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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

«Η προσωπικότητα  τελικά  και όχι το πτυχίο είναι το κύριο 
διαβατήριο για µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον εργασιακό 
χώρο .  Για τις διοικητικές θέσεις στον ιδιωτικό τοµέα , τα 
απαραίτητα προσόντα  για να σταδιοδροµήσει κάποιος , εκτός 
από τα χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας , αποτελούν η 
γνώση µιας ξένης γλώσσας , η πολύ καλή χρήση των 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και το πτυχίο .  Στο δηµόσιο τοµέα, 
αντιθέτως , κυριαρχούν  τα τυπικά  προσόντα , δηλαδή το πτυχίο 
και το µεταπτυχιακό , ενώ τα προσωπικά στοιχεία δεν παίζουν 
σχεδόν κανένα ρόλο .  

Τα δεδοµένα που ίσχυαν µέχρι πρότινος στην αγορά 
εργασίας  έχουν ανατραπεί , οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει και τα 
πρώτα "θύµατα" αυτής της αλλαγής είναι , κατά κύριο λόγο, οι 
νέοι , των οποίων η ανεργία  καλπάζει , αλλά και οι ίδιοι οι 
εργαζόµενοι , οι οποίοι τα τελευταία χρόνια νιώθουν έντονη 
εργασιακή ανασφάλεια .  Ο µεγάλος ανταγωνισµός που έχει 
επέλθει στην αγορά εργασίας  έχει προκαλέσει εργασιακή 
ανασφάλεια , η οποία , σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, 
επιδεινώνεται  ακόµη περισσότερο από τον πολύ σηµαντικό 
ρόλο που διαδραµατίζει η προσωπικότητα  στην πρόσληψη αλλά 
και στην επαγγελµατική ανέλιξη . 

Ο ακριβής προσδιορισµός των προσωπικών  στοιχείων , τα 
οποία θεωρούνται σηµαντικά  για να προσληφθεί ένας νέος και 
που θα πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόµενος , ποικίλλει από 
εταιρεία σε εταιρεία .  Οι περισσότερες απόψεις όµως συγκλίνουν 
στο θέµα της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας στα νέα 
δεδοµένα , στην οµαδικότητα , στην αντοχή υπό πίεση και στην 
ικανότητα συνεργασίας µε άτοµα από διαφορετικές κουλτούρες .  
Ένα στέλεχος σήµερα δεν αρκεί να κάνει σωστά τη δουλειά του 
και να εκτελεί απλώς τα καθηµερινά καθήκοντά του µε 
συνέπεια .  Χρειάζεται να προβληµατίζεται στη δουλειά του , να 
αναζητεί διαρκώς τρόπους βελτίωσης , έτσι ώστε η δουλειά να 
γίνεται καλύτερα , οικονοµικότερα , ταχύτερα και 
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αποτελεσµατικότερα .  ∆εν αρκεί η απλή ένταξη και υποταγή στο 
σύστηµα της επιχείρησης , πρέπει να γίνεται συνεχής προσπάθεια 
βελτίωσής του . Πέρα από αυτή τη σηµαντική ικανότητα , 
ανάµεσα στα άλλα χαρακτηριστικά  που ζητεί η αγορά εργασίας 
είναι η διάθεση και ικανότητα  για συνεχή εκσυγχρονισµό 
γνώσεων και ικανοτήτων .  Ένα άλλο ζητούµενο είναι η 
εξωστρέφεια , δηλαδή η θεώρηση των πραγµάτων από µια οπτική 
γωνία πέρα από τη δική του εργασία , το δικό του αντικείµενο , 
το τµήµα ή την επιχείρηση .  Η ικανότητα δηλαδή να έχει κανείς 
"το µάτι του στραµµένο προς τα έξω", προς το τι κάνουν και 
πώς λειτουργούν στο εξωτερικό της επιχείρησης .  Τελευταία και 
ιδιαίτερα σηµαντική απαίτηση των επιχειρήσεων  είναι η 
οµαδικότητα .  Οι επιχειρήσεις  ζητούν ανθρώπους οι οποίοι 
µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά στο πλαίσιο µιας 
οµάδας . 

Μια από τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία 
χρόνια είναι και το γεγονός ότι ο εργαζόµενος αλλάζει πολλές 
θέσεις εργασίας σε διαφορετικές  εταιρείες .  Υπολογίζεται ότι, 
από τη στιγµή που θα προσληφθεί ένας νέος ως τη 
συνταξιοδότησή του, αλλάζει κατά  µέσο όρο 10 εργοδότες , 
σύµφωνα  µε στοιχεία που προέρχονται από την Αµερική .  Το 
άτοµο που αναζητά εργασία  θα πρέπει να διαθέτει µια πολύ 
καλή γενική παιδεία για να µπορεί να αντεπεξέρχεται  στις 
διαφορετικές  κάθε φορά εργασιακές  απαιτήσεις .  Η υπερβολική 
εξειδίκευση δηλαδή στις διοικητικής υφής εργασίες χάνει πλέον 
την αίγλη της .  

Πέρα όµως από τα χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας , 
υπάρχουν  και τα τυπικά  προσόντα  που πρέπει να διαθέτει ένας 
νέος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τη σταδιοδροµία του σήµερα, 
προκειµένου να βρει δουλειά στο χώρο των ιδιωτικών  
επιχειρήσεων . Στα τυπικά προσόντα περιλαµβάνονται το πτυχίο 
και το µεταπτυχιακό , η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαιτέρως 
της αγγλικής και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή . Επιθυµητή 
είναι η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας .  Εδώ θα πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι, τις περισσότερες φορές , ζητείται και η 
εργασιακή πείρα που συνήθως προσδιορίζεται γύρω στα ένα ως 
δύο χρόνια». 

Από  τον  ηµερήσιο  τύπο .  
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ΘΕΜΑΤΑ: 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 

κειµένου χωρίς δικά σας σχόλια σε 80 – 100 λέξεις . 
Μονάδες 25 

 

Β. 1. Να εκθέσετε σε µια παράγραφο 5-6 σειρών το 
περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος του 
κειµένου : 

   «Τα δεδοµένα που ίσχυαν µέχρι πρότινος στην 
αγορά εργασίας έχουν ανατραπεί, οι απαιτήσεις 
έχουν αλλάξει και τα πρώτα "θύµατα" αυτής της 
αλλαγής είναι, κατά κύριο λόγο, οι νέοι . » 

Μονάδες 5 
 

 2. Για κάθε παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε 
να χρησιµοποιήσετε µια δική σας φράση ή µια 
φράση του κειµένου για πλαγιότιτλό της . 

Μονάδες 10 
 

 3. Χρησιµοποιώντας καθεµία από τις παρακάτω λέξεις 
γράψτε από µια δική σας πρόταση, ώστε να φαίνεται 
η σηµασία της λέξης . (Οι λέξεις µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε αριθµό ή πτώση). 

 
  ανασφάλεια, ανταγωνισµός, συγκλίνουν, πλαίσιο, 

βελτίωση. 
Μονάδες 5 

 

 4. Σύµφωνα µε το κείµενο «Η προσωπικότητα και όχι 
το πτυχίο είναι το κύριο διαβατήριο για µια 
επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον εργασιακό χώρο . » 

  Να εντοπίσετε στο κείµενο πέντε (5) επιχειρήµατα 
που στηρίζουν αυτή την άποψη και να τα γράψετε . 

Μονάδες 5 
 

Γ. «Υπολογίζεται ότι, από τη στιγµή που θα προσληφθεί 
ένας νέος ως τη συνταξιοδότησή του, αλλάζει κατά 
µέσο όρο 10 εργοδότες, σύµφωνα µε στοιχεία που 
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προέρχονται από την Αµερική . Το άτοµο που αναζητά 
εργασία θα πρέπει να διαθέτει µια πολύ καλή γενική 
παιδεία για να αντεπεξέρχεται στις διαφορετικές 
κάθε φορά εργασιακές απαιτήσεις . Η υπερβολική 
εξειδίκευση στις διοικητικής υφής  εργασίες χάνει 
πλέον την αίγλη της». 

 

 Με αφορµή τις παραπάνω θέσεις να αναπτύξετε τις 
προσωπικές σας απόψεις σε ένα άρθρο, που θα 
διαβάσετε στους συµµαθητές σας στο µάθηµα του 
επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

   (400-500 λέξεις) 
 

Μονάδες 50 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία, 

κατεύθυνση, 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 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  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 .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31  ΜΑΪΟΥ  2002 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Ερέθισμα για πολύ σοβαρού̋ και σε βάθο̋ προβληματισμού̋ προσφέρει 
η τελευταία έρευνα του "ευρωβαρόμετρου", με θέμα "Οι Ευρωπαίοι και ο 
Πολιτισμό̋", που έτυχε τη̋ ... καθ' υπερβολήν δεούση̋ προσοχή̋ και 
προβολή̋ από τα ελληνικά ΜΜΕ, με τίτλου̋ που εμφανίζουν του̋ 
Έλληνε̋ περίπου ω̋ ... ημιαγρίου̋, με σχέσει̋ "έχθρα̋" με το βιβλίο, το 
θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τα μουσεία Ιστορία̋ και Τέχνη̋. 
Δεν μπορεί, βεβαίω̋, να ισχυρισθεί κανεί̋ με πειστικά επιχειρήματα πω̋ 
η Ελλάδα και οι Έλληνε̋ πρωτοπορούν στον πολιτισμικό τομέα. 
Υπάρχουν τεράστια κενά υποδομή̋, οργάνωση̋, συστηματική̋ 
ανάπτυξη̋, όχι μόνο των διάφορων επιμέρου̋ κλάδων που συνιστούν 
παραγωγή πολιτισμού, αλλά και ατομικών και κοινωνικών "ευαισθησιών" 
που επιτρέπουν την υποδοχή, επεξεργασία και αναπαραγωγή 
πολιτισμικών ερεθισμάτων. 
Θα άξιζε, ίσω̋, να μείνει κανεί̋ λίγο στο τι ακριβώ̋ σημαίνει "πολιτισμό̋", 
ποια τα "ειδοποιά" χαρακτηριστικά του, ποιε̋ οι επιδράσει̋ του στι̋ 
ατομικέ̋ και κοινωνικέ̋ συμπεριφορέ̋ πολιτών και λαών. Γιατί, α̋ πούμε, 
Βάγκνερ άκουγε και ο διοικητή̋ του Άουσβιτ̋ τι̋ ώρε̋ που δούλευαν οι 
φούρνοι που έκαιγαν τα πτώματα των Εβραίων, Καντ διάβαζαν διάφοροι 
ανώτατοι αξιωματικοί των "EΣ-EΣ" όταν από το παράθυρο των δωματίων 
του̋ έμπαινε το φω̋ από τι̋ φλόγε̋ ολόκληρων χωριών που καίγονταν, 
μαζί με του̋ κατοίκου̋ του̋, ύστερα από διαταγή του̋ - αλλά σίγουρα δε 
θα βρεθούν πολλοί να του̋ χαρακτηρίσουν "πολιτισμένου̋"... Πολιτισμό̋, 
στην αγνότερη ίσω̋ έκφρασή του, είναι να τιμά̋ του̋ γέρου̋ γονεί̋ σου (η 
Ελλάδα είναι η χώρα με το μικρότερο ποσοστό εισαγωγή̋ ηλικιωμένων σε 
"οίκου̋ ευγηρία̋", και η φροντίδα τη̋ γιαγιά̋ και του παππού από την 
οικογένεια αποτελεί, ευτυχώ̋ ακόμη σε μεγάλο βαθμό, θεσμό στην 
Ελλάδα, σε αντίθεση με τα συμβαίνοντα σε άλλε̋ ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋ - 
αλλά τέτοιε̋ παραμέτρου̋ δεν τι̋ έθιξε καν η έρευνα του 
"ευρωβαρόμετρου"!), καθώ̋ επίση̋ και το ιερό πάθο̋ τη̋ συντριπτική̋ 
πλειοψηφία̋ των Ελλήνων γονέων τα παιδιά του̋ να μορφωθούν  
καλύτερα από του̋ ίδιου̋ και να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια... 
Μπορεί να θεωρηθεί έτσι εύκολα "απολίτιστο̋" ένα̋ λαό̋ που από τα 
σπλάχνα του βγήκαν δεκάδε̋ παγκοσμίω̋ αναγνωρισμένοι ποιητέ̋ (και η 
ποίηση μαζί με τον χορό αποτελούν κορυφαίε̋ εκφράσει̋ πολιτισμού...) 
στη σύγχρονη εποχή, με δύο βραβεία Νόμπελ και τρει̋ έδρε̋ 
πανεπιστημιακέ̋ σε όλον τον κόσμο για το έργο του Καβάφη; Δεν συνιστά 
στοιχείο πολιτισμού ότι ο Έλληνα̋ περισσότερο από κάθε άλλον 
Ευρωπαίο θα σηκωθεί και θα χορέψει τη χαρά, τη λύπη, τον πόνο, την 
αγωνία του; "Λαϊκά και δημοτικά!" θα αντιτάξουν οι μεμψίμοιροι 

ευρωλάγνοι, που θα θεωρούσαν πιο "πολιτισμικό" να χορεύουμε βαλ̋ 
και ... καντρίλιε̋ και α̋ κρίνεται γενικώ̋ ο λαϊκό̋ χορό̋ υπέρτατη και 
βαθύτατη πολιτισμική εκδήλωση! 
Είμαστε οι τελευταίοι που θα υποστηρίξουμε ότι "μωρέ, καλά είμαστε!" - 
γιατί δεν είμαστε! Και υπάρχουν τεράστιε̋ ελλείψει̋ και κενά που πρέπει 
να καλυφθούν. 

