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[1] Να καταγράψετε τα δομικά μέρη και δύο από τους τρόπους ανάπτυξης της 

παραγράφου που ακολουθεί. 
	 Η δημιουργική αξιοποίηση ενός ταξιδιού θα μπορούσε να ξεπερνά τα γνωρίσματα 
μιας εφήμερης εκτόνωσης. Για παράδειγμα, ένα ταξίδι στη φύση θα μπορούσε να περι-
λαμβάνει 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 κα-
τασκήνωση, τον πολιτισμικό τουρισμό κ.ά. Η δημιουργική αξιοποίηση ενός ταξιδιού θέ-
τει 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 «ελεύθε-
ρος». Και αυτό, γιατί είναι αντιληπτή η πολυσχιδής σήμερα εκμετάλλευση του «ελευθέ-
ρου χρόνου» στους κόλπους μιας «μαζικής κουλτούρας» που εμπορευματοποιεί τα πά-
ντα. Ο εναλλακτικός τουρισμός, αντίθετα, συνδέεται με τα στοιχεία μιας νέας ευαισθη-
σίας, τα οποία συνάγονται από νέες μορφές συλλογικότητας μέσα σε «στέκια» αναψυ-
χής, που θα τείνουν να καταστούν εστίες πολιτικής και πολιτισμικής παιδείας. Είναι 
προφανές ότι μια τέτοια νοοτροπία προϋποθέτει ευρύτερα την απόρριψη των κατανα-
λωτικών προτύπων. 
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[2] Να καταγράψετε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου 

που ακολουθεί. 

	 Οι άνθρωποι τείνουν να συγχέουν την εκπαίδευση με την παιδεία. Αν και τα δυο 
προέρχονται από το ρήμα «παιδεύω», στην ουσία πρόκειται για δύο διαφορετικές έν-
νοιες. Η εκπαίδευση παρέχεται από τα σχολεία και πιστοποιείται με πτυχία, ενώ η παι-
δεία είναι αποτέλεσμα τόσο του περιβάλλοντος στο οποίο γαλουχήθηκε κάποιος, όσο 
και προϊόν εσωτερικών ζυμώσεων του κάθε ατόμου. Η παιδεία είναι αυτή που διδάσκει 
τη διάκριση του καλού από το κακό, την έννοια της δικαιοσύνης και του σεβασμού. Από 
την άλλη, η εκπαίδευση επιτελεί το ρόλο του μορφωτικού αγαθού μέσω του οποίου το 
άτομο αποκτά γνώσεις, που με τη σειρά τους θα αποτελέσουν εφόδιο για ένα υψηλό 
βιοτικό επίπεδο. 

[3] Να δικαιολογήσετε τη χρήση των υπογραμμισμένων διαρθρωτικών λέξεων / 

φράσεων. 

• Αυτή την αξιοπρέπεια πρόβαλαν ιδιαίτερα οι τραγικοί ποιητές, και μάλιστα σε όλες τις 
εκφράσεις της. 

• Αν από τη ζωή των προσώπων της δραματικής ποίησης απουσίαζε το συναίσθημα της 
τιμής, είναι βέβαιο ότι θα έλειπε από αυτά η μεγαλοπρέπεια, που τα διακρίνει και τα 
χαρακτηρίζει. 

• Το συναίσθημα της τιμής, όπως παρουσιάζεται στην τραγική ποίηση, στη σύγχρονη 
εποχή εξετάζεται ως αυτοσυναίσθημα και από τους ειδικούς προσμετράται η παιδευ-
τική του διάσταση. 

• Οι θέσεις των σύγχρονων επιστημόνων δικαιώνουν τους τραγικούς που κατέστησαν 
την τιμή μοχλό κύριο που ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ανθρώπου και σηματοδοτεί 
την απόφαση για τις μεγάλες πράξεις. Ιδιαίτερα στη σχολική επίδοση η αυτοαντίληψη 
παίζει καθοριστικό ρόλο, δεδομένου ότι, όταν ο νέος διατίθεται θετικά απέναντι στον 
εαυτό του, είναι φυσικό να έχει καλή διάθεση για έπαινο και αναγνώριση μέσω της 
επιτυχίας και της επίδοσης γενικότερα. 

[4] Να εντοπίσετε τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η συνοχή των πε-

ριόδων στις παραγράφους που ακολουθούν. 

	 Η Πολιτεία, καθώς πορεύεται μέσα στον ιστορικό χρόνο, έχει χρέος να ασφαλίζει 
και να ελέγχει την πορεία της, τη συνέχεια της ζωής της. Το κατορθώνει αυτό με τη 
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σταθερότητα των θεσμών της, αλλά προπαντός με τη διάπλαση και την καθοδήγηση 
των επερχόμενων γενεών, που θα γίνουν φορείς των θεσμών αυτών και εγγυητές της 
συνέχειάς της. Η πολιτεία είναι γι’ αυτό καθίδρυμα παιδείας. Η αγωγή πρέπει να κατα-
στήσει τον ανώριμο άνθρωπο, τον άνθρωπο της φύσης, άνθρωπο της ιστορίας. Τούτο 
το κατορθώνει με τη διάπλαση της σκέψης, της αίσθησης και του ήθους. Η παιδεία 
οφείλει λοιπόν να υπηρετήσει όλες τις ειδικές μορφές που ο ύπατος αυτός σκοπός 
προσλαμβάνει, σε κάθε φάση του ιστορικού χρόνου, σε κάθε περιοχή της οικουμένης. 
	 Έργο της είναι αρχικά να καθοδηγήσει τον άνθρωπο πώς θα δυναμώσει βιολογι-
κά, για να γίνει το σώμα του η κατάλληλη υποδομή για τα έργα του πνεύματος. Ο άν-
θρωπος πρέπει να μάθει να θεραπεύει το σώμα, γνωρίζοντας πως η θεραπεία του σώ-
ματος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για τη θεραπεία του πνεύματος. Ωστόσο, πρέ-
πει να μη γίνεται επί θυσία της άσκησης του πνεύματος, αλλά σε αδιάκοπη ισορροπία 
και συνάρτηση με την τελευταία. Και είναι έργο της πολιτείας γι’ αυτό η υγιεινή και ια-
τρική περίθαλψη των πολιτών της και η άθληση του σώματος. 

[5] Στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Να εντοπίσετε το είδος της σύνταξης 

(ενεργητική - παθητική). β. Να εναλλάξετε τη σύνταξη. γ. Να δικαιολογήσετε την 

αυθεντική σύνταξη.  

• Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατηγορείται για ολιγωρία στο ζήτημα της αντι-
μετώπισης της εγκληματικότητας. 

• Η εξουσία συχνά παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών. 

• Ο Τύπος ενημερώνει τους πολίτες για τις παγκόσμιες εξελίξεις και ασκεί έλεγχο στην 
εξουσία. 

• Οι πολίτες πρέπει να σέβονται τους νόμους. 

