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v ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
 
Να αναλύσετε τη δοµή της παραγράφου (δοµικά στοιχεία/µέρη, τρόπος/µέθοδος ανάπτυξης). 
 
 
Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα τονίζεται ότι η διά 
βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη 
µάθησης: 1. Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά µια ευρύτατη γενική παιδεία 
µε τη δυνατότητα  εµβάθυνσης   σε   ορισµένα  θέµατα.  2. Μαθαίνω να ενεργώ µε τέτοιον τρόπο, ώστε να 
αποκτώ όχι µόνο επαγγελµατική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιµετωπίζω διάφορες 
καταστάσεις και να εργάζοµαι αρµονικά σε οµάδες. 3. Μαθαίνω να συµβιώνω, κατανοώντας  τους άλλους 
και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων -συµβάλλοντας στην πραγµα-τοποίηση κοινών 
δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων-, µε σεβασµό στις αξίες του πλουραλισµού, της αµοιβαίας 
κατανόησης και της ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητά 
µου και να µπορώ να ενεργώ µε µεγαλύτερη αυτονοµία και περισσότερη κρίση και προσωπική 
υπευθυνότητα. Για τον λόγο αυτόν η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραµελεί την ανάπτυξη των ατοµικών 
δυνατοτήτων, τη µνήµη, τη λογική κρίση, την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατόµου και 
τη δεξιότητα της επικοινωνίας, µε παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της µητρικής γλώσσας. 
(2000) 
 
Αξιοπρόσεχτη η παρατήρηση. ∆εν αληθεύει όµως στη δική µας εποχή. Γιατί σήµερα και τα παιδιά είναι 
πολύ διαφορετικά από άλλοτε και ο αέρας, το «κλίµα» του σχολείου έχει αλλάξει. Παλαιότερα ο µαθητής 
περίµενε να φωτιστεί αποκλειστικά και µόνο από το ∆άσκαλό του. Σήµερα οι πηγές των πληροφοριών 
έχουν πολλαπλασιαστεί σε βαθµό εκπληκτικό και οι κρουνοί τους (η εφηµερίδα, το περιοδικό, το 
ραδιόφωνο, η τηλεόραση) ρέουν µέσα στο σπίτι. Μπορεί λοιπόν ο µαθητής, ανάλογα µε τη δύναµη και την 
όρεξή του, να προµηθεύεται ελεύθερα και απεριόριστα «ειδήσεις»     από     όλες     τις     περιοχές     της     
ανθρώπινης περιέργειας: ιστορικές, γεωγραφικές, βιολογικές, ανθρωπολογικές, φυσικής, χηµείας, 
κοσµογραφίας, ηλεκτρολογίας, κάθε λογής «τεχνικής». (2004) 
 
 
Να επισηµάνετε τα δοµικά στοιχεία της έβδοµης παραγράφου («Τα οµαδικά παιχνίδια … κορυφές της 
ενέργειας»). 
 
Τα οµαδικά παιχνίδια υπηρετούν µεγάλο ηθικό σκοπό: σε συνηθίζουν να υποτάξεις την ατοµικότητά σου σε 
µια γενική ενέργεια. Να µη νιώθης πως είσαι άτοµο ανεξάρτητο, παρά µέλος µιας οµάδας. Να 
υπερασπίζεσαι όχι µονάχα την ατοµική σου τιµή παρά ολόκληρη την τιµή της οµάδας όπου ανήκεις: σχολή, 
Πανεπιστήµιο, πόλη, έθνος. Έτσι, από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, το παιχνίδι µπορεί να σε ανεβάσει στις πιο 
αψηλές κι αφιλόκερδες κορυφές της ενέργειας. (2005) 
 
Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειµένου; (Η εκπαίδευση δεν νοείται ... των 
σχολικών τειχών). Να εντοπίσετε τα δοµικά µέρη της ίδιας παραγράφου του κειµένου. 
Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική µετάδοση γνώσεων από τις µεγαλύτερες γενιές στις 
νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και τούτο επειδή, τόσο το περιεχόµενο της 
εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτήν, αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης ανάµεσα στις διαφορετικές γενιές, τα δύο φύλα και τις διαφορετικές κουλτούρες των 
ανθρώπων, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές της καθηµερινής ζωής. Η 
εκπαιδευτική πράξη καθίσταται εποµένως µια διαδικασία που δεν περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) και 
το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών 
τειχών. (2010) 
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Να αναφέρετε δύο τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου. («Σ’ αυτόν τον υπαρκτό [...] µε την 
Αφρική»). β) Να βρείτε τη δοµή της ίδιας παραγράφου.  
 
 
Σ’ αυτόν τον υπαρκτό εκδηµοκρατισµό της γνώσης ορθώνονται τρεις γκρίνιες. Η µία είναι η άρνηση της 
τεχνολογίας, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων που έχει η ανάπτυξή της. Ο Πολ Βιρίλιο, για παράδειγµα, 
έγραψε την «Πληροφοριακή Βόµβα». Είναι σίγουρος ότι η κοινωνία της γνώσης ενέχει κινδύνους, αλλά 
άγνωστους. Δεν τους ξέρει, αλλά...υπάρχουν. Η δεύτερη γκρίνια έχει να κάνει µε τα «παιδάκια της 
Αφρικής». Το ακούµε για κάθε νέα τεχνολογία: «Τι να το κάνω εγώ το εµβόλιο για το Αλτσχάιµερ1, όταν 
τα παιδιά της Αφρικής δεν έχουν ούτε ασπιρίνη για τον πυρετό;». Το επιχείρηµα έχει εν µέρει λογική. 
Πραγµατικά «τι να το κάνεις το εµβόλιο για το Αλτσχάιµερ, αν δεν έχεις Αλτσχάιµερ;». Αν όµως 
αποκτήσεις, το πρώτο που ξεχνάς είναι τα «παιδάκια της Αφρικής». Η τρίτη γκρίνια έχει να κάνει µε το 
διαβόητο «ψηφιακό χάσµα». Βέβαια, καµιά τεχνολογία, καµιά επιστηµονική επανάσταση δεν διαχέεται 
αµέσως σε όλη την υφήλιο. Ο Γουτεµβέργιος τύπωσε την πρώτη Βίβλο το 1455· ωστόσο στην Ελλάδα η 
τυπογραφία ήρθε στις αρχές του 19ου αιώνα. Όσο για το τυπωµένο βιβλίο, ακόµη πασχίζουµε να γίνει 
κτήµα του ελληνικού λαού. Το σηµαντικό, όµως, είναι ότι η επανάσταση έγινε και ακόµη προχωρεί. 
Εξάλλου, αυτοί που µιλούν για ψηφιακό χάσµα στην Αφρική πρέπει να αναλογιστούν ποιο είναι το 
τυπογραφικό χάσµα του δυτικού κόσµου µε την Αφρική. (2011) 
 
Να βρείτε τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου του κειµένου: «Αποκαλύπτεται 
όµως...υπάρξεως». 
 
