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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η φιλία  

Η φιλία, δώρο ακριβό και ευτύχημα σπάνιο, έχει πανάρχαιους τίτλους ευγένειας. Την 
εχάρηκαν άνθρωποι εκλεκτοί, σε όλα τα γεωγραφικά και τα ιστορικά πλάτη της οικουμένης, και 
την εγκωμίασαν ποιητές, σοφοί, πολιτικοί με τον τρόπο του ο καθένας, αλλά όλοι με την ίδια 
συγκίνηση. Άλλωστε, εκτός από την καταγωγή της λέξης (που είναι κατευθείαν παράγωγο του 
κύριου για την «αγάπη» ρήματος: φιλείν), και μόνο το γεγονός ότι, για να τονίσουμε την 
εκτίμηση και την εμπιστοσύνη μας προς τα πιο οικεία μας πρόσωπα, δηλώνουμε ότι τους 
θεωρούμε «φίλους», μαρτυρεί πόσο ψηλά η κοινή συνείδηση τοποθετεί τη φιλία. 

Τι είναι η φιλία; «Εύνοια», φυσικά, όπως λέγει ο Αριστοτέλης• να έχεις, δηλαδή, καλές 
διαθέσεις απέναντι σ’ έναν άνθρωπο, να αισθάνεσαι στοργή γι’ αυτόν, να επιζητείς την 
συντροφιά του και να θέλεις την ευτυχία του• να είσαι εύνους προς κάποιον και αυτός εύνους 
προς εσένα• να υπάρχει ανταπόκριση, αμοιβαιότητα στα αισθήματά σας, να τον αγαπάς και να 
τον τιμάς κι εκείνος, επίσης, να σε αγαπά και να σε τιμά. Γι’ αυτό, όσο τρυφερές κι αν είναι οι 
σχέσεις μας με τα άψυχα, δεν λέγονται φιλία. Όταν αγαπούμε ένα άψυχο πράγμα, αυτό που 
αισθανόμαστε δεν είναι φιλία. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη φιλικών σχέσεων, κατά τον Αριστοτέλη: «διά το 
χρήσιμον», «δι’ ηδονήν», «διά το αγαθόν». Στην πρώτη περίπτωση, συνδεόμαστε μ’ έναν 
άνθρωπο, επειδή ο ένας μας είναι στον άλλο χρήσιμος (για τις υποθέσεις, τις ανάγκες, τη 
σταδιοδρομία, τις πολιτικές φιλοδοξίες μας κ.τ.λ.). Στη δεύτερη, διατηρούμε στενές σχέσεις 
μαζί του, επειδή μας προξενεί ευχαρίστηση (είναι διασκεδαστικός, έξυπνος συνομιλητής, 
επιδέξιος συμπαίκτης κ.τ.λ.). Και στις δύο περιπτώσεις, «αγαπούμε» τον άλλο κι εκείνος μας 
«αγαπά» όχι για την ανθρώπινη ποιότητά μας, επειδή, δηλαδή, είμαι εγώ αυτός που είμαι και 
είναι εκείνος αυτός που είναι (κατά το σώμα και την ψυχή, το ήθος, το πνεύμα), αλλά επειδή 
κάτι άλλο περιμένουμε απ’ αυτόν και αυτός από εμάς, ένα κέρδος (υλικό ή ηθικό) ή μιαν 
απόλαυση (την τέρψη της ευχάριστης συναναστροφής). 

Του τρίτου είδους ο φιλικός δεσμός είναι η τέλεια, η ουσιαστική και ακατάλυτη φιλία. Τον 
κάνω συντροφιά, τον τιμώ, τον αγαπώ, με κάνει συντροφιά, με τιμά, με αγαπά, όχι επειδή 
περιμένω απ’ αυτόν ή εκείνος περιμένει από μένα ωφέλεια (με όλο που βέβαια και μπορώ και 
θα τον ωφελήσω, όπως και εκείνος επίσης, και μπορεί και θα με ωφελήσει), ούτε επειδή μου 
είναι ευχάριστος και του είμαι ευχάριστος (με όλο που πραγματικά αισθανόμαστε ευχαρίστηση 
ο ένας κοντά στον άλλο), αλλά επειδή, όντας ο καθένας μας αυτό που είναι, μοιάζουμε ο ένας 
στον άλλο –η ομοιότητά μας βρίσκεται στην ανθρώπινη αξία μας, στο υψηλό ποιόν της 
ανθρωπιάς μας. Η τέλεια, λοιπόν, φιλία είναι συνάντηση και δεσμός δύο προσώπων απάνω 
στον ίδιο ηθικό άξονα, στην ίδια αξιολογική κλίμακα. Θεμέλιο και εγγύηση της αγάπης τους 
είναι η «αρετή», και επειδή η αρετή είναι «κτήμα ες αεί» του ανθρώπου, ούτε αλλοτριώνεται, 
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ούτε φθείρεται• οι φιλίες που δημιουργούνται απάνω σ’ αυτή τη βάση είναι σταθερές και 
μόνιμες, αδιάλυτες. 

  Φίλος είναι ο παραστάτης και σύμμαχός μας στον τραχύ αγώνα να υπάρξουμε, να 
σηκώσουμε το βάρος της ανθρωποσύνης μας, χωρίς να συντριβούμε ή να ευτελιστούμε. Όταν 
σε μια βαρυσήμαντη καμπή του βίου μελετούμε ή επιχειρούμε κάτι πολύ σοβαρό και 
επικίνδυνο, έχουμε ανάγκη από ένα καλόγνωμο σύμβουλο και αυστηρό κριτή, για να 
συζητήσουμε μαζί του ελεύθερα και χωρίς περιστροφές το πρόβλημά μας. Ποιος μπορεί να 
είναι αυτός ο σύμβουλος και κριτής; Μπορεί το πρόσωπο τούτο να είναι άλλος εκτός από τον 
φίλο; 
  
Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σσ. 111-121, 
Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα, 2008 (Διασκευή). 
 
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 

(90-110 λέξεις).  
Μονάδες 25  

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

διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό , αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη :  
α. Ακόμα και οι τρυφερές σχέσεις μας με τα άψυχα είναι φιλία. 

β. Η αμοιβαιότητα των αισθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση της 
φιλίας. 

γ. Η φιλία δεν αποκλείει την προσδοκία οποιασδήποτε υλικής ανταμοιβής 
και ευχαρίστησης. 

δ. Η τέλεια φιλία είναι εκείνη που στηρίζεται σε ηθικές αξίες. 

ε. Σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας μπορούμε να στηριχτούμε και σε 
άλλους συμπαραστάτες και συμβούλους εκτός από έναν φίλο. 

Μονάδες 10 
 
Β2. α) Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του 

κειμένου «Μπορούμε να διακρίνουμε … (την τέρψη της ευχάριστης 
συναναστροφής).» και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές 
στο κείμενο .  

Μονάδες 4  

 β) Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις;  
  Άλλωστε (1η παράγραφος)  
  δηλαδή (2η παράγραφος)  
  Όταν (2η παράγραφος)  
  λοιπόν (4η παράγραφος) .  

Μονάδες 4  

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

  εγκωμίασαν,   ευχαρίστηση,   συναναστροφής,   ακατάλυτη,   φθείρεται. 
    Μονάδες 5 
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 β)  Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου:  

  οικεία,   επιδέξιος,   ωφέλεια,   αξία,   αυστηρό. 

Μονάδες 5  
 
Β4. α)  Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών και της παρένθεσης στις 

παρακάτω περιπτώσεις της τρίτης παραγράφου:  

«διά το χρήσιμον» 

«αγαπά» 

(υλικό ή ηθικό). 
Μονάδες 3 

 β)  Να αιτιολογήσετε τη λειτουργία του β΄ ενικού ρηματικού προσώπου στη 
δεύτερη παράγραφο και του α΄ πληθυντικού στην τρίτη παράγραφο.  

Μονάδες 4 
 
Γ1. Σε ομιλία 500-600 λέξεων που θα γράψετε για να εκφωνήσετε σε εκδήλωση 

του σχολείου σας, με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη εποχή, να 
εκθέσετε:  
α)  τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας, όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε 

και 
β)  την άποψή σας σχετικά με τον ρόλο των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης/διαδικτύου στη δημιουργία σχέσεων φιλίας. 
Μονάδες 40 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. 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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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Σχετικά όψιμο στην εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού –ως τυπογραφικό κατόρθωμα, ως 
ιδιόκτητο αντικείμενο– το βιβλίο αντιπροσωπεύει και μια από τις ακλόνητες δεισιδαιμονίες. 
Ο άνθρωπος του βιβλίου αυτόχρημα1 ενσαρκώνει κάτι ανώτερο, έρχεται από μια βαθύτητα 

που δεν είναι εφικτή στον κοινό θνητό. Αυτός που διαβάζει, πιθανώς να έχει τέσσερα 

μάτια, αυτός που μελετά τις γραφές, πιθανώς να σκέπτεται με δύο κεφάλια. 

Άλλοτε, αυτή η άποψη είχε όντως βάση. Σε κοινωνίες όπου η γραφή (και η 

ανάγνωση, φυσικά) αποτελούσε προνόμιο πανίσχυρων μειοψηφιών, ο αστοιχείωτος 
κατείχε αυτόματα μια κατώτερη κοινωνική βαθμίδα. Τα «γράμματα» ήταν μυστική δύναμη, 

θείο δώρο, κατά συνέπεια, ανήκαν σε λίγους και ισχυρούς. Οι προνομιούχοι, άτομα των 
μεγάλων ευθυνών και της ραστώνης2, δεν είχαν σχέση με τη χειρωναξία, τον πόλεμο, τον 
όποιο σωματικό μόχθο... Συνέβαινε, δηλαδή, το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει σήμερα. 

