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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 
 
Θέμα:  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2014 
Διάρκεια: 2 ώρες και 30΄ 
 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄:  ΕΚΘΕΣΗ                                                           (Μονάδες 50) 

Να αναπτύξετε ένα από τα πιο κάτω θέματα  (500 περίπου λέξεις). 

1. Η τηλεργασία είναι ένα νέο μοντέλο εργασίας, που άρχισε ήδη να 
εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις διαφόρων χωρών. 
 
Αφού σχολιάσετε την πιο πάνω διαπίστωση, να εξηγήσετε  τέσσερα (4) 
πλεονεκτήματα και τέσσερα (4) μειονεκτήματα αυτού του νέου μοντέλου 
εργασίας. 
 
 
2. Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι οι νέοι μας δεν διαβάζουν βιβλία. 
 
Αφού σχολιάσετε την πιο πάνω διαπίστωση, να αναπτύξετε τέσσερα (4) 
πνευματικά οφέλη που αποκομίζει ο αναγνώστης καλών βιβλίων και να 
εισηγηθείτε τέσσερις (4) τρόπους ενθάρρυνσης της φιλαναγνωσίας. 
 
 
3. Η αυτογνωσία θεωρείται ατομική αρετή, την οποία ο σύγχρονος 
άνθρωπος δύσκολα μπορεί να  κατακτήσει. 
 
Αφού σχολιάσετε την πιο πάνω θέση, να αναπτύξετε τέσσερις (4) λόγους για 
τους οποίους η αυτογνωσία θεωρείται αρετή για τον άνθρωπο και να 
εξηγήσετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους η κατάκτησή της είναι 
δύσκολη, ιδιαίτερα από τον σύγχρονο άνθρωπο. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ                                       (Μονάδες 30) 

Να διαβάσετε με προσοχή το πιο κάτω κείμενο και να απαντήσετε σε όλες 
τις ερωτήσεις που ακολουθούν:   

Η αποδοχή της εντολής να αγαπάμε τον πλησίον μας σηματοδοτεί τη γενέθλια 
πράξη της ανθρωπιάς.  Όλες οι άλλες συνήθειες της ανθρώπινης συμβίωσης, 
καθώς και οι αρχές και οι κανόνες που είχαν σχεδιαστεί προγενέστερα ή που 
ανακαλύφθηκαν μεταγενέστερα, δεν είναι παρά ένας ατελής κατάλογος 
γραμμένος στο περιθώριο αυτής της εντολής.  Αυτό είναι, ωστόσο, ένα μέρος 
της ιστορίας.  Είναι το πιο λαμπρό μέρος.  Το να βρισκόμαστε μπροστά σε έναν 
άλλο παρουσιάζει και μια σκοτεινή πλευρά.  Ο άλλος μπορεί να είναι μια 
υπόσχεση αλλά μπορεί να είναι και μια απειλή. Μπορεί να προκαλεί σεβασμό 
αλλά και περιφρόνηση, θαυμασμό αλλά και φόβο.  Το βαθύτερο ερώτημα είναι 
ποια από αυτές τις εναλλακτικές δυνατότητες είναι πιθανότερο να υλοποιηθεί.  Οι 
φιλόσοφοι διαιρέθηκαν ανάλογα με την απάντηση που έδωσαν σε αυτό το 
ερώτημα.  
 
Σύμφωνα με τον Νίτσε, μνησικακία είναι αυτό που οι κατώτεροι, οι 
περιθωριοποιημένοι, οι αποκλεισμένοι και οι ταπεινωμένοι νιώθουν για τους 
«καλύτερους» από αυτούς, εκείνους που έχουν αυτοαναγορευτεί καλύτεροι και 
έχουν επιβληθεί ως τέτοιοι: τους πλούσιους, τους ισχυρούς, εκείνους που είναι 
ελεύθεροι να επιβάλλονται στους άλλους, εκείνους που διεκδικούν το δικαίωμα 
να τους σέβονται μαζί με την άρνηση του δικαιώματος των κατωτέρων τους στην 
αξιοπρέπεια. Μπορούμε να προσθέσουμε και ένα άλλο παράδειγμα 
μνησικακίας: έναν τύπο μνησικακίας ο οποίος εντείνεται με την αυξανόμενη 
«ρευστότητα» του κοινωνικού σεναρίου, με τη διάλυση της βολικής ρουτίνας, 
την ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών και την ατμόσφαιρα αβεβαιότητας, 
ανασφάλειας και διάχυτων φόβων.  
 
