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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά
όμως δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος της ζωής. Ανήκουμε στον
κόσμο, αλλά αυτός ο κόσμος δεν μας ανήκει, δεν είναι κτήμα
μας. Είμαστε οι διαχειριστές της ζωής και όχι οι ιδιοκτήτες
της. ∆εν είμαστε δούλοι του κόσμου, ούτε όμως γίναμε κι
αφεντικά του. Απλώς παραμένουμε οικονόμοι της ζωής 1 .
Με αυτόν τον κάπως αφοριστικό τρόπο απεικονίζουμε
την κρίση του ανθρωπισμού στον νεώτερο δυτικοευρωπαϊκό
πολιτισμό. Ο αναγεννησιακός ανθρωπισμός πρόβαλε τον
άνθρωπο ως το επίκεντρο της πραγματικότητας και
κατέφυγε στα ανθρωπιστικά γράμματα, προκειμένου να
καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος (homo humanis). Αγαθή
κι επαινετή η πρόθεση του ανθρωπισμού, όπως επίσης
αγλαοί 2 αποδείχθηκαν οι καρποί του μέσα στον
επακολουθήσαντα διαφωτισμό με την καθιέρωση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου που υπόσχονται την ελευθερία
ως εγγύηση της ανθρωπιάς του ανθρώπου.
Το αναπόφευκτο ατόπημα του ανθρωπισμού είναι η
διολίσθησή του στον ατομικισμό. Ο Humanismus (ανθρωπισμός,
ουμανισμός) κατάντησε Individualismus (ατομικισμός). Λέμε
άνθρωπος και εννοούμε άτομο. Μιλούμε για τον πολίτη και
έχουμε στον νου τον ιδιώτη. Αναφερόμαστε στον εαυτό μας
και εξυπονοούμε το εγώ μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
λησμονούμε τον άλλο που συνυπάρχει μαζί μας και το όλον
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μέσα στο οποίο συνανήκει το εγώ μας μαζί με καθένα άλλο
του. Οι λογοτέχνες προφήτευαν από τον προπερασμένο αιώνα
ήδη: «Όλοι στον αιώνα μας χώρισαν και γίνανε μονάδες, ο
καθένας αποτραβιέται στη μοναξιά του, ο καθένας απομακρύνεται
απ’ τον άλλον, κρύβεται και κρύβει το έχει του 3 και καταλήγει ν’
απωθεί τους ομοίους του και ν’ απωθείται απ’ αυτούς»
(Ντοστογιέφσκι).
[…]
Για να υπερβεί ο ανθρωπισμός την κρίση του απαιτείται
να προβεί σε μια μόνο σωτήρια πρωτοβουλία: να αποποιηθεί
τον ατομικισμό. Για να μιλήσουμε με την γλώσσα των ποιητών
μας: «Το καίριο στη ζωή αυτή κείται πέραν του ατόμου. Με τη
διαφορά ότι, αν δεν ολοκληρωθεί κανείς ως άτομο —κι όλα
συνωμοτούν στην εποχή μας γι’ αυτό— αδυνατεί να το
υπερβεί» (Ελύτης). Ο ανθρωπισμός χρειάζεται, αλλά δεν
αρκεί έτσι όπως κατάντησε, δηλαδή σαν ατομικισμός.
Απαιτείται ο ανθρωπισμός και περιττεύει ο ατομικισμός.
Είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών μας να περάσουμε από
την εξατομίκευση του ανθρώπου στον εξανθρωπισμό του
ατόμου. Με δυο λόγια, πρέπει να απελευθερώσουμε τον
ανθρωπισμό από τον ατομικισμό. Όταν ο άνθρωπος
αυτοπεριορίζεται
στο
άτομο,
τότε
αυτοχειριάζεται 4
υπαρξιακά. Ο ατομικισμός είναι το καρκίνωμα του
ανθρωπισμού.
Ο ορίζοντας για την αποδέσμευση του ανθρωπισμού
από τον ατομικισμό είναι ο κοινωνισμός 5 . Ο ανθρωπισμός
χρειάζεται να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή ο άνθρωπος να
αντιληφθεί την ύπαρξή του ως συνύπαρξη κι όχι σαν δήθεν
αυθύπαρκτη μονάδα αποκομμένη από το περιβάλλον της,
όπως δυστυχώς συμβαίνει με το άτομο. […] Με μια απλή
φράση: ο άνθρωπος δεν υπάρχει απλώς, αλλά συνυπάρχει
κυρίως.
Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά
απάνθρωπος. Ο ανθρώπινος άνθρωπος δεν είναι ατομικός
αλλά κοινωνικός: δεν αποτελεί ύπαρξη αλλά συνύπαρξη.
[…]
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Πυξίδα για τον ασφαλή διάπλου 6 ανάμεσα στην Σκύλλα
της εξατομίκευσης και στην Χάρυβδη της μαζοποίησης είναι
η κοινωνικοποίηση του ανθρωπισμού. Χωρίς να διακινδυνεύουμε
κανενός είδους προφητεία και δίχως να καταφεύγουμε σε
ιστορικοφιλοσοφικές μαντείες, πιστεύουμε ότι ο κοινωνισμός του
ανθρωπισμού είναι η επιταγή των καιρών μας.
(Μάριος Μπέγζος, «Ο κοινωνισμός του ανθρωπισμού»,
Ευθύνη, τεύχος 420, ∆εκέμβριος 2006, σελ. 647-648).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Α.