[6] Να δικαιολογήσετε τη χρήση των ρηματικών προσώπων που σας ζητούνται. 

• Οι Έλληνες οφείλουμε να προστατεύσουμε την πολιτισμική μας ιδιαιτερότητα. (α’ 
πληθυντικό) 

• Όπως έχω γράψει και άλλοτε, τα διαφορετικά εθνικά συμφέροντα εμποδίζουν τη 
λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. (α’ ενικό) 

• Αν θέλεις να κατακτήσεις την ελευθερία σου, δεν έχει παρά να επιδείξεις εγκράτεια 
απέναντι στην υπερκατανάλωση. (β’ ενικό) 
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• Στη δημοκρατία οι διαφορές ατόμων και ομάδων επιλύονται με τον διάλογο και όχι με 
τη βία. (γ’ πρόσωπο) 

[7] Να δικαιολογήσετε τη χρήση των ρηματικών προσώπων που χρησιμοποιούνται 

από τον συγγραφέα στην παράγραφο που ακολουθεί. 
	 Θεωρώ ότι μια από τις πιο ευγενείς φιλοδοξίες που (πρέπει να) έχει ο εκπαιδευ-
τικός είναι η θετική και εν μέρει νοσταλγική αναφορά από τους μαθητές του και τις μα-
θήτριές του. Γιατί, σ’ αυτή τη συναισθηματική αναφορά συμπυκνώνονται πολλά στοιχεία 
του και ως εκπαιδευτικού και ως ανθρώπου: η καλοσύνη, ο επαγγελματικός ζήλος, η 
αποτελεσματικότητα, η παιδαγωγική αγάπη, η ευσυνειδησία, η επιστημοσύνη. Ίσως να 
είναι και η καλύτερη μορφή αξιολόγησής μας, γιατί κρινόμαστε στη βασική αποστολή 
του σχολείου, στην προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας και στη συνέργειά μας για 
την αυτοπραγμάτωση του εκπαιδευόμενου. (Νίκος Τσούλιας, πρώην πρόεδρος της 
ΟΛΜΕ) 

[8] Να δικαιολογήσετε τη χρήση των σημείων στίξης που σας ζητούνται. 

• Θα γράψω καλά στις εξετάσεις· έχω διαβάσει πολύ. (άνω τελεία) 

• Παράλληλα, με την ξενοφοβία υποσκάπτεται η κοινωνική συνοχή. (κόμμα) 

• Ο αρθρογράφος αναλύει το «τι» προκάλεσε την έξαρση του ρατσισμού στις μέρες 
μας. (εισαγωγικά) 

• Λίγο - πολύ όλοι γνωρίζουμε τις αιτίες του προβλήματος. (ενωτικό) 

• Αλλά τι θα απομείνει, αν ο άνθρωπος χάσει την ανθρωπιά του; (ερωτηματικό) 

[9] Να δικαιολογήσετε τη χρήση των σημείων στίξης που χρησιμοποιούνται από 

τον συγγραφέα στο απόσπασμα που ακολουθεί: §1 > κόμμα, §2 > εισαγωγικά και 

παρένθεση, §3 > αποσιωπητικά, §4 > θαυμαστικό και αποσιωπητικά, §5 > διπλή 

τελεία και εισαγωγικά. 
	 Αυτή τη φορά ας βάλουμε τις αιτιολογίες μπροστά από τα συμπτώματα. Είμαστε 
ένας μικρός τόπος γεμάτος ανθρώπους που το πρώτο και βασικότερο χαρακτηριστικό 
τους είναι η έλλειψη σιγουριάς. Κληρονομιά αιώνων σκλαβιάς, επιδρομών, καταπίεσης. 
	 Η έλλειψη σιγουριάς οδηγεί σε μια υπερβολική (και αναγκαστική) υπερτροφία του 
«Εγώ». Το εγώ νιώθει διαρκώς πως κινδυνεύει, οι μηχανισμοί αυτοπροστασίας θριαμ-

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ �5

βεύουν, ο εγωισμός γίνεται μέθοδος επιβίωσης (ο θάνατος σου, η ζωή μου). Η στάση 
παραμένει κι όταν ο κίνδυνος περάσει. 
	 Πώς όμως χωράνε σε μια μικρή χώρα εννιά εκατομμύρια υπερτροφικά εγώ που 
το καθένα θέλει να επιβληθεί στα άλλα; Στη χώρα του Εγώ, το Εσύ είναι υπό διωγμό. 
Άρα και το Εγώ (μια και όλα τα Εσύ είναι και Εγώ). Άρα οι πάντες... Έτσι, αιώνες τώρα, 
κλείνουμε ο ένας το δρόμο του άλλου. Στην προσπάθεια μας να μην προηγείται κανείς, 
μένουμε όλοι στάσιμοι. 
	 Μόνο σε κάτι πολέμους τα ξεχνάμε και ορμάμε, για να ακινητοποιηθούμε πάλι, 
μετά, σε λαοκοόντειο μαρμάρινο σύμπλεγμα. Τίποτα δεν μας ενοχλεί περισσότερο από 
την επιτυχία του άλλου (πώς μας ξέφυγε!). Δεν την ανεχόμαστε. Δεν την επιτρέπουμε. 
Τη θεωρούμε απρεπή, άσεμνη, σχεδόν ... αντιδημοκρατική. 
	 Οι άλλοι λαοί υπερηφανεύονται για τους προικισμένους, τους εκλεκτούς, τους 
ταλαντούχους. Εμείς ντρεπόμαστε και κοιτάμε να τους κρύψουμε. Και το καταφέρνουμε 
μια χαρά. Εκτός αν τύχει και τους ανακαλύψει κανένα ξένο Νόμπελ. (Αλλά και τότε, λί-
γες μέρες μετά τους πρώτους πανηγυρισμούς, αρχίζει να κυκλοφορεί το φαρμάκι και 
στα στόματα και στα ρεπορτάζ των εφημερίδων). Μικρότητες μιας κομπλεξικής κοινω-
νίας φοβισμένων ανθρώπων, που βλέπουν την επιτυχία του άλλου σαν απειλή. Που δεν 
δέχονται τη νομιμότητα του επαίνου παρά μόνο μετά θάνατον. (Το άκουσα: «Τέτοιο κεί-
μενο μόνο αφού πεθάνει επιτρεπόταν να γραφτεί»). Έτσι, λοιπόν, κύριοι: αγωνιστείτε, 
κοπιάστε, αλλά μην προσδοκάτε αναγνώριση, θα έρθει όταν δεν θα υπάρχετε εσείς. 