Αυτός ο τύπος είναι η μνησικακία προς τους ξένους.  Μεταξύ των ξένων που 
αντιμετωπίζονται μνησίκακα, η τιμητική θέση ανήκει σήμερα στους πολιτικούς 
πρόσφυγες, σε εκείνους που ζητούν άσυλο ή σε απλούς εξαθλιωμένους 
εξόριστους, που προέρχονται από τα πιο φτωχά μέρη του πλανήτη.  Αυτοί είναι, 
όπως εκφράστηκε κάποτε ο Μπρεχτ, «οι αγγελιοφόροι κακών ειδήσεων».  
Χτυπώντας την πόρτα μας, αυτοί μας θυμίζουν πόσο πρόσκαιρη είναι η 
ασφάλειά μας, πόσο αδύναμες και ευάλωτες είναι οι ανέσεις μας, πόσο 
επισφαλής είναι η ειρήνη μας και η ηρεμία μας. 
 
Μεταξύ φυλετικών πολέμων και σφαγών, η γρήγορη εξάπλωση «ανταρτικών 
στρατών», που συχνά δεν είναι παρά μεταμφιεσμένες συμμορίες κακοποιών οι 
οποίες θέλουν να αποδεκατίσουν τα αντίπαλα στρατεύματα και να 
στρατολογήσουν και να εκμηδενίσουν σε αυτή τη διαδικασία τον «πλεονάζοντα 
πληθυσμό» (κυρίως τους ανέργους και τους νέους χωρίς προοπτικές της χώρας 
τους) είναι ένα από τα πιο θεαματικά και φρικιαστικά αποτελέσματα της 
«αρνητικής παγκοσμιοποίησης», που απειλεί τις συνθήκες ζωής όλων. 
Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, 
δολοφονήθηκαν ή υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.  Ίσως η 
μοναδική βιομηχανία που υπάρχει στις χώρες τους, που επονομάζονται με 
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τρόπο αμφίσημο και απατηλό «αναπτυσσόμενες χώρες», είναι η μαζική 
παραγωγή προσφύγων.  
 
Οι πρόσφυγες είναι απόλιδες, αλλά με μια νέα έννοια.  Αυτοί είναι περιθωριακοί 
και «εκτός νόμου», η προσωποποίηση του πνεύματος της παγκοσμιοποίησης 
ως μεθοριακής ζώνης.  Αυτοί εμπλέκονται σε μια κίνηση που ποτέ δεν 
τερματίζεται, από τη στιγμή που ο προορισμός (της μετάβασης ή της 
επιστροφής) παραμένει πάντοτε αβέβαιος και αυτό που θα μπορούσαμε να 
ονομάσουμε «τελευταίος σταθμός» παραμένει για πάντα απροσπέλαστος.  
Είναι καταδικασμένοι να μην απελευθερωθούν από το βασανιστικό αίσθημα της 
προσωρινότητας και της αστάθειας. Αυτοί αντιπροσωπεύουν όλα τα 
προαισθήματα και όλους τους φόβους που ταράζουν τις άγρυπνες νύχτες μας. 
 

Ζίγκμουντ  Μπάουμαν (επιμέλεια Θανάσης Γιαλκέτσης), διασκευή  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Να γράψετε περίληψη του πιο πάνω κειμένου, με δικά σας λόγια (100-120 
λέξεις).                 (Μονάδες 10) 
 
2.  Σύμφωνα με τον συγγραφέα: 

α)  Ποια είναι η σκοτεινή πλευρά των ανθρώπινων σχέσεων; 
 

β) Με ποιες δύο διαφορετικές μορφές εκδηλώνεται η σχέση αυτή και πού 
οφείλεται η κάθε μια;          (Μονάδες 12) 
 

3. α) Να εξηγήσετε και β) να σχολιάσετε το πιο κάτω απόσπασμα, σε μια 
παράγραφο έκτασης 80-100 λέξεων. 

«Αυτοί αντιπροσωπεύουν όλα τα προαισθήματα και όλους τους φόβους που 
ταράζουν τις άγρυπνες νύχτες μας». 

                                                                                             (Μονάδες 8) 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΓΛΩΣΣΑ (Μονάδες 20) 

Οι λέξεις των ασκήσεων 1 - 3 προέρχονται από το ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Να τις χρησιμοποιήσετε με τη σημασία (κυριολεκτική ή 
μεταφορική) που έχουν στο κείμενο. 

1. Να αντικαταστήσετε τις έντονα γραμμένες λέξεις με  συνώνυμες χωρίς να 

αλλάξετε το νόημα, τη σύνταξη και τη γραμματική του κειμένου. 

«Μπορούμε να προσθέσουμε και ένα άλλο παράδειγμα μνησικακίας: έναν 

τύπο μνησικακίας ο οποίος (α) εντείνεται με την αυξανόμενη 

«ρευστότητα» του κοινωνικού σεναρίου, με τη (β) διάλυση της βολικής 

ρουτίνας, την ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών και την 

ατμόσφαιρα αβεβαιότητας, ανασφάλειας και (γ) διάχυτων φόβων.» 

