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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Βρισκόμαστε σ’ ένα σταυροδρόμι· δεν ήμασταν ποτέ
απομονωμένοι· μείναμε πάντα ανοιχτοί σ’ όλα τα ρεύματα
− Ανατολή και ∆ύση· και τ’ αφομοιώναμε θαυμάσια τις ώρες που
λειτουργούσαμε σαν εύρωστος οργανισμός. […] Συνταραζόμαστε κι
εμείς, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, από διαδοχικές κρίσεις,
αποκαλυπτικές εφευρέσεις και φόβους, που δεν αφήνουν τον
ανθρώπινο νου να ηρεμήσει − σαν την καλαμιά στον κάμπο.
Μπροστά σ’ αυτά, τι μας μένει για να βαστάξουμε αν απαρνηθούμε
τον εαυτό μας; ∆ε μένω τυφλός στα ψεγάδια1 μας, αλλά έχω την
ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό μας. Σας παρακαλώ να με
συγχωρήσετε που μνημονεύω εδώ προσωπικές εμπειρίες· δεν έχω
άλλο πειραματόζωο από εμένα. Και η προσωπική μου εμπειρία μου
δείχνει πως το πράγμα που με βοήθησε, περισσότερο από κάθε άλλο,
δεν ήταν οι αφηρημένοι στοχασμοί ενός διανοουμένου, αλλά η πίστη
και η προσήλωσή μου σ’ έναν κόσμο ζωντανών και περασμένων2
ανθρώπων· στα έργα τους, στις φωνές τους, στο ρυθμό τους, στη
δροσιά τους. Αυτός ο κόσμος, όλος μαζί, μου έδωσε το συναίσθημα
πως δεν είμαι μια αδέσποτη μονάδα, ένα άχερο στ’ αλώνι. Μου
έδωσε τη δύναμη να κρατηθώ ανάμεσα στους χαλασμούς που ήταν
της μοίρας μου να ιδώ. Κι ακόμη, μ’ έκανε να νιώσω, όταν ξαναείδα
το χώμα που με γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις
κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν.
[…]
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Κι όλα τούτα θα μπορούσα να τα ονομάσω με τη λέξη
παράδοση, που την ακούμε κάποτε ψυχρά και μας φαίνεται
υπόδικη 3 . Αλήθεια, υπάρχουν ροπές 4 που νομίζουν πως η
παράδοση μας στρέφει σε έργα παρωχημένα 5 και ανθρώπους
παρωχημένους· πως είναι πράγμα τελειωμένο και άχρηστο για τις
σημερινές μας ανάγκες· πως δεν μπορεί να βοηθήσει σε τίποτε τον
σημερινό τεχνοκρατικό άνθρωπο που γνώρισε φριχτούς πολέμους
και φριχτότερα στρατόπεδα συγκεντρώσεως· αυτόν τον άνθρωπο
που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην κατάσταση του θηρίου και την
κατάσταση του ανδροειδούς6. Η παράδοση είναι λοιπόν ένα περιττό
βάρος που πρέπει να εξοβελιστεί7. Μου φαίνεται πως αυτές οι ροπές
εκπορεύουνται από τη σύγχρονη απελπισία για την αξία του
ανθρώπου. Είναι τα συμπτώματα ενός πανικού, που εν ονόματι του
ανθρώπου τείνουν να κατακερματίσουν την ψυχή του ανθρώπου.
Όμως τι απομένει αν βγάλουμε από τη μέση τον άνθρωπο;
Γ. Σεφέρη, ∆οκιμές, τ.2, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1974, σσ. 175-177
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Α.