Από τον ημερήσιο τύπο(διασκευή). 
 
ΘΕΜΑΤΑ: 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ την περίληψη του κειμένου, χωρί̋ δικά 

σα̋ σχόλια, σε 80 – 100 λέξει̋. 
Μονάδε̋ 25 

 
Β.1. Να εκθέσετε σε μια παράγραφο 6-8 σειρών το περιεχόμενο του 

παρακάτω αποσπάσματο̋ του κειμένου: 
«Πολιτισμό̋, στην αγνότερη ίσω̋ έκφρασή του, είναι να τιμά̋ του̋ 
γέρου̋ γονεί̋ σου, καθώ̋ επίση̋ και το ιερό πάθο̋ τη̋ συντριπτική̋ 
πλειοψηφία̋ των Ελλήνων γονέων τα παιδιά του̋ να μορφωθούν 
καλύτερα από του̋ ίδιου̋ και να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια...» 

Μονάδε̋ 5 
    2.α. Να δώσετε έναν τίτλο στο κείμενο που σα̋ δόθηκε. 

Μονάδε̋ 4 
β. Να επιλέξετε τρει̋ παραγράφου̋ από το κείμενο, να γράψετε την 

αρχή και το τέλο̋ τη̋ καθεμιά̋ και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για 
καθεμιά. 

Μονάδε̋ 6 
3. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τι̋ παρακάτω 

λέξει̋ : έχθρα̋, ευτυχώ̋, πλειοψηφία̋, απολίτιστο̋, σύγχρονη.  
Μονάδε̋ 5 

4. Τι επιδιώκει ο συγγραφέα̋ με το κείμενο που σα̋ δόθηκε; 
α. Να προκαλέσει κάποιε̋ επιθυμητέ̋ αντιδράσει̋-ενέργειε̋. 
β. Να παραπλανήσει. 
γ. Να διασκεδάσει. 
Να δικαιολογήσετε με συντομία την απάντησή σα̋. 

Μονάδε̋ 5 
 
Γ. Τελευταία ακούγονται διάφορα αρνητικά σχόλια για το πολιτιστικό 

επίπεδο του λαού μα̋. Σα̋ ζητούν να γράψετε στην εφημερίδα του 
σχολείου σα̋ ένα άρθρο, με το οποίο να αντικρούετε τι̋ επιθέσει̋ που 
δέχεται η Ελλάδα στον τομέα αυτό. Ποια επιχειρήματα θα 
χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να δείξετε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να 
παράγει πολιτισμό και ότι το πολιτιστικό επίπεδο του λαού τη̋ είναι 
υψηλό; 

(400-500 λέξει̋) 
Μονάδε̋ 50 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :    

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Σε µια εποχή ραγδαίων κοινωνικών, πολιτικών και 
οικονοµικών εξελίξεων στην Ευρώπη αλλά και στον 
κόσµο ολόκληρο, είναι επόµενο να επέρχονται ποικίλες 
ανακατατάξεις, σε κρατικό και διεθνικό επίπεδο, και να 
δηµιουργούνται έντονοι προβληµατισµοί για το τι µας 
επιφυλάσσει το µέλλον σχετικά µε τις επερχόµενες 
εξελίξεις . Τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβληµατίζονται καθώς διανύουν το µεταβατικό  
στάδιο της διαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας 
των πολιτών τους . 

Η νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται αποτελεί 
πρόκληση για όλους τους Ευρωπαίους, µε την έννοια ότι 
οφείλουν, µέσα σε πνεύµα σύµπνοιας και καλής 
συνεργασίας, να διαµορφώσουν τη διαπολιτισµική 
Ευρώπη και τη νέα εικόνα του Ευρωπαίου  πολίτη, πίσω  
από την οποία θα βρίσκεται σε σταθερό  υπόβαθρο η 
ταυτότητα του πολίτη κάθε κράτους . Η σχέση των 
διαφόρων πολιτισµών που υπάρχουν στην Ευρώπη και ο 
εντοπισµός των κοινών στοιχείων τους απασχολούν 
έντονα τους ερευνητές . Πολλοί υποστηρίζουν ότι η 
συµπόρευση διαφόρων πολιτισµών µέσα στην Ευρώπη θα 
οδηγήσει τελικά σε µια σύνθεση που θα φέρει ακόµα πιο 
κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες . 

Η πολιτιστική πολυµορφία είναι επιθυµητή, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν οδηγεί σε εντάσεις και διάσπαση της 
κοινωνικής συνοχής . Αντίθετα, ο κίνδυνος του µαζικού 
πολιτισµού και της διαµόρφωσης οµοιόµορφων τρόπων 
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συµπεριφοράς των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, που 
επιβάλλουν σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 
είναι ήδη ορατός, καθώς υπάρχει η τάση παραµερισµού ή 
ακόµα και εξαφάνισης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. 
Κύρια επιδίωξη της κοινής Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής πρέπει να είναι η καλλιέργεια του 
δηµοκρατικού πολίτη, η οποία θα στηρίζεται σε γνώσεις, 
αξίες και συνειδητούς τρόπους συµπεριφοράς απέναντι 
στην πολιτεία και στα µεµονωµένα άτοµα .  

Για το σκοπό αυτό µια από τις βασικές προϋποθέσεις 
είναι και η δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος στο 
σχολείο, στο οποίο πρέπει να εφαρµόζονται και να 
γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα . Η 
εκπαίδευση  σχετικά µε τα καθήκοντα και τα 
δικαιώµατα του πολίτη, τόσο για τους µαθητές όσο και 
για  τους ενήλικες, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
θα οικοδοµηθεί η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη . 

Από τον ηµερήσιο τύπο, διασκευή. 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 
κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (70 – 90 λέξεις). 

Μονάδες 25 
 

Β.1. Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 8-10 σειρών την 
άποψη ότι «ο κίνδυνος του µαζικού πολιτισµού και της 
διαµόρφωσης οµοιόµορφων τρόπων συµπεριφοράς των 
διαφόρων κοινωνικών οµάδων, που επιβάλλουν 
σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, είναι ήδη 
ορατός, καθώς υπάρχει η τάση παραµερισµού ή ακόµα 
και εξαφάνισης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων». 

 

Μονάδες 8 
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Β.2. Για καθεµιά παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε 

να χρησιµοποιήσετε µια δική σας φράση ή µια φράση 
του κειµένου ως πλαγιότιτλους . 

Μονάδες 8 
 
Β.3. ραγδαίων, επέρχονται, έντονοι, υπόβαθρο, θα 

οικοδοµηθεί :  
Για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις να δώσετε ένα 
συνώνυµο που να ανταποκρίνεται στο νόηµα του 
κειµένου . 

Μονάδες 5 
 

Β.4. Στο παραπάνω κείµενο ο αρθρογράφος προσπαθεί να 
µας προβληµατίσει για ένα επίκαιρο ζήτηµα . Με ποιους 
τρόπους και µε ποια µέσα το επιτυγχάνει ; 

  
Μονάδες 4 

 
Γ. Η πολιτιστική οµάδα του σχολείου σας κάνει µια 

εκδήλωση µε θέµα «Η διαµόρφωση της ταυτότητας του 
Ευρωπαίου Πολίτη». Με εισήγησή σας προσπαθήστε :  

α. Να ευαισθητοποιήσετε τους συµµαθητές σας για τη 
σηµασία που έχει η διατήρηση της πολιτιστικής 
ταυτότητας των λαών, οι οποίοι συνυπάρχουν στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

β. Να προτείνετε δραστηριότητες του σχολείου σας που 
θα βοηθούσαν στη διατήρηση και στο σεβασµό της 
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε λαού. 

(400-500 λέξεις) 
 

Μονάδες 50 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία, 

κατεύθυνση, 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 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  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 .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :   

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ

Καθ ' όλη την περίοδο της προετοιµασίας του µαθητή για τις
πανελλήνιες  εξετάσεις , τις πιο επίπονες και σηµαντικές των
µαθητικών χρόνων , η διατροφή έχει το δικό της εξέχοντα ρόλο .
Μια πλήρης και ισορροπηµένη διατροφή βοηθάει το µαθητή να
είναι πιο υγιής και ισχυρός , για  να έχει καλύτερη απόδοση στο
διάβασµά του .

Έτσι, η περίοδος της προετοιµασίας απαιτεί κατάλληλο
προγραµµατισµό, όχι µόνο στο διάβασµα αλλά και στη
διατροφή του µαθητή . Το διαιτολόγιο πρέπει να περιλαµβάνει
όλες τις οµάδες τροφίµων στις κατάλληλες  γι ’ αυτόν ποσότητες ,
δίνοντας έµφαση στα γαλακτοκοµικά, τα φρούτα και τα
λαχανικά , τροφές που πολλές φορές παραλείπονται ή δεν
καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες .

Περικλείοντας όλες τις οµάδες τροφίµων στο καθηµερινό
διαιτολόγιο, µπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες  του
µαθητή σε µακροθρεπτικά (υδατάνθρακες , πρωτεΐνες και λίπη)
και µικροθρεπτικά συστατικά (βιταµίνες , µέταλλα και
ιχνοστοιχεία),  χωρίς να απαιτούνται εξωγενή συµπληρώµατα .
Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια της
προετοιµασίας ή των ηµερών των εξετάσεων , να ακολουθείται
οποιουδήποτε είδους δίαιτα αδυνατίσµατος .

Η ισορροπία και το µέτρο στην επιλογή των τροφίµων
συµβάλλουν σηµαντικά στην απόδοση του µαθητή στο
διάβασµα, αλλά ο ρόλος της διατροφής δεν περιορίζεται µόνο σ ’
αυτούς τους δύο παράγοντες . Η σωστή κατανοµή των γευµάτων
µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στη διάθεση και στην
αυτοσυγκέντρωση .

Η κατανάλωση µικρών και συχνών  γευµάτων συµβάλλει στο
να βρίσκεται ο µαθητής σε µεγαλύτερη εγρήγορση και να
αυξάνεται η αποδοτικότητά του . Αντίθετα, τα µεγάλα γεύµατα
προκαλούν υπνηλία και µειώνουν τη συγκέντρωση  και την
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ικανότητα αποµνηµόνευσης και σκέψης του παιδιού .  Έτσι, είναι
προτιµότερο να καταναλώνονται  µικρότερες ποσότητες
τροφίµων ανά  δύο–τρεις ώρες , ώστε ο µαθητής να µην
αισθάνεται  ούτε το αίσθηµα της πείνας (λόγω πολύωρης αποχής
από το φαγητό) ούτε το αίσθηµα του υπερκορεσµού,  που
επίσης δε βοηθάει στο στόχο του .

Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ 'όλη τη
διάρκεια της προετοιµασίας του µαθητή για τις εξετάσεις . Ένα
πλήρες  πρωινό αυξάνει τη διάθεση και την  ενέργεια του
παιδιού , για να αντεπεξέλθει  στις δυσκολίες του διαβάσµατος
και των άλλων υποχρεώσεων  της ηµέρας . Επιπλέον , µειώνει το
αίσθηµα της πείνας κατά τις µεσηµεριανές ώρες, γεγονός που
αποτρέπει την υπερκατανάλωση  φαγητού το µεσηµέρι , κάτι που
θα προκαλούσε υπνηλία και µείωση της απόδοσης του µαθητή .

