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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942 

Αγαπητή Κίττυ,  
 

Μάθαµε  µε  λύπη κι απογοήτευση ότι  πολλοί  άνθρωποι  στράφηκαν 
εναντίον των  Εβραίων .  Λένε πως ο  αντισηµ ιτ ισµός  έπληξε µερικούς 
κύκλους,  που ποτέ άλλοτε  δεν  τον  διανοήθηκαν .  ΄Ολοι  µας στο  κρησφύγετο  
είµαστε  βαθιά  συγκλονισµένοι .  Η αιτία  για  το  µ ίσος  εναντίον  των  Εβραίων 
είναι  κατανοητή, ακόµη κι  ανθρώπινη  κάµποσες φορές, αλλά  είναι  
απαράδεκτη.  Οι Χριστιανοί  προσάπτουν  στους Εβραίους την  κατηγορία  ότι 
µπροστά στους Γερµανούς  λύνεται  η γλώσσα  τους,  προδίδουν τους 
προστάτες τους  και  πολλοί  Χριστιανοί ,  εξαιτίας τους ,  υφίστανται  τη  µοίρα  και 
τα βάσανα  τόσων και τόσων  δικών µας.  

Πάνω  σ '  αυτό,  λογικά  αναρωτιέται  κανείς:  γιατί ,  λοιπόν,  γίνεται  αυτός ο 
ατέλειωτος κι  οδυνηρός πόλεµος;  Μας λένε  συνέχεια  ότι πολεµάµε  όλοι  µαζί 
για  τη  λευτεριά , για  την  αλήθεια  και το  δίκιο.  Αν  ο  διαχωρισµός εκδηλώνεται  
πια  στο  αποκορύφωµα  της µάχης,  ο  Εβραίος  δε  θα βγει  άραγε, ακόµα  µ ια  
φορά,  κατώτερος από  έναν  άλλον; Θεέ  µου!  Τι  θλιβερό  που είναι  να  
παραδέχεσαι  το  παλιό  ρητό:   « Η κακή  πράξη ενός  Χριστιανού φορτώνεται  
στον  ίδιο . η κακή πράξη ενός Εβραίου  φορτώνεται σ '   όλους  τους Εβραίους». 

Ο  Ντούσσελ ,  ο  γιατρός  που µοιράστηκε  µαζί  µου την  καµαρούλα , έχει  να 
µας πει  ένα  σωρό πράγµατα  για  τον έξω  κόσµο ,  τώρα πια  που πάψαµε ν '  
ανήκουµε σ '  αυτόν .  Οι  ιστορίες του είναι  θλιβερές.  Πολλοί  φίλοι  
εξαφανίστηκαν.  Η τύχη τους µας τροµάζει.  Κάθε  βραδιά  χτενίζουν  την  πόλη  
τα  στρατιωτικά  αυτοκίνητα  µε  τους πράσινους µουσαµάδες. Οι  Γερµανοί  
χτυπούν  όλες τις πόρτες και  ψάχνουν  για  Εβραίους .  Αν  βρουν Εβραίους ,  
φορτώνουν  στα  καµ ιόνια  ολόκληρη την  οικογένεια.  ΄Οσοι  δεν  κρύβονται  
υπογράφουν  την  καταδίκη τους.  Οι  Γερµανοί  το  κάνουν αυτό συστηµατικά  µε  
τη  λίστα στο  χέρι ,  χτυπώντας εκείνη την  πόρτα  που θα βρουν  να  τους  
περιµένει πλούσια  λεία.  Άλλοτε πάλι,  οι  δυστυχισµένοι πληρώνουν  λύτρα  για  
κάθε  κεφάλι .  Το  πράγµα  είναι  τραγικό .  Το  βράδυ βλέπω  να  περνάνε συχνά  
αυτές οι λιτανείες των  ασθενών  µε τα  παιδιά  τους  να  κλαίνε,  να  σέρνονται 
κάτω  απ '  τις διαταγές  µερικών  κτηνανθρώπων , που τους  χτυπούν  µε το  
µαστίγιο και  τους βασανίζουν ,  ώσπου να πέσουν κάτω.  ∆ε  λυπούνται  
κανένα ,  ούτε  τους  γέρους,  ούτε  τα  µωρά,  ούτε  τις έγκυες  γυναίκες,  ούτε τους  
αρρώστους.  ΄Ολοι είναι κατάλληλοι για  το ταξίδι προς το  θάνατο. 

