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ΔΙΔΑΚΤΕΑ & ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου 

περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων:

1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της  Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., εκτός από τα εξής:

	 •	 Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο

	 •	 Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου

	 •	 To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία  

2. Έκφραση−Έκθεση για το Γενικό Λύκειο − Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. 
Μανωλίδη κ.ά.

3. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ. Κανδήρου κ.ά.

Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι 
γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη).

Συγκεκριμένα:

Ι.  ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 

1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο.

α)   Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το 

περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα :

• να διακρίνει:

-   τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, 

επίκληση στην αυθεντία)

-  τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα και τεκμήρια κ.ά.)

-  το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) σε έναν συλλογισμό

• να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:

-  στη διαφήμιση

-  στον πολιτικό λόγο

-  στον επιστημονικό λόγο

• να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:

-  να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος

-  να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων

• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα

• να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:

- την οργάνωση / δομή (συνειρμική-λογική)

- τον σκοπό (απόδειξη μιας θέσης - ελεύθερος στοχασμός)

- την οπτική (υποκειμενική-αντικειμενική)

- τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
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• να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο 

κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.

• να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα

• να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):

- το θέμα

- την άποψη του συγγραφέα

- τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του

- τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κ.ά.

• να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες. 

β)  Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

· να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου

· να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες

· να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου 

(διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)

· να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με 

σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κ.ά.

· να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λογική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική 

συλλογιστική πορεία κ.ά.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να μην χρησιμοποιείται ο όρος συλλογιστική πορεία για την οργάνωση του κειμένου, ώστε 

να μην συγχέεται με τη συλλογιστική πορεία ενός συλλογισμού

γ)   Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές 

ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:

- ενεργητικής ή παθητικής φωνής

- συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης)

- μακροπερίοδου ή μη λόγου

- παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου

- ρηματικών ή ονοματικών συνόλων

- αναφορικής ή  ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας

- των σημείων της στίξης

- λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.

• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων

• να ερμηνεύει λέξεις

• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου

• να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να 

σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου  κ.ά.
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• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, 

είδος λόγου κ.ά.).

2. Ο μαθητής -με βάση συγκεκριμένο κείμενο- παράγει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο 

μαθητής να είναι σε θέση:

	 •	 να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του

	 •	 να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός 

κειμένου

	 •	 να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου

	 •	 να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα, (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)

	 •	 να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη

	 •	 να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.

ΙΙ.  ΓΡΑΦΩ

Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή 

έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία.

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή 

στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της 
γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή:

Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου

· η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος

· η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων

· η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων

· η πρωτοτυπία των ιδεών

· ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.

Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου 

· η σαφής και ακριβής διατύπωση

· ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος

· η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του κειμένου

· η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων

· η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.

Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου 

· η λογική αλληλουχία των νοημάτων

· η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου)

· η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

(...)

Για το σχ. έτος 2017-2018 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και 
πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.
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1ο Διαγώνισµα 

Η εκπαίδευση στον σύγχρονο κόσµο 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Το θέµα είναι: η επιτάχυνση του ρυθµού της Ιστορίας και οι συνέπειές της και γενικότερα 

και ειδικότερα στην περιοχή της παιδείας. «Ζούµε», γράφει ο G. Berger, µέλος του Γαλλικού 

Ινστιτούτου και διευθυντής συνάµα της ανώτατης γαλλικής παιδείας, «σ’ έναν κόσµο που αλλάζει, 

που αλλάζει γρήγορα και, προπαντός, που αλλάζει ολοένα και πιο γρήγορα», µε γεωµετρική 

πρόοδο. Πώς πρέπει να την αντιµετωπίσει η παιδεία, αν θέλει να είναι συµπαραστάτης και όχι 

ουραγός της ζωής; Τι πρέπει να πούµε στους νέους ανθρώπους, µε ποια εφόδια πρέπει να τους 

οπλίσουµε, ώστε να µη βρεθούν έξω από τη γοργή ανέλιξη του πολιτισµού µας, δηλαδή έξω από το 

νόηµα του καιρού; 

 Πρέπει να τους µάθουµε πως θα είναι υποχρεωµένοι να ζήσουν µέσα σ’ ένα εξαιρετικά 

κινητό σύµπαν. Εκείνο που ήταν βέβαιο άλλοτε, δεν είναι πια βέβαιο τώρα. Κι ενώ άλλοτε 

µπορούσαµε να στηρίξουµε την παιδεία µας στην παράδοση, τώρα η παράδοση αποδείχνεται 

ολοένα και περισσότερο ανίκανη να καλύψει την έκταση των παιδευτικών αναγκών. Χρειάζεται 

λοιπόν κάποιος µετασχηµατισµός. Κι ανάµεσα στα άλλα, ο µετασχηµατισµός αυτός πρέπει να 

βασισθεί στην περιοδική και συχνή µετεκπαίδευση. Όποιος σπουδάζει µια επιστήµη πρέπει να τη 

σπουδάζει παντοτινά, να ανανεώνει τις γνώσεις του, να συµπληρώνει τα κενά που έχει αφήσει η 

πρώτη του µαθητεία ή τα κενά που σχηµατίζονται αναµεταξύ από την άρση των δεδοµένων, που 

έπαυσαν πια να ισχύουν. Έτσι θα δηµιουργηθεί ένας καινούργιος τύπος ανθρώπου. 

 Αλλά µε ποιες αρετές πρέπει να είναι προικισµένος αυτός ο άνθρωπος; Ο Gaston Berger 

αποκρίνεται: η πρώτη αρετή του καινούργιου ανθρώπου θα είναι η γαλήνη. Όσο γρηγορότερα 

αλλάζει ο κόσµος, τόσο αναγκαιότερη γίνεται η αρετή της γαλήνης. Είναι σαν ένας άνθρωπος να 

οδηγεί ταχύτατη αµαξοστοιχία· αν δεν κατορθώνει να διατηρεί την ψυχραιµία του, τη νηφαλιότητά 

του, είναι φυσικό να προκαλεί δυστυχήµατα. Μέσα στον ταραγµένο και γεµάτο κινδύνους 

σύγχρονο κόσµο πρέπει να οπλίσουµε τα παιδιά µας µε την αυτοκυριαρχία, που τα κάνει ικανά να 
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υπερνικήσουν τις δυσκολίες, να περάσουν τα εµπόδια και να µην υποδουλωθούν στην επιτάχυνση: 

και τούτο θα γίνει µε τη µεθοδική συγγυµνασία, τη συνάσκηση σώµατος και ψυχής (γυµναστική 

και φιλοσοφία). 

 Η δεύτερη αρετή είναι η φαντασία. Σε έναν σταθερό κόσµο η λογική είναι η πρωταρχική 

ανάµεσα σ’ όλες τις ιδιότητες· σ’ έναν κινητό κόσµο, συνεχώς ανανεούµενο, πρέπει να είµαστε 

ικανοί να επινοούµε, να εφευρίσκουµε, να συνδυάζουµε, να λύνουµε τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται σε κάθε περιοχή. Πρέπει να κρατούµε λοιπόν άγρυπνη την προσοχή των νέων 

ανθρώπων, πρέπει να τους µαθαίνουµε να έχουν «ιδέες». 

 Τρίτη αρετή είναι το συλλογικό πνεύµα. Το σύγχρονο τεχνικό σύµπαν απαιτεί την 

συνεργασία πολλών ατόµων. Οι λαµπρότερες επιδόσεις αποµένουν στείρες, όταν εκείνος που τις 

κερδίζει δεν έχει την ικανότητα να τις συνδέσει µε τις ανάλογες επιδόσεις των άλλων. Η ατοµική 

πρωτοβουλία είναι πάντα πολύτιµη. Αλλά γίνεται αληθινά ωφέλιµη, όταν δε µεταµορφώνεται σε 

έκφραση ασκητισµού, αλλά σε έκφραση αλληλεγγύης. 

 Έπειτα ο ενθουσιασµός και το θάρρος. Μας χρειάζονται άνθρωποι γεµάτοι φλόγα 

δηµιουργίας, πόθο για το καλύτερο, και ατρόµητοι µπροστά στους κινδύνους. Και πάνω απ’ όλα 

ανθρώπινοι. Δηλαδή προικισµένοι µε τη συνείδησή της ανθρωπιάς τους. Αυτή η συνείδηση της 

ανθρωπιάς είναι η πραγµατική, η αληθινή παιδεία. Μήτε ο πολυµαθής µήτε ο ικανός να λάµψει 

µέσα σ’ ένα κοινωνικό σύνολο µήτε ο κάτοχος µιας προνοµιούχου αγωγής είναι ο αναµφισβήτητα 

µορφωµένος. Για τούτο είναι µάταιο αντιπαραθέτουµε το τεχνικό σύµπαν, το σύµπαν της τεχνικής, 

στο σύµπαν της παιδείας. Το πρώτο δεν ακυρώνει το δεύτερο: ολωσδιόλου αντίθετα, το 

προϋποθέτει, το απαιτεί. Γιατί η τεχνική είναι καµωµένη για τον άνθρωπο. Και όταν το ανθρώπινο 

στοιχείο απουσιάζει, καµιά σηµασία δεν έχουν τα άλλα στοιχεία. Το πρόβληµα συνεπώς δεν είναι 

άλυτο: από τη µια µεριά πρέπει να δώσουµε στον νέο άνθρωπο όλες τις γενικές γνώσεις, που θα του 

χρησιµεύσουν στη ζωή, από την άλλη µεριά να τον προπαρασκευάσουµε έτσι ώστε να αποτελέσει 

τον µέλλοντα άνθρωπο. 

 Παναγιωτόπουλος, Ι.Μ. (1966). Οι ρυθµοί της ιστορίας, Ο σύγχρονος άνθρωπος (σσ. 163-178). 

Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να αποδοθεί περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

«Το σύγχρονο τεχνικό σύµπαν απαιτεί την συνεργασία πολλών ατόµων»: Σε µία παράγραφο 80 έως 

100 λέξεων να αναπτύξετε το περιεχόµενο της θέσης αυτής. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6)  

Να καταγράψετε τους τρόπους πειθούς που επιστρατεύονται από τον συγγραφέα στην α’ και β’ 

παράγραφο («Το θέµα είναι … καινούργιος τύπος ανθρώπου») του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «συνάµα», «έκταση», «ικανά», «ατρόµητοι», «µάταιο»: Να αντικατασταθούν οι λέξεις αυτές 

του κειµένου µε ένα συνώνυµό τους. (µονάδες 5) 

[β] «επιτάχυνση», «ουραγός», «άρση», «στείρες», «ωφέλιµη»: Να αντικατασταθούν οι λέξεις 

αυτές του κειµένου µε ένα αντώνυµό τους. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 9)  

[α] Να ερµηνεύσετε τη χρήση της άνω τελείας και των εισαγωγικών στην δ’ παράγραφο («Η 

δεύτερη αρετή … να έχουν “ιδέες”») του κειµένου. (µονάδες 4) 

[β] Ποιο είναι το ρηµατικό πρόσωπο που κυριαρχεί στο κείµενο; Να ερµηνεύσετε την επιλογή του 

συγγραφέα, λαµβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε το κείµενο. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συντάσσετε επιστολή (500 έως 600 λέξεις) προς 

τον υπουργό Παιδείας, ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας του σχολείου σας, στην οποία 

παρουσιάζετε τα εφόδια που θα πρέπει να διαθέτει ένας νέος στον σύγχρονο κόσµο και προτείνετε 

τρόπους µε τους οποίους το ελληνικό σχολείο θα µπορούσε να του τα προσφέρει. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

2ο Διαγώνισµα 

Ο προσανατολισµός της εκπαίδευσης 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η Πολιτεία, καθώς πορεύεται µέσα στον ιστορικό χρόνο, έχει χρέος να ασφαλίζει και να 

ελέγχει την πορεία της, τη συνέχεια της ζωής της. Το κατορθώνει µε τη σταθερότητα των θεσµών 

της, αλλά προπαντός µε τη διάπλαση και την καθοδήγηση των επερχόµενων γενεών, που θα γίνουν 

φορείς των θεσµών αυτών και εγγυητές της συνέχειάς της. Η πολιτεία είναι γι’ αυτό καθίδρυµα 

παιδείας. Η παιδεία πρέπει να καταστήσει τον ανώριµο άνθρωπο, τον άνθρωπο της φύσης, 

άνθρωπο της ιστορίας. Τούτο το κατορθώνει η παιδεία µε τη διάπλαση της σκέψης, της αίσθησης 

και του ήθους. Η παιδεία οφείλει λοιπόν να υπηρετήσει όλες τις ειδικές µορφές που ο ύπατος αυτός 

σκοπός προσλαµβάνει, σε κάθε φάση του ιστορικού χρόνου, σε κάθε περιοχή της οικουµένης. 

 Έργο της είναι γι’ αυτό εν πρώτοις να καθοδηγήσει τον άνθρωπο πώς θα δυναµώσει 

βιολογικά, για να γίνει το σώµα του η κατάλληλη υποδοµή για τα έργα του πνεύµατος. Ο άνθρωπος 

πρέπει να µάθει να θεραπεύει το σώµα, γνωρίζοντας πως η θεραπεία του σώµατος δεν είναι 

αυτοσκοπός, αλλά µέσο για τη θεραπεία του πνεύµατος. Γι’ αυτό, πρέπει να µη γίνεται επί θυσία 

της άσκησης του πνεύµατος, αλλά σε αδιάκοπη ισορροπία και συνάρτηση µε την τελευταία. Και 

είναι έργο της πολιτείας γι’ αυτό η υγιεινή και ιατρική περίθαλψη των πολιτών της και η άθληση 

του σώµατος. 

 Στις ιστορικές κοινωνίες τα υλικά αγαθά που διανέµει η πολιτική εξουσία πρέπει 

δουλεύοντας να τα αποκτήσουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους και για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι, 

η παιδεία πρέπει να είναι, εκτός από παιδεία του σώµατος, και παιδεία επαγγελµατική, δηλαδή 

παιδεία των µεθόδων και τρόπων µε τους οποίους ο άνθρωπος, και µέσω αυτού το κοινωνικό 

σύνολο, θα παράγει τα υλικά αγαθά τα αναγκαία για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εαυτού 

του και του κοινωνικού συνόλου. Από αυτό ακολουθεί ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση να παιδεύει 

τον πολίτη, ώστε να γίνει ικανός να εργαστεί και µάλιστα στην εργασία όπου πληρέστερα µπορεί 

να αναπτύξει τις δυνάµεις του. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

 Συγχρόνως µε τις γνώσεις για την παραγωγή υλικών αγαθών ο άνθρωπος πρέπει να 

αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να δρα µέσα στην πολιτική κοινωνία όπου ανήκει. Και 

επειδή κατά κανόνα του αναγνωρίζονται και πολιτικά δικαιώµατα, δηλαδή συµµετοχή στην άσκηση 

της πολιτικής εξουσίας, πρέπει να αποκτήσει τις στοιχειώδεις τουλάχιστον γνώσεις, που θα του 

επιτρέπουν να ασκεί αυτά τα δικαιώµατα. Παράλληλα µε την επαγγελµατική παιδεία βαδίζει και η 

πολιτική αγωγή. 

 Στηριγµένος στη µόρφωση του σώµατος, στη γνώση της τεχνικής για την απόκτηση υλικών 

αγαθών και στην πολιτική του αγωγή, καλείται ο πολίτης να επιδοθεί στο κύριο έργο του, στη 

θεραπεία του πνεύµατος. Η θεραπεία του πνεύµατος συνίσταται στη καλλιέργεια όλων των 

ανώτατων αξιών, των ιδεών, των αντικειµένων, που δεν επιδιώκουµε να τα µάθουµε γιατί είναι τα 

µέσα άλλων, αλλά γιατί είναι αυτοσκοποί. Οι ιδέες εδώ πρέπει να συλληφθούν στην καθολικότητά 

τους. Δεν αρκεί η µία ή η άλλη ειδική γνώση, η πραγµάτωση της µιας ή της άλλης, λόγου χάρη, 

αισθητικής µορφής. Χρειάζεται το όλο, η αναφορά όλων αυτών των καθ’ έκαστον στην ενότητα της 

ιδέας και στους απόλυτους κανόνες, λογικούς ή αισθητικούς, που από αυτή απαυγάζουν. Δεν αρκεί 

εποµένως να σταµατήσει ο παιδευόµενος σε ένα όποιο άρτιο επίτευγµα, αλλά να έχει τη συνείδηση 

της αναφοράς του επιτεύγµατός του στην ιδέα. Και στη σφαίρα της πράξης χρειάζεται η αντίστοιχη 

παιδεία. Δεν αρκεί η ηθική έξη, χρειάζεται η ενσυνείδητη αναφορά στον πρακτικό λόγο. 

 Με αυτόν τον τρόπο η παιδεία δεν είναι καλλιέργεια απλώς µιας δεξιοτεχνίας, οσοδήποτε 

και αν είναι αξιόλογη, αλλά µια καθολική καλλιέργεια της σκέψης και της ψυχής, που αυτή µόνο 

δίνει ποιότητα και σταθερό έρµα και δηµιουργικότητα στον άνθρωπο. Αυτή πλάθει τον άνθρωπο 

από τη ρίζα του και γι’ αυτό σωστά λέγεται «ανθρωπιστική παιδεία». 

Τσάτσος, Κ. (1975). Η λειτουργία της Παιδείας. Πολιτική. Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Η σχολική ιστοσελίδα διοργανώνει αφιέρωµα στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του οποίου 

αναρτώνται από τους µαθητές περιληπτικές παρουσιάσεις κειµένων σχετικών µε το θέµα. Εσύ 

αναλαµβάνεις να παρουσιάσεις µε ένα σηµείωµα (100 έως 120 λέξεις) το δοκίµιο του 

Κωνσταντίνου Τσάτσου, «Η λειτουργία της Παιδείας». 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Ποιο είναι το νόηµα που δίνει στην έννοια της ανθρωπιστικής παιδείας ο συγγραφέας του κειµένου; 

Να απαντήσεις σε µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Ποιος είναι ο κύριος τρόπος µε τον οποίο ο δοκιµιογράφος επιχειρεί να πείσει τους αναγνώστες για 

την ορθότητα των απόψεών του; Να δώσεις ένα παράδειγµα από το κείµενο για καθένα από τα 

µέσα που χρησιµοποιούνται. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

Να αντιστοιχίσεις καθεµία από τις λέξεις του κειµένου που ακολουθούν µε την ορθή συνώνυµή 

της, σύµφωνα µε τη σηµασία που έχει στο κείµενο, γράφοντας τον κατάλληλο συνδυασµό αριθµών 

και γραµµάτων. 

1) «χρέος»: α. οφειλή. β. καθήκον. γ. υπηρεσία. 

2) «θεραπεία»: α. καλλιέργεια. β. ίαση. γ. επανόρθωση. 

3) «παιδεύει»: α. διαπαιδαγωγεί. β. καταπονεί. γ. εξετάζει. 

4) «απαυγάζουν»: α. ακτινοβολούν. β. απορρέουν. γ. διαφωτίζουν. 

5) «καθολική»: α. απόλυτη. β. πιστή. γ. γενική. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Στο κείµενο επαναλαµβάνεται πολλές φορές το ρήµα «πρέπει» και άλλα ρήµατα ή φράσεις µε 

παρεµφερή σηµασία. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώµη σου, ο δοκιµιογράφος έκανε αυτή την 

επιλογή; (µονάδες 5)  

[β] «Στις ιστορικές κοινωνίες τα υλικά αγαθά που διανέµει η πολιτική εξουσία πρέπει δουλεύοντας 

να τα αποκτήσουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους και για το κοινωνικό σύνολο»: Στην πρόταση 

αυτή να τραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώµη σου, ο 

δοκιµιογράφος επέλεξε την ενεργητική; (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Τα τελευταία χρόνια δύο κυρίαρχες πολιτικές συγκρούονται στον δηµόσιο διάλογο για τον 

προσανατολισµό της εκπαίδευσης: αυτή που θεωρεί κυρίαρχο στόχο τη σύνδεση των µαθητών µε 

την αγορά εργασίας κι εκείνη που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

ανθρώπου. Σε παρέµβασή σας (περίπου 5 λεπτών ή 500 έως 600 λέξεων σε γραπτό λόγο) σε 

ηµερίδα που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την 

Παιδεία και στην οποία προσκαλείστε ως εκπρόσωπος της µαθητικής σας κοινότητας, καταθέτετε 

τις απόψεις σας πάνω στο θέµα αυτό. 
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2000 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Μια σηµαντική πρόκληση στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα είναι µε ποιον τρόπο θα 

διαφυλαχθούν τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η απάντηση 

είναι: κατάλληλη αγωγή και παιδεία. Το ίδιο ισχύει για τα ηθικά διλήµµατα που θέτει η ασύλληπτη 

επιστηµονική πρόοδος (κλωνοποίηση, παραγωγή ανθρώπινων εµβρύων, µεταλλαγµένα προϊόντα, 

οικολογικές καταστροφές κ.ά.). Το κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία. Η 

ευρύτερη καλλιέργεια είναι προσωπική κατάκτηση που απαιτεί θυσίες. Η διά βίου εκπαίδευση και 

κατάρτιση µετατοπίζει το κέντρο βάρους από το κράτος στο άτοµο, το οποίο οφείλει να έρθει σε 

επαφή µε πολλούς τοµείς γνώσης σε διάφορες µορφές της. Η µετάβαση από την τοπική στην 

παγκόσµια κοινωνία προϋποθέτει γλωσσοµάθεια, ανοχή στη διαφορετικότητα και στον 

πολυπολιτισµό, πνεύµα συνεργασίας και συναδέλφωσης στο «παγκόσµιο χωριό», στο οποίο έχει 

µεταβληθεί ο πλανήτης µας. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ορατές οι πολλαπλές όψεις της 

παγκοσµιοποίησης στην κοινωνιολογική και οικονοµική εκδοχή της. Tα όρια των εθνικών κρατών, 

στην παραδοσιακή µορφή τους, εξαλείφονται, καθώς διακινούνται εκατοµµύρια άνθρωποι, αγαθά 

και ιδέες µε απίστευτη ταχύτητα. Η εµµονή όµως στα οικονοµικά συµφέροντα και στους κανόνες 

της ελεύθερης αγοράς, η επιβολή του καταναλωτικού προτύπου της αφθονίας, το διευρυνόµενο 

χάσµα ανάµεσα στα φτωχά και στα πλούσια κράτη, η κρίση της δηµοκρατικής συµµετοχής και του 

κράτους πρόνοιας, η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο αποκλεισµός και τόσα άλλα προβλήµατα 

πού αντιµετωπίζει ο κόσµος δηµιουργούν κλίµα ανησυχίας για το µέλλον. 

 Η αισιοδοξία για την πορεία του κόσµου κατά την τρίτη χιλιετία µπορεί να προκύψει από 

τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου και της αποστολής της εκπαίδευσης. Το παλιό µοντέλο που 

ισχύει ακόµη στην Ελλάδα και το οποίο στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια (συσσώρευση γνώσεων 

στο παραδοσιακό γνωσιοκεντρικό σχολείο) πρέπει να αντικατασταθεί από ποιοτικά κριτήρια. Η 

απλή παροχή γνώσεων δεν ωφελεί πια. Οι µαθητές και οι φοιτητές, όπως και κάθε άνθρωπος, 
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πρέπει να µάθουν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για µάθηση, που τους δίνονται σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους. 

 Στην έκθεση, της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21° αιώνα 

τονίζεται ότι η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που 

αποτελούν διαφορετικά είδη µάθησης: 1. Μαθαίνω πώς να αποχτώ τη γνώση, συνδυάζοντας 

ικανοποιητικά µια ευρύτατη γενική παιδεία µε τη δυνατότητα εµβάθυνσης σε ορισµένα θέµατα. 2. 

Μαθαίνω να ενεργώ µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι µόνο επαγγελµατική κατάρτιση αλλά 

και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιµετωπίζω διάφορες καταστάσεις και να εργάζοµαι αρµονικά 

σε οµάδες. 3. Μαθαίνω να συµβιώνω, κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των 

κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων -συµβάλλοντας στην πραγµατοποίηση κοινών δράσεων και στη 

διευθέτηση των συγκρούσεων-, µε σεβασµό στις αξίες του πλουραλισµού, της αµοιβαίας 

κατανόησης και της ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την 

προσωπικότητά µου και να µπορώ να ενεργώ µε µεγαλύτερη αυτονοµία και περισσότερη κρίση και 

προσωπική υπευθυνότητα. Για τον λόγο αυτόν η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραµελεί την 

ανάπτυξη των ατοµικών δυνατοτήτων, τη µνήµη, τη λογική κρίση, την αίσθηση του ωραίου, τις 

φυσικές ικανότητες του ατόµου και τη δεξιότητα της επικοινωνίας, µε παράλληλη ευαισθησία στη 

χρήση της µητρικής γλώσσας. 

(Κείµενο από τον ηµερήσιο τύπο) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Το παραπάνω άρθρο δηµοσιεύθηκε πρόσφατα σε εφηµερίδα. Να παρουσιάσετε στην τάξη σας το 

περιεχόµενο του άρθρου αυτού µε µια περίληψη 100 έως 120 λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 5) 

Με ποια νοηµατική σχέση συνδέονται µεταξύ τους η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος του 

κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να αναλύσετε τη δοµή της τελευταίας παραγράφου (δοµικά στοιχεία/µέρη, τρόπος /µέθοδος 

ανάπτυξης). 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

«Η µετάβαση από την τοπική στην παγκόσµια κοινωνία απαιτεί …».  

α) µόνο την εκµάθηση της µητρικής γλώσσας 

β) ανεξαρτησία και αυτονοµία δράσης 

γ) αποδοχή κάθε κοινωνικής και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας 

δ) καλλιέργεια τοπικιστικού πνεύµατος. 

Ποια από τις παραπάνω φράσεις (α, β, γ, δ) συµπληρώνει σωστά, σύµφωνα µε το κείµενο, το νόηµα 

της πρότασης που σας δίνεται; Να τη γράψετε στο τετράδιό σας και να αιτιολογήσετε µε συντοµία 

την επιλογή σας. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να αποδώσετε σε 5 έως 6 σειρές το νόηµα της παρακάτω φράσης του κειµένου: «Το κράτος 

πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία». 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑ Β5. (µονάδες 5) 

Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «τοπική», «ταχύτητα», 

«αφθονίας», «συµµετοχής», «υπευθυνότητα». 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 5)  

Τώρα που έφτασε η στιγµή της αποφοίτησής σας από το Λύκειο, αξιοποιώντας τις εµπειρίες της 

σχολικής σας ζωής, να γράψετε µια επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, στην οποία να 

διατυπώνετε τεκµηριωµένα τις απόψεις σας για τις αλλαγές που θα θέλατε να γίνουν στο σχολείο, 

προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας. (500 - 600 λέξεις). 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

2001 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η προσωπικότητα τελικά και όχι το πτυχίο είναι το κύριο διαβατήριο για µια επιτυχηµένη 

σταδιοδροµία στον εργασιακό χώρο. Για τις διοικητικές θέσεις στον ιδιωτικό τοµέα, τα απαραίτητα 

προσόντα για να σταδιοδροµήσει κάποιος, εκτός από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, 

αποτελούν η γνώση µιας ξένης γλώσσας, η πολύ καλή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

το πτυχίο. Στον δηµόσιο τοµέα, αντιθέτως, κυριαρχούν τα τυπικά προσόντα, δηλαδή το πτυχίο και 

το µεταπτυχιακό, ενώ τα προσωπικά στοιχεία δεν παίζουν σχεδόν κανένα ρόλο. 

 Τα δεδοµένα που ίσχυαν µέχρι πρότινος στην αγορά εργασίας έχουν ανατραπεί, οι 

απαιτήσεις έχουν αλλάξει και τα πρώτα «θύµατα» αυτής της αλλαγής είναι, κατά κύριο λόγο, οι 

νέοι, των οποίων η ανεργία καλπάζει, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, οι οποίοι τα τελευταία 

χρόνια νιώθουν έντονη εργασιακή ανασφάλεια. Ο µεγάλος ανταγωνισµός που έχει επέλθει στην 

αγορά εργασίας έχει προκαλέσει εργασιακή ανασφάλεια, η οποία, σύµφωνα µε ορισµένες 

εκτιµήσεις, επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο από τον πολύ σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η 

προσωπικότητα στην πρόσληψη αλλά και στην επαγγελµατική ανέλιξη. 

 Ο ακριβής προσδιορισµός των προσωπικών στοιχείων, τα οποία θεωρούνται σηµαντικά για 

να προσληφθεί ένας νέος και που θα πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόµενος, ποικίλλει από εταιρεία 

σε εταιρεία. Οι περισσότερες απόψεις όµως συγκλίνουν στο θέµα της ευελιξίας και της 

προσαρµοστικότητας στα νέα δεδοµένα, στην οµαδικότητα, στην αντοχή υπό πίεση και στην 

ικανότητα συνεργασίας µε άτοµα από διαφορετικές κουλτούρες. Ένα στέλεχος σήµερα δεν αρκεί 

να κάνει σωστά τη δουλειά του και να εκτελεί απλώς τα καθηµερινά καθήκοντά του µε συνέπεια. 

Χρειάζεται να προβληµατίζεται στη δουλειά του, να αναζητεί διαρκώς τρόπους βελτίωσης, έτσι 

ώστε η δουλειά να γίνεται καλύτερα, οικονοµικότερα, ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα. ∆εν 

αρκεί η απλή ένταξη και υποταγή στο σύστηµα της επιχείρησης, πρέπει να γίνεται συνεχής 

προσπάθεια βελτίωσής του. Πέρα από αυτή τη σηµαντική ικανότητα, ανάµεσα στα άλλα 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

χαρακτηριστικά που ζητεί η αγορά εργασίας είναι η διάθεση και ικανότητα για συνεχή 

εκσυγχρονισµό γνώσεων και ικανοτήτων. Ένα άλλο ζητούµενο είναι η εξωστρέφεια, δηλαδή η 

θεώρηση των πραγµάτων από µια οπτική γωνία πέρα από τη δική του εργασία, το δικό του 

αντικείµενο, το τµήµα ή την επιχείρηση. Η ικανότητα δηλαδή να έχει κανείς «το µάτι του 

στραµµένο προς τα έξω», προς το τι κάνουν και πώς λειτουργούν στο εξωτερικό της επιχείρησης. 

Τελευταία και ιδιαίτερα σηµαντική απαίτηση των επιχειρήσεων είναι η οµαδικότητα. Οι 

επιχειρήσεις ζητούν ανθρώπους οι οποίοι µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά στο πλαίσιο 

µιας οµάδας. 

 Μια από τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια είναι και το γεγονός ότι ο 

εργαζόµενος αλλάζει πολλές θέσεις εργασίας σε διαφορετικές εταιρείες. Υπολογίζεται ότι, από τη 

στιγµή που θα προσληφθεί ένας νέος ως τη συνταξιοδότησή του, αλλάζει κατά µέσο όρο 10 

εργοδότες, σύµφωνα µε στοιχεία που προέρχονται από την Αµερική. Το άτοµο που αναζητά 

εργασία θα πρέπει να διαθέτει µια πολύ καλή γενική παιδεία για να µπορεί να αντεπεξέρχεται στις 

διαφορετικές κάθε φορά εργασιακές απαιτήσεις. Η υπερβολική εξειδίκευση δηλαδή στις 

διοικητικής υφής εργασίες χάνει πλέον την αίγλη της. 

 Πέρα όµως από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, υπάρχουν και τα τυπικά προσόντα 

που πρέπει να διαθέτει ένας νέος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τη σταδιοδροµία του σήµερα, 

προκειµένου να βρει δουλειά στο χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στα τυπικά προσόντα 

περιλαµβάνονται το πτυχίο και το µεταπτυχιακό, η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαιτέρως της 

Αγγλικής και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιθυµητή είναι η γνώση µιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, τις περισσότερες φορές, ζητείται και η εργασιακή 

πείρα που συνήθως προσδιορίζεται γύρω στα ένα ως δύο χρόνια. 

(από τον ηµερήσιο τύπο) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου χωρίς δικά σας σχόλια σε 80 έως 100 

λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 5)  

Να εκθέσετε σε µια παράγραφο 5 έως 6 σειρών το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος του 

κειµένου: «Τα δεδοµένα που ίσχυαν µέχρι πρότινος στην αγορά εργασίας έχουν ανατραπεί, οι 

απαιτήσεις έχουν αλλάξει και τα πρώτα “θύµατα” αυτής της αλλαγής είναι, κατά κύριο λόγο, οι 

νέοι» 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

Για κάθε παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε να χρησιµοποιήσετε µια δική σας φράση ή µια 

φράση του κειµένου για πλαγιότιτλό της. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5)  

Χρησιµοποιώντας καθεµία από τις παρακάτω λέξεις γράψτε από µια δική σας πρόταση, ώστε να 

φαίνεται η σηµασία της λέξης. (Οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε αριθµό ή 

πτώση): «ανασφάλεια», «ανταγωνισµός», «συγκλίνουν», «βελτίωσης», «πλαίσιο». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

Σύµφωνα µε το κείµενο «Η προσωπικότητα και όχι το πτυχίο είναι το κύριο διαβατήριο για µια 

επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον εργασιακό χώρο». Να εντοπίσετε στο κείµενο πέντε (5) 

επιχειρήµατα που στηρίζουν αυτή την άποψη και να τα γράψετε. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

«Υπολογίζεται ότι, από τη στιγµή που θα προσληφθεί ένας νέος ως τη συνταξιοδότησή του, 

αλλάζει κατά µέσο όρο 10 εργοδότες, σύµφωνα µε στοιχεία που προέρχονται από την Αµερική. Το 

άτοµο που αναζητά εργασία θα πρέπει να διαθέτει µια πολύ καλή γενική παιδεία για να 

www.neapaideia.gr V21



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

αντεπεξέρχεται στις διαφορετικές κάθε φορά εργασιακές απαιτήσεις. Η υπερβολική εξειδίκευση 

στις διοικητικής υφής εργασίες χάνει πλέον την αίγλη της». Με αφορµή τις παραπάνω θέσεις να 

αναπτύξετε τις προσωπικές σας απόψεις σε ένα άρθρο, που θα διαβάσετε στους συµµαθητές σας 

στο µάθηµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού. (400 έως 500 λέξεις) 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

2004 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ένας ξένος συγγραφέας έχει κάνει την παρατήρηση ότι, αν ο ∆άσκαλος δεν πλουτίζει ούτε 

ανακαινίζει τα επιστηµονικά του εφόδια και τις επαγγελµατικές του δεξιότητες, είναι γιατί έχει να 

κάνει πάντοτε µε παιδιά, ανώριµους δηλαδή και µε περιορισµένη ικανότητα ανθρώπους, που 

εύκολα δεσπόζει στον κύκλο τους. Εποµένως, του λείπει ο «ανταγωνισµός» µε οµοίους του, που 

είναι πάντοτε έτοιµοι και πολλές φορές ικανοί να του αµφισβητήσουν την υπεροχή, όπως συµβαίνει 

στα άλλα επαγγέλµατα. ∆εν χρειάζεται να «πολεµήσει» σκληρά και προς σκληρούς αντιπάλους, 

σαν τους βιοπαλαιστές· µέσα στην τάξη είναι ο «ένας», «ο παντογνώστης», «ο φωτισµένος». Ποια 

δύναµη και ποια σοφία µπορούν ν’ αντιπαρατάξουν στο «πνεύµα» του οι µικροί µαθητές; Και για 

τούτο επαναπαύεται στα λιγοστά πνευµατικά του κεφάλαια. 

 Αξιοπρόσεχτη η παρατήρηση. ∆εν αληθεύει όµως στη δική µας εποχή. Γιατί σήµερα και τα 

παιδιά είναι πολύ διαφορετικά από άλλοτε και ο αέρας, το «κλίµα» του σχολείου έχει αλλάξει. 

Παλαιότερα ο µαθητής περίµενε να φωτιστεί αποκλειστικά και µόνο από το ∆άσκαλό του. Σήµερα 

οι πηγές των πληροφοριών έχουν πολλαπλασιαστεί σε βαθµό εκπληκτικό και οι κρουνοί τους (η 

εφηµερίδα, το περιοδικό, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση) ρέουν µέσα στο σπίτι. Μπορεί λοιπόν ο 

µαθητής, ανάλογα µε τη δύναµη και την όρεξή του, να προµηθεύεται ελεύθερα και απεριόριστα 

«ειδήσεις» από όλες τις περιοχές της ανθρώπινης περιέργειας: ιστορικές, γεωγραφικές, βιολογικές, 

ανθρωπολογικές, φυσικής, χηµείας, κοσµογραφίας, ηλεκτρολογίας, κάθε λογής «τεχνικής». 

 Έπειτα, το σηµερινό «παιδί» έχει λευτερωθεί από τους «κληρονοµικούς» ενδοιασµούς, τις 

πλεγµατικές αναχαιτίσεις που παλαιότερα έκαναν το µαθητή να σκύβει παθητικά το κεφάλι και να 

δέχεται αδιαµαρτύρητα την «αυθεντία» του ∆ασκάλου, του οποιουδήποτε ∆ασκάλου. Σηκώνεται 

και διατυπώνει µε θάρρος προς κάθε κατεύθυνση τις απορίες, τις αντιρρήσεις, τις δικές του γνώµες. 

Και επειδή σήµερα σειέται παντού το κοινωνικό έδαφος από τα προβλήµατα που έχουν γεννήσει οι 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

οικονοµικές εξελίξεις και οι πολιτικές ζυµώσεις σε όλες τις χώρες του κόσµου, η «αµφισβήτηση» 

έχει εισβάλει στα σχολεία και έχει κάνει δύσκολο το έργο του ∆ασκάλου. 

 Πάρε το λοιπόν απόφαση. ∆εν είσαι πια ο «τυχερός» ∆άσκαλος των αρχών του αιώνα µας, 

που ήξερε και πίστευε «ακριβώς» (ή περίπου ακριβώς) όσα περίµεναν να ακούσουν από αυτόν τα 

ολιγαρκή και ντροπαλά παιδιά του σχολείου εκείνης της εποχής. Είσαι (οφείλεις να είσαι, δεν 

µπορείς παρά να είσαι) ο ∆άσκαλος ενός άλλου καιρού κι ενός άλλου κόσµου, που πρέπει να 

πλησιάσεις µια ταραγµένη νεότητα, ορµητική και απαιτητική, και να τη βοηθήσεις να βρει το 

δρόµο της. 

 Πρόσεξε πόσο συγκρούονται οι γνώµες των συναδέλφων σου, όταν χαρακτηρίζουν τη 

σηµερινή Νεότητα συγκρίνοντάς την µε την παλαιότερη. 

 Σπάνια βρίσκεται κανείς να την εγκωµιάσει. Οι πιο πολλοί την κατηγορούν ότι έχασε τη 

φιλοπονία, το φιλότιµο, τη ντροπή, τις αρετές που κάνουν τον νέο άνθρωπο συµπαθητικό, αγαπητό. 

Μη βιαστείς να συµφωνήσεις µαζί τους. Εσύ να κάνεις προσεχτικές παρατηρήσεις και να 

σχηµατίσεις τη δική σου γνώµη. 

- Πώς; - Αυτό είναι το µυστικό σου. Πάντως, όχι µε απειλές και µε λοιδορίες ούτε µε ειρωνείες και 

σαρκασµούς. Αλλά µε την πειθώ, που είναι τόσο πιο αποτελεσµατική, όσο επιχειρείται πιο πολύ µε 

το ζωντανό παράδειγµα, παρά µε τα άψυχα λόγια. Πρώτα όµως να κερδίσεις την εµπιστοσύνη του 

Νέου. 

(Ε. Π. Παπανούτσος, «Η Παιδεία το µεγάλο µας πρόβληµα», Αθήνα 1976, ∆ιασκευή ) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (80 έως 100 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 5) 

Σε µια παράγραφο 70-80 λέξεων να διατυπώσετε την άποψή σας για το περιεχόµενο του παρακάτω 

αποσπάσµατος: «Σήµερα οι πηγές των πληροφοριών έχουν πολλαπλασιαστεί σε βαθµό εκπληκτικό 

και οι κρουνοί τους (η εφηµερίδα, το περιοδικό, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση) ρέουν µέσα στο 

σπίτι». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να βρείτε τη δοµή και τους τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8) 

[α] Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) του παρακάτω συλλογισµού; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

- όπου απουσιάζει ο ανταγωνισµός, ο άνθρωπος δεν πλουτίζει τα εφόδιά του. 

- σε παλαιές εποχές απουσίαζε ο ανταγωνισµός. 

Άρα, ο άνθρωπος σε παλιές εποχές δεν πλούτιζε τα εφόδιά του. 

[β] Να αξιολογήσετε τον παραπάνω συλλογισµό ως προς την αλήθεια, την εγκυρότητα και την 

ορθότητά του. (Να θεωρήσετε ότι οι προκείµενες ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα). 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 7) 

[α] Αφού λάβετε υπόψη τη σηµασία που έχουν οι παρακάτω φράσεις στη δεύτερη παράγραφο του 

κειµένου, να σηµειώσετε στο τετράδιό σας σε ποιες από αυτές η γλώσσα λειτουργεί αναφορικά και 

σε ποιες ποιητικά. (µονάδες 4) 

i. ... σήµερα τα παιδιά είναι διαφορετικά. 

ii. ...το «κλίµα» του σχολείου έχει αλλάξει. 

iii. ...ο µαθητής περίµενε να φωτιστεί από το ∆άσκαλο. iv. ... οι κρουνοί ρέουν µέσα στο σπίτι. 
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[β] «παντογνώστης», «αποκλειστικά», «εκπληκτικό»: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους 

και από το δεύτερο συνθετικό της κάθε λέξης να σχηµατίσετε µια  δική σας (απλή ή σύνθετη) λέξη. 

(µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50)  

Ως τελειόφοιτος να γράψεις ένα άρθρο 400 έως 500 λέξεων για την τοπική εφηµερίδα. Στο άρθρο 

αυτό, µε βάση τη σχολική σου εµπειρία, να αναφέρεις τι προσφέρει το σχολείο για την 

αντιµετώπιση του καθηµερινού καταιγισµού των πληροφοριών και την ένταξη των τελειοφοίτων 

στην κοινωνία. Ποιες αλλαγές θα πρότεινες για τη βελτίωση αυτών των προσφορών του σχολείου; 
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2010 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Με τον όρο αυτοµόρφωση περιγράφουµε µία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας 

θεµελιώδης κινητήρια δύναµη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των αναγκών 

και των επιθυµιών του, καλείται να συµβάλει αποφασιστικά στην πορεία της εκπαιδευτικής και 

επαγγελµατικής του κατάρτισης. Σε αυτή την ατοµική, και πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη, 

πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων, δεν ενεργεί µόνος του, όπως θα µπορούσαµε να υποθέσουµε µε 

βάση το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτο-µόρφωση. Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται µέσα σε 

ένα κοινωνικό κενό, αλλά µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή 

επικοινωνία µε τους άλλους, σε επαφή και ανταλλαγή µε τους επίσηµους ή ανεπίσηµους 

εκπαιδευτικούς θεσµούς, µε ποικίλους οργανισµούς και κέντρα κατάρτισης, ακόµη και όταν οι νέες 

τεχνολογίες του επιτρέπουν να µαθαίνει και να εργάζεται σε φυσική απόσταση από τους άλλους. 

 Με αυτή την έννοια, οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτοµόρφωσης στη σηµερινή εποχή 

δεν σηµαίνουν την απουσία των άλλων, θεσµών και ατόµων, ούτε την κοινωνική αποµόνωση του 

καθενός ατόµου, αλλά την ενεργητική στάση του, αφού το ίδιο αποφασίζει, άλλοτε αυτοβούλως και 

άλλοτε κάτω από την πίεση συγκεκριµένων αναγκών, να εκπαιδευθεί. Η ενεργητική στάση 

συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να διαµορφώσει µαζί µε τους άλλους συµµετέχοντες 

(οργανισµούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους) το περιεχόµενο, τη διαδικασία και τους τρόπους της 

εκπαίδευσής του. 

 Όµως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την αυτοµόρφωση αναγκαία για τα άτοµα 

των σύγχρονων κοινωνιών είναι οι νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι 

συνεπακόλουθες µεταµορφώσεις της αγοράς εργασίας. Μία από τις συνέπειες αυτών των αλλαγών 

είναι ότι πολλά επαγγέλµατα χάνουν γρήγορα την αξία και τη χρησιµότητά τους, ενώ οι γνώσεις 

και οι δεξιότητες που τα άτοµα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής τους καθίστανται 

ανεπαρκείς για το παρόν και το µέλλον. Η συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση της εργασιακής 
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δραστηριότητας στερεί όλο και περισσότερο στα άτοµα τη δυνατότητα να διατηρούν µία και 

µοναδική επαγγελµατική ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους. Κατά συνέπεια, 

ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης για τα άτοµα, οι νέοι 

άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλµατα στην 

επαγγελµατική πορεία τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στα άτοµα να κατακτούν διαρκώς γνώσεις, 

να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους, να αποκτούν γρήγορα νέες ειδικεύσεις, δηλαδή, να 

εκπαιδεύονται συνεχώς. 

 Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική µετάδοση γνώσεων από τις 

µεγαλύτερες γενιές στις νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και τούτο 

επειδή, τόσο το περιεχόµενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος που αφιερώνεται 

σε αυτήν, αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης ανάµεσα στις διαφορετικές γενιές, τα δύο φύλα 

και τις διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες 

πρακτικές της καθηµερινής ζωής. Η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται εποµένως µια διαδικασία που 

δεν περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) και το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών τειχών. 

Αλεξάνδρα Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002 (∆ιασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 12) 

Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω 

αποσπάσµατος του κειµένου: «οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να 

αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλµατα στην επαγγελµατική πορεία τους». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος («Η εκπαίδευση δεν νοείται ... των 

σχολικών τειχών») του κειµένου; (µονάδες 4) 

[β] Να εντοπίσετε τα δοµικά µέρη της ίδιας παραγράφου του κειµένου. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «ατοµική», «επιτρέπουν», 

«ανεπαρκείς», «διαφορετικές», «επεκτείνεται». (µονάδες 5) 

[β] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «συνεχή», «χρησιµότητα», 

«συνέπειες», «δεξιότητες», «καθίσταται». (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6) 

Να επισηµάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του επιστηµονικού λόγου στο κείµενο που σας 

δίνεται. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε άρθρο που θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στη σηµασία της 

αυτοµόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγµάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου. (500 έως 600 λέξεις). 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 01.01. Το Σύγχρονο Σχολείο*** 

Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συντάσσετε ως εκπρόσωποι της σχολικής σας 

κοινότητας µία επιστολή (500 έως 600 λέξεις) προς τον υπουργό Παιδείας, στην οποία 

παρουσιάζετε τη σηµασία της εκπαίδευσης στον σύγχρονο κόσµο και προτείνετε τρόπους ώστε το 

ελληνικό σχολείο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. 

ΘΕΜΑ 01.02. Μόρφωση & Καλλιέργεια*** 

Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αποστέλλετε επιστολή (500 έως 600 λέξεις) 

στον υπουργό Παιδείας, ως εκπρόσωποι της µαθητικής κοινότητας του σχολείου σας, στην οποία 

παρουσιάζετε τα εφόδια που πρέπει να διαθέτει ένας πραγµατικά καλλιεργηµένος άνθρωπος στον 

σύγχρονο κόσµο και προτείνετε συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους το ελληνικό σχολείο θα 

µπορούσε να τα προσφέρει στους µαθητές του. 

