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ΚΕΙΜΕΝΟ
Πανανθρώπινο μήνυμα τέχνης
Κάθε πολιτισμός έχει τα όρια και το στίγμα του στον ιστορικό
χώρο και χρόνο. Μέσα ωστόσο στην ιστορία του κόσμου, το
αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγμα σημαδεύει την καταγωγή μιας
τέχνης με πανανθρώπινο μήνυμα και με διαστάσεις παγκόσμιες, θα
έλεγα σχεδόν εξωχρονικές. Πρώτη έκφραση της αποστασιοποίησης
του ανθρώπου από την αναγκαιότητα της φύσης, χάρη στη
μεταμόρφωση της ύλης σε πνεύμα, το ελληνικό πλαστικό κατόρθωμα
δηλώνει την επίμονη και έλλογη προσπάθεια του καλλιτέχνη να
δαμάσει το πάθος και τη μοίρα με τα έργα του νου και της καρδιάς,
αυτά που φέρνουν τον άνθρωπο όλο και πιο κοντά στο Θεό, αυτά
που τον οδηγούν δίπλα στο συνάνθρωπο.
Αποκρυστάλλωμα μιας ορθής και όρθιας σκέψης, το αρχαίο
άγαλμα (μεμονωμένο ή ως αναπόσπαστο μέρος αρχιτεκτονικού
συμπλέγματος) καθαγιάζει και αγλαΐζει 1 τους χώρους της πόλης.
Σήμα ανάτασης ψυχικής και ορόσημο πανάρχαιας μνήμης, θυμίζει
στους πολίτες την αμέριστη ευθύνη τους για τη συνοχή της
κοινωνικής ομάδας και ορθώνεται εγγυητής της ιστορικής
αλληλεγγύης του συνόλου. ∆ιαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια μιας
πάντα ευνομούμενης και ισορροπημένης πολιτείας, έτσι όπως την
ονειρευόταν η νεογέννητη δημοκρατία και έτσι όπως την ορίζει η
πλατιά ειρηνευτική κίνηση του θεϊκού βραχίονα στο αέτωμα του
ολυμπιακού ναού. Κίνηση που αναδεικνύει τον Απόλλωνα ρυθμιστή
στη διαμάχη του ανθρώπου με το ζώο, με το μυθικό Κένταυρο, στην
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Ολυμπία, και οργανωτή της ζωής μέσα στο φως του λόγου. Το
πέρασμα από το μύθο στο λόγο έγινε, χάρη στην τέχνη, άγαλμα,
θέαμα και θεωρία. […]
Το πέρασμα από το ζώο, την άγρια φύση και τους αγρούς, στο
δομημένο άστυ και στην οργανωμένη πόλη, ας πούμε τη θεϊκή
μετάβαση από την κυνηγέτιδα Άρτεμι στην πολιάδα Αθηνά,
δηλώνει με κάθε της μορφή και σε κάθε της βήμα η αρχαία ελληνική
τέχνη, πρώτη αυτή εγρήγορση του ανθρώπου στον κόσμο του
ελεύθερου πνεύματος. Αυτό ίσως είναι το συνοπτικό μέγιστο
μάθημα του αρχαιοελληνικού βιώματος, των ανθρώπων που πρώτοι
σμίλευσαν στο ξύλο, στην πέτρα και στο μάρμαρο, τη μορφή της
εσωτερικής ενατένισης, συνδυασμένη με την ιδεατή πληρότητα της
φυσικής ομορφιάς. Μαρτυρεί για τα λεγόμενά μου το αινιγματώδες
χαμόγελο του αρχαϊκού κούρου και η ανείπωτη έκπληξη στο βλέμμα
της κόρης μέσα στην πολύπτυχη φορεσιά της.
Ιδού η απαρχή της προσπάθειας για γνώση και για
αυτογνωσία, ιδού το πρώτο ερωτηματικό, το για πάντα
αναπάντητο, ιδού η αυγή του μυστηρίου που οδήγησε τον άνθρωπο
να γίνει πλάστης αθάνατου έργου, δημιουργός δηλαδή θεών.