οικονόμοι της ζωής: διαχειριστές της ζωής
αγλαοί ... καρποί: λαμπρά, αξιοθαύμαστα αποτελέσματα
το έχει του: αυτό που διαθέτει
αυτοχειριάζεται: αυτοκτονεί
κοινωνισμός: κοινωνικοποίηση
διάπλους: το πέρασμα

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειμένου που σας δόθηκε (80-100 λέξεις).
Μονάδες 25

Β 1 . Να αναπτύξετε σε 70-90 λέξεις το περιεχόμενο του
ακόλουθου αποσπάσματος από το κείμενο: «Ο άνθρωπος
είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος».
Μονάδες 10
Β 2 . Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς, εκτός
των άλλων, και την επίκληση στην αυθεντία. Να
εντοπίσετε δύο περιπτώσεις επίκλησης στην αυθεντία.
Μονάδες 5
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Β 3 . Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χαρακτηρίζουν ένα
επίσημο ύφος λόγου. Να αποδώσετε με ύφος πιο
ανεπίσημο και οικείο τις υπογραμμισμένες λέξεις:
να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος, ατόπημα, να
υπερβεί την κρίση, να αποποιηθεί τον ατομικισμό,
επιταγή των καιρών
Μονάδες 5
Β 4 . Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συχνά στο κείμενό του α΄
πληθυντικό πρόσωπο. Να δικαιολογήσετε την επιλογή
του αυτή.
Μονάδες 5
Γ.

Σε μια εποχή με μεγάλο έλλειμμα ανθρωπιάς έχει σημασία να
οργανώνονται εκδηλώσεις που βοηθούν όσους συνανθρώπους
μας το έχουν ανάγκη. Να γράψετε ένα άρθρο στην
εφημερίδα του σχολείου σας, όπου θα εξηγείτε γιατί πρέπει
να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες. Παράλληλα, να
αναφερθείτε στη συμβολή της παιδείας στην καλλιέργεια της
ανθρωπιστικής συνείδησης, ιδιαίτερα των νέων (500-600
λέξεις).
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Όσοι έχουν να κάνουν με σημερινούς Νέους, όλων
των ηλικιών, νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι να μάθουν
τη «γλώσσα» τους και να τους μιλούν στη «γλώσσα»
τους. ∆ιαφορετικά θα είναι αδύνατη η συνεννόηση μαζί
τους. Γιατί έχουν το δικό τους τρόπο οι Νέοι σήμερα ν’
αντιλαμβάνονται και να εξηγούν τα πράγματα, τα δικά
τους μέτρα να εκτιμούν τις καταστάσεις. […] Επαφή μαζί
τους θα έχουμε μόνο αν μυηθούμε κι εμείς στις
σημασιολογήσεις 1 και στις εκτιμήσεις τους. Τούτο δεν
σημαίνει ότι θα τις παραδεχτούμε κιόλας· σημαίνει μόνο
ότι θα είμαστε σε θέση να τις καταλαβαίνουμε. Και έως
εκεί θα φτάσουμε εάν έχουμε πυκνές σχέσεις μαζί τους
και εάν τους ακούμε πάντοτε με υπομονή και συμπάθεια.
Αντιτείνουν μερικοί: […]
— Πώς να συζητήσει κανείς με τα σημερινά
«οργισμένα Νιάτα»; Για να συνεννοηθείς μαζί τους,
πρέπει να υποχωρείς στις αξιώσεις τους, να τους λες
διαρκώς ναι. ∆ιαφορετικά, γίνεσαι εχθρός τους.
Πόσο λίγο γνωρίζουν τον νέο άνθρωπο, εκείνον που
δεν «ωρίμασε», δεν σταθεροποιήθηκε ακόμα, όσοι
διατυπώνουν αυτή την αντίρρηση. Από το 3 ο έτος της
ηλικίας περίπου, όταν —όπως έχει παρατηρηθεί— το
παιδί αντιδρά έντονα στη βούληση των «μεγάλων» και
από πείσμα κάνει το αντίθετο απ’ ό,τι το προστάζουν, ο
Νέος
είναι
ένα
βασανιστικά
αβέβαιο,
διαρκώς
ταλαντευόμενο πλάσμα που αγωνίζεται να ανακαλύψει
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