Τι ωραία  που είµαστε εδώ , στη  σιγουριά και την  ησυχία! 
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Θα  µπορούσαµε να  κλείσουµε  τα  µάτια µπροστά  σ '   αυτή  την  
εξαθλίωση ,  αλλά  υπάρχουν   αυτοί  που µας ήταν  αγαπητοί,  που φοβόµαστε  
γι '  αυτούς  το χειρότερο, χωρίς να µπορούµε να τους βοηθήσουµε .  

Στο  ζεστό  µου κρεβάτι  νιώθω  ένα τίποτα , όταν  σκέφτοµαι τις πιο 
αγαπητές µου φίλες ,  που αρπάχτηκαν άγρια  και  ρίχτηκαν σ '  αυτή την  
κόλαση .  Τρόµος µε  κυριεύει  στην  ιδέα  πως οι  άνθρωποι ,  οι  τόσοι  αγαπητοί  
µου,  είναι  παραδοµένοι  αυτή τη  στιγµή  στα  χέρια  των  πιο  ανελέητων  δηµ ίων  
του κόσµου.  

Μόνο και µόνο  γιατί  είναι  Εβραίοι .  
 ∆ική σου, 
 ΑΝΝΑ 

 

(∆ιασκευή  από Το Ηµερολόγιο  της  Άννας  Φρανκ)   

Α. Να  αποδώσετε  περιληπτικά , σε  80-100 λέξεις,  το  περιεχόµενο  του 
κειµένου.  

Μονάδες 25 
 

Β1. Ποια  στοιχεία  της µορφής  και  του περιεχοµένου  του κειµένου 
πιστοποιούν  ότι  αυτό ανήκει στο βιογραφικό είδος του ηµερολογίου ;  

Μονάδες 5 
 

Β2. Mε  ποιον τρόπο  αναπτύσσεται  η  τρίτη  παράγραφος  του κειµένου;  T ι  
επιτυγχάνει η συγγραφέας µε  τον τρόπο αυτό;  

Μονάδες 5 
 

Β3. «Στο  ζεστό  µου κρεβάτι  νιώθω  ένα τίποτα, . . .  κόλαση» :  Γιατί νιώθει  
έτσι  η συγγραφέας ;  

 Μονάδες 5 
 

Β4. Να  γράψετε  ένα  συνώνυµο  για  καθεµ ιά  από  τις παρακάτω λέξεις της 
πρώτης  (1ης) παραγράφου του κειµένου :  

 διανοήθηκαν, συγκλονισµένοι,προδίδουν,  
 µοίρα,  βάσανα.  

Μονάδες 5 
 

Β5.  α)  «Οι  Γερµανοί  το  κάνουν αυτό  συστηµατικά .  .  .  τραγικό»: Να  
διακρίνετε  το γεγονός από το  σχόλιο  στο  τµήµα  αυτό  του κειµένου.  

Μονάδες 2,5 
 

β) «. . .  τις πιο αγαπητές µου φίλες,  που αρπάχτηκαν άγρια και  
ρίχτηκαν σ '  αυτή  την  κόλαση» :  Γιατί  στο  σηµείο  αυτό η  
συγγραφέας  προτιµάει την παθητική  σύνταξη αντί  της ενεργητικής;  

Μονάδες 2,5 
 

Γ .   Η συγγραφέας του κειµένου που σας δόθηκε υπήρξε  θύµα του  
ρατσισµού κατά  το  ∆εύτερο  Παγκόσµ ιο  Πόλεµο.  Και  σήµερα  όµως 
αντιµετωπίζουµε περιστατικά ρατσιστικής  συµπεριφοράς στην 
καθηµερινή µας ζωή .  Nα  γράψετε ένα  κείµενο ,  στο  οποίο  να  
καταγγείλετε  τέτοια  περιστατικά  και  να  προτείνετε τρόπους 
αντιµετώπισής τους.(500-600 λέξεις) 

Μονάδες  50 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Εργαζόµενοι από το σπίτι 
 

Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι 
αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό χώρο 
παρατηρούνται όχι µόνο καινούργια επαγγέλµατα αλλά και 
διαφορετικές µορφές εργασίας και σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και 
εργαζοµένων. Ο λόγος γίνεται για την τηλεργασία, η οποία έχει 
κάνει την εµφάνισή της και στην Ελλάδα και, όπως πιστεύουν 
πολλοί, µπορεί όχι µόνο να συµβάλει στη µείωση της ανεργίας αλλά 
και να αποφέρει στους εργαζοµένους και στους εργοδότες 
µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη απ' ό,τι η συµβατική εργασία. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία µπορεί να 
οριστεί ως η µορφή εργασίας που εκτελείται από ένα άτοµο κυρίως ή 
σε ένα σηµαντικό µέρος της, σε τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού 
εργασιακού χώρου, για έναν εργοδότη ή πελάτη, και η οποία 
περιλαµβάνει τη χρήση των τηλεπικοινωνιών και προηγµένων 
τεχνολογιών πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό 
χαρακτηριστικό της εργασίας. Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας 
είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σε έναν εργοδότη είτε 
ελεύθερος επαγγελµατίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο εργαζόµενος 
είναι µόνιµα συνδεδεµένος µε το δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή 
του ζωή είναι πολύ περισσότερο ελεγχόµενη µέσω της τεχνολογίας 
και έχει πολύ λιγότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο που θα 
οργανώσει τον εργάσιµο χρόνο του. Στη δεύτερη περίπτωση, ο 
εργαζόµενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει τον 
ρυθµό εργασίας του εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