∆άμασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον τέλειο
άνθρωπο. Το συντροφικό συναπάντημα του ανθρώπου με τους θεούς
διδάσκει η αρχαία αισθητική, στην προσπάθειά της να αιχμαλωτίσει
την τέλεια μορφή την πάντα μετέωρη και πάντα τεταμένη προς μια
ιδεατή πληρότητα, προς ένα αέναο γίγνεσθαι. Να γιατί η αρχαία
τέχνη θα μένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και ζωντανή: είναι η
τέχνη πυξίδα
και σταθερός προσανατολισμός, αυτή που δεν
γνώρισε αμηχανίες και αγνοεί τα αδιέξοδα, γι’ αυτό και εμπνέει
κάθε αναγέννηση, γι’ αυτό και μένει η βάση κάθε πνευματικής
παλιννόστησης προς το ουσιώδες, δηλαδή τη δημιουργία ελευθερίας.
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
Πολιτισμός και Ελληνισμός
Προσεγγίσεις, Αθήνα 2007
(∆ιασκευή)
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A 1 . Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου
που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β 1 . Η αρχαία τέχνη θα μένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και
ζωντανή. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της φράσης σε μία
παράγραφο (70-90 λέξεις).
Μονάδες 10
Β 2 . α) Να βρείτε τους δύο τρόπους πειθούς που χρησιμοποιεί η
συγγραφέας
στην
τελευταία
παράγραφο
και
να
τεκμηριώσετε την απάντησή σας με μία αναφορά για κάθε
τρόπο (μονάδες 6).
β) Να εντοπίσετε στο κείμενο τέσσερις λέξεις ή φράσεις με
μεταφορική σημασία (μονάδες 4).
Μονάδες 10
Β 3 . α) επίτευγμα, δαμάσει, μετάβαση, πληρότητα, ουσιώδες:
Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις
παραπάνω λέξεις (μονάδες 5).
β) έλλογη, κοντά, συνοπτικό, φυσικής, αιχμαλωτίσει: Να
γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω
λέξεις (μονάδες 5).
Μονάδες 10
Β 4 . Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στις παρακάτω
φράσεις και να τις μετατρέψετε στο αντίθετο είδος:
∆ιαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια μιας πάντα ευνομούμενης
και ισορροπημένης πολιτείας (μονάδες 2).
∆άμασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον τέλειο
άνθρωπο (μονάδες 3).

Μονάδες 5

Γ 1 . Σε ημερίδα του δήμου σου με θέμα «Τέχνη και Ζωή»
συμμετέχεις ως εκπρόσωπος του σχολείου σου με εισήγηση
500-600 λέξεων. Στην εισήγηση αυτή αναφέρεσαι στην
προσφορά της Τέχνης στους νέους σήμερα, καθώς και στους
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τρόπους με τους οποίους μπορεί το σχολείο να συμβάλλει
στην ουσιαστική επαφή τους με αυτήν.
Μονάδες 40

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: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Το συναίσθημα της τιμής αποτελεί ένα από τα κίνητρα
των ανθρωπίνων πράξεων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς
γενικότερα, και ίσως το σπουδαιότερο, αφού η τιμή, η
υπόληψη, το φιλότιμο, η αξιοπρέπεια γίνονται η αιτία και
το κίνητρο που υπαγορεύει στον άνθρωπο το πρακτέον. Το
συναίσθημα αυτό της τιμής, είτε αφορά στο άτομο είτε στο
λαό, αποβαίνει ο ρυθμιστής της συμπεριφοράς του και το
βασικό αίτιο της τύχης του. Μάλιστα η υστεροφημία, σε ό,τι
αφορά στα ιδεώδη και στα ιδανικά, εξαρτάται από το βαθμό
λειτουργίας της υπόληψης και του φιλότιμου. Αυτήν την
αξιοπρέπεια πρόβαλαν ιδιαίτερα οι τραγικοί ποιητές, και
μάλιστα σε όλες τις εκφράσεις της, γιατί είχαν συλλάβει ότι
το συναίσθημα της τιμής, μόνο όταν κινείται στο μέτρο,
αποφέρει θετικά αποτελέσματα· αντίθετα, όταν παρουσιάζεται ως
παρέκκλιση ―και παρέκκλιση είναι ο εγωισμός, η έπαρση, η
οίηση― οδηγεί κατευθείαν τον φορέα του στην ύβρη, με όλες
τις αναπόφευκτες συνέπειες.