ΘΕΜΑ 01.03. Το δικαίωµα στη µόρφωση*** 

Παρ’ ότι µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η φοίτηση στα δηµόσια σχολεία µαζικοποιήθηκε στο 

σύνολο σχεδόν του αναπτυγµένου κόσµου, το δικαίωµα στη µόρφωση παραµένει στις αρχές του 

21ου αιώνα ζητούµενο. Σε ανοιχτή επιστολή (500 έως 600 λέξεις) που απευθύνετε στην πολιτική 

ηγεσία του τόπου, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Εφήβων στην οποία συµµετέχετε, παρουσιάζετε 

τους λόγους που επιβάλλουν την προάσπιση του δικαιώµατος αυτού και προτείνετε πολιτικές και 

δράσεις µε τις οποίες ο στόχος αυτός θα µπορούσε να επιτευχθεί. 

ΘΕΜΑ 01.04, Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση** 

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση θεωρείται  

πλέον αυτονόητη στην ελληνική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία 

δηµοσιεύετε ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις) σε ηµερήσια εφηµερίδα, στο οποίο αποτιµάτε την 

επίδραση των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο και προτείνετε τρόπους ώστε να αυξηθεί η ωφέλεια που 

απορρέει από αυτές. 
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ΘΕΜΑ 01.05. Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελληνική Κοινωνία** 

Ως τελειόφοιτοι του Λυκείου αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε ένα κείµενο προβληµατισµού (500 έως 

600 λέξεις) στην ιστοσελίδα του σχολείου σας, στο οποίο παρουσιάζετε τις στρεβλώσεις που 

προκαλεί η αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και προτείνετε 

τρόπους ώστε τα Πανεπιστήµια να αποκτήσουν ξανά τον ρόλο που τους αρµόζει σε µια 

αναπτυγµένη κοινωνία. 

ΘΕΜΑ 01.06. Διά Βίου Μάθηση** 

Σε κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις), που δηµοσιεύετε στη σχολική ιστοσελίδα και 

απευθύνετε στους τελειόφοιτους συµµαθητές σας, να αναφερθείτε στη σηµασία της διά βίου 

µάθησης στον σύγχρονο κόσµο και να προτείνετε τρόπους πραγµάτωσής της σε ατοµικό και 

συλλογικό επίπεδο. 

ΘΕΜΑ 01.07. Διαπολιτισµική Εκπαίδευση** 

Καθώς η Ελλάδα γίνεται πλέον χώρα υποδοχής χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών, επανέρχεται 

στην επικαιρότητα το αίτηµα για ανάπτυξη της ανεκτικότητας στο διαφορετικό ως προϋπόθεσης για 

τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Με αφορµή λοιπόν την Παγκόσµια Ηµέρα Ανεκτικότητας 

(16η Νοεµβρίου) αποστέλλετε επιστολή (500 έως 600 λέξεις) στον υπουργό Παιδείας, ως 

εκπρόσωπος της µαθητικής σας κοινότητας, στην οποία αναδεικνύετε τη σηµασία της εκπαίδευσης 

στην ικανοποίηση της αιτήµατος αυτού και παρουσιάζετε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν 

την ελληνική εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσει ουσιαστικό διαπολιτισµικό προσανατολισµό. 

ΘΕΜΑ 01.08. Τεχνοκρατική & Ανθρωπιστική Εκπαίδευση** 

Τα τελευταία χρόνια δύο κυρίαρχες εκπαιδευτικές πολιτικές συγκρούονται στον δηµόσιο διάλογο 

για τον προσανατολισµό της εκπαίδευσης σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες: αυτή που θεωρεί 

κυρίαρχο στόχο της εκπαίδευσης τη σύνδεση των µαθητών µε την αγορά εργασίας και εκείνη που 

στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου. Σε παρέµβασή σας (500 

έως 600 λέξεις) σε ηµερίδα που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και στην οποία προσκαλείστε 

ως εκπρόσωποι της µαθητικής σας κοινότητας, καταθέτετε τις προσωπικές σας απόψεις πάνω στο 

θέµα αυτό. 
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ΘΕΜΑ 01.09. Ο Σύγχρονος Εκπαιδευτικός* 

Η Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) σας προσκαλεί ως εκπρόσωπο της 

µαθητικής σας κοινότητας σε ηµερίδα που διοργανώνει µε θέµα το µέλλον της ελληνικής 

εκπαίδευσης. Στην παρέµβασή σας (περίπου πέντε λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) 

παρουσιάζετε τον ρόλο που, κατά τη γνώµη σας, οφείλει να διαδραµατίσει ο εκπαιδευτικός στο 

σύγχρονο σχολείο και προτείνετε τρόπους µε τους οποίους ο ρόλος αυτός θα µπορούσε 

αποτελεσµατικότερα να πραγµατοποιηθεί. 

ΘΕΜΑ 01.10. Σχολεία Αριστείας* 

Η ύπαρξη «σχολείων αριστείας» αποτελεί ένα από τα πλέον επίµαχα ζητήµατα στην εκπαιδευτική 

πολιτική των τελευταίων ετών. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις), που δηµοσιεύετε στη σχολική 

ιστοσελίδα, παρουσιάζετε τις προσωπικές σας απόψεις για το θέµα αυτό και προτείνετε τρόπους για 

τη βελτίωση της δηµόσιας ελληνικής εκπαίδευσης. 

ΘΕΜΑ 01.11. Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 

Το πιο επίµαχο ίσως ζήτηµα, που ανέκυψε στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που 

πραγµατοποιείται το τελευταίο διάστηµα, είναι αυτό της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. 

Αποφασίζετε λοιπόν να δηµοσιεύετε ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις) στην ιστοσελίδα του σχολείου 

σας, στο οποίο καταγράφετε την προσωπική σας άποψη πάνω στο θέµα και αναλύετε τις 

προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η αξιολόγηση θα είναι πραγµατικά ωφέλιµη για το ελληνικό 

σχολείο, τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

ΘΕΜΑ 01.12. Μαθητικές Κοινότητες 

Με αφορµή τις επικείµενες εκλογές για την ανάδειξη 15µελούς συµβουλίου της µαθητικής 

κοινότητας του σχολείου σας δηµοσιεύετε ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα, 

στο οποίο αναδεικνύετε τη σηµασία της «µαθητικής φωνής» που εκφράζεται µέσω της ενεργητικής 

συµµετοχής όλων των µαθητών στις διαδικασίες που αφορούν τη µαθητική κοινότητα και 

προτείνετε τρόπους αναβάθµισης του θεσµού των µαθητικών κοινοτήτων. 
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3ο Διαγώνισµα 

Καταναλωτισµός 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όταν τη δεκαετία του ’70 ο διάσηµος σηµειολόγος Ουµπέρτο Έκο βρέθηκε σε ένα συνέδριο 

έχοντας µαζί του µια εκατοντάδα κόµικς µε ήρωα το Σούπερµαν, µε σκοπό να µιλήσει για τα mass 

media και την καταναλωτική κουλτούρα, τον κοίταζαν σαν ένα περίεργο είδος µελετητή. Ο ίδιος 

διαπίστωσε µε έκπληξη ότι µέχρι το τέλος του συνεδρίου τα τεύχη των κόµικς είχαν όλα 

εξαφανιστεί, καθώς κάθε σύνεδρος θεώρησε επιτακτικό να «µελετήσει» επισταµένως το «σώµα του 

κακού». Όταν αργότερα ο Έκο έγραψε το πρώτο του άρθρο για τους «Κήνσορες  και τους 1

Θεράποντες », δηλαδή τους επικριτές και απολογητές της µαζικής κουλτούρας, έπεσαν πάνω του 2

όλοι οι σοβαροί διανοούµενοι να τον κατασπαράξουν. «Μα είναι δυνατόν», έλεγαν, «να µελετάµε 

τη µαζική κατανάλωση! Ε, όχι και ο Σούπερµαν αγκαλιά µε τον Καντ! » 3

 Βέβαια, ο καταναλωτισµός σήµερα ως έννοια έχει αλλάξει σηµαντικά. Σήµερα οι άνθρωποι 

αναφέρονται ως καταναλωτές σε ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων: οι επισκέπτες των 

µουσείων, το θεατρικό κοινό, τα πλήθη στα γήπεδα, οι τηλεθεατές αποκαλούνται καταναλωτές 

αυτών των δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα, οι φοιτητές, οι ασθενείς των νοσοκοµείων, οι 

φορολογούµενοι, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που προστατεύεται από την αστυνοµία 

προληπτικά, αναφέρονται ως καταναλωτές των υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικών 

υποδοµών και ασφάλειας. 

 Το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο είναι ελεύθερος ο καταναλωτής να καταναλώνει 

και µε βάση ποια κριτήρια, χωρίς να άγεται και φέρεται από τους παραγωγούς, τους ανθρώπους του 

µάρκετινγκ και της διαφήµισης. Σήµερα η διαφήµιση και το µάρκετινγκ είναι υποχρεωµένα να 

λαµβάνουν υπόψη τους τις καταναλωτικές προτιµήσεις. Το σηµερινό οικονοµικό σύστηµα έχει 

 κήνσορας, ο: (µτφ.) Άνθρωπος που κρίνει και επικρίνει τις γνώµες και τις συµπεριφορές των άλλων· τιµητής.1

 θεράπων, ο: Ο υπηρέτης || (µτφ.) Άνθρωπος που ασχολείται συστηµατικά µε κτ. ή υπηρετεί έναν σκοπό.2

 Καντ, Ιµµάνουελ (1724-1804): Γερµανός φιλόσοφος, ο σηµαντικότερος ίσως στοχαστής της σύγχρονης εποχής.3
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προσανατολίσει τις προτεραιότητές του από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Το καταναλωτικό 

κοινό πλέον είναι πολύ απαιτητικό, γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του και εν πολλοίς αποφεύγει τα 

τυποποιηµένα προϊόντα. Στις δυτικές κοινωνίες οι κοινωνικοπολιτισµικές αλλαγές, αλλά και το 

υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης και γενικών γνώσεων, έχουν δηµιουργήσει κριτήρια που δύναται ο 

καταναλωτής να χρησιµοποιεί. 

 Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη γνώµη, όσων υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση στην 

πραγµατικότητα αποπολιτικοποιεί την κοινωνία, ότι οι καταναλωτές εκκινούν από τη διάθεση να 

διαµορφώσουν την ταυτότητά τους στη βάση της απόκτησης υλικών αγαθών, καθώς κι ότι τα 

άτοµα γίνονται εγωιστικά και αυτιστικά, ενώ αντιλαµβάνονται την κοινωνική τους ένταξη και 

ταυτότητα αποκλειστικά ως συνάρτηση του καταναλωτικού φαίνεσθαι. Πολλοί µάλιστα αριστεροί 

επικριτές της καταναλωτικής κουλτούρας πιστεύουν ότι πρόκειται για «συνωµοσία» εις βάρος της 

πολιτικοποίησης του ατόµου µε σκοπό την υποδούλωση της σκέψης και της δράσης του. Οι 

απολαύσεις κατ’ αυτούς δεν είναι παρά «ναρκωτικά». Ζούµε βέβαια σε καθεστώς «µαζικής 

πολιτιστικής δηµοκρατίας», όπως τη χαρακτήριζε ο Παναγιώτης Κονδύλης , αλλά οι συντηρητικές 4

αυτές απόψεις δεν µπορούν να απαντήσουν στις σύγχρονες έννοιες κατανάλωσης που διέπουν τις 

δυτικές κοινωνίες. Για παράδειγµα, πώς θα ερµηνεύσουν την έννοια «καταναλώνω υπηρεσίες 

διαδικτύου», «καταναλώνω πολιτιστικές πληροφορίες», «καταναλώνω κοινωνικές υπηρεσίες»;  

 Το ζητούµενο λοιπόν σήµερα είναι η διαµόρφωση συνειδητοποιηµένων καταναλωτών, 

ανθρώπων των οποίων η ικανότητα υπερβαίνει κατά πολύ την προσεκτική εξέταση της 

ηµεροµηνίας λήξης του προϊόντος. Ο συνειδητός καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση όχι µόνο να 

αποκρυπτογραφεί το νόηµα των αγαθών που καταναλώνει, αλλά και να υπαγορεύει τις δικές του 

προτεραιότητες και απαιτήσεις στη σύλληψη και την υλοποίηση των υπηρεσιών και αγαθών που 

προτίθεται να καταναλώσει. Πρόκειται για διαδικασία που άπτεται της άσκησης συλλογικών και 

ατοµικών δικαιωµάτων. Στην πράξη χρειάζεται η εκπαίδευση του συνειδητού καταναλωτή, όχι 

µόνο στο σχολείο, αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής του, µέσω θεσµών και µηχανισµών ικανών 

να διασφαλίσουν τις µέγιστες ευκαιρίες. 

Μποσκόζος, Ι.Ν. (2002). Το δικαίωµα στην κατανάλωση. Οικονοµικός Ταχυδρόµος, τ.6. 

 Κονδύλης, Παναγιώτης (1943-1988): Έλληνας φιλόσοφος, συγγραφέας και µεταφραστής.4
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις χωρίς να προσθέσετε δικά σας 

σχόλια. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Ποια είναι η άποψη του αρθρογράφου για τον σύγχρονο καταναλωτισµό και µε ποια επιχειρήµατα 

την υποστηρίζει; 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να καταγράψετε τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης της β’ παραγράφου («Βέβαια … ασφάλειας») 

του κειµένου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, κάνοντας αναφορές σε συγκεκριµένα χωρία 

της παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

«ήρωα», «σώµα», «διάθεση», «αγαθών», «βάρος»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου 

να γράψετε από δύο προτάσεις που να αναδεικνύουν µία διαφορετική σηµασία των λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Ο συγγραφέας ξεκινά το κείµενό του µε την αφήγηση ενός περιστατικού. Για ποιον λόγο, κατά 

τη γνώµη σας, έκανε αυτή την επιλογή; (µονάδες 6) 

[β] Να εντοπίσετε ένα σηµείο στο οποίο ο συγγραφέας επικαλείται την αυθεντική µαρτυρία ενός 

προσώπου και να δικαιολογήσετε την επιλογή του. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας του τµήµατός σου µε θέµα την «Καταναλωτική Αγωγή» 

δηµοσιεύεις ένα κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα µε δύο 

θεµατικούς άξονες: α. Τα προβλήµατα που προκαλεί η καταναλωτική κουλτούρα στο περιβάλλον, 
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την εργασία, τον ανθρώπινο ψυχισµό και τις σχέσεις. β. Τους τρόπους µε τους οποίους θα 

µπορούσαν να εκπαιδευθούν οι µελλοντικοί συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές. 
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2003 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Με δεδοµένη την οικολογική κρίση, την ακραία ανισότητα της κατανοµής των πόρων 

µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, την αδυναµία να συνεχίσει το σύστηµα τη σηµερινή του 

πορεία, το απαιτούµενο είναι µια νέα δυναµική πραγµατικότητα που η σηµασία της δεν µπορεί να 

συγκριθεί µε τίποτε άλλο στο παρελθόν. Αναφέροµαι σε µια πραγµατικότητα που θα έβαζε στο 

κέντρο της ζωής του ανθρώπου σηµασίες άλλες από την αύξηση της παραγωγής και της 

κατανάλωσης και στόχους ζωής διαφορετικούς, για τους οποίους οι άνθρωποι θα µπορούσαν να 

πουν πως αξίζουν τον κόπο. 

 Αυτό θα απαιτούσε, φυσικά, µια αναδιοργάνωση των κοινωνικών θεσµών, των εργασιακών, 

των οικονοµικών, των πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων. Ένας τέτοιος προσανατολισµός, όµως, 

απέχει ανυπολόγιστα από τα όσα σκέπτονται και, ίσως, από τα όσα ποθούν οι άνθρωποι σήµερα. 

Αυτή είναι η µεγάλη δυσκολία που πρέπει να αντιµετωπίσουµε. 

 Θα έπρεπε, σκέπτοµαι, να θέλουµε µια κοινωνία στην οποία οι οικονοµικές αξίες θα έχουν 

παύσει να κατέχουν κεντρική θέση, όπου η οικονοµία θα έχει ξαναµπεί στη θέση της, δηλαδή θα 

έχει γίνει ένα απλό µέσο του ανθρώπινου βίου και όχι ύστατος σκοπός, στην οποία, εποµένως, θα 

έχουµε παραιτηθεί από την τρελή κούρσα προς µια συνεχώς αυξανόµενη κατανάλωση. Αυτό δεν 

είναι απλώς αναγκαίο, για να αποφύγουµε την τελεσίδικη καταστροφή του γήινου περιβάλλοντος. 

Είναι αναγκαίο κυρίως, για να βγούµε από την ψυχική και ηθική εξαθλίωση των σύγχρονων 

ανθρώπων. 

 Θα έπρεπε, ακόµα, από εδώ και εµπρός οι άνθρωποι (µιλάω για τις πλούσιες χώρες) να 

δεχτούν ένα αξιοπρεπές αλλά λιτό βιοτικό επίπεδο και να παραιτηθούν από την ιδέα ότι ο κεντρικός 

στόχος της ζωής τους είναι να αυξάνεται η κατανάλωσή τους κατά 2 µε 3% το χρόνο. Για να το 

δεχτούν αυτό, θα έπρεπε κάτι άλλο να δίνει νόηµα στη ζωή τους. Αυτό το άλλο είναι η ανάπτυξη 

των ανθρώπων αντί για την ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων. 
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 Η ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων αντί για την ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων θα 

απαιτούσε µιαν άλλη οργάνωση της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να παύσει να είναι αγγαρεία και 

να γίνει πεδίο προβολής των ικανοτήτων του ανθρώπου· µιαν αληθινή δηµοκρατία που θα 

συνεπαγόταν τη συµµετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων· µιαν άλλη οργάνωση παιδείας, ώστε 

να διαπλάθονται πολίτες ικανοί «να άρχουν και να άρχονται βάσει των νόµων» σύµφωνα µε τη 

θαυµάσια έκφραση του Αριστοτέλη. 

 Εννοείται ότι όλα αυτά θέτουν τεράστια προβλήµατα. Προβλήµατα µεγάλης δυσκολίας που 

όµως, κατά τη γνώµη µου, µπορούν να λυθούν, µε την προϋπόθεση ότι η πλειονότητα των 

ανθρώπων και των ικανοτήτων τους θα κινητοποιηθεί για τη δηµιουργία λύσεων, αντί να 

προβληµατίζεται για το πότε θα µπορέσει να αποκτήσει τρισδιάστατη τηλεόραση. Αυτά είναι τα 

καθήκοντα που έχουµε µπροστά µας και η τραγωδία της εποχής µας είναι ότι η ανθρωπότητα δεν 

νοιάζεται γι’ αυτά. Πόσον καιρό ακόµα η ανθρωπότητα θα κατατρύχεται από τις µαταιότητες και 

τις ψευδαισθήσεις που ονοµάζουµε εµπορεύµατα; Μια καταστροφή οποιουδήποτε είδους - 

οικολογική για παράδειγµα - θα προκαλέσει άραγε µια βίαιη αφύπνιση ή µήπως την εµφάνιση 

αυταρχικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων; Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει σε τέτοιου είδους 

ερωτήµατα. 

 Εκείνο, πάντως, που µπορούµε να πούµε, είναι ότι όλοι όσοι έχουν συνείδηση του σοβαρού 

χαρακτήρα των ζητηµάτων πρέπει να προσπαθήσουν να µιλήσουν, να ασκήσουν κριτική σ’ αυτή 

την ξέφρενη πορεία προς την άβυσσο, να ξυπνήσουν τη συνείδηση των συµπολιτών τους. 

(Κορνήλιος Καστοριάδης, «Η Άνοδος της Ασηµαντότητας», ∆ιασκευή ) 

www.neapaideia.gr W39



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε µε 80 έως 100 λέξεις το νόηµα της παρακάτω άποψης του συγγραφέα: «Η 

ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων αντί για την ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων θα απαιτούσε 

µιαν άλλη οργάνωση της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να παύσει να είναι αγγαρεία και να γίνει 

πεδίο προβολής των ικανοτήτων του ανθρώπου». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «κατανάλωσης», 

«αναδιοργάνωση», «κεντρική», «δεχτούν», «συµµετοχή». 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Ποιους τρόπους και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην τέταρτη και πέµπτη 

παράγραφο του κειµένου; Να δώσετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Τι επιδιώκει ο συγγραφέας µε τη χρήση των ερωτήσεων στην προτελευταία παράγραφο του 

κειµένου; 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50)  

Ως µέλος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου του Λυκείου σου εκπροσωπείς τους συµµαθητές σου 

σε µια εκδήλωση της περιοχής σου που έχει ως θέµα το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. 

Να διαµορφώσεις µια εισήγηση µε την οποία θα παρουσιάσεις τις επιπτώσεις της 

υπερκατανάλωσης στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον προτείνοντας και τρόπους 

αντιµετώπισής τους. (500 έως 600 λέξεις) 
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Ηµερήσια Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όσο προχωρεί ο άνθρωπος στην ηλικία και αποκτά µεγαλύτερη πείρα της ζωής, τόσο τείνει 

να παραδεχτεί (άλλο θέµα, αν τελικά το καταφέρνει) ότι πρέπει να περιορίζει τις αξιώσεις του και 

να µη περιµένει από τούτο τον κόσµο περισσότερα από όσα είναι δυνατόν να του παραχωρηθούν. 

Σ’ αυτή τη δυσάρεστη αλλά σώφρονα παραδοχή έχουν από την ανώνυµη και την επώνυµη 

θυµοσοφία δοθεί πολλές αποφθεγµατικές διατυπώσεις που χάρη στη λακωνικότητά τους µένουν 

στη µνήµη και εύκολα περνούν από στόµα σε στόµα − απόδειξη ότι εκφράζουν ένα πολύτιµο 

θησαύρισµα της ανθρώπινης συνείδησης: «Βέλτιον το µη χείρον», «Το καλύτερο είναι εχθρός του 

καλού», «Στέργε τα παρόντα», «Μηδέν άγαν» κτλ. κτλ. 

 Μέσα στις αδυναµίες του ανθρώπου είναι, φαίνεται, και αυτό το ασυγκράτητο, το 

ακαταµάχητο «πλέον έχειν» που δεν τον αφήνει να ικανοποιηθεί ποτέ µε ό,τι αξιώθηκε να 

αποκτήσει, αλλά διαρκώς τον σπρώχνει να κερδίσει περισσότερα, να βολευτεί καλύτερα, να πάει 

παραπάνω από κει που βρίσκεται, είτε για την οικονοµική ευµάρεια και την κοινωνική προβολή 

πρόκειται, είτε για την επαγγελµατική σταδιοδροµία και την πολιτική δύναµη. Σε βαθµό που 

γίνεται στο τέλος αξιοδάκρυτα δυστυχής. ∆εν χαίρεται αυτό που του δόθηκε ως αµοιβή του µόχθου 

του ή ως δωρεά µιας καλής σύµπτωσης. Ζητάει κι άλλο. Έπειτα κι άλλο. Και πάλι άλλο ... χωρίς 

σταµατηµό, χωρίς να πει επιτέλους «φτάνει»! 

 ∆εν καταδικάζουµε, δεν είναι νοητό να καταδικάσει κανείς τη φιλότιµη προσπάθεια του 

ανθρώπου να βελτιώσει τους όρους της ζωής του, της ατοµικής και της συλλογικής. Προσπάθεια 

που απαιτεί θάρρος, µόχθο, θυσίες. Η παραίτηση απ’ αυτό τον ευγενικό αγώνα, είτε σε αδιαφορία 

και οκνηρία οφείλεται είτε στην επιδίωξη εύκολων ικανοποιήσεων, είναι πάντοτε τεκµήριο ζωτικής 

ανεπάρκειας ή ηθικής αβελτηρίας. 

 Αλλά το θέµα µας δεν είναι αυτό⋅ εµείς υπογραµµίσαµε τη φθορά −φθορά σωµατική και 

ψυχική− που φέρνει η ανυποµονησία, το λαχάνιασµα, ο «πανικός προς τα εµπρός», προς την 
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ολοένα µεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή ανάδειξη, από ακόρεστη φιλοδοξία, πλεονεξία, αλαζονία. 

Και τούτο για δύο λόγους. Επειδή ένας τέτοιος χαρακτήρας πρώτα µπορεί, από το πάθος του 

παρασυρµένος, να κάνει είδωλό του την «επιτυχία για την επιτυχία», οπότε θα βρεθεί πολύ κοντά 

σ’ έναν άλλο στόχο: στην «επιτυχία µε όλα τα µέσα», θεµιτά και αθέµιτα, χωρίς διάκριση και 

ηθικούς ενδοιασµούς. Και δεύτερο κινδυνεύει, µέσα στη δίψα του θριάµβου «υπό οποιουσδήποτε 

όρους», να γίνει παρανάλωµα εκείνης της ακαταγώνιστης υπεροψίας, που οι Αρχαίοι την ονόµαζαν 

«ύβριν» και τη θεωρούσαν το πιο ολέθριο, το θανάσιµο αµάρτηµα του ανθρώπου. Και στις δύο 

περιπτώσεις ο πλεονέκτης και αλαζών γίνεται ο ίδιος αίτιος της δυστυχίας του. 

 Και αν ακόµα, χάρη στους (ηθικά) λοξούς δρόµους που παίρνει για την ανάβασή του, 

κατορθώνει να κατακτά τη µια κορυφαία θέση ύστερ’ από την άλλη, δεν πρόκειται ποτέ να 

γνωρίσει την ευτυχία, γιατί ο ανέντιµος θρίαµβος δεν αφήνει τη συνείδηση ήσυχη να τον χαρεί. 

(Όλους µπορούµε να γελάσουµε και να αποσπάσουµε την επιδοκιµασία τους, όχι τη συνείδησή 

µας.) 

 Έπειτα, ας µην ξεχνούµε ότι ο άνθρωπος που δεν βλέπει ή δεν θέλει να αναγνωρίσει τα όριά 

του και να παραδεχτεί το «µη περαιτέρω», χάνει τον αυτοέλεγχο και από στιγµή σε στιγµή 

κινδυνεύει να παραπατήσει και να τσακιστεί. Οι τραγικοί ήρωες, που έχει πλάσει το θέατρο του 

πολιτισµού µας, αυτό το µοιραίο λάθος πλήρωσαν ακριβά. Έχασαν την επίγνωση των ορίων τους, 

των ανθρώπινων ορίων. ∆εν κατάλαβαν ότι κάποια βαθιά χαραγµένη γραµµή σηµαδεύει ένα 

ανυπέρβλητο σύνορο. Την αγνόησαν ή την περιφρόνησαν, και οι δείλαιοι πήδησαν την τάφρο. Τους 

είχε τυφλώσει το πάθος της δύναµης, του πλούτου, της δόξας. Όταν αντιλήφθηκαν τη µωρία τους, 

ήταν αργά: η ευτυχία είχε γλυστρήσει µέσ’ από τα χέρια τους, η ζωή µε τις χαρές της είχε φύγει 

ανεπιστρεπτί... 

(Ε. Π. Παπανούτσος, Οι δρόµοι της ζωής. ∆οκίµια, Εκδ. Νόηση, Αθήνα 2003, σελ. 235-236, 

238-239) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε 80 έως 100 λέξεις το περιεχόµενο του ακόλουθου αποσπάσµατος του κειµένου: 

«(Όλους µπορούµε να γελάσουµε και να αποσπάσουµε την επιδοκιµασία τους, όχι τη συνείδησή 

µας.)» 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

Με ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική - επαγωγική) αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του 

κειµένου; («Όσο προχωρεί ... «Μηδέν άγαν» κτλ. κτλ.»). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να σχηµατίσετε πρόταση µε καθεµιά από τις ακόλουθες λέξεις του κειµένου: «σώφρονα», 

«ευµάρεια», «οκνηρία», «ακόρεστη», «επίγνωση». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

«διατυπώσεις», «παραίτηση», «υπεροψία», «περιφρόνησαν», «αντιλήφθηκαν»: Από το δεύτερο 

συνθετικό των πιο πάνω λέξεων να σχηµατίσετε µια νέα σύνθετη λέξη. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50)  

Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου του σχολείου σας έχετε αναλάβει να 

παρουσιάσετε σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής σας τις απόψεις σας ως προς 

τη σχέση της ανθρώπινης πλεονεξίας µε τον υλικό ευδαιµονισµό και να προτείνετε τρόπους για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου. Η οµιλία σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά. (500 έως 600 

λέξεις) 
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2005 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Γιατί έπαψε ο σηµερινός άνθρωπος (ο στοχαστικός, φυσικά, και ευαίσθητος) να πιστεύει 

στον πολιτισµό του; 

 Η απάντηση στο ερώτηµα είναι, νοµίζω, η εξής: Γιατί µέσα στα αγαθά και παρ’ όλα τα 

αγαθά -τα υλικά εννοώ- που έχει αποκτήσει, δεν είναι ευτυχής. Με την εφεύρεση νέων µηχανών 

και την αδιάκοπη τελειοποίησή τους, προπάντων όµως µε τη συγκέντρωση αυτής της φοβερής 

δύναµης που δίνει στον άνθρωπο η µηχανή, έχει µπει σ’ ένα αδυσώπητο κύκλωµα από το οποίο 

µάταια αγωνίζεται να βγει. Η φορά του συστήµατος τον σπρώχνει όχι να κάνει σε όλους 

προσιτότερα τα µέσα που µπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες τους, αλλά να 

πολλαπλασιάζει τις ανάγκες του µεγάλου αριθµού διαδίνοντας την πολυτέλεια της µαταιοδοξίας, 

για να αυξάνει διαρκώς η κατανάλωση αγαθών. Εφόσον, όµως, δεν ανασυντάσσεται απάνω σε νέα 

βάση η κλίµακα των αξιών µας, αδύνατο να ανακοπεί ο ρυθµός της καλπάζουσας παραγωγής και 

ζήτησης αγαθών. 

 Αναγκάζεται λοιπόν ο άνθρωπος, για να ικανοποιήσει τις διαρκώς πολλαπλασιαζόµενες 

ανάγκες του, να καταναλίσκει ολοένα περισσότερα και ποικιλότερα αγαθά. Επειδή όµως αυτά δεν 

προσφέρονται βέβαια δωρεάν, αλλά αγοράζονται, και µάλιστα ακριβά, ο συνεχώς ερεθιζόµενος µε 

το δόλωµα των ανέσεων καταναλωτής υποχρεώνεται να διαλέξει έναν από δύο δρόµους, ολέθριους 

και τους δύο. Ή τον «έντιµο», δηλαδή την καλύτερα αµειβόµενη εργασία, την εντατική και 

καταπονητική, που του καταβροχθίζει τα καλύτερα χρόνια της ζωής και τον φθείρει γρήγορα. Ή τον 

«ανέντιµο», του δόλου και της αρπαγής, που ζηµιώνει το ληστή περισσότερο από τα θύµατά του. 

Παραλείπω µιαν άλλη συνέπεια της ανωµαλίας, για να µη γίνει ανυπόφορα µαύρη η εικόνα µου: 

τον κίνδυνο των πολεµικών ρήξεων που προκαλεί ο σκληρός ανταγωνισµός των ισχυρών, ρήξεων 

που µε τα σύγχρονα µέσα της καταστροφής µπορούν να διαλύσουν τον πλανήτη µας ως 

πυροτέχνηµα. 

www.neapaideia.gr W44



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

 Ιδού λοιπόν γιατί αµφισβητείται ο «πολιτισµός» µας. Με το κυνηγητό των ανέσεων, τη δίψα 

της πολυτέλειας, την επιδειξιοµανία υποδούλωσε τον δηµιουργό στα δηµιουργήµατά του, το 

πνεύµα στις επινοήσεις και στις κατασκευές του. Έκανε τον άνθρωπο δυστυχή (σωµατικά και 

ψυχικά τσακισµένο, νευρικά εξαντληµένο, πρόωρα γερασµένο - ή ηθικά ανάπηρο, κοινωνικά 

απόβλητο, αποθηριωµένο) µ’ εκείνα ακριβώς τα µέσα που περίµενε να του αλαφρώσουν το βάρος 

της ζωής. 

 Οι λύσεις που προτείνονται, ακόµα και από σοβαρούς ανθρώπους, για να βγούµε από το 

αδιέξοδο, είναι συνήθως διαµετρικά αντίθετες. Η µία: να αφορίσουµε το δαίµονα του σκανδάλου, 

την τεχνολογική πρόοδο, και συνειδητά να επιστρέψουµε στους «αρχαϊκούς» τρόπους παραγωγής 

και κατανάλωσης των αγαθών, για να ξαναβρούµε τη χαµένη µας ελευθερία, τον «απολεσθέντα 

παράδεισον». Η άλλη: να σταυρώσουµε τα χέρια και να παραδεχτούµε µε εγκαρτέρηση το µοιραίο, 

γιατί σωτηρία δεν υπάρχει αφού παραδοθήκαµε στο αµάρτηµα και πήραµε το δρόµο της 

απωλείας... Και οι δύο προτάσεις οδηγούν, νοµίζω, στο άτοπο, γιατί ούτε η µία είναι δυνατή, ούτε η 

άλλη. Η «µηχανή» µπήκε πια στη ζωή µας⋅ να τη βγάλουµε, είναι αδύνατο. 

(∆ιασκευή από το δοκίµιο «Πολιτισµός υπό αµφισβήτηση» του Ε.Π. Παπανούτσου, Η κρίση του 

πολιτισµού µας, Αθήνα 19803: εκδ. Φιλιππότη, σελ. 43-45). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

«Εφόσον, όµως, δεν ανασυντάσσεται απάνω σε νέα βάση η κλίµακα των αξιών µας, αδύνατο να 

ανακοπεί ο ρυθµός της καλπάζουσας παραγωγής και ζήτησης αγαθών»: Να αναπτύξετε την 

παραπάνω θέση του συγγραφέα σε µια παράγραφο (60 έως 80 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

«Γιατί έπαψε ο σηµερινός άνθρωπος (ο στοχαστικός, φυσικά, και ευαίσθητος) να πιστεύει στον 

πολιτισµό του;»: Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας µε τη χρήση της ερώτησης και της παρένθεσης στην 

παραπάνω παράγραφο; 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5)  

«αδιάκοπη», «φοβερής», «ολέθριους», «ζηµιώνει», «επινοήσεις»: Να γράψετε από ένα συνώνυµο 

για κάθε µια από τις παραπάνω λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

«Ιδού λοιπόν … να του αλαφρώσουν τo βάρος της ζωής»: Με τι είδους συλλογιστική πορεία 

(παραγωγική ή επαγωγική) οργανώνεται η παραπάνω παράγραφος του κειµένου; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

∆ιαπιστώνεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, παρά την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του, δεν 

νιώθει πάντοτε ευτυχισµένος. Να αναλύσετε τις αιτίες αυτού του φαινοµένου και να προτείνετε 

τρόπους αντιµετώπισής του σ’ ένα κείµενο που θα δηµοσιευθεί στο περιοδικό του σχολείου σας 

(400 έως 500 λέξεις). 
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2006 
Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η επιτυχία στη ζωή είναι σταθερό αίτηµα του ανθρώπου. Το πρώτο όνειρο, το οποίο 

φροντίζουν να ξυπνήσουν µέσα στην ψυχή του παιδιού οι γονείς, είναι το όνειρο της επιτυχίας. Και 

είναι νόµιµο αυτό το όραµα και δίκαιο το πάθος για επιτυχία που τροφοδοτεί την ύπαρξή µας 

αδιάκοπα. 

 Χρειάζεται να επιτύχει ο άνθρωπος στη ζωή, γιατί µονάχα τότε αισθάνεται βαθιά και 

ουσιαστικά εναρµονισµένος µε τον κόσµο. Όταν πετυχαίνει, τότε δεν φοβάται. Νιώθει να πηγάζει 

από µέσα του µια ιδιαίτερη δύναµη που του παρέχει το δικαίωµα να αντικρίζει κατάµατα τους 

ανθρώπους, να ζει µε έναν αέρα γαλήνης και σιγουριάς. 

 Όταν, όµως, αισθάνεται αποτυχηµένος, θαρρεί πως η ζωή τον απωθεί, πως ο κόσµος τον 

εχθρεύεται. Σπάζουν οι ιστοί εκείνοι που κάνουν βέβαιη και µόνιµη τη σχέση του µε τους άλλους. 

Η δυσπιστία και η ηττοπάθεια, η απαισιοδοξία και ο φθόνος κυριαρχούν µέσα του και κατατρώγουν 

τη διάθεση για γενναιοφροσύνη και αγάπη. 

 Το ερώτηµα, λοιπόν, δεν είναι αν πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει να επιτύχει στη ζωή του. 

Στο ενδεχόµενο αυτό η απόκριση είναι καταφατική. Το πρόβληµα, που αντιµετωπίζει ο ευαίσθητος 

και σκεπτόµενος άνθρωπος, είναι ποιο νόηµα έχει γι’ αυτόν η επιτυχία. Καθηµερινά, µάλιστα, 

έχουµε να κάνουµε µε ανθρώπους µανιακούς της επιτυχίας, αλλά η επιτυχία αυτή σπάνια βλέπουµε 

να έχει ηθικό βάρος και πνευµατική σηµασία. Μας καταπλήσσει, αλλά δεν µας φωτίζει. Μας 

αναγκάζει να τη λογαριάζουµε, αλλά δεν ελκύει την εκτίµησή µας, γιατί είναι εφήµερη. 

 Στην εποχή µας, κατά την οποία τα φαινόµενα λογαριάζονται περισσότερο από την ουσία 

των πραγµάτων, η επιτυχία πρέπει αναµφισβήτητα να φαίνεται. Πρέπει να έχει την κοινωνική 

αναγνώριση και επισφράγιση. Η κοινωνία πρέπει να εκδηλώνει την ευαρέσκειά της, να προσφέρει 

αξιώµατα και τίτλους, να επιβραβεύει «τον επιτυχηµένο» µε επαίνους και κολακείες. Συνέπεια 

όλων αυτών, µάλιστα, είναι να ρέει το χρήµα άφθονο και να στεφανώνει µε άνεση υλική τον 
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επιτυχηµένο. Αυτή η απτή, η φαινοµενική πραγµατικότητα θεωρείται από τους ανθρώπους της 

εποχής µας επιτυχία. 

 Η επιτυχία αυτή δεν έχει ηθικές προϋποθέσεις. Το αντίκρισµά της είναι µονάχα κοινωνικό. 

Τόσο, που δίκαια θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι επιτυχία δεν µπορεί να υπάρξει για τον 

άνθρωπο, αν δεν υπάρχει κοινωνία, αν ο άνθρωπος δεν εισπράξει το χειροκρότηµα της κοινωνίας. 

∆εν ενδιαφέρει αν η επιτυχία αυτή κατακτήθηκε µε µέσα επαίσχυντα, µε τρόπους πονηρούς, µε 

κινήσεις ανήθικες. Για την κοινωνία αυτού του είδους η επιτυχία δηµιουργεί δίκαιο. Ο 

επιτυχηµένος δικαιώνεται, έστω κι αν πέρασε πάνω από πτώµατα, επειδή η κοινωνία δείχνει να µην 

ερευνά τις αφορµές, τα κίνητρα, τα µέσα. Την ενδιαφέρουν τα αποτελέσµατα. Η επιτυχία στη ζωή 

είναι ένα αποτέλεσµα. 

 Εντελώς διαφορετικά τοποθετείται το θέµα από την ηθική συνείδηση. Εκείνη εξετάζει όχι 

τόσο τα αποτελέσµατα όσο τα κίνητρα, δεν την ενδιαφέρουν τα φαινόµενα αλλά τα υπάρχοντα 

εντός του ανθρώπου. Η ηθική συνείδηση γνωρίζει καλά πως η επιτυχία δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί, αν ο άνθρωπος δεν ολοκληρωθεί ηθικά, αν δεν φτάσει µε την αξία του και την 

εφαρµογή του ηθικού νόµου στη δηµιουργική και αγωνιστική παρουσία στη ζωή. 

 Μια τέτοια προσέγγιση συναρτά την επιτυχία µε την ποιότητα και τον αγώνα. Πρόκειται για 

αγώνα συνεχή, που γίνεται, για να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από το φόβο και την ανάγκη, να 

ζήσει σε µια κοινωνική πραγµατικότητα που την προσδιορίζει ο αλληλοσεβασµός και η δικαιοσύνη. 

Έτσι, η επιτυχία συναρτάται µε την ήρεµη συνείδηση ότι ο άνθρωπος πραγµατοποίησε το χρέος 

του, ότι άφησε το ίχνος του ως ακέραια και δηµιουργική ύπαρξη. 

 Εποµένως, η επιτυχία είναι ποιοτικό µέγεθος. Εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αίσθηση της 

πληρότητας. Τον αδελφώνει µε το συνάνθρωπο. Του επιτρέπει µέσα από τη δηµιουργική εργασία 

και το ήθος του να ενισχύει την πεποίθηση ότι πλάστηκε «καθ’ οµοίωση του Θεού». 

Κ. Τσιρόπουλος, ∆οκίµια Ευθύνης, εκδ. «ΑΣΤΗΡ», Αθήνα 1978 (σσ. 57-60, ∆ιασκευή) 

www.neapaideia.gr W48



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (80 έως 100 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 70 έως 80 λέξεων το περιεχόµενο του ακόλουθου αποσπάσµατος 

του κειµένου: «Όταν πετυχαίνει … γαλήνης και σιγουριάς». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να παρουσιάσετε τη δοµή της 6ης παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να γράψετε µια συνώνυµη για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «πηγάζει», «απωθεί», 

«εφήµερη», «αναµφισβήτητα», «δικαιώνεται». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να τρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στις παρακάτω περιόδους: [α] Αυτή η απτή, η 

φαινοµενική πραγµατικότητα θεωρείται από τους ανθρώπους της εποχής µας «επιτυχία». [β] 

Εντελώς διαφορετικά τοποθετείται το θέµα από την ηθική συνείδηση. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Σε µια συνάντηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων µε τους τελειοφοίτους του Λυκείου σου 

έγινε συζήτηση για το µέλλον σας και την προοπτική να επιτύχετε στη ζωή. Ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων εστίασε την οµιλία του στο ότι όποιος δεν εισαχθεί σε µια 

πανεπιστηµιακή σχολή ή σε ένα τεχνολογικό ίδρυµα δεν έχει προοπτική να επιτύχει στη ζωή του. 

Αναλαµβάνεις να απαντήσεις ως εκπρόσωπος των συµµαθητών σου στις θέσεις του Προέδρου του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. Γράψε την απάντηση, που θα έδινες στο συγκεκριµένο οµιλητή, 

παρουσιάζοντας το περιεχόµενο της έννοιας «επιτυχία» και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες οι νέοι 
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µπορούν να την κατακτήσουν µπαίνοντας στο στίβο της ζωής. (400 έως 500 λέξεις). Κάθε άποψη 

είναι δεκτή, αρκεί να είναι τεκµηριωµένη. 
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2010 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η κατάσταση στους δρόµους του Βερολίνου µετά από µία µεγάλη γιορτή είναι πιστό 

αντίγραφο της ζωής σε κάθε µεγαλούπολη: άδεια µπουκάλια σαµπάνιας παρατηµένα εδώ κι εκεί, 

µνηµεία της γιορτινής στιγµής. Συσκευασίες βεγγαλικών, βρεγµένες και πατηµένες. Η πόλη 

γιόρτασε άγρια, άγρια και χαρούµενα. Οι άγνωστοι, που τσούγκριζαν τα ποτήρια τους στους 

δρόµους πριν από µια βδοµάδα, έχουν κρυφτεί και πάλι πίσω από τους γιακάδες των παλτών τους. 

Κάτω από τα αλλεπάλληλα στρώµατα πλεκτών κρύβονται τα στοµαχάκια των εορτών. «Ήθελα να 

κάνω κάτι ακραίο» λένε τα στοµαχάκια, τα µπουκάλια σαµπάνιας, οι ξεχειλισµένοι κάδοι των 

σκουπιδιών. 

 Τα άχρηστα δώρα παραχώθηκαν στα ντουλάπια, στα συρτάρια. Η κατάχρηση αγαθών έχασε 

πια τον επείγοντα χαρακτήρα της, το ίδιο και ο στολισµός. Οι κάρτες, η διακόσµηση, όλα 

περισσεύουν. Αυτή είναι, σε όλη της τη µεγαλοπρέπεια, «η απώλεια των γιορτών», σύµφωνα µε τον 

οικονοµολόγο Τζόελ Βάλντφογκελ. Η άποψή του, ότι κάθε χρόνο ξοδεύουµε περισσότερα χρήµατα 

για δώρα απ’ όσο πιστεύουν οι παραλήπτες τους, αποδεικνύει την υπεραξία των δώρων και των 

γιορτών. Σύµφωνα µε την άποψή του, οι ηλικιωµένοι ψωνίζουν άχρηστα, ακριβά δώρα στους 

νεότερους, επειδή έχουν χάσει την επαφή τους µε τις ανάγκες της νέας γενιάς. Αλλά και τα 

ζευγάρια που ζουν µαζί χρόνια αγοράζουν δώρα κοινής προσδοκίας, όχι αυταπάρνησης. 

 Η συζήτηση γύρω από τα άχρηστα δώρα είναι ευνόητη. Έχει επηρεάσει το καταναλωτικό 

κοινό κι έχει δηµιουργήσει ένα νέο είδος «ευαισθησίας». Η αποδοχή του δώρου, όπως και η 

χρησιµότητά του, είναι σηµαντική· έχει περισσότερο από ποτέ συναισθηµατικές αντηχήσεις. Και 

οικονοµικές επίσης. Το καλό δώρο είναι το ακριβό δώρο. Το αποδεικνύει µια έρευνα των Σόνικ και 

Χέµενγουεϊ στην οικονοµική σελίδα του πρωτοχρονιάτικου «Νιου Γιόρκερ»: το σβήσιµο της τιµής, 

η έµµονη ιδέα πως ο παραλήπτης του δώρου ίσως ανακαλύψει πόσα πληρώσαµε (ποιο είναι δηλαδή 

το «κοστολόγιο» της σχέσης), αποδεικνύει ότι τα ακριβά δώρα φανερώνουν το ενδιαφέρον πιο 
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πειστικά από τα φτηνά. Έτσι εξηγείται και η απογοήτευση, όταν τα ακριβά δώρα δεν ενθουσιάζουν 

τους παραλήπτες. Ίσως γι’ αυτό ανθούν τα τελευταία χρόνια οι κάρτες δώρων, µια ήπια και 

κοινωνικά αποδεκτή µορφή ανταλλαγής µετρητών. Οι κάρτες δώρων λένε µε ευγενικό τρόπο: 

«Αφού είσαι εξ ορισµού ανικανοποίητος, πάρε ό,τι θέλεις και ξεφορτώσου µε». 