ψεγάδια: ελαττώματα
περασμένων: ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή
υπόδικη: υπόλογη, ένοχη
ροπές: απόψεις
παρωχημένα: ξεπερασμένα
του ανδροειδούς: του ανθρωπόμορφου
εξοβελιστεί: διωχτεί

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη (90-110
λέξεις) του κειμένου που σας δόθηκε.
Μονάδες 25

Β 1 . Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο (70-80 λέξεις) το
περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου:
«∆ε μένω τυφλός στα ψεγάδια μας, αλλά έχω την
ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό μας».
Μονάδες 10
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Β 2 .α)

Το στοχαστικό δοκίμιο έχει συχνά προσωπικό βιωματικό χαρακτήρα. Να καταγράψετε δύο σχετικά
παραδείγματα από το κείμενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 2

β) Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό του στοχαστικού
δοκιμίου είναι η μεταφορική λειτουργία της γλώσσας.
Να καταγράψετε τρία σχετικά παραδείγματα από το
κείμενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 3
Β 3 . Να σχηματίσετε μία πρόταση ή μία περίοδο για καθεμία
από τις παρακάτω λέξεις:
εφευρέσεις, εμπειρία, αμφιταλαντεύεται, τεχνοκρατικό,
πανικού.
Μονάδες 5
Β 4 . Από το β΄ συνθετικό των παρακάτω
σχηματίσετε μία νέα σύνθετη λέξη:

λέξεων

να

σταυροδρόμι, αποκαλυπτικές, βιολογικά, παράδοση,
υπόδικη.
Μονάδες 5
Γ.

Ο ∆ήμος σας διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα την
παράδοση. Ως εκπρόσωπος της μαθητικής σας κοινότητας
αναλάβατε τη σύνταξη ενός κειμένου που θα εκφωνηθεί στην
εκδήλωση. Σ’ αυτό να αναφέρετε τις αιτίες για τις οποίες
πολλοί νέοι σήμερα έχουν απομακρυνθεί από την παράδοση
και να προτείνετε τρόπους επανασύνδεσής τους με αυτήν
(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
∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κύμα βίας που αναστατωμένη ζει η ανθρωπότητα τα
τελευταία ετούτα χρόνια αποτελεί το γινόμενο της κακουργίας
του αιώνα μας, τη σκληρή μαθητεία του ανθρώπου στο έγκλημα,
την κατάλυση της ιερότητας του ανθρώπου. Εδώ πια δεν
υπάρχουν αθώοι. Όλοι οπουδήποτε γης, οποιασδήποτε χώρας κι
οποιασδήποτε ηλικίας, μοιάζει να είναι, όλοι, ένοχοι κι επομένως
υποχρεωμένοι να πληρώσουν. Ληστείες, απαγωγές, ανατινάξεις,
φόνοι, παίρνουν και σηκώνουν σε κύμα θολό, αιματηρής οργής
εκατοντάδες άγνωστους ανθρώπους.
[...]
Η βία αυτή ξεκινά από την αδίστακτη εσωτερική πεποίθηση
