ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Με δεδοµένη την οικολογική κρίση, την ακραία
ανισότητα της κατανοµής των πόρων µεταξύ πλούσιων και
φτωχών χωρών, την αδυναµία να συνεχίσει το σύστηµα τη
σηµερινή του πορεία, το απαιτούµενο είναι µια νέα
δυναµική πραγµατικότητα που η σηµασία της δεν µπορεί να
συγκριθεί µε τίποτε άλλο στο παρελθόν. Αναφέροµαι σε µια
πραγµατικότητα που θα έβαζε στο κέντρο της ζωής του
ανθρώπου σηµασίες άλλες από την αύξηση της παραγωγής
και της κατανάλωσης και στόχους ζωής διαφορετικούς, για
τους οποίους οι άνθρωποι θα µπορούσαν να πουν πως
αξίζουν τον κόπο.
Αυτό θα απαιτούσε, φυσικά, µια αναδιοργάνωση των
κοινωνικών θεσµών, των εργασιακών, των οικονοµικών, των
πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων. Ένας τέτοιος
προσανατολισµός, όµως, απέχει ανυπολόγιστα από τα όσα
σκέπτονται και, ίσως, από τα όσα ποθούν οι άνθρωποι
σήµερα. Αυτή είναι η µεγάλη δυσκολία που πρέπει να
αντιµετωπίσουµε.
Θα έπρεπε, σκέπτοµαι, να θέλουµε µια κοινωνία στην
οποία οι οικονοµικές αξίες θα έχουν παύσει να κατέχουν
κεντρική θέση, όπου η οικονοµία θα έχει ξαναµπεί στη θέση
της, δηλαδή θα έχει γίνει ένα απλό µέσο του ανθρώπινου
βίου και όχι ύστατος σκοπός, στην οποία, εποµένως, θα
έχουµε παραιτηθεί από την τρελή κούρσα προς µια συνεχώς
αυξανόµενη κατανάλωση. Αυτό δεν είναι απλώς αναγκαίο,
για να αποφύγουµε την τελεσίδικη καταστροφή του γήινου
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περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο κυρίως, για να βγούµε από
την ψυχική και ηθική εξαθλίωση των σύγχρονων ανθρώπων.
Θα έπρεπε, ακόµα, από εδώ και εµπρός οι άνθρωποι
(µιλάω για τις πλούσιες χώρες) να δεχτούν ένα αξιοπρεπές
αλλά λιτό βιοτικό επίπεδο και να παραιτηθούν από την ιδέα
ότι ο κεντρικός στόχος της ζωής τους είναι να αυξάνεται η
κατανάλωσή τους κατά 2 µε 3% το χρόνο. Για να το δεχτούν
αυτό, θα έπρεπε κάτι άλλο να δίνει νόηµα στη ζωή τους.
Αυτό το άλλο είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων αντί για την
ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων.
Η ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων αντί για την
ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων θα απαιτούσε µιαν άλλη
οργάνωση της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να παύσει να
είναι αγγαρεία και να γίνει πεδίο προβολής των ικανοτήτων
του ανθρώπου˙ µιαν αληθινή δηµοκρατία που θα
συνεπαγόταν τη συµµετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων˙
µιαν άλλη οργάνωση παιδείας, ώστε να διαπλάθονται
πολίτες ικανοί «να άρχουν και να άρχονται βάσει των
νόµων» σύµφωνα µε τη θαυµάσια έκφραση του Αριστοτέλη.
Εννοείται ότι όλα αυτά θέτουν τεράστια προβλήµατα.
Προβλήµατα µεγάλης δυσκολίας που όµως, κατά τη γνώµη
µου, µπορούν να λυθούν, µε την προϋπόθεση ότι η
πλειονότητα των ανθρώπων και των ικανοτήτων τους θα
κινητοποιηθεί για τη δηµιουργία λύσεων, αντί να
προβληµατίζεται για το πότε θα µπορέσει να αποκτήσει
τρισδιάστατη τηλεόραση. Αυτά είναι τα καθήκοντα που
έχουµε µπροστά µας και η τραγωδία της εποχής µας είναι
ότι η ανθρωπότητα δεν νοιάζεται γι’ αυτά. Πόσον καιρό
ακόµα η ανθρωπότητα θα κατατρύχεται από τις µαταιότητες
και τις ψευδαισθήσεις που ονοµάζουµε εµπορεύµατα; Μια
καταστροφή
οποιουδήποτε
είδους
- οικολογική για
παράδειγµα - θα προκαλέσει άραγε µια βίαιη αφύπνιση ή
µήπως την εµφάνιση αυταρχικών ή ολοκληρωτικών
καθεστώτων; Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει σε τέτοιου
είδους ερωτήµατα.
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Εκείνο, πάντως, που µπορούµε να πούµε, είναι ότι όλοι
όσοι έχουν συνείδηση του σοβαρού χαρακτήρα των
ζητηµάτων πρέπει να προσπαθήσουν να µιλήσουν, να
ασκήσουν κριτική σ’ αυτή την ξέφρενη πορεία προς την
άβυσσο, να ξυπνήσουν τη συνείδηση των συµπολιτών τους.
(Κορνήλιος Καστοριάδης, «Η Άνοδος της Ασηµαντότητας»,
∆ιασκευή )

Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του
κειµένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε µε 80-100 λέξεις το νόηµα της παρακάτω
άποψης του συγγραφέα: «Η ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων
αντί για την ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων θα απαιτούσε
µιαν άλλη οργάνωση της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να
παύσει να είναι αγγαρεία και να γίνει πεδίο προβολής των
ικανοτήτων του ανθρώπου».
Μονάδες 10
Β2. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
κατανάλωσης, αναδιοργάνωση, κεντρική, δεχτούν,
συµµετοχή.
Μονάδες 5
Β3. Ποιους τρόπους και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο
συγγραφέας στην τέταρτη και πέµπτη παράγραφο του
κειµένου; Να δώσετε ένα παράδειγµα για κάθε
περίπτωση.
Μονάδες 5
Β4. Τι επιδιώκει ο συγγραφέας µε τη χρήση των ερωτήσεων
στην προτελευταία παράγραφο του κειµένου;
Μονάδες 5
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Γ. Ως µέλος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου του Λυκείου
σου εκπροσωπείς τους συµµαθητές σου σε µια εκδήλωση
της περιοχής σου που έχει ως θέµα το φυσικό περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής. Να διαµορφώσεις µια εισήγηση
µε την οποία θα παρουσιάσεις τις επιπτώσεις της
υπερκατανάλωσης στον άνθρωπο και το φυσικό
περιβάλλον προτείνοντας και τρόπους αντιµετώπισής
τους. (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Σε µια εποχή ραγδαίων κοινωνικών, πολιτικών και
οικονοµικών εξελίξεων στην Ευρώπη αλλά και στον
κόσµο ολόκληρο, είναι επόµενο να επέρχονται ποικίλες
ανακατατάξεις, σε κρατικό και διεθνικό επίπεδο, και να
δηµιουργούνται έντονοι προβληµατισµοί για το τι µας
επιφυλάσσει το µέλλον σχετικά µε τις επερχόµενες
εξελίξεις. Τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προβληµατίζονται καθώς διανύουν το µεταβατικό
στάδιο της διαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας
των πολιτών τους.
Η νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται αποτελεί
πρόκληση για όλους τους Ευρωπαίους, µε την έννοια ότι
οφείλουν, µέσα σε πνεύµα σύµπνοιας και καλής
συνεργασίας, να διαµορφώσουν τη διαπολιτισµική
Ευρώπη και τη νέα εικόνα του Ευρωπαίου πολίτη, πίσω
από την οποία θα βρίσκεται σε σταθερό υπόβαθρο η
ταυτότητα του πολίτη κάθε κράτους. Η σχέση των
διαφόρων πολιτισµών που υπάρχουν στην Ευρώπη και ο
εντοπισµός των κοινών στοιχείων τους απασχολούν
έντονα τους ερευνητές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η
συµπόρευση διαφόρων πολιτισµών µέσα στην Ευρώπη θα
οδηγήσει τελικά σε µια σύνθεση που θα φέρει ακόµα πιο
κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες.
Η πολιτιστική πολυµορφία είναι επιθυµητή, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν οδηγεί σε εντάσεις και διάσπαση της
κοινωνικής συνοχής. Αντίθετα, ο κίνδυνος του µαζικού
πολιτισµού και της διαµόρφωσης οµοιόµορφων τρόπων
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συµπεριφοράς των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, που
επιβάλλουν σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,
είναι ήδη ορατός, καθώς υπάρχει η τάση παραµερισµού ή
ακόµα και εξαφάνισης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων.
Κύρια επιδίωξη της κοινής Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής
πολιτικής πρέπει να είναι η καλλιέργεια του
δηµοκρατικού πολίτη, η οποία θα στηρίζεται σε γνώσεις,
αξίες και συνειδητούς τρόπους συµπεριφοράς απέναντι
στην πολιτεία και στα µεµονωµένα άτοµα.
Για το σκοπό αυτό µια από τις βασικές προϋποθέσεις
είναι και η δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος στο
σχολείο, στο οποίο πρέπει να εφαρµόζονται και να
γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η
εκπαίδευση
σχετικά µε τα καθήκοντα και τα
δικαιώµατα του πολίτη, τόσο για τους µαθητές όσο και
για τους ενήλικες, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία
θα οικοδοµηθεί η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη.
Από τον ηµερήσιο τύπο, διασκευή.
ΘΕΜΑΤΑ
Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (70 – 90 λέξεις).
Μονάδες 25