[10] Στο απόσπασμα που ακολουθεί να εντοπίσετε τρεις φράσεις στις οποίες ο 

λόγος χρησιμοποιείται ποιητικά και να τις τρέψετε σε αναφορικές. 
	 Ξαφνικά ψήλωσες, ωρίμασες. Παρατήρησες, άραγε, κι εσύ ότι η σχέση μας άλλα-
ξε τον τελευταίο καιρό; Τώρα, μου φαίνεται πως δεν έχεις πια το ίδιο κέφι να βρεθούμε 
μόνοι οι δυο μας και να τα πούμε με τις ώρες. Ίσως δεν το καλοσκέφτηκες ακόμα, αλλά 
νομίζω πως, όταν δοθεί μια τέτοια ευκαιρία, τείνεις συχνά να βρεις μια πρόφαση για να 
την αποφύγεις. Το ύφος σου απέναντί μου έγινε, καθαρά και ξάστερα, κριτικό. Γυρεύεις 
τα όριά μου και, φυσικά, αρχίζεις να τα ξεχωρίζεις. Με κρίνεις, με συγκρίνεις, με τοπο-
θετείς σιγά-σιγά στη θέση που μου ταιριάζει. Ανακάλυψες κάτι που δεν το είχες φαντα-
στεί· ότι υπάρχουν άνθρωποι καλύτεροι, σοφότεροι, σπουδαιότεροι από μένα. Συζητάς 
ζωηρά τις γνώμες μου· συχνά τις αντικρούεις. Αμφισβητείς τις πληροφορίες που σου 
δίνω. Ώρες-ώρες θα έλεγα πως σου αρέσει να προσδίδεις στη συζήτησή μας τον τόνο 
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μιας αντιδικίας των γενεών. Λες «εμείς» κι «εσείς» σαν να πρόκειται για δυο κόσμους 
ριζικά διαφορετικούς, ανάμεσα στους οποίους δεν είναι πιθανό να υπάρχει συνέχεια και 
βαθύτερη συνεννόηση ή σύμπτωση στις ιδέες και τα γούστα. 
	 Παρατηρώ ακόμα -αυτό συνηθέστατα- ότι ορισμένες κοινότοπες, ανώδυνες συμ-
βουλές μου -να, σα να πούμε «Κάνει ψύχρα, πάρε το πανωφόρι σου» ή «Μην πίνεις 
νερό ιδρωμένος»– σ’ ερεθίζουν απροσδόκητα, σου προκαλούν εκδηλώσεις φανερής 
ανυπομονησίας και δυσαρέσκειας. Μα ξέρω και κάτι άλλο που μου το έχεις ομολογήσει. 
Έχεις ανάγκη στη ζωή σου από μια αξία ανώτερη από τις άλλες, μια αξία - γνώμονα, μια 
αξία - πυξίδα, στην οποία να αναφέρεται κάθε σου εκδήλωση, απόφαση, κρίση, πράξη. 
Η αξία αυτή, η πιο ωραία σου λέξη, σου προτείνω να είναι η γνησιότητα. 

[11] Στο απόσπασμα που ακολουθεί να εντοπίσετε το είδος του λόγου που κυ-

ριαρχεί (αναφορικός - ποιητικός) και να δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγρα-

φέα. 
	 Και στοιχειωδώς αν παρακολουθεί κανείς τα ποδοσφαιρικά, ξέρει πως η Ελλάδα 
έχει μακρά παράδοση στην παραγωγή αμυντικών ογκόλιθων. Από σέντερ φορ πάσχου-
με. Τα σέντερ μπακ μας, όμως, είναι απροσπέλαστα, χωρίς να υστερούν σε τεχνική κα-
τάρτιση. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος της Άρσεναλ (και έως χθες της Ντόρμουντ) 
και ο Κώστας Μανωλάς της Ρόμα είναι από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα. Αυτής ακρι-
βώς της παράδοσης φαίνεται πως είναι συνεχιστής ο Πάνος Καμμένος. Βράχος σωστός 
κι αυτός. Συντρίβονται πάνω του τα κύματα των εχθρικών επιθέσεων. Προσωποποιώ-
ντας την αποφασιστικότητα, την παραίτησή του την έχει πάντα στην έξω δεξιά τσέπη 
του σακακιού του ή κάποιας από τις φανταχτερές στρατιωτικές στολές που συνηθίζει. 
Όχι για να την επιδώσει με λεωνίδειο ύφος στον πρωθυπουργό ή και στην ίδια την Ιστο-
ρία, αλλά για να την ανεμίσει λίγο στην κάμερα κι ύστερα να την καταχωνιάσει στη μέσα 
δεξιά τσέπη της στολής του. 

[12] Στο απόσπασμα που ακολουθεί να δικαιολογήσετε τη χρήση του βραχυπερίο-

δου λόγου. 

	 Ποια είναι, λοιπόν, η χρησιμότητα της λογοτεχνίας, αν αυτή δε μεταφέρει μηνύ-
ματα και πρακτικές συμβουλές στους αναγνώστες της; Η απάντηση βρίσκεται στο βασι-
κό εργαλείο της που δεν είναι άλλο από τη γλώσσα. Όργανο επικοινωνίας και έκφρα-
σης, η γλώσσα αποτελεί πιστοποιητικό της ανθρώπινης νοημοσύνης. Είναι στην ουσία 
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το διαβατήριο για την κοινωνική μας ζωή, το ρούχο που φοράμε. Κι όπως συμβαίνει πά-
ντοτε με την ένδυση, το γούστο παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Αυτό που συνήθως υποτι-
μούμε στη σχέση μας με τη λογοτεχνία είναι το ζήτημα της αισθητικής. Κι είναι παράξε-
νο, αν σκεφτούμε πως στην εποχή μας όλοι απευθύνονται στην αισθητική μας, προκει-
μένου να κερδίσουν την καταναλωτική μας εύνοια. Καλαίσθητα καταστήματα, καλαί-
σθητα προϊόντα, καλαίσθητες ρεκλάμες. Έχουμε εξορίσει την κακογουστιά από τη ζωή 
μας όχι και από τη λογοτεχνία. 

[13] Στο απόσπασμα που ακολουθεί να δικαιολογήσετε τη χρήση του μακροπερίο-

δου λόγου. 
	 Η τραγική ποίηση εστιάζει τη δράση των προσώπων της στο συναίσθημα της τι-
μής, στο οποίο και αποδίδει ανεξέλεγκτη δύναμη, δεδομένου ότι αυτό, ανάλογα προς τη 
φύση του πρωταγωνιστή, μετεξελίσσεται και παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, αλλά 
πάντα ως επιταγή εκπλήρωσης υψηλού χρέους· έτσι και οι τρεις τραγικοί ποιητές στά-
θηκαν στη θέση ότι η μεγαλοσύνη του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με την υπέρβαση 
της μοίρας του και ότι στο δρόμο της σύγκρουσής του με το αδυσώπητο πεπρωμένο ο 
άνθρωπος, έστω και αν απολέσει τα πάντα, εκτός από ένα, την ανθρώπινη αξιοπρέπειά 
του, μπορεί να καταξιωθεί στη συνείδησή του και στην κοινωνικά. 

[14] Στο απόσπασμα που ακολουθεί να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης προτά-

σεων που επικρατεί (παράταξη - υπόταξη) και να δικαιολογήσετε την επιλογή του 

συγγραφέα. 

