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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

2006

ΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί
άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και
µπορούν να εργάζονται σκληρά χωρίς να καταρρέουν από εξάντληση.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παραγωγική τους ικανότητα, και
ποσοτικά µόνο θεωρούµενη, ως όγκος καθηµερινής εργασίας σχεδόν
χειρωνακτικής, προκαλεί κατάπληξη. […] Ανεξάρτητα από την ποιότητα,
αυτή καθαυτή η ποσότητα της παραγωγής έχει κάτι το υπεράνθρωπο —
ξεπερνά κατά πολύ τις κοινές ανθρώπινες δυνάµεις. […] Οι οκνηροί και
ανέµελοι είναι στην ιστορία του πνεύµατος σπάνιοι· ο µεγάλος αριθµός
αποτελείται από ακαταπόνητους δουλευτάδες.

[…] 
Η µεγάλη αντοχή του πνευµατικού δηµιουργού γεννιέται και συντηρείται,
κατά κύριο λόγο, από την ψυχή του. Η φλογερή αγάπη προς το έργο του
και η πίστη η αδιάσειστη στον προορισµό αυτού του έργου είναι οι
µεγάλες πηγές της δύναµής του. Αυτές δεν τον αφήνουν (και στην
περίπτωση ακόµη της κλονισµένης υγείας ) να λυγίσει. Ο άνθρωπος που
αγαπάει και πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιος µε την ψυχή του. Αυτή
τον διατηρεί ακµαίο, νέο, δροσερό. Και επειδή την αγάπη και την πίστη
τη βρίσκει µόνο εκείνος που µε  ορισµένη πνευµατική τοποθέτηση δίνει
περιεχόµενο, πρόγραµµα, νόηµα στη ζωή του, και δικαίωση του µόχθου
του θεωρεί την εκτέλεση αυτού του προγράµµατος (την «πλήρωση του
νοήµατος» της ζωής), η πνευµατική τοποθέτηση είναι, σε τελευταίαν
ανάλυση, το στοιχείο που τροφοδοτεί την αντοχή του δηµιουργού
(απέναντι στη φθορά που φέρνει ο κάµατος, αλλά και απέναντι στους
κλυδωνισµούς της ζωής, στο φυσικό και στον ηθικό «πόνο»). Ο κοινός
άνθρωπος που δεν είναι κατά τον ίδιο τρόπο τοποθετηµένος, εύκολα
εξαντλείται και καταρρέει όταν χτυπηθεί από ένα ανεπάντεχο δεινό ή
όταν η υπέρµετρη δουλειά αρχίσει να φθείρει την υγεία του. Ο
πνευµατικά τοποθετηµένος δηµιουργός δεν γκρεµίζεται εύκολα ούτε από
τη νόσο, ούτε από τα γερατειά, ούτε από τις απογοητεύσεις και τα πένθη,
τα ατυχήµατα της ζωής, και όπως ο πολυάσχολος και προκοµµένος
άνθρωπος δεν «ευκαιρεί», καθώς λέµε, ν ’ αρρωστήσει, έτσι κι αυτός, µε
την προσήλωσή του στο νόηµα που έχει δώσει στη ζωή του, δεν
«ευκαιρεί» ούτε τον κόπο να αισθανθεί ούτε τη φθορά — και φτάνει στο
τέρµα του βίου σαν τον αθλητή που πέφτει επιτέλους για να αναπαυθεί
στη χαρά της νίκης.
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[…] 
Κατά βάθος πρόκειται για την πανίσχυρη ψυχική αντοχή ενός εκλεκτού
ανθρώπου που σύµφωνα µε την πνευµατική του τοποθέτηση ξέρει να
δίνει στα γεγονότα µια δική του σηµασία και να τα δαµάζει.

(Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, Β ΄ έκδοση,
Αθήνα 1980, σελ. 320, 321-322, 323)

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

Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το περιεχόµενο του ακόλουθου
αποσπάσµατος από το κείµενο : «Ο άνθρωπος που αγαπάει και
πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιος µε την ψυχή του».

Μονάδες 10

Β2. «Η µεγάλη αντοχή [...] στη χαρά της νίκης». Στη συγκεκριµένη
παράγραφο να διερευνήσετε: 
α. Ποιον τρόπο πειθούς επιστρατεύει ο συγγραφέας; (Μονάδες 2)
β. Ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί; Να αναφέρετε ένα

παράδειγµα για κάθε περίπτωση. (Μονάδες 3) 
Μονάδες 5

Β3. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις του
κειµένου: 
ακαταπόνητους, ανεπάντεχο, υπέρµετρη, προσήλωση, δαµάζει.

Μονάδες 5

Β4. Να αναφέρετε πέντε παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης της
γλώσσας από το κείµενο που σας έχει δοθεί.

Μονάδες 5

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

Μονάδες 50
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο συγγραφέας Ε . Παπανούτσος  πραγµατεύεται τα
χαρακτηριστικά  του πνευµατικού ανθρώπου . Ο πνευµατικός
άνθρωπος υπερβαίνει τα κοινά µέτρα και στον ποσοτικό και
στον πνευµατικό  τοµέα . Το ψυχικό του σθένος , η αγάπη και η
αφοσίωση σε αυτά που κάνει του προσδίδουν νεανικό σφρίγος
και σηµατοδοτούν τη ζωή του . Αποφεύγει  τη φθοροποιό δύναµη
που πλήττει το µέσο άνθρωπο και κατακτά την «ισόβια» υγεία ,
µε την άµυνά του απέναντι στις αρνητικές πτυχές της ζωής .
Τερµατίζοντας το βίο του , αισθάνεται τη γοητεία της
επικράτησης . Ελέγχει τη ζωή του και, εποµένως , επιτυγχάνει
την ψυχική του ανάταση .

Β.1.

Είναι αναγκαίο ο άνθρωπος να αγαπά και να πιστεύει ό ,τι
και αν κάνει , για να µπορεί όχι µόνο  να το υλοποιεί µε
επιτυχία , αλλά κυρίως να εφοδιάζεται  µε δυνάµεις που θα τον
στηλώνουν  και θα του παρέχουν τη δυνατότητα να αγωνίζεται
διαρκώς , προκειµένου να βελτιώνει το επίπεδο της ζωής του .

Επιπλέον , εφόσον το άτοµο χαρακτηρίζεται από συνέπεια
λόγων και έργων, τόλµη και αποφαστικότητα , τότε οι πράξεις
του εµπνέονται από τις ηθικές του αξίες και αισθάνεται
δυνατός , µε αυτοπεποίθηση , ανωτερότητα . Τέλος , διευρύνονται
οι δυνατότητές του  να συνεισφέρει στην κοινωνική πρόοδο .
Κατά συνέπεια , καλλιεργείται ο αυτοσεβασµός του και
αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του και , εποµένως , η διάθεσή του
για ζωή .
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Β.2.

α) Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί, κατά κύριο λόγο , ως τρόπο
πειθούς την επίκληση στη λογική . Παρ΄ όλα αυτά , αν και η
εκφώνηση ζητάει µόνο έναν τρόπο πειθούς , µπορούµε να πούµε
πως ο συγγραφέας χρησιµοποιεί και την επίκληση στο
συναίσθηµα .

β) Πιο συγκεκριµένα , χρησιµοποιεί ένα επιχείρηµα :
    Πρώτη προκείµενη : «Η φλογερή αγάπη … δροσερό»
    ∆εύτερη προκείµενη : «Και επειδή την αγάπη … ηθικό πόνο»
    Συµπέρασµα : «Η µεγάλη αντοχή … από την ψυχή του .»

Επιπλέον , χρησιµοποιεί τεκµήρια , τα οποία είναι παραδείγµατα
(«Ο πνευµατικά τοποθετηµένος … ατυχήµατα της ζωής») και
γενικά αποδεκτές αλήθειες («Ο κοινός άνθρωπος … να φθείρει
την υγεία του .»)

Από την άλλη, διεγείρει το συναισθηµατικό κόσµο του
αναγνώστη µε τη χρήση συγκινησιακά  φορτισµένης γλώσσας
(δικαίωση µόχθου, φλογερή  αγάπη), τη µεταφορική χρήση του
λόγου (δεν τον αφήνει να λυγίσει, γκρεµίζεται εύκολα από τη
νόσο), και την αναφορά σχηµάτων λόγου (παροµοιώσεις «σαν
αθλητής», µεταφορές «σιδερένια  αντοχή»).

Β.3.

ακαταπόνητους : άοκνους , ακούραστους . 
αναπάντεχο : ξαφνικό , αιφνίδιο , απρόσµενο , απροσδόκητο .
υπέρµετρη : υπερβολική . 
προσήλωση: αφοσίωση . 
δαµάζει : τιθασεύει , ελέγχει, νικάει, υποτάσσει .
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Β.4.

1. σιδερένιαν αντοχή
2. φλογερή αγάπη
3. τον διατηρεί ακµαίο, νέο, δροσερό
4. κλυδωνισµούς της ζωής
5. να δίνει στα γεγονότα µια δική του σηµασία και να τα

δαµάζει .

Γ. Έκθεση

Επικοινωνιακό πλαίσιο : 
Ύφος : σοβαρό, επίσηµο . 
Ρηµατικά πρόσωπα : α΄ , γ΄ ενικό , α΄ , β΄, γ΄ πληθυντικό .
Προσφώνηση :  Κυρίες και κύριοι , φίλες και φίλοι ,

Πρόλογος : Καλωσόρισµα στα παιδιά  και έκφραση
συναισθηµάτων συµπαράστασης . Σύντοµη αναφορά στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν (απώλεια συγγενών ,
περιουσιών , διατάραξη κοινωνικής , οικονοµικής ζωής).

Α΄ ζητούµενο: Γιατί απαιτείται ψυχική  δύναµη, ώστε να
ξεπεραστούν τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τη
φυσική καταστροφή.