Εξίσου σηµαντικά , για ανάλογους λόγους , είναι και τα
ενδιάµεσα γεύµατα (πρόγευµα και απογευµατινό), καθώς
µετριάζουν την πείνα και προσφέρουν επιπλέον ενέργεια κατά
τις πιο σηµαντικές ώρες του διαβάσµατος . Ιδανικά γι ’ αυτές τις
ώρες είναι τα φρούτα , τα γαλακτοκοµικά και τα δηµητριακά .
Εξάλλου , αποτελούν και µια πολύ καλή ευκαιρία για ένα
τονωτικό διάλειµµα !

Η ηµέρα που προηγείται  των εξετάσεων  είναι πολύ
σηµαντική για την επίδοση του µαθητή . Έχει να καταπολεµήσει
έναν πολύ µεγάλο εχθρό , το άγχος .  Όλες οι δραστηριότητες
αυτής της ηµέρας πρέπει να είναι ευχάριστες για το παιδί, ώστε
να αντιµετωπίσει το άγχος του και να αυξήσει την
αυτοπεποίθησή του . Η διατροφή είναι ένας από τους
παράγοντες που µπορεί να βοηθήσουν καθοριστικά προς αυτή
την κατεύθυνση .

Είναι προτιµότερο η προηγούµενη ηµέρα να περιλαµβάνει
κάποιο οικείο , και µάλιστα αγαπητό στο παιδί φαγητό, που  θα
του αυξήσει τη διάθεση και θα του προσφέρει ευχαρίστηση .  Η
επιλογή του φαγητού είναι καλό να γίνει από τον ίδιο το
µαθητή µε τη διακριτική καθοδήγηση του γονέα , καθώς είναι
σηµαντικό να είναι µεν γευστικό , αλλά ταυτόχρονα να µην είναι
ιδιαίτερα πικάντικο και βαρύ, ώστε να αποφευχθούν πιθανά
στοµαχικά προβλήµατα . 

Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει την τελευταία αυτή ηµέρα το
διαιτολόγιο να περιλαµβάνει κάποιο φαγητό που προκαλεί
αποστροφή στο µαθητή, ακόµα κι αν είναι «δυναµωτικό».
Επιπλέον , πρέπει να αποφευχθεί οποιοδήποτε καινοτόµο
φαγητό που δεν έχει ξαναδοκιµάσει το ίδιο το παιδί , καθώς
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υπάρχει πάντα ο    κίνδυνος ένα ξένο προς το παιδί τρόφιµο να
του προκαλέσει δυσανεξία* ή στοµαχικές διαταραχές , ιδιαίτερα
λόγω του αυξηµένου άγχους της ηµέρας .

Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο δείπνο, καθώς ένα
βαρύ βραδινό µπορεί να επηρεάσει τη χαλάρωση  και την
ξεκούραση του µαθητή  και , κατ ’ επέκταση, την απόδοσή του
την επόµενη ηµέρα .  Τέλος, µια σηµαντική διατροφική
λεπτοµέρεια που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι την τελευταία
αυτή ηµέρα πριν  από τις εξετάσεις , η κατανάλωση  καφέ , και
ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, θα πρέπει να αποφευχθεί .  Είναι
προτιµότερο ο µαθητής να αρκεστεί στο ένα φλιτζάνι
ηµερησίως, καθώς µεγαλύτερη ποσότητα πιθανόν να του
προκαλέσει εκνευρισµό, ταραχή, ταχυκαρδία και αϋπνία .

                   (Άρθρο από τον περιοδικό τύπο διασκευασµένο)

Λεξιλόγιο
*δυσανεξία : η έντονη αντίδραση του οργανισµού σε ουσίες που

δεν µπορεί να αφοµοιώσει και να µεταβολίσει
φυσιολογικά .

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (100 – 120 λέξεις).

Μονάδες 25

Β.1. Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο (60-80 λέξεων) το
νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου :

"Όλες οι δραστηριότητες της ηµέρας που προηγείται
των εξετάσεων, πρέπει να είναι ευχάριστες για το
παιδί, ώστε να αντιµετωπίσει το άγχος και να αυξήσει
την αυτοπεποίθησή του".

Μονάδες 8

Β.2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη, έκτη και
τελευταία παράγραφο του κειµένου .

Μονάδες 6
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Β.3. υγιής, ισχυρός, εγρήγορση, µείωση, προηγείται : 
Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις
παραπάνω λέξεις .

Μονάδες 5

Β.4. Να βρείτε τα δοµικά στοιχεία/µέρη και τους
τρόπους/µεθόδους ανάπτυξης της έκτης παραγράφου
του κειµένου.

Μονάδες 6

Γ. Στην εφηµερίδα του σχολείου σας να γράψετε ένα
άρθρο (400-500 λέξεων) για τις επιπτώσεις του
σύγχρονου τρόπου διατροφής στην ψυχική και
σωµατική υγεία του ανθρώπου, καθώς και για το κατά
πόσο κρίνεται αναγκαία η επιστροφή στην παράδοση .

Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση , 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 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  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 .

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 
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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 
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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 περίληψη του 

κειμένου, χωρίς δικά σας σχόλια,  σε 100 – 120 
λέξεις . 

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 ,  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 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18 ΜΑΪΟΥ 2007 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Όσοι έχουν να κάνουν με σημερινούς Νέους, όλων 
των ηλικιών, νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι να μάθουν 
τη «γλώσσα» τους και να τους μιλούν στη «γλώσσα» 
τους . ∆ιαφορετικά θα είναι αδύνατη η συνεννόηση μαζί 
τους . Γιατί έχουν το δικό τους τρόπο οι Νέοι σήμερα ν’ 
αντιλαμβάνονται και να εξηγούν τα πράγματα, τα δικά 
τους μέτρα να εκτιμούν τις καταστάσεις . […] Επαφή μαζί 
τους θα έχουμε μόνο αν μυηθούμε κι εμείς στις 
σημασιολογήσεις1 και στις εκτιμήσεις τους . Τούτο δεν 
σημαίνει ότι θα τις παραδεχτούμε κιόλας· σημαίνει μόνο 
ότι θα είμαστε σε θέση να τις καταλαβαίνουμε . Και έως 
εκεί θα φτάσουμε εάν έχουμε πυκνές σχέσεις μαζί τους 
και εάν τους ακούμε πάντοτε με υπομονή και συμπάθεια . 

Αντιτείνουν μερικοί : […] 
— Πώς να συζητήσει κανείς με τα σημερινά 

«οργισμένα Νιάτα»; Για να συνεννοηθείς μαζί τους, 
πρέπει να υποχωρείς στις αξιώσεις τους, να τους λες 
διαρκώς ναι . ∆ιαφορετικά, γίνεσαι εχθρός τους . 

Πόσο λίγο γνωρίζουν τον νέο άνθρωπο, εκείνον που 
δεν «ωρίμασε», δεν σταθεροποιήθηκε ακόμα, όσοι 
διατυπώνουν αυτή την αντίρρηση . Από το 3ο έτος της 
ηλικίας περίπου, όταν —όπως έχει παρατηρηθεί— το 
παιδί αντιδρά έντονα στη βούληση των «μεγάλων» και 
από πείσμα κάνει το αντίθετο απ’  ό,τι το προστάζουν, ο 
Νέος είναι ένα βασανιστικά αβέβαιο, διαρκώς 
ταλαντευόμενο πλάσμα που αγωνίζεται να ανακαλύψει 
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και να παραδεχτεί τον «εαυτό» του . Μέσα στην 
ανασφάλεια που αισθάνεται και την αδυναμία του να 
αναμετρηθεί γενναία με τους «μεγάλους», ιδρύει και 
ορθώνει το «εγώ» του με την αντίδραση, με το «όχι» σε 
κάθε είδος πίεσης απ ’  «έξω». Η άρνηση λοιπόν είναι το 
κλίμα του, το καταφύγιο της σωτηρίας του . Με την 
άρνηση θέλει να δηλώσει ότι είναι και αυτός ένα 
πρόσωπο αυθυπόστατο2. Το «όχι» του όμως γίνεται 
αποτελεσματικό, όταν συναντήσει ένα άλλο «όχι» — την 
απόφαση, όχι τόσο του ομήλικου όσο του ισχυρότερου, 
του «μεγάλου», να μην υποχωρήσει γιατί κατά την κρίση 
του και προς το συμφέρον του απρόθυμου να 
συμμορφωθεί «μικρού» δεν πρέπει να υποχωρήσει . 

Είναι λάθος λοιπόν να υποστηρίζεται ότι οι Νέοι 
έχουν την αξίωση να τους λέμε πάντοτε «ναι». 
Απεναντίας όταν από μικροί δεν βρίσκουν πουθενά 
αντίσταση στις απαιτήσεις τους, επειδή ενστιγματικά3 
αισθάνονται ότι, αγύμναστη καθώς μένει, θα 
αποδυναμωθεί, θα γίνει έρμαιο4 παράλογων ορέξεων η 
βούλησή τους (η πιο ουσιαστική, η ενεργητική πλευρά 
του «εγώ» τους) δυσφορούν. Και δείχνουν τη δυσφορία 
τους με την περιφρόνηση προς το γονιό ή το δάσκαλο 
που από αδυναμία ή αμφιβολία παραιτείται από το 
πρώτιστο χρέος του : να κάνει τον τρόφιμό του 
αυθύπαρκτο υποκείμενο, ισχυρό και αυτοπειθαρχούμενο .  

[…] 
Κανείς βέβαια δεν ενθουσιάζεται την ώρα που τον 

επικρίνουν ή αντιστέκονται στις επιθυμίες του· οι 
περισσότεροι άνθρωποι θέλουν ν’  ακούσουν απ ’  αυτόν 
που συμβουλεύονται όσα επιθυμούν, ή έχουν ήδη 
αποφασίσει να πράξουν. Αργά ή γρήγορα όμως (με τα 
«παθήματα» της απερισκεψίας και της ισχυρογνωμοσύνης 
τους) καταλαβαίνουν την πλάνη και αναθεωρούν τις 
εκτιμήσεις τους . Αλλά χρειάζονται στο σημείο αυτό 
μερικές διευκρινίσεις . 
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Το «όχι» το δικό σου θα το τιμήσει ο Νέος 
περισσότερο από του άλλου το «ναι», με δύο 
απαράβατους όρους : 

α . Ότι θα πεισθεί για τη σοβαρότητα και την 
ειλικρίνειά σου . 

[…] 
β . Ότι του έδωσες (με έμπρακτες αποδείξεις) να 

καταλάβει πως η αποτροπή, το «όχι» σου λέγεται προς 
το συμφέρον του . 

[…] 
Το παράπονο του Νέου είναι ότι εμείς οι «μεγάλοι» 

δεν μπορούμε να παραδεχτούμε πως τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει είναι δικά του προβλήματα, και διαρκώς 
τα συσχετίζουμε με όρους και υποχρεώσεις που 
βρίσκονται έξω από τον κύκλο της προσωπικής του ζωής, 
ή με τη δική μας θέση μέσα στην «κοινωνία».  

 

(Ε .  Π .  Παπανούτσου , Η Παιδεία .  Το Μεγάλο μας Πρόβλημα , 
Αθήνα 1976, σσ . 35-39, ∆ιασκευή). 

 

1. σημασιολογήσεις : οι σημασίες που αποδίδονται σε 
κάτι . 

2. αυθυπόστατο : αυτό που έχει ξεχωριστή και 
ανεξάρτητη ύπαρξη . 

3. ενστιγματικά : ενστικτωδώς . 
4. έρμαιο : καθετί που παρασύρεται . 
 
ΘΕΜΑΤΑ: 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του 

κειμένου, χωρίς δικά σας σχόλια,  σε 100 – 120 
λέξεις . 

Μονάδες 25 
 

Β.1. Να αναπτύξετε το νόημα της παρακάτω περιόδου 
του κειμένου σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων : 

 «Είναι λάθος λοιπόν να υποστηρίζεται ότι οι Νέοι 
έχουν την αξίωση να τους λέμε πάντοτε ‹ναι› ». 

 Μονάδες 10 
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Β.2. «Όσοι έχουν να κάνουν με σημερινούς Νέους … με 

υπομονή και συμπάθεια». 
 Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της παραγράφου . 

Μονάδες 5 

 
Β.3. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις : 
 αποδυναμωθεί, ενεργητική, δυσφορία, αμφιβολία, 

επικρίνουν.  
Μονάδες 5 

 

Β.4. «Και δείχνουν τη δυσφορία τους με την 
περιφρόνηση στο γονιό ή στο δάσκαλο».  

 

 «Αργά ή γρήγορα αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους». 
 Να ξαναγράψετε τις παραπάνω περιόδους 

μετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική . 

