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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά μέτρα
δημιουργικοί άνθρωποι στον τομέα του πνεύματος έχουν
σιδερένιαν αντοχή και μπορούν να εργάζονται σκληρά χωρίς
να καταρρέουν από εξάντληση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου
η παραγωγική τους ικανότητα, και ποσοτικά μόνο θεωρούμενη,
ως όγκος καθημερινής εργασίας σχεδόν χειρωνακτικής,
προκαλεί κατάπληξη. […] Ανεξάρτητα από την ποιότητα,
αυτή καθαυτή η ποσότητα της παραγωγής έχει κάτι το
υπεράνθρωπο — ξεπερνά κατά πολύ τις κοινές ανθρώπινες
δυνάμεις. […] Οι οκνηροί και ανέμελοι είναι στην ιστορία
του πνεύματος σπάνιοι· ο μεγάλος αριθμός αποτελείται από
ακαταπόνητους δουλευτάδες.
[…]
Η μεγάλη αντοχή του πνευματικού δημιουργού γεννιέται
και συντηρείται, κατά κύριο λόγο, από την ψυχή του. Η
φλογερή αγάπη προς το έργο του και η πίστη η αδιάσειστη
στον προορισμό αυτού του έργου είναι οι μεγάλες πηγές της
δύναμής του. Αυτές δεν τον αφήνουν (και στην περίπτωση
ακόμη της κλονισμένης υγείας) να λυγίσει. Ο άνθρωπος που
αγαπάει και πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιος με την ψυχή
του. Αυτή τον διατηρεί ακμαίο, νέο, δροσερό. Και επειδή
την αγάπη και την πίστη τη βρίσκει μόνο εκείνος που με
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ορισμένη πνευματική τοποθέτηση δίνει περιεχόμενο,
πρόγραμμα, νόημα στη ζωή του, και δικαίωση του μόχθου
του θεωρεί την εκτέλεση αυτού του προγράμματος (την
«πλήρωση του νοήματος» της ζωής), η πνευματική
τοποθέτηση είναι, σε τελευταίαν ανάλυση, το στοιχείο που
τροφοδοτεί την αντοχή του δημιουργού (απέναντι στη
φθορά που φέρνει ο κάματος, αλλά και απέναντι στους
κλυδωνισμούς της ζωής, στο φυσικό και στον ηθικό «πόνο»).
Ο κοινός άνθρωπος που δεν είναι κατά τον ίδιο τρόπο
τοποθετημένος, εύκολα εξαντλείται και καταρρέει όταν
χτυπηθεί από ένα ανεπάντεχο δεινό ή όταν η υπέρμετρη
δουλειά αρχίσει να φθείρει την υγεία του. Ο πνευματικά
τοποθετημένος δημιουργός δεν γκρεμίζεται εύκολα ούτε από
τη νόσο, ούτε από τα γερατειά, ούτε από τις απογοητεύσεις
και τα πένθη, τα ατυχήματα της ζωής, και όπως ο
πολυάσχολος και προκομμένος άνθρωπος δεν «ευκαιρεί»,
καθώς λέμε, ν’ αρρωστήσει, έτσι κι αυτός, με την προσήλωσή
του στο νόημα που έχει δώσει στη ζωή του, δεν «ευκαιρεί»
ούτε τον κόπο να αισθανθεί ούτε τη φθορά — και φτάνει
στο τέρμα του βίου σαν τον αθλητή που πέφτει επιτέλους
για να αναπαυθεί στη χαρά της νίκης.
[…]
Κατά βάθος πρόκειται για την πανίσχυρη ψυχική αντοχή
ενός εκλεκτού ανθρώπου που σύμφωνα με την πνευματική
του τοποθέτηση ξέρει να δίνει στα γεγονότα μια δική του
σημασία και να τα δαμάζει.
(Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, Β΄ έκδοση,
Αθήνα 1980, σελ. 320, 321-322, 323)
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Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειμένου που σας δόθηκε (70-90 λέξεις).
Μονάδες 25

Β 1 . Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το περιεχόμενο του
ακόλουθου αποσπάσματος από το κείμενο: «Ο άνθρωπος
που αγαπάει και πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιος
με την ψυχή του».
Μονάδες 10
Β 2 . «Η μεγάλη αντοχή [...] στη χαρά της νίκης». Στη
συγκεκριμένη παράγραφο να διερευνήσετε:
α. Ποιον τρόπο πειθούς επιστρατεύει ο συγγραφέας;
(Μονάδες 2)
β. Ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί; Να αναφέρετε ένα
παράδειγμα για κάθε περίπτωση. (Μονάδες 3)
Μονάδες 5
Β 3 . Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις πιο κάτω
λέξεις του κειμένου:
ακαταπόνητους, ανεπάντεχο, υπέρμετρη, προσήλωση, δαμάζει.
Μονάδες 5
Β 4 . Να αναφέρετε πέντε παραδείγματα μεταφορικής χρήσης
της γλώσσας από το κείμενο που σας έχει δοθεί.
Μονάδες 5
Γ.