 Οι παρατηρήσεις των Αµερικανών οικονοµολόγων είναι πολύ ενδιαφέρουσες, για έναν 

πρόσθετο λόγο: ποτέ άλλοτε η Ευρώπη δεν έµοιαζε τόσο πολύ µε την Αµερική στην καταναλωτική 

της συµπεριφορά. Τις προάλλες, περνώντας µπροστά από ένα πολυκατάστηµα, είδα ωραίες, 

ανθεκτικές βαλίτσες που πωλούνταν προς 10 ευρώ. «Ωραία δώρα», σκέφτηκα, «φαίνονται πιο 

ακριβά απ’ όσο είναι», σκέψη που µου θύµισε πόσο µε είχε ενθουσιάσει και αναστατώσει η 

Αµερική στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Όλα ήταν µεγάλα, φτηνά και από µια άποψη χρήσιµα, 

τόσο φτηνά και τόσο χρήσιµα που δεν ήξερες τι να τα κάνεις. Η αίσθηση ότι τα αγαθά χαρίζονται, 

κάτι άγνωστο στην αγορά της Ευρώπης, δηµιουργούσε ένα αίσθηµα λαιµαργίας και ταυτόχρονου 

κορεσµού. Ήταν προφητική στιγµή: προεξοφλούσε το δικό µας αµερικανικό όνειρο, την αύξηση 

των προσφορών, τις «sales», την ευρωπαϊκή λαιµαργία και τον ευρωπαϊκό κορεσµό. 

 Η παγκοσµιοποίηση θα επέλθει πιθανότατα, αν χάσουµε αυτό το τελευταίο 

αντανακλαστικό: το να ελέγχουµε τη συνείδησή µας διαρκώς, το να θυµόµαστε πώς ζούσαµε 

κάποτε, τι είναι δεδοµένο, κοινωνικά επιβεβληµένο, τι εξαρτάται από εµάς. Η απώλεια των γιορτών 

µε οικονοµικούς και συναισθηµατικούς όρους θα είναι µικρότερη, αν την συζητάµε και την 

ελέγχουµε. Αν δεν τη θεωρούµε ένα ακόµη αναγκαίο κακό. 

Επιφυλλίδα της Αµάντας Μιχαλοπούλου Εφηµερίδα «Καθηµερινή» 06-01-07 (∆ιασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το παρακάτω απόσπασµα της δεύτερης 

παραγράφου: «οι ηλικιωµένοι ψωνίζουν άχρηστα, ακριβά δώρα στους νεότερους, επειδή έχουν 

χάσει την επαφή τους µε τις ανάγκες της νέας γενιάς». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε έναν τίτλο στο κείµενο που σας δόθηκε. (µονάδες 5) 

[β] Να εντοπίσετε και να γράψετε στο τετράδιό σας την επίκληση στην αυθεντία που υπάρχει στη 

δεύτερη παράγραφο του κειµένου. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις χωρίς να αλλάζει το νόηµα του 

κειµένου: «χαρούµενα», «ανακαλύψει», «διαρκώς», «απώλεια», «αναγκαίο». (µονάδες 5) 

[β] Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «πριν», 

«περισσότερα», «ακριβά», «ενθουσιάζουν», «αύξηση»,. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω φράσεις της τρίτης παραγράφου: 

ένα νέο είδος «ευαισθησίας», το «κοστολόγιο» της σχέσης. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Το επόµενο τεύχος του περιοδικού του σχολείου σας θα περιλαµβάνει αφιέρωµα µε θέµα «Το δώρο 

στη σύγχρονη εποχή». Να γράψετε ένα άρθρο 500 έως 600 λέξεων στο οποίο να αναφέρετε για 

ποιους λόγους οι άνθρωποι προσφέρουν δώρα και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται αυτή η 

προσφορά στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες. 

www.neapaideia.gr W53



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

2014 
Ηµερήσια & Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Στην προσπάθειά µας να ορίσουµε τον άνθρωπο, προβαίνουµε σε προσεκτική παρατήρηση 

των ενεργειών του. Και βλέπουµε πως οι ενέργειές του κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Είναι 

αυτές που ανάγονται στο «είναι» του και οι άλλες που ανάγονται στο «έχειν» του. Ο άνθρωπος 

επιθυµεί να είναι και θέλει να έχει. Τούτο σηµαίνει πως ο άνθρωπος δεν είναι ακόµη και δεν έχει 

ακόµη. Συνεπώς, η ριζική κατάσταση του ανθρώπου είναι η ελλειµµατικότητά του. Πρόκειται για 

µια αίσθηση έλλειψης την οποία πότε τη νοεί ως έλλειψη του «είναι» και πότε ως έλλειψη του 

«έχειν» του. Ο διχασµός αυτός της αίσθησης της έλλειψης είναι κεφαλαιώδης, αλλά και µοιραίος 

για την έκβαση του πεπρωµένου του ανθρώπου. 

 Η συναίσθηση της έλλειψης είναι το καίριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν 

νοείται χωρίς αυτή τη συναίσθηση. Δεν υπάρχει πλήρης άνθρωπος. Επειδή, όµως, η έλλειψη 

ακριβώς αυτή γίνεται αισθητή, σηµαίνει πως υπάρχει και η ροπή αποφυγής της, δηλαδή η ροπή 

προς την πληρότητα, την τελειότητα. Από µιαν άποψη, πολιτισµός είναι η απάντηση του ανθρώπου 

στην πρόσκληση αυτής της έλλειψης, που συναισθάνεται να απειλεί την ύπαρξή του. Ο 

πνευµατικός πολιτισµός είναι η απάντηση στην έλλειψη του «είναι» του ανθρώπου, ενώ ο 

τεχνολογικός πολιτισµός είναι η απάντηση στην έλλειψη του «έχειν». 

 Όσο πιο πνευµατικός είναι ο πολιτισµός στο σύνολό του ή ο άνθρωπος ατοµικά, τόσο 

περισσότερο ενδιαφέρεται για το «είναι» του και τόσο λιγότερο για το «έχειν» του. Οι 

θρησκευτικού τύπου πολιτισµοί, λ.χ., ενδιαφέρονταν για το «είναι» του ανθρώπου. Και οι άνθρωποι 

απαιτούσαν από τον εαυτό τους την οντολογική τους τελείωση, δηλαδή να δηµιουργήσουν ένα 

«είναι» άξιο να σταθεί ενώπιον του Θεού. Αλλά και, γενικότερα, διηνεκής µέριµνά τους ήταν πώς 

να βελτιώσουν τον εαυτό τους εσωτερικά, για να είναι άξιοι ενός υψηλού µέτρου (θρησκευτικού, 

ηθικού, αισθητικού, φιλοσοφικού), το οποίο παρείχε την οντολογική πληρότητα. Αποκλειστικό 
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έργο του πνευµατικού πολιτισµού είναι να φτειάξει ανθρώπους σύµφωνα µε τα ιδεατά πρότυπα τα 

οποία παρέχουν την τελείωση και διασώζουν τον άνθρωπο από τις µηδενιστικές ροπές. 

 Αυτό είναι και το περιεχόµενο της παιδείας του πνευµατικού πολιτισµού: να διασώσει το 

«είναι» του ανθρώπου από το µηδέν που το απειλεί· να το καταστήσει από δυνατότητα, 

πραγµατικότητα. Ο πνευµατικός πολιτισµός, όποια µορφή και να προσλάβει, εντέλει κατατείνει στη 

«σωτηρία» του ανθρώπου, θρησκευτική, ηθική, φιλοσοφική, αισθητική ─στη διαπεραίωσή του 

προς την τελειότητα. Βεβαίως, η τελειότητα αυτή τίθεται ως όριο. Διότι ποτέ δεν πραγµατοποιείται 

τελείως. 

 Αντίθετα, ο τεχνολογικός πολιτισµός θέλει να διασώσει τον άνθρωπο όχι µε την εσωτερική 

του µεταποίηση, αλλά µε την εξωτερική του εξασφάλιση, µε το «έχειν» του. Δεν απαιτεί από τον 

άνθρωπο καµιά συµµόρφωση προς υψηλές ιδεατές αρχές τελειότητας, παρά µόνο συµµετοχή στον 

παραγωγικό µηχανισµό. Όποιος µετέχει σ’ αυτόν τον µηχανισµό θα «σωθεί» µε την έννοια πλέον 

ότι θα «εξασφαλίσει» την ύπαρξή του µε άφθονη τροφή, ενδυµασία, κατοικία, καταναλωτικά 

αγαθά. Σ’ αυτόν τον πολιτισµό δεν απειλείται η ύπαρξη από τη γύµνια, την έλλειψη εν γένει των 

υλικών µέσων για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών. 

 Οι άνθρωποι αυτού του πολιτισµού δεν νιώθουν ότι υπολείπονται στο «είναι» τους, αλλά 

νιώθουν έντονα ότι υπολείπονται στο «έχειν» τους. Γι’ αυτό, δεν θέτουν ως στόχο να φτειάξουν τον 

εαυτό τους, αλλά να φτειάξουν περιουσία. Η παιδεία του πολιτισµού αυτού συνίσταται στην 

εκπαίδευση του ανθρώπου να είναι ικανός παραγωγός υλικών αγαθών. Δεν ενδιαφέρεται για τη 

µόρφωση της εσωτερικότητας του ανθρώπου ως ανθρώπου, διότι ο τεχνολογικός πολιτισµός δεν 

έχει πνευµατικά κριτήρια. Κριτήριά του είναι η αποδοτικότητα στην οικονοµική παραγωγή. Γι’ 

αυτό, η µόνη επιβράβευση που παρέχει και που αναγνωρίζεται, είναι η οικονοµική προαγωγή. 

 Η ασφάλεια που παρέχει το «έχειν» είναι υπολογίσιµη. Διότι ο άνθρωπος πάντοτε υπέφερε 

δεινώς από έλλειψη µέσων. Ωστόσο, η πλησµονή των µέσων δεν εξασφαλίζει εντέλει την ύπαρξη 

ως ύπαρξη. Υπάρχουν κίνδυνοι που υπερβαίνονται µε τα µέσα του «έχειν». Υπάρχουν, όµως, 

κίνδυνοι που το «έχειν» είναι ανίκανο να τους αντιµετωπίσει. Προεξάρχουν οι κίνδυνοι της 

εσωτερικής απαξίωσης, που αντιµετωπίζονται µόνο µε µέσα πνευµατικά, µε τα µέσα του «είναι». 

 Περαιτέρω, το «έχειν» δεν εξασφαλίζει τη χαρά, την αγάπη, τη γοητεία του κόσµου των 

αισθητικών και άλλων ιδεών, τη βαθειά ηδονή των πνευµατικών επιτευγµάτων. Διότι αυτά 

ανάγονται στο «είναι» και όχι στο «έχειν». Το «έχειν» εξασφαλίζει εξωτερικό πλούτο και 
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εσωτερική ένδεια. Γι’ αυτό, εντέλει, δεν σώζει, αλλά αφανίζει. Εγκαθιστά το µηδέν µέσα στην ψυχή 

και στο πνεύµα του ανθρώπου. 

Χρήστος Μαλεβίτσης, Πολιτεία και Ερηµιά, Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα 1975, σσ. 79-82 

(διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε. (100 έως 120 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο του αποσπάσµατος που 

ακολουθεί: «το “έχειν” δεν εξασφαλίζει τη χαρά, την αγάπη, τη γοητεία του κόσµου των 

αισθητικών και άλλων ιδεών, τη βαθειά ηδονή των πνευµατικών επιτευγµάτων». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στην τρίτη παράγραφο («Όσο πιο πνευµατικός ... από τις 

µηδενιστικές ροπές») του κειµένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 6) 

[β] Ποια νοηµατική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις «αντίθετα» (§5), γι’ αυτό (§6, το 

πρώτο από τα δύο), «διότι» (§7), «περαιτέρω» (§8). (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε από µία πρόταση για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις, έτσι ώστε να διαφαίνεται η 

σηµασία τους (χωρίς να αλλάζει η γραµµατική τους κατηγορία): «έκβαση», «διηνεκής», «ιδεατά», 

«συνίσταται», «ένδεια». 

[β] Από το δεύτερο συνθετικό της καθεµίας από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου, να γράψετε δύο 

λέξεις οµόρριζες, ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο, απλό ή σύνθετο: «προβαίνουµε», «απαιτούσαν», 

«δηµιουργήσουν», «κατατείνει», «υπολείπονται». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στα παρακάτω αποσπάσµατα και να τη µετατρέψετε στο 

άλλο είδος: [α] «Πρόκειται για µια αίσθηση έλλειψης την οποία πότε τη νοεί ως έλλειψη του 

«είναι» και πότε ως έλλειψη του «έχειν» του.» (µονάδες 2) [β] «Ωστόσο, η πλησµονή των µέσων 

δεν εξασφαλίζει εντέλει την ύπαρξη ως ύπαρξη.» (µονάδες 3) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

«Ο άνθρωπος επιθυµεί να είναι και θέλει να έχει». Σε ένα αποδεικτικό δοκίµιο (500 έως 600 

λέξεων) να αναφέρετε: [α] παράγοντες που ωθούν τον σύγχρονο άνθρωπο στην αλόγιστη επιδίωξη 

του «έχειν» και [β] εφόδια που απαιτούνται, προκειµένου ο άνθρωπος να επιτύχει την 

εξισορρόπηση ανάµεσα στο «έχειν» και το «είναι». 
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2014 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Με ευχάριστη έκπληξη ανακαλύπτω χάρη σε εσάς πως είµαι ένας επιτυχηµένος και, για να 

κυριολεκτήσω, πως µε θεωρείτε σεις οι νέοι σαν επιτυχηµένο. Ωστόσο, αναρωτιέµαι ποιος είναι 

πραγµατικά ο φτασµένος, ο επιτυχηµένος άνθρωπος στη ζωή. Και αυτή τη στιγµή µου έρχεται στον 

νου το ερώτηµα του Guillaume Apollinaire: «Πότε φτάνει µία ατµοµηχανή; Όταν τελειώσει 

κανονικά το δροµολόγιό της και φτάσει στον σταθµό του προορισµού της χωρίς κανείς να 

ασχοληθεί µαζί της ή όταν εκτροχιασθεί στον δρόµο και µιλούν όλες οι εφηµερίδες γι’ αυτή;». 

Μήπως αρκεί να βγεις έξω από τα συνηθισµένα µέτρα, από την αφάνεια για να θεωρηθείς ένας 

επιτυχηµένος; 

 Προσωπικά πιστεύω πως η πραγµατική επιτυχία στη ζωή είναι η απόκτηση της 

ψυχοδιανοητικής ισορροπίας που χαρίζει στο άτοµο η ενέργεια της προσωπικότητάς του, µαζί µε 

την ικανοποίηση που του προσφέρει η συνείδηση πως η ενέργεια αυτή είναι αυτοδύναµη. Είναι σαν 

µία χαρµόσυνη µυστική είδηση που αφορά στην αρχή µόνο τον εαυτό µας, έστω κι αν φτάσει καµιά 

φορά στα αυτιά µας από τον έξω κόσµο. Αυτό, όµως, απαιτεί ένα πολύ ψηλό όριο ψυχικής και 

ηθικής αντοχής που σπανίζει πολύ, ιδιαίτερα στην εποχή µας. Γι’ αυτό πολύ λίγοι είναι εκείνοι που 

επιζητούν στη ζωή µια τέτοια επιτυχία, που είναι ωστόσο η µόνη και συνταυτίζεται µ’ αυτό που 

ονοµάζουµε ευτυχία. 

 Για µια τέτοια λοιπόν επιτυχία, µία είναι η συνταγή και πολύ απλή. Μόνο που το φάρµακο 

είναι λίγο πικρό. Αφού χαράξεις τον δρόµο που έταξες στον εαυτό σου και που ταιριάζει στην 

ιδιοσυγκρασία σου, στον χαρακτήρα σου και στις ψυχοδιανοητικές σου ικανότητες, πρέπει να τον 

διαβείς χωρίς παρεκκλίσεις και παρεκτροπές και να προσπαθήσεις µε τις ίδιες σου δυνάµεις να 

φτάσεις στο τέρµα. Στο τέρµα που εσύ ο ίδιος έχεις προκαθορίσει. Χρειάζεται, όµως, κόπος πολύς 

και συνεχής, και µια ολάκερη ζωή πολλές φορές δεν αρκεί για να φτάσεις αυτοδύναµα σε µία 
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κάποια κορυφή. Αυτό το µονοπάτι είναι δύσκολο και τραχύ· κι αν φτάνουν µερικοί, πολλοί είναι 

εκείνοι που ξεµένουν στον δρόµο. 

 Και αν καταφέρεις να φθάσεις, πιθανόν να σε πιάσουν οι προβολείς της δηµοσιότητας και 

να θεωρηθείς ακόµη ένας επιτυχηµένος. Μα κι αν τύχει και βρεθείς έξω από την ακτίνα τους, πάλι 

θα είσαι ένας σωστός επιτυχηµένος, γιατί θα βρεις στους λίγους µα εκλεκτούς που θα σε 

περιβάλλουν µε την εκτίµησή τους, περισσότερη ίσως ζεστασιά από εκείνη που θα σου έδινε το 

ψυχρό πολλές φορές φως της δηµοσιότητας. 

 Γι’ αυτό οι περισσότεροι προτιµούν µια πιο εύκολη αναρρίχηση κι έτσι χάρις στη φυσική 

τους ευκαµψία εισχωρούν πιο εύκολα µέσα στο πεδίο της δηµόσιας προβολής. Και ενώ για την 

πρώτη περίπτωση υπάρχει µία µόνο και πολύ απλή συνταγή, για τούτη την παραπάνω οι συνταγές 

είναι πολλές και πιο σίγουρες. Δεν έχει κανείς παρά να διαλέξει εκείνη που ταιριάζει περισσότερο 

στην πνευµατική, ψυχική και ιδιαίτερα στην ηθική ιδιοσυστασία του καθώς και στο κλίµα που ζει. 

 Μια καλοβαλµένη, παραδείγµατος χάριν, και φροντισµένη βιτρίνα του εγώ ασκεί πολλές 

φορές τόση έλξη, που ο κόσµος αρκείται σ’ αυτήν χωρίς να ενδιαφέρεται αν έχει µέσα στο 

κατάστηµα το ανάλογο εµπόρευµα και ποια είναι η ποιότητά του. Έτσι, η λάµψη µιας στιλπνής 

επιφάνειας θαµπώνει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα εκείνους που τα µάτια τους έχουν µια ευπάθεια 

στο ισχυρό φως και δεν εξετάζουν τι λογής µέταλλο είναι αυτό που τους τυφλώνει µε την 

ακτινοβολία του. 

 Αναµφισβήτητα, η προβολή του εγώ αποτελεί µία φυσιολογική ψυχοβιολογική ανάγκη. Και 

η τοποθέτησή του σε όσο το δυνατό υψηλότερο υπόβαθρο χαρίζει στο άτοµο µία µεγάλη 

ικανοποίηση που µετατρέπεται σε αγαλλίαση, όταν η κοινή γνώµη ρίξει απάνω του τους προβολείς 

της. Έτσι, η επιτυχία δεν εξαρτάται µόνο από το ύψος που θα τοποθετήσουµε το εγώ µας αλλά και 

από τη λάµψη που θα του δώσει µία δηµόσια προβολή. 

 Προσωπικά, είτε από ψυχική ιδιοσυστασία είτε από χαρακτήρα και αγωγή, πίστεψα 

περισσότερο στην αµέτρητη ικανοποίηση που σου προσφέρει µία δύσκολη αναρρίχηση στη ζωή 

παρά στη χαρά που σου δίνει η εύκολη και γρήγορη άφιξη στην κορυφή. 

Άγγελος Κατακουζηνός, Ο επιτυχηµένος άνθρωπος, από το βιβλίο «Άγγελος Κατακουζηνός ο 

Βαλής µου», Λ. Κατακουζηνού, Αθήνα 2013, εκδ. Μικρή Άρκτος (Διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 11) 

Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο του αποσπάσµατος που 

ακολουθεί: «πίστεψα περισσότερο στην αµέτρητη ικανοποίηση που σου προσφέρει µία δύσκολη 

αναρρίχηση στη ζωή παρά στη χαρά που σου δίνει η εύκολη και γρήγορη άφιξη στην κορυφή». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 8) 

[α] Να βρείτε τον κυρίαρχο τρόπο πειθούς στην πρώτη παράγραφο («Με ευχάριστη έκπληξη ... 

ένας επιτυχηµένος;») του κειµένου και να τεκµηριώσετε την απάντησή σας. (µονάδες 4) 

[β] Ποια νοηµατική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις «Ωστόσο» (§1), «Όταν» (§1), 

«Έτσι» (§7), «είτε … είτε» (§8). (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 6) 

[α] Να εντοπίσετε στο κείµενο που σας δόθηκε και να καταγράψετε τέσσερα χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης της γλώσσας. (µονάδες 4) 

[β] Tι θέλει να πετύχει ο συγγραφέας µε τη χρήση της ερώτησης στο τέλος της πρώτης 

παραγράφου; (µονάδες 2) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις χωρίς να αλλάζει το νόηµα του 

κειµένου: «εκτροχιαστεί», «αντοχής», «διαβείς», «συνεχής», «αναµφισβήτητα». (µονάδες 5) 

[β] Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «ευχάριστη», «τραχύ», 

«ευκαµψία», «δηµόσιας», «αγαλλίαση». (µονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Το τελευταίο τεύχος του σχολικού σας περιοδικού έχει ως θέµα την επιτυχία στη ζωή. Να γράψετε 

ένα άρθρο 500-600 λέξεων στο οποίο να αναφέρετε: [α] Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι τα 

χαρακτηριστικά του επιτυχηµένου ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή και [β] ποιοι είναι οι παράγοντες 

που µπορούν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση αυτών των χαρακτηριστικών; 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 02.01. Διαφήµιση*** 

Η Ένωση Διαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδας σας προσκαλεί ως εκπρόσωπο των µαθητικών 

κοινοτήτων της χώρας σε ηµερίδα που διοργανώνει για τη λειτουργία της διαφήµισης. Στην 

παρέµβασή σας (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) παρουσιάζετε την 

αρνητική επίδραση της διαφήµισης σε παιδιά και εφήβους και προτείνετε τρόπους δηµιουργίας 

συνειδητοποιηµένων καταναλωτών. 

ΘΕΜΑ 02.02. Καταναλωτισµός** 

Διαβάσατε στον Τύπο ένα κείµενο που υπεράσπιζε την καταναλωτική κουλτούρα και αποφασίζετε 

να στείλετε ένα απαντητικό κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στον συντάκτη του, στο οποίο 

αναδεικνύετε τις επιπτώσεις του καταναλωτισµού στο περιβάλλον και την εργασία, τον ανθρώπινο 

ψυχισµό και τις σχέσεις, τον πολιτισµό και τη δηµοκρατία. 

ΘΕΜΑ 02.03. Επιτυχία* 

Σε ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας µε θέµα το επαγγελµατικό 

µέλλον των νέων ο Πρόεδρος σηµείωσε πως η είσοδος ενός µαθητή στο πανεπιστήµιο είναι 

«µονόδροµος» για την επιτυχία του στη ζωή. Αναλαµβάνετε να απαντήσετε ως εκπρόσωπος των 

συµµαθητών σας στη θέση του Προέδρου µε µία οµιλία (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε 

γραπτό λόγο), µε την οποία παρουσιάζετε τη δική σας αντίληψη για το περιεχόµενο της έννοιας 

«επιτυχία» και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες οι νέοι µπορούν να την κατακτήσουν µπαίνοντας 

στον στίβο της ζωής. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

4ο Διαγώνισµα 

Περιβάλλον & Βιώσιµη Ανάπτυξη 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ανέκαθεν η οικονοµική δράση του ανθρώπου ήταν µια δράση µέσα στη φύση και πάνω στη 

φύση. Αν στην πρώτη φάση της ιστορικής εξέλιξης των σχέσεων του ανθρώπου µε αυτήν το 

κυρίαρχο γνώρισµα στάθηκε η εξάρτηση του ανθρώπου από τις δυνάµεις της φύσης και του 

περιβάλλοντος, στη δεύτερη και πιο πρόσφατη φάση, και µάλιστα από τη βιοµηχανική επανάσταση 

και µετά, η σχέση µεταβάλλεται και το κυρίαρχο γνώρισµα γίνεται πλέον η υποταγή της φύσης 

στον άνθρωπο.  

 Ειδικότερα, η τεράστια µετάλλαξη που συντελέστηκε µε την είσοδο του ανθρώπου στο 

δεύτερο κύµα της εξέλιξης της κοινωνικής και της οικονοµικής ζωής από την αγροτική (agraria) 

στη βιοµηχανική περίοδο (industria) είχε ως συνέπεια την εντονότερη παρά ποτέ ανθρωπογενή 

παρέµβαση και εκµετάλλευση του φυσικού κόσµου. Αποτέλεσε κοινό τόπο καθ’ όλη αυτή την 

περίοδο η ιδέα ότι ο «πλούτος των εθνών» απορρέει από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 

βασικών συντελεστών της παραγωγής (φυσικό περιβάλλον, εργασία, εργοδοσία - κεφάλαιο). 

 Εκείνο που ακολούθησε δεν ήταν η ανάσχεση αλλά η ακόµη µεγαλύτερη, η ραγδαία 

επιτάχυνση των ρυθµών της οικονοµικής µεγέθυνσης και ανάπτυξης, ιδίως στον βιοµηχανικό και 

τον µεταβιοµηχανικό τοµέα της παραγωγής, αρχικά στον πρώτο, κατόπιν στον δεύτερο και 

αργότερα ακόµη και στον τρίτο κόσµο. Η συνέπεια ήταν να εκτιναχθεί ο πληθυσµός της γης από το 

1 δισ. πριν από 150 περίπου χρόνια στα 6 δισ. στο τέλος του 20ού αιώνα, ενώ ταυτόχρονα η άγρια 

εκµετάλλευση των συντελεστών του φυσικού περιβάλλοντος έχει οδηγήσει σε µια δύσκολα 

αντιµετωπίσιµη οικολογική κρίση.  

 Παρ’ όλα αυτά, η εκµετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο δεν έχει ακόµη µειωθεί, 

αλλά ίσως και να έχει ενταθεί, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το γεγονός ότι η διάκριση 

πλουσίων και φτωχών παραµένει τόσο µεταξύ των κρατών όσο και µεταξύ των ατόµων και των 

κοινωνικών οµάδων στο εσωτερικό πεδίο τόσο των πλουσίων όσο και των φτωχών χωρών. 
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Κοντολογίς, το κυρίαρχο υπόδειγµα ανάπτυξης φαίνεται να έχει πλέον αν όχι ξεπεράσει 

τουλάχιστον αγγίξει προ πολλού τα όρια ανοχής και αντοχής τόσο του ανθρώπινου όσο και του 

φυσικού περιβάλλοντος. Φαίνεται έτσι ότι η αρχικά θετική συνάρτηση µεταξύ της ανάπτυξης και 

του περιβάλλοντος τείνει να µετατραπεί σε αρνητική και αντιφατική, εφόσον πλέον η ανάπτυξη 

υποβαθµίζει το περιβάλλον, πράγµα που µε τη σειρά του υπονοµεύει τις προοπτικές της περαιτέρω 

ανάπτυξης και ευηµερίας. Η διπλή αρνητική ανάδραση  του κυκλώµατος της ανάπτυξης και του 1

περιβάλλοντος οδηγεί στην κρίση της ανάπτυξης, εφόσον προξενεί συνέπειες και επιπτώσεις στο 

περιβάλλον που δεν είναι σε θέση να ελέγξει και άρα να διασφαλίσει τις προοπτικές της περαιτέρω 

ανάπτυξης.  

 Λύση στο πρόβληµα µπορεί να αποτελέσει η «βιώσιµη ανάπτυξη» (sustainable 

development). Βιώσιµη είναι η ανάπτυξη που επιτρέπει να ικανοποιούµε τις ανάγκες του παρόντος 

δίχως όµως να υποθηκεύουµε τις συνθήκες του µέλλοντος. Πρόκειται για µια ιδέα που 

κωδικοποιήθηκε το 1987 από την αρµόδια Διεθνή Επιτροπή και στοχεύει ακριβώς να διορθώσει την 

αρνητική ανάδραση, αποκαθιστώντας µια θετική σχέση µεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος µέσω 

του περιορισµού των ανεπιθύµητων παρενεργειών της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αυτή 

λοιπόν παρεµβαίνει στο περιβάλλον µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται δυνατή η διατήρησή της 

και στο µέλλον. 

Μακρυδηµήτρης, Α. (2000, 24 Δεκεµβρίου). Το περιβάλλον και η βιώσιµη ανάπτυξη. Το Βήµα. 

Ανακτήθηκε από http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=129187. (διασκευή) 

 ανάδραση, η: Αντίστροφη ενέργεια των αποτελεσµάτων µιας διαδικασίας, στο αρχικό στάδιο της εξέλιξής της, έτσι 1

ώστε να την ενισχύει (θετική ανάδραση) ή να την εξασθενίζει και να τη σταθεροποιεί (αρνητική ανάδραση).
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε (σύµφωνα µε το κείµενο) το περιεχόµενο των προτάσεων που 

ακολουθούν, σηµειώνοντας δίπλα στον αριθµό της καθεµιάς τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 

αντίστοιχα. 

1) Το βιοµηχανικό µοντέλο ανάπτυξης είναι θνησιγενές. 

2) Η οικονοµική ανάπτυξη ήταν πάντοτε συνυφασµένη µε το φυσικό περιβάλλον. 

3) Το µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης περιορίζει τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. 

4) Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας έχει επιταχυνθεί σε όλες τις χώρες του πλανήτη. 

5) Ο παγκόσµιος πλούτος δεν κατανέµεται δίκαια. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 12)  

[α] Να εντοπίσετε το είδος του συλλογισµού (ως προς το είδος των προκείµενων προτάσεων και ως 

προς την πορεία της σκέψης) που υπάρχει στην β’ παράγραφο [«Ειδικότερα … κεφάλαιο)»] και τον 

αξιολογήσετε ως προς την ορθότητά του (εγκυρότητα και αλήθεια). (µονάδες 7) 

[β] Να καταγράψετε τη δοµή (δοµικά µέρη - τρόπος ανάπτυξης) της τελευταίας παραγράφου 

(«Λύση … µέλλον») του κειµένου. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 9)  

[α] «κυρίαρχο», «επιτάχυνση», «µεγέθυνσης», «υποβαθµίζει», «περιορισµού»: Να γράψετε µία 

αντίθετη λέξη για καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου. (µονάδες 5) 

[β] «συντελέστηκε», «ανθρωπογενή»: Με το β’ συνθετικό των λέξεων αυτών να γράψετε δύο νέες 

σύνθετες λέξεις που να το χρησιµοποιούν ως α’ και β’ συνθετικό αντίστοιχα. (µονάδες 4) 
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ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 4) 

Να ερµηνεύσετε τη χρήση των παρενθέσεων στη β’ παράγραφο [«Ειδικότερα … κεφάλαιο)»] του 

κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Παρά την αναµφισβήτητη συµβολή του φυσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του σύγχρονου 

πολιτισµού, η αλόγιστη εκµετάλλευση της φύσης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων 

είχε ως αποτέλεσµα την ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) 

που δηµοσιεύετε στη σχολική εφηµερίδα µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 

Ιουνίου) αναδεικνύετε την αναγκαιότητα να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία και προτείνετε 

τρόπους µε τους οποίους -σε εθνικό και διεθνές επίπεδο- αυτή µπορεί να επιτευχθεί. 
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2002 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Πριν από µία ακριβώς εβδοµάδα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Παγκόσµιας Συνόδου του 

ΟΗΕ για τη Γη, που έγινε στο Γιοχάνεσµπουργκ της Νότιας Αφρικής. Η σύνοδος κορυφής ή, όπως 

ονοµαζόταν επίσηµα, «Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη», ήταν, 

σύµφωνα µε τους διοργανωτές, η πιο σηµαντική, η πιο µεγάλη και η πιο πολυδάπανη σύνοδος που 

έχει γίνει έως τώρα. Στις εργασίες παραβρέθηκαν 150 αρχηγοί κρατών, 40.000 - 60.000 

αντιπρόσωποι κυβερνήσεων και µη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και περίπου 5.000 

δηµοσιογράφοι. 

 Ύστερα από έντονες διαφωνίες και αρκετές αντιπαραθέσεις, οι σύνεδροι από 190 χώρες 

κατέληξαν σε µια συµφωνία, ψηφίζοντας να υιοθετηθεί ένα κοινό, παγκόσµιο σχέδιο δράσης, που 

επικυρώθηκε επίσηµα από το σώµα της συνόδου, υπό τη µορφή πολιτικής διακήρυξης. 

 Το σχέδιο αποβλέπει στην καταπολέµηση της φτώχειας και στην προστασία του 

περιβάλλοντος, αλλά επικρίθηκε για το ότι χαρακτηρίζεται από έλλειψη συγκεκριµένων 

δεσµεύσεων και χρονοδιαγραµµάτων, έτσι ώστε να είναι πολύ δύσκολη η υλοποίηση των στόχων 

του. 

 Ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, χαρακτήρισε επιτυχή την παγκόσµια διάσκεψη, 

αν και παραδέχτηκε ότι δεν κατόρθωσε να πραγµατοποιήσει όλους τους αρχικούς στόχους της. Την 

αισιοδοξία του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ όµως, δε φαίνεται να συµµερίζονται οι περισσότερες 

µη κυβερνητικές οργανώσεις που συµµετείχαν στη σύνοδο, όπως η Greenpeace, το Παγκόσµιο 

Ταµείο για τη Φύση (WWF) κ.ά. 

 Οι εργασίες της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης στράφηκαν κυρίως γύρω από θέµατα που αφορούν 

την πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ενέργεια, το κλίµα, τη φτώχεια, την υγεία, τη γεωργία και τη 

βιοποικιλότητα. Ανάµεσα στις σηµαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν, εκτός από άλλες, 

εκείνες που αφορούν το νερό και την υγιεινή, τη βιοποικιλότητα, το εµπόριο και τη γεωργία. 
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 Συγκεκριµένα, ως προς το νερό και την υγιεινή, αποφασίστηκε, έως το έτος 2015, να 

αυξηθεί στο διπλάσιο ο αριθµός των ατόµων που έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό και σε 

στοιχειώδη µέσα υγιεινής. Σήµερα ο αριθµός των ατόµων που δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά 

αυτά µέσα ανέρχεται στα 2 δισ., δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσµού της Γης. 

Οι κυβερνήσεις δεσµεύτηκαν να παρουσιάσουν σχετικά προγράµµατα δράσης έως το 2005. 

 Όπως υπογραµµίστηκε στη σύνοδο, η πρόσβαση στα στοιχειώδη µέσα υγιεινής θα σήµαινε 

σηµαντική µείωση του αριθµού των θανάτων από χολέρα και άλλες ασθένειες. Υπολογίζεται ότι 

κατά τη διάρκεια των εννέα ηµερών της παγκόσµιας συνόδου, 50.000 παιδιά πέθαναν από 

ασθένειες που σχετίζονται µε την έλλειψη των αναγκαίων µέσων υγιεινής. 

 Στο πρόβληµα της βιοποικιλότητας, η σύνοδος αποφάσισε να µειώσει, όσο το δυνατόν 

περισσότερο, την εξαφάνιση σπανίων ειδών φυτών και ζώων έως το 2010, χωρίς όµως να υπάρξει 

καταγραφή του τρόπου δράσης προς επίτευξη του σκοπού αυτού. Αποφασίστηκε επίσης να γίνουν 

προσπάθειες αναβίωσης των αλιευτικών περιοχών και να ιδρυθεί ένα δίκτυο προστασίας των 

θαλασσών έως το 2012. Επιπλέον, αποφασίστηκε να γίνουν προσπάθειες για την ενίσχυση των 

κανονισµών που σχετίζονται µε την προστασία των δασών και την παράνοµη υλοτοµία. 

 Τέλος, για το εµπόριο και τη γεωργία, προς µεγάλη ανακούφιση οικολογικών οργανώσεων 

και υπουργών Περιβάλλοντος, τροποποιήθηκε τελικά ο όρος της σχετικής συµφωνίας που 

καθιστούσε απαραίτητη τη συναίνεση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) στην 

εφαρµογή µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, στη σύνοδο αποφασίστηκε το 

άνοιγµα των αγορών των οικονοµικά ισχυρότερων κρατών στα αγροτικά προϊόντα από τις πιο 

φτωχές χώρες. 

 Οι σύνεδροι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η φτώχεια και η καταστροφή του 

περιβάλλοντος είναι θέµατα αλληλένδετα και αποφάσισαν να γίνουν προσπάθειες ώστε να µειωθεί, 

τουλάχιστον στο ήµισυ, ο αριθµός των 1,2 δισ. ατόµων που σήµερα ζουν µε εισόδηµα κάτω από 

ένα δολάριο την ηµέρα. 

(από τον ηµερήσιο τύπο, διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε. (80 έως 100 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Με ποιες αποφάσεις οι σύνεδροι της Παγκόσµιας Συνόδου του ΟΗΕ αναγνώρισαν ότι «η φτώχεια 

και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι θέµατα αλληλένδετα»; Να δώσετε την απάντησή σας σε 

µια παράγραφο 40 περίπου λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

«Συγκεκριµένα, ως προς το νερό και την υγιεινή … σχετίζονται µε την έλλειψη των αναγκαίων 

µέσων υγιεινής»: Ποιοι τρόποι πειθούς χρησιµοποιούνται στο παραπάνω απόσπασµα; Να γράψετε 

από ένα παράδειγµα. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

«διαφωνίες», «επικυρώθηκε», «εξαφάνιση», «ανακούφιση», «εφαρµογή»: Για καθεµιά από τις 

παραπάνω λέξεις να γράψετε από µια δική σας πρόταση. Οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

οποιονδήποτε τύπο. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να εντοπίσετε και να µεταφέρετε στο τετράδιό σας δύο από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο 

κείµενο. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Να συντάξετε µια επιστολή 400 έως 500 λέξεων η οποία θα απευθύνεται στην Παγκόσµια Σύνοδο 

του ΟΗΕ στο Γιοχάνεσµπουργκ, λίγο πριν από το Συνέδριο του Σεπτεµβρίου 2002, και στην οποία 

θα διατυπώνετε τις απόψεις σας για την προστασία των θαλασσών και των δασών. 
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2007 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όλες οι βραδείες µεταβολές που προκαλούνται από την εξέλιξη των ειδών ή από µια 

προοδευτική µεταβολή του κλίµατος, δεν µπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία ενός 

ζωτικού χώρου. Αντίθετα, οι αιφνίδιες παρεµβάσεις, όσο ασήµαντες κι αν είναι φαινοµενικά, 

µπορούν να έχουν συνέπειες απρόοπτες, ακόµα και καταστρεπτικές. Η εισαγωγή ενός ζωικού 

είδους, εντελώς ακίνδυνου φαινοµενικά, µπορεί να ερηµώσει κυριολεκτικά τεράστιες περιοχές. 

Κάτι τέτοιο συνέβηκε στην Αυστραλία µε τους λαγούς. Η επίθεση αυτή, εναντίον της ισορροπίας 

ενός βιοτόπου, προκλήθηκε από τον άνθρωπο. Θεωρητικά, παρόµοιες αντιδράσεις είναι πιθανές, 

ακόµα και χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση, αλλά τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες. 

 Η σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον µεταβάλλεται ασυγκρίτως πιο γρήγορα από τις 

σχέσεις όλων των άλλων ζωντανών πλασµάτων. Ο ρυθµός της µεταβολής αυτής υπαγορεύεται από 

την πρόοδο της τεχνολογίας, που εξακολουθεί να επιταχύνεται κατά γεωµετρική πρόοδο. Εξαιτίας 

αυτού, ο άνθρωπος είναι αναγκασµένος να επιφέρει βαθιές µεταβολές και, µερικές φορές, ακόµα 

και την καταστροφή των βιοκοινοτήτων, µέσα στις οποίες και από τις οποίες ζει. Εξαίρεση 

αποτελούν οι άγριες φυλές, όπως π.χ. ορισµένοι Ινδιάνοι των Παρθένων δασών της Νοτίου 

Αµερικής, που ζουν από τα προϊόντα της συγκοµιδής ή του κυνηγιού τους. [...] 

 Οι πολιτισµοί του είδους αυτού δεν επηρεάζουν τον βιότοπό τους διαφορετικά απ’ ό,τι θα 

τον επηρέαζαν οι πληθυσµοί ενός ζωικού είδους. Μια από τις θεωρητικές πιθανότητες για τον 

άνθρωπο θα ήταν να ζήσει σε αρµονία µε τον βιότοπό του, ενώ µια άλλη θα ήταν να 

«δηµιουργήσει», µε τη βοήθεια της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, µια καινούργια βιοκοινότητα, 

προσαρµοσµένη στις ανάγκες του, και, κατ’ αρχήν, τόσο βιώσιµη, όσο και εκείνη που εµφανίστηκε 

χωρίς την παρέµβασή του. 

 Ο επιταχυνόµενος ρυθµός της σύγχρονης ζωής δεν αφήνει στους ανθρώπους τον χρόνο να 

σκέφτονται πριν ενεργήσουν. Είναι, µάλιστα, περήφανοι για τη «δράση» τους, και δεν τους περνάει 
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καν από τον νου η υποψία ότι διαπράττουν εγκλήµατα κατά της φύσης και του ίδιου του εαυτού 

τους. Οι ζηµιές αυτές επεκτείνονται σήµερα παντού, µε τη χρησιµοποίηση από τον άνθρωπο 

χηµικών προϊόντων, για την καταστροφή των εντόµων στη γεωργία και τη δενδροκοµία, και µε την 

ίδια µυωπία στη φαρµακολογία. 

 Οι βιολόγοι, οι ειδικευµένοι στην ανοσοποίηση, διατυπώνουν τις σοβαρότερες επιφυλάξεις 

σχετικά µε τα πιο συνηθισµένα φάρµακα. Η τάση να θέλουµε να «τα πετύχουµε όλα αµέσως», µας 

κάνει ώστε, σε ορισµένους τοµείς της χηµικής βιοµηχανίας, να φερόµαστε µε µια ελαφρότητα 

πραγµατικά εγκληµατική, σχετικά µε την πώληση προϊόντων, που η µακροπρόθεσµη δράση τους 

µάς είναι απόλυτα απρόβλεπτη. Μια ασυνειδησία απίστευτη βασιλεύει, τόσο στον τοµέα του 

οικολογικού µέλλοντος της γεωργίας, όσο και της ιατρικής. Όσοι θέλησαν να υψώσουν τη φωνή 

τους εναντίον της ασυλλόγιστης χρησιµοποίησης εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και χηµικών 

προφυλακτικών φαρµάκων διασύρθηκαν µε επονείδιστο τρόπο. 

 Ο πολιτισµένος άνθρωπος, που ερηµώνει µε τυφλό βανδαλισµό τον φυσικό του περίγυρο 

από τον οποίο αντλεί τη διατροφή του, απειλεί τον εαυτό του µε οικολογική καταστροφή. Όταν οι 

οικονοµικές συνέπειες του βανδαλισµού αυτού θ’ αρχίσουν να γίνονται αισθητές, ο άνθρωπος θ’ 

αναγνωρίσει µάλλον το σφάλµα του, αλλά, τότε, θα είναι ίσως πολύ αργά. Εκείνο που ο άνθρωπος 

προσέχει ακόµα λιγότερο, είναι ο βαθµός που οι βάρβαρες αυτές µέθοδοι βλάπτουν την ψυχή του. 

Η αποξένωση από τη φύση, που γενικεύεται και εξαπλώνεται µε ταχύ ρυθµό, είναι, σε µεγάλο 

βαθµό, υπεύθυνη για την επιστροφή στη βαναυσότητα του πολιτισµένου ανθρώπου, στον αισθητικό 

και ηθικό τοµέα. Τι θα µπορούσε να ξυπνήσει στον νέο το αίσθηµα του σεβασµού, όταν το καθετί 

που βλέπει γύρω του είναι έργο ανθρώπινο και -το χειρότερο- αυτό το έργο είναι άσχηµο και 

χυδαίο; 

«Η ερήµωση του περιβάλλοντος» του Κόνραντ Λόρεντς από «Τα 8 θανάσιµα αµαρτήµατα του 

πολιτισµού µας», εκδόσεις ΘΥΜΑΡΙ, Αθήνα 1979, σσ. 46-50. (∆ιασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε σε 100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου σε µια παράγραφο 70 έως 90 

λέξεων: «Ο επιταχυνόµενος ρυθµός της σύγχρονης ζωής δεν αφήνει στους ανθρώπους τον χρόνο να 

σκέφτονται πριν ενεργήσουν». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

«Όλες οι βραδείες µεταβολές ... σπάνιες»: Να αναλύσετε τους τρόπους µε τους οποίους 

αναπτύσσεται η παραπάνω παράγραφος του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «ασήµαντες», 

«Θεωρητικά», «βαθιές», «να υψώσουν», «βλάπτουν». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να εντοπίσετε στο κείµενο τις λέξεις ή τις φράσεις που βρίσκονται µέσα σε εισαγωγικά (µονάδα 

1,5) και να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών (µονάδες 3,5). 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Τα τελευταία χρόνια η επέµβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

καταστρεπτική, γεγονός που προκαλεί ανησυχία τόσο στην επιστηµονική κοινότητα, όσο και στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της συµπεριφοράς αυτής του ανθρώπου 

απέναντι στο περιβάλλον και ποια µέτρα, κατά τη γνώµη σας, πρέπει να ληφθούν για την 

προστασία του; Να εκθέσετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις) που θα 

δηµοσιεύσετε στο περιοδικό του σχολείου σας. 

www.neapaideia.gr Q75



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

2010 
Ηµερήσια Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Σαν σήµερα, πριν από 60 χρόνια, η Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

υιοθέτησε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κείµενο - ακρογωνιαίο λίθο 

το οποίο συντάχθηκε µετά τη διάπραξη αφάνταστων ωµοτήτων. Αυτή η διακήρυξη και τα νοµικά 

έγγραφα που προέκυψαν απ’ αυτήν µας βοήθησαν να καταπολεµήσουµε τα βασανιστήρια, τις 

διακρίσεις και την πείνα. Και τώρα η ίδια διακήρυξη θα πρέπει να µας οδηγήσει στη µάχη εναντίον 

µιας από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα: των αλλαγών στο 

κλίµα του πλανήτη. 

 Καθώς αντιπρόσωποι απ’ όλες τις χώρες κάθονται στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων για 

την Κλιµατική Αλλαγή, οι φτωχοί άνθρωποι ήδη αντιµετωπίζουν τις συνέπειες της υπερθέρµανσης 

του πλανήτη. Από αυξανόµενες ξηρασίες ως αυξανόµενες πληµµύρες, από χαµηλότερη αγροτική 

παραγωγικότητα ως συχνότερες και ισχυρότερες καταιγίδες, πολλοί πιστεύουν δικαίως ότι τα 

πράγµατα µόνο θα επιδεινώνονται. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην ασφάλεια, στην Υγεία και στον 

βιοπορισµό απειλούνται όλο και πιο πολύ από τις αλλαγές στο κλίµα της Γης. 

 Οι φτωχότεροι, οι οποίοι ευθύνονται λιγότερο για το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής, 

σηκώνουν τώρα το βαρύτερο φορτίο των επιπτώσεων. Το 97% των θανάτων που σχετίζονται µε 

φυσικές καταστροφές καταγράφεται ήδη σε αναπτυσσόµενες χώρες. Στη Νότια Ασία, τα 17 

εκατοµµύρια άνθρωποι που ζουν επάνω σε αµµώδεις όχθες των ποταµών του Μπανγκλαντές θα 

µπορούσαν να µείνουν άστεγοι ως το 2030, καθώς τα νερά που προέρχονται από το λιώσιµο των 

πάγων στα Ιµαλάια πληµµυρίζουν τα σπίτια τους. Στη Νότια Αµερική, η µείωση των χιονοπτώσεων 

µέσα στα επόµενα 15- 20 χρόνια θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο περισσότερα από 9 εκατοµµύρια 

άτοµα, τα οποία ζουν στη Λίµα, τη µεγαλύτερη πόλη του Περού. 

