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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ                    ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ    2014 - 2015 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                   ΤΑΞΗ: Β΄      

ΩΡΑ: 10:30 -12:30                                                                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12.06.2015                         

ΟΔΗΓΙΕΣ:   α) Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι 

                      β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού  

                      γ) Να προσεχθεί η εμφάνιση και η ορθογραφία 

                      δ) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες 

                      ε) Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στα σφραγισμένα φύλλα και όχι στο   

 εξεταστικό έντυπο 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ                                                   (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄: 

Η φιλία στο διαδίκτυο 

 
Μπορεί να υπάρξει φιλία μέσω ίντερνετ; Παλιότερα πίστευα ότι ο χώρος του διαδικτύου ήταν τόπος που δεν 

μπορούσε κάποιος να κάνει πραγματικούς φίλους. Σιγά σιγά όμως άλλαξα γνώμη για το θέμα αυτό, 

δημιουργώντας πραγματικές φιλίες που έχουν αντέξει στον χρόνο. Η ανωνυμία πολλές φορές βοηθάει να 
ανοιγόμαστε περισσότερο, και ειδικά όταν κάτι μας πιέζει ή ζητάμε λύσεις! Αν είσαι τυχερός λοιπόν στην 

άλλη πλευρά υπάρχει κάποια ή κάποιος πρόθυμος να σε ακούσει, να σε κάνει να αισθανθείς καλύτερα και να 

γελάσεις, να σου συμπαρασταθεί στη λύπη σου ή ακόμα και να βοηθήσει να βρεθεί λύση σε κάποιο 

πρόβλημά σου! 
 

Αλλά και καυγάδες μπορούν να υπάρξουν σε αυτό τον χώρο και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που 

το πρόσωπο που βγάζουν σε forum ή στα chatrooms ή στο face book, δεν έχει καμία σχέση με αυτό της 
πραγματικής τους ζωής… ίσως γιατί αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται ή ντρέπονται να παραδεχτούν αυτό που 

είναι!  Όμως και στην καθημερινότητα μας το ίδιο δε συμβαίνει; Πόσοι φίλοι δε μας απογοήτευσαν αν και 

ζήσαμε μαζί τους όμορφες στιγμές της ζωής μας; Δε διανοηθήκαμε όμως να βγάλουμε τη φιλία από τη ζωή 
μας… συνεχίσαμε να πιστεύουμε σε αυτή! 

 

Κάπου πριν από χρόνια διάβασα σε ένα σάιτ ή μπλόγκ, δε θυμάμαι ακριβώς, τα εξής: 

 
«Και είναι τόσο όμορφη αυτή η φιλία, όταν φτάνει να γίνει πραγματική φιλία… γιατί απλά βλέπεις 

έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, όμως σου είναι τόσο οικείος και αγαπημένος μετά από τόσες ώρες 

συνομιλίας μέσω ίντερνετ ή τηλεφώνου!  Υπάρχουν φιλίες μου που ξεκίνησαν μέσω ίντερνετ και τώρα 

είναι σημαντικότερες από αυτές που έχω στην πραγματική μου ζωή». 

Και εγώ νιώθω τυχερή γιατί αυτή τη σκηνή, να γνωρίζω από κοντά αγαπημένες ιντερνετικές φίλες, την έχω 

ζήσει αρκετές φορές και είμαι σίγουρη ότι θα την ξαναζήσω και στο μέλλον!  Η χαρά είναι πραγματικά 
μεγάλη εκείνη τη στιγμή!  Αλλά είμαι ακόμα πιο τυχερή γιατί αυτές τις φίλες τις έχω κατατάξει ανάμεσα 

στις καλύτερες που έχω… 

Διαδικτυακά φιλαράκια μου να ’στε πάντα καλά! 

Αναρτήθηκε από Γιάννα στις 9:14 μ.μ. 

http://amplokaristes.blogspot.com/2011/01/blog-post_8592.html (διασκευή) 

http://amplokaristes.blogspot.com/2011/01/blog-post_8592.html
http://amplokaristes.blogspot.com/2011/01/blog-post_8592.html
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄: 

 
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη αναζητούν καθημερινά ανθρώπινη επαφή στις 

εικονικές λεωφόρους του Διαδικτύου. Καθισμένοι εμπρός στην οθόνη του υπολογιστή τους συνομιλούν 

ηλεκτρονικά και κανονίζουν συναντήσεις. Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανταλλάσσουν μετά 
μανίας ηλεκτρονικά μηνύματα με τη βοήθεια κινητών τηλεφώνων. Νεαρά παιδιά, αποκομμένα από την 

παρέα τους, συγκεντρωμένα σε μια μικροσκοπική οθόνη, αποστέλλουν και απαντούν σε μηνύματα, αδύναμα 