Αποκαλύπτεται όµως επίσης σε όλη του την τραγική αντίφαση ότι ο άνθρωπος, αυτή η περιούσια 
κορύφωση της εξελίξεως, έχει διπλή υπόσταση. Από τη µια είναι ικανός για µεγάλες πράξεις, έµαθε µε την 
επιστηµονική του γνώση να κατανοεί τον κόσµο αλλά και γέννησε αριστουργήµατα στον λόγο και στην 
τέχνη. Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του µε πολέµους και αγριότητες, 
θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες. Ελάχιστα, τέλος, σέβεται τις 
πολλαπλές εκφράσεις της ζωής, ενώ η φύση και οι θάλασσες του πλανήτη είναι συχνά τα θύµατα των 
συµφερόντων του. Η υπερφίαλη αυτή στάση του ανθρώπου έχει αλλοιώσει έτσι ένα θαυµαστό περιβάλλον, 
που ωστόσο υπήρξε και το λίκνο της δικής του υπάρξεως. (2013) 
 
Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στην πρώτη παράγραφο του κειµένου (Η «ανθρωπιά» ... «εν 
πολέµω και εν ειρήνη») και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
 
Η «ανθρωπιά» είναι µια λέξη του καιρού µας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόµισµα που κυκλοφορεί σ’ όλα 
τα χέρια, γιατί συµβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ µεγάλη. Και µε την «ανθρωπιά» εννοούµε, 
φυσικά, τη συµπόνια, τη συµµετοχή, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι µόνο του 
γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε χρησιµοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισµός». Έλεγαν: «αυτός είναι 
µεγάλος ανθρωπιστής» και µε τούτο εσήµαιναν µια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάµει 
το καλό. Ο Ντυνάν, για παράδειγµα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος ανθρωπιστής. 
Πέρα απ’ ό,τι θα µπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτοµό του, εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που 
έπασχαν, έξω από διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν πολέµω και εν ειρήνη». (2014) 
 
α) Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της έβδοµης παραγράφου του κειµένου (Η καταγραφή ... αυτού 
του πλούτου) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
Η καταγραφή όλων των µνηµείων αυτών -των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των εντοπισµένων αλλά µη 
ερευνηµένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουµε ακόµη την ύπαρξη µόνο από αρχαίες µαρτυρίες- µε 
όλα τα δεδοµένα τους, δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις 
δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους, θα προσφέρει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στη 
συστηµατικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου. (2015) 
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v ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Με ποια νοηµατική σχέση συνδέονται µεταξύ τους η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος του κειµένου; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (2000) 
 
Μια σηµαντική πρόκληση στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα είναι µε ποιον τρόπο θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά 
της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η απάντηση είναι: κατάλληλη αγωγή και 
παιδεία. Το ίδιο ισχύει για τα ηθικά διλήµµατα που θέτει η ασύλληπτη επιστηµονική πρόοδος 
(κλωνοποίηση, παραγωγή ανθρώπινων εµβρύων, µεταλλαγµένα προϊόντα, οικολογικές καταστροφές κ.ά.). 
Το κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία. Η ευρύτερη καλλιέργεια είναι προσωπική 
κατάκτηση που απαιτεί θυσίες. Η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση µετατοπίζει το κέντρο βάρους από το 
κράτος στο άτοµο, το οποίο οφείλει να έρθει σε επαφή µε πολλούς τοµείς γνώσης σε διάφορες µορφές της. 
Η µετάβαση από την τοπική στην παγκόσµια κοινωνία προϋποθέτει γλωσσοµάθεια, ανοχή στη 
διαφορετικότητα και στον πολυπολιτισµό, πνεύµα συνεργασίας και συναδέλφωσης στο «παγκόσµιο χωριό», 
στο οποίο  έχει µεταβληθεί ο πλανήτης µας. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ορατές οι πολλαπλές όψεις 
της παγκοσµιοποίησης στην κοινωνιολογική και οικονοµική εκδοχή της. Τα όρια των εθνικών κρατών, στην 
παραδοσιακή µορφή τους, εξαλείφονται, καθώς διακινούνται εκατοµµύρια άνθρωποι, αγαθά και ιδέες µε 
απίστευτη ταχύτητα. Η εµµονή όµως στα οικονοµικά συµφέροντα και στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, 
η επιβολή του καταναλωτικού προτύπου της αφθονίας, το διευρυνόµενο χάσµα ανάµεσα στα φτωχά και στα 
πλούσια κράτη, η κρίση της δηµοκρατικής συµµετοχής και του κράτους πρόνοιας, η κοινωνική 
περιθωριοποίηση και ο αποκλεισµός και τόσα άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κόσµος δηµιουργούν 
κλίµα ανησυχίας για το µέλλον. 
 Η αισιοδοξία για την πορεία του κόσµου κατά την τρίτη χιλιετία µπορεί να προκύψει από τον 
επαναπροσδιορισµό του ρόλου και της αποστολής της εκπαίδευσης. Το παλιό µοντέλο που ισχύει ακόµη 
στην Ελλάδα και το οποίο στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια (συσσώρευση γνώσεων στο παραδοσιακό 
γνωσιοκεντρικό σχολείο) πρέπει να αντικατασταθεί από ποιοτικά κριτήρια. Η απλή παροχή γνώσεων δεν 
ωφελεί πια. Οι µαθητές και οι φοιτητές, όπως και κάθε άνθρωπος, πρέπει να µάθουν να αξιοποιούν τις 
ευκαιρίες για µάθηση, που τους δίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
 
 
όµως, ή, γιατί, αλλά (το πρώτο του κειµένου), µε άλλα λόγια: Ποια νοηµατική σχέση εκφράζει η 
χρήση καθεµιάς από τις παραπάνω λέξεις στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου; (2001) 
 
Συνήθως προϋποθέτουµε ότι ένας διανοούµενος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος µορφωµένος. Όµως κάθε 
µορφωµένος δεν είναι και διανοούµενος. Από τον διανοούµενο δεν περιµένει κανείς απλώς να έχει πλούσιες 
γνώσεις, να είναι καλλιεργηµένος ή να κατέχει µια ειδικότητα. Γιατί ο διανοούµενος είναι, όπως δηλώνει 
και η λέξη, ένας άνθρωπος, που διανοείται κι αυτό σηµαίνει, ότι είναι ένας άνθρωπος, που δεν δέχεται τα 
πράγµατα, όπως του προσφέρονται, αλλά τα περνά µέσ'  από τη δοκιµασία της δικής του διάνοιας ⎯ είναι 
µε άλλα λόγια ένα πνεύµα κριτικό όχι µόνο σε ό,τι αφορά τους άλλους αλλά και σ'  ό,τι αφορά τον εαυτό 
του.  
 
Ποια νοηµατική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις: έτσι (στην τέταρτη παράγραφο) ωστόσο 
(στην έκτη παράγραφο). (2014) 
 
Περιττό να προστεθεί πως και η ανθρωπιά, καθώς κι ένα σωρό άλλοι όροι, έχει υποστεί τροµακτικές 
διαστρεβλώσεις. Όποιος είπε πως οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν το σχήµα του µπουκαλιού 
τους, είχε, βέβαια, πολύ δίκιο. Και µε τους όρους το ίδιο συµβαίνει. Αλλάζουν νόηµα, αλλάζουν απόχρωση, 
κατά τον τρόπο που τους µεταχειρίζεται κανείς και κατά τον σκοπό που επιδιώκει χρησιµοποιώντας τους. 
Έτσι, µπορούµε να µιλούµε όλοι για ανθρωπιά, αλλά να εννοούµε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγµα ο 
καθένας…………. 
Λησµονούµε, ωστόσο, πως η ανθρωπιά είναι κυριότατα βούληση, δεν είναι γνώση, δεν είναι µόνο γνώση. 
Και δεν είναι λόγος, είναι πράξη. Είναι ένας ολόκληρος εσωτερικός κόσµος, στην τελείωσή του, που 
ακτινοβολεί παντού. Η ανθρωπιά αποκλείει τη µισαλλοδοξία, την καταφρόνηση του άλλου ανθρώπου· είναι 
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επιεικής και ήπια. Περιέχει πολλή συγκατάβαση και πολλή κατανόηση. Η ανθρωπιά είναι κυκλική 
παρουσία. Δεν βρίσκεται στραµµένη προς ένα µονάχα σηµείο του ορίζοντα. Εκείνος που είναι αληθινά 
ανθρώπινος δεν µπορεί παρά να είναι, σε κάθε περίσταση, ανθρώπινος. Η ανθρωπιά δεν είναι επάγγελµα, 
δεν είναι όργανο αυτοπροβολής και επιτυχίας. Είναι απάρνηση. Πρέπει πολλά ν’ αρνηθείς, για να κερδίσεις 
τα ουσιωδέστερα. Αλλά δεν είναι και παθητική κατάσταση. Ολωσδιόλου αντίθετα, αποτελεί µορφή 
αδιάκοπης ενέργειας. Είναι πολύ ευκολότερο να γίνεις «µέγας ανήρ» παρά να γίνεις «µεγάλος άνθρωπος». 
Η Ιστορία είναι γεµάτη παραδείγµατα µεγάλων ανδρών. Αλλά έχει πολύ λίγους «ανθρώπους» να 
παρουσιάσει. 
 