Η τραγική ποίηση εστιάζει τη δράση των προσώπων της
στο συναίσθημα της τιμής, στο οποίο και αποδίδει
ανεξέλεγκτη δύναμη, δεδομένου ότι αυτό, ανάλογα προς τη
φύση του πρωταγωνιστή, μετεξελίσσεται και παρουσιάζεται
με διάφορες μορφές, αλλά πάντα ως επιταγή εκπλήρωσης
υψηλού χρέους· έτσι και οι τρεις τραγικοί ποιητές στάθηκαν
στη θέση ότι η μεγαλοσύνη του ανθρώπου είναι
συνυφασμένη με την υπέρβαση της μοίρας του και ότι στο
δρόμο της σύγκρουσής του με το αδυσώπητο πεπρωμένο ο
άνθρωπος, έστω και αν απολέσει τα πάντα, εκτός από ένα,
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την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του, μπορεί να καταξιωθεί στη
συνείδησή του και στην κοινωνία.
Ο πρωταγωνιστής στην τραγωδία, με τον αγώνα, που του
υποβάλλει η αξιοπρέπεια, δείχνει το βαθμό της ελευθερίας
του και ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα στον άνθρωπο, έξω
από χρόνο και τόπο, ότι στον τραγικό κόσμο μια μόνο
δυνατότητα έχει ο ήρωας... Να γίνει παρανάλωμα της
φλόγας του. Τι δικαίωση μπορεί να υπάρχει σε αυτό; H
αξιοπρέπεια. Αν από τη ζωή των προσώπων της δραματικής
ποίησης απουσίαζε το συναίσθημα της τιμής, είναι βέβαιο
ότι θα έλειπε από αυτά η μεγαλοπρέπεια, που τα διακρίνει
και τα χαρακτηρίζει.
Το συναίσθημα της τιμής, όπως παρουσιάζεται στην
τραγική ποίηση, στη σύγχρονη εποχή εξετάζεται ως
αυτοσυναίσθημα και από τους ειδικούς προσμετράται η
παιδευτική του διάσταση. Οι αναφορές και οι εργασίες, που
έχουν γίνει σχετικά με την αξία του αυτοσυναισθήματος,
συγκλίνουν στη θέση ότι αυτό αποτελεί μέτρο κρίσης της
προόδου και της επίδοσης του μαθητή. Πολλοί ψυχολόγοι,
παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι και άλλοι ειδικοί τονίζουν τη
σπουδαιότητά του και επισημαίνουν ότι αποτελεί μια
σημαντική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας
και της συμπεριφοράς του ατόμου.
Το ενδιαφέρον για το συναίσθημα της τιμής δε
δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Ο άνθρωπος, από
τότε που άρχισε η ιστορία, αναγνώρισε τη μη σωματική
διάσταση της ύπαρξής του και επεδίωξε να κατανοήσει τις
αιτίες της συμπεριφοράς του. Οι θέσεις των σύγχρονων
επιστημόνων δικαιώνουν τους τραγικούς που κατέστησαν
την τιμή μοχλό κύριο που ρυθμίζει τη συμπεριφορά του
ανθρώπου και σηματοδοτεί την απόφαση για τις μεγάλες
πράξεις. Ιδιαίτερα στη σχολική επίδοση η αυτοαντίληψη
παίζει καθοριστικό ρόλο, δεδομένου ότι, όταν ο νέος
διατίθεται θετικά απέναντι στον εαυτό του, είναι φυσικό να
έχει καλή διάθεση για έπαινο και αναγνώριση μέσω της
επιτυχίας και της επίδοσης γενικότερα.
∆ημ. Ιω. Κουκουλομμάτης, Το συναίσθημα της τιμής στην τραγική
ποίηση και η παιδευτική του διάσταση, Αθήνα 1993- (∆ιασκευή).
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Α 1 . Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β 1 . Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 100 − 120 λέξεων την
πρόταση:
«...το συναίσθημα της τιμής, μόνο όταν κινείται στο
μέτρο,
αποφέρει
θετικά
αποτελέσματα»
(1 η
παράγραφος).