Ο εκδημοκρατισμός και η αθρόα κατανομή των αγαθών του πνευματικού πολιτισμού, 

καταργώντας τα ιερατεία, κατάργησε και τα όρια του πνευματικού προβαδίσματος. Όλα 

ανήκουν σε όλους. Το βιβλίο διάβηκε θριαμβευτικά το κατώφλι του πληβείου, ώστε κάθε 
κοινωνία να είναι κοινωνία πολιτών, κοινωνία εργατών και αγοραστών, όπως και κοινωνία 

αναγνωστών. Δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος που να μην πέρασε κάποιες ώρες της ζωής 
του με χαμηλωμένα βλέφαρα, φυλλομετρώντας τις σελίδες κάποιου βιβλίου. 

Ωστόσο, η τυπογραφική δαψίλεια3 δεν άργησε να γεννήσει τα αντίθετα 

αποτελέσματα. Το ζήτημα σήμερα δεν είναι η αγορά, η κατοχή ή η ικανότητα ανάγνωσης 
του βιβλίου, αλλά κάτι πολύ απλούστερο: ο χρόνος και η αναγκαιότητά του. Βιβλιοθήκες με 
δέκα, εκατό ή χίλια βιβλία σε κάνουν να αναρωτιέσαι ποιος τα διαβάζει, πόσο τα θυμάται 
και γιατί θα πρέπει να τα θυμάται. Μόλις τελειώσουν μια τάξη, οι μαθητές πετούν 
επιδεικτικά στους δρόμους τα αναγνωσματάρια με μεγάλη ανακούφιση. Τα κάτεργα 

τελείωσαν. Αλλά το φαινόμενο δεν τελειώνει εκεί. Βιβλία που αγαπήσαμε στα νιάτα μας, 
μετά από κάποιες δεκαετίες, έχουν την ίδια τύχη. Όλες οι ηλικίες νιώθουν τον πειρασμό να 

μιμηθούν τους μαθητές. Βιβλία που κάποτε είχαν το σπάνιο κύρος της αλήθειας, μετά από 

μία δεκαετία, υποβιβάζονται σε έναν άψυχο όγκο χαρτί. 
Λείπει μήπως η καθοδήγηση, η σοφή εκλογή, η μύηση; Πιθανώς, αλλά συνάμα 

ισχύει και η άποψη ότι –όπως ο έρωτας– το βιβλίο έχει τη δική του ώρα: μιλάει μόνο σε 
κάποιες στιγμές, ενώ τις περισσότερες φορές μένει κλειδωμένο και βουβό. Όσο για τη 

μνήμη, την αληθινή τράπεζα των βιβλίων, έχει την ίδια συμπεριφορά: ξεχνάει χιλιάδες 
σελίδες για να συγκρατήσει μια φράση, μια σκηνή, ένα όποιο απόσπασμα. Οι αναγνώστες, 
γενικά, είναι άνθρωποι που διάβασαν μεν, αλλά προϊόντος του βίου λησμονούν μάλλον 
παρά θυμούνται. Ό,τι μοιάζει ξένο, επίκτητο, διαλύεται για να παραχωρήσει τη θέση του σε 
κάποιες ανθεκτικές εντυπώσεις. Το βιβλίο μένει στον βαθμό που συναιρείται με τη ζωή. 
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Έμεινε ό,τι μπόρεσε, γράφει ο Βαλερί για τα διαβάσματά του. Κι αυτό που μένει είναι 
αναγκαστικά λίγο, όσο είναι και το πνευματικό ανάστημα του αναγνώστη.  

 
Κ. Παπαγιώργης, «Αναγνώστες» στο Υπεραστικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2014, σσ. 308-310. 
(διασκευή) 
 

1. αυτόχρημα: πραγματικά, αληθινά, όντως.  
2. ραστώνη: ραθυμία, νωθρότητα, η έλλειψη ενεργού ενδιαφέροντος. 
3. δαψίλεια: αφθονία.  

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

Μονάδες 25 
 
Β1. Να  επαληθεύσετε  ή  να διαψεύσετε , σύμφωνα  με  το  κείμενο,  το  

περιεχόμενο  των  παρακάτω  προτάσεων ,  γράφοντας  στο  τετράδιό σας,  
δίπλα  στο  γράμμα  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  πρόταση,  τη  λέξη  Σωστό,  αν η 
πρόταση είναι  σωστή , ή τη λέξη Λάθος ,  αν η πρόταση είναι  λανθασμένη: 

α . Η μελέτη απαιτεί  πιο  σύνθετες  νοητικές  λειτουργίες από την  απλή 

ανάγνωση . 

β . Στο  παρελθόν,  η ικανότητα  ανάγνωσης  και  γραφής αποτελούσε  

προνόμιο όλων  των  κοινωνικών τάξεων . 

γ . Στις σύγχρονες κοινωνίες,  το  βιβλίο  γνωρίζει  μεγάλη  διάδοση . 

δ . Τα  βιβλία διατηρούν  διαχρονικά  το  κύρος  της αλήθειας για  όλους  τους  

αναγνώστες . 

ε . Οι  αναγνώστες συγκρατούν  στη  μνήμη  τους  το  σύνολο  του 
περιεχομένου  των βιβλίων που  διάβασαν.   

Μονάδες 10 
 
Β2. α) Να  βρείτε  έναν τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου  του 

κειμένου  «Άλλοτε, αυτή  η  άποψη  … τις  σελίδες  κάποιου  βιβλίου.» 
και να τεκμηριώσετε  την  απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. 

Μονάδες 4 
 

 β) Ποια  νοηματική σχέση  εκφράζουν  οι παρακάτω  διαρθρωτικές λέξεις; 

  Άλλοτε (δεύτερη παράγραφος) 
  δηλαδή (δεύτερη παράγραφος) 
  Ωστόσο (τρίτη παράγραφος). 

Μονάδες 3 
 

Β3. α) Να  γράψετε  μία  ομόρριζη (απλή  ή  σύνθετη) για καθεμιά  από  τις 
παρακάτω  λέξεις του κειμένου:  

  θνητό,  όντως,  σχεδόν,  πειρασμό , λείπει , μύηση,  μένει . 
    Μονάδες 7 
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β) Να  ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις,  αντικαθιστώντας  την  
υπογραμμισμένη  λέξη με ένα  αντώνυμό  της: 

i) Σχετικά  όψιμο  στην  εξέλιξη  του δυτικού  πολιτισμού , το  βιβλίο  

αντιπροσωπεύει  και  μια από  τις ακλόνητες δεισιδαιμονίες .  

ii) Σε  κοινωνίες  όπου  η  γραφή (και  η  ανάγνωση ,  φυσικά) 

αποτελούσε  προνόμιο  πανίσχυρων  μειοψηφιών ,  ο  αστοιχείωτος  

κατείχε αυτόματα μια  κατώτερη  κοινωνική βαθμίδα . 

iii) Βιβλία  που  κάποτε  είχαν  το  σπάνιο κύρος  της αλήθειας, μετά  από 
μία  δεκαετία ,  υποβιβάζονται  σε έναν άψυχο όγκο χαρτί. 

Μονάδες 3 
 

γ) Να  ξαναγράψετε  τις ακόλουθες  προτάσεις,  αντικαθιστώντας  την  
υπογραμμισμένη  λέξη με ένα  συνώνυμό  της. 

i) Ο  αστοιχείωτος  κατείχε  αυτόματα  μια κατώτερη  κοινωνική 

βαθμίδα .  

ii) Όλες οι  ηλικίες  νιώθουν  τον πειρασμό να μιμηθούν  τους  μαθητές . 

iii) Το  βιβλίο μένει  στον  βαθμό που συναιρείται  με  τη ζωή . 

Μονάδες 3 
 
Β4. α) Να  αναγνωρίσετε το  είδος  της σύνταξης  στο  παρακάτω  απόσπασμα  και 

να την  μετατρέψετε  στο άλλο  είδος. 

«Ο  εκδημοκρατισμός  και η  αθρόα  κατανομή  των  αγαθών  του 
πνευματικού  πολιτισμού κατάργησε  και τα όρια  του πνευματικού 
προβαδίσματος.» 

Μονάδες 2 
 

 β) Να  δώσετε ,  μέσα από  το κείμενο, τρία  (3) παραδείγματα  ποιητικής  
λειτουργίας  της γλώσσας . 

Μονάδες 3 
 
Γ1. Σε  ένα  άρθρο  500-600 λέξεων  που  θα  δημοσιευτεί  στην  ηλεκτρονική  

εφημερίδα  του σχολείου  σας, να   εκθέσετε  τις απόψεις σας σχετικά  με:   
α)  την  αξία της ανάγνωσης και  της μελέτης έντυπων  και  ψηφιακών 

βιβλίων, και 
β)  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν , θετικά  ή αρνητικά , τη  σχέση  του 

σύγχρονου  ανθρώπου  με το βιβλίο . 
Μονάδες 40 
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ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  να γράψετε το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  πάνω-
πάνω  να  συμπληρώσετε τα  ατομικά  σας στοιχεία .  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 : 18.30.  