• Σε ατοµικό επίπεδο :  επούλωση ψυχικών τραυµάτων και
απόκτηση των αρετών που απαιτούνται  για την οµαλή
συνέχιση της ζωής τους (αισιοδοξία , εσωτερική ισορροπία ,
ψυχραιµία για την αποφυγή πανικού , αυτοπεποίθηση ,
θάρρος , πείσµα , υποµονή – επιµονή για την υπέρβαση των
προβληµάτων , αποβολή ηττοπάθειας και πίστη στις
δυνατότητες του ανθρώπου να ξεπεράσει οποιαδήποτε
δυσκολία , αυτοσεβασµός, µαχητικό πνεύµα , θέληση για
ζωή).

• Σε κοινωνικό  επίπεδο : ανάπτυξη αισθηµάτων αλληλεγγύης ,
αλτρουισµού, κοινωνικότητας , ικανότητας προσαρµογής ,
οµοψυχίας , αίσθηµα εµπιστοσύνης στο συνάνθρωπο .

Μετάβαση : Είναι απαραίτητο  τα παιδιά να κινητοποιήσουν τις
προσωπικές τους δυνάµεις , προκειµένου να έχει αποτέλεσµα η
οποιαδήποτε παρέµβαση της Πολιτείας .
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Β΄   ζητούµενο:  Συµβολή της Πολιτείας .

• Υλική στήριξη , µέτρα οικονοµικής  αρωγής , κοινωνική
πρόνοια .

• Ψυχολογική υποστήριξη – ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί .

• Παροχή δυνατότητας στέγασης σε παιδικά χωριά και σε
ανάδοχες οικογένειες .

• Βοήθεια για την ένταξη  στο νέο κοινωνικό περιβάλλον -
συνέχιση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας .

Επίλογος : Ευχή για  να ξεπεραστούν γρήγορα τα προβλήµατα
και υπόσχεση ότι το σχολείο που εκπροσωπούµε θα συµµετέχει
ενεργά στις προσπάθειες  για την υποστήριξη των πληγέντων .

Αποφώνηση : Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας .

Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές και σε καµία
περίπτωση δεν είναι δεσµευτικές για τους µαθητές.
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

2007

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά όµως δεν είναι ο ίδιος
ο κύκλος της ζωής. Ανήκουµε στον κόσµο, αλλά αυτός ο κόσµος δεν µας
ανήκει, δεν είναι κτήµα µας. Είµαστε οι διαχειριστές της ζωής και όχι οι
ιδιοκτήτες της. ∆εν είµαστε δούλοι του κόσµου, ούτε όµως γίναµε κι αφεντικά
του. Απλώς παραµένουµε οικονόµοι της ζωής1.

Με αυτόν τον κάπως αφοριστικό τρόπο απεικονίζουµε την κρίση του
ανθρωπισµού στον νεώτερο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό. Ο αναγεννησιακός
ανθρωπισµός πρόβαλε τον άνθρωπο ως το επίκεντρο της πραγµατικότητας
και κατέφυγε στα ανθρωπιστικά γράµµατα, προκειµένου να καταστεί
ανθρώπινος ο άνθρωπος (homo humanis). Αγαθή κι επαινετή η πρόθεση
του ανθρωπισµού, όπως επίσης αγλαοί2 αποδείχθηκαν οι καρποί του µέσα
στον επακολουθήσαντα διαφωτισµό µε την καθιέρωση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου που υπόσχονται την ελευθερία ως εγγύηση της ανθρωπιάς του
ανθρώπου.

Το αναπόφευκτο ατόπηµα του ανθρωπισµού είναι η διολίσθησή του στον
ατοµικισµό. Ο Humanismus (ανθρωπισµός, ουµανισµός) κατάντησε
Individualismus (ατοµικισµός). Λέµε άνθρωπος και εννοούµε άτοµο. Μιλούµε
για τον πολίτη και έχουµε στον νου τον ιδιώτη. Αναφερόµεστε στον εαυτό µας
και εξυπονοούµε το εγώ µας σε τέτοιο βαθµό, ώστε να λησµονούµε τον άλλο
που συνυπάρχει µαζί µας και το όλον µέσα στο οποίο συνανήκει το εγώ µας
µαζί µε καθένα άλλο του. Οι λογοτέχνες προφήτευαν από τον προπερασµένο
αιώνα ήδη: "΄Ολοι στον αιώνα µας χώρισαν και γίνανε µονάδες, ο καθένας
αποτραβιέται στη µοναξιά του, ο καθένας αποµακρύνεται απ' τον άλλον,
κρύβεται και κρύβει το έχει του3 και καταλήγει ν' απωθεί τους οµοίους του και
ν' απωθείται απ' αυτούς" (Ντοστογιέφσκι).

[...]

Για να υπερβεί ο ανθρωπισµός την κρίση του απαιτείται να προβεί σε µια
µόνο σωτήρια πρωτοβουλία: να αποποιηθεί τον ατοµικισµό. Για να

µιλήσουµε µε την γλώσσα των ποιητών µας: "Το καίριο στη ζωή αυτή κείται
πέραν του ατόµου. Με τη διαφορά ότι, αν δεν ολοκληρωθεί κανείς ως άτοµο -
κι όλα συνωµοτούν στην εποχή µας γι' αυτό - αδυνατεί να το υπερβεί"
(Ελύτης). Ο ανθρωπισµός χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί έτσι όπως κατάντησε,
δηλαδή σαν ατοµικισµός. Απαιτείται ο ανθρωπισµός και περιττεύει ο
ατοµικισµός. Είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών µας να περάσουµε από την
εξατοµίκευση του ανθρώπου στον εξανθρωπισµό του ατόµου. Με δυο λόγια,
πρέπει να απελευθερώσουµε τον ανθρωπισµό από τον ατοµικισµό. Όταν ο
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άνθρωπος αυτοπεριορίζεται στο άτοµο, τότε αυτοχειριάζεται4 υπαρξιακά. Ο
ατοµικισµός είναι το καρκίνωµα του ανθρωπισµού.

Ο ορίζοντας για την αποδέσµευση του ανθρωπισµού από τον ατοµικισµό είναι
ο κοινωνισµός5. Ο ανθρωπισµός χρειάζεται να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή ο
άνθρωπος να αντιληφθεί την ύπαρξή του ως συνύπαρξη κι όχι σαν δήθεν
αυθύπαρκτη µονάδα αποκοµµένη από το περιβάλλον της, όπως δυστυχώς
συµβαίνει µε το άτοµο. [...] Με µια απλή φράση: ο άνθρωπος δεν υπάρχει
απλώς, αλλά συνυπάρχει κυρίως.

Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος. Ο
ανθρώπινος άνθρωπος δεν είναι ατοµικός αλλά κοινωνικός: δεν αποτελεί
ύπαρξη αλλά συνύπαρξη.

Πυξίδα για τον ασφαλή διάπλου6 ανάµεσα στην Σκύλλα της εξατοµίκευσης και
στην Χάρυβδη της µαζοποίησης είναι η κοινωνικοποίηση του ανθρωπισµού.
Χωρίς να διακινδυνεύουµε κανενός είδους προφητεία και δίχως να
καταφεύγουµε σε ιστορικοφιλοσοφικές µαντείες, πιστεύουµε ότι ο κοινωνισµός
του ανθρωπισµού είναι η επιταγή των καιρών µας.

(Μάριος Μπέγζος, "Ο κοινωνισµός του ανθρωπισµού",
Ευθύνη, τεύχος 420, ∆εκέµβριος 2006, σελ. 647-648).

1. οικονόµοι της ζωής: διαχειριστές της ζωής
2. αγλαοί ... καρποί: λαµπρά, αξιοθαύµαστα αποτελέσµατα
3. το έχει του: αυτό που διαθέτει
4. αυτοχειριάζεται: αυτοκτονεί
5. κοινωνισµός: κοινωνικοποίηση
6. διάπλους: το πέρασµα

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

(80-100 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε 70-90 λέξεις το περιεχόµενο του ακόλουθου
αποσπάσµατος από το κείµενο: "Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος,
αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος".

Μονάδες 10

Β2. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί, ως τρόπο πειθούς, εκτός των άλλων, και
την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε δύο περιπτώσεις επίκλησης στην
αυθεντία.

Μονάδες 5
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Β3. Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χαρακτηρίζουν ένα επίσηµο ύφος λόγου.
Να αποδώσετε µε ύφος πιο ανεπίσηµο και οικείο τις υπογραµµισµένες λέξεις:
να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος, ατόπηµα, να υπερβεί την κρίση, να
αποποιηθεί τον ατοµικισµό, επιταγή των καιρών

Μονάδες 5

Β4. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί συχνά στο κείµενό του α΄ πληθυντικό
πρόσωπο. Να δικαιολογήσετε την επιλογή του αυτή.

Μονάδες 5

Γ. Σε µια εποχή µε µεγάλο έλλειµµα ανθρωπιάς έχει σηµασία να
οργανώνονται εκδηλώσεις που βοηθούν όσους συνανθρώπους µας το έχουν
ανάγκη. Να γράψετε ένα άρθρο στην εφηµερίδα του σχολείου σας, όπου θα
εξηγείτε γιατί πρέπει να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες. Παράλληλα, να
αναφερθείτε στη συµβολή της παιδείας στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής
συνείδησης, ιδιαίτερα των νέων (500-600 λέξεις).