Β.1. Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 8-10 σειρών την
άποψη ότι «ο κίνδυνος του µαζικού πολιτισµού και της
διαµόρφωσης οµοιόµορφων τρόπων συµπεριφοράς των
διαφόρων κοινωνικών οµάδων, που επιβάλλουν
σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, είναι ήδη
ορατός, καθώς υπάρχει η τάση παραµερισµού ή ακόµα
και εξαφάνισης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων».
Μονάδες 8
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Β.2. Για καθεµιά παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε
να χρησιµοποιήσετε µια δική σας φράση ή µια φράση
του κειµένου ως πλαγιότιτλους.
Μονάδες 8
Β.3. ραγδαίων,
επέρχονται,
έντονοι,
υπόβαθρο,
θα
οικοδοµηθεί:
Για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις να δώσετε ένα
συνώνυµο που να ανταποκρίνεται στο νόηµα του
κειµένου.
Μονάδες 5
Β.4. Στο παραπάνω κείµενο ο αρθρογράφος προσπαθεί να
µας προβληµατίσει για ένα επίκαιρο ζήτηµα. Με ποιους
τρόπους και µε ποια µέσα το επιτυγχάνει;
Μονάδες 4
Γ. Η πολιτιστική οµάδα του σχολείου σας κάνει µια
εκδήλωση µε θέµα «Η διαµόρφωση της ταυτότητας του
Ευρωπαίου Πολίτη». Με εισήγησή σας προσπαθήστε:
α. Να ευαισθητοποιήσετε τους συµµαθητές σας για τη
σηµασία που έχει η διατήρηση της πολιτιστικής
ταυτότητας των λαών, οι οποίοι συνυπάρχουν στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Να προτείνετε δραστηριότητες του σχολείου σας που
θα βοηθούσαν στη διατήρηση και στο σεβασµό της
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε λαού.
(400-500 λέξεις)
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε
στο τετράδιο.

2.

Να

γράψετε

το

ονοµατεπώνυµό

σας

στο

πάνω

µέρος

των

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια

εξέτασης:

Τρεις

(3)