του υπολογιστή και συνδεόµενος µόνο, όταν είναι απαραίτητο, µε το 
δίκτυο της επιχείρησης, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλά 
επαγγέλµατα.  

Η αύξηση των τηλεργαζοµένων στην Ευρώπη αλλά και στην 
Ελλάδα σιγά σιγά οφείλεται στα οφέλη που υπόσχεται. Όσον αφορά 
τους εργαζοµένους µειώνονται ο χρόνος και οι απαιτούµενες 
δαπάνες για τη µεταφορά τους προς και από τον χώρο εργασίας. Οι 
λιγότερες επαγγελµατικές ανταλλαγές που συνάπτουν είναι ένα 
σηµαντικό πλεονέκτηµα, γιατί έχουν ως αποτέλεσµα να έχουν 
περισσότερο χρόνο άρα και χρήµα. Και οι εργοδότες ωφελούνται, 
εφόσον έχει παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγικότητας. 

Από την άλλη πλευρά, όµως, η τηλεργασία έχει παρουσιάσει και 
αρνητικές επιδράσεις για τους εργαζοµένους στο σπίτι όπως 
κοινωνική αποµόνωση, δυσκολίες προσαρµογής, ειδικά στον 
οικογενειακό χώρο, όταν υπάρχουν παιδιά, υψηλό αρχικό κόστος 
εξοπλισµού και κόστος πρόσβασης για τους αυτοαπασχολουµένους 
στην τηλεργασία, λιγότερες ευκαιρίες για προαγωγή, απώλεια 
προνοµίων και δικαιωµάτων (π.χ. διακοπές, άδεια λόγω ασθενείας) 
κ.ά. 

Φυσικά η τηλεργασία δεν είναι για τον καθέναν. Υπάρχουν 
κάποια σηµεία που πρέπει να προσέξουν και οι εργοδότες και οι 
εργαζόµενοι. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει µε τον ίδιο προσεκτικό τρόπο 
που κάνουν την επιλογή προσωπικού να επιλέξουν ποιες 
δραστηριότητες θα µπορούσαν να γίνουν µέσω τηλεργασίας και ποιο 
προσωπικό έχει τη γνώση, την ικανότητα και τα κίνητρα, όπως 
επίσης και το κατάλληλο κλίµα στο σπίτι, ώστε να µπορέσει 
αποτελεσµατικά να αποδώσει µακριά από τον χώρο εργασίας. Όσο 
λάθος είναι να ισχυριστούµε ότι ο εργαζόµενος αποδίδει καλύτερα, 
όταν εργάζεται υπό επίβλεψη 8-4 στον χώρο εργασίας, άλλο τόσο 
είναι λάθος ο ισχυρισµός ότι η πλήρης µεταφορά της εργασίας στο 
σπίτι ή σε κάποιο περιφερειακό κέντρο εργασίας θα αυξήσει την 
παραγωγικότητα. Το βασικό κλειδί της επιτυχίας είναι η προσεκτική 
επιλογή και το ποσοστό µεταξύ τηλεργασίας και παραδοσιακού 
τρόπου εργασίας. 

Από τον ηµερήσιο τύπο 
(∆ιασκευή) 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 
κειµένου σε 80-100 λέξεις . 

Μονάδες 25 
 

Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης 
Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τους αριθµούς από τη 
Στήλη Β, που αντιστοιχούν στις σωστές προτάσεις, 
σύµφωνα µε το κείµενο που σας έχει δοθεί . 