Στο Πνευματικό Κέντρο του ∆ήμου σας πραγματοποιείται
εκδήλωση για παιδιά που προέρχονται από περιοχή της
χώρας η οποία έχει πρόσφατα πληγεί από φυσική
καταστροφή. Εκεί έχετε κληθεί ως εκπρόσωπος του σχολείου
σας να απευθύνετε σύντομη ομιλία. Τι θα αναφέρατε
σχετικά με την ψυχική δύναμη που απαιτείται για να
αντιμετωπίσουν τα παιδιά αυτά με αισιοδοξία το μέλλον
τους; Με ποιους τρόπους, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε η
Πολιτεία να συμβάλει στην ανακούφισή τους; Η ομιλία σας
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10΄ (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

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.
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 ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Πολύς λόγος έχει γίνει για το νεοελληνικό πολιτισμό και
πολύς μόχθος καταβλήθηκε για τη δημιουργία του.
Μεταφέρθηκαν πολλά υλικά για την οικοδόμησή του από τον
παραδοσιακό λαϊκό, από το βυζαντινό, από τον ελληνοχριστιανικό,
από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, από το σύγχρονο
ευρωπαϊκό. Στο τέλος, όμως, φύτρωσε ένας άλλος, που κανένας
δεν τον περίμενε, γι’ αυτό και ακόμη δεν τον έχουμε
συνειδητοποιήσει. Είναι ο πολιτισμός των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας.
Πολιτισμός, ως γνωστόν, είναι ένα κοινό σύστημα αναφορών
σε αξίες από όλους παραδεκτές. Οι αξίες αυτές συνιστούν τα
μέτρα με τα οποία κρίνονται τα επιτεύγματα των ανθρώπων και
εγκρίνονται ή απορρίπτονται. Ο πολιτισμός διαμορφώνει ένα
πλαίσιο ζωής και δράσης, όπου εκεί ζουν και αναδεικνύονται οι
πολιτισμένοι, εκεί αναγνωρίζονται και επικοινωνούν, εκεί
επιζητούν ως μονάδες τη δικαίωσή τους στην ανθρώπινη
κοινωνία και στον κόσμο.
Αυτές τις λειτουργίες του πολιτιστικού πλαισίου σήμερα
ποιος τις επιτελεί; Η καλλιτεχνική αγορά; Οι συγγραφείς; Τα
πανεπιστήμια; Η εκκλησία; Οι παραδοσιακοί θεσμοί; Όχι, τίποτε
από αυτά. Τις επιτελεί η δημοσιογραφία δια των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας.
Ο Έγελος είχε πει έναν αξιομνημόνευτο λόγο. Είπε πως για
το σύγχρονο άνθρωπο, η πρωινή προσευχή είναι η ανάγνωση της
εφημερίδας του. Η παρατήρηση είναι πολύ οξυδερκής και
σημαντική. Αναλογικά, θα λέγαμε ότι για τους Νεοέλληνες, στο
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μέγιστο ποσοστό, η τηλεόραση αποτελεί την καθημερινή τους
τροφή.
Ένας πολιτισμός διαθέτει τους δημιουργούς και τους δέκτες
των αξιών του. Στο σημερινό πολιτισμό μας δημιουργοί είναι οι
δημοσιογράφοι. Όλος ο πολιτισμός μας έχει περιοριστεί στη
σχέση δημοσιογράφου–αναγνώστη, ακροατή, τηλεθεατή. Εδώ
παίζεται, κατά βάση, το παιχνίδι του πολιτισμού στις μέρες μας.
Πέρα από την εγκύκλια παιδεία του, ο Νεοέλληνας δεν
διαθέτει άλλη πηγή γνώσης από τον τύπο, το ραδιόφωνο και την
τηλεόραση. Μετά το σχολείο, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας θα
τον αναλάβουν διά βίου. Εκεί θα ικανοποιήσει όλες τις
περιέργειές του και όλα τα πάθη του. Γι’ αυτό και εκείνα
φροντίζουν να τον ικανοποιούν πλουσιοπάροχα. Οικογενειακές
διαφορές και προβλήματα ιδιωτικής φύσεως υπερτονίζονται στο
βωμό της ακροαματικότητας. Η ικανοποίηση, επίσης, του
πολιτικού πάθους βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.
Από την άλλη μεριά, οι «παραγωγοί των αξιών» του
πολιτισμού μας δημιουργούν το πλαίσιο της δημοσιότητας, όπου
προβάλλουν τις ιδέες τους και τους ανθρώπους τους με τρόπο
εντυπωσιακό, ενώ αφήνουν στο σκοτάδι όλους τους άλλους.
Πρόκειται για βιομηχανία ιδεών και προσώπων, που επενδύει
στην ευπιστία του κοινού, για να εξασφαλίσει δύναμη και
επιρροή.
Η πτώση της ποιότητας του δημοσιογραφικού έργου στη
χώρα μας συνάπτεται με το σύνολο των δομών της νεοελληνικής
κοινωνίας. Για να δημιουργηθεί ο δημοσιογραφικός πολιτισμός,
σημαίνει πως ο άλλος πολιτισμός ήταν ανίσχυρος. Και ήταν
ανίσχυρος, επειδή οι πολιτιστικές του μονάδες δεν βρήκαν την
απήχηση που έπρεπε στα ευρύτερα στρώματα. Τούτο
μαρτυρείται και από τη σταθερά παρατηρούμενη μικρή
κυκλοφορία του βιβλίου.
Έτσι, βρήκε κενό και φούντωσε ο δημοσιογραφικός και
τηλεοπτικός πολιτισμός. Πρόκειται για πολιτισμό χαμηλών
αξιώσεων, όπου συχνά διαστρεβλώνονται οι αξίες και
κυριαρχούν οι μετριότητες. Εδώ, πολλές φορές, η ρηχότητα
συναγωνίζεται την κενολογία και η έλλειψη σοβαρότητας την
ανευθυνολογία.
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Θα μπορούσαμε, τελειώνοντας, να επισημάνουμε ότι κάποτε
τη συνείδηση της ανθρωπότητας τη φώτιζαν οι προφήτες, οι
φιλόσοφοι, οι μεγάλοι ποιητές, οι συγγραφείς, οι επιστήμονες.
Σήμερα, όμως, το έργο αυτό το έχουν αναλάβει, σχεδόν
αποκλειστικά, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Η ευθύνη
βαρύνει όλους μας, πρόσωπα και θεσμούς.
[Χρ. Μαλεβίτσης, Ο Έγκοπος Λόγος, «Οι εκδόσεις των φίλων»
(∆ιασκευή)].

