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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1    

Ενας κόσμος χωρίς τρίτη ηλικία   

«Οι ηλικιωμένοι σβήνουν όπως τα κεριά». Η φράση αυτή, Γάλλου διευθυντή 

γηροκομείου, στοιχειώνει. Περισσότεροι από 570 τρόφιμοι γηροκομείων έχασαν τη 

ζωή τους από την αρχή της πανδημίας στην ανατολική Γαλλία, με τα δύο τρίτα των 

δομών φιλοξενίας να έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες 

στην Ισπανία ο ένας στους τρεις νεκρούς βρισκόταν σε γηροκομείο. Σύμφωνα με τη 

στατιστική, επιστημονική και εμπειρική, υπολογίζεται ότι το 27% των θανάτων 

αφορά άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών. 

Μήπως «κάνουμε φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρόνια 

συμπολίτες μας»; – όπως ομολόγησε ο Σωτήρης Τσιόδρας1 ότι σχολίασε 

συνάδελφός του από το εξωτερικό. Ο ίδιος τότε, πριν από μερικές ημέρες, ανέλαβε 

να του απαντήσει δημοσίως, αφήνοντας τα συναισθήματά του να εκδηλωθούν: «Το 

θαύμα της Ιατρικής του 2020 είναι η παράταση της επιβίωσης αυτών των ατόμων, 

πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, γιαγιάδες και 

παππούδες μας. Η απάντηση είναι ότι τιμάμε, σεβόμαστε και προστατεύουμε 

όλους, αλλά κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε 

ταυτότητα χωρίς αυτούς». 

Μέσα στον κυνισμό που, μεταξύ άλλων, και οι μεγάλες κρίσεις εκτοξεύουν στα ύψη, 

ο κ. Τσιόδρας έφτιαξε ένα μικρό αλλά στέρεο ανάχωμα. Συζητήθηκε βέβαια 

περισσότερο το φορτίο της συγκίνησής του, η κατάποση του λυγμού, που ήταν 

σαφής έστω και υποβόσκων, παρά η ουσία της δήλωσής του. 

Οι πρώτες πληροφορίες για τον κορωνοϊό είχαν κάτι σχεδόν ομολογημένα 

«καθησυχαστικό». Πλήττει κυρίως την τρίτη ηλικία. Οταν όμως άρχισε να γίνεται 

σαφές ότι πρόκειται για ανεξέλεγκτη μεταβλητή χωρίς –ακριβώς– ηλικιακές 

προτιμήσεις, εμφανίστηκε η καλλιεργημένη εδώ και χρόνια κοινωνική αναισθησία 

που συνοψίζεται εύκολα στο μότο «οι γέροι είναι γέροι». Δηλαδή, στις έκτακτες 

συνθήκες η «επιλογή», γενικώς (ιατρική φροντίδα, προσοχή, συναισθηματική 

επένδυση), στρέφεται στους νέους, ενεργούς και μάχιμους. 

Στην Ευρώπη, με το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, ο γηράσκων πληθυσμός, από 

ανησυχητική καταγραφή, έγινε εύκολη λεία του κορωνοϊού. Σε αυτή την ψυχική 

στενότητα και ξηρότητα ο κ. Τσιόδρας «έσταξε» μιαν υπόμνηση: «Δεν μπορούμε να 

υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς». Που σημαίνει, ίσως, ότι δεν 

                                                             
1
 Ο Σωτήρης Τσιόδρας είναι γιατρός παθολόγος- λοιμωξιολόγος. θεωρείται ένας από τους 

κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στο πεδίο με σημαντικές συνεισφορές στην επιστήμη της ιατρικής. 
Κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού 2019–20, ορίστηκε επικεφαλής του 
Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, αλλά και εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης με σκοπό την 
τηλεοπτική ενημέρωση των πολιτών σε καθημερινά. 
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μπορούμε να τους αφήνουμε να φεύγουν σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αρκεί γι’ αυτό, 

στην (α)φιλόξενη απομόνωσή μας, να κάνουμε μια σύντομη άσκηση: να 

φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς την τρίτη ηλικία.  