ότι ο άνθρωπος ως ηθικό πρόσωπο, επομένως ως πρόσωπο ιερό
κι αξιοσέβαστο, πέθανε. Επομένως, κάθε μορφή βίας και
τρομοκρατίας σε βάρος του είναι πια ανεκτή. Ξεκινά από μια
αντίληψη του παράλογου της ζωής, μιας ζωής που έχασε την
εσωτερική της αιτία κι αποστολή, την ηθική της δικαίωση.
Ξεκινά, τέλος, από σκοπιμότητες της πολιτικής μάχης και της
νέας «επαναστατικής ταχτικής». Σήμερα, μια βόμβα στο χέρι
κάποιου είναι ένα αναντίλεκτο επιχείρημα· το δίκαιο του αθώου
δεν είναι πια. ∆εν υπάρχουν αθώοι, αφού τόσοι σφαγιάστηκαν,
τόσοι σφαγιάζονται σχεδόν επίσημα, αφού η κάθε μορφής
αδικία θεριεύει στην οικουμένη κι ο πολιτισμός, ξεπνοημένος,
δεν έχει πια δύναμη, με την παιδεία, να μαλάξει, να
καλλιεργήσει, να εξευγενίσει τις εξαγριωμένες καρδιές.
[...]
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Οι νέοι που γίνονται το χέρι της βίας αποκρίνονται σε μια
κοινωνία άδικη και καταπιεστική, που εφαρμόζει συγκαλυμμένα
τη βία, με μια βία γυμνή, θαρραλέα, προκλητική. [...] Έχουν
φτάσει να πιστεύουν πως η βία θα λύσει όλα τα προβλήματα της
γης, και τα δικά τους προβλήματα, πως είναι η πανάκεια του
κακού που μαστίζει την οικουμένη. Και μαζί, η βία κι η
τρομοκρατία είναι η αποτρόπαιη μορφή του ηρωισμού της, όταν
κάθε πνευματικός ηρωισμός έχει εκμηδενιστεί. Κι έχει
εκμηδενιστεί, γιατί τον ηρωισμό τον γεννά μια πίστη, ένας
πολιτισμός σε οργασμό, τον γεννά ένας άνθρωπος που έχει λάβει
συνείδηση του εαυτού του.
Ίσως είναι περιττό να υπογραμμιστεί πόσο και η βία και η
τρομοκρατία, διεθνής ή επιχώρια, βρίσκεται μέσα στον ποταμό
του ψεύδους που μουσκεύει και σαπίζει τη ζωή μας. Γιατί λύσεις
δεν γεννούν· γεννούν περιπλοκές και οξύνουν το καθεστώς της
βαρβαρότητας που μας ταλανίζει. Ψευτίζουν τον άνθρωπο, αφού
τον αναγκάζουν να πράττει, να λέει, και με τη χρήση των
μαζικών μέσων δημοσιότητας, τελικά και να σκέφτεται, όσα
ελεύθερος, ανεπηρέαστος κι αληθινός ποτέ δεν θα έπραττε, ούτε
θα έλεγε, ούτε θα στοχαζόταν. Γιατί μοιάζει να λύνουν τα
προβλήματα εκείνων, ατόμων ή παρατάξεων, που ασκούν τη βία
και την τρομοκρατία σε βάρος των άλλων, των αντιπάλων. Όταν
όμως βρισκόμαστε στη λαίλαπα μιας κρίσης του πολιτισμού,
αντίπαλοι δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο άνθρωπος ως ον ζωικό που
ψάχνει να ξαναβρεί τη χαμένη ταυτότητά του, τη χαμένη ψυχή
του στο πηκτό αυτό σκοτάδι.
(Κ.Ε. Τσιρόπουλου, Η αμφισβήτηση του κατεστημένου, Αθήνα 1991,
σσ. 49-51).