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 60-80 λέξεων:
«Για
να
δημιουργηθεί
ο
δημοσιογραφικός
πολιτισμός, σημαίνει πως ο άλλος πολιτισμός ήταν
ανίσχυρος».
Μονάδες 10
Β.2. «Πολιτισμός, ως γνωστόν, είναι. . . στην ανθρώπινη
κοινωνία και στον κόσμο».
Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της παραπάνω
παραγράφου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
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Β.3. Από το δεύτερο συνθετικό της καθεμιάς από τις
παρακάτω λέξεις να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις:
ικανοποίηση
δημοσιογραφία
τηλεθεατής
επικοινωνούν
κενολογία.
Μονάδες 5
Β.4. «Αυτές τις λειτουργίες του πολιτιστικού πλαισίου
σήμερα ποιος τις επιτελεί;».
«Εκεί θα ικανοποιήσει όλες τις περιέργειές του και
όλα τα πάθη του».
Να ξαναγράψετε τις παραπάνω περιόδους μετατρέποντας
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 5
Γ.

Είναι θέμα καθημερινής συζήτησης ότι τα
δελτία
ειδήσεων
και
τα
προγράμματα
του
ραδιοφώνου και της τηλεόρασης διαμορφώνονται,
στην πλειονότητά τους, με κριτήριο την αύξηση της
ακροαματικότητας – θεαματικότητας των σταθμών.
Παρακολουθώντας το σταθμό της προτίμησής σου
διαπίστωσες ότι η σειρά προτεραιότητας, ο χρόνος
διάρκειας, η συχνότητα και ο τρόπος παρουσίασης
μιας εκπομπής εξαρτώνται όχι από το σεβασμό στον
ακροατή-τηλεθεατή, αλλά από το πόσο «πουλάει»
μια είδηση – εκπομπή ή πόσο εντυπωσιάζει το κοινό
που την παρακολουθεί.
Ως νέος άνθρωπος με κριτική σκέψη και
ενδιαφέρον για την ποιότητα των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας παρεμβαίνεις στέλνοντας επιστολή στο
∆ιευθυντή προγράμματος και ειδήσεων. Με την
επιστολή αυτή παρουσιάζεις την αποστολή των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σε μια δημοκρατική
κοινωνία και αναπτύσσεις τα κριτήρια με τα οποία,
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κατά τη γνώμη σου, πρέπει να διαμορφώνονται τα
δελτία ειδήσεων και το πρόγραμμα των εκπομπών
του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.
(400-500 λέξεις)
Μονάδες 50
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν
θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος
των

φωτοαντιγράφων,

παραδοθούν.