να συνειδητοποιήσουν ότι η πραγματική ζωή περνάει και χάνεται δίπλα τους. [...] 
  «Έχω την εντύπωση ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν καταφεύγει στο Internet για να συναντήσει έναν 

άλλο άνθρωπο, αλλά περισσότερο για να παίξει με αυτή την υπόθεση. Η όλη διαδικασία δεν είναι παρά ένα 

παιχνίδι με κάποιον που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος ή θα μπορούσε να γίνει σύντροφος ή φίλος, αλλά 

τελικά δε γίνεται τίποτε απ' όλα αυτά. Στατιστικά, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό συναντιέται και ένα ακόμη 
μικρότερο δημιουργεί τελικά σχέση» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κ. Γκοτζαμάνης, ψυχίατρος. Γιατί 

τελικά η σχέση είναι μια συνεχής ανταλλαγή βλεμμάτων, αγγιγμάτων, λόγου και συναισθημάτων και αυτά 

δεν μπορούν να μεταδοθούν από το Διαδίκτυο.  
Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι η τεχνολογία δίνει σε μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέες 

σχέσεις, να έρθουμε πιο κοντά, να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που κάτω από άλλες συνθήκες δε θα 

γνωρίζαμε ποτέ, να ξεπεράσουμε τα φράγματα της απόστασης και να συνομιλούμε με φίλους που 

βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης. 
Την ίδια στιγμή όμως, αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο να παραμελήσουμε τις προσωπικές μας σχέσεις 

με τους ανθρώπους που βρίσκονται  δίπλα μας.  Θα πρέπει να θυμόμαστε τις επιδράσεις που έχουν τα νέα 

μέσα, όπως το Διαδίκτυο, στην κοινωνική μας ζωή, γιατί ίσως οι επιδράσεις αυτές να μην μπορούν να 
προβλεφθούν από μας με βάση την εμπειρία μας από το παρελθόν.  Εξαρτάται από εμάς να μην αφήσουμε 

τα χρόνια της τεχνολογίας να γίνουν τα χρόνια της απομόνωσης.  Είναι καιρός να μάθουμε καλά το μάθημά 

μας και να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. 
 

Εφημερίδα «Το Βήμα» (διασκευή) 

 

Ερωτήσεις Κατανόησης 

 

1. Το θέμα του Κειμένου Α΄ είναι η φιλία στο διαδίκτυο. Να αναφέρετε δύο απόψεις που 

διατυπώνονται στο κείμενο αυτό από τη συγγραφέα.           (μονάδα 1) 

 

2. α) Στο Κείμενο Β΄ διατυπώνεται μια διαφορετική άποψη από αυτές του Κειμένου Α΄. 

Ποια είναι αυτή;  

  (μονάδα 0,5)                     

    β) Με ποιαν άποψη από αυτές που εκφράζονται στα δύο πιο πάνω κείμενα συμφωνείτε; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

  (μονάδα 0,5)                     

 

Οργάνωση Κειμένων 

 

3. Να δώσετε πλαγιότιτλους στην πρώτη και τέταρτη παράγραφο του Κειμένου Β΄. 

        (μονάδα 1)                                    

 

Μορφοσυντακτικά Φαινόμενα 

 

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους των πιο κάτω προτάσεων. 

(υποκείμενο, άμεσο αντικείμενο, έμμεσο αντικείμενο, σύστοιχο αντικείμενο) 

           

α) Η τεχνολογία δίνει  σε μας   τη δυνατότητα   να δημιουργήσουμε νέες σχέσεις. 

 

β) Είναι καιρός να μάθουμε καλά το μάθημά μας. 

                   (μονάδα 1) 
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5. Να δώσετε μονολεκτικά τα παραθετικά (συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός) του 

επιρρήματος καλά.    

                                                                                                                               (μονάδα 0,5) 

 

6. Να μεταφέρετε το ρήμα συμβαίνει 

 

 α) στον Παρατατικό 

 β) στον Στιγμιαίο Μέλλοντα                                                                            (μονάδα 0,5) 

 

 

Λεξιλογικές Ασκήσεις 

 

7.α) Να γράψετε το α΄ συνθετικό των πιο κάτω λέξεων: 

 

 - παραδεχτούν  - διανοηθήκαμε 

  

   β) Να σχηματίσετε μία νέα σύνθετη λέξη χρησιμοποιώντας το ίδιο α΄ συνθετικό  της 

κάθε  λέξης που σας δίνεται πιο πάνω.                                                                   

                                                                                                                                  (μονάδα 1)                            

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Παραγωγή Γραπτού Επικοινωνιακού Λόγου                        (ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 

 