ώρες

µετά

τη

διανοµή

των

φωτοαντιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Ενόψει της νέας χιλιετίας, το ανθρώπινο γένος είναι
υποχρεωµένο να σχεδιάσει ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα
και να διαµορφώσει τους όρους ενός νέου πολιτισµού. Και
είναι υποχρεωµένο να το πράξει τούτο -επιτρέψτε µου να
επισηµάνω- όχι γιατί το εκπαιδευτικό σύστηµα και ο
πολιτισµός του παρελθόντος απέτυχαν, αλλά διότι άλλαξε η
κοινωνία. Τίποτε από όσα ο άνθρωπος µπορεί να σκεφθεί
και να δηµιουργήσει -αν πρόκειται να καταστεί βιώσιµο- δεν
είναι δυνατό να υπάρξει ερήµην της κοινωνίας. Αλλάζουν οι
κοινωνικές συνθήκες; Αλλάζουν, επίσης, οι ιδέες, οι
πεποιθήσεις, οι µορφές της τέχνης, οι επιστηµονικές
αντιλήψεις και ούτω καθεξής.
Σήµερα η συζήτηση για την κοινωνική αλλαγή
επικεντρώνεται στο αίτηµα για συνεργασία και συνύπαρξη
των λαών, στην προσπάθεια να οδηγηθούµε από ένα πλήθος
µικρών και µεγάλων κοινωνικών συνόλων σε µια ενιαία
κοινότητα ανθρώπων. Το πιο απτό και προχωρηµένο δείγµα
δηµιουργίας στην εποχή µας µιας ευρύτερης από τον
παραδοσιακό τύπο κράτους κοινωνίας είναι ασφαλώς η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγχείρηµα, βέβαια, δεν είναι νέο στην
ιστορία. Τηρουµένων των αναλογιών, τόσο κατά το απώτερο
όσο και κατά το πρόσφατο παρελθόν, επιχειρήθηκε να
δηµιουργηθούν µεγάλοι κοινωνικοί σχηµατισµοί. Έτσι, τον
4ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος κατόρθωσε να
συνενώσει πολλές κοινωνίες ανθρώπων σε ένα ενιαίο
κράτος, ενώ µόλις τον περασµένο αιώνα δηµιουργήθηκαν οι
συνασπισµοί
της
Σοβιετικής
Ένωσης
και
της
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γιουγκοσλαβίας. Η µοίρα όλων αυτών των προσπαθειών
ήταν κοινή: κάποια στιγµή να διαλυθούν εις τα εξ ων
συνετέθησαν.
Εκείνο, ωστόσο, που χαρακτηρίζει την προσπάθεια
δηµιουργίας µιας ενιαίας κοινότητας ανθρώπων στην εποχή
µας -και µπορεί να δικαιολογήσει την αισιόδοξη πεποίθηση
ότι η συνένωση των ανθρώπων που οικοδοµείται σήµερα δεν
θα έχει την ίδια τύχη µε τους κοινωνικούς συνασπισµούς του
παρελθόντος- είναι ο τρόπος µε τον οποίο συντελείται αυτή.
Εν αντιθέσει προς το βίαιο, επαναστατικό και κατασταλτικό
τρόπο, µε τον οποίο επιχειρήθηκε κατά το παρελθόν η
διαµόρφωση της νέας µορφής της κοινωνίας, σήµερα αυτή
επιδιώκεται µε συναινετικές διαδικασίες. Η συγκρότηση και
η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισµένως, έχουν
οικοδοµηθεί -και συνεχίζουν να οριοθετούνται- µέσα από
συνεννοήσεις, διαπραγµατεύσεις και κοινές αποφάσεις.
Όσο, όµως, και αν δικαιούται να αισιοδοξεί κανείς ότι
µε τον ειρηνικό και συναινετικό αυτόν τρόπο η Ευρώπη
οδηγείται σταθερά σε µια ενιαία κοινότητα πολιτών, δεν
µπορεί παρά να τρέφει κάποια ανησυχία για το είδος της
κοινωνίας που θα διαµορφωθεί και, ειδικότερα, για την
πνευµατική υφή της. Προσωπικά προβλέπω αφενός µεν ότι η
σχεδιαζόµενη µορφή εκπαίδευσης, όσο και αν τυπικά θα
καλύπτει ολόκληρη την κοινωνία της Ενωµένης Ευρώπης,
στην πραγµατικότητα θα αναδείξει µεγάλες ανισότητες,
αφετέρου δε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισµός θα οδηγηθεί σε
µια προοδευτική άµβλυνση, που ενέχει τον κίνδυνο του
εκφυλισµού τελικώς.
Είναι λογικό, συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
προοπτική µιας ενιαίας κοινωνίας πολιτών, να αναζητεί τη
θέσπιση ενός κοινού τύπου εκπαίδευσης, όπως ως τώρα σε
µια εθνική κρατική οντότητα, στην Ελλάδα λόγου χάρη,
ισχύει το αυτό εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλη την επικράτειά
της · δεν υφίστανται άλλοι νόµοι για την εκπαίδευση των
πολιτών των Αθηνών, άλλοι νόµοι για την εκπαίδευση των

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

πολιτών της Θεσσαλονίκης, άλλοι για την εκπαίδευση των
πολιτών της Κρήτης και ούτω καθεξής.
Θεοδόσης Πελεγρίνης,
«Ασκήσεις Φιλοσοφίας για τη ζωή και την τέχνη»,
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, (∆ιασκευή)

Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του
κειµένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε µε 70-80 λέξεις το νόηµα του παρακάτω
αποσπάσµατος του κειµένου: «Όσο όµως και αν
δικαιούται ... για την πνευµατική υφή της».
Μονάδες 10
Β2. Να προσδιορίσετε το είδος του συλλογισµού που
χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του
κειµένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Β3. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου: απτό, εγχείρηµα,
συνασπισµός, συντελείται, ενέχει.
Μονάδες 5
Β4. Να εντοπίσετε δύο σηµεία του κειµένου στα οποία ο
συγγραφέας κάνει µεταφορική χρήση της γλώσσας.
Μονάδες 5
Γ. Το επόµενο φύλλο της εφηµερίδας του σχολείου σας είναι
αφιερωµένο σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα
αυτό να γράψετε ένα άρθρο σχετικά µε τους σκοπούς και
τις αξίες εκείνης της εκπαίδευσης που θα βοηθήσει τους
νέους ανθρώπους να ενταχθούν συνειδητά στην
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

κοινότητα των Ευρωπαϊκών λαών και να συµβάλουν
στην ενίσχυση της ενότητάς της (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα

να µην τα αντιγράψετε στο

τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10η πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που
οργανώνονται τα τελευταία χρόνια από τους διάφορους
∆ήµους ή φορείς της Τοπικής Aυτοδιοίκησης δηµιουργεί
σκέψεις
και
προκαλεί
ερωτήµατα,
όπως:
µε
τις
δραστηριότητες
αυτές
πραγµατοποιείται
ουσιαστική
πολιτιστική αποκέντρωση; το τίµηµα που καταβάλλεται
βρίσκει το προσδοκώµενο αντίκρισµα στο πολιτιστικό
αποτέλεσµα;
Η πολιτιστική φιλοσοφία µπορεί να επικεντρωθεί σε δύο
βασικούς άξονες που επιβάλλεται να αναπτύσσονται
ταυτόχρονα: ο πρώτος άξονας αφορά στη δηµιουργία
πολιτιστικής υποδοµής µε οδηγό το όραµα µιας νέας,
ουσιαστικής πολιτιστικής κατάστασης και µε στόχο όχι τόσο
το σηµερινό αποτέλεσµα όσο το µελλοντικό προσδοκώµενο.
Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην προσφορά υψηλών
πολιτιστικών ερεθισµάτων, που θα αποβλέπουν όχι µόνο
στην ψυχαγωγία, αλλά ταυτόχρονα θα επενεργούν στην
ευεργετική δηµιουργική διαδικασία σκέψης και στην
ανάπτυξη ανάλογου προβληµατισµού.
Ο άξονας της πολιτιστικής υποδοµής ασφαλώς έχει
µεγάλη σηµασία, γιατί δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
βαθύτερη,
διαρκέστερη
και
ποιοτικά
αξιολογότερη
πολιτιστική κατάσταση. Η πολιτιστική υποδοµή δεν
στοχεύει να ψυχαγωγήσει έτσι απλά και αβασάνιστα τον
άνθρωπο, αλλά επιδιώκει να του διοχετεύσει ευαισθησίες,
ώστε να αποζητήσει την αλήθεια που εκπέµπει η Τέχνη.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Οι πολιτιστικοί φορείς, επιδιώκοντας τη δηµιουργία
πολιτιστικής υποδοµής, απευθύνονται στο ευρύ κοινό, µέσα
από το οποίο θα ξεπηδήσουν εκείνα τα άτοµα που θα
πάρουν τα µηνύµατα, θα ευαισθητοποιηθούν και θα
ανακαλύψουν καινούργιους ορίζοντες και νέες εκφράσεις
που θα δίνουν ένα διαφορετικό νόηµα στη ζωή τους.
Αυτή η προσπάθεια είναι διαρκής και, εποµένως, από
την άποψη αυτή, η πολιτιστική υποδοµή αποκτά µια
διαχρονική διάσταση, όπου πάνω στο σήµερα οικοδοµείται
το αύριο σε µια προοπτική συνεχούς βελτίωσης, ώστε να
φθάσει κάποτε στο «ιδεώδες». Γιατί µέσα από αυτήν τη
διαδικασία επιδιώκεται το ενδιαφέρον, αναζητείται το
πρωτότυπο,
δηµιουργείται
η
βάσιµη
αλλά
και
συσσωρευτικά αυξανόµενη απαίτηση από το άτοµο για
«ό,τι πνευµατικότερο» στον κόσµο.
Ο δυναµικός αυτός χαρακτήρας της πολιτιστικής
υποδοµής δηµιουργεί αναπόφευκτα µεγάλες δυσκολίες στο
πρακτικό επίπεδο. Γιατί ο κάθε πολιτιστικός φορέας που
επιφορτίζεται µε το έργο της δηµιουργίας της πολιτιστικής
υποδοµής πρέπει να αποσυνδέσει την προσπάθειά του αυτήν
από άµεσα και ορατά αποτελέσµατα, και τα πρόσωπα (οι
υπεύθυνοι) να αποδεχθούν µια πραγµατικότητα, ότι δηλαδή
τους καρπούς της προσπάθειάς τους πιθανόν να τους
γευθούν άλλοι, ύστερα από χρόνια.
Στο
µεγαλύτερό
τους
ποσοστό
οι
πολιτιστικές
πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από τους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης επικεντρώνονται στο δεύτερο
άξονα, της ψυχαγωγίας, όπου τα αποτελέσµατα κρίνονται
κατά κανόνα ποσοτικά − ανάλογα µε το ποσοστό
προσέλευσης των δηµοτών στις εκδηλώσεις − και η επιτυχία
αντανακλάται
στη
µαζικότητα
που
µπορούν
να
εξασφαλίσουν. Αποσκοπούν, δηλαδή, στο εφήµερο και στη
δηµιουργία εντυπώσεων, χωρίς να βάζουν µακροπρόθεσµους
στόχους και µακρόπνοες προοπτικές.
Από τους τοµείς, πάντως, της πολιτιστικής υποδοµής που
πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν, ενδεικτικά αναφέρουµε: τη
δηµιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης, τη µελέτη–έρευνα
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

