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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

                                                         ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
 
 

ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ ΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ ΓΝΩΗ  
ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 
 

Θέκα:  Ειιεληθά 
Ηκεξνκελία: 24 Ννεκβξίνπ 2011 
Γηάξθεηα:  2 ώξεο θαη 30 ιεπηά  
 
 

ΣΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΔΔΡΙ (4) ΔΛΙΓΔ 
ΟΛΔ ΟΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

 
 

ΜΔΡΟ Α΄:  ΔΚΘΔΗ                                                                             (Μνλάδεο 50) 

 

Να αλαπηύμεηε έλα από ηα πην θάησ ζέκαηα  (450-500 ιέμεηο). 

 

1. Η αηδώο, κε ηηο έλλνηεο ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηνπο άιινπο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο, 
πξέπεη λα απνηειεί βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θάζε ελάξεηνπ δεκόζηνπ 
ιεηηνπξγνύ/εγέηε. 
Να αλαπηύμεηε ηελ πην πάλσ ζέζε, κε επηρεηξήκαηα θαη πεηζηηθά 
παξαδείγκαηα, θαη λα πξνηείλεηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάζε 
άλζξσπνο κπνξεί λα απνθηήζεη απηή ηε ζηάζε δσήο. 
 

2. Η αιινηξίσζε απνηειεί ζνβαξόηαηε «αζζέλεηα» ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. 
Με βάζε ηελ πην πάλσ ζέζε, λα παξνπζηάζεηε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 
νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα ν άλζξσπνο θαη λα αλαιύζεηε ηα αίηηά ηεο. 
 

3. Παξά ην γεγνλόο όηη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα έρνπλ θαηνρπξσζεί ζηελ 
Επξώπε θαη ζηνλ θόζκν κε δηεζλείο ζπλζήθεο εδώ θαη αηώλεο θαη παξά ηελ 
πνιπεπίπεδε εμέιημε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, εληνύηνηο ζπρλά γηλόκαζηε 
κάξηπξεο παξαβίαζεο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 
καο. 
ε πνηνπο ηνκείο εληνπίδνληαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, νη πεξηζζόηεξεο 
παξαβηάζεηο αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο θαη 
γηαηί; Πώο κπνξεί ε θνηλσλία λα απαιιαγεί πιήξσο από απηό ην 
δπζάξεζην θαηλόκελν; 
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ΜΔΡΟ Β΄:  ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ                                            (Μνλάδεο 30) 
  
Να δηαβάζεηε κε πξνζνρή ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:   

 
Γίλεηαη επξύηαηα απνδεθηό όηη ε ινγηθόηεηα είλαη ε δπλαηόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα 
αληηιακβάλνληαη αξρέο θαη ζθνπνύο, λα θξίλνπλ θαη λα εθηηκνύλ νξζά ζε νπνηνδήπνηε 
ηνκέα ηεο δσήο. Είλαη κηα ηθαλόηεηα θαη κηα ζηάζε πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν λα καζαίλεη 
από ηελ εκπεηξία κε κέζν ηνλ θξηηηθό δηάινγν θαη ηελ θαζαξή ζθέςε. Έηζη, ην λα είλαη 
θαλείο ινγηθόο ζεκαίλεη όηη έρεη ηελ ηθαλόηεηα θαη ηε ζέιεζε λα δίλεη θαη λα δέρεηαη 
αηηηνινγίεο πνπ είλαη ινγηθά ζπλεπείο θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε αξκνλία αλάκεζα ζηε 
ζθέςε θαη ζηελ πξάμε. Πνιινί θηιόζνθνη απνδέρνληαη ηελ άπνςε όηη ε έλλνηα ηεο 
ινγηθόηεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ έλλνηα ηεο ακεξνιεςίαο. Με απηή ηελ έλλνηα, ην λα είλαη 
θαλείο ινγηθόο ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα δηαηεξεί κηα αληηθεηκεληθή ζηάζε ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα 
όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ ηνπ θαη λα αληηκεησπίδεη ηε δσή θξίλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηα 
ππέξ θαη ηα θαηά κε δηθαηνζύλε. 
 
