ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Τέτοια συμπύκνωση πεθυμιάς και νοσταλγίας νιώθεις
αναπνέοντας τον αγέρα τούτο του Ή τον 1 . Όλοι σχεδόν οι
αρχηγοί του εγγλέζικου έθνους τους τελευταίους αιώνες
πέρασαν εδώ μέσα, στους τοίχους τούτους και τις
πρασινάδες, την παιδική κι εφηβική τους ηλικία, και τούτες
οι κλειστές αυλές κι οι τριζοκοπούσες παμπάλαιες σκάλες
και το γιασεμί τούτο που ανθίζει στις δοξαρωτές πόρτες θά
’μειναν σε όλη τους τη ζωή η μεγάλη τους αγιάτρευτη
νοσταλγία.
[…]
Νιώθεις πως εδώ, στη μικρή τούτη φημισμένη πολιτεία
όπου αναθρέφεται η εγγλέζικη αριστοκρατία, το ελληνικό
πνέμα, φωτεινό, τολμηρό κι ισορροπημένο, συνεχίζει
εξόριστο στην υπερβόρεια ομίχλη το εξαίσιο έργο του.
Περνώ ένα μικρό γιοφυράκι ποταμού, φτάνω στον
ανοιχτό χώρο, όπου οι μεγάλοι μαθητές με τα ουρανιά και τ’
άσπρα κασκέτα, παίζουν γκολφ. Ωραία λιγνά κορμιά, χάρη
και δύναμη, πειθαρχημένη ορμή, χαρά στο μάτι να βλέπει
και στο νου να συλλογιέται πως με την άσκηση τα κορμιά
τούτα γίνουνται καλοί αγωγοί για να περνάει το πνέμα.
Κάποτε ένας Ανατολίτης σοφός είδε μερικούς
σκοινοβάτες να πραγματοποιούν με τα κορμιά τους τις πιο
επικίντυνες τόλμες· και ξέσπασε στα κλάματα. «Γιατί κλαις;»
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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Γ΄ ΤΑΞΗ

τον ρώτησαν. «Γιατί συλλογιέμαι» αποκρίθηκε ο σοφός «πως
αν, όπως γυμνάζουμε έτσι τα σώματά μας, γυμνάζαμε και
την ψυχή μας, τι θάματα θα μπορούσαμε να κάμουμε!»
Εδώ όμως, στο Ή τον, ο θεατής δεν μπορεί να ξεσπάει σε
κλάματα. Γιατί μήτε καταπληχτικούς σκοινοβατικούς άθλους
θα δει, μήτε κι η ψυχή μένει, μέσα σε τέτοια ευλύγιστα
κορμιά,
ακαλλιέργητη.
Υπάρχει
μέτρο,
ισορροπία,
παράλληλη καλλιέργεια σάρκας και νου σε ανθρώπινη
κλίμακα. Ελληνική αρμονία.
Τα σπορτ κι οι κλασικές σπουδές είναι στο Ή τον οι δυο
παράλληλοι αδερφωμένοι δρόμοι της αγωγής. Όχι όμως
σπορτ ατομικά —ακόντιο, πήδημα, δίσκος— παρά σπορτ
ομαδικά: λεμβοδρομίες, κρίκετ, τένις, φουτμπόλ.
Τα ομαδικά παιχνίδια υπηρετούν μεγάλο ηθικό σκοπό:
σε συνηθίζουν να υποτάξεις την ατομικότητά σου σε μια
γενική ενέργεια. Να μη νιώθης πως είσαι άτομο ανεξάρτητο,
παρά μέλος μιας ομάδας. Να υπερασπίζεσαι όχι μονάχα την
ατομική σου τιμή παρά ολόκληρη την τιμή της ομάδας όπου
ανήκεις: σχολή, Πανεπιστήμιο, πόλη, έθνος. Έτσι, από
σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, το παιχνίδι μπορεί να σε ανεβάσει
στις πιο αψηλές κι αφιλόκερδες κορυφές της ενέργειας.
[…]
Στα σπορτ δε γυμνάζεις το σώμα σου μονάχα· γυμνάζεις,
πάνω απ’ όλα, την ψυχή σου. «Στα τεραίν του Ή τον, είπε
πολύ σωστά ο Ουέλιγκτον 2 , κερδήθηκε η μάχη του Βατερλό.»
(Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας - Αγγλία, Αθήνα 1962)

1. Ήτον: Φημισμένο Κολέγιο της Μεγάλης Βρετανίας.
2. Ουέλιγκτον: Άγγλος στρατηγός ο οποίος έμεινε γνωστός για τη
νίκη του επί του Ναπολέοντα στη μάχη του Βατερλό.
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Α.