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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Α Ε ΑΔ ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ  

Γ΄ ΤΑ ΗΣ Η Ε ΗΣ Υ Α   Δ΄ ΤΑ ΗΣ ΕΣ Ε Υ ΓΕ Υ Υ Ε Υ  

ΤΕΤΑ ΤΗ 07 Υ Υ 2017  -  Ε ΕΤΑΖ Ε  ΑΘΗ Α: 
Ε Ε Η Η Γ ΩΣΣΑ ΓΕ ΗΣ Α ΔΕ ΑΣ 

ΣΥ  ΣΕ ΔΩ : ΤΕΣΣΕ Σ (4) 

 

Ε Ε  

[Επιστήμη και επιστήμονες]   

H επιστήμη, ως αέναος αγώνας του ανθρώπου για την κατάκτηση της γνώσης, με την 
οξυδερκή παρατήρηση, τη διαίσθηση και την έρευνα, ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες και 
φωτίζει τον νου. Επιστήμη, βέβαια, και τεχνολογία δεν ταυτίζονται, διότι η επιστήμη παραμένει 
προσηλωμένη στην όλο και πιο βαθιά κατάκτηση της γνώσης, ενώ η τεχνολογία έχει ως 
επιδίωξη την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης 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, τους οποίους έχουν 
οραματιστεί  προσωπικότητες που διαθέτουν υψηλά ηθικά ιδανικά. 

Εάν βέβαια ο Αϊνστάιν είχε ζήσει ολόκληρο τον εικοστό αιώνα, με επαναστάσεις, 
παγκοσμίους θερμούς και ψυχρούς πολέμους, αλλά και δοξασμένο από τη ραγδαία ανάπτυξη 
των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, ίσως προβληματιζόταν περισσότερο. Η 
προώθηση των φυσικών επιστημών και η έκρηξη της τεχνολογίας, η οποία έχει προσλάβει 
φρενήρεις ρυθμούς στην εποχή μας, εγείρουν απορίες και συγκλονιστικά ερωτήματα. Η 
επιστήμη αναπτύσσεται συνήθως σε σχέση με τις πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων, 
ακολουθεί όμως βασικά την εξέλιξη μιας κοινωνίας και αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο 

πνευματικό και ηθικό της επίπεδο. Όμως η τεχνολογία, που βελτίωσε σημαντικά τις συνθήκες 
της ζωής μας, βοήθησε ή εμπόδισε τον άνθρωπο να γίνει περισσότερο άνθρωπος;  

Τα ευγενή ιδεώδη του ανθρωπισμού διασύρθηκαν και υπονομεύθηκαν στις μέρες μας. Η 
σύγχυση πραγματικών και πλασματικών αναγκών, η πνιγηρή εντατικοποίηση του ρυθμού της 
ζωής στις μεγαλουπόλεις, η εσωτερική μοναξιά, το άγχος και η αγωνία αλλοτριώνουν 
βαθύτατα και παρεμποδίζουν την πνευματική ολοκλήρωση των ανθρώπων.  

Μέσα στο κλίμα αυτό ζει, μεγαλώνει και εργάζεται ο σύγχρονος επιστήμονας. Ο 
επιστήμονας 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 της –ή την κατάχρησή της– 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 ως 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 κανένας άλλος δεν μπορεί 
ή δεν επιτρέπεται να επιβάλλει στη συνειδητή ελευθερία του επιστήμονα παρά μόνον η 
συναίσθηση της ανθρώπινης και γενικά της κοινωνικής του ευθύνης. 

Δυστυχώς, όμως, οι αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση από τη σύγχρονη τεχνολογία 
επιστημονικών γνώσεων και ανακαλύψεων δεν ανήκουν πάντοτε στην απόφαση ή στη 
σύμφωνη γνώμη εκείνων που τις ανακάλυψαν, ούτε οι πολλαπλές συνέπειες από τη χρήση 
τους έχουν όσο και όπως θα άρμοζε υπολογισθεί. Για τούτο, συχνά οι στόχοι μιας 
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ερευνητικής πορείας διασπείρονται. Πολλοί διάσημοι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προβλέψουν 
τις πρακτικές εφαρμογές των ανακαλύψεών τους. 

Για να παραμείνουν όμως οι στόχοι της επιστήμης ανθρωποκεντρικοί, κρίνεται απολύτως 
αναγκαίος ο επανακαθορισμός τους από «προσωπικότητες με υψηλά ηθικά ιδανικά», κατά τον 
Αϊνστάιν, δηλαδή από έντιμους, συνεπείς και ανιδιοτελείς, διορατικούς, ειλικρινείς και 
αντικειμενικούς ανθρώπους-επιστήμονες. 
 
Γρηγόρης Σκαλκέας, Διασκευή από ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών. 

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

(90-110 λέξεις) . 
Μονάδες 25  

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

προτάσεις γράφοντας στο τετράδιό σας  δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό ή  Λάθος: 

 
α. Η επιστήμη και η τεχνολογία ταυτίζονται ως προς τους στόχους τους.  

β. Η επιστήμη στοχεύει αποκλειστικά στην ικανοποίηση των πρακτικών 
αναγκών του ανθρώπου.  

γ. Οι ανθρωπιστικές αξίες υπονομεύτηκαν στην εποχή μας. 
δ. Ο επιστήμονας έχει ευθύνη για τη χρήση της επιστημονικής γνώσης που 

παράγει. 
ε. Επιστήμονες υψηλών ιδανικών θα συμβάλουν στη  διατήρηση του 

ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της επιστήμης.  

Μονάδες 10 
 

 
 
Β2. α) Να βρείτε έναν  από τους  τρόπους ανάπτυξης της πρώτης  παραγράφου 

του κειμένου  «Η επιστήμη … ηθικά ιδανικά» (μονάδες 2) και να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο  (μονάδες 2). 

 

Μονάδες 4 

 β) Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις  ή 
φράσεις  (με έντονη γραφή στο κείμενο) : 

  βέβαια (1η παράγραφος)  
  εάν (2η παράγραφος)  
  όμως (2η παράγραφος)  
  για τούτο (5η παράγραφος)  
  δηλαδή (6η παράγραφος)  
 

Μονάδες 5 
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Β3. α) Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις  του κειμένου , 
αντικαθιστώντας τις υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες, 
χωρίς να αλλάζει το νόημα : 

 Η επιστήμη ως αέναος αγώνας του ανθρώπου .  

 η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη  στην κατάκτηση της 
γνώσης.  

 Η προώθηση των φυσικών επιστημών και η έκρηξη της 
τεχνολογίας  [... ]  εγείρουν  απορίες . 

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

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

    Μονάδες 5 

 

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

 
 συγκεκριμένο (2η παράγραφος)  
 βελτίωσε (2η παράγραφος)  
 ευθύνη (4η  παράγραφος)  
 υλική (4η παράγραφος)  
 ελευθερία (4η  παράγραφος)  

  

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

επιτυγχάνει ο συγγραφέας με το ασύνδετο σχήμα ;   

Μονάδες 3 

 β) «Όμως η τεχνολογία. ..περισσότερο άνθρωπος ;»  (2η  παράγραφος)  Τι 
επιδιώκει ο συγγραφέας με τη χρήση του ρητορικού ερωτήματος ;  

Μονάδες 3 

 

Γ1. Στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου σας  ως υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες 
και μελλοντικοί/κές επιστήμονες  εκφωνείτε μια ομιλία  500-600 λέξεων στην 
οποία εστιάζετε σε δύο άξονες :  

 

α)  στον ρόλο της επιστήμης  στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά 
τη γνώμη σας, σύγχρονων προβλημάτων και  

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

αυτό τον στόχο. 

Μονάδες 40 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 

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

πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. 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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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Για τον «εναλλακτικό τουρισμό» 

Μια μαθητεία στο «ταξιδεύειν» σημαίνει τη δυνατότητα να διπλασιάζεις τον κόσμο 

 

Διευρύνονται συνεχώς οι μορφές του τουρισμού που έχουν εδραιωθεί στη χώρα μας. 
Διεργασίες αναδιάρθρωσης και εξειδίκευσης των προσφερομένων υπηρεσιών ωθούν σε 
σχήματα εκπαιδευτικού, συνεδριακού, θεραπευτικού, αθλητικού, οικολογικού και χειμερινού 
τουρισμού, με έμφαση συχνά σε πρωτοβουλίες αγροτοτουρισμού και οικοτουρισμού. Ως προς 
τον τελευταίο, οι επιμέρους αποχρώσεις του συναρτώνται με τον τρόπο κατανόησης των 
οικολογικών ιδιαιτεροτήτων συγκεκριμένων περιοχών και με το πλέγμα δυνατοτήτων ομαλής 
ένταξης οργανωμένων τουριστικών δραστηριοτήτων σ’ αυτές. 

Από μια άποψη, ο οικοτουρισμός θα σήμαινε ότι οι φορείς του δημιουργούν ένα σύνολο 
συνθηκών «οικίας», δηλαδή οι φιλοξενούμενοι στους κόλπους μιας κοινότητας να νιώθουν σαν 
στο σπίτι τους, μακριά από το καθημερινό πεδίο της εργασίας και συνάμα αρκετά κοντά στην 
οικογενειακή θαλπωρή. Σ’ αυτό το πλαίσιο η κοινότητα ορίζει κανόνες συλλογικής λειτουργίας, 
προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του ανθρώπου-πολίτη. Για παράδειγμα, ως 
δικαίωμα υπολογίζεται η προστασία από την ηχορύπανση, από την κακογουστιά και ό,τι 
προσβάλλει την καλλιτεχνική ευαισθησία, για να μην αναφερθώ σε μορφές αναψυχής και 
διασκέδασης, που τυποποιούν τη χαμηλότερη βαθμίδα αισθητικής συγκίνησης και 
προσφέρονται ως προϊόντα αθρόας κατανάλωσης. 