και να παραδεχτεί τον «εαυτό» του. Μέσα στην
ανασφάλεια που αισθάνεται και την αδυναμία του να
αναμετρηθεί γενναία με τους «μεγάλους», ιδρύει και
ορθώνει το «εγώ» του με την αντίδραση, με το «όχι» σε
κάθε είδος πίεσης απ’ «έξω». Η άρνηση λοιπόν είναι το
κλίμα του, το καταφύγιο της σωτηρίας του. Με την
άρνηση θέλει να δηλώσει ότι είναι και αυτός ένα
πρόσωπο αυθυπόστατο 2 . Το «όχι» του όμως γίνεται
αποτελεσματικό, όταν συναντήσει ένα άλλο «όχι» — την
απόφαση, όχι τόσο του ομήλικου όσο του ισχυρότερου,
του «μεγάλου», να μην υποχωρήσει γιατί κατά την κρίση
του και προς το συμφέρον του απρόθυμου να
συμμορφωθεί «μικρού» δεν πρέπει να υποχωρήσει.
Είναι λάθος λοιπόν να υποστηρίζεται ότι οι Νέοι
έχουν την αξίωση να τους λέμε πάντοτε «ναι».
Απεναντίας όταν από μικροί δεν βρίσκουν πουθενά
αντίσταση στις απαιτήσεις τους, επειδή ενστιγματικά 3
αισθάνονται
ότι,
αγύμναστη
καθώς
μένει,
θα
4
αποδυναμωθεί, θα γίνει έρμαιο παράλογων ορέξεων η
βούλησή τους (η πιο ουσιαστική, η ενεργητική πλευρά
του «εγώ» τους) δυσφορούν. Και δείχνουν τη δυσφορία
τους με την περιφρόνηση προς το γονιό ή το δάσκαλο
που από αδυναμία ή αμφιβολία παραιτείται από το
πρώτιστο χρέος του: να κάνει τον τρόφιμό του
αυθύπαρκτο υποκείμενο, ισχυρό και αυτοπειθαρχούμενο.
[…]
Κανείς βέβαια δεν ενθουσιάζεται την ώρα που τον
επικρίνουν ή αντιστέκονται στις επιθυμίες του· οι
περισσότεροι άνθρωποι θέλουν ν’ ακούσουν απ’ αυτόν
που συμβουλεύονται όσα επιθυμούν, ή έχουν ήδη
αποφασίσει να πράξουν. Αργά ή γρήγορα όμως (με τα
«παθήματα» της απερισκεψίας και της ισχυρογνωμοσύνης
τους) καταλαβαίνουν την πλάνη και αναθεωρούν τις
εκτιμήσεις τους. Αλλά χρειάζονται στο σημείο αυτό
μερικές διευκρινίσεις.
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Το «όχι» το δικό σου θα το τιμήσει ο Νέος
περισσότερο από του άλλου το «ναι», με δύο
απαράβατους όρους:
α. Ότι θα πεισθεί για τη σοβαρότητα και την
ειλικρίνειά σου.
[…]
β. Ότι του έδωσες (με έμπρακτες αποδείξεις) να
καταλάβει πως η αποτροπή, το «όχι» σου λέγεται προς
το συμφέρον του.
[…]
Το παράπονο του Νέου είναι ότι εμείς οι «μεγάλοι»
δεν μπορούμε να παραδεχτούμε πως τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει είναι δικά του προβλήματα, και διαρκώς
τα συσχετίζουμε με όρους και υποχρεώσεις που
βρίσκονται έξω από τον κύκλο της προσωπικής του ζωής,
ή με τη δική μας θέση μέσα στην «κοινωνία».
(Ε. Π. Παπανούτσου, Η Παιδεία. Το Μεγάλο μας Πρόβλημα,
Αθήνα 1976, σσ. 35-39, ∆ιασκευή).

1. σημασιολογήσεις: οι σημασίες που αποδίδονται σε
κάτι.
2. αυθυπόστατο: αυτό που έχει ξεχωριστή και
ανεξάρτητη ύπαρξη.
3. ενστιγματικά: ενστικτωδώς.
4. έρμαιο: καθετί που παρασύρεται.
ΘΕΜΑΤΑ:
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας
κειμένου, χωρίς δικά σας σχόλια,
λέξεις.

περίληψη του
σε 100 – 120
Μονάδες 25

Β.1. Να αναπτύξετε το νόημα της παρακάτω περιόδου
του κειμένου σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων:
«Είναι λάθος λοιπόν να υποστηρίζεται ότι οι Νέοι
έχουν την αξίωση να τους λέμε πάντοτε ‹ναι› ».
Μονάδες 10
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Β.2. «Όσοι έχουν να κάνουν με σημερινούς Νέους … με
υπομονή και συμπάθεια».
Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της παραγράφου.
Μονάδες 5
Β.3. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
αποδυναμωθεί, ενεργητική, δυσφορία, αμφιβολία,
επικρίνουν.
Μονάδες 5
Β.4. «Και δείχνουν τη δυσφορία τους
περιφρόνηση στο γονιό ή στο δάσκαλο».

με

την

«Αργά ή γρήγορα αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους».
Να
ξαναγράψετε
τις
παραπάνω
περιόδους
μετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 5
Γ.