Μονάδες 10
Β 2 . α) Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της πρώτης
παραγράφου:
Το
συναίσθημα
της
τιμής...
αναπόφευκτες
συνέπειες (μονάδες 3).
β) Να
βρείτε
δύο
τρόπους
με
τους
οποίους
αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος και να
τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο
κείμενο (μονάδες 4).
Μονάδες 7
Β 3 . α) Να δικαιολογήσετε τη χρήση των παρακάτω
διαρθρωτικών λέξεων, που υπογραμμίζονται στο
κείμενο: και μάλιστα (1 η παράγραφος), Αν (3 η
παράγραφος), όπως (4 η παράγραφος), Ιδιαίτερα (5 η
παράγραφος) (μονάδες 4).
β) Να αιτιολογήσετε τη χρήση των σημείων στίξης στις
φράσεις που ακολουθούν:
την άνω τελεία στη φράση «αποφέρει θετικά
αποτελέσματα·» (1 η παράγραφος)
τις δύο παύλες στη φράση «―και παρέκκλιση είναι
ο εγωισμός, η έπαρση, η οίηση―» (1 η παράγραφος)
τα αποσιωπητικά στη φράση «ότι στον τραγικό
κόσμο μια μόνο δυνατότητα έχει ο ήρωας...» (3 η
παράγραφος)
το ερωτηματικό στη φράση «Τι δικαίωση μπορεί να
υπάρχει σε αυτό;» (3 η παράγραφος) (μονάδες 4).
Μονάδες 8
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Β 4 . α) Να χρησιμοποιήσετε καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις σε αντίστοιχες προτάσεις, ώστε να φαίνεται η
σημασία της:
αποβαίνει, έπαρση, αναπόφευκτες, αδυσώπητο,
ταυτόχρονα (μονάδες 5).
β) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις
παραπάνω λέξεις (μονάδες 5).
Μονάδες 10
Γ 1 . Σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας να
αναπτύξετε με επιχειρήματα για ποιους λόγους αξίζει
να καλλιεργείται στους νέους το συναίσθημα της τιμής
και πώς η επαφή των νέων με την τραγική ποίηση
μπορεί να ενισχύσει το συναίσθημα αυτό (500−600
λέξεις).
Μονάδες 40

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
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 ανεξίτηλης μελάνης.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
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ΚΕΙΜΕΝΟ
«Οι ασυμβίβαστοι»
Ο ασυμβίβαστος είναι μια πραγματικότητα του καιρού μας,
γιατί δεν είναι ο ένας, ο μοναδικός και ο μοναχικός, καθώς άλλοτε,
είναι πια οι πολλοί και ιδίως αυτοί οι νέοι που έρχονται με κραυγές
και συχνά με απειλητικές χειρονομίες να μας επιπλήξουν για όσα
έχουμε πράξει, για όσα έχουμε διασώσει και να μας στερήσουν το
δικαίωμα της παρουσίας, αν το μπορέσουν.
Όταν μιλούμε για τους ασυμβίβαστους, έχουμε κυριότατα στο
νου μας αυτούς τους νέους ανθρώπους. Το ασταμάτητο «όχι» τους.
Έγραψα κάπου αλλού, και το πιστεύω πάντα, πως η Ιστορία
προχωρεί με το «όχι», δεν προχωρεί με το «ναι». Με το «ναι»
αποτελματώνεται. Το «όχι» μπορεί και να έχει ατομική προέλευση,
να είναι η εξέγερση ενός προσώπου, μια αυτόβουλη ενέργεια. Το
«ναι» σπανιότατα είναι η ολόψυχη και φωτισμένη συγκατάθεση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις προέρχεται από ραθυμία, ατολμία,
αδιαφορία, ή έλλειψη εσωτερικής ανησυχίας. Το «ναι» πληρώνεται—
και πλουσιοπάροχα κάποτε. Το «όχι» πληρώνει—και αδρότατα
κάποτε.
