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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Α1. 

• Τιμή : Κίνητρο ευπρεπούς ανθρώπινης δράσης, ρυθμιστικός παράγοντας της 

συμπεριφοράς 

• Ο συνδυασμός της με το μέτρο είναι επωφελής για το άτομο 

• Στην τραγική ποίηση συνδέεται με την πραγμάτωση του καθήκοντος 

• Η αξιοπρέπεια συμβάλλει στην καταξίωση , στη συνείδηση του κοινωνικού 

συνόλου 

• Αγώνας για εσωτερική ελευθερία 

• Παιδευτική η αξία του αυτοσυναισθήματος – Συντελεστής διαμόρφωσης της 

προσωπικότητας.  

• Εφαλτήριο για σπουδαία έργα και υψηλές επιδόσεις των μαθητών 

 

Β1. 

• Αναφορά στην τήρηση του μέτρου, της μεσότητας ώστε να αποφευχθεί η 

έπαρση, η υπεροπτική συμπεριφορά και τα δυσμενή παρεπόμενά της 

• Μετριοφροσύνη : Ανυπέρβλητη ηθική αξία, που καθορίζει τη δράση του 

ανθρώπου 

• Άρρηκτη σχέση της τιμής με την αξιοπρέπεια 

• Ανάδειξη της μεγαλοσύνης του ανθρώπου και της ηθικής του ποιότητας  

ψυχοπνευματική  ισορροπία και εκτίμηση 

 

Β2.  

α) Θεματική περίοδος « Το συναίσθημα … πρακτέον » 

 Σχόλια – Λεπτομέρειες « Το συναίσθημα … συνέπειες » 

 Κατακλείδα : Δεν έχει 
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β) Αιτιολόγηση : « …αφού η τιμή … πρακτέον » 

 Αίτιο  - Αποτέλεσμα « … το συναίσθημα …αποτελέσματα » 

 

Β3. 

α)  και μάλιστα : έμφαση 

 Αν : προϋπόθεση  

 όπως : παράδειγμα 

 Ιδιαίτερα : έμφαση   

 

β)  άνω τελεία: Ακολουθεί κάτι που αντιτίθεται στην προηγηθείσα πρόταση  

 διπλή παύλα : Επεξήγηση – διασαφήνιση 

 αποσιωπητικά : προβληματισμός 

 Ερωτηματικό, επικοινωνιακός τόνος, προβληματισμός, κινητοποίηση σκέψης  

 

Β4.  

α)  Αποβαίνει : Οι λάθος επιλογές αποβαίνουν επιζήμιες.  

 Έπαρση : Η έπαρση του τον κάνει αντιπαθητικό σε όλους τους συμμαθητές 

 του. 

 Αναπόφευκτες : Η ρήξη ήταν αναπόφευκτη, όταν αποκαλύφθηκε η απάτη που  

 έκανε σε βάρος των συνεργειών του. 

 Αδυσώπητο : του φέρθηκε με ένα αδυσώπητο και ανηλεή τρόπο , γεγονός 

 που δείχνει πόσο σκληρός άνθρωπος είναι. 

 Ταυτόχρονα : Δεν μπορείς ταυτόχρονα να κάνεις δύο δουλειές. 

β)  αποβαίνει = καταλήγει 

 έπαρση =  υπεροψία 

 αναπόφευκτες = αναπόδραστες 
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 αδυσώπητο = σκληρό, αμείλικτο 

 ταυτόχρονα = συγχρόνως 

 

Γ1. 

Για ποιους λόγους αξίζει να καλλιεργείται στους νέους το συναίσθημα της τιμής; 

• Πυξίδα προσανατολισμού των νέων – Δίνει το έναυσμα για σωστή δράση 

και ευπρεπή συμπεριφορά 

• Συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην αυτοεκτίμηση του 

ατόμου  

• Εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή και καταξίωση του ατόμου- Ομαλή 

ένταξη στο σύνολο 

• Το άτομο κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνανθρώπων του – Άρρηκτες 

σχέσεις. 

 

Επαφή των νέων με την τραγική ποίηση 

• Μεταλαμπάδευση υψηλών αξιών και ανυπέρβλητων ιδανικών 

• Πρότυπα αξιοπρέπειας, ηθικής, εντιμότητας 

• Άρρηκτη συνύφανση τιμής και μέτρου, για την αποφυγή της έπαρσης και της 

υπεροπτικής συμπεριφοράς 

• Διατήρηση της τιμής με κάθε τρόπο 

• Τιμή: Το εφαλτήριο για την πραγμάτωση υψηλών στόχων 

 

Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική 

 

 