1.
2.
3.
4.

γινόμενο: αποτέλεσμα.
ξεπνοημένος: χωρίς πνοή, ξεψυχισμένος.
πανάκεια: φάρμακο που θεωρείται ότι θεραπεύει κάθε
ασθένεια, το μέσο επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος.
αναντίλεκτο: αναμφισβήτητο.
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ΘΕΜΑΤΑ:
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειμένου,
χωρίς δικά σας σχόλια, σε 80 - 100 λέξεις.
Μονάδες 25
Β.1. Να αποδώσετε το νόημα της παρακάτω περιόδου του
κειμένου σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων:
«Η βία αυτή ξεκινά από την αδίστακτη εσωτερική
πεποίθηση ότι ο άνθρωπος ως ηθικό πρόσωπο, επομένως ως
πρόσωπο ιερό κι αξιοσέβαστο, πέθανε».
Μονάδες 10
Β.2. Να αναφέρετε τους τρόπους ανάπτυξης της τελευταίας
παραγράφου του κειμένου εντοπίζοντας τα σχετικά χωρία.
« Ίσως είναι περιττό ... πηκτό αυτό το σκοτάδι».
Μονάδες 5
Β.3. Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
αδίστακτη,
θεριεύει,
αποκρίνονται,
εκμηδενιστεί,
αληθινός.
Μονάδες 5
Β.4. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω περιόδους μετατρέποντας
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
α. «γιατί τον ηρωισμό τον γεννά μια πίστη» (μονάδες 2).
β. «Γιατί λύσεις δεν γεννούν· γεννούν περιπλοκές και
οξύνουν το καθεστώς της βαρβαρότητας» (μονάδες 3).
Μονάδες 5
Γ.