Και, φυσικά, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται για το «όχι» του
αντιρρησία, του αρνητικού τύπου, που είναι απαράγωγος από
φυσικού του και πολεμάει κι απαρνιέται τα πάντα για να μπορέσει
αυτόνομα να υπάρξει, όπως συχνά συμβαίνει στην ανέλιξη της
πνευματικής ζωής, όπου στέρφοι και πικρόχολοι και κακόπιστοι
προσπαθούν να πλάσουν ένα ατομικό πεπρωμένο με την αδιάκοπη
άρνηση, καθώς τα σκυλιά που γαβγίζουν και γρούζουν, γιατί δεν
έχουν άλλο τρόπο να δηλώσουν την ύπαρξή τους. Ο λόγος είναι για
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το φωτισμένο, συλλογισμένο, σταθερό, αμετακίνητο «όχι», για μια
απόφαση ψυχής και πνεύματος.
Η κραυγή των σύγχρονων ασυμβίβαστων, τουλάχιστον των
περισσότερων—γιατί καμιά γενίκευση δεν είναι σωστή—είναι μια
αυθόρμητη κίνηση, που δεν έχει προφτάσει να συλλογιστεί τον
εαυτό της. Και τούτο είναι η αδυναμία της. Τα «άγουρα χρόνια»
είναι όλο φλόγα. Άλλωστε, εμείς οι πρεσβύτεροι αυτή τη φλόγα τη
θεωρούμε προνόμιο και τη μακαρίζουμε. Και η φλόγα δε φωτίζει
μονάχα· πυρπολεί κιόλας και κατακαίει και μεταμορφώνει σε
στάχτη.[…].
Οι ασυμβίβαστοι «ασεβούν» και προς την παράδοση. Την
υποβάλλουν σ’ εξαντλητική ανάκριση, για να την αναγκάσουν να
ομολογήσει την κενότητά της, όπου, φυσικά, συμβαίνει να είναι κενή.
Κι επειδή οι καιροί μας είναι σκληροί, η αντιπαραδοσιακή επιδρομή
παίρνει τη μορφή καταιγίδας, που τρομάζει τους απλοϊκούς και
εξουθενώνει τους ανυποψίαστους χρησιμοθηρικούς. Αυτή η
αντιπαραδοσιακή επιδρομή μοιάζει με διάρρηξη σε καλά
ασφαλισμένο χρηματοκιβώτιο. Η επίδραση, επομένως, των
ασυμβίβαστων, ακόμη κι όταν δεν είναι φανερή, είναι φυσικό να έχει
υποβάλει την παράδοση σε σκληρότατη δοκιμασία.
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Οι σκληροί καιροί,
εκδόσεις των Φίλων. (Απόσπασμα σε διασκευή).
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που
σας δόθηκε (100 - 120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β.1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων το
παρακάτω απόσπασμα της δεύτερης παραγράφου: «η Ιστορία
προχωρεί με το “όχι”, δεν προχωρεί με το “ναι”».
Μονάδες 10
Β.2.α.Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου
(Και, φυσικά, … πνεύματος). (Μονάδες 4).
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β. Να βρείτε τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου.
(Μονάδες 3).
Μονάδες 7
Β.3.α.Να βρείτε στο κείμενο που σας
παραδείγματα μεταφορικής χρήσης
(Μονάδες 5).

δόθηκε πέντε
της γλώσσας.

β.Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου (Όταν μιλούμε…
αδρότατα κάποτε) ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το πρώτο
πληθυντικό, το πρώτο ενικό και το τρίτο ενικό πρόσωπο. Να
αιτιολογήσετε τη χρήση του καθενός από αυτά τα πρόσωπα.
(Μονάδες 3).
Μονάδες 8
Β.4.α.Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
μοναδικός,
επιπλήξουν,
ραθυμία,
άλλωστε,
μεταμορφώνει. (Μονάδες 5).
β. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις: απαρνιέται, συχνά, ατομικό, αδυναμία, κενή.
(Μονάδες 5).
Μονάδες 10
Γ.1. 1) Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα αίτια της νεανικής
αμφισβήτησης;
2) Πιστεύετε ότι οι απόψεις του συγγραφέα για το
ασυμβίβαστο πνεύμα των νέων επαληθεύονται στην εποχή
μας;
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με τα παραπάνω
ερωτήματα σε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα
του σχολείου σας. (500-600 λέξεις).
Μονάδες 40
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
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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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.
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7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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