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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 5 Απριλίου 2015 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Πώς θεραπεύεις έναν φανατικό 

 
Πώς θεραπεύουµε λοιπόν έναν φανατικό; Η εξαπόλυση κυνηγητού εναντίον 

µιας οµάδας φανατικών στα βουνά του Αφγανιστάν είναι ένας τρόπος. Η 

καταπολέµηση του φανατισµού όµως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Φοβάµαι ότι 

δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο να προσφέρω σχετικά µε τη σύλληψη των φανατικών στα 

βουνά, έχω ωστόσο µερικές σκέψεις σχετικά µε τη φύση του φανατισµού και µε τα 

µέσα, αν όχι της θεραπείας του, τουλάχιστον του περιορισµού του. […] 

Ο φανατισµός βρίσκεται παντού. ∆εν εννοώ τις ολοφάνερες εκδηλώσεις 

φονταµενταλισµού
1
 και φανατισµού. ∆εν αναφέροµαι µόνο σ’ αυτούς τους 

ολοφάνερους φανατικούς, αυτούς που βλέπουµε στην τηλεόραση, σε µέρη όπου 

υστερικά πλήθη κουνούν τις γροθιές τους ενάντια στις κάµερες ενώ κραυγάζουν 

συνθήµατα σε γλώσσες που δεν καταλαβαίνουµε. Όχι, ο φανατισµός είναι σχεδόν 

παντού, και οι λιγότερο θορυβώδεις, πιο πολιτισµένες µορφές του βρίσκονται παντού 

γύρω µας και ίσως είναι µέσα µας. Γνωρίζω καλά αντικαπνιστές που είναι έτοιµοι να 

σας κάψουν ζωντανούς γιατί ανάψατε τσιγάρο κοντά τους! Γνωρίζω καλά 

χορτοφάγους που θα σας φάνε ζωντανούς γιατί φάγατε κρέας! […] 

∆ε λέω βέβαια ότι όποιος ή όποια υψώσει τη φωνή του ή τη φωνή της ενάντια 

σε κάτι είναι φανατικός ή φανατική. Και βέβαια δεν υποστηρίζω ότι όλοι όσοι έχουν 

απόψεις είναι φανατικοί. Εκείνο που λέω είναι ότι ο σπόρος του φανατισµού 

βρίσκεται πάντα στην αδιάλλακτη αίσθηση του δικαίου, τη µάστιγα πολλών αιώνων. 

Βέβαια, υπάρχουν διαβαθµίσεις του κακού. Ένας οικολόγος ακτιβιστής για θέµατα 

προστασίας του περιβάλλοντος µπορεί να είναι αδιάλλακτα ορθός, αλλά δεν µπορεί 

να προκαλέσει µεγάλο κακό, συγκρινόµενος, για παράδειγµα, µε κάποιον που ασκεί 

εθνοκάθαρση ή έναν τροµοκράτη. Παράλληλα θα ανακαλύψετε ότι πολύ συχνά οι 

φανατικοί είναι αφάνταστα συναισθηµατικοί: συχνά προτιµούν να αισθάνονται αντί 

να σκέφτονται και τρέφουν ιδιαίτερο θαυµασµό για το δικό τους θάνατο. 

                                                 
1
 Φονταµενταλισµός: η τάση για επιστροφή στις πηγές της θρησκείας, η εµµονή σε άκρως συντηρητικά 

θρησκευτικά βιώµατα του παρελθόντος, τα οποία λειτουργούν ως µέσο αντίστασης σε κάθε ενδεχόµενη αλλαγή 

ή θρησκευτική µεταρρύθµιση. 
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Απεχθάνονται τούτο τον κόσµο και δε βλέπουν την ώρα να τον ανταλλάξουν µε τον 

«παράδεισο». Ο δικός τους παράδεισος, ωστόσο, συνήθως νοείται ως αιώνια ευτυχία 

στο τέλος µιας κακής ταινίας. […] 

Συµµόρφωση και οµοιοµορφία, ανάγκη ένταξης και επιθυµία να εντάξουν και 

άλλους, αυτές µπορεί να είναι οι πιο διαδεδοµένες, αν όχι οι πιο επικίνδυνες µορφές 

φανατισµού. […] Πράγµατι, αφού σηµείωσα ότι η συµµόρφωση και η οµοιογένεια 

αποτελούν ήπιες αλλά διαδεδοµένες µορφές φανατισµού, πρέπει να προσθέσω ότι 

πολύ συχνά η προσωπολατρία, η εξιδανίκευση πολιτικών ή θρησκευτικών ηγετών, η 

λατρεία λαµπερών ατόµων µπορεί να είναι άλλη µια διαδεδοµένη µορφή φανατισµού. 