Μονάδες 5 

 
Γ. Σε μια ημερίδα που διοργανώνεται στην περιοχή σου 

με θέμα «∆ιάλογος δύο γενεών» έχεις προσκληθεί, 
για να εκθέσεις τις απόψεις σου . Στην ομιλία σου 
αναπτύσσεις τις θέσεις σου για τα αίτια έλλειψης 
της επικοινωνίας μεταξύ των νέων και των 
«μεγάλων» και προτείνεις τρόπους προσέγγισης των  
δύο μερών . 

(400-500 λέξεις) 
 

Μονάδες 50 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(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. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή 
των φωτοαντιγράφων . 

5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 
διανομή των φωτοαντιγράφων . 

 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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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. γινόμενο: αποτέλεσμα. 
2. ξεπνοημένος: χωρίς πνοή, ξεψυχισμένος. 
3. πανάκεια: φάρμακο που θεωρείται ότι θεραπεύει κάθε 

ασθένεια, το μέσο επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος. 
4. 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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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ  16 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η τηλεόραση, στις μέρες μας, αποτελεί τον μεγαλύτερο κοινό 

μας τόπο. Κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου βραδινού, 
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Έλληνες ανοίγουν την τηλεόρασή 
τους. Ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, σε ένα μεγάλο από πλευράς 
θεαματικότητας κανάλι, που εκπέμπεται στην ώρα αιχμής της 
τηλεθέασης, αν προσελκύσει λιγότερους από 200.000 τηλεθεατές 
θεωρείται αποτυχημένο. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), 
και ιδιαίτερα η τηλεόραση, με την ικανότητα που έχουν να  
μεταδίδουν και να διανέμουν σχεδόν αυτόματα τα μηνύματα, 
αντιπροσωπεύουν μεταβολές που πολλές φορές δεν τις 
αντιλαμβανόμαστε άμεσα. Γεγονός, πάντως, είναι ότι κάθε φορά  
που ένα μέσο υπερτερεί έναντι των άλλων στην ιστορία της 
μαζικής επικοινωνίας, η παρουσία του δημιουργεί πολλές και 
έντονα αντικρουόμενες απόψεις γύρω από τη φύση του, το 
σκοπό και τις επιδράσεις του στο κοινωνικό σύνολο. 

Μια σχολή ερευνητών υποστηρίζει ότι οι επιδράσεις των 
ΜΜΕ είναι ελάχιστες. Η τηλεόραση, όπως και τα άλλα ΜΜΕ, 
απλώς παρέχει υπηρεσίες, που είναι λίγο πολύ χρήσιμες στα 
μέλη του κοινού. Γι’ αυτούς, η τηλεόραση δεν αποτελεί το 
παντοδύναμο μέσο μετάδοσης μηνυμάτων. Αντίθετα, οι 
διαπροσωπικές επαφές και συζητήσεις είναι αποδοτικότεροι 
δίαυλοι πειθούς* όσον αφορά στη  μεταβολή των στάσεων και 
αντιλήψεων των ανθρώπων. Τα ΜΜΕ επισημαίνουν ενδεχόμενα 
προβλήματα τα οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι 
άνθρωποι, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν 
για να αποφύγουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Σύμφωνα με μια 
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άλλη σχολή, που έχει ιδιαίτερη απήχηση σε πολλούς 
πανεπιστημιακούς κύκλους, η τηλεόραση έχει άμεση και 
καταλυτική επίδραση στη ζωή μας. Ο μέσος άνθρωπος της 
εποχής μας, επειδή η τηλεόραση είναι το κυρίαρχο μέσο 
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του, την εμπιστεύεται και 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτά που δείχνει και λέει, 
καθώς δέχεται, χωρίς ιδιαίτερη αμφισβήτηση, την ειδησεογραφία 
της, που τη θεωρεί αληθινή. Ακόμα χειρότερα, οι άνθρωποι 
χάνουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους παρακολουθώντας το 
κοινότοπο και χωρίς νόημα περιεχόμενό της. Ο μέσος άνθρωπος 
δεν έχει την ικανότητα ή το κίνητρο να εκτιμήσει με ένα κριτικό 
πνεύμα τι τελικά εισπράττει από τα τηλεοπτικά προγράμματα 
και από το περιεχόμενο των υπόλοιπων ΜΜΕ.  

Μια τρίτη σχολή θεωρεί ότι η τηλεόραση επιφέρει κάποιες 
επιδράσεις σε μερικούς τύπους ανθρώπων κάτω από ορισμένες 
συνθήκες. Τα μέλη της κοινωνίας δημιουργούν από μόνα τους τις 
συνθήκες μέσα στις οποίες αυξάνονται οι πιθανότητες επίδρασης 
της τηλεόρασης. Με άλλα λόγια, η τηλεόραση από μόνη της δεν 
επηρεάζει. Ένα παράδειγμα: μια τηλεοπτική διαφήμιση μπορεί 
να επηρεάσει κάποιους τηλεθεατές να αγοράσουν μια 
οδοντόπαστα ή ένα αποσμητικό, υπενθυμίζοντάς τους κάποιο 
προσωπικό τους πρόβλημα. Αλλά αυτό το πρόβλημα το έχουν 
αυτοί που αποφασίζουν να αγοράσουν το εν λόγω προϊόν. Η 
διαφήμιση δε θα ήταν αποδοτική χωρίς τη δική τους ανάγκη. Τα 
ΜΜΕ έχουν περιστασιακά κάποιες σημαντικές ή δευτερεύουσες 
επιδράσεις σε συγκεκριμένους τύπους ανθρώπων. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά που είναι ζωηρά ή έχουν επιθετική 
διάθεση και εκτίθενται σε βίαια τηλεοπτικά προγράμματα, είναι 
δυνατό να ενθαρρυνθούν να κάνουν το ίδιο. Επίσης, τα άτομα 
που είναι απομονωμένα από το υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον 
εξαρτώνται όλο και περισσότερο για την ενημέρωσή τους από τα 
ΜΜΕ.  

Η θέση μας είναι ότι όλες οι μορφές επικοινωνίας μπορούν 
να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, 
τους γύρω μας, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε 
τις πράξεις μας και διαμορφώνουμε την καθημερινή μας ζωή. 
Ορισμένες από τις επιρροές αυτές μπορούμε να τις ελέγξουμε και 
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κάποιες άλλες είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Ποιες είναι αυτές 
οι επιδράσεις; Aπλούστατα, εκείνες που δεν συνειδητοποιούμε 
και τις εκλαμβάνουμε ως δεδομένες. 
 

 (Στέλιου Παπαθανασόπουλου, Η ∆ύναμη της Τηλεόρασης, Αθήνα 1997, διασκευή). 

 
      
* δίαυλοι πειθούς: τρόποι ή μέσα πειθούς 

 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
Α. Να γράψετε περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε,  σε  

100 - 120 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 

Β.1. «Τα ΜΜΕ επισημαίνουν ενδεχόμενα προβλήματα τα 
οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, έτσι 
ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν για να 
αποφύγουν ανεπιθύμητες καταστάσεις». 
Σε μια παράγραφο 60-70 λέξεων, να σχολιάσετε τη 
συγκεκριμένη  άποψη  αναφέροντας τρία (3) παραδείγματα. 

   Μονάδες 12 
 

Β.2. α) Να γράψετε ποια είναι τα δομικά στοιχεία της 
παραγράφου: «Μια τρίτη σχολή θεωρεί ... εξαρτώνται όλο 
και περισσότερο για την ενημέρωσή τους από τα ΜΜΕ».  
Να τεκμηριώσετε την άποψή σας, με αναφορές στην 
παράγραφο. 

Μονάδες 4 

β) Να γράψετε έναν τίτλο για τη συγκεκριμένη παράγραφο. 

Μονάδες 3 
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Β.3. α) Χωρίς να αλλάξετε το μέρος του λόγου των παρακάτω 
λέξεων ή ονοματικών συνόλων, να σχηματίσετε από μία 
δική σας πρόταση: 

 τηλεοπτικό πρόγραμμα 
υπηρεσίες 
κριτικό πνεύμα 
διαφήμιση  

Μονάδες 4 
 

β) Να γράψετε δύο σύνθετα για κάθε μία από τις ακόλουθες 
λέξεις:  

 θέση 
άνθρωπος 
χρόνου  
κοινωνίας 

Μονάδες 4 
 

Β.4. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω περιόδους μετατρέποντας 
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 
α) «η παρουσία του δημιουργεί πολλές και έντονα 

αντικρουόμενες απόψεις γύρω από τη φύση του».  
β) «Μια σχολή ερευνητών υποστηρίζει ότι οι επιδράσεις 

των ΜΜΕ είναι ελάχιστες». 
 Μονάδες 8 

 
Γ. Στο κείμενο που διαβάσατε, παρουσιάζονται διάφορες 

απόψεις για την επίδραση που ασκούν τα  Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης στην κοινωνία. Σε ένα άρθρο σας, που το 
προορίζετε για την ηλεκτρονική σελίδα ή την εφημερίδα 
του σχολείου σας, να εκθέσετε τις απόψεις σας για τον 
θετικό και αρνητικό ρόλο του διαδικτύου, κυρίως στη ζωή 
των νέων ανθρώπων (400-500 λέξεις). 

Μονάδες 40 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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 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 :  μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

θεμάτων .    
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 

Ανάμεσα στ’ άλλα που έχουν χαθεί στη σύγχρονη εποχή 
είναι και η συνομιλία. Χρειάζεται κάποια γαλήνη και μια 
ιδιαίτερη αγωγή νου και ψυχής για να υπάρξει ο αληθινός 
διάλογος, η προσφορά και η αντιπροσφορά. Ανήκουμε στους 
λαούς που έχουν μιλήσει πολύ, που και σήμερα ακόμη μιλούν 
πολύ. Ο κλασικός ελληνικός κόσμος ανύψωσε την έμφυτη ροπή 
των λαών της μεσογειακής μεσημβρίας∗ σε μια δύσκολη και 
θαυμαστή τέχνη. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως 
πρώτος αυτός ανακάλυψε ή εφεύρε τη συνομιλία και την 
επροίκισε με τόσο περιεχόμενο, με τέτοια περιωπή, ώστε τα 
πρότυπα που μας άφησε απομένουν ανεπανάληπτα. Οι 
πλατωνικοί διάλογοι αποτελούν πραγματική αποθέωση της 
συνομιλίας. Φυσικά, εδώ πρόκειται για μια οργανωμένη και 
προσχεδιασμένη συνομιλία. Ο διάλογος ξεκινάει από την απλή 
ανταπόκριση ανάμεσα σε δυο ή σε περισσότερους ανθρώπους, 
για να γίνει μια μορφή τέχνης. ΄Εχει χάρη, κομψότητα, ευγένεια, 
είναι «παιγνιώδης» και συνάμα βαθύς. Αισθάνεται κανείς ότι τον 
κινεί η μεγάλη χαρά της δημιουργίας. Γίνεται αισθητική 
απόλαυση και ψυχική λύτρωση και πνευματική ανάταση.  

O λόγος όμως, τώρα, δεν είναι γι’ αυτή την καλλιτεχνική 
μορφή του διαλόγου, αλλά για την ικανότητα των ανθρώπων να 
συνομιλούν. Εκείνο που έχει σήμερα χαθεί είναι η χαρά της 
συνομιλίας. Μπορεί να εξακολουθούμε να συζητούμε, να 

                          
∗  Εννοεί  τους  λαούς  του  σημερινού  Ευρωπαϊκού  Νότου .   

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

«κουβεντιάζουμε», αλλά έχουμε ξεμάθει να συνομιλούμε. Και δεν 
είναι μόνο που λείπουν οι ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες, όταν 
υπάρχουν, ξοδεύονται σε ασυλλόγιστες φλυαρίες. Η συνομιλία 
είναι μια φυσική οργάνωση του λόγου˙ ξετυλίγεται με κάποιο 
ρυθμό, με κάποια προσοχή, χωρίς αυθάδεις διακοπές, χωρίς 
αποκλίσεις. 

Η σύγχρονη «συνομιλία» αποτελεί θρασύτατη κυριολεξία 
του όρου. Μιλούν όλοι μαζί και χωρίς ο ένας να προσέχει τον 
άλλον, οι αποκρίσεις δεν έχουν συνέπεια και ενότητα˙ ο καθένας 
ζητεί να επιβάλει τη γνώμη του με τη δύναμη της φωνής του και 
όχι με την ισχύ των επιχειρημάτων του και τη στερεότητα των 
απόψεών του. ΄Ετσι, η συνομιλία πολύ σύντομα καταλήγει στην 
οχλαγωγία.  