 Εκείνοι που είναι ήδη φτωχοί και ευάλωτοι θα συνεχίζουν να πλήττονται δυσανάλογα. 

Ολοένα και περισσότερο η γη θα γίνεται πολύ ξηρή για να καλλιεργηθεί, τα σπαρτά θα ξεραίνονται, 
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η αυξανόµενη στάθµη της θάλασσας θα διαβρώνει τα παραθαλάσσια εδάφη, οι πόροι της ζωής θα 

εξαφανιστούν. Οι εκποµπές άνθρακα έχουν ανθρώπινες και περιβαλλοντικές συνέπειες. Στο βαθµό 

που οι µεγάλες βιοµηχανικές χώρες συνεχίζουν να εκπέµπουν ρυπογόνα αέρια που συντελούν στο 

«φαινόµενο του θερµοκηπίου», τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα της ζωής, της ασφάλειας, του 

φαγητού, της Υγείας εκατοµµυρίων φτωχών ανθρώπων του κόσµου θα συνεχίζουν να 

παραβιάζονται. 

 Επειδή η κλιµατική αλλαγή αντιπροσωπεύει µια νέα και άνευ προηγουµένου απειλή για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων και οι σχετικοί 

οργανισµοί πρέπει να εξελιχθούν, ώστε να προστατεύσουν αυτά τα δικαιώµατα. Εκείνο όµως που 

είναι το πλέον σηµαντικό είναι να αναλάβουν τα κράτη άµεση δράση, ώστε να αποφευχθούν 

σοβαρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 Τα θεσµοθετηµένα ανθρώπινα δικαιώµατα παρέχουν µια ισχυρή βάση, επάνω στην οποία 

µπορούν να «οικοδοµηθούν» αρχές, µε στόχο να ανακοπεί η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή. Πρέπει 

επειγόντως να περιοριστούν οι εκποµπές ρυπογόνων αερίων, ώστε να σεβαστούµε και να 

προστατεύσουµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα από τις µελλοντικές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής. 

Παράλληλα, η υποστήριξη των φτωχότερων κοινοτήτων, ώστε να προσαρµοστούν στις ήδη 

παρούσες κλιµατικές επιδράσεις αποτελεί τη µοναδική µέθοδο αποκατάστασής τους. 

Εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 13 ∆εκεµβρίου 2008 (∆ιασκευή) 

www.neapaideia.gr Q77



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη τουκειµένου που σας δόθηκε σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω 

αποσπάσµατος του κειµένου: «το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων και οι σχετικοί 

οργανισµοί πρέπει να εξελιχθούν, ώστε να προστατεύσουν αυτά τα δικαιώµατα». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος («Οι φτωχότεροι … πόλη του Περού») του 

κειµένου; (µονάδες 4) 

[β] Να βρείτε τα δοµικά στοιχεία της συγκεκριµένης παραγράφου. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «συχνότερες», 

«επιδεινώνονται», «ασφάλεια», «αυξανόµενη», «παρούσες». (µονάδες 5) 

[β] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «αλλαγές», «ευάλωτοι», «να 

εκπέµπουν», «άνευ», «να ανακοπεί». (µονάδες 5) 

 ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 8) 

[α] Να µετατραπεί η παθητική σύνταξη του παρακάτω αποσπάσµατος σε ενεργητική. «Τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα στην ασφάλεια, στην Υγεία και στον βιοπορισµό απειλούνται όλο και πιο 

πολύ από τις αλλαγές στο κλίµα της Γης». (µονάδες 4) 

[β] «φαινόµενο του θερµοκηπίου», «οικοδοµηθούν»: Να δικαιολογηθεί η χρήση των εισαγωγικών.

(µονάδες 4) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση και δικαίωµα όλων µας. Σε άρθρο (500 έως 600 

λέξεις) που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα να αναπτύξετε τους λόγους για τους 

οποίους πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον και να προτείνετε τρόπους µε τους οποίους οι 

µαθητές µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού. 
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2011 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει ο πλανήτης, καθώς όλο και περισσότερα είδη απειλούνται µε εξαφάνιση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η καταστροφή του τροπικού δάσους του Αµαζονίου, ενός από τα 

πλουσιότερα οικοσυστήµατα στον κόσµο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις επιτυχούς 

διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Η συνολική εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ρόδινη.  

 Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την επιτάχυνση της εξαφάνισης των ειδών. Όσο αυξάνεται 

ο πληθυσµός, τόσο µεγαλύτερο είναι το τίµηµα για το περιβάλλον: µε την εντατική καλλιέργεια της 

γης, τις κατασκευές, τη µόλυνση, την κοπή των δέντρων και την υπερεκµετάλλευση των ωκεανών, 

βλάπτουµε το οικοσύστηµα και καταστρέφουµε τους πιο πολύτιµους πόρους από τους οποίους 

εξαρτιόµαστε απόλυτα.  

 Αποτελούµε και εµείς µέρος της βιοποικιλότητας, αυτού του ιστού της ζωής, όπου οι 

άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά και άλλοι οργανισµοί εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο. Χρειαζόµαστε 

τη φύση -µας προσφέρει καθαρό αέρα, καθαρό νερό και τροφή, ανακυκλώνει τα απορρίµµατα και 

ρυθµίζει το κλίµα. Και όλα αυτά δωρεάν! Σύµφωνα µε πρόσφατους υπολογισµούς, αν επρόκειτο να 

αντικαταστήσουµε αυτές τις υπηρεσίες που παρέχει η φύση µε άλλες τεχνητές εναλλακτικές λύσεις, 

αυτό θα µας κόστιζε δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο -και σε ορισµένες περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν 

θα ήταν καν εφικτό. Αν δεν αλλάξουµε τη συµπεριφορά µας, η ευχάριστη ζωή µας πρόκειται να 

αλλάξει.  

 Θα έχετε ίσως δει κάποια λίµνη που είχε κρυστάλλινα καθαρά νερά να µετατρέπεται σε 

πράσινο βάλτο. Ο φαύλος κύκλος αρχίζει µε τη µόλυνση που σκοτώνει τα ψάρια, τα οποία 

κανονικά θα έτρωγαν τα φύκια, µέχρι τελικά να καταρρεύσει όλο το οικοσύστηµα. Μήπως αυτό 

είναι µόνο µια πρόγευση από όσα µας επιφυλάσσει το µέλλον;  
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 Τα οικοσυστήµατα επηρεάζονται, επίσης, από την κλιµατική αλλαγή. Οι εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιµα και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος -

ιδιαίτερα των δασών και των υγροτόπων- έχουν οδηγήσει στην υπερθέρµανση του πλανήτη. Αν δεν 

µειώσουµε αυτές τις εκποµπές και δεν διατηρήσουµε υγιή τα οικοσυστήµατα, η θερµοκρασία 

µπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 1 έως 6 οC αυτόν τον αιώνα, µε σοβαρές συνέπειες για όλους. Τα 

συχνότερα φαινόµενα ξηρασίας, κυµάτων καύσωνα, πληµµυρών και πυρκαγιών θα θέσουν σε 

κίνδυνο τα ζώα, τα φυτά και τους ανθρώπους.  

 Χρειαζόµαστε υγιή οικοσυστήµατα για να αµβλύνουµε την κλιµατική αλλαγή και να 

προσαρµοστούµε σε αυτήν, καθώς και για να αποφύγουµε τις πιο δυσµενείς της συνέπειες. Οι 

ωκεανοί, τα δάση και οι βάλτοι αποτελούν φυσικές «παγίδες άνθρακα». Τα παράκτια 

οικοσυστήµατα, όπως οι υγρότοποι, τα δάση µε µαγκρόβια δέντρα (µε ρίζες µέσα στην θάλασσα), 

οι κοραλλιογενείς ύφαλοι και οι παραλίες µε φυσικά φράγµατα, προσφέρουν φυσική προστασία 

στις ακτογραµµές.  

 ∆εν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε την απώλεια της βιοποικιλότητας, αν δεν 

αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή. Είναι, όµως, αντίστοιχα αδύνατο να αντιµετωπίσουµε την 

κλιµατική αλλαγή, χωρίς να διαχειριστούµε τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα. Και τα δύο 

προϋποθέτουν συντονισµένη παγκόσµια δράση. Και πρέπει να ξεκινήσουµε από εµάς τους ίδιους!  

 Από το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης 2010-2011 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε σε 80 έως 100 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 12) 

Να αναπτύξετε µε παραδείγµατα σε µια παράγραφο 60 έως 80 λέξεων το περιεχόµενο της 

παρακάτω φράσης: «υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις επιτυχούς διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος».  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6) 

Να αναφέρετε δύο τρόπους ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου, εντοπίζοντάς τους στο κείµενο.  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8) 

[α] Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «παρέχει», 

«εφικτό», «ίσως», «συνέπειες». (µονάδες 4) 

[β] Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «υπεύθυνοι», 

«βλάπτουµε», «απόλυτα», «συχνότερα». (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 9) 

[α] Να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη (ενεργητική - παθητική) στις παρακάτω προτάσεις (µονάδες 2) 

και να τη µετατρέψετε στην αντίθετή της (µονάδες 2): «Τα οικοσυστήµατα επηρεάζονται, επίσης, 

από την κλιµατική αλλαγή», «Τα συχνότερα φαινόµενα ξηρασίας, κυµάτων καύσωνα, πληµµυρών 

και πυρκαγιών θα θέσουν σε κίνδυνο τα ζώα, τα φυτά και τους ανθρώπους». 

[β] Να εξηγήσετε τη λειτουργία των σηµείων στίξης στα παρακάτω αποσπάσµατα: «Όσο αυξάνεται 

ο πληθυσµός, τόσο µεγαλύτερο είναι το τίµηµα για το περιβάλλον:» (άνω και κάτω τελεία), «Και 

όλα αυτά δωρεάν!» (θαυµαστικό), «Μήπως αυτό είναι µόνο µια πρόγευση από όσα µας 

επιφυλάσσει το µέλλον;» (ερωτηµατικό), «Οι ωκεανοί, τα δάση και οι βάλτοι αποτελούν φυσικές 

“παγίδες άνθρακα”» (εισαγωγικά), «τα δάση µε µαγκρόβια δέντρα (µε ρίζες µέσα στην 

θάλασσα)» (παρένθεση) (µονάδες 5).  
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Συµµετέχοντας στο Συµβούλιο Νέων της Ευρώπης εκφωνείτε οµιλία 500 περίπου λέξεων µε θέµα 

την απώλεια της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Στην οµιλία σας αυτή να εξηγήσετε γιατί οι 

άνθρωποι της εποχής µας έχουν ευθύνη για την επιτάχυνση της εξαφάνισης των ειδών και να 

προτείνετε τρόπους µε τους οποίους οι νέοι µπορούν να συντελέσουν στην αλλαγή της ανθρώπινης 

νοοτροπίας και στάσης γενικότερα απέναντι στο περιβάλλον.  
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2013 
Ηµερήσια & Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Τη ζωή στη Γη ο άνθρωπος ελάχιστα την σέβεται, η ζωή όµως σε άλλους κόσµους διεγείρει 

το ενδιαφέρον και τη φαντασία του. Είναι άραγε περιέργεια, κατακτητική διάθεση ή απλώς ένα 

διανοητικό παιχνίδι; Ίσως όλα µαζί, ταυτόχρονα όµως κι ένα βαθύ αίσθηµα µοναξιάς. Άλλωστε τη 

ζωή του εδώ ο άνθρωπος την έχει καταστήσει πιεστική και ανούσια. Περιµένει λοιπόν ένα χέρι 

βοηθείας και παρηγοριάς από τους πλανήτες και τα µακρινά άστρα. Ακόµη όµως και αν δεχθούµε 

µε αισιοδοξία ότι η ζωή δεν ανθίζει µόνον στη Γη, αλλά ότι αφθονεί στο Σύµπαν, ένας άλλος 

καθοριστικός παράγοντας ορθώνεται. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί -όσο και αν αντιτίθεται 

στις ενδόµυχες επιθυµίες µας- ότι µε τη ζωή αυτή η επικοινωνία εµφανίζεται, για το ορατό 

τουλάχιστον µέλλον, ανέφικτη. 

 Με τη ζωή λοιπόν στο Σύµπαν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουµε, η ζωή όµως γύρω µας 

ανθίζει. Η ζωή εδώ, σ’ έναν µικρό και πανέµορφο πλανήτη, ανέδειξε ύστερα από σιωπηλές 

διεργασίες που διήρκεσαν δισεκατοµµύρια χρόνια µια θαυµαστή ποικιλία έµβιων όντων. Οι 

θάλασσες και τα δάση της Γης, τα βουνά και οι πεδιάδες της αποκαλύπτουν κάθε στιγµή τη γοητεία 

που κρύβουν τα χιλιάδες όµοια ή ανόµοια δηµιουργήµατα της εξελίξεως. Η ανεµώνη και το 

δελφίνι, ο αίλουρος αλλά και ο γυπαετός, τα ανθρώπινα όντα στις πολλαπλές φυλετικές τους 

παραλλαγές, είναι δίπλα µας, συµµέτοχα του ίδιου πλανήτη και του µέλλοντός του. 

 Αποκαλύπτεται όµως επίσης σε όλη του την τραγική αντίφαση ότι ο άνθρωπος, αυτή η 

περιούσια κορύφωση της εξελίξεως, έχει διπλή υπόσταση. Από τη µια είναι ικανός για µεγάλες 

πράξεις, έµαθε µε την επιστηµονική του γνώση να κατανοεί τον κόσµο αλλά και γέννησε 

αριστουργήµατα στον λόγο και στην τέχνη. Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την 

ιστορική πορεία του µε πολέµους και αγριότητες, θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την αδικία 

και τις ανισότητες. Ελάχιστα, τέλος, σέβεται τις πολλαπλές εκφράσεις της ζωής, ενώ η φύση και οι 

θάλασσες του πλανήτη είναι συχνά τα θύµατα των συµφερόντων του. Η υπερφίαλη αυτή στάση του 
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ανθρώπου έχει αλλοιώσει έτσι ένα θαυµαστό περιβάλλον, που ωστόσο υπήρξε και το λίκνο της 

δικής του υπάρξεως. 

 Είναι λοιπόν καιρός να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι η ζωή αλλού ίσως υπάρχει, αλλά η 

προσδοκία να την συναντήσει δεν θα πραγµατωθεί εύκολα. Η ζωή όµως στη Γη ανθίζει ακόµα και 

τον περιµένει. Αν όσο είναι ακόµα καιρός τείνει το χέρι του προς τη ζωή αυτή, το φυτικό και ζωικό 

της θαύµα, τον Άλλο και τους άλλους, ίσως αισθανθεί λίγο πιο άξιος έποικος της Γης. 

 Έτσι είναι σοφότερο να εξαντλήσουµε τις προσπάθειες για καλύτερη επικοινωνία, εδώ στη 

Γη. Το περίεργο ωστόσο είναι ότι, όσο η επικοινωνία αυτή πυκνώνει µε το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η µοναξιά µας, η ανθρώπινη, µεγαλώνει 

και η αποξένωση κυριαρχεί. Φαίνεται ότι αυτό που απαιτείται είναι κάτι περισσότερο από την 

τεχνολογική έκρηξη της εποχής: απαιτείται βαθύτερη παιδεία και ουσιαστικότερες αξίες του 

πολιτισµού. Οι εφιάλτες, άλλωστε, από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα πληθαίνουν, και η Γη δεν 

φαίνεται να αντέχει για καιρό ακόµα την αφροσύνη µας. 

 Σηµασία εποµένως δεν έχει να συναντηθούµε -αν ποτέ συναντηθούµε- στο πολύ µακρινό 

µέλλον µε κάποια όµοια ή ανόµοια µε µας δηµιουργήµατα της εξελίξεως. Το σπουδαίο θα ήταν να 

µπορούµε τότε να υπερηφανευθούµε, σε χιλιάδες ή εκατοµµύρια χρόνια, ότι το ανθρώπινο είδος 

έχει κατακτήσει υψηλά επίπεδα ισότητας και αξιών, και ότι οι πόλεµοι έχουν εκλείψει και ότι η Γη, 

το λίκνο της ανθρώπινης ζωής, έχει επουλώσει τις πληγές στις θάλασσες, τα δάση ή την 

ατµόσφαιρά της, και είναι πάλι ένας πανέµορφος πλανήτης. Διάσπαρτα άλλωστε, εδώ ή εκεί, θα 

βρίσκονται πάντοτε τα επιτεύγµατα των σπουδαίων πολιτισµών, που αιώνες τώρα συνοδεύουν τη 

διαδροµή του ανθρώπου. 

 Η «εξωγήινη µοναξιά», λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα εγκαταλείψει εύκολα τον άνθρωπο. Η 

γήινή του ωστόσο µοναξιά, που είναι επικίνδυνη και πιο ανάλγητη, είναι µεγάλη ανάγκη να 

απαλυνθεί. Τότε θα αναδειχθεί η µοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, και η αναζήτηση της 

εξωγήινης ζωής θα αποκτήσει άλλο περιεχόµενο και νόηµα. 

Γιώργος Γραµµατικάκης, Ένας Αστρολάβος του Ουρανού και της Ζωής. Πανεπιστηµιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013. 2η έκδοση (Διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το περιεχόµενο του αποσπάσµατος που 

ακολουθεί: «όσο η επικοινωνία [...] πυκνώνει µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το διαδίκτυο και τα 

κινητά τηλέφωνα, τόσο η µοναξιά µας, η ανθρώπινη, µεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Να βρείτε τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου («Αποκαλύπτεται όµως … υπάρξεως») 

του κειµένου. (µονάδες 3) 

[β] Να βρείτε µέσα στο κείµενο τέσσερα παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου. (µονάδες 

4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «ταυτόχρονα», 

«γέννησε», «αισθανθεί», «πληθαίνουν», «ανάλγητη». (µονάδες 5) 

[β] Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «ανούσια», 

«εµφανίζεται», «ανέφικτη», «πυκνώνει», «υψηλά». (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 8) 

[α] Να αιτιολογήσετε τη χρήση του ερωτηµατικού («Είναι άραγε περιέργεια, κατακτητική διάθεση 

ή απλώς ένα διανοητικό παιχνίδι;») (µονάδες 3), καθώς και της διπλής παύλας («-όσο και αν 

αντιτίθεται στις ενδόµυχες επιθυµίες µας-») που υπάρχουν στην πρώτη παράγραφο του κειµένου 

(µονάδες 2). 

[β] Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο απόσπασµα που ακολουθεί: «Από 

την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του µε πολέµους και αγριότητες, 

θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες». (µονάδες 3) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του σχολείου σας να εκθέσετε τις 

απόψεις σας σχετικά µε: [α] τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η έλλειψη σεβασµού του 

ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον και [β] τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί ο άνθρωπος να 

αποκαταστήσει τη σχέση του µε αυτό. (500 - 600 λέξεις) 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 03.01. Φυσικό Περιβάλλον*** 

Παρά την αναµφισβήτητη συµβολή του φυσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του σύγχρονου 

πολιτισµού, η αλόγιστη εκµετάλλευση της φύσης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων 

είχε ως αποτέλεσµα την ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) 

που δηµοσιεύεις στη σχολική εφηµερίδα µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 

Ιουνίου) αναδεικνύεις την αναγκαιότητα να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία και προτείνεις 

τρόπους µε τους οποίους -σε εθνικό και διεθνές επίπεδο- αυτή µπορεί να επιτευχθεί. 

ΘΕΜΑ 03.02. Πείνα & Φτώχεια*** 

Το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα έχει δηµιουργήσει τις τελευταίες δεκαετίες πρωτοφανή πλούτο. 

Παρ’ όλα αυτά, τα φαινόµενα της φτώχειας και της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, όχι 

µόνο δεν περιορίστηκαν, αλλά φαίνεται πως έχουν ενταθεί, ειδικά σε ό,τι αφορά τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Προβληµατισµένος / -η από την εξέλιξη αυτή και υπό το πρίσµα της 

έξαρσης του µεταναστευτικού προβλήµατος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ελληνική 

Βουλή των Εφήβων, στην οποία συµµετέχεις, σου αναθέτει να συντάξεις µία επιστολή (500 έως 

600 λέξεις) προς τη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), στην οποία 

αναδεικνύεται η αναγκαιότητα αναχαίτισης της κατάστασης αυτής και προτείνονται πολιτικές και 

δράσεις µε τις οποίες αυτή θα µπορούσε να επιτευχθεί. 

ΘΕΜΑ 03.03. Αστικοποίηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη** 

Η εφηµερίδα του σχολείου σου διοργανώνει αφιέρωµα στην αστικοποίηση. Σε εσένα ανατίθεται η 

συγγραφή ενός κειµένου (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο θα καταγράφονται τα προβλήµατα που 

προκαλεί η µεγάλη πόλη και θα διερευνάται η συµβολή της περιφερειακής ανάπτυξης στην 

αντιµετώπισή τους. 

ΘΕΜΑ 03.04. Δηµογραφικό Πρόβληµα** 

Τη στιγµή που ο πληθυσµός στις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου αυξάνεται µε ιλιγγιώδη ρυθµό 

µε κύριο αποτέλεσµα την πείνα, στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες παρατηρείται το αντίστροφο 
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φαινόµενο: υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσµού. Σε ανοιχτή επιστολή που δηµοσιεύεις 

σε ηµερήσια εφηµερίδα και απευθύνεις στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών (500 έως 

600 λέξεις) αναδεικνύεις τους λόγους που επιβάλλουν την αντιµετώπιση των φαινοµένων αυτών 

και προτείνεις την υιοθέτηση λύσεων για την ουσιαστική τους αντιµετώπιση. 

ΘΕΜΑ 03.05. Οικολογική Εκπαίδευση* 

Στο πλαίσιο της εβδοµάδας οικολογικής ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το σχολείο σου 

δηµοσιεύεις ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα, στο οποίο αναδεικνύεις τη 

σηµασία της προάσπισης του ανθρώπινου δικαιώµατος στο καθαρό περιβάλλον και προτείνεις την 

οικολογική εκπαίδευση της νέας γενιάς ως την ουσιαστικότερη προϋπόθεση για την προάσπισή 

του. 

ΘΕΜΑ 03.06. Βιώσιµη Ανάπτυξη* 

Η αλόγιστη παρέµβαση του ανθρώπου στη φύση ανέτρεψε την οικολογική ισορροπία µε 

αποτέλεσµα ολοένα και συχνότερα να παρουσιάζονται φυσικές καταστροφές. Πώς µπορούµε να 

προστατέψουµε την κοινωνία µας από τις καταστροφές αυτές και πώς θα µπορούσε η βιώσιµη 

ανάπτυξη να συναιρέσει την επιθυµία του ανθρώπου για «καθαρό» περιβάλλον αφενός, οικονοµική 

ανάπτυξη και ευηµερία αφετέρου; Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα περιληφθούν σε ανοιχτή 

επιστολή (500 έως 600 λέξεις) που απευθύνεις προς τους πολιτικούς και πνευµατικούς ηγέτες του 

τόπου µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. 
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4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Τουρισµός 
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ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

5ο Διαγώνισµα 

Τουριστική Ανάπτυξη 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Στη σηµερινή κινητικότητα των λαών ο τουρισµός αποκτά για την Ευρώπη µια νέα 

διάσταση, πέρα από το συµβατικό περιεχόµενό του ως πηγής εθνικού εισοδήµατος για τις 

ελκυστικές τουριστικά χώρες και ως αγαθού ποιότητας ζωής για τους τουρίστες. Αποτελεί µια 

ευκαιρία προσέγγισης των κατοίκων της Ευρώπης, καθώς και των κοινωνιών που αναπτύσσονται 

στα πλαίσια της Ευρώπης, αλλά µε διαφορετικές πολιτισµικές και θρησκευτικές παραδόσεις.  

Ο µαζικός συµβατικός τουρισµός στην Ευρώπη ήταν και είναι ως σήµερα, στο µεγαλύτερο 

ποσοστό του, τουρισµός επίσκεψης µουσείων, µνηµείων, ιστορικών χώρων, φαγητού και 

διασκέδασης (πολλές φορές κακής ποιότητας), χωρίς να δίνεται η ευκαιρία επικοινωνίας των 

επισκεπτών µε τους κατοίκους της χώρας που επισκέπτονται. Σήµερα ωστόσο αρχίζει να γίνεται 

συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων µορφών τουρισµού, ο τουρισµός στον αγροτικό χώρο και 

ιδιαίτερα ο αγροτουρισµός, είναι οι πλέον κατάλληλες µορφές τουρισµού, αφού χαρακτηρίζονται 

από τα στοιχεία του σεβασµού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Σήµερα, κατά τη γνώµη µας, αρχίζει να αναδεικνύεται καθαρότερα η άποψη ότι ο 

«αγροτουρισµός» δεν πρέπει να συγχέεται µε τον «αγροτικό τουρισµό» και τα ενοικιαζόµενα 

δωµάτια. Και αυτό διότι, σε πολύ γενικές γραµµές, ο αγροτουρισµός αναπτύσσεται µεν στον 

αγροτικό χώρο, µπορεί όµως να προσφέρεται από κάθε µορφής επιχείρηση και µάλιστα χωρίς 

ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές. Η αγροτουριστική παραγωγή αποτελεί τελικά ένα σύνολο ήπιων 

µορφών τουρισµού οι οποίες έχουν σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες και 

προσδοκίες των τουριστών που επιθυµούν να µετατραπούν, µε αυξητική τάση, σε περιηγητές. Οι 

υπηρεσίες αυτές σχετίζονται κυρίως: µε προσφορά καταλύµατος, µε διατροφή, µε τοπικές 

πολιτιστικές δραστηριότητες, µε υπαίθριες δραστηριότητες, µε πληροφόρηση των περιηγητών και 

µε άλλες αναγκαίες υπηρεσίες.  
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Ο τουρισµός γενικά, κυρίως δε σε χώρες µικρές σαν την Ελλάδα, αποτελεί µια ανθρώπινη 

δραστηριότητα η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, περιέχει 

όµως πολλά στοιχεία αστάθειας στις σχέσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος και περικλείει πολλούς 

κινδύνους. Αρκεί να θυµηθούµε ότι σε µικρές κοινωνίες (νησιά, ορεινοί οικισµοί κτλ.) ο 

ανθρώπινος πληθυσµός στην τουριστική περίοδο µπορεί και να δεκαπλασιαστεί, µε όλα τα 

επακόλουθα αυτής της αύξησης για τους τοπικούς φυσικούς πόρους, τους ρυθµούς ζωής της 

συγκεκριµένης κοινότητας και τον πολιτισµό της. Σε αυτή την κλίµακα του κοινωνικού φαινοµένου 

της απότοµης πληθυσµιακής επίθεσης η συµβατική λύση που δίνει ο βιοµηχανοποιηµένος 

τουρισµός είναι κατ’ ανάγκη επιθετική. Μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα βιάζουν πολλές 

φορές το περιβάλλον, «πακέτα» για την καλύτερη «εκµετάλλευση» των τουριστών ετοιµάζονται, 

αγροτικά προϊόντα γεµάτα χηµικά στοιχεία και κακότεχνα προϊόντα δήθεν λαϊκής τέχνης 

παράγονται.  

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει εθνικός σχεδιασµός για τον αγροτουρισµό, δεν υπάρχει 

εθνική πολιτική για τις ήπιες µορφές τουρισµού και ο ΕΟΤ  παραµένει στηρίζοντας κυρίως τις 1

συµβατικές µορφές τουρισµού. 

Λαΐου-Αντωνίου, Χ. (1999, 1 Αυγούστου). Το µέλλον του τουρισµού. Το Βήµα.  

Ανακτήθηκε από  http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=113177 (διασκευή) 

 Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.): Υπηρεσία που έχει αναλάβει την οργάνωση του τουρισµού στη χώρα 1

µας.
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ B1. (µονάδες 10)  

«Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει εθνικός σχεδιασµός για τον αγροτουρισµό, δεν υπάρχει 

εθνική πολιτική για τις ήπιες µορφές τουρισµού και ο ΕΟΤ παραµένει στηρίζοντας κυρίως τις 

συµβατικές µορφές τουρισµού»: Να αναλύσετε την άποψη αυτή σε µία παράγραφο 100 έως 120 

λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10)  

[α] Να καταγράψετε το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική -επαγωγική) του 

επιχειρήµατος της δ’ παραγράφου («Ο τουρισµός … παράγονται») του κειµένου. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 5) 

[β] Να καταγράψετε τη δοµή (δοµικά στοιχεία - τρόποι οργάνωσης) της γ’ παραγράφου («Σήµερα 

… υπηρεσίες») του κειµένου. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «συµβατικό», «ελκυστικές», «αυξητική», «ανάπτυξης», «απότοµης»: Να αντικαταστήσετε τις 

υπογραµµισµένες λέξεις µε αντίθετές τους. (µονάδες 5) 

[β] «συµβατικός», «ευκαιρία», «περικλείει», «επακόλουθα», «στηρίζοντας»: Να 

αντικαταστήσετε τις λέξεις αυτές του κειµένου µε συνώνυµές τους σύµφωνα µε τη σηµασία που 

έχουν στο κείµενο. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εξής σηµείων στίξης: [α] Παρενθέσεις στην §2 και §4. [β] 

Εισαγωγικά στην §3 και §4. [γ] Διπλή τελεία στην §3. 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Με αφορµή τη δηµόσια συζήτηση και αντιπαράθεση που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια (και ειδικά 

στα χρόνια της οικονοµικής ύφεσης) για τον ρόλο του τουρισµού στη ζωή τόσο της χώρας, όσο και 

των τοπικών κοινωνιών, αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε ένα κείµενο σε τοπική εφηµερίδα (500 έως 

600 λέξεις), µε το οποίο επιχειρείτε τη δικαιολόγηση της αναγκαιότητας επανασχεδιασµού της 

εθνικής τουριστικής πολιτικής, προτείνοντας συγκεκριµένα την υιοθέτηση περισσότερο 

εναλλακτικών, ήπιων και ανανεώσιµων µορφών. 
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2003 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όταν µιλάµε για τουρισµό εννοούµε γενικά τα ταξίδια µακριά από το σπίτι που ξεπερνούν 

τις είκοσι τέσσερις ώρες και που γίνονται για οιονδήποτε άλλο σκοπό -περιπέτεια εκπαίδευση, 

φυγή, υγεία κ.λπ. -εκτός από τον κερδοσκοπικό. Και όταν χαρακτηρίζουµε ένα είδος τουρισµού ως 

κοινωνικό τουρισµό, καταλαβαίνουµε πως πρόκειται για τουρισµό που περιλαµβάνει όλους. 

«Όλους» σηµαίνει και εδώ, όπως και σε πλείστες άλλες µορφές «κοινωνικών παροχών», τους 

λιγότερο προνοµιούχους της ζωής, δηλαδή εκείνους που δεν έχουν ή που δεν έχουν πάντοτε τα 

υλικά και τα πολιτιστικά µέσα για να ταξιδεύσουν και για να χαρούν, όπως αξίζει, τις διακοπές ή 

την άδειά τους. Πρόσθετα γνωρίσµατα του κοινωνικού τουρισµού είναι ότι «κατευθύνεται» από το 

κράτος ή την κοινωνία µε τη βοήθεια ή την ανοχή του κράτους, ότι δεν είναι εµπορικός και ότι 

συνήθως αποβλέπει σε πολλούς σκοπούς, όπως π.χ. ανθρωπιστικούς, εθνικούς, πολιτιστικούς, 

κοινωνικούς και πολιτικούς, ακόµη και ότι επιδιώκει να πραγµατοποιηθεί κάτω από τις καλύτερες 

δυνατές συνθήκες. 

 Με δύο λόγια ο κοινωνικός τουρισµός αποβλέπει από τη µια στο να βελτιώσει την ποιότητα 

της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, που αγωνιά µέσα στη βιοµηχανική ή µεταβιοµηχανική 

κοινωνία της εποχής µας και από την άλλη στο να υποβοηθήσει να κρατηθούν ή να αξιοποιηθούν 

τοµείς της οµαδικής ζωής που ο σύγχρονος τεχνολογικός πολιτισµός θέτει σε προφανή κίνδυνο 

επιβίωσης. Θα σηµειώσω ενδεικτικά µόνο λίγες από τις πολλές ανάγκες που µπορεί να 

ικανοποιήσει ο κοινωνικός τουρισµός. Την ανθρώπινη ανάγκη της αναζωογόνησης, της ανανέωσης 

και του «φρεσκαρίσµατος» της ψυχής και του πνεύµατος που γίνεται µε την αλλαγή κλίµατος, 

περιβάλλοντος, παραστάσεων και εικόνων. Την εθνική απαίτηση να µην απογυµνωθούν από τον 

πληθυσµό τους αγροτικές, ορεινές ή άλλες ευαίσθητες περιοχές ή µικρά άγονα και αποµακρυσµένα 

νησιά. Την πολιτιστική αξίωση να γίνει κοινό κτήµα η γνώση του κοινωνικού, πνευµατικού και 

φυσικού περιβάλλοντος µιας χώρας και να διευρυνθεί η µόρφωση µεταξύ προνοµιούχων και µη 
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προνοµιούχων της ζωής, µεταξύ κατοίκων των πόλεων και χωρικών, υπαλλήλων και εργατών, 

µορφωµένων και αγράµµατων, νέων και γέρων κ.λπ. και να δίνονται σε όλα τα κοινωνικά 

στρώµατα ευκαιρίες επαφής, επικοινωνίας, γνωριµίας που σπάει την αποξένωση και που οδηγεί σε 

αλληλοκατανόηση και ολοκληρωµένη κοινωνική ζωή. 

 Το ουσιαστικό περιεχόµενο όµως του κοινωνικού τουρισµού είναι από πολλών ετών 

γνωστό, έστω και εάν περιλαµβάνει µικρές οµάδες Ελλήνων. Επίσης, πραγµατοποίησή του δεν 

είναι κατευθυνόµενη συστηµατική. Οι παιδικές ή µαθητικές κατασκηνώσεις έχουν ευρύτατα 

διαδοθεί και θέρετρα δηµοσίων ή ιδιωτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών και άλλων εργαζοµένων 

έχουν δηµιουργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Μεγάλοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί 

συµβάλλουν, και µε σηµαντικές µάλιστα οικονοµικές εισφορές, στην επίτευξη των σκοπών του 

κοινωνικού τουρισµού. Το «πνεύµα» όµως της συµµετοχής τους είναι περισσότερο εκδήλωση 

φιλανθρωπίας ή αλτρουισµού, παρά ικανοποίηση ενός υπάρχοντος δικαιώµατος. 

 Ο κοινωνικός τουρισµός ανάγεται σε έναν από τους µεγάλους σκοπούς της τουριστικής 

πολιτικής του κράτους. Εν τούτοις, η πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού κάθε άλλο παρά ευχερής 

µπορεί να χαρακτηριστεί. Οι δυσχέρειες που παρουσιάζονται και που θα µπορούσαν ίσως να 

ξεπεραστούν µε τη διαδοχική και κλιµακωµένη στο χρόνο υλοποίηση ενός προγράµµατος 

κοινωνικού τουρισµού, δεν είναι µόνο οικονοµικές. Είναι δυσχέρειες που προβάλλονται µέσα από 

τις ίδιες τις µελέτες που αφορούν στον κοινωνικό τουρισµό και συνδέονται µε την εκπόνηση και 

την εφαρµογή ενός συντονισµένου προγράµµατος, το οποίο θα επισηµάνει τους σκοπούς και θα 

καθορίσει τα µέσα, µε τα οποία θα λάβει σάρκα και ουσία ο κοινωνικός τουρισµός. Προς ποιες 

περιοχές θα κατευθυνθεί και σε τι θα προσβλέπει και ποια θα είναι η ιεράρχηση των περιοχών. 

Ποιες κατηγορίες ανθρώπων θα περιλάβει -εργάτες, ιδιωτικούς υπαλλήλους, µαθητές, 

ηλικιωµένους, οικογενειάρχες- και πώς θα τους «υποδεχθεί». Σε ποια αναλογία και µε ποιο 

ειδικότερο σκοπό, θα χρησιµοποιήσει ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, καταφύγια, ξενώνες κ.λπ. Ποιες 

θα είναι οι «πολιτιστικές ψυχαγωγίες» και ποιες οι καθαρά «σωµατικοψυχικές», και ποιες οµάδες 

ανθρώπων θα αναµείξει. 

 Αυτά είναι µερικά µόνον από τα προβλήµατα που παρουσιάζει ο κοινωνικός τουρισµός, 

όταν τον αντιµετωπίζει κανείς µε την ευθύνη της παροχής µιας κοινωνικής υπηρεσίας που ίσως 

είναι σήµερα εξίσου σηµαντική µε τις παραδοσιακές κοινωνικές παροχές, όπως η παροχή της 

κατοικίας, των µεταφορών και της τηλεπικοινωνίας. ∆εν πρέπει ποτέ να ξεχνούµε ότι ο τουρισµός 
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αναφέρεται στον άνθρωπο και αποβλέπει στην αναζωογόνηση του σωµατικού, πνευµατικού και 

ψυχικού του κόσµου και µόνον όταν ικανοποιήσει τις θετικές αυτές πανανθρώπινες αξίες, µπορεί 

να αποτελέσει τη µεγάλη, ανανεωτική και ζωογόνο δύναµη που έχει ανάγκη για να επιβιώσει ο 

κουρασµένος άνθρωπος - εργάτης του καιρού µας. 

(∆ιασκευή από δοκίµιο του Γ.∆. ∆ασκαλάκη, δηµοσιευµένο στο βιβλίο «∆οκίµια Λυκείου», β ́ 

έκδοση Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, Λευκωσία, 1988). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε. (100 έως 120 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Ποιες είναι οι θέσεις που διατυπώνει ο συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο του κειµένου; (60 

έως 80 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

Για κάθε παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε, να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 4) 

«ποιότητα ζωής», «οικονοµικές εισφορές», «φυσικό περιβάλλον», «πολιτιστικές ψυχαγωγίες»: 

Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παραπάνω εκφράσεις, να γράψετε από µια δική σας πρόταση. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6) 

Να επισηµάνετε τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ.  (µονάδες 50) 

Οι δηµοτικές αρχές του τόπου σας σχεδιάζουν να εφαρµόσουν προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού 

και ζητούν τη γνώµη των δηµοτών. Να γράψετε µια επιστολή στο δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία 

να διατυπώνετε τις απόψεις σας σχετικά µε τη σηµασία των προγραµµάτων αυτών ως κοινωνικής 

υπηρεσίας και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρµογή τους (400 έως 500 

λέξεις). 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 04.01. Τουρισµός*** 

Με αφορµή τη δηµόσια συζήτηση και αντιπαράθεση που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια (και ειδικά 

στα χρόνια της οικονοµικής ύφεσης) για τον ρόλο του τουρισµού στη ζωή τόσο της χώρας, όσο και 

των τοπικών κοινωνιών, αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε ένα κείµενο σε τοπική εφηµερίδα (500 έως 

600 λέξεις), µε το οποίο επιχειρείτε τη δικαιολόγηση της αναγκαιότητας επανασχεδιασµού της 

εθνικής τουριστικής πολιτικής, προτείνοντας συγκεκριµένα την υιοθέτηση περισσότερο 

εναλλακτικών, ήπιων και ανανεώσιµων µορφών. 

ΘΕΜΑ 04.02. Σχολικές Εκδροµές** 

Πρόσφατα δηµοσιεύτηκε σε τοπική εφηµερίδα ένα άρθρο από τον Πρόεδρο των Συλλόγων Γονέων 

και Κηδεµόνων των σχολείων του Δήµου σας, στο οποίο επέκρινε τον θεσµό των σχολικών 

εκδροµών, χαρακτηρίζοντάς τες περιττές και επικίνδυνες. Η µαθητική κοινότητα του σχολείου 

αναθέτει σε εσάς να συντάξετε ένα απαντητικό άρθρο (500 έως 600 λέξεις), που θα δηµοσιευτεί 

στην ίδια εφηµερίδα και στο οποίο αντικρούετε την επιχειρηµατολογία αυτή και προτείνετε 

τρόπους βελτίωσης του περιεχοµένου και της διεξαγωγής των σχολικών επισκέψεων. 
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6ο Διαγώνισµα 

Επιστήµη & Ευθύνη 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Θα πρέπει να ενδιαφέρουν τους φυσικούς επιστήµονες οι κοινωνικές επιπτώσεις της 

εργασίας τους και τα ηθικά ζητήµατα που ανακύπτουν από αυτή; Πρέπει να αποδέχονται την 

ευθύνη για τις συνέπειες της επιστηµονικής έρευνας στον άνθρωπο και το περιβάλλον;  

 Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα δεν είχαν τεθεί στο µακρινό παρελθόν, διότι αυτού του είδους 

οι συνέπειες ήταν ελάχιστες. Τότε η επιστήµη δεν έπαιζε κανένα ρόλο στην καθηµερινή ζωή των 

ανθρώπων ή στην ασφάλεια των κρατών. Το µοναδικό κίνητρο της επιστηµονικής αναζήτησης ήταν 

η περιέργεια -το ίδιο ερέθισµα που δραστηριοποιεί τους επιστήµονες και σήµερα- χωρίς κανέναν 

φανερό πρακτικό στόχο. Η αποµάκρυνση των επιστηµόνων από τις καθολικού ενδιαφέροντος 

ανθρώπινες υποθέσεις τους οδήγησε στην κατασκευή ενός τείχους αποµόνωσης πίσω από το οποίο 

βρήκαν καταφύγιο, προσποιούµενοι ότι η εργασία τους δεν είχε οποιαδήποτε σχέση µε την 

ανθρώπινη ευηµερία. 

 Τούτη η νοοτροπία αποµόνωσης ήταν ίσως ανεκτή στο παρελθόν, τότε που τα επιστηµονικά 

ευρήµατα διαχωρίζονταν σαφώς από τις πρακτικές τους εφαρµογές στον χρόνο και τον χώρο. Στις 

µέρες µας όµως είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνουµε τη διαφορά µεταξύ καθαρής και 

εφαρµοσµένης έρευνας. Οι πρακτικές εφαρµογές ακολουθούν καταπόδας τις επιστηµονικές 

ανακαλύψεις και διεκπεραιώνονται από τους ίδιους ανθρώπους. Έτσι, η επιστήµη έχει καταστεί 

κυρίαρχο στοιχείο της ζωής µας. Προσέφερε τεράστια βελτίωση στην ποιότητα της ζωής, αλλά 

δηµιούργησε και σοβαρότατους κινδύνους. Σε αυτούς περιλαµβάνονται η µόλυνση του 

περιβάλλοντος, η σπατάλη των ζωτικών πόρων, η αύξηση µεταδοτικών ασθενειών και, πάνω απ’ 

όλα, η απειλή για την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους λόγω της ανάπτυξης όπλων µαζικής 

καταστροφής. 

 Οι φυσικοί επιστήµονες λοιπόν δεν είναι δυνατόν πλέον να υποστηρίζουν ότι η εργασία 

τους δεν έχει καµία σχέση µε την ευµάρεια των ατόµων ή την κρατική πολιτική. Η ευθύνη τους 
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µάλιστα είναι βαρύτερη από οποιουδήποτε άλλου πολίτη εξαιτίας ακριβώς του κυρίαρχου ρόλου 

που παίζει η επιστήµη στη σύγχρονη κοινωνία. Ο µαθηµατικός Michael Atiyah, κάτοχος του 

µεταλλίου Φιλντς (1966) και σηµερινός πρόεδρος των Συνδιασκέψεων της Pugwash για την 

Επιστήµη και τις Παγκόσµιες Υποθέσεις, εξήγησε κατά τη διάλεξη Schrödinger του 1997 τους 

λόγους αυτής της ειδικής ευθύνης των επιστηµόνων: «Πρώτον, υπάρχει το ζήτηµα της ηθικής 

ευθύνης. Αν δηµιουργήσεις κάτι, πρέπει να ενδιαφερθείς για τις συνέπειες. Κάτι τέτοιο πρέπει να 

ισχύει για τις επιστηµονικές ανακαλύψεις όπως ακριβώς ισχύει για τα παιδιά που φέρνουµε στον 

κόσµο». 

 Ο Atiyah συνέχισε, περιγράφοντας άλλους τέσσερις λόγους για τους οποίους οι φυσικοί 

επιστήµονες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη των συνεπειών της έρευνάς τους: κατανοούν τα 

τεχνικά προβλήµατα καλύτερα από τον µέσο πολιτικό ή πολίτη -και η γνώση συνοδεύεται από 

ευθύνη· µπορούν να προσφέρουν τεχνικές συµβουλές και βοήθεια για την επίλυση των απρόοπτων 

προβληµάτων που ανακύπτουν· µπορούν να προειδοποιήσουν για τους µελλοντικούς κινδύνους 

που ίσως προκύπτουν από µια τρέχουσα ανακάλυψη· αποτελούν µια διεθνή αδελφότητα που 

υπερβαίνει τα φυσικά σύνορα κι έτσι είναι σε θέση να έχουν συνολική άποψη για τα συµφέροντα 

του ανθρώπινου γένους.  

 Για όλα τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα. Το πρώτο είναι η δηµιουργία 

ενός ηθικού κώδικα για τη συµπεριφορά των επιστηµόνων, ανάλογου µε τον όρκο του Ιπποκράτη 

που δίνουν οι γιατροί. Όσοι δηλαδή αποκτούν επιστηµονικό τίτλο να αρχίσουν να δίνουν κάποιο 

είδος όρκου ή υπόσχεσης. Αυτό θα είχε µια σηµαντική συµβολική αξία, αλλά θα µπορούσε επίσης 

να αναπτύξει στους νέους επιστήµονες την επίγνωση και τον προβληµατισµό για ευρύτερα 

ζητήµατα. Έπειτα προτείνω οι εθνικές ακαδηµίες επιστηµών να συµπεριλάβουν ρητώς ηθικά 

ζητήµατα στον καθορισµό των αρµοδιοτήτων τους. Θα επιθυµούσα δηλαδή όλες οι εθνικές 

ακαδηµίες να δηλώνουν ρητά ότι τα ηθικά ζητήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

επιστηµονικού έργου. Ως συνέπεια αυτής της γενικής δέσµευσης, προτείνω να αναλάβουν οι 

ακαδηµίες την ίδρυση επιτροπών δεοντολογίας. 

Rotblat, J. (1999). Η κοινωνική ευθύνη των επιστηµόνων. Physics World. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να επιβεβαιώσεις ή να απορρίψεις (σύµφωνα µε το κείµενο) το περιεχόµενο των προτάσεων που 

ακολουθούν, σηµειώνοντας δίπλα στον αριθµό της καθεµιάς τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 

αντίστοιχα. 

1) Κίνητρο των επιστηµόνων σήµερα δεν είναι η «καθαρή» γνώση. 

2) Ο κώδικας δεοντολογίας των επιστηµόνων θα µπορούσε να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες 

της επιστηµονικής προόδου. 