Μονάδες 50
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το κείµενο πραγµατεύεται την αξία του ανθρωπισµού σε αντιδιαστολή µε τον
ατοµικισµό. Αρχικά, παρουσιάζεται η έµφαση στα ανθρωπιστικά γράµµατα και
στα ανθρώπινα δικαιώµατα κατά την περίοδο της αναγέννησης και του
διαφωτισµού αντίστοιχα. Αναφέρεται στον εκφυλισµό του ανθρωπισµού και
στην έκπτωσή του στον ατοµικισµό. Ο σύγχρονος άνθρωπος, κατά τον
Ντοστογιέφσκι, αδυνατεί να αντιληφθεί την έννοια της συνύπαρξης. Ωστόσο,
δύναται να υπερκεράσει την κρίση, αν απαρνηθεί τον ατοµικισµό,
ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα και εξανθρωπιστεί στα πλαίσια του
κοινωνικού συνόλου. Τέλος η κοινωνικοποίηση θα λειτουργήσει ως διέξοδος
από τον ατοµικισµό και τη µαζοποίηση και θα αποτρέψει την
απανθρωποίηση, πράγµα που αποτελεί αδήριτη ανάγκη της εποχής µας.

Β.1 

Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος. Πράγµατι,
η ανθρώπινη συµβίωση πρέπει να εδράζεται στις αρχές της συνεργασίας, της
αλληλεγγύης, της συναδέλφωσης, της µέριµνας για τους αδύνατους,
προκειµένου να προάγεται τόσο ο άνθρωπος, ως οντότητα, όσο και το
κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα, όταν η ανθρώπινη αξία φθίνει και η ολοκλήρωση
του ανθρώπου από αυτοσκοπός µετατρέπεται σε µέσο για την επιδίωξη του
κέρδους και του υλικού ευδαιµονισµού, τότε οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται
κρίση, παραβιάζονται κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µέσω του
πολέµου και της καταπίεσης των λαών, και εκδηλώνονται φαινόµενα
κοινωνικής παθογένειας, όπως η βία, ο ρατσισµός και η εγκληµατικότητα.
Έτσι, όντας ο άνθρωπος φύσει κοινωνικό όν, κατά το χαρακτηρισµό του
Αριστοτέλη, οφείλει να συνυπάρχει και να συνεργάζεται µε τους
συνανθρώπους του, γιατί µόνο έτσι οδηγείται στην ολοκλήρωσή του.

Β.2 
∆ύο περιπτώσεις επίκλησης στην αυθεντία που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας
στο κείµενο είναι οι ακόλουθες:
α) η άποψη του Ντοστογιέφσκι «Όλοι στον αιώνα µας … απ’ αυτούς.», όπου
σχολιάζεται η κρίση των ανθρωπίνων σχέσεων και η αποµόνωση των
ανθρώπων και
β) η θέση του Οδυσσέα Ελύτη «Το καίριο στη ζωή …υπερβεί», στην οποία
επισηµαίνεται η αδυναµία του σύγχρονου ανθρώπου να οδηγηθεί στην
ολοκλήρωση.
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Β.3 

καταστεί: γίνει
ατόπηµα: σφάλµα, λάθος
υπερβεί: ξεπεράσει
αποποιηθεί: απαρνηθεί
επιταγή: χρέος, καθήκον

Β.4 
Ο συγγραφέας του κειµένου χρησιµοποιεί συχνά α΄ πληθυντικό πρόσωπο,
που προσδίδει στο λόγο καθολικότητα. Συµπεριλαµβάνει και τον εαυτό του,
δηλαδή, στην κατηγορία των ανθρώπων που ευθύνονται για την κοινωνική
αλλοτρίωση, αναλαµβάνοντας, έτσι, τις ευθύνες τις οποίες και ο ίδιος φέρει για
την κρίση που διέρχεται στις µέρες µας ο ανθρωπισµός. Επιπρόσθετα,
επιδιώκει να δηµιουργήσει στους αναγνώστες ένα αίσθηµα συλλογικής
ευθύνης, ώστε να τους προβληµατίσει και να τους ενεργοποιήσει, για να
αναλάβουν το χρέος που τους αναλογεί απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Γ.

Επικοινωνιακό πλαίσιο

Ύφος: σοβαρό, επίσηµο. 
Ρηµατικά πρόσωπα: γ΄ ενικό, γ΄ πληθυντικό 
Τίτλος: ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

Πρόλογος

Αναφορά στη σύγχρονη πραγµατικότητα: έντονος ατοµικισµός, υλιστικό
πνεύµα, κατάργηση συλλογικότητας, πολεµικές συγκρούσεις, άνιση κατανοµή
πλούτου. Άρα, κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση εκδηλώσεων, εράνων,
µουσικών, αθλητικών και γενικότερα καλλιτεχνικών αγώνων, που βοηθούν
τους συνανθρώπους µας.

Εναλλακτικά

Ο αρθρογράφος ξεκινάει το κείµενό του παίρνοντας ως αφορµή έναν
τηλεµαραθώνιο που διοργανώθηκε µε σκοπό την ενίσχυση των παιδιών που
πάσχουν από ανίατες ασθένειες.
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Ζήτηµα 1ο

Γιατί πρέπει να στηρίζονται τέτοιες ανθρωπιστικές προσπάθειες.

• Ακόµα και σε δηµοκρατικά καθεστώτα ο ανθρωπισµός έχει υποχωρήσει:
διακρίσεις κάθε µορφής, όπως ανεργία, ελλιπής κοινωνική προστασία
(πρόνοια), έξαρση του ρατσισµού, ανισοµερής πρόσβαση στα αγαθά της
υγείας και της παιδείας.

• Έξαρση του ατοµικισµού, υλιστικού ευδαιµονισµού.

• Η έλλειψη κοινωνικότητας (αγάπη, συντροφικότητα, σεβασµό προς το

συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, συνυπευθυνότητα) γεννά και διαµορφώνει την
αποξένωση, την ιδιοτέλεια, τον τυχοδιωκτισµό, την εκµετάλλευση του
ανθρώπου από άνθρωπο.

• Απειλή της τοπικής και  παγκόσµιας ειρήνης, που συνεπάγεται ενδεχόµενη

καταστροφή του ανθρώπου και του πολιτισµού του.

• Ο πολιτισµός µας αποδεικνύεται ως άλλος ένας «Ιανός»: τεχνολογική
ανάπτυξη και ευηµερία στους λίγους – αύξηση της πείνας και της
εξαθλίωσης µε γεωµετρική πρόοδο στους πολλούς.

• Αµέλεια ή εγκληµατική συµπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον,
από τη µία, για τη µη προστασία του, και από την άλλη για την αλόγιστη
καταστροφή του, µε συνέπεια να υποβαθµίζεται ανεπανόρθωτα η
ανθρώπινη ζωή.

Μετάβαση

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος να
προσανατολιστεί στις ανθρωπιστικές αξίες, προκειµένου να µπορέσει να
ξεπεράσει τα αδιέξοδα που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ατοµικιστική εποχή.
Αυτό µπορεί να γίνει µέσω των φορέων κοινωνικοποίησης και, κυρίως, µέσω
της παιδείας.

Ζήτηµα 2ο

Πώς η παιδεία µπορεί να συµβάλλει στην καλλιέργεια ανθρώπινης
συνείδησης.

• Η ολοκληρωµένη παιδεία διαθέτει κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόσωπο.
Κοινωνικό, εφόσον συνδέεται µε την πραγµατικότητα (ζωή) και τα
προβλήµατά της, και ανθρωπιστικό, όταν φέρνει σε επαφή το νέο µε τις
αξίες του ανθρωπιστικού κινήµατος (συνεργασία, αλληλεγγύη, συλλογική
ευηµερία).

• Καλλιεργεί την κρίση, αναπτύσσει τη φαντασία και προωθεί τον
προβληµατισµό και το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης.

• Αµβλύνει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, προωθώντας το διάλογο

και καταπολεµώντας το φανατισµό, το ρατσισµό και τις ιδεοληψίες.
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• Με το θεσµό των µαθητικών κοινοτήτων ο νέος έρχεται σε επαφή µε τις
αξίες της ∆ηµοκρατίας (συµµετοχή, συνεργασία, σεβασµός στη
διαφορετική άποψη).

• Με τις ανταλλαγές µαθητών (πρόγραµµα COMENIUS) ανάµεσα σε χώρες
µε διαφορετικό πολιτισµό, αµβλύνονται οι αντιπαλότητες και αναπτύσσεται
η αίσθηση της οικουµενικότητας, µε αποτέλεσµα η πολιτισµική
παγκοσµιοποίηση να δείχνει το θετικό της πρόσωπο.

• Με τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουν πολιτιστικοί φορείς και το

σχολείο, οι νέοι εξοικειώνονται µε το να αναλαµβάνουν  πρωτοβουλίες,
ξεπερνώντας τον ατοµικισµό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία.
Όταν, µάλιστα, οι εκδηλώσεις αυτές σχετίζονται µε κοινωνικά θέµατα
προσανατολίζουν τους νέους στην υιοθέτηση εθελοντικής δράσης.

• Τα Μ.Μ.Ε., όταν προωθούν εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάληψη κοινωνικής δράσης και όταν
προβάλλουν τις απόψεις των πνευµατικών ανθρώπων για την ανάγκη
ανάπτυξης του ανθρωπιστικού κινήµατος.

• Η οικογένεια ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης, όταν µαθαίνει στο

νέο άνθρωπο τις αξίες του ανθρωπισµού (δικαιοσύνη, σεβασµός στο
συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα)

• Η Εκκλησία, που φέρνει σε επαφή το ποίµνιό της µε τις ουµανιστικές

αρχές του Χριστιανισµού και συµβάλλει στην ανάπτυξη των
ανθρωπιστικών ιδεών, µέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων που
αναλαµβάνει για την ανακούφιση των συνανθρώπων µας.

• Οι διάφορες οργανώσεις, όπως αθλητικοί σύλλογοι, καλλιτεχνικές οµάδες,

οµάδες εθελοντισµού κ.α., που προωθούν το αίσθηµα της συλλογικότητας
και ταυτόχρονα αναλαµβάνουν δράση µέσω διαφόρων εκδηλώσεων που
στόχο έχουν την ενίσχυση των αξιών του ανθρωπισµού.