Το πνεύμα, αν δεν είναι μοναχικό και απάνθρωπο, και τούτο 
σπανιότατα συμβαίνει, για να μπορέσει να ανθοφορήσει και να 
καρποφορήσει χρειάζεται την περιρρέουσα ατμόσφαιρά του, την 
ενθάρρυνση και τη θαλπωρή. Μια συνομιλία, ανάμεσα σε 
ανθρώπους που έχουν κάτι να πουν και που κατέχουν τον τρόπο 
να το πουν, δεν είναι μόνο μια μεγάλη αισθητική χαρά, είναι και 
μια πολύτιμη συγγυμνασία ψυχής και νου. Μέσα σε τέτοιες 
συγκεντρώσεις συμβαίνει πολλές φορές ιδέες που θα έμεναν 
αγέννητες να βρουν μορφή, εκφράσεις της τύχης να αποκτήσουν 
στερεότητα, ακόμη και έργα σπουδαία να κυοφορηθούν.  

Όπως η επιστολογραφία έτσι και η συνομιλία είναι μορφές 
του παρελθόντος. Ο ασθματικός ρυθμός του σύγχρονου βίου και 
το προοδευτικό άδειασμα της ψυχής στενεύουν τα όρια της 
επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η συνομιλία είναι 
ένας θαυμάσιος τρόπος επικοινωνίας, όταν διεξάγεται με άδολη 
διάθεση, χωρίς ματαιοδοξία και χωρίς καχυποψία, όταν 
αφήνονται οι ψυχές να πλουτίσουν το λόγο με το πολυτιμότερό 
τους περιεχόμενο.  
 

 ( Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος. ∆οκίμια. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 
Αθήνα, 1996, σσ. 419 - 423, ∆ιασκευή  ). 
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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. Ο συγγραφέας υποστηρίζει: «Ανήκουμε στους λαούς που 
έχουν μιλήσει πολύ, που και σήμερα ακόμη μιλούν πολύ».  
Να σχολιάσετε τη θέση αυτή, σε μια παράγραφο 60 - 70 
λέξεων. 

   Μονάδες 12 
 

Β.2. α) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος του 
κειμένου («Η σύγχρονη “συνομιλία” ... καταλήγει στην 
οχλαγωγία.»);  (μονάδες 4) 

β) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της ίδιας παραγράφου του 
κειμένου. (μονάδες 3) 

Μονάδες 7 
 

Β.3. α) Με βάση τις παρακάτω λέξεις να γράψετε δύο ομόρριζα 
για την καθεμιά: (μονάδες 6) 

 αγωγή 
ψυχής 
μορφή 

 
β) Με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις να 
σχηματίσετε μια δική σας πρόταση (οι λέξεις να 
παραμείνουν στο μέρος του λόγου στο οποίο βρίσκονται 
μέσα στο κείμενο): (μονάδες 4) 

 ανεπανάληπτα 
 αισθητική απόλαυση 

σύγχρονου βίου 
ματαιοδοξία 

Μονάδες 10 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β.4. α) Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα, 
μετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 
«αυτός ανακάλυψε ή εφεύρε τη συνομιλία». (μονάδες 3) 

β) Στην τέταρτη παράγραφο («Το πνεύμα, αν δεν είναι 
μοναχικό ... έργα σπουδαία να κυοφορηθούν.»), να 
βρείτε δύο ρήματα που χρησιμοποιούνται μεταφορικά. 
(μονάδες 3) 

 Μονάδες 6 
 

Γ. Στο κείμενο που διαβάσατε, ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι 
σήμερα απουσιάζει η συνομιλία ως μορφή ουσιαστικής και 
απολαυστικής επικοινωνίας. Σε ένα άρθρο σας (400 - 500 
λέξεις), που το προορίζετε για την ηλεκτρονική σελίδα 
(ιστοσελίδα) ή την εφημερίδα του σχολείου σας, να 
αναφέρετε: α) βασικές προϋποθέσεις διεξαγωγής ενός 
πολιτισμένου διαλόγου και β) δραστηριότητες που θα 
μπορούσε να οργανώσει ένα σχολείο, προκειμένου να 
ενισχύσει την ικανότητα διαλόγου των μελών της σχολικής 
κοινότητας.  

Μονάδες 40 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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 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 :  μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

θεμάτων .    
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ-∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

∆εν έχω ακούσει πιο θλιβερή φράση από το «Έχω χρόνο και δεν 
έχω άνθρωπο να μιλήσω», δηλαδή έχω στο κινητό μου δωρεάν χρόνο 
ομιλίας, που πρέπει να τον εξαντλήσω. Στα μαγαζιά και στα 
λεωφορεία, μες στο ασανσέρ, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο 
πεζοδρόμιο, στο καφενείο, οι άνθρωποι μιλούν ακατάπαυστα... και 
συνήθως για το τίποτα. 

Το πρωί μιλούν κυρίως για τις δουλειές τους. Για πωλήσεις, 
δικογραφίες, υδραυλικά, φορολογικά. Όλο το βαγόνι ένα κινούμενο 
γραφείο. Αρκετοί δίνουν οδηγίες στους συνεργάτες τους, 
διαπραγματεύονται, τσακώνονται, φωνασκούν, αδιαφορώντας για 
το ακούσιο ακροατήριό τους. ∆εν είναι επιβάτες αυτοί, είναι 
εργαζόμενοι, είτε μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι. Και το 
δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό. Το δικαίωμα στην επικοινωνία 
είναι επίσης ιερό, όπως τουλάχιστον προσπαθεί να μας πείσει η 
διαφήμιση. 

Καθώς μεσημεριάζει, έρχεται η ώρα των οικογενειακών και των 
αισθηματικών. Το περίεργο είναι ότι οι κινητοί τελάληδες δεν 
εξωραΐζουν τις εμπειρίες τους, αλλά συχνά τις περιγράφουν με 
μελανά χρώματα, καθώς μιλούν για τον γιο που έμεινε στην ίδια 
τάξη ή τον φίλο που τους πούλησε. 

Τα ριάλιτι1 υποχώρησαν από την τηλεόραση και κατέκλυσαν 
την πραγματική ζωή. Όλοι συζητούν όλα, ενώπιον όλων, χωρίς 
φραγμούς και αναστολές. Τα σχολικά, τα μαγειρικά, τα προσωπικά. 
Μόνον που στα τηλεοπτικά ριάλιτι υπάρχει ένα είδος επιβεβλημένης 
συλλογικότητας. Στην εκτός οθόνης ζωή, ο καθένας είναι παίκτης και 
σκηνοθέτης του ατομικού του ριάλιτι, στο οποίο δεν προβλέπεται 
διαδικασία ψηφοφορίας και αποχώρησης. 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ-∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Σπάνια κάποιος που δέχεται μια κλήση σε δημόσιο χώρο 
χαμηλώνει τη φωνή του, φέρνει την παλάμη μπροστά στα χείλη, 
δείχνει μια στοιχειώδη συστολή. Οι περισσότεροι τσιρίζουν, ίσως 
γιατί η τηλεόραση μας διδάσκει «να περνάς καλά» και «να είσαι ο 
εαυτός σου». Και το «είμαι ο εαυτός μου» σημαίνει ότι είμαι ο 
άρχοντας του μικρού μου σύμπαντος. Είναι αυτονόητο ότι αυτός ο 
παροξυσμός της επικοινωνίας είναι ταυτόχρονα και η ακύρωσή της. 
Το κλασικό αξίωμα «γράφω πολλά, γιατί δεν έχω χρόνο να γράψω 
λίγα» γίνεται «μιλάμε πολύ, γιατί δεν έχουμε τίποτα να πούμε». Η 
δημόσια εξομολόγηση δεν είναι δείγμα άνεσης, αλλά κοινωνικού 
αυτισμού2. ∆εν μιλώ «με» τους  άλλους, αλλά «μπροστά» στους 
άλλους – και μιλώ για τον εαυτό μου, για τα ποικίλα τίποτα της 
καθημερινότητάς «μου». Οι άλλοι απλώς δεν υπάρχουν, είναι 
απρόσωποι και αόρατοι, όπως οι τηλεθεατές. 

Η τηλεόραση και η τεχνολογία συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
νέων ηθών, όπως συμβάλλουν και οι άλλοι – και ίσως πολύ πιο 
καθοριστικοί – παράγοντες.  Καθένας θεωρεί φυσιολογικό να 
αυτοαποκαλύπτεται και να εκπέμπει την προσωπική του ζωή σε 
κάθε τυχαίο δέκτη. 

«Η κόλαση είναι οι άλλοι », είχε πει ο Σάρτρ. Ποιοι άλλοι; H 
κόλαση είναι ένα υπερτροφικό, ανασφαλές και αρπακτικό εγώ.   
 

Μαριάννα Τζιαντζή. Από τον ημερήσιο τύπο (διασκευή). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
1. ριάλιτι: τηλεοπτική εκπομπή  στην οποία  καλούνται να  εκθέσουν  τα 
προσωπικά  τους  προβλήματα  καθημερινοί  άνθρωποι ,  συχνά  
εξευτελιστική  της ανθρώπινης  προσωπικότητας .  
2. αυτισμός :  ψυχοπαθολογική κατάσταση  του ατόμου  που αποκρούει 
την  επαφή  και  επικοινωνία  με τους άλλους και την  
πραγματικότητα .  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ-∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που 
σας δόθηκε (100 - 120 λέξεις). 

Μονάδες 25 
 

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 60 - 80 λέξεων το 
περιεχόμενο της φράσης: «μιλάμε πολύ, γιατί δεν έχουμε τίποτα 
να πούμε».  

   Μονάδες 12 
 

Β2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη στις 
παρακάτω φράσεις:  

 «∆εν έχω ακούσει πιο θλιβερή φράση» 

 «οι κινητοί τελάληδες δεν εξωραΐζουν τις εμπειρίες τους, αλλά 
συχνά τις περιγράφουν με μελανά χρώματα» 

Μονάδες 6 
 

Β3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω 
λέξεις:  

 ακατάπαυστα, εξωραΐζουν, ενώπιον, συμβάλλουν, 
καθοριστικοί. (Μονάδες 5) 

 
β) Για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις να σχηματίσετε μία 
πρόταση. (Μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
 

Β4. α) Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος    του 
κειμένου: «Τα ριάλιτι υποχώρησαν [...] ψηφοφορίας και 
αποχώρησης». (Μονάδες 4) 

 
β) Να βρείτε στο κείμενο τρεις περιπτώσεις μεταφορικής χρήσης 

της γλώσσας. (Μονάδες 3) 
Μονάδες 7 

 

Γ1. Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της 
ζωής μας. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στη σχολική σας 
εφημερίδα να αναπτύξετε τις απόψεις σας για: α) την υπέρμετρη  
χρήση του κινητού τηλεφώνου στην εποχή μας και β) τους 
τρόπους με τους οποίους αυτή επηρεάζει την καθημερινότητα 
των ανθρώπων. (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 40 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ-∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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 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 .  
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 :  10.00 π .μ . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

        Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  

               ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

                                ∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

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 

                          
1 αγλαΐζω=λαμπρύνω  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

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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A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου 

που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). 
Μονάδες 25 

 
Β1. Η αρχαία τέχνη θα μένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και 

ζωντανή. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της φράσης σε μία 
παράγραφο (70-90 λέξεις). 

Μονάδες 10 
 

Β2. 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 

 
Β3. 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 
 

Β4. 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 

 
Γ1. 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. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. 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 .  

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 :  10.00 π .μ . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τη ζωή στη Γη ο άνθρωπος ελάχιστα την σέβεται, η ζωή όμως σε άλλους κόσμους 
διεγείρει το ενδιαφέρον και τη φαντασία του. Είναι άραγε περιέργεια, κατακτητική διάθεση  ή 
απλώς ένα διανοητικό παιχνίδι; Ίσως όλα μαζί, ταυτόχρονα όμως κι ένα βαθύ αίσθημα 
μοναξιάς. Άλλωστε τη ζωή του εδώ ο άνθρωπος την έχει καταστήσει πιεστική και ανούσια. 
Περιμένει λοιπόν ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς από τους πλανήτες και τα μακρινά άστρα. 
Ακόμη όμως και αν δεχθούμε με αισιοδοξία ότι η ζωή δεν ανθίζει μόνον στη Γη, αλλά ότι 
αφθονεί στο Σύμπαν, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας ορθώνεται. Είναι ανάγκη να 
συνειδητοποιηθεί –όσο και αν αντιτίθεται στις ενδόμυχες επιθυμίες μας– ότι με τη ζωή αυτή η 
επικοινωνία εμφανίζεται, για το ορατό τουλάχιστον μέλλον, ανέφικτη. 