Να αναπτύξετε σε ένα άρθρο, που θα δημοσιευθεί
στην εφημερίδα του δήμου σας, τα αίτια και τις
συνέπειες της βίας και να προτείνετε τρόπους
αντιμετώπισης του προβλήματος (400-500 λέξεις).
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
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 πάνω 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά την 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Πολλοί –δεν θα πούμε οι περισσότεροι– νομίζουν πως η
∆ημοκρατία είναι ένα πολίτευμα. ∆εν ξέρουν πως πρόκειται
γι’ απόληξη κι όχι γι’ αφετηρία. ∆ημοκρατία σημαίνει
αναβαθμός* πολιτισμού. Προϋποθέτει πολλά πράγματα· όχι
απλώς έναν ιδεολογικό προσανατολισμό ή μια κατεύθυνση
του γούστου. Γίνεσαι άξιος να υψωθείς ως τη δημοκρατική
ιδέα όταν έχεις πριν διανύσει κάποια στάδια εσωτερικού
εκπολιτισμού. […]
Ένας λαός άξιος της ∆ημοκρατίας δίνει εξετάσεις
καθημερινά, όχι μονάχα μπροστά στην κάλπη: δίνει
εξετάσεις στα πιο μικρά πράγματα της καθημερινής ζωής:
σέβεται τη θέση του στην «ουρά», προσέχει να μην ενοχλεί
το διπλανό του, πιστεύει πως έχει πρώτα καθήκοντα κι
έπειτα δικαιώματα. Η κοινωνική αγωγή είναι αναγκαία
προϋπόθεση της ∆ημοκρατίας. […] Πώς μπορεί να νοηθεί
∆ημοκρατία δίχως το σεβασμό του διπλανού σου;
Υπάρχει όμως κι ένα άλλο στάδιο βαρβαρότητας που
πρέπει να ξεπεραστεί, για να είναι ένας λαός άξιος της
δημοκρατίας: Το στάδιο του θαυμασμού προς τη βαναυσότητα.
Η χοντρή πλάνη να την περνάει κανένας για δύναμη. […] Η
πραγματική δύναμη είναι κάτι πολύ πιο δύσκολα εξακριβώσιμο
απ’ ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Εμφανίζεται, αθόρυβη και σεμνή,
εκεί που κανένας σχεδόν δεν το φαντάζεται: στο εργαστήρι του
σοφού, στο κελλί του αγίου, στη φυλακή του επαναστάτη.
Σπανιότατα στο προσκήνιο. Γιατί δύναμη ανθρώπου θα πει ένα
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και μόνο: δύναμη ψυχής. Κι αυτή φανερώνεται στη μοναξιά και
στον κατατρεγμό, όχι στην αγορά και στο θρίαμβο.
Η ∆ημοκρατία περνάει στον καιρό μας και δοκιμασία και
κρίση. Το πρόβλημά της είναι σύνθετο. ∆οκιμασία για τη
∆ημοκρατία είναι η ανάγκη να κυβερνήσει ανθρώπινα σύνολα
τεράστια, που ξεπερνάνε τα φυσικά της μέτρα. Γιατί το
δημοκρατικό πολίτευμα είναι εφικτό εκεί όπου όλα βρίσκονται
στα μέτρα του ανθρώπου, όπου η άσκηση της εξουσίας κι ο
έλεγχός της είναι άμεσα ή σχεδόν άμεσα, όπου το άτομο έχει
υπόσταση, δεν μεταβάλλεται σ’ απρόσωπη μονάδα μέσα σε
αστρονομικό αριθμό. Το αν θα μπορέσει να περισωθεί η
∆ημοκρατία μέσα στα ωκεάνια ανθρώπινα σύνολα της
σημερινής και της αυριανής εποχής, είναι κάτι που θα το ιδούν
όσοι επιζήσουν κι αυτοί που θα ’ρθουν. Κρίση όμως περνάει η
∆ημοκρατία στην αναμέτρησή της με την εσωτερική
πραγματικότητα. Πόσοι και πού είναι ώριμοι να τη δεχτούν;
Πόσοι έχουν το ανάστημα να τη δικαιώσουν;
Άγγελου Τερζάκη, Προσανατολισμός στον αιώνα, Οι Εκδόσεις
των Φίλων, Αθήνα 1992, σσ. 181-184.