	 Οι σχέσεις πολιτισμού και πολιτικής είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γύρω από το 
οποίο υπάρχουν περισσότερες συχνά αντικρουόμενες απόψεις, και όχι λιγότερο συχνά 
άγνοια, αδιαφορία ή και σύγχυση. Δεν έχει δηλ. κατανοηθεί από τον πολιτικό κόσμο -και 
δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα- η σημασία που έχει ο πολιτισμός, αν πράγματι μας 
ενδιαφέρει να χαράξουμε μια πολιτική ουσίας και προτεραιοτήτων, μια αληθινά δη-
μιουργική και μακροπρόθεσμη πολιτική. Δεν είναι τυχαίο λ.χ. ότι για τον πολιτισμό στην 
Ελλάδα διατίθεται -από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα- το μικρό-
τερο ποσοστό από τα κονδύλια τού κρατικού προϋπολογισμού, ίσως γιατί ο πολιτισμός 
θεωρείται κάτι δευτερεύον ή, στην καλύτερη περίπτωση, εκλαμβάνεται ως πολυτέλεια! 
Ο πολιτισμός δηλαδή δεν έχει ακόμη ριζωθεί στη λογική των πολιτικών, δεν διαπνέει τη 
σκέψη και τις πράξεις τους, δεν αποτελεί γνώμονα των νομοθετημάτων και μόνιμη φρο-
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ντίδα τους, όπως άρχισε λ.χ. να συμβαίνει -και σωστά- με το περιβάλλον, που κι αυτό 
είναι μια μορφή πολιτισμού. Έτσι έννοιες όπως π.χ. «η πολιτιστική θωράκιση τής σχολι-
κής εκπαίδευσης» για να αντιμετωπισθεί η αφομοιωτική λαίλαπα τής παγκοσμιοποίησης 
ή όπως  σε οικονομικό επίπεδο  «ο πολιτιστικός τουρισμός», από τον οποίο θα μπορού-
σαν να ζούν άνετα πολλές περιοχές τής Ελλάδας, βρίσκονται ακόμη έξω από τους στό-
χους τής πολιτικής στον τόπο μας. 

[15] Στην περίοδο που ακολουθεί να δικαιολογήσετε τη χρήση του υποτακτικού 

λόγου και να τον τρέψετε σε παρατακτικό. Ποια αλλαγή παρατηρείτε στο ύφος; 

Μα κι ύστερα από όλη αυτήν τη διαδρομή που κάμαμε με λιγοστές φράσεις στον χώρο 
και στον χρόνο, μεγάλη θα ήταν η αφέλειά μας, αν νομίζαμε ότι χαράξαμε τα τελειωτικά 
όρια της ελληνικότητας, ότι βρήκαμε τάχα το βασικό δόγμα που δεν μπορεί να το πα-
ραβεί η πνευματική ζωή της Ελλάδας δίχως να αναιρέσει τον εαυτό της. 

[16] Στην περίοδο που ακολουθεί να δικαιολογήσετε τη χρήση του ονοματικού λό-

γου και να τον τρέψετε σε ονοματικό. Ποια αλλαγή παρατηρείτε στο ύφος; 
Η πλήρης χαρτογράφηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος αλλά και η υφισταμένη απομό-
νωση και ο χαρακτηρισμός της λειτουργίας μερικών εκατοντάδων γονιδίων θα οδηγή-
σουν πιθανότατα στο εγγύς μέλλον στη θεραπεία πολλών ασθενειών. 

[17] Να εντοπίσετε τρεις ειδικούς όρους στο απόσπασμα που ακολουθεί και να δι-

καιολογήσετε τη χρήση ειδικού λεξιλογίου από τον συγγραφέα. 
	 O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των μεγαλυτέρων και ση-
μαντικότερων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών. Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνο-
λογίας, ο μέσος «Δυτικός άνθρωπος» ζει στο κατώφλι του 21ου αιώνα μία πολύ διαφο-
ρετική καθημερινή ζωή από τον αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών του 20ού αιώνα. Ένα 
σημαντικό ποσοστό ευθύνης γι’ αυτές τις δραματικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή 
φέρει και η πρόοδος στις λεγόμενες βιοϊατρικές επιστήμες. Η ανακάλυψη της δομής 
του DNA, πριν από 45 περίπου χρόνια, και η επακόλουθη «έκρηξη γνώσης» στους το-
μείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής φέρνουν την ανθρωπότητα αντιμέτωπη 
με μια νέα τάξη πραγμάτων. 
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[18] Να προσδιορίσετε το ύφος του αποσπάσματος που ακολουθεί και να δικαιο-

λογήσετε τη χρήση του. 

	 Η γλώσσα μας, που άντεξε σε τόσες «βάρβαρες» επιδρομές, κινδυνεύει τάχα απ’ 
την πρόσφατη «ειρηνική» εισβολή του εξ Εσπερίας «πολιτισμού»; Ο κίνδυνος είναι ίσως 
σοβαρότερος σήμερα και επειδή ο αριθμός των ξένων λέξεων είναι πολύ μεγαλύτερος 
και επειδή όχι μόνο καμιά αντίσταση δεν προβάλλεται στην επέλασή τους, αλλά αντίθε-
τα τους ανοίγονται όλες οι κερκόπορτες απ’ τους Εφιάλτες της επιπολαιότητας, της 
ξενολατρείας, του σνομπισμού, του κρετινισμού. Και το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότε-
ρο, επειδή δε μας φτάνει να αρπάζουμε όποια ξένη λέξη βρούμε μπροστά μας, αλλά 
κατασκευάζουμε ξενοειδή λεκτικά τέρατα για τα προϊόντα μας, θέλοντας να τους δώ-
σουμε ευρωπαϊκό χρώμα (!) (σπορτέξ, μομπιλέξ, ραπτέξ, ηλιθιέξ).  

[19] Να εξηγήσετε σύντομα τους όρους που ακολουθούν. 
«κοινωνία των πολιτών», «βιώσιμη ανάπτυξη», «συμμετοχική δημοκρατία». 

[20] Να γράψετε δύο τρόπους πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην πα-

ράγραφο που ακολουθεί και ένα μέσο πειθούς για καθέναν από αυτούς. 