Επίλογος

Ευχή να πολλαπλασιαστούν τέτοιες κινήσεις ανθρωπιάς, από τη µια για να
βοηθηθούν όσοι συνάνθρωποί µας έχουν ανάγκη, και από την άλλη να
έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε επαφή µε τις αξίες του
ανθρωπισµού.
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

2008 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Βρισκόµαστε σ’ ένα σταυροδρόµι· δεν ήµασταν ποτέ αποµονωµένοι· µείναµε
πάντα ανοιχτοί σ’ όλα τα ρεύµατα − Ανατολή και ∆ύση· και τ’ αφοµοιώναµε
θαυµάσια τις ώρες που λειτουργούσαµε σαν εύρωστος οργανισµός. [&]
Συνταραζόµαστε κι εµείς, δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα, από διαδοχικές
κρίσεις, αποκαλυπτικές εφευρέσεις και φόβους, που δεν αφήνουν τον
ανθρώπινο νου να ηρεµήσει − σαν την καλαµιά στον κάµπο. Μπροστά σ’ αυτά,
τι µας µένει για να βαστάξουµε αν απαρνηθούµε τον εαυτό µας; ∆ε µένω
τυφλός στα ψεγάδια1 µας, αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό µας.
Σας παρακαλώ να µε συγχωρήσετε που µνηµονεύω εδώ προσωπικές
εµπειρίες· δεν έχω άλλο πειραµατόζωο από εµένα. Και η προσωπική µου
εµπειρία µου δείχνει πως το πράγµα που µε βοήθησε, περισσότερο από κάθε
άλλο, δεν ήταν οι αφηρηµένοι στοχασµοί ενός διανοουµένου, αλλά η πίστη και
η προσήλωσή µου σ’ έναν κόσµο ζωντανών και περασµένων2 ανθρώπων· στα
έργα τους, στις φωνές τους, στο ρυθµό τους, στη δροσιά τους. Αυτός ο κόσµος,
όλος µαζί, µου έδωσε το συναίσθηµα πως δεν είµαι µια αδέσποτη µονάδα, ένα
άχερο στ’ αλώνι. Μου έδωσε τη δύναµη να κρατηθώ ανάµεσα στους
χαλασµούς που ήταν της µοίρας µου να ιδώ. Κι ακόµη, µ’ έκανε να νιώσω, όταν
ξαναείδα το χώµα που µε γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις
κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν.  

[&]  

Κι όλα τούτα θα µπορούσα να τα ονοµάσω µε τη λέξη παράδοση, που την
ακούµε κάποτε ψυχρά και µας φαίνεται υπόδικη3. Αλήθεια, υπάρχουν ροπές4

που νοµίζουν πως η παράδοση µας στρέφει σε έργα παρωχηµένα5 και
ανθρώπους παρωχηµένους· πως είναι πράγµα τελειωµένο και άχρηστο για τις
σηµερινές µας ανάγκες· πως δεν µπορεί να βοηθήσει σε τίποτε τον σηµερινό
τεχνοκρατικό άνθρωπο που γνώρισε φριχτούς πολέµους και φριχτότερα
στρατόπεδα συγκεντρώσεως· αυτόν τον άνθρωπο που αµφιταλαντεύεται
ανάµεσα στην κατάσταση του θηρίου και την κατάσταση του ανδροειδούς6. Η
παράδοση είναι λοιπόν ένα περιττό βάρος που πρέπει να εξοβελιστεί7. Μου
φαίνεται πως αυτές οι ροπές εκπορεύουνται από τη σύγχρονη απελπισία για
την αξία του ανθρώπου. Είναι τα συµπτώµατα ενός πανικού, που εν ονόµατι
του ανθρώπου τείνουν να κατακερµατίσουν την ψυχή του ανθρώπου. Όµως τι
αποµένει αν βγάλουµε από τη µέση τον άνθρωπο;  

Γ. Σεφέρη, ∆οκιµές, τ.2, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1974, σσ. 175-177  

1. ψεγάδια: ελαττώµατα  
2. περασµένων: ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή  
3. υπόδικη: υπόλογη, ένοχη  
4. ροπές: απόψεις  
5. παρωχηµένα: ξεπερασµένα  
6. του ανδροειδούς: του ανθρωπόµορφου  
7. εξοβελιστεί: διωχτεί  
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Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη (90-110 λέξεις) του κειµένου
που σας δόθηκε.  

Μονάδες 25  

Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο (70-80 λέξεις) το περιεχόµενο του
παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: «∆ε µένω τυφλός στα ψεγάδια µας,
αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό µας».  

Μονάδες 10  

Β2. 
α) Το στοχαστικό δοκίµιο έχει συχνά προσωπικό - βιωµατικό χαρακτήρα. Να

καταγράψετε δύο σχετικά παραδείγµατα από το κείµενο που σας δόθηκε.  
Μονάδες 2  

β) Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό του στοχαστικού δοκιµίου είναι η
µεταφορική λειτουργία της γλώσσας. Να καταγράψετε τρία σχετικά
παραδείγµατα από το κείµενο που σας δόθηκε.  

Μονάδες 3  

Β3. Να σχηµατίσετε µία πρόταση ή µία περίοδο για καθεµία από τις παρακάτω
λέξεις:  

εφευρέσεις, εµπειρία, αµφιταλαντεύεται, τεχνοκρατικό, πανικού. 
Μονάδες 5  

Β4. Από το β΄ συνθετικό των παρακάτω λέξεων να σχηµατίσετε µία νέα
σύνθετη λέξη:  

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

Γ. Ο ∆ήµος σας διοργανώνει µια εκδήλωση µε θέµα την παράδοση. Ως
εκπρόσωπος της µαθητικής σας κοινότητας αναλάβατε τη σύνταξη ενός
κειµένου που θα εκφωνηθεί στην εκδήλωση. Σ’ αυτό να αναφέρετε τις αιτίες για
τις οποίες πολλοί νέοι σήµερα έχουν αποµακρυνθεί από την παράδοση και να
προτείνετε τρόπους επανασύνδεσής τους µε αυτήν (500-600 λέξεις).  

Μονάδες 50  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A. Ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρεται στη σηµασία της παράδοσης και τους
αµφισβητίες της. Αρχικά, υποστηρίζει  ότι αποτελεί ίδιον της ελληνικής φύσης η
επαφή του λαού µας µε άλλους και η ανταλλαγή πολιτισµικών στοιχείων. Στη
συνέχεια, τονίζει  πως περίοπτη θέση στη διαδροµή του αποτελεί η σύζευξη
του παρόντος µε το παρελθόν. Ο συνδυασµός αυτός εξασφαλίζει
συναισθηµατική πληρότητα και δύναµη για την αντιµετώπιση οποιωνδήποτε
συµφορών. Κυριαρχούν, όµως,  λόγω της τεχνοκρατικής αντίληψης, αντιπαρα-
δοσιακές απόψεις, οι οποίες θεωρούν ξεπερασµένα τα επιτεύγµατα του
παρελθόντος. Τέλος, αναφερόµενος στην επικρατούσα απαξία της ανθρώπινης
προσωπικότητας και τον ψυχικό µαρασµό, αιτιολογεί τις απόψεις των αρνητών
της παράδοσης.  

Β1. Με τη συγκεκριµένη φράση ο Σεφέρης, αν και δεν παραγνωρίζει τις όποιες
αδυναµίες και τα ελαττώµατα που εντοπίζονται στην ιδιοσυγκρασία του λαού
µας, εκφράζει τη βαθιά του πίστη στις δυνατότητές του. Θεωρεί ότι ο ελληνικός
λαός είναι σε θέση να ξεπερνάει τις όποιες δυσκολίες και τα εµπόδια, να
ωριµάζει πνευµατικά, να εµβαθύνει στην πολιτιστική του εξέλιξη, να κατανοεί
και να ερµηνεύει τη γύρω του πραγµατικότητα και να αντιµετωπίζει µε αισιο-
δοξία τις προκλήσεις του παρόντος και του µέλλοντος. 

Β2. 
α) 

Το στοχαστικό δοκίµιο έχει συχνά προσωπικό-βιωµατικό χαρακτήρα, καθώς
καταγράφει παρατηρήσεις, προβληµατισµούς, ιδέες, εµπειρίες και
συναισθήµατα του δοκιµιογράφου. Στοιχεία που αποκαλύπτουν αυτό είναι: 

 «Αυτός ο κόσµος, όλος µαζί, µου έδωσε� όταν τον ακρωτηριάσουν». 
 «Και η προσωπική µου εµπειρία µου� ανθρώπων». 

β) 

• ∆εν αφήνουν τον ανθρώπινο νου να ηρεµήσει.  

• Η παράδοση είναι λοιπόν ένα περιττό βάρος 

• Τείνουν να κατακερµατίσουν τη ψυχή του ανθρώπου.     

Β3.  

• Οι εφευρέσεις νέων φαρµακευτικών ουσιών έχουν ως αποτέλεσµα την
αύξηση του µέσου όρου ζωής. 

• Η εµπειρία του στο χώρο των πωλήσεων τον βοήθησε στην
επαγγελµατική του αποκατάσταση.  

• Αµφιταλαντεύεται αν θα επιλέξει αυτό το επάγγελµα, που θα του
εξασφαλίσει επαγγελµατική αποκατάσταση ή αυτό που θα του
προσφέρει ψυχική ικανοποίηση. 

• Η κυριαρχία του τεχνοκρατικού πολιτισµού έχει αποµακρύνει τους
ανθρώπους από τις αξίες του ανθρωπισµού. 