Ο 20
ος

 αιώνας φαίνεται ότι διέπρεψε και στις δύο µορφές. Ολοκληρωτικά καθεστώτα, 

φονικές ιδεολογίες, επιθετικός σοβινισµός, βίαιες µορφές θρησκευτικού 

φονταµενταλισµού από τη µία πλευρά και παγκόσµια εξιδανίκευση µίας Μαντόνα
2
 ή 

ενός Μαραντόνα
3
 από την άλλη. […] 

Η ουσία του φανατισµού έγκειται στην επιθυµία εξαναγκασµού του άλλου να 

αλλάξει. Στην κοινή τάση βελτίωσης του γείτονά σας, ή της διόρθωσης του συζύγου 

σας, ή του ελέγχου του παιδιού σας, ή της καλυτέρευσης του αδελφού σας αντί να 

τους αφήσετε στην ησυχία τους. Ο φανατικός είναι κατά βάση ανιδιοτελές άτοµο. Ο 

φανατικός είναι µεγάλος αλτρουιστής. Συχνά ο φανατικός δείχνει µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για εσάς παρά για τον ίδιο του τον εαυτό. Θέλει να σώσει την ψυχή σας, 

θέλει να σας λυτρώσει, θέλει να σας απελευθερώσει από τα αµαρτήµατά σας, από τα 

λάθη, από το κάπνισµα, από την πίστη σας ή από την απιστία σας, θέλει να βελτιώσει 

τις διατροφικές σας συνήθειες ή να σας γιατρέψει από το ποτό ή από τις εκλογικές 

σας συνήθειες. Ο φανατικός ενδιαφέρεται πάρα πολύ για εσάς, είτε θέλει να σας 

σφίξει το λαιµό γιατί σας αγαπά πραγµατικά, είτε θέλει να σας κόψει το λαιµό αν 

αποδειχθεί ότι είστε χαµένη περίπτωση. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο φανατικός 

ενδιαφέρεται περισσότερο για εσάς από ό,τι για τον εαυτό του, για τον απλούστατο 

λόγο ότι ο φανατικός δεν είναι καθόλου ή είναι ελάχιστα εγωιστής. […] 

Προσεκτικά, χωρίς µεγαλοστοµίες, πιστεύω ότι η φαντασία µπορεί να 

χρησιµεύσει ως περιορισµένης έκτασης αντίδοτο έναντι του φανατισµού. Πιστεύω ότι 

ένα άτοµο που µπορεί να φανταστεί τι συνεπάγονται οι ιδέες του ή οι ιδέες της, ένα 

τέτοιο άτοµο µπορεί να γίνει λιγότερο φανατικό – γεγονός που αποτελεί µικρή 

βελτίωση. Θα ήθελα να µπορούσα να σας πω στο σηµείο αυτό ότι η λογοτεχνία είναι 

µια απάντηση, γιατί η λογοτεχνία περιέχει το αντίδοτο στο φανατισµό, καθώς 

προσφέρει στους αναγνώστες της φαντασία. […] 

Τελικά, αν δεν µπορούµε να κατατροπώσουµε το φανατισµό, ίσως µπορούµε 

τουλάχιστον κάπως να τον αναχαιτίσουµε. Η ικανότητα να αυτοσαρκαζόµαστε 

αποτελεί εν µέρει θεραπεία – η ικανότητα να βλέπουµε τους εαυτούς µας όπως µας 

                                                 
2
 Μαντόνα: Αµερικανίδα τραγουδίστρια, µουσικός, χορεύτρια, ηθοποιός και σκηνοθέτρια. Κατά τη διάρκεια 

της καριέρας της έχει κυκλοφορήσει πληθώρα επιτυχηµένων και πολυβραβευµένων δίσκων. Ο διεθνής τύπος 