∆εν

αμέσως

επιτρέπεται

μόλις
να

σας

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. ∆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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὁ φανατισμὸς εἶναι ἀπέραντη δύναμη μὲ διπλὸ πρόσωπο:
εὐεργετικὴ καὶ καταλυτική. Εἶναι δύσκολο νὰ τὸν ἀπορρίψει
κανεὶς χωρὶς συζήτηση. Ἂν συμβαίνει συχνὰ νὰ τὸν καταριούμαστε,
εἶναι γιατὶ γνωρίσαμε σχεδὸν μονάχα τὴν καταλυτική του
ἱκανότητα. Τὸν εὐεργετικὸ φανατισμὸ τὸν εἴδαμε σὰν κάτι
διαφορετικό: προσήλωση σ’ ἕνα χρέος ἢ σ’ ἕνα ὑψηλότατο ἰδανικό.
Καὶ δὲν τὸν ὀνομάσαμε τότε «φανατισμό». ∆ὲν μποροῦμε, ὡστόσο,
ἂν σωστὰ κρίνουμε, νὰ παραμερίσουμε τὶς ἀγαθὲς πλευρὲς τοῦ
φανατισμοῦ: τὸ πάθος γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὸ πάθος γιὰ τὴν ἔρευνα,
τὸ πάθος γιὰ τὴν παιδεία, τὸ πάθος γιὰ τὴν εἰρήνη, ἀνθρώπινες
κορυφώσεις ποὺ δημιούργησαν ἥρωες καὶ μάρτυρες, τὴν
πινακοθήκη ποὺ καταυγάζει1 μὲ τὸ φῶς τῶν προσωπικοτήτων της
καὶ δικαιώνει συνάμα τὴν ἀνθρώπινη Ἱστορία.
Ἡ συνηθισμένη, ὡστόσο, μορφὴ τοῦ φανατισμοῦ εἶναι
ἀληθινὰ ἀποκρουστική. Ὁ φανατικός, σ’ ὅλες τὶς ἐποχές, εἶναι
στενοκέφαλος καὶ στενόκαρδος. Τὸ ὀπτικό του πεδίο εἶναι
περιορισμένο καὶ τὸ πείσμα του ἀκατανίκητο. Ἀγνοεῖ τοὺς
συμβιβασμούς, ἀλλ’ ἀγνοεῖ καὶ τὶς καλόπιστες κ’ εὐγενικὲς
παραχωρήσεις. Φρουρὸς συχνὰ ἑνὸς δόγματος ποὺ ὑποστηρίζει τὶς
ἐξοχότερες ἀρετές, ὅσο προχωρεῖ τὶς χάνει ὁ ἴδιος. Γίνεται
ἀπάνθρωπος, ὠμός, σκαιός2, ἀποθηριώνεται3, γιὰ νὰ ἐξανθρωπίσει
τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ φανατισμὸς δημιουργεῖ καταστάσεις βρασμοῦ.
Ἀλλὰ βρασμοῦ ἀπὸ ἐμπάθεια, μίσος, ἀκόμη κ’ ἐγκληματικὴ
διάθεση. Ἂς θυμηθοῦμε τὰ ὁλοκαυτώματα κατὰ τὸ Μεσαίωνα καὶ
τὴν Ἀναγέννηση. Θηρία καὶ ὄχι ἄνθρωποι τὰ ἐπραγματοποίησαν.
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[...]
Ἔπειτα καὶ τοῦτο: ὁ φανατισμὸς εἶναι μιὰ παραγωγικὴ
ἐπένδυση τῶν καιροσκόπων, τῶν μηχανορράφων καὶ τῶν
ἐκμεταλλευτῶν τῆς ἀνθρώπινης καλοπιστίας ἢ καὶ ἀφέλειας·
ἀφέλειας ποὺ φτάνει συχνὰ ἴσαμε τὰ σύνορα τῆς ἠλιθιότητος.
Νομίζω, πώς, ὅταν μιλοῦμε γιὰ ἐνάρετο φανατισμό, θὰ πρέπει νὰ
ἐννοοῦμε τὸ φανατισμὸ τῶν ταπεινῶν ἡρώων τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς
ἀρετῆς καὶ ὄχι τὸ φανατισμὸ τῶν πληθῶν. Τὰ πλήθη, ὅταν
φανατίζονται ἀπὸ τοὺς ἐπιδέξιους σκηνοθέτες τῶν ἱερῶν πολέμων
ἢ τῶν «ἐπικῶν» ἐξορμήσεων, εἶναι πάντα ἑτερόφωτα, ἄβουλα καὶ
καταστροφικά. [...] Οἱ φανατικοὶ ὅποιας μορφῆς εἶναι οἱ μεγάλοι
ἐγκληματίες ποὺ ἔσπειραν τὸν ὄλεθρο ἀπάνω στὴ γὴς καὶ
σπίλωσαν ἀνεξίτηλα τὸ νόημα τοῦ ἀνθρώπου.
Τὸ ὑπόβαθρο τοῦ φανατισμοῦ εἶναι ἡ αὐθεντία. Αὐτὸ
σημαίνει πὼς μέσα στὴ συνείδηση τοῦ φανατικοῦ εἶναι ἀνάγκη
ἀκόμη καὶ ν’ ἀχνογράφεται μιὰ πίστη. Ἢ μιὰ ἀφοσίωση.
Φανατικὸς δὲν εἶναι μόνο ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει ἀράγιστα καὶ
ἀνεπανόρθωτα. Συνηθέστατα γιὰ μιὰ ὁλόκληρη ζωή. Ἀλλὰ κ’
ἐκεῖνος ποὺ ἀφοσιώνεται σ’ ἕνα πρόσωπο ἢ σ’ ἕνα θεσμὸ ἢ σὲ μιὰ
κατάσταση ὄχι ἀπὸ πίστη ἤ, γιὰ νὰ εἴμαστε περισσότερο μέσα
στὴν ἀλήθεια, λιγότερο ἀπὸ πίστη καὶ περισσότερο ἀπὸ ἀγάπη. [...]
Ὁ φανατικὸς φίλαθλος, ἂς ποῦμε, μπορεῖ καὶ ν’ ἀρρωστήσει ἢ καὶ
νὰ πεθάνει γιὰ τὴν ὁμάδα του· ὄχι πάντα γιατὶ π ι σ τ ε ύ ε ι πὼς ἡ
ὁμάδα του εἶναι ἡ ἀξιότερη· ἀλλὰ γιατὶ εἶναι ἡ ὁμάδα τοῦ τόπου
του ἢ καὶ ἡ ὁμάδα τῶν φίλων του ἢ καὶ ἡ ἀρχαία ὁμάδα ἡ δική του
ἢ καί, χωρὶς φανερὴ αἰτία, ἀπὸ μιὰ μυστικὴ ἀνεξήγητη ἕλξη. Ἡ
ἀγάπη, ὁ θαυμασμός, ἡ ἀφοσίωση, ἡ στοργὴ γεννοῦν φανατισμοὺς
σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀδιασάφητους, ἀναβρυσμένους ἀπὸ
μυστικὲς πηγές, ποὺ δύσκολα μποροῦν νὰ τοὺς ἑρμηνεύσουν καὶ
νὰ τοὺς δικαιολογήσουν οἱ ἀμύητοι. Ἔτσι γίνεται φανερὸ τὸ
ποσοστὸ τῆς τύφλωσης ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸ φανατισμὸ καὶ ὁ
περιορισμένος ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν του ποὺ εἶναι ἀληθινὰ γόνιμες
καὶ ὠφέλιμες. Κ’ ἔτσι ἐπίσης γίνεται φανερὸ γιατὶ ὁ ἀφανάτιστος
ἄνθρωπος εἶναι ἕνας πολύτιμος παράγοντας εὐθυκρισίας, καλῆς
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πίστης, νηφαλιότητας καὶ σωφροσύνης – δηλαδὴ ὁ ἁρμοδιότερος
κριτὴς σὲ κάθε περίπτωση, ὁ ἰδανικὸς ἑλλανοδίκης4, μορφὴ ποὺ
προκαλεῖ τὴν ἐκτίμηση καὶ τὸ σεβασμό.
(Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Οι σκληροί καιροί.
Η τραγωδία του εικοστού αιώνα, ένατη έκδοση,
Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1993, σσ. 89-92.)
1.
2.
3.
4.