	 Σε μια εποχή όμως όπου τα υπανάπτυκτα ή φτωχά κράτη έχουν τις προοπτικές 
να αναπτυχθούν, τα πλούσια κράτη ζητούν από τα τελευταία να αποφύγουν την υιοθέ-
τηση του ίδιου μοντέλου βιομηχανικής ανάπτυξης, μέσω του οποίου τα ίδια απέκτησαν 
τον πλούτο και το βιοτικό επίπεδο που διαθέτουν. Αυτό που είναι σίγουρο και επιστη-
μονικά τεκμηριωμένο είναι ότι, εάν η παρούσα ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών 
βασιστεί στο προηγούμενο μοντέλο ανάπτυξης, τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή 
θα τις υποστούν οι πάντες. Ένα μόνο παράδειγμα αποτελούν οι πληθυσμοί που θα ανα-
γκαστούν βίαια να μεταναστεύσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν από την αύξηση 
της θερμοκρασίας, που θα επιφέρει επιδημίες, πλημμύρες και μείωση της αγροτικής 
ανάπτυξης («περιβαλλοντικοί πρόσφυγες»). Η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί ούτε 
καν να διανοηθεί τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει, π.χ., το γεγονός ότι οι οικογέ-
νειες στην Κίνα και στην Ινδία θα οδηγούν σε λίγο το δικό τους αυτοκίνητο, ή ότι η Βρα-
ζιλία και η Ινδονησία θα υλοτομήσουν το μεγαλύτερο μέρος των δασών τους -το πρό-
βλημα της εμφάνισης νέων καταναλωτών σε χώρες που αναπτύσσονται ραγδαία με το 
μοντέλο ανάπτυξης που κληρονόμησαν από τη Δύση. 
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[21] Ποιος είναι ο κυρίαρχος τρόπος πειθούς στην παράγραφο που ακολουθεί; Να 

δικαιολογήσετε την επιλογή του από τον συγγραφέα, λαμβάνοντας υπόψη τον 

σκοπό για τον οποίο γράφτηκε. 
	 Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα στην 
τάξη, που το υποχρεώνει να υποστηρίξει τις απόψεις του μπροστά σε άλλους, το κάνει 
να αποκτήσει βαθμιαία εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του. Αλλά και η συ-
νεργασία ενός παιδιού με συμμαθητές του, που βλέπουν τα πράγματα από διαφορετι-
κές οπτικές γωνίες και έχουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, 
το εξαναγκάζει να λάβει υπόψη του την ώρα που μιλάει και τις ανάγκες των ακροατών 
του. Έτσι, είναι επόμενο να μειωθεί ο εγωκεντρισμός του, αφού είναι υποχρεωμένο να 
συνυπολογίσει τις ιδέες των συνεργατών του. 

[22] Να μετατρέψετε το επιχείρημα της παραγράφου που ακολουθεί σε συλλογι-

σμό της Τυπικής Λογικής και να εντοπίσετε τη συλλογιστική του πορεία (παραγω-

γική - επαγωγική). 

	 Οι λόγοι που μας σπρώχνουν στη γλωσσομάθεια είναι πολλοί. Πρώτα απ’ όλα 
χρειαζόμαστε την ξένη γλώσσα για τη ζωή, για να συνεννοούμαστε με τους αλλόγλωσ-
σους, άμα ταξιδεύομε στην πατρίδα τους ή και στον τόπο μας, ιδίως όμως για το επάγ-
γελμα που ενδεχομένως θα διαλέξουμε (λ.χ. έμπορος, υπάλληλος, δακτυλογράφος, δι-
πλωμάτης κτλ.). Μας χρειάζεται έπειτα η ξένη γλώσσα, αν ετοιμαζόμαστε για στάδιο 
επιστημονικό, αφού με αυτή, και μάλιστα με αυτές, θα καταρτιστούμε αρτιότερα και θα 
μπορούμε να καταφύγουμε στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Τέλος, με την ξένη γλώσσα 
ερχόμαστε σ’ επικοινωνία, επιπόλαιη ή βαθύτερη, με τις ξενόγλωσσες λογοτεχνίες και 
με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 

[23] Να εντοπίσετε τρία χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου στην παράγρα-

φο που ακολουθεί, καθώς και τον κυρίαρχο τρόπο πειθούς. Να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

	 Η κατηγοριοποίηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε «ανώτερες» και κατώτε-
ρες» πραγματοποιείται, όταν οι άνθρωποι αναζητούν τα στηρίγματα για τη συγκρότηση 
της ταυτότητας του «Εμείς» στη διαφοροποίησή τους από τους «Άλλους». Φυσικά, το 
να διαπιστώνει κανείς κάποιες διαφορές ανάμεσα στον ίδιο και στον «Άλλο», δε σημαί-
νει ότι είναι και ρατσιστής. Ακόμη κι αν αξιολογεί αυτές τις διαφορές υπέρ του εαυτού 
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του, τούτο δε συνιστά αυτόχρημα επαρκή απόδειξη για την ύπαρξη ρατσιστικής συμπε-
ριφοράς, εφόσον δε στρέφεται ενεργά εναντίον του άλλου. Ρατσιστής σε τελική ανάλυ-
ση είναι κάποιος που χρησιμοποιεί τη διαφορά με τον «Άλλον», προκειμένου να υπηρε-
τήσει μέσω της επισήμανσης αυτής της διαφοράς κάποιο συμφέρον. Άλλωστε, ο ρατσι-
σμός εξυπηρετεί πάντοτε, συνειδητά ή όχι, κάποια συμφέροντα, πολλές φορές ετερο-
γενή. Επιπλέον, οι ρατσιστές αξιοποιούν κάποιον πραγματικό ή φανταστικό κίνδυνο ως 
εφαλτήριο για την ανάπτυξη μιας πλασματικής συλλογικής συνείδησης, η οποία υποχω-
ρεί ή/και καταρρέει, όταν εκλείψουν οι λόγοι που την τροφοδότησαν. Πρόκειται για το 
γνωστό σύνδρομο του «αποδιοπομπαίου τράγου», την αναζήτηση δηλαδή φανταστικών 
υπευθύνων, που εμφανίζεται σε περιόδους κρίσης, όταν οι απλοί άνθρωποι δεν μπο-
ρούν ή δε θέλουν να κατανοήσουν τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων τους.  

[24] Να καταγράψετε τις τεχνικές πειθούς που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση 

που ακολουθεί. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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[25] Να καταγράψετε τρία χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου στο απόσπασμα 

που ακολουθεί. Ποιος είναι ο τρόπος πειθούς που κυριαρχεί να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας. (Γεώργιος Παπανδρέου, Ο λόγος της απελευθέρωσης, 18 