• Παθαίνει συχνά κρίσεις πανικού, γι’ αυτό κατέφυγε σε έναν ειδικό,
προκειµένου να θεραπευτεί.  
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Β4. σταυροδρόµι: σταυρός + δρόµος
παράδροµος, σταδιοδροµία, αεροδρόµιο
αποκαλυπτικές: από + καλύπτω
ανακάλυψη, προκάλυψη 
βιολογικό: βίος + λόγος 
διάλογος, απολογισµός 
παράδοση: παρά + δίνω 
δοσοληψία, αναµεταδότης  
υπόδικη: υπό + δίκη 
διάδικος, δικογραφία 

Γ. 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία 
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ ενικό - πληθυντικό, β΄  πληθυντικό, γ΄ ενικό –
πληθυντικό. 
Ύφος: επίσηµο, σοβαρό 

Προοσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδηµότες, 

Ενδεικτικός πρόλογος:  Ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας
αισθάνοµαι την ανάγκη να επικοινωνήσω µαζί σας για ένα θέµα που απασχολεί
ζωηρά την ελληνική κοινωνία και τους νέους ιδιαίτερα, τους λόγους που
αποµακρύνουν εµάς τους νέους από την παράδοση, και να προτείνω τρόπους
λειτουργικής επανασύνδεσής µας µε αυτή. 

Εναλλακτικός πρόλογος: Αφορµή της οµιλίας µου στάθηκε ο σηµερινός
διαγωνισµός τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο η Ελλάδα για πολλοστή
φορά συµµετέχει µε ένα τραγούδι γραµµένο στην αγγλική γλώσσα και
επηρεασµένο από ευρωπαϊκούς ρυθµούς και µελωδίες. Το γεγονός αυτό µε
προβληµάτισε και µε παρακίνησε να διερευνήσω τις αιτίες που αποµακρύνουν
εµάς τους νέους από την παράδοσή µας, και να συµβάλλω στην
επανασύνδεσή µας µε αυτή. 

Σύντοµη τεκµηρίωση του δεδοµένου: Πράγµατι, οι νέοι έχουν αποµακρυνθεί
σε µεγάλο βαθµό από την παράδοση και αυτό φαίνεται από τον τρόπο
ψυχαγωγίας,  διασκέδασης και οµιλίας (τέχνες, γράµµατα – επιστήµες,
επιφυλακτικότητα και συχνά άκριτη απόρριψη του ιστορικού παρελθόντος,
υιοθέτηση ξενόγλωσσων στοιχείων), στον τρόπο συµπεριφοράς µεταξύ τους
και απέναντι στις παλαιότερες γενιές αλλά και στην αρνητική στάση τους σε
παραδοσιακά εθνικά σύµβολα. 

Α΄ ερώτηµα: Αιτίες που αποµακρύνουν τους νέους από την παράδοση. 

§ Προγονοπληξία: οι νέοι, βλέποντας πολλούς να προσκολλώνται στο
παρελθόν κατά τρόπο άγονο και τυπικό και να εξιδανικεύουν κάθε
παραδοσιακό στοιχείο, ζωντανό ή νεκρό, απορρίπτουν ολόκληρο το
παραδοσιακό εποικοδόµηµα και στρέφονται σε καθετί νεωτεριστικό, µε
αποτέλεσµα να αποκόπτονται από τις ρίζες τους. 
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§ Προοδοπληξία, δηλαδή τυφλή αποδοχή κάθε νέου ή ξένου στοιχείου.
Συγκεκριµένα, ο νέος, αντιµετωπίζοντας καθετί καινούριο, έλκεται ακατανίκητα
από αυτό και το ενστερνίζεται εύκολα, χωρίς να σκεφτεί αν αυτό τον αποκόπτει
ή όχι από την παράδοση. Από την άλλη, η ξενοµανία, όπως αυτή προβάλλεται
από τα Μ.Μ.Ε., ο µιµητισµός γλωσσικών ιδιωµάτων, τρόπων συµπεριφοράς,
σκέψης, θεώρησης, γενικότερα, της ζωής, εξορίζουν κάθε παραδοσιακό
στοιχείο, που αποτελεί συνδετικό κρίκο µε το ιστορικό παρελθόν. 

§ Τεχνοκρατία: Το διάχυτο υλιστικό πνεύµα, που αποτελεί τον αντίποδα της
παράδοσης, οι ευκολίες και  οι υποσχέσεις του τεχνικού πολιτισµού
λειτουργούν ως µαγνητικός πόλος για τους νέους οι οποίοι περιστρέφονται
γύρω από αυτόν. Η αποθέωση του χρήµατος και ο εύκολος πλουτισµός, η
χρησιµοθηρική αντιµετώπιση όλων των αγαθών αλλά και της πνευµατικής
παραγωγής, η υπερκαταναλωτική υστερία, σε συνδυασµό µε τον υλικό
παράδεισο που υπόσχεται η τεχνοκρατία, δηµιουργούν αγκυλώσεις στην
αποδοχή της παράδοσης. 

Μεταβατική παράγραφος: Η κατάσταση που σας περιγράφω, κυρίες και
κύριοι, είναι άκρως ανησυχητική, γι’ αυτό το λόγο κρίνω αναγκαία τη σωστή
αντιµετώπιση της παράδοσης, που θα επανασυνδέσει εµάς τους νέους
δηµιουργικά µε το ζωντανό ιστορικό παρελθόν. 

Β΄ ερώτηµα: τρόποι επανασύνδεσης µε την παράδοση. 

§ Κριτική στάση απέναντι στην παράδοση: ούτε παντελής αποδοχή της ούτε
άκριτη απόρριψή της, αλλά επιλογή των ζωντανών στοιχείων που συντελούν
στην προώθηση και εξέλιξη της ζωής, σεβασµός και απόρριψη των νεκρών
στοιχείων, για να επανασυνδεθούµε ως νέοι, λαός και έθνος µε την παράδοση. 
Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια οφείλουν να σταθούν οι κοινωνικοί φορείς, η
οικογένεια, το σχολείο, ο γραπτός και ηλεκτρονικός τύπος. 

§ ∆ιαφύλαξη της παράδοσης µε τη βοήθεια της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της
Αρχαιολογίας, ίδρυση µουσείων, µουσικές εκδόσεις, φωτογραφικό και
κινηµατογραφικό υλικό. Οικονοµική και ηθική ενίσχυση των πολιτιστικών
παραδοσιακών συλλόγων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία. 

Επίλογος: Η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό αλλά εξελίσσεται καθηµερινά. Γι’
αυτό το λόγο εµείς οι νέοι οφείλουµε να σταθούµε κριτικά απέναντι σε κάθε
ξενικό, νεωτεριστικό αλλά και παραδοσιακό µας στοιχείο, για να είµαστε
συνεχιστές και δηµιουργοί της ελληνικής παράδοσης. 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας& 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

2009 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η µεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι ότι σου προτείνει έναν πόλεµο έντιµο: 
∆ιαλέγεις τα βιβλία που θέλεις˙ µόνα τους εκείνα, όταν διαθέτεις ηθική υγεία, 
σε παρακινούν, κι’ άθελά τους ακόµα, να διαβάσεις άλλα, αντίθετα, για να 
µορφώσεις γνώµη, να συγκρίνεις, να διαφωτιστείς, να επιβεβαιώσεις την 
προσωπική σου αυτοτέλεια, να µη γίνεις ετερόφωτος, ετεροκίνητος. Έτσι, µε 
το ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε γυµνάζουν 
στη διαδικασία του διαλόγου, όπου κανένας δεν ρητορεύει από «θέσεως 
ισχύος», γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως 
ελέγξιµο, δεν την περιφρουρεί καµµιά αστυνοµική δύναµη. ∆ικαίωµά σου να 
κρίνεις και τους µέγιστους, υπό προσωπική σου ευθύνη. Μ’ αυτή την έννοια 
και µόνο — δηλαδή µε την υψηλότερη — µπορεί κανένας να µιλάει, όπως 
συνηθίζεται, για «δηµοκρατία των Γραµµάτων». ∆εν είναι καθεστώς ακέφαλο: 
οι άριστοι διαλάµπουν, και σε κλίµακα διεθνή. Αλλά δεν σε υποχρεώνει, 
δηλαδή δεν σε υποτάσσει, κανένας τους . 

Η αρετή τούτη γίνεται εντονότερα αισθητή σε καιρούς πολιτικά σκοτεινούς ή 
ισκιωµένους, όταν τα µαζικά µέσα επικοινωνίας µπαίνουν αυθωρεί1 στην 
υπηρεσία του σατραπισµού2. Το βιβλίο τότε, ως ελεύθερη έκφραση ιδεών, ή 
απαγορεύεται — κι αυτό γίνεται τότε πανηγυρική εκδήλωση αδυναµίας των 
κρατούντων — ή αποµένει µόνο του να διασώζει την αξιοπρέπεια των 
συνειδήσεων. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας τού στήνουν πολιορκία στενή, 
για να το παραµερίσουν, να το υποκαταστήσουν. Όταν το πετυχαίνουν, αυτό 
πληρώνεται πανάκριβα από τον άνθρωπο, µε αντίτιµο το αυτεξούσιό του. 
∆οκιµάστε όµως να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο ως µέσο προπαγάνδας: 
Αναδίνει αµέσως µιαν αποφορά3 σ’ ακτίνα µακρύτατη, ειδοποιεί. Είναι, θα 
έλεγε κανένας, µαγική, ακατάλυτη, η ζώνη που περιβάλλει την αγνότητα του 
βιβλίου. 

Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουµε πως ο πολιτισµός µας έχει 
παρεκκλίνει, αν δεν έχει πάρει ολότελα στραβό δρόµο κάτω από την 
επίδραση σκοτεινών εκµεταλλευτών. Μόνη ελπίδα να διορθωθεί η πορεία του, 
όσο θα είναι ακόµα καιρός, το βιβλίο. Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον 
κόσµο τον κυβερνάνε τα βιβλία. Σήµερα πρέπει ένας άλλος λόγος, ακόµα πιο 
κρίσιµος, να ειπωθεί: Πως ο κόσµος, αν σωθεί, θα το χρωστάει στο βιβλίο. 
Γιατί αυτό το γκόλφι4 της ανθρωπιάς έχει τη δύναµη να ξορκίζει τα δαιµόνια, 
να εξυγιαίνει την ατµόσφαιρα, να οπλίζει τη λυτρωτική φαντασία, να ξυπνάει 
την αυτογνωσία, ν’ ανάβει το µάτι, να στυλώνει το φρόνηµα, να ψυχώνει το 

                                                 

1
 αυθωρεί: ευθύς, αµέσως 

2
 σατραπισµός: δεσποτισµός, αυταρχισµός 

3
 αποφορά: δυσάρεστη οσµή, κακοσµία 

4
 γκόλφι: εγκόλπιο, φυλακτό 
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χέρι. Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του 
Λόγου, το βιβλίο. 

Άγγελου Τερζάκη , Ταραγµένες Ψυχές, Οι Εκδόσεις των Φίλων , 
Αθήνα 1993, σσ. 155-156 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας 

δόθηκε (90-110 λέξεις). 
Μονάδες 25 

Β1. Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο 
του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: 
…µε το ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε 
γυµνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου ... 

Μονάδες 11 

Β2. α) Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς και την επίκληση στην 

αυθεντία. Να εντοπίσετε το συγκεκριµένο τρόπο πειθούς στο κείµενο και 
να αιτιολογήσετε τη χρήση του. 

Μονάδες 4 

 β) Να βρείτε τέσσερα παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου 

µέσα από το κείµενο που σας δόθηκε. 
Μονάδες 4 

Β3. α)  Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 
ετερόφωτος, ελέγξιµος, ευθύνη, ελεύθερη, αδυναµία. 

Μονάδες 5 

β)  Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 
αρετή, γνώµη, ισχύς, περιφρουρώ, φρόνηµα. 

Μονάδες 5 

Β4. Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) στις 
παρακάτω προτάσεις και να µετατραπεί η καθεµιά σύνταξη στην αντίθετή 
της: 

α) «…γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως 

ελέγξιµο, δεν την περιφρουρεί καµιά αστυνοµική δύναµη.» 

β) «Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του 

Λόγου, το βιβλίο». 
Μονάδες 6 

Γ. Συχνά παρατηρείται πολλοί µαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους 
βιβλία στα προαύλια των σχολείων κατά το τέλος του σχολικού έτους. Σε 
άρθρο που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα να αιτιολογήσετε 
το παραπάνω φαινόµενο και να αναφερθείτε στους τρόπους που θα 
συµβάλουν στην αρµονική συνύπαρξη του βιβλίου µε τα ηλεκτρονικά 
µέσα πληροφόρησης και γνώσης (500-600 λέξεις). 

Μονάδες 40 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  
Πλαγιότιτλοι 

1η παράγραφος:  
Η κυρίαρχη προσφορά του βιβλίου: ο διάλογος 
2η παράγραφος: 
Το βιβλίο φάρος ελευθερίας στον πολιτικό σκοταδισµό 
3η παράγραφος: 
Το βιβλίο ελπίδα πολιτιστικής ανάτασης 

Περίληψη 

Το κείµενο αναφέρεται στην προσφορά του βιβλίου. Αρχικά, τονίζεται ως 
σηµαντικότερη αρετή του ότι θωρακίζει ηθικά την προσωπικότητα και 
καλλιεργεί το διάλογο, αναιρώντας την αυθεντία και προωθώντας την κριτική 
ικανότητα, µε αποτέλεσµα τη διασφάλιση της δηµοκρατίας του Πνεύµατος. 
Κυρίως σε δύσκολες πολιτικά εποχές, όταν τα µέσα λειτουργούν αυταρχικά και 
υπονοµεύουν  το ρόλο του, το βιβλίο περιφρουρεί την ελευθερία των ιδεών και 
τη συνειδησιακή αξιοπρέπεια, λειτουργώντας προειδοποιητικά σε κάθε 
προσπάθεια περιθωριοποίησής του. Για το λόγο αυτό, είναι η µόνη ελπίδα 
διάσωσης του πολιτισµού από την ιδιοτέλεια, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο 
Βολταίρος. Τέλος, εξαίρεται η προσφορά του βιβλίου, καθώς διανθίζει την 
ανθρώπινη προσωπικότητα µε ψυχικές και πνευµατικές αρετές. 

Β1. Το βιβλίο ήταν ανέκαθεν ένας προνοµιακός χώρος έκφρασης και 

αντιπαράθεσης ιδεών, απόψεων και θεωριών. Η προσέγγισή του οξύνει τις 
πνευµατικές δυνάµεις του ανθρώπου και αναπτύσσει την ικανότητά του για 
τεκµηριωµένη επιχειρηµατολογία, στοιχεία που συνιστούν το θεµέλιο λίθο 
ενός εποικοδοµητικού διαλόγου. Η δυνατότητα για πολυπρισµατική θέαση της 
πραγµατικότητας που προσφέρει λόγω των διαφορετικών, ακόµη και 
αντίθετων οπτικών των συγγραφέων επιτρέπει στο άτοµο να αποδεσµευτεί 
από προκαταλήψεις, δογµατισµούς και κάθε φραγµό στην επικοινωνία του µε 
τους γύρω του. Συνεπώς, το βιβλίο παρέχοντας γνώσεις, καλλιεργώντας την 
κρίση και οξύνοντας τη σκέψη του αναγνώστη, προάγει το διάλογο ως 
αναπόσπαστο στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισµού. 

Β2.  
α) Επίκληση στην αυθεντία συναντάµε στη φράση:  
«Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον κόσµο τον κυβερνάνε τα βιβλία».  
Με το συγκεκριµένο τρόπο πειθούς τα λεγόµενα του συγγραφέα αποκτούν 
κύρος και εγκυρότητα. ενδυναµώνεται η ισχύς της θέσης του ότι µοναδική 
ελπίδα βελτίωσης της πορείας του πολιτισµού είναι το βιβλίο. Ο Τερζάκης, 
λοιπόν, αξιοποιώντας τη ρήση του Βολταίρου καταδεικνύει ως πάγια και 
καθολική αξία το βιβλίο. 
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β) Ενδεικτικά παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου από το σύνολο 
του κειµένου αποτελούν τα εξής: 

«σου προτείνει έναν πόλεµο έντιµο» 
«να µη γίνεις ετερόφωτος» 
«όλα µαζί σε γυµνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου» 
«∆εν είναι καθεστώς ακέφαλο» 
«σε καιρούς πολιτικά σκοτεινούς ή ισκιωµένους» 
«Γιατί αυτό το γκόλφι της ανθρωπιάς έχει τη δύναµη να ξορκίζει τα δαιµόνια». 

Β3.  
α) ετερόφωτος ≠ αυτόφωτος 

ελέγξιµος ≠ ανεξέλεγκτος, αυθαίρετος 
ευθύνη ≠ δικαίωµα, ανευθυνότητα 
ελεύθερη ≠ ανελεύθερη, δεσµευµένη 
αδυναµία ≠ ισχύς, δύναµη 

β) αρετή = προτέρηµα, αξία 

γνώµη = άποψη, κρίση 
ισχύς = δύναµη 
περιφρουρώ = προασπίζω 
φρόνηµα = ηθικό, ιδεολογία 

Β4.  

α) Πρόκειται για ενεργητική σύνταξη. Η πρόταση σε παθητική σύνταξη θα έχει 
την ακόλουθη µορφή: 
«… γιατί εδώ η αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως ελέγξιµο, 
δεν περιφρουρείται από καµιά αστυνοµική δύναµη». 

β) Πρόκειται για παθητική σύνταξη. Η πρόταση σε ενεργητική σύνταξη θα έχει 
την ακόλουθη µορφή: 
«Ο άνθρωπος δε θα χάσει τη µάχη, ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου, 
το βιβλίο». 

Γ.  

Ανάλυση του θέµατος: 

∆εδοµένο: Καταστροφή βιβλίων µετά το τέλος του σχολικού έτους. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο 

• Τίτλος 

• Ύφος: οικείο, φιλικό, σοβαρό, διδακτικό. 

• Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικό. γ΄ ενικό και πληθυντικό. 

• Τρόποι πειθούς: επίκληση στη λογική. 

• Γλώσσα: αναφορική, λογική και ίσως διανθισµένη µε νεανικές εκφράσεις. 
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Ζητούµενα:  
α) Ποιοι λόγοι ευθύνονται για την καταστροφή του σχολικού βιβλίου. 
β) Ισόρροπη χρήση βιβλίου και ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και 
γνώσης. 

Τίτλος: 
«Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» 
εναλλακτικά 
«Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» 
εναλλακτικά 
«ΤΙ ΜΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ;» 
εναλλακτικά 
«ΠΟΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΑ ΚΑΨΕΤΕ ΦΕΤΟΣ;» 

Πρόλογος: 

Περιγραφή, ανάδειξη µιας παγιωµένης πρακτικής στο τέλος του σχολικού 
έτους, της καταστροφής µε ποικίλους τρόπους των σχολικών βιβλίων. 
Επισηµαίνουµε πως η καταστροφή δεν περιορίζεται µόνο στο κάψιµο αλλά 
και στο σχίσιµο, το γράψιµο και την αφαίρεση σελίδων εκτός της διδακτέας 
ύλης. Μπορεί να τονιστεί, επίσης, πως η πρακτική του καψίµατος των βιβλίων 
ήταν σύνηθες φαινόµενο στα ολοκληρωτικά – αυταρχικά καθεστώτα, άρα δε 
συνάδει µε το δηµοκρατικό ήθος. 

Α΄ ερώτηµα  
(Αιτίες που ευθύνονται για την καταστροφή των βιβλίων.) 