3) Οι επιστήµονες δεν µπορούν να προβλέψουν µελλοντικές χρήσεις των σηµερινών 

επιστηµονικών επιτευγµάτων. 

4) Οι επιστήµονες στο παρελθόν ήταν περιθωριοποιηµένοι από την κοινωνία. 

5) Η ηθική ευθύνη των επιστηµόνων απορρέει από τη γνώση που παράγουν. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6)  

Να εντοπίσετε στο κείµενο και να καταγράψετε τρία από τα χαρακτηριστικά του επιστηµονικού 

λόγου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] «µακρινό», «πρακτικό», «καταπόδας», «βελτίωση», «συµβολική»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε µία αντίθετη. (µονάδες 5) 

[β] «έπαιζε», «κατανοούν», «απρόοπτων», «υπερβαίνει», «ρητώς»: Για καθεµία από τις λέξεις 

αυτές του κειµένου να γράψετε µία συνώνυµη. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 9)  

[α] Να προσδιορίσετε τη σκοπιµότητα της χρήσης των ερωτηµάτων που βρίσκονται στην α’ 

παράγραφο («Θα πρέπει … και το περιβάλλον;») του κειµένου. (µονάδες 3) 
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[β] Να καταγράψετε µε τη µορφή συλλογισµού της τυπικής Λογικής (προκείµενες - συµπέρασµα) 

το επιχείρηµα του κειµένου που καταλήγει στο συµπέρασµα: «Οι φυσικοί επιστήµονες λοιπόν δεν 

είναι δυνατόν πλέον να υποστηρίζουν ότι η εργασία τους δεν έχει καµία σχέση µε την ευµάρεια των 

ατόµων ή την κρατική πολιτική». Στη συνέχεια να προσδιορίσετε το είδος του τόσο ως προς το 

είδος των προκείµενων προτάσεων όσο και ως προς την πορεία της σκέψης και να τον 

αξιολογήσετε (ορθότητα, εγκυρότητα και αλήθεια). (µονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Όπως επισηµαίνει στο άρθρο του ο Joseph Rotblat, η επιστήµη σήµερα, παρά την αναµφισβήτητη 

προσφορά της στον σύγχρονο πολιτισµό, κατηγορείται για τα περισσότερα από τα προβλήµατα που 

ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Ευαισθητοποιηµένοι από το γεγονός αυτό, αποστέλλετε επιστολή 

στον πρόεδρο της Ακαδηµίας Αθηνών (500 έως 600 λέξεις) µε την οποία ζητάτε την ίδρυση µιας 

επιτροπής επιστηµονικής δεοντολογίας. Προκειµένου να αναδείξετε τη σηµασία µιας τέτοιας 

επιτροπής, υπενθυµίζετε τις στρεβλώσεις που προκαλεί η ανεξέλεγκτη επιστηµονική πρόοδος και 

επισηµαίνετε τα πεδία ευθύνης των επιστηµόνων απέναντι στο κοινωνικό σύνολο πάνω στα οποία 

οφείλει να τοποθετηθεί η επιτροπή αυτή. 
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2002 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και 

σηµαντικότερων κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών. Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο 

µέσος «∆υτικός άνθρωπος» ζει στο κατώφλι του 21ου αιώνα µία πολύ διαφορετική καθηµερινή ζωή 

από τον αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών του 20ου αιώνα. Ένα σηµαντικό ποσοστό ευθύνης γι’ 

αυτές τις δραµατικές αλλαγές στην καθηµερινή ζωή φέρει και η πρόοδος στις λεγόµενες 

βιοϊατρικές επιστήµες. Η ανακάλυψη της δοµής του DNA, πριν από 45 περίπου χρόνια, και η 

επακόλουθη «έκρηξη γνώσης» στους τοµείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής φέρνουν 

την ανθρωπότητα αντιµέτωπη µε µια νέα τάξη πραγµάτων. 

 Έχουµε πλέον επιλύσει σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα της στειρότητας µε τη χρήση 

µεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής και ταυτόχρονα είµαστε σε θέση να επιλέξουµε το φύλο του 

παιδιού µας. Η πλήρης χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος αλλά και η υφιστάµενη 

αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός της λειτουργίας µερικών εκατοντάδων γονιδίων θα οδηγήσουν 

πιθανότατα στο εγγύς µέλλον στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Γενετικά τροποποιηµένοι 

οργανισµοί και τρόφιµα υπόσχονται ότι θα επιλύσουν το πρόβληµα του υποσιτισµού, όµως 

ταυτόχρονα δηµιουργούν τεράστια βιοηθικά προβλήµατα. Παράλληλα, η πρόσφατη κλωνοποίηση 

ζωντανών οργανισµών µπορεί να επιλύσει και αυτή θέµατα υποσιτισµού και επάρκειας οργάνων, 

όµως εγκυµονείται κίνδυνος δηµιουργίας γενεών πανοµοιοτύπων οργανισµών προς εκµετάλλευση 

και ταυτόχρονα αναδεικνύει επικίνδυνες απόψεις περί δηµιουργίας µιας «αρίας φυλής». 

 Πού βαδίζουµε, άραγε; Για χάρη ποιας προόδου και µελλοντικής ευδαιµονίας η 

επιστηµονική κοινότητα αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει, αλόγιστα, να συνεχίσει αυτό 

τον δρόµο; 

 Το µείζον ερώτηµα της ανθρωπότητας και η διαχρονική αγωνία της είναι να εξηγηθεί ο 

σκοπός και το νόηµα της ζωής και του θανάτου. Εάν προσεγγίσουµε κάποτε την αλήθεια 
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αναφορικά µε αυτά τα θεµελιακά ερωτήµατα, ίσως µπορέσουµε τότε να επαναπροσδιορίσουµε τις 

αξίες µας και τους τρόπους επίτευξής των. (...) Αποτελεί κανόνα της φύσης, κανόνα της βιολογίας, 

να υπάρχει και "θεϊκά" να µη διαταράσσεται η θεµελιώδης ακολουθία: γένεση, ζωή, αναπαραγωγή, 

θάνατος. Με βάση τα προαναφερόµενα, εάν οι άνθρωποι ήταν αθάνατοι ή γενικότερα κάποια 

µορφή ζωής ήταν αθάνατη, το οξύµωρο συµπέρασµα είναι ότι: το συγκεκριµένο είδος ζωής θα 

εξέλιπε µέσα σε λίγες σχετικά γενεές, διότι το περιβάλλον θα άλλαζε και δεν θα µπορούσαν αυτοί 

οι ζωντανοί οργανισµοί που το απαρτίζουν να αλλάξουν, ώστε να προσαρµοστούν στις νέες 

συνθήκες. (...) 

 Μέχρις ότου απαντηθούν, εάν ποτέ, τέτοιου είδους φιλοσοφικά ερωτήµατα, η δυνατότητα 

επίτευξης αθανασίας φαίνεται να βρίσκεται εκτός των γνωστών βιολογικών νόµων της φύσης. 

Αντίθετα, είναι προτιµότερο να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να µετατραπεί το «ζην» σε «ευ 

ζην». ∆ηλαδή να προσδιοριστούν και να εφαρµοστούν εκείνα τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, τα 

οποία θα έχουν αποτέλεσµα οι άνθρωποι να γεννιούνται, να ζουν και να γερνούν µε υγεία. 

 Είναι βέβαιο πως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στη 

µελέτη και κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισµού. Αυτό το ταξίδι, το οποίο 

ξεκίνησε πριν από λίγα σχετικά χρόνια στον άγνωστο και µαγευτικό κόσµο των βιολογικών 

νοηµάτων της ζωής, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε γρήγορο. Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι 

εφοδιασµένοι µε υποµονή, µε περίσσεια γνώση, µε αµφισβήτηση, αλλά προπαντός µε ηθική 

δεοντολογία. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία πρέπει να κρίνει και να αξιολογεί τους καρπούς και 

τις εµπειρίες τέτοιων εγχειρηµάτων. Υπάρχουν άραγε γονίδια αθανασίας; Θα διαλευκανθούν 

πλήρως οι µοριακοί µηχανισµοί που διέπουν τη ζωή και τον θάνατο; Θα αποδεχθεί, ηθικά, η 

ανθρωπότητα σε µια τέτοια περίπτωση να παρέµβει; Αποτελεί προσωπική εκτίµηση ότι είναι 

προτιµότερο να στοχεύεται η ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας της καθηµερινής ζωής 

παρά τα επικίνδυνα ταξίδια µε γνώµονα την ανθρώπινη µαταιοδοξία. Άλλωστε, όπως και ο ποιητής 

έχει δηλώσει: ...ηδονικά παντοτινά ζητάµε, µάταια πάντα... 

(∆ιασκευή άρθρου του Στάθη Γκόνου από τον ηµερήσιο τύπο) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Για τις ανάγκες µιας συζήτησης που πρόκειται να γίνει στην τάξη σας µε θέµα την εξέλιξη της 

Γενετικής, µελετήσατε το παραπάνω κείµενο. Να γράψετε µια περίληψη του κειµένου αυτού µε την 

οποία θα ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας για το περιεχόµενό του. (100 έως 120 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε 70 έως 80 λέξεις το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: 

«εγκυµονείται κίνδυνος δηµιουργίας γενεών πανοµοιοτύπων οργανισµών προς εκµετάλλευση». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική-παραγωγική) αναπτύσσει τη σκέψη του ο συγγραφέας 

στην πρώτη παράγραφο του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Σε ένα κείµενο επιστηµονικού λόγου συναντάµε συχνά ένα ειδικό λεξιλόγιο, δηλαδή τους ειδικούς 

όρους που χρησιµοποιούνται σε µια συγκεκριµένη επιστήµη. Να γράψετε πέντε από αυτούς τους 

όρους που περιέχονται στο κείµενο αυτό. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Ποιες είναι οι εκφράσεις του µεταφορικού και εικονοπλαστικού λόγου που χρησιµοποιεί ο 

αρθρογράφος στην τελευταία παράγραφο του κειµένου και ποια συναισθήµατα προκαλούν στον 

αναγνώστη; 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Πληροφορηθήκατε από τον ηµερήσιο τύπο ότι σε ερευνητικό κέντρο πρόκειται να γίνουν 

πρωτοποριακά πειράµατα Γενετικής και προβληµατιστήκατε για τη χρήση των αποτελεσµάτων 

τους. Να γράψετε ένα άρθρο για το περιοδικό του σχολείου σας, στο οποίο να εκφράσετε τις 

ανησυχίες σας για ενδεχόµενη κακή εφαρµογή της γνώσης και να τονίσετε µε επιχειρήµατα ότι 
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είναι αναγκαίο η επιστήµη να βρίσκεται διαρκώς στην υπηρεσία του ανθρώπου. (500 έως 600 

λέξεις) 
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2008 
Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ο θάνατος του Αµερικανού φυσικού Οπενχάιµερ, του µεγάλου επιστήµονα, που 

πρωτοστάτησε στην κατασκευή του φοβερότερου όπλου απ’ όσα γνώρισε ως τώρα η ιστορία, της 

ατοµικής βόµβας, αλλά και του υψηλόφρονα ανθρώπου, που αισθάνθηκε βαθιά στην ψυχή του τον 

ηθικό αντίχτυπο αυτής της αποτρόπαιης εφεύρεσης, έφερε και πάλι στο πρώτο επίπεδο του 

στοχασµού και της ευαισθησίας µας το οξύ πρόβληµα της ευθύνης των σοφών στη διακυβέρνηση 

της οικουµένης. [...]  

 Η «επιστήµη» δεν ήταν ανέκαθεν αυτή που είναι σήµερα, όχι ως ποσόν και ποιόν προϊόντων 

(αυτό δα είναι αυτονόητο), αλλά ως προοπτική και πρόθεση, ως πρόγραµµα και έργο εκείνων που 

τη διακονούν. Σε άλλους ιστορικούς χρόνους και σε άλλους πολιτισµούς ήταν πολύ διαφορετική 

από τη δική µας. [...]  

 Η ευθύνη είναι σταυρός και προνόµιο µόνο προσωπικών όντων. Σαν αφηρηµένη ενέργεια 

(απασχόληση, πρόγραµµα, µέθοδος) η «επιστήµη» ούτε έχει ούτε δεν έχει ευθύνη. Ευθύνη έχουν, 

δεν µπορούν παρά να έχουν, θέλοντας και µη έχουν τα πρόσωπα που κάνουν επιστήµη, οι 

επιστήµονες. Ακριβώς γιατί κάνουν (συνειδητά, εµπρόθετα, εκούσια) επιστήµη του νέου τύπου, του 

«ευρωπαϊκού», που δεν αρκείται στην απλή θεώρηση της πορείας των φαινοµένων του κόσµου, 

αλλά αγωνίζεται ν’ αποσπάσει τα «µυστικά» αυτής της πορείας και µε ειδική παρέµβαση να της 

αλλάξει την κατεύθυνση και το ρυθµό, για ν’ αντλήσει δύναµη. Όποιος ζητάει και παίρνει δύναµη, 

είτε την κρατάει ο ίδιος, είτε την παραχωρεί σε άλλους (βιοµήχανους, στρατηγούς, πολιτικούς κτλ.) 

είναι υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να γίνει µε αυτή τη δύναµη. Ξέρει, οφείλει να ξέρει ότι θα 

χρησιµοποιηθεί· µπορεί ακόµα και πρέπει να προεικάζει τους τρόπους και τα αποτελέσµατα της 

χρήσης της. ∆εν είναι από «καθαρή αγάπη προς την πρόοδο της έρευνας», από «ένθεο ζήλο για την 

εύρεση της αλήθειας» που οι µεγάλοι οικονοµικοί οργανισµοί, τα επιτελεία και οι κυβερνήσεις 

ξοδεύουν αµύθητα ποσά για εγκαταστάσεις και εξοπλισµό επιστηµονικών εργαστηρίων, για 
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µισθούς προσωπικού, για έπαθλα και διακρίσεις προς όσους προωθούν αποτελεσµατικά και 

πρωτότυπα τις διάφορες εξερευνήσεις. ∆ύναµη διψούν ν’ αποκτήσουν. Όχι, φυσικά, για να τη 

χαρούν σαν καλλιτέχνες της ζωής, αλλά για να την εκµεταλλευθούν και µε αυτήν να επιτύχουν τους 

σκοπούς των. Ποιοι είναι αυτοί οι σκοποί; Και ποιοι θα ωφεληθούν από την πραγµατοποίησή τους; 

Έχουν ή δεν έχουν την υποχρέωση να τους πληροφορηθούν οι επιστήµονες που συσσωρεύουν τη 

δύναµη και την προσφέρουν στους χρηµατοδότες τους; Στο στυγνό τούτο ερώτηµα συµπυκνώνεται 

ολόκληρο το πρόβληµα. Θα ειπούν:  

 − ∆εν µας ενδιαφέρουν τα παραπέρα. Αν αυτό που εµείς µε κόπο µαζέψαµε σπαταληθεί 

κακώς, η ευθύνη είναι εκείνων που θα το χρησιµοποιήσουν... Εµείς ευθυνόµαστε έως εκεί που 

τελειώνει το έργο το δικό µας.  

 Λάθος! Άκρη δεν έχει κανενός η ευθύνη, εφόσον έγινε, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η αιτία 

ν’ αρχίσει να ξετυλίγεται µια σειρά πράξεων. Τον βαρύνει η τελευταία όσο και η πρώτη.  

 Και το χειρότερο, σε τέτοιες περιπτώσεις είµαστε υπεύθυνοι όχι µόνο για ό,τι επράξαµε 

αλλά και για ό,τι κάποτε (προπάντων για ό,τι) παραλείψαµε να πράξοµε. Στα ηθικά όντα, όπως 

είναι ο άνθρωπος, σωτηρία από την ευθύνη δεν υπάρχει.  

Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, Εκδόσεις ∆ωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 1984 
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ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου σε 80 έως 100 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναλύσετε το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος σε 60 περίπου λέξεις: «Και το χειρότερο, σε 

τέτοιες περιπτώσεις είµαστε υπεύθυνοι όχι µόνο για ό,τι επράξαµε αλλά και για ό,τι κάποτε 

(προπάντων για ό,τι) παραλείψαµε να πράξοµε».  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της α’ παραγράφου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «πρωτοστάτησε», «ξέρει», 

«έπαθλα», «διάφορες», «υποχρέωση». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και 

την παθητική σε ενεργητική: α. «οι µεγάλοι οικονοµικοί οργανισµοί, τα επιτελεία και οι 

κυβερνήσεις ξοδεύουν αµύθητα ποσά». β. «Και ποιοι θα ωφεληθούν από την πραγµατοποίησή 

τους;». 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Ο ∆ήµος της περιοχής σας οργανώνει εκδήλωση µε θέµα: «Η ευθύνη του επιστήµονα απέναντι στα 

σύγχρονα επιτεύγµατα». Αναλαµβάνετε να εκπροσωπήσετε το σχολείο σας µε οµιλία. Σε αυτήν να 

αναφερθείτε στους κινδύνους που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση των επιτευγµάτων της 

επιστήµης, καθώς και στις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αυτή πρέπει να αξιοποιείται, ώστε να 

µην καθίσταται επιζήµια για τον άνθρωπο (400 έως 500 λέξεις). 
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2009 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από αλµατώδη τεχνολογική πρόοδο και µεγάλα επιτεύγµατα, 

αλλά και µεγάλες ανισότητες: κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές, πολιτιστικές. Χάρη στην 

τεχνολογία µέρος του πληθυσµού της γης έχει δυνατότητες µιας άνετης ζωής, συγχρόνως όµως ένα 

µεγάλο τµήµα στερείται και των πιο στοιχειωδών αναγκών για την επιβίωσή του. Αλλά ακόµη και 

στις ανεπτυγµένες χώρες, η τεχνολογία έχει δηµιουργήσει συνθήκες, που συνεχώς υποβαθµίζουν 

την ποιότητα ζωής.  

 Πόσο όµως υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η τεχνολογία; Η τεχνολογία αναµφισβήτητα 

άλλαξε τον τρόπο ζωής. Αναµφισβήτητα πρόσφερε δυνατότητες, σε µεγάλα τµήµατα του 

πληθυσµού της γης, να ζήσουν µέσα σε µεγάλη ευµάρεια. Όµως, θα µπορούσε κανείς βάσιµα να 

υποστηρίξει ότι παράλληλα µε την τεχνολογική πρόοδο έγιναν και οι απαραίτητες και αναγκαίες 

θεσµικές αλλαγές, για να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για καλύτερη ζωή σε παγκόσµια κλίµακα. Η 

τεχνολογία, όµως, που δηµιουργεί τις δυνατότητες για ανθρώπινες επιλογές και δράσεις, αφήνει τα 

αποτελέσµατά της αβέβαια. Η κοινωνική οργάνωση είναι εκείνη που θα τα ελέγξει και θα τα 

διαµορφώσει. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας για να αποδώσει θετικά αποτελέσµατα προϋποθέτει 

ανάλογες προσαρµογές στην κοινωνική οργάνωση. ∆εν είναι, λοιπόν, η τεχνολογία υπεύθυνη για 

όλα τα κακά της ανθρωπότητας.  

 Η τεχνολογία δεν είναι παρά ένα όργανο, ένα µέσο που παρέχει στον άνθρωπο δύναµη: 

δύναµη, όµως, για το καλό και για το κακό. Το πρόβληµα δε βρίσκεται στην τεχνολογία, ούτε στη 

δύναµη και τον πλούτο που απελευθερώνει· βρίσκεται στη σοφία του ανθρώπου να κάνει ορθή 

χρήση. Βρίσκεται, για να είµαστε σαφέστεροι, στις κοινωνικές δοµές που χρησιµοποιούν την 

τεχνολογία. Όταν αυτές αξιοποιούν την τεχνολογία για την ικανοποίηση των κοινωνικών 

προτεραιοτήτων, η τεχνολογία έχει αποτελέσµατα θετικά.  
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 Η τεχνολογία είναι η ελπίδα και η ευκαιρία µας για να δηµιουργήσουµε έναν κόσµο 

ανθρώπινο. Αλλά, αυτός ο κόσµος είναι λάθος να πιστεύουµε ότι µπορεί να δηµιουργηθεί µονάχα 

µέσω της τεχνικής. ∆εν είναι υπεύθυνη η τεχνολογία γιατί σήµερα η Πυρηνική Ενέργεια 

χρησιµοποιείται, κύρια, για πολεµικούς εξοπλισµούς ούτε γιατί οι ετήσιες παγκόσµιες στρατιωτικές 

δαπάνες ξεπερνάνε τα 300 δισεκ. δολάρια, όταν ο ετήσιος προϋπολογισµός της UNESCO µόλις 

φτάνει τα 80 δισεκ. δολάρια. (Και όσο περισσότερο µιλάνε για αφοπλισµό, τόσο περισσότερο 

τελειοποιούν τα όπλα...)  

 Αυτή η σύγκριση αποδεικνύει την τεράστια προσπάθεια που γίνεται σήµερα για την 

ανάπτυξη των µέσων καταστροφής σε αντίθεση µε την αδιαφορία που υπάρχει για την προαγωγή 

της παιδείας, του πολιτισµού και της επιστήµης. Και πολύ περισσότερο, όταν λογαριάσουµε ότι οι 

τροµακτικές αυτές δαπάνες γίνονται για πολεµικό εξοπλισµό, τη στιγµή που το µεγαλύτερο µέρος 

του πληθυσµού της γης ζει σε ένδεια. Λέγεται ότι αν διέθεταν το 10% του ποσού των πολεµικών 

εξοπλισµών για τη βοήθεια και ανάπτυξη προβληµατικών περιοχών, θα είχαµε ριζική αλλαγή στο 

πρόβληµα της ένδειας και τουλάχιστον δε θα πέθαιναν άνθρωποι από πείνα.  

 Κάποτε, όµως, θα πρέπει να καταλάβουµε πως το επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας πρέπει 

να είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ΕΥΤΥΧΙΑ του.  

Άρθρο του Ευάγγ. Αθ. Κουλουµπή στην εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 5-7-1980 

www.neapaideia.gr S114



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (80 έως 100 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου σε µια παράγραφο 70 έως 80 

λέξεων: «ακόµη και στις ανεπτυγµένες χώρες, η τεχνολογία έχει δηµιουργήσει συνθήκες, που 

συνεχώς υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής».  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6) 

Nα εντοπίσετε και να καταγράψετε τα τεκµήρια τα οποία λειτουργούν ως µέσα πειθούς στην 

τέταρτη και πέµπτη παράγραφο του κειµένου («Η τεχνολογία είναι η ελπίδα και η ευκαιρία µας ... 

άνθρωποι από πείνα»).  

ΘΕΜΑ Β3.(µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «συγχρόνως», 

«στοιχειωδών», «αλλαγές», «αποτελέσµατα», «παρέχει». (µονάδες 5)  

[β] Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «υπεύθυνη», 

«πρόσφερε», «δύναµη», «περισσότερο», «αδιαφορία». (µονάδες 5)  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6) 

Να εντοπίσετε στο κείµενο ένα ρητορικό ερώτηµα και να το γράψετε στο τετράδιό σας. Να 

εξηγήσετε τι επιδιώκει ο συγγραφέας µε τη χρήση του ερωτήµατος αυτού. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Στο πλαίσιο αφιερώµατος του σχολικού σας περιοδικού στην τεχνολογία να γράψετε ένα άρθρο 

περίπου 500 λέξεων. Σ’ αυτό να αναφερθείτε στη σχέση των σύγχρονων νέων µε τα τεχνολογικά 

µέσα, καθώς και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε οι νέοι να αξιοποιούν την τεχνολογία 

προς όφελός τους. 
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2010 
Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Σε εποχή οικονοµικής κρίσης, οι µοναδικές ηλεκτρονικές µικροσυσκευές που οι πωλήσεις 

τους, αντί να µειώνονται, αυξάνονται, είναι τα «έξυπνα» κινητά. Πάνω από ένα εκατοµµύριο 

φανατικοί της κινητής τηλεφωνίας έσπευσαν να αποκτήσουν µε κάθε µέσο το µοντέλο τέταρτης 

γενιάς, κατά την πρώτη ηµέρα κυκλοφορίας του. Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει διαθέσει 

συνολικά από το 2007, που διοχέτευσε στην αγορά το «έξυπνο» κινητό της, περισσότερες από 50 

εκατοµµύρια συσκευές. Υπήρξαν πολλοί (µεταξύ αυτών και Έλληνες) που πέταξαν σε Λονδίνο, 

Παρίσι, Μόναχο, Τόκιο, Νέα Υόρκη για να αποκτήσουν πρώτοι το αντικείµενο του πόθου τους.  

 Συσκευές - µύθος, είναι από τα λίγα προϊόντα που δεν έχουν προκαλέσει µποϊκοτάζ για τις 

συνθήκες παραγωγής τους -µολονότι είναι γνωστό ότι το εργοστάσιο όπου κατασκευάζονται 

απασχόλησε πρόσφατα τον Τύπο µε τις αυτοκτονίες υπαλλήλων που δεν άντεξαν τα µικρά 

µεροκάµατα, τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τη διαµονή σε άθλιους «ξενώνες»... Για να αναχαιτίσει 

το κύµα των αυτοκτονιών, η εταιρεία αύξησε το µισθό των ανθρώπων - µηχανών κατά 20%, έτσι 

ώστε, µαζί µε τις υπερωρίες, φτάνει πλέον τα 113 ευρώ το µήνα!  

 Τίποτα από αυτά δεν πτοεί τους µανιακούς των «µαγικών» συσκευών. Σίγουρα, πρόκειται 

για µια «αυλή των θαυµάτων», για ένα µαγικό ραβδάκι µε το οποίο κανείς µπορεί να 

πραγµατοποιήσει κάθε τεχνολογικό του όνειρο... Κάµερα υψηλής ανάλυσης, γρήγορη πρόσβαση 

στο διαδίκτυο, αναπαραγωγή µουσικής και βίντεο, σύνδεση µε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 

πρόβλεψη καιρού, µέτρηση καρδιακών παλµών, σύγκριση τιµών, ενηµέρωση κίνησης τραπεζικών 

λογαριασµών, παροχή πληροφοριών για πρόσωπα, αντικείµενα, φάρµακα, αξιοθέατα και τόσα 

άλλα.  

 Όµως, είναι µόνο αυτό; Ή είναι κυρίως διότι έχει γίνει «αξία» (µετά την απεµπόληση των 

πολιτισµικών και ηθικών αξιών), ένα κοινωνικό «αγαθό» που µπορεί να κυκλοφορεί και να 

εξαργυρώνεται ως κοινωνικό νόµισµα, µε σκοπό την απόκτηση κοινωνικού κύρους; Με το 
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«έξυπνο» κινητό αγοράζεις µια υψηλότερη θέση στην κοινωνία, λαµβάνεις ένα είδος κοινωνικής 

προαγωγής. ∆εν είναι απλώς µια πολυµηχανή διασκέδασης, ένα εξάρτηµα που εµπλέκει το άτοµο 

στο συλλογικό τελετουργικό της «επικοινωνίας» (µαζί στήριγµα, σωµατοφύλακας, σύντροφος, 

φίλος), αλλά και ένα διαρκές «εισιτήριο» για αλλού ... Το µήνυµα που στέλνει το «έξυπνο» κινητό 

στον κάτοχό του και εγγράφεται βαθιά στο υποσυνείδητό του δεν είναι το εµφανές περιεχόµενο των 

ήχων και των εικόνων, αλλά η δυνατότητα αποδιοργάνωσης του πραγµατικού και ανασύνθεσης της 

εικόνας των γεγονότων µέσα από τις πολλαπλές εφαρµογές, µέσα από την εύκολη και θαυµαστή 

µετάβαση από τον έναν στον άλλον εικονικό κόσµο.  

 Προϊόν-σύµβολο της εποχής, έλκει αχόρταγα και καταβροχθίζει οτιδήποτε εισέλθει στην 

ακτίνα επιρροής του ̇  ακόµη και τον κάτοχό του. ∆ιότι δεν είναι µια απλή τεχνητή προέκταση του 

χεριού, είναι καταναγκαστικό «αφεντικό», έξη που ωθεί ένα σκαλί βαθύτερα στον φαύλο κύκλο 

των εξαρτήσεών µας. Μέσα από ένα σύστηµα επίπλαστων αναγκών, µας γοητεύει και µας 

παγιδεύει, µας υπηρετεί και, ταυτόχρονα, µας µεταµορφώνει σε δικούς του υπηρέτες.  

Από τον ηµερήσιο Τύπο, διασκευή 
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ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια, σε 80 έως 100 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 12) 

Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 70 έως 80 λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος: 

«Συσκευές-µύθος, είναι από τα λίγα προϊόντα που δεν έχουν προκαλέσει µποϊκοτάζ για τις 

συνθήκες παραγωγής τους». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 9) 

[α] Με ένα σύντοµο σχόλιό σας, να αιτιολογήσετε τον τίτλο του άρθρου µε βάση το περιεχόµενό 

του. (µονάδες 6)  

[β] Να εντοπίσετε τα δοµικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου του κειµένου: «Πάνω από ένα ... 

του πόθου τους». (µονάδες 3)  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8): 

Να γράψετε δύο οµόρριζα για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: «κρίσης», «θαυµάτων», «τιµών», 

«ωθεί». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6) 

Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω εκφράσεις: «“έξυπνο” κινητό», 

«άθλιους “ξενώνες”», «έχει γίνει “αξία”». 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι µε την απόκτηση εξελιγµένων τεχνολογικών προϊόντων ενισχύεται 

το κοινωνικό κύρος τους. Σε ένα άρθρο σας, που το προορίζετε για την τοπική εφηµερίδα, να 

παρουσιάσετε τις απόψεις σας σχετικά µε: α) τους λόγους για τους οποίους κάποιοι υιοθετούν µια 

τέτοια αντίληψη ̇ β) τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η αντίληψη αυτή στη ζωή τους. (400 έως 500 

λέξεις) 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 05.01. Επιστήµη & Ευθύνη 

Η επιστήµη κατηγορείται σήµερα για τα περισσότερα από τα προβλήµατα που ταλανίζουν την 

ανθρωπότητα. Ευαισθητοποιηµένος / -η από το γεγονός αυτό δηµοσιεύεις σε ηµερήσια εφηµερίδα 

ανοιχτή επιστολή (500 έως 600 λέξεις), που απευθύνεται στον πρόεδρο της Ακαδηµίας Αθηνών και 

στην οποία εκφράζεις τις προσωπικές σου απόψεις για τη θέση της επιστήµης στον σύγχρονο 

κόσµο, αλλά και για τις ευθύνες των επιστηµόνων για τις συνέπειες των επιτευγµάτων τους. 

ΘΕΜΑ 05.02. Πρόοδος*** 

Το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες ανέρχεται διαρκώς τα 

τελευταία χρόνια, χωρίς όµως η άνοδος αυτή να συνοδεύεται πάντοτε από ανάλογη βελτίωση στην 

ποιότητα της καθηµερινής ζωής. Σε ένα κείµενο πειθούς (500 έως 600 λέξεις) να ερµηνεύσεις την 

αντίφαση αυτή. 

ΘΕΜΑ 05.03. Γενετική 

Η επιστήµη της Γενετικής αναπτύχθηκε ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες. Κάποιοι πιστεύουν πως η 

ανάπτυξη αυτή αποτελεί ευλογία για το ανθρώπινο γένος, ενώ άλλοι τη θεωρούν κατάρα. Να 

σχολιάσεις τις απόψεις αυτές και να τοποθετηθείς απέναντί τους. Το κείµενό σου θα αποτελέσει 

εισήγηση (500 έως 600 λέξεων) σε συνεδρίαση της επιτροπής Βιοηθικής της Ακαδηµίας Αθηνών. 

ΘΕΜΑ 05.04. Ευθανασία 

Ηµερήσια εφηµερίδα διοργανώνει αφιέρωµα στα ηθικά διλήµµατα που αντιµετωπίζουν οι 

αναπτυγµένες κοινωνίες και ζητά την άποψη των αναγνωστών της για ένα µεγάλο και 

αµφιλεγόµενο ζήτηµα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα και σχετίζεται µε το θέµα της ζωής και 

του θανάτου, της ευθανασίας. Αναλαµβάνεις να συντάξεις ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις) στο 

οποίο θα αναλύονται τα επιχειρήµατα των υπέρµαχων και των πολέµιων της νοµιµοποίησης της 

ευθανασίας και θα κατατίθεται η προσωπική σου άποψη. 
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ΘΕΜΑ 05.05. Τεχνολογία 

Σε άρθρο (500 έως 600 λέξεις), που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα στο πλαίσιο της 

Θεµατικής Εβδοµάδας Τεχνολογίας του σχολείου, αναδεικνύεις την ανάγκη η τεχνολογία να 

βρίσκεται πάντοτε στην υπηρεσία του ανθρώπου και καταθέτεις τις προσωπικές σου απόψεις για 

τους τρόπους µε τους οποίους αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί. 

ΘΕΜΑ 05.06. Πυρηνική Ενέργεια 

Το θέµα της δηµιουργίας πυρηνικού εργοστασίου στη χώρα µας έρχεται ξανά στην επικαιρότητα κι 

εσύ δηµοσιεύεις ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις) σε ηµερήσια εφηµερίδα, στο οποίο καταθέτεις 

τις προσωπικές σου απόψεις για το θέµα. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

7ο Διαγώνισµα 

Δηµοκρατία 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

[1] 

Διακήρυξη εναντίον της χούντας 

Γιώργος Σεφέρης 

 Πάει καιρός που πήρα την απόφαση να κρατηθώ έξω από τα πολιτικά του τόπου. 

Προσπάθησα άλλοτε να το εξηγήσω· αυτό δε σηµαίνει διόλου πως µου είναι αδιάφορη η πολιτική 

ζωή µας.  

 Έτσι, από τα χρόνια εκείνα, ως τώρα τελευταία, έπαψα κατά κανόνα να αγγίζω τέτοια 

θέµατα. Εξάλλου τα όσα δηµοσίεψα ως τις αρχές του 1967 και η κατοπινή στάση µου -δεν έχω 

δηµοσιέψει τίποτε στην Ελλάδα από τότε που φιµώθηκε η ελευθερία- έδειχναν, µου φαίνεται, 

αρκετά καθαρά τη σκέψη µου.  

 Μολαταύτα, µήνες τώρα, αισθάνοµαι µέσα µου και γύρω µου, ολοένα πιο επιτακτικά, το 

χρέος να πω ένα λόγο για τη σηµερινή κατάστασή µας. Με όλη τη δυνατή συντοµία, να τι θα έλεγα: 

Κλείνουν δύο χρόνια που µας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς ολωσδιόλου αντίθετο µε τα ιδεώδη για 

τα οποία πολέµησε ο κόσµος µας και τόσο περίλαµπρα ο λαός µας στον τελευταίο παγκόσµιο 

πόλεµο. Είναι µια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευµατικές αξίες κατορθώσαµε 

να κρατήσουµε ζωντανές, µε πόνους και µε κόπους, πάνε κι αυτές να καταπονιστούν µέσα στα 

ελώδη στεκούµενα νερά. Δε θα µου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζηµιές δε λογαριάζουν 

πάρα πολύ για ορισµένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται µόνο γι’ αυτό τον κίνδυνο. Όλοι 

πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή µπορεί να µοιάζει 

εύκολη, όµως η τραγωδία περιµένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράµα αυτού του τέλους µας 

βασανίζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παµπάλαιους χορούς του Αισχύλου. Όσο µένει η 

ανωµαλία, τόσο προχωρεί το κακό.  
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 Είµαι ένας άνθρωπος χωρίς κανένα απολύτως πολιτικό δεσµό και µπορώ να πω, µιλώ χωρίς 

φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω µπροστά µου τον γκρεµό όπου µας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε 

τον τόπο. Αυτή η ανωµαλία πρέπει να σταµατήσει. Είναι εθνική επιταγή.  

 Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή µου. Παρακαλώ το Θεό να µη µε φέρει άλλη φορά σε 

παρόµοια ανάγκη να ξαναµιλήσω.  

Σεφέρης, Γ. (1969, 28 Μαρτίου). Διακήρυξη κατά της χούντας. Λονδίνο: Ελληνική Υπηρεσία BBC.  

[2] 

 Διάγγελµα της χούντας 

Κωνσταντίνος Κόλλιας 

Ελληνικέ Λαέ,  
 από µακρού παριστάµεθα µάρτυρες ενός εγκλήµατος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του 

κοινωνικού συνόλου και του Έθνους µας. Η αδίστακτος και αθλία κοµµατική συναλλαγή, ο 

εκτραχηλισµός µεγάλης µερίδος του Τύπου, η µεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσµών, η 

διάβρωσίς των, ο εξευτελισµός του Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσις 

της κρατικής µηχανής, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήµατα της 

νεολαίας µας, η κακοµεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών µας, η ηθική κάµψις, η σύγχυσις 

και η θολότης, η µυστική και φανερά συνεργασία µε τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή 

εµπρηστικά κηρύγµατα ασυνειδήτων δηµοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, 

εδηµιούργησαν κλίµα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας µίσους και διχασµού και µας 

ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής.  

 Δεν απέµεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέµβασιν του Στρατού µας. Η 

επέµβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγµατος, αλλά η εκτροπή αύτη ήτο 

επιβεβληµένη διά την σωτηρίαν της Πατρίδος. Η σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόµος. 

Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το υφιστάµενον 

αδιέξοδον. Πρώτον, διότι, υπό τας παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η οµαλή διεξαγωγή των και, 

δεύτερον, διότι οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσµα αυτών, θα ωδηγούµεθα µοιραίως εις την 

αιµατοχυσίαν και το χάος.  
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 Δι’ αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν, ένα βήµα 

προ της αβύσσου. Εις ολόκληρον την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις. Ο πρόεδρος 

και τα µέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.  

 Ποίοι είµεθα: Δεν ανήκοµεν εις ουδέν πολιτικόν κόµµα, και ουδεµίαν πολιτικήν παράταξιν 

είµεθα διατεθειµένοι να ευνοήσωµεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκοµεν ούτε εις την οικονοµικήν 

ολιγαρχίαν, την οποίαν οµοίως δεν είµεθα διατεθειµένοι να αφήσωµεν να προκαλή την πενίαν. 

Ανήκοµεν εις την τάξιν του µόχθου. Και θα σταθώµεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών µας 

Ελλήνων.  

 Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηµατικόν τρόπον, ότι 

οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον τής αλλαγής, οποθενδήποτε προερχοµένη, θα 

παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της µέσου.  

 Ζήτω το Έθνος! Ζήτω ο Βασιλεύς! Ζήτω η Αιωνία Ελλάς!  
Κόλλιας, Κ. (1967, 22 Απριλίου). Διάγγελµα προς τον ελληνικό λαό. Αθήνα: ΕΙΡ.  
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ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να αποδοθούν περιληπτικά τα δύο κείµενα σε ένα ενιαίο κείµενο 100 έως 120 λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

«Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή µπορεί να 

µοιάζει εύκολη, όµως η τραγωδία περιµένει αναπότρεπτη στο τέλος»: Σε µία παράγραφο 80 έως 

100 λέξεων να αναλύσετε την άποψη αυτή.  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10)  

[α] Να εντοπίσετε δύο χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου στο κείµενο του Γιώργου Σεφέρη και 

τρία χαρακτηριστικά του προπαγανδιστικού λόγου στο κείµενο του Κωνσταντίνου Κόλλια. 

(µονάδες 6) 

[β] «Έτσι», «εξάλλου», «Μολαταύτα», «βεβαίως»: Να αντικαταστήσετε καθεµία από τις 

διαρθρωτικές λέξεις των δύο αυτών κειµένων µε µία που να δηλώνει την ίδια νοηµατική σχέση. 

(µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] «επιτακτικά», «καταποντιστούν», «ανωµαλία», «φλέγοντα», «δηµοκόπων»: Να 

αντικαταστήσετε καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία συνώνυµή της. (µονάδες 5)  

[β] «καθαρά», «υποχρεωτικής», «ανωµαλία», «µεθοδική», «απόλυτος»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε από µία αντίθετη. (µονάδες 5) 

  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

Να εντοπίσετε µία περίπτωση επίκλησης στο ήθος του ποµπού σε καθένα από τα κείµενα (µονάδες 

2) και να ερµηνεύσετε την αποτελεσµατικότητά της.  
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

«Η δηµοκρατία θεωρείται το καλύτερο πολίτευµα. Είναι το πολίτευµα εκείνο που βασίζεται στη 

βούληση των πολλών και στα αιτήµατα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας όλων των 

πολιτών. Παρ’ ότι όµως η δηµοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευµα, δε συµβαίνει το ίδιο και µε τον 

τρόπο λειτουργίας του. Στη λειτουργία της δηµοκρατίας αντικατοπτρίζονται όλες οι ατέλειες που 

χαρακτηρίζουν µια κοινωνία» (Σωκράτης Γκίκας, Η λειτουργία της δηµοκρατίας): Σε ένα κείµενο 

προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύετε στην εφηµερίδα του σχολείου σας µε 

αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Δηµοκρατίας (15η Σεπτεµβρίου) να αναλύσετε τις απόψεις που 

περιέχονται στο απόσπασµα αυτό. 
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8ο Διαγώνισµα 

Ελευθερία 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ακούµε συχνά στις µέρες µας να κατηγορείται ο φιλελευθερισµός, επειδή το ηθικό του 

υπόβαθρο κρίνεται εξαιρετικά ισχνό και υποτίθεται πως αντανακλά µια εσφαλµένη θεώρηση του 

ανθρώπου και της θέσης του µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, υποστηρίζεται πως η 

φιλελεύθερη έµφαση στην αξία της ελευθερίας και στη διασφάλιση των ατοµικών δικαιωµάτων 

βασίζεται σε µια προβληµατική οντολογία του ανθρώπινου υποκειµένου που παραγνωρίζει την 

εξάρτησή του από την κοινότητα στην οποία ανήκει. Η κριτική αυτή του φιλελευθερισµού ασκείται 

από τη σκοπιά του κοινοτισµού, της φιλοσοφικής προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία οι πολιτικές 

αλλά και οι ηθικές θεωρίες µας πρέπει να ξεκινούν από την παραδοχή της οντολογικής 

προτεραιότητας της κοινότητας απέναντι στο άτοµο. Οι ηθικές αρχές και αξίες που διέπουν τη 

συµπεριφορά µας καθορίζονται από την οργανική ένταξη σε µια, λιγότερο ή περισσότερο τοπικά 

συγκροτηµένη, πολιτισµική, εθνική ή θρησκευτική οντότητα χωρίς την οποία το ατοµικό 

υποκείµενο δε θα µπορούσε καν να υπάρξει.  

 Έτσι, κατά τους κοινοτιστές, το ελαττωµατικό οντολογικό µοντέλο του υποκειµένου της 

πράξης που υιοθετούν οι φιλελεύθεροι οδηγεί σε µια ανεπαρκή κατανόηση της ανθρώπινης 

ηθικότητας. Στις φιλελεύθερες κοινωνίες φαίνεται να κυριαρχούν ο εγωισµός, ο ατοµικισµός, ο 

ψυχρός υπολογισµός και η προσπάθεια µεγιστοποίησης της ατοµικής ωφέλειας, που στην καλύτερη 

περίπτωση ελέγχονται κάπως από τον σεβασµό αρνητικών δικαιωµάτων και ελευθεριών µε την 

εφαρµογή ενός φορµαλιστικού συστήµατος ηθικών κανόνων. Τα άτοµα αγνοούν ή υποτιµούν την 

αξία της συγκροτηµένης µέσα από την παράδοση κοινής ταυτότητάς τους και πιστεύουν αφελώς 

ότι είναι σε θέση να θεσπίσουν τους στοιχειώδεις ηθικούς όρους της συνύπαρξής τους ως ισότιµα 

µέλη ενός συνόλου που υπακούει σε κάποια σιωπηρή συµφωνία οιονεί συµβολαιικού τύπου.  

 Οι φιλελεύθεροι όµως ισχυρίζονται πως µπορούν να αντικρούσουν την κοινοτιστική 

επιχειρηµατολογία. Η αυστηρή διαφοροποίηση ιδιωτικού και δηµόσιου βίου, την οποία προτείνει 
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ο φιλελευθερισµός, καθιστά δυνατή τη διαφύλαξη και τη δηµιουργική επιδίωξη πραγµάτωσης των 

ιδιαίτερων ιδεωδών του «ευ ζην» που προκρίνει το κάθε άτοµο στον ιδιωτικό του χώρο. Και η 

παραδοχή της οντολογικής διακριτότητας και αυτοτέλειας κάθε ανθρώπινου υποκειµένου δε 

σηµαίνει και άρνηση της ηθικής δέσµευσής του απέναντι στους συνανθρώπους του που αποτελούν 

µέλη του ίδιου συνόλου. Αντίθετα, µόνο µε αυτή την παραδοχή διασφαλίζεται ο σεβασµός της 

προσωπικότητάς τους της δικής τους αυτονοµίας.  

 Η ηθική αντιπαράθεση φιλελευθερισµού και κοινοτισµού ασφαλώς δεν περιορίζεται φυσικά 

στη σφαίρα της αφηρηµένης εννοιολογικής ανάλυσης. Η φιλοσοφική διαµάχη αντικατοπτρίζει στο 

θεωρητικό επίπεδο συγκεκριµένες επιλογές της καθηµερινής ζωής και γενικότερες πρακτικές 

στάσεις, κυρίως όσον αφορά τη ρύθµιση της συµπεριφοράς στον δηµόσιο, κοινωνικό χώρο. Όσο 

δεν είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση της πολυπολιτισµικότητας, θα 

διακατεχόµαστε από αξεπέραστες ανασφάλειες και θα δειλιάζουµε απέναντι στην ανοχή και τον 

σεβασµό της διαφοράς. Θα επικαλούµαστε τα όσια και τα ιερά της φυλής και θα αναζητούµε σε 

λιγότερο ή περισσότερο κατοχυρωµένα σύµβολα, από τη σηµαία µέχρι τις αστυνοµικές ταυτότητες, 

την τυπική διασφάλιση αποκλειστικών χαρακτηριστικών της δικής µας πνευµατικής κοινότητας, 

αδιαφορώντας, για παράδειγµα, για την ενδεχόµενη άδικη µεταχείριση των µελών κάποιας 

θρησκευτικής ή εθνικής µειονότητας. Εκείνο όµως που θα κινδυνεύουµε πραγµατικά να χάσουµε 

δε θα είναι η πραγµατική ή φανταστική ιδιοπροσωπία µας, αλλά η δηµοκρατική µας συνείδηση, η 

ευαισθησία απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώµατα και ο ελάχιστος κοινός παρονοµαστής της 

ηθικότητας που πρέπει να µας συνδέει όχι µόνο µε τους γείτονές µας αλλά και µε τους 

συνανθρώπους µας σε όλον τον πλανήτη. Ακριβώς αυτά προστατεύονται από τη φιλελεύθερη ηθική 

θεώρηση που απορρίπτουν οι κοινοτιστές.  

Βιρβιδάκης, Β. (2000, 26η Νοεµβρίου). Η σύγκρουση για το ηθικό έλλειµµα. Το Βήµα. Ανακτήθηκε 

από http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=128273 (διασκευή)  
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ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Ποια είναι η θέση του συγγραφέα στην αντιπαράθεση φιλελευθερισµού και κοινοτισµού και µε 

ποια επιχειρήµατα την υποστηρίζει; (παράγραφος 80 έως 100 λέξεων) 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6)  

Να εντοπίσετε τρία χαρακτηριστικά του αποδεικτικού δοκιµίου στο κείµενο που διαβάσατε. 

(µονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] «εσφαλµένη», «προτεραιότητας», «µεγιστοποίησης», «προκρίνει», «τυπική»: Να 

αντικατασταθούν οι λέξεις αυτές του κειµένου µε άλλες αντίθετες τους. (µονάδες 5)  

[β] «διέπουν», «υιοθετούν», «συγκροτηµένης», «διαφοροποίηση», «διαφύλαξη»: Να 

αντικατασταθούν οι λέξεις αυτές του κειµένου µε άλλες συνώνυµές τους. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 9) 

[α] «Τα άτοµα αγνοούν ή υποτιµούν την αξία της συγκροτηµένης µέσα από την παράδοση κοινής 

ταυτότητάς τους»: Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Γιατί ο συγγραφέας 

επέλεξε την ενεργητική; (µονάδες 5) 

[β] Στην τελευταία παράγραφο του κειµένου ο συγγραφέας του κειµένου χρησιµοποιεί το α’ 

ρηµατικό πρόσωπο. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, έκανε αυτή την επιλογή; (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Η ελευθερία αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη των ατόµων στον σύγχρονο δυτικό πολιτισµό κι ένα 

δικαίωµα που τελεί πλέον υπό την προστασία κάθε δηµοκρατικής πολιτείας. Σε ένα κείµενο (500 

έως 600 λέξεις) που ανεβάζετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σου µε αφορµή τον εορτασµό της 
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Παγκόσµιας Ηµέρας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (10η Δεκεµβρίου) ερµηνεύετε την επιδίωξη αυτή 

και προτείνετε τρόπους θωράκισης των κοινωνιών απέναντι στους παράγοντες που την 

περιορίζουν.  
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2007 
Ηµερήσια Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 [...] Ας προσπαθήσουµε να γνωρίσουµε την Ελευθερία, προβαίνοντας σ’ ορισµένους απλούς 

αφορισµούς: Η Ελευθερία είναι ανθρώπινη γιατί απευθύνεται, παραδίνεται στους ανθρώπους, γιατί 

οι άνθρωποι πεθαίνοντας την ανασταίνουν. Είναι όµως και θεϊκή γιατί το κύρος της το αντλεί από 

την συγκλονιστική συγκατάβαση του Θεού που ενσαρκώθηκε για να µας ελευθερώσει από την 

αµαρτία. Παρ’ όλο που δεν είναι δυνατό αυτή τη στιγµή ο αφορισµός αυτός ν’ αναπτυχθεί 

περισσότερο, πρέπει να πούµε πως υπάρχει µια τροµερή, µυστηριώδης, υποδόρια σύζευξη ανάµεσα 

στην αµαρτία, που είναι ηθική δουλεία, και στην ανθρώπινη σκλαβιά, όπως απλά την ξέρουµε και 

την εννοούµε. Γιατί και η µια και η άλλη, πιέζουν την προσωπική ευθύνη του ανθρώπου. Και η 

Ελευθερία είναι υπεύθυνη. Τούτο σηµαίνει πως δεν είναι µεγάλη η ευθύνη του ανθρώπου µονάχα 

όταν έχει χάσει την Ελευθερία του αλλά κι όταν την έχει κερδίσει. Γιατί τότε είναι που ανακύπτουν 

τα τροµερότερα ερωτήµατα: τι θα την κάνεις την Ελευθερία που κέρδισες; Πώς θα την 

αξιοποιήσεις; Σε ποιους υψηλούς στόχους θα την αφιερώσεις; Πώς, τέλος, θα την προφυλάξεις από 

τη φθορά του ανθρώπινου βίου κι από τους εχθρούς της; 

 Από αυτά τα ερωτήµατα ανακύπτουν νέοι αφορισµοί. Η Ελευθερία είναι δυναµική και 

δηµιουργική. Αφού την απόχτησες, πρέπει να την τιµήσεις µ’ ένα βίο θετικό, γόνιµο, 

χαρακτηρισµένο από σεµνότητα κι αµετακίνητη υψηλοφροσύνη. Η Ελευθερία σού ανοίγει πολλούς 

δρόµους, σε πληµµυρίζει από ευκαιρίες. Είσαι υπεύθυνος γι’ αυτήν, υπεύθυνος και για όσα σου 

προσφέρει κι ένοχος αν δεν τα αξιοποιήσεις. Μια Ελευθερία άγονη, είναι καταδικασµένη σε θάνατο 

γιατί ο άνθρωπος µε τα έργα του δεν κατορθώνει να την αιτιολογήσει. 

 Η Ελευθερία, καθώς αισθάνεται πως βρίσκεται αδιάκοπα σε κίνδυνο, είναι γρηγορούσα. ∆εν 

επαναπαύεται σ’ όσα απόχτησε. ∆εν εθελοτυφλεί µπροστά στις δυνάµεις που την απειλούν. ∆ε 

βυθίζεται στη βλάσφηµη απόλαυση των αγαθών. Ανησυχεί, διαλογίζεται, προβληµατίζεται. Κρατεί 
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ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

πάντα γυµνό και πάντα όρθιο το τροµερό της σπαθί γιατί αν το σπαθί χαµηλώσει, αν δισταγµός ή 

ατολµία την κυριέψουν, η Ελευθερία θα ’χει χαθεί. 

 Η Ελευθερία είναι ακόµα συγκεκριµένη. Αφορά εσένα, αφορά εµένα, αφορά τους πλαϊνούς 

µας, αυτούς που συναντάµε κάθε µέρα. Όταν µας µιλούν για µιαν Ελευθερία αφηρηµένη, τότε 

πρέπει να υποψιαζόµαστε πως ζητούν να την απονευρώσουν, να της αφαιρέσουν το σαφές κι 

ολόζεστο ανθρώπινο περιεχόµενό της και να τη θανατώσουν, να τη διαστρέψουν. [...] Η Ελευθερία 

όµως είναι µια υπόθεση του ανθρώπου άµεση κι επείγουσα. Γιατί χωρίς αυτήν, ο άνθρωπος 

διαστρέφεται και απαθλιώνεται. Γίνεται δηλαδή υπάνθρωπος. [...] Η αρτίωση του ανθρώπου είναι 

αποτέλεσµα ελευθερίας γιατί ένας δούλος ποτέ δεν µπορεί να είναι άρτιος άνθρωπος. 

 Τέλος, είναι η Ελευθερία αρµονική. ∆εν είναι ποτέ ασυδοσία. Εναρµονίζει κι εξισορροπεί 

τις ανθρώπινες σχέσεις, τα συµφέροντα και τις βλέψεις, απαλύνει τις διαφορές και διαχέει σ’ 

ολόκληρο το βίο ένα νόηµα διαφορετικό, νόηµα πνεύµατος. Όταν σ’ ορισµένους ανθρώπους ή σ’ 

ορισµένες τάξεις ανθρώπων, η Ελευθερία παροξύνεται, αποτελεί κίνδυνο σαφή κι άµεσο για την 

Ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Τότε η Ελευθερία ψυχορραγεί. Κι όταν ψυχορραγεί η προσωπική 

µου Ελευθερία, ψυχορραγεί και η εθνική ελευθερία. Κανένα Έθνος δεν µπορεί να διαφυλάξει την 

Ελευθερία και την ακεραιότητά του όταν οι άνθρωποι που το απαρτίζουν έχουν χάσει, είτε µε την 

εθελοδουλία, είτε µε τη βία και τον φόβο, την ελευθερία τους, όταν αυτή η Ελευθερία 

παραχαράσσεται εξ αιτίας της άγνοιας και των αναγκών των ανθρώπων. [...] 

(Κώστας Ε. Τσιρόπουλος, Η Μαρτυρία του Ανθρώπου. ∆οκίµια, Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων, 

31988, σελ. 312-314.) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (80-100 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε 100-120 λέξεις το περιεχόµενο του ακόλουθου αποσπάσµατος από το κείµενο: 

«Και η Ελευθερία είναι υπεύθυνη. Τούτο σηµαίνει πως δεν είναι µεγάλη η ευθύνη του ανθρώπου 

µονάχα όταν έχει χάσει την Ελευθερία του αλλά κι όταν την έχει κερδίσει». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

«Η Ελευθερία, καθώς αισθάνεται ... η Ελευθερία θα ’χει χαθεί». Στη συγκεκριµένη παράγραφο να 

διερευνήσετε και να αιτιολογήσετε: 

[α] Τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας. (µονάδες 2,5) 

[β] Έναν τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου. (µονάδες 2,5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5)  

Να σχηµατίσετε µια πρόταση µε καθεµιά από τις ακόλουθες λέξεις του κειµένου, σε οποιοδήποτε 

γραµµατικό τύπο τους: «µυστηριώδης», «άγονη», «ασυδοσία», «Εναρµονίζει», «απαρτίζουν». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

«σύζευξη», «ανακύπτουν», «υπεύθυνος», «διαλογίζεται», «συµφέροντα»: Από το δεύτερο 

συνθετικό των πιο πάνω λέξεων να σχηµατίσετε µια νέα σύνθετη λέξη. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Σε µια εποχή κατά την οποία η Ελευθερία αποτελεί καίριο ζητούµενο, δεν είναι λίγες οι φορές που 

απειλείται ή παραβιάζεται, σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Σε εκδήλωση που οργανώνει ο 

Σύλλογος Γονέων του σχολείου σου καλείσαι να αναπτύξεις, ως εκπρόσωπος της µαθητικής 

κοινότητας, τις απόψεις σου σχετικά µε τους παράγοντες που απειλούν στο σηµερινό κόσµο το 

ιδανικό της Ελευθερίας και να δείξεις µε ποιους τρόπους αυτή κατοχυρώνεται. (500-600 λέξεις) 
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2008 
Ηµερήσια Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Πολλοί -δεν θα πούµε οι περισσότεροι- νοµίζουν πως η ∆ηµοκρατία είναι ένα πολίτευµα. 

∆εν ξέρουν πως πρόκειται γι’ απόληξη κι όχι γι’ αφετηρία. ∆ηµοκρατία σηµαίνει αναβαθµός 

πολιτισµού. Προϋποθέτει πολλά πράγµατα· όχι απλώς έναν ιδεολογικό προσανατολισµό ή µια 

κατεύθυνση του γούστου. Γίνεσαι άξιος να υψωθείς ως τη δηµοκρατική ιδέα όταν έχεις πριν 

διανύσει κάποια στάδια εσωτερικού εκπολιτισµού. [...] 

 Ένας λαός άξιος της ∆ηµοκρατίας δίνει εξετάσεις καθηµερινά, όχι µονάχα µπροστά στην 

κάλπη: δίνει εξετάσεις στα πιο µικρά πράγµατα της καθηµερινής ζωής: σέβεται τη θέση του στην 

«ουρά», προσέχει να µην ενοχλεί το διπλανό του, πιστεύει πως έχει πρώτα καθήκοντα κι έπειτα 

δικαιώµατα. Η κοινωνική αγωγή είναι αναγκαία προϋπόθεση της ∆ηµοκρατίας. [...] Πώς µπορεί να 

νοηθεί ∆ηµοκρατία δίχως το σεβασµό του διπλανού σου; 

 Υπάρχει όµως κι ένα άλλο στάδιο βαρβαρότητας που πρέπει να ξεπεραστεί, για να είναι 

ένας λαός άξιος της δηµοκρατίας: Το στάδιο του θαυµασµού προς τη βαναυσότητα. Η χοντρή 

πλάνη να την περνάει κανένας για δύναµη. [...] Η πραγµατική δύναµη είναι κάτι πολύ πιο δύσκολα 

εξακριβώσιµο απ’ ό,τι πιστεύει ο κόσµος. Εµφανίζεται, αθόρυβη και σεµνή, εκεί που κανένας 

σχεδόν δεν το φαντάζεται: στο εργαστήρι του σοφού, στο κελλί του αγίου, στη φυλακή του 

επαναστάτη. Σπανιότατα στο προσκήνιο. Γιατί δύναµη ανθρώπου θα πει ένα και µόνο: δύναµη 

ψυχής. Κι αυτή φανερώνεται στη µοναξιά και στον κατατρεγµό, όχι στην αγορά και στο θρίαµβο. 

 Η ∆ηµοκρατία περνάει στον καιρό µας και δοκιµασία και κρίση. Το πρόβληµά της είναι 

σύνθετο. ∆οκιµασία για τη ∆ηµοκρατία είναι η ανάγκη να κυβερνήσει ανθρώπινα σύνολα τεράστια, 

που ξεπερνάνε τα φυσικά της µέτρα. Γιατί το δηµοκρατικό πολίτευµα είναι εφικτό εκεί όπου όλα 

βρίσκονται στα µέτρα του ανθρώπου, όπου η άσκηση της εξουσίας κι ο έλεγχός της είναι άµεσα ή 

σχεδόν άµεσα, όπου το άτοµο έχει υπόσταση, δεν µεταβάλλεται σ’ απρόσωπη µονάδα µέσα σε 

αστρονοµικό αριθµό. Το αν θα µπορέσει να περισωθεί η ∆ηµοκρατία µέσα στα ωκεάνια ανθρώπινα 
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σύνολα της σηµερινής και της αυριανής εποχής, είναι κάτι που θα το ιδούν όσοι επιζήσουν κι αυτοί 

που θα ’ρθουν. Κρίση όµως περνάει η ∆ηµοκρατία στην αναµέτρησή της µε την εσωτερική 

πραγµατικότητα. Πόσοι και πού είναι ώριµοι να τη δεχτούν; Πόσοι έχουν το ανάστηµα να τη 

δικαιώσουν; 

Άγγελου Τερζάκη, Προσανατολισµός στον αιώνα, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1992, σσ. 

181-184. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη 80-100 λέξεων του κειµένου που σας δόθηκε. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80-100 λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος 

του κειµένου: «Γιατί δύναµη ανθρώπου θα πει ... και στο θρίαµβο». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο του κειµένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «αφετηρία», «αναγκαία», 

«βαναυσότητα», «αθόρυβη», «εφικτό». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

Τι επιτυγχάνει ο συγγραφέας µε τη χρήση των ερωτήσεων στην τελευταία παράγραφο του 

κειµένου; 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Το προσεχές τεύχος του περιοδικού του σχολείου σας θα περιλαµβάνει αφιέρωµα µε θέµα τη 

∆ηµοκρατία στη σύγχρονη εποχή. Να γράψετε ένα άρθρο 500–600 λέξεων στο οποίο να 

επισηµαίνετε εκδηλώσεις αντιδηµοκρατικής συµπεριφοράς στον καθηµερινό βίο και να αναφέρετε 

τις αρετές που πρέπει να διακρίνουν τον συνειδητό δηµοκρατικό πολίτη στην καθηµερινότητά του. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 06.01. Δηµοκρατία 

«Η δηµοκρατία θεωρείται το καλύτερο πολίτευµα. Είναι το πολίτευµα εκείνο που βασίζεται στη 

βούληση των πολλών και στα αιτήµατα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας όλων των 

πολιτών. Παρ’ ότι όµως η δηµοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευµα, δε συµβαίνει το ίδιο και µε τον 

τρόπο λειτουργίας του. Στη λειτουργία της δηµοκρατίας αντικατοπτρίζονται όλες οι ατέλειες που 

χαρακτηρίζουν µια κοινωνία» (Σωκράτης Γκίκας, Η λειτουργία της δηµοκρατίας): Σε ένα κείµενο 

προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύετε στην εφηµερίδα του σχολείου σας µε 

αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Δηµοκρατίας (15η Σεπτεµβρίου) να αναλύσεις τις απόψεις που 

περιέχονται στο απόσπασµα αυτό . 

ΘΕΜΑ 06.02. Νέοι & Πολιτική*** 

Το ζήτηµα της συµµετοχής των πολιτών στη διαχείριση των κοινών υποθέσεων βρίσκεται στο 

επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων τα τελευταία χρόνια. Σε κείµενο (500 

έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις σε ηµερήσια εφηµερίδα παρουσιάζεις τη στάση της γενιάς σου 

απέναντι στα πολιτικά πράγµατα και προτείνεις τρόπους ενίσχυσης της πολιτικής αγωγής των 

εφήβων και των νέων. 

ΘΕΜΑ 06.03. Αξιοκρατία 

Τώρα που ολοκληρώνεις το Λύκειο και ετοιµάζεσαι για την ακαδηµαϊκή σου πορεία 

συνειδητοποιείς πως το βασικότερο ίσως πρόβληµα της νεοελληνικής κοινωνίας είναι η έλλειψη 

αξιοκρατίας. Αποφασίζεις λοιπόν να δηµοσιεύσεις σε ηµερήσια εφηµερίδα µία ανοιχτή επιστολή 

(500 έως 600 λέξεις) προς τον πολιτικό κόσµο της χώρας, στην οποία αναδεικνύεις την ανάγκη 

εδραίωσης της αξιοκρατίας στη χώρα µας και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους αυτό θα 

µπορούσε να επιτευχθεί. 

ΘΕΜΑ 06.04. Λαϊκισµός 

Ο λαϊκισµός αποτελεί συνηθισµένο φαινόµενο στην κοινωνική και πολιτική ζωή από την 

αρχαιότητα ακόµη. Σε µία εισήγηση (500 έως 600 λέξεις) που απευθύνεις στη Βουλή των Εφήβων 
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ερµηνεύεις τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισµό του φαινοµένου και προτείνεις τρόπους 

εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού του πολιτικού µας συστήµατος. 

ΘΕΜΑ 06.05. Ελευθερία 

Η ελευθερία αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη των ατόµων στον σύγχρονο δυτικό πολιτισµό κι ένα 

δικαίωµα που τελεί πλέον υπό την προστασία κάθε δηµοκρατικής πολιτείας. Σε ένα κείµενο (500 

έως 600 λέξεις) που ανεβάζεις στην ιστοσελίδα του σχολείου σου µε αφορµή τον εορτασµό της 

Παγκόσµιας Ηµέρας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (10η Δεκεµβρίου) ερµηνεύεις την επιδίωξη αυτή 

και προτείνεις τρόπους θωράκισης των κοινωνιών απέναντι στους παράγοντες που την περιορίζουν.  

ΘΕΜΑ 06.06. Ελευθερία του Λόγου** 

«Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις 

βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, η προοπτική ενός κόσµου όπου οι 

άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να µιλούν και να πιστεύουν, λυτρωµένοι από τον τρόµο και την 

αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου». Σύµφωνα µε το προοίµιο 

της Οικουµενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η ελευθερία του λόγου αναγορεύεται 

σε κυρίαρχη επιδίωξη της πολιτισµένης ανθρωπότητας. Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 

Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (10η Δεκεµβρίου) δηµοσιεύεις κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στη 

σχολική ιστοσελίδα, στο οποίο ερµηνεύεις την επιδίωξη αυτή και καταθέτεις τις προσωπικές σου 

απόψεις για το κατά πόσον η ελευθερία του λόγου θα πρέπει να έχει απόλυτη ή σχετική ισχύ στις 

σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες. 

ΘΕΜΑ 06.07. Φανατισµός 

Με αφορµή τα επαναλαµβανόµενα κρούσµατα βίας που παρατηρούνται σε αθλητικούς χώρους, το 

Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου οργανώνει εκδήλωση για τις επιπτώσεις του φανατισµού των 

ατόµων στην καθηµερινότητά τους. Σε µια οµιλία σου (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε 

γραπτό λόγο), να επισηµάνεις τις αρνητικές όψεις του φανατισµού στην κοινωνική ζωή και να 

προτείνεις τρόπους για την αντιµετώπισή τους (500-600 λέξεις). 
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ΘΕΜΑ 06.08. Εθελοντισµός & Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

Το σχολείο σου πρόκειται να συνεργαστεί µε µία ΜΚΟ προστασίας του περιβάλλοντος. 

Προκείµενου να προτρέψεις τους συµµαθητές σου να συµµετάσχουν στην κοινή αυτή δράση 

δηµοσιεύεις ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα, στο οποίο αναδεικνύεις τη 

σηµασία της εθελοντικής συµµετοχής των πολιτών σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

προτείνεις τρόπους µε τους οποίους το σχολείο θα µπορούσε να ενισχύσει τη διάθεση αυτή των 

µαθητών του. 

ΘΕΜΑ 06.09. Μεσσιανισµός 

Ηµερήσια εφηµερίδα διοργανώνει αφιέρωµα στην κρίση του σύγχρονου πολιτικού συστήµατος, 

στο οποίο συµµετέχεις µε ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις), µε το οποίο παρουσιάζεις φαινόµενα 

µεσσιανισµού στην κοινωνική και πολιτική ζωή της εποχής µας και επιχειρηµατολογείς υπέρ της 

αναγκαιότητας περιορισµού τους. 

ΘΕΜΑ 06.10. Δίκαιο* 

Με αφορµή την εµφάνιση περιστατικών βίας και εκφοβισµού στο σχολείο σου ο Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεµόνων διοργανώνει ηµερίδα, στην οποία συµµετέχεις εκ µέρους της µαθητικής σου 

κοινότητας. Στην εισήγησή σου (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) 

αναδεικνύεις τη σηµασία του δικαίου σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και προτείνεις δράσεις στο 

πλαίσιο της σχολικής µονάδας, αλλά και έξω από αυτή, ώστε οι νέοι να συνειδητοποιήσουν την 

αναγκαιότητα συνειδητής υπακοής στον νόµο. 

ΘΕΜΑ 06.11. Θανατική Ποινή 

Πληροφορήθηκες από τον Τύπο την επικείµενη εκτέλεση ενός ακόµη θανατοποινίτη στις ΗΠΑ και 

αποφασίζεις να δηµοσιεύσεις µία ανοιχτή επιστολή (500 έως 600 λέξεις) προς τον Κυβερνήτη της 

Πολιτείας, στην οποία, προκειµένου να ζητήσεις την ακύρωση της εκτέλεσης, επιχειρηµατολογείς 

υπέρ της κατάργησης της εσχάτης των ποινών. 
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ΘΕΜΑ 06.12. Προπαγάνδα 

Η προπαγάνδα σε όλες τις µορφές της δρα ακόµα και στις δηµοκρατικές κοινωνίες. Σε ένα 

αποδεικτικό δοκίµιο (500 έως 600 λέξεις) αναλύεις τα αποτελέσµατα της δράσης τους και 

προτείνεις τρόπους για την παρεµπόδισή της. 

ΘΕΜΑ 06.13. Διχόνοια 

Η διχόνοια θεωρείται κατάρα της φυλής µας. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη 

σχολική ιστοσελίδα µε αφορµή τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου παρουσιάζεις τις συνέπειές του και 

προτείνεις τρόπους να αποφευχθεί στο µέλλον. 
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9ο Διαγώνισµα 

Κοινωνικός κοµφορµισµός 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Έως ποιο βαθµό οι αντιλήψεις, οι κρίσεις, οι αποφάσεις µας στην καθηµερινή ζωή είναι 

«δικές µας» και όχι αποτέλεσµα επιρροής της κοινωνίας απάνω µας; Το ερώτηµα θα σκανδαλίσει 

ίσως τον αµύητο στα προβλήµατα της κοινωνικής ψυχολογίας αναγνώστη, έχει εντούτοις τον λόγο 

του. Δεν είµαστε τόσο «ελεύθεροι» να σχηµατίζουµε τις εντυπώσεις, τις πεποιθήσεις, το 

πρόγραµµα των επιδιώξεων µας, όσο νοµίζουµε. Το κοινωνικό σώµα, η «οµάδα» µέσα στην οποία 

έχουµε ενταχθεί (από τη γλώσσα που µιλούµε, από τον Θεό που λατρεύουµε, από την ανατροφή 

και την εκπαίδευση που έχουµε πάρει, από το επάγγελµα που ασκούµε κτλ.) καθορίζει σε τέτοιαν 

έκταση και σε τόσο βάθος τον τρόπο και τα µέτρα µε τα οποία αντιλαµβανόµαστε και 

σηµασιολογούµε τα πράγµατα και τα γεγονότα, ώστε κάθε άλλο παρά «δικές µας», µε την αυστηρή 

έννοια της λέξης, είναι οι αλήθειες και οι αξίες µας.  

 Φυσικά τούτο δεν το παραδέχεται ο εγωισµός µας.  
- Βλέπω µε τα δικά µου µάτια, λέµε, και κρίνω µε το δικό µου µυαλό.  
- Με δική µου πρωτοβουλία αποδοκιµάζω αυτήν την ιδεολογία και είµαι υπεύθυνος.  
- Η αλήθεια που υποστηρίζω είναι ολοφάνερη, δε µου την υπέβαλαν άλλοι.  
 Μια βαθύτερη όµως διερεύνηση (που µπορούµε και οι ίδιοι να κάνουµε µέσα µας, εάν 

έχουµε το θάρρος να ανατάµουµε τον εαυτό µας) θα µας πείσει ότι σε αναρίθµητες περιπτώσεις η 

πνευµατική µας ανεξαρτησία είναι ένας ωραίος µύθος. Η όραση, η κρίση, η πίστη «µας» είναι η 

όραση, η πίστη της κοινωνικής φάλαγγας µε την οποία συµπορευόµαστε. Το φαινόµενο τούτο στη 

γλώσσα της επιστήµης λέγεται «κοινωνικός κοµφορµισµός».  

 «Κοινωνικού κοµφορµισµού» περιπτώσεις µπορεί ο καθένας µας να αναφέρει πάµπολλες 

από την προσωπική του πείρα. Από την εκούσια αλλά και ακούσια υποταγή στον συρµό έως τις 

οµαδικές ιδεοληψίες (ακόµη και παραισθήσεις) που παρουσιάζονται σε ώρες πολεµικής 

αναταραχής και θρησκευτικής έξαρσης ή πανικού από θεοµηνίες και επιδηµίες. Είναι απίστευτο το 
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πόσο εύκολα, ακόµα και σε οµαλές περιστάσεις, διαδίδονται οι οµαδικές πλάνες, όπως λ.χ. η πίστη 

στη θεραπευτική δύναµη ενός κοινού βοτάνου ή η υπόθεση ότι αυτή ή εκείνη η σύµπτωση αποτελεί 

κακόν οιωνό ή η βεβαιότητα ότι οι «µάγισσες» είναι όργανα του Σατανά και πρέπει να καίγονται 

κτλ. Άλλωστε, θα έχουµε όλοι παρατηρήσει ότι αρκεί µια είδηση, έστω και εξωφρενική, να 

δηµοσιευτεί σ’ ένα έντυπο µεγάλης κυκλοφορίας ή να µεταδοθεί από το ραδιόφωνο µε έµφαση, για 

να γίνει πιστευτή.  

 Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι που έχουν µελετήσει το φαινόµενο, καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι ο κοµφορµισµός αυτός, τάση ισχυρή και επίµονη, πηγή του έχει την κοινωνική 

φύση του ανθρώπου. Ζώο κατ’ εξοχήν κοινωνικό ο άνθρωπος, όταν έρχεται αντιµέτωπος µε 

σηµαντικές για τη συλλογική ζωή «δοξασίες της µάζας», αισθάνεται ζωηρότερο ενδιαφέρον για τη 

συντήρηση των λαϊκών εξηγήσεων που κρατούν συµπαγή την οµάδα, παρά για τις κριτικές 

αναλύσεις που µπορούν να τη διαιρέσουν και να τη διαλύσουν. «Χρειάζεται» τους άλλους, τον 

αριθµό, το πλήθος: στο πανηγύρι, στο θέαµα, στον περίπατο και στο καφενείο ή στο εστιατόριο. Δε 

«χαίρεται» τις ανέσεις της ζωής και τις πιο στοιχειώδεις, παρά συντροφεµένος. Πρέπει να τις 

µοιραστεί, κατά κάποιο τρόπο, µε άλλους, για να τις απολαύσει. Και για να τους κρατήσει κοντά 

του αυτούς τους άλλους, είναι έτοιµος να κάνει πολλές παραχωρήσεις στις κρίσεις και στο γούστο 

του: να µπει στο δικό τους διανοητικό ορίζοντα, να συµµεριστεί τα συναισθήµατά τους, να 

παραδεχτεί τις προτιµήσεις τους.  

 Έχουµε λοιπόν καταδικαστεί να είµαστε αιχµάλωτοι της συµβιωτικής οµάδας; Θα 

παρεξηγούσε τη θέση µας εκείνος που θα την ερµήνευε µε αυτό τον τρόπο. Όχι υποχείριος, 

υποκείµενος στις ιδέες και στις τάσεις του κοινωνικού σώµατος είναι ο άνθρωπος. Το οργανωµένο 

πλήθος, η κοινωνική οµάδα µάς στηρίζει, µας προστατεύει, αλλά και θολώνει την όραση, 

µηχανοποιεί τη συµπεριφορά, δένει τη σκέψη. Από τη δουλεία αυτή σώζεται µόνο ο επώνυµος 

άνθρωπος που θα ορθώσει την κεφαλή του πάνω από τον ορίζοντα της µάζας και θα τολµήσει ν’ 

αντικρίσει µε τις δικές του διανοητικές δυνάµεις τα πράγµατα, µε τη δική του βούληση τις 

περιπλοκές της ζωής, µε τη δική του ευαισθησία το θέαµα του κόσµου. Ας θυµηθούµε εδώ τα 

βαθυστόχαστα λόγια του Nietzsche: «Πόσην αλήθεια σηκώνει, πόσην αλήθεια αποτολµάει ένα 

πνεύµα; Αυτό έγινε για µένα, ολοένα και πιο πολύ, το αληθινό µέτρο των αξιών. Η πλάνη δεν είναι 

τύφλωση, η πλάνη είναι ανανδρία. Στη γνώση, κάθε κατάκτηση, κάθε βήµα εµπρός προέρχεται από 
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το θάρρος, από τη σκληρότητα απέναντι στον εαυτό µας, από την εντιµότητα απέναντι στον εαυτό 

µας».  

 Παπανούτσος, Ε.Π. (2012). Η δύναµη της µάζας. Το δίκαιο της πυγµής. Αθήνα: Νόηση (διασκευή)  
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ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να αποδοθεί περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

«Η πλάνη δεν είναι τύφλωση, η πλάνη είναι ανανδρία»: Σε µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων να 

αναλύσετε το περιεχόµενο του αποσπάσµατος αυτού.  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να εντοπίσετε τους τρόπους µε τους οποίους ο δοκιµιογράφος προσπαθεί να πείσει για την 

ορθότητα των απόψεών του στην τελευταία παράγραφο του κειµένου. Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας µε αναφορές σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. (µονάδες 6) 

[β] Κύριο χαρακτηριστικό του δοκιµιακού λόγου αποτελεί η έντονη, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

προφορικότητα. Να τεκµηριώσετε την άποψη αυτή, αντλώντας στοιχεία από το δοκίµιο που 

διαβάσατε και να δικαιολογήσετε την επιλογή αυτή του δοκιµιογράφου. (µονάδες 4) 

    

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] «βαθµό», «εκούσια», «τάση», «δοξασίες», «ανέσεις»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές του 

κειµένου να γράψετε µία συνώνυµη. (µονάδες 5) 

[β] «αµύητο», «αποδοκιµάζω», «βαθύτερη», «παραδεχτεί», «ευαισθησία»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε µία αντίθετη. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

Να δικαιολογήσετε τη χρήση του α’ ρηµατικού προσώπου στην α’ παράγραφο («Έως ποιο βαθµό ... 

οι αξίες µας») και του γ’ ρηµατικού προσώπου στην ε’ παράγραφο («Οι ψυχολόγοι ... προτιµήσεις 

τους») του κειµένου.  
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Πολύ συχνά στην κοινωνική ζωή συναντάµε το φαινόµενο τα άτοµα να παραµερίζουν τα ιδιαίτερα 

στοιχεία της ταυτότητάς τους και να υιοθετούν, εκούσια ή ακούσια, τις στάσεις ή τις επιταγές της 

µάζας. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύετε στη σχολική ιστοσελίδα στο πλαίσιο 

αφιερώµατος µε τίτλο «Νέοι και κοινωνικός κοµφορµισµός» παρουσιάζετε τη στάση της γενιάς σας 

απέναντι στις κατεστηµένες αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου και προτείνετε τρόπους µε τους 

οποίους οι νέοι θα µπορούσαν να διαµορφώσουν ισχυρή προσωπικότητα, ώστε να θωρακιστούν 

απέναντι στις επιπτώσεις της µαζικοποίησης.  
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2006 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του 

πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν να εργάζονται σκληρά χωρίς να καταρρέουν από 

εξάντληση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παραγωγική τους ικανότητα, και ποσοτικά µόνο 

θεωρούµενη, ως όγκος καθηµερινής εργασίας σχεδόν χειρωνακτικής, προκαλεί κατάπληξη. [...] 

Ανεξάρτητα από την ποιότητα, αυτή καθαυτή η ποσότητα της παραγωγής έχει κάτι το υπεράνθρωπο 

-ξεπερνά κατά πολύ τις κοινές ανθρώπινες δυνάµεις. [...] Οι οκνηροί και ανέµελοι είναι στην 

ιστορία του πνεύµατος σπάνιοι· ο µεγάλος αριθµός αποτελείται από ακαταπόνητους δουλευτάδες. 

 […] Η µεγάλη αντοχή του πνευµατικού δηµιουργού γεννιέται και συντηρείται, κατά κύριο 

λόγο, από την ψυχή του. Η φλογερή αγάπη προς το έργο του και η πίστη η αδιάσειστη στον 

προορισµό αυτού του έργου είναι οι µεγάλες πηγές της δύναµής του. Αυτές δεν τον αφήνουν (και 

στην περίπτωση ακόµη της κλονισµένης υγείας) να λυγίσει. Ο άνθρωπος που αγαπάει και πιστεύει 

αυτό που κάνει, ζει όρθιος µε την ψυχή του. Αυτή τον διατηρεί ακµαίο, νέο, δροσερό. Και επειδή 

την αγάπη και την πίστη τη βρίσκει µόνο εκείνος που µε ορισµένη πνευµατική τοποθέτηση δίνει 

περιεχόµενο, πρόγραµµα, νόηµα στη ζωή του, και δικαίωση του µόχθου του θεωρεί την εκτέλεση 

αυτού του προγράµµατος (την «πλήρωση του νοήµατος» της ζωής), η πνευµατική τοποθέτηση 

είναι, σε τελευταίαν ανάλυση, το στοιχείο που τροφοδοτεί την αντοχή του δηµιουργού (απέναντι 

στη φθορά που φέρνει ο κάµατος, αλλά και απέναντι στους κλυδωνισµούς της ζωής, στο φυσικό και 

στον ηθικό «πόνο»). Ο κοινός άνθρωπος που δεν είναι κατά τον ίδιο τρόπο τοποθετηµένος, εύκολα 

εξαντλείται και καταρρέει όταν χτυπηθεί από ένα ανεπάντεχο δεινό ή όταν η υπέρµετρη δουλειά 

αρχίσει να φθείρει την υγεία του. Ο πνευµατικά τοποθετηµένος δηµιουργός δεν γκρεµίζεται εύκολα 

ούτε από τη νόσο, ούτε από τα γερατειά, ούτε από τις απογοητεύσεις και τα πένθη, τα ατυχήµατα 

της ζωής, και όπως ο πολυάσχολος και προκοµµένος άνθρωπος δεν «ευκαιρεί», καθώς λέµε, ν’ 

αρρωστήσει, έτσι κι αυτός, µε την προσήλωσή του στο νόηµα που έχει δώσει στη ζωή του, δεν 
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«ευκαιρεί» ούτε τον κόπο να αισθανθεί ούτε τη φθορά -και φτάνει στο τέρµα του βίου σαν τον 

αθλητή που πέφτει επιτέλους για να αναπαυθεί στη χαρά της νίκης. 

 […] Κατά βάθος πρόκειται για την πανίσχυρη ψυχική αντοχή ενός εκλεκτού ανθρώπου που 

σύµφωνα µε την πνευµατική του τοποθέτηση ξέρει να δίνει στα γεγονότα µια δική του σηµασία και 

να τα δαµάζει. 

(Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, Β ́ έκδοση, Αθήνα 1980, σελ. 320, 321-322, 323) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (70-90 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το περιεχόµενο του ακόλουθου αποσπάσµατος από το κείµενο: «Ο 

άνθρωπος που αγαπάει και πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιος µε την ψυχή του». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

«Η µεγάλη αντοχή [...] στη χαρά της νίκης». Στη συγκεκριµένη παράγραφο να διερευνήσετε: 

[α] Ποιον τρόπο πειθούς επιστρατεύει ο συγγραφέας; (µονάδες 2) 

[β] Ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. (µονάδες 

3) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειµένου: «ακαταπόνητους», 

«ανεπάντεχο», «υπέρµετρη», «προσήλωση», «δαµάζει». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να αναφέρετε πέντε παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης της γλώσσας από το κείµενο που σας έχει 

δοθεί. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου σας πραγµατοποιείται εκδήλωση για παιδιά που προέρχονται 

από περιοχή της χώρας η οποία έχει πρόσφατα πληγεί από φυσική καταστροφή. Εκεί έχετε κληθεί 

ως εκπρόσωπος του σχολείου σας να απευθύνετε σύντοµη οµιλία. Τι θα αναφέρατε σχετικά µε την 

ψυχική δύναµη που απαιτείται για να αντιµετωπίσουν τα παιδιά αυτά µε αισιοδοξία το µέλλον τους; 

Με ποιους τρόπους, κατά τη γνώµη σας, θα µπορούσε η Πολιτεία να συµβάλει στην ανακούφισή 

τους; Η οµιλία σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 ́ (500-600 λέξεις). 
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2007 
Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όλοι αναζητούµε τον «πλησίον», αλλά µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. Άλλοτε ο 

«πλησίον» µπορούσε να χτυπήσει την πόρτα µας την κάθε στιγµή και να βρει και την πόρτα και την 

καρδιά ανοιχτή. Τώρα θα πρέπει να προειδοποιήσει για τον ερχοµό του, να του πούµε ποια ώρα, 

ποια µέρα και για πόσο διάστηµα χρόνου µπορούµε να βρεθούµε µαζί του. Ακόµη και αν ο 

«πλησίον» είναι το πρόσωπο το δικό µας, του πιο στενού οικογενειακού µας κύκλου. Η ανάγκη της 

ζωής επιβάλλει απάνθρωπες συµπεριφορές. Χτίζουµε σπίτια για πολλούς ανθρώπους, για 

ολόκληρες πολιτείες. Η µικρή πολιτεία, όπου υπάρχει ακόµη, έχει το δικό της ύφος. Τα σπίτια είναι 

σπαρµένα εδώ κι εκεί, αλλ’ οι άνθρωποι δε βρίσκονται µακριά. Αλληλογνωρίζονται, έχουν τον 

τρόπο να πουν µια ζεστή «καληµέρα», µια «καληνύχτα». Τα µεγάλα σπίτια είναι συνοικισµοί 

αγνώστων, µικρές ειρκτές συγκεντρωµένες στον ίδιο τόπο, όπου καθένας, εξόν αν είναι παράλυτος, 

προσπαθεί να παραµείνει ολίγιστο χρόνο, όσος αρκεί για ν’ ανασυνταχθεί και να φύγει. Η σύγχρονη 

οικιστική έχει ήδη επισηµάνει τον κίνδυνο, αυτή την απανθρωποποίηση του ανθρώπου, την 

οριστική του αποµάκρυνση από το ανοιχτό ύπαιθρο, που το αναζητεί απελπισµένος, κατά τα 

σύντοµα διαστήµατα της απαλλαγής του από το καθηµερινό έργο του.  

 Είναι αληθινά δραµατικό να διαπιστώνει κανείς, πως, όσο σιµότερα στον άλλον άνθρωπο 

ζει ο καθένας, τόσο και πιο ξένος στον άλλον άνθρωπο γίνεται, τόσο ασφυκτικότερη νιώθει τη 

µοναξιά του. Η φιλοσοφία που έχει αποδυθεί στην αιµατηρή προσπάθεια της αναζήτησης του 

προσώπου οµολογεί το µέγα πάθος της εποχής.  

 Η αλλοτρίωση, δηλαδή η αποξένωση των ψυχών, είναι χαρακτηριστικό του καιρού µας από 

τα πιο βαρυσήµαντα. Και θα θεωρηθεί το λιγότερο παράδοξο, αν υποστηρίξω ότι και η αέναη 

χρήση της προπαγάνδας ερηµώνει τις ψυχές, γιατί, απλούστατα, τυποποιεί και καταλύει την 

προσωπική ζωή. Η προπαγάνδα είναι πολιτική, κοινωνική, εµπορική. Είναι το σκληρό 

σφυροκόπηµα που επιδιώκει να επιβάλει ένα προϊόν, οποιασδήποτε µορφής. Αυτό το προϊόν µπορεί 
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να είναι µια πίστη, µια κοινωνική οργάνωση, ένα πολιτικό καθεστώς ή ένα είδος της καθηµερινής 

χρήσης. Όλοι οι τρόποι της επικοινωνίας έχουν επιστρατευθεί, για να υπηρετήσουν την 

προπαγάνδα. Ο άµεσος λόγος, το ραδιόφωνο, ο κινηµατογράφος, η τηλεόραση, το τυπωµένο χαρτί, 

περιοδικό, εφηµερίδα, βιβλίο. 

 Εµνηµόνευσα και την εµπορική προπαγάνδα, δηλαδή τη διαφήµιση. Είναι δύσκολο να 

συλλάβει κανείς την έκτασή της και την επίδρασή της στη διαµόρφωση του συγχρόνου ανθρώπου. 

Η εµπορική διαφήµιση, µε τα µέσα που έχει τώρα στη διάθεσή της, βρίσκεται την κάθε στιγµή 

µπροστά στα µάτια µας, σιµά στ’ αυτιά µας, µια λέξη, µια φράση. Έτσι ο άνθρωπος του καιρού µας 

έχει αλλάξει το αυτοκίνητό του ή το ψυγείο του ή το ραδιόφωνό του, αλλ’ έχει συνάµα µεγαλώσει 

και την εσωτερική µοναξιά του. Η µέριµνα για τη συνεχή απόκτηση υλικών αγαθών, κεντριζόµενη 

από την εµπορική διαφήµιση, κατακαλύπτει το χώρο του εσωτερικού βίου. Γενική διαπίστωση: η 

εξωστρέφεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος διαθέτει ελάχιστο χρόνο για να συνοµιλήσει µε τον εαυτό 

του, για να κοιτάξει ο ίδιος τον εαυτό του , δηλαδή για να φιλοσοφήσει, καθώς είπε ο Γιάσπερς. 

 Ο µόνος τρόπος να νικηθεί η µοναξιά είναι η θεµελίωση µιας συνεχούς αυτοσυνειδησίας 

και η διαµόρφωση ενός σωστού αισθήµατος ευθύνης. Όποιος νιώθει την ευθύνη του αντίκρυ στον 

εαυτό του και στους άλλους έχει ήδη γεµίσει τη µοναξιά του. Η σύγχρονη τραγωδία είναι η 

τραγωδία της µοναξιάς.  

(I. M. Παναγιωτόπουλου, Ο σύγχρονος άνθρωπος, Αθήνα 199632: Οι Εκδόσεις των Φίλων)  
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

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

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 70–90 λέξεων το περιεχόµενο του ακόλουθου αποσπάσµατος 

του κειµένου: «Όσο σιµότερα στον άλλον άνθρωπο ζει ο καθένας, τόσο και πιο ξένος στον άλλον 

άνθρωπο γίνεται».  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για τις παρακάτω παραγράφους του κειµένου:  

[α] «Όλοι αναζητούµε ... το καθηµερινό έργο του» 

[β] «Εµνηµόνευσα ... ο Γιάσπερς».  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να γράψετε µία πρόταση για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου σε οποιονδήποτε τύπο 

τους: «απάνθρωπες», «ανασυνταχθεί», «τυποποιεί», «επίδραση», «µέριµνα». 

 
ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)   

«Η ανάγκη της ζωής επιβάλλει απάνθρωπες συµπεριφορές» - «Η µέριµνα για τη συνεχή απόκτηση 

υλικών αγαθών κατακαλύπτει το χώρο του εσωτερικού βίου». Να ξαναγράψετε τις παραπάνω 

περιόδους µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 5)  

Παρά τα επιτεύγµατα του τεχνολογικού µας πολιτισµού, ο σηµερινός άνθρωπος βιώνει τη µοναξιά 

και την αλλοτρίωση. Σε ένα άρθρο, που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα, να εκθέσετε 

τις αιτίες που προκαλούν το παραπάνω κοινωνικό φαινόµενο. Επίσης, ποιες διεξόδους µπορείτε να 

προτείνετε, ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να ξεπεράσει την έλλειψη επικοινωνίας µε τους 

συνανθρώπους του; (400–500 λέξεις). (Μονάδες 50) 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 07.01. Μαζοποίηση & Κοινωνικός Κοµφορµισµός** 

Πολύ συχνά στην κοινωνική ζωή συναντάµε το φαινόµενο τα άτοµα να παραµερίζουν τα ιδιαίτερα 

στοιχεία της ταυτότητάς τους και να υιοθετούν, εκούσια ή ακούσια, τις στάσεις και τις επιταγές της 

µάζας. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύετε στη σχολική ιστοσελίδα στο πλαίσιο 

αφιερώµατος µε τίτλο «Νέοι και κοινωνικός κοµφορµισµός» παρουσιάζετε τη στάση της γενιάς σας 

απέναντι στις κατεστηµένες αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου και προτείνετε τρόπους µε τους 

οποίους οι νέοι θα µπορούσαν να διαµορφώσουν ισχυρή προσωπικότητα, ώστε να θωρακιστούν 

απέναντι στις επιπτώσεις της µαζικοποίησης.  

ΘΕΜΑ 07.02. Αλλοτρίωση 

Παρά τα επιτεύγµατα του τεχνολογικού µας πολιτισµού, ο σηµερινός άνθρωπος βιώνει τη µοναξιά 

και την αλλοτρίωση. Σε ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις), που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας 

εφηµερίδα, να εκθέσεις τις αιτίες που προκαλούν το κοινωνικό αυτό φαινόµενο. Επίσης, ποιες 

διεξόδους µπορείς να προτείνεις, ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να ξεπεράσει την έλλειψη 

επικοινωνίας µε τους συνανθρώπους του; 
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10ο Διαγώνισµα 

Παράδοση & Ελληνικότητα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όταν µιλούµε σήµερα για ελληνική παράδοση, βάζουµε στο νου µια πνευµατική και ηθική 

εξέλιξη µακρόσυρτη και πολυποίκιλη, µε πλήθος διακλαδώσεις που µπλέκονται αναµεταξύ τους 

και συχνά αντιστρατεύονται η µια στην άλλη, µα δηµιουργούν ωστόσο ένα σύνολο ενιαίο, µε 

θαυµαστό πλούτο µορφών. Φτωχός λοιπόν µας φαίνεται ο ζήλος των διανοητών που πασχίζουν να 

περιορίσουν την παράδοσή µας σε ένα µικρό διάστηµα χρόνου, έξαφνα στις τρεις γενεές του 5ου 

αιώνα π.Χ., όσο κι αν είναι περίλαµπρη και καταπληκτική και µοναδική στην ιστορία του κόσµου η 

πνευµατική συγκοµιδή της κλασικής εποχής. Φτωχός και άγονος, γιατί στηρίζεται σε µια 

θεωρητική αφαίρεση, σε µια σύλληψη εργαστηριακή, αντίθετη στη ζωντανή πραγµατικότητα του 

τόπου µας, που, εξόν από το πολύδοξο κλασικό ιδανικό, περιέχει στη µνήµη της και στις 

κληρονοµικότητές της, τον θρύλο του Μεγαλέξαντρου, το απέραντο άνθισµα του ελληνιστικού 

κόσµου, την Ορθόδοξη Εκκλησία, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη µεγάλη 

της τέχνη, τον κοινοτικό µας πολιτισµό της Τουρκοκρατίας, τις περιπέτειες της Διασποράς, την 

κλεφτουριά, τη δηµοτική ποίηση, το Εικοσιένα, το καινούργιο Κράτος µε τους αγώνες του και τα 

παθήµατά του, όλα αυτά δεµένα το ένα µε το άλλο σε ενότητα οργανική.  