Σε μια ημερίδα που διοργανώνεται στην περιοχή σου
με θέμα «∆ιάλογος δύο γενεών» έχεις προσκληθεί,
για να εκθέσεις τις απόψεις σου. Στην ομιλία σου
αναπτύσσεις τις θέσεις σου για τα αίτια έλλειψης
της επικοινωνίας μεταξύ των νέων και των
«μεγάλων» και προτείνεις τρόπους προσέγγισης των
δύο μερών.
(400-500 λέξεις)
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
∆εν
θα
(ημερομηνία,
εξεταζόμενο
μάθημα).
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος
των
φωτοαντιγράφων,
αμέσως
μόλις
σας
∆εν
επιτρέπεται
να
γράψετε
παραδοθούν.
οποιαδήποτε 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. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΚΕΙΜΕΝΟ
[…] Ας προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε την Ελευθερία,
προβαίνοντας σ’ ορισμένους απλούς αφορισμούς 1 : Η
Ελευθερία είναι α ν θ ρ ώ π ι ν η γιατί απευθύνεται,
παραδίνεται στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι
πεθαίνοντας την ανασταίνουν. Είναι όμως και θ ε ϊ κ ή
γιατί το κύρος της το αντλεί από την συγκλονιστική
συγκατάβαση του Θεού που ενσαρκώθηκε για να μας
ελευθερώσει από την αμαρτία. Παρ’ όλο που δεν είναι
δυνατό αυτή τη στιγμή ο αφορισμός αυτός ν’ αναπτυχθεί
περισσότερο, πρέπει να πούμε πως υπάρχει μια τρομερή,
μυστηριώδης, υποδόρια 2 σύζευξη ανάμεσα στην αμαρτία,
που είναι ηθική δουλεία, και στην ανθρώπινη σκλαβιά, όπως
απλά την ξέρουμε και την εννοούμε. Γιατί και η μια και η
άλλη, πιέζουν την προσωπική ευθύνη του ανθρώπου. Και η
Ελευθερία είναι υ π ε ύ θ υ ν η. Τούτο σημαίνει πως δεν
είναι μεγάλη η ευθύνη του ανθρώπου μονάχα όταν έχει
χάσει την Ελευθερία του αλλά κι όταν την έχει κερδίσει.
Γιατί τότε είναι που ανακύπτουν τα τρομερότερα
ερωτήματα: τι θα την κάνεις την Ελευθερία που κέρδισες;
Πώς θα την αξιοποιήσεις; Σε ποιους υψηλούς στόχους θα την
αφιερώσεις; Πώς, τέλος, θα την προφυλάξεις από τη φθορά
του ανθρώπινου βίου κι από τους εχθρούς της;
Από αυτά τα ερωτήματα ανακύπτουν νέοι αφορισμοί. Η
Ελευθερία είναι δ υ ν α μ ι κ ή και δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή . Αφού
την απόχτησες, πρέπει να την τιμήσεις μ’ ένα βίο θετικό,
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γόνιμο, χαρακτηρισμένο από σεμνότητα κι αμετακίνητη
υψηλοφροσύνη 3 . Η Ελευθερία σού ανοίγει πολλούς δρόμους,
σε πλημμυρίζει από ευκαιρίες. Είσαι υπεύθυνος γι’ αυτήν,
υπεύθυνος και για όσα σου προσφέρει κι ένοχος αν δεν τα
αξιοποιήσεις. Μια Ελευθερία άγονη, είναι καταδικασμένη σε
θάνατο γιατί ο άνθρωπος με τα έργα του δεν κατορθώνει να
την αιτιολογήσει.
Η Ελευθερία, καθώς αισθάνεται πως βρίσκεται
αδιάκοπα σε κίνδυνο, είναι γ ρ η γ ο ρ ο ύ σ α 4 . ∆εν
επαναπαύεται σ’ όσα απόχτησε. ∆εν εθελοτυφλεί μπροστά
στις δυνάμεις που την απειλούν. ∆ε βυθίζεται στη βλάσφημη
απόλαυση
των
αγαθών.
Ανησυχεί,
διαλογίζεται,
προβληματίζεται. Κρατεί πάντα γυμνό και πάντα όρθιο το
τρομερό της σπαθί γιατί αν το σπαθί χαμηλώσει, αν
δισταγμός ή ατολμία την κυριέψουν, η Ελευθερία θα ’χει
χαθεί.
Η Ελευθερία είναι ακόμα σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η. Αφορά
εσένα, αφορά εμένα, αφορά τους πλαϊνούς μας, αυτούς που
συναντάμε κάθε μέρα. Όταν μας μιλούν για μιαν Ελευθερία
αφηρημένη, τότε πρέπει να υποψιαζόμαστε πως ζητούν να
την απονευρώσουν, να της αφαιρέσουν το σαφές κι
ολόζεστο ανθρώπινο περιεχόμενό της και να τη θανατώσουν,
να τη διαστρέψουν. […] Η Ελευθερία όμως είναι μια υπόθεση
του ανθρώπου άμεση κι επείγουσα. Γιατί χωρίς αυτήν, ο
άνθρωπος διαστρέφεται και απαθλιώνεται. Γίνεται δηλαδή
υπάνθρωπος. […] Η αρτίωση 5 του ανθρώπου είναι
αποτέλεσμα ελευθερίας γιατί ένας δούλος ποτέ δεν μπορεί
να είναι άρτιος άνθρωπος.
Τέλος, είναι η Ελευθερία α ρ μ ο ν ι κ ή. ∆εν είναι ποτέ
ασυδοσία. Εναρμονίζει κι εξισορροπεί τις ανθρώπινες
σχέσεις, τα συμφέροντα και τις βλέψεις, απαλύνει τις
διαφορές και διαχέει σ’ ολόκληρο το βίο ένα νόημα
διαφορετικό, νόημα πνεύματος. Όταν σ’ ορισμένους
ανθρώπους ή σ’ ορισμένες τάξεις ανθρώπων, η Ελευθερία
παροξύνεται 6 , αποτελεί κίνδυνο σαφή κι άμεσο για την
Ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Τότε η Ελευθερία
ψυχορραγεί. Κι όταν ψυχορραγεί η προσωπική μου
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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Ελευθερία, ψυχορραγεί και η εθνική ελευθερία. Κανένα
Έθνος δεν μπορεί να διαφυλάξει την Ελευθερία και την
ακεραιότητά του όταν οι άνθρωποι που το απαρτίζουν
έχουν χάσει, είτε με την εθελοδουλία 7 , είτε με τη βία και τον
φόβο, την ελευθερία τους, όταν αυτή η Ελευθερία
παραχαράσσεται εξ αιτίας της άγνοιας και των αναγκών
των ανθρώπων. […]
(Κώστας Ε. Τσιρόπουλος, Η Μαρτυρία του Ανθρώπου. ∆οκίμια,
Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων, 3 1988, σελ. 312-314.)