Η δημιουργική αξιοποίηση ενός ταξιδιού θα μπορούσε να ξεπερνά τα γνωρίσματα μιας 
εφήμερης εκτόνωσης. Για παράδειγμα, ένα ταξίδι στη φύση θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
δραστηριότητες όπως το καγιάκ, το ράφτινγκ, την πεζοπορία σε μονοπάτια, την ιππασία, την 

ορεινή ποδηλασία, το αλεξίπτωτο πλαγιάς, την εξερεύνηση σπηλαίων, το ορειβατικό σκι, τις 

χιονοδρομίες πίστας, τη χιονοσανίδα, την ορεινή οικολογική κατασκήνωση, τον πολιτισμικό 
τουρισμό κ.ά. Η δημιουργική αξιοποίηση ενός ταξιδιού θέτει κυρίως, από την αρχή και με 
αβίαστο τρόπο, το σύνολο των σχέσεων ανάμεσα στον εργάσιμο και τον υπό διάθεση χρόνο, 

που συνήθως επιπόλαια ονομάζεται και «ελεύθερος». Και αυτό, γιατί είναι αντιληπτή η 
πολυσχιδής σήμερα εκμετάλλευση του «ελεύθερου χρόνου» στους κόλπους μιας «μαζικής 
κουλτούρας» που εμπορευματοποιεί τα πάντα. Ο εναλλακτικός τουρισμός, αντίθετα, συνδέεται 
με τα στοιχεία μιας νέας ευαισθησίας, τα οποία συνάγονται από νέες μορφές συλλογικότητας 
μέσα σε «στέκια» αναψυχής, που θα τείνουν να καταστούν εστίες πολιτικής και πολιτισμικής 
παιδείας. Είναι προφανές ότι μια τέτοια νοοτροπία προϋποθέτει, ευρύτερα, την απόρριψη των 
καταναλωτικών προτύπων.  

Μια μαθητεία στο «ταξιδεύειν» σημαίνει τη δυνατότητα να διπλασιάζεις τον κόσμο: πέρα 
απ’ αυτόν που σε καθηλώνει στις ανάγκες και τους καταναγκασμούς του επιούσιου, διανοίγεται 
ένας δεύτερος, που μπορεί να φέρει και τη σφραγίδα σου. Μια παρόμοια στάση καταγράφεται 
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ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

με ευστοχία στον Μικρό Ναυτίλο του Οδυσσέα Ελύτη: «Γίνομαι άνεμος για τον χαρταετό και 
χαρταετός για τον άνεμο, ακόμη κι όταν ουρανός δεν υπάρχει...». 

 
Διασκευή άρθρου του Παναγιώτη Νούτσου  (από τον ημερήσιο τύπο, 2001) 

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

(80-90 λέξεις).  
Μονάδες 25  

 
 
Β1.  Με βάση το κείμενο που σας δόθηκε, να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της 

Α στήλης με τις φράσεις που νοηματικά τις συμπληρώνουν από τη στήλη 
Β:  

 

 Α Β 

 

1. 

 

Μια μαθητεία στο «ταξιδεύειν» 

σημαίνει 

 

α.  την εκμετάλλευση του 
ελεύθερου χρόνου στο πλαίσιο 
της μαζικής κουλτούρας. 

β.  την αναζήτηση εναλλακτικών  
μορφών τουρισμού. 

γ.  τη συμμετοχή αποκλειστικά σε 
προγράμματα εκπαιδευτικού 
τουρισμού. 

 

2. 
 

Οι επιμέρους αποχρώσεις του 
οικοτουρισμού συναρτώνται με 

 

α.  τη διατήρηση του 
οικοσυστήματος από μέρους 
της τοπικής κοινότητας.  

β.  την ικανοποίηση της ανάγκης 
για εκτόνωση από την πίεση 
της εργασίας. 

γ.  τις ποικίλες δραστηριότητες 
που μπορεί ο τουρίστας να 
απολαύσει στη φύση. 

 

3. 

 

Η δημιουργική αξιοποίηση ενός 
ταξιδιού θέτει σε νέα βάση τη 
σχέση ανάμεσα στον εργάσιμο 
και τον ελεύθερο χρόνο, γιατί 

 

α.  διευρύνει τα όρια του 
ελεύθερου χρόνου σε βάρος 
του εργάσιμου. 

β.  εμπλουτίζει τον ελεύθερο 
χρόνο με ποικιλία 
δραστηριοτήτων στη φύση.  

γ.  επαναπροσδιορίζει το ζήτημα 
της εκμετάλλευσης και 
εμπορευματοποίησης του 
χρόνου. 
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4. 

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός 
διαμορφώνει 

 

α.  νέες μορφές μαζικής 
συμμετοχής. 

β.  καταναλωτικά πρότυπα ζωής.  
γ.  τρόπους εφήμερης  

διασκέδασης και εκτόνωσης.   
 

5. 

 

Ως δικαίωμα του ανθρώπου-

πολίτη, μέλους μιας κοινότητας, 

υπολογίζεται 

 

α.  η διαμόρφωση προτύπων που 
αποτρέπουν την αισθητική 
καλλιέργεια. 

β.  η δημιουργία ευνοϊκών 
συνθηκών για τη βίωση 
αισθητικής συγκίνησης.  

γ.  η δημιουργία ευνοϊκών 
συνθηκών για την απόλαυση 
προϊόντων μαζικής 
κατανάλωσης. 

 

Μονάδες 10 

 
 
Β2. α) Να γράψετε  δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του 

κειμένου  «Η δημιουργική αξιοποίηση...προτύπων» (μονάδες 2) και να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο  (μονάδες 4) .  

Μονάδες 6  

 β)  
i .  Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου ποιον τρόπο πειθούς 

χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, αναφερόμενος στο  απόσπασμα  από 
τον Μικρό Ναυτίλο  του Οδυσσέα Ελύτη ; (μονάδα 1)  

i i .  Τι πετυχαίνει  ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο 
πειθούς ; (μονάδες 2) 

  Μονάδες 3  
 

Β3. α)  Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας καθένα 
από τους  υπογραμμισμένους τύπους  με ένα συνώνυμό  τους:  

i.  Διευρύνονται συνεχώς οι μορφές του τουρισμού που έχουν 
εδραιωθεί  στη χώρα μας .  

i i .  Ως προς τον τελευταίο, οι επιμέρους αποχρώσεις του 
συναρτώνται  με τον τρόπο κατανόησης των οικολογικών 
ιδιαιτεροτήτων συγκεκριμένων περιοχών .  

i i i .  Για παράδειγμα, ως δικαίωμα υπολογίζεται  η προστασία από την 
ηχορύπανση.  

iv.  Η δημιουργική αξιοποίηση ενός ταξιδιού θα μπορούσε να 
ξεπερνά  τα γνωρίσματα μιας εφήμερης εκτόνωσης.  
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v. Και αυτό γιατί είναι αντιληπτή η πολυσχιδής  σήμερα 
εκμετάλλευση του «ελεύθερου χρόνου» στους κόλπους μιας 
«μαζικής κουλτούρας» που εμπορευματοποιεί τα πάντα.  

    Μονάδες 5 

 

 β)  Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας την 
υπογραμμισμένη λέξη με ένα αντώνυμό της:  

i.  Διευρύνονται  συνεχώς οι μορφές του τουρισμού που έχουν 
εδραιωθεί στη χώρα μας .  

i i .  Η δημιουργική αξιοποίηση ενός ταξιδιού θα μπορούσε να 
ξεπερνά  τα γνωρίσματα μιας εφήμερης  εκτόνωσης.  

i i i .  Για παράδειγμα ένα ταξίδι στη φύση θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει  δραστηριότητες όπως το καγιάκ, το ράφτινγκ . 

iv.  Ο εναλλακτικός τουρισμός  συνδέεται με τα στοιχεία μιας νέας 
ευαισθησίας, τα οποία συνάγονται από νέες μορφές 
συλλογικότητας  μέσα σε «στέκια» αναψυχής .  

v.  Είναι προφανές ότι μια τέτοια νοοτροπία προϋποθέτει, ευρύτερ α, 
την απόρριψη  των καταναλωτικών προτύπων.  

Μονάδες 5  

Β4. α)    

i.  Τι πετυχαίνει  ο συγγραφέας με τη χρήση  της ενεργητικής 
σύνταξης στην παρακάτω πρόταση ;  
«Σε αυτό το πλαίσιο η κοινότητα ορίζει κανόνες συλλογικής 
λειτουργίας» (μονάδες 2) 

i i.  Να ξαναγράψετε την πρόταση μετατρέποντας τη σύνταξη σε 
παθητική . (μονάδες 2)  

Μονάδες 4 

 β)  Να γράψετε  δύο (2) παραδείγματα ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας  
μέσα από το κείμενο . 

Μονάδες 2 
 
 
Γ1. Σε ομιλία σας στο πλαίσιο συζήτησης, η οποία οργανώνεται στη σχολική 

κοινότητα, παρουσιάζετε τις απόψεις σας  για τα παρακάτω θέματα :  
α)  τι προσφέρει το «ταξιδεύειν» σε έναν άνθρωπο της ηλικίας σας ;  
και 
β)  ποια μορφή τουρισμού  (μαζικού/συμβατικού ή εναλλακτικού) θα 

επιλέγατε και γιατί ; 
Το κείμενό σας θα έχει έκταση 500 -600 λέξεις. 