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

Β1. Σε μια παράγραφο 70-80 λέξεων να διατυπώσετε την
άποψή σας για το περιεχόμενο του πιο κάτω
αποσπάσματος: «Στα σπορτ δε γυμνάζεις το σώμα σου
μονάχα· γυμνάζεις, πάνω απ’ όλα, την ψυχή σου. ‘Στα
τεραίν του Ή τον, είπε πολύ σωστά ο Ουέλιγκτον,
κερδήθηκε η μάχη του Βατερλό’».
Μονάδες 10
Β2. Να επισημάνετε τα δομικά στοιχεία της έβδομης
παραγράφου («Τα ομαδικά παιχνίδια … κορυφές της
ενέργειας»).
Μονάδες 5
Β3. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις πιο
κάτω λέξεις του κειμένου:
πραγματοποιούν, ευλύγιστα, ακαλλιέργητη, αφιλόκερδες,
γυμνάζεις.
Μονάδες 5
Β4. αριστοκρατία, σκοινοβατικούς, ισορροπία, λεμβοδρομίες,
συνηθίζουν:
Από το δεύτερο συνθετικό των πιο πάνω λέξεων να
σχηματίσετε μια νέα σύνθετη λέξη.
Μονάδες 5
Γ. Στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα μειώνονται
σταδιακά οι χώροι ομαδικής ψυχαγωγίας και άθλησης. Στο
πολιτιστικό κέντρο του δήμου σας καλείστε, ως
εκπρόσωπος των μαθητών και χρήστης αυτών των χώρων,
να επισημάνετε σε μια ομιλία σας 500-600 λέξεων τη
σημασία του ομαδικού παιχνιδιού στην ψυχική και
σωματική διαμόρφωση και στη μελλοντική κοινωνικοποίηση
των εφήβων.
Μονάδες 50
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Με ποιο τρόπο μπορεί το σωστό βιβλίο να φτάσει στο
σωστό αναγνώστη; Η πιο κοινή απάντηση είναι: με
δυσκολία. Θα πετύχουμε ευκολότερα το συνδυασμό, αν
δεν σταθούμε αποκλειστικά και μόνο στην αποτίμηση
της αναγνωστικής λειτουργίας του παιδιού αλλά και
στην αναγνωσιμότητα των ίδιων των κειμένων.
Αναγνωσιμότητα είναι η αρετή ενός βιβλίου ή
οποιουδήποτε τυπωμένου κειμένου. Αυτή ορίζεται ως «το
συνολικό άθροισμα όλων εκείνων των στοιχείων τα
οποία ενυπάρχουν σ’ ένα δεδομένο τυπωμένο υλικό που
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης». Η
αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης εκφράζεται με το
πόσο κατανοείται το περιεχόμενο ενός βιβλίου, πόσο
γρήγορα διαβάζεται και πόσο ενδιαφέρον προκαλεί.
Έτσι, παράγοντες όπως ο τύπος των τυπογραφικών
στοιχείων και ο σχεδιασμός του βιβλίου, σαφώς
επηρεάζουν την αναγνωσιμότητά του. Στόχος της καλής
τυπογραφίας δεν είναι να προκαλέσει το θαυμασμό,
αλλά με τον τύπο των στοιχείων της και με άλλα
χαρακτηριστικά της να διευκολύνει την ανάγνωση. Κατά
τον ίδιο τρόπο ο σχεδιασμός του βιβλίου, η κατανομή
του τυπωμένου μέρους των σελίδων του, τα διαστήματα
ανάμεσα στους στίχους και τα περιθώρια πρέπει να είναι
τέτοια, ώστε ο αναγνώστης να διαβάζει εύκολα, χωρίς να
καταλαβαίνει πού οφείλεται αυτό.
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Άλλες, ακόμη, τεχνικές λεπτομέρειες, όπως το κακής
ποιότητας χαρτί, η άνιση κατανομή του μελανιού και
γενικά η χαμηλής στάθμης παραγωγή του βιβλίου,
επηρεάζουν την αναγνωσιμότητά του, τη διάθεση,
δηλαδή, και τα κίνητρα του αναγνώστη να το διαβάσει.
Ένα βιβλίο μπορεί να φαντάζει μωρουδίστικο εξαιτίας
του σχήματος ή του μεγέθους των τυπογραφικών
στοιχείων. Άλλο μπορεί να φαίνεται μη ελκυστικό λόγω
του μήκους των στίχων του και της μονοτονίας της
τυπογραφίας του κι άλλα μπορεί να φαίνονται «φτηνά»
και ανάξια λόγου εξαιτίας λανθασμένων επιλογών για
λόγους οικονομίας, όπως η κακή ποιότητα του χαρτιού ή
ένα φτωχικό εξώφυλλο.
Άλλοι, επίσης, παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την
αναγνωσιμότητα, είναι γλωσσικοί: η έκταση και το
περίπλοκο λεξιλόγιο, οι σχοινοτενείς προτάσεις, η
συγκεχυμένη διαδοχή και διάρθρωση των παραγράφων,
των κεφαλαίων και όλου γενικά του βιβλίου.
Πολλά, βέβαια, εξαρτώνται από τη γλωσσική
ικανότητα, την πνευματικότητα και εμπειρία του
αναγνώστη και τις σχέσεις του με το συγγραφέα. Όπως
λέει ένας συγγραφέας: η αναγνωσιμότητα του κειμένου
