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Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
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ΤΑΞΗ:
3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

«Η απρόσωπη σύνταξη»: ένα πρόβληµα ανθρώπινης προσέγγισης

ÈÅ

«Κοινωνία της Μοναξιάς». ένα οξύµωρο σχήµα, που, επειδή είναι µια
πραγµατικότητα, εκφράζει µε παραστατικότητα το µεγάλο πρόβληµα της εποχής µας.
∆είχνει το µεγάλο µας «κατόρθωµα» να ενώσουµε δυο λέξεις µε τόσο διαφορετικό
νόηµα: την κοινωνία, που σηµαίνει επικοινωνία, και τη µοναξιά που σηµαίνει
αποµόνωση, αποξένωση, έλλειψη επικοινωνίας. Έτσι αυτό που σήµερα ονοµάζουµε
κοινωνία, από σύνολο συνδεοµένων λειτουργικά ανθρώπων, γίνεται σύνολο µοναξιάς.
Ρίξαµε το καράβι της ανθρωπιάς στα βράχια κάποιου έρηµου νησιού. ∆εν
επικοινωνούµε µε ανθρώπινο τρόπο ούτε και στην έχθρα µας. Αντιπαθούµε τους
συνανθρώπους µας όχι γι’ αυτό που είναι αλλά γι’ αυτό που είµαστε. Σκεπτόµαστε το
διπλανό µας, µόνο όταν τον ζηλεύουµε και τον φθονούµε. Ο λόγος µας έχασε την
επικοινωνιακή, συνδετική λειτουργία του. Ένα απλό «δυστυχώς» δε σηµαίνει
απόκριση και ανταπόκριση.
«Γείτονα έχεις, Θεόν έχεις», έλεγαν παλιά. Σήµερα πια δεν έχουµε γείτονες,
έχουµε συνοίκους. Κι ο Θεός φαίνεται δεν αντέχει µέσα στο συνωστισµό του
συνοικισµού, όπου οι άνθρωποι είναι πολλοί και η επικοινωνία λίγη. Αυτό φέρνει το
θάνατο της ψυχής, ένα θάνατο διαφορετικό από το φυσικό, αλλά ανεπανόρθωτο, όπως
κάθε θάνατος. Κι όµως στην πολιτισµένη κοινωνία µας υπάρχει περίθαλψη. Όντως,
στα νοσοκοµεία, στα νηπιαγωγεία, στα γηροκοµεία παρέχεται φροντίδα, µα όχι
αγάπη. Στις αποσκευές µας δεν υπάρχει χώρος για ένα τόσο µεγάλο φορτίο. Κι όµως
κάπου πρέπει να συναντηθούµε. Όλοι µας είµαστε φτιαγµένοι από το ίδιο υλικό κι
όλοι µας κάποτε θα ξαναγίνουµε αυτό που ήµαστε προτού γίνουµε ό,τι είµαστε
τώρα.[…]
Προς το παρόν αυτό που εξατµίζεται είναι το συναίσθηµα κι αυτό είναι που
κάνει στεγνές τις ψυχές των νέων. Χαρακτηριστικό της σηµερινής νεολαίας είναι η
µελαγχολία, που τσακίζει τα φτερά της ψυχής. Έτσι οι νέοι αντί ν’ ανοίξουν τα φτερά
τους και να πετάξουν ψηλά, περιορίζονται σ’ ένα στενό χώρο προβληµατισµού και
αδιεξόδου, µε αποτέλεσµα τις φοβερές ανησυχίες για το αύριο. Και καθώς η νεολαία
πιέζεται, συµπιέζεται, καταπιέζεται από κάθε λογής καταστάσεις, ξεσπάει, µην
αντέχοντας τη συσσώρευση τόσων ανάµικτων συναισθηµάτων, µε χαρακτηριστικές
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εκδηλώσεις την εγκατάλειψη του σπιτιού ή τη φυγή σε πιο αποφασιστικές για την
καταστροφή «λύσεις», όπως τα ναρκωτικά και η αυτοκτονία.
[…]Τελικά συµβαίνει να µην υπάρχει άνθρωπος, ενώ υπάρχουν άνθρωποι.
Ο καθένας µας είναι µια σύµπτωση ανάµεσα σ’ εκατοµµύρια άλλες συµπτώσεις. ∆εν
πιστεύουµε πια στην αξία του ανθρώπου. Όταν λέµε τιµή, δεν εννοούµε την τιµή του
αλλά το πόσο πουλιέται. Έτσι ο άνθρωπος συγκαταλέγεται στην κατηγορία των
πραγµάτων. ∆εν είναι επώνυµη υπόσταση, µε προσωπική ιστορία και ιδιαιτερότητα,
αλλά µονάδα ενός οµοιογενούς συνόλου µ’ ένα µόνο χαρακτηριστικό: την
απροσωπία. Όλοι τοποθετούνται στον κόσµο «της απρόσωπης σύνταξης».
Είναι γεγονός πως ζούµε σ’ έναν άφιλο κόσµο. Χιλιάδες γυάλινα µάτια µας
κοιτούν. ∆εν υπάρχουν φίλοι. υπάρχουν γνωστοί. Αυτοί οι τυπικοί γνώριµοι µπορεί να
µας εξυπηρετούν, δεν µπορούν όµως να γεµίσουν το κενό της µοναξιάς.[…]
Σήµερα, βέβαια, δεν υπάρχουν Ροβινσώνες σε κάποια αποµακρυσµένα νησιά.
Υπάρχουν, όµως οι Ροβινσώνες των πολυάνθρωπων πόλεων. Αυτοί έχουν
περισσότερο κι από το ναυαγό την ανάγκη από ένα απαλό, γεµάτο αγάπη χέρι, που θα
τους χαρίσει ένα χάδι, έτσι αυθόρµητα, χωρίς υπολογισµούς. Η κοινωνία µας
κολυµπάει στη θάλασσα της µοναξιάς. Ζούµε σαν ναυαγοί κι αναζητούµε σανίδα
σωτηρίας. Γύρω µας αναρίθµητα συντρίµµια, µα κανένα αποκούµπι. Κι όταν εµείς
αποφασίζουµε να ζητήσουµε βοήθεια, να «εκπέµψουµε S.O.S.» - όπως γράφουν οι
νεαροί στους τοίχους της Αθήνας - θ’ αντιληφθούµε έκπληκτοι ότι κι ο άλλος, απ’ τον
οποίο αποτραβηχτήκαµε, έχει την ανάγκη µας. Μένει ν’ αποφασίσουµε, αν
θ’ απλώσουµε τα χέρια.
Καργάκος Ι. Σαράντος
(Προβληµατισµοί, Ένας διάλογος µε τους νέους, τόµος Ε΄, σελ. 183-189)