Στήλη Α Στήλη Β 
α. Ο εργοδότης 
β. Ο εργαζόµενος 
 
 
 
 

1.  ωφελείται από τη µείωση του 
χρόνου µεταφοράς στην 
εργασία 

2. οδηγείται στην κοινωνική 
αποµόνωση 

3.    επιλέγει δραστηριότητες 
4.   ωφελείται από την αύξηση της 

παραγωγικότητας 
5.   αναλαµβάνει το υψηλό αρχικό 

κόστος του εξοπλισµού 
Μονάδες 5 

 
Β.2. "Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ... να 

εφαρµοστεί σε πολλά επαγγέλµατα." 
 Να επισηµάνετε τους τρόπους µε τους οποίους 

οργανώνεται ο λόγος στην παραπάνω παράγραφο 
αναφέροντας τα συγκεκριµένα χωρία . 

Μονάδες 5 
 
Β.3.  α. "Στην εποχή της ταχύτητας ... συµβατική εργασία." 
 Στην παράγραφο που σας δίνεται να αντικαταστήσετε την 

κάθε λέξη  που ακολουθεί µε άλλη, χωρίς να αλλοιώνεται η 
σηµασία του κειµένου: 

 παρατηρούνται, πιστεύουν, µείωση, αποφέρει, οφέλη. 
 

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

β. Να σχηµατίσετε από µια πρόταση µε τις παρακάτω 
λέξεις : 

 τεχνολογία, πληροφόρηση, προσαρµογή, εξοπλισµός, 
επίδραση. 

Μονάδες 5 
 

Β.4. "Τα επαγγέλµατα στα οποία µπορεί να εφαρµοστεί η 
τηλεργασία είναι πολλά." 

 Να αναπτύξετε την παραπάνω θεµατική φράση σε µια 
παράγραφο χρησιµοποιώντας δικά σας παραδείγµατα.  
(50-70 λέξεις) 

Μονάδες 5 
 

Γ.  Ο καθηγητής σου, στα πλαίσια του Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού, παρουσιάζει στην τάξη τα νέα δεδοµένα 
στον εργασιακό χώρο που αφορούν σε διαφορετικές µορφές 
εργασίας, όπως η τηλεργασία. 
 Σου ανατίθεται, αφού µελετήσεις το άρθρο,  να εκθέσεις 
στους συµµαθητές σου τις συνέπειες που έχει η τηλεργασία σε 
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (λ.χ. γυναίκες, νέοι, άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες) που κατεξοχήν αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
ανεργίας, καθώς και να παρουσιάσεις άλλους τρόπους 
αντιµετώπισης της ανεργίας ως γενικό φαινόµενο που γνωρίζει 
έξαρση στις µέρες µας. (500-600 λέξεις) 

 
Μονάδες 50 

 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 

άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2002 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
 
 

Η επιδίωξη ή, έστω, η διακήρυξη της 
αντικειμενικότητας κατέχει πάντα μια καίρια θέση 
στη δημοσιογραφική δεοντολογία. Αναγράφεται σε 
όλους τους Κώδικες Δεοντολογίας, συχνά στις 
προγραμματικές επαγγελίες, καμιά φορά και στις 
προμετωπίδες των εφημερίδων. Η βαρύνουσα σημασία 
που της αποδίδεται υπογραμμίζεται με την 
αντιδιαστολή ανάμεσα στην αντικειμενικότητα της 
ειδησεογραφίας και στον επιτρεπόμενο υποκειμενικό 
χρωματισμό της αρθρογραφίας. Και, βέβαια, 
υποτίθεται ότι αφορά όλα τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας, έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τώρα 
και ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Παντού, τα 
γεγονότα υποτίθεται ότι εμφανίζονται όπως 
πραγματικά είναι χωρίς στρεβλώσεις, ανακριβείς 
προσθήκες ή σκόπιμες παραλείψεις. 

Η εικόνα είναι ειδυλλιακή αλλά εξωπραγματική. 
Γιατί παρα-γνωρίζει τη σημασία της παρουσίασης του 
γεγονότος: το ίδιο γεγονός, χωρίς καμιά αλλοίωση, 
έχει διαφορετική επίπτωση στη λεγόμενη κοινή 
γνώμη, ανάλογα με το πώς θα παρουσιασθεί. Άλλη 
σημασία αποκτά το γεγονός που παρουσιάζεται στην 
πρώτη σελίδα (ή στην αρχή της ροής των ειδήσεων) 
κι άλλη αυτό που πνίγεται σε κάποια εσωτερική 
σελίδα (ή ανάμεσα σε άλλες ειδήσεις), άλλη το 
γεγονός που θεωρείται άξιο να υπογραμμισθεί με 
πολύ χώρο ή χρόνο κι άλλη εκείνο που κάπου 
αναφέρεται παρενθετικά και συνοπτικά. Ακόμα, το 
μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων ή ο τίτλος, ο 
τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή 



 
μπορούν να κάνουν το ίδιο γεγονός να φαίνεται 
διαφορετικό. 