είναι δυνατό να επηρεαστεί από το πόσο η εμπειρία και
οι σκέψεις του συγγραφέα ανταποκρίνονται στις
εμπειρίες και τις σκέψεις του αναγνώστη. Οι παράγοντες
αυτοί σε σχέση με την ηλικία του αναγνώστη έχουν
περιορισμένη
σημασία,
ωστόσο
είναι
έντονα
καθοριστικοί στο ζήτημα αν θα συγκινηθεί ο
αναγνώστης από το κείμενο ή θα το εγκαταλείψει.
Μολονότι η σύνδεση βιβλίου και αναγνώστη
θεωρητικά είναι δυνατή, εντούτοις είναι περιορισμένης
αξιοπιστίας. Αυτό οφείλεται στο κίνητρο του αναγνώστη
και στην προσπάθεια που θα καταβάλει, όταν θελήσει να
πάρει κάτι μέσα από ένα συγκεκριμένο βιβλίο ή
περιοδικό. Ο αναγνώστης που θέλει να μάθει για τον
αγαπημένο του ποδοσφαιριστή ή για την ομάδα του, για
τον τραγουδιστή της αρεσκείας του, ή αναζητά
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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πληροφορίες για μια κατασκευή ή για να βελτιωθεί σε
κάτι, θα εργαστεί με πολύ ζήλο για να το πετύχει. Ένα
κείμενο το οποίο βρίσκεται στις αναγνωστικές
δυνατότητες ενός ατόμου μπορεί να μην είναι ελκυστικό
στην ανάγνωση, αν είναι ανιαρό, προβλέψιμο και δείχνει
ασήμαντο.
Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η προσέλκυση
των αναγνωστών είναι υπόθεση παροχής κινήτρων. Για
να εξασφαλιστούν τα αποδοτικά κίνητρα, είναι
απαραίτητο να γνωρίζουμε και τα βιβλία και τους
αναγνώστες. Έτσι, θα έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα
τι είναι κατάλληλο για ποιον και πώς η ανάγνωση θα
αποβεί μια ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση.
Τζων Σπινκ, Τα παιδιά ως αναγνώστες,
εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ:
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του
κειμένου, χωρίς δικά σας σχόλια, σε 100 – 120 λέξεις.
Μονάδες 25
Β.1. Σε μια παράγραφο 70-80 λέξεων να διατυπώσετε
την άποψή σας για το περιεχόμενο του πιο κάτω
αποσπάσματος:
Η αναγνωσιμότητα του κειμένου είναι δυνατό να
επηρεαστεί από το πόσο η εμπειρία και οι σκέψεις
του συγγραφέα ανταποκρίνονται στις εμπειρίες και
τις σκέψεις του αναγνώστη.
Μονάδες 10
Β.2. Να αναφέρετε τα λεκτικά στοιχεία, με τα οποία
επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των πέντε τελευταίων
παραγράφων του κειμένου.
Μονάδες 5
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Β.3. Χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις
να γράψετε από μία δική σας πρόταση, ώστε να
προκύπτει η σημασία της λέξης:
αποτίμηση,
κατανομή,
διάρθρωση,
βελτιωθεί,
ελκυστικό.
(Οι
λέξεις
είναι
δυνατόν
να
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο τους).
Μονάδες 5
Β.4. «Στόχος της καλής τυπογραφίας δεν είναι να
προκαλέσει το θαυμασμό, αλλά με τον τύπο των
στοιχείων της και με άλλα χαρακτηριστικά της να
διευκολύνει την ανάγνωση».
Να ξαναγράψετε την περίοδο μετατρέποντας την
ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 5
Γ. Μια εφημερίδα έχει οργανώσει ανοικτό διάλογο με
θέμα: Η ποιότητα του σχολικού βιβλίου και η
διάθεση των μαθητών για ανάγνωση και μελέτη. Ως
εκπρόσωπος της σχολικής τάξης αναλαμβάνεις να
απευθύνεις μέσω της εφημερίδας μια επιστολή στους
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς φορείς, με την οποία θα
διατυπώνεις τη γνώμη σου για την ποιότητα των
σχολικών βιβλίων ως προς τη μορφή και το
περιεχόμενό τους. Η επιστολή αυτή να περιέχει
τεκμηριωμένη άποψη για τα ισχύοντα σχολικά
εγχειρίδια και συγκεκριμένες προτάσεις για την
έκδοση σχολικών βιβλίων, τα οποία θα προκαλούν το
ουσιαστικό ενδιαφέρον των μαθητών και θα
ενισχύουν τη διάθεσή τους για δημιουργική
ανάγνωση.
(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). Τα θέματα δεν
θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος
των