Με τη ζωή λοιπόν στο Σύμπαν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε, η ζωή όμως γύρω μας 
ανθίζει. Η ζωή εδώ, σ’ έναν μικρό και πανέμορφο πλανήτη, ανέδειξε ύστερα από σιωπηλές 
διεργασίες που διήρκεσαν δισεκατομμύρια χρόνια μια θαυμαστή ποικιλία έμβιων όντων. Οι 
θάλασσες και τα δάση της Γης, τα βουνά και οι πεδιάδες της αποκαλύπτουν κάθε στιγμή τη 
γοητεία που κρύβουν τα χιλιάδες όμοια ή ανόμοια δημιουργήματα της εξελίξεως. Η ανεμώνη 
και το δελφίνι, ο αίλουρος αλλά και ο γυπαετός, τα ανθρώπινα όντα στις πολλαπλές φυλετικές 
τους παραλλαγές, είναι δίπλα μας, συμμέτοχα του ίδιου πλανήτη και του μέλλοντός του. 

Αποκαλύπτεται όμως επίσης σε όλη του την τραγική αντίφαση ότι ο άνθρωπος, αυτή η 
περιούσια κορύφωση της εξελίξεως, έχει διπλή υπόσταση. Από τη μια είναι ικανός για μεγάλες 
πράξεις, έμαθε με την επιστημονική του γνώση να κατανοεί τον κόσμο αλλά και γέννησε 
αριστουργήματα στον λόγο και στην τέχνη. Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την 
ιστορική πορεία του με πολέμους και αγριότητες, θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την 
αδικία και τις ανισότητες. Ελάχιστα, τέλος, σέβεται τις πολλαπλές εκφράσεις της ζωής, ενώ η 
φύση και οι θάλασσες του πλανήτη είναι συχνά τα θύματα των συμφερόντων του. Η 
υπερφίαλη αυτή στάση του ανθρώπου έχει αλλοιώσει έτσι ένα θαυμαστό περιβάλλον, που 
ωστόσο υπήρξε και το λίκνο της δικής του υπάρξεως. 

Είναι λοιπόν καιρός να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι η ζωή αλλού ίσως υπάρχει, αλλά η 
προσδοκία να την συναντήσει δεν θα πραγματωθεί εύκολα. Η ζωή όμως στη Γη ανθίζει ακόμα 
και τον περιμένει. Αν όσο είναι ακόμα καιρός τείνει το χέρι του προς τη ζωή αυτή, το φυτικό και 
ζωικό της θαύμα, τον Άλλο και τους άλλους, ίσως αισθανθεί λίγο πιο άξιος έποικος της Γης. 

 Έτσι είναι σοφότερο να εξαντλήσουμε τις προσπάθειες για καλύτερη επικοινωνία, εδώ 
στη Γη. Το περίεργο ωστόσο είναι ότι, όσο η επικοινωνία αυτή πυκνώνει με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η μοναξιά μας, η ανθρώπινη, 
μεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί. Φαίνεται ότι αυτό που απαιτείται είναι κάτι περισσότερο 
από την τεχνολογική έκρηξη της εποχής: απαιτείται βαθύτερη παιδεία και ουσιαστικότερες 
αξίες του πολιτισμού. Οι εφιάλτες, άλλωστε, από τα περιβαλλοντικά προβλήματα πληθαίνουν, 
και η Γη δεν φαίνεται να αντέχει για καιρό ακόμα την αφροσύνη μας. 

Σημασία επομένως δεν έχει να συναντηθούμε –αν ποτέ συναντηθούμε– στο πολύ 
μακρινό μέλλον με κάποια όμοια ή ανόμοια με μας δημιουργήματα της εξελίξεως. Το σπουδαίο 
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θα ήταν να μπορούμε τότε να υπερηφανευθούμε, σε χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, ότι το 
ανθρώπινο είδος έχει κατακτήσει υψηλά επίπεδα ισότητας και αξιών, και ότι οι πόλεμοι έχουν 
εκλείψει και ότι η Γη, το λίκνο της ανθρώπινης ζωής, έχει επουλώσει τις πληγές στις θάλασσες, 
τα δάση ή την ατμόσφαιρά της, και είναι πάλι ένας πανέμορφος πλανήτης. Διάσπαρτα 
άλλωστε, εδώ ή εκεί, θα βρίσκονται πάντοτε τα επιτεύγματα των σπουδαίων πολιτισμών, που 
αιώνες τώρα συνοδεύουν τη διαδρομή του ανθρώπου. 

Η «εξωγήινη μοναξιά», λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα εγκαταλείψει εύκολα τον άνθρωπο. Η 
γήινή του ωστόσο μοναξιά, που είναι επικίνδυνη και πιο ανάλγητη, είναι μεγάλη ανάγκη να 
απαλυνθεί. Τότε θα αναδειχθεί η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, και η αναζήτηση της 
εξωγήινης ζωής θα αποκτήσει άλλο περιεχόμενο και νόημα. 

 
                Γιώργος Γραμματικάκης, Ένας  Αστρολάβος  του Ουρανού  και της Ζωής .  
                        Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013. 2η έκδοση (Διασκευή).  

 
A1. Να γράψετε  στο  τετράδιό  σας  την  περίληψη  του  κειμένου  που  σας  δόθηκε 

(100-120 λέξεις).  
Μονάδες 25 

 
Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το περιεχόμενο του 

αποσπάσματος που ακολουθεί: «…όσο η επικοινωνία […] πυκνώνει με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η μοναξιά 
μας, η ανθρώπινη, μεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί». 

Μονάδες 10 
 

Β2. α) Να  βρείτε  τα  δομικά  στοιχεία  της  τρίτης  παραγράφου  του  κειμένου :  
«Αποκαλύπτεται όμως…υπάρξεως». 

Μονάδες 3  
 β) Να  βρείτε  μέσα στο  κείμενο  τέσσερα παραδείγματα  μεταφορικής 

χρήσης του  λόγου . 
Μονάδες 4  

 
Β3. α) Να  γράψετε  ένα  συνώνυμο για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  

κειμένου: 
  ταυτόχρονα , γέννησε, αισθανθεί , πληθαίνουν , ανάλγητη  

Μονάδες 5 
 β) Να  γράψετε  ένα  αντώνυμο  για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  

κειμένου:  
  ανούσια ,  εμφανίζεται ,  ανέφικτη , πυκνώνει ,  υψηλά

Μονάδες 5 
 
Β4. α) Να  αιτιολογήσετε τη  χρήση  του  ερωτηματικού  («Είναι  άραγε  

περιέργεια,  κατακτητική  διάθεση  ή  απλώς  ένα  διανοητικό  
παιχνίδι;») (μονάδες 3), καθώς  και  της  διπλής  παύλας («−όσο  και  αν  
αντιτίθεται  στις ενδόμυχες  επιθυμίες  μας−») που υπάρχουν  στην 
πρώτη  παράγραφο  του κειμένου  (μονάδες 2). 

Μονάδες 5  
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 β) Να  μετατρέψετε  την  ενεργητική  σύνταξη  σε  παθητική στο  απόσπασμα  

που  ακολουθεί :  «Από  την άλλη ,  ο  ίδιος  ο άνθρωπος  σφραγίζει  την 
ιστορική  πορεία  του  με  πολέμους  και  αγριότητες,  θεοποιεί  τα  υλικά  
αγαθά και  συντηρεί  την αδικία και  τις  ανισότητες». 

Μονάδες 3  
 
 

Γ1. Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου 
σας να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με:  
α) τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η έλλειψη σεβασμού του ανθρώπου 

προς το φυσικό περιβάλλον και  
β) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη 

σχέση του με αυτό (500-600 λέξεις). 
Μονάδες 40 

 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  πάνω-
πάνω να συμπληρώσετε  τα  Ατομικά  στοιχεία  μαθητή .  Στην  αρχή  των 
απαντήσεών  σας να  γράψετε  πάνω-πάνω  την  ημερομηνία  και  το  
εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  
γράψετε πουθενά  στις απαντήσεις σας  το όνομά  σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα.  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό με μελάνι  που  δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή. 
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ.  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
   Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόμισμα 

που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια, γιατί συμβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ μεγάλη. 
Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε, φυσικά, τη συμπόνια, τη συμμετοχή, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι μόνο του γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε 
χρησιμοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισμός». Έλεγαν: «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» και 
με τούτο εσήμαιναν μια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάμει το καλό. Ο 
Ντυνάν, για παράδειγμα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος 
ανθρωπιστής. Πέρα απ’ ό,τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτομό του, 
εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που έπασχαν, έξω από διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν 
πολέμω και εν ειρήνη».   

   Ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος με σπουδαίες ικανότητες, που αναλίσκεται με 
ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία, ακόμη και χωρίς τη θεμιτή, επιτέλους, από πολλές απόψεις, 
επιθυμία της υστεροφημίας, υπήρξε, για πολλούς αιώνες, ένα θαυμάσιο ιδανικό, που οι 
προγενέστεροι το επρόβαλλαν στους μεταγενέστερους. Ακόμη τότε η «ανθρωπιά», μολονότι 
δεν έπαυε να είναι κοινή απαίτηση, δεν είχε καταντήσει κοινόχρηστος όρος. Ήταν η σπάνια, η 
υψηλή παρουσία, όπου μόνο μερικές εκλεκτές φύσεις κατόρθωναν να φτάσουν. Και ακόμη, μια 
καθημερινή άσκηση που ο καθένας την επιθυμούσε για τον εαυτό του, θεωρώντας την 
αυτονόητο χρέος του, χωρίς να συλλογίζεται ότι θα μπορούσε και διαφορετικά να την 
αξιοποιήσει.    

   Το γεγονός ότι η απαίτηση της «ανθρωπιάς» έχει γίνει κοινός τόπος σήμερα δεν είναι 
χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Δείχνει πως η οικουμενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα την 
ταλαιπωρία του ανθρώπου και αναζητεί διέξοδο. 

 Περιττό να προστεθεί πως και η ανθρωπιά, καθώς κι ένα σωρό άλλοι όροι, έχει υποστεί 
τρομακτικές διαστρεβλώσεις. Όποιος είπε πως οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν 
το σχήμα του μπουκαλιού τους, είχε, βέβαια, πολύ δίκιο. Και με τους όρους το ίδιο συμβαίνει. 
Αλλάζουν νόημα, αλλάζουν απόχρωση, κατά τον τρόπο που τους μεταχειρίζεται κανείς και 
κατά τον σκοπό που επιδιώκει χρησιμοποιώντας τους. Έτσι, μπορούμε να μιλούμε όλοι για 
ανθρωπιά, αλλά να εννοούμε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγμα ο καθένας. 

  Έπειτα, ένας όρος, μια λέξη, μια έκφραση, που βρίσκεται ολοένα στο στόμα μας, σιγά 
σιγά φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται, αυτοακυρώνεται. Φοβούμαι πως ίσια ίσια αυτό έχει 
συμβεί με την ανθρωπιά. Αρκεί μια ματιά ολόγυρά μας, για να το νιώσουμε καλύτερα τούτο. Η 
καθημερινή ζωή ολοένα και περισσότερο χάνει τη θαλπωρή, τη γλυκιά ζεστασιά της. Είναι ένας 
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χειμώνας χωρίς αλκυονίδες. Η «καλημέρα», αυτό το χαρούμενο άνοιγμα παραθύρου προς τον 
αίθριο ουρανό, μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μορφασμό. Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της 
ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήματα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά αισθήματα 
θεωρούνται ξεπερασμένα. 

 Λησμονούμε, ωστόσο, πως η ανθρωπιά είναι κυριότατα βούληση, δεν είναι γνώση, δεν 
είναι μόνο γνώση. Και δεν είναι λόγος, είναι πράξη. Είναι ένας ολόκληρος εσωτερικός κόσμος, 
στην τελείωσή του, που ακτινοβολεί παντού. Η ανθρωπιά αποκλείει τη μισαλλοδοξία, την 
καταφρόνηση του άλλου ανθρώπου· είναι επιεικής και ήπια. Περιέχει πολλή συγκατάβαση και 
πολλή κατανόηση. Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία. Δεν βρίσκεται στραμμένη προς ένα 
μονάχα σημείο του ορίζοντα. Εκείνος που είναι αληθινά ανθρώπινος δεν μπορεί  παρά να 
είναι, σε κάθε περίσταση, ανθρώπινος. Η ανθρωπιά δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι όργανο 
αυτοπροβολής και επιτυχίας. Είναι απάρνηση. Πρέπει πολλά  ν’ αρνηθείς, για να κερδίσεις τα 
ουσιωδέστερα. Αλλά δεν είναι και παθητική κατάσταση. Ολωσδιόλου αντίθετα, αποτελεί μορφή 
αδιάκοπης ενέργειας. Είναι πολύ ευκολότερο να γίνεις «μέγας ανήρ» παρά να γίνεις «μεγάλος 
άνθρωπος». Η Ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα μεγάλων ανδρών. Αλλά έχει πολύ λίγους 
«ανθρώπους» να παρουσιάσει.  
 