Η έλλνηα ηεο ινγηθόηεηαο ζεκαίλεη επίζεο όηη ην άηνκν δηαζέηεη εηνηκόηεηα θαη πξνζπκία 
λα αθνύεη ηνπο άιινπο, λα ηνπο αλέρεηαη θαη λα ηνπο απνδέρεηαη. Έλα ινγηθό άηνκν είλαη 
πάληα έηνηκν λα αθνύζεη άιινπο θαη λα ιάβεη ππόςε ηηο απόςεηο ηνπο, γηαηί μέξεη όηη 
θαλείο δελ είλαη αιάλζαζηνο.  Είλαη έηνηκν λα αλερζεί ηνπο άιινπο, γηαηί έρεη πίζηε ζηελ 
ηθαλόηεηά ηνπο λα ζθέθηνληαη ινγηθά θαη γηαηί πηζηεύεη ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ κε ην 
δηάινγν. Σν ινγηθό άηνκν είλαη πάληνηε έηνηκν λα αλερζεί ηνπο άιινπο, αθόκα θαη αλ έρεη 
δεη όηη κηα ζπδήηεζε καδί ηνπο δελ έρεη επηιύζεη κηα δηαθνξά. Φπζηθά, ε αλνρή θαη ε 
απνδνρή άιισλ αηόκσλ δε ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά έγθξηζε ή πηνζέηεζε ησλ απόςεώλ 
ηνπο.  
 
Πξνβάιινληαο ηε ινγηθόηεηα σο ηελ πην ζεκαληηθή δπλαηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, δελ 
κπνξεί παξά λα έξζεη ζην λνπ καο όηη ρηιηάδεο ρξόληα αλζξώπηλεο ηζηνξίαο δείρλνπλ όηη νη 
άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξν παξαινγηζκό παξά ινγηθόηεηα ζηηο πξάμεηο ηνπο 
θαη ην έρνπλ  απνδείμεη κε ηα πνιιά επεηζόδηα βίαο  ζηα νπνία έρνπλ θαηαθύγεη.  Απηό 
κπνξεί λα είλαη γεγνλόο, αιιά δελ απνδεηθλύεη όηη νη άλζξσπνη είλαη αλαγθαζηηθά 
παξάινγνη. Μπνξεί νη άλζξσπνη λα ζπκπεξηθέξνληαη παξάινγα ηηο πην πνιιέο θνξέο 
αιιά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα ινγηθή ζπκπεξηθνξά, γηαηί κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ 
κεηαμύ ηνπο. Η ινγηθόηεηα γελληέηαη κε ηελ επηθνηλσλία, γηαηί απηή είλαη ν κόλνο δξόκνο κε 
ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο κπνξεί λα κάζεη ν έλαο από ηνλ άιιν, λα ζπδεηήζεη θαη λα 
ζπλελλνεζεί. Η επηθνηλσλία είλαη ε κόλε δηαδηθαζία γηα αλαζεώξεζε ησλ ηδεώλ καο θαη 
αιιαγή ησλ ζέζεώλ καο.  
 
Η έλλνηα ηεο ινγηθόηεηαο ηαπηίδεηαη ζπρλά κε ηελ έιιεηςε ηεο θαληαζίαο θαη ηελ θαηαπίεζε 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Αλ όκσο δερζνύκε όηη ινγηθόηεηα ζεκαίλεη, αλάκεζα ζηα άιια, 
αλνηθηνζύλε ηνπ κπαινύ, πξέπεη λα δερζνύκε όηη απαηηεί θαη ηε θαληαζία θαη ηα 
αηζζήκαηα. Ο παξαινγηζκόο είλαη απηόο πνπ δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο θαληαζίαο θαη  
πνπ παξαγλσξίδεη ηα αηζζήκαηα γη΄ απηό αλαγθαζηηθά ηείλεη πξνο ην δνγκαηηζκό. 
Δνγκαηηζκόο ζεκαίλεη λα πηζηεύεη θάπνηνο απόιπηα ζε θάηη ρσξίο λα δέρεηαη αληίξξεζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλά αλ έρεη δίθαην ή όρη. Απηό νδεγεί ην άηνκν, ρσξίο επηρεηξεκαηνινγία, 
ζηελ πιήξε απνδνρή ή ζηελ πιήξε άξλεζε κηαο άπνςεο.  
 

Χξ. Σνθηαλνύ, «Λνγηθόηεηα: Η νπζηώδεο δπλαηόηεηα ησλ 
αλζξώπσλ», δηαζθεπή 
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ΔΡΩΣΗΔΙ: 
1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ πην πάλσ θεηκέλνπ κε δηθά ζαο ιόγηα (100-120 ιέμεηο).                                                                                                                    
                                                                                                                        (Μνλάδεο 10) 
 
2. Να βξείηε από ην θείκελν γηα θαηαλόεζε θαη λα γξάςεηε ηα δέθα (10) ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ινγηθνύ αλζξώπνπ.                                                                                   (Μνλάδεο 10) 
 
 3.  Να εμεγήζεηε  ηηο δύν πην θάησ απόςεηο ηνπ ζπγγξαθέα θαη λα ηηο ζρνιηάζεηε   
εθθξάδνληαο  ηε δηθή ζαο άπνςε. 
 