φωτοαντιγράφων

αμέσως

μόλις

σας

παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε 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
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Όσο προχωρεί ο άνθρωπος στην ηλικία και αποκτά
μεγαλύτερη πείρα της ζωής, τόσο τείνει να παραδεχτεί (άλλο
θέμα, αν τελικά το καταφέρνει) ότι πρέπει να περιορίζει τις
αξιώσεις του και να μη περιμένει από τούτο τον κόσμο
περισσότερα από όσα είναι δυνατόν να του παραχωρηθούν.
Σ’ αυτή τη δυσάρεστη αλλά σώφρονα παραδοχή έχουν από
την ανώνυμη και την επώνυμη θυμοσοφία 1 δοθεί πολλές
αποφθεγματικές διατυπώσεις που χάρη στη λακωνικότητά
τους μένουν στη μνήμη και εύκολα περνούν από στόμα σε
στόμα − απόδειξη ότι εκφράζουν ένα πολύτιμο θησαύρισμα
της ανθρώπινης συνείδησης:
«Βέλτιον το μη χείρον» 2
«Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού»
«Στέργε 3 τα παρόντα»
«Μηδέν άγαν» 4 κτλ. κτλ.
Μέσα στις αδυναμίες του ανθρώπου είναι, φαίνεται, και
αυτό το ασυγκράτητο, το ακαταμάχητο «πλέον έχειν» που
δεν τον αφήνει να ικανοποιηθεί ποτέ με ό,τι αξιώθηκε να
αποκτήσει, αλλά διαρκώς τον σπρώχνει να κερδίσει
περισσότερα, να βολευτεί καλύτερα, να πάει παραπάνω από
κει που βρίσκεται, είτε για την οικονομική ευμάρεια και την
κοινωνική προβολή πρόκειται, είτε για την επαγγελματική
σταδιοδρομία και την πολιτική δύναμη. Σε βαθμό που
γίνεται στο τέλος αξιοδάκρυτα δυστυχής. ∆εν χαίρεται αυτό
που του δόθηκε ως αμοιβή του μόχθου του ή ως δωρεά μιας
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Γ΄ ΤΑΞΗ

