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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ                 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014-2015 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015 

 

ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12/6/15                                                                                            

ΤΑΞΗ : Β΄                                                                                                            ΧΡΟΝΟΣ : 2 ώρες                                                                             

                                                                                                                              ΩΡΑ: 7:45 - 9:45                                                         

 

 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και χωρίζεται σε δύο (2) μέρη. 

Να απαντήσετε και στα δύο μέρη και σε όλα τα ερωτήματα στις λευκές κόλλες που δίνονται για τον 

σκοπό αυτό. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού.  

 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ  14) 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  1 
 

       Το ελληνικό σχολείο δέχεται σκληρή κριτική εξαιτίας των ποικίλων προβλημάτων του. Έτσι λοιπόν 

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για αναβάθμισή του. Αρχικά, το σχολικό πρόγραμμα πρέπει να υποστηρίζει 

την εθνική μας παιδεία και να καλλιεργεί την αγάπη για την πατρίδα. Παράλληλα, όμως, είναι αναγκαίο να 

στηρίζει τις πανανθρώπινες αξίες και να καλλιεργεί τον σεβασμό και για τις άλλες πατρίδες. Γιατί η 

νοσηρή* αγάπη για την πατρίδα, η εθνική αλαζονεία και η ξενοφοβία δεν έχουν θέση στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο.  

       Ταυτόχρονα, το ελληνικό σχολείο δεν πρέπει να περιφρονεί την τεχνολογία. Ο σύγχρονος άνθρωπος 

οφείλει να γνωρίζει το πώς να χειρίζεται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα οπτικοακουστικά μέσα, 

ώστε να γίνει ανεξάρτητος στο μέλλον. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει υπολογιστές είναι ο αναλφάβητος του 

σήμερα. Παρόλα αυτά, πολλές φορές η κατάχρηση των υπολογιστών και των οπτικοακουστικών μέσων στο 

σχολείο, μπορεί να μετατρέψει το μάθημα σε μια απρόσωπη διαδικασία και σε ρουτίνα. Η αμεσότητα και η 

εμπειρία του καλού δασκάλου δεν θα μπορέσουν να αντικατασταθούν ποτέ. Στο δικό του χέρι βρίσκεται η 

σωστή χρήση της τεχνολογίας στο πλαίσιο του μαθήματος. 

       Βέβαια, το σύγχρονο σχολείο πρέπει να βοηθά τον νέο άνθρωπο, ώστε να δημιουργεί και σωστή 

προσωπικότητα. Από τη μια μεριά ο νέος χρειάζεται να γαλουχείται* με τις αξίες του ανθρωπισμού και της 

αλληλεγγύης και από την άλλη έχει ανάγκη να καλλιεργεί την αυτοπεποίθησή του, να έχει το θάρρος της 

γνώμης του και να μην ντρέπεται γι’ αυτό που είναι. Οι ατομικές αλλά κυρίως οι ομαδικές εργασίες και 

δραστηριότητες του δίνουν την ευκαιρία για συνεργασία αλλά και για ανάδειξη των ταλέντων του. Έτσι, το 

σχολείο θα τον έχει βοηθήσει στο να «χτίσει» έναν στέρεο χαρακτήρα με διάθεση για προσφορά.  

       Ωστόσο, οι σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα ίσως να μη βοηθούν για 

αλλαγές. Οι πόροι του κράτους για την παιδεία ολοένα και συρρικνώνονται*, με αποτέλεσμα σε πολλά 

σχολεία να υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε αίθουσες, βιβλία, διδακτικό προσωπικό, αναλώσιμα (χαρτί, 

μελάνια κ.τ.λ.), ακόμα και σε πετρέλαιο για θέρμανση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η δύσκολη συγκυρία της 

χώρας θα ξεπεραστεί σύντομα και ότι το ελληνικό σχολείο θα πάρει τη θέση που του αρμόζει. Την πρώτη!  