* αναβαθμός: σκαλοπάτι, βαθμίδα εξέλιξης.
Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη 80-100 λέξεων
του κειμένου που σας δόθηκε.
Μονάδες 25

Β 1 . Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων το
περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου:
«Γιατί δύναμη ανθρώπου θα πει … και στο θρίαμβο».
Μονάδες 10
Β 2 . Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας
στην
τελευταία
παράγραφο
του
κειμένου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
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Β 3 . Να γράψετε ένα
παρακάτω λέξεις:

αντώνυμο

για

καθεμιά

από

τις

αφετηρία, αναγκαία, βαναυσότητα, αθόρυβη, εφικτό.
Μονάδες 5
Β 4 . Τι επιτυγχάνει ο συγγραφέας με τη χρήση των ερωτήσεων
στην τελευταία παράγραφο του κειμένου;
Μονάδες 5
Γ.

Το προσεχές τεύχος του περιοδικού του σχολείου σας θα
περιλαμβάνει αφιέρωμα με θέμα τη ∆ημοκρατία στη σύγχρονη
εποχή. Να γράψετε ένα άρθρο 500–600 λέξεων στο οποίο να
επισημαίνετε εκδηλώσεις αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς
στον καθημερινό βίο και να αναφέρετε τις αρετές που πρέπει
να διακρίνουν τον συνειδητό δημοκρατικό πολίτη στην
καθημερινότητά του.
Μονάδες 50
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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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο θάνατος του Αμερικανού φυσικού Οπενχάιμερ, του
μεγάλου επιστήμονα, που πρωτοστάτησε στην κατασκευή του
φοβερότερου όπλου απ’ όσα γνώρισε ως τώρα η ιστορία, της
ατομικής βόμβας, αλλά και του υψηλόφρονα ανθρώπου, που
αισθάνθηκε βαθιά στην ψυχή του τον ηθικό αντίχτυπο αυτής της
αποτρόπαιης εφεύρεσης, έφερε και πάλι στο πρώτο επίπεδο του
στοχασμού και της ευαισθησίας μας το οξύ πρόβλημα της
ευθύνης των σοφών στη διακυβέρνηση της οικουμένης. [...]
Η «επιστήμη» δεν ήταν ανέκαθεν αυτή που είναι σήμερα, όχι
ως ποσόν και ποιόν προϊόντων (αυτό δα είναι αυτονόητο),
αλλά ως προοπτική και πρόθεση, ως πρόγραμμα και έργο
εκείνων που τη διακονούν. Σε άλλους ιστορικούς χρόνους και σε
άλλους πολιτισμούς ήταν πολύ διαφορετική από τη δική μας. [...]
Η ευθύνη είναι σταυρός και προνόμιο μόνο προσωπικών
όντων. Σαν αφηρημένη ενέργεια (απασχόληση, πρόγραμμα,
μέθοδος) η «επιστήμη» ούτε έχει ούτε δεν έχει ευθύνη. Ευθύνη
έχουν, δεν μπορούν παρά να έχουν, θέλοντας και μη έχουν τα
πρόσωπα που κάνουν επιστήμη, οι επιστήμονες. Ακριβώς γιατί
κάνουν (συνειδητά, εμπρόθετα, εκούσια) επιστήμη του νέου
τύπου, του «ευρωπαϊκού», που δεν αρκείται στην απλή θεώρηση
της πορείας των φαινομένων του κόσμου, αλλά αγωνίζεται ν’
αποσπάσει τα «μυστικά» αυτής της πορείας και με ειδική
παρέμβαση να της αλλάξει την κατεύθυνση και το ρυθμό, για ν’
αντλήσει δύναμη. Όποιος ζητάει και παίρνει δύναμη, είτε την
κρατάει ο ίδιος, είτε την παραχωρεί σε άλλους (βιομήχανους,
στρατηγούς, πολιτικούς κτλ.) είναι υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται
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να γίνει με αυτή τη δύναμη. Ξέρει, οφείλει να ξέρει ότι θα
χρησιμοποιηθεί· μπορεί ακόμα και πρέπει να προεικάζει τους
τρόπους και τα αποτελέσματα της χρήσης της. ∆εν είναι από
«καθαρή αγάπη προς την πρόοδο της έρευνας», από «ένθεο ζήλο
για την εύρεση της αλήθειας» που οι μεγάλοι οικονομικοί
οργανισμοί, τα επιτελεία και οι κυβερνήσεις ξοδεύουν αμύθητα
ποσά για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό επιστημονικών
εργαστηρίων, για μισθούς προσωπικού, για έπαθλα και
διακρίσεις προς όσους προωθούν αποτελεσματικά και
πρωτότυπα τις διάφορες εξερευνήσεις. ∆ύναμη διψούν ν’
αποκτήσουν. Όχι, φυσικά, για να τη χαρούν σαν καλλιτέχνες της
ζωής, αλλά για να την εκμεταλλευθούν και με αυτήν να
επιτύχουν τους σκοπούς των. Ποιοι είναι αυτοί οι σκοποί; Και
ποιοι θα ωφεληθούν από την πραγματοποίησή τους; Έχουν ή
δεν έχουν την υποχρέωση να τους πληροφορηθούν οι
επιστήμονες που συσσωρεύουν τη δύναμη και την προσφέρουν
στους χρηματοδότες τους; Στο στυγνό τούτο ερώτημα
συμπυκνώνεται ολόκληρο το πρόβλημα. Θα ειπούν:
− ∆εν μας ενδιαφέρουν τα παραπέρα. Αν αυτό που εμείς με
κόπο μαζέψαμε σπαταληθεί κακώς, η ευθύνη είναι εκείνων που
θα το χρησιμοποιήσουν... Εμείς ευθυνόμαστε έως εκεί που
τελειώνει το έργο το δικό μας.
Λάθος! Άκρη δεν έχει κανενός η ευθύνη, εφόσον έγινε, με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο, η αιτία ν’ αρχίσει να ξετυλίγεται μια
σειρά πράξεων. Τον βαρύνει η τελευταία όσο και η πρώτη.
Και το χειρότερο, σε τέτοιες περιπτώσεις είμαστε υπεύθυνοι
όχι μόνο για ό,τι επράξαμε αλλά και για ό,τι κάποτε
(προπάντων για ό,τι) παραλείψαμε να πράξομε. Στα ηθικά όντα,
όπως είναι ο άνθρωπος, σωτηρία από την ευθύνη δεν υπάρχει.
Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, Εκδόσεις ∆ωδώνη,
Αθήνα-Γιάννινα, 1984, (β΄ έκδοση), σ. 335-339.

