή και τον τρόπο
ανάπτυξης µιας παραγράφου
- είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις /φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και
νοηµατική αλληλουχία του κειµένου
- είτε να αποδίδουν το περιεχόµενο της παραγράφου µε πλαγιότιτλους
-είτε να µετασχηµατίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη σύνταξη, το λεξιλόγιο
(συνώνυµα ή συνώνυµες φράσεις, αντώνυµα, παράγωγα, σύνθετα κτλ.), τα σηµεία
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στίξης, σύµφωνα µε συγκεκριµένες περιστάσεις επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το
επικοινωνιακό αποτέλεσµα
-είτε να ερµηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειµένου µε βάση τα κειµενικά συµφραζόµενα
και το επικοινωνιακό πλαίσιο.
i) Να αποδώσετε το περιεχόµενο της 1ης και της 3ης παραγράφου µε πλαγιότιτλους.
(µονάδες 10)
ii) Να εντοπίσετε τα δοµικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου «Διότι τα παιδιά, τα
περισσότερα παιδιά…, γίνοµαι περισσότερο ο εαυτός µου» και να αναγνωρίσετε και να
καταγράψετε τον τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου. (µονάδες 10)
iii) Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις, να γράψετε από µία δική σας
πρόταση, ώστε να προκύπτει η σηµασία της λέξης: «γυαλί», παλιµπαιδίζουµε,
«κατάποση», αµφότερες, πρόδηλα. (Οι λέξεις είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε
οποιονδήποτε τύπο τους). (µονάδες 10)
3ο Θέµα ερµηνείας-παραγωγής λόγου
Η ερµηνεία-παραγωγή λόγου, βαθµολογείται µε σαράντα (40) µονάδες, αναπτύσσεται
µε τη µορφή κειµένου επιχειρηµατολογίας (δηµόσια οµιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει
έκταση ανάλογα µε την τάξη. (Για την Α΄ Λυκείου 250-300 λέξεις).
Ζητείται από τους/τις µαθητές /-τριες να συντάξουν δικό τους κείµενο, σε συνάρτηση µε
το κείµενο αναφοράς, ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο κρίνουν ή
σχολιάζουν σηµεία του κειµένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν
τεκµηριωµένα προσωπικές απόψεις.
Ύστερα από µία σφοδρή σύγκρουση που είχες µε τους γονείς σου εξαιτίας της
αυστηρότητάς τους/ των µεγάλων απαιτήσεών τους από σένα/ της µεγάλης
παρέµβασής τους στη ζωή σου/ της αδυναµίας τους να σε κατανοήσουν / της
επιθυµίας σου να σπουδάσεις στο εξωτερικό έφυγες από το σπίτι θυµωµένος/-η.
Περπάτησες, συναντήθηκες µε φίλους, µίλησες, άκουσες συµβουλές, σκέφτηκες
πολλά. Και επειδή αντιλαµβάνεσαι πως παρόµοια προβλήµατα απασχολούν τους
περισσότερους συνοµηλίκους σου, αποφασίζεις να συντάξεις ένα άρθρο που θα
δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του σχολείου σου.
Σε 250-300 λέξεις προσπάθησε να διατυπώσεις αντικειµενικές προτάσεις που θα
εξοµάλυναν τις σχέσεις των νέων µε τους µεγάλους. (µονάδες 40)
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Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι πελαργοί γονείς (απόσπασµα)
Ο προχωρηµένος πελαργός ήταν µόνο δύο εβδοµάδων όταν ρώτησε από πού έρχονται
τα µωρά. «Θεέ µου» είπε η µητέρα του. «Δηλαδή, αµάν, τι ερώτηση είναι αυτή».
Θεωρούσε τον εαυτό της αρκετά µοντέρνο, αλλά κάπου δεν έπρεπε να µπαίνει ένα
όριο; «Θα σου απαντήσω λίγο αργότερα» του είπε, και έχωσε µια ρέγγα στο λαιµό
του µε λίγο περισσότερη δύναµη απ' όσο συνήθως. Αργότερα την ίδια µέρα η µητέρα
πελαργός επανέλαβε τη συζήτηση στην αδελφή της, που είχε επίσης ένα νεογέννητο
νεοσσό. Την επανέλαβε ως µια ιστορία του τύπου «άκου κάτι πράγµατα που λένε τα
παιδιά», και δεν ήταν καθόλου προετοιµασµένη για την αντίδραση που προκάλεσε.
«Ο µοναχογιός σου στράφηκε σε σένα για απαντήσεις, κι εσύ δεν του τις έδωσες;»
«Φυσικά και δεν του τις έδωσα» είπε η µητέρα πελαργός. «Τι λέµε, είναι και ο ίδιος
µωρό. Πώς µπορεί να καταλάβει κάτι τόσο περίπλοκο;»
«Οπότε τα παιδιά πρέπει να τα αποπαίρνουµε ή, ακόµα χειρότερα, να τους λέµε
ψέµατα;»
«Μέχρι να µεγαλώσουν αρκετά, φυσικά».