1. αφορισμούς: συνοπτικές διατυπώσεις που περιέχουν γενικώς
αποδεκτές αλήθειες
2. υποδόρια: που βρίσκεται κάτω από την επιδερμίδα, που δεν
είναι φανερή
3. υψηλοφροσύνη: υπερηφάνεια
4. είναι γρηγορούσα: βρίσκεται σε εγρήγορση, επαγρυπνεί
5. αρτίωση: τελείωση, ολοκλήρωση
6. παροξύνεται: εξάπτεται, ερεθίζεται
7. εθελοδουλία: εκούσια υποταγή

Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειμένου που σας δόθηκε (80-100 λέξεις).
Μονάδες 25

Β 1 . Να αναπτύξετε σε 100-120 λέξεις το περιεχόμενο του
ακόλουθου αποσπάσματος από το κείμενο: «Και η
Ελευθερία είναι υ π ε ύ θ υ ν η. Τούτο σημαίνει πως
δεν είναι μεγάλη η ευθύνη του ανθρώπου μονάχα όταν
έχει χάσει την Ελευθερία του αλλά κι όταν την έχει
κερδίσει.»
Μονάδες 10
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Β 2 . «Η Ελευθερία, καθώς αισθάνεται … η Ελευθερία θα ’χει
χαθεί». Στη συγκεκριμένη παράγραφο να διερευνήσετε και να
αιτιολογήσετε:
α. Τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας.
(Μονάδες 2,5)
β. Έναν τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου. (Μονάδες 2,5)
Μονάδες 5
Β 3 . Να σχηματίσετε μια πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες
λέξεις του κειμένου, σε οποιοδήποτε γραμματικό τύπο τους:
μυστηριώδης, άγονη, ασυδοσία, εναρμονίζει, απαρτίζουν.
Μονάδες 5
Β 4 . σύζευξη, ανακύπτουν, υπεύθυνος, διαλογίζεται, συμφέροντα:
Από το δεύτερο συνθετικό των πιο πάνω λέξεων να
σχηματίσετε μια νέα σύνθετη λέξη.
Μονάδες 5
Γ.

