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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Α. Περίληψη 

Ο συγγραφέας αναφέρεται στην αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία απ’ τα ΜΜΕ 

επισημαίνοντας ότι δεν προβάλλονται επαρκώς απ’ τα μέσα, αν και, εξαιτίας του 

μεγάλου αριθμού τους, χρειάζονται μεγαλύτερη δημοσιότητα. Βέβαια, υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι, εμφανείς και μη, που οι ανάπηροι αποκλείονται απ’ την προβολή των 

μέσων. Επίσης, η αντιμετώπιση των αναπήρων με οίκτο και το γεγονός ότι 

θεωρούνται ανίκανοι είναι στοιχεία που αναπαράγονται απ’ τα ΜΜΕ και τα άτομα 

αυτά περιθωριοποιούνται. Μπορούν όμως να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα 

και αποτελούν πολύ πιο υγιή πρότυπα απ’ αυτά των διαφημίσεων. Τέλος, τα μέσα 

οφείλουν να καλλιεργήσουν μια ισότιμη εικόνα για τα ανάπηρα άτομα, συμβιώνοντας 

αρμονικά με τους άλλους ανθρώπους. 

 

Β1.  Σ,    Λ,    Σ,    Σ,    Σ. 

 

Β2.  

α.  η 4η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο – αποτέλεσμα και παραδείγματα 

β.  το κείμενο είναι ομιλία 

 χαρακτηριστικά : α΄ πρόσωπο, προσφώνηση, αποφώνηση 

 

Β3.  

α.  κυριότητα, σχετικός, πειθώ, αμελής, πληρότητα 

β.  σημαντική, να ενταχθεί 

γ.  ιδιόμορφος, προσέγγιση, υλοποιούν 
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Β4. Ενεργητική σύνταξη: 

- Αν θυμηθούμε το πώς οι ειδήσεις και οι εφημερίδες προβάλλουν τα θέματα 

των αναπήρων, θα αντιληφθούμε το πώς αναπαράγουν και τα φαινόμενα 

περιθωριοποίησης και στιγματισμού 

- Προτιμήθηκε η παθητική σύνταξη για να δοθεί έμφαση στην πράξη και το 

κείμενο να είναι πιο επίσημο και αντικειμενικό 

- Με την ενεργητική σύνταξη τονίζονται τα υποκείμενα που δρουν και το 

κείμενο γίνεται πιο άμεσο και επικοινωνιακό 

 

Γ. παραγωγή λόγου 

Άρθρο  

1ο ζητούμενο 

• Η αναπηρία προβάλλεται ως ανεπάρκεια και ανικανότητα 

• Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται με οίκτο ή απαξιωτικά απ’ τους 

άλλους 

• Θεωρούνται ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στην εργασιακή παραγωγή 

• Περιθωριοποιούνται απ’ το κοινωνικό σύνολο 

• Αποκλείονται από διάφορες δραστηριότητες (μάθηση, ψυχαγωγία) αφού δεν 

υπάρχουν οι κατάλληλες δομές και εγκαταστάσεις 

• Παραβιάζονται στοιχειώδη δικαιώματά τους 

• Συνήθως αποκλείονται απ’ τα κοινά 
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2ο ζητούμενο 

• Η αγωνιστικότητα για υγιή ζωή αποτελεί πρότυπο μίμησης 

• Εστιάζουν στα θετικά τους στοιχεία και ασκούν διάφορες δεξιότητες που για 

πολλούς είναι αδιάφορες 

• Στον αθλητισμό διακρίνονται και ξεχωρίζουν 

• Δίνουν μαθήματα ζωής με το σθένος και την υπομονή τους 

• Εκτιμούν περισσότερο τις απλές χαρές της ζωής που για τους άλλους είναι 

δεδομένες 

 

Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία 