Οκτωβρίου 1944) 
	 Ἀσπαζόμεθα τὴν ἱερὰν γῆν τῆς Ἐλευθέρας Πατρίδος… Οἱ Βάρβαροι, ἀφοῦ 
ἔβεβήλωσαν, ἐπυρπόλησαν καὶ ἐδήωσαν, ἐπὶ τρία καὶ ἥμισυ ἔτη, πιεζόμενοι πλέον ἀπὸ 
τὴν συμμαχικὴν νίκην καὶ τὴν ἐθνικήν μας ἀντίστασιν τρέπονται εἰς φυγήν. Καὶ ἡ Κυα-
νόλευκος κυματίζει μόνη εἰς τὴν Ἀκρόπολιν... 
	 Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἱστορίας οἱ ἑλληνικοὶ αἰῶνες πανηγυρίζουν τὴν ἐπάνοδον τῆς 
Ἐλευθερίας εἰς τὴν ἀρχαίαν Πατρίδα της. Καὶ στεφανώνουν τὴν Γενεάν μας. Διότι ὁλό-
κληρος ὁ Λαός μας ὑπῆρξεν ἀγωνιστὴς τῆς Ἐλευθερίας. Δὲν εὑρίσκεται ἀσφαλῶς εἰς 
τὴν κατεχομένην Εὐρώπην ἄλλο παράδειγμα τόσης καθολικῆς ἀντιστάσεως καὶ τόσης 
ἀκλονήτου αἰσιοδοξίας διὰ τὴν τελικὴν Νίκην. 
	 Ἀλλὰ πρὸς Σὲ περισσότερον, Λαὲ τῶν Ἀθηνῶν, Λαὲ τῆς περιφερείας τῆς Πρω-
τευούσης, ἀνήκει ὁ ἐθνικὸς ἔπαινος. Ἐδῶ ἐπάλλετο ἡ ἀδάμαστος καρδία τῆς Ἑλλά-
δος. Ἐδῶ ἦσαν εὐτυχεῖς ὅσοι ἐπροκινδύνευαν καὶ κατεθλίβοντο, ὅσοι δὲν εἶχαν τὴν 
εὐκαιρίαν νὰ κινδυνεύσουν... 
	 Καὶ πρός Σᾶς, Νέοι καὶ Νέαι, ἐκφράζομεν τὸν θαυμασμόν μας. Εἴχατε μεταβάλει 
εἰς καθημερινὴν συνήθειαν τὴν πρόκλησιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ τὴν περιφρόνησιν τοῦ θανά-
του. Ἐμπρὸς εἰς τὰ στόμια τῶν πολυβόλων του ἐζητωκραυγάζατε τὴν Ἑλλάδα! 
	 Ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἔχει καταστῆ ἄξιος τῆς Πατρίδος. Μὲ τὸ πέρα-
σμα τῶν καιρῶν, εἰς τὸ περίλαμπρον ἔπος τῆς Ἀλβανίας θὰ προστεθῆ καὶ ὁ μῦθος τῆς 
καθολικῆς ἀντιστάσεως... 

[26] Να αξιολογήσετε τον παραγωγικό συλλογισμό που ακολουθεί (ορθότητα, 

εγκυρότητα και αλήθεια). 

Αν η ελληνική εκπαίδευση λάβει διαπολιτισμικό χαρακτήρα, η ελληνική κοινωνία θα γίνει 
περισσότερο ανεκτική απέναντι στο διαφορετικό. Η ελληνική εκπαίδευση έχει λάβει 
διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Άρα, η ελληνική εκπαίδευση θα γίνει περισσότερο ανεκτική 
απέναντι στο διαφορετικό. 

[27] Να αξιολογήσετε τον επαγωγικό συλλογισμό που ακολουθεί (πειστικότητα, 

ισχύς και αλήθεια). 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ �13

Ο Χ. είναι μανιώδης καπνιστής. Το κάπνισμα αποτελεί βασική αιτία του καρκίνου του 
πνεύμονα. Άρα, ο Χ. θα νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα. 

[28] Στην παράγραφο που ακολουθεί να εντοπίσετε τα τεκμήρια που χρησιμο-

ποιούνται, να τα κατατάξετε σε είδος και να τα αξιολογήσετε ως προς την αξιοπι-

στία τους. 

	 Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα δεν έχει παράδοση συγκρινόμενος με άλλες χώ-
ρες τής ΕΕ, έχει όμως τη μικρή αλλά αξιοπρόσεκτη ιστορία του που διδάσκει πώς μπο-
ρεί να υλοποιηθεί και να πετύχει ένα πρόγραμμα αγροτουρισμού σε μια νέα περιοχή. 
Από την ως σήμερα εμπειρία και σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Henri Grolleau, το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα δομημένου αγρο-
τουρισμού έχει αποδειχθεί το δίκτυο των Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών, 
που ξεκίνησε το 1983 ως ιδέα και πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ισότητας των δύο φύ-
λων και λειτουργεί με αυξανόμενη επιτυχία ως σήμερα έχοντας ανοίξει τον δρόμο σε 
πολλούς νέους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Τα 
πρώτα προγράμματα είναι της Πέτρας στη Λέσβο, του Αγίου Γερμανού και των Ψαρά-
δων στις Πρέσπες, στα Μαστιχοχώρια της Χίου, στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας, στη 
Μαρώνεια της Θράκης, στην Αράχωβα της Βοιωτίας. 

[29] Να εντοπίσετε στο απόσπασμα της ομιλίας του Χίτλερ που ακολουθεί πέντε 

χαρακτηριστικά του προπαγανδιστικού λόγου. 
	 Το χρέος μας είναι η εξόντωση πληθυσμών. Μας υπαγορεύει αυτό το χρέος η 
αποστολή της διαφύλαξης του γερμανικού έθνους. Αν θελήσει να με ρωτήσει κάποιος τι 
εννοώ λέγοντας εξόντωση πληθυσμών, απαντώ: εννοώ την εξαφάνιση ολόκληρων φυ-
λετικών συνόλων. Αυτό το χρέος αναλαμβάνω να εκπληρώσω. Η φύση είναι αδυσώπη-
τη. Έχουμε, επομένως, το δικαίωμα κι εμείς να είμαστε αδυσώπητοι. Αν στέλνω στην 
κόλαση του πολέμου το άνθος της γερμανικής νεολαίας θυσιάζοντας αλύπητα το πολύ-
τιμο γερμανικό αίμα, έχω χωρίς συζήτηση το δικαίωμα να εξολοθρεύσω εκατομμύρια 
ανθρώπων κατώτερης ράτσας... Ύστερα από τα μυξοκλάματα τόσων αιώνων περί υπε-
ράσπισης των φτωχών και κατατρεγμένων, ήρθε επιτέλους και για μας η ώρα να υπερα-
σπίσουμε τους ισχυρούς απέναντι στους κατωτέρους. Τα φυσικά ένστικτα όλων των ζω-
ντανών οργανισμών τους υπαγορεύουν όχι μόνο να καταβάλλουν τους εχθρούς τους, 
αλλά και να τους εξοντώνουν... Ευλογώ τη μοίρα μου γιατί δεν μου έστρωσε με ρόδα 
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τον δρόμο προς την ανάληψη της ευθύνης του κράτους, γιατί δεν έριξε στα μάτια μου 
το σκοτάδι που λέγεται «επιστημονική μόρφωση». Μου ήταν γραφτό να αποφύγω πολ-
λές αφελείς αυταπάτες. Κατόρθωσα να φτάσω μόνος μου. Και τώρα θερίζω τους καρ-
πούς. Προσεγγίζω τα πάντα με κολοσσιαία ηρεμία και χωρίς προλήψεις. Η Θεία Πρό-
νοια θέλησε να γίνω εγώ ο τιτάνιος απελευθερωτής της ανθρωπότητας. Απελευθερώνω 
τους ανθρώπους από τα δεσμά του νου που τους κρατούν σκλαβωμένους, από βδελυ-
ρές και αποσυνθετικές ταπεινώσεις που φέρνει η χίμαιρα, αυτή η τυραννική χίμαιρα που 
ονομάζεται ηθική και συνείδηση. 