Μονάδες 40 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

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

πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. 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 : 17.00  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[Παιδεία και εκπαίδευση]   

 

Παιδεία και εκπαίδευση είναι δύο όροι που συχνά πυκνά εναλλάσσονται, σάμπως να 
πρόκειται για συνώνυμα, με ταυτόσημο νόημα και στόχο∙ θεωρητικό και πρακτικό. Ως ρίζα 
και κορμός ενός πολύκλαδου δένδρου, η λέξη παιδεία (δυσμετάφραστη ή και αμετάφραστη 
στις ξένες γλώσσες) εμφανίζει εξελισσόμενο, σημασιολογικό και λειτουργικό εύρος και 
βάθος. Οι αρχές της ανιχνεύονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή, δηλώνοντας κατ΄ αρχήν 
την τροφή και την ανατροφή ενός παιδιού, αλλά και την καλλιέργεια ενός δένδρου. Στον 
Πλάτωνα η λέξη σαφώς πλέον αναβαθμίζεται και αναδεικνύεται σε μέτρο γνώσης και 
αρετής, καλύπτοντας τελικώς τόσο την πλατωνική οντολογία όσο και την πλατωνική 
επιστήμη1. Η ίδια λέξη θεωρείται στην ελληνική αρχαιότητα ενίοτε2 συνώνυμη της νεαρής 
ηλικίας, ενώ σκοπίμως συνάπτεται κάποτε τόσο με την παιδία όσο και με την παιδιά∙ 
σημαίνοντας την παιδαριώδη φλυαρία και ανοησία αφενός, το παίγνιο (ως διασκέδαση ή ως 
φιλόσοφη μέθοδο) αφετέρου.  

Πλησιέστερη ετυμολογικά και λειτουργικά προς την παιδεία αναγνωρίζεται η 
μεταγενέστερη εκπαίδευσις, παράγωγη του ρήματος εκπαιδεύω, το οποίο, όσο βλέπω στα 
λεξικά, εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα, με τη σημασία του διδάσκω 
κάποιον κάτι ή εντυπώνω σε κάποιον κάτι με τη διδασκαλία∙ αυτού του είδους η εκπαίδευση 
αφορά ενίοτε και την προσαρμοστική άσκηση ενός ζώου. 

Ωστόσο, οι όροι παιδεία και εκπαίδευση δεν είναι ούτε ετυμολογικά και 
σημασιολογικά συνώνυμοι ούτε λειτουργικά ισοδύναμοι. Πράγμα που σημαίνει ότι η 
ευκαιριακή (μπορεί και σκόπιμη) εναλλαγή τους στη θεωρία και στην πράξη δημιουργεί 
σύγχυση εις βάρος και των δύο συντελεστών της κρίσιμης αυτής συζυγίας. Ζητούμενο 
επομένως παραμένει ο νηφαλιότερος έλεγχος, προκειμένου να διαφανούν τόσο τα κοινά 
όσο και τα διαφορετικά τους σημεία, που επιτρέπουν συγχρόνως τη σύγκριση και τη 
διάκρισή τους. Που πάει να πει ότι: παιδεία και εκπαίδευση βρίσκονται εξ ορισμού σε 
συμμαχική και συνάμα σε αντίπαλη σχέση. Κοινός τους παρονομαστής παραμένει η 
διαβαθμισμένη γνώση ως μάθηση, ασκημένη κυρίως εντός θεσμοθετημένων θυλάκων3 της 
πολιτείας, χωρίς να αποκλείεται και η ιδιωτική τους κηδεμονία, η οποία σε ορισμένες 
περιπτώσεις παίρνει τη μορφή ταξικής και οικονομικής υπεροχής. 

Από εκεί και πέρα αρχίζουν προφανείς και λανθάνουσες διαφορές, οι οποίες, ανάλογα 
με τον χώρο και τον χρόνο, αυξομειώνονται, χωρίς όμως να καταργούνται. Οι διαφορές 

προκύπτουν από τη διαφορετική τους φύση και τον αποκλίνοντα προορισμό τους.   

                          
1
 Η θεωρία του Πλάτωνα για το ον και την επιστήμη.  

2
 Ενίοτε: μερικές φορές.  

3
 Θεσμοθετημένοι θύλακες:  εδώ, εννοούνται οι εκπαιδευτικοί θεσμοί. 
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Δηλαδή: Η παιδεία είναι περισσότερο μέθοδος∙ η εκπαίδευση κυρίως πράξη. Η παιδεία 
είναι (πρέπει να είναι, για να μην παραβαίνει τον εαυτό της) λειτουργία λίγο πολύ ελεύθερη. 

[…] Αντίθετα, η εκπαίδευση ελέγχεται εκ προθέσεως εντεταλμένη4. Η παιδεία είναι (οφείλει 
να είναι) προαιρετική∙ η εκπαίδευση θεωρείται, και σωστά, υποχρεωτική. 

 

Δ. Ν. Μαρωνίτης, εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», 1/3/2009 και 8/3/2009 (το κείμενο 
προσαρμόστηκε για τον σκοπό της αξιολόγησης).  
 
 
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας 

δόθηκε  (90-110 λέξεις) .  
Μονάδες 25  

 
Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , με βάση το κείμενο , τις παρακάτω 

προτάσεις , γράφοντας στο τετράδιό σας  δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό  ή Λάθος:  

 
α. Το περιεχόμενο του όρου «παιδεία» παραμένει αμετάβλητο στο 

πέρασμα του χρόνου . 

β. Η παιδεία στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή αφορά αποκλειστικά στον 
άνθρωπο. 

γ. Η λέξη παιδία για τους αρχαίους Έλληνες σήμαινε την παιδαριώδη 
φλυαρία και ανοησία . 

δ. Η «παιδεία»  και η «εκπαίδευση» είναι έννοιες εντελώς άσχετες μεταξύ 
τους. 

ε. Η εκπαίδευση λειτουργεί ως θεσμοθετημένη διαδικασία . 

Μονάδες 10 
 

 
Β2. α) Να βρείτε έναν τρόπο  ανάπτυξης της τελευταίας  παραγράφου του 

κειμένου  «Από εκεί … υποχρεωτική.» (μονάδες 2) και να τεκμηριώσετε 
την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο  (μονάδες 3). 

 

Μονάδες 5  

 β) Να γράψετε  ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι  παρακάτω 
διαρθρωτικές λέξεις  ή φράσεις  (με έντονη γραφή στο κείμενο)  στην 
τρίτη παράγραφο :  

  Ωστόσο  
  επομένως   
  προκειμένου  
  Που πάει να πει ότι   
  κυρίως   
   

Μονάδες 5 

                          
4
 Δηλαδή, η εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι έχει καθορισμένη αποστολή. 
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Β3. α)  Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις/περιόδους λόγου  του 
κειμένου , αντικαθιστώντας καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις 
με μία συνώνυμή της, χωρίς να αλλάζει το νόημα :  

 Οι αρχές της ανιχνεύονται  στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή .  

 Η ίδια λέξη [ ...]  σκοπίμως συνάπτεται  κάποτε τόσο με την 
παιδία  όσο και με την παιδιά .  

 [...] το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά , εμφανίζεται  πρώτη 
φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα . 

 [...] δημιουργεί σύγχυση εις βάρος και  των δύο συντελεστών 
της κρίσιμης αυτής συζυγίας .  

 Από εκεί και πέρα αρχίζουν προφανείς  και λανθάνουσες 
διαφορές [...].  

    Μονάδες 5 

β)  Να αντικαταστήσετε καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις 
(υπογραμμισμένες στο κείμενο) με μία αντώνυμή της:  

 αναβαθμίζεται  (1η  παράγραφος)  
 μεταγενέστερη  (2η  παράγραφος)  
 επιτρέπουν (3η παράγραφος)  
 ιδιωτική  (3η  παράγραφος)  
 διαφορές (4η παράγραφος)  

 Μονάδες 5  

 
Β4. Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου «Παιδεία … αφετέρου» κυριαρχεί η 

παθητική φωνή.  
 

α)  Να εντοπίσετε δύο ρήματα παθητικής φωνής σε αυτή την παράγραφο 

(μονάδες 2).  
 
β)  Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί η παθητική φωνή στη διαμόρφωση του 

ύφους του κειμένου στη συγκεκριμένη παράγραφο (μονάδες 3).  
Μονάδες 5  

 
 
Γ1. Με αφορμή διάλογο που έχει ανοίξει στη σχολική κοινότητα σχετικά με τον 

μορφωτικό ρόλο του σχολείου  στον 21Ο αιώνα, γράφετε ένα άρθρο (500-
600 λέξεις) στη μαθητική  εφημερίδα στο οποίο:  

 

α)  υποστηρίζετε την άποψη ότι το σχολείο οφείλει, παράλληλα με την 
εκπαιδευτική, να ασκεί και παιδευτική λειτουργία ,  και  

 
β)  προτείνετε, αιτιολογημένα, τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί και 

μαθητές/μαθήτριες μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του  
παιδευτικού ρόλου του σχολείου. 

 

 Προσοχή: στο άρθρο να μην αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας.  

