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 ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                                                                            

Πολύς λόγος έχει γίνει για τα ποικίλα συνθήματα που βλέπουμε καθημερινά να λερώνουν
τους τοίχους. Είναι ένα φαινόμενο μεΚΕΙΜΕΝΟ:τις Πανεπιστημιακές σχολές αλλά και σε

άλλα δημόσια κτίρια, ακόμη και σε αρχαία μνημεία του Ελληνικού χώρου.
Επειδή πολλά άρθρα έχουν δημοσιευτεί για τα αναγραφόμενα στους τοίχους και τη σημασία

τους, ας αναφερθούμε σε κάτι άλλο σχετικό, στα Graffiti των σχολικών θρανίων κυρίως Γυμνασίων

και Λυκείων. Είναι γεγονός πως στα παιδιά αρέσει να γράφουν στους τοίχους των σχολείων τους

αλλά περισσότερο στα θρανία τους, που είναι οι καθημερινοί τους σύντροφοι. Τι γράφουν όμως;

Παρατηρώντας  τα  θρανία  στις  σχολικές  αίθουσες  μπορούμε  να  προβληματιστούμε,  να

χαμογελάσουμε απλώς, ακόμη και να εκπλαγούμε. Τα περισσότερα Graffiti έχουν κύριο θέμα τους

τον έρωτα, την αγάπη, τη φιλία και τη λατρεία για κάποια ποδοσφαιρική ομάδα ή κάποιο γνωστό

ποδοσφαιριστή ή δημοφιλή τραγουδιστή. Ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας των θρανίων καλύπτουν

ερωτικοί  στίχοι,  προερχόμενοι  από γνωστά λαϊκά άσματα της εποχής ή αποτελούν προσωπικά

δημιουργήματα των μαθητών. Αγάπη, έρωτας, μίσος, πάθος, εκδίκηση, απιστία, προδοσία ή απλώς

αδιαφορία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα.

Πίσω από τα  περισσότερα μπορούμε να διακρίνουμε το  κοριτσίστικο  χέρι.  Πολλοί  στίχοι

διαπνέονται από λυρισμό,αυθορμητισμό, ονειροπόληση και αισιοδοξία για αγάπη, ειρήνη, ευτυχία

παντοτινή. 

Μια  άλλη  μεγάλη  κατηγορία  στα  Graffiti  εκφράζουν  το  θαυμασμό  για  κάποια  δημοφιλή

ελληνική  ομάδα  ποδοσφαίρου  ή  μπάσκετ  και  τη  λατρεία  για  γνωστούς  ποδοσφαιριστές  ή

μπασκετμπολίστες Έλληνες ή ξένους.(... ) Άλλοι μαθητές εκφράζουν την αγάπη για κάποιον γνωστό,

λαϊκό κυρίως,  τραγουδιστή  ή  τραγουδίστρια,  ελληνικής ή ξένης εθνικότητας αλλά ακόμη και  για

νεανικά συγκροτήματα. Πολλοί γνωστοί στίχοι τους αναγράφονται στα θρανία, στα ελληνικά ή στα

αγγλικά, αφού ορισμένα παιδιά χρησιμοποιούν ξένη γλώσσα για  να εκφραστούν. Άλλοι μαθητές

προτιμούν να γράφουν μόνο το όνομά τους με μικρά ή τεράστια γράμματα, δηλώνουν την ταυτότητά

τους, τις επιθυμίες τους, τις καλλιτεχνικές ή άλλες προτιμήσεις κι ενδιαφέροντά τους, τα χόμπι τους,

τη  συμπάθεια  ή  την  αντιπάθειά  τους  για  κάποιον,  τις  πολιτικές  τους  ιδέες,  ακόμη  και  την

οικογενειακή τους  κατάσταση.  Άλλοι  καταφέρονται  κατά  του  κατεστημένου,  ζητώντας  δραστικές

αλλαγές και εκδηλώνοντας ένα φιλοσοφικό πνεύμα.