της κοινωνικής φυσιογνωµίας της περιοχής, την εκδοτική
δραστηριότητα, τη δηµιουργία και λειτουργία εργαστηρίων
για µουσική, θέατρο, χορό, κινηµατογράφο και άλλα.
Τα ανωτέρω δίνουν το πνεύµα µε το οποίο µπορεί να
αντιµετωπιστεί η πολιτιστική υποδοµή µε δύο επιπλέον
στοιχεία: να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στους νέους, γιατί σ’
αυτούς η υποδοµή έχει άµεσα αποτελέσµατα και να
επικεντρωθεί η προσοχή των δραστηριοτήτων σε τοπικό
επίπεδο, χωρίς όµως αναγκαστικά να περιοριστεί µόνο σ’
αυτό.
(Κ. Κασιµάτη, Περιπλάνηση στην Επικαιρότητα, διασκευή)
ΘΕΜΑΤΑ
Α.
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (100 – 120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β.1. Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 10-12 σειρών την άποψη ότι
για την πολιτιστική υποδοµή είναι βασικό «να επικεντρωθεί η
προσοχή των δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς όµως
αναγκαστικά να περιοριστεί µόνο σ’ αυτό».
Μονάδες 6
Β.2. Να δώσετε πλαγιότιτλους στις τέσσερις πρώτες
παραγράφους του κειµένου («Η πληθώρα ... ζωή τους»).
Μονάδες 8
Β.3. Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις να
γράψετε από µια δική σας πρόταση ώστε να φαίνεται η
σηµασία της: αποκέντρωση, υποδοµή, επιδιώκεται, βάσιµη,
αναπόφευκτα (οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
οποιονδήποτε τύπο τους).
Μονάδες 5
Β.4. Με ποιες µεθόδους αναπτύσσει η αρθρογράφος τις
θέσεις της στην έκτη («Ο δυναµικός ... χρόνια») και στην
όγδοη («Από τους τοµείς ... και άλλα») παράγραφο; Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε αναφορές στις
συγκεκριµένες παραγράφους.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ.
Παίρνοντας αφορµή από το κείµενο που διαβάσατε, να
γράψετε ένα δικό σας άρθρο για το περιοδικό του σχολείου
σας, όπου:
α. θα αναφέρεστε στις γενικές αρχές που πρέπει να
χαρακτηρίζουν ένα σχολικό πολιτιστικό πρόγραµµα και
β. θα προτείνετε τους τρόπους µε τους οποίους το σχολείο
µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής
υποδοµής της τοπικής κοινωνίας σας.
(400-500 λέξεις)
Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
1.

Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνο

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή

των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ανθρώπινο δικαίωµα ο κοινωνικός τουρισµός
Όταν µιλάµε για τουρισµό εννοούµε γενικά τα ταξίδια
µακριά από το σπίτι που ξεπερνούν τις είκοσι τέσσερις ώρες
και που γίνονται για οιονδήποτε άλλο σκοπό – περιπέτεια
εκπαίδευση, φυγή, υγεία κ.λπ. – εκτός από τον
κερδοσκοπικό. Και όταν χαρακτηρίζουµε ένα είδος
τουρισµού ως κοινωνικό τουρισµό, καταλαβαίνουµε πως
πρόκειται για τουρισµό που περιλαµβάνει όλους. «Όλους»
σηµαίνει και εδώ, όπως και σε πλείστες άλλες µορφές
«κοινωνικών παροχών», τους λιγότερο προνοµιούχους της
ζωής, δηλαδή εκείνους που δεν έχουν ή που δεν έχουν
πάντοτε τα υλικά και τα πολιτιστικά µέσα για να
ταξιδεύσουν και για να χαρούν, όπως αξίζει, τις διακοπές ή
την άδειά τους. Πρόσθετα γνωρίσµατα του κοινωνικού
τουρισµού είναι ότι «κατευθύνεται» από το κράτος ή την
κοινωνία µε τη βοήθεια ή την ανοχή του κράτους, ότι δεν
είναι εµπορικός και ότι συνήθως αποβλέπει σε πολλούς
σκοπούς,
όπως
π.χ.
ανθρωπιστικούς,
εθνικούς,
πολιτιστικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς, ακόµη και ότι
επιδιώκει να πραγµατοποιηθεί κάτω από τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες.
Με δύο λόγια ο κοινωνικός τουρισµός αποβλέπει από τη
µια στο να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του σύγχρονου
ανθρώπου, που αγωνιά µέσα στη βιοµηχανική
ή
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µεταβιοµηχανική κοινωνία της εποχής µας και από την άλλη
στο να υποβοηθήσει να κρατηθούν ή να αξιοποιηθούν τοµείς
της οµαδικής ζωής που ο σύγχρονος τεχνολογικός πολιτισµός
θέτει σε προφανή κίνδυνο επιβίωσης. Θα σηµειώσω
ενδεικτικά µόνο λίγες από τις πολλές ανάγκες που µπορεί να
ικανοποιήσει ο κοινωνικός τουρισµός. Την ανθρώπινη
ανάγκη της αναζωογόνησης, της ανανέωσης και του
«φρεσκαρίσµατος» της ψυχής και του πνεύµατος που γίνεται
µε την αλλαγή κλίµατος, περιβάλλοντος, παραστάσεων και
εικόνων. Την εθνική απαίτηση να µην απογυµνωθούν από
τον πληθυσµό τους αγροτικές, ορεινές ή άλλες ευαίσθητες
περιοχές ή µικρά άγονα και αποµακρυσµένα νησιά. Την
πολιτιστική αξίωση να γίνει κοινό κτήµα η γνώση του
κοινωνικού, πνευµατικού και φυσικού περιβάλλοντος µιας
χώρας και να διευρυνθεί η µόρφωση µεταξύ προνοµιούχων
και µη προνοµιούχων της ζωής, µεταξύ κατοίκων των
πόλεων και χωρικών, υπαλλήλων και εργατών, µορφωµένων
και αγράµµατων, νέων και γέρων κ.λπ. και να δίνονται σε
όλα
τα
κοινωνικά
στρώµατα
ευκαιρίες
επαφής,
επικοινωνίας, γνωριµίας που σπάει την αποξένωση και που
οδηγεί σε αλληλοκατανόηση και ολοκληρωµένη κοινωνική
ζωή.
Το ουσιαστικό περιεχόµενο όµως του κοινωνικού
τουρισµού είναι από πολλών ετών γνωστό, έστω και εάν
περιλαµβάνει
µικρές
οµάδες
Ελλήνων.
Επίσης,
η
πραγµατοποίησή
του
δεν
είναι
κατευθυνόµενη
ή
συστηµατική. Οι παιδικές ή µαθητικές κατασκηνώσεις έχουν
ευρύτατα διαδοθεί και θέρετρα δηµοσίων ή ιδιωτικών
υπαλλήλων, στρατιωτικών και άλλων εργαζοµένων έχουν
δηµιουργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Μεγάλοι δηµόσιοι και
ιδιωτικοί Οργανισµοί συµβάλλουν, και µε σηµαντικές
µάλιστα οικονοµικές εισφορές, στην επίτευξη των σκοπών
του κοινωνικού τουρισµού. Το «πνεύµα» όµως της
συµµετοχής τους είναι περισσότερο εκδήλωση φιλανθρωπίας
ή αλτρουισµού, παρά ικανοποίηση ενός υπάρχοντος
δικαιώµατος.
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Ο κοινωνικός τουρισµός ανάγεται σε έναν από τους