                                                             Μαρία Κατσουνάκη, εφημ . Καθημερινή, 4-4-2020    

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

Στις δύο παρακάτω φωτογραφίες,  που έχουν ληφθεί στο ίδιο χώρο, 

παρουσιάζονται ένας πατέρας με το γιο του στην εξέλιξη των χρόνων. Παρατηρήστε 

καλά τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ:  

Tης Γιαγιάς 

Σοβαρός άνθρωπος να γράφει ποιήματα 

για τη γιαγιά του; 

Όμως, κι ας έχει φύγει τώρα είκοσι χρόνια 

εμένα με βοηθάει να θυμηθώ 

πως άλλοτε θυμόμουν μυρωδιές 

κινήσεις φράσεις της και τα φορέματά της 
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κι ότι έβαζα σημάδια στο μυαλό 

για κάθε τι δικό της. 

Έτσι έλεγχα τη μνήμη κάθε τόσο 

νομίζοντας πως αν θυμόμουν 

αγαπούσα. 

Τώρα θυμάμαι μόνο πως θυμόμουνα. 

Αγωνιζόμουνα να συνεχίσω να την αγαπώ. 

Κι άρα τα πρώτα χρόνια 

έστω λιγότερο 

την αγαπούσα. 

Όπως την αγαπούσατε κι εσείς. 

Όπως τους αγαπούσατε κι εσείς∙ 

πριν γίνει λίγο λίγο μόνη αγάπη μας 

η πίκρα 

όταν δεν σκεπτόμαστε 

πως πάει 

δεν αγαπάμε πια.                                                        Γιάννης Βαρβέρης, Της 

γιαγιάς (1991) 

                                                            

ΘΕΜΑ Α:  

Να αποδώσετε  συνοπτικά (60 περίπου λέξεις)  το περιεχόμενο των δύο πρώτων 

παραγράφων του Κειμένου Ι.  (Μονάδες 15)  

ΘΕΜΑ Β:   

Ερώτημα 1ο      

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου Ι,  ο γιατρός Σωτήρης Τσιόδρας απαντά στην 

ερώτηση του συναδέλφου του από το εξωτερικό. Με ποια επιχειρήματα 

υποστηρίζει την απάντησή του; Σας πείθει; Να απαντήσετε σύντομα σε μία 

παράγραφο 70-80 λέξεων. (Μονάδες 15) 

Ερώτημα  2ο 

Ποιο είναι το κύριο θέμα που θίγουν τα Κειμενα Ι και ΙΙ; Ποιο θεωρείτε πιο 

αποτελεσματικό ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και γιατί; (Μονάδες 15) 

Ερώτημα 3ο    

α) Να εντοπίσετε στο Κείμενο Ι  δύο σημεία στα οποία χρησιμοποιείται η επίκληση 

στο συναίσθημα και να αξιολογήσετε το αποτέλεσμά που έχει κατά περίπτωση η 

χρήση της. 

β) Να σχολιάσετε τον τίτλο του Κειμένου Ι. Πώς σχετίζεται με το περιεχόμενό του; 

(Μονάδες 5+5 =10) 
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ΘΕΜΑ Γ:   

Ποιο είναι το βασικό θέμα που θίγεται στο Κείμενο ΙΙΙ κατά την κρίση σας; 

Συμφωνείτε με τον τρόπο που τοποθετείται το ποιητικό υποκείμενο απέναντι 

σ΄αυτό το ζήτημα; Να αναπτύξετε την άποψή σας σε 150 λέξεις. (Μονάδες 15) 

 

ΘΕΜΑ Δ:  

Με αφορμή τις σκέψεις που διατυπώνονται στα κείμενα αναφοράς για την αξία που 

έχουν για μας και τη ζωή μας οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας και κυρίως 

αξιοποιώντας την άποψη: «Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε 

ταυτότητα χωρίς αυτούς», να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα,  στο 

οποίο να αναπτύξετε τη δική σας θέση σας σχετικά με το ζήτημα αυτό. (300-350 

λέξεις). Στο άρθρο σας μπορείτε να αξιοποιήσετε και στοιχεία από τα κείμενα 

αναφοράς (Μονάδες 30).  

 

  

 

 

 

  

  