• Ο µαθητής αισθάνεται καταπιεσµένος από τους παράγοντες της 
Εκπαίδευσης (γονείς, καθηγητές, σχολικό περιβάλλον, εξεταστικό 
σύστηµα) και πιστεύει ότι έτσι εκτονώνεται ψυχικά και εκδικείται, κατά τη 
γνώµη του, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

• Αµφισβητεί το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις επαγγελµατικές προοπτικές 
που του παρέχει, βιώνει την αγωνία για το µέλλον, καθώς η περίοδος της 
ξέγνοιαστης ζωής ολοκληρώθηκε. 

• Ο µαθητής µαζοποιείται, ακολουθεί το συρµό και το «έθιµο» καταστροφής 
των βιβλίων. Ακόµη και αν διαφωνεί µε τα τεκταινόµενα,  αναγκάζεται να 
συρθεί σε ενέργειες και πράξεις που δεν τον εκφράζουν από φόβο µήπως 
αποκλεισθεί από τον περίγυρό του. Από την άλλη, πολλοί µαθητές 
επιδεικνύουν µία κακώς νοούµενη «λεβεντιά», προσπαθώντας να 
ξεχωρίσουν από τους συµµαθητές τους. Τέλος, άλλοι µαθητές, 
καλυπτόµενοι από την ανωνυµία του συνόλου, καταστρέφουν τα βιβλία, 
γνωρίζοντας ότι δε θα υποστούν συνέπειες. 

• Έλλειψη ηθικών αξιών και αρχών. Η οικογένεια και το σχολείο δείχνουν 
ολιγωρία όσον αφορά τη στάση των µαθητών απέναντι στο βιβλίο και 
ευρύτερα στη δηµόσια περιουσία. Αδιαφορούν για την ηθικοπλαστική 
καλλιέργεια των νέων. Οι µαθητές δεν µπορούν να συνειδητοποιήσουν τη 
δωρεά της δωρεάν παιδείας, ασεβούν κατάφωρα στο βιβλίο, που η 
Πολιτεία τούς παρέχει απλόχερα. 
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• Κακογραµµένα βιβλία, µε πλήθος ανορθογραφίες και ασυνταξίες, που 
καταβασανίζουν τους µαθητές και τους οδηγούν σε αυτήν την παραβατική 
συµπεριφορά και στάση. Το περιεχόµενο πολλών βιβλίων είναι 
επιστηµονικά παρωχηµένο και γι’ αυτό το λόγο απορρίπτεται από πολλούς 
µαθητές. Η ευτελής ποιότητα του χαρτιού σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
παραστάσεων σχετικών µε το περιεχόµενό τους συντελούν στη γενικότερη 
απαξίωση του σχολικού βιβλίου. 

• Το σχολικό βιβλίο απαξιώνεται λόγω της κυριαρχίας των ηλεκτρονικών 
µέσων πληροφόρησης και γνώσης. Η εύκολη και ευχάριστη πρόσβαση 
στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και, κυρίως τα τελευταία χρόνια, στο 
∆ιαδίκτυο, µε τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που διαρκώς ανανεώνεται 
και εµπλουτίζεται, αποµακρύνουν τους µαθητές από τα συµβατικά µέσα 
µετάδοσης της γνώσης. 

Μετάβαση: Επειδή ακριβώς παρατηρείται αυτή η κυριαρχία των 
ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και γνώσης, και το βιβλίο απαξιώνεται 
διαρκώς,  επιβάλλεται η αρµονική συνύπαρξή τους. 

Β΄ ερώτηµα 
(Τρόποι που θα συµβάλλουν στην αρµονική συνύπαρξη του βιβλίου και των 
ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και γνώσης). 

• Παιδεία – αγωγή: Η οικογένεια, το σχολείο αλλά και οι πνευµατικοί 
άνθρωποι οφείλουν να  καλλιεργήσουν στους µαθητές τις ηθικές αρχές και 
αξίες που θα οδηγήσουν στο σεβασµό ενός πνευµατικού και πολιτιστικού 
αγαθού. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να οξύνουν την κριτική ικανότητα 
των µαθητών, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να 
αποτιµήσουν τόσο την προσφορά του βιβλίου όσο και των ηλεκτρονικών 
µέσων πληροφόρησης και γνώσης, τοποθετώντάς τα στην ίδια αξιολογική 
κλίµακα. 

• Τα Μ.Μ.Ε., απεκδυόµενα του διασκεδαστικού τους και του ψυχοκτόνου 
ρόλου τους, επιβάλλεται να αρθούν στο ύψος της κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής διαπαιδαγώγησης των µαθητών. Τέλος, το ∆ιαδίκτυο είναι 
σε θέση να προβάλλει το βιβλίο, γενικότερα, ενηµερώνοντας τους χρήστες 
του για νέες εκδόσεις αλλά και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αγοράσουν 
βιβλία νέων ή δυσεύρετων εκδόσεων µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου, 
συµβάλλοντας έτσι στη αρµονική συνύπαρξή τους. 

Επίλογος: Προτροπή στους συµµαθητές µας να αναγνωρίσουν την 

προσφορά του βιβλίου και να το τοποθετήσουν σε ίση µοίρα µε τα 
ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης και γνώσης. Έκκληση στους συµµαθητές 
να σεβαστούν τα βιβλία του σχολείου και ή να τα επιστρέψουν σε καλή 
κατάσταση στη σχολική µονάδα ή, τουλάχιστον, να τα στείλουν για 
ανακύκλωση µε πρωτοβουλία του δεκαπενταµελούς συµβουλίου. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

2010 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Με τον όρο αυτοµόρφωση περιγράφουµε µία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας 
θεµελιώδης κινητήρια δύναµη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των 

αναγκών και των επιθυµιών του, καλείται να συµβάλει αποφασιστικά στην πορεία της 
εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής του κατάρτισης. Σε αυτή την ατοµική, και πολλές φορές 

εξαιρετικά δύσκολη, πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων, δεν ενεργεί µόνος του, όπως θα 
µπορούσαµε να υποθέσουµε µε βάση το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτο-µόρφωση. Ο 

άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται µέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά µέσα σε ένα κοινωνικό 
περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία µε τους άλλους, σε επαφή και 

ανταλλαγή µε τους επίσηµους ή ανεπίσηµους εκπαιδευτικούς θεσµούς, µε ποικίλους 
οργανισµούς και κέντρα κατάρτισης, ακόµη και όταν οι νέες τεχνολογίες του επιτρέπουν να 

µαθαίνει και να εργάζεται σε φυσική απόσταση από τους άλλους. 

Με αυτή την έννοια, οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτοµόρφωσης στη σηµερινή εποχή δεν 

σηµαίνουν την απουσία των άλλων, θεσµών και ατόµων, ούτε την κοινωνική αποµόνωση του 
καθενός ατόµου, αλλά την ενεργητική στάση του, αφού το ίδιο αποφασίζει, άλλοτε 

αυτοβούλως και άλλοτε κάτω από την πίεση συγκεκριµένων αναγκών, να εκπαιδευθεί. Η 
ενεργητική στάση συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να διαµορφώσει µαζί µε τους 

άλλους συµµετέχοντες (οργανισµούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους) το περιεχόµενο, τη 
διαδικασία και τους τρόπους της εκπαίδευσής του.  

Όµως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την αυτοµόρφωση αναγκαία για τα άτοµα 
των σύγχρονων κοινωνιών είναι οι νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι 

συνεπακόλουθες µεταµορφώσεις της αγοράς εργασίας. Μία από τις συνέπειες αυτών των 
αλλαγών είναι ότι πολλά επαγγέλµατα χάνουν γρήγορα την αξία και τη χρησιµότητά τους, 

ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τα άτοµα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής τους 
καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν και το µέλλον. Η συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση 

της εργασιακής δραστηριότητας στερεί όλο και περισσότερο στα άτοµα τη δυνατότητα να 
διατηρούν µία και µοναδική επαγγελµατική ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής 

τους. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης 
για τα άτοµα, οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή 

τρία επαγγέλµατα στην επαγγελµατική πορεία τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στα άτοµα να 
κατακτούν διαρκώς γνώσεις, να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους, να αποκτούν γρήγορα νέες 

ειδικεύσεις, δηλαδή, να εκπαιδεύονται συνεχώς. 

Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική µετάδοση γνώσεων από τις 

µεγαλύτερες γενιές στις νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και 
τούτο επειδή, τόσο το περιεχόµενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος που 

αφιερώνεται σε αυτήν, αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης ανάµεσα στις διαφορετικές 
γενιές, τα δύο φύλα και τις διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός που 

παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές της καθηµερινής ζωής. Η εκπαιδευτική πράξη 
καθίσταται εποµένως µια διαδικασία που δεν περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) και το 

χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν 
των σχολικών τειχών. 

Αλεξάνδρα Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002 (∆ιασκευή)  
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A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100-120 
λέξεις).  

Μονάδες 25  

Β1. Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω 

αποσπάσµατος του κειµένου: ... οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών 

καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλµατα στην επαγγελµατική πορεία 

τους ...  
Μονάδες 12  

Β2. 
α) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειµένου; (Η 

εκπαίδευση δεν νοείται ... των σχολικών τειχών) (µονάδες 4)  
β) Να εντοπίσετε τα δοµικά µέρη της ίδιας παραγράφου του κειµένου (µονάδες 3)  

Μονάδες 7  

Β3. 
α) Να γράψετε ένα α ν τ ώ ν υ µ ο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:  

ατοµική, επιτρέπουν, ανεπαρκείς, διαφορετικές, επεκτείνεται. (µονάδες 5)  

β) Να γράψετε ένα σ υ ν ώ ν υ µ ο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:  
συνεχή, χρησιµότητα, συνέπειες, δεξιότητες, καθίσταται. (µονάδες 5)  

Μονάδες 10  

Β4. Να επισηµάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα επιστηµονικού λόγου στο κείµενο 

που σας δίνεται.  