Να αντικαταστήσετε τις διαρθρωτικές λέξεις-εκφράσεις µε άλλες (λέξεις - εκφράσεις) που να 
διατηρούν τη συνοχή του κειµένου: (2015) 
Πρώτα απ’ όλα (στη δεύτερη παράγραφο) 
παράλληλα (στην έκτη παράγραφο) 
εξάλλου (στην ένατη παράγραφο). 
 
Πρώτα απ’ όλα, γιατί οι χώροι αυτοί, ως τόποι µαζικής συγκέντρωσης, για θρησκευτικούς, πολιτικούς ή 
ψυχαγωγικούς σκοπούς, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική µε τον προφανέστερο τρόπο τη δηµοκρατική 
αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοινότητας που χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο. Τα σχετικά 
αρχιτεκτονικά σχήµατα εκείνης της δηµιουργίας (θέατρα, βουλευτήρια κλπ.) εξακολουθούν µέχρι σήµερα 
να εξυπηρετούν ανάλογες δραστηριότητες. 
Τα προβλήµατα αυτά δεν πρέπει, βέβαια, µε κανέναν τρόπο να οδηγούν σε αρνητική τοποθέτηση για τη 
σύγχρονη χρήση των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή µνηµείων. Η επαφή του κοινού µε τα 
µνηµεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή η βίωση από το ευρύ κοινό σύγχρονων προβληµατισµών και 
καλλιτεχνικών εκφράσεων µέσα από το ιστορικό περιβάλλον, είναι ο καλύτερος και αποτελεσµατικότερος 
τρόπος προσέγγισης και οικείωσης της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Αλλά είναι, παράλληλα, και ο 
δραστικότερος τρόπος δηµιουργίας στην ευρύτερη κοινωνία συνείδησης εκτίµησης και προστασίας των 
µνηµείων µας. 
Η καλλιέργεια, εξάλλου, µε διάφορες εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό της τάσης αυτής απέναντι στα 
µνηµεία θα αποτελέσει ουσιαστική θετική συµβολή, αφενός, στην ολοκληρωµένη προστασία τους 
(ενεργητική προστασία και από το ευρύ κοινό) και, αφετέρου, στη δηµιουργική βίωση των αρχαίων χώρων 
θέασης. 
 
 

v ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ 
 
Ποιους τρόπους και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην τέταρτη και πέµπτη 
παράγραφο του κειµένου; Να δώσετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. (2003) 
 
Θα έπρεπε, ακόµα, από εδώ και εµπρός οι άνθρωποι (µιλάω για τις πλούσιες χώρες) να δεχτούν ένα 
αξιοπρεπές αλλά λιτό βιοτικό επίπεδο και να παραιτηθούν από την ιδέα ότι ο κεντρικός στόχος της ζωής 
τους είναι να αυξάνεται η κατανάλωσή τους κατά 2 µε 3% το χρόνο. Για να το δεχτούν αυτό, θα έπρεπε κάτι 
άλλο να δίνει νόηµα στη ζωή τους. Αυτό το άλλο είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων αντί για την ανάπτυξη 
των σκουπιδοπροϊόντων. 
Η ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων αντί για την ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων θα απαιτούσε µιαν 
άλλη οργάνωση της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να παύσει να είναι αγγαρεία και να γίνει πεδίο προβολής 
των ικανοτήτων του ανθρώπου˙ µιαν αληθινή δηµοκρατία που θα συνεπαγόταν τη συµµετοχή όλων στη 
λήψη των αποφάσεων˙ µιαν άλλη οργάνωση παιδείας, ώστε να διαπλάθονται πολίτες ικανοί «να άρχουν και 
να άρχονται βάσει των νόµων» σύµφωνα µε τη θαυµάσια έκφραση του Αριστοτέλη. 
 
 
«Η µεγάλη αντοχή [...] στη χαρά της νίκης». Στη συγκεκριµένη παράγραφο να διερευνήσετε:  
α. Ποιον τρόπο πειθούς επιστρατεύει ο συγγραφέας;  
β. Ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. (2006) 
Η µεγάλη αντοχή του πνευµατικού δηµιουργού γεννιέται και συντηρείται, κατά κύριο λόγο, από την ψυχή 
του. Η φλογερή αγάπη προς το έργο του και η πίστη η αδιάσειστη στον προορισµό αυτού του έργου είναι οι 
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µεγάλες πηγές της δύναµής του. Αυτές δεν τον αφήνουν (και στην περίπτωση ακόµη της κλονισµένης 
υγείας) να λυγίσει. Ο άνθρωπος που αγαπάει και πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιος µε την ψυχή του. Αυτή 
τον διατηρεί ακµαίο, νέο, δροσερό. Και επειδή την αγάπη και την πίστη τη βρίσκει µόνο εκείνος που µε 
ορισµένη πνευµατική τοποθέτηση δίνει περιεχόµενο, πρόγραµµα, νόηµα στη ζωή του, και δικαίωση του 
µόχθου του θεωρεί την εκτέλεση αυτού του προγράµµατος (την «πλήρωση του νοήµατος» της ζωής), η 
πνευµατική τοποθέτηση είναι, σε τελευταίαν ανάλυση, το στοιχείο που τροφοδοτεί την αντοχή του 
δηµιουργού (απέναντι στη φθορά που φέρνει ο κάµατος, αλλά και απέναντι στους κλυδωνισµούς της ζωής, 
στο φυσικό και στον ηθικό «πόνο»). Ο κοινός άνθρωπος που δεν είναι κατά τον ίδιο τρόπο τοποθετηµένος, 
εύκολα εξαντλείται και καταρρέει όταν χτυπηθεί από ένα ανεπάντεχο δεινό ή όταν η υπέρµετρη δουλειά 
αρχίσει να φθείρει την υγεία του. Ο πνευµατικά τοποθετηµένος δηµιουργός δεν γκρεµίζεται εύκολα ούτε 
από τη νόσο, ούτε από τα γερατειά, ούτε από τις απογοητεύσεις και τα πένθη, τα ατυχήµατα της ζωής, και 
όπως ο πολυάσχολος και προκοµµένος άνθρωπος δεν «ευκαιρεί», καθώς λέµε, ν’ αρρωστήσει, έτσι κι 
αυτός, µε την προσήλωσή του στο νόηµα που έχει δώσει στη ζωή του, δεν «ευκαιρεί» ούτε τον κόπο να 
αισθανθεί ούτε τη φθορά — και φτάνει στο τέρµα του βίου σαν τον αθλητή που πέφτει επιτέλους για να 
αναπαυθεί στη χαρά της νίκης.  
 