Μονάδες 40 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. 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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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η αυτοβιογραφία του φωτός  
 

(Στο κείμενο «μιλάει» το φως) 
 

 Η κορυφαία πράξη στην εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη Γη υπήρξε η εμφάνιση του 
ανθρώπου. Ελπίζω ότι δεν θα θεωρηθεί αυτό κρίση μεροληπτική, που οφείλεται στους 

ιδιαίτερους δεσμούς μου με τον άνθρωπο. Δεν μπορεί όμως να αμφισβητηθεί ότι το 
προικισμένο αυτό ον της εξελίξεως κατόρθωσε γρήγορα να κυριαρχήσει στον πλανήτη. Έχει 
εποικήσει σχεδόν κάθε γωνιά του, κατέκτησε τις θάλασσες και τον αέρα και καθυπόταξε την 
φύση για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες. 
 Δύσκολα πάντως γίνεται πιστευτό ότι ο άνθρωπος έχει κοινές ρίζες με άλλα θηλαστικά, 
και μάλιστα με κάποια είδη πιθήκων· ούτε τις ίδιες ικανότητες έχουν ούτε παρόμοια νοημοσύνη 
δείχνουν. Η κοινή όμως αυτή καταγωγή δεν φαίνεται πια να αμφισβητείται. Μόνον που 
χρειάσθηκαν εκατομμύρια χρόνια για να εξελιχθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το νευρικό του 
σύστημα στα σημερινά επίπεδα πολυπλοκότητας και οργανώσεως. Από τότε όμως επέρχεται 
μια βαθύτατη αλλαγή στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου. Η βιολογική εξέλιξη του είδους 
υπερφαλαγγίζεται από τις κατακτήσεις του νου και της εμπειρίας, που μέσω της γλώσσας ή 
της μνήμης μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Ομολογώ ότι, αν δεν το ζούσα, δύσκολα θα το 
πίστευα. Είναι όμως γεγονός ότι σε λιγότερο από είκοσι χιλιάδες χρόνια οι κυνηγετικές φυλές 

και οι νομάδες, χάρις στην επιταχυνόμενη πολιτιστική εξέλιξη, γίνονται οι σημερινοί άνθρωποι: 
καλλιτέχνες και επιστήμονες, επινοητές τεχνολογικών εξελίξεων, με συνείδηση του εαυτού τους 
και του κόσμου. 
 Δεν αξίζει να επιμείνω σε λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι ότι σήμερα, που διηγούμαι τα 
πάθη μου και τα πάθη του Σύμπαντος, δεν αμφισβητείται η διανοητική υπεροχή του 
ανθρώπου· και είναι πράγματι σπουδαία και ατέλειωτα τα επιτεύγματά του. Είναι ωστόσο 
αλήθεια ότι η απίστευτη αυτή πρόοδος δεν συνοδεύεται από ανάλογο σεβασμό απέναντι στο 
περιβάλλον του πλανήτη· ούτε δείχνει ο άνθρωπος φροντίδα για τα θαυμαστά δημιουργήματα 
της φύσης και την ποικιλία της ζωής. Η ασυλλόγιστη αυτή στάση δεν παύει να προκαλεί την 
λύπη, αλλά και την έντονη ανησυχία μου. Πολλές φορές, στις ατέρμονες περιπλανήσεις μου, 
έζησα την Αρχή, συχνά όμως και το Τέλος. Κανένα ουράνιο σώμα – και αυτό ασφαλώς ισχύει 
για την Γη − δεν έχει κάπου γραμμένη μια μοίρα αιώνια, ούτε ο άνθρωπος κάποιον αόρατο, 
παντοτινό προστάτη. Είθε λοιπόν να μην λείψει οριστικά η ευθύνη, και να επικρατήσουν στην 
Γη οι δυνάμεις του Καλού και η σοφία. 
 Είναι πάντως άξιο προσοχής – και τούτο συνδέεται άμεσα με μένα − ότι ο άνθρωπος 
διέθετε από παλιά έμφυτη την περιέργεια να μάθει για τον κόσμο και τον εαυτό του, να 
καταλάβει το Όλον που τον περιβάλλει. Έπλασε μύθους και θεούς που ερμήνευαν τα φυσικά 
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φαινόμενα και την δική του μοίρα. Και ίσως κατηγορηθώ για οίηση, αλλά στο φως και στα 
χιλιάδες πρόσωπά του απέδωσε πάντοτε ρόλο μεγάλο. 
 Σε αυτό βοήθησε τα μέγιστα η μεθοδευμένη διαδικασία γνώσεων και ελέγχου, που θα 
ονομασθεί επιστήμη. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η επιστήμη έχει τις ρίζες της σε μια αρχαία 
χώρα με θαυμαστή − όχι  πάλι να το υπερηφανευθώ! – διαύγεια φωτός. Εκεί άνθησε ένας 
σπουδαίος πολιτισμός και τέθηκαν για πρώτη φορά τα ερωτήματα που αφορούν τον κόσμο και 
την ερμηνεία του. Η ανάπτυξη όμως της επιστήμης, που θα οδηγήσει σε μεγάλες ανακαλύψεις 
και εφαρμογές, κυρίως σφραγίζει τους πρόσφατους αιώνες. Η δύναμη της ανθρώπινης 
ευφυΐας θα συλλάβει πολλά από όσα έζησα και είδα στις περιπλανήσεις μου, και θα ερευνήσει 
τον κόσμο με επίμονες παρατηρήσεις και πειράματα. Έτσι ανακάλυψε τους βασικούς νόμους 
που διέπουν τα φαινόμενα, αλλά και την βαθύτερή τους σχέση. Γνωρίζει πια τα μυστικά της 
ύλης και των χημικών μορίων που συνθέτουν την ζωή. Μελέτησε, ακόμα και με συσκευές που 
με συντροφεύουν στο Διάστημα, τα άστρα και τους πλανήτες.  
 Την ανθρώπινη όμως επιστήμη θα απασχολήσει ιδιαίτερα το φως. Με κολακεύει αυτό 
τα μέγιστα, αφού κάθε μορφή φωτός έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με μένα. Πώς λοιπόν να 
μη νιώσω ικανοποίηση εγώ, μια όψη του φωτός, όταν χάρις στο φως η επιστήμη οδηγήθηκε 
στις πιο μεγάλες της επαναστάσεις και τομές;    
 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Γ. Γραμματικάκη, Αυτοβιογραφία του φωτός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2005, σελ. 447-8.  
 

 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 
(110-120 λέξεις).  

Μονάδες 25  
 

Β1.  Με βάση τις σχετικές αναφορές του κειμένου, να γράψετε στο τετράδιό σας 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο λόγου τη λέξη Σωστό, 
αν το περιεχόμενό της είναι σωστό, ή τη λέξη Λάθος , αν είναι 
λανθασμένο :  

 

α. H τάση του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσμο ήταν επίκτητη.  
β. Η βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου υπήρξε ανάλογη με την πνευματική 

πρόοδό του. 
γ. Η επιστημονική σκέψη ξεκίνησε  όταν τέθηκαν κοσμολογικά ερωτήματα.  
δ. Το «φως» ως αφηγητής επικροτεί τη συμπεριφορά του ανθρώπου προς 

το περιβάλλον. 
ε. Στο κείμενο η λέξη «φως» χρησιμοποιείται με πολλές σημασίες . 

Μονάδες 10 

 

Β2. α) Να αναφέρετε  δύο  (2) χαρακτηριστικά του στοχαστικού δοκιμίου τα 
οποία συναντώνται στο κείμενο που σας δίνεται , με τ ις αντίστοιχες 
παραπομπές .  

Μονάδες 2  

 β) Να καταγράψετε  τα δομικά μέρη της πέμπτης  παραγράφου του 
κειμένου  («Σε αυτό βοήθησε  […] πλανήτες»).  

 

  Μονάδες 3  
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Β3. Να αναλύσετε καθεμία από τις παρακάτω σύνθετες λέξεις του κειμένου 
στα συνθετικά της μέρη (μονάδες 5) και να γράψετε μ ία νέα σύνθετη ή 
απλή λέξη ομόρριζη  με το τελευταίο  συνθετικό  της (μονάδες 5) :  

 

 εποικήσει, ασυλλόγιστη, καθυπόταξε, ατέρμονες, περιπλανήσεις.  
 

    Μονάδες 10 

 

  

Β4. α)  Το κείμενο κλείνει με ένα ρητορικό ερώτημα. Να σχολιάσετε τη 
λειτουργία του σε σχέση με το ύφος και το νόημα του κειμένου.  

Μονάδες 4 

 β)  Το κείμενο, σύμφωνα με τον τίτλο του,  χαρακτηρίζεται ως 
αυτοβιογραφία. Να δώσετε  δύο παραδείγματα μέσα από το κείμενο τα 
οποία να επιβεβαιώνουν αυτόν τον χαρακτηρισμό.   

Μονάδες 2 
 

 γ)  «Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η επιστήμη έχει τις ρίζες της σε μια 
αρχαία χώρα με θαυμαστή − όχι  πάλι να το υπερηφανευθώ! –  
διαύγεια φωτός» .  Να εξηγήσετε τι  προσφέρουν στο νόημα του 
συγκεκριμένου αποσπάσματος η διπλή παύλα και το θαυμαστικό . 

Μονάδες 4 
 
 
 
Γ1. Συμμετέχετε σε  έναν διαγωνισμό μαθητικού δοκιμίου με θέμα: «Ο 

άνθρωπος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Γη έχει καταφέρει να 
αξιοποιήσει το φυσικό περιβάλλον προς όφελός του. Ωστόσο, σύμφωνα  με 
ορισμένους έχει υπερβεί το μέτρο  στη σχέση του με τη φύση» .  
Στο δοκίμιό σας να παρουσιάσετε δύο σημαντ ικά επιτεύγματα του 
ανθρώπου στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει το φυσικό περιβάλλον και 
δύο περιπτώσεις υπέρβασης του μέτρου  στη σχέση του με τη φύση ,  
αιτιολογώντας τις απόψεις σας.   
 

Το κείμενό σας θα έχει έκταση 500-600 λέξεις.  
Να δώσετε έναν τίτλο στο δοκίμιό σας. 