Σε μια εποχή κατά την οποία η Ελευθερία αποτελεί
καίριο ζητούμενο, δεν είναι λίγες οι φορές που
απειλείται ή παραβιάζεται, σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο. Σε εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος
Γονέων του σχολείου σου καλείσαι να αναπτύξεις, ως
εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, τις απόψεις σου
σχετικά με τους παράγοντες που απειλούν στο σημερινό
κόσμο το ιδανικό της Ελευθερίας και να δείξεις με
ποιους τρόπους αυτή κατοχυρώνεται. (500-600 λέξεις)
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Όλοι αναζητούμε τον «πλησίον», αλλά με τη μικρότερη
δυνατή δαπάνη. Άλλοτε ο «πλησίον» μπορούσε να χτυπήσει
την πόρτα μας την κάθε στιγμή και να βρει και την πόρτα
και την καρδιά ανοιχτή. Τώρα θα πρέπει να προειδοποιήσει
για τον ερχομό του, να του πούμε ποια ώρα, ποια μέρα και
για πόσο διάστημα χρόνου μπορούμε να βρεθούμε μαζί του.
Ακόμη και αν ο «πλησίον» είναι το πρόσωπο το δικό μας,
του πιο στενού οικογενειακού μας κύκλου. Η ανάγκη της
ζωής επιβάλλει απάνθρωπες συμπεριφορές. Χτίζουμε σπίτια
για πολλούς ανθρώπους, για ολόκληρες πολιτείες. Η μικρή
πολιτεία, όπου υπάρχει ακόμη, έχει το δικό της ύφος. Τα
σπίτια είναι σπαρμένα εδώ κι εκεί, αλλ’ οι άνθρωποι δε
βρίσκονται μακριά. Αλληλογνωρίζονται, έχουν τον τρόπο να
πουν μια ζεστή «καλημέρα», μια «καληνύχτα». Τα μεγάλα
σπίτια είναι συνοικισμοί αγνώστων, μικρές ειρκτές 1
συγκεντρωμένες στον ίδιο τόπο, όπου καθένας, εξόν 2 αν
είναι παράλυτος, προσπαθεί να παραμείνει ολίγιστο χρόνο,
όσος αρκεί για ν’ ανασυνταχθεί και να φύγει. Η σύγχρονη
οικιστική έχει ήδη επισημάνει τον κίνδυνο, αυτή την
α π α ν θ ρ ω π ο π ο ί η σ η τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ , την οριστική
του απομάκρυνση από το ανοιχτό ύπαιθρο, που το αναζητεί
απελπισμένος, κατά τα σύντομα διαστήματα της απαλλαγής
του από το καθημερινό έργο του.
Είναι αληθινά δραματικό να διαπιστώνει κανείς, πως,
όσο σιμότερα 3 στον άλλον άνθρωπο ζει ο καθένας, τόσο και
πιο ξένος στον άλλον άνθρωπο γίνεται, τόσο ασφυκτικότερη
νιώθει τη μοναξιά του. Η φιλοσοφία που έχει αποδυθεί 4
στην αιματηρή προσπάθεια της αναζήτησης του προσώπου
ομολογεί το μέγα πάθος της εποχής.
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Η αλλοτρίωση, δηλαδή η αποξένωση των ψυχών, είναι
χαρακτηριστικό του καιρού μας από τα πιο βαρυσήμαντα.
Και θα θεωρηθεί το λιγότερο παράδοξο, αν υποστηρίξω ότι
και η αέναη 5 χρήση της προπαγάνδας ερημώνει τις ψυχές,
γιατί, απλούστατα, τυποποιεί και καταλύει την προσωπική
ζωή. Η προπαγάνδα είναι πολιτική, κοινωνική, εμπορική.
Είναι το σκληρό σφυροκόπημα που επιδιώκει να επιβάλει
ένα προϊόν, οποιασδήποτε μορφής. Αυτό το προϊόν μπορεί
να είναι μια πίστη, μια κοινωνική οργάνωση, ένα πολιτικό
καθεστώς ή ένα είδος της καθημερινής χρήσης. Όλοι οι
τρόποι της επικοινωνίας έχουν επιστρατευθεί, για να
υπηρετήσουν την προπαγάνδα. Ο άμεσος λόγος, το
ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το τυπωμένο
χαρτί, περιοδικό, εφημερίδα, βιβλίο. [ … ]
Εμνημόνευσα και την εμπορική προπαγάνδα, δηλαδή τη
διαφήμιση. Είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς την έκτασή
της και την επίδρασή της στη διαμόρφωση του συγχρόνου
ανθρώπου. Η εμπορική διαφήμιση, με τα μέσα που έχει τώρα
στη διάθεσή της, βρίσκεται την κάθε στιγμή μπροστά στα
μάτια μας, σιμά στ’ αυτιά μας, μια λέξη, μια φράση. Έτσι ο
άνθρωπος του καιρού μας έχει αλλάξει το αυτοκίνητό του ή
το ψυγείο του ή το ραδιόφωνό του, αλλ’ έχει συνάμα 6
μεγαλώσει και την εσωτερική μοναξιά του. Η μέριμνα για τη
συνεχή απόκτηση υλικών αγαθών, κεντριζόμενη από την
εμπορική διαφήμιση, κατακαλύπτει το χώρο του εσωτερικού
βίου. Γενική διαπίστωση: η εξωστρέφεια 7 . Ο σύγχρονος
άνθρωπος διαθέτει ελάχιστο χρόνο για να συνομιλήσει με
τον εαυτό του, γ ι α ν α κ ο ι τ ά ξ ε ι ο ί δ ι ο ς τ ο ν ε α υ τ ό
τ ο υ , δηλαδή για να φιλοσοφήσει, καθώς είπε ο Γιάσπερς. [ … ]
Ο μόνος τρόπος να νικηθεί η μοναξιά είναι η θεμελίωση
μιας συνεχούς αυτοσυνειδησίας 8 και η διαμόρφωση ενός
σωστού αισθήματος ευθύνης. Όποιος νιώθει την ευθύνη του
αντίκρυ στον εαυτό του και στους άλλους έχει ήδη γεμίσει
τη μοναξιά του. Η σύγχρονη τραγωδία είναι η τραγωδία της
μοναξιάς.
(I. M. Παναγιωτόπουλου, Ο σύγχρονος άνθρωπος, Αθήνα
1996 32 : Οι Εκδόσεις των Φίλων, σσ. 69–73)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ειρκτές:
φυλακές.
εξόν:
εκτός.
σιμότερα:
πιο κοντά.
έχει αποδυθεί: έχει αφιερωθεί με πάθος.
αέναη:
αδιάκοπη.
συνάμα:
συγχρόνως, ταυτόχρονα.
εξωστρέφεια:
η εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των σκέψεων.
αυτοσυνειδησία: η γνώση των χαρακτηριστικών του ίδιου μας του
εαυτού.

