
[1] 
 

Διαγώνισμα Α’ Λυκείου 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους 

     Οι φιλικές σχέσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη ζωή των εφήβων, καθώς επηρεάζουν 

πολύπλευρα την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και συντελούν στην ομαλή προσαρμογή τους στην 

ενήλικη ζωή. Οι έφηβοι συναναστρέφονται καθημερινά με συνομηλίκους στο πλαίσιο του 

σχολείου και της γειτονιάς, μοιράζονται κοινές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα και ,μέσω αυτής 

της διαδικασίας, διαμορφώνουν τελικά τις φιλίες τους. Η συναναστροφή και η επικοινωνία με 

φίλους τούς δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να ανταλλάξουν και να 

διαμορφώσουν απόψεις. Με αυτό τον τρόπο καλύπτουν βασικές συναισθηματικές τους ανάγκες, 

όπως για παράδειγμα ,η συναισθηματική στήριξη και η κοινωνική αποδοχή.  

     Η ύπαρξη , λοιπόν, μιας τουλάχιστον στενής φιλικής σχέσης αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες για την ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων, καθώς 

συντελεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Επίσης, οι φιλικές σχέσεις προωθούν την κοινωνική 

και συναισθηματική μάθηση, καθώς και τη σχολική προσαρμογή, ενώ επιπλέον αποτρέπουν την 

εμφάνιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Αντίθετα, οι έφηβοι οι οποίοι είναι απομονωμένοι και 

δεν έχουν αναπτύξει συναναστροφές είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν συμπτώματα κατάθλιψης, 

να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και να γίνουν θύματα οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης ή 

βίας από συνομηλίκους τους.                                                                                                                                           

     Βέβαια, οι φιλικές σχέσεις των εφήβων, όπως είναι λογικό,  βασίζονται στη συχνή προσωπική 

επαφή και επικοινωνία. Συγκριτικά με το παρελθόν, οι έφηβοι χρησιμοποιούν στις μέρες μας 

ολοένα και περισσότερο την τεχνολογία ,για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα κινητά τηλέφωνα 

και οι διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο διευκολύνουν τη συχνή 

επικοινωνία των εφήβων μεταξύ τους. Αν και η χρήση της τεχνολογίας προάγει την 

κοινωνικοποίηση, η αλόγιστη χρήση της ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις, όπως 

χαμηλή σχολική επίδοση, επιβάρυνση της υγείας, διαταραχές στον ύπνο, καθώς και αύξηση 

αισθημάτων μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης. 

     Ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη στενών φιλικών 

δεσμών. Οι έφηβοι οι οποίοι έχουν καλές σχέσεις και καλή επικοινωνία στην οικογένειά τους και 

λαμβάνουν ικανοποιητική συναισθηματική στήριξη από τους γονείς τους φαίνεται να 

αναπτύσσουν μακροχρόνια πιο στενές φιλικές σχέσεις. Επίσης, η καλή ποιότητα των φιλικών 
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σχέσεων των εφήβων φαίνεται να συνδέεται με τον έλεγχο των γονιών για τις δραστηριότητές τους. 

Μελέτες έχουν επισημάνει ότι η επαρκής γνώση των γονιών αναφορικά με τις συναναστροφές των 

παιδιών τους και τις δραστηριότητές τους στο σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο τους αποτελεί 

σημαντικό προστατευτικό παράγοντα, προκειμένου να αποφευχθεί η εμπλοκή τους σε επικίνδυνες 

καταστάσεις. Βέβαια, όσο μεγαλώνουν οι έφηβοι τείνουν να αντιδρούν όλο και πιο αρνητικά στις 

προσπάθειες των γονιών τους για έλεγχο και οριοθέτηση, γεγονός που εντάσσεται στο ευρύτερο 

πλαίσιο της αυτονόμησής τους από την οικογένεια. 

Α. Κοκκέβη, Μ. Ξανθάκη, Α. Φωτίου, Ε. Καναβού (2010),  

Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, από το διαδίκτυο, 25.09.2014( διασκευή) 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά ,σε ένα κείμενο 60-70 λέξεων, το περιεχόμενο των δυο πρώτων 

παραγράφων του κειμένου ( «Οι φιλικές σχέσεις αποκτούν … ή βίας από τους συνομηλίκους 

τους»)                                                                                                                              Μονάδες 15 

Α2. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε σύμφωνα με το κείμενο τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας 

στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.       