 
α) Να βρείτε τους δύο τρόπους πειθούς που χρησιµοποιεί η συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο 
και να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε µια αναφορά για κάθε τρόπο. (2012). 
 
Ιδού η απαρχή της προσπάθειας για γνώση και για αυτογνωσία, ιδού το πρώτο ερωτηµατικό, το για πάντα 
αναπάντητο, ιδού η αυγή του µυστηρίου που οδήγησε τον άνθρωπο να γίνει πλάστης αθάνατου έργου, 
δηµιουργός δηλαδή θεών. Δάµασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον τέλειο άνθρωπο. Το 
συντροφικό συναπάντηµα του ανθρώπου µε τους θεούς διδάσκει η αρχαία αισθητική, στην προσπάθειά της 
να αιχµαλωτίσει την τέλεια µορφή την πάντα µετέωρη και πάντα τεταµένη προς µια ιδεατή πληρότητα, προς 
ένα αέναο γίγνεσθαι. Να γιατί η αρχαία τέχνη θα µένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και ζωντανή: είναι η 
τέχνη πυξίδα και σταθερός προσανατολισµός, αυτή που δεν γνώρισε αµηχανίες και αγνοεί τα αδιέξοδα, γι’ 
αυτό και εµπνέει κάθε αναγέννηση, γι’ αυτό και µένει η βάση κάθε πνευµατικής παλιννόστησης προς το 
ουσιώδες, δηλαδή τη δηµιουργία ελευθερίας. 
 

v ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
 
Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική-παραγωγική) αναπτύσσει τη σκέψη του ο συγγραφέας στην 
πρώτη παράγραφο του κειµένου;  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (2002) 
 
O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και σηµαντικότερων κοινωνικο-
οικονοµικών αλλαγών. Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο µέσος "Δυτικός άνθρωπος" ζει στο 
κατώφλι του 21ου αιώνα µία πολύ διαφορετική καθηµερινή ζωή από τον αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών 
του 20ου 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 τοµείς της Μοριακής Βιολογίας και της 
Γενετικής φέρνουν την ανθρωπότητα αντιµέτωπη µε µια νέα τάξη πραγµάτων. 
 

v ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική - επαγωγική) του παρακάτω συλλογισµού; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (2004) 
 
- όπου απουσιάζει  ο  ανταγωνισµός,  ο  άνθρωπος  δεν πλουτίζει τα εφόδιά του. 
- σε παλαιές εποχές απουσίαζε ο ανταγωνισµός. 
Άρα,  ο  άνθρωπος  σε  παλιές  εποχές  δεν  πλούτιζε  τα εφόδιά του. 
 
Να  αξιολογήσετε  τον  παραπάνω  συλλογισµό  ως προς την αλήθεια, την εγκυρότητα και την 
ορθότητά του. (Να   θεωρήσετε   ότι   οι   προκείµενες ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα). 
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v ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Το στοχαστικό δοκίµιο έχει συχνά προσωπικό - βιωµατικό χαρακτήρα. Να καταγράψετε δύο σχετικά 
παραδείγµατα από το κείµενο που σας δόθηκε.  
Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό του στοχαστικού δοκιµίου είναι η µεταφορική λειτουργία της 
γλώσσας. Να καταγράψετε τρία σχετικά παραδείγµατα από το κείµενο που σας δόθηκε. (2008)  
 
Βρισκόµαστε σ’ ένα σταυροδρόµι· δεν ήµασταν ποτέ αποµονωµένοι· µείναµε πάντα ανοιχτοί σ’ όλα τα 
ρεύµατα − Ανατολή και Δύση· και τ’ αφοµοιώναµε θαυµάσια τις ώρες που λειτουργούσαµε σαν εύρωστος 
οργανισµός. […] Συνταραζόµαστε κι εµείς, δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα, από διαδοχικές κρίσεις, 
αποκαλυπτικές εφευρέσεις και φόβους, που δεν αφήνουν τον ανθρώπινο νου να ηρεµήσει − σαν την 
καλαµιά στον κάµπο. Μπροστά σ’ αυτά, τι µας µένει για να βαστάξουµε αν απαρνηθούµε τον εαυτό µας; Δε 
µένω τυφλός στα ψεγάδια1 µας, αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό µας. Σας παρακαλώ να µε 
συγχωρήσετε που µνηµονεύω εδώ προσωπικές εµπειρίες· δεν έχω άλλο πειραµατόζωο από εµένα. Και η 
προσωπική µου εµπειρία µου δείχνει πως το πράγµα που µε βοήθησε, περισσότερο από κάθε άλλο, δεν ήταν 
οι αφηρηµένοι στοχασµοί ενός διανοουµένου, αλλά η πίστη και η προσήλωσή µου σ’ έναν κόσµο ζωντανών 
και περασµένων2 ανθρώπων· στα έργα τους, στις φωνές τους, στο ρυθµό τους, στη δροσιά τους. Αυτός ο 
κόσµος, όλος µαζί, µου έδωσε το συναίσθηµα πως δεν είµαι µια αδέσποτη µονάδα, ένα άχερο στ’ αλώνι. 
Μου έδωσε τη δύναµη να κρατηθώ ανάµεσα στους χαλασµούς που ήταν της µοίρας µου να ιδώ. Κι ακόµη, 
µ’ έκανε να νιώσω, όταν ξαναείδα το χώµα που µε γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν 
πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν.  
[…]  
   
Κι όλα τούτα θα µπορούσα να τα ονοµάσω µε τη λέξη παράδοση, που την ακούµε κάποτε ψυχρά και µας 
φαίνεται υπόδικη3. Αλήθεια, υπάρχουν ροπές4 που νοµίζουν πως η παράδοση µας στρέφει σε έργα 
παρωχηµένα5 και ανθρώπους παρωχηµένους· πως είναι πράγµα τελειωµένο και άχρηστο για τις σηµερινές 
µας ανάγκες· πως δεν µπορεί να βοηθήσει σε τίποτε τον σηµερινό τεχνοκρατικό άνθρωπο που γνώρισε 
φριχτούς πολέµους και φριχτότερα στρατόπεδα συγκεντρώσεως· αυτόν τον άνθρωπο που αµφιταλαντεύεται 
ανάµεσα στην κατάσταση του θηρίου και την κατάσταση του ανδροειδούς6. Η παράδοση είναι λοιπόν ένα 
περιττό βάρος που πρέπει να εξοβελιστεί7. Μου φαίνεται πως αυτές οι ροπές εκπορεύουνται από τη 
σύγχρονη απελπισία για την αξία του ανθρώπου. Είναι τα συµπτώµατα ενός πανικού, που εν ονόµατι του 
ανθρώπου τείνουν να κατακερµατίσουν την ψυχή του ανθρώπου. Όµως τι αποµένει αν βγάλουµε από τη 
µέση τον άνθρωπο;  
Γ. Σεφέρη, Δοκιµές, τ.2, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1974, σσ. 175-177  
1. ψεγάδια: ελαττώµατα  
2. περασµένων: ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή  
3. υπόδικη: υπόλογη, ένοχη  
4. ροπές: απόψεις  
5. παρωχηµένα: ξεπερασµένα  
6. του ανδροειδούς: του ανθρωπόµορφου  
7. εξοβελιστεί: διωχτεί  
 

v ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Σε ένα κείµενο επιστηµονικού λόγου συναντάµε συχνά ένα ειδικό λεξιλόγιο, δηλαδή τους ειδικούς 
όρους που χρησιµοποιούνται σε µια συγκεκριµένη επιστήµη. Να γράψετε πέντε από αυτούς τους 
όρους που περιέχονται στο κείµενο αυτό. (2002) 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ  
O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και σηµαντικότερων κοινωνικο-
οικονοµικών αλλαγών. Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο µέσος "Δυτικός άνθρωπος" ζει στο 
κατώφλι του 21ου αιώνα µία πολύ διαφορετική καθηµερινή ζωή από τον αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών 
του 20ου αιώνα. Ένα σηµαντικό ποσοστό ευθύνης γι' αυτές τις δραµατικές αλλαγές στην καθηµερινή ζωή 
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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 τοµείς της Μοριακής Βιολογίας και της 
Γενετικής φέρνουν την ανθρωπότητα αντιµέτωπη µε µια νέα τάξη πραγµάτων. 
 Έχουµε πλέον επιλύσει σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα της στειρότητας µε τη χρήση µεθόδων 
τεχνητής αναπαραγωγής και ταυτόχρονα είµαστε σε θέση να επιλέξουµε το φύλο του παιδιού µας. Η 
πλήρης χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος αλλά και η υφιστάµενη αποµόνωση και ο 
χαρακτηρισµός της λειτουργίας µερικών εκατοντάδων γονιδίων θα οδηγήσουν πιθανότατα στο εγγύς 
µέλλον στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί και τρόφιµα υπόσχονται ότι 
θα επιλύσουν το πρόβληµα του υποσιτισµού, όµως ταυτόχρονα δηµιουργούν τεράστια βιοηθικά 
προβλήµατα. Παράλληλα, η πρόσφατη κλωνοποίηση ζωντανών οργανισµών µπορεί να επιλύσει και αυτή 
θέµατα υποσιτισµού και επάρκειας οργάνων, όµως εγκυµονείται κίνδυνος δηµιουργίας γενεών 
πανοµοιοτύπων οργανισµών προς εκµετάλλευση και ταυτόχρονα αναδεικνύει επικίνδυνες απόψεις περί 
δηµιουργίας µιας "αρίας φυλής". 
Πού βαδίζουµε, άραγε; Για χάρη ποιας προόδου και µελλοντικής ευδαιµονίας η επιστηµονική κοινότητα 
αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει, αλόγιστα, να συνεχίσει αυτό τον δρόµο; 
Το µείζον ερώτηµα της ανθρωπότητας και η διαχρονική αγωνία της είναι να εξηγηθεί ο σκοπός και το 
νόηµα της ζωής και του θανάτου. Εάν προσεγγίσουµε κάποτε την αλήθεια αναφορικά µε αυτά τα θεµελιακά 
ερωτήµατα, ίσως µπορέσουµε τότε να επαναπροσδιορίσουµε τις αξίες µας και τους τρόπους επίτευξής των. 
(...) Αποτελεί κανόνα της φύσης, κανόνα της βιολογίας, να υπάρχει και "θεϊκά" να µη διαταράσσεται η 
θεµελιώδης ακολουθία: γένεση, ζωή, αναπαραγωγή, θάνατος. Με βάση τα προαναφερόµενα, εάν οι 
άνθρωποι ήταν αθάνατοι ή γενικότερα κάποια µορφή ζωής ήταν αθάνατη, το οξύµωρο συµπέρασµα είναι 
ότι: το συγκεκριµένο είδος ζωής θα εξέλιπε µέσα σε λίγες σχετικά γενεές, διότι το περιβάλλον θα άλλαζε 
και δεν θα µπορούσαν αυτοί οι ζωντανοί οργανισµοί που το απαρτίζουν να αλλάξουν, ώστε να 
προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες. (...) 
Μέχρις ότου απαντηθούν, εάν ποτέ, τέτοιου είδους φιλοσοφικά ερωτήµατα, η δυνατότητα επίτευξης 
αθανασίας φαίνεται να βρίσκεται εκτός των γνωστών βιολογικών νόµων της φύσης. Αντίθετα, είναι 
προτιµότερο να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να µετατραπεί το "ζην" σε "ευ ζην". Δηλαδή να 
προσδιοριστούν και να εφαρµοστούν εκείνα τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, τα οποία θα έχουν αποτέλεσµα οι 
άνθρωποι να γεννιούνται, να ζουν και να γερνούν µε υγεία.  
Είναι βέβαιο πως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στη µελέτη και 
κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισµού. Αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγα 
σχετικά χρόνια στον άγνωστο και µαγευτικό κόσµο των βιολογικών νοηµάτων της ζωής, δεν είναι ούτε 
εύκολο ούτε γρήγορο. Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε υποµονή, µε περίσσεια γνώση, µε 
αµφισβήτηση, αλλά προπαντός µε ηθική δεοντολογία. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία πρέπει να κρίνει και 
να αξιολογεί τους καρπούς και τις εµπειρίες τέτοιων εγχειρηµάτων. Υπάρχουν άραγε γονίδια αθανασίας; Θα 
διαλευκανθούν πλήρως οι µοριακοί µηχανισµοί που διέπουν τη ζωή και τον θάνατο; Θα αποδεχθεί, ηθικά, η 
ανθρωπότητα σε µια τέτοια περίπτωση να παρέµβει; Αποτελεί προσωπική εκτίµηση ότι είναι προτιµότερο 
να στοχεύεται η ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας της καθηµερινής ζωής παρά τα επικίνδυνα 
ταξίδια µε γνώµονα την ανθρώπινη µαταιοδοξία. Άλλωστε, όπως και ο ποιητής έχει δηλώσει: 
... ηδονικά παντοτινά ζητάµε, µάταια πάντα... 
 
(Διασκευή άρθρου του Στάθη Γκόνου από τον ηµερήσιο τύπο) 
 
Να επισηµάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα επιστηµονικού λόγου στο κείµενο που σας δίνεται. 
(2010) 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
Με τον όρο αυτοµόρφωση περιγράφουµε µία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεµελιώδης 
κινητήρια δύναµη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των αναγκών και των επιθυµιών 
του, καλείται να συµβάλει αποφασιστικά στην πορεία της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής του 
κατάρτισης. Σε αυτή την ατοµική, και πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη, πορεία κατάκτησης νέων 
γνώσεων, δεν ενεργεί µονος του, οπως θα µπορούσαµε να υποθέσουµε µε βάση το πρώτο συνθετικό της 
λέξης αυτο-µόρφωση. Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται µέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά µέσα σε ένα 
κοινωνικό περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία µε τους άλλους, σε επαφή και ανταλλαγή 
µε τους επίσηµους ή ανεπίσηµους εκπαιδευτικούς θεσµούς, µε ποικίλους οργανισµούς και κέντρα 
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κατάρτισης, ακόµη και όταν οι νέες τεχνολογίες του επιτρέπουν να µαθαίνει και να εργάζεται σε φυσική 
απόσταση από τους άλλους. 
Με αυτή την έννοια, οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτοµόρφωσης στη σηµερινή εποχή δεν σηµαίνουν την 
απουσία των άλλων, θεσµών και ατόµων, ούτε την κοινωνική αποµόνωση του καθενός ατόµου, αλλά την 
ενεργητική στάση του, αφού το ίδιο αποφασίζει, άλλοτε αυτοβούλως και άλλοτε κάτω από την πίεση 
συγκεκριµένων αναγκών, να εκπαιδευθεί. Η ενεργητική στάση συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να 
διαµορφώσει µαζί µε τους άλλους συµµετέχοντες (οργανισµούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους) το 
περιεχόµενο, τη διαδικασία και τους τρόπους της εκπαίδευσής του. 
Όµως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την αυτοµόρφωση αναγκαία για τα άτοµα των σύγχρονων 
κοινωνιών είναι οι νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι συνεπακόλουθες 
µεταµορφώσεις της αγοράς εργασίας. Μία από τις συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι πολλά 
επαγγέλµατα χάνουν γρήγορα την αξία και τη χρησιµότητα τους, ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τα 
άτοµα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής τους καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν και το µέλλον. Η 
συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση της εργασιακής δραστηριότητας στερεί όλο και περισσότερο στα 
άτοµα τη 
δυνατότητα να διατηρούν µια και µοναδική επαγγελµατική ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής 
τους. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης για τα άτοµα, οι 
νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλµατα στην 
επαγγελµατική πορεία τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στα άτοµα να κατακτούν διαρκώς γνώσεις, να 
ανανεώνουν τις δεξίότητές τους, να αποκτούν γρήγορα νέες ειδικεύσεις, δηλαδή, να εκπαιδεύονται 
συνεχώς. 
 