Μονάδες 40 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. 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 : 17.00.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ    



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[Επίκληση των αξιών της δημοκρατίας]   
 

Χρειάζεται μια απάντηση στο βασικό ερώτημα που άκουσα να επαναλαμβάνεται 
συχνά, κυρίως από τους νέους οι οποίοι τόσο εύκολα αυταπατώνται κι εξίσου εύκολα 
απογοητεύονται: Αφού η δημοκρατία είναι κατά κύριο λόγο ένα σύνολο διαδικαστικών 
κανόνων, πώς μπορούμε να έχουμε την απαίτηση να βασιζόμαστε στους «ενεργούς 
πολίτες»; Για να έχουμε ενεργούς πολίτες, δεν χρειάζονται άραγε και ιδανικά; Και βέβαια 
χρειάζονται τα ιδανικά. Πώς όμως να μην πάρουμε υπόψη μας τις μεγάλες ιδεολογικές 
συγκρούσεις που δημιούργησαν αυτούς τους κανόνες; Θέλετε να δοκιμάσουμε να τις 
απαριθμήσουμε; 

Πρώτο μεταξύ όλων συναντάμε μέσα από αιώνες αμείλικτων θρησκευτικών πολέμων 
το ιδανικό της ανοχής. Αν σήμερα απειλείται η ειρήνη στον κόσμο, η απειλή προέρχεται για 
άλλη μια φορά από τον φανατισμό, δηλαδή από την τυφλή πίστη στη δική μας αλήθεια και 
ότι αυτή μπορεί να επιβληθεί με τη βία. Δεν χρειάζονται παραδείγματα· τα έχουμε 
καθημερινά μπροστά στα μάτια μας.  

Έπειτα έρχεται το ιδανικό της μη βίας. Ποτέ μου δεν ξεχνώ τη διδαχή του Καρλ 
Πόπερ*, σύμφωνα με την οποία αυτό που ουσιαστικά διακρίνει μια δημοκρατική εξουσία 
από μια μη δημοκρατική είναι πως μονάχα στην πρώτη οι πολίτες μπορούν να 
ξεφορτωθούν τους κυβερνώντες χωρίς αιματοχυσίες. Οι τυπικοί κανόνες της δημοκρατίας, 

που τόσο συχνά γίνονται αντικείμενο χλευασμού, εισήγαγαν για πρώτη φορά στην ιστορία 
τρόπους συμβίωσης που είχαν στόχο την επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων χωρίς τη 
χρήση βίας. Μόνον εκεί όπου οι κανόνες αυτοί γίνονται σεβαστοί, ο αντίπαλος δεν 
θεωρείται πλέον εχθρός που πρέπει να εξοντωθεί αλλά αυτός που μας αντιπολιτεύεται και 
αύριο μπορεί να πάρει τη θέση μας.  

Τρίτο, το ιδανικό της σταδιακής ανανέωσης της κοινωνίας μέσα από την ελεύθερη 
αντιπαράθεση των ιδεών και την αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου ζωής. Μόνο η 
δημοκρατία επιτρέπει τη διαμόρφωση και την εξάπλωση των ειρηνικών επαναστάσεων, 
όπως συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες με την αλλαγή στις σχέσεις των δύο φύλων, που ίσως 
να είναι η μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας.  

Τέλος, το ιδανικό της αδελφότητας (η fraternité της Γαλλικής Eπανάστασης). Η ιστορία 
του ανθρώπου είναι σε μεγάλο βαθμό ιστορία συγκρούσεων αδελφοκτόνων. Στο έργο του 
Φιλοσοφία της Ιστορίας ο Χέγκελ** χαρακτήρισε την Ιστορία ως «απέραντο σφαγείο». 
Μπορούμε να τον διαψεύσουμε; Σε καμία χώρα του κόσμου δεν υπάρχει περίπτωση να 
διαρκεί επί μακρόν η δημοκρατία δίχως να γίνει ήθος και συμπεριφορά.  
------------------------------------------  

* Καρλ Πόπερ: Φιλόσοφος του 20ού
 αι.    ** Γ. Β. Φ. Χέγκελ: Φιλόσοφος του 19ου

 αι. 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό δίχως την αναγνώριση της αδελφότητας που ενώνει 
όλους τους ανθρώπους σε ένα κοινό πεπρωμένο; Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος είναι 
τόσο περισσότερο αναγκαία σήμερα, που καθημερινά συνειδητοποιούμε αυτό το κοινό 
πεπρωμένο και θα έπρεπε να ενεργήσουμε με συνέπεια όσο υπάρχει ακόμα αυτή η μικρή 
φλόγα της λογικής που φωτίζει την πορεία μας.  
  

Απόσπασμα από το βιβλίο του Norberto Bobbio, Το μέλλον της δημοκρατίας, μετάφραση Π. Ράμος. 
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1993, σελ. 49-51.  

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

(90-110 λέξεις) .  
Μονάδες 25  

 
 
Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , με βάση το κείμενο , τις παρακάτω 

προτάσεις , γράφοντας στο τετράδιό σας  δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό  ή Λάθος:  

 
α. Κυρίως οι νέοι αμφισβητούν τη δυνατότητα της δημοκρατίας να 

βασίζεται στους «ενεργούς πολίτες».  
β. Η αλλαγή στις σχέσεις των δύο φύλων δεν εντάσσεται στις ειρηνικές 

επαναστάσεις. 
γ. Η μακροβιότητα  της δημοκρατίας προϋποθέτει ανάλογη στάση ζωής . 

δ. Ο φανατισμός και η βία βρίσκονται στον αντίποδα της ανοχής . 

ε. Στόχος των δημοκρατικών πολιτευμάτων δεν είναι η ειρηνική επίλυση 
των κοινωνικών συγκρούσεων . 

Μονάδες 10 
 
 
Β2. α.  Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο περιπτώσεις επίκλησης στην  

 αυθεντία  (μονάδες 2) .  

 β.  Για ποιον λόγο χρησιμοποιεί ο συγγραφέας την επίκληση σε κάθε  
  μία περίπτωση;  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με στοιχεία  
  από το  κείμενο  (μονάδες 4) .  

 Μονάδες 6 
 

Β3. α.  Να ξαναγράψετε κάθε μ ία από τις παρακάτω προτάσεις  της τρίτης 
παραγράφου, αντικαθιστώντας την υπογραμμισμένη λέξη με μ ία 
άλλη, σημασιολογικά ισοδύναμη :  

1. «… δεν ξεχνώ τη διδαχή  του Καρλ Πόπερ …» .  

2. «… γίνονται αντικείμενα χλευασμού  …» .  

3. «… εισήγαγαν στην ιστορία τρόπους συμβίωσης  …» .  

4. «… αυτός που μας αντιπολιτεύεται  …» . 

 Μονάδες 4  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 β. Σε κάθε ένα από τα παρακάτω αποσπάσματα, να αναγνωρίσετε τη 
λειτουργία της γλώσσας στις υπογραμμισμένες φράσεις (μονάδες 2) και 
να αποδώσετε τη σημασία τους μονολεκτικά ή περιφραστικά (μονάδες 4): 

1. «… ο Χέγκελ χαρακτήρισε την Ιστορία ως “απέραντο 
σφαγείο” …»  (5η παράγραφος). 

2. «… η μικρή φλόγα της λογικής που φωτίζει την πορεία 
μας.» (6η παράγραφος). 

    Μονάδες 6 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ  10 

 

Β4. α.  Στα υφολογικά χαρακτηριστικά του δοκιμίου συμπεριλαμβάνονται τα  
  παρακάτω:  

1. σύνθετη δομή προτάσεων που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση υποτακτικού λόγου,  και 

2.  κάποια προφορικότητα στο ύφος που δείχνει διάθεση του 
δοκιμιογράφου να επικοινωνήσει με τον  αναγνώστη. 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να εντοπίσετε στο 
κείμενο δύο (2) παραδείγματα και να τα μεταφέρετε στο τετράδιό σας.   

Μονάδες 4 

 

 β.  Να εξηγήσετε τη χρήση του σημείου στίξης της παρένθεσης που  
  βρίσκεται στην 5η  παράγραφο: 

  «… (η fraternité της  Γαλλικής επανάστασης) …».   
Μονάδες 2 

 

 γ.  Στην παρακάτω φράση να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης  
 (ενεργητική – παθητική) (μονάδα 1) και να το μετατρέψετε στο άλλο είδος  

  (μονάδες 2): 
  «… Μόνο η δημοκρατία επιτρέπει τη διαμόρφωση και την 

εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων …» .  
 

  Μονάδες 3 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 9  

 
Γ1. «Για να διατηρούν τις βασικές τους αρχές , οι σύγχρονες δημοκρατίες 

βασίζονται στη δράση των ενεργών πολιτών»  είναι το θέμα 
αφιερώματος στην ηλεκτρονική εφημερίδα  του σχολείου σου .  

Σε ένα άρθρο 500 -600 λέξεων να παρουσιάσε ις τεκμηριωμένα τις 
θέσεις σου για το θέμα , εστιάζοντας :  

α.  στις ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην 
καθημερινότητά του,  και 

β.  στις δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη 
διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δημοκρατικό ήθος . 

 

 Προσοχή: στο άρθρο να μην αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας.  