[30] Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα αποδεικτικού δοκιμίου. Να 

τεκμηριώσετε την κατάταξη αυτή, αντλώντας στοιχεία από το κείμενο. 
	 Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δημιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτε-
λούν για πολλούς λόγους μιαν από τις πιο σημαντικές ομάδες μνημείων της πολιτισμι-
κής  μας κληρονομιάς.  
	 Πρώτα απ’ όλα, γιατί οι χώροι αυτοί, ως τόποι μαζικής συγκέντρωσης, για θρη-
σκευτικούς, πολιτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική με τον 
προφανέστερο τρόπο τη δημοκρατική αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοι-
νότητας που χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο. Τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχήματα εκείνης  
της δημιουργίας (θέατρα, βουλευτήρια κτλ.) εξακολουθούν μέχρι σήμερα να εξυπηρε-
τούν ανάλογες δραστηριότητες.  
	 Ένας δεύτερος λόγος για την ιδιαίτερη σημασία αυτών των χώρων είναι ότι το 
θέαμα και ο λόγος που αναπτυσσόταν μέσα σ’ αυτούς, ιδιαίτερα το ψυχαγωγικό θέαμα,  
με την πραγματική έννοια της ψυχαγωγίας, της αγωγής της ανθρώπινης ψυχής, αποτε-
λεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά πολιτισμικά αγαθά. Από τη γέννηση του δρά-
ματος στους χώρους λατρείας της αρχαίας Ελλάδας μέχρι και σήμερα ο λόγος και η 
δράση που εκτυλίσσεται μέσα σε θεατρικούς χώρους παράγουν πολιτισμό.   
	 Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι στον χώρο της Μεσογείου, και ιδιαίτερα στην Ελ-
λάδα, σώζονται σε μεγάλο αριθμό οι χώροι στους οποίους ασκήθηκε από την εποχή της 
διαμόρφωσής της η θεατρική δημιουργία. Οι χώροι αυτοί, περισσότερο από όσο όλα τα 
άλλα κατάλοιπα του παρελθόντος, ασκούν στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και τη σύγχρο-
νη καλλιτεχνική δημιουργία, μιαν ιδιαίτερη πρόκληση επαφής του παρόντος με το πα-
ρελθόν, επειδή προσφέρονται κατ’ εξοχήν για χρησιμοποίησή τους με την ίδια λειτουρ-
γία για την οποία σχεδιάστηκαν. Αυτή η επαφή του παρόντος με το παρελθόν, όχι μόνο 
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των ειδικών αλλά και του ευρύτερου κοινού, είναι μια βασική επιδίωξη της σύγχρονης 
αρχαιολογίας, η οποία βλέπει τη δικαίωσή της στη βίωση από την κοινωνία του ιστορι-
κού περιεχομένου και του μηνύματος ζωής των μνημείων. Αλλά και από την άλλη πλευ-
ρά, η βίωση των μνημείων και η ένταξή τους στη ζωή εξελίσσεται από τάση σε απαίτηση 
της σύγχρονης κοινωνίας.  

[31] Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα στοχαστικού δοκιμίου. Να 

τεκμηριώσετε την κατάταξη αυτή, αντλώντας στοιχεία από το κείμενο. 

	 Βρισκόμαστε σ’ ένα σταυροδρόμι· δεν ήμασταν ποτέ απομονωμένοι· μείναμε πά-
ντα ανοιχτοί σ’ όλα τα ρεύματα -Ανατολή και Δύση· και τ’ αφομοιώναμε θαυμάσια τις 
ώρες που λειτουργούσαμε σαν εύρωστος οργανισμός. Συνταραζόμαστε κι εμείς, δικαιο-
λογημένα ή αδικαιολόγητα, από διαδοχικές κρίσεις, αποκαλυπτικές εφευρέσεις και φό-
βους, 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; Δε 
μένω τυφλός στα ψεγάδια 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 στοχα-
σμοί ενός διανοουμένου, αλλά η πίστη και η προσήλωσή μου σ’ έναν κόσμο ζωντανών 
και περασμένων ανθρώπων· στα έργα τους, στις φωνές τους, στο ρυθμό τους, στη δρο-
σιά τους. Αυτός ο κόσμος, όλος μαζί, μου έδωσε το συναίσθημα πως δεν είμαι μια αδέ-
σποτη 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 ξαναεί-
δα το χώμα που με γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιο-
λογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν.  

[32] Ο δοκιμιακός λόγος χαρακτηρίζεται για τον διδακτικό, αλλά ταυτόχρονα αντι-

δογματικό χαρακτήρα του. Να δικαιολογήσετε την παρατήρηση αυτή, αντλώντας 

πληροφορίες από το απόσπασμα που ακολουθεί. Στο ίδιο απόσπασμα να εντοπί-

σετε τρία χαρακτηριστικά της γλώσσας του δοκιμίου. 
	 Πάρε το λοιπόν απόφαση. Δεν είσαι πια ο «τυχερός» δάσκαλος των αρχών του 
αιώνα μας, που ήξερε και πίστευε «ακριβώς» (ή περίπου ακριβώς) όσα περίμεναν να 
ακούσουν από αυτόν τα ολιγαρκή και ντροπαλά παιδιά του σχολείου εκείνης της επο-
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χής. Είσαι (οφείλεις να είσαι, δεν μπορείς παρά να είσαι) ο δάσκαλος ενός άλλου καιρού 
κι ενός άλλου κόσμου, που πρέπει να πλησιάσεις μια ταραγμένη νεότητα, ορμητική και 
απαιτητική, και να τη βοηθήσεις να βρει το δρόμο της. 
	 Πρόσεξε πόσο συγκρούονται οι γνώμες των συναδέλφων σου, όταν χαρακτηρί-
ζουν τη σημερινή νεότητα συγκρίνοντάς την με την παλαιότερη. 
	 Σπάνια βρίσκεται κανείς να την εγκωμιάσει. Οι πιο πολλοί την κατηγορούν ότι 
έχασε τη φιλοπονία, το φιλότιμο, τη ντροπή, τις αρετές που κάνουν τον νέο άνθρωπο 
συμπαθητικό, αγαπητό. 
	 Μη βιαστείς να συμφωνήσεις μαζί τους. Εσύ να κάνεις προσεχτικές παρατηρή-
σεις και να σχηματίσεις τη δική σου γνώμη. 
	 — Πώς; — Αυτό είναι το μυστικό σου. Πάντως, όχι με απειλές και με λοιδορίες 
ούτε με ειρωνείες και σαρκασμούς. Αλλά με την πειθώ, που είναι τόσο πιο αποτελεσμα-
τική, όσο επιχειρείται πιο πολύ με το ζωντανό παράδειγμα, παρά με τα άψυχα λόγια. 
Πρώτα όμως να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του νέου. 