Ας παραδεχτούμε ότι αυτές οι παραβιάσεις της 
αντικειμενι-κότητας είναι, ως έναν βαθμό, 
αναπόφευκτες. Επιτέλους, η είδηση κάπως πρέπει να 
παρουσιασθεί και κάποιος πρέπει να αποφασίσει για 
τον τρόπο της παρουσίασής της. Με τι κριτήριο θα 
κριθεί η αντικειμενικότητα της παρουσίασης; (...) 

Η κύρια μέθοδος κατασκευής γεγονότων παίρνει 
συχνά τη μορφή πρόβλεψής τους. (...) Ας πάρουμε, 
για παράδειγμα, μια αναγγελλόμενη απεργία ή μια 
αναγγελλόμενη πορεία κάποιου ορισμένου κλάδου, από 
τις συνηθισμένες, ας πούμε "ρουτίνας". Ως ένα 
μεγάλο βαθμό, η επιτυχία της εξαρτάται από τη 
δημοσιευόμενη πρόβλεψη της επιτυχίας ή της 
αποτυχίας: η είδηση ότι "καθολική αναμένεται η 
συμμετοχή στη σημερινή απεργία" ή "μεγαλειώδης 
προβλέπεται η αυριανή πορεία" μπορεί να αποτελέσει 
σημαντική παρακίνηση για τους κάθε λογής 
διστακτικούς. (...)   

Άλλωστε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας αρέσει ο 
χαρακτη-ρισμός ως "τέταρτης εξουσίας" (παράλληλα 
προς τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη 
δικαστική), γιατί τους αναγνωρίζει μια δύναμη 
επίδρασης στον δημόσιο βίο. Και εξουσία μεν 
σίγουρα υπάρχει, το ερώτημα είναι αν μπορεί να 
μπει στην ίδια μοίρα με τις άλλες τρεις. Γιατί, 
ενώ η δημοκρατική νομιμοποίηση των τριών άλλων 
εξουσιών στηρίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στη λαϊκή 
κυριαρχία, μετέωρη παραμένει η νομιμοποίηση της 
εξουσίας που ασκούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
(...) 

Συνεπώς, επιβάλλεται η αφύπνιση της προσοχής 
των ανα-γνωστών ή των θεατών μπροστά σε κάποιες 
παγίδες που στήνονται καμιά φορά, ώστε ν' 
ακτινογραφείται η πραγματικότητα που συχνά 
συγκαλύπτεται ή εξωραΐζεται. Πάντως, σε κάθε 
περίπτωση, η ελευθερία του Τύπου και των άλλων 
μέσων μαζικής επικοινωνίας είναι αγαθό 
αναμφισβήτητο. Και τούτο γιατί, αν η ελευθερία του 



 
τύπου κρύβει κάποιους κινδύνους, η έλλειψή της 
είναι ένα κακό απόλυτο, όπως κάθε σύμπτωμα 
ολοκληρωτισμού. 

 
(Διασκευή άρθρου του Γεωργίου 

Κουμάντου 
από τον ημερήσιο τύπο)  

 
 
 
 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη 
του κειμένου σε 100-120 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 

Β.1. Να διατυπώσετε έναν τίτλο με σχόλιο κι 
έναν χωρίς σχόλιο για το κείμενο που σας 
δόθηκε. 

Μονάδες 6 
 

Β.2. "Ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του 
παρουσιαστή μπορεί να κάνει το ίδιο 
γεγονός να φαίνεται διαφορετικό".  

 Χρησιμοποιώντας τη φράση αυτή ως θεματική 
περίοδο να αναπτύξετε μια παράγραφο με 
δικά σας παραδείγματα. 

Μονάδες 5 
 
Β.3. εμφανίζονται, συνοπτικά, διαφορετικό, 

σημαντική, αναμφισβήτητο. 
 Να δώσετε για την καθεμιά από τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου μια συνώνυμη 
και μια αντώνυμη. 

  
Μονάδες 10 

 
Β.4. Με ποιον τρόπο οι λέξεις γιατί, ενώ της 

πέμπτης παραγράφου του κειμένου συνδέουν 
τις προτάσεις μεταξύ τους; 

Μονάδες 4 
 



 
Γ.  Το σχολείο σας οργανώνει μια συνάντηση 

μαθητών-εκπροσώπων των σχολικών μονάδων 
της περιοχής σας. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης αυτής να παρουσιάσετε μια 
εισήγηση σχετικά με την αναγκαιότητα της 
κριτικής ικανότητας του εφήβου και τους 
τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να 
καλλιεργηθεί στη σύγχρονη κοινωνία της 
πληροφορίας. (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 50 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2003 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

∆εν θα ήταν άσκοπο να αναλογιστούµε ως κοινωνία τις 
επιπτώσεις ενός πολιτισµού της τηλεοπτικής εικόνας στη ζωή 
µας . Η ενσωµάτωση της λογικής των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης στον ψυχισµό δηµιουργεί νέες παραµέτρους, 
σηµαδεύει την ιστορία. Τίποτα δεν είναι όπως πριν. 