Μονάδες 6  

Γ1. Σε άρθρο που θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στη 
σηµασία της αυτοµόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγµάτωσής της σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. (500-600 λέξεις).  

Μονάδες 40  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Ειδικότερα, στην παραγωγή λόγου, κάθε άποψη 

γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι επαρκώς τεκµηριωµένη. 

Πλαγιότιτλοι: 

1ος Αυτοµόρφωση: συνδυασµός ατόµου και κοινωνίας 
2ος Συνδιαµόρφωση της εκπαίδευσης 

3ος Αναγκαία η επαγγελµατική ευελιξία  
4ος Η εκπαιδευτική πράξη, διαδικασία διαχρονική και καθολική 

Περίληψη 

Το κείµενο πραγµατεύεται την αυτοµόρφωση, η οποία συνδράµει αποφασιστικά στην 

εκπαιδευτική και επαγγελµατική κατάρτιση του ατόµου. Αρχικά, αφού τονίζεται η δυσκολία 
αυτής της διαδικασίας, αναλύεται η σχέση κοινωνικών θεσµών και φορέων εκπαίδευσης, 

ατόµου και νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το γεγονός αυτό απαιτεί µια 
διαρκή ζύµωση αυτών των παραγόντων. Οι λόγοι που καθιστούν τη δια βίου εκπαίδευση 

επιτακτική είναι η κυριαρχούσα τεχνοκρατία και οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, που 
καθιστούν ελλιπείς τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, ειδικεύσεις και προσόντα. Με αυτό τον 

τρόπο, αιτιολογείται η αναγκαιότητα για επαγγελµατική ευελιξία. Κατά συνέπεια, η 
εκπαιδευτική αντίληψη συνιστά µια διαδικασία διαχρονική και καθολική.  

Β.1 Σήµερα, οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή 

τρία επαγγέλµατα στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Αυτό συµβαίνει, λόγω της 
ραγδαίας επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, που δηµιουργεί συνεχώς αυξηµένες 

ανάγκες στην αγορά εργασίας. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι πολλά από τα ήδη υπάρχοντα 
επαγγέλµατα χάνουν τη χρησιµότητά τους, και έτσι τα άτοµα αναγκάζονται να αλλάξουν 

επάγγελµα, κάτι που τους υποχρεώνει να ανανεώνουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές 
τους. Εποµένως, είναι αδύνατο να διατηρήσει κάποιος µία και µοναδική επαγγελµατική 

ταυτότητα στη ζωή του.  

B2 α) Η τελευταία παράγραφος του κειµένου αναπτύσσεται µε αιτιολόγηση, καθώς 
αιτιολογείται (και τούτο επειδή…) γιατί η εκπαίδευση έχει αλλάξει µορφή.  

Β2 β) Η δοµή της τελευταίας παραγράφου είναι η εξής: 

Θεµατική περίοδος: «Η εκπαίδευση δεν νοείται … τον 19ο αιώνα». Σε αυτή την περίοδο 

εισάγεται το θέµα της παραγράφου. 

Λεπτοµέρειες – Σχόλια: «Και τούτο επειδή … της καθηµερινής ζωής». Εδώ η συγγραφέας 
παραθέτει αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία που στηρίζουν τη θέση της». 

Κατακλείδα: «Η εκπαιδευτική πράξη …των σχολικών τειχών». Στην περίοδο αυτή συνοψίζει 

και οδηγείται σε ένα συµπέρασµα (εποµένως).  
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Β3 α) ατοµική: συλλογική, οµαδική 
επιτρέπουν: εµποδίζουν, παρακωλύουν 

ανεπαρκείς: επαρκείς 
διαφορετικές: ίδιες 

επεκτείνεται: περιορίζεται 

Β3 β) συνεχή: αέναη, διαρκή 
χρησιµότητα: ωφέλεια, λυσιτέλεια 

συνέπειες: αποτελέσµατα 
δεξιότητες: ικανότητες  

καθίσταται: γίνεται 

Β4)   Ο επιστηµονικός λόγος χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένα στοιχεία που πιστοποιούν το 
είδος του. Ο επιστηµονικός οφείλει να είναι περιγραφικός, ερµηνευτικός, αποδεικτικός, 

απρόσωπος και αντικειµενικός.  
Πιο συγκεκριµένα,  στην πρώτη παράγραφο του κειµένου ο λόγος είναι περιγραφικός («Με 

το όρο αυτοµόρφωση περιγράφουµε …»). 
Στη δεύτερη παράγραφο η συγγραφέας ερµηνεύει την ενεργητική στάση του ανθρώπου για 

τη διαµόρφωση του περιεχοµένου της διαδικασίας και τους τρόπους της εκπαίδευσής του. 
Στην τελευταία παράγραφο αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική πράξη «δεν περιορίζεται στο 

χώρο και το χρόνο, αλλά εκτείνεται σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου». 
Επιπλέον, κυριαρχεί ο απρόσωπος και αντικειµενικός λόγος, καθώς χρησιµοποιείται γ΄ 

ενικό και πληθυντικό πρόσωπο σε ολόκληρο το κείµενο, ενώ επικρατεί η λογική χρήση της 
γλώσσας και όχι η συγκινησιακή («Με αυτή την έννοια...να εκπαιδευθεί»).  

Γ.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο σε σχολική εφηµερίδα 

Ύφος: σοβαρό αλλά και οικείο, γλώσσα αναφορική. 
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ ενικό – πληθυντικό, γ΄ενικό – πληθυντικό. 

Τίτλος: «ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ» 
«Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑ» 

Πρόλογος: Με αφορµή την τελετή αποφοίτησης που θα διοργανωθεί στη σχολική µονάδα 

µετά το τέλος των απολυτήριων εξετάσεων, ο αρθρογράφος προβληµατίζεται για το αν η 
εκπαιδευτική διαδικασία σταµατάει στο Λύκειο ή χρειάζεται να συνεχισθεί σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

(Εναλλακτικά): Ο άνθρωπος, ως πολυσύνθετο ον (κοινωνικο-πολιτικό), έχει την ανάγκη να 
ενταχθεί οµαλά µέσα στο κοινωνικό σύνολο, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις πολυειδείς 

ανάγκες. Αυτό µπορεί να το πετύχει µε την αυτοµόρφωσή του.  
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Κύριο µέρος: 

Σύντοµος ορισµός της έννοιας αυτοµόρφωσης. 

Α΄ ερώτηµα: Η σηµασία της αυτοµόρφωσης. 

Η σηµασία της αυτοµόρφωσης αναδεικνύεται µέσα από την αντιµετώπιση των προκλήσεων 
της ζωής: 

• Επαγγελµατικές ανάγκες, που απαιτούν διαρκή επιµόρφωση. 

• Χρήση νέων τεχνολογιών. 

• Κοινωνικές πολιτικές, οικονοµικές συνθήκες (φαινόµενα ρατσισµού, αποχή από τις 
δηµοκρατικές διαδικασίες, δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες που προκαλούν βιοτικά 

προβλήµατα, µόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, και υποβαθµίζουν την ποιότητα 
ζωής. 

• Ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. και του ∆ιαδικτύου, που απαιτεί οξυµένη κριτική ικανότητα, 
για να αντιµετωπιστεί ο καθηµερινός καταιγισµός πληροφοριών. 

Β΄ ερώτηµα: Τρόποι πραγµάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. 

Στόχος: Μελέτη Γλώσσας, Ιστορίας, Πολιτισµού - Τεχνών (Λογοτεχνίας, Θεάτρου, 
Κινηµατογράφου), Επιστηµονικής και Τεχνολογικής γνώσης και, γενικότερα, των 

πνευµατικών επιτευγµάτων του ανθρώπου.  
Μέσα:  

• Οικογένεια, ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης: συζητήσεις ποικίλου 
περιεχοµένου µε τα άλλα µέλη της οικογένειας. 

• Θεσµοθετηµένη από το Κράτος ∆ια βίου Εκπαίδευση, Ανοικτό Πανεπιστήµιο, 
επιµορφωτικά σεµινάρια, προγράµµατα µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆., προώθηση του 

θεσµού των πολύ-πολιτισµικών σχολείων, κέντρα εκµάθησης της ελληνικής 
γλώσσας. 

• Ορθολογική χρήση ∆ιαδικτύου, πληροφόρηση από τα Μ.Μ.Ε. (ανάγνωση 
εφηµερίδων και περιοδικών, παρακολούθηση ντοκιµαντέρ πολύ-πολιτισµικού και 
επιστηµονικού περιεχοµένου, συζητήσεις πολιτικού, επιστηµονικού, κοινωνικού, 

εθνικού, ψυχολογικού ενδιαφέροντος). 

• Επισκέψεις σε µουσεία – εκθέσεις βιβλίου, ζωγραφικής.  

• Ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, επαφή µε τη φύση - αγροτουρισµός, 
προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού. 

• Συµµετοχή σε πολιτιστικούς, λαογραφικούς, επιστηµονικούς συλλόγους. 

Επίλογος: Από τα παραπάνω, λοιπόν, κρίνεται απαραίτητη η αυτοµόρφωση του ανθρώπου 
ως το µόνο αποτελεσµατικό εφόδιο για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι και 

ειδικότερα οι νέοι, για να βαδίσουν στο δρόµο της επιτυχίας, στην προέκταση της οποίας 
βρίσκεται η ευτυχία.  

(Εναλλακτικά): Ευχή στους συµµαθητές για επιτυχία στις εξετάσεις και επισήµανση ότι 
αυτές αποτελούν αφετηρία και όχι τερµατισµό της προσπάθειας για να κατακτήσει ο νέος τη 

γνώση. 


	NEAGEN2006
	NEAGEN2007
	NEAGEN2008
	NEAGEN2009
	NEAGEN2010