I.Μ.Παναγιωτόπουλος, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος.   
Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1988. 18η έκδοση (Διασκευή). 

 
 

A1. Να γράψετε  στο  τετράδιό  σας  την  περίληψη  του  κειμένου  που  σας  δόθηκε 
(100-120 λέξεις). 

Μονάδες 25 
 

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το περιεχόμενο του 
αποσπάσματος που ακολουθεί: «Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της ευζωίας 
δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήματα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά 
αισθήματα θεωρούνται ξεπερασμένα.». 

Μονάδες 10 
 

Β2. α) Να  βρείτε  δύο  τρόπους  ανάπτυξης  στην  πρώτη  παράγραφο  του 
κειμένου  (Η «ανθρωπιά» …  «εν πολέμω και εν ειρήνη») και να δικαιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
 β) Ποια  νοηματική σύνδεση  εκφράζουν  οι διαρθρωτικές λέξεις:   
  έτσι  (στην  τέταρτη παράγραφο) 
  ωστόσο  (στην  έκτη παράγραφο). 

Μονάδες 4 
 

Β3. α) Να  γράψετε  ένα  συνώνυμο για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  
κειμένου: 

  αναλίσκεται , οικουμενική , διαστρεβλώσεις , ολωσδιόλου , ευζωίας.   
Μονάδες 5 
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 β) Να  γράψετε  ένα  αντώνυμο  για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  
κειμένου:  

  κοινόχρηστος , συμμετοχή, αυτοακυρώνεται , γνώση , αδιάκοπης . 
Μονάδες 5 

 
Β4. α) Να  αιτιολογήσετε τη  χρήση  των εισαγωγικών  στις  παρακάτω 

περιπτώσεις :  
  «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής»  (στην  πρώτη παράγραφο) 
  «Ερυθρού Σταυρού»  (στην πρώτη  παράγραφο). 

    Μονάδες 2 
 

 β) Να  εντοπίσετε στο  κείμενο τρεις  εκφράσεις  με  μεταφορική  σημασία . 
Μονάδες 3 

 
Γ1. Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να αναφερθείτε σε 

φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας, αλλά 
και σε δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον 
περιορισμό αυτού του ελλείμματος (500-600 λέξεις). 

Μονάδες 40 
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  να γράψετε το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  πάνω-
πάνω να συμπληρώσετε  τα  Ατομικά  στοιχεία  μαθητή.  Στην  αρχή  των  
απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την ημερομηνία  και το 
εξεταζόμενο  μάθημα . Να  μην  αντιγράψετε  τα θέματα  στο  τετράδιο και  να 
μη  γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις σας το όνομά σας . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την αποχώρησή  σας  να 
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα. 

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό με μελάνι  που  δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή. 
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ. 
 

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εμεί̋ και οι αρχαίοι χώροι θέαση̋ και ακρόαση̋  

Οι χώροι θέαση̋ και ακρόαση̋ που δημιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν για 

πολλού̋ λόγου̋ μιαν από τι̋ πιο σημαντικέ̋ ομάδε̋ μνημείων τη̋ πολιτισμική̋ μα̋ 

κληρονομιά̋.  

Πρώτα απ’ όλα, γιατί οι χώροι αυτοί, ω̋ τόποι μαζική̋ συγκέντρωση̋, για θρησκευτικού̋, 

πολιτικού̋ ή ψυχαγωγικού̋ σκοπού̋, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική με τον προφανέστερο 

τρόπο τη δημοκρατική αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοινότητα̋ που 

χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο. Τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχήματα εκείνη̋ τη̋ δημιουργία̋ 

(θέατρα, βουλευτήρια κλπ.) εξακολουθούν μέχρι σήμερα να εξυπηρετούν ανάλογε̋ 

δραστηριότητε̋. 

Ένα̋ δεύτερο̋ λόγο̋ για την ιδιαίτερη σημασία αυτών των χώρων είναι ότι το θέαμα και 

ο λόγο̋ που αναπτυσσόταν μέσα σ’ αυτού̋, ιδιαίτερα το ψυχαγωγικό θέαμα, με την 

πραγματική έννοια τη̋ ψυχαγωγία̋, τη̋ αγωγή̋ τη̋ ανθρώπινη̋ ψυχή̋, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα κοινωνικά πολιτισμικά αγαθά. Από τη γέννηση του δράματο̋ στου̋ χώρου̋ 

λατρεία̋ τη̋ αρχαία̋ Ελλάδα̋ μέχρι και σήμερα ο λόγο̋ και η δράση που εκτυλίσσεται μέσα 

σε θεατρικού̋ χώρου̋ παράγουν πολιτισμό.  

Και ένα̋ τρίτο̋ λόγο̋ είναι ότι στο χώρο τη̋ Μεσογείου, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 

σώζονται σε μεγάλο αριθμό οι χώροι στου̋ οποίου̋ ασκήθηκε από την εποχή τη̋ 

διαμόρφωσή̋ τη̋ η θεατρική δημιουργία. Οι χώροι αυτοί, περισσότερο από όσο όλα τα άλλα 

κατάλοιπα του παρελθόντο̋, ασκούν στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και τη σύγχρονη 

καλλιτεχνική δημιουργία, μιαν ιδιαίτερη πρόκληση επαφή̋ του παρόντο̋ με το παρελθόν, 

επειδή προσφέρονται κατ’ εξοχήν για χρησιμοποίησή του̋ με την ίδια λειτουργία για την οποία 

σχεδιάστηκαν. Αυτή η επαφή του παρόντο̋ με το παρελθόν, όχι μόνο των ειδικών αλλά και 

του ευρύτερου κοινού, είναι μια βασική επιδίωξη τη̋ σύγχρονη̋ αρχαιολογία̋, η οποία βλέπει 

τη δικαίωσή τη̋ στη βίωση από την κοινωνία του ιστορικού περιεχομένου και του μηνύματο̋ 

ζωή̋ των μνημείων. Αλλά και από την άλλη πλευρά, η βίωση των μνημείων και η ένταξή του̋ 

στη ζωή εξελίσσεται από τάση σε απαίτηση τη̋ σύγχρονη̋ κοινωνία̋. 

Η επιδίωξη τη̋ συνάντηση̋ τη̋ σύγχρονη̋ δημιουργικότητα̋ και των διαμορφωμένων 

από το δημιουργικό παρελθόν σχημάτων θεατρικών χώρων, που εξυπηρετεί την παραπάνω 

απαίτηση, θέτει, βέβαια, προβλήματα, αφού τα αρχαία θέατρα και οι άλλοι χώροι θέαση̋, 

όπω̋ τα ωδεία, τα στάδια κλπ., είναι πλέον μνημεία, όλα με μικρότερε̋ ή μεγαλύτερε̋ φθορέ̋ 

και καταπονήσει̋. Τα περισσότερα μάλιστα σώζονται αποσπασματικά, μέχρι σημείου 

αδυναμία̋ αναβίωση̋ και εξυπηρέτηση̋ τη̋ κατά προορισμόν λειτουργία̋ του̋. 
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Τα προβλήματα αυτά δεν πρέπει, βέβαια, με κανέναν τρόπο να οδηγούν σε αρνητική 

τοποθέτηση για τη σύγχρονη χρήση των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή μνημείων. Η 

επαφή του κοινού με τα μνημεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή η βίωση από το ευρύ 

κοινό σύγχρονων προβληματισμών και καλλιτεχνικών εκφράσεων μέσα από το ιστορικό 

περιβάλλον, είναι ο καλύτερο̋ και αποτελεσματικότερο̋ τρόπο̋ προσέγγιση̋ και οικείωση̋ 

τη̋ πολιτισμική̋ μα̋ κληρονομιά̋. Αλλά είναι, παράλληλα, και ο δραστικότερο̋ τρόπο̋ 

δημιουργία̋ στην ευρύτερη κοινωνία συνείδηση̋ εκτίμηση̋ και προστασία̋ των μνημείων 

μα̋. 

Η καταγραφή όλων των μνημείων αυτών –των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των 

εντοπισμένων αλλά μη ερευνημένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουμε ακόμη την 

ύπαρξη μόνο από αρχαίε̋ μαρτυρίε̋– με όλα τα δεδομένα του̋, δηλαδή την ιστορία του̋, τα 

χαρακτηριστικά του̋, την κατάστασή του̋ και τι̋ δυνατότητε̋ χρήση̋ ή απλή̋ ανάδειξή̋ του̋,  

θα προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη συστηματικότερη διαχείριση αυτού του 

πλούτου. 

Η όσμωση1 αρχαιολόγων, ανθρώπων του θεάτρου, παραγόντων τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ και άλλων διανοητών είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα για 

μια κοινή προσπάθεια ισορροπημένη̋ και συνετή̋ προσέγγιση̋ του είδου̋ αυτού των 

μνημείων. 

Η καλλιέργεια, εξάλλου, με διάφορε̋ εκδηλώσει̋ στο ευρύτερο κοινό τη̋ τάση̋ αυτή̋ 

απέναντι στα μνημεία θα αποτελέσει ουσιαστική θετική συμβολή, αφενό̋, στην 

ολοκληρωμένη προστασία του̋ (ενεργητική προστασία και από το ευρύ κοινό) και, αφετέρου, 

στη δημιουργική βίωση των αρχαίων χώρων θέαση̋. 

 
Β. Λαμπρινουδάκη̋, «Εμεί̋ και οι αρχαίοι χώροι θέαση̋ και ακρόαση̋», στον 
συλλογικό τόμο «Διάζωμα» κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, 

Εκδόσει̋ Διάζωμα 2009 (Διασκευή). 
 
 
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ την περίληψη του κειμένου που σα̋ δόθηκε 

(100-120 λέξει̋) .  
Μονάδε̋ 25  

 
 

Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε ,  σύμφωνα με το κείμενο ,  τι̋ παρακάτω 
διαπιστώσει̋ , γράφοντα̋ στο τετράδιό σα̋, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό , αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
τη λέξη Λάθο̋, αν η πρόταση είναι λανθασμένη :  

α. Ο συγγραφέα̋ συσχετίζει του̋ αρχαίου̋ θεατρικού̋ χώρου̋ με τη 
δημοκρατία. 

β. Ο συγγραφέα̋ θεωρεί το αρχαίο θέατρο διασκέδαση και όχι πραγματική 
ψυχαγωγία. 

γ. Κατά τον συγγραφέα, δεν θα πρέπει σήμερα να γίνονται θεατρικέ̋ 
παραστάσει̋ στα αρχαία θέατρα. 

                          
1 όσμωση ή ώσμωση:  (μτφ.) η  αλληλεπίδραση .  
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δ. Ο συγγραφέα̋ δεν θα συμφωνούσε με τη διοργάνωση σύγχρονων 
μαθητικών αγώνων ρητορική̋ σε ένα αρχαίο βουλευτήριο . 

ε. Κατά τον συγγραφέα, η χρήση των αρχαίων θεάτρων σε σύγχρονε̋ 
εκδηλώσει̋ μπορεί να συμβάλει στην προστασία και ανάδειξή του̋ . 

Μονάδε̋ 10 
 

 
 
Β2. α) Να βρείτε του̋ τρόπου̋ ανάπτυξη̋ τη̋ έβδομη̋ παραγράφου  του 

κειμένου  (Η καταγραφή …  αυτού του πλούτου) και να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σα̋ .  

Μονάδε̋ 4  

 β) Να αντικαταστήσετε τι̋ διαρθρωτικέ̋ λέξει̋-εκφράσει̋ με άλλε̋ 
(λέξει̋-εκφράσει̋) που να διατηρούν τη συνοχή του κειμένου :   

  Πρώτα απ’ όλα (στη δεύτερη παράγραφο)  

  παράλληλα (στην έκτη παράγραφο)  

  εξάλλου (στην ένατη παράγραφο) .  
Μονάδε̋ 6  

 
 
 
Β3. α)  Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τι̋ παρακάτω λέξει̋  του 

κειμένου :  

  εκτυλίσσεται , κατάλοιπα, επιδίωξη, προσέγγιση̋ ,  ολοκληρωμένη.   