διακονώ: υπηρετώ.
προεικάζω: συμπεραίνω από πριν.
ένθεος: αυτός που εμπνέεται ή κατέχεται από το θείο, θεϊκός.
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ΘΕΜΑΤΑ:
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειμένου σε 80
- 100 λέξεις.
Μονάδες 25
Β.1. Να αναλύσετε το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος σε
60 περίπου λέξεις: «Και το χειρότερο, σε τέτοιες
περιπτώσεις είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο για ό,τι επράξαμε
αλλά και για ό,τι κάποτε (προπάντων για ό,τι)
παραλείψαμε να πράξομε».
Μονάδες 10
Β.2. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της παρακάτω παραγράφου; Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
«Ο θάνατος του Αμερικανού φυσικού Οπενχάιμερ ... στη
διακυβέρνηση της οικουμένης».
Μονάδες 5
Β.3. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
πρωτοστάτησε, ξέρει, έπαθλα, διάφορες, υποχρέωση.
Μονάδες 5
Β.4. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις μετατρέποντας
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε
ενεργητική.
α. «οι μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί, τα επιτελεία και οι
κυβερνήσεις ξοδεύουν αμύθητα ποσά».
β. «Και ποιοι θα ωφεληθούν από την πραγματοποίησή
τους;»
Μονάδες 5
Γ.

Ο ∆ήμος της περιοχής σας οργανώνει εκδήλωση με θέμα:
«Η ευθύνη του επιστήμονα απέναντι στα σύγχρονα
επιτεύγματα». Αναλαμβάνετε να εκπροσωπήσετε το
σχολείο σας με ομιλία. Σε αυτήν να αναφερθείτε στους
κινδύνους που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση των
επιτευγμάτων της επιστήμης, καθώς και στις προϋποθέσεις
κάτω από τις οποίες αυτή πρέπει να αξιοποιείται, ώστε να
μην καθίσταται επιζήμια για τον άνθρωπο (400-500 λέξεις).
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
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 πάνω 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά την 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ 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 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Απάνω από τις τοπικές διαφορές των λαών της Ευρώπης
υπάρχει μια κοινή πνευματική και ηθική ζωή, μια κοινή ευρωπαϊκή
παιδεία. Αν μπορούσαμε να καθορίσουμε ακριβώς το περιεχόμενο
αυτής της λέξης θα λέγαμε πως υπάρχουν κοινά ιδανικά. […] Το
ευρωπαϊκό ιδανικό είναι ένα ανώτερο επίπεδο όπου καταλήγουν και
εναρμονίζουνται οι πνευματικές προσπάθειες των λαών της Ευρώπης
που πηγάζουν πάντα, άμεσα ή έμμεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα, από
μια διάθεση κοινή. Βλέπουμε τους λαούς της Ευρώπης με μια
θαυμάσια ένταση των δυνάμεών τους, που βάσταξε αιώνες και ποτέ
δεν πέφτει, να γυρεύουν μέσα τους αλήθειες όχι εθνικές μα
παγκόσμιες, όχι πρόσκαιρες μα αιώνιες. Ο καθένας τους φιλοδοξεί,
κι αυτή είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία του, να ξεπεράσει την
ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, την ιδιαίτερη αισθαντικότητά1 του, την
ιδιαίτερη ζωή του, και να ανακαλύψει μέσα του τον Άνθρωπο. Οι
προσπάθειές τους έχουν σχεδόν πάντα την έκφραση αυτής της
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας που τείνουν να υπερβούν, μα το σύνολο
αναγνωρίζει σ’ όλες τον εαυτό του, αφού πηγάζουν από την ίδια
διάθεση. Άλλοτε ο άνεμος φυσά από τη μια μεριά, άλλοτε από την
άλλη. Πότε προηγείται η Ιταλία, πότε η Γαλλία, πότε η Γερμανία, η
Αγγλία, οι Σλάβοι.
Ο λαός που ανοίγει ένα δρόμο δουλεύει για το σύνολο και το
σύνολο αφομοιώνει γρήγορα, κάποτε την ίδια στιγμή, τα νέα
αποχτήματα. Ο κάθε λαός θα ήταν ανίκανος να καλλιεργήσει
μοναχός του τα εδάφη που καταχτά. Τα καλλιεργεί το σύνολο και
μονάχα το σύνολο μπορεί να εξαντλήσει τον πλούτο τους. Κάποτε οι
ευρωπαϊκοί λαοί προχωρούν μαζί, στην ίδια σειρά, με τις ίδιες
κατευθύνσεις. Από μια τέτοια συναρμογή2 των προσπαθειών τους
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βγήκε η Αναγέννηση, η πιο μεγάλη ώρα της ανθρωπότητας μετά την
ώρα της Αθήνας3.
Ίσως συντελείται πάλι μια τέτοια συναρμογή των πνευματικών
προσπαθειών των λαών της Ευρώπης. Υπάρχουν αγγέλματα μέσ’
στον αέρα αυτής της στιγμής. Την ίδια αλλαγή των βαθύτερων
ρυθμών της ζωής προκάλεσε ο πόλεμος σ’ όλη την ήπειρο, τους
ίδιους κλονισμούς στις ψυχές των λαών. Οι σάλοι4 του μεταπολέμου
διατηρούν αυτήν την κοινότητα των ψυχικών διαθέσεων και η
σύγχρονη ζωή ανακατώνει5 τους λαούς, τους βοηθεί να καταλάβουν
καλύτερα ο ένας τον άλλον, να διακρίνουν τα κοινά σημεία τους, να
αποχτήσουν συνείδηση των δεσμών τους. Όμοια προβλήματα
τυραννούν τα πνεύματα στο Παρίσι, στη Λόντρα6, στο Βερολίνο. Η
Ευρώπη σήμερα […] έχει κοινές ανησυχίες. Η γενεά που ανατράφηκε
μέσ’ στο καμίνι του πολέμου κι αρχίζει σήμερα τη ζωή της,
αισθάνεται τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο σ’ όλες τις χώρες της
Ευρώπης, στρέφει τις έρευνές της προς τις ίδιες κατευθύνσεις,
επικαλείται τους ίδιους ποιητές: Ντοστογιέβσκυ, Νίτσε, Προυστ,
Gide, Shaw…
Γιώργος Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα (1929), επιμέλεια
Κ. Θ. ∆ημαράς, εκδ. Εστία, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη,
Αθήνα 2002, σελ. 9-10.
1. αισθαντικότητα :

