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ΣΧΟΛΙΑ 

Τα φετινά θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας κρίνονται σε γενικές γραμμές βατά. Το κείμενο που 
επιλέχθηκε από την επιτροπή εξετάσεων ήταν ένα συνοπτικό σε μέγεθος 
απόσπασμα αποδεικτικού δοκιμίου, η δομή του οποίου ευνοούσε την 
απρόσκοπτη σύνταξη της περίληψης.  
Η επιλογή του «Σωστού» / «Λάθους» για την ερώτηση Β1 είναι απολύτως 

θεμιτή, καθώς επιτρέπει στο μαθητή να γνωρίζει εξαρχής την επιτυχημένη ή 
μη επεξεργασία της και σίγουρα θα περιορίσει τον αριθμό των γραπτών που 
δέχονται αναβαθμολόγηση. ∆ιφορούμενη μόνο υπήρξε η πρόταση γ, στην 
οποία οι μαθητές έπρεπε να επισημάνουν ότι αφορούσε γενικά τη φιλία και 
όχι μόνο την τέλεια μορφή της. Ως προς τα υπόλοιπα ερωτήματα, η θεωρία 
και πάλι προερχόταν από την ύλη της Β΄ Λυκείου, ιδιαίτερα θετικό όμως ήταν 
το γεγονός ότι εξετάστηκαν οι μαθητές σε μία ευρεία έκτασή της. Τα 
συνώνυμα και τα αντώνυμα παρουσίαζαν αρκετή δυσκολία και απαιτούσαν 
μαθητές με ικανοποιητικό επίπεδο λεξιλογίου.  
Τέλος, το θέμα της παραγωγής λόγου ήταν διατυπωμένο με ευκρίνεια. 

Ανήκει στις θεματικές ενότητες της Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ για την 
επεξεργασία του οι μαθητές μπορούσαν να αντλήσουν στοιχεία από το 
κείμενο, τουλάχιστον για το α΄ ζητούμενό του. Ως προς το β΄ ζητούμενο, οι 
μαθητές μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν με τρεις τρόπους: μόνο από τη 
θετική του σκοπιά, μόνο από την αρνητική ή – ακόμη καλύτερα – δίνοντας και 
τις δύο πλευρές του ρόλου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όλα τα θέματα που αφορούν τα ερωτήματα της ενότητας Β΄ απαντώνται 

στα βιβλία του φροντιστηρίου μας των τάξεων της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου και 
στο φυλλάδιο «Τυπολογία ερωτήσεων». Το θέμα της έκθεσης περιλαμβάνεται 
στο βιβλίο του φροντιστηρίου «Λεξικό Εννοιών» στις σελίδες 250-253 
(ενότητα «∆ιαδίκτυο») και 319 – 320 (ενότητα «Φιλία»). Αποσπάσματα του 
κειμένου που δόθηκε προς επεξεργασία βρίσκονται με μορφή ασκήσεων στο 
βιβλίο της Β΄ Λυκείου: «Όλη η θεωρία της Β΄ Λυκείου / Παραδείγματα – 
Ασκήσεις». 

 