 

Σε κείμενό σας που πρόκειται να δημοσιευθεί στο σχολικό περιοδικό να αναφέρετε ποια 

είναι η αξία της πραγματικής φιλίας και να αναπτύξετε ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια 

επιλογής των φίλων. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ 6)                                                        

 

Κείμενο Α΄:  

Πιτσιμπούργκο 
Πιτσιμπούργκο, 26 Νοέμβρη 1913 

 
      Ελέγκω μου, γυναικούλα μου, λίγη απαντοχή ακόμα, καρδούλα μου. Ευχαριστώ για το χαλβά, έφτασε 

τριμμένος αλλά ήτονε μπουκιά και συχώριο. Ο Σπύρος ελωλάθηκε, εγώ, σκεφτόμουνα ήμπα τού κάμει καλό 

στο ροχαλητό. Αλλά, μπα, τίποτις. 

     Εψές είχαμε συφορά εδώ στο Πιτσιμπούργκο, κόσμος επνίγηκε μέσα στον υπόνομο! Στους βόθρους! 
Είναι σκληρή η ζωή στην Αμερική, Ελέγκω μου, το μόνο καλό είναι ότι γνωρίζεις πού και πού κανέναν 

άθρωπο της προκοπής, κι ότι όλοι οι αθρώποι είναι διαφορετικοί, εχτός απ’ τους Σλάβους, πού ’ναι σαν κι 

εμάς, πάνω κάτω δηλαδής. Οι γυναίκες είν’ αλλιώτικες, όχι ότι ξενοκοιτάω, Ελέγκω μου, αλλά, είν’ 
αλλιώτικες και, ντρέπουμαι που θα το ειπώ, είναι τσαούσες, κάμνουνε ό,τι κάμνουνε κι οι άντρες. 

Δουλεύγουνε, μπαίνουνε στ’ αυτοκίνητα, οδηγούνε, ζητούνε μιστά, και τώρα θένε, λένε και τον ψήφο. Πριν 

από χρόνια, μού το ’πε ο Παντελής ο Τιχάκης, είχανε γίνει επεισόδια στα εργοστάσια, οι γυναίκες την 

επληρώσανε τη νύφη. Ξύλο, με παλούκια, Ελέγκω μου. Εδώ οι εργοστασιάρχες είναι ένα με τους Τούρκους. 
Βουρδουλιάζουνε. Αλλά μοναχά άμα ζητήσεις αύξηση. Λένε: έτσι και απεργήσετε, το ποτάμι θα βαφτεί 

κόκκινο. Σκιάζομαι, Ελέγκω μου και λουφάζω. Άχνα δε βγάζω ο έρμος. […] 

  
Ο Δημοστένης σου 

 

Χίος, 27 Δεκέμβρη 1913 

 

    Δημοστένη μου, ελπίζω η επιστολή μου να σε βρίσκει καλά. Τηλέφωνα εβάλανε αλλά είν’ δύσκολο να 

πιάσεις. Την Αιγνούσσα πιάνεις μονάχα. Γιατί, Δημοστένη μου, δε γυρίζεις να δουλέψεις στα μαντερίνια; Οι 

Τούρκοι φύγανε, οι περισσότεροι άντρες είναι κι αυτοί φευγάτοι στα παπόρια, χρειάζονται χέρια στα 
μαντερίνια και στη μαστίχα. Πέρασα μαύρα Χριστούγεννα, μοναχή μου, κλεισμένη στο σπίτι, κι όξω 

λύσσιαξε το ξεροβόρι και το σιτζίμι,1 σ’ το λέω Δημοστένη, το νερό έχει ποτίσει πια το σοβά, θα γείρει το 

ντουβάρι και θα με πλακώσει. 
    Τη νύχτα των Χριστουγέννων έπεσε κεραυνός στον ανεμόμυλο του Μερούση και σκότωσε μια γελάδα και 

μια προβατίνα. Η Ειρήνη, ο θειός, η θειά, η Μαριόγκα πήγαν στο γλέντι στο Βουνάκι, αλλ’ εγώ εν ήθελα να 

παιζογλαντίσω.2 Η ψυχή μου είναι μαύρη και μαργώνω3 εδώ μέσα, εψές εσκεπάστηκα με τρεις μπατανίες, τη 
μιαν πάνω στην άλληνε και ετουρτούριζα. Δεν ημπορώ άλλο να κοιμούμαι μοναχή μου, ξέρω ήντα λες, πως 

έγινα κιόλας πίζουλη4 σαν τη μακαρίτισσα τη μάνα μου. 