Για παράδειγµα, η µονοκρατορία του χρώµατος και της 
φωτογραφίας εξακοντίζει στο περιθώριο το γραπτό λόγο 
και υποθηκεύει την ανάγνωση . Η ραστώνη1 της συνεχούς 
εναλλαγής καναλιών (του ζάπινγκ) και η ευκολία της 
«σαρώσεως» έγχρωµων εικόνων καθιστούν αφόρητο για το 
παιδί τον κόπο της µελέτης και, ως εκ τούτου, το 
αποξενώνουν από την αποθησαυρισµένη γραµµατεία .  

Σήµερα, τα νέα παιδιά θεωρούν «βουνό» την ανάγνωση 
βιβλίων που δεν έχουν έγχρωµες εικόνες σε κάθε σελίδα ή 
εµφανίζουν µεγάλες παραγράφους . Το φαινόµενο αυτό, σε 
µια κοινωνία που ήδη δεν διάβαζε, οφείλει να µας 
απασχολήσει σοβαρά, διότι το βιβλίο αποτελεί βασικό µέσο 
για την αγωγή . Εγείρει δε νέες απαιτήσεις για την ποιότητα 
και την κίνηση του εξωσχολικού αναγνώσµατος, όπως είναι 
τα βιβλία για παιδιά και εφήβους, τα κόµικς, τα περιοδικά, 
τα λογοτεχνικά κείµενα . 

Όλοι δεχόµαστε, βέβαια, ότι η ενασχόληση µε το βιβλίο 
συνιστά δηµιουργική αξιοποίηση του χρόνου . Η τηλεόραση, 
αντίθετα, έχει επιβάλει µια ριζικά διαφορετική αίσθηση του 
χρόνου από εκείνη που µας κληροδότησε η παράδοση 
αιώνων. 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

Αξιοπρόσεκτες, επίσης, είναι και οι επιπτώσεις αυτής 
της νέας αίσθησης του χρόνου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία . Παρατηρείται π .χ . δυσκολία συγκέντρωσης της 
προσοχής των παιδιών, όπως και υπερβολική κινητικότητα, 
αφού η καθηµερινή ζωή δεν συµβαδίζει µε το ρυθµό της 
τηλεοπτικής εικόνας . Πολύ φυσικό είναι να θεωρείται 
ανιαρό το σχολικό µάθηµα, όπως και ο διάλογος στην 
οικογένεια, που τώρα έχει αντιπάλους τα κανάλια µε τα 
ελκυστικά τους προγράµµατα . Ας µην παραλείψουµε και τις 
ταινίες του Σαββατόβραδου, οι οποίες έχουν στοιχίσει σε 
πλήθος παιδιών την απουσία από  τον κυριακάτικο 
εκκλησιασµό ή από το οικογενειακό τραπέζι .  

Τέλος, πελώρια ζητήµατα τίθενται ενώπιόν µας για το 
περιεχόµενο της διδαχής . Πώς θα µπορέσουµε να 
αναπτύξουµε στους νέους ανθρώπους αντίβαρο στο ρεύµα 
του εντυπωσιασµού; Τι είδους αγωγή θα πρέπει να δοθεί και 
µε ποιους τρόπους, ώστε να ανακαλύψουν οι νέοι «τις 
πνευµατικές ηδονές»; Πώς τα λόγια και το ήθος της 
οικογενειακής, σχολικής, κοινωνικής ζωής θα εισάγουν και 
θα εδραιώνουν την ανθρώπινη ποιότητα;  

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, λοιπόν, είναι πια η µόνη 
εξουσία, διότι εξουσιάζουν το θυµικό2 των ανθρώπων. Οι 
περισσότεροι διανοητικά αµφισβητούν την αξιοπιστία τους 
λέγοντας : «Μας κοροϊδεύουν». Συναισθηµατικά, όµως, την 
έχουν αναγνωρίσει ως τη µόνη αυθεντία κι έχουν παραδοθεί 
άνευ όρων, αφού για το ασυνείδητο αξιόπιστο είναι ό,τι 
επαληθεύει την παντοδυναµία του. 