α. Οι φιλικές σχέσεις προετοιμάζουν τον έφηβο για την ενήλικη ζωή του. 

β. Η σύναψη φιλικών σχέσεων ενισχύει την εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων. 

γ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δυσχεραίνουν την επικοινωνία ανάμεσα στους έφηβους. 

δ.  Οι έφηβοι όσο μεγαλώνουν θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν από τους γονείς τους. 

 ε.  Η οικογένεια επηρεάζει τη δημιουργία φίλων.                                                         Μονάδες 15    

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Να εντοπίστε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται νοηματικά η πρώτη με τη δεύτερη 

παράγραφο του κειμένου. 
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      β) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της τέταρτης παραγράφου του κειμένου (« Ο ρόλος … από 

την οικογένεια»).                                                                                                            Μονάδες 15 

Β2. Να εντοπίστε το είδος της σύνταξης στο παρακάτω απόσπασμα αιτιολογώντας την επιλογή 

αυτή των συντακτών του κειμένου και να το μετατρέψετε στο αντίθετο είδος. 

«Επίσης, οι φιλικές σχέσεις προωθούν την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, καθώς και τη 

σχολική προσαρμογή, ενώ επιπλέον αποτρέπουν την εμφάνιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων».                                                                                                                

Μονάδες 5 

Β3. Να γράψετε μια συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

συντελούν, ενίσχυση, αποτρέπουν, διευκολύνουν, αλόγιστη (χρήση).                       Μονάδες 5 

Β4. Ποιες γλωσσικές επιλογές χρησιμοποιούνται στο κείμενο από τους συντάκτες του; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας παραθέτοντας τρία παραδείγματα από το κείμενο.     Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα κείμενο που θα δημοσιεύσετε στο διαδικτυακό περιοδικό του σχολείου σας ,να 

καταγράψετε τις απόψεις σας σχετικά με τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας και να 

αιτιολογήσετε γιατί σήμερα είναι δύσκολο να επιτευχθεί.                                             Μονάδες 40 
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Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» 

( Ο αφηγητής, ένας διανοούμενος που θέλει να απομακρυνθεί για λίγο από τις θεωρητικές του 

ενασχολήσεις, αποφασίζει να συνεργαστεί με τον Αλέξη Ζορμπά, έναν εξειδικευμένο εργάτη 

μεταλλείων, στην εκμετάλλευση ενός λιγνιτωρυχείου στην Κρήτη. Η υπόθεση του ορυχείου 

δεν θα προχωρήσει πολύ, αφού επί της ουσίας ό,τι θα κυριαρχήσει στην κοινή τους περιπέτεια 

θα είναι οι συζητήσεις για διάφορα καίρια θέματα, όπως είναι η ζωή, ο θάνατος κι ο έρωτας. 

Οι δύο άνδρες θα αναπτύξουν ένα στενό φιλικό δεσμό, προτού τερματίσουν τη συνεργασία 

τους κι οι δρόμοι τους χωρίσουν ξανά). 

«Όλα τελείωσαν. Ο Ζορμπάς μάζεψε το σύρμα, τα εργαλεία, τα βαγονάκια, τα σιδερικά, την 

ξυλεία, τα ‘καμε σωρό στο ακρογιάλι και περίμενε να έρθει το καΐκι να τα φορτώσει. 

- Σου τα χαρίζω, Ζορμπά, είπα· δικά σου, και καλά κέρδη. 

Ο Ζορμπάς έσφιξε το λαιμό του, σα να ‘θελε να κρατήσει ένα λυγμό. 

- Χωρίζουμε; μουρμούρισε. Που θα πας αφεντικό; 

- Φεύγω για την ξενιτιά· έχει ακόμα πολλά χαρτιά να φάει μέσα μου η κατσίκα. 

- Δεν έβαλες ακόμα γνώση, αφεντικό; 

- Έβαλα, Ζορμπά, ας είσαι καλά· μα ακολουθώ τον ειδικό σου δρόμο· θα κάμω με τα 

βιβλία, ό,τι έκαμες και συ με τα κεράσια· θα φάω τόσο πολύ χαρτί, που θα μου ‘ρθει 

αναγούλα, θα κάμω εμετό και θα γλιτώσω. 