ευαισθησία

2. συναρμογή :

σύνδεση

3. … την ώρα της Αθήνας : εννοεί την Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ.
4. σάλος:

αναταραχή

5. ανακατώνει:

αναμειγνύει

6. Λόντρα:

Λονδίνο

Α.

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

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β.1. Να αναπτύξετε το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του
κειμένου σε μια παράγραφο 60 - 70 λέξεων: « … η σύγχρονη
ζωή ανακατώνει τους λαούς, τους βοηθεί να καταλάβουν
καλύτερα ο ένας τον άλλον, να διακρίνουν τα κοινά σημεία
τους, να αποχτήσουν συνείδηση των δεσμών τους».
Μονάδες 10
Β.2. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να καταγράψετε δύο τεκμήρια
τα οποία λειτουργούν ως μέσα πειθούς.
Μονάδες 5
Β.3. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου: ανώτερο, καταλήγουν, αλήθειες, ίδια,
πλούτο.
Μονάδες 5
Β.4. Να γράψετε μία πρόταση ή περίοδο με καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις: παγκόσμιες, φιλοδοξία, φυσιογνωμία,
καλλιεργεί, ανθρωπότητας.
Μονάδες 5
Γ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει μια συνάντηση νέων από
τις χώρες - μέλη της. Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας έχετε
αναλάβει να συντάξετε ένα κείμενο 500 – 600 λέξεων που θα
εκφωνηθεί στη συνάντηση αυτή. Στην ομιλία σας
να
αναφερθείτε στα οράματα και στις αξίες που οφείλει να
μεταδίδει η ευρωπαϊκή εκπαίδευση στους νέους, ώστε
παράλληλα με τη διατήρηση της εθνικής τους συνείδησης, να
εργάζονται για τον πολιτισμό και την πρόοδο όλων των λαών.
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.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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:
φωτοαντιγράφων.

Τρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

διανομή

των

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν την 17.15.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