«Οπότε λέµε ψέµατα ξανά και ξανά και µετά µια µέρα έχουµε την απαίτηση να µας
πιστέψουν;»
«Έτσι ήταν τα πράγµατα στην δική µας οικογένεια, και δεν ένιωσα ποτέ κανένα
ιδιαίτερο τραύµα» είπε η µητέρα πελαργός. «Εκτός αυτού, δεν είναι τόσο ψέµατα όσο
ιστορίες. Υπάρχει µια διαφορά».
«Σοβαρά, υπάρχει διαφορά;» είπε φτύνοντας σχεδόν η αδελφή της, ξαφνιασµένη µε
το πόσο τη θύµωνε η κουβέντα. «Δώσε µου ένα παράδειγµα».
Η µητέρα πελαργός µισόκλεισε τα µάτια κοιτώντας πέρα από τις γύρω σκεπές µέχρι
που της ήρθε κάτι. «Ωραία. Θυµάµαι όταν είδα για πρώτη φορά την πανσέληνο και ο
παππούς µού είπε πως ήταν ένας µακρινός φυσικός δορυφόρος που δηµιουργήθηκε
πριν από δισεκατοµµύρια χρόνια. Και το πίστευα για πάρα πολύ καιρό µέχρι που
έµαθα τελικά την αλήθεια».
«Την αλήθεια;» είπε η αδελφή της.
«Το έφτιαξε ο Θεός» ανακοίνωσε η µητέρα πελαργός.
Η αδελφή της ένιωσε ξαφνικά ναυτία. «Ποιος;»
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«Ο Θεός» επανέλαβε η µητέρα πελαργός. «Έφτιαξε τον κόσµο και τους ουρανούς,
όλα µε χώµα και ισχυρή θέληση, και σε λιγότερο από µια εβδοµάδα! Άκουσα έναν
καρδινάλιο που µιλούσε γι' αυτόν στην κορυφή του καθεδρικού στην πλατεία, και
έµαθα πραγµατικά πολλά πράγµατα»,
«Ώστε αυτό φέρνει τα µωρά; Ο Θεός;»
«Χριστέ µου, όχι» είπε η µητέρα πελαργός. «Τα µωρά τα φέρνουν τα ποντίκια».
Η αδελφή της χρειάστηκε µερικά λεπτά µέχρι να καταφέρει να µιλήσει. «Αχ γλυκιά
µου» είπε, «τα µωρά µας είναι τεράστια, πώς στο καλό;…»
«Αυτά είναι ιδιαίτερα ποντίκια» εξήγησε η µητέρα πελαργός. «Ικανά να σηκώνουν
πράγµατα πολύ βαρύτερα από τα ίδια. Κρύβονται µέχρι να κάνεις τα αβγά σου,
κατάλαβες, και µετά, όταν έχεις γυρισµένη την πλάτη, βάζουν µέσα τους νεοσσούς».
«Μα φτιάχνουµε τις φωλιές µας πάνω στις καµινάδες» είπε η αδελφή. «Πώς θα
µπορούσε ένα µικρό ποντίκι -ένα ποντίκι που κουβαλάει ένα ζωντανό, ζωηρό
νεογέννητο- να σκαρφαλώσει τόσο ψηλά; Και πώς κρατάει τον νεοσσό όσο
σκαρφαλώνει;»
«Δεν έχεις ακούσει ποτέ για τις µαγικές τσέπες;» ρώτησε η µητέρα πελαργός.
«Οι µαγικές τσέπες των ποντικιών, φυσικά» είπε η αδελφή της, και αναρωτιόταν πώς
κάποιος τόσο αφελής κατάφερνε να βρει τροφή για να φάει, πόσο µάλλον να φτιάξει
µια φωλιά και να αναθρέψει ένα παιδί. «Και πού ακριβώς την έµαθες αυτή την
πληροφορία;»
«Α» είπε η µητέρα πελαργός «από αυτόν τον τύπο µε τον οποίο κάνω σεξ».
Τώρα ήταν η σειρά της αδελφής να κοιτάξει πέρα από τις σκεπές. «Το βρήκα» είπε.
«Γιατί να µην πεις στο γιο σου ότι από εκεί έρχονται τα µωρά - το σεξ. Είναι τρελό,
το ξέρω, αλλά ίσως να τον ικανοποιήσει µέχρι να µεγαλώσει αρκετά, ώστε να µπορεί
να καταλάβει την ιδέα των ποντικιών µε τις µαγικές τσέπες».
«Λες;»
«Και βέβαια» είπε η αδελφή της.
Η µητέρα πελαργός έφυγε πετώντας, και η αδελφή της, σοκαρισµένη, την κοίταζε να
αποµακρύνεται. Είχαν και οι δύο τους ίδιους γονείς και είχαν φύγει από τη φωλιά την
ίδια περίπου εποχή. Ζούσαν στην ίδια πόλη και έπιναν το ίδιο νερό, πώς γινόταν
λοιπόν αυτή να είναι τόσο έξυπνη ενώ η καηµένη η αδελφή της ήταν τόσο
συγχυσµένη; (…)
David Sedaris, Σκίουρος ζητεί Βερβερίτσα, µτφ. Μυρσίνη Γκανά, εκδ. Μελάνι,
Αθήνα, 2010
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B. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1ο Θέµα ανάγνωσης - κατανόησης του κειµένου
- Το συγκεκριµένο θέµα µπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήµατα ίδιας βαρύτητας
περίπου.