ΘΕΜΑΤΑ
Α.

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

Β.1.

Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 70–90 λέξεων το
περιεχόμενο του ακόλουθου αποσπάσματος του κειμένου:
«Όσο σιμότερα στον άλλον άνθρωπο ζει ο καθένας,
τόσο και πιο ξένος στον άλλον άνθρωπο γίνεται».
Μονάδες 10

Β.2.

Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για τις παρακάτω
παραγράφους του κειμένου:
α) «Όλοι αναζητούμε … το καθημερινό έργο του»,
β) «Εμνημόνευσα … ο Γιάσπερς».
Μονάδες 5

Β.3.

Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου σε οποιονδήποτε τύπο
τους: απάνθρωπες, ανασυνταχθεί, τυποποιεί, επίδραση,
μέριμνα.
Μονάδες 5

Β.4.

− «Η ανάγκη της
συμπεριφορές».

ζωής

επιβάλλει

απάνθρωπες

− «Η μέριμνα για τη συνεχή απόκτηση υλικών
αγαθών κατακαλύπτει το χώρο του εσωτερικού
βίου».
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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Να ξαναγράψετε τις παραπάνω περιόδους μετατρέποντας
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 5
Γ.

Παρά τα επιτεύγματα του τεχνολογικού μας
πολιτισμού, ο σημερινός άνθρωπος βιώνει τη μοναξιά
και την αλλοτρίωση. Σε ένα άρθρο, που θα
δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα, να εκθέσετε
τις αιτίες που προκαλούν το παραπάνω κοινωνικό
φαινόμενο. Επίσης, ποιες διεξόδους μπορείτε να
προτείνετε, ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να
ξεπεράσει την έλλειψη επικοινωνίας με τους
συνανθρώπους του; (400–500 λέξεις).
Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2.

Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.