 Δε σταµατά όµως στην ιδιαίτερη παράδοσή µας, όσο κι αν είναι η παράδοση αυτή 

πολυσύνθετη και πλατύχωρη, η σηµερινή συνείδηση του Ελληνισµού. Σαν µέλη του λαού αυτού, 

ανήκουµε στην Ευρώπη γεωγραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά, συµµετέχουµε στη ζωή της, 

πάσχουµε µαζί της, χανόµαστε µαζί της και σωζόµαστε, αν σωζόµαστε, πάλι µαζί της. Όλα ταύτα, 

σήµερα δεν χρειάζονται βέβαια παραποµπές για να τα αποδείξει κανείς. Αλλά κι η πνευµατική µας 

αλληλεξάρτηση µε τη Δύση είναι µια ατράνταχτη πραγµατικότητα της ύπαρξής µας, από τα βάθη 

κιόλας των Μέσων Χρόνων, πραγµατικότητα που εδραιώθηκε κατά πρώτο λόγο ακριβώς στο 

τεράστιο γόητρο του κλασικού ιδανικού. Η Ευρώπη ολάκερη, µε τα βιβλία της, τις ιδέες της, τα 

σύµβολά της, είναι κοµµάτι του σηµερινού εαυτού µας, καθώς και τα αρχαία γράµµατα, το ρωµαϊκό 
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δίκαιο κι ό,τι άλλο συντέλεσε στο να γίνουµε αυτό που είµαστε. Είναι κάτι που µας έπλασε και 

προσέτι είµαστε κι εµείς, µε όσες δυνάµεις έχουµε, κάτι που την πλάθει αυτήν, ένα µικρό και 

ζωντανό µόριο της δικής της ζωής.  

 Ούτε, ωστόσο, και στο σηµείο αυτό σώνεται η νεότερη ελληνικότητά µας, γιατί όσο βαθιά 

και σφιχτά κι αν ανήκουµε στην Ευρώπη, υπάρχει πάντα µια πλευρά του εαυτού µας που ακουµπά 

στην Ανατολή, µια πλευρά που οι παλαιότεροί µας, µε την κάποια νεοπλουτίστικη ξιπασιά που 

χαρακτηρίζει συνήθως τις καινούργιες κοινωνίες, ντρεπόντανε να τη φανερώσουν, αλλά που εµείς, 

ωριµότεροι και πιο σίγουροι στα πόδια µας, τη νιώθουµε σαν έναν πλουτισµό της ζωής µας και δε 

θέλουµε να τη χάσουµε. Συνεννοούµαστε µε τον Γάλλο, όµως συνεννοούµαστε και µε τον Αρµένη 

και µε τον Άραβα. Ζούµε στον ρυθµό της δυτικής ζωής, είµαστε µέρος της Ευρώπης, όµως δεν 

υπάρχει αµφιβολία πως η πολυσύνθετη ιδιοσυγκρασία µας ανήκει ταυτόχρονα και σε κάποιαν 

Ανατολή, που δεν είναι ωστόσο η µεγάλη Ασία, αλλά µια Ανατολή πιο κοντινή: ήρεµη και οικεία. 

Είναι ο γεωγραφικός χώρος που οι παλαιότεροι καθόρισαν ως την «κάθ’ ηµάς Ανατολή», χώρος που 

κλείνει µέσα του τη Βαλκανική, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μικρασία ως τον Καύκασο κι ως τη 

Μεσοποταµία και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο µε τους τόπους που απλώνονται στις 

ακρογιαλιές της. Και τούτος ο κόσµος περιέχεται στην πραγµατικότητα της ζωής µας και θα ήταν 

ασυλλόγιστος αυτοακρωτηριασµός και στένεµα των οριζόντων µας το να θελήσουµε να 

εξουδετερώσουµε τα στοιχεία του πνευµατικού εαυτού µας που βρίσκονται σε επαφή κι 

ανταπόκριση µαζί του.  

 Μα κι ύστερα από όλη αυτήν τη διαδροµή που κάµαµε µε λιγοστές φράσεις στον χώρο και 

στον χρόνο, µεγάλη θα ήταν η αφέλειά µας, αν νοµίζαµε ότι χαράξαµε τα τελειωτικά όρια της 

ελληνικότητας, ότι βρήκαµε τάχα το βασικό δόγµα που δεν µπορεί να το παραβεί η πνευµατική ζωή 

της Ελλάδας δίχως να αναιρέσει τον εαυτό της. Γιατί ο Ελληνισµός ζει, άρα αλλάζει ολοένα 

σύσταση και µορφή, ανανεώνεται, αναπροσαρµόζεται σε καινούργιες περιστάσεις, αφοµοιώνει 

καινούργιες επιδράσεις, ανακαλύπτει δρόµους που δεν περίµενε, φτιάνει έργα πρωτότυπα, 

διαµορφώνει αντιπροσωπευτικούς τύπους αλλιώτικους από κείνους που ήξερε. Δεν υπάρχει λοιπόν, 

ούτε θα υπάρξει, όσο ο Ελληνισµός είναι ζωντανός, σύστηµα κανόνων που να ρυθµίζει οριστικά 

πότε ένα έργο είναι ελληνικό και πότε δεν είναι. Ο µόνος κανόνας της ελληνικότητας που σηκώνει 

η δική µου τουλάχιστο συνείδηση είναι τούτος: ελληνικό είναι κάθε έργο που βγαίνει µε ειλικρίνεια 

από τη ζωή, την καρδιά και τη σκέψη των ανθρώπων του έθνους µας.  
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Θεοτοκάς, Γ. (1998). Παράδοση και ελληνικότητα. Ελεύθερο πνεύµα. Αθήνα: Εστία.  

ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 80 έως 100 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν (σύµφωνα µε 

το κείµενο), σηµειώνοντας δίπλα στον αριθµό καθεµιάς από αυτές τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 

αντίστοιχα. 

1) Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να ορίζει την ελληνικότητα. 

2) Η επίδραση της Ανατολής στη διαµόρφωση της νέας ελληνικότητας είναι υποτιµηµένη. 

3) Η ελληνική παράδοση αποτελεί ένα συνονθύλευµα στοιχείων. 

4) Ο ελληνικός πολιτισµός επηρέασε αλλά και επηρεάστηκε από τον ευρωπαϊκό. 

5) Η νεοελληνική ταυτότητα διαµορφώθηκε και από την επαφή των Ελλήνων µε τους πολιτισµούς 

της Μέσης Ανατολής. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 11)  

[α] Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του δοκιµιακού λόγου είναι ο διδακτικός, αλλά 

ταυτόχρονα αντιδογµατικός χαρακτήρας του. Να τεκµηριώσετε την άποψη αυτή, αντλώντας 

στοιχεία από το κείµενο που σας δόθηκε. (µονάδες 6) 

[β] Να καταγράψετε τη δοµή (δοµικά στοιχεία - τρόποι ανάπτυξης) της δ’ παραγράφου («Μα και 

ύστερα … του έθνους µας») του κειµένου. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 9)  

[α] «διανοητών», «άγονος», «ιδανικό», «οικεία», «δόγµα»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές του 

κειµένου να γράψετε µία πρόταση που να αναδεικνύει τη σηµασία µε την οποία χρησιµοποιείται 

στο κείµενο. Οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο, χωρίς ωστόσο να 

µετααβληθεί η γραµµατική τους κατηγορία. (µονάδες 5) 
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[β] «γεωγραφικός», «πρωτότυπα»: Με καθένα από τα συνθετικά των λέξεων αυτών να γράψετε µία 

νέα σύνθετη λέξη. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να εντοπίσετε πέντε σηµεία του κειµένου στα οποία γίνεται από τον δοκιµιογράφο 

συνυποδηλωτική χρήση του λόγου.  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Η παράδοση ενός λαού αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ιδιοπροσωπίας του και 

παράγοντα προόδου. Παρ’ όλα αυτά, ολοένα και περισσότερο οι πολίτες του αναπτυγµένου κόσµου 

(και ιδιαίτερα οι νέοι) αποµακρύνονται από αυτή. Σε άρθρο που δηµοσιεύετε στη σχολική 

ιστοσελίδα (500 έως 600 λέξεις) αναλύετε τις απόψεις αυτές.  
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2004 
Ηµερήσια Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο σηµερινός κόσµος είναι το πρόβληµα του 

παρελθόντος. Τι θα γίνει; Θα συνεχίσει τον καθιερωµένο διάλογο του εκάστοτε παρόντος µε το 

παρελθόν, θα αναγνωρίσει πως αυτό το παρελθόν περικλείει και εκφράζει εύγλωττα µιαν αξία 

απολύτως έγκυρη και αναγκαία για τη σηµερινή πραγµατικότητα ή θα το απορρίψει; 

 Φαίνεται πως η εποχή µας προτιµά να απορρίψει το παρελθόν. Κάθε µέρα που περνάει, η 

φωνή του παρελθόντος εξασθενεί, αποµακρύνεται για τους περισσότερους από εµάς που 

επιδιώκουµε να ζήσουµε την εποχή µας και σπάνια σκεφτόµαστε να πάµε αντίθετα στο ρεύµα… 

Κάθε µέρα που περνάει, το παρελθόν ως Ιστορία, ως Τέχνη, ως στοχασµός, ως αποκάλυψη του 

µυστηρίου µέσα µας και γύρω µας δεν µας λέει τίποτε. Επισκεπτόµαστε ένα µουσείο και φεύγουµε 

από εκεί ασυγκίνητοι. Τριγυρνούµε σε µια πολιτεία που το παρελθόν την έχει ανυψώσει σε µνηµείο 

κάλλους και Ιστορίας, και δε µένει ξύπνια µέσα µας παρά µια κοντόφθαλµη και δυσκίνητη 

περιέργεια ή, το χειρότερο, µια καταγέλαστη µαταιοδοξία πως βρισκόµαστε, πως γνωρίζουµε, πως 

σκεφτήκαµε τη φηµισµένη αυτή πολιτεία. Αλλά βαθύτερα, αυτή η πολιτεία για µας δεν έχει φωνή, 

δεν έχει φυσιογνωµία, δεν µας φέρνει κανένα µήνυµα. Το παρελθόν της αποµένει για τον εσωτερικό 

µας κόσµο βουβό. Αποφασίζουµε να διαβάσουµε ένα παλιό βιβλίο και το εγκαταλείπουµε µετά από 

ανάγνωση κάµποσων σελίδων. ∆εν µας λέει τίποτε. Με λίγα λόγια, ο κόσµος που ζούµε έχει χάσει 

και τη γεύση του παρελθόντος και την προθυµία ή την υποµονή που χρειάζεται για να το 

κατακτήσει. 

 Απορρίπτεται, λοιπόν, το παρελθόν ως πείρα, ως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 

τρέχουσας ζωής µαθητεία σ’ αυτή την πείρα, απορρίπτεται ως αξία σταθερή, πολυδύναµη και 

ανεπανάληπτη για την κρίση της µοίρας του σηµερινού ανθρώπου; Φαίνεται πως ουσιαστικά 

απορρίπτεται. 
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Η γενιά που ανεβαίνει τώρα στο προσκήνιο είναι µια γενιά αγέρωχη, άκαµπτη, µια γενιά 

κυριολεκτικά ριζοσπαστική. Η στάση που παίρνει αντίκρυ στην Ιστορία, στην Τέχνη και γενικότερα 

αντίκρυ στο παρελθόν είναι αρνητική. Μια τέτοια στάση, όµως, οδηγεί σε οπισθοδρόµηση. 

 Θεσµοί που δοκιµάστηκαν στο παρελθόν επί αιώνες, που καθιερώθηκαν µε αίµα πολύ, 

έχουν πια διαβρωθεί. Η οικογένεια, που ήταν η ζεστή φωλιά όπου πλάθονταν κι οπλίζονταν ο 

άνθρωπος, κάθε µέρα γίνεται και πιο σκιώδης. Ο τρόπος ζωής που είχε το παρελθόν κληροδοτήσει 

από γενιά σε γενιά – τιµιότητα, ντροπή, αξιοπρέπεια και κοινωνική συνεργασία – κινδυνεύει και 

αναιρείται καθηµερινά από την πρακτική της εποχής µας. Το παρελθόν, ως αυθεντία, ως πηγή 

κανόνων βίου, υποφέρει από δεινή αµφισβήτηση. 

 Τι συµβαίνει λοιπόν; Οι αποκρίσεις που ερµηνεύουν το τροµερό αυτό φαινόµενο είναι 

ποικίλες. Άλλοι µάς λένε πως αρνούµενοι το παρελθόν µας πραγµατοποιούµε την αξία της 

ελευθερίας. Και λησµονούν πως η ελευθερία έχει κανόνες που σήµερα έχουν καταργηθεί. Μας λένε 

ακόµη πως το παρελθόν αυτό ήταν κίβδηλο και πως πρέπει κάποτε, σε µιαν εποχή επαναστατική 

όπως η δική µας εποχή, να ανανεωθεί η ζωή αναβαπτιζόµενη σε αυτό που είναι αλήθεια. Πώς 

συµβαίνει, όµως, να θεωρείται σήµερα ως αληθινό ό,τι είναι βλάσφηµο για τον άνθρωπο, αγενές, 

απρεπές, ανήθικο και βάρβαρο; Η καλοσύνη, λοιπόν, και η εντιµότητα δεν δικαιούνται να 

συµπαρακαθήσουν στην τράπεζα της αλήθειας, και µάλιστα επικεφαλής; 

 Υπάρχει και µια άλλη ερµηνεία: Πάµε προς τη δηµιουργία ενός νέου τύπου ζωής. Η 

απόκριση έχει µιαν εγωιστική αφέλεια µοναδική. Η Ιστορία ως τώρα γνώρισε πολλούς τρόπους 

ζωής – αλλιώς ζούσε ο αρχαίος Έλληνας λ.χ., αλλιώς ο Βυζαντινός, αλλιώς ο Ευρωπαίος του 

Μεσαίωνα, αλλιώς ο προπολεµικός άνθρωπος. 

 Αλλά όλοι αυτοί οι νέοι τρόποι – εκδοχές της ζωής, δεν αρνούνταν το παρελθόν. 

Απλούστατα, ασκούσαν το πρωταρχικό ανθρώπινο χρέος να κρίνουν αυτό το παρελθόν και να 

τοποθετούνται υπεύθυνα και δηµιουργικά αντίκρυ του. 

 Σήµερα, αντίθετα, ζούµε σ’ εποχή άκριτης απόρριψης των πάντων. Με τι προζύµι θα 

πλαστεί η νέα αυτή, η πολυθρύλητη ζωή; 

 Τα πράγµατα γίνονται κυριολεκτικά δραµατικά για έθνη που διαθέτουν παρελθόν 

χιλιετηρίδων, όπως είναι το δικό µας έθνος. Εδώ και η ευθύνη, εθνική και προσωπική, και η 

δοκιµασία και το χρέος είναι πιο βαριά, πιο επίµονα. Τι θα κάνει, πώς θα σταθεί υπεύθυνα το δικό 

µας έθνος αντίκρυ στο παρελθόν του; Ιδού ένα ερώτηµα που πρέπει σοβαρά κι επίµονα να µας 
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βασανίσει. Τι θα κάνει µ’ αυτό το απροσµέτρητο βάρος της Ιστορίας του; Πώς θ’ αντέξει στην 

πίεση της εποχής και πώς θα ζήσει µε ευθύνη και συνέχεια το παρόν του; 

Κώστας Τσιρόπουλος, «Αυτοψία µιας εποχής» Εκδόσεις των Φίλων, (∆ιασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε 80 έως 100 λέξεις το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: 

«Άλλοι µάς λένε πως αρνούµενοι το παρελθόν µας πραγµατοποιούµε την αξία της ελευθερίας. Και 

λησµονούν πως η ελευθερία έχει κανόνες που σήµερα έχουν καταργηθεί». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Με ποια συλλογιστική πορεία αναπτύσσεται η έκτη παράγραφος του κειµένου («Θεσµοί ... 

αµφισβήτηση»); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να σχηµατίσετε µία πρόταση µε καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «εύγλωττα», 

«στοχασµός», «δυσκίνητη», «αναιρείται», «κίβδηλο». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

Τι επιδιώκει ο συγγραφέας µε τη χρήση των ερωτήσεων στην τελευταία παράγραφο του κειµένου; 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50)  

Με αφορµή την άποψη του δοκιµιογράφου ότι ο σηµερινός άνθρωπος δεν επικοινωνεί πλέον µε τις 

παραδοσιακές αξίες του παρελθόντος, να συντάξετε ένα κείµενο στο οποίο να επισηµαίνετε τους 

κινδύνους που εγκυµονεί η έλλειψη αυτής της επικοινωνίας. Στη συνέχεια, να προτείνετε τρόπους 

µε τους οποίους θα µπορέσει ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο σηµερινός νέος να συµφιλιωθεί µε το 

παρελθόν και τις ρίζες του (500 έως 600 λέξεις). 
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2007 
Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όλοι αναζητούµε τον «πλησίον», αλλά µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. Άλλοτε ο 

«πλησίον» µπορούσε να χτυπήσει την πόρτα µας την κάθε στιγµή και να βρει και την πόρτα και την 

καρδιά ανοιχτή. Τώρα θα πρέπει να προειδοποιήσει για τον ερχοµό του, να του πούµε ποια ώρα, 

ποια µέρα και για πόσο διάστηµα χρόνου µπορούµε να βρεθούµε µαζί του. Ακόµη και αν ο 

«πλησίον» είναι το πρόσωπο το δικό µας, του πιο στενού οικογενειακού µας κύκλου. Η ανάγκη της 

ζωής επιβάλλει απάνθρωπες συµπεριφορές. Χτίζουµε σπίτια για πολλούς ανθρώπους, για 

ολόκληρες πολιτείες. Η µικρή πολιτεία, όπου υπάρχει ακόµη, έχει το δικό της ύφος. Τα σπίτια είναι 

σπαρµένα εδώ κι εκεί, αλλ’ οι άνθρωποι δε βρίσκονται µακριά. Αλληλογνωρίζονται, έχουν τον 

τρόπο να πουν µια ζεστή «καληµέρα», µια «καληνύχτα». Τα µεγάλα σπίτια είναι συνοικισµοί 

αγνώστων, µικρές ειρκτές συγκεντρωµένες στον ίδιο τόπο, όπου καθένας, εξόν αν είναι παράλυτος, 

προσπαθεί να παραµείνει ολίγιστο χρόνο, όσος αρκεί για ν’ ανασυνταχθεί και να φύγει. Η σύγχρονη 

οικιστική έχει ήδη επισηµάνει τον κίνδυνο, αυτή την απανθρωποποίηση του ανθρώπου, την 

οριστική του αποµάκρυνση από το ανοιχτό ύπαιθρο, που το αναζητεί απελπισµένος, κατά τα 

σύντοµα διαστήµατα της απαλλαγής του από το καθηµερινό έργο του.  

 Είναι αληθινά δραµατικό να διαπιστώνει κανείς, πως, όσο σιµότερα στον άλλον άνθρωπο 

ζει ο καθένας, τόσο και πιο ξένος στον άλλον άνθρωπο γίνεται, τόσο ασφυκτικότερη νιώθει τη 

µοναξιά του. Η φιλοσοφία που έχει αποδυθεί στην αιµατηρή προσπάθεια της αναζήτησης του 

προσώπου οµολογεί το µέγα πάθος της εποχής.  

 Η αλλοτρίωση, δηλαδή η αποξένωση των ψυχών, είναι χαρακτηριστικό του καιρού µας από 

τα πιο βαρυσήµαντα. Και θα θεωρηθεί το λιγότερο παράδοξο, αν υποστηρίξω ότι και η αέναη 

χρήση της προπαγάνδας ερηµώνει τις ψυχές, γιατί, απλούστατα, τυποποιεί και καταλύει την 

προσωπική ζωή. Η προπαγάνδα είναι πολιτική, κοινωνική, εµπορική. Είναι το σκληρό 

σφυροκόπηµα που επιδιώκει να επιβάλει ένα προϊόν, οποιασδήποτε µορφής. Αυτό το προϊόν µπορεί 
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να είναι µια πίστη, µια κοινωνική οργάνωση, ένα πολιτικό καθεστώς ή ένα είδος της καθηµερινής 

χρήσης. Όλοι οι τρόποι της επικοινωνίας έχουν επιστρατευθεί, για να υπηρετήσουν την 

προπαγάνδα. Ο άµεσος λόγος, το ραδιόφωνο, ο κινηµατογράφος, η τηλεόραση, το τυπωµένο χαρτί, 

περιοδικό, εφηµερίδα, βιβλίο. 

 Εµνηµόνευσα και την εµπορική προπαγάνδα, δηλαδή τη διαφήµιση. Είναι δύσκολο να 

συλλάβει κανείς την έκτασή της και την επίδρασή της στη διαµόρφωση του συγχρόνου ανθρώπου. 

Η εµπορική διαφήµιση, µε τα µέσα που έχει τώρα στη διάθεσή της, βρίσκεται την κάθε στιγµή 

µπροστά στα µάτια µας, σιµά στ’ αυτιά µας, µια λέξη, µια φράση. Έτσι ο άνθρωπος του καιρού µας 

έχει αλλάξει το αυτοκίνητό του ή το ψυγείο του ή το ραδιόφωνό του, αλλ’ έχει συνάµα µεγαλώσει 

και την εσωτερική µοναξιά του. Η µέριµνα για τη συνεχή απόκτηση υλικών αγαθών, κεντριζόµενη 

από την εµπορική διαφήµιση, κατακαλύπτει το χώρο του εσωτερικού βίου. Γενική διαπίστωση: η 

εξωστρέφεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος διαθέτει ελάχιστο χρόνο για να συνοµιλήσει µε τον εαυτό 

του, για να κοιτάξει ο ίδιος τον εαυτό του , δηλαδή για να φιλοσοφήσει, καθώς είπε ο Γιάσπερς. 

 Ο µόνος τρόπος να νικηθεί η µοναξιά είναι η θεµελίωση µιας συνεχούς αυτοσυνειδησίας 

και η διαµόρφωση ενός σωστού αισθήµατος ευθύνης. Όποιος νιώθει την ευθύνη του αντίκρυ στον 

εαυτό του και στους άλλους έχει ήδη γεµίσει τη µοναξιά του. Η σύγχρονη τραγωδία είναι η 

τραγωδία της µοναξιάς.  

(I. M. Παναγιωτόπουλου, Ο σύγχρονος άνθρωπος, Αθήνα 199632: Οι Εκδόσεις των Φίλων)  

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

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

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 70–90 λέξεων το περιεχόµενο του ακόλουθου αποσπάσµατος 

του κειµένου: «Όσο σιµότερα στον άλλον άνθρωπο ζει ο καθένας, τόσο και πιο ξένος στον άλλον 

άνθρωπο γίνεται».  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ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για τις παρακάτω παραγράφους του κειµένου:  

[α] «Όλοι αναζητούµε ... το καθηµερινό έργο του» 

[β] «Εµνηµόνευσα ... ο Γιάσπερς».  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να γράψετε µία πρόταση για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου σε οποιονδήποτε τύπο 

τους: «απάνθρωπες», «ανασυνταχθεί», «τυποποιεί», «επίδραση», «µέριµνα». 

 
ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)   

«Η ανάγκη της ζωής επιβάλλει απάνθρωπες συµπεριφορές» - «Η µέριµνα για τη συνεχή απόκτηση 

υλικών αγαθών κατακαλύπτει το χώρο του εσωτερικού βίου». Να ξαναγράψετε τις παραπάνω 

περιόδους µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50)  

Παρά τα επιτεύγµατα του τεχνολογικού µας πολιτισµού, ο σηµερινός άνθρωπος βιώνει τη µοναξιά 

και την αλλοτρίωση. Σε ένα άρθρο, που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα, να εκθέσετε 

τις αιτίες που προκαλούν το παραπάνω κοινωνικό φαινόµενο. Επίσης, ποιες διεξόδους µπορείτε να 

προτείνετε, ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να ξεπεράσει την έλλειψη επικοινωνίας µε τους 

συνανθρώπους του; (400–500 λέξεις). 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 08.01. Μαζοποίηση & Κοινωνικός Κοµφορµισµός** 

Πολύ συχνά στην κοινωνική ζωή συναντάµε το φαινόµενο τα άτοµα να παραµερίζουν τα ιδιαίτερα 

στοιχεία της ταυτότητάς τους και να υιοθετούν, εκούσια ή ακούσια, τις στάσεις και τις επιταγές της 

µάζας. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύετε στη σχολική ιστοσελίδα στο πλαίσιο 

αφιερώµατος µε τίτλο «Νέοι και κοινωνικός κοµφορµισµός» παρουσιάζετε τη στάση της γενιάς σας 

απέναντι στις κατεστηµένες αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου και προτείνετε τρόπους µε τους 

οποίους οι νέοι θα µπορούσαν να διαµορφώσουν ισχυρή προσωπικότητα, ώστε να θωρακιστούν 

απέναντι στις επιπτώσεις της µαζικοποίησης.  

ΘΕΜΑ 08.02. Αλλοτρίωση 

Παρά τα επιτεύγµατα του τεχνολογικού µας πολιτισµού, ο σηµερινός άνθρωπος βιώνει τη µοναξιά 

και την αλλοτρίωση. Σε ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις), που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας 

εφηµερίδα, να εκθέσεις τις αιτίες που προκαλούν το κοινωνικό αυτό φαινόµενο. Επίσης, ποιες 

διεξόδους µπορείς να προτείνεις, ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να ξεπεράσει την έλλειψη 

επικοινωνίας µε τους συνανθρώπους του; 
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11ο Διαγώνισµα 

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι κάπηλοι των µαρµάρων 

  

 Πασίγνωστα πια είναι τα «πάθη» των µαρµάρων του Παρθενώνα, οι αλλεπάλληλοι 

βανδαλισµοί, που έχουν υποστεί 200 χρόνια τώρα από διάφορους εντιµότατους, λόρδους και µη: 

τον ξεριζωτή τους, πρώτα πρώτα, απ’ τον Παρθενώνα, τον λόρδο Thomas Bruce Elgin, που ο 

Μπάυρον, στο γνωστό ποίηµά του «Η Κατάρα της Αθηνάς», αποκαλεί «ληστή και καταστροφέα 

χειρότερο απ’ τους Τούρκους, τους Γότθους, τον Ηρόστρατο». Και οραµατίζεται πως η Αθηνά 

καταριέται εκείνον κι όλη τη γενιά του για την ιεροσυλία.  

 Φαίνεται όµως πως η κατάρα της θεάς έχει συµπαρασύρει και τα ίδια τα θύµατα, τα 

µάρµαρα. Χάρη στον Άγγλο ιστορικό William Saint-Clair µαθεύτηκε τώρα urbi et orbi  πως ο Έλγιν 1

είχε άξιο συνεχιστή έναν άλλο λόρδο, τον Joseph Duveen, ο οποίος, µε το επιχειρηµατικό - 

µεταπρατικό δαιµόνιό του, αποφάσισε να «εξωραΐσει» τα «παλιωµένα» µάρµαρα. Και, µε τη 

συνωµοτική ευλογία της διεύθυνσης του Βρετανικού Μουσείου, έβαλε εν κρυπτώ και παραβύστω , 2

ανίδεους εργάτες (οπλισµένους µε χάλκινα και σιδερένια εργαλεία και µε καρβίδιο του πυριτίου, 

που είναι σκληρό σαν το διαµάντι) να ξύσουν την γκριζοκίτρινη πατίνα των µαρµάρων και να τα 

λειάνουν, σαν να τα περνούσαν από κλίβανο λοιµοκαθαρτηρίου. Αποτέλεσµα, όχι µόνο να 

αλλοιωθεί το χρώµα τους, αλλά και να χαθούν µάζες απ’ την επιφάνειά τους και να νοθευθεί η 

ταυτότητά τους. 

 Αλλά η δίκοπη κατάρα τέλος δεν έχει. Οι εντιµότατοι και πρακτικότατοι διευθυντές του 

Βρετανικού Μουσείου σκέφτηκαν πως είναι κρίµα κι άδικο να µένει «αναξιοποίητη» η µεγάλη και 

ευάερη αίθουσα που τους χάρισε ο Ντυβήν και να στέκουν άχρηστα τα µάρµαρα που αγόρασαν απ’ 

τον Έλγιν. Για τον λόγο αυτό, όπως αποκάλυψε η αγγλική «Guardian», βάλθηκαν να νοικιάζουν όχι 

 urbi et orbi: Στη γη και την οικουµένη.1

 ΕΚΦΡ Εν κρυπτώ και παραβύστω= στα κρυφά και στα µυστικά.2
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µόνο την ελληνική, αλλά και τις ρωµαϊκές και αιγυπτιακές αίθουσες του Μουσείου σε «πλούσια 

και υπεύθυνα µέλη της βρετανικής κοινωνίας», για να δίνουν εκεί δεξιώσεις, δείπνα, πάρτι και 

άλλες ψυχαγωγικές και τερψιλαρύγγιες συνάξεις. Και µάλιστα, για να είναι «συµβατοί» µε το 

περιβάλλον, εορταστές και γκαρσόνια (µπορούν να) φοράνε αρχαιοελληνικά, ρωµαϊκά ή 

αιγυπτιακά κοστούµια, ενώ «κατάλληλη» µουσική άρπας ή απαλής τζαζ από κουαρτέτο εγχόρδων 

συνοδεύει το φαγοπότι τους. Έτσι, ο καρνάβαλος είναι πλήρης και οι µασκαράδες πανευτυχείς… 

Βέβαια, οι «ευαίσθητοι» ωρύονται πως µπορεί τα µάρµαρα να κινδυνεύουν απ’ αυτό το χαροκόπι, 

αν λ.χ. κάποιος στο τσακίρ κέφι ρίξει κρασί πάνω στα γλυπτά ή παραπατώντας αναποδογυρίσει 

κάποιο άγαλµα... Οι ακόµα πιο «αισθαντικοί» µάλιστα φρίττουν για την «ακατονόµαστη ύβρη και 

τον εξευτελισµό» των µαρµάρων, που µετατρέπονται σε «ντεκόρ» για τον σουσουδισµό και το 

«κιτς» του βρετανικού καθωσπρεπισµού.  

 Δεν ξέρουµε αλήθεια ποιος στάθηκε ο µεγαλύτερος «υβριστής» της Ακρόπολης και ειδικά 

του Παρθενώνα. Ίσως οι τωρινοί υπεύθυνοι του Μουσείου. Επειδή δεν περιορίστηκαν να είναι 

«κάπηλοι» (εκµεταλλευτές) των κλεµµένων µαρµάρων, έγιναν και κυριολεκτικά 

«κάπηλοι» (ταβερνιάρηδες) αυτού που οι ίδιοι ονοµάζουν (σε ειδικές εκδόσεις τους), «ένα από τα 

ύψιστα επιτεύγµατα της ανθρωπότητας». Και που απόδειξαν πως όχι µόνο δεν τους ανήκει, αλλά 

και είναι ανάξιοι να το προστατεύουν και πανάξιοι να το ρεζιλεύουν µε µασκαραλίκια... 

Πλωρίτης, Μ. (1999, 21 Νοεµβρίου). Οι κάπηλοι των µαρµάρων. Το Βήµα. Ανακτήθηκε από http://

www.tovima.gr/opinions/article/?aid=116519 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ B1. (µονάδες 10) 

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, 

γράφοντας, δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη «Σωστό», αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

1) Κυρίως υπεύθυνη των βλαβών που έχουν υποστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η σηµερινή 

διεύθυνση του Βρετανικού Μουσείου. 

2) Η διεύθυνση του Βρετανικού Μουσείου αγνοούσε την επιχείρηση «εξωραϊσµού» των γλυπτών 

του Παρθενώνα από τον λόρδο Ντυβήν. 

3) Το Βρετανικό Μουσείο διοργανώνει εκδηλώσεις στις αίθουσες όπου φιλοξενούνται τα γλυπτά 

του Παρθενώνα, για να τις αξιοποιήσει οικονοµικά. 

4) Το ποίηµα «Η κατάρα της Αθηνάς» έχει ως θέµα την προσβολή του Παρθενώνα από τους 

Βρετανούς. 

5) Ο συγγραφέας του κειµένου ισχυρίζεται ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα κινδυνεύουν στο 

Βρετανικό Μουσείο. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

Να εντοπίσετε τους τρόπους και τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιούνται από τον συγγραφέα στη β’ 

παράγραφο του κειµένου, δίνοντας ένα παράδειγµα για την κάθε περίπτωση. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] «ιεροσυλία», «άξιο», «νοθευθεί», «συνάξεις», «επιτεύγµατα»: Να αντικαταστήσετε καθεµία 

από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία συνώνυµή της (µονάδες 5).  

[β] «αλλεπάλληλοι», «συµβατοί», «πλήρης», «τωρινοί», «περιορίστηκαν»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε από µια αντίθετη (µονάδες 5). 

www.neapaideia.gr X172



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στην α’ παράγραφο του κειµένου (µονάδες 6). 

[β] Ποιο ύφος κυριαρχεί στο κείµενο; Πόσο αποτελεσµατικό το θεωρείτε για την επίτευξη του 

σκοπού συγγραφής του άρθρου; (µονάδες 4). 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Ευαισθητοποιηµένοι από το κείµενο του Μάριου Πλωρίτη, αποστέλλετε επιστολή στον διευθυντή 

του Βρετανικού Μουσείου (500 έως 600 λέξεις), µε την οποία διαµαρτύρεστε για την κατακράτηση 

των γλυπτών του Παρθενώνα από τη Μεγάλη Βρετανία και ζητάτε την επιστροφή τους στη χώρα 

µας. 
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2015 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης  

 Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δηµιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν για 

πολλούς λόγους µιαν από τις πιο σηµαντικές οµάδες µνηµείων της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. 

Πρώτα απ’ όλα, γιατί οι χώροι αυτοί, ως τόποι µαζικής συγκέντρωσης, για θρησκευτικούς, 

πολιτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική µε τον προφανέστερο τρόπο 

τη δηµοκρατική αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοινότητας που χαρακτήρισε τον 

αρχαίο βίο. Τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχήµατα εκείνης της δηµιουργίας (θέατρα, βουλευτήρια 

κλπ.) εξακολουθούν µέχρι σήµερα να εξυπηρετούν ανάλογες δραστηριότητες.  

 Ένας δεύτερος λόγος για την ιδιαίτερη σηµασία αυτών των χώρων είναι ότι το θέαµα και ο 

λόγος που αναπτυσσόταν µέσα σ’ αυτούς, ιδιαίτερα το ψυχαγωγικό θέαµα, µε την πραγµατική 

έννοια της ψυχαγωγίας, της αγωγής της ανθρώπινης ψυχής, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

κοινωνικά πολιτισµικά αγαθά. Από τη γέννηση του δράµατος στους χώρους λατρείας της αρχαίας 

Ελλάδας µέχρι και σήµερα ο λόγος και η δράση που εκτυλίσσεται µέσα σε θεατρικούς χώρους 

παράγουν πολιτισµό.  

 Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι στο χώρο της Μεσογείου, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 

σώζονται σε µεγάλο αριθµό οι χώροι στους οποίους ασκήθηκε από την εποχή της διαµόρφωσής της 

η θεατρική δηµιουργία. Οι χώροι αυτοί, περισσότερο από όσο όλα τα άλλα κατάλοιπα του 

παρελθόντος, ασκούν στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία, µιαν 

ιδιαίτερη πρόκληση επαφής του παρόντος µε το παρελθόν, επειδή προσφέρονται κατ’ εξοχήν για 

χρησιµοποίησή τους µε την ίδια λειτουργία για την οποία σχεδιάστηκαν. Αυτή η επαφή του 

παρόντος µε το παρελθόν, όχι µόνο των ειδικών αλλά και του ευρύτερου κοινού, είναι µια βασική 

επιδίωξη της σύγχρονης αρχαιολογίας, η οποία βλέπει τη δικαίωσή της στη βίωση από την 

κοινωνία του ιστορικού περιεχοµένου και του µηνύµατος ζωής των µνηµείων. Αλλά και από την 
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άλλη πλευρά, η βίωση των µνηµείων και η ένταξή τους στη ζωή εξελίσσεται από τάση σε απαίτηση 

της σύγχρονης κοινωνίας.  

 Η επιδίωξη της συνάντησης της σύγχρονης δηµιουργικότητας και των διαµορφωµένων από 

το δηµιουργικό παρελθόν σχηµάτων θεατρικών χώρων, που εξυπηρετεί την παραπάνω απαίτηση, 

θέτει, βέβαια, προβλήµατα, αφού τα αρχαία θέατρα και οι άλλοι χώροι θέασης, όπως τα ωδεία, τα 

στάδια κλπ., είναι πλέον µνηµεία, όλα µε µικρότερες ή µεγαλύτερες φθορές και καταπονήσεις. Τα 

περισσότερα µάλιστα σώζονται αποσπασµατικά, µέχρι σηµείου αδυναµίας αναβίωσης και 

εξυπηρέτησης της κατά προορισµόν λειτουργίας τους.  

 Τα προβλήµατα αυτά δεν πρέπει, βέβαια, µε κανέναν τρόπο να οδηγούν σε αρνητική 

τοποθέτηση για τη σύγχρονη χρήση των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή µνηµείων. Η 

επαφή του κοινού µε τα µνηµεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή η βίωση από το ευρύ κοινό 

σύγχρονων προβληµατισµών και καλλιτεχνικών εκφράσεων µέσα από το ιστορικό περιβάλλον, 

είναι ο καλύτερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος προσέγγισης και οικείωσης της πολιτισµικής 

µας κληρονοµιάς. Αλλά είναι, παράλληλα, και ο δραστικότερος τρόπος δηµιουργίας στην ευρύτερη 

κοινωνία συνείδησης εκτίµησης και προστασίας των µνηµείων µας.  

 Η καταγραφή όλων των µνηµείων αυτών –των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των 

εντοπισµένων αλλά µη ερευνηµένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουµε ακόµη την 

ύπαρξη µόνο από αρχαίες µαρτυρίες– µε όλα τα δεδοµένα τους, δηλαδή την ιστορία τους, τα 

χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους, θα 

προσφέρει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στη συστηµατικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου.  

 Η όσµωση αρχαιολόγων, ανθρώπων του θεάτρου, παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και άλλων διανοητών είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει ένα πολύ καλό κλίµα για µια κοινή 

προσπάθεια ισορροπηµένης και συνετής προσέγγισης του είδους αυτού των µνηµείων.  

 Η καλλιέργεια, εξάλλου, µε διάφορες εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό της τάσης αυτής 

απέναντι στα µνηµεία θα αποτελέσει ουσιαστική θετική συµβολή, αφενός, στην ολοκληρωµένη 

προστασία τους (ενεργητική προστασία και από το ευρύ κοινό) και, αφετέρου, στη δηµιουργική 

βίωση των αρχαίων χώρων θέασης.  

Β. Λαµπρινουδάκης, «Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης», στον συλλογικό τόµο 

«Διάζωµα» κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, Εκδόσεις Διάζωµα 2009 

(Διασκευή).  
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις).  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, 

γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη 

«Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν η πρόταση είναι λανθασµένη:  

1) Ο συγγραφέας συσχετίζει τους αρχαίους θεατρικούς χώρους µε τη δηµοκρατία.  

2) Ο συγγραφέας θεωρεί το αρχαίο θέατρο διασκέδαση και όχι πραγµατική ψυχαγωγία.  

3) Κατά τον συγγραφέα, δεν θα πρέπει σήµερα να γίνονται θεατρικές παραστάσεις στα αρχαία 

θέατρα.  

4) Ο συγγραφέας δεν θα συµφωνούσε µε τη διοργάνωση σύγχρονων µαθητικών αγώνων 

ρητορικής σε ένα αρχαίο βουλευτήριο. 

5) Κατά τον συγγραφέα, η χρήση των αρχαίων θεάτρων σε σύγχρονες εκδηλώσεις µπορεί να 

συµβάλει στην προστασία και ανάδειξή τους.  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10)  

[α] Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της έβδοµης παραγράφου του κειµένου («Η καταγραφή ... 

αυτού του πλούτου») και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 4) 

[β] Να αντικαταστήσετε τις διαρθρωτικές λέξεις-εκφράσεις µε άλλες (λέξεις-εκφράσεις) που να 

διατηρούν τη συνοχή του κειµένου: «Πρώτα απ’ όλα» (στη δεύτερη παράγραφο), 

«παράλληλα» (στην έκτη παράγραφο), «εξάλλου» (στην ένατη παράγραφο). (µονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «εκτυλίσσεται», 

«κατάλοιπα», «επιδίωξη», «προσέγγισης», «ολοκληρωµένη». (µονάδες 5) 

[β] Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 

«αναπτυσσόταν», «δράση», «ερευνηµένων», «γνωρίζουµε», «ανάδειξης». (µονάδες 5) 

www.neapaideia.gr X176



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑ Β. (µονάδες 5) 

[α] Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην παρακάτω περίπτωση: «–των πολύ ... 

αρχαίες µαρτυρίες–» (στην έβδοµη παράγραφο). (µονάδες 2)  
[β] Ποιο ρηµατικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείµενο; Να δικαιολογήσετε την επιλογή του 

συγγραφέα. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε οµιλία που θα εκφωνήσετε σε ηµερίδα του Δήµου σας µε θέµα «Προστασία και αξιοποίηση της 

πολιτισµικής µας κληρονοµιάς», να εκθέσετε τις απόψεις σας (500 έως 600 λέξεις) σχετικά µε: α) 

τους λόγους για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να γνωρίσει τους χώρους και 

τα µνηµεία της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς και β) τις δραστηριότητες µε τις οποίες οι πολίτες 

και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν µε αυτά. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 09.01. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα** 

Στο πλαίσιο της επικείµενης επίσκεψης του σχολείου σας στο Λονδίνο, συγγράφετε ως εκπρόσωπος 

της µαθητικής σας κοινότητας επιστολή (500 έως 600 λέξεις) που θα επιδώσετε στη Διεύθυνση του 

Βρετανικού Μουσείου κατά την επίσκεψή σας εκεί, µε την οποία διαµαρτύρεστε για την 

κατακράτηση των γλυπτών του Παρθενώνα από τη Μεγάλη Βρετανία και ζητάτε την επιστροφή 

τους στη χώρα µας. 

ΘΕΜΑ 09.02. Μνηµεία & Εκπαίδευση 

Ο Δήµος της περιοχής σας πρόσφατα αναπαλαίωσε ένα παλιό εργοστάσιο και το µετέτρεψε σε 

µουσείο παραδοσιακών επαγγελµάτων. Παρ' όλα αυτά, όπως πληροφορηθήκατε από ρεπορτάζ που 

δηµοσιεύθηκε σε τοπική εφηµερίδα, ο αριθµός των επισκεπτών του µουσείου παραµένει εξαιρετικά 

χαµηλός. Αποφασίζετε λοιπόν ως εκπρόσωπος του 15µελούς συµβουλίου να απευθύνετε επιστολή 

(500 έως 600 λέξεις) στον Διευθυντή του σχολείου σας, στην οποία, προκειµένου να τον πείσετε να 

διοργανώσει µία επίσκεψη στο µουσείο, επιχειρηµατολογείτε υπέρ της αναγκαιότητας το σχολείο 

να επισκέπτεται τέτοιους χώρους ως µέρος µιας συνολικής προσπάθειας αναθέρµανσης του 

ενδιαφέροντος των νέων πολιτών για τα µνηµεία του πολιτισµού. 

ΘΕΜΑ 09.03. Σύγχρονες Χρήσεις των Μνηµείων 

Πρόσφατα το Δηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε να διαθέσει τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής 

σας για τη διεξαγωγή µιας συναυλίας σύγχρονης µουσικής, γεγονός που προκάλεσε έντονες 

συζητήσεις και αντιπαραθέσεις µεταξύ των δηµοτών. Αποφασίζετε λοιπόν να συµµετάσχετε στον 

δηµόσιο διάλογο, δηµοσιεύοντας ένα άρθρο (300 έως 400 λέξεις) σε τοπική εφηµερίδα µε το οποίο 

καταθέτετε τις προσωπικές σας απόψεις για το θέµα. 
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12ο Διαγώνισµα 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Με αυτοπεποίθηση προς το µέλλον 

 Η ίδια η έννοια της ιστορίας είναι η έννοια της διαρκούς διαδικασίας των κοινωνικών 

αλλαγών. Αλλαγών που δεν εξελίσσονται γραµµικά. Υπάρχουν στιγµές όπου διεργασίες δεκαετιών 

συµπυκνώνονται σε µια ποιοτική αλλαγή. Στιγµές σαν αυτές που ζούµε σήµερα. Πριν από λίγο 

καιρό έκλεισε ο πρώτος ιστορικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύκλος που θα ονόµαζα 

σχηµατικά «περίοδος εµπέδωσης της οικονοµικής συνεργασίας». Το ενιαίο νόµισµα, το ευρώ, 

πέραν όλων των άλλων, συµβολίζει το συµπύκνωµα του πρώτου ιστορικού κύκλου της Ένωσης. 

Συµβολίζει τη βούληση της πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών να συµπορευτούν στο µέλλον 

που έρχεται. Ένα µέλλον που είναι γεµάτο ευκαιρίες, αλλά και απειλές και αντιφάσεις.  

 Το σηµαντικό και επίµαχο θέµα της περιόδου που ανοίγεται µπροστά µας θα είναι 

αναµφίβολα το θέµα της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Σηµαντικό, γιατί, ιδιαίτερα για µας, 

για την προοδευτική παράταξη, η οικονοµική σύγκλιση απαιτεί και πολιτική σύγκλιση. Η 

ανεξέλεγκτη οικονοµική δραστηριότητα των αγορών θα οδηγήσει σε αύξηση των ανισοτήτων, σε 

αύξηση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης και σε συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Τα 

τελευταία γεγονότα στην Αργεντινή δείχνουν µε τρόπο τραγικό ότι οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις 

που θέλουν τις αγορές να λειτουργούν ανεξέλεγκτες χωρίς κοινωνική συναίνεση και πολιτικό 

έλεγχο, µόνο εκρήξεις µπορούν να φέρουν. Και επίµαχο γιατί, για το θέµα της πολιτικής 

ενοποίησης, εκφράζεται από αρκετές πλευρές ο φόβος για τον περιορισµό της εθνικής κυριαρχίας 

και την απώλεια των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής. Αν η πολιτική είναι τέχνη της 

σύνθεσης, αυτή είναι και η µεγάλη της πρόκληση: να απαντήσει σε αυτή τη φαινοµενική αντίφαση, 

σε αυτά τα µεγάλα ερωτήµατα που τίθενται µπροστά µας.  
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 Πρέπει λοιπόν να βρούµε τον δρόµο που οδηγεί τους λαούς της Ευρώπης σε ένα µέλλον 

κοινωνικής δικαιοσύνης, ευηµερίας και προοπτικής. Ο δεύτερος ιστορικός κύκλος, η νέα Ευρώπη, 

ή δε θα υπάρξει ή θα είναι:  

 Δηµοκρατική, γιατί η κοινωνική συµµετοχή και η διευρυµένη νοµιµοποίηση των 

υπερεθνικών κέντρων αποφάσεων είναι συστατικό στοιχείο του πολιτικού µας πολιτισµού και 

κατάκτηση των λαών της Ευρώπης, από την οποία δεν πρόκειται να αποστούµε.  

