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ÏÓ
Ð
ÖÑ Ï
Í
ÏÍ Ä
ÔÉ ÉÁ
ÓÔ ÅÊ
ÙÍ ÐÁ
ÅË ÉÄÅ
ËÁ ÕÔ
ÄÏ ÉÊÙ
Ó
Í

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
15 ΜΑΪΟΥ 2009
ΚΕΙΜΕΝΟ

Η µεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι ότι σου προτείνει έναν πόλεµο έντιµο:
∆ιαλέγεις τα βιβλία που θέλεις˙ µόνα τους εκείνα, όταν διαθέτεις ηθική υγεία, σε
παρακινούν, κι’ άθελά τους ακόµα, να διαβάσεις άλλα, αντίθετα, για να µορφώσεις
γνώµη, να συγκρίνεις, να διαφωτιστείς, να επιβεβαιώσεις την προσωπική σου
αυτοτέλεια, να µη γίνεις ετερόφωτος, ετεροκίνητος. Έτσι, µε το ένα βιβλίο ν’
ανασκευάζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε γυµνάζουν στη διαδικασία του
διαλόγου, όπου κανένας δεν ρητορεύει από «θέσεως ισχύος», γιατί εδώ την αυθεντία,
όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως ελέγξιµο, δεν την περιφρουρεί καµµιά
αστυνοµική δύναµη. ∆ικαίωµά σου να κρίνεις και τους µέγιστους, υπό προσωπική
σου ευθύνη. Μ’ αυτή την έννοια και µόνο — δηλαδή µε την υψηλότερη — µπορεί
κανένας να µιλάει, όπως συνηθίζεται, για «δηµοκρατία των Γραµµάτων». ∆εν είναι
καθεστώς ακέφαλο: οι άριστοι διαλάµπουν, και σε κλίµακα διεθνή. Αλλά δεν σε
υποχρεώνει, δηλαδή δεν σε υποτάσσει, κανένας τους .
Η αρετή τούτη γίνεται εντονότερα αισθητή σε καιρούς πολιτικά σκοτεινούς ή
ισκιωµένους, όταν τα µαζικά µέσα επικοινωνίας µπαίνουν αυθωρεί1 στην υπηρεσία
του σατραπισµού2. Το βιβλίο τότε, ως ελεύθερη έκφραση ιδεών, ή απαγορεύεται —
κι αυτό γίνεται τότε πανηγυρική εκδήλωση αδυναµίας των κρατούντων — ή αποµένει
µόνο του να διασώζει την αξιοπρέπεια των συνειδήσεων. Τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας τού στήνουν πολιορκία στενή, για να το παραµερίσουν, να το
υποκαταστήσουν. Όταν το πετυχαίνουν, αυτό πληρώνεται πανάκριβα από τον
άνθρωπο, µε αντίτιµο το αυτεξούσιό του. ∆οκιµάστε όµως να χρησιµοποιήσετε το
βιβλίο ως µέσο προπαγάνδας: Αναδίνει αµέσως µιαν αποφορά3 σ’ ακτίνα µακρύτατη,
ειδοποιεί. Είναι, θα έλεγε κανένας, µαγική, ακατάλυτη, η ζώνη που περιβάλλει την
αγνότητα του βιβλίου.

ÏÌ

Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουµε πως ο πολιτισµός µας έχει παρεκκλίνει, αν
δεν έχει πάρει ολότελα στραβό δρόµο κάτω από την επίδραση σκοτεινών
εκµεταλλευτών. Μόνη ελπίδα να διορθωθεί η πορεία του, όσο θα είναι ακόµα καιρός,
το βιβλίο. Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον κόσµο τον κυβερνάνε τα βιβλία.
Σήµερα πρέπει ένας άλλος λόγος, ακόµα πιο κρίσιµος, να ειπωθεί: Πως ο κόσµος, αν
σωθεί, θα το χρωστάει στο βιβλίο. Γιατί αυτό το γκόλφι4 της ανθρωπιάς έχει τη
δύναµη να ξορκίζει τα δαιµόνια, να εξυγιαίνει την ατµόσφαιρα, να οπλίζει τη
λυτρωτική φαντασία, να ξυπνάει την αυτογνωσία, ν’ ανάβει το µάτι, να στυλώνει το
φρόνηµα, να ψυχώνει το χέρι. Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει
καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο.
Άγγελου Τερζάκη , Ταραγµένες Ψυχές, Οι Εκδόσεις των Φίλων ,
Αθήνα 1993, σσ . 155-156

1. αυθωρεί: ευθύς, αµέσως
2. σατραπισµός: δεσποτισµός, αυταρχισµός
3. αποφορά: δυσάρεστη οσµή, κακοσµία
4. γκόλφι: εγκόλπιο, φυλακτό
1

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (90110 λέξεις).
Μονάδες 25
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Α.

Β1. Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο του
παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου:
…µε το ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε
γυµνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου ...
Μονάδες 11
Β2. α) Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς και την επίκληση στην
αυθεντία. Να εντοπίσετε το συγκεκριµένο τρόπο πειθούς στο κείµενο και να
αιτιολογήσετε τη χρήση του.
Μονάδες 4

β) Να βρείτε τέσσερα παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου µέσα από
το κείµενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 4

Β3. α) Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
ετερόφωτος, ελέγξιµος, ευθύνη, ελεύθερη, αδυναµία.

β) Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
αρετή, γνώµη, ισχύς, περιφρουρώ, φρόνηµα.

Μονάδες 5
Μονάδες 5

Β4. Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) στις
παρακάτω προτάσεις και να µετατραπεί η καθεµιά σύνταξη στην αντίθετή της:

α) «…γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως ελέγξιµο,
δεν την περιφρουρεί καµµιά αστυνοµική δύναµη.»

Συχνά παρατηρείται πολλοί µαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία
στα προαύλια των σχολείων κατά το τέλος του σχολικού έτους. Σε άρθρο που θα
δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα να αιτιολογήσετε το παραπάνω
φαινόµενο και να αναφερθείτε στους τρόπους που θα συµβάλουν στην αρµονική
συνύπαρξη του βιβλίου µε τα ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης και γνώσης
(500-600 λέξεις).
Μονάδες 40

ÏÌ

Γ.

β) «Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου,
το βιβλίο».
Μονάδες 6
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