επάνω

μέρος

των

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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.
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Όλες οι βραδείες μεταβολές που προκαλούνται από την εξέλιξη
των ειδών ή από μια προοδευτική μεταβολή του κλίματος, δεν
μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία ενός ζωτικού χώρου.
Αντίθετα, οι αιφνίδιες παρεμβάσεις, όσο ασήμαντες κι αν είναι
φαινομενικά, μπορούν να έχουν συνέπειες απρόοπτες, ακόμα και
καταστρεπτικές. Η εισαγωγή ενός ζωικού είδους, εντελώς ακίνδυνου
φαινομενικά, μπορεί να ερημώσει κυριολεκτικά τεράστιες περιοχές.
Κάτι τέτοιο συνέβηκε στην Αυστραλία με τους λαγούς. Η επίθεση
αυτή, εναντίον της ισορροπίας ενός βιοτόπου, προκλήθηκε από τον
άνθρωπο. Θεωρητικά, παρόμοιες αντιδράσεις είναι πιθανές, ακόμα
και χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά τέτοιες περιπτώσεις είναι
σπάνιες.
Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον μεταβάλλεται
ασυγκρίτως πιο γρήγορα από τις σχέσεις όλων των άλλων ζωντανών
πλασμάτων. Ο ρυθμός της μεταβολής αυτής υπαγορεύεται από την
πρόοδο της τεχνολογίας, που εξακολουθεί να επιταχύνεται κατά
γεωμετρική πρόοδο. Εξ αιτίας αυτού, ο άνθρωπος είναι
αναγκασμένος να επιφέρει βαθιές μεταβολές και, μερικές φορές,
ακόμα και την καταστροφή των βιοκοινοτήτων1, μέσα στις οποίες
και από τις οποίες ζει. Εξαίρεση αποτελούν οι άγριες φυλές, όπως
π.χ. ορισμένοι Ινδιάνοι των Παρθένων δασών της Νοτίου Αμερικής,
που ζουν από τα προϊόντα της συγκομιδής ή του κυνηγιού τους. […]
Οι πολιτισμοί του είδους αυτού δεν επηρεάζουν τον βιότοπό
τους διαφορετικά απ’ ό,τι θα τον επηρέαζαν οι πληθυσμοί ενός
ζωικού είδους. Μια από τις θεωρητικές πιθανότητες για τον άνθρωπο
θα ήταν να ζήσει σε αρμονία με τον βιότοπό του, ενώ μια άλλη θα
ήταν να «δημιουργήσει», με τη βοήθεια της γεωργίας και της
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κτηνοτροφίας, μια καινούργια βιοκοινότητα, προσαρμοσμένη στις
ανάγκες του, και, κατ’ αρχήν, τόσο βιώσιμη, όσο και εκείνη που
εμφανίστηκε χωρίς την παρέμβασή του.
Ο επιταχυνόμενος ρυθμός της σύγχρονης ζωής δεν αφήνει στους
ανθρώπους τον χρόνο να σκέφτονται πριν ενεργήσουν. Είναι,
μάλιστα, περήφανοι για τη «δράση» τους, και δεν τους περνάει καν
από τον νου η υποψία ότι διαπράττουν εγκλήματα κατά της φύσης
και του ίδιου του εαυτού τους. Οι ζημιές αυτές επεκτείνονται σήμερα
παντού, με τη χρησιμοποίηση από τον άνθρωπο χημικών προϊόντων,
για την καταστροφή των εντόμων στη γεωργία και τη δενδροκομία,
και με την ίδια μυωπία στη φαρμακολογία.
Οι βιολόγοι, οι ειδικευμένοι στην ανοσοποίηση2, διατυπώνουν
τις σοβαρότερες επιφυλάξεις σχετικά με τα πιο συνηθισμένα
φάρμακα. Η τάση να θέλουμε να «τα πετύχουμε όλα αμέσως», μας
κάνει ώστε, σε ορισμένους τομείς της χημικής βιομηχανίας, να
φερόμαστε με μια ελαφρότητα πραγματικά εγκληματική, σχετικά με
την πώληση προϊόντων, που η μακροπρόθεσμη δράση τους μάς είναι
απόλυτα απρόβλεπτη. Μια ασυνειδησία απίστευτη βασιλεύει, τόσο
στον τομέα του οικολογικού μέλλοντος της γεωργίας, όσο και της
ιατρικής. Όσοι θέλησαν να υψώσουν τη φωνή τους εναντίον της
ασυλλόγιστης χρησιμοποίησης εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και
χημικών προφυλακτικών φαρμάκων διασύρθηκαν με επονείδιστο3
τρόπο.
Ο πολιτισμένος άνθρωπος, που ερημώνει με τυφλό βανδαλισμό
τον φυσικό του περίγυρο από τον οποίο αντλεί τη διατροφή του,
απειλεί τον εαυτό του με οικολογική καταστροφή. Όταν οι
οικονομικές συνέπειες του βανδαλισμού αυτού θ’ αρχίσουν να
γίνονται αισθητές, ο άνθρωπος θ’ αναγνωρίσει μάλλον το σφάλμα
του, αλλά, τότε, θα είναι ίσως πολύ αργά. Εκείνο που ο άνθρωπος
προσέχει ακόμα λιγότερο, είναι ο βαθμός που οι βάρβαρες αυτές
μέθοδοι βλάπτουν την ψυχή του. Η αποξένωση από τη φύση, που
γενικεύεται και εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό, είναι, σε μεγάλο βαθμό,
υπεύθυνη για την επιστροφή στη βαναυσότητα του πολιτισμένου
ανθρώπου, στον αισθητικό και ηθικό τομέα. Τι θα μπορούσε να
ξυπνήσει στον νέο το αίσθημα του σεβασμού, όταν το καθετί που
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βλέπει γύρω του είναι έργο ανθρώπινο και ― το χειρότερο ― αυτό
το έργο είναι άσχημο και χυδαίο;
«Η ερήμωση του περιβάλλοντος» του Κόνραντ
Λόρεντς από «Τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα του
πολιτισμού μας», εκδόσεις ΘΥΜΑΡΙ, Αθήνα 1979,
σσ. 46-50. (∆ιασκευή).
1. βιοκοινότητα : το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισμών
που ζουν σε έναν βιότοπο.
2. ανοσοποίηση : η πρόκληση ανοσίας σε έναν οργανισμό.
3. επονείδιστος : αυτός που προκαλεί όνειδος (ντροπή), αυτός
που επισύρει την κατακραυγή ή την απόρριψη
ή τον στιγματισμό.

Α.

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

Β.1. Να αναπτύξετε το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του
κειμένου σε μια παράγραφο 70 - 90 λέξεων: «Ο επιταχυνόμενος
ρυθμός της σύγχρονης ζωής δεν αφήνει στους ανθρώπους τον
χρόνο να σκέφτονται πριν ενεργήσουν».
Μονάδες 10
Β.2. «Όλες οι βραδείες μεταβολές … σπάνιες». Να αναλύσετε τους
τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η παραπάνω
παράγραφος του κειμένου.
Μονάδες 5
Β.3. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου: ασήμαντες, θεωρητικά, βαθιές, να
υψώσουν, βλάπτουν.
Μονάδες 5
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Β.4. Να εντοπίσετε στο κείμενο τις λέξεις ή τις φράσεις που
βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά (μονάδα 1,5) και να
δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών (μονάδες 3,5).
Μονάδες 5
Γ.

Τα τελευταία χρόνια η επέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό
περιβάλλον αποδεικνύεται ιδιαίτερα καταστρεπτική, γεγονός
που προκαλεί ανησυχία τόσο στην επιστημονική κοινότητα,
όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ποιες είναι οι
επιπτώσεις της συμπεριφοράς αυτής του ανθρώπου απέναντι
στο περιβάλλον και ποια μέτρα, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να
ληφθούν για την προστασία του;
Να εκθέσετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο (500 – 600 λέξεις)
που θα δημοσιεύσετε στο περιοδικό του σχολείου σας.
Μονάδες 50
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα,
τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
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 : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
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