καλής σύμπτωσης. Ζητάει κι άλλο. Έπειτα κι άλλο. Και πάλι
άλλο... χωρίς σταματημό, χωρίς να πει επιτέλους «φτάνει»!
[...]
∆εν καταδικάζουμε, δεν είναι νοητό να καταδικάσει
κανείς τη φιλότιμη προσπάθεια του ανθρώπου να βελτιώσει
τους όρους της ζωής του, της ατομικής και της συλλογικής.
Προσπάθεια που απαιτεί θάρρος, μόχθο, θυσίες. Η παραίτηση απ’
αυτό τον ευγενικό αγώνα, είτε σε αδιαφορία και οκνηρία οφείλεται
είτε στην επιδίωξη εύκολων ικανοποιήσεων, είναι πάντοτε τεκμήριο
ζωτικής ανεπάρκειας ή ηθικής αβελτηρίας5.
Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό⋅ εμείς υπογραμμίσαμε τη
φθορά −φθορά σωματική και ψυχική− που φέρνει η ανυπομονησία,
το λαχάνιασμα, ο «πανικός προς τα εμπρός», προς την
ολοένα μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή ανάδειξη, από
ακόρεστη φιλοδοξία, πλεονεξία, αλαζονία. Και τούτο για
δύο λόγους. Επειδή ένας τέτοιος χαρακτήρας πρώτα μπορεί,
από το πάθος του παρασυρμένος, να κάνει είδωλό του την
«επιτυχία για την επιτυχία», οπότε θα βρεθεί πολύ κοντά σ’
έναν άλλο στόχο: στην «επιτυχία με όλα τα μέσα», θεμιτά
και αθέμιτα, χωρίς διάκριση και ηθικούς ενδοιασμούς. Και
δεύτερο κινδυνεύει, μέσα στη δίψα του θριάμβου «υπό
οποιουσδήποτε όρους», να γίνει παρανάλωμα 6 εκείνης της
ακαταγώνιστης υπεροψίας, που οι Αρχαίοι την ονόμαζαν
«ύβριν» και τη θεωρούσαν το πιο ολέθριο, το θανάσιμο
αμάρτημα του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις ο
πλεονέκτης και αλαζών γίνεται ο ίδιος αίτιος της δυστυχίας
του.
Και αν ακόμα, χάρη στους (ηθικά) λοξούς δρόμους που
παίρνει για την ανάβασή του, κατορθώνει να κατακτά τη
μια κορυφαία θέση ύστερ’ από την άλλη, δεν πρόκειται ποτέ
να γνωρίσει την ευτυχία, γιατί ο ανέντιμος θρίαμβος δεν
αφήνει τη συνείδηση ήσυχη να τον χαρεί. (Όλους μπορούμε
να γελάσουμε και να αποσπάσουμε την επιδοκιμασία τους,
όχι τη συνείδησή μας.)
Έπειτα, ας μην ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος που δεν βλέπει
ή δεν θέλει να αναγνωρίσει τα όριά του και να παραδεχτεί
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το «μη περαιτέρω», χάνει τον αυτοέλεγχο και από στιγμή σε
στιγμή κινδυνεύει να παραπατήσει και να τσακιστεί. Οι
τραγικοί ήρωες, που έχει πλάσει το θέατρο του πολιτισμού
μας, αυτό το μοιραίο λάθος πλήρωσαν ακριβά. Έχασαν την
επίγνωση των ορίων τους, των ανθρώπινων ορίων. ∆εν κατάλαβαν
ότι κάποια βαθιά χαραγμένη γραμμή σημαδεύει ένα ανυπέρβλητο
σύνορο. Την αγνόησαν ή την περιφρόνησαν, και οι δείλαιοι7
πήδησαν την τάφρο. Τους είχε τυφλώσει το πάθος της δύναμης,
του πλούτου, της δόξας. Όταν αντιλήφθηκαν τη μωρία τους,
ήταν αργά: η ευτυχία είχε γλυστρήσει μέσ’ από τα χέρια
τους, η ζωή με τις χαρές της είχε φύγει ανεπιστρεπτί...
(Ε. Π. Παπανούτσος, Οι δρόμοι της ζωής. ∆οκίμια,
Εκδ. Νόηση, Αθήνα 2003, σελ. 235-236, 238-239)
_________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Α.

Η πρακτική φιλοσοφία, η φιλοσοφία της καθημερινότητας.
Είναι καλύτερο αυτό που δεν είναι χειρότερο.
Να δέχεσαι, να αρκείσαι.
Τίποτε καθ’ υπερβολήν.
Ανεπάρκεια, διανοητική νωθρότητα, ανοησία, αμυαλιά.
Αυτό που καταστρέφεται, που καίγεται.
Ταλαίπωροι, άθλιοι, ελεεινοί.
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε 80-100 λέξεις το περιεχόμενο του
ακόλουθου αποσπάσματος του κειμένου: «(Όλους
μπορούμε να γελάσουμε και να αποσπάσουμε την
επιδοκιμασία τους, όχι τη συνείδησή μας.)»
Μονάδες 10
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Β2. Με ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική-επαγωγική)
αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειμένου; (Όσο
προχωρεί ... «Μηδέν άγαν» κτλ. κτλ.). Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 5
Β3. Να σχηματίσετε πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες
λέξεις του κειμένου: σώφρονα, ευμάρεια, οκνηρία,
ακόρεστη, επίγνωση.
Μονάδες 5
Β4. διατυπώσεις, παραίτηση, υπεροψία, περιφρόνησαν,
αντιλήφθηκαν: Από το δεύτερο συνθετικό των πιο
πάνω λέξεων να σχηματίσετε μια νέα σύνθετη λέξη.
Μονάδες 5
Γ.

Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του
σχολείου σας έχετε αναλάβει να παρουσιάσετε σε
εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής σας
τις απόψεις σας ως προς τη σχέση της ανθρώπινης πλεονεξίας με
τον υλικό ευδαιμονισμό και να προτείνετε τρόπους για την
αντιμετώπιση του φαινομένου. Η ομιλία σας δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 10΄ (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
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 καμιά άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά την 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Με τις ανακαλύψεις της η επιστήμη έχει επιμηκύνει τη ζωή μας,
έχει νικήσει ασθένειες και έχει προσφέρει ανεπανάληπτες εμπορικές
και σεξουαλικές ελευθερίες. Επιπλέον, έχει θέσει στο περιθώριο
ημιθέους και δαίμονες και αποκάλυψε έναν κόσμο πιο περίπλοκο και
θαυμαστό από οτιδήποτε έχει παραγάγει η ανθρώπινη φαντασία.
Υπάρχουν, όμως, νέα προβλήματα σε αυτή την περίεργη μορφή
παραδείσου που έχει δημιουργήσει η επιστήμη καθώς επίσης και νέα
ερωτήματα σχετικά με το αν διαθέτει τη στήριξη του κοινού, για να
μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις των
ασθενειών, της ρύπανσης, της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, της
διατροφής, της ύδρευσης και της πολεοδομικής επέκτασης.
Η κοινή γνώμη έχει αρχίσει να φοβάται τις πιθανές συνέπειες τής
χωρίς έλεγχο επιστήμης και τεχνολογίας σε πεδία όπως ο βιολογικός
πόλεμος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η πυρηνική ενέργεια και η
αύξηση των πυρηνικών όπλων. Οι τριβές στις σχέσεις επιστημόνων
και κοινής γνώμης έχουν θέσει νέους φραγμούς στην έρευνα σχετικά
με τους παθογόνους μικροοργανισμούς και την ανθρώπινη
κλωνοποίηση.
Υπήρξε εποχή κατά την οποία η σημασία της επιστήμης για το
μέσο άνθρωπο ήταν τεράστια και η επιστήμη ήταν αξιοσέβαστη.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, οι πρόοδοι της επιστήμης
στη διατροφή, στη δημόσια υγεία και στην ιατρική βοήθησαν στο να
αυξηθεί το προσδόκιμο1 όριο επιβίωσης στις δυτικές κοινωνίες κατά
30 χρόνια (χονδρικά από τα 50 στα 80 χρόνια). ∆εν είναι απορίας
άξιον το ότι από το 1950 ως το 1990 ο πληθυσμός της Γης
υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας τα 6 δισεκατομμύρια.
Η αποκωδικοποίηση, εξάλλου, του ανθρώπινου γονιδιώματος
οδήγησε τους βιολόγους σε καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο δουλεύει ο ανθρώπινος οργανισμός και δημιούργησε νέες
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ελπίδες για την αντιμετώπιση ασθενειών που παραμένουν
αθεράπευτες, όπως είναι ο καρκίνος και ο διαβήτης. Αντιστοίχως, οι
φυσικοί ανέπτυξαν την ψηφιακή τεχνολογία, έκαναν υποατομικές
ανακαλύψεις και έστειλαν τον άνθρωπο στο φεγγάρι, ενώ
ταυτόχρονα δημιούργησαν την υποδομή για την παρατήρηση των
πλανητών. «Για πολλούς ανθρώπους η ζωή έγινε ευκολότερη σε
πολλά επίπεδα» αναφέρει ο James Watson.
Ταυτόχρονα, όμως, νέα και πολύ σοβαρά προβλήματα
δημιουργήθηκαν: η όξινη βροχή, οι περιβαλλοντικές τοξίνες, τα
πυρηνικά απόβλητα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του
όζοντος, η τρομακτική καταστροφή δύο διαστημικών λεωφορείων
κ.τ.λ. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη ενός σκεπτικισμού
του κοινού απέναντι στις δυνατότητες της επιστήμης.
Επιπροσθέτως, παρά την εκρηκτική ανάπτυξη των βιολογικών
επιστημών, ο καρκίνος κοστίζει κάθε χρόνο πολλές ανθρώπινες ζωές
και η άνθηση της βιοτεχνολογίας2 έχει τροφοδοτήσει φόβους για τους
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ακόμη, οι πρόσφατες
πρόοδοι στην κλωνοποίηση έχουν κάνει πολλούς να διερωτώνται αν
η επιστημονική πρόοδος συντελείται εις βάρος της ιερότητας της
ανθρώπινης ζωής.
Η ύπαρξη, βέβαια, όλων αυτών των προβλημάτων κάνει το
σημερινό άνθρωπο επιφυλακτικό για την αξία των επιστημονικών
επιτευγμάτων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επιστήμονες οι
οποίοι με πάθος επιδίδονται στην επιστημονική έρευνα και
ονειρεύονται να προωθήσουν την επιστημονική πρόοδο και να
θεωρηθούν πρωτοπόροι.
Αν ληφθεί υπόψη, όμως, η άποψη του Jacob Bronowski ότι «το
να αδιαφορεί μια κοινωνία ή ένας λαός για την επιστήμη είναι σαν
να περπατά με ανοιχτά μάτια προς τη σκλαβιά», τίθεται ως
ζητούμενο οι επιστήμονες να αναδέχονται την κοινωνική ευθύνη και
να υπηρετούν με την ερευνητική εργασία τους ό,τι ανεβάζει το
επίπεδο (πνευματικό και βιοτικό) του λαού και εξασφαλίζει, κατά
συνέπεια, το σεβασμό της κοινωνίας προς την επιστήμη και την
επιστημονική αλήθεια.
(Από τον ημερήσιο τύπο, διασκευή)
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1. προσδόκιμο:
2. βιοτεχνολογία:
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αναμενόμενο.
η χρησιμοποίηση ζωντανών οργανισμών ή άλλων
βιολογικών συστημάτων για την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων χρήσιμων στον άνθρωπο.