 

(Μαθήτρια, από τη Βουλή των Εφήβων, διασκευή)   

 

*νοσηρή: αρρωστημένη, καταστρεπτική 

*να γαλουχείται: να ανατρέφεται 

*συρρικνώνονται: περιορίζονται 
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ΚΕΙΜΕΝΟ  2 

      Στις μέρες μας τα παιδιά έχουν ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις για καλύτερες σχολικές υποδομές 

και εκπαιδευτικά προγράμματα και καθηγητές. Συχνά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί παραπονιούνται 

για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, όμως δεν μπορούν να βοηθήσουν και να επέμβουν δραστικά, 

γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα. 

Αν κάποιος με ρωτούσε πώς φαντάζομαι το σχολείο των ονείρων μου, θα του έλεγα εξαρχής ότι το 

φαντάζομαι στην εξοχή, με μία μεγάλη πανέμορφη αυλή και πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Το ιδανικό σχολείο για μένα είναι ένα παλιό διατηρητέο κτίριο με πολλές αίθουσες για όλα τα μαθήματα 

και μεγάλα παράθυρα, για να εισβάλλει άπλετο φως στα πέτρινα δωμάτια. Καθώς επίσης και ένα cafe με 

τραπεζάκια όπου ο καθένας θα μπορεί να ξεκουραστεί πλήρως μετά από κάθε μάθημα. 

Όσον αφορά το λειτουργικό σύστημα του σχολείου θα προτιμούσα να διαρκούσε 3-4 ώρες το πρωί και να 

πηγαίνουμε για άλλο ένα δίωρο το απόγευμα, όπου θα διδασκόμαστε τις ξένες γλώσσες, κάτι σαν 

φροντιστήριο. Κατά την γνώμη μου η διάσπαση αυτή του προγράμματος θα μας ξεκούραζε και θα 

περνούσαμε πιο ευχάριστα τις σχολικές ώρες. 

Έπειτα κάτι άλλο που θα τραβούσε το ενδιαφέρον των μαθητών είναι οι διαδραστικές αίθουσες, η χρήση 

Internet και η προβολή της περίληψης του μαθήματος στον υπολογιστή. Αυτά βοηθάνε τους μαθητές να 

κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα και τους καθηγητές να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους, για να 

δείξουν στους μαθητές ό,τι περισσότερο μπορούν σχετικά με το μάθημα. 

Kάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε ένα ωραίο σχολικό περιβάλλον, όπου θα διασκεδάζει και 

ταυτόχρονα θα μαθαίνει, και αυτό το δικαίωμα υποχρεούται να το παρέχει το κράτος. Δυστυχώς όμως τα 

κράτη δεν παρέχουν τέτοιου είδους ανέσεις! 

(Μαθήτρια, Κατερίνα Κελνικόλα, Μαθητική εφημερίδα Κατά Τείχη του 1ου Γυμνασίου Συκεών 

Θεσσαλονίκης http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/katateixh/) 
 

 

 

 

Ερωτήσεις διερεύνησης των κειμένων 

 

 

1.  Ερωτήσεις κατανόησης: 

 

α) Ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα στα δύο πιο πάνω κείμενα και με ποιον τρόπο το παρουσιάζει η κάθε 

συντάκτρια;                                                                                                                                              (μον. 1) 

β) Να γράψετε δύο (2) εισηγήσεις της συντάκτριας  (Κείμενο 1) για το πώς πρέπει να είναι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου.                                                                                (μον. 1) 

 

 

2. Οργάνωση κειμένων: 

 

α) Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τρίτη  παράγραφο του κειμένου 1.                                  (μον. 0,25) 

β) Με ποιες διαρθρωτικές/ συνδετικές λέξεις ξεκινούν οι 2η , 3η και 4η παράγραφος του κειμένου 1; Να τις 

αντικαταστήσετε με άλλες συνώνυμες, ώστε να μην αλλοιωθεί το είδος της συνοχής.                    (μον. 0,75) 