Α.

καταυγάζει: φωτίζει δυνατά, προσδίδει έντονη λάμψη
σκαιός: τραχύς και σκληρός, προσβλητικός
ἀποθηριώνεται: εξαγριώνεται τόσο, ώστε να συμπεριφέρεται
σαν θηρίο
ἑλλανοδίκης: κριτής αγώνων, μέλος της σχετικής
κριτικής επιτροπής
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β 1 . Να αναπτύξετε σε 70-90 λέξεις το περιεχόμενο του επόμενου
αποσπάσματος από το κείμενο: «[...] ὁ ἀφανάτιστος ἄνθρωπος
εἶναι ἕνας πολύτιμος παράγοντας εὐθυκρισίας, καλῆς
πίστης, νηφαλιότητας καὶ σωφροσύνης [...]».
Μονάδες 10
Β 2 . «Ἡ συνηθισμένη, ὡστόσο, μορφὴ τοῦ φανατισμοῦ [...] ἀκόμη
κ’ ἐγκληματικὴ διάθεση». Με ποια συλλογιστική πορεία
(παραγωγική–επαγωγική) αναπτύσσεται το συγκεκριμένο
απόσπασμα του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Β 3 . Να σχηματίσετε πρόταση με καθεμιά από τις επόμενες λέξεις,
στο γραμματικό τύπο που αυτές βρίσκονται μέσα στο κείμενο:
καταλυτική, ἐξανθρωπίσει, μηχανορράφων, ἀνεξίτηλα,
εὐθυκρισίας.
Μονάδες 5
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Β 4 . στενόκαρδος, ἀποθηριώνεται, καιροσκόπων, ἑτερόφωτα,
ἑλλανοδίκης: Να σχηματίσετε μια νέα σύνθετη λέξη, που να
έχει ως α΄ συνθετικό της το β΄ συνθετικό των πιο πάνω
λέξεων.
Μονάδες 5
Γ.

Με αφορμή τα συχνά κρούσματα βίας που προκαλούνται σε
διάφορες περιοχές από αλληλοσυμπλεκόμενους οπαδούς
ποδοσφαιρικών ομάδων, το πολιτιστικό κέντρο του ∆ήμου
σας οργανώνει εκδήλωση για τις επιπτώσεις του φανατισμού
των ατόμων στην καθημερινότητά τους. Σε μια δεκάλεπτη
ομιλία σας, να επισημάνετε τις αρνητικές όψεις του
φανατισμού στην κοινωνική ζωή και να προτείνετε τρόπους
για την αντιμετώπισή τους (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1.
2.

3.
4.
5.
6.