ΘΕΜΑΤΑ
Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειμένου
χωρίς δικά σας σχόλια (100 – 120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β.1.

Σε μια παράγραφο 60 -70 λέξεων να σχολιάσετε την
παρακάτω άποψη:
«Το να αδιαφορεί μια κοινωνία ή ένας λαός για την
επιστήμη είναι σαν να περπατά με ανοιχτά μάτια
προς τη σκλαβιά».
Μονάδες 8

Β.2.

Να βρείτε τα δομικά στοιχεία/μέρη της έκτης παραγράφου
του κειμένου.
Μονάδες 3

Β.3.

Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις: ανεπανάληπτες, φραγμούς, αυξηθεί,
επιτευγμάτων.
Μονάδες 4

Β.4.

Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο μέσα πειθούς που
έχουν ως στόχο τη στήριξη των απόψεων του
συγγραφέα.
Μονάδες 10

Γ.

Ορίστηκες εκπρόσωπος του Λυκείου σου για την εκδήλωση
που οργάνωσε η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του νομού σου με θέμα «Επιστημονική έρευνα και κοινωνική
ευθύνη». ∆ιατύπωσε το κείμενο – ομιλία που θα
παρουσιάσεις σε ακροατήριο νέων της ηλικίας σου
προσδιορίζοντας το χρέος των επιστημόνων απέναντι στην
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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κοινωνία. Επίσης, να αναπτύξεις τις προϋποθέσεις με τις
οποίες
οι
επιστήμονες
καθίστανται
ικανοί
να
ανταποκρίνονται στον κοινωνικό τους ρόλο.
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.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Πολιτισμός υπό αμφισβήτηση
Γιατί έπαψε ο σημερινός άνθρωπος (ο στοχαστικός, φυσικά,
και ευαίσθητος) να πιστεύει στον πολιτισμό του;
Η απάντηση στο ερώτημα είναι, νομίζω, η εξής: Γιατί μέσα στα
αγαθά και παρ’ όλα τα αγαθά –τα υλικά εννοώ– που έχει αποκτήσει,
δεν είναι ευτυχής. Με την εφεύρεση νέων μηχανών και την αδιάκοπη
τελειοποίησή τους, προπάντων όμως με τη συγκέντρωση αυτής της
φοβερής δύναμης που δίνει στον άνθρωπο η μηχανή, έχει μπει σ’ ένα
αδυσώπητο κύκλωμα από το οποίο μάταια αγωνίζεται να βγει. Η
φορά του συστήματος τον σπρώχνει όχι να κάνει σε όλους
προσιτότερα τα μέσα που μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές
ανάγκες τους, αλλά να πολλαπλασιάζει τις ανάγκες του μεγάλου
αριθμού διαδίνοντας την πολυτέλεια της ματαιοδοξίας, για να
αυξάνει διαρκώς η κατανάλωση αγαθών. Εφόσον, όμως, δεν
ανασυντάσσεται απάνω σε νέα βάση η κλίμακα των αξιών μας,
αδύνατο να ανακοπεί ο ρυθμός της καλπάζουσας παραγωγής και
ζήτησης αγαθών.
Αναγκάζεται λοιπόν ο άνθρωπος, για να ικανοποιήσει τις
διαρκώς πολλαπλασιαζόμενες ανάγκες του, να καταναλίσκει ολοένα
περισσότερα και ποικιλότερα αγαθά. Επειδή όμως αυτά δεν
προσφέρονται βέβαια δωρεάν, αλλά αγοράζονται, και μάλιστα
ακριβά, ο συνεχώς ερεθιζόμενος με το δόλωμα των ανέσεων
καταναλωτής υποχρεώνεται να διαλέξει έναν από δύο δρόμους,
ολέθριους και τους δύο. Ή τον «έντιμο», δηλαδή την καλύτερα
αμειβόμενη εργασία, την εντατική και καταπονητική, που του
καταβροχθίζει τα καλύτερα χρόνια της ζωής και τον φθείρει
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γρήγορα. ΄Η τον «ανέντιμο», του δόλου και της αρπαγής, που
ζημιώνει το ληστή περισσότερο από τα θύματά του. Παραλείπω μιαν
άλλη συνέπεια της ανωμαλίας, για να μη γίνει ανυπόφορα μαύρη η