 

 

 

 

http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/katateixh/
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3. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα 

 

α) Να γράψετε το υποκείμενο του υπογραμμισμένου ρήματος της πιο κάτω πρότασης που βρίσκεται στο 

κείμενο 2 και να σημειώσετε τη μορφή του.                                                                                       (μον. 0,5) 

Αν κάποιος με ρωτούσε πώς φαντάζομαι το σχολείο των ονείρων μου… 

 

β) Να σημειώσετε τα αντικείμενα του υπογραμμισμένου ρήματος της πιο κάτω πρότασης που βρίσκεται 

στο κείμενο 1 και να δηλώσετε ποιο είναι το άμεσο και ποιο το έμμεσο.                                        (μον. 0,5) 

Οι ατομικές αλλά κυρίως οι ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες τού δίνουν την ευκαιρία για συνεργασία 

αλλά και για ανάδειξη των ταλέντων του. 

 

γ) Να μεταφέρετε (i) το ρήμα θα ξεπεραστεί (Κείμενο 1) στον εξακολουθητικό μέλλοντα και (ii) το ρήμα 

δεν παρέχουν (Κείμενο 2) στον παρατατικό, χωρίς να αλλάξετε το πρόσωπο και τον αριθμό του ρήματος.    

  (μον. 0,5) 

δ)  του καλού  (Κείμενο 1),  ωραίο  (Κείμενο 2) 

Να σχηματίσετε μονολεκτικά τον απόλυτο υπερθετικό βαθμό των πιο πάνω επιθέτων διατηρώντας το 

γένος, την πτώση και τον αριθμό στον οποίο βρίσκονται.                                                                   (μον. 0,5) 

 

4. Λεξιλογικές ασκήσεις: 

 

αυτοπεποίθηση (Κείμενο 1), δίωρο (Κείμενο 2) 

α) Να αναλύσετε τις πιο πάνω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. 

β) Να σχηματίσετε μια νέα σύνθετη λέξη, χρησιμοποιώντας το α΄ συνθετικό της κάθε λέξης που σας 

δίνεται πιο πάνω.                                                                                                                                     (μον. 1) 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ                                                                                    (μον. 8) 

 

 

«Αναζητώντας ένα σύγχρονο διαφορετικό σχολείο». Το θέμα αυτό είναι αναρτημένο σε ένα ιστολόγιο 

(διαδικτυακός χώρος αναζητήσεων). Αξιοποιώντας τις πληροφορίες και από τα δύο κείμενα, να γράψετε ένα 

άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας, στο οποίο θα παρουσιάζετε το μελλοντικό σχολείο. Μπορείτε 

να αναφερθείτε στον σχολικό χώρο, στο διδακτικό υλικό, στις μεθόδους διδασκαλίας και στις σχέσεις 

μαθητών-καθηγητών.                                                                                                (220 - 250 περίπου λέξεις)  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄:  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                                                                                                  (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

 

Ι.  ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Για ένα παιδί που κοιμάται 

                                                            Δήμητρα Χ. Χριστοδούλου 

Νύχτα. Η κίνηση αραιή στη λεωφόρο. 

Μες στο κλειστό, το φωτισμένο εργοστάσιο, 

Οι μηχανές, αποσταμένες μα άγρυπνες, 

Επιβλέπουν σαν άκακοι γίγαντες 

Τον ύπνο του μικρού. Στριμωγμένος 

Κοντά στη σκάρα του ατμού, 

Με του αδελφού του το παλτό σκεπασμένος 

Ξεκουράζεται. 

Όλη τη μέρα δουλεύει στα φανάρια 
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Σκουπίζει τζάμια βιαστικά με το κόκκινο. 

Εισπράττει κέρματα ή την εύλογη αγανάκτηση. 

Περιμένει το επόμενο φανάρι. 