 

Βασίλειος Θερµός, Ποιµαίνοντες µετ’ επιστήµης, Εκδόσεις Αρµός, 
Αθήνα 1996, σ.σ. 148-152 (∆ιασκευή) 

 
Λεξιλόγιο 
1. ραστώνη = νωθρότητα, τάση αδράνειας και παθητικής 

αποδοχής των πραγµάτων 
2. θυµικό = ψυχή 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 
κειµένου σε 80-100 λέξεις . 

Μονάδες 25 
 

Β.1. «Σήµερα, τα νέα παιδιά θεωρούν «βουνό» την 
ανάγνωση βιβλίων που δεν έχουν έγχρωµες εικόνες σε 
κάθε σελίδα ή εµφανίζουν µεγάλες παραγράφους.»: 
Να σχολιάσετε την άποψη που διατυπώνει ο 
συγγραφέας στην παραπάνω περίοδο σε 60-80 λέξεις . 

Μονάδες 10 
 

Β.2. Πώς οργανώνεται η πέµπτη παράγραφος του κειµένου; 
(∆οµή και τρόποι ανάπτυξης). 

 Μονάδες 5 
 

Β.3. Να δώσετε για την καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις 
του κειµένου µια συνώνυµη : 
εξακοντίζει,  αποξενώνουν,  ενασχόληση, επιπτώσεις,  
ελκυστικά. 

Μονάδες 5 
 

Β.4. Να ξαναγράψετε τις επόµενες δύο περιόδους 
µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική : 
α. «Η µονοκρατορία του χρώµατος και της 

φωτογραφίας εξακοντίζει στο περιθώριο το γραπτό 
λόγο και υποθηκεύει την ανάγνωση». 

β. «Η τηλεόραση, αντίθετα, έχει επιβάλει µια ριζικά 
διαφορετική αίσθηση του χρόνου από εκείνη που 
µας κληροδότησε η παράδοση». 

Μονάδες 5 
 

Γ. Είσαι διευθυντής ή διευθύντρια Λυκείου και 
αποφασίζεις να απευθύνεις µέσω της µαθητικής 
εφηµερίδας έκκληση στους µαθητές να περιορίσουν το 
χρόνο που διαθέτουν για την παρακολούθηση 
τηλεοπτικών εκποµπών (τύπου realities - ιστοριών από 
τη ζωή) και να τον διαθέσουν για την ανάγνωση 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

εξωσχολικών λογοτεχνικών βιβλίων, ώστε ο ελεύθερος 
χρόνος τους να αποβεί δηµιουργικός . Να γράψεις το 
κείµενο-έκκληση που θα έδινες προς δηµοσίευση στη 
µαθητική εφηµερίδα, φροντίζοντας να επιτυγχάνει το 
κατάλληλο επικοινωνιακό αποτέλεσµα . (400-500 
λέξεις). 

Μονάδες 50 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 

άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 1 IOYNIOY 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Με µεγάλη λύπη διαπιστώνουµε τον τελευταίο καιρό ότι
στην «ευρωπαϊκή µας χώρα» εξαφανίζονται πολλά αδέσποτα
ζώα, των οποίων δε βρίσκουµε τα πτώµατα . Θα µπορούσε
κανείς µε ευκολία να διαπιστώσει ότι εµείς εδώ στην ωραία
µας πόλη έχουµε αναγάγει σε επιστήµη τις φόλες. Το
δυσάρεστο είναι ότι αυτή η διαπίστωση αφορά όλη την
επικράτεια, µιας και ακούµε συχνότατα τον τελευταίο καιρό
από τα δελτία ειδήσεων ότι παρόµοια φαινόµενα
αποτρόπαιων και φρικιαστικών πράξεων συµβαίνουν
παντού . Αναρωτιόµαστε, λοιπόν, ποιοι είναι εκείνοι που το
πράττουν . Τι, άραγε, προσπαθούν να επιτύχουν ; Εν όψει,
µάλιστα, των Ολυµπιακών Αγώνων, τέτοιου είδους ...
κατορθώµατα είναι φυσικό ότι δεν τιµούν την πατρίδα µας
και το λαό µας . 

Βεβαίως, αυτό που γνωρίζουµε όλοι είναι ότι τα
πλάσµατα αυτά δεν ευθύνονται που βρίσκονται στους
δρόµους, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς να µπορούν να
προστατευθούν από βροχή, κρύο, χιόνι κ .ά . 