εικόνα μου: τον κίνδυνο των πολεμικών ρήξεων που προκαλεί ο
σκληρός ανταγωνισμός των ισχυρών, ρήξεων που με τα σύγχρονα
μέσα της καταστροφής μπορούν να διαλύσουν τον πλανήτη μας ως
πυροτέχνημα.
Ιδού λοιπόν γιατί αμφισβητείται ο «πολιτισμός» μας. Με το
κυνηγητό των ανέσεων, τη δίψα της πολυτέλειας, την επιδειξιομανία
υποδούλωσε τον δημιουργό στα δημιουργήματά του, το πνεύμα στις
επινοήσεις και στις κατασκευές του. Έκανε τον άνθρωπο δυστυχή
(σωματικά και ψυχικά τσακισμένο, νευρικά εξαντλημένο, πρόωρα
γερασμένο – ή ηθικά ανάπηρο, κοινωνικά απόβλητο, αποθηριωμένο)
μ’ εκείνα ακριβώς τα μέσα που περίμενε να του αλαφρώσουν το
βάρος της ζωής.
Οι λύσεις που προτείνονται, ακόμα και από σοβαρούς
ανθρώπους, για να βγούμε από το αδιέξοδο, είναι συνήθως
διαμετρικά αντίθετες. Η μία: να αφορίσουμε το δαίμονα του
σκανδάλου, την τεχνολογική πρόοδο, και συνειδητά να
επιστρέψουμε στους «αρχαϊκούς» τρόπους παραγωγής και
κατανάλωσης των αγαθών, για να ξαναβρούμε τη χαμένη μας
ελευθερία, τον «απολεσθέντα παράδεισον». Η άλλη: να
σταυρώσουμε τα χέρια και να παραδεχτούμε με εγκαρτέρηση το
μοιραίο, γιατί σωτηρία δεν υπάρχει αφού παραδοθήκαμε στο
αμάρτημα και πήραμε το δρόμο της απωλείας... Και οι δύο προτάσεις
οδηγούν, νομίζω, στο άτοπο, γιατί ούτε η μία είναι δυνατή, ούτε η
άλλη. Η «μηχανή» μπήκε πια στη ζωή μας⋅ να τη βγάλουμε, είναι
αδύνατο.
αδυσώπητο: αυτό που είναι ιδιαίτερα σκληρό, που δεν κάμπτεται.
άτοπο: αυτό που είναι αντίθετο προς τη λογική.
(∆ιασκευή από το δοκίμιο «Πολιτισμός
υπό αμφισβήτηση» του Ε.Π. Παπανούτσου,
Η κρίση του πολιτισμού μας, Αθήνα 19803:
εκδ. Φιλιππότη, σελ. 43-45).
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Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου
που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β1. «Εφόσον, όμως, δεν ανασυντάσσεται απάνω σε νέα
βάση η κλίμακα των αξιών μας, αδύνατο να ανακοπεί ο
ρυθμός της καλπάζουσας παραγωγής και ζήτησης
αγαθών». Να αναπτύξετε την παραπάνω θέση του
συγγραφέα σε μια παράγραφο (60-80 λέξεις).
Μονάδες 10
Β2. «Γιατί έπαψε ο σημερινός άνθρωπος (ο στοχαστικός,
φυσικά, και ευαίσθητος) να πιστεύει στον πολιτισμό
του;» Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με τη χρήση της
ερώτησης
και
της
παρένθεσης
στην
παραπάνω
παράγραφο;
Μονάδες 5
Β3. αδιάκοπη, φοβερής, ολέθριους, ζημιώνει, επινοήσεις:
Να γράψετε από ένα συνώνυμο για κάθε μια από τις
παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
Β4. «Ιδού λοιπόν . . . να του αλαφρώσουν τo βάρος της
ζωής».
Με τι είδους συλλογιστική πορεία (παραγωγική ή
επαγωγική) οργανώνεται η παραπάνω παράγραφος του
κειμένου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Γ. ∆ιαπιστώνεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, παρά την
ικανοποίηση των βασικών αναγκών του, δεν νιώθει
πάντοτε ευτυχισμένος. Να αναλύσετε τις αιτίες αυτού
του
φαινομένου
και
να
προτείνετε
τρόπους
αντιμετώπισής του σ’ ένα κείμενο που θα δημοσιευθεί
στο περιοδικό του σχολείου σας (400 – 500 λέξεις).
Μονάδες 50
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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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