[33] Να συγκρίνετε το αποσπάσματα από ένα άρθρο και μία επιφυλλίδα που ακο-

λουθούν με το απόσπασμα του δοκιμίου της προηγούμενης άσκησης. 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
Το υπουργείο Παιδείας κατέλαβαν χθες καθηγητές, μόνιμοι και αναπληρωτές, διαμαρ-
τυρόμενοι για την απουσία διορισμών στην εκπαίδευση. Πρόκειται για κίνηση με αμιγώς 
πολιτικό χαρακτήρα, καθώς οι απαντήσεις του υπουργείου στο αίτημα για διορισμούς 
ήταν προφανώς αρνητικές εν μέσω δημοσιονομικής λιτότητας. Οι εκπαιδευτικοί που 
διαδήλωναν «πρόσκεινται σε κόμματα της Αριστεράς, στο ΚΚΕ αλλά και εξωκοινοβου-
λευτικά. Ειδικότερα, η ΟΛΜΕ και οι ενώσεις αναπληρωτών οργάνωσαν συλλαλητήρια σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αίτημα τη διενέργεια διορισμών. Στην Αθήνα, οι διαδηλωτές 
ξεκίνησαν με συνθήματα έξω από το υπουργείο. Κατόπιν κάποιοι πήδηξαν τα κάγκελα 
και εισέβαλαν στο υπουργείο Παιδείας, και ακολούθησε εκτεταμένη ρίψη χημικών από 
την αστυνομία, με αποτέλεσμα ένας εκπαιδευτικός να μεταφερθεί τραυματισμένος με 
ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Η κατάσταση παρέμεινε για ώρα έκρυθμη. Οι «εισβολείς» 
μετέβησαν στο γραφείο του γενικού γραμματέα Γεωργίου Αγγελόπουλου, στον τρίτο 
όροφο. Η συνάντηση ήταν άκαρπη, ωστόσο οι διαδηλωτές ανακοίνωσαν ότι θα καταλά-
βουν συμβολικά το υπουργείο. Πάντως, τη Δευτέρα το υπουργείο Παιδείας θα υπολει-
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τουργήσει καθώς ο σύλλογος υπαλλήλων κήρυξε εικοσιτετράωρη απεργία, αντιδρώντας 
στην εφαρμογή του νέου ενιαίου οργανισμού. Μάλιστα, ο σύλλογος έστειλε επιστολή 
στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ότι από τον οργανισμό έχει αφαιρεθεί η φράση: «Οι υπάλ-
ληλοι να υπηρετούν τη, συνταγματικά κατοχυρωμένη, ανάπτυξη της εθνικής και θρη-
σκευτικής συνείδησης». [άρθρο του Απόστολου Λακασά και της Εύας Καραμανώλη από 
την «Καθημερινή» (03-03-2018)] 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
Όταν το προηγούμενο έτος το υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια των μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών του, ανακοίνωνε την απόφασή του για σταδιακή κατάργηση της επετηρί-
δας των υπό διορισμό εκπαιδευτικών, θεωρήσαμε ότι το μέτρο αυτό, ως σύλληψη, ήταν 
ορθό, όχι όμως και ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η αξιολόγηση («Το Βήμα», 21 Ιουνίου 
1998). Γιατί μόνη η γραπτή εξέταση δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσει το ασφαλέστερο 
κριτήριο και το όλο θέμα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Διατυπώσαμε τότε 
την άποψη ότι θα έπρεπε να συσταθεί μια κεντρική επιτροπή, η οποία θα αναλάμβανε 
τον όλο σχεδιασμό και σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους θα εκπονούσε ένα ειδι-
κό πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο θα ετίθετο σε εφαρμογή. Πρόγραμμα το οποίο 
θα καλούνταν να παρακολουθήσουν όλοι οι υπό διορισμό εκπαιδευτικοί με τη σειρά αρ-
χαιότητάς τους, ανεξάρτητα αν στο παρελθόν έχουν υπηρετήσει ως αναπληρωτές ή μη. 
Αυτή αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι καλούνται 
να παρακολουθήσουν μαθήματα συναφή με την ειδικότητά τους, συμπεριλαμβανομένης 
και της πρακτικής άσκησης και εφαρμογής, η οποία και αξιολογείται. Το μέτρο, εκτός 
των άλλων, θα έχει και ένα πρακτικό αποτέλεσμα: θα διαπιστωθεί ότι ο πραγματικός 
αριθμός των επιθυμούντων διορισμό δεν είναι οι δεκάδες χιλιάδες που αναγράφονται 
στην επετηρίδα, αλλά ένας πολύ μικρότερος, αφού πολλοί είναι εκείνοι που στο μεταξύ 
η ανεργία τούς ανάγκασε να αναζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση αλλού. [επι-
φυλλίδα του Γιάννη Παπακώστα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Βήμα 
(14-03-1999)] 

[34] Να εντοπίσετε στον πρόλογο του δοκιμίου αυτού το θέμα του κειμένου (βασι-

κή ιδέα) και τη θέση του συγγραφέα απέναντί του (κατευθυντήρια ιδέα). 
	 Με δεδομένη την οικολογική κρίση, την ακραία ανισότητα της κατανομής των 
πόρων μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, την αδυναμία να συνεχίσει το σύστημα τη 
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σημερινή του πορεία, το απαιτούμενο είναι μια νέα δυναμική πραγματικότητα που η ση-
μασία της δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο στο παρελθόν. Αναφέρομαι σε μια 
πραγματικότητα που θα έβαζε στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου σημασίες άλλες από 
την αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης και στόχους ζωής διαφορετικούς, για 
τους οποίους οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πουν πως αξίζουν τον κόπο.


[35] Ποια είναι η θέση του δοκιμιογράφου στο απόσπασμα που ακολουθεί και με 

ποια μέσα την τεκμηριώνει; 

Όσο προχωρεί ο άνθρωπος στην ηλικία και αποκτά μεγαλύτερη πείρα της ζωής, τόσο 
τείνει να παραδεχτεί (άλλο θέμα, αν τελικά το καταφέρνει) ότι πρέπει να περιορίζει τις 
αξιώσεις του και να μη περιμένει από τούτο τον κόσμο περισσότερα από όσα είναι δυ-
νατόν να του παραχωρηθούν. Σ’ αυτή τη δυσάρεστη αλλά σώφρονα παραδοχή έχουν 
από την ανώνυμη και την επώνυμη θυμοσοφία δοθεί πολλές αποφθεγματικές διατυπώ-
σεις που χάρη στη λακωνικότητά τους μένουν στη μνήμη και εύκολα περνούν από στό-
μα σε στόμα -απόδειξη ότι εκφράζουν ένα πολύτιμο θησαύρισμα της ανθρώπινης συνεί-
δησης: «Βέλτιον το μη χείρον», «Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού», «Στέργε τα πα-
ρόντα», «Μηδέν άγαν» κτλ. κτλ.
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