ΘΕΜΑΤΑ

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100–120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1.

«Τελικά συµβαίνει να µην υπάρχει άνθρωπος, ενώ υπάρχουν άνθρωποι».
Σε µια παράγραφο 100-110 λέξεων να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη του
συγγραφέα.
Μονάδες 10

Β2.

Ποιον τρόπο και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην
τελευταία παράγραφο του κειµένου «Σήµερα, βέβαια, … αν θ΄ απλώσουµε τα
χέρια»; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας εντοπίζοντας τα συγκεκριµένα
χωρία.
Μονάδες 6
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Να βρείτε µέσα στο κείµενο τέσσερα παραδείγµατα ποιητικής χρήσης του
λόγου.
Μονάδες 4

Β4.

Ποια είναι η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην τέταρτη
παράγραφο του κειµένου «Τελικά συµβαίνει … της “απρόσωπης σύνταξης”»;
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
Μονάδες 5

Β5.

α. Να γράψετε από ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις, χωρίς
να αλλάζει το νόηµα του κείµενου: κατόρθωµα, απόκριση, περίθαλψη,
συγκαταλέγεται, αποκούµπι.
Μονάδες 5
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Β3.

β. Να εντοπίσετε την ετυµολογία των παρακάτω λέξεων και µε το τελευταίο
συνθετικό τους να σχηµατίσετε από µια νέα σύνθετη λέξη: διαφορετικό,
επικοινωνία, εκδηλώσεις, σύνταξης, άφιλο.
Μονάδες 5
Ο συγγραφέας προβληµατίζεται για το θέµα της έλλειψης επικοινωνίας και
γενικότερα κρίσης των ανθρώπινων σχέσεων. Σε ένα άρθρο που θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του σχολείου σας να επισηµάνετε τους παράγοντες που
ενισχύουν το φαινόµενο αυτό στις µέρες µας και τις επιπτώσεις του στην
ατοµική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Τέλος να προτείνετε τρόπους µε
τους οποίους το σχολείο µπορεί να βοηθήσει τους νέους να ξεπεράσουν τη
συγκεκριµένη κρίση. (500 – 600 λέξεις )
Μονάδες 40
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Γ1.
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