
 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ –ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 
                ΤΑΞΗ Α 
΄ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 
«Κι έτσι ο νέος ζει με την ψευδαίσθηση και με την παραίσθηση που του προκαλεί το 
ναρκωτικό, κι όχι με την αίσθηση της πραγματικότητας. Ο κόσμος των ναρκωτικών 
φαίνεται ωραίος, τα σχήματα της θλίψης έχουν εκδιωχθεί το άγχος και η ανησυχία 
είναι ανύπαρκτα. Σύντομα όμως, η αμείλικτη πραγματικότητα επανέρχεται. Οι 
ελπίδες ξαναγίνονται αμυδρές και μένει η ανάγκη. Η πώρωση της συνείδησης, η 
απονέκρωση των συναισθημάτων, ο εξευτελισμός της αξιοπρέπειας και πάνω απ’ όλα 
η πιεστική και διαρκώς ανανεωμένη ανάγκη που οδηγεί τελικά  στην υποδούλωση, 
στον ψυχικό και βιολογικό θάνατο. Η παγίδα είναι καλοστημένη από τους φορείς 
αποπροσανατολισμού της νεολαίας, που πηγάζουν μέσα από την ίδια την κοινωνία, 
και χιλιάδες νέοι πέφτουν θύματα κάθε μέρα.Η «επανάσταση» απέτυχε προτού καν 
ξεκινήσει. Στράφηκε ενάντια στον εαυτό μας, ενάντια στα ιδανικά μας. Παράλληλα ο 
σύγχρονος νέος συχνάζει σ’ ένα περιβάλλον, του οποίου οι πεποιθήσεις απέχουν πολύ 
από τις δικές του. Οι ιδέες και οι επιδιώξεις του δεν βρίσκουν ανταπόκριση, τα όνειρά 
του αιωρούνται, συνεχώς ψάχνοντας το δρόμο της πραγμάτωσης τους και η 
συνείδηση του είναι παγιδευμένη από τα δικά του ιδεώδη και από τα «πρέπει» των 
άλλων. Ζητά τρόπους να επαναστατήσει για να διαμαρτυρηθεί.» 
                                                                                  Α Ελευθεριάδης. 
Β. Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ: 
1)Να γράψετε περίληψη σε έκταση 70 λέξεων      (20 μονάδες ) 
2)Να χωρίσετε το κείμενο σε παραγράφους, να γράψετε τον πλαγιότιτλο της κάθε 
μιας.                                                                        (10 μονάδες ) 
3)Ποια θεωρεί ο ίδιος ο συγγραφέας αιτία της πτώσης των νέων στα ναρκωτικά  
Γράψτε τη φράση όπως ακριβώς την αναφέρει ο συγγραφέας και δικαιολογείστε σε 
ποιον αναφέρεται.                                             (10 μονάδες ) 
4) Να γράψετε συνώνυμα των λέξεων: ψευδαίσθηση, αμυδρές, υποδούλωση, 
καλοστημένη, διαμαρτυρηθεί                                (10 μονάδες) 
 
 
5)Με αφορμή το κείμενο να γράψετε τις απόψεις σας:  
α)Ποιοι λόγοι οδηγούν τους νέους στη χρήση των ναρκωτικών. 
Β)Ποιες συνέπειες στη ζωή του ατόμου προκύπτουν από τη χρήση και την εξάρτηση 
από τα ναρκωτικά. Υποθέστε ότι κάνετε μια ομιλία σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.  ( 
2 παράγραφοι)               (50 μονάδες) 
 