Τίμια κερδίζει έτσι το ψωμί 

Και το μερίδιο του νυχτοφύλακα, 

Που τον αφήνει να κοιμάται εκεί μέσα. Τα χιονισμένα βουνά της πατρίδας του, 

Τα χέρια της μάνας του που τύλιγαν γύρω του 

Γυναίκειο μαντίλι για το κρύο, 

Το δάσκαλο που πληρωνότανε με γάλα 

Μόλις θυμάται. 

Θυμάται κάτι ελληνικά από το στόμα του, 

Που τώρα εδώ ακούγονται αλλιώτικα. 

Όχι σαν βότσαλα γυαλιστερά μεγάλης θάλασσας, 

Όχι σαν ποδοβολητό του αλόγου 

Ενός ανίκητου στρατηλάτη, 

Αλλά νά, σαν τα κέρματα στην τσέπη, 

Σαν το φτύσιμο στο βλέμμα του πελάτη. 

Καμιά φορά πιο εγκάρδια 

Σαν τούτο δω το βουητό της σκάρας, 

Που όλο ανεβάζει το θερμό ατμό. 

 

 

 

Το παιδί με τα κεράκια 

                                            Άγγελος Τερζάκης 

 

[…] Μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Σε μια άκρη της πλατείας που απλώνεται ολόγυρα σε κάποια από τις 

κεντρικές εκκλησίες της Αθήνας, ένα πιτσιρίκι, μια μπουκίτσα άνθρωπος, έχει στήσει το υπαίθριο «μαγαζί» 

του. Πουλάει κεράκια. Της δραχμής κεράκια, πάνω σ’ ένα στρωμένο χαρτί, γύρω και μέσα σ’ ένα κουτί 

χαρτονένιο. Ο μικρούλης διαλαλεί την πραμάτεια του με τη φωνή των παιδιών, που είναι δυνατή, επειδή 

είναι καθαρή.  

- Πάρτε, πάρτε, πάρτε! Εδώ το φτηνό μαγαζί.  

Γελάς, ή δεν γελάς καν, και περνάς. Αν το φέρει όμως η περίσταση και σταθείς – για να ιδείς που θα 

βγάλουν τον επιτάφιο, ας πούμε, - τότε ξεκρίνεις* λίγο λίγο άλλα πράματα… Δεν είναι το κανονικό παιδί τ’ 

αγοράκι των εφτά χρονών, όπως τ’ άκουσες να προσδιορίζει αυτό το ίδιο την ηλικία του στην περαστική 

κυρία που το ρώτησε μια στιγμή παραξενεμένη. Είναι ένα πλασματάκι μ’ ελαττωματική διάπλαση, 

ρουφηγμένο από μέσα, στερημένο, ολοφάνερα λειψό στο ζύγι. Ένα κεφαλάκι χωμένο σαν περίτρομο 

ανάμεσα στους στενούς ώμους, δυο ποδαράκια λιωμένα, σκελετωμένα, μια ματιά υποταγμένη, άφεγγη, 

δειλιασμένη, που θέλει όμως να ζήσει, να μη σβήσει και πεταρίζει γύρω ανήσυχη. Το παιδάκι με τα κεράκια 

διαλαλεί την πραμάτεια του και σύγκαιρα παίζει μέσα στις χουφτίτσες του πέντ’ έξι δραχμές, δεκάρες, 

εικοσαράκια, την είσπραξη της βραδιάς. Έχει κι ένα σουσαμένιο κουλούρι ακουμπισμένο πάνω στο 

στρατσόχαρτο της «βιτρίνας» του, που το πασπάλισε η σκόνη. Κάθε τόσο παίρνει το κουλούρι, το δαγκώνει 

με απληστία, με απόλαυση. Καταλαβαίνεις πως αυτή η λιχουδιά αντιπροσωπεύει μια ασυνήθιστη θυσία, 

που τη δικαιολογεί μόνο το εξαιρετικό της βραδιάς.  