                                                                                           (Μονάδες 3) 
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2. Να γράψετε ένα αντίθετο για καθεμιά από τις έντονα γραμμένες λέξεις 
διατηρώντας τον γραμματικό τους τύπο. 

α) …δεν είναι παρά ένας  ατελής κατάλογος… 

β) …σε μια κίνηση που ποτέ δεν τερματίζεται… 

γ) …παραμένει για πάντα απροσπέλαστος. 

                                                                                              (Μονάδες 3)                                                                                                    

3.  Να χωρίσετε τις πιο κάτω λέξεις στα  συνθετικά τους μέρη:  

      α) συμβίωση    

      β) ανέργους   

      γ) αμφίσημο                                                                        (Μονάδες 3) 

4.  Στο παρακάτω κείμενο υπάρχουν, εκτός από το παράδειγμα, άλλες δέκα 

(10) λανθασμένα γραμμένες λέξεις. Να τις εντοπίσετε, να τις γράψετε στο 

τετράδιο απαντήσεων και να γράψετε δίπλα από την καθεμιά την 

αντίστοιχη ορθή, όπως το παράδειγμα: 

Παράδειγμα:          Λανθασμένη                              Ορθή 

                        στώχο                                   στόχο 

 
«Μέχρι πρόσφατα, η ΕΕ είχε θέση στώχο, μέχρι το 2020, το 10% της 

ενέργειας για τις μεταφορές να παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές. Το 

ευρωπαϊκό έδαφος όμως, δεν επαρκεί για την καλιέργεια της ποσότητας που 

χρειάζεται. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής βιοκαυσίμων στράφηκαν 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, αλλά με 

μεγάλο ανθρώπινο κόστος. Σε πέντε μόνο χώρες της Αφρικής, 1,1 εκατ. 

εκταρίων έχουν δωθεί για τα βιοκαύσιμα, μια περιοχή στο μέγεθος του 

Βελγίου. Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, οι άνθρωποι εξαρτώνται 

από τη γη για να επιβιώσουν. Αυτή η παγκόσμια αρπαγή γης αιχμαλωτίζει τις 

τοπικές κοινωνίες σε ένα φάβλο κύκλο πείνας και φτώχιας. Οι αγρότες χάνουν 

τη γη τους, τη δουλειά τους, δε παράγουν την τροφή τους και δεν μπορούν να 

διαθέσουν ισότιμα τα προϊόντα τους στις διεθνής αγορές. Επίσης, λόγο της 

έλλειψης προσφοράς τροφίμων που προκαλείτε, οι τιμές τους ανεβαίνουν 

παντού, οδηγόντας ακόμη περισσότερους στην πείνα. Πρόσφατα η Κένυα και 

η Γουατεμάλα βρίσκονταν σε επισητιστική κρίση, ενώ υπολογίζεται ότι 30 

εκατομμύρια άνθρωποι διεθνώς, οδηγήθηκαν στην πείνα..» 

                                                                                                       (Μονάδες 5) 
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5.  Να αντικαταστήσετε τις έντονα γραμμένες λόγιες φράσεις με την 
αντίστοιχη φράση στη νεοελληνική γλώσσα, με τρόπο που να μην αλλάζει 

το νόημα της πρότασης. 

α) Μας δήλωσε με θράσος ότι θα έκανε αυτό που αποφάσισε τώρα και για το 
μέλλον γαία πυρί μιχθήτω. 

β) «Ειρήσθω εν παρόδω, ο κύριος Γεωργιάδης είναι από τα πιο σημαντικά 

στελέχη της Εταιρείας μας» συμπλήρωσε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της 
Εταιρείας. 

                                                                                             (Μονάδες 4) 

6.  Να βάλετε τα ρήματα που βρίσκονται στην παρένθεση στον κατάλληλο 

τύπο, ώστε να συμπληρώνεται το νόημα της κάθε πρότασης. 

α)  Οι πληροφορίες …………………..  από έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές. 

(προέρχομαι, οριστική αορίστου, γ΄ πρόσωπο πληθυντικού) 

 
β)  Δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ, επειδή …………………… από χώρα με 

εντελώς διαφορετική κουλτούρα. 

(προέρχομαι, παρατατικός, α΄ πρόσωπο  ενικού) 

 
γ)  Στην κατάθεσή σου, ως μάρτυρας,……………….. ακόμη δύο άτομα. 

(εμπλέκω, οριστική αορίστου, β΄ πρόσωπο ενικού) 

 
δ)  Πρέπει …………………………. και τον αδελφό του στη διακίνηση 

παράνομων ουσιών. 

(εμπλέκω, υποτακτική παρακειμένου, γ΄ πρόσωπο ενικού) 

                                                                                                      (Μονάδες 2) 

-ΤΕΛΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ- 

*************************** 
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