Η εγκατάλειψή τους αυτή χαρακτηρίζει µόνον εµάς : την
έλλειψη της παιδείας, τη νοοτροπία µας αλλά και τη
χαλαρότητα ή την ανυπαρξία νόµων . Τα ζώα πληρώνουν τις
δικές µας ανεπάρκειες, µολονότι δε διαφέρουν σε τίποτε από
τον οποιοδήποτε εγκαταλελειµµένο άνθρωπο, αφού πονάνε,
διψάνε, κρυώνουν και πεινάνε το ίδιο .



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Παρόλα αυτά, δεν είναι επιθετικά από τη φύση τους .
Αυτό συµβαίνει µόνο, αν είναι πληγωµένα, πεινασµένα ή εάν
έχουν σχηµατίσει αγέλη . Η επιθετικότητα, όµως, αυτή µπορεί
να περιοριστεί µε τη στείρωση, αφού έτσι το ζώο ηρεµεί .

Μέσα σε όλον αυτόν τον καταιγισµό «κακών ειδήσεων»
από όλη την Ελλάδα για δολοφονίες αδέσποτων και
δυστυχισµένων ζώων, να και µια καλή είδηση ! Ένας
δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισαν να
δείξουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο και να υιοθετήσουν µια
πολιτισµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος, συγκροτώντας
και στηρίζοντας µια δηµοτική Επιτροπή Προστασίας Ζώων .

Αυτή η Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων, µε την
εθελοντική στήριξη και τη συµβολή όλων των φιλόζωων,
ξεκινά ένα πρόγραµµα που περιλαµβάνει σαφείς τρόπους
αντιµετώπισης του προβλήµατος των αδέσποτων . Άλλωστε,
τα αδέσποτα είναι ζώα που ή «περίσσεψαν» από τους
ιδιοκτήτες τους ή, απλώς, κάποια στιγµή τα βαρέθηκαν και
τα πέταξαν .

Πρέπει, εποµένως, όλοι να λάβουµε υπόψη µας ότι από
τη στιγµή που θα υιοθετήσουµε ένα ζωάκι, αυτό γίνεται
µέλος της οικογένειας . Μια τέτοια στάση, άλλωστε, αρµόζει
στην ανθρωπιά µας, στην ιστορία µας, στη χώρα µας που
έδωσε τα φώτα της στον κόσµο .

Από τον Ηµερήσιο τύπο (διασκευή)

φόλα: κοµµάτι τροφής που περιέχει δηλητήριο και
χρησιµεύει για θανάτωση σκύλων (Γ . Μπαµπινιώτη,
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, 20022,
σελ . 1893).

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειµένου σε 70-90 λέξεις .

Μονάδες 25



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης
Α και δίπλα στο κάθε γράµµα τον αριθµό του
«αστεριού» της είδησης από τη Στήλη Β που του
αντιστοιχεί . (∆ύο «αστέρια» της Στήλης Β
περισσεύουν).

Στήλη Α Στήλη Β
α.   ... στην ωραία µας πόλη ... 1. σπανιότητα
β.   ... εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων ... 2. συγκίνηση
γ.  ... δεν τιµούν την πατρίδα µας και το

λαό µας.
3. εγγύτητα

δ. ... βρίσκονται στους δρόµους χωρίς
τροφή, χωρίς νερό ...

4. επικαιρότητα

5. εκκρεµότητα
6. συνέπειες

Μονάδες 4

Β.2. α. Να δώσετε στο κείµενο δύο τίτλους. Ο ένας να είναι
µε σχόλιο και ο δεύτερος χωρίς σχόλιο .

Μονάδες 3

β. Στην τέταρτη παράγραφο του κειµένου («Παρόλα
αυτά ... το ζώο ηρεµεί») να προσδιορίσετε τη
σηµασία των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων :
αν, ή, όµως, αφού .

Μονάδες 4

Β.3. Να γράψετε ένα συνώνυµο και ένα αντώνυµο για
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις : 
λύπη, εξαφανίζονται, επιθετικά, δυστυχισµένων,
πολιτισµένη.

Μονάδες 5



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β.4. Να προσδιορίσετε το είδος του σχολίου που εκφράζουν
τα σηµεία στίξης στις παρακάτω φράσεις :
α. «ευρωπαϊκή µας χώρα» 
β. τέτοιου είδους ... κατορθώµατα 
γ. να και µια καλή είδηση!

Μονάδες 9

Γ. Ως µέλος του δηµοτικού συµβουλίου να δηµοσιεύσεις
στον τοπικό τύπο ένα κείµενο µε σκοπό την ενηµέρωση,
την ευαισθητοποίηση και τη δραστηριοποίηση των
συµπολιτών σου για την προστασία των αδέσποτων
ζώων (400-500 λέξεις).

Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

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

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µετά τη 10.30 πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


