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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ______________________________________ 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _________ 

KEIMENO I: Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη, Νέοι και αλκοόλ 

Η Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη είναι πανεπιστημιακός με αντικείμενο την 

Κοινωνιολογία της Οικογένειας και της Παιδικής-εφηβικής Ηλικίας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ: Ρέα Βιτάλη, Το παλτό μου, μαμά 

 Η Ρέα Βιτάλη είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Το απόσπασμα που 

ακολουθεί προέρχεται από το τελευταίο μυθιστόρημά της «Το παλτό μου, μαμά» (2019). 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ: Πορίσματα ερευνών 

 Οι παρακάτω πίνακες προέρχονται από εργασίες φοιτητών με θέμα τη χρήση 

αλκοόλ. 
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 Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α 1. Να αποδώσετε περιληπτικά σε ένα κείμενο 60-70 λέξεων τις βαθύτερες αιτίες οι οποίες, 

κατά τη γνώμη του συγγραφέα του Κειμένου Ι, παρασύρουν τους νέους στην κατανάλωση 

αλκοόλ.  

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Β 

Β 1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση συμφωνεί με το 

νόημα του κειμένου, ή τη λέξη Λάθος, αν δε συμφωνεί. Να σημειώσετε τα αντίστοιχα χωρία του 

κειμένου που επιβεβαιώνουν τους χαρακτηρισμούς σας. 

i. Η κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους συνδέεται με ηλικιακά στερεότυπα που 

υπάρχουν στην κοινωνία μας. 

ii. Οι έφηβοι παρασύρονται στην κατάχρηση αλκοόλ κυρίως από την παρέα. 

iii. Οι νέοι παρασύρονται από τα κυρίαρχα πρότυπα ψυχαγωγίας και αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου. 
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iv. Η ελληνική οικογένεια είναι συνυπεύθυνη για το πρόβλημα του αλκοολισμού των νέων. 

v. Παρόλο που η ενημέρωση των μαθητών για το φαινόμενο του αλκοολισμού είναι σχετικά 

ικανοποιητική, το πρόβλημα οξύνεται. 

Μονάδες 10 

Β 2. α. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου Ι η συγγραφέας υποστηρίζει ότι για την 

κατανάλωση αλκοόλ ευθύνονται το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και το χαμηλό επίπεδο 

γνώσεων για τις συνέπειες της χρήσης του. Πόσο βέβαιη δείχνει για αυτά που παρουσιάζει ; Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας κάνοντας αναφορά στα µέσα που αξιοποιεί και στις γλωσσικές 

επιλογές . Να παρουσιάσετε από ένα παράδειγµα µέσα από το κείµενο για κάθε ένα από τα 

παραπάνω. 

Μονάδες 5 

Β 2. β. Η συντάκτης του Κειμένου Ι αναφέρεται συχνά σε έρευνες. Να εξηγήσετε τη 

συγκεκριμένη επιλογή της λαμβάνοντας υπόψη το είδος του κειμένου. 

Μονάδες 4 

Β 2. γ.  Ποιες απόψεις της συντάκτριας του Κειμένου Ι επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα 

ερευνών που περιέχονται στους πίνακες 1 και 2 του  Κειμένου ΙΙΙ;. 

Μονάδες 6 

Β 3α. Να εντοπίσετε τρία χαρακτηριστικά της γλώσσας του Κειμένου Ι που επιβεβαιώνουν ότι 

αυτό ανήκει στον επιστημονικό λόγο και να καταγράψετε ένα χωρίο για κάθε χαρακτηριστικό. 

Μονάδες 6 

Β 3β. «Είναι πράγματι άξιο προσοχής …… καθώς και η άμεση σύνδεσή τους με το αλκοόλ.»: Να 

µεταφέρετε το απόσπασµα της τέταρτης παραγράφου του Κειµένου Ι στην ενεργητική σύνταξη. 

Ποιο από τα δύο είδη σύνταξης (ενεργητική ή παθητική) θεωρείτε ότι είναι το πλέον κατάλληλο 

στο κείµενο, µε βάση τον σκοπό του συγγραφέα και το επικοινωνιακό αποτέλεσµα στον 

αναγνώστη; 

Μονάδες 4 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ 1. Ο ήρωας στο Κείμενο ΙΙ δίνει μια «ιδιαίτερη» μάχη. Αφού την προσδιορίσετε, να 

απαντήσετε αν έχει προετοιμάσει τον εαυτό του επαρκώς, ώστε να κερδίσει αυτή τη μάχη, 

αξιοποιώντας τρεις τουλάχιστον κειμενικούς δείκτες που θα ενισχύουν την άποψή σας. Τι 

πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει, ώστε να έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας; Να 

απαντήσετε σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων.  

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ 1. Με βάση τις απόψεις που διατυπώνονται στο Κείμενο Ι , να γράψετε ένα άρθρο 350-400 

λέξεων στη σχολική σας εφημερίδα στο οποίο να εξηγήσετε με ποιον τρόπο συμβάλλουν τα 

προβαλλόμενα στην εποχή μας πρότυπα ζωής, ψυχαγωγίας και αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου στη διάδοση της χρήσης αλκοόλ από τους εφήβους και να παρουσιάσετε τρόπους με 

τους οποίους μπορούν η οικογένεια και η πολιτεία να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

Μονάδες 30 

 

Με επιτυχία 