- Μόνο ένα από αυτά µπορεί να είναι ερώτηµα ανοικτού τύπου και η απάντηση στο
ερώτηµα ανοικτού τύπου µπορεί να κυµαίνεται από 50 έως 60 λέξεις.
- Το θέµα βαθµολογείται µε 30 µονάδες.
Ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών/µαθητριών
- είτε να εντοπίζουν στο κείµενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό
πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα/ αίτια που κατευθύνουν τη δράση των
αφηγηµατικών ηρώων, βασικά θέµατα, ιδέες, προβληµατισµούς που θέτει το κείµενο,
αξίες που προβάλλει, τεκµηριώνοντας την άποψή τους µε στοιχεία του κειµένου
- είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες µε βάση τα δεδοµένα του κειµένου
- είτε να επισηµαίνουν τα σύµβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό
κείµενο και να παρουσιάζουν µε δικά τους λόγια το νόηµα που τους δίνουν.
i) Σε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισµούς να δώσετε τον χαρακτηρισµό
«Σωστό» ή «Λάθος», µε βάση το κείµενο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας,
παραπέµποντας στα αντίστοιχα χωρία. (µονάδες 15)
α. Η µητέρα πελαργός θεωρούσε τον εαυτό της αρκετά µοντέρνο.
β. Η µητέρα πελαργός ήταν απολύτως προετοιµασµένη για την αντίδραση που
προκάλεσε στην αδερφή της.
γ. Ο παππούς είπε ότι την πανσέληνο την έφτιαξε ο Θεός.
δ. Η µητέρα πελαργός πίστευε ότι τα µωρά τα φέρνουν τα ποντίκια.
ε. Η µητέρα πελαργός και η αδελφή της, έχοντας και οι δύο τους ίδιους γονείς και
έχοντας φύγει από τη φωλιά την ίδια περίπου εποχή, ήταν το ίδιο έξυπνες.
ii) Να παρουσιάσετε σε µία παράγραφο 50-60 λέξεων, µε δικά σας λόγια, πώς ο
καρδινάλιος ερµηνεύει τη δηµιουργία του κόσµου. (µονάδες 15)
2ο Θέµα προσέγγισης της γλώσσας του κειµένου
- Το συγκεκριµένο θέµα µπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήµατα (µέχρι 3) στα οποία η
βαθµολογία επιµερίζεται ανάλογα µε τη βαρύτητά τους.
- Το θέµα βαθµολογείται µε 30 µονάδες.
Ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών/µαθητριών
- είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά σηµεία οργάνωσης της αφηγηµατικής πλοκής ή της
ποιητικής γραφής
- είτε να εντοπίζουν µέσα στο κείµενο συγκεκριµένους δείκτες που δίνονται
(αφηγηµατικούς τρόπους, αφηγηµατικές τεχνικές, ρηµατικά πρόσωπα κ.ά.) και να
ερµηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόηµα και το ύφος
- είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά µέσα-τρόπους (µεταφορές, παροµοιώσεις,
επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόηµα και το
ύφος του κειµένου.
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i) Στο παραπάνω απόσπασµα να εντοπίσετε και να καταγράψετε τρία (3) εκφραστικά
µέσα. (µονάδες 15)
ii) Να αναγνωρίσετε την κυρίαρχη αφηγηµατική τεχνική, στο παραπάνω απόσπασµα,
και να σχολιάσετε µε συντοµία την αποτελεσµατικότητά της. (µονάδες 15)
3ο Θέµα ερµηνείας και παραγωγής λόγου
Θέµα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή δηµιουργικού µετασχηµατισµού
Η έκταση του µαθητικού κειµένου κυµαίνεται από 100 έως 200 λέξεις ανάλογα µε την
τάξη και τις απαιτήσεις του θέµατος
Το θέµα βαθµολογείται µε 40 µονάδες.
Ζητείται από τους µαθητές /-τριες
να αξιολογήσουν ιδέες, στάσεις, συµπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείµενο µε βάση
-είτε τα κειµενικά συµφραζόµενα
-είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συµφραζόµενα της εποχής παραγωγής του έργου
(εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες)
να τις συγκρίνουν µε αυτές του σήµερα ή να τις συσχετίσουν µε προσωπικές εµπειρίες,
βιώµατα, συναισθήµατα.
i) Σε µία παράγραφο 100-200 λέξεων, να αναπτύξετε ένα επιχείρηµα, µε το οποίο θα
αποδεικνύετε πως οι γονείς οφείλουν να λένε την αλήθεια στα παιδιά τους, ακόµη κι
όταν αυτά βρίσκονται σε µικρή ηλικία. (µονάδες 40)
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