την έχει χαρακτηρίσει βασίλισσα της Ποπ µουσικής.  
3
 Μαραντόνα: Ο Ντιέγκο Αρµάντο Μαραντόνα είναι Αργεντινός πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής 

ποδοσφαίρου. Θεωρείται από τους σηµαντικότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. 
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βλέπουν οι άλλοι είναι ένα άλλο φάρµακο. Η ικανότητα επιβίωσης σε καταστάσεις 

άγνωστης έκβασης, ακόµη και η εκµάθηση του τρόπου απόλαυσης τέτοιων 

καταστάσεων µπορεί επίσης να βοηθήσει. ∆εν κηρύσσω πλήρη ηθικό σχετικισµό – 

σίγουρα όχι. Προσπαθώ να ενισχύσω την ανάγκη να φανταστεί ο ένας τον άλλον. Να 

φανταστεί ο ένας τον άλλον όταν καβγαδίζουµε, να φανταστεί ο ένας τον άλλον όταν 

παραπονιόµαστε, να φανταστεί ο ένας τον άλλον ακριβώς τη στιγµή που 

αισθανόµαστε ότι έχουµε απόλυτο δίκιο.  

Άµος Οζ, Κατά του φανατισµού, εκδόσεις Καστανιώτη,  

Αθήνα 2005, σελ. 11, 16-17, 19-20, 23, 25.  

(κείµενο διασκευασµένο) 

 
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου µε 100-120 λέξεις περίπου. 

Μονάδες 25 

Β1. «… πολύ συχνά οι φανατικοί είναι αφάνταστα συναισθηµατικοί: συχνά 
προτιµούν να αισθάνονται αντί να σκέφτονται»: Να αναπτύξετε µε 70 – 90 

λέξεις το νόηµα της παραπάνω περιόδου. 

Μονάδες 10  

Β2. Το κείµενο ανήκει στο γραµµατειακό είδος του αποδεικτικού δοκιµίου. Να 

επισηµάνετε τρία χαρακτηριστικά του κάνοντας αναφορές σε σχετικά χωρία. 

Μονάδες 6 

Β3. «Η ουσία του φανατισµού … ότι είστε χαµένη περίπτωση»: Με ποια 

συλλογιστική πορεία (παραγωγική-επαγωγική), αναπτύσσεται το συγκεκριµένο 

απόσπασµα του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

Β4. αδιάλλακτη, απεχθάνονται, συµµόρφωση, ανιδιοτελές: Με καθεµιά από τις 

παραπάνω λέξεις στον ίδιο γραµµατικό τύπο, να γράψετε µία πρόταση ή 

περίοδο στην οποία να αναδεικνύεται το νόηµά τους. 

Μονάδες 4 

Β5. α) Να βρείτε στο κείµενο τέσσερις λέξεις/φράσεις µε 

µεταφορική/συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας. 

Μονάδες 4 

β) «Πράγµατι, αφού σηµείωσα ότι η συµµόρφωση και η οµοιογένεια αποτελούν 

ήπιες αλλά διαδεδοµένες µορφές φανατισµού, πρέπει να προσθέσω ότι πολύ 

συχνά η προσωπολατρία, η εξιδανίκευση πολιτικών ή θρησκευτικών ηγετών, 

η λατρεία λαµπερών ατόµων µπορεί να είναι άλλη µια διαδεδοµένη µορφή 

φανατισµού.» 

Να αναγνωρίσετε το είδος (ενεργητική – παθητική) της σύνταξης (Μονάδες 

1), να γράψετε γιατί επιλέχθηκε (Μονάδες 2) και να τη µετατρέψετε στην 

αντίθετή της (Μονάδες 3).  

Μονάδες 6 
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Γ. Ο φανατισµός είναι ένα νοσηρό φαινόµενο που έχει λάβει εκρηκτικές 

διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που 

τον εκτρέφουν; Γιατί µια τέτοια συµπεριφορά είναι ανησυχητική για τα άτοµα 

και τις κοινωνίες; Υποθέστε ότι γράφετε άρθρο (500-600 λέξεις) που θα 

δηµοσιευτεί σε πολιτική εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας. 

Μονάδες 40 
 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 