Μονάδε̋ 5 

 β)  Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τι̋ παρακάτω λέξει̋ του 
κειμένου:  

  αναπτυσσόταν, δράση , ερευνημένων , γνωρίζουμε , ανάδειξη̋.  

Μονάδε̋ 5 
 

 

 

Β4. α)  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τη̋ διπλή̋  παύλα̋ στην παρακάτω 
περίπτωση :  

  –των πολύ … αρχαίε̋ μαρτυρίε̋–  (στην έβδομη  παράγραφο) .  

    Μονάδε̋ 2 

 β)  Ποιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείμενο; Να δικαιολογήσετε την 
επιλογή του συγγραφέα.  

Μονάδε̋ 3  
 
 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 
Γ1. Σε ομιλία που θα εκφωνήσετε σε ημερίδα του Δήμου σα̋ με θέμα 

«Προστασία και αξιοποίηση τη̋ πολιτισμική̋ μα̋ κληρονομιά̋», να εκθέσετε 
τι̋ απόψει̋ σα̋ (500-600 λέξει̋) σχετικά με:  
α)  του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να 

γνωρίσει του̋ χώρου̋ και τα μνημεία τη̋ πολιτισμική̋ μα̋ κληρονομιά̋  
και 

β)  τι̋ δραστηριότητε̋ με τι̋ οποίε̋ οι πολίτε̋ και ειδικότερα οι νέοι θα 
εξοικειωθούν με αυτά. 

Μονάδε̋ 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  
 
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων , 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋,  
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋ : 10.00 π.μ.  
 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[Επιστήμη και επιστήμονε̋]   

H επιστήμη, ω̋ αέναο̋ αγώνα̋ του ανθρώπου για την κατάκτηση τη̋ γνώση̋, με την 

οξυδερκή παρατήρηση, τη διαίσθηση και την έρευνα, ανοίγει συνεχώ̋ νέου̋ ορίζοντε̋ και 

φωτίζει τον νου. Επιστήμη, βέβαια, και τεχνολογία δεν ταυτίζονται, διότι η επιστήμη παραμένει 

προσηλωμένη στην όλο και πιο βαθιά κατάκτηση τη̋ γνώση̋, ενώ η τεχνολογία έχει ω̋ 

επιδίωξη την αξιοποίηση τη̋ επιστημονική̋ γνώση̋ για την υπηρέτηση των τρεχουσών, 

πρακτικών αναγκών του ανθρώπου. Πολύ χαρακτηριστικά, ο Αϊνστάιν [1879-1955] είχε τονίσει 

ότι η επιστήμη μπορεί να προσφέρει τα μέσα για την ανάπτυξη σκοπών, του̋ οποίου̋ έχουν 

οραματιστεί  προσωπικότητε̋ που διαθέτουν υψηλά ηθικά ιδανικά. 

Εάν βέβαια ο Αϊνστάιν είχε ζήσει ολόκληρο τον εικοστό αιώνα, με επαναστάσει̋, 

παγκοσμίου̋ θερμού̋ και ψυχρού̋ πολέμου̋, αλλά και δοξασμένο από τη ραγδαία ανάπτυξη 

των θετικών επιστημών και τη̋ τεχνολογία̋, ίσω̋ προβληματιζόταν περισσότερο. Η 

προώθηση των φυσικών επιστημών και η έκρηξη τη̋ τεχνολογία̋, η οποία έχει προσλάβει 

φρενήρει̋ ρυθμού̋ στην εποχή μα̋, εγείρουν απορίε̋ και συγκλονιστικά ερωτήματα. Η 

επιστήμη αναπτύσσεται συνήθω̋ σε σχέση με τι̋ πρακτικέ̋ ανάγκε̋ των ανθρώπων, 

ακολουθεί όμω̋ βασικά την εξέλιξη μια̋ κοινωνία̋ και αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο 

πνευματικό και ηθικό τη̋ επίπεδο. Όμω̋ η τεχνολογία, που βελτίωσε σημαντικά τι̋ συνθήκε̋ 

τη̋ ζωή̋ μα̋, βοήθησε ή εμπόδισε τον άνθρωπο να γίνει περισσότερο άνθρωπο̋;  

Τα ευγενή ιδεώδη του ανθρωπισμού διασύρθηκαν και υπονομεύθηκαν στι̋ μέρε̋ μα̋. Η 

σύγχυση πραγματικών και πλασματικών αναγκών, η πνιγηρή εντατικοποίηση του ρυθμού τη̋ 

ζωή̋ στι̋ μεγαλουπόλει̋, η εσωτερική μοναξιά, το άγχο̋ και η αγωνία αλλοτριώνουν 

βαθύτατα και παρεμποδίζουν την πνευματική ολοκλήρωση των ανθρώπων.  

Μέσα στο κλίμα αυτό ζει, μεγαλώνει και εργάζεται ο σύγχρονο̋ επιστήμονα̋. Ο 

επιστήμονα̋ βαρύνεται με πολύμορφη ευθύνη για τη γνώση που κατά κάποιον τρόπο παράγει 

και οφείλει να προβλέπει οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο που θα μπορούσε να προέλθει από τη 

χρήση τη̋ –ή την κατάχρησή τη̋– στο μέλλον για τον άνθρωπο και για την οικουμένη. Πρέπει 

να αποφασίζει με άγρυπνη συνείδηση και υπευθυνότητα εάν τα αποτελέσματα των ερευνών 

του πρέπει τελικά να εφαρμοσθούν. Κάθε επιστημονικό επίτευγμα πρέπει να εξετάζεται όχι 

μόνο ω̋ γνωστική ή υλική κατάκτηση, αλλά και για το αν θα αποβεί ευεργετικό ή επιζήμιο, ή 

και καταστρεπτικό, για την ύπαρξη του ανθρώπου. Τον έλεγχο αυτό κανένα̋ άλλο̋ δεν μπορεί 

ή δεν επιτρέπεται να επιβάλλει στη συνειδητή ελευθερία του επιστήμονα παρά μόνον η 

συναίσθηση τη̋ ανθρώπινη̋ και γενικά τη̋ κοινωνική̋ του ευθύνη̋. 

Δυστυχώ̋, όμω̋, οι αποφάσει̋ για τη χρησιμοποίηση από τη σύγχρονη τεχνολογία 

επιστημονικών γνώσεων και ανακαλύψεων δεν ανήκουν πάντοτε στην απόφαση ή στη 

σύμφωνη γνώμη εκείνων που τι̋ ανακάλυψαν, ούτε οι πολλαπλέ̋ συνέπειε̋ από τη χρήση 

του̋ έχουν όσο και όπω̋ θα άρμοζε υπολογισθεί. Για τούτο, συχνά οι στόχοι μια̋ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ερευνητική̋ πορεία̋ διασπείρονται. Πολλοί διάσημοι ερευνητέ̋ δεν μπόρεσαν να προβλέψουν 

τι̋ πρακτικέ̋ εφαρμογέ̋ των ανακαλύψεών του̋. 

Για να παραμείνουν όμω̋ οι στόχοι τη̋ επιστήμη̋ ανθρωποκεντρικοί, κρίνεται απολύτω̋ 

αναγκαίο̋ ο επανακαθορισμό̋ του̋ από «προσωπικότητε̋ με υψηλά ηθικά ιδανικά», κατά τον 

Αϊνστάιν, δηλαδή από έντιμου̋, συνεπεί̋ και ανιδιοτελεί̋, διορατικού̋, ειλικρινεί̋ και 

αντικειμενικού̋ ανθρώπου̋-επιστήμονε̋. 

 
Γρηγόρη̋ Σκαλκέα̋, Διασκευή από ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών. 

 
 
 
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ την περίληψη του κειμένου που σα̋ δόθηκε 

(90-110 λέξει̋) . 
Μονάδε̋ 25  

 
Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , σύμφωνα με το κείμενο , τι̋ παρακάτω 

προτάσει̋ γράφοντα̋ στο τετράδιό σα̋  δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό ή  Λάθο̋: 

 
α. Η επιστήμη και η τεχνολογία ταυτίζονται ω̋ προ̋ του̋ στόχου̋ του̋.  

β. Η επιστήμη στοχεύει αποκλειστικά στην ικανοποίηση των πρακτικών 

αναγκών του ανθρώπου.  

γ. Οι ανθρωπιστικέ̋ αξίε̋ υπονομεύτηκαν στην εποχή μα̋. 

δ. Ο επιστήμονα̋ έχει ευθύνη για τη χρήση τη̋ επιστημονική̋ γνώση̋ που 

παράγει. 

ε. Επιστήμονε̋ υψηλών ιδανικών θα συμβάλουν στη  διατήρηση του 

ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα τη̋ επιστήμη̋.  

Μονάδε̋ 10 
 

 
 
Β2. α) Να βρείτε έναν  από του̋  τρόπου̋ ανάπτυξη̋ τη̋ πρώτη̋  παραγράφου  

του κειμένου  «Η επιστήμη … ηθικά ιδανικά» (μονάδε̋ 2) και να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σα̋ με αναφορέ̋ στο κείμενο  (μονάδε̋ 2). 

 

Μονάδε̋ 4 

 β) Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικέ̋ λέξει̋  ή 
φράσει̋  (με έντονη γραφή στο κείμενο) : 

  βέβαια (1η παράγραφο̋)  
  εάν (2η παράγραφο̋)  
  όμω̋ (2η παράγραφο̋)  
  για τούτο (5η παράγραφο̋)  
  δηλαδή (6η παράγραφο̋)  
 

Μονάδε̋ 5 

 

 

 



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

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Β3. α) Να ξαναγράψετε τι̋ ακόλουθε̋ προτάσει̋  του κειμένου , 
αντικαθιστώντα̋ τι̋ υπογραμμισμένε̋ λέξει̋ με άλλε̋ συνώνυμε̋, 
χωρί̋ να αλλάζει το νόημα : 

§ Η επιστήμη ω̋ αέναο̋ αγώνα̋ του ανθρώπου .  

§ η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη  στην κατάκτηση τη̋ 
γνώση̋.  

§ Η προώθηση των φυσικών επιστημών και η έκρηξη τη̋ 

τεχνολογία̋  [... ]  εγείρουν  απορίε̋ . 

§ το άγχο̋ και η αγωνία αλλοτριώνουν  [... ] την πνευματική 
ολοκλήρωση των ανθρώπων.  

§ κάθε επιστημονικό επίτευγμα [.. .]  θα αποβεί [...]  
καταστρεπτικό . 

    Μονάδε̋ 5 

 

β) Να δώσετε τα αντώνυμα  των παρακάτω υπογραμμισμένων λέξεων του 
κειμένου:  

 
§ συγκεκριμένο (2η παράγραφο̋)  
§ βελτίωσε (2η παράγραφο̋)  
§ ευθύνη (4η  παράγραφο̋)  
§ υλική (4η παράγραφο̋)  
§ ελευθερία (4η  παράγραφο̋)  

  

Μονάδε̋ 5 
 
Β4. α) «Η σύγχυση πραγματικών...των  ανθρώπων .» (3η  παράγραφο̋)  Τι 

επιτυγχάνει ο συγγραφέα̋ με το ασύνδετο σχήμα ;   

Μονάδε̋ 3 

 β) «Όμω̋ η τεχνολογία. ..περισσότερο άνθρωπο̋ ;»  (2η  παράγραφο̋)  Τι 
επιδιώκει ο συγγραφέα̋ με τη χρήση του ρητορικού ερωτήματο̋ ;  

Μονάδε̋ 3 

 
Γ1. Στην τελετή αποφοίτηση̋ του σχολείου σα̋  ω̋ υποψήφιοι/ε̋ φοιτητέ̋/τριε̋ 

και μελλοντικοί/κέ̋ επιστήμονε̋  εκφωνείτε μια ομιλία  500-600 λέξεων στην 
οποία εστιάζετε σε δύο άξονε̋ :  

 

α)  στον ρόλο τη̋ επιστήμη̋  στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά 
τη γνώμη σα̋, σύγχρονων προβλημάτων και  

 
β)  στα ηθικά εφόδια του επιστήμονα που θα του επιτρέψουν να υπηρετήσει 

αυτό τον στόχο. 

Μονάδε̋ 40 
 
 

 
 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  

 
1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -

πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σα̋ στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε  πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων , 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σα̋,  
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή μόνο 
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋ : 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