µεγάλους σκοπούς της τουριστικής πολιτικής του κράτους.
Εν τούτοις, η πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού κάθε άλλο
παρά ευχερής µπορεί να χαρακτηριστεί. Οι δυσχέρειες που
παρουσιάζονται και που θα µπορούσαν ίσως να
ξεπεραστούν µε τη διαδοχική και κλιµακωµένη στο χρόνο
υλοποίηση ενός προγράµµατος κοινωνικού τουρισµού, δεν
είναι µόνο οικονοµικές. Είναι δυσχέρειες που προβάλλονται
µέσα από τις ίδιες τις µελέτες που αφορούν στον κοινωνικό
τουρισµό και συνδέονται µε την εκπόνηση και την εφαρµογή
ενός συντονισµένου προγράµµατος, το οποίο θα επισηµάνει
τους σκοπούς και θα καθορίσει τα µέσα, µε τα οποία θα
λάβει σάρκα και ουσία ο κοινωνικός τουρισµός. Προς ποιες
περιοχές θα κατευθυνθεί και σε τι θα προσβλέπει και ποια
θα είναι η ιεράρχηση των περιοχών. Ποιες κατηγορίες
ανθρώπων θα περιλάβει – εργάτες, ιδιωτικούς υπαλλήλους,
µαθητές, ηλικιωµένους, οικογενειάρχες – και πώς θα τους
«υποδεχθεί». Σε ποια αναλογία και µε ποιο ειδικότερο
σκοπό, θα χρησιµοποιήσει ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις,
καταφύγια, ξενώνες κ.λπ. Ποιες θα είναι οι «πολιτιστικές
ψυχαγωγίες» και ποιες οι καθαρά «σωµατικοψυχικές», και
ποιες οµάδες ανθρώπων θα αναµείξει.
Αυτά είναι µερικά µόνον από τα προβλήµατα που
παρουσιάζει
ο
κοινωνικός
τουρισµός,
όταν
τον
αντιµετωπίζει κανείς µε την ευθύνη της παροχής µιας
κοινωνικής υπηρεσίας που ίσως είναι σήµερα εξίσου
σηµαντική µε τις παραδοσιακές κοινωνικές παροχές, όπως η
παροχή
της
κατοικίας,
των
µεταφορών
και
της
τηλεπικοινωνίας. ∆εν πρέπει ποτέ να ξεχνούµε ότι ο
τουρισµός αναφέρεται στον άνθρωπο και αποβλέπει στην
αναζωογόνηση του σωµατικού, πνευµατικού και ψυχικού
του κόσµου και µόνον όταν ικανοποιήσει τις θετικές αυτές
πανανθρώπινες αξίες, µπορεί να αποτελέσει τη µεγάλη,
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ανανεωτική και ζωογόνο δύναµη που έχει ανάγκη για να
επιβιώσει ο κουρασµένος άνθρωπος – εργάτης του καιρού
µας.
(∆ιασκευή από δοκίµιο του Γ.∆. ∆ασκαλάκη,
δηµοσιευµένο στο βιβλίο «∆οκίµια Λυκείου»,
β΄ έκδοση Υπουργείου Παιδείας Κύπρου,
Λευκωσία, 1988).
Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του
κειµένου που σας δόθηκε. (100-120 λέξεις)
Μονάδες 25

Β1. Ποιες είναι οι θέσεις που διατυπώνει ο συγγραφές στην
τελευταία παράγραφο του κειµένου; (60-80 λέξεις).
Μονάδες 10
Β2. Για κάθε παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε, να
γράψετε από έναν πλαγιότιτλο.
Μονάδες 5
Β3. ποιότητα
ζωής,
οικονοµικές
εισφορές,
φυσικό
περιβάλλον, πολιτιστικές ψυχαγωγίες.
Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παραπάνω
εκφράσεις, να γράψετε από µια δική σας πρόταση.
Μονάδες 4
Β4. Να επισηµάνετε τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης
παραγράφου του κειµένου.
Μονάδες 6
Γ. Οι δηµοτικές αρχές του τόπου σας σχεδιάζουν να
εφαρµόσουν προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού και
ζητούν τη γνώµη των δηµοτών. Να γράψετε µια επιστολή
στο δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία να διατυπώνετε τις
απόψεις σας σχετικά µε τη σηµασία των προγραµµάτων
αυτών ως κοινωνικής υπηρεσίας και τις προϋποθέσεις
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που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρµογή τους (400500 λέξεις).
Μονάδες 50
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τις φωτοτυπίες.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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