    Ήντα χαμπάρια να σου ειπώ; Ότι θέλουνε να κάμουνε τις 11 Νοέμβρη εθνική γιορτή; Ότι στο καφενείο 

στο Βουνάκι έγινε σκυλοκαβγάς; Βγήκανε, λέει, μαχαίρια, εν ηξεύρω γιατί. Ο μπάρμπας, που 
μεγαλοπιάνεται, μου είπε ότι στο Βροντάδο φκιάξανε προσκόπους, αλλά ήντα με μέλλει εμένα για δαύτα; 

Ήντα είν’ οι προσκόποι; 

    Σήμερα ήβγα αφ’ το σπίτι για να γράψω αυτό το γράμμα και να το ποστάρω5 και για ν’ αγοράσω σαπούνι 
αφ’ του Μαρτάκη. Ο Μαρτάκης τα διαφημίζει σ’ όλο το νησί, τα λέει «σαπούνια αποκλειστικώς μόνον δι’ 

οικογενειάρχας». Δημοστένη, ήντα σημαίνει αυτό; Εγώ δηλαδής που είμαι γυναίκα μοναχή εν ημπορώ ν’ 

αγοράσω σαπούνι του Μαρτάκη; Λένε πως λευκαίνει τ’ ασπρόρουχα και ε φέρνει φαγούρα, αλλά είναι, 

λένε, μόνο για οικογενειάρχες. Ήντα να κάμω; 
    Περιμένω γράμμα σου με το εισιτήριο του καραβιού. 

 

Ελέγκω 

 
ΥΓ. Επειδής είπες ότι οι Αμερικάνες είναι τσαούσες, σου λέω κι εγώ ότι πολλές από την «Αδελφότητα των 

κυριών» της κυρίας Λαδοπούλου είναι και παραείναι τσαούσες. Εγώ εν είμαι τσαούσα που κάθομαι και 
περιμένω ένα εισιτήριο για παπόρι. 

 
1 σιτζίμι: εδώ η δυνατή βροχή 

2 να παιζογλαντίσω: να διασκεδάσω 

3 μαργώνω: παγώνω, μουδιάζω από το κρύο  

4 πίζουλη: παράξενη, ιδιότροπη˙ 

5 να το ποστάρω: να το στείλω με το ταχυδρομείο 
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Κείμενο Β΄:  

Ξενιτεμένο μου πουλί 

Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, 

η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ 'χω τον καημό σου. 

Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω;1 

Μήλο αν σου στείλω σέπεται,2 τριαντάφυλλο μαδιέται, 

σταφύλι ξερωγιάζεται, κυδώνι μαραγκιάζει.3 

Να στείλω με τα δάκρυά μου μαντίλι μουσκεμένο, 

τα δάκρυά μου είναι καυτερά, και καίνε το μαντίλι. 

Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω; 

Σηκώνομαι τη χαραυγή, γιατί ύπνο δεν ευρίσκω, 

ανοίγω το παράθυρο, κοιτάζω τους διαβάτες, 

κοιτάζω τις γειτόνισσες και τις καλοτυχίζω, 

πώς ταχταρίζουν4 τα μικρά και τα γλυκοβυζαίνουν. 

Με παίρνει το παράπονο, το παραθύρι αφήνω, 

και μπαίνω μέσα, κάθομαι, και μαύρα δάκρυα χύνω. 

Ν.Γ. Πολίτη, Δημοτικά τραγούδια, Γράμματα 

1 να σου προβοδίσω: να σου δώσω αποχαιρετιστήριο δώρο    3 μαραγκιάζει: μαραίνεται  

2 σέπεται: σαπίζει       4 ταχταρίζουν: χορεύουν στην αγκαλιά 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, αφού μελετήσετε και τα δύο λογοτεχνικά 

κείμενα που σας δίνονται πιο πάνω: 

 

1. Να βρείτε ποιο είναι το κοινό θέμα των δύο κειμένων.                                       (μονάδα 1)     

 

2. Να αναφέρετε δύο (2) προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελέγκω στο Πιτσιμπούργκο και 

δύο (2) προβλήματα  που αντιμετωπίζει η γυναίκα του ξενιτεμένου.              

                       (μονάδες 2) 

 

3. Να συγκρίνετε τις γυναίκες της Αμερικής με την Ελέγκω (τέσσερις (4) διαφορές)              

                                                                                                                                 (μονάδες 2) 

                

4. Να περιγράψετε μία (1) εικόνα που σας συγκίνησε περισσότερο από την επιστολή της 

Ελέγκως και μία (1) από το δημοτικό τραγούδι. Να  αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                                                         

        (μονάδα 1) 

 

 

                                                                                                                     Ο Διευθυντής 

 

 
                                                                                     …………..…………………………. 

 

                                                                                                              Παρασκευάς Σαμάρας 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5406/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5406/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5406/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5406/