      Ο μικρός κύκλος, που σχηματίστηκε κάποια στιγμή γύρω, σου υπέβαλε παρήγορες σκέψεις για την 

ευαισθησία των ανθρώπων. Ερωτήσεις τρυφερές ή χαϊδευτικά αστειευόμενες, εκφράσεις συμπάθειας, 

ματιές που ανταλλάσσονται ανάμεσα στους θεατές, γεμάτες νόημα, συμπόνια, ενισχύσεις πρόθυμες του 

αναιμικού ταμείου. Μια κυρία, ευνοημένη με φυσική ευφράδεια*, σκάρωσε στα πεταχτά μια σύντομη 

διάλεξη φιλανθρωπικού περιεχομένου. Την απάγγειλε με ωραία πεποίθηση στους τυχαίους ακροατές της. 

Δεν έλειψε κι ο περαστικός φωτορεπόρτερ, που απαθανάτισε δις το παιδάκι με τα κεράκια.  

- Πιο ψηλά το κεφάλι σου!...  

- Όχι, μην κοιτάς το φακό!.  

- Να κάνεις πως μετράς τα λεφτά σου.  

- Σκύψε, ντε!  
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- Όχι, μη σκύβεις!  

      Ισάριθμοι αυτοσχέδιοι* σκηνοθέτες ρύθμιζαν τη λήψη, και το μικρό είχε ζαλιστεί, δεν ήξερε τι να 

πρωτοκάνει, ποιον ν’ ακούσει, συμμορφωνόταν με του καθενός το πρόσταγμα, με κάτι μικρά, σπασμωδικά 

τινάγματα λαβωμένου πουλιού…  

      Οι συμπονετικές κυράδες του φιλοθεάμονος κοινού πιάσανε να συζητούν για την απονιά των γονέων, 

που ρίξανε στο πεζοδρόμιο το έρημο παιδί να χτυπηθεί πρόωρα με τη ζωή, να βγάλει το ψωμί του για τη 

στοργή που θα του λείπει, για το χάδι που δεν θα γνώρισε ποτέ. Απόμειναν με τη μιλιά στο στόμα.  

      Κάπου από το σκοτάδι είχε ξεπροβάλει τώρα μια άλλη ύπαρξη, που ζύγωσε στο παιδί να το εφοδιάσει 

με νέα κεράκια. Και η άλλη αυτή ύπαρξη τα έλεγε όλα άφωνα, με τη θωριά της, δε χρειαζόταν σχόλια κι 

επεξηγήσεις: Ένας ανθρωπάκος νέος ήταν, τρισάθλιος, λιωμένος κυριολεχτικά μέσα στα αποφόρια του, που 

έπλεχαν*, κίτρινος σαν το κερί, λείψανο περιφερόμενο. Δυο μάτια του είχαν απομείνει μόνο ζωντανά, 

μαύρα, απελπισμένα μάτια. Ο πατέρας.  

      Τότε έγινε γύρω ασυναίσθητα μια σιωπή. Ας ελπίσουμε σιωπή σεβασμού. Ένας μονάχα, άνοστος, 

νόμισε πως κάτι θα διορθώσει: Πληροφόρησε τον άνθρωπο πως είχανε φωτογραφήσει το παιδί του, θα το 

βάζανε και στις εφημερίδες. Εκείνος αποκρίθηκε κοιτάζοντας στο κενό μ’ ένα απροσδιόριστο χαμόγελο: 

- Καλά κάνατε. Να βλέπουν τα χάλια τους…  

      Το είπε σχεδόν άφωνα, σαν μέσα του. Ήταν η μονολογική τάση του μαθημένου ν’ απευθύνεται στο 

κενό. Να τα βλέπουν τα χάλια ποιοι; Και να νιώσουν τι; Ο αοριστολόγος πληθυντικός ήταν και βαρύς από 

πρόθεση και τραγικός από επίγνωση ματαιοπονίας*. Οι θεατές, βρίσκοντας τη σκηνή τώρα πια να 

παρατραβάει, άρχισαν να σκορπίζουν.  