 
Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική µετάδοση γνώσεων από τις µεγαλύτερες γενιές στις 
νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και τούτο επειδή, τόσο το περιεχόµενο της 
εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος 
που αφιερώνεται σε αυτήν, αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης ανάµεσα στις διαφορετικές γενιές, τα 
δύο φύλα και τις διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες 
πρακτικές της καθηµερινής ζωής. Η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται εποµένως µια διαδικασία που δεν 
περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) και το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών τειχών. 
Αλεξάνδρα Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002 (Διασκευή) 

 
v ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ / ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΥ 

 
Ποιες είναι οι εκφράσεις του µεταφορικού και εικονοπλαστικού λόγου που χρησιµοποιεί ο 
αρθρογράφος στην τελευταία παράγραφο του κειµένου και ποια συναισθήµατα προκαλούν στον 
αναγνώστη; (2002) 

 
Είναι βέβαιο πως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στη µελέτη και 
κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισµού. Αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγα 
σχετικά χρόνια στον άγνωστο και µαγευτικό κόσµο των βιολογικών νοηµάτων της ζωής, δεν είναι ούτε 
εύκολο ούτε γρήγορο. Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε υποµονή, µε περίσσεια γνώση, µε 
αµφισβήτηση, αλλά προπαντός µε ηθική δεοντολογία. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία πρέπει να κρίνει και 
να αξιολογεί τους καρπούς και τις εµπειρίες τέτοιων εγχειρηµάτων. Υπάρχουν άραγε γονίδια αθανασίας; Θα 
διαλευκανθούν πλήρως οι µοριακοί µηχανισµοί που διέπουν τη ζωή και τον θάνατο; Θα αποδεχθεί, ηθικά, η 
ανθρωπότητα σε µια τέτοια περίπτωση να παρέµβει; Αποτελεί προσωπική εκτίµηση ότι είναι προτιµότερο 
να στοχεύεται η ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας της καθηµερινής ζωής παρά τα επικίνδυνα 
ταξίδια µε γνώµονα την ανθρώπινη µαταιοδοξία. Άλλωστε, όπως και ο ποιητής έχει δηλώσει: 
... ηδονικά παντοτινά ζητάµε, µάταια πάντα... 
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Αφού λάβετε υπόψη τη σηµασία που έχουν οι παρακάτω φράσεις στη δεύτερη παράγραφο του 
κειµένου, να σηµειώσετε στο τετράδιό σας σε ποιες από αυτές η γλώσσα λειτουργεί αναφορικά και σε 
ποιες ποιητικά. (2004) 
i. ... σήµερα τα παιδιά είναι διαφορετικά,  
ii. ...το «κλίµα» του σχολείου έχει αλλάξει,  
iii. ...ο µαθητής περίµενε να φωτιστεί από το ∆άσκαλο.  
iv. ... οι κρουνοί ρέουν µέσα στο σπίτι. 
 
Αξιοπρόσεχτη η παρατήρηση. ∆εν αληθεύει όµως στη δική µας εποχή. Γιατί σήµερα και τα παιδιά είναι 
πολύ διαφορετικά από άλλοτε και ο αέρας, το «κλίµα» του σχολείου έχει αλλάξει. Παλαιότερα ο 
µαθητής περίµενε να φωτιστεί αποκλειστικά και µόνο από το ∆άσκαλό του. Σήµερα οι πηγές των 
πληροφοριών έχουν πολλαπλασιαστεί σε βαθµό εκπληκτικό και οι κρουνοί τους (η εφηµερίδα, το 
περιοδικό, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση) ρέουν µέσα στο σπίτι. Μπορεί λοιπόν ο µαθητής, ανάλογα µε τη 
δύναµη και την όρεξή του, να προµηθεύεται ελεύθερα και απεριόριστα «ειδήσεις»     από     όλες     τις     
περιοχές     της     ανθρώπινης περιέργειας: ιστορικές, γεωγραφικές, βιολογικές, ανθρωπολογικές, φυσικής, 
χηµείας, κοσµογραφίας, ηλεκτρολογίας, κάθε λογής «τεχνικής». 

 
v ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΦΟ 

 
Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) στις παρακάτω προτάσεις και να 
µετατραπεί η καθεµιά σύνταξη στην αντίθετή της : (2009) 
       α) «… γιατί εδώ την αυθεντία , όταν κι’ όπου υπάρχει , µε τρόπο πάντως ελέγξιµο , δεν την 
περιφρουρεί καµµιά αστυνοµική δύναµη .» 
       β) «Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου , το βιβλίο .» 
 
Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στις παρακάτω φράσεις και να τις µετατρέψετε στο αντίθετο 
είδος: (2012) 
Ø Διαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια µιας πάντα ευνοµούµενης και ισορροπηµένης πολιτείας. 
Ø Δάµασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον τέλειο άνθρωπο. 
 
Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο απόσπασµα που ακολουθεί: (2013) 
«Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του µε πολέµους και αγριότητες, 
θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες». 
 

v ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί συχνά στο κείµενό του α΄ πληθυντικό πρόσωπο. Να δικαιολογήσετε την 
επιλογή του αυτή. (2007) 
 
Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά όµως δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος της ζωής. 
Ανήκουµε στον κόσµο, αλλά αυτός ο κόσµος δεν µας ανήκει, δεν είναι κτήµα µας. Είµαστε οι διαχειριστές 
της ζωής και όχι οι ιδιοκτήτες της. .εν είµαστε δούλοι του κόσµου, ούτε όµως γίναµε κι αφεντικά του. 
Απλώς παραµένουµε οικονόµοι της ζωής1. 
Με αυτόν τον κάπως αφοριστικό τρόπο απεικονίζουµε την κρίση του ανθρωπισµού στον νεώτερο 
δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό. Ο  αναγεννησιακός ανθρωπισµός πρόβαλε τον άνθρωπο ως το επίκεντρο της 
πραγµατικότητας και κατέφυγε στα ανθρωπιστικά γράµµατα, προκειµένου να καταστεί ανθρώπινος ο 
άνθρωπος (homo humanis). Αγαθή κι επαινετή η πρόθεση του ανθρωπισµού, όπως επίσης αγλαοί2 
αποδείχθηκαν οι καρποί του µέσα στον επακολουθήσαντα διαφωτισµό µε την καθιέρωση των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου που υπόσχονται την ελευθερία ως εγγύηση της ανθρωπιάς του ανθρώπου.  
Το αναπόφευκτο ατόπηµα του ανθρωπισµού είναι η διολίσθησή του στον ατοµικισµό. Ο Humanismus 
(ανθρωπισµός, ουµανισµός) κατάντησε Individualismus (ατοµικισµός). Λέµε άνθρωπος και εννοούµε 
άτοµο. Μιλούµε για τον πολίτη και έχουµε στον νου τον ιδιώτη. Αναφερόµαστε στον εαυτό µας και 
εξυπονοούµε το εγώ µας σε τέτοιο βαθµό, ώστε να λησµονούµε τον άλλο που συνυπάρχει µαζί µας και το 
όλον µέσα στο οποίο συνανήκει το εγώ µας µαζί µε καθένα άλλο του. Οι λογοτέχνες προφήτευαν από τον 
προπερασµένο αιώνα ήδη: «Όλοι στον αιώνα µας χώρισαν και γίνανε µονάδες, ο καθένας αποτραβιέται στη 
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µοναξιά του, ο καθένας αποµακρύνεται απ’ τον άλλον, κρύβεται και κρύβει το έχει του3 και καταλήγει ν’ 
απωθεί τους οµοίους του και ν’ απωθείται απ’ αυτούς» 
(Ντοστογιέφσκι). 
[…] 
 