- Και τι θα γίνω εγώ, χωρίς τη συντροφιά σου, αφεντικό; 

- Μη θλίβεσαι, Ζορμπά, θα ξανασμίξουμε πάλι και θα βάλουμε, ποιος ξέρει, μεγάλη η 

δύναμη του ανθρώπου! σε πράξη το μεγάλο μας σχέδιο: Να χτίσουμε μοναστήρι όπως 

το θέμε εμείς, χωρίς Θεό, χωρίς διάολο, με λεύτερους ανθρώπους, και θα κάθεσαι εσύ, 

Ζορμπά, στην πόρτα, να κρατάς τα κλειδιά, σαν τον Άγιο Πέτρο, ν’ ανοίγεις και να 

κλείνεις … 

Ο Ζορμπάς, καθισμένος χάμω, ακουμπούσε τη ράχη στην παράγκα, γέμιζε και 

ξαναγέμιζε το ποτήρι του, έπινε και δε μιλούσε. 

Είχε νυχτώσει, είχαμε ‘ποφάει και τώρα κάναμε τη στερνή μας κουβέντα 

κουτσοπίνοντας· αύριο θα χωρίζαμε- θα ‘φευγα εγώ για το Κάστρο. 

- Ναι … ναι … έκανε ο Ζορμπάς, τραβούσε τα μουστάκια του κι έπινε ξεροσφύρι. 
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Ο καλοκαιριάτικος ουρανός ήταν γεμάτος άστρα· η νύχτα από πάνω μας 

σπιθοβολούσε· μέσα η καρδιά μας ήθελε να μουγκρίσει, μα κρατιόταν. 

«Χαιρέτα, αποχαιρέτα για πάντα, συλλογιζόμουν, κοίτα τον καλά, ποτέ σου πια δε θα 

ξαναδούν τα μάτια σου το Ζορμπά!» 

Έκαμα να πέσω στη γέρικη αγκαλιά και να κινήσω το κλάμα, μα ντράπηκα· έκαμα να 

γελάσω για να κρύψω τη συγκίνησή μου, μα δεν μπόρεσα· ο λαιμός μου ήταν 

φραμένος. 

Κοίταξα τον Ζορμπά ν’ ανασηκώνει το λιγνό κοκαλιάρικο λαιμό και να πίνει αμίλητος· 

τον κοίταζα και στοχάζουμουν πόσο αλήθεια καταπληκτικό μυστήριο είναι ετούτη η 

ζωή και πώς σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι σα φύλλα χινοπωριάτικα που τα 

κυνηγά η μπόρα· και πώς του κάκου μοχτάς ν’ αρπάξεις με τη ματιά σου το πρόσωπο, 

το σώμα, τις χερονομίες του ανθρώπου που αγαπάς- κι όμως σε λίγα χρόνια δε θυμάσαι 

πια αν ήταν γαλάζια ή μαύρα τα μάτια του … 

«Προύντζος σκληρός, φώναξα από μέσα μου, ατσάλι έπρεπε να ‘ναι η ψυχή του 

ανθρώπου, κι όχι αγέρας!» 

Ο Ζορμπάς έπινε, κρατούσε τη χοντρή κεφάλα του όρθια, ακίνητη. Θαρρούσες, κι 

αφουκράζουνταν μέσα στη νύχτα κάποιο περπάτημα που ζύγωνε ή κάποιο περπάτημα 

που αλάργαινε και που δεν ακούγουνταν παρά μονάχα μέσα στο σπλάχνο… 

- Τι συλλογιέσαι, Ζορμπά; 

- Τι να συλλογιέμαι, αφεντικό; Τίποτα. Τίποτα σου λέω! Δε συλλογιέμαι τίποτα. 

Κι ύστερα σε λίγο, ξαναγεμίζοντας το ποτήρι: 

- Στην υγειά σου, αφεντικό! 

Σκουντρήξαμε. Καταλαβαίναμε κι οι δυο μας πως δεν μπορούσε να βαστάξει πια 

πολλήν ώρα τόση στενοχώρια. Έπρεπε να βάλουμε τα κλάματα ή να πιάσουμε το χορό 

και να γίνουμε στουπί στο μεθύσι. 

- Παίξε, Ζορμπά! πρότεινα. 

- Το σαντούρι, δεν τα ‘παμε, αφεντικό; το σαντούρι θέλει καλή καρδιά. Θα παίξω 

ύστερα από ένα μήνα, από δύο μήνες, από δύο χρόνια, ξέρω κι εγώ; Και θα 

τραγουδήσω τότε πως χωρίζουνται δύο άνθρωποι για πάντα. 

- Για πάντα! ξεφώνησα τρομαγμένος. 