Πολλοί μαθητές προτιμούν να χωρίζουν κάθετα το θρανίο τους, οριοθετώντας έτσι τη δική

τους ιδιοκτησία από του συμμαθητή τους. Άλλοι σχολιάζουν κάποιον συμμαθητή ή καθηγητή τους, ή
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γράφουν  από  το  βιβλίο  τους  τα  δύσκολα  σημεία  του  μαθήματος  για  να  τα  διαβάσουν  στην

προφορική εξέταση ή να τα αντιγράψουν σε κάποιο διαγώνισμα ή απλά αλληλογραφούν μεταξύ

τους  για  κοινότυπα  θέματα,  αντί  να  μιλήσουν.  Άλλα  αναφέρονται  σε  συγκεκριμένα  πρόσωπα

μαθητών εκφράζοντας την αμοιβαία φιλία  και  αγάπη για  πάντα. Τέλος υπάρχουν και  εικαστικά:

πολλοί  προτιμούν  να  ζωγραφίζουν  λαβωμένες  καρδιές,  πρόσωπα,  ζώα,  πουλιά,  λουλούδια,

γεωμετρικά  σχέδια,  τοπία,  ακόμη  και  περιπαιχτικά  σκίτσα  με  αντίστοιχα  σχόλια  για  κάποιον

συμμαθητή τους. ( ... )

Σίγουρα τα Graffiti αποτελούν έναν τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας, ακόμη και εκτόνωσης

των μαθητών που πολύ συχνά κουρασμένοι από τα μαθήματα, αντί να παρακολουθούν, προτιμούν

να γράφουν τα θρανία τους.

Μ' αυτό τον τρόπο τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τον ψυχικό τους κόσμο, τη

διάθεση της  στιγμής, τις επιθυμίες, τα όνειρα και τις ελπίδες τους. Καταθέτουν τις σκέψεις τους, τη

φιλοσοφία  τους  για  τη  ζωή και  τον  κόσμο,  τη  γνώμη τους για  το  σχολείο  και  φανερώνουν  τα

κοινωνικά τους πρότυπα, τα οποία συχνά μπορεί να είναι αρνητικά, αφού τα παιδιά είναι φυσικό να

επηρεάζονται  από  τις  αξίες  και  τα  ινδάλματα  της  καταναλωτικής-ατομιστικής  κοινωνίας  των

μεγάλων.  Βέβαια,  πολλά παιδιά  διαμαρτύρονται  για  την  υπάρχουσα  κατάσταση  ζητώντας  έναν

όμορφο κόσμο ειρήνης, αγάπης και φιλίας και τέλος είναι και αυτά που διακατέχονται απλά από την

αρχέγονη επιθυμία του ανθρώπου να διαιωνίσει το όνομά του γράφοντάς το κάπου, αλλά κι από ένα

αίσθημα πρόσκαιρης ιδιοκτησίας. 

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, το γεγονός είναι ότι όσο υπάρχουν τα θρανία τα παιδιά θα

εξακολουθούν να γράφουν, δίνοντας το στίγμα της εποχής τους αλλά και της ψυχής τους.

(Σοφία Σαρρή, δημοσιογράφος)

 ΘΕΜΑ ΑΑ Α

Α Α1. Να γράψετε στο  τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου χωρίς δικά  σας σχόλια  σε  70-80

λέξεις.

                    (Μονάδες  25)

Α2.  Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα αρίθμησης

της πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, σύμφωνα με το νόημα του κειμένου.

α. Τα ποικίλα συνθήματα που λερώνουν τους τοίχους είναι σύγχρονο φαινόμενο.

β. Τα Graffiti είναι δουλειά μόνο των αγοριών.

γ. Πολλοί μαθητές θεωρούν ένα μέρος του θρανίου ιδιοκτησία τους.

δ. Τα Graffiti αποτελούν έναν τρόπο επικοινωνίας.
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ε. Τα Graffiti δεν έχουν σχέση με την εικαστική τέχνη.

                               (Μονάδες  5)

 BΘΕΜΑ Α
Β.1  Αφού διαβάσετε προσεκτικά το  δημοσίευμα που σας δόθηκε, να του δώσετε  έναν τίτλο  με

σχόλιο και έναν χωρίς σχόλιο.