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.
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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ΚΕΙΜΕΝΟ
Η επιτυχία στη ζωή είναι σταθερό αίτημα του ανθρώπου. Το
πρώτο όνειρο, το οποίο φροντίζουν να ξυπνήσουν μέσα στην ψυχή
του παιδιού οι γονείς, είναι το όνειρο της επιτυχίας. Και είναι νόμιμο
αυτό το όραμα και δίκαιο το πάθος για επιτυχία που τροφοδοτεί την
ύπαρξή μας αδιάκοπα.
Χρειάζεται να επιτύχει ο άνθρωπος στη ζωή, γιατί μονάχα τότε
αισθάνεται βαθιά και ουσιαστικά εναρμονισμένος με τον κόσμο.
Όταν πετυχαίνει, τότε δεν φοβάται. Νιώθει να πηγάζει από μέσα του
μια ιδιαίτερη δύναμη που του παρέχει το δικαίωμα να αντικρίζει
κατάματα τους ανθρώπους, να ζει με έναν αέρα γαλήνης και
σιγουριάς.
Όταν, όμως, αισθάνεται αποτυχημένος, θαρρεί πως η ζωή τον
απωθεί, πως ο κόσμος τον εχθρεύεται. Σπάζουν οι ιστοί εκείνοι που
κάνουν βέβαιη και μόνιμη τη σχέση του με τους άλλους. Η δυσπιστία
και η ηττοπάθεια, η απαισιοδοξία και ο φθόνος κυριαρχούν μέσα
του και κατατρώγουν τη διάθεση για γενναιοφροσύνη και αγάπη.
Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν πρέπει ο άνθρωπος να
φροντίζει να επιτύχει στη ζωή του. Στο ενδεχόμενο αυτό η απόκριση
είναι καταφατική. Το πρόβλημα, που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος και
σκεπτόμενος άνθρωπος, είναι ποιο νόημα έχει γι’ αυτόν η επιτυχία.
Καθημερινά, μάλιστα, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους μανιακούς
της επιτυχίας, αλλά η επιτυχία αυτή σπάνια βλέπουμε να έχει ηθικό
βάρος και πνευματική σημασία. Μας καταπλήσσει, αλλά δεν μας
φωτίζει. Μας αναγκάζει να τη λογαριάζουμε, αλλά δεν ελκύει την
εκτίμησή μας, γιατί είναι εφήμερη.
Στην εποχή μας, κατά την οποία τα φαινόμενα λογαριάζονται
περισσότερο από την ουσία των πραγμάτων, η επιτυχία πρέπει
αναμφισβήτητα να φαίνεται. Πρέπει να έχει την κοινωνική
αναγνώριση και επισφράγιση. Η κοινωνία πρέπει να εκδηλώνει την
ευαρέσκειά της, να προσφέρει αξιώματα και τίτλους, να επιβραβεύει
«τον επιτυχημένο» με επαίνους και κολακείες. Συνέπεια όλων αυτών,
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μάλιστα, είναι να ρέει το χρήμα άφθονο και να στεφανώνει με άνεση
υλική τον επιτυχημένο. Αυτή η απτή, η φαινομενική πραγματικότητα
θεωρείται από τους ανθρώπους της εποχής μας επιτυχία.
Η επιτυχία αυτή δεν έχει ηθικές προϋποθέσεις. Το αντίκρισμά
της είναι μονάχα κοινωνικό. Τόσο, που δίκαια θα μπορούσε κάποιος
να υποστηρίξει ότι επιτυχία δεν μπορεί να υπάρξει για τον άνθρωπο,
αν δεν υπάρχει κοινωνία, αν ο άνθρωπος δεν εισπράξει το
χειροκρότημα της κοινωνίας. ∆εν ενδιαφέρει αν η επιτυχία αυτή
κατακτήθηκε με μέσα επαίσχυντα, με τρόπους πονηρούς, με κινήσεις
ανήθικες. Για την κοινωνία αυτού του είδους η επιτυχία δημιουργεί
δίκαιο. Ο επιτυχημένος δικαιώνεται, έστω κι αν πέρασε πάνω από
πτώματα, επειδή η κοινωνία δείχνει να μην ερευνά τις αφορμές, τα
κίνητρα, τα μέσα. Την ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Η επιτυχία
στη ζωή είναι ένα αποτέλεσμα.
Εντελώς διαφορετικά τοποθετείται το θέμα από την ηθική
συνείδηση. Εκείνη εξετάζει όχι τόσο τα αποτελέσματα όσο τα
κίνητρα, δεν την ενδιαφέρουν τα φαινόμενα αλλά τα υπάρχοντα
εντός του ανθρώπου. Η ηθική συνείδηση γνωρίζει καλά πως η
επιτυχία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν ο άνθρωπος δεν
ολοκληρωθεί ηθικά, αν δεν φτάσει με την αξία του και την εφαρμογή
του ηθικού νόμου στη δημιουργική και αγωνιστική παρουσία στη
ζωή.
Μια τέτοια προσέγγιση συναρτά την επιτυχία με την ποιότητα
και τον αγώνα. Πρόκειται για αγώνα συνεχή, που γίνεται, για να
απελευθερωθεί ο άνθρωπος από το φόβο και την ανάγκη, να ζήσει σε
μια κοινωνική πραγματικότητα που την προσδιορίζει ο αλληλοσεβασμός και η δικαιοσύνη. Έτσι, η επιτυχία συναρτάται με την
ήρεμη συνείδηση ότι ο άνθρωπος πραγματοποίησε το χρέος του, ότι
άφησε το ίχνος του ως ακέραια και δημιουργική ύπαρξη.
Επομένως, η επιτυχία είναι ποιοτικό μέγεθος. Εξασφαλίζει στον
άνθρωπο την αίσθηση της πληρότητας. Τον αδελφώνει με το
συνάνθρωπο. Του επιτρέπει μέσα από τη δημιουργική εργασία και
το ήθος του να ενισχύει την πεποίθηση ότι πλάστηκε «καθ’ ομοίωση
του Θεού».
Κ. Τσιρόπουλος, ∆οκίμια Ευθύνης, εκδ. «ΑΣΤΗΡ»,
Αθήνα 1978 (σσ. 57-60, ∆ιασκευή)
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ΘΕΜΑΤΑ
Α.