Έλεγα από μέσα μου το φοβερό αυτόν αγιάτρευτο λόγο μα δεν είχα κουράγιο να τον 

ακούσω φωναχτά· τρόμαξα. 
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- Για πάντα! ξανάπε ο Ζορμπάς, καταπίνοντας με δυσκολία το σάλιο του. Για πάντα. 

Αυτά που μου λες, θα σμίξουμε πάλι, θα φτιάσουμε μοναστήρι, παρηγοριές στον 

άρρωστο όσο να βγει η ψυχή του … Δεν τα δέχουμαι! Δεν τα θέλω! Τι; γυναικούλες 

είμαστε, να θέμε παρηγορίες; Δε θέμε παρηγοριές. Ναι, για πάντα!» 

 

Νίκος Καζαντζάκης, «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», Εκδόσεις Καζαντζάκη 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Σε κάθε μία από τις προτάσεις/ πληροφορίες που ακολουθούν να δώσετε τον χαρακτηρισμό 

«Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με το αν αποδίδουν το νόημα του κειμένου σωστά ή όχι. Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο. 

i. Ο αφηγητής προκειμένου να απαλλαγεί από την αγάπη του για τα βιβλία, σκοπεύει να 

διαβάσει όσα περισσότερα μπορεί, μέχρι να αηδιάσει. 

ii. Ο Ζορμπάς δηλώνει πρόθυμος να ανταποκριθεί στο αίτημα του αφηγητή να παίξει 

μουσική. 

iii. Ο αφηγητής θεωρεί πως η ψυχή του ανθρώπου θα έπρεπε να είναι φτιαγμένη από 

ατσάλι, για ν’ αντέχει τον πόνο του αποχωρισμού. 

iv. Ο Ζορμπάς δεν καταδέχεται τις προτάσεις του αφηγητή για κάποια πιθανή μελλοντική 

επανένωσή τους, διότι τις θεωρεί περιττές προσπάθειες παρηγοριάς. 

v. Οι δύο φίλοι θα χωρίζονταν δύο μέρες μετά από αυτή τους τη συνάντηση. 

Μονάδες 10 

Α2. Να παρουσιάσετε με δικά σας λόγια το βασικό θέμα που αναπτύσσεται στο ακόλουθο χωρίο: 

«τον κοίταζα και στοχάζουμουν πόσο αλήθεια καταπληκτικό μυστήριο είναι ετούτη η ζωή και πώς 

σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι σα φύλλα χινοπωριάτικα που τα κυνηγά η μπόρα· και πώς του 

κάκου μοχτάς ν’ αρπάξεις με τη ματιά σου το πρόσωπο, το σώμα, τις χερονομίες του ανθρώπου 

που αγαπάς».                                                                                                 Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Στο κείμενο που σας δίνεται: 

i) Να καταγράψετε έναν βασικό αφηγηματικό τρόπο. 
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ii) Να εντοπίσετε την αφηγηματική τεχνική που χρησιμοποιείται ως προς τη διάρκεια των 

γεγονότων.                                                                                            Μονάδες 15 

 

Β2. Στις ακόλουθες περιόδους τα συναισθήματα των ηρώων υποδηλώνονται και με τη μεταφορική 

χρήση της γλώσσας. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα σημεία του κειμένου, όπου η γλώσσα 

χρησιμοποιείται μεταφορικά. Να αποδώσετε με δικά σας λόγια τα συναισθήματα που εκφράζονται 

στα συγκεκριμένα χωρία: 

i) Προύντζος σκληρός, φώναξα από μέσα μου, ατσάλι έπρεπε να ‘ναι η ψυχή του 

ανθρώπου, κι όχι αγέρας! 

ii) Το σαντούρι, δεν τα ‘παμε, αφεντικό; το σαντούρι θέλει καλή καρδιά. 

iii)  Έπρεπε να βάλουμε τα κλάματα ή να πιάσουμε το χορό και να γίνουμε στουπί στο 

μεθύσι.                                                                                                         Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Γ  

Στο πρόσωπο του Ζορμπά ο αφηγητής βρίσκει έναν αληθινό φίλο. Ποια θεωρείτε πως είναι η αξία 

της φιλίας στη ζωή του ανθρώπου; Να αναπτύξετε την απάντησή σας σε ένα ενιαίο κείμενο 100-

150 λέξεων.                                                                                                             Μονάδες 40 

 

 

Καλή Επιτυχία! 

 