Για να υπερβεί ο ανθρωπισµός την κρίση του απαιτείται να προβεί σε µια µόνο σωτήρια πρωτοβουλία: να 
αποποιηθεί τον ατοµικισµό. Για να µιλήσουµε µε την γλώσσα των ποιητών µας: «Το καίριο στη ζωή αυτή 
κείται πέραν του ατόµου. Με τη διαφορά ότι, αν δεν ολοκληρωθεί κανείς ως άτοµο —κι όλα συνωµοτούν 
στην εποχή µας γι’ αυτό— αδυνατεί να το υπερβεί» (Ελύτης). Ο ανθρωπισµός χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί 
έτσι όπως κατάντησε, δηλαδή σαν ατοµικισµός. Απαιτείται ο ανθρωπισµός και περιττεύει ο ατοµικισµός. 
Είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών µας να περάσουµε από την εξατοµίκευση του ανθρώπου στον 
εξανθρωπισµό του ατόµου. Με δυο λόγια, πρέπει να απελευθερώσουµε τον ανθρωπισµό από τον 
ατοµικισµό. Όταν ο άνθρωπος αυτοπεριορίζεται στο άτοµο, τότε αυτοχειριάζεται4 υπαρξιακά. Ο 
ατοµικισµός είναι το καρκίνωµα του 
ανθρωπισµού.  
Ο ορίζοντας για την αποδέσµευση του ανθρωπισµού από τον ατοµικισµό είναι ο κοινωνισµός5. Ο 
ανθρωπισµός χρειάζεται να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή ο άνθρωπος να αντιληφθεί την ύπαρξή του ως 
συνύπαρξη κι όχι σαν δήθεν αυθύπαρκτη µονάδα αποκοµµένη από το περιβάλλον της, όπως δυστυχώς 
συµβαίνει µε το άτοµο. […] Με µια απλή  φράση: ο άνθρωπος δεν υπάρχει απλώς, αλλά συνυπάρχει 
κυρίως. 
Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά  απάνθρωπος. Ο ανθρώπινος άνθρωπος δεν είναι 
ατοµικός αλλά κοινωνικός: δεν αποτελεί ύπαρξη αλλά συνύπαρξη.  
[…] 
 
Πυξίδα για τον ασφαλή διάπλου6 ανάµεσα στην Σκύλλα της εξατοµίκευσης και στην Χάρυβδη της 
µαζοποίησης είναι η  κοινωνικοποίηση του ανθρωπισµού. Χωρίς να διακινδυνεύουµε κανενός είδους 
προφητεία και δίχως να καταφεύγουµε σε ιστορικοφιλοσοφικές µαντείες, πιστεύουµε ότι ο κοινωνισµός του 
ανθρωπισµού είναι η επιταγή των καιρών µας.  
(Μάριος Μπέγζος, «Ο κοινωνισµός του ανθρωπισµού», 
Ευθύνη, τεύχος 420, .εκέµβριος 2006, σελ. 647-648). 
 
1. οικονόµοι της ζωής: διαχειριστές της ζωής 
2. αγλαοί ... καρποί: λαµπρά, αξιοθαύµαστα αποτελέσµατα 
3. το έχει του: αυτό που διαθέτει 
4. αυτοχειριάζεται: αυτοκτονεί 
5. κοινωνισµός: κοινωνικοποίηση 
6. διάπλους: το πέρασµα 
 
Ποιο ρηµατικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείµενο; Να δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα. 
(2015) 
 

Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης 
Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δηµιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν για πολλούς λόγους 
µιαν από τις πιο σηµαντικές οµάδες µνηµείων της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. 
Πρώτα απ’ όλα, γιατί οι χώροι αυτοί, ως τόποι µαζικής συγκέντρωσης, για θρησκευτικούς, πολιτικούς ή 
ψυχαγωγικούς σκοπούς, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική µε τον προφανέστερο τρόπο τη δηµοκρατική 
αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοινότητας που χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο. Τα σχετικά 
αρχιτεκτονικά σχήµατα εκείνης της δηµιουργίας (θέατρα, βουλευτήρια κλπ.) εξακολουθούν µέχρι σήµερα 
να εξυπηρετούν 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, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικά πολιτισµικά αγαθά. Από 
τη γέννηση του δράµατος στους χώρους λατρείας της αρχαίας Ελλάδας µέχρι και σήµερα ο λόγος και η 
δράση που εκτυλίσσεται µέσα σε θεατρικούς χώρους παράγουν πολιτισµό. 
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Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι στο χώρο της Μεσογείου, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 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 σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία, µιαν ιδιαίτερη πρόκληση επαφής του παρόντος 
µε το παρελθόν, επειδή προσφέρονται κατ’ εξοχήν για χρησιµοποίησή τους µε την ίδια λειτουργία για την 
οποία σχεδιάστηκαν. Αυτή η επαφή του παρόντος µε το παρελθόν, όχι µόνο 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 ιστορικού περιεχοµένου και του µηνύµατος ζωής των µνηµείων. Αλλά και 
από την άλλη πλευρά, η βίωση των µνηµείων και η ένταξή τους στη ζωή εξελίσσεται από τάση σε απαίτηση 
της σύγχρονης κοινωνίας. 
Η επιδίωξη της συνάντησης της σύγχρονης δηµιουργικότητας και των διαµορφωµένων από το δηµιουργικό 
παρελθόν σχηµάτων θεατρικών χώρων, που εξυπηρετεί την παραπάνω απαίτηση, θέτει, βέβαια, 
προβλήµατα, αφού τα αρχαία θέατρα και οι άλλοι χώροι θέασης, όπως τα ωδεία, τα στάδια κλπ., είναι πλέον 
µνηµεία, όλα µε µικρότερες ή µεγαλύτερες φθορές και καταπονήσεις. Τα περισσότερα µάλιστα σώζονται 
αποσπασµατικά, µέχρι σηµείου αδυναµίας αναβίωσης και εξυπηρέτησης της κατά προορισµόν λειτουργίας 
τους. 
Τα προβλήµατα αυτά δεν πρέπει, βέβαια, µε κανέναν τρόπο να οδηγούν σε αρνητική τοποθέτηση για τη 
σύγχρονη χρήση των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή µνηµείων. Η επαφή του κοινού µε τα 
µνηµεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή η βίωση από το ευρύ κοινό σύγχρονων προβληµατισµών και 
καλλιτεχνικών εκφράσεων µέσα από το ιστορικό περιβάλλον, είναι ο καλύτερος και αποτελεσµατικότερος 
τρόπος προσέγγισης και οικείωσης της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Αλλά είναι, παράλληλα, και ο 
δραστικότερος τρόπος δηµιουργίας στην ευρύτερη κοινωνία συνείδησης εκτίµησης και προστασίας των 
µνηµείων µας. 
Η καταγραφή όλων των µνηµείων αυτών -των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των εντοπισµένων αλλά µη 
ερευνηµένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουµε ακόµη την ύπαρξη µόνο από αρχαίες µαρτυρίες- µε 
όλα τα δεδοµένα τους, δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις 
δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους, θα προσφέρει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στη 
συστηµατικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου. 
Η όσµωση αρχαιολόγων, ανθρώπων του θεάτρου, παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων 
διανοητών είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει ένα πολύ καλό κλίµα για µια κοινή προσπάθεια ισορροπηµένης 
και συνετής προσέγγισης του είδους αυτού των µνηµείων. 
Η καλλιέργεια, εξάλλου, µε διάφορες εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό της τάσης αυτής απέναντι στα 
µνηµεία θα αποτελέσει ουσιαστική θετική συµβολή, αφενός, στην ολοκληρωµένη προστασία τους 
(ενεργητική προστασία και από το ευρύ κοινό) και, αφετέρου, στη δηµιουργική βίωση των αρχαίων χώρων 
θέασης. 
Β. Λαµπρινουδάκης, «Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης», στον συλλογικό τόµο «Διάζωµα» 
κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, Εκδόσεις Διάζωµα 2009 (Διασκευή). 
 

v ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΞΗΣ 
 

Ø ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: (2011) 
«Πληροφοριακή Βόµβα» 
«Τι να το κάνω εγώ το εµβόλιο για το Αλτσχάιµερ, όταν τα παιδιά της Αφρικής δεν έχουν ούτε ασπιρίνη για 
τον πυρετό;» 
«Πληροφοριακό άγχος» 
 
� Ο Πολ Βιρίλιο, για παράδειγµα, έγραψε την «Πληροφοριακή Βόµβα»… 
� Το ακούµε για κάθε νέα τεχνολογία: «Τι να το κάνω εγώ το εµβόλιο για το Αλτσχάιµερ2, όταν τα παιδιά 
της Αφρικής δεν έχουν ούτε ασπιρίνη για τον πυρετό;»…. 

� «Πληροφοριακό άγχος» το ονοµάζουν κάποιοι ψυχολόγοι… 
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Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: (2014) 
«αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής» (στην πρώτη παράγραφο) 
«Ερυθρού Σταυρού» (στην πρώτη παράγραφο). 
 
 
Η «ανθρωπιά» είναι µια λέξη του καιρού µας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόµισµα που κυκλοφορεί σ’ όλα 
τα χέρια, γιατί συµβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ µεγάλη. Και µε την «ανθρωπιά» εννοούµε, 
φυσικά, τη συµπόνια, τη συµµετοχή, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι µόνο του 
γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε χρησιµοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισµός». Έλεγαν: «αυτός είναι 
µεγάλος ανθρωπιστής» και µε τούτο εσήµαιναν µια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάµει 
το καλό. Ο Ντυνάν, για παράδειγµα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος ανθρωπιστής. 
Πέρα απ’ ό,τι θα µπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτοµό του, εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που 
έπασχαν, έξω από διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν πολέµω και εν ειρήνη». 
 
 
 

Ø ΔΙΠΛΗ ΠΑΥΛΑ / ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ 
 
 
Τι επιδιώκει ο συγγραφέας µε τη χρήση των ερωτήσεων στην προτελευταία παράγραφο του κειµένου; 
(2003) 
 
 
Εννοείται ότι όλα αυτά θέτουν τεράστια προβλήµατα. Προβλήµατα µεγάλης δυσκολίας που όµως, κατά τη 
γνώµη µου, µπορούν να λυθούν, µε την προϋπόθεση ότι η πλειονότητα των ανθρώπων και των ικανοτήτων 
τους θα κινητοποιηθεί για τη δηµιουργία λύσεων, αντί να προβληµατίζεται για το πότε θα µπορέσει να 
αποκτήσει τρισδιάστατη τηλεόραση. Αυτά είναι τα καθήκοντα που έχουµε µπροστά µας και η τραγωδία της 
εποχής  µας είναι ότι η ανθρωπότητα δεν νοιάζεται γι’ αυτά. Πόσον καιρό ακόµα η ανθρωπότητα θα 
κατατρύχεται από τις µαταιότητες και τις ψευδαισθήσεις που ονοµάζουµε εµπορεύµατα; Μια καταστροφή   
οποιουδήποτε   είδους   - οικολογική για παράδειγµα -  θα προκαλέσει άραγε µια βίαιη αφύπνιση ή µήπως 
την εµφάνιση αυταρχικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων; Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει σε τέτοιου 
είδους ερωτήµατα. 
 
 
Να αιτιολογήσετε τη χρήση του ερωτηµατικού («Είναι άραγε περιέργεια, κατακτητική διάθεση ή απλώς 
ένα διανοητικό παιχνίδι;»), καθώς και της διπλής παύλας («-όσο και αν αντιτίθεται στις ενδόµυχες 
επιθυµίες µας-») που υπάρχουν στην πρώτη παράγραφο του κειµένου (2013). 
 
Τη ζωή στη Γη ο άνθρωπος ελάχιστα την σέβεται, η ζωή όµως σε άλλους κόσµους διεγείρει το ενδιαφέρον 
και τη φαντασία του. Είναι άραγε περιέργεια, κατακτητική διάθεση ή απλώς ένα διανοητικό παιχνίδι; Ίσως 
όλα µαζί, ταυτόχρονα όµως κι ένα βαθύ αίσθηµα µοναξιάς. Άλλωστε τη ζωή του εδώ ο άνθρωπος την έχει 
καταστήσει πιεστική και ανούσια. Περιµένει λοιπόν ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς από τους πλανήτες 
και τα µακρινά άστρα. Ακόµη όµως και αν δεχθούµε µε αισιοδοξία ότι η ζωή δεν ανθίζει µόνον στη Γη, 
αλλά ότι αφθονεί στο Σύµπαν, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας ορθώνεται. Είναι ανάγκη να 
συνειδητοποιηθεί -όσο και αν αντιτίθεται στις ενδόµυχες επιθυµίες µας- ότι µε τη ζωή αυτή η επικοινωνία 
εµφανίζεται, για το ορατό τουλάχιστον µέλλον, ανέφικτη. 
 
 
 
Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην παρακάτω περίπτωση: (2015) 
-των πολύ ... αρχαίες µαρτυρίες- (στην έβδοµη παράγραφο). 
 
 
Η καταγραφή όλων των µνηµείων αυτών -των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των εντοπισµένων αλλά µη 
ερευνηµένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουµε ακόµη την ύπαρξη µόνο από αρχαίες µαρτυρίες- µε 
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όλα τα δεδοµένα τους, δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις 
δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους, θα προσφέρει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στη 
συστηµατικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου. 

 
v ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
 
Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χαρακτηρίζουν ένα επίσηµο ύφος λόγου. Να αποδώσετε µε ύφος πιο 
ανεπίσηµο και οικείο τις  υπογραµµισµένες λέξεις: (2007) 
 
να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος, ατόπηµα, να υπερβεί την κρίση, να αποποιηθεί τον ατοµικισµό, 
επιταγή των καιρών 
 

v ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 
 

Να σχηµατίσετε µία πρόταση ή µία περίοδο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις:  
(2008) εφευρέσεις, εµπειρία, αµφιταλαντεύεται, τεχνοκρατικό, πανικού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