 α) «Τν ινγηθό άηνκν είλαη πάληνηε έηνηκν λα αλερζεί ηνπο άιινπο, αθόκα θαη  αλ έρεη δεη όηη 
κηα  ζπδήηεζε καδί ηνπο δελ έρεη επηιύζεη κηα δηαθνξά. Φπζηθά, ε αλνρή θαη ε απνδνρή 
άιισλ αηόκσλ δε ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά έγθξηζε ή πηνζέηεζε ησλ απόςεώλ ηνπο».  
 
β) «Η επηθνηλσλία είλαη ε κόλε δηαδηθαζία γηα αλαζεώξεζε ησλ ηδεώλ καο θαη αιιαγή ησλ 
ζέζεώλ καο».  
                                                                                                                         (Μνλάδεο 10) 
 
 
 
ΜΔΡΟ Γ΄:  ΓΛΩΑ                                                          (Μνλάδεο 20) 
 
Οη ιέμεηο ησλ αζθήζεσλ 1- 6 πξνέξρνληαη από ην ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ.  
 
1. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ.  

                                                        

α) αιάλζαζηνο          β) παξαγλσξίδεη 
                                                                                                       (Mνλάδεο 2) 

 
 

2. 
 
 
 
 

Να γξάςεηε έλα αληίζεην γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο: 
 

α) επξύηαηα         β) θξηηηθό 
 (Mνλάδεο 2) 

 
 

 
3. 

 
Να ρσξίζεηε ηελ πην θάησ ιέμε ζηα ζπλζεηηθά ηεο κέξε.  
     
α) ακεξνιεςία 

    (Mνλάδεο 2) 
 

 
4. Να γξάςεηε (α) έλα παξάγσγν νπζηαζηηθό θαη (β) έλα παξάγσγν επίζεην γηα ηελ 

θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 
 
 α) απνδέρνληαη β) ζπκβαίλνπλ                                                 
                                                                                                                      (Mνλάδεο 4) 
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5. Να γξάςεηε ην νκόξξηδν ξήκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο πην θάησ ιέμεηο αληίζηνηρα: 

 α) άπνςε β) έλλνηα                                                                    (Mνλάδεο 2) 
  
 
6. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ην ζσζηό ηύπν ηνπ ξήκαηνο πνπ 
βξίζθεηαη εληόο εηζαγσγηθώλ. ην ηεηξάδηό ζαο λα γξάςεηε πξνζεθηηθά κόλν ην ζσζηό 
ηύπν θαη όρη νιόθιεξε ηελ πξόηαζε.        
                                             (Mνλάδεο 4) 
 i) «πξνβάιινληαο»: πκπιεξώζηε ηηο δύν πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ην ζσζηό 

ηύπν ηνπ ξήκαηνο πνπ βξίζθεηαη εληόο εηζαγσγηθώλ. 
 
α) Ο θηλεκαηνγξάθνο «ΟΑΙ» ……………… ηε λέα ηαηλία ηνπ Αγγειόπνπινπ γηα κία θαη 
κνλαδηθή θνξά ηελ επόκελε Κπξηαθή ζηηο 18:00. (κέιινληαο) 
β) Κάζε θνξά πνπ έβγαηλα από ην ζπίηη κνπ ν θαηεγνξνύκελνο ……………… αζόξπβα 
κέζα ζην ζθνηάδη. (παξαηαηηθόο) 
 
ηη) «ζπλελλνεζεί»: πκπιεξώζηε ηηο δύν πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ην ζσζηό ηύπν 

ηνπ ξήκαηνο πνπ βξίζθεηαη εληόο εηζαγσγηθώλ. 
α) Ο έλαο δε γλσξίδεη ηε γιώζζα ηνπ άιινπ. Πώο ζα ………………; (β’ εληθό πξόζσπν) 
β) Εζείο νη δπν ……………… κε ηα κάηηα. (ελεζηώηαο) 

 
 
7. Να αληηθαηαζηήζεηε θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιόγηεο θξάζεηο κε ηελ αληίζηνηρε 
λενειιεληθή.                                                                                                      (Mνλάδεο 2) 
        
α)   Οη ζπλνκηιίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνύ έγηλαλ εθ ηνπ ζύλεγγπο. 
β)  Σν ιέηε απηό γηαηί θξίλεηε εμ ηδίσλ ηα αιιόηξηα.                                 
 
 
8. Να εληνπίζεηε ην ιάζνο ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο θαη λα μαλαγξάςεηε ζην ηεηξάδηό κόλν 
ηε δηόξζσζε.                                                            (Mνλάδεο 2) 
 
α) Όινη καο ζπκθσλήζακε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νκηιώλ, όηη πξέπεη λα 
βνεζήζνπκε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο. 
 
β) Σα γιπθά ηεο κακάο ζνπ άξεζαλ πνιύ ζηνλ θόζκν θαη γη΄ απηό έγηλαλ αλάξπαρηα. 

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

   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 – Yπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. 
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