(Μονάδες 4)

Β.2 Να εντοπίσετε ένα γεγονός και ένα σχόλιο στο κείμενο, να τα μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να

δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(Μονάδες 4)

Β.3 Να γράψετε τρία είδη τεκμηρίων που αξιοποιούνται από τη συγγραφέα κάνοντας συγκεκριμένες

κειμενικές αναφορές. Ποιος είναι ο σκοπός των επιλογών της;

(Μονάδες 6)

Β.4 Στο κείμενο κυριαρχεί το ασύνδετο σχήμα και η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων. Δώστε

ένα  παράδειγμα  για  το  καθένα  και  αναφέρετε  τι  προσφέρει  υφολογικά  αυτή  η  επιλογή  της

γράφουσας.

(Μονάδες 4)

Β.5 Στις ακόλουθες περιόδους λόγου να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις, να τις διακρίνετε σε 1.

επιθετικές  (  ή  εξαρτημένες  )  και  2.  ελεύθερες.  Στη  συνέχεια  τις  επιθετικές  αναφορικές  που

εντοπίσατε  να τις  διακρίνετε  σε  1.  περιοριστικές  /  προσδιοριστικές  και  2.  μη  προσδιοριστικές /

προσθετικές.

¨  Καταθέτουν τις σκέψεις τους, τη φιλοσοφία τους για τη ζωή και τον κόσμο, τη γνώμη τους για το

σχολείο και φανερώνουν τα κοινωνικά τους πρότυπα,  τα οποία συχνά μπορεί  να είναι  αρνητικά,

αφού τα παιδιά είναι  φυσικό να επηρεάζονται  από τις αξίες και τα ινδάλματα της καταναλωτικής-

ατομιστικής  κοινωνίας  των  μεγάλων.  Βέβαια,  πολλά  παιδιά  διαμαρτύρονται  για  την  υπάρχουσα

κατάσταση ζητώντας έναν όμορφο κόσμο ειρήνης, αγάπης και φιλίας και τέλος είναι και αυτά που

διακατέχονται  απλά  από  την  αρχέγονη  επιθυμία  του  ανθρώπου  να  διαιωνίσει  το  όνομά  του

γράφοντάς το κάπου, αλλά κι από ένα αίσθημα πρόσκαιρης ιδιοκτησίας. ¨ 

(Μονάδες 4)

 ΘΕΜΑ ΑΓ
Γ.1 αυθορμητισμός, αμοιβαίος, δραστικός, εκτόνωση, ίνδαλμα. Χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις

παραπάνω λέξεις να γράψετε από μια δική σας πρόταση, ώστε να φαίνεται η σημασία της λέξης. (Οι

λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε γένος, αριθμό ή πτώση). 

(Μονάδες 5)
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Γ.2 Να δώσετε ένα αντώνυμο (αντίθετο) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: συγκεκριμένα, έντονα,
απλά.     

(Μονάδες 3)

 ΘΕΜΑ ΑΔ
Δ1 Η τέχνη του graffiti  θεωρείται  από πολλούς ανθρώπους ως μια παραβατική τέχνη λόγω των

άρθρων  381  και  382  του  ποινικού  κώδικα  που  αναφέρονται  στην  φθορά  ξένης  και  δημόσιας

περιουσίας ή στην φθορά ή βλάβη αρχαιολογικού ή καλλιτεχνικού ή ιστορικού μνημείου. Επειδή

διαφωνείτε με αυτή την άποψη και θέλετε να αποδείξετε ότι το  graffiti  αποτελεί μια εναλλακτική

μορφή τέχνης, στέλνετε μέσω e-mail  μία επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Πολιτισμού στην

οποία θα προτείνετε και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε το  graffiti να γίνει αποδεκτό από

την κοινή γνώμη.  ( 500 – 600 λέξεις περίπου )

                             (μονάδες 40)

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα.  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και  να μην γράψετε
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.  Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δε θα
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 
Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή  μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται και μόνο για
πίνακες, διαγράμματα κλπ.

Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά την διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τις  . 