      Ήρθε πάνω σ’ αυτά και η μάνα, μια γυναικούλα το ίδιο ζουριασμένη*, πικραμένη, με τα ξεγοφιασμένα 

παπούτσια της, το ψιλό μαντίλι γύρω στο κεφάλι. Πούλαγε κι αυτή κεράκια. Τους κοίταζες και τους δυο 

γονιούς κι αναρωτιόσουν πού τη βρήκαν τη δύναμη τα δυο τούτα ναυάγια, να βγάλουν παιδί. Σε ποια 

ανθρωπότητα ανήκαν τα τρία τούτα πλάσματα; … 

       Στον αέρα χαμοπετούσε η Μεγάλη Παρασκευή, τ’ αρώματα της κρυφής άνοιξης, το πάθος του 

Λυτρωτή. Οι άνθρωποι ένιωθαν μια αόριστη διάθεση αγαθοεργίας. Την ανάγκη να δειχτούν καλύτεροι, να 

γίνουν καλύτεροι… Τέτοια και η διάθεση των περαστικών που στάθηκαν γύρω στο αδικημένο παιδάκι, το 

συμπόνεσαν, το μικροσυνέτρεξαν. Και σκόρπισαν. Στα μάτια τους, καθώς έφευγαν, το έβλεπες πως κιόλας 

είχαν αρχίσει να ξεχνάνε. Ο νους τους γύριζε αλλού.  

      Έτσι είναι. Η συμπόνια μας, καλοπροαίρετη, παρήγορη, δεν έχει βάθος και συνέπεια. Η ανθρωπιά μας 

δεν είναι αρκετά δυνατή… Επιπόλαια είναι κι εξανεμίζεται*… 

 

 

Λεξιλόγιο 

ξεκρίνω: ξεχωρίζω, διακρίνω 

ευφράδεια: ευγλωττία 

αυτοσχέδιος: αυτός που γίνεται πρόχειρα, χωρίς προπαρασκευή  

έπλεχαν: έπλεαν, του ήταν φαρδιά 

ματαιοπονία: χαμένος κόπος 

ζουριασμένος: καχεκτικός 

εξανεμίζομαι: εκμηδενίζομαι, εξαλείφομαι  

 

 

 

ΙΙ.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

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

λογοτεχνικά κείμενα που σας δίνονται πιο πάνω: 

 

1. α. Σε ποιο είδος ποίησης ανήκει το ποίημα της Δήμητρας Χ. Χριστοδούλου;                             (μον. 0,25) 

 

β. Αφού αναφέρετε δύο (2) χαρακτηριστικά του πιο πάνω είδους, να τα εντοπίσετε και να τα καταγράψετε, 

όπως αυτά παρουσιάζονται στο ποίημα.                                                                                             (μον. 1) 
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2. Με ποιο εκφραστικό μέσο παρουσιάζεται η σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας στο ποίημα; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με δύο (2) στοιχεία από το ποίημα.  (μον. 0,75)                                                                       

 

3. α. Να εντοπίσετε δύο (2) ομοιότητες και δύο (2) διαφορές που έχουν τα δύο κείμενα ως προς το 

περιεχόμενο και κυρίως ως προς τους πρωταγωνιστές.                                                                          (μον. 2)                                                                                               

β.  Να γράψετε δύο (2) συναισθήματα που σας προκάλεσαν τα κείμενα και να τα δικαιολογήσετε.   (μον. 1)    

                                                                                                                                                        

4.  Να συγκρίνετε τη στάση του νυχτοφύλακα και του φωτορεπόρτερ απέναντι στους πρωταγωνιστές των 

κειμένων.                                                                                                                                                 (μον. 1)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Η Διευθύντρια 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Χριστούλλα Συρίμη 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