Μονάδες 40 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. 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  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ψηφιακός ανθρωπισμός 
 

 Η ελληνική μυθολογία με τον μύθο του Προμηθέα και της Πανδώρας1
 μάς διδάσκει ότι η 

τεχνολογία δεν είναι ποτέ απαλλαγμένη από δυσμενείς συνέπειες. Μέχρι και σήμερα η φωτιά 
στοιχίζει τακτικά ανθρώπινες ζωές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στο μέσον μιας 
βαθιάς κοινωνικής μεταμόρφωσης, με την επιστήμη των υπολογιστών να αποτελεί τον βασικό 
παράγοντα αλλαγής. Η ικανότητα αυτοματοποίησης των ανθρώπινων γνωστικών 
δραστηριοτήτων είναι μια επαναστατική πτυχή της πληροφορικής. Για πολλές εργασίες, οι 
μηχανές ξεπερνούν σε ταχύτητα, σε ακρίβεια, αλλά ακόμα και σε αφαιρετική ανάλυση2

, αυτό 
που οι άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν. 
 Ενώ η ψηφιοποίηση των πάντων ανοίγει άνευ προηγουμένου ευκαιρίες, δημιουργεί 
επίσης σοβαρές ανησυχίες. Χαρακτηριστικά, ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού Τιμ 
Μπέρνερς-Λι το εξέφρασε με τη θλιβερή δήλωσή του: «Το Σύστημα αποτυγχάνει». Οι απειλές 
εναντίον της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του λόγου, η άνοδος ακραίων απόψεων και 
ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απώλεια της ιδιωτικής ζωής και η 
εξάπλωση της ψηφιακής επιτήρησης είναι μερικά μόνο ενδεικτικά παραδείγματα. Η συν-εξέλιξη 
τεχνολογίας και ανθρωπότητας, μέσα σε έναν καταιγισμό δεδομένων, αλγορίθμων3

 και 
υπολογιστικής ισχύος, διαταράσσει τον ίδιο τον ιστό της κοινωνίας επηρεάζοντας ανθρώπινες 
αλληλεπιδράσεις, κοινωνικούς θεσμούς, οικονομίες και πολιτικές δομές. 
 Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα από τον χώρο της μηχανικής μετάφρασης. Αν 
ζητήσουμε από τη μηχανή αυτόματης μετάφρασης Google Translate να μας μεταφράσει την 
αγγλική πρόταση «The doctor asked the nurse to take a blood sample» στα ελληνικά, θα 
πάρουμε: «Ο γιατρός ζήτησε από τη νοσοκόμα να πάρει δείγμα αίματος». Παρατηρήστε μια 
σημαντική λεπτομέρεια: ο αλγόριθμος υπέθεσε ότι η φράση αναφέρεται σε άνδρα γιατρό και 
γυναίκα νοσηλεύτρια. Αυτό οφείλεται στη διαρκή εκπαίδευση του αλγορίθμου με ζευγάρια 
κειμένων (ελληνικά – αγγλικά), όπου οι γιατροί είναι άνδρες και οι νοσοκόμες γυναίκες. Το 
πρόβλημα φαινομενικά μπορεί να μοιάζει αθώο. Όμως, αν οι προκαταλήψεις επικρατούν σε 
συστήματα αυτοματοποιημένης μετάφρασης, δημιουργείται η εύλογη ανησυχία ότι ανάλογες 
προκαταλήψεις μπορεί να υπάρχουν σε αυτόνομα οχήματα, αυτοματοποιημένα μοντέλα που 
χρησιμοποιούνται στην απονομή δικαιοσύνης και άλλες κρίσιμες εφαρμογές. 

                          
1
 Πανδώρα: οι θεοί της έδωσαν ως γαμήλιο δώρο ένα πιθάρι («το κουτί της Πανδώρας»), το οποίο περιείχε όλα 

τα δεινά και το οποίο άνοιξε, παρά την αντίθετη διαταγή του Δία. Συνέπεια της ενέργειάς της ήταν να ξεχυθούν τα 
δεινά αυτά στον κόσμο. 
2
 αφαιρετική ανάλυση: εδώ, η ανάλυση δεδομένων και ο συνδυασμός τους. 

3 αλγόριθμος: σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται για την επίλυση ενός προβλήματος. 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
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 Το παράδειγμα της μετάφρασης αναδεικνύει το εξής: Όπως όλες οι τεχνολογίες, οι 
ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι αποτέλεσμα παρθενογένεσης. Διαμορφώνονται από έμμεσες 
και άμεσες επιλογές, και συνεπώς ενσωματώνουν ένα σύνολο αξιών, κανόνων, οικονομικών 
συμφερόντων και υποθέσεων σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. 
Σήμερα, πολλές από αυτές τις επιλογές παραμένουν κρυμμένες σε λογισμικό που υλοποιεί 
αόρατους αλγορίθμους, χωρίς έλεγχο τρίτων και λογοδοσία. 
 Αυτές οι πρακτικές δεν πρέπει να επικρατήσουν. Οφείλουμε να διαμορφώσουμε την 
τεχνολογία σύμφωνα με ανθρώπινες αξίες και ανάγκες, αντί να επιτρέπουμε στις τεχνολογίες 
να διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επιστρατεύσουμε κριτική 
σκέψη και διεπιστημονικότητα. Το καθήκον μας δεν είναι μόνο να περιορίσουμε τα 
μειονεκτήματα των τεχνολογιών, αλλά και να ενθαρρύνουμε όποια καινοτομία επικεντρώνεται 
στον άνθρωπο. 
 Τι μπορούμε, όμως, να κάνουμε; Αποτελεσματικοί κανονισμοί, κανόνες δεοντολογίας 
και νόμοι που εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα, λογοδοσία και διαφάνεια για συστήματα 
λογισμικού είναι σίγουρα ένα πρώτο βήμα. Αποφάσεις που έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν ατομικά ή συλλογικά ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συνεχίσουν να 
λαμβάνονται από ανθρώπους. Απαιτείται στα πανεπιστήμιά μας ένα όραμα για νέα 
προγράμματα σπουδών που να συγκεράζουν την πληροφορική με γνώσεις και αξίες από 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές. Η Φινλανδία και η Κίνα ήδη ενσωματώνουν σπουδές 
τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο. Η Ελλάδα, με το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό και 
την πλούσια γραμματεία που διαθέτει, θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις 
εξελίξεις. 
 

Άρθρο των Χ. Τσίγκανου και Δ. Σπινέλλη, εφημερίδα Καθημερινή, 25/8/2019 (το κείμενο προσαρμόστηκε για τον 
σκοπό της αξιολόγησης).  
.  
 

 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 
(110-120 λέξεις).  

Μονάδες 25  
 

Β1.  Με βάση τις σχετικές αναφορές του κειμένου, να γράψετε στο τετράδιό σας 
το  γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις ακόλουθες περιόδους λόγου 
και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν το περιεχόμενό της είναι σωστό, ή τη 
λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένο :  

 

α. Η ψηφιακή τεχνολογία αναπαράγει σε κάποιες περιπτώσεις στερεότυπα 
και παγιωμένες κοινωνικές αντιλήψεις . 

β. Από την ελληνική μυθολογία , ακόμη, θίγεται το ζήτημα των 
αμφιλεγόμενων συνεπειών της τεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων . 

γ. Η διαμόρφωση της τεχνολογίας δεν είναι αναγκαίο να διέπεται από 
συγκεκριμένους ηθικούς κανόνες.  

δ. Η αξιοποίηση της κριτικής σκέψης και της διεπιστημονικότητας είναι 
αναγκαία, ώστε η τεχνολογία να ωφελεί τον άνθρωπο . 

ε. Η παράλληλη ανάπτυξη τεχνολογίας και ανθρωπότητας δεν  επηρεάζει τις 
δομές της κοινωνίας. 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
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Β2. α) Να εντοπίσετε  δύο  (2) σημεία  στο κείμενο στα οποία οι συγγραφείς 
χρησιμοποιούν παράδειγμα (μονάδες 2)  και να εξηγήσετε τον ρόλο του 
κάθε παραδείγματος μέσα στο κείμενο  (μονάδες 4) .  

Μονάδες 6 

 β) Η τρίτη παράγραφος («Ας δούμε [...] εφαρμογές») και η τέταρτη 
παράγραφος («Το παράδειγμα [...] λογοδοσία») του κειμένου είναι 
δυνατόν να γραφτούν ως ενιαία παράγραφος. Να αναφέρετε στοιχεία 
του κειμένου που επιτρέπουν αυτή  τη λύση.  

  Μονάδες 5 
 

     Μονάδες 11 
 

Β3. Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου , στο απόσπασμα «Όμως [...]  
εφαρμογές» , να εντοπίσετε και να καταγράψετε πέντε (5) σύνθετες λέξεις 
των οποίων κανένα συνθετικό δεν είναι πρόθεση (μονάδες 5) και να  
γράψετε μία νέα λέξη , απλή ή σύνθετη, ομόρριζη με το τελευταίο 
συνθετικό  καθεμιάς από τις σύνθετες λέξεις που έχετε καταγράψει . Δεν θα 
θεωρηθεί σωστή η επανάληψη της ίδιας λέξης  (μονάδες 5).   

 

    Μονάδες 10 

Β4. Στις δύο τελευταίες παραγράφους του κειμένου γίνεται πιο σαφής η 
πρόθεση των συντακτών να κινητοποιήσουν τον αναγνώστη. Να 
εντοπίσετε δύο (2) επιλογές που υπηρετούν τον σκοπό αυτό.  

Μονάδες 4 
 
Γ1. Στο κείμενό τους με τίτλο «Ψηφιακός ανθρωπισμός» οι συγγραφείς 

ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότι η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση των 
πάντων απειλούν την ιδιωτικότητα  και την ελευθερία λόγου και συντελούν 
στην άνοδο ακραίων απόψεων και ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης .  

 Σε μια ημερίδα, στην οποία ακούστηκαν οι παραπάνω απόψεις τους, 
λαμβάνετε τον λόγο για : 

 
α)  να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε τεκμηριωμένα με αυτές  και  
 
β) να παρουσιάσετε τεκμηριωμένα  τ ι σημαίνει για εσάς ο «ψηφιακός 

ανθρωπισμός».   
 

Το κείμενο της ομιλίας σας  θα έχει έκταση 500-600 λέξεις.  
 
 

Μονάδες 40 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. 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 : 17.00.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ    