 Προοδευτική, γιατί η νέα Ευρώπη πρέπει να είναι µια Ευρώπη που θα ανέχεται το 

διαφορετικό, που θα αντλεί δύναµη από την ποικιλοµορφία και που θα είναι σταθερά 

προσανατολισµένη στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας.  

 Και τέλος ισχυρή, γιατί δεν µπορεί να υπάρξει µέλλον στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα, αν αυτό δε 

συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για ανάπτυξη και ευηµερία. Και γιατί επιπλέον είναι 

ανάγκη σήµερα να εκπονηθεί ένα ενιαίο ολικό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο θα µειώνει τους 

κινδύνους συγκρούσεων, θα αυξάνει το αίσθηµα ασφαλείας του κάθε πολίτη στη γειτονιά του, 

στον χώρο όπου ζει, εργάζεται και δηµιουργεί.  

 Για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται µια νέα ποιότητα πολιτικού διαλόγου και στη χώρα µας 

και σε όλη την Ευρώπη. Οι ιστορικές περιστάσεις δεν επιτρέπουν άγονες µάχες χαρακωµάτων, δεν 

µπορεί να δηµιουργήσουµε το αύριο µε υλικά του χθες. Ιδίως η χώρα µας χρειάζεται να τρέξει µε 

ακόµη υψηλότερους ρυθµούς, για να µπορέσει να προετοιµαστεί γι’ αυτά που έρχονται. 

Χρειαζόµαστε, δηλαδή, να θυµηθούµε τις καλύτερες στιγµές και παραδόσεις µας για να 

δηµιουργήσουµε τη νέα ισχυρή Ελλάδα µέσα σε µια ισχυρή Ευρώπη. Να ξαναπιάσουµε δηλαδή τον 

ταύρο από τα κέρατα! 

Χρυσοχοΐδης, Μ. (2002, 6η Ιανουαρίου). Με αυτοπεποίθηση προς το µέλλον. Το Βήµα. 

Ανακτήθηκε από http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=139363 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

«η νέα Ευρώπη πρέπει να είναι µια Ευρώπη που θα ανέχεται το διαφορετικό, που θα αντλεί δύναµη 

από την ποικιλοµορφία»: Να αναλύσετε την άποψη αυτή σε µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων.  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6)  

Το κείµενο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο είδος της επιφυλλίδας. Να τεκµηριώσετε την άποψη 

αυτή, αντλώντας τρία χαρακτηριστικά του από το κείµενο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «επίµαχο», «ενοποίησης», «συναίνεση», «αποστούµε», «προσδοκίες»: Να ετυµολογήσετε τις 

λέξεις αυτές του κειµένου και µε το β’ συνθετικό τους να γράψετε από µία νέα σύνθετη λέξη. 

(µονάδες 5) 

[β] «κοινωνικών αλλαγών», «οικονοµική δραστηριότητα», «συρρίκνωση του κοινωνικού 

κράτους», «κοινωνική συναίνεση», «αίσθηµα ασφάλειας»: Με καθεµία από τις φράσεις αυτές 

του κειµένου να γράψετε µία πρόταση που να αναδεικνύει τη σηµασία της. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 9)  

[α] Να καταγράψετε τη δοµή (δοµικά στοιχεία - τρόποι οργάνωσης) της β’ παραγράφου («Το 

σηµαντικό … µπροστά µας») του κειµένου. (µονάδες 5) 

[β] «Υπάρχουν στιγµές όπου διεργασίες δεκαετιών συµπυκνώνονται σε µια ποιοτική αλλαγή», «για 

το θέµα της πολιτικής ενοποίησης, εκφράζεται από αρκετές πλευρές ο φόβος για τον περιορισµό 

της εθνικής κυριαρχίας»: Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο.

(µονάδες 4) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Με αφορµή τη συµµετοχή του σχολείου σας σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα συνεργασίας σχολείων 

αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στην εφηµερίδα του σχολείου σας, 

στο οποίο παρουσιάζετε τις ελπίδες αλλά και τους φόβους της γενιάς από τη συµµετοχή της χώρας 

στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και προτείνετε τρόπους µε τους οποίους το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα θα µπορούσε να συµβάλει στη διαµόρφωση της ταυτότητας των 

µελλοντικών Ευρωπαίων πολιτών. 
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13ο Διαγώνισµα 

Βία & Τροµοκρατία 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ο 20ός αιώνας, ο αιώνας της φαντασίας, σηµατοδότησε µια ανατροπή, το τίµηµα της οποίας 

αρχίζει να πληρώνει ο 21ος αιώνας. Η θεωρία της σχετικότητας, η αξιοποίηση της ραδιενέργειας, η 

ατοµική - πυρηνική βόµβα, η γέννηση της µοριακής γενετικής και η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, 

η άνοδος και η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού, η επανάσταση στην τέχνη, στην τεχνογνωσία 

και στην τεχνολογία κτλ. µορφοποίησαν µια άλλη κατάσταση σε σχέση µε το παρελθόν. Μια νέα 

ιεραρχία αξιών φαίνεται να αναδύεται µε συστατικό στοιχείο τη ρευστότητα και την αταξία· µια 

νέα σύνθεση αναζητείται µε χαρακτηριστικό µια νέα τάξη ηθικής στον διαµορφούµενο τεχνικό 

πολιτισµό µας. 

 Η επικαιροποίηση λοιπόν της ηθικής του σύγχρονου κόσµου µας αντανακλά την ευθύνη του 

ανθρώπου να τακτοποιήσει τα επιτεύγµατα του πολιτισµού του και να δηµιουργήσει τη νέα τάξη, 

τις νέες αξίες, τα νέα πρότυπα, τη νέα ηθική. Αν όµως συµφωνήσουµε ότι η ηθική είναι το σύνολο 

των κανόνων µιας κοινωνίας που καθορίζουν τη συµπεριφορά των ατόµων µε βάση το κοινωνικά 

αποδεκτό, το καλό και το κακό, και αν αποδεχτούµε την ισότητα των πολιτισµών, µια άποψη που 

συνάδει µε την προοδευτική αντίληψη για τον κόσµο µας, τότε πώς µπορεί να καθοριστεί, για 

παράδειγµα, το καλό και το κακό σε ένα µωσαϊκό αντικρουόµενων πολλές φορές ηθικών κανόνων, 

πέραν αυτών που αφορούν, π.χ., τον φόνο, τη ληστεία, τον σεβασµό στους γονείς, που είναι γενικής 

αποδοχής; 

 Όταν, λ.χ., ο στρατηγός που εξολοθρεύει τον εχθρό θεωρείται ήρωας για τους δικούς του 

και εγκληµατίας για τους άλλους, όταν αυτοί που µολύνουν περισσότερο τον πλανήτη, όπως λ.χ. οι 

ΗΠΑ, χειροκροτούνται από τις πολυεθνικές εταιρείες τους και αποδοκιµάζονται από εκείνους που 

εισπράττουν το τίµηµα, π.χ. τις χώρες του Τρίτου Κόσµου, όταν υπάρχει τέτοια σύγκρουση 

αντιλήψεων και συµφερόντων, για ποια ηθική πρέπει να µιλήσουµε; Μήπως η ηθική δεν έχει χώρο 

στον σηµερινό «θαυµαστό καινούργιο κόσµο»; Και πώς θα πορευτεί η ανθρωπότητα, η παγκόσµια 
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κοινωνία, χωρίς αποδεκτή ηθική πυξίδα; Μήπως τελικά είναι αφελείς όσοι αναζητούν τη νέα ηθική 

και τις νέες αξίες; 

 Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της σύγχρονης πλανητικής σκέψης είναι αναµφίβολα 

ο ορθολογισµός, που παγιδεύεται ωστόσο πολλές φορές στην αδυναµία κατανόησης της 

ανθρώπινης φύσης. Και ενώ διαµορφώνονται πολλά ερωτήµατα σωστά, δεν τοποθετούνται στη 

σωστή βάση, που δεν είναι άλλη από την ιστορική και βιολογική κατανόηση της φύσης του 

ανθρώπου. Και τούτο γιατί δεν µπορεί να αγνοηθεί η άποψη σύµφωνα µε την οποία το να είναι 

κάποιος ηθικός επηρεάζεται γενετικά. Η ηθική βέβαια είναι ένας χαρακτήρας επίκτητος, δεν 

κληρονοµείται βιολογικά, αλλά εκείνο που κληρονοµείται είναι η δυνατότητα και η ικανότητα να 

γίνει κανείς ηθικός, διαδικασία που εξαρτάται και από το παιδαγωγικό περιβάλλον. 

 Η κατάσταση αυτή επεκτείνεται και στην άποψη ότι, ενώ οι άνθρωποι είναι ηθικά όντα, δε 

συνδέονται µε ειδικά ηθικά συστήµατα από τη βιολογική τους φύση. Γι’ αυτό υπάρχουν ποικίλοι 

ηθικοί κώδικες στους διάφορους πολιτισµούς, γεγονός που αντανακλά τη δυνατότητα της 

τοποχρονικής πολιτιστικής προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου είδους. Η βιολογική αυτή 

δυνατότητα του ανθρώπου είναι η ελπίδα αλλά και η βάση για τη µορφοποίηση µιας νέας 

αναγέννησης, ενός νέου συστήµατος αξιών, µιας νέας ηθικής, που θα απαντούν πειστικότερα στα 

νέα δεδοµένα που αναδύονται από τον νέο τεχνικό πολιτισµό µας. Μια τέτοια αντίληψη δεν πρέπει 

να θεωρείται ουτοπία. 

 Οι σπασµωδικές αρνητικές αντιδράσεις ποικιλώνυµων ισχυρών, οι οποίοι έχουν φέρει την 

ανθρωπότητα σε φιλοσοφικό και οικολογικό αδιέξοδο, θα υποχωρήσουν ακόµη και αν έχουν 

χρεώσει υπέρογκα το παγκόσµιο ταµείο του πλανήτη µας. Αυτό το χρέος όµως µπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί, αν ο καθένας µας αναλάβει τη δική του ατοµική και συλλογική ευθύνη για το 

ζητούµενο νέο ήθος, την ανάδειξη µιας νέας συνείδησης της εποχής µας, τον περιορισµό της 

ανεξέλεγκτης εξουσίας των πολύ λίγων «ισχυρών» του πλανήτη που µονοπωλούν την τύχη του, 

εισπράττοντας κάλπικες επιταγές για το ταµείο όχι µόνο του παρόντος αλλά και του µέλλοντος, 

αδιαφορώντας για τα θανάσιµα αµαρτήµατα του πολιτισµού µας. Σε µια τέτοια συστράτευση, για 

την ηθική του παρόντος και του µέλλοντος, ο ρόλος του σχολείου και της παιδείας γενικότερα είναι 

αναµφίβολα καταλυτικός. Γι’ αυτό πρέπει να µιλούµε ακόµη και για «µετεκπαίδευση» ολόκληρης 

της ανθρωπότητας για να κερδίσουµε το αυτονόητο δικαίωµα µιας πανανθρώπινης απόλαυσης των 

επιτευγµάτων µας. 

www.neapaideia.gr T185



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

Αλαχιώτης, Σ. (2002, 22 Σεπτεµβρίου). Φύση και Ηθική. Το Βήµα. Ανακτήθηκε από http://

www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=145617 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να αποδοθεί περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

«Σε µια τέτοια συστράτευση, για την ηθική του παρόντος και του µέλλοντος, ο ρόλος του σχολείου 

και της παιδείας γενικότερα είναι αναµφίβολα καταλυτικός»: Σε µία παράγραφο 100 έως 120 

λέξεων να αναλύσετε την άποψη αυτή. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

[α] Να εντοπίσετε το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική - επαγωγική) του 

επιχειρήµατος της α’ παραγράφου («Ο 20ός αιώνας … πολιτισµό µας») του κειµένου. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 5) 

[β] «λοιπόν», «Αν», «ωστόσο», «γιατί», «βέβαια»: Ποιες νοηµατικές σχέσεις δηλώνονται µε αυτές 

τις λέξεις του κειµένου; (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «τίµηµα», «επιτεύγµατα», «αφελείς», «αγνοηθεί», «χρέος»: Να αντικατασταθούν οι λέξεις 

αυτές του κειµένου µε ένα συνώνυµό τους. (µονάδες 5) 

[β] «συνάδει», «αποδοκιµάζονται», «επίκτητος», «χρεώσει», «ανεξέλεγκτης»: Να 

αντικατασταθούν οι λέξεις αυτές του κειµένου µε ένα αντώνυµό τους. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

Ο αρθρογράφος χρησιµοποιεί συχνά στο κείµενό του παραδείγµατα για να τεκµηριώσει τις απόψεις 

του. Να αξιολογήσετε την αποτελεσµατικότητα της επιλογής του αυτής.  
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Παρά τη στροφή του δυτικού πολιτισµού στον ανθρωπισµό µετά την Αναγέννηση και τον 

Ευρωπαϊκό Διαφωτισµό, ο 20ός αιώνας υπήρξε από τους πιο βίαιους στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Σε άρθρο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις), που δηµοσιεύετε σε ηµερήσια 

εφηµερίδα µε αφορµή την επέτειο της ρίψης της πρώτης ατοµικής βόµβας στη Χιροσίµα (6η 

Αυγούστου 1945), καταγράφετε τις µορφές που παίρνει η βία στη σύγχρονη εποχή και διερευνάτε 

τη δυνατότητα της παιδείας να συµβάλει στη δηµιουργία µιας νέας ηθικής τάξης για την 

ανθρωπότητα στον 21ο αιώνα. 
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2003 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Σε µια εποχή ραγδαίων κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών εξελίξεων στην Ευρώπη 

αλλά και στον κόσµο ολόκληρο, είναι επόµενο να επέρχονται ποικίλες ανακατατάξεις, σε κρατικό 

και διεθνικό επίπεδο, και να δηµιουργούνται έντονοι προβληµατισµοί για το τι µας επιφυλάσσει το 

µέλλον σχετικά µε τις επερχόµενες εξελίξεις. Τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προβληµατίζονται καθώς διανύουν το µεταβατικό στάδιο της διαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής 

ταυτότητας των πολιτών τους.  

 Η νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται αποτελεί πρόκληση για όλους τους Ευρωπαίους, 

µε την έννοια ότι οφείλουν, µέσα σε πνεύµα σύµπνοιας και καλής συνεργασίας, να διαµορφώσουν 

τη διαπολιτισµική Ευρώπη και τη νέα εικόνα του Ευρωπαίου πολίτη, πίσω από την οποία θα 

βρίσκεται σε σταθερό υπόβαθρο η ταυτότητα του πολίτη κάθε κράτους. Η σχέση των διαφόρων 

πολιτισµών που υπάρχουν στην Ευρώπη και ο εντοπισµός των κοινών στοιχείων τους απασχολούν 

έντονα τους ερευνητές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η συµπόρευση διαφόρων πολιτισµών µέσα στην 

Ευρώπη θα οδηγήσει τελικά σε µια σύνθεση που θα φέρει ακόµα πιο κοντά τους Ευρωπαίους 

πολίτες.  

 Η πολιτιστική πολυµορφία είναι επιθυµητή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγεί σε εντάσεις 

και διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. Αντίθετα, ο κίνδυνος του µαζικού πολιτισµού και της 

διαµόρφωσης οµοιόµορφων τρόπων συµπεριφοράς των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, που 

επιβάλλουν σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, είναι ήδη ορατός, καθώς υπάρχει η τάση 

παραµερισµού ή ακόµα και εξαφάνισης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. Κύρια επιδίωξη της 

κοινής Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι η καλλιέργεια του δηµοκρατικού 

πολίτη, η οποία θα στηρίζεται σε γνώσεις, αξίες και συνειδητούς τρόπους συµπεριφοράς απέναντι 

στην πολιτεία και στα µεµονωµένα άτοµα.  
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 Για τον σκοπό αυτό µια από τις βασικές προϋποθέσεις είναι και η δηµιουργία του 

κατάλληλου κλίµατος στο σχολείο, στο οποίο πρέπει να εφαρµόζονται και να γίνονται σεβαστά τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα. Η εκπαίδευση σχετικά µε τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα του πολίτη, 

τόσο για τους µαθητές όσο και για τους ενήλικες, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα 

οικοδοµηθεί η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη.  

Από τον ηµερήσιο τύπο, διασκευή.  
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ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (70 έως 90 

λέξεις).  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 8) 

Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 8 έως 10 σειρών την άποψη ότι «ο κίνδυνος του µαζικού 

πολιτισµού και της διαµόρφωσης οµοιόµορφων τρόπων συµπεριφοράς των διαφόρων κοινωνικών 

οµάδων, που επιβάλλουν σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, είναι ήδη ορατός, καθώς 

υπάρχει η τάση παραµερισµού ή ακόµα και εξαφάνισης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων».  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 8) 

Για καθεµιά παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε να χρησιµοποιήσετε µια δική σας φράση ή 

µια φράση του κειµένου ως πλαγιότιτλους.  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

«ραγδαίων», «επέρχονται», «έντονοι», «υπόβαθρο», «θα οικοδοµηθεί»: Για καθεµιά από τις 

παραπάνω λέξεις να δώσετε ένα συνώνυµο που να ανταποκρίνεται στο νόηµα του κειµένου.  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 4) 

Στο παραπάνω κείµενο ο αρθρογράφος προσπαθεί να µας προβληµατίσει για ένα επίκαιρο ζήτηµα. 

Με ποιους τρόπους και µε ποια µέσα το επιτυγχάνει;  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Η πολιτιστική οµάδα του σχολείου σας κάνει µια εκδήλωση µε θέµα «Η διαµόρφωση της 

ταυτότητας του Ευρωπαίου Πολίτη». Με εισήγησή σας προσπαθήστε: α) Να ευαισθητοποιήσετε 

τους συµµαθητές σας για τη σηµασία που έχει η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των λαών, 

οι οποίοι συνυπάρχουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Να προτείνετε δραστηριότητες 
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του σχολείου σας που θα βοηθούσαν στη διατήρηση και στο σεβασµό της πολιτιστικής 

ιδιαιτερότητας κάθε λαού. (400 έως 500 λέξεις)  
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2003 
Ηµερήσια Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ενόψει της νέας χιλιετίας, το ανθρώπινο γένος είναι υποχρεωµένο να σχεδιάσει ένα νέο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και να διαµορφώσει τους όρους ενός νέου πολιτισµού. Και είναι 

υποχρεωµένο να το πράξει τούτο -επιτρέψτε µου να επισηµάνω- όχι γιατί το εκπαιδευτικό σύστηµα 

και ο πολιτισµός του παρελθόντος απέτυχαν, αλλά διότι άλλαξε η κοινωνία. Τίποτε από όσα ο 

άνθρωπος µπορεί να σκεφθεί και να δηµιουργήσει -αν πρόκειται να καταστεί βιώσιµο- δεν είναι 

δυνατό να υπάρξει ερήµην της κοινωνίας. Αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες; Αλλάζουν, επίσης, οι 

ιδέες, οι πεποιθήσεις, οι µορφές της τέχνης, οι επιστηµονικές αντιλήψεις και ούτω καθεξής.  

 Σήµερα η συζήτηση για την κοινωνική αλλαγή επικεντρώνεται στο αίτηµα για συνεργασία 

και συνύπαρξη των λαών, στην προσπάθεια να οδηγηθούµε από ένα πλήθος µικρών και µεγάλων 

κοινωνικών συνόλων σε µια ενιαία κοινότητα ανθρώπων. Το πιο απτό και προχωρηµένο δείγµα 

δηµιουργίας στην εποχή µας µιας ευρύτερης από τον παραδοσιακό τύπο κράτους κοινωνίας είναι 

ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγχείρηµα, βέβαια, δεν είναι νέο στην ιστορία. Τηρουµένων των 

αναλογιών, τόσο κατά το απώτερο όσο και κατά το πρόσφατο παρελθόν, επιχειρήθηκε να 

δηµιουργηθούν µεγάλοι κοινωνικοί σχηµατισµοί. Έτσι, τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος 

κατόρθωσε να συνενώσει πολλές κοινωνίες ανθρώπων σε ένα ενιαίο κράτος, ενώ µόλις τον 

περασµένο αιώνα δηµιουργήθηκαν οι συνασπισµοί της Σοβιετικής Ένωσης και της 

Γιουγκοσλαβίας. Η µοίρα όλων αυτών των προσπαθειών ήταν κοινή: κάποια στιγµή να διαλυθούν 

εις τα εξ ων συνετέθησαν.  

 Εκείνο, ωστόσο, που χαρακτηρίζει την προσπάθεια δηµιουργίας µιας ενιαίας κοινότητας 

ανθρώπων στην εποχή µας -και µπορεί να δικαιολογήσει την αισιόδοξη πεποίθηση ότι η συνένωση 

των ανθρώπων που οικοδοµείται σήµερα δε θα έχει την ίδια τύχη µε τους κοινωνικούς 

συνασπισµούς του παρελθόντος- είναι ο τρόπος µε τον οποίο συντελείται αυτή. Εν αντιθέσει προς 

το βίαιο, επαναστατικό και κατασταλτικό τρόπο, µε τον οποίο επιχειρήθηκε κατά το παρελθόν η 
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διαµόρφωση της νέας µορφής της κοινωνίας, σήµερα αυτή επιδιώκεται µε συναινετικές 

διαδικασίες. Η συγκρότηση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισµένως, έχουν 

οικοδοµηθεί -και συνεχίζουν να οριοθετούνται- µέσα από συνεννοήσεις, διαπραγµατεύσεις και 

κοινές αποφάσεις.  

 Όσο, όµως, και αν δικαιούται να αισιοδοξεί κανείς ότι µε τον ειρηνικό και συναινετικό 

αυτόν τρόπο η Ευρώπη οδηγείται σταθερά σε µια ενιαία κοινότητα πολιτών, δεν µπορεί παρά να 

τρέφει κάποια ανησυχία για το είδος της κοινωνίας που θα διαµορφωθεί και, ειδικότερα, για την 

πνευµατική υφή της. Προσωπικά προβλέπω αφενός µεν ότι η σχεδιαζόµενη µορφή εκπαίδευσης, 

όσο και αν τυπικά θα καλύπτει ολόκληρη την κοινωνία της Ενωµένης Ευρώπης, στην 

πραγµατικότητα θα αναδείξει µεγάλες ανισότητες, αφετέρου δε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισµός θα 

οδηγηθεί σε µια προοδευτική άµβλυνση, που ενέχει τον κίνδυνο του εκφυλισµού τελικώς.  

 Είναι λογικό, συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προοπτική µιας ενιαίας κοινωνίας 

πολιτών, να αναζητεί τη θέσπιση ενός κοινού τύπου εκπαίδευσης, όπως ως τώρα σε µια εθνική 

κρατική οντότητα, στην Ελλάδα λόγου χάρη, ισχύει το αυτό εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλη την 

επικράτειά της· δεν υφίστανται άλλοι νόµοι για την εκπαίδευση των πολιτών των Αθηνών, άλλοι 

νόµοι για την εκπαίδευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης, άλλοι για την εκπαίδευση των πολιτών 

της Κρήτης και ούτω καθεξής.  

Θεοδόσης Πελεγρίνης, «Ασκήσεις Φιλοσοφίας για τη ζωή και την τέχνη», εκδ. Ελληνικά 

Γράµµατα, (∆ιασκευή)  
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις).  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε µε 70 έως 80 λέξεις το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: «Όσο 

όµως και αν δικαιούται ... για την πνευµατική υφή της». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  
Να προσδιορίσετε το είδος του συλλογισµού που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην πρώτη 

παράγραφο του κειµένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5)  
Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «απτό», 

«εγχείρηµα», «συνασπισµοί», «συντελείται», «ενέχει».  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να εντοπίσετε δύο σηµεία του κειµένου στα οποία ο συγγραφέας κάνει µεταφορική χρήση της 

γλώσσας.  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Το επόµενο φύλλο της εφηµερίδας του σχολείου σας είναι αφιερωµένο σε κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα αυτό να γράψετε ένα άρθρο 

σχετικά µε τους σκοπούς και τις αξίες εκείνης της εκπαίδευσης που θα βοηθήσει τους νέους να 

ενταχθούν συνειδητά στην κοινότητα των Ευρωπαϊκών λαών και να συµβάλουν στην ενίσχυση της 

ενότητάς της (500 έως 600 λέξεις).  
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2004 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού  

 Με τον όρο «πολιτισµός» εννοώ πρώτα απ’ όλα αυτό που εννοούν οι ανθρωπολόγοι: τον 

τρόπο ζωής ενός λαού που ζει στον ίδιο τόπο. Ο πολιτισµός αυτός φανερώνεται στις τέχνες του, στο 

κοινωνικό του σύστηµα, στα ήθη κι έθιµά του, στη θρησκεία του. Όλα αυτά, ωστόσο, αν 

προστεθούν µαζί, δε φτιάχνουν τον «πολιτισµό», παρόλο που συχνά, για ευκολία, το παίρνουµε 

αυτό για δεδοµένο. Είναι µονάχα τα µέρη που προκύπτουν απ’ την ανατοµία του πολιτισµού, όπως 

τα µέρη του ανθρώπινου σώµατος. Αλλά όπως ο άνθρωπος είναι κάτι παραπάνω από 

συναρµολόγηση των κοµµατιών που αποτελούν το σώµα του, έτσι κι ένας πολιτισµός είναι κάτι 

περισσότερο από συνάθροιση τεχνών, εθίµων και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Όλα αυτά επιδρούν 

το ένα στ’ άλλο και, για να καταλάβει κανείς καλά ένα απ’ αυτά, πρέπει να καταλάβει κι όλα τ’ 

άλλα.  

 Είναι, βέβαια, φανερό πως ενότητα πολιτισµού υπάρχει όταν οι άνθρωποι ζουν µαζί και 

µιλούν την ίδια γλώσσα: γιατί το να µιλούν την ίδια γλώσσα σηµαίνει πως σκέφτονται, αισθάνονται 

και συγκινούνται κάπως διαφορετικά από τους ανθρώπους που χρησιµοποιούν µια γλώσσα 

διαφορετική. Όµως οι πολιτισµοί των διαφόρων λαών αλληλοεπηρεάζονται πραγµατικά: στον 

κόσµο του µέλλοντος, κάθε κοµµάτι της γης φαίνεται πως θα επηρεάζει όλα τ’ άλλα. Έχω 

υποστηρίξει ότι οι πολιτισµοί των διαφόρων χωρών της Ευρώπης άντλησαν, στο παρελθόν, πολύ 

µεγάλο όφελος από την επίδραση που είχε ο ένας στον άλλο. Ο πολιτισµός µιας χώρας που 

αποµονώνεται θεληµατικά, ή ο πολιτισµός µιας χώρας που βρίσκεται αποκοµµένη από άλλες, από 

συνθήκες που δεν µπορεί να ελέγξει, πάσχει απ’ αυτή την αποµόνωση. Αλλά και η χώρα που 

παίρνει τον πολιτισµό από άλλες, χωρίς τίποτε να’ χει να δώσει γι’ αντάλλαγµα, και η χώρα που 

προσπαθεί να επιβάλει τον πολιτισµό της σε µια άλλη, χωρίς να δέχεται τίποτε γι’ αντάλλαγµα, θα 

υποφέρουν, κι οι δυο, απ’ αυτή την έλλειψη αµοιβαιότητας.  
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 Η ενότητα του πολιτισµού, αντίθετα µε την ενότητα στην πολιτική οργάνωση, δεν απαιτεί 

να είµαστε όλοι αφοσιωµένοι σε µια και µόνη αρχή: εννοείται ότι θα υπάρχει ποικιλία από αρχές. 

Είναι λαθεµένη η άποψη ότι το µοναδικό καθήκον που έχει το άτοµο είναι το καθήκον απέναντι στο 

Κράτος· είναι ασύλληπτο να υποστηρίζει κανείς ότι το υπέρτατο καθήκον όλων των ατόµων θα 

’πρεπε να είναι απέναντι σ’ ένα Υπερ-Κράτος. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα για το τι εννοώ 

λέγοντας ποικιλία από αρχές. Κανένα πανεπιστήµιο δε θα έπρεπε να είναι µονάχα ένα εθνικό 

ίδρυµα, ακόµη κι αν επιχορηγείται από το κράτος. Τα πανεπιστήµια της Ευρώπης θα έπρεπε να 

έχουν κοινά ιδεώδη, θα έπρεπε να έχουν κοινές υποχρεώσεις µεταξύ τους. Θα έπρεπε να είναι 

ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις των χωρών όπου βρίσκονται. ∆ε θα έπρεπε να είναι ιδρύµατα για 

την εκπαίδευση στελεχών µιας επιδέξιας γραφειοκρατίας, ή για την κατάρτιση επιστηµόνων µε 

σκοπό να ξεπεράσουν τους επιστήµονες του εξωτερικού· θα έπρεπε να φροντίζουν για τη 

διατήρηση της µάθησης, για την αναζήτηση της αλήθειας και -στο µέτρο που οι άνθρωποι είναι 

ικανοί γι’ αυτό- για την επίτευξη σοφίας.  

 Η τελευταία µου έκκληση είναι για τους ανθρώπους των γραµµάτων της Ευρώπης, που 

έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη διατήρηση και τη διάδοση του κοινού πολιτισµού µας. Μπορεί να 

έχουµε ολότελα διαφορετικές πολιτικές απόψεις: η κοινή µας ευθύνη είναι να διατηρήσουµε τον 

κοινό µας πολιτισµό αµόλυντο από πολιτικές επιρροές. ∆εν είναι θέµα συναισθηµάτων: δεν έχει 

τόση σηµασία αν αρέσουµε ο ένας στον άλλο, ή αν επαινούµε ο ένας τα έργα του άλλου. Εκείνο 

που έχει σηµασία είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζουµε τη σχέση που έχουµε µεταξύ µας και την 

αµοιβαία εξάρτησή µας.  

(∆ιασκευή από το δοκίµιο του Τ.Σ. Έλιοτ, Η ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Μετάφραση: 

Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου).  
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως 120 λέξεις).  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

«Ο πολιτισµός µιας χώρας που αποµονώνεται θεληµατικά, ή ο πολιτισµός µιας χώρας που 

βρίσκεται αποκοµµένη από άλλες, από συνθήκες που δεν µπορεί να ελέγξει, πάσχει απ’ αυτή την 

αποµόνωση». Να αναπτύξετε την παραπάνω θέση του συγγραφέα σε µια παράγραφο (60 έως 80 

λέξεις).  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

«Η ενότητα του πολιτισµού … για την επίτευξη σοφίας»: Με ποιον τρόπο και µε ποια µέσα πειθούς 

ο συγγραφέας τεκµηριώνει τις απόψεις του στην παραπάνω παράγραφο;  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 4) 

«συνάθροιση», «άποψη», «καθήκον», «επιρροές»: Να γράψετε από ένα συνώνυµο για κάθε µια από 

τις παραπάνω λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6) 

Να επισηµάνετε τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του κειµένου.  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Υποθέστε ότι συµµετέχετε σ’ ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα: «Ευρωπαϊκός 

πολιτισµός και πολυπολιτισµικότητα». Να γράψετε µια οµιλία, την οποία θα εκφωνήσετε στα 

πλαίσια του προγράµµατος αυτού, αναφέροντας τους τρόπους µε τους οποίους νοµίζετε ότι τα 

άτοµα και οι λαοί µπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά στη σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία. 

(400 έως 500 λέξεις).  
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2008 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Το κύµα βίας που αναστατωµένη ζει η ανθρωπότητα τα τελευταία ετούτα χρόνια αποτελεί 

το γινόµενο της κακουργίας του αιώνα µας, τη σκληρή µαθητεία του ανθρώπου στο έγκληµα, την 

κατάλυση της ιερότητας του ανθρώπου. Εδώ πια δεν υπάρχουν αθώοι. Όλοι οπουδήποτε γης, 

οποιασδήποτε χώρας κι οποιασδήποτε ηλικίας, µοιάζει να είναι, όλοι, ένοχοι κι εποµένως 

υποχρεωµένοι να πληρώσουν. Ληστείες, απαγωγές, ανατινάξεις, φόνοι, παίρνουν και σηκώνουν σε 

κύµα θολό, αιµατηρής οργής εκατοντάδες άγνωστους ανθρώπους.  
 Η βία αυτή ξεκινά από την αδίστακτη εσωτερική πεποίθηση ότι ο άνθρωπος ως ηθικό 

πρόσωπο, εποµένως ως πρόσωπο ιερό κι αξιοσέβαστο, πέθανε. Εποµένως, κάθε µορφή βίας και 

τροµοκρατίας σε βάρος του είναι πια ανεκτή. Ξεκινά από µια αντίληψη του παράλογου της ζωής, 

µιας ζωής που έχασε την εσωτερική της αιτία κι αποστολή, την ηθική της δικαίωση. Ξεκινά, τέλος, 

από σκοπιµότητες της πολιτικής µάχης και της νέας «επαναστατικής ταχτικής». Σήµερα, µια βόµβα 

στο χέρι κάποιου είναι ένα αναντίλεκτο επιχείρηµα· το δίκαιο του αθώου δεν είναι πια. ∆εν 

υπάρχουν αθώοι, αφού τόσοι σφαγιάστηκαν, τόσοι σφαγιάζονται σχεδόν επίσηµα, αφού η κάθε 

µορφής αδικία θεριεύει στην οικουµένη κι ο πολιτισµός, ξεπνοηµένος, δεν έχει πια δύναµη, µε την 

παιδεία, να µαλάξει, να καλλιεργήσει, να εξευγενίσει τις εξαγριωµένες καρδιές.  

 Οι νέοι που γίνονται το χέρι της βίας αποκρίνονται σε µια κοινωνία άδικη και καταπιεστική, 

που εφαρµόζει συγκαλυµµένα τη βία, µε µια βία γυµνή, θαρραλέα, προκλητική. Έχουν φτάσει να 

πιστεύουν πως η βία θα λύσει όλα τα προβλήµατα της γης, και τα δικά τους προβλήµατα, πως είναι 

η πανάκεια του κακού που µαστίζει την οικουµένη. Και µαζί, η βία κι η τροµοκρατία είναι η 

αποτρόπαιη µορφή του ηρωισµού της, όταν κάθε πνευµατικός ηρωισµός έχει εκµηδενιστεί. Κι έχει 

εκµηδενιστεί, γιατί τον ηρωισµό τον γεννά µια πίστη, ένας πολιτισµός σε οργασµό, τον γεννά ένας 

άνθρωπος που έχει λάβει συνείδηση του εαυτού του.  
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 Ίσως είναι περιττό να υπογραµµιστεί πόσο και η βία και η τροµοκρατία, διεθνής ή επιχώρια, 

βρίσκεται µέσα στον ποταµό του ψεύδους που µουσκεύει και σαπίζει τη ζωή µας. Γιατί λύσεις δεν 

γεννούν· γεννούν περιπλοκές και οξύνουν το καθεστώς της βαρβαρότητας που µας ταλανίζει. 

Ψευτίζουν τον άνθρωπο, αφού τον αναγκάζουν να πράττει, να λέει, και µε τη χρήση των µαζικών 

µέσων δηµοσιότητας, τελικά και να σκέφτεται, όσα ελεύθερος, ανεπηρέαστος κι αληθινός ποτέ δεν 

θα έπραττε, ούτε θα έλεγε, ούτε θα στοχαζόταν. Γιατί µοιάζει να λύνουν τα προβλήµατα εκείνων, 

ατόµων ή παρατάξεων, που ασκούν τη βία και την τροµοκρατία σε βάρος των άλλων, των 

αντιπάλων. Όταν όµως βρισκόµαστε στη λαίλαπα µιας κρίσης του πολιτισµού, αντίπαλοι δεν 

υπάρχουν. Υπάρχει ο άνθρωπος ως όν ζωικό που ψάχνει να ξαναβρεί τη χαµένη ταυτότητά του, τη 

χαµένη ψυχή του στο πηκτό αυτό σκοτάδι.  

(Κ.Ε. Τσιρόπουλου, Η αµφισβήτηση του κατεστηµένου, Αθήνα 1991, σσ. 49-51) 
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ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια, σε 80 έως 100 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αποδώσετε το νόηµα της παρακάτω περιόδου του κειµένου σε µια παράγραφο 70-90 λέξεων: 

«Η βία αυτή ξεκινά από την αδίστακτη εσωτερική πεποίθηση ότι ο άνθρωπος ως ηθικό πρόσωπο, 

εποµένως ως πρόσωπο ιερό κι αξιοσέβαστο, πέθανε».  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να αναφέρετε τους τρόπους ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειµένου εντοπίζοντας τα 

σχετικά χωρία. « Ίσως είναι περιττό ... πηκτό αυτό το σκοτάδι».  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «αδίστακτη», «θεριεύει», 

«αποκρίνονται», «εκµηδενιστεί», «αληθινός».  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να ξαναγράψετε τις παρακάτω περιόδους µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: α) 

«γιατί τον ηρωισµό τον γεννά µια πίστη» (µονάδες 2). β) «Γιατί λύσεις δεν γεννούν· γεννούν 

περιπλοκές και οξύνουν το καθεστώς της βαρβαρότητας» (µονάδες 3).  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Να αναπτύξετε σε ένα άρθρο, που θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα του δήµου σας, τα αίτια και τις 

συνέπειες της βίας και να προτείνετε τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος (400 έως 500 

λέξεις).  
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2008 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Απάνω από τις τοπικές διαφορές των λαών της Ευρώπης υπάρχει µια κοινή πνευµατική και 

ηθική ζωή, µια κοινή ευρωπαϊκή παιδεία. Αν µπορούσαµε να καθορίσουµε ακριβώς το περιεχόµενο 

αυτής της λέξης θα λέγαµε πως υπάρχουν κοινά ιδανικά. Το ευρωπαϊκό ιδανικό είναι ένα ανώτερο 

επίπεδο όπου καταλήγουν και εναρµονίζουνται οι πνευµατικές προσπάθειες των λαών της Ευρώπης 

που πηγάζουν πάντα, άµεσα ή έµµεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα, από µια διάθεση κοινή. Βλέπουµε 

τους λαούς της Ευρώπης µε µια θαυµάσια ένταση των δυνάµεών τους, που βάσταξε αιώνες και 

ποτέ δεν πέφτει, να γυρεύουν µέσα τους αλήθειες όχι εθνικές µα παγκόσµιες, όχι πρόσκαιρες µα 

αιώνιες. Ο καθένας τους φιλοδοξεί, κι αυτή είναι η µεγαλύτερη φιλοδοξία του, να ξεπεράσει την 

ιδιαίτερη φυσιογνωµία του, την ιδιαίτερη αισθαντικότητά του, την ιδιαίτερη ζωή του, και να 

ανακαλύψει µέσα του τον Άνθρωπο. Οι προσπάθειές τους έχουν σχεδόν πάντα την έκφραση αυτής 

της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας που τείνουν να υπερβούν, µα το σύνολο αναγνωρίζει σ’ όλες τον 

εαυτό του, αφού πηγάζουν από την ίδια διάθεση. Άλλοτε ο άνεµος φυσά από τη µια µεριά, άλλοτε 

από την άλλη. Πότε προηγείται η Ιταλία, πότε η Γαλλία, πότε η Γερµανία, η Αγγλία, οι Σλάβοι.  

 Ο λαός που ανοίγει ένα δρόµο δουλεύει για το σύνολο και το σύνολο αφοµοιώνει γρήγορα, 

κάποτε την ίδια στιγµή, τα νέα αποχτήµατα. Ο κάθε λαός θα ήταν ανίκανος να καλλιεργήσει 

µοναχός του τα εδάφη που καταχτά. Τα καλλιεργεί το σύνολο και µονάχα το σύνολο µπορεί να 

εξαντλήσει τον πλούτο τους. Κάποτε οι ευρωπαϊκοί λαοί προχωρούν µαζί, στην ίδια σειρά, µε τις 

ίδιες κατευθύνσεις. Από µια τέτοια συναρµογή των προσπαθειών τους βγήκε η Αναγέννηση, η πιο 

µεγάλη ώρα της ανθρωπότητας µετά την ώρα της Αθήνας.  

 Ίσως συντελείται πάλι µια τέτοια συναρµογή των πνευµατικών προσπαθειών των λαών της 

Ευρώπης. Υπάρχουν αγγέλµατα µέσ’ στον αέρα αυτής της στιγµής. Την ίδια αλλαγή των 

βαθύτερων ρυθµών της ζωής προκάλεσε ο πόλεµος σ’ όλη την ήπειρο, τους ίδιους κλονισµούς στις 

ψυχές των λαών. Οι σάλοι του µεταπολέµου διατηρούν αυτήν την κοινότητα των ψυχικών 
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διαθέσεων και η σύγχρονη ζωή ανακατώνει τους λαούς, τους βοηθεί να καταλάβουν καλύτερα ο 

ένας τον άλλον, να διακρίνουν τα κοινά σηµεία τους, να αποχτήσουν συνείδηση των δεσµών τους. 

Όµοια προβλήµατα τυραννούν τα πνεύµατα στο Παρίσι, στη Λόντρα, στο Βερολίνο. Η Ευρώπη 

σήµερα έχει κοινές ανησυχίες. Η γενεά που ανατράφηκε µέσ’ στο καµίνι του πολέµου κι αρχίζει 

σήµερα τη ζωή της, αισθάνεται τον κόσµο µε τον ίδιο τρόπο σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης, 

στρέφει τις έρευνές της προς τις ίδιες κατευθύνσεις, επικαλείται τους ίδιους ποιητές: 

Ντοστογιέβσκυ, Νίτσε, Προυστ, Gide, Shaw...  

Γιώργος Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύµα (1929), επιµέλεια Κ.Θ.∆ηµαράς, εκδ. Εστία, Νέα Ελληνική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2002, σελ. 9-10.  

www.neapaideia.gr T202



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (80 έως 100 λέξεις).  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου σε µια παράγραφο 60 έως 70 

λέξεων: «η σύγχρονη ζωή ανακατώνει τους λαούς, τους βοηθεί να καταλάβουν καλύτερα ο ένας τον 

άλλον, να διακρίνουν τα κοινά σηµεία τους, να αποχτήσουν συνείδηση των δεσµών τους». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να εντοπίσετε στο κείµενο και να καταγράψετε δύο τεκµήρια τα οποία λειτουργούν ως µέσα 

πειθούς.  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «ανώτερο», 

«καταλήγουν», «αλήθειες», «ίδια», «πλούτο».  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να γράψετε µία πρόταση ή περίοδο µε καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «παγκόσµιες», 

«φιλοδοξία», «φυσιογνωµία», «καλλιεργεί», «ανθρωπότητας».  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει µια συνάντηση νέων από τις χώρες - µέλη της. Ως εκπρόσωπος 

της Ελλάδας έχετε αναλάβει να συντάξετε ένα κείµενο 500 – 600 λέξεων που θα εκφωνηθεί στη 

συνάντηση αυτή. Στην οµιλία σας να αναφερθείτε στα οράµατα και στις αξίες που οφείλει να 

µεταδίδει η ευρωπαϊκή εκπαίδευση στους νέους, ώστε παράλληλα µε τη διατήρηση της εθνικής 

τους συνείδησης, να εργάζονται για τον πολιτισµό και την πρόοδο όλων των λαών.  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 10.01. Ελληνισµός & Ελληνικότητα 

Στο πλαίσιο αδελφοποίησης του σχολείου σου µε ένα ευρωπαϊκό σχολείο δηµοσιεύεις ένα κείµενο 

στη σχολική εφηµερίδα (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο περιγράφεις τις αντιφατικές όψεις της 

ελληνικής πραγµατικότητας και διερευνάς τον ρόλο του ελληνισµού στον σύγχρονο κόσµο. 

ΘΕΜΑ 10.02. Έθνος 

Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας περιόρισε τη δυνατότητα των εθνικών κρατών να καθορίζουν 

πολιτικά το µέλλον των λαών τους. Σε κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που 

δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα, παρουσιάζεις τις προσωπικές σου απόψεις σχετικά µε τον 

ρόλο των εθνών στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και συγκρίνεις τον πατριωτισµό και 

τον εθνικισµό ως τρόπους βίωσης της εθνικής ταυτότητας. 

ΘΕΜΑ 10.03. Ευρωπαϊκή Ένωση** 

Με αφορµή τη συµµετοχή του σχολείου σου σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα συνεργασίας σχολείων 

αποφασίζεις να δηµοσιεύσεις ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στην εφηµερίδα του σχολείου σου, 

στο οποίο παρουσιάζεις τις ελπίδες αλλά και τους φόβους της γενιάς από τη συµµετοχή της χώρας 

µας στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα θα µπορούσε να συµβάλει στη διαµόρφωση της ταυτότητας των 

µελλοντικών Ευρωπαίων πολιτών.  

ΘΕΜΑ 10.04. Παγκοσµιοποίηση 

Το ιστορικό γεγονός που προσδιορίζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τον σύγχρονο κόσµο 

είναι η παγκοσµιοποίηση. Σε άρθρο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα 

καταθέτεις τις προσωπικές σου απόψεις για την επίδραση που ασκεί στη ζωή των ανθρώπων και 

των κοινωνιών. 
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ΘΕΜΑ 10.05. Βία*** 

Παρά τη στροφή του δυτικού πολιτισµού στον ανθρωπισµό µετά την Αναγέννηση και τον 

Ευρωπαϊκό Διαφωτισµό, ο 20ός αιώνας υπήρξε από τους πιο βίαιους στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Σε άρθρο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις), που δηµοσιεύεις σε ηµερήσια 

εφηµερίδα µε αφορµή την επέτειο της ρίψης της πρώτης ατοµικής βόµβας στη Χιροσίµα (6η 

Αυγούστου 1945), καταγράφεις τις µορφές που παίρνει η βία στη σύγχρονη εποχή και διερευνάς τη 

δυνατότητα της παιδείας να την περιορίσει. 

ΘΕΜΑ 10.06. Πόλεµος & Ειρήνη*** 

Το σχολείο σου πρόκειται να συµµετάσχει σε ένα φιλειρηνικό συλλαλητήριο και σε σένα 

ανατίθεται να εκφωνήσεις την κεντρική οµιλία (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό 

λόγο). Σε αυτή διατρανώνεις την πίστη της γενιάς σου στην ειρήνη και προτείνεις τρόπους µε τους 

οποίους η νέα γενιά θα µπορούσε να συµβάλει στην παγκόσµια εδραίωσή της. 

ΘΕΜΑ 10.07. Τροµοκρατία 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ειρήνης (21η Σεπτεµβρίου) δηµοσιεύεις ανοιχτή επιστολή (500 

έως 600 λέξεις) σε ηµερήσια εφηµερίδα, στην οποία αναδεικνύεις την ανάγκη αντιµετώπισης του 

φαινοµένου της τροµοκρατίας που λαµβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και προτείνεις τρόπους ώστε 

κάτι τέτοιο να καταστεί δυνατό. 
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