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

Β.1.

Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 70 - 80 λέξεων το
περιεχόμενο του ακόλουθου αποσπάσματος του
κειμένου:
«Όταν πετυχαίνει...γαλήνης και σιγουριάς».
Μονάδες 10

Β.2.

Να παρουσιάσετε τη δομή της 6ης παραγράφου.
Μονάδες 5

Β.3.

Να γράψετε μια συνώνυμη για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις: πηγάζει,
απωθεί,
εφήμερη,
αναμφισβήτητα, δικαιώνεται.
Μονάδες 5

Β.4.

Να τρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στις
παρακάτω περιόδους:
α) Αυτή η απτή, η φαινομενική πραγματικότητα
θεωρείται από τους ανθρώπους της εποχής μας
«επιτυχία».
β) Εντελώς διαφορετικά τοποθετείται το θέμα από
την ηθική συνείδηση.
Μονάδες 5

Γ.

Σε μια συνάντηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
με τους τελειοφοίτους του Λυκείου σου έγινε συζήτηση για
το μέλλον σας και την προοπτική να επιτύχετε στη ζωή. Ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εστίασε την
ομιλία του στο ότι όποιος δεν εισαχθεί σε μια
πανεπιστημιακή σχολή ή σε ένα τεχνολογικό ίδρυμα δεν έχει
προοπτική να επιτύχει στη ζωή του.
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Αναλαμβάνεις να απαντήσεις ως εκπρόσωπος των
συμμαθητών σου στις θέσεις του Προέδρου του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Γράψε την
απάντηση, που θα έδινες στο συγκεκριμένο ομιλητή,
παρουσιάζοντας
το
περιεχόμενο
της
έννοιας
«επιτυχία» και τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι νέοι
μπορούν να την κατακτήσουν μπαίνοντας στο στίβο
της ζωής. (400-500 λέξεις)
(κάθε άποψη είναι δεκτή, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη)

Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα αντιγράψετε 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.
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.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Αν θέλουμε σήμερα να οδηγήσουμε σωστά τους νέους,
πρέπει να τους μάθουμε πώς θα είναι υποχρεωμένοι να
ζήσουν μέσα σ’ ένα εξαιρετικά κινητό σύμπαν. Οι
παλιότεροι μπορεί να αισθανθούν την επιτάχυνση του
ιστορικού γίγνεσθαι, συγκρίνοντας τα νιάτα τους με την
ωριμότητά τους. Οι νέοι αυτή την επιτάχυνση την
αισθάνονται σαν αθεράπευτη και ασταμάτητη ανησυχία. ∆εν
έχουν καμιά εγγύηση για το μέλλον, που το προβλέπουν
γεμάτο κινδύνους. Και γι’ αυτό επιθυμούν ν’ αποκτήσουν
χωρίς αργοπορία όσα πράγματα θεωρούν αξιόλογα. [...]
Εκείνο που ήταν βέβαιο άλλοτε δεν είναι πια βέβαιο τώρα.
Κι ενώ άλλοτε μπορούσαμε να στηρίξουμε την παιδεία μας
στην παράδοση, τώρα η παράδοση αποδείχνεται ολοένα και
περισσότερο ανίκανη να καλύψει την έκταση των
παιδευτικών
αναγκών.
Χρειάζεται
λοιπόν
κάποιος
μετασχηματισμός. Κι ανάμεσα στ’ άλλα ο μετασχηματισμός
αυτός πρέπει να βασισθεί στην περιοδική και συχνή
μετεκπαίδευση. Όποιος σπουδάζει μια επιστήμη είναι
ανάγκη να νιώσει, πως, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
θα είναι αναγκασμένος να τη σπουδάζει παντοτεινά, ν’
ανανεώνει τις γνώσεις του, να συμπληρώνει τα κενά που έχει
αφήσει η πρώτη του μαθητεία ή τα κενά που σχηματίζονται
στο αναμεταξύ από την άρση δεδομένων, που έπαυσαν πια
να ισχύουν. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας καινούριος τύπος
ανθρώπου.
Αλλά με ποιες αρετές πρέπει να είναι προικισμένος
αυτός ο άνθρωπος; [...] Η πρώτη αρετή του καινούριου
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ανθρώπου θα είναι η γ α λ ή ν η. [...] Μέσα στον ταραγμένο
και γεμάτο κινδύνους σύγχρονο κόσμο πρέπει να οπλίσουμε
τα παιδιά μας με την αυτοκυριαρχία, που τα κάνει ικανά να
υπερνικήσουν τις δυσκολίες, να περάσουν τα εμπόδια και να
μην υποδουλωθούν στην επιτάχυνση: και τούτο θα γίνει με
τη συνάσκηση σώματος και ψυχής (γυμναστική και
φιλοσοφία).
Η δεύτερη αρετή είναι η φ α ν τ α σ ί α. Σ’ ένα
σταθερό κόσμο η λογική είναι η πρωταρχική ανάμεσα σ’
όλες τις ιδιότητες· σ’ έναν κινητό κόσμο, συνεχώς
ανανεούμενο, πρέπει να είμαστε ικανοί να επινοούμε, να
εφευρίσκουμε, να συνδυάζουμε, να λύνουμε τα προβλήματα, που
παρουσιάζονται σε κάθε περιοχή. Πρέπει να κρατούμε
λοιπόν άγρυπνη την προσοχή των νέων ανθρώπων, πρέπει
να τους μαθαίνουμε να έχουν «ιδέες».
Τρίτη αρετή είναι το σ υ λ λ ο γ ι κ ό π ν ε ύ μ α. Το
σύγχρονο τεχνικό σύμπαν απαιτεί τη συνεργασία πολλών
ατόμων. Οι λαμπρότερες επιδόσεις απομένουν στείρες, όταν
εκείνος που τις κερδίζει δεν έχει την ικανότητα να τις
συνδέσει με τις ανάλογες επιδόσεις των άλλων. Η ατομική
πρωτοβουλία είναι πάντα πολύτιμη. Αλλά γίνεται αληθινά
ωφέλιμη, όταν δεν μεταμορφώνεται σε έκφραση ασκητισμού, αλλά
σε έκφραση αλληλεγγύης.
Έπειτα ο ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς και το θ ά ρ ρ ο ς.
Μας χρειάζονται άνθρωποι γεμάτοι φλόγα δημιουργίας,
πόθο για το καλύτερο, και ατρόμητοι μπροστά στους
κινδύνους. Και πάνω απ’ όλα α ν θ ρ ώ π ι ν ο ι. ∆ηλαδή
προικισμένοι με τη συνείδηση της ανθρωπιάς τους. Αυτή η
συνείδηση της ανθρωπιάς είναι η πραγματική, η αληθινή
παιδεία. Μήτε ο πολυμαθής μήτε ο ικανός να λάμψει μέσα σ’
ένα κοινωνικό σύνολο μήτε ο κάτοχος μιας προνομιούχου αγωγής
είναι ο αναμφισβήτητα μορφωμένος. Για τούτο είναι μάταιο
ν’ αντιπαραθέτουμε το τεχνικό σύμπαν, το σύμπαν της
τεχνικής, στο σύμπαν της παιδείας. Το πρώτο δεν ακυρώνει
το δεύτερο: ολωσδιόλου αντίθετα, το προϋποθέτει, το
απαιτεί. Γιατί η τεχνική είναι καμωμένη για τον άνθρωπο.
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Κι όταν το ανθρώπινο στοιχείο απουσιάζει, καμιά σημασία
δεν έχουν τ’ άλλα στοιχεία. Το πρόβλημα συνεπώς δεν είναι
άλυτο: από τη μια μεριά πρέπει να δώσουμε στο νέο
άνθρωπο όλες τις γενικές γνώσεις, που θα του χρησιμεύσουν
στη ζωή, από την άλλη μεριά να τον προπαρασκευάσουμε
έτσι ώστε ν’ αποτελέσει τον μ έ λ λ ο ν τ α ά ν θ ρ ω π ο.
(∆ιασκευή από το δοκίμιο «Ο ρυθμός της
Ιστορίας» του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Ο
σύγχρονος άνθρωπος, Οι Εκδόσεις των
Φίλων, Αθήνα 200435 , σελ. 165-167).
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου
που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β1. «Το σύγχρονο τεχνικό σύμπαν απαιτεί τη συνεργασία
πολλών ατόμων. Οι λαμπρότερες επιδόσεις απομένουν
στείρες, όταν εκείνος που τις κερδίζει δεν έχει την
ικανότητα να τις συνδέσει με τις ανάλογες επιδόσεις
των άλλων». Να αναπτύξετε την παραπάνω θέση του
συγγραφέα σε μια παράγραφο (60-80 λέξεις).
Μονάδες 10
Β2. Με ποιον τρόπο και με ποια μέσα πειθούς ο συγγραφέας
τεκμηριώνει τις απόψεις του στην πρώτη παράγραφο του
κειμένου;
Μονάδες 5
Β3. αθεράπευτη,
αξιόλογα,
πρωταρχική,
ικανότητα,
μεταμορφώνεται.
Να γράψετε από ένα συνώνυμο για κάθε μία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
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Β4. «Αλλά με ποιες αρετές ... (γυμναστική και φιλοσοφία)».
Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με τη χρήση της ερώτησης
και της παρένθεσης στην παραπάνω παράγραφο;
Μονάδες 5
Γ. Το τελευταίο τεύχος του σχολικού σας περιοδικού έχει
ως θέμα τον ρόλο των νέων στο σύγχρονο κόσμο. Να
γράψετε ένα άρθρο στο οποίο να αναφέρετε τις
προσδοκίες που έχει η κοινωνία σήμερα από τους νέους
και τα εφόδια με τα οποία οι νέοι μπορούν να
ανταποκριθούν σ’ αυτές. (400 – 500 λέξεις).
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.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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